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ABSTRACT 

Professional competence is one of the variables that determine the personality of the 

administrative leader, which determines the extent of his contribution to achieving the objectives set 

by the organization or institution. The research focuses on the study and knowledge of the obstacles 

that prevent the achievement of professional competence among senior administrative leaders and ways 

of addressing them, and stems from the importance of low level of professional competence and 

performance of tasks and responsibilities placed on the top administrative leadership in the country. 

study also reached a set of results that are considered obstacles to the achievement of professional 

competence among the senior administrative leaders in the administrative system, including the impact 

on the job situation, where the traditional employee suffers from many psychological pressures and 

burdens. It has also developed a range of degrading treatment methods to raise the level of competence 

of this category of leaders, such as choosing the quality of education. 

Keywords:Professional competence, senior administrative leadership, obstacles, Organization 
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  ملخص البحث:

 .عتها املنظمة أو املؤسسةاليت وض ، واليت حتدد مدى مسامهته يف حتقيق األهدافاليت حتدد شخصية القائد اإلداري الكفاءة املهنية أحد املتغريات

تنبع  حيث، تهالدى القيادات اإلدارية العليا وسبل معاجلاملعوقات اليت حتول دون حتقيق الكفاءة املهنية دراسة ومعرفة  علىركز يوالبحث احلايل 

وتوصل البحث إىل  ،قيادات اإلدارية العليا بالدولةوجود مستوى متدين من الكفاءة املهنية وأداء املهام واملسئوليات امللقاة على عاتق المن أمهيته 

لتأثر باملوقف ا اليت تعترب عائقًا حيول دون حتقيق الكفاءة املهنية لدى القيادات اإلدارية العليا باجلهاز اإلداري ومن ضمنهاجمموعة من النتائج 

نة لرفع . كما أهنا توصلت جملموعة من أساليب العالج املهيواألعباء، دي من العديد من الضغوط النفسيةالوظيفي حيث يعاين املوظف التقلي

 .اجليد التعليمي املستوىءة لدى هذه الفئة من القيادات، كاختيار مستوى الكفا

 .مهظ، املن، املعوقاتاإلدارية العليا القيادات، الكفاءة املهنيةكلمات مفتاحية:
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 .2002العلوم اإلدارية، األردن،  ت، دراسا2، ع43مج العزام، زياد فيصلدور شبكات نظم املعلومات ودعم اإلدارة العليا يف حتسني وتطوير األداء يف وزارة املالية يف األردن،  (1)

 .2002 ،22: عّمان، ص، دار وائل للنشر2العميان، ط السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال، حممود سلمان (2)

 المقدمة:

قد أصبحت تقنية املعلومات ، وليف مواكبة التغريات احلديثة سواء يف جمال التعليم أو مبجال القيادة واإلدارة أمهيتهما خاصةواملعرفة  للعلمأن ال شك 

ملواطنني ومهاراهتم اواالتصاالت هي احملرك األساسي لعجلة التنمية يف هذه األلفية الثالثة، هلذا اولينا اهتمامنا إلجياد اسرتاتيجية وطنية لتنمية قدرات 

 .مل مع هذا اجملال وتطوير اخلدمات احلكومية االلكرتونيةيف التعا

لبيئة ا ومع التطورات يف التكنولوجيا احلديثة واحلاسبات اآللية قام اخلرباء املتخصصني يف اإلدارة التكنولوجية إىل تسخري تلك الطاقات خلدمة

ملنظومة اإلدارة واملنظمة يف مجيع عملياهتا اإلدارية وفرضت تلك ااإلدارية حيث برزت منظومة جديدة تسمى التحول الرقمي واليت بدورها ساندت 

م من مجع على املديرين وحىت القائمني باألعمال اإلدارية أن ميتلكوا املهارات واملعارف اجليدة هبذه التقنية واليت تساعدهم على القيام بأعماهل

الوقت  شاكل واختاذ القرارات من خالل تزويدهم باملعلومات الدقيقة واملطلوبة يفالبيانات واسرتجاعها وتنظيم األعمال والتخطيط بأنواعه وحل امل

 (1)والصورة املناسبني.

 أسباب اختيار الموضوع:

قليدي من بسبب التأثر باملوقف الوظيفي حيث يعاين املوظف الت وذلكأن هناك معوقات حتول دون حتقيق العمل بصورة دقيقة وجدت الباحثة 

و أما املوظف الذي يعمل يف أحد املؤسسات ويستخدم التقنيات جيعله أكثر ارتقاًء وحتضراً ولديه فرص للنم ،العديد من الضغوط النفسية واألعباء

عد حمدداً وما ميتلكه من معرفة ومهارة ورغبة واهتمام وقيم ودوافع ي فاملوظف ،كما يستطيع التغلب على العديد من املشكالت املهنية  ،الوظيفي

نمو الوظيفي والذي تعد فرص لل"رئيسيًا يف حتديد مستوى األداء والوظيفة مبا تتطلبه من مهام وواجبات وما تفرضه من حتديات، وما تقدمه من 

كل تنظيمي يتضمنه من بيئة تنظيمية وما توفره من موارد مادية وتقنيات رقمية وهيأيضاً حمدداً رئيسياً يف حتديد مستوى األداء، كما إن املوقف مبا 

 . (2)."مرن يعد معياراً رئيسيًا يف رفع مستوى األداء

 أهمية البحث:
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لعليا باجلهاز اإلداري اتتمثل أمهية البحث احلايل يف تسليط الضوء على أهم املعوقات اليت حتول دون حتقيق الكفاءة املهنية لدى القيادات اإلدارية 

 .وُسبل معاجلتها يف سلطنة عمان

 هدف البحث:

 ن.االكشف عن املعوقات اليت حتول دون حتقيق الكفاءة املهنية لدى القيادات اإلدارية العليا باجلهاز اإلداري وُسبل معاجلتها يف سلطنة عم

 التساؤل الرئيس للبحث:

 كفاءة املهنية لدى القيادات اإلدارية العليا باجلهاز اإلداري وُسبل معاجلتها يف سلطنة عمان؟ما هي أهم املعوقات اليت حتول دون حتقيق ال

 فرضية البحث:

اجلتها يف عتوجد العديد من املعوقات اليت حتول دون حتقيق الكفاءة املهنية لدى القيادات اإلدارية العليا باجلهاز اإلداري، وميكن تقدمي ُسبل مل

 سلطنة عمان؟

 لبحث:حدود ا

: دراسة املعوقات اليت حتول دون حتقيق الكفاءة املهنية لدى القيادات اإلدارية العليا باجلهاز اإلداري وُسبل معاجلتها يف سلطنة الحد الموضوعي

 عمان؟

 : سلطنة عمان منوذجاً الحد المكاني

 2002: الحد الزماني

 منهجية البحث:

ة الظواهر هو عبارٌة عن عمليٍة دقيقٍة هتدُف إىل مجع البيانات، ومالحظاالستقرائي التحليلي و اعتمدت الباحثة يف البحث احلايل على املنهج 

يستخدمُه  ياملرتبطة هبا من أجل الربط بينها مبجموعٍة من العالقات الكلية العامة، وأيضًا يُعرُف املنهج االستقرائي بأّنه األسلوب البحثّي الذ
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دراسررررررات تربوية  حسرررررن،سرررررناء  وعماشرررررة عيسرررررى، عبد اهللحممد  ، جابر"مقارنة دراسرررررة"والسررررررعودية  مصرررررر من كل يف العاملية للمعايري بصررررررياً طبقاً  املعاقني الطالب ملعلمى املهنية الكفاءة تقييم( 3)

 .2002، 344-424 : مصر، صجملة كلية الرتبية بالزقازيق، ونفسية
(4 ) Professional development and Student reading performance in Persistently low-performing schools, Washington, V، 

Teacher self-efficacyPhD, Barry University, 2016. 
)5( Differentiated Instruction, Professional Development, and Teacher Efficacy، Dixon, F, Yssel, N ; McConnell, J & 

Hardin, T، 37(2)، Journal for the Education of the Gifted, p (111–127). 2014. 

)6 (Professional Efficacy Beliefs about Assessing the Language Skills of Bilingual/Bicultural/ Bidialectal Students، Harris, 

K Speech-Language PathologistsPhD, University of South Florida ,2005. 
(7)Intervening and change strategies for helpers: Fundamental skills and cognitive behavioral interventions Cormier, S،, & 

Nurius, P, (5th ed)  ،  Thomson Brooks/ Cole,2003. 

صفتها ى الدراسة العامة املرتبطة باملوضوع الذي يبحُث فيه، أي يربُط بني الّدراسِة اليت عمل على تنفيذها بالباحث يف تعميم دراسته اخلاصة عل

 ُجزءاً من ُكل. 

 المطلب األول: المفاهيم والمصطلحات

 الكفاءة المهنية

 يرتبط معني سلوك أداء على القدرة هيفالكفاءة  "واملهنة عند التطرق إىل مفهوم الكفاءة املهنية، نرى أن هذا املفهوم يتكون من " الكفاءة 

 اليت واالجتاهات، واملهارات من املعارف جمموعة منوتتكون  األقوال، أو األفعال أو احلركات أو التصرفات من عنها مبجموعة ويعرب معينة مبهام

 (3) فعال. بشكل األهداف حتقيق يضمن اإلتقان من معني مبستوىتؤدى و  معني مبجال مباشراً  اتصاالً  تتصل

الكفاءة على أهنا نشاط فكري يؤكد على معتقدات الفرد يف قدرته على حتديد مستوى معني من  (Bandura, 1977)كما تعرف باندورا 

 (6) ،(5)، (4) اإلجناز

جمموعة متمايزة من املعتقدات أو اإلدراكات املرتبطة أو املتداخلة لدى الفرد ومدى رضاه وقناعته بدوره يف حميط املهنة  :بالكفاءة املهنيةواملقصود 

 (7)اليت يقوم هبا. 

 الوظيفة اليت مت اختيارها من قبل الفرد من خالل ما لديه من علم وخربة هبا، واليت ميكنه اإلجناز فيها. :أنها أما المهنة فترى الباحثة

 وجدت عدداً من التعريفات منها:الكفاءة املهنية ومن خالل إطالع الباحثة على تناول العلماء ملفهوم 
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 .2003: القاهرة، دار الوفاء للنشر ،حعبد الفتا أمحد  والزكي فليه،عبده  واصطالحاً، فاروقمعجم مصطلحات الرتبية لفظًا  (8)

، شررررراهر سرررررالم والعرود اخلتاتنة،جربيل  حمسرررررن يباألردن، سرررررام الكرك حمافظة يف مدارس نظرهم وجهة من املهنية بالكفاءة وعالقتها تكنولوجيا املعلومات ملهارات الرتبويني املرشررررردين امتالك مدى (9)
 .2002، 324-322: مصر، الرتبية كلية عني مشس، جملة(، 3)42

(10 ( Professional competencies in health sciences education: from multiple intelligences to the clinic floor, Lane, I،, 75, Adv 

in Health Sci Educ,2010, p129-146، 
(11  ( Sydanmaanlakka, P, Intelligent Leadership and Leadership Competencies Developing a leadership framework for 

intelligent organizations، PhD, University of Technology،2003. 

أدائية  هي: قدرة اخلريج وفق ما اكتسبه من معارف نظرية ومهاراتو ها لديه، أداء العامل بالنسبة ملعارفه ومهاراته وسلوكه، وتقدير مدى توافر  "

. كما تعرف على أهنا: مدى القدرة (8)هنية يف أثناء إعداده باملدرسة الفنية الصناعية على حتقيق أعلى كفاية إنتاجية مطلوبة مومسات شخصية و 

 ا. كم(9)ة حنو ما يقوم به الفرد من واجبات أعمال إضافي العمل، ومدى االلتزام على تقدمي اخلدمات بفاعلية واستقاللية وتوظيف املهارات يف

  (10) .حمددةمزيج من املهارات والقدرات واملعرفة الالزمة ألداء مهمة أهنا: 

د مهاري، ترى الباحثة أن الكفاءة املهنية مفهوم متعدد األبعاد يتضمن يف تعريفه بع املهنية،من خالل عرض التعريفات السابقة ملفهوم الكفاءة 

القدرة  األفراد ذويو وآخر وجداين واآلخر معريف، كما يتضح أن الكفاءة املهنية تساعد يف التعرف على األفراد الذين لديهم قدرة على اإلنتاج 

م فهناك أفراد تؤكد الكفاءة املهنية لدى األفراد على مبدأ الفروق الفردية املوجودة بينهو األفراد،  اإلنتاجية املنخفضة ومن مث تساهم يف التمييز بني

 .ة وآخرون ذوي كفاءة مهنية منخفضةذوي كفاءة مهنية مرتفع

أن الكفاءة املهنية تتكون من جمموعة من العناصر واليت  Sydänmaanlakka, 2003, 107كما تتفق الباحثة أيضًا مع ما أشار إليه 

من خالل إجراءات ملموسة، تتمثل يف القدرة على التصرف  الكفاءة املهنيةكما تتجلى  ،واخلربات واالتصاالت واملهارات واملواقفاملعرفة تتمثل يف 

 هذا ،شخصيةالكفاءة ليست جزءا من شخصية الفرد أو مسة  كما أن،  هذا باإلضافة الكفاءة هي خمرجات عملية التعلم ،بفعالية يف حالة معينة

  .(11)وتطويره باإلضافة إىل أن الكفاءة هي شيء ميكن للبشر تدريبه 
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 ،2 الرياض، ص :ر رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،علي حممد عبدالعزيز درويش، تطبيقات احلكومة اإللكرتونية ر دراسة ميدانية على إدارة اجلنسية واإلقامة بديب )12(

2002. 
 .2000 ،34 : القاهرة، صالسماح ، دار، السيد اجلدد ،عليوةتنمية املهارات القيادية للمديرين  )13(

 الثقافة ، مصرررررر:(004) 04 قاسرررررم حسرررررن، بن حسرررررنيمقرتح،  منوذج :السرررررعودية العام التعليم التعلم مبؤسرررررسرررررات جمتمعات معايري لتطبيق املدرسرررررية القيادات لدى املنشرررررودة املهنية الكفايات (14)

 .2004، 42 مصر، ص :والتنمية

 :المعوقاتمفهوم 

وضع صعب يكتنفه شيء من الغموض حيول دون حتقيق األهداف بكفاية وفاعلية، ومُيكن النظر إليها على أهنا املسبب للفجوة بني مستوى  :وهي

  (12) اإلجناز املتوقع واإلجناز الفعلي أو على أهنا االحنراف يف األداء عن معيار حمدد مسبقًا.

 :القيادات اإلداريةمفهوم 

السلطة  ستخدامباوإصدار القرار وإصدار األوامر واإلشراف اإلداري على األخرين  اختاذبأهنا النشاط الذي ميارسه القائد اإلداري يف جمال : وتعرف

لسلطة الرمسية وبني التأثري ا استخدامبقصد حتقيق هدف معني، فالقيادة اإلدارية جتمع يف هذا املفهوم بني  واالستمالةالرمسية وعن طريق التأثري 

  (13) اهلدف.للتعاون لتحقيق  استمالتهمعلى سلوك األخرين و 

 أهمية الكفاءة المهنية المطلب الثاني: 

 إن للكفاءة املهنية أمهية كبرية بالنسبة للفرد وبالنسبة للمؤسسة، وفيما يلي توضيح أمهية الكفاءة املهنية بالنسبة للمؤسسة:

 الكفاءة املهنية للمؤسسة فيما يلي:تتضح أمهية حيث 

 تدعيم القوى اإلجيابية يف املؤسسة وتقليص اجلوانب السلبية قدر اإلمكان. .0

 السيطرة على مشكالت العمل وحلها، وحسم اخلالفات والرتجيح بني اآلراء. .2

 يتخذون من القائد قدوة هلم. وهمباعتبارهم أهم مورد للمؤسسة،  ،تنمية وتدريب ورعاية األفراد .4

 .(14)مواكبة املتغريات احمليطة وتوظيفها خلدمة املؤسسة  .3
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( 15 ( Orazbayeva,K Professional Competence of Teachers in the Age of Globalization,9(11), International Journal of 

Environmental & Science Education, p 2659-2672, 2016. 

 لي:يهذا وميكن تقدمي الكفاءة املهنية لدى الفرد عن طريق جمموعة من الكفاءات املتعددة اليت حتدد النضج املهين للفرد، واليت تتمثل فيما 

 مستوى عاِل مبا فيه الكفاية، والقدرة على املشاركة يف التنمية املهنية.إتقان النشاط املهين على  -الكفاءة اخلاصة  .0

 إتقان النشاط املهين التعاوين، والتعاون، وتقنيات االتصال املهنية اليت يتم قبوهلا يف مهنة حمددة. -الكفاءة االجتماعية  .2

  .املسؤولية االجتماعية عن نتائج عمل املرء .4

  .التعبري عن الذات ووسائل التنمية الذاتية، وسيلة ملقاومة التشوهات املهنية للشخصيةإتقان  -الكفاءة الشخصية  .3

 ين،ملهرررررررإتقررررررران وسررررررائل حتقيررررررق الرررررررذات ووسررررررائل تطرررررروير الفررررررررد يف الوظيفررررررة، والقرررررردرة علرررررررى النمررررررو الشخصرررررري ا -الكفرررررراءة الفرديررررررة  .2

 والتنظررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريم الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررذاي، وإعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررادة التأهيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررذاي

 .  (15)أهداف الكفاءة املهنية 

 الكفاءة المهنية للقائد  لمطلب الثالث: مظاهرا

القدرة على  ،وممارسة التحليل النقدي واحلكم ،ما جيب حتقيقه من خالل تطوير املنظوروتبادل : إنتاج Conceptualizالتصور  .0

 الفريق.والقدرة على حتويل األفكار إىل رؤى واضحة ألعضاء  ،التخطيط الفعال ،االبتكار

ة العاملني يف ومساعد ،الرتكيز على األصول اليت تسيطر عليها من خالل حتمل املسؤولية وحتويل اخلطط إىل عمل: Alignاحملاذاة  .2

  .التحرك يف االجتاه الصحيح من خالل االستخدام املناسب للرقابة والتمكني والتفويض والتنمية الثانوية

اذ وذلك باستخدام اخت ،العملوحرية حتياجات املتناقضة للتأثري مع مراعاة اال، العمل مع ومن خالل اآلخرين :Interactالتفاعل  .4

 الفريق.القرار الفعال، واحلساسية بني األفراد واالتصاالت إىل تنشيط أداء 
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(16  (Young,M & Dulewicz, V, 19, British Journal of Management,2008, p 17-32، Similarities and Differences between 

Leadership and Management: High-Performance Competencies in the British Royal Navy. 

   .2000والتحديات،  واإلجنازاتجتربة سلطنة عمان يف التنمية اإلدارية احملاور  ،العريب الوطن يف اإلداريواإلصالح  التنمية جتارب ( 17) 

عال ، وااللتزام بالعمل اجلماعي، واالستخدام الفلنتائج من خالل الفعالية املهنيةوذلك بتحقيق ا :Create successخلق النجاح  .3

 . (16) واملهاراتألساسية التنظيمية املتاحة للهياكل ا

 الجهاز اإلداري ومسارات التنمية اإلدارية بسلطنة عمانب العليا لقيادات اإلداريةالتنظيمي ل الرابع: الهيكلالمطلب 

 يتكون اهليكل التنظيمي للجهاز اإلداري للدولة من السلطات واملؤسسات واجملالس واهليئات التالية:

وهو رأس الدولة ورئيسها والسلطة العليا والنهائية له، وهو القائد األعلى  المعظم: سعيد بن قابوس السلطان الجاللة صاحب حضرة .0

 للقوات املسلحة.

 ويعاون جاللة السلطان املعظم يف رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها وفقاً ملا جاء يف النظام األساسي للدولة. مجلس الوزراء: .2

والذي يرأسه جاللة السلطان وعضوية مثانية شخصيات حبكم مناصبهم، وجيتمع اجمللس بدعوة من جاللة السلطان،  مجلس الدفاع: .4

 ويتوىل النظر يف املوضوعات املتعلقة باحملافظة على سالمة السلطنة والدفاع عنها.

 ويرتأسه جاللة السلطان.وهو جملس يتوىل إعداد السياسة املالية للدولة  مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة: .3

 .ويكفل استقالله ومتابعة تطويرهوخيتص برسم السياسة العامة للقضاء  المجلس األعلى للقضاء: .2

 وتنشأ مجيعها مبوجب مراسيم سلطانية حتدد صالحيتها اليت هتدف أساسًا إىل اللجان العليا والمجالس الفرعية والهيئات العامة: .4

 (17)اإلشراف على قطاع معني لوضع رؤية متكاملة، والتنسيق مع اجلهات األخرى املعنية مبا فيها الوزارات. 

 : مسارات التنمية اإلدارية للجهاز اإلداريالخامسالمطلب 

عائدات النفط يف الزيادة يف السبعينيات، تطورًا ملحوظًا يف اجلهاز اإلداري فقد أنشئت وزارات اخلدمة شهدت سلطنة عمان ومبجرد أن بدأت 

وبدأت حماوالت حتديث القطاع العام بإنشاء دائرة للخدمة  العامة، وال سيما شهدت تطوراً ملحوظاً يف جماالت التعليم و الصحة واألشغال العامة،
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(18)Administrative change in the Gulf: modernization in Bahrain and Oman Common, R, ,74، International Review of 

Administrative Sciences, P188-189، 2008. 

(19 (Common , R, Ibid, 189. 

كان ينتقد إىل   0223ت فرتة التوسيع يف التسعينات عندما بدأ االهتمام باإلصالح بتقرير للبنك الدويل يف عام  ، واستمر 0224املدنية يف عام 

عني ومن اجلوانب األخرى اليت جيب أخذها ب، وتضخم مرتبات اخلدمة املدنية على وجه اخلصوص كبري احلكم يف السلطنة بشكل عام،حد  

  (18)لقطاع العام للعمانيني املتعلمني، مبا يتماشى مع بلدان اخلليج العريب األخرى. االعتبار استمرار تفضيل العمالة يف ا

تلك الفرتة كانت فرتة بداية النمو االقتصادي واملدين للسلطنة، حيث أنه كان ال بد بالفعل من مواكبة التغريات احلاصلة يف ترى الباحثة أن و 

ي من الطبيعي أن حيدث تفضيل لفئة من العمالة على حساب فئة أخرى، حيث كان اهلدف الرئيس البلدان اجملاورة من دول اخلليج، وبالتايل فإنه

 هو حتقيق النهضة للدولة، وبالتايل فإن اهلدف حيتم االستعانة باملتعلمني للنهوض بالدولة وحتقيق ما مت التخطيط له.

ملعضالت لة إضافة إىل تزايد عدد السكان، و اليت سامهت يف ظهور املزيد من ااالعتماد على العمالة يف القطاع العام يتفاقم بفعل تزايد البطابدأ 

العام  عللحكومة عندما ال ينظر إىل العمالة يف القطاع اخلاص على أهنا مهنة مقبولة ، يف املقام األول حيث أن الرواتب و ظروف العمل يف القطا 

ثر تكرارا و حذرا، و لكن اإلصالح تلقى زمخا مع إعالن القانون األساسي يف نوفمرب ال تزال أكثر جاذبية، و كان أي تغيري إداري يف عمان أك

 السلطنة، يف ، وكان القانون األساسي لدستور مكتوب لسلطنة عمان، وعلى الرغم من أن القانون األساسي أنشأ أيضا تغيريا سياسيا0224

سلطان رئيس الوزراء ويرأس جملس الوزراء، ويقدم جملس الوزراء توصيات إىل ال فإن السلطة السياسية ترتكز يف السلطان، الذي يشغل أيضا منصب

لى إنشاء عبشأن املسائل االقتصادية و السياسية و االجتماعية و التنفيذية واإلدارية ويقرتح مشاريع القوانني واملراسيم، وينص القانون األساسي 

و  م من أنه ميكن أن يقرتح تشريعات، وباإلضافة إىل القانون األساسي، فإن اإلصالحبرملان من جملسني، يعمل فقط بصفة استشارية على الرغ

  (19)التحديث موجهان أيضا بتعزيز األهداف االقتصادية الوطنية. 

بسبب زيادة عدد السكان، ورغبة احلكومة يف السلطنة على حتقيق النمو االقتصادي والعمراين يف السلطنة دفعها إىل  إىل أنهالباحثة وتذهب 

مع  الكثري، مما أدى ذلك إىل خلق زعزعة وعدم اتزان الشيءالرتكيز بداية على طرح الوظائف احلكومية ووفرت هلا من املزايا ووسائل اجلذب 
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(20( Common, R, 189. 

لب املتقدمني للعمل يتجهون إىل القطاع احلكومي ملا له من وسائل جذب، وبالتايل فإنه لعدم استطاعة القطاع القطاع اخلاص، حيث أن أغ

قًا لاللتحاق به أدى إىل زيادة البطالة يف السلطنة، كما أدى إىل زعزعة اخلطط اليت مت وضعها مسب طية هذا العدد الكبري من املتقدمنياحلكومي تغ

ما أن التغيريات اإلدارية املستمرة يف تلك الفرتة سامهت يف خلق جو من عدم االطمئنان وعدم االستقرار للخطط املوضوعة كللمضي قدما بالدولة،  

 مسبقاً وبالتايل وجود اخللل االقتصادي، والسعي إلحداث تغيريات وحتديثات يف النظم.

، وهي تتضمن أربع 2020اقتصاد متنوع حبلول عام مع توقع أن يكون لدى عمان  0222يف عام  2020وقد مت إطالق سياسة عمان 

دة كانت ااسرتاتيجيات رئيسية هي : التنمية املستدامة، و تنمية املوارد البشرية، و تنويع االقتصاد، وتنمية القطاع اخلاص، ومن الواضح أن القي

دمات العامة أيضا إىل زيادة اإلمنائية، وأدى التوسع السريع يف اخلقلقة مبا فيه الكفاية بشأن االخنفاض املتوقع يف إيرادات النفط لتلبية االحتياجات 

 ةاالعتماد على عائدات النفط مع إعاقة منو القطاع اخلاص، وباإلضافة إىل ذلك أعطيت "التعمني" زمخا متجددا، وقد بلغ ذروته بإنشاء وزار 

يف املائة من العاملني  42وأفيد أنه يف حني توظف احلكومة  مع هذا االختصاص احملدد، 2000القوى العاملة يف كانون األول / ديسمرب 

  (20)  .يف املائة من العمال غري العمانيني 22العمانيني، فإن القطاع اخلاص يستخدم 

 الكفاءة المهنية المفسرة: النظريات المطلب السادس

اهم يف رفع مضموهنا إىل التعرف على العوامل اليت من شأهنا ميكن أن تس وسعت يفهناك العديد من النظريات اليت اهتمت بالكفاءة املهنية للفرد 

 الباحثة:تلك النظريات من وجهة نظر  ومن ضمن للفرد،أو خفض الكفاءة املهنية 

 Social Cognitive Theoryالنظرية المعرفية االجتماعية 

املعرفية االجتماعية أن األفراد لديهم قوة داخلية تتمثل يف الكفاءة املهنية  وتفرتض النظرية م(،0222)باندورا عام  ألربتتعود تلك النظرية إىل 

ة الداخلية مثل العمليات املعرفية الشخصي والسلوك واملقوماتالتأثريات البيئية  وهي:بثالثة عوامل  والذي يرتبطإىل السلوك املستقبلي  واليت تؤدي
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: ة الرتبية، جامعة الريموككلي، األردن:   يونس رميا حممد ،غري منشرررررررررررررررورة دكتوراهاالسررررررررررررررررتاتيجي يف جرامعرة الريموك وعالقتره برالكفراءة املهنيرة لردى القرادة األكادمييني واإلداريني، رسرررررررررررررررالة  التخطيط )21(

 .2004األردن، 
(22 (Self-Regulation, Self-Efficacy, Outcome Expectations, and Social Support: Social Cognitive Theory and Nutrition 

Behavior, (Anderson, E،; Winett, R،& Wojcik, J, 34(3)،  Ann Behav Med, p304–312،2007. 

تاج التفاعل الديناميكي أن السلوك املستقبلي للكفاءة املهنية هو ن وهذا يعينالقوى الثالث تؤثر على ما يفعله الفرد  وأن هذه والعاطفية والبيولوجية

  (21) واخلارجية للفرد.بني القوى الداخلية 

لفرد من خالل الوسط الذي قاها احيث يرى أن املثريات االجتماعية اليت يتل نظريته،حد املفاهيم اليت قدمها باندورا يف أمن  الكفاءة يعدفمفهوم 

ومن  بالكفاءة.يسمى  وروهذا الشعاستخدام جمموعة معينه من املهارات  ومهمات تتطلبنعيش فيه تؤثر يف شعور بالكفاءة عند قيامه بتكليفات 

سلوك وبالتايل جند أهنا وسيط معريف للسلوك إذ حتدد طبيعة ال االجتماعية،باندورا يف نظريته املعرفية  تعترب الكفاءة مفهوما مركزيا يف نظرية هنا

 وحتدد فيما تعرتضه، والصعوبات اليت املشكالت،اليت سيبديها يف مواجهة  ودرجة املثابرة سيبذله،الذي  ومقدار اجلهد ومداه،الذي يقوم به الفرد 

 م أو هتديدا.إذا كان سيدرك املهمة اليت يريد االهنماك هبا باعتبارها فرصة للتعل

هؤالء األفراد  جنبوبالتايل يت واثقون،أكفاء  وفيها أهنمومن هنا جند أن الكفاءة تساعد األفراد على اختيار املهام اليت يستشعرون من خالهلا 

واىل هود الذي سيبذل جملا وحتديد حجميف التعرف على  دوراً رئيسياً املواقف اليت يستشعرون أهنم فيها حمدودي الكفاءة، كما جند الكفاءة تلعب 

  .(22والسلوكرررررية )الردود االنفعاليرررررة  ومن مث أمناط التفكري على وتوثر أيضا العقبات،سيثابر يف مواجهة  مىت

 وسبل معالجتهاالمعوقات التي تحول دون تحقيق الكفاءة المهنية لدى القيادات اإلدارية العليا المطلب السابع: 

املعوقات اليت حتول دون حتقيق الكفاءة املهنية لدى القيادات اإلدارية العليا باجلهاز اإلداري و اليت تتمثل يف التأثر باملوقف هناك جمموعة من 

دم أما املوظف الذي يعمل يف أحد املؤسسات ويستخ ،الوظيفي حيث يعاين املوظف التقليدي من العديد من الضغوط النفسية  و األعباء

كثر ارتقاًء و حتضرًا و لديه فرص للنمو الوظيفي كما يستطيع التغلب على العديد من املشكالت املهنية فاملوظف و ما ميتلكه التقنيات جيعله أ

فرضه من ت من معرفة و مهارة ورغبة و اهتمام وقيم ودوافع يعد حمدداً رئيسيًا يف حتديد مستوى األداء والوظيفة مبا تتطلبه من مهام و واجبات وما
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 .2002 ،22: عّمان، صدار وائل للنشر ،( 2)ط، العميان، حممود سلمان، األعمالالسلوك التنظيمي يف منظمات  )23(

 
 موسرررررى ،يف فرنسررررا االسررررتئنافية اإلدارية واحملاكم الدولة جملس عن األحكام الصرررررادرة يف دراسررررة :التأدييب الطريق بغري العامة من الوظيفية الفصررررل أسررررباب من سررررببا باعتبارها املهنية الكفاية عدم (24)

 .2004، 20 : املغرب، صاإلداري القضاء جملة (3) ،2 شحادة، مصطفى

وما تقدمه من فرص للنمو الوظيفي و الذي تعد أيضًا حمددًا رئيسيًا يف حتديد مستوى األداء ، كما إن املوقف مبا يتضمنه من بيئة   حتديات

 . (23)تنظيمية و ما توفره من موارد مادية و تقنيات رقمية و هيكل تنظيمي مرن يعد معياراً رئيسيًا يف رفع مستوى األداء 

 والروابط العالقات يف العجز ويظهرى إقامة وتكوين عالقات وروابط وظيفية من املعوقات اليت تعوق الكفاءة املهنية، كما تعد عدم القدرة عل

 تنفيذ العام املوظف رفض أو مباشر، غري أو مباشر بشكل اإلداريني العام لرؤسائه املوظف معارضة ذلكومثال  متعددة، أشكال يف الوظيفية

وبني بينه  الوظيفية العالقات تكوين يف صعوبات العام املوظف يظهر أن عامة وبصورة .هبا املكلف األعمال أو بعض إليه املوكلة املهام بعض

  ) .24)العمل  يف زمالئه أو رؤسائه

 حتول دون حتقيق الكفاءة املهنية لدى القيادات اإلدارية العليا باجلهاز اإلداري تتمثل يف عدم قدرة القائد علىوترى الباحثة أن من املعوقات اليت 

مل املسئولية هذا باإلضافة إىل عدم قدرته على حت ،واهلادفخالل عدم القدرة على التخطيط اجليد املنظم  وذلك منالعاملني  والتواصل معالتفاعل 

 .لة إليهلح للقيام باملهام املوكأو تكليف من يص املالئمة،على توزيع العمل ألصحاب االختصاصات  وعدم قدرته ،الضاغطةيف املواقف 

دارة أنواع إلكما ترى الباحثة أيضا أن منط اإلدارة أو القيادة الذي يتبعه القائد من شأنه أن يؤثر يف الكفاءة املهنية للعاملني داخل املؤسسة، فا

 يلي:تتضح فيما 

 اختاذ يف واملشاركة اجلماعية األفراد شخصيات احرتام مبدأ هو الدميوقراطية اإلدارة تعتمده الذي األساسي املبدأ إن :الديمقراطية اإلدارة أوال :

 تكون فال السوي. الواحد العقل من الصائبة تقدمي األفكار على أقدر السوية العقول تعدد أن :هي أساسية فكرة من انطالًقا تنفيذه،و  القرار

 اإلداري ويتوىل العاملني. مجيع أدائها يف مشرتكة يسهم مهمة هي بل األعلى، اإلداري على حصًرا – املفهوم هذا ضوء يف – اإلدارة مهمة

 واحلماس، املبادرة وتثري الفعال، التعاون عن تنم اجيابية، العاملني مع عالقاته أن تكون ينبغي الذي املهمة هذه تنفيذ يف القيادي الدور األعلى

 .املتبادلواالحرتام  األلفة إىلوتدعو 
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، 33 -32 : فلسرررررطني، صاجلامعة اإلسررررررالمية الرتبية،كلية ،  رسررررررالة ماجسررررررتري غري منشررررررورةرشررررريد،  دعبد اجملي االسررررررتاتيجية، حممود اإلدارة ضرررررروء معايري يف غزة حمافظة يف املدرسرررررية اإلدارة واقع(25)
2002. 

 ، ص: فلسرررطنياجلامعة اإلسرررالمية الرتبية، منشرررورة، كليةرسرررالة ماجسرررتري غري  حامد، حممد تفعيله، عائدة وسررربل غزة مبحافظات الثانوية طالبات املرحلة معاجلة مشررركالت يف املدرسرررية اإلدارة دور (26)
20، 2004. 

 هو كما السلطةوفرض  عن التخويف بعيًدا ،واالستمالةواحلث  الرتغيب خالل من الدميقراطية اإلدارة يف نشاطه ميارس القائد كما

 يتلقى فهو عنده، يعملون وال معه يعملون مؤسسته يف األفراد أنومن  فريق،يف  عضو أنه من هنا القائد ينطلق حيث التسلطية، اإلدارة يف احلال

 زيادة من أجل أساسية حاجات من لديهم مبا كثريًا يهتم كما بأمورهم، يتصل فيما خصوًصا املشاركة على بل ويشجعهم ومقرتحاهتم، أفكارهم

 املعنوية. روحهم لرفع رضاهم

 اجلماعة أغراض لتحقيق وسيلة أهنم أساس على ويعاملهم قدراهتم من التقليلوعدم  احللول اقرتاح على العاملني يشجع اإلداري فالنمط

 إىلواالنتماء  العمل يف املشاركة بأمهيةوإمياهنم  العاملني وعي على يتوقف النمط هذا جناحولكن  .وإبداعاهتم مواهبهم عن الكشف يفويسهم 

 . (25)وحتمل املسئولية  املؤسسة

والتسيب  اهلزل تكتنفه مظاهر املتداخل املتنوع السلوك من العديد ظهور اإلدارة من النمط هذا على يطغى سلية:االتر  اإلدارة ثانيا :

 القيادة هذه ظل يف أعماهلم عن العاملني رضا فإن هلا طريقاً  اإلدارة تتخذه الذيوالتساهل  العاملني حريةورغم  األداء، باخنفاض مصحوبة

 الدميقراطية. القيادة مع باملقارنةجداً  منخفض

 :منها أسس عدة على سليةاالتر  اإلدارةوتقوم 

 املسئولية. حتديدوعدم  احلريات إتاحة -

 الفريق. بروح العمل وحدة تفكيكو واملغاالة  اجلهدوتبديد  الوقت ضياع -

 . (26) الناشئني لدى القيموتزعزع  الفوضى إشاعة -
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 .2000 ،032-042صواالجتماعية، جلة العلوم اإلنسانية ، 00، حنان، مربطومالكي  م، أحال )منوذجا رواحلداثة )املدي التقليد بني املدرسية اإلدارة (27)

(28) The Building of Concepts and Strategies Developed by Health Services and Implications for Nursing، Text Context 

Nursing, Camelo, S & Angerami, E, Professional Competence: Text Context Nursing, 22(2)  ،  p 552-60،2013. 

 القائد يأمتر حيث أسفل ، إىل أعلى من اإلدارة من النوع هذا يف السلطة تندرج : التسلطية ( أو الديكتاتورية(  األوتوقراطية ثالثا  : اإلدارة

 و التنفيذ ، حبيث التخطيط بني تام فصل هناك و يكون العمال ، إىل األوامر تصل حىت و هكذا الوظيفي ، السلم يف منه أعلى هو من بأمر

 هذا يف الفين التوجيه و يتخذ يكون للرئيس ، اإلدارة من النوع هذا يف الوالء أن كما وجوها ، املؤسسة عن بعيدا اخلطط بوضع املختصون يقوم

 الضمنية املسؤولية و أن مستوى ، منها أعلى سلطة من إليها مفوضة اإلدارية السلطة أن الديكتاتورية اإلدارة ترى كما ديكتاتورية ، صبغة التنظيم

وفق  و سياسات خطط بوضع و يقوم ملؤسسته، معينة صورة ذهنه يف النمط هذا من القائد و يضع لغريها ،تفوض  و مل وحدها ، هلا منحت قد

و السياسة  الرأي يف من خيالفه مع و العكس و أفكاره سياسته مع يتفق من مع و الصداقة الود إظهار و حياول عنها ، حييد و ال الصورة هذه

(27). 

 الكفاءة المهنية : سبل معالجة معوقاتالثامنالمطلب 

ومنافستها ة عن غريها كما تساعد يف متييز املؤسس  مؤسسة،تعد الكفاءة املهنية من العوامل الرئيسية اليت تساعد يف حتقيق كفاءة اإلنتاج داخل أي 

على  من التطور الذي يعتمد وتبني مستوى املنظمة،تتأثر ببيئة  Camelo & Angeramiفالكفاءة املهنية كما أشار  األخرى. للمؤسسات

  (28). رق خمتلفة ويف مواقع خمتلفةا بطمع إمكانية تطوير نفسه املنظمة،على تأثريها على بيئة والتعرف على حتليلها  والقدرة الذاتيةالواقع املوضوعي 

 لتايل:االتغلب على معوقات الكفاءة املهنية من خالل تطبيق املبادئ األساسية للكفاءة املهنية واليت ميكن توضيحها على النحو وميكن هذا 

 التكوين األوىل مراحل يف يكون االستثماروهذا  ،البشري املال رأس يف االستثمار ذلك هو احلقيقي االستثمار إن دالجي التعليمي المستوى

 اجليد. التعليم على يتحصل أن دون كفؤ عامل على احلصول ميكن ال أنه حيث ،الدراسية املرحلة أي

 .فيه والرغبة العمل على القدرة هي مهنية كفاءة بناء خالهلا من ميكن قاعدة أو أساس أول للعمال الجيد االختيار
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 واالجتماعية،ة العلوم اإلنسانية كلي،  غري منشورة دكتوراهسكيكدة، رسالة ، زوز عياش ، مرابطميدانية مبؤسسة الربيد واملواصالتدور تكنولوجيا املعلومات يف تنمية الكفاءة املهنية للعامل: دراسة  )29(

 .2002، 212 خيضر، صجامعة حممد 

: جلامعة اإلسرررررررالميةا التجارة، منشرررررررورة، كليةرسرررررررالة ماجسرررررررتري غري صرررررررقر املغين،  غزة، أميمةواقع إجراءات األمن والسرررررررالمة املهنية املسرررررررتخدمة يف منشررررررروت قطاع الصرررررررناعات التحويلية يف قطاع  (30)
 .262004، ص فلسطني

 رفع كفاءته عوامل أهم أحد يعد كما للعامل، املهنية الكفاءة لرفع احلديثة العوامل أهم أحد يعد العاملة القوى ختطيط إن :العاملة القوى ختطيط

 نوع حسبوعلى  احلاجة حسب املدى على طويل أو املدى قصري إماويكون  ،سليم علمي أسلوب إتباع طريق عنوذلك  ،أيضا اإلنتاجية

  العمل.

 (29)التالية.  اجملاالت يف خاصة ،املهين أدائهو وقدرته  كفاءته حسب كل العمال بني العدالة: الوظيفي بالعدل ويقصد: الوظيفي العدل

توضيحها على  نواليت ميكالتغلب على املعوقات اليت تواجه الكفاءة املهنية داخل أي مؤسسة من خالل تفعيل جمموعة من اإلجراءات كما ميكن 

 التايل:النحو 

 المؤسسة:تفعيل السالمة المهنية داخل  أوال :

 على األفراد مجيع يكونوأن  البدوعليه  ،خارجهو  العمل داخلاحلوادث و األخطار  ضد اجملتمع أفراد جلميع الواقي القناعتعد السالمة املهنية 

 العامةواألماكن  املنازل داخلواحلوادث  اإلصابات حدوث لتجنبوذلك  املهنيةوالصحة  السالمةوأسس مفاهيم  واقتناع بقيمة كامل وعي

 .(30) الصناعيةواملؤسسات  والشركاتواحملالت 

هم من األخطار احلفاظ على سالمت والعاملني باملؤسسةإن تفعيل إجراءات السالمة املهنية داخل بيئة العمل تضمن للقائد  وترى الباحثةهذا 

ى القائد مما ينعكس ذلك بشكل إجيايب على مستوى الكفاءة املهنية لد العمل،يف  وحسن السريمما يضمن هلم السالمة  العمل،احملتملة داخل بيئة 

 .ستوى كفاءة اإلنتاج داخل املؤسسةالذي يساهم بشكل إجيايب يف رفع م والعاملني األمر
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(31) Safety Management System in TQM environments, Álvarez-Santos, J; Miguel-Dávila, J; Herrera, L& Nieto, M, 101، 

Safety Science, p 136، 2008. 

: األردن، الرتبوية العلوم يف األردنية اجمللة(، 3)2أمحد رندة،  واحملاسنة، العلوان، اهلامشية، اجلامعة طلبة من عينة لدى اسرتاتيجيات القراءة باستخدام وعالقتها القراءة يف الذاتية الكفاءة( 32)
 .2000، 300(، ص 3)2

 العمل: والتنمية داخلتفعيل وحدات التدريب  ثانيا :

يف رفع الكفاءة املهنية لدى   وبشكل فّعالفالتدريب يسهم  املهنية،الكفاءة  يعد التدريب من العوامل الرئيسية اليت تساهم يف التغلب على معوقات

 التعرف باإلضافة إىل أنه يأي ضمن خطة هتدف إىل األساسية، املبادئفالتدريب الفّعال هو ما يقوم على جمموعة من  والقائد،كل من العاملني 

   (31)على االحتياجات التدريبية اللزمة للعاملني وللقادة. 

 يلي:خالل ما  وتطورها منواحملاسنة أن الكفاءة ميكن تنميتها  ويذكر العلوانهذا 

يف  الفرد جناح تكرر فإذا الفرد، لدى الذاتية الكفاءة اإلتقان تدعم خربات (Mastery Experiences) :النجاح خربات .0

  .الذاتية بكفاءته شعوره من يقلل الفرد لدى تكرار الفشل أن حني يف الذاتية، بالكفاءة شعوره ازداد معينة أعمال

 الفرد بكفاءته شعور يزداد إذ احمليطة، االجتماعية النماذج من الفرد يستقيها ليتا (Vicarious Experiences)اإلنابة  خربات .2

 ما. مبهمة القيام على القدرة قادرون يف مياثلونه من أنّ  يالحظ عندما الذاتية

 املوثوق بقدرهتم األشخاص بعض من الفرد يتلقاه الذي لدى الفرد تأثر باإلقناع الكفاءة فمعتقدات (Persuasion) :اإلقناع .4

  ما. مهمة أداء على

 االستثارة تتأثر مبستوى الكفاءة : فمعتقداتPhysiological and Affective Statesوالفسيولوجية  االنفعالية احلاالت .3

 األداء مستوى حتسني على االنفعالية املتوسطة االستثارة تعمل بينما ،الكفاءة على سلًباتؤثر  الشديدة االنفعالية فاإلثارة ،االنفعالية

  (32). لديه الكفاءةورفع 
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 االقتصرررادية العلوم كلية - اقتصرررادية رؤى ، جملةخبوش مدحية ،تبسرررة سرررونلغاز مؤسرررسرررة حالة دراسرررة :املعرفةاقتصررراد  حنو التحول ظل يف التنظيمية الكفاءة على البشررررية املوارد وتنمية تدريب أثر )33(

 .2002 ،244 -242ص : اجلزائر، الوادي جامعة، التسيري وعلوم والتجارية

  لخاتمة:ا

متابعتها بنفس  مالقيادات اإلدارية العليا هي املنبع األساسي لتنفيذ املهام، وهي الرافد األغىن باملهام واملعلومات الواجب التقيد هبا حىت يتسىن هل

ارات والتمسك هبا ر الكفاءة املهنية وهي القدرة على اختاذ الق بقدراتالدقة من خالل تنفيذها من املرؤوسني، غري أنه إن مل تتمتع هذه الشرحية 

اهتم العامة، بفيما خيدم املصلحة العامة، والقدرة أيضًا على الربط بني هذه القدرات واملهام املنوطة هبم وفق السلطة املمنوحة هلم ووفق ميوهلم ورغ

 للسري باملرؤوسني لتحقيق األهداف املرسومة مسبقًا.

 ها،يلإصول وتعترب حاجز للكفاءة املهنية املطلوب منهم الو  البد وأن تواجهها أي إدارة وقيادة،معوقات نظراً الختالف األفراد فكرياً وإدارياً تظهر 

تلك  موباختالف السلطات املمنوحة هلا والرتبة اليت يندرج هلا القيادي، األمر الذي قد حيول دون حتقيق االهداف املرسومة بشكل دقيق، ومن أه

روح  يابغانعدام املعرفة، واخلربة فريق العمل، كما أن املعوقات اليت من املمكن أن يتعرض هلا القيادي وهي على سبيل املثال وليس احلصر، 

ات كبرية بالنسبة لتحقيق شكل معوقت ، وهذهاألعضاء تعترب من املعوقات اليت قد تؤثر على الكفاءة املهنية هلذه القياداتوالتعاون بني  ،لفريقا

  .االهداف املنوطة هبم

ا للعمل واإلملام جيب على القيادي اتباعه ملعاجلتهاوطرق أثناء تأدية املهام، هناك أيضًا سبل  ال بد من تواجدهامبا أن معوقات الكفاءة املهنية و 

 املعايري حتديد رية حيث يتمشالب املوارد وتنمية تدريب برنامج تقييم معايري حتديد هذه األساليب،، ومن أبرز هبا حىت يستطيع إزالتها قدر املستطاع

 تنفيذه فرتة يف تطبقوأخرى  الربنامج هناية تطبق يف إحداها ،املعايري من نوعني على بالرتكيز الربنامجوكفاءة  فعالية تقييم أساسها على سيتم اليت

(33) 
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  :المراجع باللغة العربية

 ،تبسررررة سررررونلغاز مؤسررررسررررة حالة دراسررررة :املعرفةاقتصرررراد  حنو التحول ظل يف التنظيمية الكفاءة على البشرررررية املوارد وتنمية تدريب أثر .0
 ،244 -242ص : اجلزائر، الوادي جامعة، التسرررررريري وعلوم والتجارية االقتصررررررادية العلوم كلية - اقتصررررررادية رؤى ، جملةخبوش مدحية

2002. 
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