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 مةلخص

لاملصارف الطجارية اللقيقة، وذلك  اهارات ادإدارية لالطبيق  على اليقادات ادإداريةحتديد املعلى  تركزت الدراسة  
أمهقة تلك املاهارات من أجل حتديد  درجة ومعرفة ة لدياهم،ادإداري اليقادية املاهارات توافر درجة معرفة عن طري 
للمصارف الطجارية  الطابعة اليقادات ادإدارية من الدراسة عقنة الطدرييب )الفجوة الطدرييقة(، وتكونت االحطقاج
ات، رؤساء ملطمثلة يف: )أعضا جملس ادإدارة، املدراء العامة، مدراء ادإدار ا و قائدا   )216) واليالغ عددهم الرئقسة،

 الدراسة أداة األقسام، مدراء املكاتب(، واسطخدم الياحث املناهج الوصفي الطحلقلي يف الدراسة، وقد مت تصمقم
 .اسطبالعقة عقنة خالل من الناهائي عملقة الطبيق  قيل والثيات الصدق معامالت من الطأكد ومت أهدافاها، لطحيق 
 بكل املطعلية النطائج ( السطخراجSPSS)ادإحصائقة  النظم اسطخدام مت بقاانهتا وتفريغ الدراسة أداة تبيق  وبعد
مسطوى درجة  أن النطائج يلي: أظاهرت ما الدراسة إلقاها توصلت اليت النطائج أهم وكانت .الدراسة أسئلة من سؤال
توافر )قلقلة( مبطوسط اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة كانت بدرجة   ادإدارية لدى اليقادية املاهارات توافر

وكانت أعلى املاهارات ادإدارية توافرا ، ماهارة اختاذ (، %51.7(، وبوزن نسيب بلغ )2.58حسايب إمجايل بلغ )
وبدرجة توافر )مطوسبة(، بقنما كانت أقل املاهارات ادإدارية توافرا  ماهارة تيققم  (2.67اليرار مبطوسط حسايب بلغ )
(. كما بقنت النطائج أن املطوسط احلسايب ادإمجايل لدرجة أمهقة 2.50طوسط حسايب)األداء بدرجة توافر )قلقلة( ومب

( وبدرجة %88.5( وبوزن نسيب )4.42املاهارات ادإدارية لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة بلغ )
( ، وبوزن نسيب 4.54يب )أمهقة )ماهمة جدا( وكانت أعلى أهم ماهارتني مها: ماهارة االبداع االداري مبطوسط حسا

(، وكانت أقل %89.6(، وبوزن نسيب بلغ )4.48(، تلقاها ماهارة اختاذ اليرار مبطوسط حسايب )%91بلغ )
 (.%87.6(، وبوزن نسيب بلغ )4.38املاهارات ادإدارية أمهقة  ماهارة الطوجقه حقث بلغ املطوسط احلسايب )

 ة، األداء، املاهارات اليقادية ادإدارية، املصارف الطجارية اللقيقةـ.: الطدريب، االحطقاجات الطدرييقالكةلمات املفتاحي 
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Abstract 

The study focused on identifying the management skills by applying the method 

on the administrative leaderships at Libyan commercial banks. Through 

understanding the accessibility of their administrative leadership skills and 

finding out the degree of significance of these skills in order to determine the 

training requirement (the training gap). The sample of the study consisted of the 

administrative leaderships of the main commercial banks which are (216) leaders 

represented by:  (members of the board directors, general managers, 

administration managers, department heads, and office managers). The 

researcher used the descriptive analytical method in the study. The instrument of 

the study has been designed to achieve its goals .The validity and reliability of 

coefficients was confirmed before the final application process through the 

exploratory sample. After the use of the instrument of study and get the data, the 

study has used the statistical systems (SPSS) to extract the results relating to each 

question in the study. The most important findings of the study include: the level 

of availability of the administrative leadership skills of the administrative 

leadership at Libyan commercial banks which was (low ) for the availability 

degree with a standard deviation (2.58), and Mean (51.7%), the highest available 

administrative skills is the skill of decision-making with a Standard deviation 

reached (2.67) and the degree of availability was (medium), while the less 

available administrative skill was the skill of evaluation performance with a 

degree of availability (low ) and a Standard deviation (2.50). The results also 

show that the Standard deviation of the total degree of significance of the 

administrative skill was the administrative leaderships at Libyan commercial 

banks with a Standard deviation (4.42) and Mean (88.5%) and the degree of 

significance (very high) and the highest significant skills were: the skill of 

administrative creativity with a Standard deviation (4.54), and Mean (91%) 

followed by the skill of the decision-making with a Standard deviation (4.48), 

and Mean (89.6%), and the less importance administrative skills was the guiding 

skill reaching the Standard deviation (4.38), and Mean (87.6%). 

Key words: training, training needs, performance, leadership and administrative 

skills, Libyan commercial banks.  
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   .2013 والنشر مصر،اجملموعة العربقة للطدريب  الياهرة: الويشي، السقد فطحي ،جقات الطغقرياسرتاتق -األسالقب اليقادية للموارد اليشرية: األخالق ادإدارية .1 
   .2010 ،سامة للنشر والطوزيعأعمان: دار  ،اخلاطر، فايز اسرتاتقجقة الطدريب الفعال .2

 مقدم 
إن إعادة أتهقل وتنمقة املوارد اليشرية هي الوسقلة الـُمثلى ملواكية املطغريات العاملقة، وأتيت أمهقة أتهقل وتنمقة 

على رأس األولوايت اليت جيب أن تركز علقاها خبط تنمقة املوارد اليشرية للدول واملنظمات  اليقادات ادإدارية
لضمان جناح عملقة الطغقري والطبوير لدياها، فاليقادات ادإدارية هي مفطاح الطغقري والطبوير وأداته احملركة، بل تشكل 

ة ألطرافه، وحمور االرتكاز الذي تدور يف فلكه مجقع األعمال عيل العمل ادإداري وقليه النابض ومفاصلة احملرك
ادإدارية داخل املنظمة، فعلى عاتياهم تيع مسئولقة حتديد األهداف وختبقط املسطييل للمنظمات، وتنظقم العمل 

 .1واخطقار العاملني وتوجقاهاهم وحتفقزهم وحل املشكالت واختاذ اليرارات املصريية للمنظمة.
ام بطدريب العاملني وتنمقة ماهاراهتم سوف ينعكس على جودة أداء اخلدمة املصرفقة مثل الدقة لذلك فإن االهطم

والسرعة يف أداء وتيدمي اخلدمة املصرفقة ولالطايل فإن هذا يؤدي إىل إرضاء العمقل واسطمرار تعامله مع تلك 
 متثل حقث املصريف اللقيب، جلاهازإلقه ا يركن الذي الفيري العمود تشكل املصرفقة اليقادات أن كما،املنظمات 

 تيع حقث أبكملاها، املنظمة كفاءة يف وقوي فعال أثر من هلذا املسطوى ملا ادإدارية، العملقة يف األساسي العنصر
 العناصر الصاحلة لطجمع مركز هو كذلك الدنقا، املسطوايت متارسه الذي العمل وإدارة مسؤولقة ققادة عاتيه على

عملقة  فإن لذا خدمة أفراد اجملطمع، يف اليقادات هذه أمهقة تربز ولذلك لاملصرف، اليقادية ئفالوظا للرتشقح لطويل
 وطيقعطه وهذا املصريف العمل ظروف تيطضقاها اليت اليحثقة اهلامة املشكالت ادإدارية من اليقادات دراسة وتيققم

من  ميكناها ما وهو والطبوير، الطحسني وأوجه فقه اليصور وجماالت الطنفقذية مشكالت العمل ملمة جبمقع جيعلاها
 2مجقع ادإدارات واملصرف بصفة عامة. تفقد جديدة أفكار وتنفقذ واقرتاحات تصورات طرح
 

 مشكةل  الدراس 
يعطرب قباع املصارف منظمات خدمقة، فاهي اليت تيدم خدماهتا إىل املاليني من املواطنني والعديد من املنظمات 

ة حطمقة للطغريات العاملقة اليت أليت بظالهلا على املنظمات يف لقيقا وأدت إىل ضرورة والشركات الطجارية، وكنطقج
أفضل الوسائل ادإدارية والطينقة لطحيق  ذلك، أصيح قباع  واسطخدامالرقي لاخلدمات امليدمة للمسطفقدين مناها، 

كثرية ملو  اكية تلك الطغريات، ومما يزيد من املصارف كغريه من املنظمات احلكومقة اخلدمقة يواجه حتدايت وضغوطا  
أعداد الزلائن وضرورة الطعامل مع املسطفقدين من اخلدمة ببريية تربز مالمح  ازدايدحجم هذه الطحدايت والضغوط 

املصارف الطجارية يف لقيقا العديد من املشاكل والطحدايت، وقد مت  تواجه. الطيدم على الوجه املبلوب واملرضي
عن مراقية أوضاع املصارف وأدائاها حول  ةاملسؤولاجلاهة  لاعطيارهامصرف لقيقا املركزي تيقان ذلك يف تيرير 
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 .cbl.gov.ly/ar .http//:، هقكلة املصارف الطجارية اللقيقةتيرير مصرف لقيقا املركزي .3 

 .2010، دار دييونو للبياعة والنشر والطوزيع، عمان، االردن، 1. الطدريب: األسس وامليادئ، صالح معمار، ط4 

الصعولات واملشاكل اليت تواجاها املصارف، وبني الطيرير أوجه اليصور يف إدارة املوارد اليشرية لاملصارف وخاصة من 
برامج قصرية ومطوسبة األجل وأوصى بضرورة وضع  ،انحقة الطدريب والطأهقل املصريف وضعف األداء ادإداري

 3وإعداد املناهج الطدرييقة والطوسع يف الطدريب.، تشمل دراسة االحطقاجات الطدرييقة ،دإعداد الكوادر وأتهلقاها
واخلربة املقدانقة، وجد  واالطالعوبناء  على كل ما سي  خنلص إىل أن مشكلة الدراسة حتدد فقاها بعد االسطيراء 

حتديد االحطقاج الطدرييب"، وهي مشكلة حاول الياحث املزج بني أبعادها من خالل  الياحث إشكالقة يف "آلقة
تناول بعدي اليقادة والطدريب ادإداري من زاوية االحطقاج الطدرييب لليادة ادإداريني لالطبيق  املقداين على )ققادات 

هذه الدراسة سوف تركز على معرفة  وعلقه فإن قباع املصارف بلقيقا( كنموذج للمنظمات احلكومقة اخلدمقة بلقيقا.
لدى اليقادات ادإدارية يف قباع املصارف ولالطايل معرفة  ادإداريةاملاهارات اليقادية وأمهقة توافر  درجة مسطوى

االحطقاج الطدرييب الفعلي هلم )الفجوة الطدرييقة(، وكذلك معرفة درجة أمهقة االحطقاج الطدرييب على تلك املاهارات 
 ايل:طوهبذا فإن مشكلة الدراسة تنحصر يف السؤال ال ادإداريني من وجه نظرهم. اليادة ألولئك

 لليقادات ادإدارية بيباع املصارف الطجارية بلقيقا؟ ادإداريةاالحطقاجات الطدرييقة ألبعاد املاهارات اليقادية  ما
 أسئةل  الدراس 

 لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة؟؟ وما درجة أمهقطاها ادإداريةما درجة توافر املاهارات اليقادية . 1
 هتدف هذه الدراسة إىل: :الدراس  أهداف

، ولالطايل الطجارية لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف ادإدارية. الطعرف على درجة أمهقة وتوافر املاهارات اليقادية 1
 .ادإدارية لطدريب على تلك املاهاراتلمعرفة من حيطاج مناهم فعلقا  

 (حتديد االحتياجات التدريبي وأمهي  مفهوم : )لةلدراس  اإلطار النظري
للفرد.  املسطاهدف األداء ومسطوى احلايل األداء مسطوى بني الفجوة على الطدرييقة االحطقاجات حتديد مفاهوم يسطند
 وحتديد احلايل أدائه مسطوى معرفة من بد ال للفرد الطدرييقة االحطقاجات حتديد من نطمكن حىت أنه يعين وهذا

 الطدرييقة االحطقاجات بطحديد نرغب واليت املخطلفة ادإدارية املواقف الفرد. ويف من بلوغه املبلوب األداء مسطوى
 اليت الطدرييقة وادإمكاانت الفرص توفر مدى وكذلك . أعاله إلقاها املشار األداء فجوة االعطيار بعني أنخذ فقاها

 مسطوى إىل اليصور أو الضعف من خيلو ال الذي احلايل املسطوى من نطيالواال أدائه تبوير على الفرد تساعد
 .4املرغوب األداء

يعرف الطدريب أبنه: النشاط املسطمر لطزويد الفرد لاملاهارات واخلربات واالجتاهات اليت جتعله قادرا على مزاولة عمل 
وماهارات وسلوكقات جديدة لطبوير كفاءة  ما هبدف الزايدة ادإنطاجقة له وللجاهة اليت يعمل هبا، أو نيل معارف
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5. ،2013 ،سوراي ،دمش  ،دار مؤسسة رسالن للبياعة والنشر والطوزيع،عال الدين رسالن دمش : ، وسائله، تبيقياته اسرتاتقجقاتهالطبوير الطنظقمي: ألقاته. 

 .2010، العجمي، عمان: دار املسرية احلديثة للنشر والطوزيع ، حممد حسني ت احلديثة يف اليقادة ادإدارية والطنمقة اليشرية االجتاها  .6 
    .2010،  والطوزيع للنشر العلمقة القازوري دار ،بن عنرت الرمحن عيداالسرتاتقجقة،  األبعاد، واألسس، املفاهقم:  اليشرية املوارد إدارة. 7 
 . 56لطدريب: األسس وامليادئ:ا .8 

وفيا   وتبويره مبسطوى األداء االرتياء إىل ياهدف الطدريب ن  . إ5الفرد ألداء ماهام حمددة يف اجلاهة اليت يعمل هبا
 فاءةالك يراعى أن ه على اليشرى املال رأس يف اسطثمارا   فإن ه يـُّعدُ  وهلذا وأولوايته، العمل أهداف ختدم اليت لالجتاهات

 اليدرات يف اكطشاف ويساعد املاهام على والرتكقز الثية يف كسب أتثري له اجلقد واالقطصاد وادإنطاجقة فالطدريب
األعمال لالبريية  إجناز أسلوب ليقان فاهو الوسقلة وملموسة، واقعقة بصورة األخباء وتصحقح وققاساها

 ونوع الطدريب تدريياهم املبلوب األفراد إىل هتاإشار  يف الطدرييقة االحطقاجات حتديد وتكمن أمهقة .6الصحقحة
 األداء وحتسني للطدريب الصحقح الطيققم على يساعد. وكل ذلك مناهم املطوقعة النطائج حتّدد ولالطايل هلم املناسب
 إىل لالنطقجة يؤدي سوف الطدرييقة حطقاجاتلال خاطئ حتديد. وكل العملقة الطدرييقة من املرجوة األهداف وحتيق 

 .7واملال واجلاهد الوقت إىل إهدار وتؤدي مناها األهداف تطحي  ال تدرييقة برامج قذتنف
كون هناك فجوة بني األداء الفعلي للفرد أو املؤسسة تحيدث االحطقاج الطدرييب عندما : حتديد االحتياج التدرييب

داء ماهام معقنة بشكل أكثر  واالجتاهات احملددة اليت حيطاجاها فرد يف مؤسسة أو وظقفة معقنة من أجل اليقام أب
 .كفاءة وفعالقة

 مول أو املثايل )ما جيب أن يكون(فاالحطقاج يعرب عن الفجوة بني الوضع الراهن )ما هو كائن( والوضع املأ
 

 : يوضح حتديد االحطقاجات الطدرييقة.1شكل رقم:                      
 
 
 
 
 
 

 (.2010)معمار،  ماد عةلىإعداد الباحث ابالعت املصدر:                
وإداء طيينا هذا املفاهوم على مطدرب ما فإن ذلك حيدد )الفجوة يف اليدرات(، وهي النيص يف املعارف واخلربات 

مسطوايت ميكن  (5)وهناك  .ملسطوى املبلوبيف احتول دون اليقام أبداء املاهام الوظقفقة  اليتوالسلوك واالجتاهات 
 .8اسطخداماها لوصف مسطوى شخص ما

 ما هو كائن
 ما يجب أن يكون الفجوة

االحتياجات  مستوى األداء الحالي

 التدريبية

 مستوى األداء المستهدف -

المهارات والمعارف اآلزمة ألداء  -

 العمل.
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9. واالسطثمار، حتديد االحطقاجات الطدرييقة بني اهلدر2009،الياهرة: مركز اخلربات املاهنقة لإلدارة )بقمك( ،توفق  عيدالرمحن.     
 .2010،األوىل البيعة للنشر، وائل دار اليريويت،، حممد اليشرية املوارد إدارة يف الوجقز. 10 

 : يوضح مسطوايت املعارف واليدرات لألداء.1جدول رقم:                    
 معرفة الشخص عن املوضوع معدومة متاما . االنعدام 1
 بعض املعرفة العامة لكناها غري كافقة.توجد  صيالن 2
 قدر مناسب من املعارف واملاهارات لليقام لاملاهام لكن األداء غري فعال.يوجد  الكفاية 3
 املسطوى املبلوب لطحيق  دقة وانطظام األداء.هو  الدقة 4
 اجلمع بني الدقة والسرعة يف األداء.هو  ادإتيان 5
 

 وميكن حتديد نوع الطدريب بناء  على مسطوى األداء املبلوب على النحو الطايل:
 : يوضح نوع الطدريب املبلوب ملسطوى األداء. 2جدول رقم:        

 املاهارات واالجتاهات.و  ملثايل من املعارفاليدر ا ادإتيان 5
 ماهارات واجتاهات لألداء الدقق .و  معارف الدقة 4
 املاهارات واالجتاهات لليقام مباهام وظقفقة.و  قدر مناسب من املعارف الكفاية 3
 املاهارات واالجتاهات عن املوضوع.و  قدر غري كاٍف من املعارف النيص 2
 ت عن املوضوع.ال ميلك أي معلوما االنعدام 1
 

الفجوة بني مسطوى األداء املطوقع لألفراد ومسطوى أدائاهم تطمثل يف  أبهنا وميكن وصف االحطقاجات الطدرييقة
احلايل. وتعكس االحطقاجات الطدرييقة وجود مشكلة ما يف املنظمة، ووجود هذه املشكلة يعين لالضرورة وجود 

 .9حاجة ال بد من حتديدها والعمل على إشياعاها
ملعرفة  دراسطاها وحتلقلاهاالطعرف على هذه الفجوة اليت متثل االحطقاج الطدرييب من ن كّ حتديد هذه االحطقاجات ميُ و 

 من االحطقاجات الطدرييقة: نوعانفإن هناك علقه و . الطدريب املبلوب
 االحطقاجات احلالقة: وهي االحطقاجات الطدرييقة اليت ترتيط مبسطوى األداء احلايل. .1
هبا من خالل األفراد  الطنيؤات املسطييلقة: وهي االحطقاجات املرتيبة لاملسطييل، واليت يطم االحطقاج .2

 .10 اليائمني على ادإدارة واملنظمة
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 .1201،العجمي، عمان: دار املسرية احلديثة للنشر والطوزيع والبياعة ، حممد حسنيحلديثة يف اليقادة ادإدارية والطنمقة اليشريةاالجتاهات ا .11 
  .2014حممد على. االحطقاجات الطدرييقة للمؤسسات اخلريية اليبرية ادإسالمقة. دراسة حالة: قبر اخلريية. )رسالة دكطوراه(. عيد السالم .12 

13 .nnell, John H .McCo2012. How to Identify Your Organization Training Need, New Yourk. 

 
 مناذج حتديد االحتياجات التدريبي 

 أو مطجانسة جمموعات بساهولة ضمن تصنقفاها دون حتول وبصورة الطدرييقة، االحطقاجات حتديد مناذج تعددت ليد
 اآلتقة: املداخل يف حصرها ميكن عام وبشكل إال  أنه جمة،منس
 Dugan Laird) دوجان لريد ) منوذج .1

وهنا حيدد اليائم على حتديد االحطقاجات الطدرييقة، حتديد الفجوة  "،منوذج الفجوة بني أداءين ليب" ويبل  علقه
سطاهدف( لقطم على أساساها حتديد تلك بني مسطوايت األداء الفعلقة )األداء احلايل( واألداء املعقاري )امل

 حتديد عملقة على مجع املعلومات عن املنظمة اليت تواجه مشكلة ما، وتشمل النموذج هذا االحطقاجات، ويركز
 :11الطالقة  اخلبوات على الطدرييقة االحطقاجات

 املنظمة يف املشكلة عن املعلومات مجع . 
 الفجوة(. يكون أن ينيغي وما كائن هو ما بني األداء ميارنة( 
 الطدرييقة. الفجوة أمهقة تيديرو   األداء يف فجوة وجود عدم أو وجود اكطشاف 

 ((Joseph Prokopenkoبروكوبنكو وجوزيف (Milan Kubr)كوبر مقالن منوذج. 2
 املنظمة، املوظفني ومطبليات حاجات على الرتكقز على الطدرييقة لالحطقاجات حتديده عند النموذج هذا وييوم
 ملعلومات بطبوير وتنطاهي مشكالت الطنظقم لاكطشاف تيدأ األساسقة، امليومات من سيعة من النموذج ألفويط

 .12الطنظقم ملشكالت حلوال تعطرب واليت الطدرييقة وغري الطدرييقة الربامج
 منوذج إجراء التقدير املنظم ل)ألني برينستاين( ويتمّثل يف:. 3

 رتيبة لالكفاءات وتطعل  بطحلقل األداء.اخطقار اسرتاتقجقة تطصل لاحلاجات امل .1
 الفعلي. األداء-فقهحتديد االحطقاجات الطدرييقة واملطمثّلة يف األداء املبلوب  .2
 الطمققز بني احلاجات املطعلية لالطدريب واحلاجات املطصلة لالعوامل األخرى. .3
 .13حتديد األهداف الطدرييقة الشاملة. .4

 الدراس  منهج
ووصوال  ألفضل األسالقب والبرق للطعرف عن االحطقاجات الطدرييقة لليقادات ادإدارية  حتيقيا  ألهداف الدراسة

لاملصارف الطجارية اللقيقة، اسطخدم الياحث املناهج الوصفي الطحلقلي، فاليحوث الوصفقة هتدف إىل اكطشاف 
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 .الوقائع، ووصف الظاهرة وصفا  دققيا ، وحتديد خصائصاها حتديدا  كمقا  أو كقفقا  
اعطمد الياحث يف هذه الدراسة على املسح املقداين للمصارف الطجارية الرئقسة مبدينة  جمتمع الدراس  وعينتها: .1

واليقادة  ،اليقادة العلقااليقادات ادإدارية ) طرابلس لطمثقلاها جملطمع الدراسة وكانت العقنة قصديه عمديه وتطمثل يف
 واملطمثلة يف األيت: ،( ققادي216العقنة اليت مت أخذها تطمثل ). وليد كان حجم الطجارية( الطنفقذية لاملصارف

رئقس وأعضاء جملس ادإدارة، املدراء العامة والنواب، مدراء ادإدارات، مدراء املكاتب، رؤساء األقسام( وذلك 
واسطاهدف الياحث جمموعة من املصارف الطجارية يف لقيقا وهي: )مصرف الطجاري  .حسب إحصائقات املصارف

أكرب املصارف  كوهنا(  الطجارة والطنمقةالوحدة، مصرف  مصرف-اجلماهورية مصرف-الصحاري مصرف-طينالو 
( 216( اسطمارة على أفراد جمطمع الدراسة، ومت اسرتداد ما جمموعه )275. وقد متًّ توزيع )العاملة بلقيقا الطجارية

مع الدراسة وفيا  لإلحصائقات الرمسقة من من احلجم الكلي جملط (%79اسطيانة صاحلة للطحلقل وتشكل ما نسيطه )
 إدارات املصارف ققد الدراسة.

لغرض حتيق  أهداف الدراسة، قام الياحث إبعداد وتبوير االسطيانة وذلك بعد االطالع على  أداة الدراس :. 2
الدراسات السابية، وأدبقات موضوع الدراسة، وقد اسطفاد الياحث من عدة اسطياانت اسطخدمت يف عدة 

 مها: جزئقنيدراسات حول حتديد االحطقاجات الطدرييقة. وقد تكونت هذه االسطيانة من 
 والوظقفقة عن عقنة الدراسة وتشمل على: الشخصقة: ياهدف إىل مجع املعلومات اجلزء األول

 املسمى الوظقفي.. 4    سنوات اخلربة   . 3         . العمر 2        املؤهل العلمي. 1
 املاهارات ادإدارية وتشطمل على املاهارات الفرعقة الطالقة: اجلزء الثاين:

لاملسطييل وكقفقة وضع اخلبط  والطنيؤماهارة الطخبقط: وتعكس قدرة اليقادات ادإدارية على الطخبقط  .1
 ( فيرات.5تساهم يف تنفقذ األهداف املبلوب حتيقياها، ويطكون هذا احملور من ) اليتوتنفقذها 

ة اليائد ادإداري على إداء وظقفة الطنظقم واعداد اهلقاكل الطنظقمقة وتوزيع ماهارة الطنظقم: وتعكس قدر  .2
( 5املسؤولقات واالخطصاصات بني املرؤوسني وحتديد خبوط السلبة واملسؤولقة، ويطكون هذا احملور من )

 فيرات 
العاملني، واليدرة  ماهارة الطوجقه: وتعكس قدرة اليقادات ادإدارية على االهطمام بوظقفة الطوجقه والطنسق  بني .3

تعرقل سري العمل، ويطكون هذا  اليتعلى توجقه واقناع املرؤوسني بططيع وتنفقذ ماهاماهم وتذلقل الصعولات 
 فيرات.( 5احملور من )

 اختاذ، وكذلك وإجياد احللول لى مواجاهة املشاكلويطعل  مبدى قدرة اليقادات ع اليرارات: اختاذ ماهارة .4
 فيرات.( 5كذلك مدى اتساماها لاملوضوعقة، ويطكون هذا اجملال من )  العلمي، لاألسلوباليرارات وتنفقذها 

ماهارة تيققم أداء العاملني: ويعكس مدى قدرة اليقادات على تيققم أداء العاملني، والعمل على تصحقحه  .5
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ومطابعة وفيا  لألداء املبلوب، وذلك من أجل االرتياء أبداء العاملني وتشجقعاهم على إجناز األعمال بكفاءة 
 فيرات.( 5أدائاهم وتصحقح االحنرافات، ويطكون هذا احملور من )

. ماهارة ادإبداع ادإداري: وتعكس مدى قدرة اليقادات على الطفكري ادإبداعي، ومدى اليدرة على إنطاج أكرب 6
 ( فيرات 7)قدر من األفكار والعمل على تكوين األفكار االبداعقة من أجل حتسني العمل، ويطكون هذا احملور من 

يُعرف صدق احملطوى أبنه مدى متثقل فيرات أداة اليقاس للمحطوى امليصود صدق أداة الدراس  وثباهتا: . 3
 وذلك لالبرق الطالقة: لالطيومي، واهلدف من صدق احملطوى هو حتديد مدى ارتياط فيرات األداة لاحملطوى امليصود

ألداة مت  عرض االسطيانة على جمموعة من احملكمني، وذلك للطحي  من الصدق الظاهري هلذه ا. صدق احملتوى: 1
دإبداء مالحظاهتم ووجاهة نظرهم يف األداء من حقث مدى صالحقطاها، ومدى مالءمة فيرات األداة ملسطوى 

حكِّمني، الياحث بدراسة وقاماملسطجقيني، 
ُ
 وآراء توصقات، الّطعديالت يف ضوء وأجرى واقرتاحاهتم، مالحظات امل

 .ّطحكقمال هقئة
 : Reliability يات االسطيانة:. ث2

      
 .: يوضح معامالت ثيات أبعاد االسطيانة لاسطخدام معامل ألفاء كرونياخ3جدول رقم :

 ققم معامل الثيات ألفاء كرونياخ عدد الفيرات حماور أداة الدراسة
 941. 32 ادإدارية اليقادية املاهارات

 
  عرض وحتةليل نتائج الدراس :

ما درجة توافر املاهارات اليقادية ادإدارية؟ وما درجة أمهقطاها لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف : األولل السؤا
 الطجارية اللقيقة؟

ولإلجابة على السؤال قام الياحث لاسطخراج املطوسبات احلسابقة واالحنرافات املعقارية جلمقع عيارات املاهارات 
 عقنة الدراسة، وفقما يلي توضقح ذلك :اليقادية ادإدارية من وجاهة نظر أفراد 

 البعد األول: مهارة التخطيط 

:املطوسبات احلسابقة واالحنرافات املعقارية ليعد ماهارة الطخبقط من أبعاد املاهارات اليقادية ادإدارية 4جدول رقم: 
 لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية.
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 درجة أمهقطاها درجة توافرها

جة   العيارة
در

رها
تواف

 

قب
الرتت

زن  
الو

يب% 
لنس
ا

 
سط

ملطو
ا

 
 

سايب
احل

 
رجة

د
 

 
قطاها

أمه
قب 

الرتت
 

وزن
ال

 
 

ىب%
لنس
ا

 
سط

ملطو
ا

 
 

سايب
احل

 

 2.81 %56 1 مطوسبة
 ماهمة
 جدا

5 84 
4.2
2 

حتديد اهداف العمل بشكل واضح وقابل 
 للطبيق .

1 

 2.65 %53 3 مطوسبة
ماهمة 
 جدا

4 87 
4.3
 2 اف.حتديد املدى الزمين لطحيق  األهد 3

 2.70 54 2 مطوسبة
ماهمة 
 جدا

3 88 4.3
 3 مطابعة تنفقذ اخلبط وتيققم النطائج املطحيية. 8

 2.28 46 5 قلقلة
 ماهمة
 جدا

2 88.2 
4.4
1 

اليدرة على وضع اخلبط االسرتاتقجقة 
 للعمل.

4 

 2.50 50 4 قلقلة
 ماهمة
 جدا

1 91 
4.5
3 

ترمجة اخلبة الرئقسقة للمصرف إىل خبط 
 .عمل تنفقذية تفصقلقة وبرامج

5 

51.8 - قلقلة

% 
2.59 

 ماهمة
 جدا

- 87% 4.3
 املطوسبة العام 7

 
 ادإدارية املاهارات اليقادية أبعاد من ماهارة الطخبقط مطوسبات عيارات بعد توافر أن (4اجلدول رقم ) يظاهر من

اخلماسي  لطدرج( وف  ميقاس ا2.81-2.28) تراوحت بني اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى
 اليعد لعيارات هذا العام املطوسط ( حقث بلغ%45.6-%56) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده الذي

 بعد فراتو  للمحك فإن درجة ووفيا   العيارات، بني فروقا   اجلدول (حقث أظاهر%52 (بلغت بوزن نسيب (،2.59)
 كانت بدرجة يقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقةال ادإدارية لدى املاهارات اليقادية أبعاد من الطخبقط ماهارة

 .الياحث وضعه احملك الذي وف  اليعد عيارات هذا على الدراسة تفاوت اسطجالات أفراد جمطمع ويالحظ )قلقلة(،
 :الطايل النحو على الدراسة جمطمع أفراد السطجالاتعيارتني  وكانت أعلى

على تنص  واليت (%56( ، وبوزن نسيب بلغ )2.81بلغ ) مبطوسط حسايب ، (1) العيارة رقم األوىل املرتية احطلت



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 1, 2015 

           

 
 133 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

( ، 2.70) بلغ ( مبطوسط3) العيارة الثانقة املرتية اهداف العمل بشكل واضح وقابل للطبيق ". واحطلت د"حتدي
   ( واليت تنص على " مطابعة تنفقذ اخلبط وتيققم النطائج املطحيية ".%54وبوزن نسيب بلغ )

(، 5الطايل: احطلت املرتية الرابعة العيارة رقم ) النحو كانت على الدراسة عقنة عيارتني السطجالات أفراد دىنأ أما  
ترمجة اخلبة الرئقسقة للمصرف إىل خبط تنص " واليت(  %50(، وبوزن نسيب بلغ )2.50مبطوسط حسايب بلغ )

(، وبوزن نسيب 2.28(، مبطوسط حسايب )4رقم ) ". واحطلت املرتية األخرية العيارةتفصقلقة وبرامج عمل تنفقذية
 تنص على "اليدرة على وضع اخلبط االسرتاتقجقة للعمل". واليت( %46بلغ )

 املاهارات اليقادية أبعاد أن مطوسبات درجة أمهقة ماهارة الطخبقط من ، (4اجلدول رقم ) كما بقنت النطائج يف
 ميقاس الطدرج وف  )4.53-4.22تراوحت بني ) ة اللقيقةاليقادات ادإدارية لاملصارف الطجاري لدى ادإدارية

 لعيارات هذا العام املطوسط ( ،حقث بلغ91-% 84.4) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده اخلماسي الذي
 أبعاد من الطخبقط ماهارة أمهقة بعد للمحك فإن درجة ووفيا   (،%87بلغت ) بوزن نسيب (،4.37) اليعد

 ويالحظ جدا (، ماهمة) كانت بدرجة اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ريةاملاهارات اليقادية ادإدا
 الياحث وكانت أعلى وضعه احملك الذي وف  اليعد عيارات هذا على الدراسة تفاوت اسطجالات أفراد جمطمع

 :الطايل النحو على الدراسة جمطمع أفراد السطجالاتعيارتني 
تنص على"  واليت (%91(، وبوزن نسيب بلغ )4.53بلغ ) مبطوسط حسايب (،5) عيارة رقمال األوىل املرتية احطلت

 ( مبطوسط4) العيارة الثانقة املرتية " واحطلتترمجة اخلبة الرئقسقة للمصرف إىل خبط تفصقلقة وبرامج عمل تنفقذية
 سرتاتقجقة للعمل".على وضع اخلبط اال ةعلى "اليدر تنص  واليت(  %88.2(، بوزن نسيب بلغ )4.41) بلغ
(، 2الطايل: احطلت املرتية الرابعة العيارة رقم ) النحو كانت على الدراسة عقنة عيارتني السطجالات أفراد أدىن أما  

املدى الزمين لطحيق  األهداف"،  دعلى "حتديتنص  واليت( %87(، بوزن نسيب بلغ )4.33مبطوسط حسايب بلغ )
تنص على"  واليت( %84، وبوزن نسيب بلغ ))4.22( مبطوسط حسايب )1قم )واحطلت املرتية األخرية العيارة ر 

 العمل بشكل واضح وقابل للطبيق " حتديد اهداف
 
 ممالتنظي. البعد الثاين: مهارة 2
املطوسبات احلسابقة واالحنرافات املعقارية ليعد ماهارة الطنظقم من أبعاد املاهارات اليقادية االدارية  :5جدول رقم: 

 .دارية لاملصارف الطجارية اللقيقةقادات ادإلدى الي
 
 
 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 1, 2015 

           

 
 134 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 
 درجة أمهقطاها درجة توافرها

  العيارة

رها
تواف
جة 
در

 

قب
الرتت

يب% 
لنس
زن ا

الو
 

سط
ملطو
ا

سايب 
احل

 
رجة

د
قطاها 

أمه
قب 

الرتت
 

وزن
ال

ىب% 
لنس
ا

 
سط

ملطو
ا

سايب 
احل

 

 %50 3 قلقلة
2.5
1 
 

ماهمة
 جدا

1 91% 4.53 
اليدرة على حتديد املاهام 

نفقذها ليباع الواجب ت
 املصارف.

6 

 %55 2 مطوسبة
2.7
6 

ماهمة
 4.31 %86 4 جدا
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 ماهمة
 جدا

2 90% 4.50 
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8 
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2.3
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ةماهم
 4.37 %87 3 جدا
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2.3
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 جدا

 املطوسط العام 4.39 88% -

 
 

ادإدارية  املاهارات اليقادية أبعاد من توافر  ماهارة الطنظقم مطوسبات عيارات بعد  أن (5اجلدول رقم ) يظاهر من
اخلماسي  ( وف  ميقاس الطدرج2.34-2.81) تراوحت بني اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى
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 اليعد لعيارات هذا العام املطوسط ( حقث بلغ%47-%56) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده الذي
 فراتو  للمحك فإن درجة ووفيا   العيارات، بني فروقا   اجلدول ( حقث أظاهر%51 (بلغت  يببوزن نس (،2.56)

كانت  اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ادإدارية املاهارات اليقادية أبعاد من الطنظقم ماهارة بعد
 وضعه احملك الذي وف  اليعد ذاعيارات ه على الدراسة تفاوت اسطجالات أفراد جمطمع ويالحظ )قلقلة(، بدرجة
 .الياحث

 :الطايل النحو على الدراسة جمطمع أفراد السطجالاتعيارتني  وكانت أعلى
تنص على"  ( واليت%56وبوزن نسيب بلغ )  (،2.81بلغ ) مبطوسط حسايب ( ،8) العيارة رقم األوىل املرتية احطلت

 بلغ ( مبطوسط7) العيارة الثانقة املرتية وظقفة". واحطلتلشغل كل  الالزمةاليدرة على حتديد املاهارات واليدرات 
( واليت تنص على "اليدرة على الطنسق  بني ادإدارات واألقسام املخطلفة وجتنب %55( ، بوزن نسيب بلغ )2.76)

   تداخل االخطصاص".
(، 9ة الرابعة العيارة رقم )الطايل: احطلت املرتي النحو كانت على الدراسة عقنة عيارتني السطجالات أفراد أدىن أما  

تنص "اليدرة على جتمقع أو جتزئة ماهام العمل إىل  واليت (%48(، بوزن نسيب بلغ )2.38بلغ )مبطوسط حسايب 
 واليت( %47(، وبوزن نسيب بلغ )2.34، مبطوسط حسايب )(10وظائف". واحطلت املرتية األخرية العيارة رقم )

 لبة واملسؤولقة للوظائف".تنص على "اليدرة على حتديد هقكل الس
 املاهارات اليقادية أبعاد أن مطوسبات درجة أمهقة بعد ماهارة الطنظقم من ،(5اجلدول رقم ) كما بقنت النطائج يف

 ميقاس الطدرج وف  )4.26 -4.53تراوحت بني ) اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة ادإدارية لدى
 اليعد لعيارات هذا العام املطوسط (حقث بلغ%85 -%91) بني تراوحنسيب بوزن  الياحث حدده اخلماسي الذي

املاهارات  أبعاد من الطنظقم ماهارة أمهقة بعد للمحك فإن درجة ووفيا   (،%88بلغت ) بوزن نسيب (،4.39)
فاوت ت ويالحظ )هامة جدا(، كانت بدرجة اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ادإدارية اليقادية

عيارتني  الياحث وكانت أعلى وضعه احملك الذي وف  اليعد عيارات هذا على الدراسة اسطجالات أفراد جمطمع
 :الطايل النحو على الدراسة جمطمع أفراد السطجالات

تنص على"  واليت (%91(، بوزن نسيب بلغ )4.53بلغ ) مبطوسط حسايب (،6) العيارة رقم األوىل املرتية احطلت
 بلغ ( مبطوسط8العيارة ) الثانقة املرتية تاملصارف "واحطلى حتديد املاهام الواجب تنفقذها ليباع اليدرة عل

لشغل كل  الالزمةعلى حتديد املاهارات واليدرات  ةعلى "اليدر تنص  واليت( %90(، بوزن نسيب بلغ )4.50)
 وظقفة".

(، 7الطايل: احطلت املرتية الرابعة العيارة رقم ) النحو كانت على الدراسة عقنة عيارتني السطجالات أفراد أدىن أما  
على الطنسق  بني ادإدارات  ةعلى "اليدر تنص  واليت( %86(، بوزن نسيب بلغ )4.31مبطوسط حسايب بلغ )
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( مبطوسط حسايب 10واألقسام املخطلفة وجتنب تداخل االخطصاص"، واحطلت املرتية األخرية العيارة رقم )
 قكل السلبة واملسؤولقة للوظائف".تنص على" اليدرة على حتديد ه واليت( %85(، بوزن نسيب بلغ )4.26)

 . البعد الثالث: مهارة التوجيه 
املطوسبات احلسابقة واالحنرافات املعقارية ليعد ماهارة الطوجقه والطنسق  من أبعاد املاهارات اليقادية  :6جدول رقم : 

 ادإدارية لدى اليقادات ادإدارية .
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 لدى ادإدارية املاهارات اليقادية أبعاد يارات بعد توافر ماهارة  الطوجقه منمطوسبات ع أن (6اجلدول رقم ) يظاهر من
 اخلماسي الذي ( وف  ميقاس الطدرج2.37 -2.84) تراوحت بني اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة

 (،2.60) اليعد لعيارات هذا العام املطوسط ( حقث بلغ%57-%47) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده
 ماهارة بعد فراتو  للمحك فإن درجة ووفيا   العيارات، بني فروقا   اجلدول (حقث أظاهر%52 (بلغت بوزن نسيب

 )قلقلة(، كانت بدرجة اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى املاهارات اليقادية ادإدارية أبعاد من الطوجقه
 .الياحث وضعه احملك الذي وف  اليعد عيارات هذا على الدراسة تفاوت اسطجالات أفراد جمطمع ويالحظ

 :الطايل النحو على الدراسة جمطمع أفراد السطجالاتعيارتني  وكانت أعلى
تنص على"  واليت (%57(، بوزن نسيب بلغ )2.84بلغ ) مبطوسط حسايب (،15) العيارة رقم األوىل املرتية احطلت
 املرتية ". واحطلتواهلاتف والنشرات وعيد االجطماعات ياشرامل بمطنوعة كالطخاط اتصال أسالقب لاسطخدام أقوم
 تكون أن على أحرص ( واليت تنص على "%55( ، وبوزن نسيب )2.74)  بلغ ( مبطوسط11) العيارة الثانقة
   ".الوقت املناسب ويف وموجزة واضحة األوامر

طايل: احطلت املرتية الرابعة العيارة رقم ال النحو كانت على الدراسة عقنة عيارتني السطجالات أفراد أدىن أما  
 وحفزهم املوظفني جاهود بطوجقه أقومتنص " واليت( 48(، وبوزن نسيب بلغ )%2.39(، مبطوسط حسايب بلغ )12)

(، وبوزن نسيب بلغ 2.37( ، مبطوسط حسايب )13". واحطلت املرتية األخرية العيارة رقم )املصرف أهداف لطحيق 
 كمقة ومناسية للموظفني من حقث معيولة واألوامر الطوجقاهات تكون أن على أحرصتنص على " واليت( 47)

 ".العمل وحجم املعلومات
 املاهارات اليقادية أبعاد أن مطوسبات درجة أمهقة ماهارة الطوجقه من ، (6اجلدول رقم ) كما بقنت النطائج يف

 ميقاس الطدرج وف  )4.34 -4.49حت بني )تراو  اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ادإدارية
 اليعد لعيارات هذا العام املطوسط (حقث بلغ%89 -%86) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده اخلماسي الذي

املاهارات  أبعاد من الطوجقه ماهارة أمهقة بعد للمحك فإن درجة ووفيا   (،%88بلغت ) بوزن نسيب (،4.38)
تفاوت  ويالحظ جدا ( ، ماهمة) كانت بدرجة ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة اليقادات لدى ادإدارية اليقادية

عيارتني  الياحث وكانت أعلى وضعه احملك الذي وف  اليعد عيارات هذا على الدراسة اسطجالات أفراد جمطمع
 :الطايل النحو على الدراسة جمطمع أفراد السطجالات

تنص على"  ( واليت%89بوزن نسيب بلغ )  (،4.49بلغ ) مبطوسط حسايب (،15) العيارة رقم األوىل املرتية احطلت
 املرتية "واحطلتواهلاتف والنشرات وعيد الجطماعات املياشر مطنوعة كالطخاطب اتصال أسالقب لاسطخدام أقوم
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 أن على أحرصتنص على" واليت( %88(، وبوزن نسيب بلغ )4.38) بلغ ( مبطوسط حسايب13) العيارة الثانقة
 ".العمل وحجم املعلومات كمقة مناسية للموظفني من حقث واألوامر الطوجقاهات نتكو 
(، 11الطايل: احطلت املرتية الرابعة العيارة رقم ) النحو كانت على الدراسة عقنة عيارتني السطجالات أفراد أدىن أما 

 واضحة األوامر نتكو  أن على أحرصتنص على" واليت( %87(، بوزن نسيب بلغ )4.34مبطوسط حسايب بلغ )
(، بوزن نسيب بلغ 4.33( مبطوسط حسايب )12"، واحطلت املرتية األخرية العيارة رقم )الوقت املناسب ويف وموجزة

 ".املصرف أهداف لطحيق  وحفزهم املوظفني جاهود بطوجقه أقومتنص على" واليت( 86%)
 :البعد الرابع : مهارة اختاذ القرار.4

ابقة واالحنرافات املعقارية ليعد ماهارة اختاذ اليرار من أبعاد املاهارات اليقادية ادإدارية : املطوسبات احلس7جدول رقم:
 لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة.               
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 املاهارات اليقادية أبعاد من مطوسبات عيارات بعد درجة توافر ماهارة اختاذ اليرارات أن (7رقم ) اجلدول يظاهر من
 ( وف  ميقاس الطدرج2.48 -2.94) تراوحت بني اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة ادإدارية لدى

 اليعد لعيارات هذا العام املطوسط (حقث بلغ%50-%59) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده اخلماسي الذي
 بعد فراتو  للمحك فإن درجة ووفيا   العيارات، بني فروقا   اجلدول (حقث أظاهر (%54بلغت بوزن نسيب (،2.67)

كانت  اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ادإدارية املاهارات اليقادية أبعاد من اختاذ اليرار ماهارة
 وضعه احملك الذي وف  اليعد عيارات هذا على الدراسة تفاوت اسطجالات أفراد جمطمع الحظوي (،مطوسبة) بدرجة
 .الياحث

 :الطايل النحو على الدراسة جمطمع أفراد السطجالاتعيارتني  وكانت أعلى
تنص  واليت (%59(، وبوزن نسيب بلغ )2.94بلغ ) مبطوسط حسايب ( ،16) العيارة رقم األوىل املرتية احطلت
( 18) العيارة الثانقة املرتية تشجقع اآلخرين على مشاركيت  يف إجياد احللول ملشكالت العمل". واحطلت على"

   ".اختاذ اليرار ومطابعة تنفقذه( واليت تنص على "%54.2(، بوزن نسيب بلغ )2.71) بلغ مبطوسط
حطلت املرتية الرابعة العيارة رقم الطايل: ا النحو كانت على الدراسة عقنة عيارتني السطجالات أفراد أدىن أما  
تنص "مجع كل اليقاانت واملعلومات املمكنة  واليت( %51(، بوزن نسيب بلغ )2.56(، مبطوسط حسايب بلغ )20)

(، بوزن نسيب بلغ 2.48(، مبطوسط حسايب )19عن مشكالت العمل". واحطلت املرتية األخرية العيارة رقم )
 ".انت واملعلومات من مجقع اجلوانبحتلقل اليقاتنص على " واليت( 50%)

 املاهارات اليقادية أبعاد أن مطوسبات درجة أمهقة ماهارة اختاذ اليرار من ، (7اجلدول رقم ) كما بقنت النطائج يف
 ميقاس الطدرج وف  )4.32 -4.62تراوحت بني ) اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ادإدارية

 اليعد لعيارات هذا العام املطوسط ( حقث بلغ%86-%92بني ) تراوحبوزن نسيب  ياحثال حدده اخلماسي الذي
املاهارات  أبعاد من اختاذ اليرار ماهارة أمهقة بعد للمحك فإن درجة ووفيا   (،%90بلغت ) بوزن نسيب (،4.48)

تفاوت  ويالحظ جدا (، ةماهم) كانت بدرجة اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى اليقادية  ادإدارية
عيارتني  الياحث وكانت أعلى وضعه احملك الذي وف  اليعد عيارات هذا على الدراسة اسطجالات أفراد جمطمع

 :الطايل النحو على الدراسة جمطمع أفراد السطجالات
تنص  واليت (%92(، بوزن نسيب بلغ )4.62بلغ ) مبطوسط حسايب (،18) العيارة رقم األوىل املرتية احطلت
(، بوزن نسيب بلغ 4.55) بلغ ( مبطوسط17) العيارة الثانقة املرتية " واحطلتاختاذ اليرار ومطابعة تنفقذهعلى"

 تنص على" حتديد أبعاد مشكالت العمل بدقة ". واليت( 91%)
(، 20رة رقم )الطايل: احطلت املرتية الرابعة العيا النحو كانت على الدراسة عقنة عيارتني السطجالات أفراد أدىن أما

تنص على" مجع كل اليقاانت واملعلومات املمكنة  واليت( %88(، بوزن نسيب بلغ )4.39مبطوسط حسايب بلغ )
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(، بوزن نسيب بلغ 4.32( مبطوسط حسايب )19عن مشكالت العمل"، واحطلت املرتية األخرية العيارة رقم )
 ".جلوانبحتلقل اليقاانت واملعلومات من مجقع اتنص على" واليت( 86%)
 البعد اخلامس:  تقييم األداء.  5
: املطوسبات احلسابقة واالحنرافات املعقارية ليعد ماهارة تيققم أداء املوظفني من أبعاد املاهارات 8جدول رقم : 

 اليقادية ادإدارية لدى اليقادات ادإدارية.
  العيارة درجة أمهقطاها درجة توافرها

رها
تواف
جة 
در

 
قب
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الو

سيب
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سايب %
 احل
سط
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مطوس
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ماهمة  2.95 59% 2
 اجد

اليدرة على حتلقل الوظائف )حتديد  4.37 87% 3
 املاهام والواجيات واملسؤولقات(.

21 

مطوس
 طة

ماهمة  3.00 60% 1
 اجد

تصحقح األداء غري املييول  4.34 86.8% 4
 اجلقد.وتشجقع األداء 

22 

 ماهمة 2.37 %47 3 قلقلة
 جدا

ميارنة األداء الفعلي لاألداء  4.50 90% 1
 املبلوب من املوظفني.

23 

ماهمة  2.04 %41 5 قلقلة 
 اجد

اسطخدام مناذج لطيققم األداء  4.39 88% 2
 الوظقفي.

24 

 ماهمة 2.15 %43 4 قلقلة 
 جدا

وضع معايري لألداء املطمقز وكذلك  4.33 86.6% 5
 ري مييول وإبالغه للموظفني.الغ

25 

ماهمة  2.50 %50 - قلقلة
 اجد

 املطوسط العام 4.40 88% 

 
 ادإدارية املاهارات اليقادية أبعاد من مطوسبات عيارات بعد توافر ماهارة تيققم األداء أن (،8رقم)اجلدول  يظاهر من

اخلماسي  ( وف  ميقاس الطدرج3.00-2.04) تراوحت بني اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى
 اليعد لعيارات هذا العام املطوسط ( حقث بلغ%41-%60) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده الذي

 بعد فراتو  للمحك فإن درجة ووفيا   العيارات، بني فروقا   اجلدول (حقث أظاهر(50%بلغت  بوزن نسيب (،2.50)
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كانت  اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ية ادإداريةاملاهارات اليقاد أبعاد من تيققم األداء ماهارة
 وضعه احملك الذي وف  اليعد عيارات هذا على الدراسة تفاوت اسطجالات أفراد جمطمع ويالحظ )قلقلة(، بدرجة
 .الياحث

 :الطايل النحو على الدراسة جمطمع أفراد السطجالاتعيارتني  وكانت أعلى
تنص  واليت (%60( ، وبوزن نسيب بلغ )3.00بلغ ) مبطوسط حسايب ( ،22) العيارة رقم ىلاألو  املرتية احطلت

 بلغ ( مبطوسط21) العيارة الثانقة املرتية على" تصحقح األداء غري املييول وتشجقع األداء اجلقد". واحطلت
اهام والواجيات ( واليت تنص على "اليدرة على حتلقل الوظائف )حتديد امل%59(، بوزن نسيب بلغ )2.95)

   واملسؤولقات( ".
(، 25الطايل: احطلت املرتية الرابعة العيارة رقم ) النحو كانت على الدراسة عقنة عيارتني السطجالات أفراد أدىن أما 

تنص "وضع معايري لألداء املطمقز وكذلك الغري  واليت( %86.6(،  بوزن نسيب بلغ )4.33مبطوسط حسايب بلغ )
(، بوزن نسيب بلغ 4.39(، مبطوسط حسايب )24وظفني". واحطلت املرتية األخرية العيارة رقم )مييول وإبالغه للم

 تنص على "اسطخدام مناذج لطيققم األداء الوظقفي". واليت( 88%)
 املاهارات اليقادية أبعاد أن مطوسبات درجة أمهقة ماهارة تيققم األداء من  ،(8اجلدول رقم ) كما بقنت النطائج يف

 ميقاس الطدرج وف 4.50-4.33) تراوحت بني ) اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ادإدارية
 لعيارات هذا العام املطوسط (حقث بلغ86.6%-90%) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده اخلماسي الذي

 أبعاد من ققم األداءتي ماهارة أمهقة بُعد للمحك فإن درجة ووفيا   (،88%بلغت ) بوزن نسيب (،4.40) اليعد
 ويالحظ )هامة جدا(، كانت بدرجة اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ادإدارية املاهارات اليقادية

 الياحث وكانت أعلى وضعه احملك الذي وف  اليعد عيارات هذا على الدراسة تفاوت اسطجالات أفراد جمطمع
 :الطايل النحو على الدراسة عقنة أفراد السطجالاتعيارتني 
على تنص  ( واليت%90(،بوزن نسيب بلغ )4.50بلغ ) مبطوسط حسايب (،23) العيارة رقم األوىل املرتية احطلت
(، 4.39) بلغ ( مبطوسط24) العيارة الثانقة املرتية تاملوظفني "واحطلاألداء الفعلي لاألداء املبلوب من  ة"ميارن

 مناذج لطيققم األداء الوظقفي". ماسطخداعلى "( واليت تنص %88بوزن نسيب بلغ )
الطايل: احطلت املرتية الرابعة العيارة رقم  النحو كانت على الدراسة عقنة عيارتني السطجالات أفراد أدىن أما  
األداء غري املييول  حعلى "تصحق( واليت تنص %86.8(، بوزن نسيب بلغ )4.34(، مبطوسط حسايب بلغ )22)

(، بوزن نسيب بلغ 4.33( مبطوسط حسايب )25، واحطلت املرتية األخرية العيارة رقم )وتشجقع األداء اجلقد"
 معايري لألداء املطمقز وكذلك الغري مييول وإبالغه للموظفني". ععلى "وض( واليت تنص 86.6%)
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                                                                                                               . مهارة االبداع االداري:6

املطوسبات احلسابقة واالحنرافات املعقارية ليعد ماهارة االبداع ادإداري من أبعاد املاهارات اليقادية  :9جدول رقم:
 ادإدارية لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة.

 درجة أمهقطاها درجة توافرها
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 1.60 32 7 قلقلة

 ماهمة
 4.39 88 7 جدا

أُكون مطأكدا  من تطيع إجراءات 
 سلقمة حلل املشكالت.

2
6 

 ماهمة 1.70 34 6 قلقلة
 4.48 90 6 جدا

اليدرة على االسطنطاج ومعرفة أسياب 
 ملشكلة بسرعة.ا

2
7 

 ماهمة 3.05 61 4 مطوسبة
 4.56 91 4 جدا

أُركز بشدة على ما يثري اهطمامي 
 بشكل أكثر مما يفعله اآلخرون

2
8 

 2.40 48 5 قلقلة
 ماهمة
 4.53 90.6 5 جدا

أُعلن عن أفكار غاية األمهقة تُثري 
 اآلخرين يف اللياءات اجلماعقة

2
9 

.62 2 مطوسبة
 ماهمة 3.12 4

 4.66 93 1 جدا
 األفكار طرح على العاملون أُشجع
 العمل لطبوير اجلديدة

3
0 

 ماهمة 3.20 64 1 مطوسبة
 4.59 92 3 جدا

أُفضل الوصول إىل أفكار جديدة 
 دإقناع اآلخرين هبا.

3
1 

.61 3 مطوسبة
 ماهمة 3.09 8

 4.63 92.6 2 جدا
يطولد لدى إحساس قوي  لالرغية يف 

 الطغقري.
3
2 

.51  قلقلة
8 

 ماهمة 2.59
 داج

 املطوسط العام 4.54 91% -

 املاهارات اليقادية أبعاد من ماهارة االبداع ادإداري مطوسبات عيارات بعد توافر أن ،(9اجلدول رقم ) يظاهر من
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 ( وف  ميقاس الطدرج3.20-1.60) تراوحت بني اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ادإدارية
 اليعد لعيارات هذا العام املطوسط ( حقث بلغ%32-%64) بني تراوحنسيب  بوزن الياحث حدده اخلماسي الذي

 فراتو  للمحك فإن درجة ووفيا   العيارات، بني فروقا   اجلدول حقث أظاهر (%51.8 (بلغت بوزن نسيب (،2.59)
 لطجارية اللقيقةاليقادات ادإدارية لاملصارف ا ادإدارية لدى املاهارات اليقادية أبعاد من االبداع ادإداري ماهارة بعد

 احملك الذي وف  اليعد عيارات هذا على الدراسة تفاوت اسطجالات أفراد جمطمع ويالحظ كانت بدرجة )قلقلة(،
 .الياحث وضعه

 :الطايل النحو على عقنة الدراسة أفراد السطجالات وكانت أعلى ثالث عيارات
تنص  واليت ( %64( ، بوزن نسيب بلغ )3.20بلغ ) مبطوسط حسايب ( ،31) العيارة رقم األوىل املرتية احطلت
 بلغ ( مبطوسط30) العيارة الثانقة املرتية ". واحطلتأُفضل الوصول إىل أفكار جديدة دإقناع اآلخرين هباعلى" 

 لطبوير اجلديدة األفكار طرح على العاملون أُشجع( واليت تنص على " %62.4( ، بوزن نسيب بلغ )3.12)
( واليت %61.8( وبوزن نسيب بلغ )3.09( مبطوسط حسايب بلغ )62الثالثة العيارة رقم )". واحطلت املرتية العمل

 يطولد لدى إحساس قوي  لالرغية يف الطغقري" يف املراتب األوىل من عيارات هذا اليعد.تنص على "
امسة العيارة رقم الطايل: احطلت املرتية اخل النحو كانت على الدراسة عقنة ثالث عيارات السطجالات أفراد أدىن أما
أُعلن عن أفكار غاية األمهقة تُثري ( واليت تنص " %48(، بوزن نسيب بلغ )2.40(، مبطوسط حسايب بلغ )29)

(، بوزن 1.70( ، مبطوسط حسايب )27". واحطلت املرتية السادسة العيارة رقم )اآلخرين يف اللياءات اجلماعقة 
"واحطلت املرتية األخرية االسطنطاج ومعرفة أسياب املشكلة بسرعة اليدرة على  ( واليت تنص على"%34نسيب بلغ )
أُكون مطأكدا  من  ( واليت تنص على "%32(، بوزن نسيب بلغ )1.60( مبطوسط حسايب بلغ )26العيارة رقم )

 تطيع إجراءات سلقمة حلل املشكالت".
 املاهارات اليقادية أبعاد بداع ادإداري منأن مطوسبات درجة أمهقة ماهارة اال (9اجلدول رقم ) كما بقنت النطائج يف

 ميقاس الطدرج ( وف 4.39 -4.66 (تراوحت بني اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة ادإدارية لدى
 اليعد لعيارات هذا العام املطوسط (حقث بلغ%88 -%93بني ) تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده اخلماسي الذي

 أبعاد مناالبداع ادإداري  ماهارة أمهقة بُعد للمحك فإن درجة ووفيا   (،%91)بلغت  بوزن نسيب (،4.54)
 ويالحظ كانت بدرجة )هامة جدا (، اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة ادإدارية لدى املاهارات اليقادية

 احث وكانت أعلىالي وضعه احملك الذي وف  اليعد عيارات هذا على الدراسة تفاوت اسطجالات أفراد جمطمع
 :الطايل النحو على الدراسة جمطمع أفراد السطجالاتعيارتني 
تنص  واليت (%93(، بوزن نسيب بلغ )4.66بلغ ) مبطوسط حسايب (،30) العيارة رقم األوىل املرتية احطلت
 بلغ ( مبطوسط32) العيارة الثانقة املرتية "، واحطلتالعمل لطبوير اجلديدة األفكار طرح على العاملون أُشجععلى"
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 أدىن ".  أمايطولد لدى إحساس قوي لالرغية يف الطغقري( واليت تنص على"%92.6(، بوزن نسيب بلغ )4.63)
(، 27الطايل: احطلت املرتية السادسة العيارة رقم ) النحو كانت على الدراسة عقنة عيارتني السطجالات أفراد

اليدرة على االسطنطاج ومعرفة أسياب ليت تنص على"( وا%90(، بوزن نسيب بلغ )4.48مبطوسط حسايب بلغ )
( %88(، بوزن نسيب بلغ )4.39( مبطوسط حسايب )26"، واحطلت املرتية األخرية العيارة رقم )املشكلة بسرعة

 ".أُكون مطأكدا  من تطيع إجراءات سلقمة حلل املشكالتواليت تنص على" 
 
 مت لاملصارف ادإدارية لدى اليقادات ادإدارية اليقادية ملاهاراتا أبعاد مجقع عيارات ملطوسبات عرض الياحث أن عدب

 .ذلك يوضح الطايل واجلدول أبعاد املاهارات اليقادية ادإدارية، جلمقع ادإمجالقة احلسابقة املطوسبات حساب
 ة لدىادإداري اليقادية املاهارات ألبعاد املعقارية واالحنرافات ادإمجالقة احلسابقة املطوسبات :10:جدول رقم 

 اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة.
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51.8 3 قلقلة
% 

4.5 %91 1 جدا ماهمة 2.59
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لدى اليقادات  ادإدارية اليقادية ادإمجايل لدرجة توافر املاهارات احلسايب املطوسط أن(، 10رقم ) اجلدول من يطيني

 أعلى وكان )قلقلة(، توافر ( وبدرجة%51.7(، وبوزن نسيب بلغ )2.58ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة بلغ )
 (، مث ماهارة الطوجقه،%54.4( وبوزن نسيب بلغ )2.67مها: ماهارة اختاذ اليرار مبطوسط حسايب) ماهارتني مطوافرتني
داء أقل ماهارة  توافرا  هي ماهارة  تيققم األ كانت بقنما (،% 52( وبوزن نسيب )2.60) بلغ مبطوسط حسايب
 (.% 50( وبوزن نسيب )2.50مبطوسط حسايب )
أن املطوسط احلسايب ادإمجايل لدرجة أمهقة املاهارات ادإدارية لدى اليقادات  (،10يف اجلدول رقم) كما بقنت النطائج

جدا( وكانت أعلى  ماهمة( وبدرجة أمهقة )%88.5( وبوزن نسيب )4.42ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة بلغ )
( تلقاها ماهارة حل 4.54( ومطوسط حسايب )%91ماهارة االبداع االداري بوزن نسيب بلغ ) اهارتني مها:أهم م

(، وكانت أقل املاهارات ادإدارية %89.6( وبوزن نسيب بلغ )4.48املشكالت واختاذ اليرار بلغ املطوسط احلسايب )
( وبوزن 4.37حقث بلغ املطوسط احلسايب )أمهقة  لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية هي: ماهارة الطخبقط 

 (.%87.6( بوزن نسيب بلغ )4.38(، مت ماهارة الطوجقه حقث بلغ املطوسط احلسايب )%87.4نسيب بلغ )
 

لدى اليقادات  ادإدارية؟ وما درجة أمهقطاهاتوافر املاهارات اليقادية  ةما درج نتائج السؤال األول: وتفسريمناقش  
 رية اللقيقة؟ادإدارية لاملصارف الطجا

 . بعد مهارة التخطيط1
اليقادية  املاهارات أبعاد من ماهارة الطخبقط توافر بعد عيارات مطوسبات أن (،4يف اجلدول رقم ) النطائج أظاهرت
 %)( بنسية مئوية بلغت 2.81-2.28لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة تراوحت بني ) ادإدارية
س الطدرج اخلماسي الذي وضعه الياحث. حقث بلغ املطوسط العام لعيارات هذا اليعد وف  ميقا ( 56% -45.6

من أبعاد املاهارات اليقادية الطخبقط ووفيا  للمحك فإن درجة توافر ماهارة  (،%52( ( بنسية مئوية بلغت2.59)
 )قلقلة(.لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة كانت بدرجة  ادإدارية

مجقع  اشرتاك إعدادها دون يطم هلا وادإدارات الطابعة املصارف عمل خبط أن ذلك إىل السيب يف يعود اورمب
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 كل ليقام الفرصة إاتحة لعدم رمبا أو أهدافاها، يف وضع )الطنفقذية( اليقادات الوسبى وخصوصا   اليقادات ادإدارية
الدورات  بسيب انعدام يكون قد أو اف العامة،لألهد وفيا   هلا مناسية عمل إدارات املصرف بوضع خبط من إدارة

 وضع يسطبقع لن لالطايل فإنه الطخبقط ميطلك اليائد ادإداري ماهارة إذا مل الطخبقط، حقث أنه ماهارة الطدرييقة على
االسرتاتقجقة، حقث أن ماهارة الطخبقط تعطرب من الوظائف األوىل يف العملقة ادإدارية نظرا ألن كل الوظائف  اخلبط

 ماهارة إىل ضعف يف سطؤدي ولذلك فإهنا خرى تعطمد على الطخبقط اجلقد فطصلح األعمال لالطخبقط احملكم.األ
بذلك تكون احلاجة إىل و  الداخلقة واخلارجقة، وضعف يف تنفقذ اخلبط والربامج الطنفقذية لألعمال. ةاليقئق حتلقل

 خبط إىل للمصرف الرئقسقة اخلبة ةرات "ترمجالعياجميء  هذا ويؤكد الطدريب على هذه املاهارات ضرورية وهامة
 عيارات هذا من املراتب األخرية " يفاالسرتاتقجقة اخلبط وضع على "و" اليدرة تنفقذية عمل وبرامج تفصقلقة
  اليعد.
 تنفقذها ومطابعة الطحيق  ممكنة بصورة العمل أهداف حتديد على اليدرة لدياهماليقادات ادإدارية  بعض أن إال

 يعود ورمبا ،أبول أوال   نطائجاها وتيققم ،اخلبة أجزاء من جزء كل لطنفقذ احملدد الوقت ضمن يققم النطائجللخبط وت
 األهداف حتديد يف العمل حمقط من املكطسية واخلربة الذاتقة املاهارة اليقادات هؤالء امطالك إىل ذلك يف السيب
العيارات "حتديد أهداف العمل بشكل  جميءا ويؤكد هذ املوضوعة، اخلبط من الطنفقذي للش  تبيقياهم وكثرة

 من عيارات هذا اليعد. األوىلواضح وقابل للطبيق " و" مطابعة تنفقذ اخلبط وتيققم النطائج املطحيية" يف املراتب 
 املاهارات أبعاد من أمهقة ماهارة الطخبقط بعد عيارات مطوسبات أن(، 4يف اجلدول رقم )  النطائجكما بقنت 
 ميقاس وف  ) 4.53-4.22) بني لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة تراوحتارية ادإداليقادية 
 العام املطوسط بلغ حقث( ،%91-% 84.4) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده الذي اخلماسي الطدرج
 من الطخبقط اهارةم عدأمهقة ب درجة فإن للمحك ووفيا   (،%87) بلغت بوزن نسيب ،(4.37) اليعد هذا لعيارات
 .)ماهمة جدا ( بدرجة كانت اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ادإدارية اليقادية املاهارات أبعاد

االهطمام مباهارة الطخبقط نظرا ألمهقطاها كوهنا تعطرب اخلبوة األوىل يف  (املاهم جدا)ويرى أفراد عقنة الدراسة أنه من  
يساعد املنظمات على  ويرجع االهطمام لالطخبقط ألنه ،آخريما يرتتب علقاها من أعمال مراحل العملقة ادإدارية و 

الغاليقة العظمى من املنظمات تعرتف أبمهقة الطخبقط لالنسية لييائاها ومنوها البويل األمد  ، حقث أناليياء والنمو
والطأكد من أن عناصرها تعمل  ،وتوجقه طاقاهتا الطوجقه األمثل ،ويسطخدم ملساعدة املنظمات ألداء عمل أفضل

حنو هدف واحد وتيققم وتوجقه هذا اهلدف للطفاعل مع اليقئة املطغرية فاهو ضرورة ألنه يعين عملقة يطم فقاها حتديد  
 زال جناالذي سوف تيوم به املنظمة  كقفقة وصول املنظمة إىل ما تسعى إلقه ولالوقت نفسه عملقة حتديد ما

ة يواجاهون القوم أسواقا  ومواقفا  مطعاظمة يف الطيلب واحلركة، مما يطبلب الطدريب على . فاليقادات ادإداريأهدافاها
ماهارة الطخبقط، من أجل حتيق  النجاح واالسطجابة للمطغريات اليت حتدث، واحملافظة على اليياء يف السوق، فإن 
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سطييل وعلى مواجاهطه بشكل علمي اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة وجب علقاها العمل على تيدير امل
 مدروس من أجل حتيق  أهدافاها.

 . بعد مهارة التنظيم:2
 لدىادإدارية  اليقادية املاهارات أبعاد من ماهارة الطنظقم توافر بعد عيارات مطوسبات أن(، 5)  النطائج أظاهرت

 الذي اخلماسي الطدرج اسميق وف ( 2.34-2.81) بني تراوحت اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة
 ،(2.56) اليعد هذا لعيارات العام املطوسط بلغ حقث( %47-%56) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده

 ماهارة بعد فراتو  درجة فإن للمحك ووفيا   العيارات، بني فروقا   اجلدول أظاهر حقث( %51 ( بلغت بوزن نسيب
 )قلقلة(. بدرجة كانت اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة ىلد ادإدارية اليقادية املاهارات أبعاد من الطنظقم
اليقادات ادإدارية  من توزيعه يطم وأقسام املصارف ال دإدارات الطنظقمي الطيسقم أن إىل ذلك يف السيب يعود ورمبا

 كيري جزء يف اخلربة مسطوى اخنفاض إىل يؤدي وهذا املاهمة، هذه يف اليقادات ادإدارية إشراك يطم وال ،لاملصارف
 تليقاهم عدمأنه قد يرجع السيب يف  ذلك إىل يضاف املاهارة، هلذه العملقة املمارسة عدم عن الناتج اجملال هذا من

وخاصة أن  بذلك تكون احلاجة إىل الطدريب على هذه املاهارات ضرورية وهامةو  الطنظقم، ماهارة يف تدرييقة دورات
م هو حلية الوصل األساسقة ما بني وظائف ادإدارة العديدة، كذلك فاهو حلية أمهقة الطنظقم تنيع من كون الطنظق

" اليدرة على جتمقع أو جتزئة ماهام العمل  العيارات جميء هذا يؤكد كما الوصل ما بني أقسام ونشاطات املنظمة.
 هذا اليعد.إىل وظائف" و "اليدرة على حتديد هقكل السلبة واملسؤولقة للوظائف" يف املراتب األخرية من 

 إملاماهم عن انتج وهذا وظقفة، كل حتطاجاها اليت املاهارات حتديد على اليدرة لدياهماليقادات ادإدارية  بعض أن إال
 إىل إضافة لدياهم، اخلربات تراكم ذلك وراء السيب يكون وقد الوظائف، بطلك اخلاصة واملسئولقات لالواجيات

 طيقعة أن كما ادإدارية، واملعلومات املعارف واكطساب الذاتقة لطنمقةا نطقجة اليائد ادإداري لدى الذاتقة املاهارة
فنجاح  واضح، بشكل ادإدارات بني العالقة وحتديد االخطصاصات يف الطداخل عدم إىل تؤدي دإداريا الطنظقم

ألفراد الطنظقم وتبوير العمل ادإداري يطبلب املزيد من الطعم  والدراسة لكقفقة تبوير املاهارات ادإدارية والطنظقمقة 
لشغل كل وظقفة"  الالزمةالعيارات "اليدرة على حتديد املاهارات واليدرات  جميء هذا ويؤكد ويف مجقع املسطوايت،

من هذا  األوىلو" اليدرة على الطنسق  بني ادإدارات واألقسام املخطلفة وجتنب تداخل االخطصاص" يف املراتب 
 اليعد.

اليقادية  املاهارات أبعاد من أمهقة ماهارة الطنظقم بعد عيارات مطوسبات أن (،5)يف اجلدول رقم  النطائجكما بقنت 
 الطدرج ميقاس وف  )4.26 -4.53) بني لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة تراوحتادإدارية 
 اليعد هذا لعيارات العام املطوسط بلغ حقث(%85 -%91) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده الذي اخلماسي

 املاهارات أبعاد من الطنظقم ماهارة عدأمهقة ب درجة فإن للمحك ووفيا   (،%88) بلغت بوزن نسيب ،(4.39)
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 )ماهمة جدا(. بدرجة كانت اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ادإدارية اليقادية
ماهارة الطنظقم، حقث تساعد يف كثري من  اكطسابويرى الياحث أن أفراد عقنة الدراسة يرون أنه من املاهم جدا 

العملقات الطنظقمقة من أجل اليدرة على الطنسق  بني ادإدارات واألقسام وذلك لطحيق  أهداف املنظمة ومنع 
عملقات الطداخل يف االخطصاصات، كما أن أمهقة ماهارة الطنظقم تعمل على حتيق  الطوزان لألعمال والوظائف 

يف العمل من  ةاالزدواجقال ووظائف لألفراد بناء  على عوامل شخصقة، واليضاء على حبقث يطم تفادي إسناد أعم
خالل الطيسقم املوضوعي، وحتديد العالقات بوضوح بني األفراد العاملني، والطنسق  بني النشاطات املخطلفة بفاعلقة 

اليرارات إىل مجقع أجزاء اهلقكل  للّطمكن من بناء عالقات إدارية مناسية بني الوحدات، كما يعمل الطنظقم على نيل
الطنظقمي للمنظمة، عن طري  خبوط السلبة واالتصال ومد األفراد لاملعلومات والصالحقات اليت تساعدهم على 

 اليقام أبعماهلم. 
 .بعد مهارة التوجيه3 

 اليقادية اهاراتامل أبعاد منماهارة الطوجقه  توافر بعد عيارات مطوسبات أن (،6يف اجلدول رقم ) النطائج أظاهرت
 الطدرج ميقاس وف ( 2.37 -2.84) بنيتراوحت  اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدىادإدارية 
 اليعد هذا لعيارات العام املطوسط بلغ حقث( %57-%47) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده الذي اخلماسي

 بعد فراتو  درجة فإن للمحك ووفيا   العيارات، بني ا  فروق اجلدول أظاهر حقث(%52 (بلغت بوزن نسيب ،(2.60)
 بدرجة كانت اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ادإدارية اليقادية املاهارات أبعاد من الطوجقه ماهارة

 )قلقلة(.
، ومل تكون حةالصحقتطم لالبريية  لليقادات ادإدارية لاملصارف ال الطوجقهورمبا يعود السيب يف ذلك أن عملقة 

بشأن حتفقز العاملني وتوجقاهاهم لالبريية السلقمة بشأن حتيق  أهداف املصرف، كما أن أفراد  حثقثةهناك جاهود 
عقنة الدراسة مل تكن حريصة كل احلرص بشأن مراعاة الطوجقاهات واألوامر الصادرة من حقث كمقة املعلومات 

رتاكمة، أو عدم تليقاهم الدورات الطدريية الالزمة يف عملقة العمل امل ضغوطاتوحجم األعمال، وقد يرجع ذلك إىل 
الطوجقه، حقث مل يكن هناك ترشقد يف عملقة اصدار األوامر والطوجقاهات الصادرة، مما يسيب يف تراكم األعمال مما 

 بذلك تكون احلاجة إىل الطدريب على هذهو  يوثر على أهداف املصرف وعدم تيدمي اخلدمات لالبريية السلقمة.
" املصرف أهداف لطحيق  وحفزهم املوظفني جاهود بطوجقه أقوم العيارات " جميءويؤكد هذا  املاهارات ضرورية وهامة

يف  ."العمل وحجم املعلومات كمقة مناسية للموظفني من حقث واألوامر الطوجقاهات تكون أن على أحرصو " 
 املراتب األخرية من هذا اليعد.

تيوم لاسطخدام أسالقب االتصال املناسية يف عملقة الطوجقه، من خبالات مياشرة إال أن بعض اليقادات ادإدارية 
، كما أن وضوح األوامر وإرساهلا لالوقت الصحقحةواجطماعات دورية من أجل إيصال الطوجقاهات لالصورة 
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 املناسب وحجم العمل املناسب، يعزز من عملقة الطوجقه الصحقحة من أجل حتيق  أهداف ومصاحل املصرف،
فاملخاطيات املياشرة واملطكررة واالجطماعات الدورية بني اليادة واملرؤوسني تزيد من فعالقة الطوجقه وتزيل الغموض 
والليس يف كثري من األعمال، يف بعض الطوجقاهات، وتزيد من روابط الثية والطحفقز على أجناز األعمال بني الرئقس 

ألوقات املناسية، ولاحلجم املناسب من كمقة العمل، يعرقل من واملرؤوس. فعدم وضوح األوامر والطوجقاهات يف ا
مطنوعة   اتصال أسالقب لاسطخدام أقوم العيارات " جميءعملقة الطوجقه ويؤثر سليا على قرارات املنظمة ـ ويؤكد هذا 

 ويف وموجزة واضحة األوامر تكون أن على أحرص " و"واهلاتف والنشرات وعيد الجطماعات املياشر بكالطخاط
 " يف املراتب األوىل من هذا اليعد.ملناسباالوقت 

 اختاذ القرار . بعد مهارة4
 اليقادية املاهارات أبعاد منماهارة اختاذ اليرار  توفر بعد عيارات مطوسبات أن (،7يف اجلدول رقم ) النطائج أظاهرت
 الطدرج ميقاس وف ( 2.48 -2.94) بني تراوحت اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدىادإدارية 
 اليعد هذا لعيارات العام املطوسط بلغ حقث( %50-%59) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده الذي اخلماسي

 بعد فراتو  درجة فإن للمحك ووفيا   العيارات، بني فروقا   اجلدول أظاهر حقث(% (54بلغت بوزن نسيب ،(2.67)
اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية  لدى ادإدارية اليقادية املاهارات أبعاد من حل املشكالت واختاذ اليرار ماهارة
 (.مطوسبة) بدرجة كانت اللقيقة
 حل يف واملشاركة الشورى ميدأ تبيق  أبمهقة اليقادات ادإدارية لاملصارف إميان إىل ذلك يف السيب يعود ورمبا

 قدر أكرب السطنياط واالخطصاص اخلربة ذوي نم اآلخرين أفكار من االسطفادة وكذلك ،واختاذ اليرار املشكالت
 أمر اليرار اختاذ أن ورغم بذلك، قناعطاهم عن انتج وهذا بقناها، من األفضل احلل إىل للوصول احللول من ممكن
تطم إال من قيل بعض اليقادات، كما أنه يياشر  ال تنفقذه مطابعة أن إال للمشكلة األمثل احلل اخطقار بعد طيقعي

لقاته من خالل املشاركة اجلماعقة، ومن اعرتافه بيدرات املرؤوسني حقث يشركاهم يف صناعة اليرار، من اليائد مسؤو 
خالل املناقشات للطعرف على آرائاهم وميرتحاهتم ومشكالت الطنفقذ العملقة، حىت يصيغ قرارته لالصيغة العملقة 

ركة أن خيل  لدى املرؤوسني ادإحساس أبن ويضمن الطأيقد الكامل له، حقث يسعى اليائد ادإداري من خالل املشا
اآلخرين على مشاركيت  يف إجياد احللول ملشكالت العمل".  عالعيارات "تشجق ءجمياليرار من صنعاهم. ويؤكد هذا 

 و "اختاذ اليرار ومطابعة تنفقذه" يف املراتب األوىل من عيارات هذا اليعد.
 اليقاانت واملعلومات املطعلية وحتلقل مجع يف املاهارة لدياهم رتطواف بعض اليقادات ادإدارية لاملصارف ال أن إال

مبشكالت العمل، حقث إن اختاذ اليرار وحل املشكالت يعطمد لالدرجة األوىل املعلومات الدققية والصحقحة واليت 
ليدائل أن حتلقل اليقاانت واملعلومات من أجل حتديد اليديل املناسب ومتحقص ا اليرار كمايعطمد علقاها يف صنع 

 املعلومات مناها، قواعد بقاانت السطياء وضع يف اليصور عن انتج هذا يكون للوصول إىل اليرار الصائب، ورمبا
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ألسلوب حل املشكالت، حقث سقؤثر ذلك على حتيق  أهداف  املمارسة الطدريب وقلة عدم إىل لادإضافة
ن اليقاانت تعطرب املادة األولقة للمعرفة يف مكوانت املصرف وييلل من فعالقة اختاذ اليرارات داخل املصارف، نظرا  أل

موقف معني، بقنما تعطرب املعلومات هو املنطوج الصاحل لالسطخدام خالل عملقة اختاذ اليرار، فاليقادات ادإدارية 
مات تعطمد لدرجة كيرية يف قراراهتا على حصقلة املناقشات مع اآلخرين، وبوجه خاص مع اللجان اليت توفر له املعلو 

الغنقة، كما تعطرب الطيارير واجملالت واالنرتنت مصدر للمعلومات. لذلك تعطرب املعلومات العمود الفيري للعمل 
املطاحة  ادإداري واختاذ اليرارات، وبناء على ذلك فإن جودة اليرارات اليت تطخذ يطوقف على مدى توفر املعلومات

العيارات "مجع   جميءويؤكد هذا  لى هذه املاهارات ضرورية وهامةبذلك تكون احلاجة إىل الطدريب عملطخذ اليرار. و 
كل اليقاانت واملعلومات املمكنة عن مشكالت العمل" و" حتلقل اليقاانت واملعلومات من مجقع اجلوانب" يف 

 املراتب األخرية من عيارات هذ اليعد". 
 
 . تقييم أداء العامةلني5

 املاهارات أبعاد من ماهارة تيققم أداء العاملني توافر بعد عيارات سباتمطو  أن(، 8يف اجلدول رقم ) النطائج أظاهرت
 ميقاس وف ( 3.00-2.04) بني تراوحت اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدىادإدارية  اليقادية
 لعيارات العام املطوسط بلغ حقث( %41-%60) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده الذي اخلماسي الطدرج
 درجة فإن للمحك ووفيا   العيارات، بني فروقا   اجلدول أظاهر حقث (%(50 بلغت بوزن نسيب ،(2.50) اليعد هذا
 اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة لدى ادإدارية اليقادية املاهارات أبعاد من تيققم األداء ماهارة بعد فراتو 

  )قلقلة(. بدرجة كانت
 هناك أن كما واملطمقز، املطدين بشيقه لألداء حمددة معايري اسطخدام يف اليصور إىل ذلك يف السيب يعود ورمبا
 الطيققم كون إىل لادإضافة للموظف، الفعلي األداء تيققم عن ليعدها للموظفني الوظقفي األداء تيققم مناذج يف قصور
 ال ولالطايل تيققماهم، نطائج على وظفامل اطالع يف الشفافقة عن بعقدا   وسري روتقين بشكل السنة يف واحدة مرة يطم

 ألمهقة العلقا اليقادات إدراك مسطوى يف النسيب االخنفاض عن انتج هذا يكون وقد األداء، على أتثري له يكون
 عالعيارات "وض جميءيف أداء العمل، ويؤكد هذا  وامليصرين اجملطاهدين بني الطمققز يف ودوره معايريه وحتديد الطيققم

اء املطمقز وكذلك الغري مييول وإبالغه للموظفني" و" اسطخدام مناذج لطيققم األداء الوظقفي" يف املراتب معايري لألد
 املطدين األداء تصحقح على اليدرة لدياهم اليقادات ادإدارية تطوافر بعض أن إال األخرية من عيارات هذا اليعد.

 أبس ال بصورة واملسئولقات والواجيات املاهام حتديد ىعل قدرهتم عن انتج وذلك اجلقد، أدائاهم على األفراد وتشجقع
العيارات  جميءمن املوظفني، ويؤكد هذا  املييول غري األداء بطصحقح ييوم أبن رئقس ألي طيقعي أمر وهو هبا،

"تصحقح األداء غري املييول وتشجقع األداء اجلقد" و"اليدرة على حتلقل الوظائف )حتديد املاهام والواجيات 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 1, 2015 

           

 
 151 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

  (" يف املراتب األوىل من عيارات هذا اليعد.تقاواملسؤول
 أبعاد من أمهقة ماهارة تيققم أداء العاملني بعد عيارات مطوسبات أن (،8يف اجلدول رقم) النطائجكما بقنت 

 وف 4.50-4.33) )بني  لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة تراوحتادإدارية اليقادية  املاهارات
 العام املطوسط بلغ حقث(86.6%-90%) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده الذي اخلماسي رجالطد ميقاس
 تيققم األداء ماهارة عدأمهقة ب درجة فإن للمحك ووفيا   (،%88) بلغت بوزن نسيب ،(4.39) اليعد هذا لعيارات

 )ماهمة جدا(. بدرجة كانت اللقيقةاليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية  لدى دإداريةا اليقادية املاهارات أبعاد من
ويعقد الياحث ذلك إىل أن أراء أفراد عقنة الدراسة كانت على درجة كيرية من األمهقة لطيققم األداء، حقث يطضح 

تُعُد من الوظائف املاهمة يف األعمال ادإدارية املصرفقة وما  اال هنأنه من املاهم جدا أن تطوافر ماهارة تيققم األداء، 
من تيققم وحتديد األداء، حقث تربز أمهقة الطيوميات السابية للعاملني من خالل اسطياء املعلومات،  يرتتب علقاها

األكثر أمهقة واحطواء  لالحطقاجات احلالقة واملسطييلقة يف ضوء الطوصقات اليت يَُذي ل هبا الطيومي الدوري. وامليارنة بني 
عن العمل ، كما يدخل  املطياعسنيني املوظفني املثالقني واملوظفني األداء الفعلي واألداء املبلوب من أجل الطمققز ب

ضمن تيققم أداء العاملني دوراي تلك الدراسات اليت تيقس معدالت األداء، حقث تعطرب ميقاسا  لدرجة وإنطاجقة 
اء العمل عن العامل ولالطايل حتديد نوع وكمقة حاجطه الطدرييقة، وأيضا دراسات تيارير الكفاءة اليت ييدماها رؤس

 يف رفع كفاءة العاملني بوحداهتم أو حتت إشرافاهم. وآرائاهم، ملرؤوسقاهمنياط اليوة والضعف 
 
 . بعد مهارة االبداع اإلداري6

 املاهارات أبعاد من ماهارة االبداع ادإداري توافر بعد عيارات مطوسبات أن (،9يف اجلدول رقم ) النطائج أظاهرت
 ميقاس وف ( 3.20-1.60) بني تراوحت ت ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقةاليقادا لدىادإدارية  اليقادية
 لعيارات العام املطوسط بلغ حقث( %32-%64) بني تراوحبوزن نسيب  الياحث حدده الذي اخلماسي الطدرج
 فإن للمحك ووفيا   العيارات، بني فروقا   اجلدول أظاهر حقث(%51.8( بلغت بوزن نسيب ،(2.59) اليعد هذا
اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية  لدىادإدارية  اليقادية املاهارات أبعاد من االبداع ادإداري ماهارة بعد فراتو  درجة
 )قلقلة(.  بدرجة كانت اللقيقة

وميكن أن يعزى ذلك إىل اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة تعقش يف فرتة سريعة الطغريات االقطصادية 
جقة ولالطايل فإهنا تواجه العديد من املشكالت اليت يطبلب حلاها تفكريا  خالقا  يدعم اليدرة على حل والطكنولو 

املشكالت ببرق إبداعقة ألن البرق الطيلقدية الروتقنقة حلل املشكالت غري جمدية. كما أن ادإبداع ضروري 
املنافسة واالسطمرار يف السوق ملنظمات األعمال لقس من أجل اسطمرارها فحسب ولكن من أجل متكقناها من 

وتيدمي ما هو جديد، كذلك يعمل االبداع على تعزيز عالقة الطفاعل بني املنظمة وبقئطاها، واجياد احللول 
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للمشكالت الداخلقة واخلارجقة اليت تواجاهاها لادإضافة إىل ذلك متكناها من مواكية املسطجدات ومواجاهة الطحدايت 
ة اجلديدة املطمثلة لالعوملة وثورة املعلومات، أضف إىل ذلك فإن العامل يشاهد خصوصا  يف ظل الطحوالت العاملق

ارتفاعا  واضحا  يف توقعات العمالء، مما يدفع املنظمات عموما  واملصارف الطجارية خصوصا ، إىل تيين ادإبداع من 
قاة وازدادت حاجة املنظمات له أجل الوفاء هبذه الطوقعات. ويؤدي أيضا  االبداع دورا  ماهما  يف جوانب وجماالت احل

يف ظل تقار العوملة، والطكنولوجقا اجلديدة، وثورة املعلومات واالتصاالت، مما دفع لاملنظمات إىل تنمقة ادإبداع 
أُفضل الوصول العيارات "  جميءلقمكناها من الطعايش والطكقف مع مطبليات املسطييل واملطغريات اليقئقة. ويؤكد هذا 

يطولد "و " العمل لطبوير اجلديدة األفكار طرح على العاملون ُأشجع" و "  ة دإقناع اآلخرين هبا.إىل أفكار جديد
 يف املراتب األوىل من عيارات هذا اليعد. لدى إحساس قوي  لالرغية يف الطغقري"

ا يف املوقف لاليدرة العالقة على رؤية الكثري من املشكالت وادإحساس هب حتضى كما أن بعض اليقادات ادإدارية ال
الواحد رؤية واضحة تعطمد على األسس العلمقة للطفكري حبل املشكالت واالحساس هبا، ولالطايل حتديدها حتديدا  
دققيا  من حقث الطعرف على حجماها وابعادها وآاثرها. ألن هذا يعطرب من أهم عوامل االبداع ادإداري لاعطيار 

 و األفاق لطفكري ادإبداعي ادإداري. كما أن أفراد عقنة الدراسة الاحلساسقة للمشكالت عنصر اليداية لالنبالق حن
تعلن عن أفكار يف غاية األمهقة تساعد يف الرفع من مسطوى األعمال لاملصرف خاصة يف اللياءات اجلماعقة مما 

ء األفراد إىل عدم جزءا  قلقال  من إمكانقات أفرادها، مما قد يدفع هؤال رتسطثميعرقل حركة الطيدم للمنظمة نظرا ألهنا 
االهطمام وبذل املزيد من اجلاهود حلل املشكالت أو قد تكون ثيافة املنظمة من معطيدات وققم سائدة قد حتد من 
تفكري العاملني كاالعطياد أبن حل املشاكل أمر يطبلب العييرية وتيطصر على أفراد دون غريهم، كما أن غقاب 

 الطيدير، بناء على ادإجناز واملكافتت واحلوافز واملخاطرة واالسطياللقة حقث الدوافع على االبداع مطمثلة لاحلاجة إىل
بذلك تكون احلاجة إىل الطدريب على أن كل هذه الدوافع قد حتد من الطوصل إىل األفكار أو احللول ادإبداعقة. و 

" ات سلقمة حلل املشكالتون مطأكدا  من تطيع إجراءأكُ العيارات "  جميء. ويؤكد هذا هذه املاهارات ضرورية وهامة
أُعلن عن أراء غاية األمهقة تُثري اآلخرين يف اللياءات "و "  اليدرة على االسطنطاج ومعرفة أسياب املشكلة بسرعةو "

يف املراتب األخرية من هذا اليعد. وتطف  هذه النطقجة بشكل عام مع النطائج اليت توصلت إلقاها دراسة " اجلماعقة
(، واليت أشارت إىل تدين مسطوى املاهارات ادإدارية وأمهقة االحطقاج 1990)عيدالفطاح، (، ودراسة 2001) مشوط

( اليت أشارت إىل 2005وختطلف هذه النطقجة بشكل عام مع النطائج اليت توصلت إلقاها دراسة مفلح ) الطدرييب هلا.
 ارتفاع مسطوى املاهارات ادإدارية.

 :الدراس  إليها توصةلت اليت النتائج أهم
املاهارات اليقادية ادإدارية تراوحت بني  أبعاد من الطخبقط مطوسبات عيارات بُعد أن   أظاهرْت النطائج. 1
( وف  ميقاس الطدرج اخلماسي الذي حدده الياحث، %56-%46( وبنسية مئوية بلغت )2.28-2.81)
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للمحك فإن  درجة  ( ووفيا  %51.8( بنسية مئوية بلغت )2.59حقث بلغ املطوسط العام لعيارات هذا الُيعد )
تّوفر بُعد ماهارة الطخبقط من أبعاد املاهارات ادإدارية لدى اليقادات ادإدارية لاملصارف الطجارية اللقيقة كانت بدرجة 

 تّوفر)قلقلة(.
املاهارات اليقادية ادإدارية تراوحت بني  أبعاد من الطنظقم مطوسبات درجة تّوفر بُعد ماهارة أن   أظاهرْت النطائج .2
( وف  ميقاس الطدرج اخلماسي الذي حدده الياحث؛ %56-%47( وبنسية مئوية بلغت )2.34-4.81)

( ووفيا  للمحك فإن  درجة تّوفر بُعد %51( وبوزن نسيب بلغ )2.56حقث بلغ املطوسط العام لعيارات هذا الُيعد )
 .ماهارة الطنظقم كانت بدرجة )قلقلة(

-2.37املاهارات اليقادية ادإدارية تراوحت بني ) أبعاد من الطوجقه عدمطوسبات عيارات بُ  أن   أظاهرْت النطائج .3
( وف  ميقاس الطدرج اخلماسي الذي حدده الياحث؛ حقث بلغ %57-%47(( وبوزن نسيب تراوح بني 2.84

( ووفيا  للمحك فإن  درجة تّوفر بُعد ماهارة %52( وبوزن نسيب بلغ )2.60املطوسط العام لعيارات هذا الُيعد )
 .لطوجقه كانت بدرجة )قلقلة(ا
املاهارات اليقادية ادإدارية تراوحت بني  أبعاد اختاذ اليرار من مطوسبات عيارات بُعد أن   أظاهرْت النطائج .4
( وف  ميقاس الطدرج اخلماسي الذي حدده الياحث؛ %59 -%50( وبوزن نسيب تراوح بني )2.48-2.94)

( ووفيا  للمحك فإن  درجة توافر %54( بنسية مئوية بلغت )2.67د )حقث بلغ املطوسط العام لعيارات هذا الُيع
 .بُعد ماهارة اختاذ اليرار كانت بدرجة )مطوسبة(

املاهارات اليقادية ادإدارية تراوحت  أبعاد من مطوسبات درجة تّوفر بُعد ماهارة تيققم األداء أن   أظاهرْت النطائج .5
( وف  ميقاس الطدرج اخلماسي الذي حدده الياحث %60-%41( وبوزن نسيب تراوح بني )3.00-2.04بني )

( ووفيا  للمحك فإن  درجة تّوفر بُعد %50( وبوزن نسيب بلغ)2.50حقث بلغ املطوسط العام لعيارات هذا الُيعد )
 ماهارة تيققم األداء كانت بدرجة )قلقلة(.

املاهارات اليقادية ادإدارية تراوحت بني  أبعاد من مطوسبات درجة تّوفر بُعد ادإبداع ادإداري أن   أظاهرْت النطائج .6
( وف  ميقاس الطدرج اخلماسي الذي حدده الياحث %64 -%32( وبوزن نسيب تراوح بني )3.20 -1.60)

( ووفيا  للمحك فإن  درجة تّوفر %51.8( وبوزن نسيب بلغ )2.59حقث بلغ املطوسط العام لعيارات هذا الُيعد )
 نت بدرجة )قلقلة(.بُعد ادإبداع ادإداري كا

ادإدارية لدى اليقادات ادإدارية  ادإمجايل لدرجة تّوفر املاهارات اليقادية احلسايب املطوسط أن   أظاهرْت النطائج .7
(  وبدرجة تّوفر )قلقلة( وكان أعلى ماهارتني %51.7( وبوزن نسيب بلغ )2.58لاملصارف  الطجارية اللقيقة بلغ )

( وبدرجة تّوفر %54.5( وبوزن نسيب بلغ )2.67ليرار مبطوسط حسايب بلغ )مطّوفرتني مها: ماهارة اختاذ ا
( بدرجة تّوفر )قلقلة( بقنما  %52( بوزن نسيب بلغ )2.60)مطوسبة( مث ماهارة الطوجقه مبطوسط حسايب بلغ )
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تّوفر  ( بدرجة%50( بوزن نسيب بلغ )2.50كانت أقل ماهارة تّوفرا  هي ماهارة تيققم األداء مبطوسط حسايب بلغ )
( بوزن 4.42)قلقلة( بقنما أظاهرْت النطائج أن  املطوسط احلسايب ادإمجايل لدرجة أمهقة املاهارات اليقادية ادإدارية بلغ )

( بدرجة أمهقة )ماهمة جدا ( وكانت أعلى أهم ماهارتني مها: ادإبداع ادإداري مبطوسط حسايب %88.5نسيب بلغ )
أمهقة )ماهمة جدا (  وكانت أقل ماهارة أمهقة  ماهارة الطخبقط، ( بدرجة %91( بوزن نسيب بلغ )4.54بلغ )

 ( بدرجة أمهقة )ماهمة جدا (.%87.4( بوزن نسيب بلغ )4.37مبطوسط حسايب بلغ )
 :التوصياتأهم 
 الحطقاج وفيا   جلمقع املسطوايت اليقادية، املاهارات اليقادية مجقع على ومكثفة عاجلة دورات تدرييقة عيد .ضرورة1
 . ققادي مسطوى كل
ليائد ا هبا يعمل  اليت ادإدارة الحطقاج وفيا   ،ادإدارية اليقادية املاهارات على الطدريب أولوايت سلم ترتقب. 2

  وذلك حسب املسطوى اليقادي لإلدارة الطابع هلا اليائد ادإداري. فاملاهم لاألهم ييدأ حبقثُ  ادإداري
للحدِّ  للطدريب لاملصارف الطجارية اللقيقة الطخبقط يف األساس واعطيارها الفعلقة الطدرييقة االحطقاجات حتديد. 3
 .الطدرييقة الربامج طرح يف العشوائقة أو البرق الطكالقف الزائدة، من
حتلقل بقئة املنظمة سوات  أسالقب مثل: الطدرييقة االحطقاجات حتديد يف احلديثة األسالقب اسطخدام. 4
(SWOTوالطحديد ،) وغريها اجلماعات مشاكل  ، وحتلقلالواثئ وحتلقل الذايت . 
 أبسس الطدرييقة حتديد االحطقاجات مرحلة من ابطداء   الطدرييقة العملقة دإجناز وهادفة واضحة مراحل اعطماد. 5

 .لألداء املسطمر إجراء الطحسني هبدف الطدرييقة العملقة بطيومي علمقة، وانطاهاء  
 املصارف وحتديد واجيات وماهمات ومسئولقات كل قباع ف يفالوظائ جلمقع الطوصقف الوظقفي مشروع تّيين .6

 لكل الطدرييب االحطقاج حتديد عملقة لطساهقل سقيوم بشغلاها ومؤهالت وقدرات الشخص الذي بدقة، وظقفة
 .وظقفة

 
 أهم املراجع:

 الياهرة: يشي،الو  السقد فطحي ،اسرتاتقجقات الطغقري -األسالقب اليقادية للموارد اليشرية: األخالق ادإدارية. 1
   .2013 ،صرم ،اجملموعة العربقة للطدريب والنشر

   .2010 ،سامة للنشر والطوزيعأعمان: دار  ،اخلاطر، فايز اسرتاتقجقة الطدريب الفعال .2
 .. http://cbl.gov.ly/ar، هقكلة املصارف الطجارية اللقيقةتيرير مصرف لقيقا املركزي  .3
، دار دييونو للبياعة والنشر والطوزيع، عمان، االردن، 1ح معمار، طالطدريب: األسس وامليادئ، صال .4
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