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أبعاد القيادة ا
ستراتيجية بمؤسسات رياض ا�طفال وعالقتها 
  "دراسة ميدانية" ٢٠٣٥بمبادرات التوجه الوطني بدولة الكويت 

  إعداد 

  د/ نوف على فخري الرشيدي       د/ عيسى فالح ذياب العازمي 

>[íée†ÃÖ]<íÇ×Ö^e<“×~jŠ¹  د/ بدر عوض لزام ضيف ا@ الرشيدي  <
ه)ف& ال%#$ ال#الي إلى إب�از العالقة ب�� أ�عاد الق�ادة اإلســـ��ات���ة ��
ســـ�ـــات ر�اض 

وذل@ م� خالل ال�ع�ف على أه: األسـ9 ال-��8ة    ٢٠٣٥األ.فال وال�*جه ال*.-ي ب)ولة ال+*�& 
ال*.-ي ب)ولة ال+*�&   ال�*جه م%ادرات للق�ادة اإلسـ��ات���ة في األدب�ات ال�عاصـ�ة، وال*ق*ف على  

، وال+Gـــــــف ع� مالمح م
ســـــــ�ـــــــات ر�اض األ.فال ب)ولة ال+*�& في ال*ق& ال#اضـــــــ�، ٢٠٣٥
وت#)ی) اإلج�اءات ال�ق��حة ل�#�ــــــ�� العالقة ب�� أ�عاد الق�ادة اإلســــــ��ات���ة ��
ســــــ�ــــــات ر�اض 

القـ�ادة  وPـان م� أب�ز نـ�ائ�هـا أن أ�عـاد ،  ٢٠٣٥األ.ـال وم�ت+Kات ال�*جـه ال*.-ي ـب)وـلة ال+*ـ�&  
اإلســ��ات���ة ت�ــه: إســهامًا إ�Sاب�ًا في ت#ق�Q م%ادرات ال�*جه ال*.-ي وخاصــة ع-) ال��K�P على  
ال%ع) ال�#*�لي وال%ع) ال�%ادلي وال%ع) األخالقي وق) وVف& ال%#$ ال�-هج ال*صـــــــــــفي واألســـــــــــل*ب 

  اإلح\ائي ح�ى S#قQ أه)افه العل��ة و���] ع� ت�اؤالته ال%#�Xة.
 .م
س�ات ر�اض األ.فال –م%ادرات ال�*جه ال*.-ي  –الق�ادة اإلدار�ة  حة :ال
ل�ات ال�ف�ا
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Abstract  
The current research aimed to highlight the relationship between the 

dimensions of strategic leadership in kindergarten institutions and the national 
orientation in the State of Kuwait 2035, by identifying the most important 
theoretical foundations for strategic leadership in contemporary literature, and 
identifying the initiatives of the national orientation in the State of Kuwait 2035, 
and revealing the features of kindergarten institutions in the State of Kuwait in 
The present time, and defining the proposed measures to improve the 
relationship between the dimensions of the strategic leadership in the 
institutions of Riyadh Al-Atal and the pillars of the national orientation in the 
State of Kuwait 2035, and among its most prominent results was that the 
dimensions of the strategic leadership contribute positively to the realization of 
the national orientation initiatives, especially when focusing on the 
transformational dimension, the reciprocal dimension and the ethical 
dimension. Research: The descriptive method and the statistical method in order 
to achieve its scientific goals and answer its research questions.  
Key Words: Administrative Leadership - National Orientation Initiatives - 

Kindergarten Institutions. 
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 أوالً : ا
طار العام للبحث
  مقدمة البحث : 

ت-`لQ الق�ادة اإلسـ��ات���ة م� وج*د خ`ة ع�ل شـاملة ل+ل م�االت ال�
سـ�ـة ت�#)د م� خاللها 
ع Pل األ.�اف ال�
ث�ة وال��أث�ة ب-Gــــــا.ها، أe أن مXل هdه غاSاتها وعالقاتها ال�-�8��ة وال%��aة م

ــ*رة   ــات اإلدارة العل�ا ال�ي S��i ت�ج��ها في صـــ ــ�فات وم�ارســـ ــ*رة ج*ه��ة ب�\ـــ الق�ادة ته�: �\ـــ
ع�ل�ـة م��ـا�عـة ت%ـ)أ ب�#ـ)یـ) ال�ؤ�ـة وال�ســــــــــــــالـة والغـاSـة ث: ب-ـاء األهـ)اف ال�-�8��ـة ث: صــــــــــــــ�ـاغـة  

ورقا�ة ت-ف�dها أوًال �أول وعلى هdا فإن الق�ادة اإلســــــــــــ��ات���ة  اإلســــــــــــ��ات���ة ث: ت`%�قها وتق*��ها  
%قاء ال�
ســـ�ـــة وتف*قها في ال����ع أو ســـق*.ها وم� ث: فهي بت�KP على اتlاذ الق�ارات ال��علقة 

ت#�ص على اســـــ�l)ام ال�*ارد ال�-�8��ة ال��احة أفnـــــل اســـــ�l)ام م��i ��ا ی�*اءم مع م�غ��ات  
ال%�aة ال)اخل�ة والlارج�ة لل�
سـ�ـة، P�ا أنها ته�: أnSـًا ب�سـ: االت�اه ال��ـ�ق%لي لل�
سـ�ـة و�pان  

، وعلى ضــــــــ*ء ال��غ��ات  اخ��ار ال-�r اإلســــــــ��ات��ي ال�الئ: لdل@غاSاتها على ال�)q ال%ع�) مع  
وفي ذات ال�ــــ�اق تأتي إســــ��ات���ة ال�
ســــ�ــــة على اع�%ار  ال%��aة ال)اخل�ة والlارج�ة لل�
ســــ�ــــة،  

أنها ت�Xل م��*عة األنGــــ`ة والr`l ال�ي تق�ها ال�
ســــ�ــــة على ال�)q ال%ع�) ��ا nSــــ�� ال�قاء  
ســـــــال�ها مع ال%�aة ال�#�`ة بها، مع ت%-ي أدوار ع�ل مع�-ة وت#)ی) أه)افها مع رســـــــال�ها وال�قاء ر 

  .)١(ارد ال�`ل*pة ل�#ق�Q تل@ الغاSات ال�* 
  مشكلة البحث : 

ت�ت+K الق�ادة اإلســـ��ات���ة في ال�
ســـ�ـــة ال����ع�ة ســـ*اء Pان& خ)م�ة أو إن�اج�ة على  
̀ـة مع ت*ضــــــــــــــ�ح ن*ع الع�ل�ـات ال�ي تق*م بهـا م� أجـل ت#ق�Q أهـ)افهـا   عالقـاتهـا مع ال%�aـة ال�#�
  �i�S ــــــــــــــعف على اع�%ار أن الف�صnالق*ة وال uا.� ونقاl�اإلضــــــــــــــافة إلى ت#)ی) الف�ص وال�

ال�
ســـــــــ�ـــــــــة ول�#ق�Q أه)افها، في ح�� أن ال�lا.� �S] ت*ضـــــــــ�ح �Pف�ة    اســـــــــ�X�ارها ل\ـــــــــالح
م*اجهاتها وال�غل] عل�ها ب�-�ا نقاu الق*ة ت#�اج إلى تعK�K، ونقاu الnــــــــــعف ت#�اج إلى معال�ة  

  .ال��احة وwمiاناتهامع م�اعاة ال�8وف ال�#�`ة �ال�
س�ة 
  ال�الي:وعلى هdا تأتي مiGلة ال%#$ م�Xلة في ال�
ال ال�ئ��ي 
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ة   -�وم+ادرات ال�*جه  ��'ســ&ــات ر$اض األ!فال ما العالقة ب� أ�عاد القادة اإلســ��ات
 -$*
 ؟٢٠٣٥ال*!0ي ب.ولة ال

  ال�الة:الف�عة س8لة و$�ف�ع ع0ه األ

 األدب�ات ال�عاص�ة؟ما أه: األس9 ال-��8ة للق�ادة اإلس��ات���ة في  - 
 ؟٢٠٣٥ال�*جه ال*.-ي ب)ولة ال+*�&  %ادرات ما أه: م - 
 ما مالمح م
س�ات ر�اض األ.فال ب)ولة ال+*�& في ال*ق& ال#اض�؟ - 

ســ�ــات ر�اض العالقة ب�� أ�عاد الق�ادة اإلســ��ات���ة  ما اإلج�اءات ال�ق��حة ل�#�ــ��   - ��

 ؟٢٠٣٥وم�ت+Kات ال�*جه ال*.-ي ب)ولة ال+*�& األ.فال 
  أهداف البحث : 


ســــ�ــــات ر�اض اســــ�ه)ف ال%#$ ال#الي إب�از العالقة ب�� أ�عاد الق�ادة اإلســــ��ات���ة    ��
  خالل:وذل@ م�  ٢٠٣٥وال�*جه ال*.-ي ب)ولة ال+*�& األ.فال 

 ال�ع�ف على أه: األس9 ال-��8ة للق�ادة اإلس��ات���ة في األدب�ات ال�عاص�ة. - 
 .٢٠٣٥ت ال�*جه ال*.-ي ب)ولة ال+*�& %ادراال*ق*ف على أه: م - 
 ال+Gف ع� أه: مالمح م
س�ات ر�اض األ.فال ب)ولة ال+*�& في ال*ق& ال#اض�. - 

ســــــ�ــــــات العالقة ب�� أ�عاد الق�ادة اإلســــــ��ات���ة    اإلج�اءات ال�ق��حة ل�#�ــــــ��ت#)ی)  - ��

 .٢٠٣٥وم�ت+Kات ال�*جه ال*.-ي ب)ولة ال+*�& ر�اض األ.ال 
>Vالبحث أهمية  < >تأتي أه��ة ال%#$ م� األم*ر ال�ال�ة : > <

ــ�فاته:   -  ــل*Pه: وت\ـــ ــ��ات���ة على ات�اهات العامل�� في إ.ار تع)یل ســـ ت
ث� الق�ادة اإلســـ
 لl)مة أه)اف ال�
س�ة على ال�)q الق��] وال�)q ال%ع�).

الu*`l الع��nــة ل+افة ال�
ســ�ــات    ٢٠٣٥ل)ولة ال+*�& ت�ســ: م%ادرات ال�*جه ال*.-ي   - 
ال����ع�ة �ال)ولة خ)م�ة أو إن�اج�ة ح�ى ت#قQ أه)افها مع اس��Gاف م��ق%ل أفnل لها 

 .ولل����ع
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ت
P) الق�ادة اإلســـــــــ��ات���ة على ت*قعات العامل�� وم#اولة ال*صـــــــــ*ل إل�ها ع%� وضـــــــــع  - 
�ـ-اســــــــــــــ] مع تKوـ�)ه ـ�ال�ـهارات  ال�جـل ال�ـ-اســــــــــــــ] في ال�ـiان ال�ـ-اســــــــــــــ] وفي ال*ـق& ال

 وال�عل*مات الع\��ة ال�ي تl)م ع�له في ال�
س�ة.
تع) الق�ادة اإلســــــــــ��ات���ة ��Xا�ة ح�Pة ال*صــــــــــل ب�� العامل�� و��p خ`r ال�
ســــــــــ�ــــــــــة  - 

داخله Pافة ال�فاه�:  ��ـــــــــــــ�ق%ل�ة على اع�%ار أنها ال*عاء الed ت-\ـــــــــــــه�  وت\ـــــــــــــ*راتها ال
 �ة ر�اض األ.فال.واإلس��ات���ات وال��اسات الlاصة ��
س

إ�Sا�ًا على م
ســـــــــــــ�ـــــــــــــات ر�اض   ٢٠٣٥ت-ع9i م%ادرات ال�*جه ال*.-ي ل)ولة ال+*�&  - 
̀ـة  األ.ـفال حـ�$ ت*جـ�ه جه*د ـPاـفة العـ-اصــــــــــــــ� ال%Gــــــــــــــ�ـ�ة ن#* م*اكـ%ة ال��غ��ات ال�#�

 وت*�Vفها لl)مة ال�
س�ة.
م�غ��ات  ت�ــــاع) الق�ادة اإلســــ��ات���ة العامل�� على ت`%�Q األســــل*ب العل�ي لل�عامل مع  - 

 ال%�aة الlارج�ة وال�ي ت
ث� في ت#ق�Q ال�
س�ة أله)افها ال��س*مة.
ت�ــــــــــــــاع) القـ�ادة اإلســــــــــــــ��ات���ة على ت#*�ل األه)اف ال�`ل*pة إلى نـ�ائج مع األخd في  - 

 االع�%ار م%ادرات ال�*جه ال*.-ي لل)ولة.
�ل ال%ع) ت�KP الق�ادة اإلســــ��ات���ة على ال�*جه اإلســــ��ات��ي �ال�ع-ى الGــــامل ح�$ GSــــ - 

 األخالقي وال%ع) ال�عل*ماتي وال%ع) ال�ق-ي وال%ع) ال�-�8�ي وال%ع) القان*ني وغ��ه.
  البحث :  حدود

ت�Xل& في ال#) ال�*ضـــــ*عي وشـــــ�ل أ�عاد الق�ادة اإلســـــ��ات���ة وم%ادرات ال�*جه ال*.-ي  
  ، أما ال#) ال�غ�افي فGــــــــ�ل م
ســــــــ�ــــــــات ر�اض األ.فال ���lلف ال�-ا.٢٠٣٥Qل)ولة ال+*�& 

ال�عل���ة ب)ولة ال+*�&، في ح�� أن ال#) ال%Gـــــ�e شـــــ�ل م)ی�ات وم�ـــــاع)ات ومGـــــ�فات ر�اض 
ــافة إلى   األ.فال ــةال�عل�ات �اإلضــــــ ــل  في ، أما ال#) الKم-ي ف��Xل في زم� إج�اء ال)راســــــ الف\ــــــ

  .٢٠٢٠/٢٠٢١ال)راسي األول م� العام ال)راسي
  
  



 
 
 
 ^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<E<�‚ÃÖ]MNOEt<†{è^ßè<DN<DNLNL 
  

  

    

١٠٨ 

  ارت
< ال+9= ال9الي على ال�;:ل9ات ال�الة : V>مصطلحات البحث 

ة -١�  :Strategic Leadershipالقادة اإلس��ات
تع�ف على أنهــا العقــل ال�ف+� في ق�ــة اله�م اإلدارe وال�ي ت*Vف م-ه��ــة إدار�ــة ت��  

وه-ـاك م� ی�q الق�ـادة ،  )٢(���احـل م�ــــــــــــــ���ة وم��ـا�عـة إلى أن ت-�هي ب�#ق�Q الهـ)ف ال�-Gــــــــــــــ*د 
اإلســــــــــــــ��ات���ـة على أنهـا ت�Xـل العقـل ال�ف+� الـS edع�ـل على إحـ)اث ال�غ��� م� أجـل م*اجهـة 
ال�#ـ)Sـات وت*�Vف ال�*ارد واإلمiـانـات ال��ـاحـة �`��قـة فعـالـة م� أجـل دع: ال��KP ال�-ـاف�ــــــــــــــي  

  اســ�غاللأجل لل�
ســ�ــة م� خالل م-هج ف+�e واضــح وال�فاعل اإل�Sابي مع ال%�aة ال�#�`ة م� 
ــ%Q فإنه S��i ال-�8 إلى الق�ادة ،)٣(الف�ص ال��احة وال�قل�ل م� ال�lا.� ــًا على ما ســــــ ــ��ــــــ وتأســــــ

  Qــل*ك العامل�� م� أجل دفعه: ن#* ت#ق� ــiال ال�أث�� في ســــــــــ ــ��ات���ة على أنها أح) أشــــــــــ اإلســــــــــ
األه)اف ال�-Gـــ*دة لل�
ســـ�ـــة م� خالل االه��ام �العامل اإلن�ـــاني ال�S edـــه: في رrp العامل��  

رؤ�ة م�ـ�ق%ل�ة ورسـالة واقع�ة وعالقات ت-�8��ة  �ال�
سـ�ـة ال�ي ی-��*ن إل�ها و�ع�ل*ن على ضـ*ء 
م#)دة ب�� وح)ات ال�
س�ة مع ال��K�P على اإلن��ام ب�� العامل�� ودع: اإلب)اع وام�الك الف+� 

  القادر على م*اجهة ال�iGالت مع ت%ادل الXقة واالح��ام ب�� ال���ع.
ــ-  -٢ ال
*$ـ ــة  ــ.ولـ لـ ال*!0ي  ــه   ٢٠٣٥National Oreintation of the tate ofال�*جـ

Kwait 2035 :  
ونع-ي �ه اه��ام ال)ولة ب�#ق�Q ال-قلة ال-*ع�ة لها م� خالل جdب االســــــــــــــ�X�ار واالرتقاء 

uــاG-ســ�ــي داع: مع    �ال
االق�\ــادe وتGــ��ع روح ال�-اف�ــة ورفع Pفاءة اإلن�اج في Vل جهاز م
-��ة ال��*ازنة، وت*ف�� ت�سـ�خ الق�: وال�#اف8ة على اله*�ة االج��اع�ة وت#ق�Q ال�-��ة ال%Gـ��ة وال�

و��nــــ�� هdا ال�*جه ، )٤(ب-�ة أســــاســــ�ة مالئ�ة مع تGــــ��عات م�`*رة وa�pة ع�ل حافKة ومGــــ�عة
ــارPة ال�*ا.� واح��ام القان*ن  ــ�)ام ت+*��  ، و حi*مة فاعلةووج*د ،  مGـــــــــ ــاد مKده� وم�ـــــــــ ،  اق�\ـــــــــ

  .)٥(عال��ة م���Kةت���ع ��iانة  دولة مKده�ةال�عي ن#* إقامة و 
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  السابقة :الدراسات 
 على أدب�ــات الف+� ال��e*p واإلدارe ال�عــاصــــــــــــــ� وجــ) أن    ال%ــاح�X-��م� خالل إ.الع  

  :الي S��i ع�ضها على ال-#* ال�اليه-اك م��*عة م� ال)راسات ال�ي تف�) ال%#$ ال#الي، وpال�
  دراسات تتعلق بالقيادة ا
ستراتيجية :  المحور ا�ول :

  :)٦()٢٠١٢دراسة سل�ى رح�ة ( - ١
یه)ف ال%#$ إلى دراســـــــــــــة دور مهارات الق�ادة اإلســـــــــــــ��ات���ة �أ�عادها الXالثة (ال�ؤ�ة،   

ال��K�P، ال�-ف�ـd) في ال�ه�
 لnــــــــــــــغ*u الع�ـل �ـأ�عـادهـا ال�ــــــــــــــ�ـة وهي (ال�ه�
 لل�*اجهـة، ال�ـأمـل 
ال�*اجـهة ال*ـقائـ�ة، ال%#ـ$ ع� اـل)ع: ال*ســــــــــــــ�لي وال%#ـ$ ع� اـل)ع: ال*جـ)اني، وت�-]  لل�*اجـهة،  

ال�*اجهة) وذل@ م� خالل دراســـــــــــة االرت%اu وال�أث�� ب�� ال��غ���� ال�Pd*ر�� وأ�عاده�ا الف�ع�ة،  
) قــائــ) ع�ــــــــــــــe�i في م-8��ي الــ)فــاع والــ)اخل�ــة، وقــ) ت:  ٤٢إذ .%Q ال%#ــ$ على ع�-ــة بلغــ& (

انة Pأداة ل��ع ال%�انات، ت: اخ�%ارها م� خالل ثالث ف�ضـــــــــ�ات Pان& األولى اســـــــــ�l)ام االســـــــــ�%
لعالقة االرت%اu، والXان�ة لل�أث��، والXالXة للف�وق، وت: ال�*صــــــــــل إلى م��*عة م� االســــــــــ�-�اجات  

  أه�ها وج*د عالقة ارت%اu وتأث�� ب�� مهارات الق�ادة اإلس��ات���ة وال�ه�
 لnغ*u الع�ل.
  :)٧()�٢٠١٥;�D (دراسة سل�ان ال - ٢

ــ��ات���ة في تفع�ل ع�ل�ات إدارة ال�ع�فة    ــة لل�ع�ف على دور الق�ادة اإلســــــ ه)ف& ال)راســــــ
الGــــــــــــــQ ال�)ني �ق`اع غKة، ح�$ ت+*ن م���ع ال)راســــــــــــــة م�   –ب*زارة ال)اخل�ة واألم� ال*.-ي  

م*Vفًا    )١٧٧العامل�� في ال*Vائف اإلش�اف�ة (رئ�9 شع%ة ح�ى و�Pل وزارة)، و�ق)ر ع)ده: بـــــــ (
في وزارة ال)اخل�ة الGــــــQ ال�)ني �ق`اع غKة، أما ع�-ة ال)راســــــة فاع��)ت على ال��ــــــح الGــــــامل 

الGـــــــQ ال�)ني   –ل����ع ال)راســـــــة م� ج��ع العامل�� في ال*Vائف اإلشـــــــ�اف�ة في وزارة ال)اخل�ة  
ــ�: ١٧٧وال%الغ ع)ده: ( ــ�%انة مi*نة م� (  ال%اح$ )، وصــــــ ــة ع%ارة ع� اســــــ ة  ) فق� ٦٥أداة لل)راســــــ

ــة م#ـاور واســــــــــــــ�lـ)م  ال�-هج ال*صــــــــــــــفي ال�#ل�لي و�pـنامج ال�#لـ�ل   الـ%احـ$ ت*زعـ& على خ��ــــــــــــ
أن م�ارســــــــــــات الق�ادة ، وم� أه: ال-�ائج ال�ي ت*صــــــــــــل& إل�ها ال)راســــــــــــة (SPSS)اإلح\ــــــــــــائي  

ــ��ات���ة ت#�اج إلى دع: ع�ل�ات إدارة ال�ع�فة على اع�%ار أن Pاله�ا ی-ع9i إ�Sا�ًا على   اإلســـــــــ
  العامل�� �األم� ال*.-ي.أداء  
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  :)٨()٢٠١٦دراسة مهفان ی*سف، واف� أح�. ( - ٣
 في ال�)ر��ـ�ة ال�الكات  ل)q االسـ��ات���ة الق�ادة أ�عاد  ت*اف� م� ال�#قQ ه)ف& ال)راسـة إلى

 شــاملة �\ــ*رة ال�*ضــ*ع هdا ول�-اول ,االســ��ات���ة ب-اء الق)رات  في دورها وتGــ��l  زاخ* جامعة
ــ��ات���ة  �الق�ادة الlاص  ال-e�8  اإل.ار تق)S: ت: ــ��ات���ة، أما االســــــــ  ال�ان]  في والق)رات االســــــــ

ــي أن�*ذج ت`*�� ت: فق)  ال��)اني ــة، م�غ��ات  ب�� العالقة ل%�ان اف��اضــــــ ــ��ارة وPان&  ال)راســــــ  اســــــ
ــ�%�ان ــ�ة ل��ع االداة  االسـ ــ�-)ت ،  ال%�انات  ال�ئ��ـ ــة واسـ ــ���� على ال)راسـ  م�)ان�اً  اخ�%�ت  وال�ي ف�ضـ

 األســاســ�ة األســaلة م� ع)داً  زاخ* ووضــع&  جامعة في ال�)ر��ــ�ة ال�الكات  م� ال)راســة ع�-ة على
ــة ــ�ة، وت:ّ  ال�الكات  ) م�٨٠ق%ل ( م� عل�ها اإلجا�ة ت�&  لل)راسـ ــ�l)ام ال%�انات  ت#ل�ل ال�)ر��ـ  �اسـ

ــاب�ة ال��*ســـــــ`ات   االن#)ار وت#ل�ل ب��ســـــــ*ن  االرت%اu معامل وdPل@ ال�ع�ار�ة واالن#�افات  ال#�ـــــ
،rي ال%�ـ�`lج&  وق)  ال�lام ال-�ائج اسـ�(lاالح\ـائ�ة ال%�م��ة �اسـ� (SPSS)  وت*صـل -�Xانال%اح 

 �الق�ادة ال���Xل ال��ـــ�قل ال��غ�� ب�� مع-*e  ارت%اu وج*د عالقة أه�ها االســـ�-�اجات  م� ج�لة إلى
للق�ـادة   مع-*e  وج*د تـأث��االســــــــــــــ��ات���ـة، و  �ـالقـ)رات  ال���Xـل ال�ع��ـ)  وال��غ�� االســــــــــــــ��ات���ـة

  .االس��ات���ة الق)رات  في االس��ات���ة
٤ - ) >  :)٩()٢٠١٧دراسة ن+ل الل*ح، !ارق أب* ح�

ــي  ــ�ــ ــ��ات���ة في ت#ق�Q ال���K ال�
ســ ــة إلى ال�ع�ف على دور الق�ادة اإلســ ه)ف& ال)راســ
Pأن�*ذج لل�عل�: ال�ق-ي،  �ق`اع ال�عل�: ال�ق-ي ح�$ ت: ت`%�Q ال)راســـــة على Pل�ة فل�ـــــ`�� ال�ق-�ة  

ــ   م*Vفـًا وم*Vفـة ح�ـ$ ت:   ١٧٧وت: ت`%�قهـا على اإلدار��� واألكـادS���� وال�قـ)ر عـ)ده: بــــــــــــــــــــــــــ
اسـ�l)ام أسـل*ب ال��ـح الGـامل وPان& االسـ�%انة هي األداة ال�ئ��ـ�ة في ج�ع ال%�انات و�p-& أه:  

-�ة جاء ب*زن ن�ــــــــــ%ي  ن�ائج ال)راســــــــــة أن م�ــــــــــ�*q الق�ادة اإلســــــــــ��ات���ة في Pل�ة فل�ــــــــــ`�� ال�ق
) وهdا Sع-ي  ٧٦٬٣٢) وهي ن�ــــ%ة م�تفعة وأن م�ــــ�*q ال���K ال�
ســــ�ــــي جاء ب-�ــــ%ة (٧٦٬١٣٨(

ــائ�ـــة ب�� أ�عـــاد الق�ـــادة   وج*د م*افقـــة بـــ)رجـــة P%��ة، P�ـــا ت%�� وج*د عالقـــة ذات داللـــة إح\ــــــــــــــ
) uاالرت%ا q*ســــ�ــــي، ح�$ بلغ م�ــــ�
غ��  )، إضــــافة إلى أن ال��٠٬٧٤٥اإلســــ��ات���ة وال���K ال�

)،  ٪ ٥٥٬٢ال��ــــ�قل (الق�ادة اإلســــ��ات���ة) ی
ث� على ال��غ�� ال�ا�ع (ال���K ال�
ســــ�ــــي) ب-�ــــ%ة (
  .) تع*د ل��غ��ات أخ�q ٪٤٤٬٨ب�-�ا ن�%ة (
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  :)١٠()٢٠١٨دراسة حال ح�*د ( - ٥
ــ��ات���ة في أداء وزارة ال�عل�:   ــات الق�ادة اإلســــــ ــة لل�ع�ف على أث� م�ارســــــ ه)ف& ال)راســــــ

حـ�$ ت+*ن م���ع اـل)راســــــــــــــة م� الـعامل�� في ال*زارة على اخ�الف  –اإلدارة ال��KPـ�ة    –الـعالي  
ــ ( –معاون م)ی�   –م-اص%ه: ال*�Vف�ة (م)ی�  ) م*Vفًا في ال*زارة،  ٣٧٠م*Vف) و�ق)ر ع)ده: بــ

ال)راســــــــة فاع��)ت على ال��ــــــــح الGــــــــامل ل����ع ال)راســــــــة م� ج��ع العامل�� وال%الغ   أما ع�-ة
) فق�ة ت*زع& على  ٥٠أداة لل)راسة ع%ارة ع� اس�%انة مi*نة م� (  ةال%احX)، ص��& ٨٦ع)ده: (

ال�-هج ال*صـــــــــــفي ال�#ل�لي و�pنامج ال�#ل�ل اإلح\ـــــــــــائي    ةال%احXخ��ـــــــــــة م#اور واســـــــــــ�l)م& 
(SPSS)  &ا وق) ت*صــــــــــــلdه ،Xارســــــــــــات ال�ي    ةال%اح��*عة م� ال-�ائج ال�ي ب�-& أث� ال�إلى م�

ت�%عها الق�ادة في ال*زارة ســــــ*اء Pان& م� خالل وج*د ثقافة ت-�8��ة واضــــــ#ة ت�%عها ال*زارة P%-�ة  
 eــ� ت-�8��ة ع%� إداراتها العل�ا، P�ا أن اله��ام ال�)راء �ال�*Vف�� الdی� S�Xل*ن رأس ال�ال ال%Gـــ

  .ح أداء ال*زارةأث� P%�� في ن�ا
٦ - ) Rم�9. دی ،.  :)١١()٢٠١٩دراسة عا!ف س

ــ��ات���ة في ت��K األداء  ــات الق�ادة اإلســـــــ ــة إلى ال�ع�ف على أث� م�ارســـــــ ه)ف& ال)راســـــــ
ــف�ات   ــ�Gــ ــ��ل م���ع ال%#$ على ج��ع ال��ــ ــة األردن�ة، اشــ ــف�ات الlاصــ ــ�Gــ ــ*�ق�ة في ال��ــ ال��ــ

) م�ـ�Gـفى م*زعة  ٦٠ن�ة، وال%الغ ع)دها (الlاصـة األردن�ة ال��خ\ـة م� ق%ل وزارة ال\ـ#ة األرد 
على األقال�: الXالثة (الGـــــــ�ال، وال*ســـــــr، وال�-*ب)، أما ع�-ة ال)راســـــــة فهي .%ق�ة وت+*ن& م�  
ــام   ــاء األق�ـــــــــ ج��ع العامل�� في اإلدارات العل�ا، وال*ســـــــــــ`ى، وال)وائ� ال`%�ة، واإلدار�ة، ورؤســـــــــ

)  ٢٦١ال�ة ال`%�ة، واإلدار�ة، وpلغ ع)ده: (ال`%�ة، واإلدار�ة، وال�Gــــــ�ف��، على األنGــــــ`ة، والفع
ــة إلى وج*د أث� ذو داللة  ــ& ال)راسـ ــة، وخل\ـ ــف�ات ال�Gـــ�*لة �ال)راسـ ــ�Gـ م%#*ثًا Sع�ل*ن في ال��ـ
إح\ــائ�ة ل��ارســات الق�ادة اإلســ��ت���ة ال���Xلة بــــــــــــــــ (ب-اء ال�ؤ�ة، ال��K�P اإلســ��ات��ي، الق)رة 

عـة اإلســــــــــــــ��ات���ـة) في ت��K األداء ال��ــــــــــــــ*�قي في على اإلبـ)اع، ال�-ف�ـd اإلســــــــــــــ��ات��ي، ال��ـا�
  .ال���Gف�ات الlاصة األردن�ة"
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  : ٢٠٣٥المحور الثاني : دراسات تتعلق بمبادرات التحول الوطني 
١ .  ) -$*
T وال��0ة ب.ولة ال:Uاألعلى لل� V١٢( ) ٢٠٠٧دراسة األمانة العامة لل��ل ( :  

ــع رؤ�ة   ــة إلى وضـ ــ��ات���ة ل)ولة ال+*�& مع األخd في االع�%ار أن  ه)ف& ال)راسـ إسـ
ال�ؤ�ة ال�ق��حة ت��ح ت#)ی) أه)اف عامة وwســـــ��ات���ات ت+*ن أســـــاس للr`l ال�-�*�ة وPان  
م� أب�ز مق��حـات ال�ؤ�ـة أن ال+*�ـ& م�KP مـالي وت�ـارe وهـdا Sق�nـــــــــــــــي إعـادة ال-�8 في  

�ًا مع أن ت*س�ع ن`اق هdه ال�ؤ�ة  �ع� ال��اسات االق�\ادSة واالج��اع�ة ال�ع�*ل بها حال 
ی�nــــــــ�� ال%ع) الl)ماتي مXل خ)مات ال�عل�: وال�ــــــــ�احة والف-)قة وغ��ها وdPل@ ت
P) ال�ؤ�ة  
على ت#ق�Q ج*دة ح�اة عال�ة لل�*ا.-�� ی�n�� ت#ق�Q ال�-��ة ال%��Gة واالق�\ادSة والع)الة  

و�i*ن ذل@ في Vل ن8ام    االج��اع�ة وال�#اف8ة على مق*مات ســـ�اســـات ال�فاه ال�ع�*ل بها 
ــافة إلى الق`اع ال-ف`ي، وتع9i هdه ال�ؤ�ة   ــادe ق*امه الق`اع ال�الي وال��ارe �اإلضـ اق�\ـ

  . االه��ام ال+%�� للع-\� ال%e�G م� خالل ال��اسات االج��اع�ة وت`*�� ن8ام ال�عل�: 
  : ) ١٣( ) ٢٠١٥دراسة خلفة ض* (  . ٢

ه)ف& ال)راسة إلقاء الn*ء على ال)ور الهام الي Sق*م �ه ال\-)وق الع�pي في ت-��ة  
االق�\ـــــــــــــــادات الع��pـة �\ـــــــــــــــ*رة عـامـة، ��ـا في ذلـ@ مGـــــــــــــــ�وعـات ال%-�ـة األســـــــــــــــاســـــــــــــــ�ـة  
العامة،ومGــ�وعات الق`اع الlاص ال+%��ة وال��*ســ`ة وال\ــغ��ة وم�-اه�ة ال\ــغ�، وق) Pان  

، وال یKال#�ى اآلن،على الع�ل��  1974�ـــالـــه عـــام ت�K�P ال\ـــــــــــــــ-ـــ)وق الع��p�-ـــd أن بـــ)أ أع 
خالالل#i*مات في ال)واللع��pة األعnــاء، على ال��ــاه�ة في ت�*�ل�Gــ�وعات ال%-�ة ال�#��ة  

نافdة لل��*�الل�%اشــ� لل�Gــ�وعات الق`اع    2001والl)م�ة، واســ�#)ث ال\ــ-)وق الع�pي عام 
ات ال%عــ) اإلن�ــائي، وت: في  الlــاص في الــ)واللع��pــة، في م�lلف الق`ــاعــاتــاالق�\ــــــــــــــــادSــة ذ 

ت+ل�ف ال\ـــــــــــــــ-)وق الع��pي ��ه�ة تاســـــــــــــــ�9 وwدارة ال#�ـــــــــــــــاب الlاص ل��*�ل   2009عام 
ال�Gــ�وعات ال\ــغ��ة وال��*ســ`ة في ال)ول الع��pة، الed ت: إنGــاؤه ب-اء على م%ادرة ��P�ة  
م� صـــــــــــــــاحـ] ال�ـــــــــــــــ�* أم�� دولـة ال+*�ـ&، وقـ) بـ)أ ال#�ـــــــــــــــاب الlـاص في تقـ)S: ال��*�ـل  

ــغ��ة وال��*ســــــــ`ة، م� خالل ت*ف�� ال��*�ل لل�هات  لل�Gــــــــ�وعا  ت ال��-اه�ة ال\ــــــــغ� وال\ــــــ
ال�#ل�ة ال�ع-�ة ب��*�ل هdه ال�Gــــــــــ�وعات، مXل ال%-*ك وال\ــــــــــ-ادیQ االج��اع�ة العاملة في  
ــ�� ال��ونة   ــادSة ال�ي تnــ ــات والق*اع) اإلرشــ ــ�اســ ال)ول الع��pة، وذل@ وفQ م��*عة م� ال�ــ
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)ی� ال��ـــــ�ه)ف��، ووVف& ال)راســـــة ال�-هج ال*صـــــفي ح�ى  في الع�ل وال*صـــــ*ل إلى ال��ـــــ�ف� 
 .e�\-8*ر الع�ال Qة وف��اها العلSاnتعالج ق  

  

٣ .   V١٤( ) ٢٠١٦(   ٢٠٣٠دراسة رؤ$ة ت*ن ( :  

ه)ف& ال)راســـــــة إلى ت#)ی) أه)اف ال�-��ة ال��ـــــــ�)امة وم�االتها ال�ئ��ـــــــ�ة وذل@ م�  
ــة، مع إزهــاء   خالل ح�ــاSــة ال�*ارد ال`%�ع�ــة وال#فــا� على ال�-ــاهج لألج�ــال ال#ــال�ــة وال�ق%ل
الفق� وال�*ع ����ع صــ*ره�ا وضــ�ان ال+�امة وال��ــاواة، �اإلضــافة إلى ت���i ج��ع ال-اس  

ي .�*حاته: في ان�ـــــــــــــ�ام مع ال`%�عة وdPل@ تGـــــــــــــ��ع ق�ام م���عات  م� ح�اة مKده�ة تل% 
  K�Kة وع��ـ�اكة العالGال rـ�G-ل@ تdPف وم� الع-ف، و*lل* م� الlـ*دها ال�ـالم والع)ل ت�S
روح ال�nــــام� العال�ي م� أجل ال�-��ة ال��ــــ�)امة، ووVف& ال)راســــة ال�-هج ال*صــــفي ح�ى  

ت#�ـاج �ع� ال�-ـا.Q  أنهـا  أب�ز ن�ـائ�هـا  ت#قQ أهـ)افهـا وت��ـ] ع� ت�ـــــــــــــــاؤالتهـا وPـان م�  
 ال�*ن��ة في ال*ق& ال#اض� إلى م#ارpة الفق� وال�*ع ب�� أس�ها. 

  : ) ١٥( ) ٢٠١٧دراسة األمZ ال��9.ة (  . ٤

ه)ف& ال)راســـــــة إلى .�ح ال��االت ال�
ســـــــ�ـــــــ�ة ل�ع%aة ال�*ارد في م�lلف شـــــــع*ب    
ــاء على ال�*ع في أف��ق�ا   ــ�اكة ال���)دة للقnـــــــــــ العال: الXال$، وم� أه: هdه ال��االت الGـــــــــــ

مع اإلدارة ال��+ـامـلة لل�ـ-ا�Vة ال`%�ع�ـة الKراعـ�ة في أف��فـ�ا، ـ�اإلضـــــــــــــــافة   ٢٠٢٥�#ل*ل عـام  
ت ال\ـغ��ة وال�Kارع األسـ��ة في أوروpا وآسـ�ا ال*سـ`ى، وال��K�P  إلى ت���i أصـ#اب ال#�ازا 

على سـالسـل الق��ة الألم� الغdائي وال�غSdة في جKر ال�#�r الهادe، وم%ادرة ال-�* األزرق  
ــ�� ن8: األغSdة في م-`قة ال%#� ال+ار�%ي وم%ادرة   ــ�ا وم-`قة ال�#�r الهادe، ت#�ـــــ في آســـــ

ل أف��ق�ا �اإلضـــافة إلى دع: م%ادرة القnـــاء على ال�*ع  ن)رة ال��اه في الGـــ�ق األدنى وشـــ�ا 
  Qــفي ح�ى ت#ق ــة ال�-هج ال*صــــ في أم��iا الالت�-�ة وم-`قة �#� ال+ار�%ي وق) وVف& ال)راســــ

ت#�اج �ع� دول العال: الXال$  أنها  أه)افها وت��] ع� ت�ــــــــــــــاؤالتها وPان م� أب�ز ن�ائ�ها  
  nاSا م���ع�ة على أرض ال*اقع. في أف��ق�ا وآس�ا إلى ش�اكات م�-*عة ل�عال�ة ق 
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  : ) ١٦( ) ٢٠١٨دراسة دولة اإلمارات الع�]ة ال��9.ة (  . ٥

هــ)فــ& الــ)راســــــــــــــــة إلى ال�ع�ف على دور دولــة اإلمــارات في وضـــــــــــــــع خ`ــة ال�-��ـة    
�اإلضـــــــــــــــافة إلى ت#)ی) الل�-ة ال*.-�ة ال��ـــــــــــــــa*لة ع� أه)اف ال�-��ة   ٢٠٣٥ال��ـــــــــــــــ�)امة  

ع�ل�ة    – تعK�K الP�Gات   – ال�-ف�d    – ال���)امة في دولة اإلمارات الع��pة ال��#)ة (ال#*P�ة  
ال�Gــــاور ل�-ف�d أه)اف ال�-��ة ال��ــــ�)امة وwصــــ)ار ال�قار�� ال�ــــ-*�ة) وق) رKPت على ت#)ی)  

ة ال*.-�ـــة لـــ)ولـــة اإلمـــارات الع��pـــة ال��#ـــ)ة مع ت#ـــ)یـــ) ال%-�ـــة  آل�ـــات ت-ف�ـــd أول*�ـــات ال�-��ـــ
ال�
ســــ�ــــ�ة ل)ولة اإلمارات الع��pة ال��#)ة مع إب�از أول*�ات ال�-��ة ال*.-�ة ل)ولة اإلمارات  
وأه)اف ال�-��ة ال��ـــــ�)امة ث: ت#)ی) دور الGـــــ�Pاء في ت#ق�Q أه)اف ال�-��ة ال��ـــــ�)امة مع  

�الحقة و�Pف�ة ت*�Vفها لl)مة ب�امج ال�-��ة ال��ــــــــــ�)امة  م�اعاة �Vوف الع\ــــــــــ� وث*راته ال� 
)، وق) اســــــــــ�l)م& ال)راســــــــــة ال�-هج  ٢٠٣٥ب)ولة اإلمارات ال��#)ة ���lلف م�ادی� الع�ل ( 

ال*صـــــــــــــــفي ح�ى ت#قQ أهـ)افهـا وت`�ح رؤاهـا العل��ـة ن#* اله�ـاكـل ال�-�8��ـة العـاملـة بـ)ولـة  
dPل@ �Pف�ة االرتقاء �ه ح�ى S\ـــــل إلى  اإلمارات، مع .�ح م
شـــــ�ات لألداء و�Pف�ة تق*��ه و 

درجة ال���K ال�ي ت�ـــــ�ح له �ال�-اف�ـــــة في ال��ادی� العال��ة، وPان م� أب�ز ن�ائ�ها ال�أك�)  
على الGــــ�اكة مع ال�
ســــ�ــــات العال��ة ذات األداء ال����K ح�ى ت�#قQ االســــ�فادة ال�-Gــــ*دة  

  ل�
س�ات ال����ع اإلماراتي. 
  ادة ا
ستراتيجية في ا�دبيات المعاصرة : ثانيS : ا�سس النظرية للقي 

لق) .�ح الف+� اإلدارe ال�عاصــــــــ� الق�ادة اإلســــــــ��ات���ة ع%� م��*عة م� األســــــــ9  
ال-��8ــة وال�ي ت��Xــل في مــاه��هــا وأه���هــا، وم%ــادئهــا ورPــائKهــا، �ــاإلضــــــــــــــــافــة إلى أن�ــا.هــا  

  ، و���i ع�ضها على ال-#* ال�الي : ) ١٧( وأدوارها وأ�عادها وم�ارساتها 
  ماه�ة الق�ادة اإلس��ات��ة وأه	��ها :   - أ 

GSــ�� م\ــ`لح الق�ادة اإلســ��ات���ة إلى �Pف�ة ال�أث�� على اآلخ��� م� أجل ت�ــ��ع  
اإلن�از ال�*مي للعامل�� وت#�ـــ�� اســـ�ق�ار ال�
ســـ�ـــة وال�#اف8ة على هdا االســـ�ق�ار، مع-ى  
ذل@ أن الق�ادة اإلسـ��ات���ة ت�KP على ق)رة ال�)ی� في اإلدارة العل�ا على دفع ال�
سـ�ـة ن#*  

على اتlاذ الق�ارات اإلســــــ��ات���ة، وه-اك م� ی-�8 إلى الق�ادة اإلســــــ��ات���ة   ال-�اح وق)رته 
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على أنها ع�ل�ة ت�ـــ�l)م م� .�ف القائ: ل�#ق�Q ال��غ*ب والفه: ال*اضـــح لل�ؤ�ة وذل@ ع�  
.��Q ال�أث�� في الXقافة ال�-�8��ة وتl\ـــــــــــــ�� ال�*ارد وال�*ج�ه م� خالل ال�ـــــــــــــ�اســـــــــــــات  

،  ) ١٨( في Vـل م#�r م�قـل] ومعقـ) وحـافـل �ـالف�ص وال�هـ)یـ)ات وال�عل��ـات مع ت+*�� اإلج�ـاع  
وعلى هdا فإن الق�ادة اإلســـ��ات���ة ته�: �إعادة ت-�8: ال*ضـــع الed تع�Gـــه ال�
ســـ�ـــة �Gـــiل  

ال�  ال�Gـــــــــــــــiالت  عل�ي،  �Sعــــل  �ـــأســـــــــــــــل*ب  وه-ــــاك م� ی-�8 إلى  ي ت*اجههــــا S��i حلهــــا 
*ر وال#فا� على ال��ونة مع  اإلســـــــــــــ��ات���ة على أنها ت�Xل تل@ الق)رة على ال�*قع وال�\ـــــــــــــ

ت���i العامل�� م� إح)اث ال�غ��� اإلســــ��ات��ي على اع�%ار أنه أصــــ%ح ضــــ�ورة S\ــــاح%ها 
ال�ف+�� اإلســـــ��ات��ي م� أجل صـــــ-اعة م�ـــــ�ق%ل أفnـــــل لل�
ســـــ�ـــــة في Vل ال�عاون مع Pل  

��i  أما ع� أه��ة الق�ادة اإلســــــ��ات���ة ف� ،  ) ١٩( العامل�� وفي إ.ار ب�aة ع�ل آم-ة وصــــــ#�ة 
  ع�ضها على ال-#* ال�الي: 

ــ�ق%ل   -  ــافة وح)ات ج)ی)ة ل\ـــــ-اعة م�ـــ ت)ع�: ه�iل ال�-�8: لل�
ســـــ�ـــــة م� خالل إضـــ
ــها ال%ع� أو حdف أخ�q ن�8ًا ل�قادمها   ــة أو دمج وح)ات مع �عnـ ــ�ـ ــل لل�
سـ أفnـ

 أو لع)م أه���ها. 

 -   q*ـــــــــ���ة العالقات على الi%دع: شـــــــــ eســـــــــ�ـــــــــة أ
ت-��ة رأس ال�ال االج��اعي لل�
 . ) ٢٠( ال�#لي واإلقل��ي والعال�ي 

ــة م� خالل ال�lل� م� األدوار ال�قل�)Sة   -  ــ�ـ ــ*د لل�
سـ ــه: في ت#ق�Q ال�ف*ق ال�-Gـ ت�ـ
وال�*جه ن#* األدوار اإلســـــــ��ات���ة ال�ي ت�`لع إلى األفQ األرح] ح�$ S��ل@ القائ)  

 �Kة. رؤ�ة م� 

ال��K�P على األح)اث دون ال�أث� �8*اه�ها وذل@ م� خالل اتlاذ الق�ارات �ال�ـــــ�عة   - 
 . ال��i-ة 

ت#ق�Q ق*ة دفع لل�
ســــ�ــــة ن#* ال�-اف�ــــ�ة مع ال�
ســــ�ــــات ال�-ا�Vة م� خالل ت+*��   - 
  . ) ٢١( ال��Kة ال�-اف��ة �iل م�االت الع�ل �ال�
س�ة 

  



 
 
 
 ^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<E<�‚ÃÖ]MNOEt<†{è^ßè<DN<DNLNL 
  

  

    

١١٦ 

  م�ادئ الق�ادة اإلس��ات��ة ور�ائ�ها :   - ب 

ــة  ت*ج)   ــ�ــــــــ ــ��ات���ة في ال�
ســــــــ م��*عة م� ال�%اد� ال�ي ت-`لQ م-ها الق�ادة اإلســــــــ
  الع\��ة ح�ى ت#قQ أه)افها وم� هdه ال�%اد� ما یلي : 

ــ*دة S��i ت#ق�قها  االع�قاد :  - ــة �أن األه)اف ال�-Gـــ ــ�ـــ و�ع-ي اع�قاد اإلدارة العل�ا �ال�
ســـ
 ش��`ة ت*اف� اإلرادة والع�K�ة ل)P qل العامل�� بها.

وتع-ي نGـ� ثقافة إدارة الdات في Pل م�االت الع�ل �ال�
سـ�ـة ع� .��Q ^ات : إدارة ال -
 .)٢٢(الق)وة مع األخd في االع�%ار أن إدارة الdات تأتي أوًال ث: تل�ها إدارة ال*ق& ثان�اً 

و�ع-ي ت`*�� األداء اإلدارe والف-ي ل+افة خ)مات وأنG`ة ال�
س�ة م� خالل اإلتقان :  -
ت�nــــ�� صــــ-اعة الق�ادة الفdة وصــــ�اغة اآلل�ة ال��KPة وال�ي ت#قQ  م-ه��ة ال�*دة وال�ي 

 .)٢٣(أفnل ال-�ائج في أوقات ق�اس�ة
ــ��� :  - ــ� ق�: وثقافة ال�*دة في Pل م�االت الع�ل اله.ف ال�&ــ و�ع-ي ال��K�P على نGــــ

 �ال�
س�ة على اع�%ار أن مXل هdه الXقافة تق*دها ن#* ت#ق�Q اله)ف ال�-G*د.
-   �
و�ع-ي ال��K�P على صــ-اعة ال��ــ�ق%ل م� خالل تغ��� ال#اضــ� اإلســ��ات�ي : ال�ف

 .)٢٤(وفQ م-ه��ة عل��ة م)روسة
هdه ال�%اد� إلى م��*عة م� ال�PائK ال�ي ت-`لQ م-ها م
ســــــــــــ�ــــــــــــة ر�اض  وت#�اج  

 األ.فال ب)ولة ال+*�& في ال*ق& ال#اض� و���i ع�ضها على ال-#* ال�الي : 

وتع-ي ق�اس م�ـ�*q أداء ال�
سـ�ـة حال�ًا ومقارن�ه ���ـ�*q األداء �ع) ت`%�Q  ال�قارنة :  -
 .)٢٥(معای�� ال�*دة

عامل�� الdی� ســـاه�*ا في ت#ق�Q أه)اف ال�
ســـ�ـــة واالرتقاء  و�ع-ي تق)ی� Pل الال�ق.ی� :   -
 ���ع�ها وت#��� خ)ماتها.

وتع-ي أن ال�*دة قnــــ�ة اســــ��ات���ة ت#�اج إلى تnــــاف� Pل ال�ه*د في Pل ال�0ه�ة :  -
 ال���*�ات اإلدار�ة وم� ث: فهي ع�ل�ة ال ت-�هي بل تع) ��Xا�ة م-هج ح�اة لل�
س�ة.



 
 
 
 ^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<E<�‚ÃÖ]MNOEt<†{è^ßè<DN<DNLNL 
  

  

    

١١٧ 

-  : �ــارPة في الق�ار مع   و�ع-ي ت���i رجالال��` ــة م� ال�Gــــ ــ�ــــ ال\ــــــف الXاني �ال�
ســــ
 ت*ز�ع وwدارة ال��a*ل�ات وخاصة في م�حلة ال�#*ل ن#* ال���ق%ل األفnل.

ــ�ـعة :   - وتع-ي ال��K�P على ال�عـامـل ال��ـ) مع العـامـل ال-ف�ــــــــــــــي ل+ـل ع�الء إدارة ال&ـــــــ
 ال�
س�ة أو ال���ف�)ی� م� خ)ماتها داخل�ًا وخارج�ًا.

ال��K�P على تعK�K الق)رات ال%��Gة م� خالل ت`%�Q ال�فاه�: اإلدار�ة وتع-ي  ال�*اك+ة :   -
ال#)یXة وت%�ــــــ�r اإلج�اءات وتGــــــ��ع روح اإلب)اع ح�ى ت�ــــــ�`�ع ال�
ســــــ�ــــــة أن ت*اك] 

 .)٢٦(ال�`*رات ال��الحقة
ــ�`�ع أن ی*Vف ج��ع الف�ص ال��0ة :  - وتع-ي ت-��ة مهارات القائ) وwب)اعاته ح�ى �Sـــــــــــ

 ل\الح ال�
س�ة.
و�ع-ي ال��K�P على اســـ�l)ام قائ) ال�
ســـ�ـــة لألســـال�] ال#)یXة في م�ال ف� 9.ی= : ال� -

 .الق�ادة
و�ع-ي ف� االت\ــــال وال�*اصــــل ومعاملة اآلخ��� على اع�%ار أن االت\ــــال ی�KP الف� :  -

 .)٢٧(على الع�ل وال�*اصل ی�KP على العالقات ومعاملة اآلخ��� وال��عة
-  : R$ل ما ه* ج)ی) ومف�) و�ع-ي إك�ــــــــاب ال�.رP ل العامل�� بهاPســــــــ�ــــــــة و
ق�ادات ال�

و��ـــــــه: في ت#ق�Q أه)اف ال�
ســـــــ�ـــــــة في أســـــــ�ع وق& م��i وpأقل ت+لفة وpأقل م�ه*د 
  .)٢٨(م%dول

  أن	ا! الق�ادة اإلس��ات��ة وأدوارها :   - جـ 

الق�ــــادة    uــــا�لــــة ألنX�*عــــة م�عــــاصـــــــــــــــ� م��ال  eالف+� اإلدار أدب�ــــات  .�حــــ&  لقــــ) 
  : ل�ي S��i ع�ضها على ال-#* ال�الي اإلس��ات���ة وا 

   اســـيذل@ الGــــ�l ال�S edــــ�l)م أســــل*ب ال)هاء   وه*: Political styleالT�0 ال&ـــ
وال�)اه-ة في ال�عامل مع Pافة الع-اصــــــ� ال%Gــــــ��ة داخل ال�
ســــــ�ــــــة أو خارجها و�#اول 

  ت*�Vف Pافة ال�ه*د م� أجل ال*ص*ل إلى أه)افه ال�-G*دة.
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   ال�ه0ي T�0الProfessional style  :  ) ق*ته م� خ%�اته�ـــ��S edال �lـــGه* ذل@ ال
�P ،اصـــــــة أو م*ه%�هlا أنه ال�P ،:*عة م� األخالق�ات والق����ارســـــــاته ��م rpا أنه ی�

 . )٢٩(یل�Kم �ق*اع) وق*ان�� ال�
س�ة و�فnل ال�\ل#ة العامة على ال�\الح الlG\�ة

   Dال�$ــاد T�0الEntrepreneurial style    : یــ)ع: روح edالــ �lــــــــــــــGه* ذلــ@ ال
ــ�اعة  اإلب)اع ل)q العامل�� و���ل@ الق)رة على رفع روحه:   ــافة إلى الGــــــ ال�ع-*�ة �اإلضــــــ

 وال��أة والق)رة على ال�lا.�ة، P�ا أنه S��ل@ إرادة وع�K�ة ع-) إن�از الع�ل.

  ال�+ادلي T�0الExchange style   :  م� ب�%ادل األدوار ب�-ه
ه* ذل@ الGــ�l الed ی
ــاء ف��Q الع�ل، P�ا  ــ%ح ال�ئ�9 ضـــ�� أح) أعnـ ــ��، ف�� ال���i أن S\ـ و��p ال��ؤوسـ

 �i�S*اقف�ؤوس أن ی�*لى دور ال�ئاسة في �ع� ال��٣٠(لل(. 

  ال�9*$لي T�0الTransformational mode  :*على  ه KPی� edال �lـــــــــGذل@ ال
نقل ال�
ســـ�ـــة م� P*نها م
ســـ�ـــة تقل�)Sة إلى م
ســـ�ـــة إب)اع�ة، و�#��م ق)رات الع-اصـــ�  

 ال%��Gة ال�ي تع�ل معه و�#�� ت*�Vفها م� أجل ت#ق�Q أه)اف ال�
س�ة. 

  املي
ه* ذل@ الGــ�l الS edع��) �\ــفة أســاســ�ة  :   Integrative modeالT�0 ال�
القائ) م� ســــ�ات شــــl\ــــ�ة وق)رات ومهارات، و�*Vفها في   على ما ت���ع �ه شــــl\ــــ�ة

إ.ار ت#ق�Q أه)اف ال�
سـ�ـة، P�ا أنه �Sـ�l)م م*قعه ال*�Vفي لف�ض سـل`�ه الGـl\ـ�ة  
 .)٣١(�أسل*ب ی�*افQ مع Pافة العامل�� �ال�
س�ة

  D*$ال�ؤ T�0الVisionary style  :*ل@ رؤ�ة واضــــ#ة ع�    ه��S edال �lــــGذل@ ال
  KPــًا، و�� ــ�ق%ل ال�
ســــ�ــــة و��ــــعى �iل جه)ه ن#* ت#ق�قها ح�ى ت\ــــ%ح واقعًا مل�*ســ م�ــ
 على م*اجهة ال�iGالت �أسل*ب عل�ي، و��#�ل ال��a*ل�ة إزاء ت#ق�Q أه)اف ال�
س�ة. 

 الـعال� T�0يالWorld Style   :  عـای���مهـامـه ع%� ال K�-ی edاـل �lــــــــــــــGه* ذـل@ ال
عال��ة ال��عارف عل�ها في إدارة ال�
ســـــــ�ـــــــة الع\ـــــــ��ة ح�$ �S�ع ب�� م��Kات ال-�r ال

 .ال�#*�لي وال-�r ال�%ادلي وال-�r ال�GارPي �اإلضافة إلى ال-�r ال)S�ق�ا.ي
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   يbــار ه* ذلـ@ الGــــــــــــــ�l الـS edع��ـ) على :   Participatory styleالT�0 ال�cـــــــ
ــ-ع الق�ار واتlاذه ع%�   ــارPة العامل�� معه في صـ ــل ال%)ائل ل�#ق�Q  مGـ االتفاق على أفnـ

 .)٣٢(أه)اف ال�
س�ة، P�ا أنه GSارك العامل�� معه في آمال وآالم ال�
س�ة

  ثال,ًا : م�ادرات ال�(جه ال()'ي وأه%افه : 

  : ال�%ادرات ال�ال�ة  ) على  ٢٠٣٥+K ال�*جه ال*.-ي ب)ولة ال+*�& ( ت ی� 
و��: ذل@ م� خالل إصــالح ال��ارســات اإلدار�ة وال%��وق�ا.�ة مع  إدارة ح`*مة فاعلة :  -

ــاءلة ال�قاب�ة وتفع�ل أداء وح)ات ال�هاز ال#i*مي، مع   ــفاف�ة وال��ـــــــــ تعK�K معای�� الGـــــــــ
ال#i*م�ة وت-ف�d ع�ل�ات الGــ�اء وال�-اق\ــات   ةال��ــ�-)Sةر ال�#*ل اإلل+��وني الGــامل لل)و 

ال#i*م�ة إل+��ون�ًا، وwصــــالح ن8: الl)مة ال�)ن�ة على ضــــ*ء تGــــ��عات وق*ان�� ول*ائح 
ضــا�`ة �اإلضــافة إلى ت#)ی) ن8ام واضــح لألج*ر وال�ع�-ات �اإلضــافة إلى ت#)ی) ب�امج  

 .)٣٣(وم�Gوعات م�ت%`ة �اإلدارة ال#i*م�ة ح�ى S\%ح أك�X فاعل�ة
و��أتي ذل@ م� خالل ت`*�� االق�\ــاد ع%� ال#) م� اع��اد  اق�;ــاد م�0*ع وم&ــ�.ام :  -

ال)ولة ال�ئ��ــــــــة على العائ)ات م� صــــــــادرات ال-فr م� خالل إضــــــــافة مGــــــــار�ع ت�ار�ة  
ــ�   ج)ی)ة، مع ح�اSة ال�ل+�ة الف+��ة وســــه*لة م�ارســــة األع�ال وز�ادة االســــ�X�ار ال�%اشــ

ت واالت\االت وال`اقة واالس�Gارات ل�*ف�� ف�ص الع�ل في ق`اعات ت+-*ل*ج�ا ال�عل*ما
�اإلضــافة إلى ت)ر�] ال+*ادر ال*.-�ة مع دع: ال)ولة ح�ى ت\ــ%ح م�KPًا عال��ًا ل\ــ-اعة  
ــ�وعات، والع�ل على ز�ادة ع)د  ــارPة ال�*ا.-�� في ت�ل@ ال�Gــــــــــ ال%���و�P�او�ات ومGــــــــــ

 .)٣٤(ال��اح، وت�ش�) اإلنفاق ال#i*مي
وت�أتي م� خالل ت`*�� ال%-�ة ال�#��ة وت#)یXها م� أجل ت#�ــــــ��  ة : ب0ة ت�9ة م�:*ر  -

ــ)د ـSأتي م��و ال+*ـ�& ل�*ف�� ـب)ـیل  ــة ل���ع ال�*ا.-��، وفي هـdا ال\ــــــــــــ ج*دة ال�ع�Gــــــــــــ
  eال��ار Q.-ا�في ال eور��ة في ال#) م� االزدحام ال�ـــــــــــاه��لل-قل العام وال eع\ـــــــــــ�

وال�`*ر اإل�Sابي في م�ال ال`اقة   وال�Kدح�ة �ال�iان مع االس���ار في ت#ق�Q اإلن�از
ال+ه�pائ�ة، مع دع: مGـ�وع ال�rp الlل��ي ع%� ال�ـiة ال#)ی) ح�$ SعKز ف�ص ال�%ادل  
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ال��ارe وال-قل ب�� م*ا.-ي دول م�ل9 ال�عاون �اإلضـافة إلى إقامة م-ا.Q ت�ار�ة ح�ة  
 م�l\\ة ذات م�Kات ت-اف��ة وم�نة ألص#اب األع�ال وال���X���� األجان].

وت�: م� خالل ضــ�ان ت*اف� وح)ات ســi-�ة مع ت*ف�� ال�*ارد ب8ة معcــة م&ــ�.امة :  -
  e(̀ـاـقة إلى دع: نـق ــاـفة إلى ت#*ـ�ل اـل)ع: ال#i*مي للlـ)ـمات وال الالزـمة ـلdـل@، ـ�اإلضــــــــــــ
  dاص في ت-ف�lة الق`اع الPـــــــــــــارGـــــــــــــ�ف�)ی� �ق)ر حاج�ه:، مع م��ح�ى ت\ـــــــــــــل إلى ال

Pاهل ال)ولة واالســـــــــــ�فادة م� ال�ق-�ات    ال�Gـــــــــــ�وعات اإلســـــــــــiان�ة م� أجل ال�lف�ف ع�
د ال)ولة ورفع ن�ـــــــ] ت)و�� ر ه�@ ع� االســـــــ�l)ام األمXل ل�*ااال#)یXة في هdا اإل.ار، ن

 .)٣٥(ومعال�ة ال-فاSات، ورفع ن�%ة ال`اقة ال+ه�pائ�ة ال�*ل)ة م� م\ادر م��)امة
ــ9ة عالة ال�*دة :  - ال�عاSة    وت�أتي م� خالل ت#�ــــ�� ج*دة الl)مة في ن8امرعاfة صـ

ال\ـــ#�ة العامة وت`*�� الق)ارت ال*.-�ة ب�+لفة م-lفnـــة، مع االه��ام ��Gـــ�وع ال*قاSة 
وال�\ــــ)e لألم�اض ال�Kم-ة وت�)ی) ال��ــــ�Gــــف�ات وwنGــــاء م�ــــ�Gــــف�ات ج)ی)ة واالرتقاء  

 .)٣٦(�l)مات ال\#ة ال�ه-�ة
: م� و��أتي ذل@ م� خالل وج*د إصــــــالح فاعل ل-8ام ال�عل�رأســــ�ال �cــــ�D إب.اعي :  -

أجل إع)اد الGـــــــ%اب �\ـــــــ*رة أفnـــــــل ح�ى S\ـــــــ%#*ا م*ا.-�� ی���ع*ن �ق)رات ت-اف�ـــــــ�ة  
وwن�ـاج�ـة لق*ة الع�ـل ال*.-�ـة، مع ت#*�ـل ال��اكK الGــــــــــــــ%ـاب�ـة إلى م�اكK م���ع�ـة تهـ)ف 

Pافة اف�اد ال����ع وتعل��ه: �Pف�ة اســــــــ�X�ار أوقات ف�اغه: ل\ــــــــالح أنف�ــــــــه:  اســــــــ��عاب  
-8*مة ال��اضــة إقل���ًا وعال��ًا، ووضــع ن8ام شــامل nSــ��  ول\ــالح ال)ولة، واالرتقاء ��

دمج ذوe اإلعـاـقة في Pـاـفة ال��ـاالت، وال�#ـاف8ـة على ت-�8: حق*ق ال`فـل م� ال-*احي 
االج��اع�ة وال\ـــــــــــ#�ة وال�عل���ة ��ا nSـــــــــــ�� الع�� ال+��: له، �اإلضـــــــــــافة إلى ز�ادة 

اع�ًا واق�\ـــــــــادSًا وح�اSة الع�ل االه��ام ب�عاSة ال��ـــــــــ-�� ودع: م�اكK ت���i ال��أة اج��
مع ت*ج�ه الع-اSة �ال�
ســـــــ�ـــــــات  ، ال�`*عي ورفع ال�GـــــــارPة ال*.-�ة في الق`اع الlاص 

ال�عل���ـــة م� خالل ت`%�Q أن8�ـــة مع��ـــ)ة لالع��ـــاد األكـــادS�ي في ال�ـــ)ارس وال�خ� 
 .)٣٧(ال�ه-�ة لل�عل���
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̀ـانـة دولـة م��<ة :   -  �ــ& إقل���ــًا وعــال��ــًا في وت�ــأتي م� خالل تعK�K مiــانــة دولــة ل+* م
ال��االت ال�ــ�اســ�ة وال�%ادل ال��ارe والXقافي وفي الع�ل الe��l، واالرتقاء �أســ�ار الق*ة  
ال-اع�ة مع تعK�K العالقات ال)بل*ماســ�ة وال��ــاع)ات الlارج�ة م� جان]، والXقافة والف� 

�: تعK�K واإلعالم م� جان] آخ�، وت*صــــــ�ل صــــــ*ت دولة ال+*�& ال�-�*e للعال: ح�ى ی
مiان�ها ال)ول�ة ال����Kة a�%Pة آم-ة وم�ــــــ�ق�ة ســــــ�اســــــ�ًا واق�\ــــــادSًا، واع�%ار دولة ال+*�& 
  q*ورفع م�ـ� ،e*�-اإلعالم ال� q*�#دور وم K�Kل اإلن�ـاني في العال:، مع تع�ًا للعKPم�

تnــــــــــ�� ت#ق�Q ال��ادة ال�-Gــــــــــ*دة ال#��ات اإلعالم�ة في Vل ال�Gــــــــــ��عات ال��نة ال�ي 
 .)٣٨(لل)ولة

  

  وعلى ه^ا فإن ال�*جه ال*!0ي ل.ولة ال
*$- f&�ه.ف ما یلي :

رفع ال-اتج الق*مي وت-*�ع م\ـــــــــــــادره مع ال��K�P على ت`*�� ال�عل�: وال#فا� على ال%�aة   - ١
 �اإلضافة إلى إصالح س*ق الع�ل.

ــادSة �ال����ع ع%� تGـــ��ع   - ٢ ــة أمام الق`اع الlاص ح�ى Sق*د ال#�اة االق�\ـ إتاحة الف�صـ
الl\ـl\ـة، وتأه�ل الق)رات ال%Gـ��ة وت`*�� ال%-�ة ال�#��ة، مع ت`*�� ال�Gـ��عات ال�ي 

 .ت)ع: ال#�Pة ال����ع�ة
ت%-ي ب�امج ع�ـــل واضــــــــــــــ#ـــة ومـــ)ع�ـــة ل#�Pـــة Pـــافـــة ق`ـــاعـــات الـــ)ولـــة مع ت%-ي الف+�  - ٣

اإلســــــ��ات��ي وت%�ــــــ�r إج�اءات الع�ل في إ.ار الGــــــفاف�ة وال�#اســــــ%�ة، واالرتقاء �أداء 
 .دارe لل)ولةال-8ام اإل

ت�ســــــــــ�خ مق*مات ال����ع ال\ــــــــــالح ع� .��Q ت�شــــــــــ�) االســــــــــ�هالك، وت-��ة ال�*ا.-ة  - ٤
واالن��اء، وال�قا�ة على الع�الة، واالرتقاء �األســ�ة، وwع`اء الف�صــة أمام الGــ%اب إلث%ات  

 الdات واالن`الق إلى عال: أرح] S�-#ه: ح��ة ال�عل�: واإلب)اع.
 .)٣٩(�`ل*pة وذل@ م� خالل ت�ه�ل س%ل الع�� والع�لإ�Sاد ب�aة جاذ�ة لل+فاءات ال - ٥
تl\�� الl)مات ال#i*م�ة وت#��� ب�aة األع�ال الس�ق`اب أفnل ال+فاءات ال%��Gة   - ٦

 واالس�X�ار�ة الق*�ة وال��ح�] بها في Pل مiان.
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تlف�ف اإلج�اءات ال%��وق�ا.�ة وت*س�ع دائ�ة الl)مات اإلل+��ون�ة ورفع م��*q األداء  - ٧
 ال#i*مي.

االســــــــــ���ار في ت-��ة م*اه] ال��أة واســــــــــ�X�ار .اقاتها وت��i-ها م� ال#\ــــــــــ*ل على   - ٨
 الف�ص ال�-اس%ة ل%-اء م��ق%لها واإلسهام في ت-��ة ال����ع.

٩ -   r`lعه و��ن م�ـــــــــ�قًال وفاعًال في م��*iل ع� ب-اء م�ـــــــــ�ق%له ل�*aكل م*ا.� م�ـــــــــ
 ل���ق%له ال�الي والع�لي.

ــاب   - ١٠ ــ%اu الك��ــــــ ــ�ته وعلى الف�د أن Sع�ل ��) وجه) وانnــــــ ــa*ل ت�اه أســــــ كل ف�د م�ــــــ
  .)٤٠(ال�هارات واالس�فادة م-ها وال�عي ل�#ق�Q ال`�*حات 

  را;عًا : مالمح م7س6ات ر/اض األ)فال ب%ولة ال0(/. : 

أن   ه�*خاصة وتعل��األ.فال  ت��pة  ر�اض األ.فال ��Xا�ة م�حلة تق*م على  م�حلة  تع�%�  
ت-��ة ال�فاه�: وال�هارات ال��lلفة  وهdا ال�� ی�: م� خالله  س-*ات،    )٥- ٤(ت��اوح ب��  أع�اره:  

الق)رات   فيالف�وق الف�دSة    االع�%ارل�#ق�Q ال�-��ة الGاملة وال��+املة ل+ل .فل مع األخd �ع��  
  .)٤١( اللغ*�ة وال���*�ات ال-�ائ�ة وال�ل*�Pة واالس�ع)ادات 

ــاســـــــــــــ�ة ل��احل ال�عل�: ال��lلفة، ح�$ تق)م   وت�Xل م�حلة ر�اض األ.فال القاع)ة األســـــــــــ
تق*م عل�ها الع�ل�ة ال�عل���ة ال�ق\ــ*دة وغ�� ال�ق\ــ*دة،   ال�ياألصــ*ل األولى واألســ9 ال�اســlة 

لق) أصـــــ%#& م�حلة ر�اض األ.فال م� ال��احل ال-ف�ـــــ�ة ذات ال�عال: ال�#)دة، وأصـــــ%#& ذات 
مع8: دول العال:؛  فيوت: وضــع ب�امج ت�p*�ة مق--ة ل�ق)مها ر�اض األ.فال  خ\ــائ� واضــ#ة، 

دولــة ال+*�ــ& إلى ر�ــاض األ.فــال على أنهــا ن8ــام ت�S e*p#قQ    فيلــdا ی-�8 ال-8ــام ال�عل��ي  
  .)٤٢(االب�)ائي���حلة ال�عل�:  و�ه�aه�لالل�#اقال�-��ة الGاملة أل.فال ما ق%ل ال�)رسة، 

 وتق)S: األ.فال، رعاSة  في دورها  فيت+��   األ.فال ر�اض م�حلة   أه��ة على هdا فإن  و 
 وسائل  ته�aة في وت
دe دورًا �ارزاً  ال��+امل، ال���ع ال-�* على ال�ي ت�اع)ه: ال�عل���ة الl)مات 

 وم�ارسة �ال#�Pة، لأل.فال ت��ح  �Vوف وت*ف�� له:، روح االك�Gاف  وت-��ة وال��ل�ة ال���pة،
��ًا  ت-8  األك�X ال�)رسي للع�ل األ.فال ته�aة  في ت�ه: ب�امج ت�p*�ة وتق)S: آم�، ج* في ع] الل
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خ%�ات  الالحقة،  ال�عل�: م�احل في و�Vوفه:   مع ت�-اس]  واج��اع�ة ثقاف�ة  وت*ف��   ق)راته: 
  .)٤٣(واس�ع)اداته:

 األ.فال ر�اض  ���حلة ال�عل���ة الع�ل�ة أه��ةوتأس��ًا على ما س%Q فإنه S��i بل*رة  
 ال��p*�ة، �ال���Xات  غ-�ة ض�� ب�aة ال`فل  ج��ع ق)رات  ت-��ة فيم� ح�$ أنها تلع] دورًا هامًا  

 اللع]  خالل م� ت��ح لل`فل فال�وضة بها، S�� ال�ي ال-�ائ�ة ال��حلة و.%�عة ی�-اس]  وpأسل*ب 
 ذل@ كل �ه، االج��اع�ة ال�#�`ة وال�عای�� والق�: ومعارفة ته،اق)ر  ت`*�� وال�*جه والهادف ل#�ا

 م�ل+�ه في واألمان، وwنف�اده واله)وء ال-ف�ي �االس�ق�ار الGع*ر لل`فل ت*ف� آم-ة ب�aة ض�� ی�:
 ال�عل*مات  تلقي ف�#]  �ال-ف9، ع�Kازال�ا  GSع�ه م�ا م-ها، خ�ج ال�ي ب��aه م� ق��%ة ت+*ن  ال�ي

  .أفnل �iGل
ر�اض  أه)اف م
س�ات  أن  على  األ.فال  ب��اض  ال)اخلي  الع�ل  ت-�8:  الئ#ة   (P
وت

  : فياأل.فال ب)ولة ال+*�& ت��Xل 
ال\ال#ة   واالت�اهات الفnائل اإلسالم�ة،    ام�\اصهأخd ال`فل �آداب ال�ل*ك، وت����   - 

 .)٤٤( ال`فلب*ج*د ق)وة ح�-ة وم#%%ة أمام 
 - �KP��ات�ة الdم� ال Qاب�ة ع� نف�ه ونقله ب�ف�Sن�8ته اإل K�Kة إلى تق*�ة ذات ال`فل وتع

 .)٤٥( ال#�اة ال�P��Gة مع أق�انه
ت)ر�] ال`فل على ال�هارات ال#��Pة وتع*�)ه العادات ال\#�ة، وت��pة ح*اسه وت���-ه   - 

�الق)ر   اس�l)امهاعلى   وV*اه�  مlل*قات  م�  ح*له  ما  وفه:  مGاه)ة  ��S`�ع   $�#�
 ت-اس] ق)راته.   ال�يوال+�ف�ة 

��ه  س%ة لعتKو�) ال`فل ب�Xوة م� ال�عای�� ال\#�ة واألساس�ة ال����ة، وال�عل*مات ال�-ا - 
 .)٤٦( وال��\لة ��ا r�#S �ه

ل)یه -   e*ال� غ��  ال�ل*ك  ب*ادر  وعالج  األخ`ار  م�  ال`فل  ال�*اجهة   :ح�اSة  وح�� 
 ل�iGالت ال`ف*لة. 

Sع%� ع�   -  ال`فل ل+ي  Sع��) على نف�ه    اح��اجاتهت*ج�ه سل*ك  أم*ر   فيPالم�ًا، وأن 
 .)٤٧( خ`ائه ب-ف�هأح�اته، وأن S\لح 
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  و���i ت-اول أه)اف م
س�ات ر�اض األ.فال على ال-#* ال�الي: 
اإلسالم�ة   -  العق�)ة  غ�س  على  األ.فال  �ا�    فيم�اع)ة  اإلS�ان  وت�س�خ   في نف*سه:، 

  إ�Sاب�ة ن#* ال)ی� والق�: اإلسالم�ة.   ات�اهات قل*pه:، وت-��ة 
�ج الع�pي، واألمة  لألس�ة، وال+*�&، والlل  االن��اءمGاع�    اك��اب م�اع)ة األ.فال على   - 

 الع��pة واإلسالم�ة.  
 -   [�P اب���    االت�اهاتال�يم�اع)ة األ.فال على�Swن*ا آم-��، و*iS في ت�اع)ه: على أن 

 عالقاته: مع أق�انه:، ومع ال�اش)ی�.  
، ومع ذل@ ی�ق%ل*ن ال#)ود  واالس�قاللم�اع)ة األ.فال على ت-��ة إح�اسه: �ال��a*ل�ة   - 

 .)٤٨( وني���ع تعام فيی�`ل%ها الع��  ال�ي
ح*اسه:،   -  ج��ع  ت-��ة  على  األ.فال  ��هارة    واس�l)امم�اع)ة  ف�ها   :i#وال� أج�امه:، 

 وwح�اس م�Kای) �الXقة.  
 ال����ع.   فيم�اع)ة األ.فال على �P] �ع� ال�هارات األساس�ة الالزمة لل#�اة  - 
، وم)ارPه: ع� ال%�aة ال`%�ع�ة ال�#�`ة به:،  اه��اماته:م�اع)ة األ.فال على ت*س�ع   - 

 . )٤٩( وال�فاعل اإل�Sابي معها 
�ع) ال�-�8: اإلدارe ل�
سـ�ـة ر�اض األ.فال ��Xا�ة ع�ل�ة ت-�ـ�Q ال�ه*د ال%Gـ��ة ح�ى  و   

ــ�X�ار ال*ق& وت#ق�Q أك%� ف*ائ) م�i-ة، و��: م�   ت���i م� ت#ق�Q أه)افها �أقل ال�+ال�ف مع اســـــ
خالل هdا ال�-�8: ت*ز�ع ال*اج%ات أو ال*Vائف في عالقات م#)دة وp`��قة م-�ــــــــــقة ب�� وح)ات  

  اض األ.فال و�أتي في اله�iل ال�-�8�ي لهdه ال�
س�ة الع-اص� ال%��Gة ال�ال�ة :م
س�ة ر�
ــa*لة األولى ع�  م.ی�ة ال�وضـــة :  - ــة فهي ال��ــ ت�Xل ال�)ی�ة ق�ة مXل$ الع�ل في ال�وضــ

كل ج*ان] الع�ل�ة ال��p*�ة واإلدار�ة في ال�وضـــــــة وه�Kة ال*صـــــــل ب�� أســـــــ�ة الع�ل في 
الS edق*م �اإلشــ�اف العام، P�ا أنها م�ــa*لة ع� ت-ف�d    ال�وضــة وال�هاز اإلدارe األعلى

الr`l وال%�امج ال�ي Sق�ها ال�هاز اإلدارe األعلى وم�ــــa*لة أnSــــًا ع� ت*ز�ع ال�وضــــة 
وت*ج�ه العامل�� بها وتق*�: أدائه: واإلشـــ�اف ال+امل على ســـ�� الع�ل ال)اخلي �ال�وضــة  

 .)٥٠(�`ةك�ا أنها تق*م �االت\ال وال�فاعل مع ال%�aة ال�#
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وهي ال��ــa*لة الXان�ة في ال�ــل`ة اإلدار�ة �ع) م)ی�ة ال�وضــة ال�وضـة :  م&ـاع.ة م.ی�ة  -
وت#ـل م#لهـا وت
دe واج%ـاتهـا الف-�ـة واإلدار�ـة في حـاـلة غ�ـابهـا فهي ت�#�ـل ال��ــــــــــــــa*ل�ـة 
كاملة أمام ال�)ی� وتGـــــارك في رســـــ: ال�ـــــ�اســـــة العامة لل�وضـــــة ووضـــــع الl`ة الXان*�ة  

9 اإلدارة وتGـــ�ف على الGـــa*ن الف-�ة وال�ال�ة واإلدار�ة وع�ل�ة ســـ�� وم-اقGـــ�ها في م�ل
 ال)راسة في ال�وضة وهي حلقة ال�rp ب�� ال�)ی�ة والعامل�� بها.

تع) ال�عل�ة األولى ال�*جهة ال�ق��ة �ال�وضــــــــة و�قع على عاتقها ع)د ال�عل�ة األولى :  -
  eهـا ع� أ���داد أهKهـام واألدوار ال�ي ت�وم�  م� ال qـة أخ���م�حـلة تعل� eـة في أ�معل

أه: م�ـa*ل�اتها ال�GـارPة في اإلشـ�اف على ح�ـ� سـ�� الع�ل �ال�وضـة وت*ز�ع األنGـ`ة  
�ال��ـــــــــاوe ب�� ال�عل�ات وال�Gـــــــــاور في ال�Gـــــــــاكل ال�ي ت*اجهه� وع�ل ســـــــــ�ل خاص 
��عل�ات ال�وضـة GSـ��ل على ال%�انات الGـl\ـ�ة وال�ه-�ة له� �اإلضـافة إلى ال�GـارPة 

.qهام األخ��في �ع� ال 
تع) ال�عل�ة الع�*د الفق�e للع�ل�ة ال��p*�ة �ال�وضـــة وال�#�ك ال�ئ�9  معل�ة ال�وضــة :   -

ــل*Pي  ل+ل مi*ناتها ح�$ تأخd على عاتقها ت�ج�ة األه)اف ال��p*�ة إلى واقع ع�لي وســــ
@ م�  وwج�ائي فع� .��Q ال�عل�ة ی�: ت-ف�d ال�ــــــ�اســــــة ال�عل���ة والr`l ال��p*�ة و��: ذل

خالل ال�ـفاعل ب�-ـها و��p األ.ـفال في الف\ــــــــــــــل وته�ـaة ال%�ـaة ال�ـ-اســـــــــــــــ%ة لل�عل: وم�اعاة  
ــاده في ال�*اقف ال��p*�ة ال��lلفة   الl\ــــــائ� الع���ة ل`فل تل@ ال��حلة وت*ج�هه وwرشــــ
وق�امها �األنGـ`ة ال�Gـ��Pة ل�#ق�Q األه)اف ال�-Gـ*دة، P�ا أنها ت�Xل ال�ـل`ة ال�
سـ�ـ�ة  

 .)٥١(معان م�ت%`ة �الr%n وال�ق*�: والX*اب والعقاب ��ا تn�-ه م� 
و�-)رج ت#�ه� األخ\ــــائ�ة االج��اع�ة وال�ي تق*م ب)ور ح�*e في ع�ل�ة  األخ;ـــائات :  -

ت��pة .فل ال�وضــة فهي حلقة ال*صــل ب�� ال�وضــة واألســ�ة،واألخ\ــائ�ة ال-ف�ــ�ة وال�ي 
ته�: �ــال�ع�ف على أن�ــاu ال�ــــــــــــــل*ك غ�� ال��*افQ الــS edع*ق ت+�ف ال`فــل مع أق�انــه 

صــــــــ� ال%Gــــــــ��ة األخ�q مXل ال`%�] وأســــــــ�ته و�Pف�ة عالجه �اإلضــــــــافة إلى �ع� الع-ا
 .)٥٢(وعامالت الl)مات وpع� معل�ات األنG`ة Pال�*س�قى واأللعاب ال��اض�ة
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و��: تع�-ها وفقًا ل�عای�� وضـــع& م� ق%ل ال*زارة وت��Xل في ســـ-*ات ال�cــ�فة ال��]*$ة :  - 
l\ــ�ة،  الl%�ة وتق��� ال+فاءة �اإلضــافة إلى اج��از االخ�%ارات ال�#����ة وال�قابالت الGــ

ــ*ل (٢و�*ج) ع)د ( ــ�فة إذا Pان ع)د الف\ــ ــة ال*اح)ة )٤) مGــ ) ٣، و�*ج) ع)د (�ال�وضــ
م*جهة خارج�ة واح)ة  ، و�*ج) �ال�وضــــة ال*اح)ة ) ف\ــــل أو أك١٢�XمGــــ�فات إذا وج) (

 .)٥٣(ل+ل روضة
>على م7ســ6ــة ر/اض األ)فال   ٢٠٣٥انع<اس م�ادرات ال�(جه ال()'ي    خام6ــًا: 

  ال0(/.: ب%ولة  

الشــ@ أن م%ادرات ال�*جه ال*.-ي أنع�iــ& إ�Sا�ًا على م
ســ�ــات ر�اض األ.فال ب)ولة 
  :)٥٤(ال+*�& وVه� هdا االنعiاس على ال-#* ال�الي

  ال�الي:جاء ال�أث�� على ال'I(  ال�وضة:;ال'6�ة لGفل    -أ

.فل ال�وضـة على أنه Pائ� اج��اعي وم� ث: فإن االم�)اد ال`%�عي ل�#�ـ��  ال-�8 إلى  - 
العالقة ب�� األسـ�ة وال�وضـة وال����ع أم� تف�ضـه .%�عة الع\ـ� وفل�ـفة م�حلة ر�اض 

 األ.فال في Pافة ال����عات ال%��Gة.
 ت-��ة ج*ان] ال`فل ســــ*اء ال��ــــ��ة أو العقل�ة أو ال�وح�ة وال��ال�ة على أن �Sــــ�� هdا - 

 االه��ام في ن�Q م�+امل �#�$ �Sاع) Pل جان] على ن�* ال�ان] اآلخ�.
ت*�Vف ال��ــــــــ��)ات ال�+-*ل*ج�ة م� أجل االرتقاء �عقل�ة ال`فل وت-��ة مهاراته على أن  - 

 ی�: ذل@ م� خالل م�ا�عة م����ة م� ق%ل ال�عل�ة في ال�وضة واألس�ة في ال�-Kل.
ــ�`�ع أن ی-ف�ح على م���عه  دع: ال�حالت ال��ف�ه�ة والعل��ة ل`فل ال -  ــة ح�ى �Sـــــــ �وضـــــــ

 وت��ع م)ارPه وت�-*ع معارفه و�-u�l ان�lا.ًا فاعًال في ال%�aة ال�ي ی-��ي إل�ها.
  ;ال'6�ة ل	عل	ة ال�وضة : جاء ال�أث�� على ال'I( ال�الي :  -ب

االرتقـاء ب%�امج إعـ)اد معل�ـة ر�ـاض األ.فـال مع ال��K�P على االســــــــــــــ�فـادة م� ال-�ـاذج  - 
 ل-اج#ة في هdا ال��ال.العال��ة ا
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إك�ــــاب معل�ة ال�وضــــة م��*عة م� ال�هارات ال�ع�ف�ة وال�هار�ة وخاصــــة ذات ال\ــــلة  - 
ــة اإلل+��ون�ة   وال�عل�: ع� �ع)   (E-Learning)وال�عل�: إل+��وني    (E-School)�ال�)رســـــ

(Distance learning). 
�Q إتاحة ال%�امج  م*اك%ة الع\ــ� في م�ال ال�-��ة ال�ه-�ة ل�عل�ة ال�وضــة وذل@ ع� .�  - 

ال�)ر�%�ة على شـــــــ%iات اإلن��ن& ح�ى ی��ـــــــ-ى لل�عل�ة أن ت�ـــــــ�l)مها في األوقات ال�ي  
 ت��)ها.

  ;ال'6�ة ل	'هج ر/اض األ)فال : جاء ال�أث�� على ال'I( ال�الي :  -ج

ال��K�P على ت-*ع مف�دات م-هج م�حـلة رـ�اض األ.ـفال على أن GSــــــــــــــ�ـل ن*احي ن�8ـ�ة   - 
 ات ال`فل وتف+��ه.وج*ان] ت`%�ق�ة ت-�ي مهار 

دع: م-اهج م�حلة ر�اض األ.فال ب%�امج ت#�اج إلى نGــــــــاu مف�*ح ت�ــــــــاع) ال`فل على  - 
 ال#�Pة وال�فاعل مع زمالئه.

اح�*اء م-هج ر�اض األ.فال على م��*عة م� ال�*اقف ت��X ع-) ال`فل دافع��ه لل�عامل  - 
 ل م�اثل لها.معها وال�ف+�� في حلها و.�ح ب)ائل واخ��ار أفnلها لل*ص*ل إلى ح

م�اعاة ال�ان] ال��الي في شــــــــــiل �P] م�حلة ر�اض األ.فال على أن ت+*ن ال\ــــــــــ*ر  - 
 م#%%ة لل-ف9 وم��*حاة م� ال`%�عة ال�ي Sع�� ف�ها ال`فل.

  ;ال'6�ة ل	%ی�ة ال�وضة : جاء ال�أث�� على ال'I( ال�الي :  -د 

ادات م
ســــ�ــــات  عل��ة م�ــــ�-%`ة م� ال-�اذج العال��ة ال-اج#ة الخ��ار ق�وضــــع معای��   - 
 ر�اض األ.فال.

ت)ر�] م)ی�ات م
ســـ�ـــات ر�اض األ.فال �اســـ���ار م� أجل ضـــ�ان رفع ال+فاSة ال�ه-�ة   - 
له� وpـال�ـالي S\ــــــــــــــ%ح لـ)یه� القـ)رة على م*اجهـة ال�#ـ)Sـات ال��lلفـة ال�ي ت*اجـه ت��pـة 

 ال`فل �ع�)ًا ع� ال��*د أو ان�8ار م�اع)ة اآلخ���.
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ــة ر�اض  -  ــ�ـ ــ*اء Pان& ت�p*�ة  ت)ر�] م)ی�ة م
سـ األ.فال على م-8*مة األدوار ال��lلفة سـ
ــ�  ــ�� ح�ـــــــــــ أو إدار�ة أو ف-�ة أو تق-�ة أو مه-�ة على اع�%ار أن مXل هdا ال�+امل nSـــــــــــ

 ت���� الع�ل �ال�
س�ة وس�عة إن�ازه وpال�الي ال#فا� على م*ارد ال�
س�ة ومق)راتها.
ر أن هـdه الفaـة ت��ـل@ القـ)رة ت%-ي تع��� الGــــــــــــــ%ـاب P�ـ)ی�ات ل��ـاض األ.فـال على اع�%ـا - 

 على ال#�Pة وال#�اس في الع�ل ودع: ال�)ی) وال#�ص على ص-اعة م��ق%ل أفnل.
;ال'6ــ�ة لل	7ســ6ــة ال�عل�	�ة ;Pــ<ل عام وم7ســ6ــة ر/اض األ)فال ;Pــ<ل    -ه

  خاص : جاء ال�أث�� على ال'I( ال�الي :

ت%-ي ثقافة ال-فع  ت-��ة العالقة ب�� م
ســــــــ�ــــــــة ر�اض األ.فال وال%�aة ال�#�`ة م� خالل  - 
ال��%ادل ب�� ال`�ف�� مع ال��K�P على مGـــــــارPة م
ســـــــ�ـــــــة ر�اض األ.فال ال����ع في 

 م-اس%اته ال*.-�ة والق*م�ة.
ال��K�P على وضـع رؤ�ة ورسـالة لل�
سـ�ـة لnـ�ان صـ-اعة م�ـ�ق%ل أفnـل لها م� خالل  - 

 ال��K�P على ال��ارسات ال#ال�ة.
.فال �iافة م�احل ال-8ام ال�عل��ي ب)ولة رrp إســـــــ��ات���ة ت`*�� م
ســـــــ�ـــــــات ر�اض األ - 

  q*ة ال�عل�: ورفع م�ــ��-8�ســ�ــ�ة ال-اج#ة ل
ال+*�& م� أجل ضــ�ان ت#ق�Q اله�iلة ال�
 ال�*دة في Pل م�احلها.

ب-ــاء م���ع تعل��ي ح�*S eع�� أب-ــائــه وفQ ال�%ــاد� اإلســــــــــــــالم�ــة وم-هج ال*ســــــــــــــ`�ــة   - 
 واالع�)ال.

أل.فال ل%-اء ال`فل ال`�*ح وال�*ا.� ت�ســـــــــــــ�خ الق�: اإل�Sاب�ة في م
ســـــــــــــ�ـــــــــــــة ر�اض ا - 
 ال��a*ل.

حــاولــ& ت-��ــة ال�*ا.-ــة داخــل   ٢٠٣٥فــإن م%ــادرات ت*جهــات دولــة ال+*�ــ&  وعلى هــdا  
ال�*Vف) واع�%ارها جKء ال ی��Kأ م� مهامها   –الGـــــــــاب   –ال`ال]  –اإلن�ـــــــــان ال+*��ي (ال`فل 

األســـــــــاســـــــــ�ة مع ال��K�P على ت�ســـــــــ�خ م%اد� وق�: ال�*ا.-ة على Pافة ال��ـــــــــ�*�ات واألصـــــــــع)ة 
وال�
ســـ�ـــات ســـ*اء Pان& خ)م�ة أو إن�اج�ة و�أتي في مق)م�ها ال�
ســـ�ـــات ال�عل���ة ح�$ �ات&  

ي ت�ســـــــــــــخ ت+اف
 الف�ص والق�: اإل�Sاب�ة  ال�ه*د ال��p*�ة ت��ه ن#* تعK�K ق�: وثقافة ال�*ا.-ة ال�
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مع غ�س روح ال�%ادرة ل%-اء ال*.� ال`�*ح وال�*ا.� ال��ـــــa*ل واالق�\ـــــاد الق*e �اإلضـــــافة إلى 
الع�ـل على تGــــــــــــــ�iـل ال�*ا.� ال+*��ي القـادر على م*اجهـة ت#ـ)Sـات الع\ــــــــــــــ� وم*اك%ـة ث*راتـه  

 ال��الحقة.
>ان�ة على ال-#* ال�الي :سارت ال)راسة ال��) V>سS : الدراسة الميدانية ساد  <

  : (الهدف والمنهجية)   إجراءات الدراسة الميدانية - أ 
   ســــ�ــــات : ه.ف- ه^ه ال.ارســـة إلى
ال�ع�ف على واقع ت`%�Q أ�عاد الق�ادة اإلســــ��ات���ة  ��

،  ) ٢٠٣٥ر�ـاض األ.فـال بـ)وـلة ال+*�ـ&، وعالقـاتهـا ��%ـاردات ال�*جـه ال*.-ي ـل)وـلة ال+*�ـ& (
ــائي ح�ى ت#قQ أه)افها وت��]   ــل*ب اإلح\ــ ــفي واألســ ــة ال�-هج ال*صــ ــ�l)م& ال)راســ وق) اســ

 .ع� ت�اؤالتها
  

 .ة  لق) م� �ع)ة م�احل هي: ت;�Z وlع.اد أدوات ال.راسة ال�.ان

 :اناســـــــــ�l)م ال%#$ ال#الي االســـــــــ�%�ان، �اع�%اره إح)q األدوات ال�ي تف�) في ج�ع  االســــــ�+
ال%�انات وال�عل*مات ال�ي تغ`ي Pافة ج*ان] م*ضـــ*ع ال)راســـة، م� خالل إجا�ة أف�اد الع�-ة  

  ) ع%ارة.�٩٨%�ان على م#*ر�� بلغ إج�الي ع%اراته (ح�*e االس*اعلى ب-*د هdا اإلس�%�ان

  ص.ق االس�+ان.-ب

Sع�%� اإلســ�%�ان صــادقًا إذا اســ�`اع ق�اس ما وضــع لق�اســه أe ن�احه في ق�اس ال�ــ�ه 
ــ�%%�ان ومغKاه  ــ)ق أه��ة P%��ة في ت#)ی) ق��ة االســــ ــها، ولل\ــــ ــة ال��اد ق�اســــ .  ) ٥٥(م*ضــــــ*ع ال)راســــ

  ولل�أك) م� ص)ق االس�%�ان ال���l)م في ال)راسة، ت: إت%اع ال`�ق ال�ال�ة: 
 :n*�9ــ.ق ال� ی)ل صـــــ)ق ال�#�*q على م)q ت��Xل م#�*q االســـــ�%�ان لل-`اق ال�ـــــل*Pي صـ

الGـــــــامل لل�ـــــــ�ة ال��اد االســـــــ�)الل عل�ها، على أن iS*ن ال�#�*q م�Xًال ت��Xًال ج�)ًا ل-`اق  
م�ــــــــــ%قًا، وتق)ی� صــــــــــ)ق ال�#�*�S qــــــــــ�-) على م-`Q م�ــــــــــ�-��  الع%ارات ال�ي ی�: ت#)ی)ها  

ومهارات ت#ل�ل�ة ومXاب�ة لdا فإنه Sع��) على األحiام ال�ق����ة للl%�اء أو ال�ه���� �ال��الت  
ــ�%�ان على ضـــــــ*ء األ�عاد   ال��p*�ة على أن Sق*م Pل م#i: ب�ق��: Pل ع%ارة م� ع%ارات االســـــ

 *-P يP*ــل ــة ال��علقة �ال-`اق ال�ــــــــــ ، )٥٦(ع الع%ارات وم)q مالءم�ها لل�#�*q واله)فال�ئ��ــــــــــ
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لل�أك) م� صــــــ)ق االســــــ�%�ان ال��ــــــ�l)م ت: ع�ضــــــه على نl%ة م� ال�#i��� إلب)اء أرائه:  و 
ومالح8اته: ح*ل م)q م-اســـــ%ة االســـــ�%�ان في ت#ق�Q أه)اف ال)ارســـــة، وق) ت: تع)یل �ع� 

ــ*رته ال-هائ�ة (وذل ــ*ء �ع� ال�ق��حات، ل�i*ن في صـ ــ%ة لل�#*ر األول ال%-*د في ضـ @ �ال-�ـ
  والXاني م� االس�%انة). 

 :ــ.ق ال^اتي ــ)ق ال;ــــ ــ)ق الdاتي أه��ة في أنه S�Xل ال#) األعلى ل�عامل صـــــــ ول�عامل ال\ـــــــ
االســ�%�ان، و��: ح�ــاب ال\ــ)ق الdاتي لالســ�%�ان ع� .��Q ح�ــاب ال�dر ال���pعي ل�عامل 

\ـــــ)ق الdاتي لالســـــ�%�ان=  وdpل@ iS*ن معامل ال  ٠٬٨٧الX%ات، أe معامل ال\ـــــ)ق الdاتي=  
٠٬٩٣ 

  ث+ات االس�+ان: -جـ

أك�X م� م�ة على األف�اد   وتع-ي ال#\*ل على نف9 ال-�ائج تق��%ًا ع-) ت`%�Q االس�%�ان
م  أنف�ـه: وذل@ �ع) مnـي ف��ة زم-�ة مع�-ة، م�ا ی)ل على دقة االسـ�%�ان في الق�اس وات�ـاقه وع) 

) م�  ٢٢٢ولق) ت: ت`%�Q االســـــــــ�%�ان على ع�-ة بلغ ق*امها (ت-اقnـــــــــه ف��ا ت�ـــــــــف� ع-ه ال-�ائج،  
، ب)ولة ال+*�& ل�عل�ات م)ی�ات م
س�ات ر�اض األ.فال �اإلضافة إلى ال��اع)ات له� وdPل@ ا

، ولعل ذل@  SPSSوت: ح�ـاب معامل الX%ات ع� .��Q معامل ألفا �اسـ�l)ام ال%�نامج اإلح\ـائي
  ما ی*ض#ه ال�)ول ال�الي:

  )١ج)ول رق: (
  ی*ضح أ�عاد االس�%�ان وع)د ع%اراته ومعامل الX%ات له  

  معامل ال��ات  ع�د الع�ارات  ال�عــــــــــــــــــــــ�   م

  ٠.٨٧  ٢٠  ال)!'ر  األول: واقع ت!ق�� أه�اف م�س�ات ر�اض األ�فال   ١

  ال)!'ر ال�اني: واقع ت�8�� أ2عاد الق�ادة اإلس45ات�3�ة  2)�س�ات ر�اض األ�فال ب�ولة ال/'�. 

  ٠.٨٢  ١٤  ال�ع� األول: ال�ع� ال5!'�لي في الق�ادة اإلس45ات�3�ة    ٢

  ٠.٨٥  ١١  ال�ع� ال�اني:ال�ع� اإلدار? للق�ادة اإلس45ات�3�ة   ٣

٥  Aة ال�ع� ال�ال�3�ادة اإلس45ات�٠.٨٣  ١٣  :ال�ع� األخالقي للق  

  ٠.٨٦  ٣٨  االج)الى                 

  ٠.٨١  ٢٤  ) :٢٠٣٥ال'�Jي ل�ولة ال/'�. (ال)!'ر ال�الA: م�ادرات ال5'جه 
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م�ــــــــــــــاو�ًا   ) ع%ارة وPان معامل الX%ات له٢٠ی�+*ن م� (�#*ر األول وdpل@ أصــــــــــــــ%ح ال
ــ��  ٠٬٨٦) ع%ارة ومعامل الX%ات له بلغ (٥٤وجاء ال�#*ر الXاني وpلغ& ع%اراته (،  ٠٬٨٧ ) وتnـ

ــاوـ�ًا   لX%ـات ـله) ع%ـارة وPـان معـامـل ا١٤ی�+*ن م� (أرpعـة أ�عـاد هي : ال%عـ) األول     ،٠٬٨٢م�ــــــــــــ
��+*ن م�  XالXوال%ع) ال  ،٠٬٨٥م�او�ًا   ) ع%ارة وPان معامل الX%ات له١١ی�+*ن م� (وال%ع) الXاني  

) ع%ارة وPان  ٢٤ی�+*ن م� (وال�#*ر الXال$   ،٠٬٨٣م�ــاو�ًا   ) ع%ارة وPان معامل الX%ات له١٣(
ــاو�ًا   معامل الX%ات له ــ�%ا  ،٠٬٨١م�ــ ) ع%ارة  ٨٢نة Pلها ت�+*ن م� (وعلى هdا فق) أصــــ%#& االســ

  لل�`%�Q على الع�-ة ال-هائ�ة. ةصال#وم� ث: فهي  ٠٬٩٣ومعامل الX%ات لها 
  عينة البحث:-د

ــاح] ال%#$ العل�ي وذل@   تع) ع�ل�ة اخ��ار ال%#$ م� أصــــــــــع] اإلج�اءات ال�ي ت\ــــــــ
و��جع ذل@ إلى أنه م� ال\ــــــــــــع] دراســــــــــــة ال����ع األصــــــــــــلي ح�$ ی�`ل] ذل@ م�  ،  إلت�امه

��Xاخ��ار الع�-ة �`��قة صــــــ#�#ة    ال%اح [�S اdة عال�ة، لSوق�ًا .*�ًال وجهًا شــــــاقا وت+ال�ف ماد
ــلي م� أجل ت#ق�Q ال%#$ ال�ي   ��ا ی�-اســـــــ] مع أه)اف ال%#$ وwج�اءاته وم���ع ال%#$ األصـــــ

. وت: االت�اه في تل@ ال)راســــــــــــة إلى اخ��ار ع�-ة ع�)Sة  )٥٧(األصــــــــــــلي  S��i أن S#ققها ال����ع
ال�Gـــــ�فات ، وdPل@ �هاتوم�ـــــاع) ات ر�اض األ.فال مق\ـــــ*دة ح�$ اق�\ـــــ�ت الع�-ة على م)ی� 

ــلي ت��Xًال  ال��p*�ات وال�عل�ات   ــ*ائ�ة ل��Xل ال����ع األصـــــــ وم� هdه الع�-ة ت: اخ��ار ع�-ة عGـــــــ
ــادقة �غ�ة  صـــــــــ#�#ًا، والع�-ة "هي �ع�  مف�دات ال����ع ت)رس لل#\ـــــــــ*ل على معل*مات صـــــــ

وـق) ت: ت*ز�ع  ،  )٥٨(ال*صــــــــــــــ*ل إلى تـق)ی�ات ق��ـ%ة ت�ـXل ال����ع اـلed ســــــــــــــ#ـ%& مـ-ه هـdه الع�ـ-ة"
  ) اس��ارة Pاملة اإلجا�ة.٢٢٢) اس��ارة خاصة �االس�%انة وت: ال#\*ل على (٣٥٧(
  ا
حصائية: المعالجة-هـ

ال�ف#*صــ�� على األداة وفQ م)رج ثالثي، وق) ت: ت#*�ل االخ��ارات  لق) ت�& اســ��ا�ات  
(درج�ـــان)    درجـــات) واالخ��ـــار أح�ـــانـــاً   ٣( ً إلى ن8ـــام P�ي رق�ي، ح�ـــ$ أع`ي لالخ��ـــار دائ�ـــا

ال��ت�ـــ].  هـــdا  ) على  ١،  ٢،  ٣لـــ)رجـــات (  (درجـــة واحـــ)ة) وpـــال�ـــالي Pـــانـــ& ا  واالخ��ـــار نـــادراً 
ــائي  ال%اح��Xواع��)  ــاب ال�ق)ی� ال�ق�ي لإلجا�ة على الع%ارة    لل%�انات على  في ال�#ل�ل اإلح\ـ ح�ـ

 كاآلتي:
 ي= (ك�ح�$:).          1× 3)+ (ك2× 2)+ (ك3× 1ال�ق)ی� ال�ق 

  : م��*عة ت+�ارات دائ�ا 1ك
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  : م��*عة ت+�ارات أح�انا. 2ك
  : م��*عة ت+�ارات نادرا  3ك

 100×  ٢٢٢)] ÷ 1×  3)+ (ك 2×  2)+ (ك3× 1ال*زن ال-�%ي=  [(ك  
 ) ع)د أف�اد الع�-ة. ٢٢٢ح�$ إن (

) وذل@ ع-)ما ت+*ن إجا�ات الع�-ة ج��عا ٣٠٠وعلى ذل@ فإن أعلي وزن ن�%ي س�i*ن (
) ح�-�ا iS*ن اخ��ار ج��ع أف�اد ١٠٠أما أقل وزن ن�%ي س�i*ن (  ).على الع%ارة �االخ��ار (دائ�ا 

  الع�-ة على الع%ارة (نادرا) 
   ال+لي = أعلى وزن ن�%ي q(ـ�٢٠٠=  ١٠٠- ٣٠٠أقل وزن ن�%ي =  –ال  

 وق) ت: تق��: هdا ال�)q إلى ثالث ف��ات م��او�ة ال`*ل ف+ان  
  �%ا. تق�  ٦٦٬٧=    ٣ ÷  ٢٠٠=   ٣.*ل الف��ة = ال�)q ال+لي ÷     

الع%ارات، وعلى ذل@ فق) ت: اع��اد ال�ع�ار ال�الي ل�\-�ف م��*�ات ال*زن ال-�%ي لإلجا�ة على  
 ق*ة الع%ارة.  ت#)ی) م��*q ث:  وم�

  أعلى وزن ن�%ي = (e*ق) q*���٢٣٣٬٤= ٦٦٬٦ –  ٣٠٠الف��ة =   .*ل  –ع%ارات ال  
  eوم� ث: فإن الع%ارات ال�ي تقع أوازنها ال-�%�ة في ٣٠٠  –  ٢٣٣٬٤الف��ة (م�  أن  أ (

  هdه الف��ة ی*افQ عل�ها أف�اد الع�-ة ب)رجة P%��ة وأنها ت�#قQ في ال*اقع ب)رجة P%��ة.
   ت%ة األولى��أعلى وزن ن�%ي یلي أقل وزن ن�%ي لل = (rم�*س) q*���ل –ع%ارات ال*.

 ) ٢٣٣٬٤أقل م�  –  ١٦٦٬٧  م�(الف��ة  أe ١٦٦٬٧=  ٦٦٬٧  – ٢٣٣٬٤الف��ة = 
وعل�ه فإن الع%ارات ال�ي تقع أوزانها ال-�%�ة في هdه الف��ة تع�%� ع%ارات ی*افQ عل�ها أف�اد  

 الع�-ة ب)رجة م�*س`ة وأنها ت�#قQ في ال*اقع ب)رجة م�*س`ة. 
   ان�ةXت%ة ال��(ضع�ف) = أعلى وزن ن�%ي یلي أقل وزن ن�%ي لل q*���ل   –ع%ارات ال*.

وعل�ه فإن الع%ارات    )١٦٦٬٧أقل  – ١٠٠ (م�أe الف��ة    ١٠٠=    ٦٦٬٧ – ١٦٦٬٧الف��ة = 
ال�ي تقع أوزانها ال-�%�ة في هdه الف��ة تع�%� ع%ارات ی*افQ عل�ها أف�اد الع�-ة ب)رجة ضع�فة  

 وأنها ت�#قQ في ال*اقع ب)رجة ضع�فة. 
 ال�ق)ی� ال�e*a = ال*زن ال-�%ي ÷ ع)د االخ��ارات  - 



 
 
 
 ^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<E<�‚ÃÖ]MNOEt<†{è^ßè<DN<DNLNL 
  

  

    

١٣٣ 

 ٣= ال*زن ال-�%ي ÷                 
  ذل@ ل�#)ی) ن�%ة ال�*افقة ل)q أف�اد الع�-ة �\فة عامة ل+ل ع%ارة.و 
  
 

  تحليل نتائج ا
ستبانة:  -ز
  جاءت ه^ه اإلس�+انة م�pلة على م9*ر$� ه�ا:

�a@Þëþa@‰ì@ÞbÐ�þa@�bí‰@pb��ûß@Òa†çc@ÕîÔ¤@ÉÓaë@Z@Z@ @
) ع%ـارة جـاءت ل�ع%� واقع ت#ق�Q أهـ)اف ر�ـاض األ.فـال  ٢٠اشــــــــــــــ��ـل هـdا ال%عـ) على (

  ال�الي:ب)ولة ال+*�& و���i إب�از ن�ائج هdا ال%ع) م� خالل ال�)ول 
  
  

I@á��Ó‰@Þë†���uTH@@Þëþa@†ÈjÛa@wöbnã@Z@ @
  

  م
  الع�ـــــارة 

  ات ــــــــــــاإلجاب

ق�ي 
 ال�

ق	ی�
ال�

  

��ي
ن ال�

ال
ز
  

٢كــــــــــا
  

اللة   
ال�

  

ع�ارة  

ة ال

ق
  

�ت�� 
ال�

  

  ةــــــــــــة ال��افقــــــــــــدرج

  %   نادراً ت/   %   أح�اناً ت/   %   دائ�اً ت/ 

١  
  0ال/قة في نف�ه.األ)فال ب�%��ة شــــــــع!ر ال�فل  ته�� إدارة م�ســــــــ�ــــــــات ر�اض  

170 77% 30 14% 22 10% 592 266,7 187,2 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

16 

٢  
ــات ر�اض   ــ�ـــــ ت��ص إدارة م
ســـــ
�ة شــع�ر ال�فل  ��األ#فال على ت

  -ال,قة في اآلخ��&. 
172 77% 30 14% 20 9% 596 268,5 195,4 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
14 

٣  
  ال�فل.األ)فـــال 0ـــإشــــــــــــــ7ـــاع حـــاجـــات  ته�� إدارة م�ســــــــ�ــــــــات ر�اض  

174 78% 28 13% 20 9% 598 269,4 203,1 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

12 

٤  
 5 ق!�ة  ٠٬٠١ 229,1 274,8 610 %6 14 %13 28 %81 180  األ)فال ال<=�ة ال>ات�ة لل�فل.م�ســــــ�ــــــات ر�اض  ت:ع� إدارة  

٥  
الـ�ـ!اد ت<=ص إدارة م�سـ�ـات ر�اض  تـ!فـ�ـ=  عـلـى  ــال   17 ق!�ة  ٠٬٠١ 190,7 265,8 590 %11 25 %12 26 %77 171األ)ـفـــــ
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  م
  الع�ـــــارة 

  ات ــــــــــــاإلجاب

ق�ي 
 ال�

ق	ی�
ال�

  

��ي
ن ال�

ال
ز
  

٢كــــــــــا
  

اللة   
ال�

  

ع�ارة  

ة ال

ق
  

�ت�� 
ال�

  

  ةــــــــــــة ال��افقــــــــــــدرج

  %   نادراً ت/   %   أح�اناً ت/   %   دائ�اً ت/ 

  على اس�CDاف ب��Aه.ال�%اســــــ7ة ال�ي ت�ــــــاع: ال�فل  

٦  
ــات ر�اض  ت��ص إدارة   ــ�ـــــ م
ســـــ

�ة رغ.ات ال�فل  ��األ#فال على ت
  للع�1 مع اآلخ��&. 

168 76% 27 12% 27 12% 585 263,5 179,1 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

19 

٧  
  االج��اعي.األ)فــــال ال�فــــل على ال�D�ف ت�ــاع: إدارة م�ســ�ــات ر�اض  

175 79% 28 13% 19 9% 600 270,3 207,3 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

10 

٨  
ــات ر�اض   ــ�ــــــــــ ته�ئ إدارة م
ســــــــــ
األ#فــال ال�فــل على ال4ع.�� ع& 

  أحاس��ه وشع�ره. 
182 82% 28 13% 12 5% 614 276,6 238,2 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
4 

٩  
�ص إدارة م�ســــــــــــــ�ـــــــــــــــات ر�ـاض  �ت
األ.فـــال على أن ت'ــــــــــــــ&ع في نف  
  ال8فل 7ل ما ه5 ج3&ل في ال�&اة.

 13 ق!�ة  ٠٬٠١ 206,8 268,9 597 10% 22 11% 25 79% 175

١٠  
  ل:I ال�فل.األ)فـــال ب�%��ـــة حـــH الع�ـــاء  ر�اض  ته�� إدارة م�ســــــــ�ــــــــات  

174 78% 29 13% 19 9% 599 269,8 203,4 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

11 

١١  
ــاJـــــــة  ته�� إدارة م�ســــــــ�ــــــــات ر�اض   الــ=عـــــ بــ�ــ!فــ�ــ=  ــال    الK<�ة لل�فل.األ)ــفـــــ

176 79% 29 13% 17 8% 603 271,6  211,9 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

7 

١٢  
العقل�ـــة األ)فـــال ب�%��ـــة الق!I  ته�� إدارة م�ســــــــ�ــــــــات ر�اض     لل�فل.

178 80% 26 12% 18 8% 604 272,1 219,7 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

6 

١٣  
ــات ر�اض   ــ�ـــــ ت��ص إدارة م
ســـــ
ــاه   االت:ـــــ ــة  �ـــــ��ت على  ــال  األ#فـــــ

  العا#في ع�> ال�فل. 
160 72% 26 12% 36 16% 568 255,9 150,6 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
20 

١٤  
  ال���ق7ل�ة.األ)فــال 0ــإعــ:اد ال�فــل لل<�ــاة ته�� إدارة م�ســــــــ�ــــــــات ر�اض  

173 78% 27 12% 22 10% 595 268,0 198,8 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

15 

١٥  
  شKM�ة ال�فل.األ)فـــال ب�<ق�L ال�Dـــامـــل في ته�� إدارة م�ســــــــ�ــــــــات ر�اض  

 1 ق!�ة  ٠٬٠١ 257,5 280,6 623 3% 7 13% 29 84% 186
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  م
  الع�ـــــارة 

  ات ــــــــــــاإلجاب

ق�ي 
 ال�

ق	ی�
ال�

  

��ي
ن ال�

ال
ز
  

٢كــــــــــا
  

اللة   
ال�

  

ع�ارة  

ة ال

ق
  

�ت�� 
ال�

  

  ةــــــــــــة ال��افقــــــــــــدرج

  %   نادراً ت/   %   أح�اناً ت/   %   دائ�اً ت/ 

١٦  
القــــــ:رة  ت<=ص إدارة م�سـ�ـات ر�اض  ت%��ــــــة  على    اإلدراك�ة لل�فل.األ)فــــــال 

 3 ق!�ة  ٠٬٠١ 248,5 279,3 620 4% 8 14% 30 83% 184

١٧  
الـــ=وحــي  ته�� إدارة م�ســــــــ�ــــــــات ر�اض   ــالـــ%ـــ�ـــ!  0ـــــ ــال    لل�فل.األ)ـــفـــــ

174 78% 32 14% 16 7% 602 271,2 204,4 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

8 

١٨  
ت%��ــــة ال�Qــــال  ت<=ص إدارة م�سـ�ـات ر�اض    اللغ!R ل:I ال�فل.األ)فــــال على 

168 76% 31 14% 23 10% 589 265,3 179,5 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

18 

١٩  
ــات  ت�عه: إدارة م�ســـــ�ـــــات ر�اض   ــاجــــ ال<ــــ ــة  ب�ل7�ــــ ــال    ال�ع=ف�ة لل�فل.األ)فــــ

182 82% 35 16% 5 2% 621 279,7 242,5 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

2 

٢٠  
  0اس��=ار.األ)فـــال ال�فـــل على اإلبـــ:اع  ت<T إدارة م�ســــــ�ــــــات ر�اض 

174 78% 31 14% 17 8% 601 270,7 204,0 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

9 

) ل���ع ع%ــارات  2جــاءت ال�*افقــة بــ)رجــة ق*�ــة على ج��ع ع%ــارات ال�#*ر. P�ــا جــاءت ق�: (كــاع� واقع ت#ق�Q أهـ)اف م
ســــــــــــــ�ــــــــــــــات رـ�اض األ.ـفال ـب)وـلة ال+*ـ�& جـاءت ـب)رجـة P%��ة؛ ح�$  ال�)ول ال�ـــــــــابQ ی�nـــــــــح أن إجا�ات أف�اد الع�-ة على ع%ارات ال�#*ر األول تع%�  وم�    ــات ر�اض األ.فال  ب�� تق)ی�ات الع�-ة لل)رجة ت#قQ ما تGـــــــــــــ�� إل�ه الع%ارات في ال*اقع، إذ Pان& الف�وق ل\ـــــــــــــالح  ) م�ا ی)ل على وج*د ف�وق ذات داللة إح\ائ�ة  0,01م��*q (  ال�#*ر األول دالة إح\ائ�ا ع-)  ــ�ـ ــ�)ل على أن إدارة م
سـ ــات رـ�اض األ.ـفال ـب)وـلة مل في شl\�ة ال`فل، وتل%�ة حاجاته ال�ع�ف�ة، �اإلضافة  ب)ولة ال+*�& تع�ل على  ت#ق�Q ال�+ااالخ��ار (دائ�ا) في ج��ع الع%ارات . وم� ذل@ �Sـ ــة S#ـ�اج إلى معل�ـة ت: إعـ)ادهـا إعـ)اد جـ�) وت��ـل@ مهـ�ـاإلضـــــــــــــــافـة إلى إخفـاقهـا في ت-��ـة رغ%ـات ال`فـل للع�� مع اآلخ��� و��جع ذلـ@ إلى أن .فـل  ت-��ـــة االت�ـــاه العـــا.في ع-ـــ) ال`فـــل، P�ـــا أنهـــا أخفقـــ& في ت-��ـــة ال��ـــال اللغ*e لـــ)q ال`فـــل �ي والعقلي وال*جـ)اني في ح�� أنـها أخفـق& في ت�#قQ ت-�ـ�ة ال����ع ع%� بـ-اـئه وت+*�ـ-ه ال��ــــــــــــــال+*�& ته�: �ال`فل م� ح�$ الGــــiل وال�nــــ�*ن على اع�%ار أنه ث�وة ال��ــــ�ق%ل وعلى أســــاســـه  إلى ن�ـاحهـا في ت-�ـ�ة ـق)راـته اإلدراكـ�ة مع-ى ذـل@ أن إدارة م
ســــــــــــــ�ــــــــــــ ارات ـفائـقة عـ-) ال�عـامـل مع .ـفل  ال�وضــــــــــــ
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١٣٦ 

@إلى ز�ادة ال-فقات ورp�ا مXل هdه األم*ر ال ت��`�ع أن ت�#�لها م
س�ات ر�اض األ.فال.�اإلضـــــافة    ال�وضـــــة على اع�%ار أن رغ%اته م�-*عة وwشـــــ%اعها S#�اج إلى جه) وم�K) م� الع`اء @

bÐ�þa@�bí‰@pb��û¶@òîvîma"�⁄a@ñ…bîÔÛa@…bÈic@Z@ïãbrÛa@‰ì�aZ@oíìØÛa@òÛë†i@Þ@ @
I@bèn¤@x‰†äíëSZ@ïÛbnÛa@ìzäÛa@óÜÇ@põbu@…bÈic@H@ @

þa@†ÈjÛaÞë@@@òîvîma"�⁄a@ñ…bîÔÛa@¿@ïÜíìznÛa@†ÈjÛa@Z@Z@ @
ــ) على ( ــdا ال%عـ ــل هـ ــادة ١٤اشــــــــــــــ��ـ ــ) ال�#*�لي في الق�ـ ــاءت ل�ع%� ع� ال%عـ ــارة جـ ) ع%ـ

  اإلس��ات���ة ب)ولة ال+*�& و���i إب�از ن�ائج هdا ال%ع) م� خالل ال�)ول ال�الي :

I@á��Ó‰@Þë†���uUH@Þëþa@†ÈjÛa@wöbnã@Z@ @
  

  م
  الع�ـــــارة 

  ات ــــــــــــاإلجاب

ق�ي 
 ال�

ق	ی�
ال�

  

ن   ز

ال

��ي
ال�

  

٢كــــــــــا
  

اللة   
ال�

  

ع�ارة  

ة ال

ق
  

�ت�� 
ال�

  

  ةــــــــــــة ال��افقــــــــــــدرج

  %   نادراً ت/   %   أح�اناً ت/   %   دائ�اً ت/ 

١  
ــة ت<=ص إدارة م�سـ�ـات ر�اض  رؤ�ـــــ وجـ!د  عـلـى  ــال    )!�لة األجل.األ)ـفـــــ

175 79% 32 14% 15 7% 604 272,1 208,7 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

6 

٢  
ــة ت�ــــ�%: إدارة م�ســــ�ــــات ر�اض  للA�7ــــ ــل  ت<ل�ــــ إلى  ــال    ال:اخل�ة والMارج�ة.األ)فــــ

176 79% 29 13% 17 8% 603 271,6 211,9 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

7 

٣  

أجــــــل  األ)فال على وضـــ!ح الKـــ!رة  ت<=ص إدارة م�سـ�ـات ر�اض   Yم ل=ؤ��هــــــا    ال!ص!ل إلى األف]ل.الــــــ>ه%�ــــــة 
174 78% 27 12% 21 9% 597 268,9 202,9 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
8 

٤  

ة ج��ع تع�ل إدارة م�ســــــ�ــــــات ر�اض  ــة األ)فال على مCــــــــــا̂ر ال=ؤ�ــــ ت�!�=  في   Y�ــامل   اإلس�=ات�Q�ة لها.العــــ
190 86% 20 9% 12 5% 622 280,2 273,2 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
2 

٥  
  ل�!اجهة ال�<:Jات الQ:ی:ة.األ)فـــال القـــ:رة على ال�7ـــادرة ت��ل_ إدارة م�ســــ�ــــات ر�اض 

169 76% 30 14% 23 10% 590 265,8 183,3 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

11 

٦  
ــات ر�اض  ــ�ـــ ــ:اث  ت�!قع إدارة م�ســـ إحـــــ  bــ�ـــــــ ــ!قـ تـ ــال  ــفـــــ  14 ق!�ة  ٠٬٠١ 179,1 264,0 586 %12 26 %13 28 %76 168األ)ـ
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  م
  الع�ـــــارة 

  ات ــــــــــــاإلجاب

ق�ي 
 ال�

ق	ی�
ال�

  

ن   ز

ال

��ي
ال�

  

٢كــــــــــا
  

اللة   
ال�

  

ع�ارة  

ة ال

ق
  

�ت�� 
ال�

  

  ةــــــــــــة ال��افقــــــــــــدرج

  %   نادراً ت/   %   أح�اناً ت/   %   دائ�اً ت/ 

الـــ��ــــــــــــــــــــار   فـــي    اإلس�=ات�Qي لها.الـــ�ـــغـــ�ـــ�ـــ=ات 

٧  
ت�ــــــــــــ:ف&9 إدارة م�ســــــــــــ�ــــــــــــات ر�اض  
األ.فال م@ ال:?ارب ال=اج�ة ل:�9ی9 

  ال:5جه ال�3:قBلي لها.
 13 ق!�ة  ٠٬٠١ 186,8 264,9 588 12% 26 12% 26 77% 170

٨  
  وال�D�ف في رسال�ها.األ)فـــال على ت<ق�L ال�=ونـــة ت<=ص إدارة م�سـ�ـات ر�اض 

188 85% 27 12% 7 3% 625 281,5 266,1 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

1 

٩  
  وسالمة ص�اغ�ها.األ)فال ب!ضـــــــــــــ!ح رســـــــــــــال�ها  ته�� إدارة م�ســــــــ�ــــــــات ر�اض 

185 83% 26 12%  11 5% 618 278,4 251,3 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

3 

١٠  

ته4= إدارة م
ســــــــــــــ�ــــــــــــــات رـ�اض  
ـــال4هــا إلى   األ#فــال ب���4ــل رســــــــــــ
خ�A وســـــــــ�اســـــــــات و@�امج ع�ل  

  م�>دة. 
173 78% 26 12% 23 10% 594 267,6 198,7 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
9 

١١  
  إلى أه:اف واض<ة وم<:دة.األ)فــال على ت<!�ــل غــاJــاتهــا  ت<=ص إدارة م�سـ�ـات ر�اض 

177 80% 29 13% 16 7% 605 272,5 216,2 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

5 

١٢  
ته4= إدارة م
ســــــــــــــ�ــــــــــــــات رـ�اض  
�ع األ#�اف  �األ#فال -�EــارDة ج

�ة في ص�اغة أه>افها. �  ال�ع
183 82% 25 11% 14 6% 613 276,1 241,6 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
4 

١٣  

الـ�ـ�ـغـ�ـ=ات  األ)فـال على م=ونـة األهـ:اف  ت<=ص إدارة م�سـ�ـات ر�اض  مـع  تـ�ـDـ�ـف    ال�ارئة.حـ�ـى 
170 77% 30 14% 22 10% 592 266,7 187,2 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
10 

١٤  

ــ�=ات�Q�ة لها األ)فال على ت<ق�L االن�ـQام  ت<=ص إدارة م�سـ�ـات ر�اض    ورسال�ها.ب�Y األه:اف اإلسـ
168 76% 31 14% 23 10% 589 265,3 179,5 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
12 

ال%ع) ع%� ع�  �ي توال  ولال%ع) األال�#*ر الXاني/  ع%ارات  وم� ال�)ول ال�ابQ ی�nح أن  
ح�$ جاءت ال�*افقة ب)رجة  ب)رجة P%��ة ؛جاءت ب)ولة ال+*�&   ال�#*�لي في الق�ادة اإلس��ات���ة

ع%ــارات ال�#*ر الXــاني/ال%عــ)  ) ل���ع  ٢ق*�ــة على ج��ع ع%ــارات ال�#*ر. P�ــا جــاءت ق�: (كــا
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م�ا ی)ل على وج*د ف�وق ذات داللة إح\ــــــائ�ة ب��  )  ٠٬٠١دالة إح\ــــــائ�ا ع-) م�ــــــ�*q ( األول
ــات رـ�اض  إدار  وعلى هـdا ـفإن، ال�+�ارات ال*اقعـ�ة وال�+�ارات ال��*قعـة ل+ـل العـ%ارات  ة م
ســــــــــــــ�ــــــــــــ

Qا أنها ن�#& في   األ.فال ب)ولة ال+*�& ق) ن�#& في ت#ق��P ،ونة وال�+�ف في رســـــــــــال�ها��ال
مGــــارPة  ج��ع العامل�� في ت`*�� ال�ؤ�ة اإلســــ��ات���ة لها، �اإلضــــافة إلى ن�احها في وضــــ*ح  

األ.فال  ال�ســـالة وســـالمة صـــ�اغ�ها وهdا ی�جع إلى اه��ام القائ��� على إدارة م
ســـ�ـــات ر�اض 
ــ*ح ال�ؤ�ة  ــة ذاتها ولألج�ال القادمة ع%� وضـــ ــ�ـــ ــل لل�
ســـ ــ�ق%ل أفnـــ ــ-اعة م�ـــ ب)ولة ال+*�& �\ـــ
وت#)ی) ال�ســالة ومGــارPة Pافة األ.�اف ال�ع-�ة في وضــعها وت#)ی)ها ســ*اء م� داخل ال�
ســ�ــة  

ــ��ات��ي لها، P�ا ذاتها أو م� خارجها في ح�� أنها أخفق& في   ــار اإلســـ إح)اث تغ��ات في ال��ـــ
ها أخفق& في االســ�فادة م� ال��ارب ال-اج#ة ل�#)ی) ال�*جه ال��ــ�ق%لي، ناه�@ ع� إخفاقها في أن

ت#ق�Q االن�ـــــــ�ام ب�� األه)اف اإلســـــــ��ات���ة لها ورســـــــال�ها و��جع ذل@ إلى أن مXل هdه األم*ر  
ال��علقة �ال�*جه ال��ــ�ق%لي ل�
ســ�ــات ر�اض األ.فال ت#�اج إلى م�l\ــ\ــ�� في م�ال ال�*دة 

�ع*ا أن ی�p`*ا ال-��8ة �ال�`%�Q و�#*ل*ا األه)اف إلى حقائQ مل�*ســـــة �Sـــــهل ق�اســـــها بل �Sـــــ�`
@وت-ع9i على الع-\� ال%e�G داخل ال�
س�ة وخارجها. @

@ @

brÛa@†ÈjÛaïã@@òîvîma"�⁄a@ñ…bîÔÜÛ@ð‰a…⁄a@†ÈjÛa@Z@ @
ــ��ل هdا ال%ع) على ( ــ��ات���ة  ١١اشـــ ) ع%ارة جاءت ل�ع%� ع� ال%ع) اإلدارe للق�ادة اإلســـ

  ال�الي:ب)ولة ال+*�& و���i إب�از ن�ائج هdا ال%ع) م� خالل ال�)ول 

I@á��Ó‰@Þë†���uVH@ïãbrÛa@†ÈjÛa@wöbnã@Z@ @
  

  م
  الع�ـــــارة 

  ات ــــــــــــاإلجاب

ق�ي 
 ال�

ق	ی�
ال�

  

��ي
ن ال�

ال
ز
  

٢كــــــــــا
  

اللة   
ال�

  

ع�ارة  

ة ال

ق
  

�ت�� 
ال�

  

  ةــــــــــــة ال��افقــــــــــــدرج

  %   نادراً ت/   %   أح�اناً ت/   %   دائ�اً ت/ 

١  
ــات ر�اض   ــ�ــــــــ   ال��هالت ال����gة.األ)فـال 0ـاخ��ـار العـامل�Y ذوR  تق!م إدارة م�ســــــــ

191 86% 20 9% 11 5% 624 281,1 278,0 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

2 
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  م
  الع�ـــــارة 

  ات ــــــــــــاإلجاب

ق�ي 
 ال�

ق	ی�
ال�

  

��ي
ن ال�

ال
ز
  

٢كــــــــــا
  

اللة   
ال�

  

ع�ارة  

ة ال

ق
  

�ت�� 
ال�

  

  ةــــــــــــة ال��افقــــــــــــدرج

  %   نادراً ت/   %   أح�اناً ت/   %   دائ�اً ت/ 

٢  
ــ�ــــــــــات ر�اض   ت��ص إدارة م
ســــــــ
ــ4ق�اب الIفاءات   األ#فال على اســــ

  ال.��Eة الفائقة. 
188 85% 22 10% 12 5% 620 279,3 264,1 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
4 

٣  
g إدارة م�ســــــــ�ــــــــات ر�اض   ــاخ ت̂= مـ%ـــــ تـ!فـ�ـ=  عـلـى  ــال    ت%i��ي یالءم العامل�Y.األ)ـفـــــ

185 83% 19 9% 18 8% 611 275,2 249,8 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

5 

٤  
ــ�ــــــــــــات ر�اض  ــ:9Fم إدارة م�ســــــــــ ت�ــــــــــ
  Gــــ�ــة ل ــBــ ــاســــــــــــ ــال ال�5افH ال3=ــ األ.فــ

  العامل&@ على ج5دة اإلن?از.
 3 ق!�ة  ٠٬٠١ 256,5 279,7 621 4% 9 12% 27 84% 186

٥  
ــة ت!لي إدارة م�ســـــــــ�ـــــــــات ر�اض   ــة ^7�=ة ل�!اجهـ ــال أه��ـ   مjCالت العامل�Y.األ)فـ

190 86% 23 10% 9 4% 625 281,5 274,1 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

1 

٦  
ــ�ــــــــــات ر�اض   ت��ص إدارة م
ســــــــ
االغ�4اب   م�اجهـــــة  على  األ#فـــــال 

�ي للعامل�& بها. �L�  ال4
176 79% 31 14% 15 7% 605 272,5 212,6 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
8 

٧  
تFفف إدارة م�ســ�ــات ر�اض األ.فال  
ــل  ــ&ة ال=اج3ة ع@ ف'ـــ م@ ال�الة ال=ف�ـــ

  NعM العامل&@ في إن?ازاته.
 7 ق!�ة  ٠٬٠١ 209,8 273,0 606 6% 13 15% 34 79% 175

٨  
ــات ر�اض   ــ�ــــــــ تــــ:ر�7�ــــة تق!م إدارة م�ســــــــ   ل��!�= العامل�Y بها.األ)فــــال 0عقــــ: دورات 

180 81% 28 13% 14 6% 610 274,8 229,1 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

6 

٩  

ــات ر�اض  ــ�ـ ــارات األ)فــال على ت!ف�= اإلمjــانــات ت<=ص إدارة م�سـ ــهـــــ مـ ــ=  ــ!�ـ ــ�ـ ــ�ـ لـ ــة    العامل�Y بها.الـــالزمـــــ
172 77% 30 14% 20 9% 596 268,5 195,4 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
11 

١٠  
تEـــــــــ:ع إدارة م
ســـــــــ�ـــــــــات ر�اض  
اإلبــــــ>اع   على   &�العــــــامل األ#فــــــال 

�4Pلف م:االت الع�ل بها. -  
174 78% 30 14% 18 8% 600 270,3 203,7 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
10 

١١  
ــ�ــــــــــات ر�اض   ت��ص إدارة م
ســــــــ
ــة مع   ــ> العالقـ ــال على ت�#�ـ األ#فـ

4�ع ال��لي. :�  م
س�ات ال
178 80% 24 11% 20 9% 602 271,2 219,4 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
9 

ع%� ع� ال%ع) تي �ال%ع) الXاني والال�#*ر الXاني/ع%ارات  وم� ال�)ول ال�ـابQ ی�nـح أن   ح�$ جاءت ال�*افقة ب)رجة   P%��ة؛جاءت ب)رجة اإلســـــــ��ات���ة ب)ولة ال+*���اءت   دارe للق�ادةاإل ع%ــارات ال�#*ر الXــاني/ال%عــ)  ) ل���ع  ٢ق*�ــة على ج��ع ع%ــارات ال�#*ر. P�ــا جــاءت ق�: (كــا
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١٤٠ 

ــ�*q (  الXاني ــائ�ا ع-) م�ـــ ــائ�ة ب��   م�ا ی)ل على وج*د ف�وق ذات   )٠٬٠١دالة إح\ـــ داللة إح\ـــ ــات رـ�اض  وعلى هـdا ـفإن ، ال�+�ارات ال*اقعـ�ة وال�+�ارات ال��*قعـة ل+ـل العـ%ارات  إدارة م
ســــــــــــــ�ــــــــــــ ــاـفة إلى أنهـا أخفـق& في �ال�
ســـــــ�ـــــــة وم� ث: ت�ـــــــه: في ب-اء أج�ال قادرة على م*اجهة ت#)Sات ال��ـــــــ�ق%ل في ح�� أنها  بــ)ولــة ال+*�ــ& یه��*ن ب�#ف�K الع-\ــــــــــــــ� ال%Gــــــــــــــ�e م� أجــل ت#ق�Q ج*دة األداء الــed ی�تقي  األ.فال  ال#*افK ل#$ العامل�� على ج*دة اإلن�از وهdا ی)ل على أن ق�ادات م
ســـــ�ـــــات ر�اض إلى أنهــا ن�#ــ& في اخ��ــار العــامل�� ذوe ال�
هالت ال����Kة، P�ــا أنهــا ن�#ــ& في اســــــــــــــ�lــ)ام إع`اء أه��ة P%��ة ل�*اجهة مGــــــiالت العامل��، �اإلضــــــافة   األ.فال ب)ولة ال+*�& ق) ن�#& في ــافة إلى ت#i: الل*ائح والق*ان�� في إن�از �ع� مل�� على اإلبــ)اع في م�ــاالت الع�ــل ورp�ــا ی�جع ذلــ@ إلى �XPة األع%ــاء ال�لقــاة على  حــ$ العــاأخفـق& في ت*ف�� اإلمiـاـنات الالزمـة ل�`*�� مهـارات العـامل��، ـ�اإلضــــــــــــ ال�ي ت�ــــــــــــــه: في ت-�ـ�ة مـهارات الـعامل�� بـهdه األعـ�ال ـناهـ�@ ع� ارتـفاع ت+لـفة اـل)ورات الـ�)ر�%ـ�ة  العامل�� مع ت-*ع األع�ال ال�`ل*pة م-ه:، �اإلضـ 
س�ات.ال�  
Ûa@†ÈjÛasÛbr@òîvîma"�⁄a@ñ…bîÔÜÛ@ïÓý@þa@†ÈjÛa@Z@ @

) ع%ارة جاءت ل�ع%� ع� ال%ع) األخالقي للق�ادة اإلســ��ات���ة  ١٣اشــ��ل هdا ال%ع) على (
  ب)ولة ال+*�& و���i إب�از ن�ائج هdا ال%ع) م� خالل ال�)ول ال�الي :

  
@Þë†���uI@á��Ó‰WH@wöbnã@Z@@†ÈjÛasÛbrÛa@ @

  

  م
  الع�ـــــارة 

  ات ــــــــــــاإلجاب

ق�ي 
 ال�

ق	ی�
ال�

  

��ي
ن ال�

ال
ز
  

٢كــــــــــا
  

اللة   
ال�

  

ع�ارة  

ة ال

ق
  

�ت�� 
ال�

  

  ةــــــــــــة ال��افقــــــــــــدرج

  %   نادراً ت/   %   أح�اناً ت/   %   دائ�اً ت/ 

١  

الع�ـــــل على األ)فــال على وضــــــــــــــع م�/ــاق ت<=ص إدارة م�ســ�ــات ر�اض  �Jــــــــــــــ�=    ض!ئه.أخالقي 
170 77% 26 12% 26 12% 588 264,9 186,8 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
10 

٢  
ت�اعي إدارة م�س�ات ر�اض األ.فال  
ــامـــل مع 7ـــل  ــ9الـــة في ال:عـ ت�ق&O العـ

  العامل&@ F3N:لف وح9اتها.
 4 ق!�ة  ٠٬٠١ 207,1 269,8 599 9% 20 12% 27 79% 175

٣  

ــات ر�ــاض   �ص إدارة م�ســــــــــــــ�ـــــــــــــ�ت
ــار7ــــة األ.�اف   األ.فــــال على م'ـــــــــــــــ
ال3ع=&ة في وضـــــــــع الW&3اق األخالقي  

  الFاص بها.
169 76% 26 12% 27 12% 586 264,0 182,9 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
11 
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١٤١ 

  

  م
  الع�ـــــارة 

  ات ــــــــــــاإلجاب

ق�ي 
 ال�

ق	ی�
ال�

  

��ي
ن ال�

ال
ز
  

٢كــــــــــا
  

اللة   
ال�

  

ع�ارة  

ة ال

ق
  

�ت�� 
ال�

  

  ةــــــــــــة ال��افقــــــــــــدرج

  %   نادراً ت/   %   أح�اناً ت/   %   دائ�اً ت/ 

٤  

ت�Eـــــــــ� إدارة م
ســـــــــ�ـــــــــات ر�اض  
األ#فال أدلة خاصــــــــــة ل�4ضــــــــــ�ح  
األخــالقــي   ــلــ�ك  ــ ال�ــــــــــــ ــایــ�ــ�  مــعـــــ

 .&�  للعامل
165 74% 28 13% 29 13% 580 261,3 167,9 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
13 

٥  
  ال=س��ة.�0!اع�: الع�ل األ)فــال العــامل�Y على االل�gام ت<T إدارة م�ســــــ�ــــــات ر�اض 

180 81% 26 12% 16 7% 608 273,9 228,4 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

2 

٦  
ــات ر�ــاض   �ص إدارة م�ســــــــــــــ�ـــــــــــــ�ت
 ZاBــ األ.فال على ن'ــــــ� ثقافة االن]ــــ
  ب&@ 7افة العامل&@ F3N:لف وح9اتها.

 3 ق!�ة  ٠٬٠١ 224,3 273,4 607 7% 16 12% 27 81% 179

٧  

ال�ي تع�i إدارة م�ســــــ�ــــــات ر�اض  األع�ـــــال  ^ـــــل  ــارســــــــــــــــــــات  تـ7ــ%ــى  األ)فـــــال  الـ�ــ�ـــــ   األخالق�ة.عـلــى 
169 76% 23 10% 30 14% 583 262,6 183,3 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
12 

٨  
ــات ر�اض األ.فال   ــ�ــ تق5م إدارة م�ســ
 ^Bتـ�ی ــال  فعـــــ  Hح5اف ــام  ن_ـــــ  �بـ:8ـ�5
  Nال:Hام العامل&@ Nال�ل5ك األخالقي.

 9 ق!�ة  ٠٬٠١ 186,9 265,8 590 11% 24 13% 28 77% 170

٩  
: إدارة م�ســــــــ�ــــــــات ر�اض  ــ= ت̂� ــ�ـ ــایـ ــعـــــ الـــ�ـ ــلـــى  عـ ــال  ــفـــــ   األخالق�ة أث%اء إنQاز الع�ل.األ)ـ

173 78% 30 14% 19 9% 598 269,4 199,5 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

5 

١٠  

ــ�ـــــــــــــات ر�اض   ت�W إدارة م
ســـــــــــ
ــل   ــامـ ــامل�& على ال4عـ العـ ــال  األ#فـ
ــ>ی& م&   ــة مع ال��ــــــــــــــ4ف�ـ ــاب�ـ ــإX:ـ -ـ

  خ>ماتها. 
180 81% 27 12% 15 7% 609 274,3 228,7 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
1 

١١  

�ص  �ــات ر�ــاض  ت إدارة م�ســــــــــــــ�ـــــــــــــ
العــــــامل&@   أداء   b&&تق على  األ.فــــــال 
على ضـــــــــــ5ء ال33ارســـــــــــات األخالق&ة 

.bاصة بهFال  
174 78% 26 12% 22 10% 596 268,5 202,8 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
7 

١٢  
ته4= إدارة م
ســــــــــــــ�ـــــــــــــــات ر�ـاض  
�ـــة في  �ــ> نـــ>وات عل األ#فـــال -عقـ

 .&�  م:ال ال�ل�ك اإلX:ابي للعامل
176 79% 21 9% 25 11% 595 268,0 211,0 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
8 

١٣  

ــا الMاصة 0ال��ارسات األخالق�ة  األ)فـال على ت<ـ:یـ: العق!nـات ت<=ص إدارة م�ســ�ــات ر�اض  فــ�ــهـــــ Jــقــع  الــ�ــي  ــة  ــا)ــAـــــ   العامل�Y.الــMـــــ

175 79% 25 11% 22 10% 597 268,9 206,8 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 

6 
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١٤٢ 

ــح أن   ــابQ ی�nــ ع%� ع� ال%ع)  تي  �*الالXالXال%ع) ال�#*ر الXاني/  ع%ارات  وم� ال�)ول ال�ــ
ب)رجة P%��ة ؛ حـ�$ جاءت ال�*افـقة ب)رجة  للقـ�ادة اإلســــــــــــــ��ات��ـ�ة ب)ولة ال+*�& جاءت ألخالقي ا

ــ%ها مع أف�اد م�ا ی)ل على   ق*�ة على ج��ع ع%ارات ال�#*ر وضــــــــــــ*ح الع%ارات وواقع��ها وت-اســــــــــ
دالـة إح\ـــــــــــــــائ�ـا ع-ـ)    الXـالـ$ ع%ـارات ال�#*ر الXـاني/ ال%عـ)  ) ل���ع  P2�ـا جـاءت ق�: (كـاالع�-ـة,  
 q*ا ی)ل على وج*د ف�وق ذات داللة إح\ائ�ة ب�� ال�+�ارات ال*اقع�ة  )٠٬٠١(  م���ال�+�ارات و  م

وعلى هdا فإن إدارة م
ســــــ�ــــــات ر�اض األ.فال ب)ولة ال+*�& ق) ن�#&  ال��*قعة ل+ل الع%ارات، 
خ)ماتها، P�ا أنها ن�#& في االل�Kام ��*اع�) الع�ل ال�س��ة ال�عامل �إ�Sاب�ة مع ال���ف�)ی� م�  

� ���lلف  م� ق%ل العامل�� �اإلضـــــــافة إلى ن�احها في نGـــــــ� ثقافة االنnـــــــ%اu ب�� Pافة العامل�
وحــ)اتهــا و��جع ذلــ@ إلى أن .فــل هــdه ال��حلــة S#�ــاج إلى ح�ــــــــــــــ� ال�عــاملــة مع ولي األم� 
�اإلضــافة إلى انnــ%اu القائ��� على ت�ــ��� أم*ر هdه ال�
ســ�ــات ح�ى ی��i-*ا م� ت��pة ال`فل 
ت��pة صــــ#�#ة ت*اك] الع\ــــ� وت�ــــاع)ه على م*اصــــلة ال�عل�: في ال��احل ال�ال�ة، في ح�� أنها  

إب�از  نGــــــــــ� أدلة ت*ضــــــــــح معای�� ال�ــــــــــل*ك األخالقي للعامل��، P�ا أنها أخفق& في ق& في  أخف
ال��ارســـــــــــات األخالق�ة ال�ـــــــــــل%�ة ال�ي Sقع ف�ها �ع� العامل��، و��جع ذل@ إلى .%�عة ال����ع  
ال+*��ي �اإلضــــافة إلى م��*عة العادات وال�قال�) ال#اك�ة ل%ع� ســــل*�Pات وت\ــــ�فات العامل��  

  ات �اإلضافة إلى اح��ام الl\*ص�ات بل وال#فا� عل�ها.بهdه ال�
س�
brÛa@‰ì�asÛI@oíìØÛa@òÛë†Û@A�ìÛa@éuìnÛa@pa‰…bjß@ZRPSUZ@H@ @

) ع%ـارة جـاءت ل�ع%� ع� م%ـادرات ال�*جـه ال*.-ي لـ)ولـة ٢٤اشــــــــــــــ��ـل هـdا ال%عـ) على (
  )، و���i إب�از ن�ائج هdا ال%ع) م� خالل ال�)ول ال�الي :٢٠٣٥ال+*�& (

I@á��Ó‰@Þë†���uXH@sÛbrÛa@‰ì a@wöbnã@Z@ @
  

  م
  الع�ـــــارة 

  ات ــــــــــــاإلجاب

ق�ي 
 ال�

ق	ی�
ال�

  

��ي
ن ال�

ال
ز
  

٢كــــــــــا
  

اللة   
ال�

  

ع�ارة  

ة ال

ق
  

�ت�� 
ال�

  

  ةــــــــــــة ال��افقــــــــــــدرج

  %   نادراً ت/   %   أح�اناً ت/   %   دائ�اً ت/ 

١  
  الQ:ی:ة.العـــامل�Y على تn=Qـــة األفDـــار  تCـQع م7ادرات ال�!جه ال!)%ي 

190 86% 23 10% 9 4% 625 281,5 274,1 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

1 
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  م
  الع�ـــــارة 

  ات ــــــــــــاإلجاب

ق�ي 
 ال�

ق	ی�
ال�

  

��ي
ن ال�

ال
ز
  

٢كــــــــــا
  

اللة   
ال�

  

ع�ارة  

ة ال

ق
  

�ت�� 
ال�

  

  ةــــــــــــة ال��افقــــــــــــدرج

  %   نادراً ت/   %   أح�اناً ت/   %   دائ�اً ت/ 

٢  
ال�#�ي   ال�4جـــــــه  م.ـــــــادرات  ت�ف� 
ــامل�& على ت�قع   العــ لــــ>]  القــــ>رة 

  مE[الت الع�ل ق.ل ح>وثها. 
185 83% 26 12% 11 5% 618 278,4 251,3 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
3 

٣  
أوجـــــه  ت!جــه م7ــادرات ال�!جــه ال!)%ي  مع=فــــــة  ن<!   Y�ر في أع�اله�.العــــــامل!Kالق  

175 79% 29 13% 18 8% 601 270,7 207,6 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

16 

٤  
�M�0لف ت�7%ى م7ــادرات ال�!جـه ال!)%ي   Y�العــــــامل   مQاالت الع�ل.إبــــــ:اعــــــات 

176 79% 28 13% 18 8% 602 271,2 211,6 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

15 

٥  
 11 ق!�ة  ٠٬٠١ 228,7 274,3 609 %7 15 %12 27 %81 180  العامل�Y على الع�ل الف=�قي.تCـQع م7ادرات ال�!جه ال!)%ي 

٦  
ــه ال!)%ي  ــادرات ال�!جـ   أوًال 0أول.��0ــا0عــة العــامل�Y في أع�ــاله�  ته�� م7ـ

183 82% 26 12% 13 6% 614 276,6 242,0 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

7 

٧  
ال5.=ي  ال:5جــــــه  مBــــــادرات  ت'ــــــــــــــ?ع 
العــامل&@ على ال3'ــــــــــــــــار7ــة في حــل 
  الd'3الت ال:ي تع:�ض س&� الع3ل.

 8 ق!�ة  ٠٬٠١ 245,7 276,1 613 7% 15 10% 23 83% 184

٨  
  إلنQاز الع�ل.للعامل�Y ال��ـــــــــــــه�الت الالزمة تقـــ:م م7ـــادرات ال�!جــه ال!)%ي 

179 81% 28 13% 15 7% 608 273,9 224,6 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

12 

٩  
ال�#�ي   ال�4جـــــه  م.ـــــادرات   Wت�ـــــ

ســـــــ�ـــــــة على ســـــــه�لة  �ق�ادات ال

  اإلج�اءات وت.���ها. 
184 83% 26 12% 12 5% 616 277,5 246,6 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
5 

١٠  
اإلجـ=اءات  ت��ح م7ـــادرات ال�!جـــه ال!)%ي  ـت�ـ!ـ�=   Yــامـلـ�ـ   ل�=عة إنQاز الع�ل.ـللـعـــــ

169 76% 24 11% 29 13% 584 263,1 183,1 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

22 

١١  
  مY ج:ی:.العامل�Y مY اك�Cـــــــاف ق:راته� ت�Yj م7ــادرات ال�!جــه ال!)%ي 

185 83% 28 13% 9 4% 620 279,3 252,2 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

2 

١٢  
�ص مBادرات ال:5جه ال5.=ي على �ت
ــة في  ــاملــ 7ــ ــة  ــامل&@ ح��ــ العــ ــاء  إع8ــ

.bإن?از ال3هام ال5753لة إل&ه  
 23 ق!�ة  ٠٬٠١ 175,4 262,2 582 13% 29 12% 26 75% 167

١٣  
ال�#�ي   ال�4جــــــه  م.ــــــادرات   ^Dت�
ال�Iادر   إلعــــــ>اد  ال4ــــــ>ر�ــــــ_  على 

  ال.��Eة ال�.>عة. 

185 83% 25 11% 12 5% 617 277,9 250,9 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

4 
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١٤٤ 

  

  م
  الع�ـــــارة 

  ات ــــــــــــاإلجاب

ق�ي 
 ال�

ق	ی�
ال�

  

��ي
ن ال�

ال
ز
  

٢كــــــــــا
  

اللة   
ال�

  

ع�ارة  

ة ال

ق
  

�ت�� 
ال�

  

  ةــــــــــــة ال��افقــــــــــــدرج

  %   نادراً ت/   %   أح�اناً ت/   %   دائ�اً ت/ 

١٤  

الـــ�ـــ!جـــــــه   ــادرات  مـــ7ـــــ ــ�ــq تـــ<ـــ=ص  تــKMـــــــــــــ عــلــى    ال�:ر�7�ة وت%ف�>ها.م�gان�ة واضـ<ة إلع:اد ال7=امج الــ!)ــ%ــي 
180 81% 28 13% 14 6% 610 274,8 229,1 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
10 

١٥  
ــه ال!)%ي  ــادرات ال�!جـ  6 ق!�ة  ٠٬٠١ j�0  182 82% 29 13% 11 5% 615 277,0 238,6افأة ال�!sف ال����g.ته�� م7ـ

١٦  
ال�#�ي   ــه  ال�4جـــ ــادرات  م.ـــ ــ>  ت
Dـــ
  &�على وج�د نLام لل��اف^ X`ـــــ

 .&�  ت���& أداء العامل
164 74% 30 14% 28 13% 580 261,3 164,2 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
24 

١٧  
ــه ال5.=ي على  ــادرات ال:5جـ ــ9 مBـ ت�7ـ
عـ9م ال:�دد في صــــــــــــــ=ـاعـة الق�ار مع  

  م'ار7ة األ.�اف ال3ع=&ة Nه.
 21 ق!�ة  ٠٬٠١ 171,8 263,5 585 11% 25 14% 31 75% 166

١٨  
  للعامل�Y.م�ـــــــــــــــاحــة ل�!ج�ــه ال%قــ: ال7%ــاء ت��ح م7ـــادرات ال�!جـــه ال!)%ي 

178 80% 29 13% 15 7% 607 273,4 220,6 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

13 

١٩  

ال�#�ي   ــه  ال�4جـــ ــادرات  م.ـــ ــ>  ت
Dـــ
ــ�ـ�ـ�   ت�ــــــــــــ فـي  ــة  ̂�ـــــ اـلالمـ�Dـ عــلى 
ــ>ات   وحـــــ -ـــ�ــــPــــ4ــــلــــف  ــال  األعـــ�ـــــ


س�ة. �  ال

177 80% 28 13% 17 8% 604 272,1 215,9 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

14 

٢٠  
ت��ص م.ـــادرات ال�4جـــه ال�#�ي  
ــ�اعة   على تف��c ال�ــــــــل�ة لbــــــ

  ق�ادات ال��4ق.ل. 

173 78% 26 12% 23 10% 594 267,6 198,7 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

18 

٢١  
ال�#�ي   ــه  ال�4جـــ ــادرات  م.ـــ ــ>  ت
Dـــ
على مEـــــــارDة العامل�& في اتPاذ  

�ة. �  الق�ارات ال�ع

180 81% 29 13% 13 6% 611 275,2 229,5 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

9 

٢٢  

ــى اج��ـاعـات دور�ـة مع العـامل�Y  ق�ادات ال��ســـــــــ�ـــــــــة على عق: ت<ــT م7ــادرات ال�!جـه ال!)%ي  ــلــ عــ ــ=ف  ــعــ ــ�ــ الــ ــل  أجـــــ  Yــ   مCاكله�.مــ

174 78% 29 13% 19 9% 599 269,8 203,4 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 

17 

٢٣  
ال�#�ي   ال�4جـــــه  م.ـــــادرات   Wت�ـــــ
م&  االســــــــــــــ4فـــــادة  على   &�العـــــامل

�ة ال�اج�ة. الP.�ات  �  العال
169 76% 30 14% 23 10% 590 265,8 183,3 ٠٬٠١ 

 ق!�ة 
20 
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١٤٥ 

  

  م
  الع�ـــــارة 

  ات ــــــــــــاإلجاب

ق�ي 
 ال�

ق	ی�
ال�

  

��ي
ن ال�

ال
ز
  

٢كــــــــــا
  

اللة   
ال�

  

ع�ارة  

ة ال

ق
  

�ت�� 
ال�

  

  ةــــــــــــة ال��افقــــــــــــدرج

  %   نادراً ت/   %   أح�اناً ت/   %   دائ�اً ت/ 

٢٤  
ــ: م7ــادرات ال�!جــه ال!)%ي  مع ت̂� ــاف�ــــــــــــــــــــة  ال�%ــــ ق7!ل    ال��س�ة ال�%اs=ة.على 

170 77% 30 14% 22 10% 592 266,7 187,2 ٠٬٠١ 
 ق!�ة 

19 

م%ادرات ال�*جه ع%� ع�  تي وال� ل$ ع%ارات ال�#*ر الXاوم� ال�)ول ال�ـــــابQ ی�nـــــح أن   ؛ ح�ــ$ جــاءت ال�*افقــة بــ)رجــة ق*�ــة على  بــ)رجــة P%��ةجــاءت    )٢٠٣٥ال*.-ي لــ)ولــة ال+*�ــ& ( )الـة إح\ـــــــــــــــائ�ــا ع-ـ)  الXــالXــ) ل���ع ع%ــارات ال�#*ر  2ك�ــا جـاءت ق�: (كـا،ج��ع ع%ــارات ال�#*ر  q*ا ی)ل على وج*د ف�وق ذات داللة إح\ائ�ة ب�� ال�+�ارات    )٠٬٠١(  م���ال�+�ارات و  ال*اقع�ةم   ال�*جه ال*.-ي وس%ل ت-ف�dها على أرض ال*اقع.أن ال�غ��ات ال���ـارعة على ال��ـ�*q ال�#لي أو اإلقل��ي أو العاملي ت-ع9i سـل%ًا على م%ادرات ق*ان�� ـناهـ�@ ع� تـقادم أف+ـار �ع� الـقائ��� على ت-فـ�d هـdه ال�ـ%ادرات، P�ـا مع ج�*د الل*ائح والإع`اء العامل�� ال#��ة ال+املة في إن�از ال�هام ال�*P*لة إل�ه: وهdا ی�جع إلى وج*د ال%��وق�ا.�ة  ك�ا أنها أخفق& في مGــــــــــارPة األ.�اف ال�ع-�ة في صــــــــــ-اعة الق�ار �اإلضــــــــــافة إلى إخفاقها في �اد ن8ام لل#*افnS K�� ت#��� أداء العامل�� ��
س�ات ر�اض األ.فال  ح�� أنها أخفق& في إSی��ـ-ى له: ت*�Vفها في اإل.ار ال\ـ#�ح م� أجل ت#ق�Q األه)اف ال�-Gـ*دة لهdه ال�
سـ�ـات في ناه�@ ع� م�ــــــاع)ة الع-اصــــــ� ال%Gــــــ��ة ���lلف وVائفها على اك�Gــــــاف ق)راته: م� ج)ی) ح�ى  ال بـ)ولـة ال+*�ـ&، وذلـ@ م� خالل ت`%�Q الف+� ال�ـ)یـ) وت*قع ال�Gــــــــــــــiالت ق%ـل حـ)وثهـا، األ.فـمXل هdه ال�%ادرات ت*جه األن8ار ن#* صــ-اعة م�ــ�ق%ل أفnــل ل+افة العامل�� ��
ســ�ــات ر�اض ت*قع العامل�� ل�iGالت الع�ل ق%ل ح)وثها وهdا ی)ل على أن ق)راته:، �اإلضافة إلى ن�احها في تGــــــــ��ع العامل�� على ت��pة األف+ار ال�)ی)ة P�ا أنها ن�#& في ت���i العامل�� م� اك�Gــــــــاف  في بــ)ولــة ال+*�ــ& قــ) ن�#ــ&    م%ــادرات ال�*جــه ال*.-يوعلى هــdا فــإن  ال��*قعــة ل+ــل الع%ــارات،  
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١٤٦ 

Z@szjÛa@pa	Ìnß@´i@pbÓýÈÛa@ @
cM´i@òÓýÈÛa@ aþa@‰ì@Þë@‰ì aë@@óãbrÛa@ @

I@áÓ‰@Þë†uYH@ @
†����ÈjÛa 

@…†Ç
pa‰bjÈÛa 

@Á�ìn½a
ïib�§a 

@ÒaŠ−üa
ð‰bîÈ½a 

@ÝßbÈß
Âbjm‰üa 

òÛü†Ûa 

ÞbÐ�þa@�bí‰@pb�ûß@Òa†çc@ÕîÔ¤@ÉÓaë RP UT~PY@ @QP~QU 

P~YP P~PQ @òÛë†Û@)*ìÛa@éuìnÛa@pa‰…bjß@ZóãbrÛa@‰ì1a
I@oíìØÛaRPSUH@ @RT VU~SP@ @QY~QX 

ــابQ ی�nــــــــــح أنه ت*ج) عالقة ارت%ا.�ة م*ج%ة ب��   واقع ت#ق�Q أه)اف وم� ال�)ول ال�ــــــــ ح�$ أن معامل )  ٢٠٣٥م
ســــــــــــ�ــــــــــــات ر�اض األ.فال وم%ادرات ال�*جه ال*.-ي ل)ولة ال+*�& (   eـــــــــــــــاو�S ــا�ب�-ه uاللـة ع-ــ)    )٠.٩٠(االرت%ــا(الـ q*وم�ــــــــــــــ�)ا یـ)ل على أن    )٠٬٠١d%ادرات ال�*جه ال*.-ي ل)ولة ال+*�& بل تع�%�ها  أهـ)اف وهـ�ارت%ا.ًا وث�قًا � r%ســــ�ــــات ر�اض األ.فال ت�ت
ــة ب�*جه دولة ال+*�& م ــ�� على ه)ی�ه وp�ع-ى أن م��*عة ال�%ادرات الlاصـــــــــ ــ�ًا هامًا ت�ـــــــــ ̀ـة بهـا واإلمiـانـات ال��ـاحـة لهـا على اع�%ـار أن هـdه ال�%ـادرات تعـ) ��Xـا�ـة  ) ت�KP على سـ�� م
سـ�ـات ر�اض األ.فال في اإل.ار ال�ـل�: وته�: ب�#ق�Q أه)افها مع  ٢٠٣٥(م
شـــــــــ   دعامة أساس�ة ل�
س�ة ر�اض األ.فال ن#* ت#ق�Q أه)افها ال�-G*دة والع9i ص#�ح.م�اعـاة ال�8وف ال�#�
lM´i@òÓýÈÛa@Þëþa@†ÈjÛa@@óãbrÛa@‰ì a@ë@ @

I@áÓ‰@Þë†uQPH@ @
†����ÈjÛa 

@…†Ç
pa‰bjÈÛa 

@Á�ìn½a
ïib�§a 

@ÒaŠ−üa
ð‰bîÈ½a 

@ÝßbÈß
Âbjm‰üa 

òÛü†Ûa 

@@òîvîma;�⁄a@ñ…bîÔÛa@¿@ïÜíìznÛa@†ÈjÛa@ @QT SW~YU@ @Y~WX 

P~XW P~PQ @òÛë†Û@)*ìÛa@éuìnÛa@pa‰…bjß@ZóãbrÛa@‰ì1a
I@oíìØÛaRPSUH 

RT VU~SP@ @QY~QX 

ــح أنه ت*ج) عالقة ارت%ا.�ة م*ج%ة ب��   ــابQ ی�nـــــــــ ال%ع) ال�#*�لي في وم� ال�)ول ال�ـــــــــ حـ�$ أن مـعاـمل االرتـ%اu  )  ٢٠٣٥القـ�ادة اإلســــــــــــــ��ا�Sـ�ة ومـ%ادرات ال�*جـه ال*.-ي ـل)وـلة ال+*ـ�& (   eـــــــاو�S ا�اللة ع-)    )٠.٨٧(ب�-ه(ال q*وم�ـــــــ�)ا ی)ل على  )٠٬٠١d%ادرات أن  وه�ال�*جه ال*.-ي     ) ت)ع: ال%ع) ال�#*�لي في الق�ادة اإلســـ��ات���ة ل�
ســـ�ـــات ر�اض األ.فال  ٢٠٣٥ل)ولة ال+*�& ( ل)q ق�ادات م
ســـ�ـــات ر�اض األ.فال  ال�%ادرات واضـــ#ة   & وpال�الي ف+ل�ا Pانم�ـــاع)ًا لها  وتع)    ح.�
س�ات والع9i ص#�هdه الكل�ا ن�ح ال%ع) ال�#*�لي في الق�ادة اإلس��ات���ة ل
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١٤٧ 

�uM´i@òÓýÈÛa@îãbrÛa@†ÈjÛaóãbrÛa@‰ì aì@ @
I@áÓ‰@Þë†uQQH@ @

†����ÈjÛa 
@…†Ç

pa‰bjÈÛa 
@Á�ìn½a
ïib�§a 

@ÒaŠ−üa
ð‰bîÈ½a 

@ÝßbÈß
Âbjm‰üa 

òÛü†Ûa 

@òîvîma;�⁄a@ñ…bîÔÜÛ@ð‰a…⁄a@†ÈjÛa QQ SP~RW@ @QP~PW 

P~WX P~PQ @òÛë†Û@)*ìÛa@éuìnÛa@pa‰…bjß@ZóãbrÛa@‰ì1a
I@oíìØÛaRPSUH 

RT VU~SP@ @QY~QX 

ال%ع) اإلدارe للق�ادة وم� ال�)ول ال�ـــــــابQ ی�nـــــــح أنه ت*ج) عالقة ارت%ا.�ة م*ج%ة ب��   حـ�$ أن مـعاـمل االرتـ%اu ب�-ه�ا  )  ٢٠٣٥اإلســــــــــــــ��ا�Sـ�ة ومـ%ادرات ال�*جـه ال*.-ي ـل)وـلة ال+*ـ�& (  eـــــاو�S)اللة ع-)    )٠.٧٨(ال q*وم�ـــــ�)ا ی)ل على    )٠٬٠١dم%ادرات ال�*جه ال*.-ي ل)ولة أن وه لق�ادة اإلســـ��ات���ة ل�
ســـ�ـــات ر�اض األ.فال وتع) داع�ًا دارe ل) ت)ع: ال%ع) اإل٢٠٣٥ال+*�& ( ــات ر�اض األ.فال  ال�%ادرات واضــــــــ#ة   & لها وpال�الي ف+ل�ا Pان ــ�ــــــ Pل�ا ن�ح  ل)q ق�ادات م
ســــــ   س�ات والع9i ص#�ح.�
 هdه اللق�ادة اإلس��ات���ة لدارe لال%ع) اإل
@ @

…M´i@òÓýÈÛa@Ûa@†ÈjÛasÛbr@óãbrÛa@‰ì a@ë@ @
I@áÓ‰@Þë†uQRH@ @

†����ÈjÛa 
@…†Ç

pa‰bjÈÛa 
@Á�ìn½a
ïib�§a 

@ÒaŠ−üa
ð‰bîÈ½a 

@ÝßbÈß
Âbjm‰üa 

òÛü†Ûa 

@òîvîma;�⁄a@ñ…bîÔÜÛ@ïÓýEþa@†ÈjÛa QS ST~XU@ @QR~QT 

P~XS P~PQ @éuìnÛa@pa‰…bjß@ZóãbrÛa@‰ì1a@òÛë†Û@)*ìÛa
I@oíìØÛaRPSUH 

RT VU~SP@ @QY~QX 

ال%ع) األخالقي للق�ادة وم� ال�)ول ال�ــــابQ ی�nــــح أنه ت*ج) عالقة ارت%ا.�ة م*ج%ة ب��   حـ�$ أن مـعاـمل االرتـ%اu ب�-ه�ا  )  ٢٠٣٥اإلســــــــــــــ��ا�Sـ�ة ومـ%ادرات ال�*جـه ال*.-ي ـل)وـلة ال+*ـ�& (  eـــــاو�S)اللة ع-)    )٠.٨٣(ال q*وم�ـــــ�)ا ی)ل على    )٠٬٠١dأن م%ادرات ال�*جه ال*.-ي ل)ولة وه ــات ر�اض ) ت)ع: ال%ع) األخالقي للق�ادة اإلســـــــــ��ات���ة ل�
ســـــــــ�ـــــــــات ر�اض األ.فال وتع) ٢٠٣٥ال+*�& ( ــ�ـــــ ــ#ة ل)q ق�ادات م
ســـــ ــاع)ًا على ت#ق�قها وpال�الي ف+ل�ا Pان& ال�%ادرات واضـــــ   دارe للق�ادة اإلس��ات���ة لهdه ال�
س�ات والع9i ص#�ح.األ.فال Pل�ا ن�ح ال%ع) اإلم�ـــــ
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ëM´i@òÓýÈÛa@îãbrÛa@‰ì asÛbrÛa@‰ì aì@ @
I@áÓ‰@Þë†uQSH@ @

†����ÈjÛa 
@…†Ç

pa‰bjÈÛa 
@Á�ìn½a
ïib�§a 

@ÒaŠ−üa
ð‰bîÈ½a 

@ÝßbÈß
Âbjm‰üa 

òÛü†Ûa 

@@òîvîma�⁄a@ñ…bîÔÛa@…bÈic@Õîjİm@ÉÓaë@ZÞëþa@‰ì)a
@oíìØÛa@òÛë†i@ÞbÐ�þa@�bí‰@pb�û¶ 

WT QXW~RX@ @QT~XU 

P~XT P~PQ @oíìØÛa@òÛë†Û@)*ìÛa@éuìnÛa@pa‰…bjß@ZóãbrÛa@‰ì1a
IRPSUH 

RT VU~SP@ @QY~QX 

ــات ر�اض األ.فال Pل�ا ن�#��
ســـــ�ـــــات ر�اض األ.فال وتع) م�ـــــاع)ًا على ت#ق�قها وpال�الي ف+ل�ا Pان& ال�%ادرات واضـــــ#ة أ�عاد الق�ادة اإلس��ات���ة  ) ت)ع:  ٢٠٣٥%ادرات ال�*جه ال*.-ي ل)ولة ال+*�& (أن موهdا ی)ل على    )٠٬٠١(وم�ــ�*q ال)اللة ع-)    )٠.٨٤(ح�$ أن معامل االرت%اu ب�-ه�ا �Sــاوe  )  ٢٠٣٥ال+*�& (الق�ادة اإلســــــــــ��ات���ة��
ســــــــــ�ــــــــــات ر�اض األ.فال ب)ولة ال+*�& وم%ادرات ال�*جه ال*.-ي ل)ولة واقع ت`%�Q أ�عاد وم� ال�)ول ال�ـــــــــــــابQ ی�nـــــــــــــح أنه ت*ج) عالقة ارت%ا.�ة م*ج%ة ب��   ــ�ــ ــات  & أ�عاد ال)q ق�ادات م
ســ ــ�ــ ــ��ات���ة لهdه ال�
ســ لق�ادة اإلســ   .والع9i ص#�ح

  

  سابعS : ا
جراءات المقترحة :  
  �i�S ق��حة وال�ي�*عة م� اإلج�اءات ال�)ان�ة ت*ج) م���على ضــــــ*ء ن�ائج ال)راســــــة ال

  .�حها على ال-#* ال�الي :
ة : و$0.رج ت�9ها ما یلي :-أ�  إج�اءات ت�علs �القادة اإلس��ات

ة ال+*�& ع�  ب-اء رؤ�ة واضـــ#ة ل+ل الع-اصـــ� ال%Gـــ��ة ��
ســـ�ـــات ر�اض األ.فال ب)ول -   الق�ادة اإلس��ات���ة ح�ى ت\%ح م-هج ح�اة لل�
س�ة.
 الق�ار واالت\ال وال�#ف�K وتق*�: األداء م� أجل اس��Gاف م��ق%ل أفnل لل�
س�ة.ت�K�P ق�ادات م
ســـــ�ـــــات ر�اض األ.فال على الع�ل�ات اإلدار�ة وال�ي ت��Xل في صـــــ-ع   - 
ــات ر�اض األ.فال في إ.ار   -  ــ�ــ ــارة العامل�� ��
ســ ــ�Gــ ــابه: PفاSات  اســ إع�ال العقل وwك�ــ  ج)ی)ة م� أجل ال�غل] على صع*pات الع�ل.
 مع م-#ه: Pافة ال\الح�ات الالزمة لdل@.ت*�Vف ف�ق �#�Xة إج�ائ�ة لل�GـارPة في ت`*�� م
سـ�ـات ر�اض األ.فال ب)ولة ال+*�&  - 
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 �Vف ال�ق-�ات ال#)یXة ل��ه�ل إج�اءات الع�ل.ت* م-ح العامل�� ��
ســــــــــــ�ــــــــــــات ر�اض األ.فال ال#��ة ال+اف�ة ل����] أف+اره: ال�)ی)ة مع   - 
ــات ر�اض األ.فال ب)ولة ال+*�& ع� أه��ة   -  ــ�ــــ ــاس ل)P qافة العامل�� ��
ســــ  .٢٠٣٥الق�ـادة اإلســــــــــــــ��ات���ـة وم#ـاولـة ت*�Vف أ�عـادهـا لlـ)مـة م%ـادرات ال�*ج�ـه ال*.-ي للـ)ولـة ت*ل�) إح�ــــ
وق�اداتها في إ.ار دع: أ.� ال�عاون ب�� Pافة العامل�� ��
ســـــــــــــ�ـــــــــــــات ر�اض األ.فال   -   ال�ؤ�ة ال*اض#ة م� أجل ص-اعة م��ق%ل أفnل لألج�ال ال�ق%لة.
ــ�� أو ال�)q ال%ع�) تl)م   -   مع ال�`%�Q على م
س�ات ر�اض األ.فال. ٢٠٣٥م%ادرات ال�*جه ال*.-ي لل)ولة االه��ام �ال�r�`l إلن�از أه)اف ت`*���ة على ال�)q الق\ــــــــــ
ــالـ�] إVهـار ال��ا�r ب��   -  ــائل ال�ي ت�ـــــــــــه: في ت#ق�Q األداء ال����K ل+افة الع-اصـــــــــــ� ال%Gـــــــــــ��ة  ال�ــــــــــــــل*Pـ�ات ال�ـ)ـی)ة واإلن�ـازات ال��#قـقة ع%� ت#ـ)ـی$ األســــــــــــ 
س�ات ر�اض األ.فال.واالرتقاء �ال*ســـــــــ�� 
مع معل*مــاتــه وت*�Vفهــا لlــ)مــة م%ــادرات ال�*جــه ال*.-ي    ال�+�ف مع م�غ��اتــه وال�عــامــلتKو�) Pافة الع-اصـ� ال%Gـ��ة ��
سـ�ـات ر�اض األ.فال ��هارات الع\ـ� ح�ى �Sـ�`�ع*ا   -   .٢٠٣٥لل)ولة  
 وم#اولة ت*�Vفها في ال*ق& ال�-اس] ل�#ق�Q ال-�اح ال��*قع لل�
س�ة.ال+Gـــــــــف ع� الق)رات ال+ام-ة ل)q العامل�� ��
ســـــــــ�ـــــــــات ر�اض األ.فال ب)ولة ال+*�&  - 

  ي :إج�اءات ت�علs ��'س&ات ر$اض األ!فال : و$0.رج ت�9ها ما یل-ب

ال��K�P على وضـع رؤ�ة ورسـالة لل�
سـ�ـة لnـ�ان صـ-اعة م�ـ�ق%ل أفnـل لها م� خالل  - 
 ال��K�P على ال��ارسات ال#ال�ة.

ت-��ة العالقة ب�� م
ســــــــ�ــــــــة ر�اض األ.فال وال%�aة ال�#�`ة م� خالل ت%-ي ثقافة ال-فع   - 
ال����ع في ال��%ادل ب�� ال`�ف�� مع ال��K�P على مGـــــــارPة م
ســـــــ�ـــــــة ر�اض األ.فال  

 م-اس%اته ال*.-�ة والق*م�ة.
رrp إســــــــــ��ات���ة ت`*�� ر�اض األ.فال �iافة م�احل ال-8ام ال�عل��ي ب)ولة ال+*�& م�   - 

ــ�*q ال�*دة في  ــ�ة ال-اج#ة ل�-8�ة ال�عل�: ورفع م�ـ ــ�ـ ــ�ان ت#ق�Q اله�iلة ال�
سـ أجل ضـ
 كل م�احلها.
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اع الlاص على أن iS*ن  م) ج�ـــ*ر الXقة وال�عاون ب�� م
ســـ�ـــات ر�اض األ.فال والق` - 
أفnـــــــــل ذل@ في إ.ار ال�GـــــــــارPة الفاعلة لl)مة ال����ع ال+*��ي وصـــــــــ-اعة م�ـــــــــ�ق%ل 

 في هdا ال����ع. لل`ف*لة
ب$ إدارة م
ســ�ــات ر�اض األ.فال ب)ولة ال+*�& روح ال`�*ح العل�ي ب�� Pل الع-اصــ�  - 

ة العل��ة ال%Gـــــــ��ة ســـــــ*اء ال�الم�d أو ال�عل�ات أو ال�Gـــــــ�فات م� أجل اك��ـــــــاب ال�ع�ف
ــادSة   ــ�*�ات االق�\ـــــــــــ ــل ال��ـــــــــــ وت`*��ها وت`%�قها في ال����ع وال-ه*ض �ه إلى أفnـــــــــــ

 واالج��اع�ة وال��اس�ة والXقاف�ة.
ــ�� الع�ل�ة ال�عل���ة ودع�ها إلث�اء ال�-اهج   -  ــات ر�اض األ.فال ب�#�ـ ــ�ـ اه��ام إدارة م
سـ

م���ع ال�ع�فة   وت*ف�� ال�\ــــــــادر وال��اجع العل��ة ال#)یXة ال�ي ت-�ــــــــ�: مع ما S#�اجه
 وما ی�`ل%ه ال�ل��d في ال*ق& ال#اض�.

اه�ـ�ام إدارة م
ســــــــــــــ�ــــــــــــــات رـ�اض األ.ـفال ـب)وـلة ال+*ـ�& ب�-�ـ�ة اإلـب)اع العل�ي وw.الق  - 
ال`اقات ال+ام-ة ل)P qل الع-اصــ� ال%Gــ��ة وخ\ــ*صــًا أ.فالها ومعل�اتها ومGــ�فاتها مع 

تع�ـل جـاهـ)ة على اســــــــــــــ��عـاب ال��K�P على مـ) ال����ع �ـالق*q ال�ع�ف�ـة ال*.-�ـة ال�ي  
ال�عـارف ال�ـ)ـی)ة وت+��فهـا مع االح�ـ�اجـات ال����عـ�ة وال�#ـاف8ـة على م�ت+Kات ال����ع 

 وث*اب�ه ال*.-�ة.

ســــــ�ــــــة تعل���ة   - �P ة ب)ورها�ــــــاه��ســــــ�ــــــات ر�اض األ.فال ب)ولة ال+*�& �ال
اه��ام م

على أن ی�:  وت�p*ـ�ة وعل��ـة في تقـ)S: الlـ)مـات ال�-�*ـ�ة لل����ع في شــــــــــــــ�ى ال��ـاالت 
ذلـ@ م� خالل ثقـل ال�*اهـ] وال�هـارات وال�عـارف لـ)q أ.فـالهـا وت-���هـا ح�ى ت\ــــــــــــــ%ح  

 صال#ة لل����ع في ال#اض� وال���ق%ل.
ــات ر�اض األ.فال ب)ولة ال+*�& في ع�ل�ة االرتقاء ب*عي ال����ع إلى  -  ــ�ـ ــارPة م
سـ مGـ

ال�عل: الdاتي   م�ــ�*q حnــارة الع\ــ� وم���ع ال�ع�فة م� خالل م�ــاه��ها ب�عK�K ثقافة
ــائل االت\ــــــــال  في ال����ع وذل@ م� خالل نGــــــــ� ال�ع�فة العل��ة �اســــــــ�l)ام Pافة وســــــ

 ال#)یXة وت+-*ل*ج�ا ال�عل*مات ال��`*رة.
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@é’ßaìçë@szjÛa@ÉuaŠß@ @
 

  .٧٦-٧٥، ص ص٢٠١٣، داراجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، إدارة املوارد البشريةحممد سعيد سلطان:  )١(
ــان : )٢( ــيا فريا، ماري كروســـــــ ــرتاتيجية والتعلم التنظيمي،    دوســـــــ ، معهد  ٢، ع٤٥، مججملة اإلدارة العامةالقيادة اإلســـــــ   . ١٠٠-٩٩، ص ص٢٠١٥اإلدارة العامة، الر<ض، 
،                         ص ٢٠١٢، الدار اهلندسية للطباعة والنشر والتوزيع،  القيادة اإلسرتاتيجيةسيد جاد الرب :    )٣(   .١٠٣-١٠٢ص
ــفيق غربا : )٤( ــتقبل مطالب اإلصــــــــــالح يف الكويت  شــــــــ ــات الوحدة العربية، بريوت،  مســــــــ ، ص ٢٠١٦، مركز دراســــــــ   .٣٧-٣٦ص
    http://www.kna.kw/research،  كويــــت جــــديــــدة  –خطــــة تنميــــة الكويــــت  جملس األمــــة الكوييت :    )٥(

19.-2019, PP.18, v8.pdf-lations/all_interpul  
دراسـة حتليلية آلراء عينة من    –سـلمى حتيتة رحيمة : دور مهارات القيادة اإلسـرتاتيجية يف التهيئ لضـغوط العمل   (٦) ، كلية اإلدارة، جامعة األنبار،  ٩، ع٤، مججملة جامعة األنبار للعلوم االقتصـــــــــــــادية واإلداريةالقادة العســـــــــــــكريني،     .٢٧٣-٢٤٥، ص ص٢٠١٢العراق، 

ــالة  ســــلمان املصــــري : دور القيادة اإلســــرتاتيجية يف تفعيل عمليات إدارة املعرفة بوزارة الداخلية واألمن الوطين،   )٧( رســ   .٢٠١٥، جامعة األقصى، ماجستري غري منشورة
ــاحل أمحد : (٨) ــريف يوســــــف، وافني حممد صــــ ــرتاتيجية    ميهفان شــــ ــرتاتيجية يف بناء القدرات اإلســــ ــية يف جامعة زاخو،    –دور القيادة اإلســــ ــة ميدانية آلراء عينة من املالكات التدريســـــ ــانية جلامعة زاخودراســـــ ، العراق،  جملة العلوم اإلنســـــ   .١٢٧٧-١٢٤٠، ص ص٢٠١٦
ــرتاتيجية ودورها (٩) ــعبان اللوح، طارق مفلح أبو حجيز : القيادة اإلســ ــي بقطاع    نبيل عيد شــ ــســ يف حتقيق التميز املؤســ ، يف الفرتة من االســــتدامة والبيئة اإلبداعية  –مؤمتر العلمي الثاين  منوذجاً،    –كلية فلســــطني التقنية    –التعليم التقين     .٣٤-١،                   ص ص٢٠١٧، كلية فلسطني التقنية، مارس ٢٠١٧مارس  ٤-٣

دراســـــــــــة حالة، وزارة التعليم العايل، اإلدارة   –أثر ممارســـــــــــات القيادة اإلســـــــــــرتاتيجية يف أداء املنظمة    حال محود : (١٠)   .٢٠١٨، اجلامعة االفرتاضية السورية، دمشق، رسالة ماجستري غري منشورةاملركزية، 
ملســتشــفيات اخلاصــة  عاطف على ســيد، حممد خري ديب : أثر القيادة اإلســرتاتيجية يف متيز األداء التســويقي يف ا (١١)   ٤٢-١١، ص ص٢٠١٩، عمان، ٢،ع٢٧،مججملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلداريةاألردنية، 

، ا�لس األعلى ٢٠٣٥-٢٠١٠مشروع رؤية دولة الكويت  األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية :    )١٢(   .١٠-١، ص ص٢٠٠٧للتخطيط والتنمية، دولة الكويت، 
ــطة،   )١٣( ــغرية واملتوسـ ــغر والصـ ــروعات املتناهية الصـ ــندوق العريب يف جمال تنمية املشـ ــو : دور الصـ مؤمتر  خليفة على ضـ ،  ٢٠١٥أكتوبر    ٢٩-٢٨يف الفرتة من    تطوير املشــــــــــاريع املتناهية الصــــــــــغر والصــــــــــغرية يف البلدان العربية الكويت،   .١٠-١، ص ص ٢٠١٥الكويت، 

ـــي  (١٤) ـــتدامـة اجلمهورـية العربـية التونســــــــــــ ــل يف أفق    ١٧ –ة : بر�مج التنمـية املســــــــــــ ،  ٢٠٣٠هـدـفاً لتحقيق عـامل أفضــــــــــــ
4.-, 2016, PP. 1Ar.pdf-ODD-https://unictunis.org.tn/files/2016/12/Fiche  
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ml968a.pdf-http://www.fao.org/3/a ,،  ا�االت املؤســــــــــــســــــــــــية لتعبئة املوارداألمم املتحدة :    منظمة )١٥(
2017, PP. 1-34.  

ــي :   )١٦( ــياســـــ ــتدامة  ٢٠٣٥دولة اإلمارات العربية املتحدة وأجندة  منتدى األمم املتحدة الســـــ التميز يف  ،  للتنمية املســـــ   .٢٧-١، ص ص٢٠١٨التنفيذ، أبو ظيب، 
(17)B. Bass : Leadership and Perfroamcne Beyond Expectation, The Free Press, New 

York, 2015, PP. 233-234. 
، ص ٢٠٠٤، معهــد الإلدارة العــامــة، الر<ض،  القيــادة اإلســــــــــــــرتاتيجيــة فن ومنهجعبــد الرمحن أمحــد هيجــان :    )١٨(   .١٨٣-١٨٢ص

(19)P. Wright : Strategic Management : Concepts and Cases, Prentice hall, USA, 2016, 
PP. 96-97. 

(20)Micahel Hitt & et al., : The Essence of Stategic Leadership : Manging Human and 
Social Capital, Journal of Leadership & Organizational Studies, Vol.9, No.1, New 
York, 2017, PP. 213-214. 

،                  ص ٢٠١٨، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان،  اإلدارة اإلسرتاتيجيةعمر أمحد عثمان :  )٢١(   .١٣٣-١٣٢ص
اإلسكندرية،  ، املكتب اجلامعي احلديث،  مفاهيم وحاالت تطبيقية  -اإلدارة اإلسرتاتيجية  إمساعيل حممد السيد :    )٢٢(   .٥٤-٥٣، ص ص٢٠١٦

(23)Gregory Dess & Gregory Glum Pin : Strategic Management : Creating Completive 
Advantages mcGraw, Hill M., New York, USA, 2017, PP. 121-122. 

والتوزيع،    ، الدار اجلامعية للنشــــــــــــــراألصــــــــــــــول واألســــــــــــــس العلمية  –اإلدارة اإلســــــــــــــرتاتيجية  حممد أمحد عوض :   )٢٤(   .٧٧-٧٦، ص ص٢٠١٧اإلسكندرية، 
،               ص ٢٠١٥، دار وائل للنشـر والتوزيع، عمان،  اإلدارة اإلسـرتاتيجيةفالح حسـن عداي احلسـيين :   )٢٥(   .٣٩-٣٨ص
اإلسـكندرية،  ، مكتبة اإلشـعاع للطباعة والنشـر والتوزيع،  أسـاسـيات اإلدارة اإلسـرتاتيجيةعبد السـالم أبو قحف :   )٢٦(   .١٢٩-١٢٨، ص ص٢٠١٧

(27)Bgen Paul Par & R. Hussey : Canadian Forces Strategic Leadershp in Theory and 
Practice, 2016, PP. 116-117. 

  .١٣٧-١٣٦، ص ص٢٠٠٧، مكتبة عني مشس، القاهرة، اإلدارة اإلسرتاتيجيةأمحد سيد مصطفى : )٢٨(
، الدار اجلامعية،  اإلدارة اإلسرتاتيجية مفاهيم ومناذج تطبيقية�بت عبد الرمحن إدريس، مجال الدين حممد املرسي :  )٢٩(   .٩٩-٩٨، ص ص٢٠١٦اإلسكندرية، 

( 30 )M. Bernard Avolio : Improving Organizational Effectivness Through 
Transformaonal Leadership, Thousand Oaks. CA : Sage Pdlications, 2014, PP. 
173-174. 

( 31 )F. Geijsel & et al., : Transformational Leadership Effects on Teacher's 
Commitment and Effort Toward School Reform, Journal of Educational 
Administration, Vol. 41, No.3, London, 2016, PP. 238-240. 

ــيةدعليان حســـــني �ديس :  )٣٢( ــرتاتيجية يف حتســـــني امليزة التنافســـ ــة القيادة اإلســـ ــر والتوزيع،  ور ممارســـ ، دار وائل للنشـــ   .٩٨-٩٧، ص ص٢٠١٧عمان، 
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)٣٣(  : الـــــــــــــــكـــــــــــــــويـــــــــــــــت  الـــــــــــــــكـــــــــــــــويـــــــــــــــت  دولـــــــــــــــة  دولـــــــــــــــة  الـــــــــــــــكـــــــــــــــويـــــــــــــــت،  ٢٠٣٥رؤيـــــــــــــــة   ،
, 2015_2016_2019_2020.pdf-our.files.wordpress.com/2016/11/planhttps://kwlab

PP.61-63.  
، األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية،  ٢٠٣٥-٢٠١٠مشروع رؤية دولة الكويت  دولة الكويت :   )٣٤(   .١٣-١٢، ص ص٢٠٠٧الكويت، 
)٣٥(    : الـــــــــــــــكـــــــــــــــويـــــــــــــــت  الـــــــــــــــكـــــــــــــــويـــــــــــــــت  دولـــــــــــــــة  دولـــــــــــــــة  الـــــــــــــــكـــــــــــــــويـــــــــــــــت،  ٢٠٣٥رؤيـــــــــــــــة   ،

, 2015_2016_2019 _2020.pdf-https://kwlabour.files.wordpress.com/2016/11/plan
PP.33-35.  

  .١٧٣-١٧٢، ص ص٢٠١٠عمان، ، دار الفكر، القيادة اإلدارية وإدارة االبتكارعالء حممد سيد قنديل :  )٣٦(
،  ٢٠١١، دار صـفاء للطباعة والنشـر والتوزيع، عمان،  القيادة اإلدارية يف القرن الواحد والعشـرينجنم عبود جنم :   )٣٧(   .٢٢٦-٢٢٥ص ص
املنظمة العربية  دروس مستوحاة من التجاربة العاملية والعربية،    –الفكر اإلسرتاتيجي للقادة  طارق شريف يونس :   )٣٨(   .١٧٣-١٧٢، ص ص٢٠١٢مية اإلدارية، القاهرة، للتن
ــية،   )٣٩( ــرتاتيجية واإلبداع التنظيمي و�ثريمها يف حتقيق امليزة التنافســــ ــري : القيادة اإلســــ جملة جامعة كربالء  أكرم الياســــ   .٧٣-٧٢، ص ص٢٠١٦، العراق، ١، ع١، مجالعلمية

( 40 )Mason Carpenter & Wm Sanders : Strateigc Management : A Dynamic 
Perspective Concepts and Cases, Person Prentice Hall, USA., 2017, PP. 113-114. )ضـــوء األســـلوب املطور   يفالكفا<ت الشـــخصـــية واألدائية ملعلمات ر<ض األطفال  وآخران :    عبري عبد هللا اهلويل  )٤١ ــنوي الرتبية الوجدانية للطفلا م،  ٢٠٠٦أبريل كلية ر<ض األطفال، جامعة القاهرة،   ٩-  ٨الفرتة من    ،يفملؤمتر الســـ ، ص ص م٢٠١٠الكويت،مطبعة ذات الســالســل،  ،  مرحلة ر<ض األطفال  يفدليل املعلمة املطور  هيفاء الغامن:  )  ٤٢(  .١٧٣-١٧٢ص ، ص ٢٠١٣، عمان،  والتوزيع  ، دار املســــرية للنشــــرإدارة ر<ض األطفال وتطبيقا¢االشــــريف:    عبد القادرالســــيد  )  ٤٣( .٥٨-٥٧ ، إدارة التوجيـه الفين العـام لر<ض  دليـل املعلمـة املطور يف مرحلـة ر<ض األطفـال (املســــــــــــــتوي األول))وزارة الرتبيـة:  ٤٤(  .٥٤-٥٢ص ، ص ٢٠٠٢، مكتبة الربيعان، الكويت،  األطفالالرتبية والتعلم الذايت عن طريق اللعب يف ر<ض  )¥لة الشــاجيي :  ٤٥( .١٨-١٧م، ص ص٢٠١٠األطفال، دولة الكويت،  ،  ٢٠١٢، دار صـــــفاء للنشـــــر والتوزيع، عمان،  أســـــاليب تعليم األطفال القراءة والكتابة)�يف ســـــليمان وآخرون :  ٤٦( .٧٦-٧٥ص ،  م ١٣٢٠، قطــاع التخطيط واملعلومــات، الكويــت،  الئحــة تنظيم العمــل الــداخلي بر<ض األطفــالوزارة الرتبيــة:    )٤٧( .١٠٨-١٠٧ص ص ، ص ٢٠١٥، دار صــــــــفاء للنشــــــــر والتوزيع، عمان،  إعداد الطفل العريب للقراءة والكتابة)مجيل طارق عبد ا�يد :  ٤٨(  .٦-٥ص ص ، مطابع مؤسسة الر<ضي للطباعة العامة، الكويت،  لأللفية الثالثة  االبتدائيالتعليم ما قبل    يفاملرشد  وزارة الرتبية:    )٤٩( .٢١٦-٢١٥ص   .٢٣-٢٢ص، ص ١٩٩٩
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ــيد عبد القادر شــــريف :  )  ٥٠(  ــر والتوزيع، عمان،  إدارة ر<ض األطفال وتطبيقا¢االســ ، ص ٢٠١٥، دار املســــرية للنشــ ، ص ٢٠١٣، مكتـبة األجنلو املصــــــــــــــرية، القـاهرة،  إجتاهات الفكر الرتبوي يف جمال الطفولةســــــــــــــهـام حممـد بدر :  )  ٥١(  .٢٣١-٢٣٠ص ــة    )٥٢(  .٢٩١-٢٩٠ص ــيـــــ ــمــــ ــيــــ ــلــــ ــعــــ ــتــــ الــــ ــات  ــيـــــ الــــــربجمــــ ــتــــــطــــــويــــــر  لــــ ــة  ــيـــــ ــمــــ ــيــــ ــلــــ اإلقــــ ــال    –املــــــركــــــز  ــفـــــ األطــــ -الــــــكــــــويـــــــت    –ر<ض 
https://www.redsoft.org/Projectdetail.aspx?id=39, 2019  )ــة    )٥٣ ــات التعليميـ ــة لتطوير الربجميـ ــال    –املركز اإلقليميـ ــت    –ر<ض األطفـ  https://www.redsoft.orgالكويـ

, 2019Projectdetail.aspx?id=39  
، األمــانــة العــامــة للمجلس األعلى للتخطيط  ٢٠٣٥-٢٠١٠مشــــــــــــــروع رؤيــة دولــة الكويــت  دولــة الكويــت :    )٥٤(   .٨-٧، ص ص٢٠٠٧والتنمية، الكويت، 

، مكتبة األجنلو املصـــــرية، القاهرة،  اجتاهات معاصـــــرة يف القياس النفســـــي والرتبويةأنور حممد الشـــــرقاوي وآخرون:  )  ٥٥(  . ٧١ص، ١٩٩٦
، دار الفكر  القياس والتقومي الرتبوية والنفســي أســاســياته وتطبيقاته وتوجهاته املعاصــرةصــالح الدين حممود عالم:  )  ٥٦(  .١٩١-١٩٠ص ص، ٢٠٠٦العريب، القاهرة، 
ــيـة والرتبويـةرجـاء حممود أبو عالم:  )٥٧(  .١٤٧ص  ،١٩٩٨، دار النشــــــــــــــر للجـامعـات، القـاهرة،منـاهج البحـث يف العلوم النفســــــــــــ
  .٥١ص ،١٩٩١، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة،مناهج البحث يف العلوم السلوكيةعزيز حنا وآخرون: ) ٥٨(

 


