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 مهارات املديرين اإلدارية يف األجهزة احلكومية
 (دراسة ميدانية):  التمكنبني املمارسة و 

 
 
 أمحد بن سامل العامري و منصور بن متعب بن عبدالعزيز

 ،كلية العلوم اإلدارية  ،قسم اإلدارة العامة 
 11451، الرايض  2459ص .ب: 

 هـ(30/3/1424هـ ؛ وقبل للنشر يف 5/11/1423)قدم البحث يف 
 

انطالقا من أهمية دور المديرين في تسيير مهام األجهزة الحكومية في  .ملخص الدراسةة

المملكة العربية السعودية والتي تضطلع بدور كبير في إدارة عملية التنميةة فةي الةبالد 
، تهدف هذه الدراسةة إلةا التعةرف علةا المهةاراا اإلداريةة التةي يمارسةها المةديرون 

ومدى تمكنهم منها وأثر العوامة  الخصيةية وممارسةة المهةارة  في األجهزة الحكومية
علا إحساسهم بالتمكن من هذه المهاراا. ولتحقية  هةذه األهةداف يةمم الباحثةان أداة 
 القيةةام مةةدى ممارسةةة وتمكةةن المةةديرين مةةن هةةذه المهةةاراا ، حيةة  تةةم إصضةةاعه

مفةةرداا  مفةةردة مةةن 400اليةةدو والثبةةاا.  بعةةد ذلةةك تةةم توزيعهةةا علةةا  االصتبةةارا
اسةةتبانة بمعةةد   230مجتمةةع الدراسةةة ، بلةةئ العااةةد منهةةا واليةةالا للتحليةة  حةةوالي 

حيةة  تةةم معالجتهةةا بالحاسةةا اخلةةي واسةةتصدم عةةدد مةةن  %57.5اسةةتجابة بلةةئ حةةوالي 
االنحةراف المعيةار، ، وتحلية  االنحةدار واألساليا اإلحيااية كالمتوسط الحسةابي ، 

لا الدراسةة إلةا أن المةديرين يمارسةون بعةض لإلجابة عن تساؤالا الدراسة.  توية
المهةةاراا داامةةا مثةة  العمةة  بةةرول الفريةة  الواحةةد ، حسةةن التعامةة  مةةع اخصةةرين ، 
ويمارسةةون بعضةةها اخصةةر مالبةةا مثةة  معالجةةة خةةكاوى المةةراجعين ، والتفةةاوض مةةع 

، كمةا يمارسةون مهةاراا أصةرى مةن وقةا خصةر ةاخصرين ، وكتابة التقةارير اإلدارية
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ليةة  البيانةةاا ووضةةع الصطةةط االسةةتراتيجية ، كمةةا وجةةد أن هةةؤال  المةةديرين مثةة  تح
ممكنةةون مةةن بعةةض المهةةاراا مثةة  العمةة  بةةرول الفريةة  الواحةةد وحسةةن التعامةة  مةةع 
اخصةةرين وميةةر متمكنةةين مةةن الةةبعض اخصةةر مثةة  تحليةة  البيانةةاا ووضةةع الصطةةط 

ا فةي مةدى إحسةام االستراتيجية. وأصيةرا كخةفا الدراسةة عةن أن أهةم العوامة  تة ثير
المةةديرين بةةالتمكن هةةو مةةدى ممارسةةتهم للمهةةارة وإلةةا حةةد أقةة  مةةؤهلهم العلمةةي.  فةةي 

  النهاية تم طرل عدد من التويياا العملية واألكاديمية.
 مقدمة

تواجه المنظماا في العيةر الةراهن العديةد مةن التحةدياا واليةعوباا ، 
هةةذه المنظمةةاا ويخةةك  المةةديرون أحةةد أهةةم العنايةةر المةةؤثرة فةةي إدارة 

ا والتعام  مع مث  هذه التحدياا من أج  الويو  بهةا إلةا تحقية  أهةدافه
ليةة بفعالية وكفا ة.  وما من خك فقد كخف الفكر اإلدار، والممارسةة العم

أن نجال المنظماا أو فخلها مرهةون بدرجةة كبيةرة بمةدى تمتةع المةديرين 
صتلةف يقومون بهةا فةي مبالمهاراا اإلدارية المناسبة لطبيعة األدوار التي 

دى المواقع والمستوياا التنظيمية.  ولع  أهميةة دور هةؤال  المةديرين ومة
ا تمتعهم بالمهةاراا اإلداريةة المناسةبة تتعةاظم فةي القطةاو الحكةومي بسةب
فةي  طبيعة هذا القطاو وحجم التحدياا الداصلية والصارجية التي يواجههةا.

لتعةةرف علةةا المهةةاراا ضةةو  ذلةةك ، تةة تي هةةذه الدراسةةة فةةي محاولةةة ل
نها ماإلدارية التي يمارسها المديرون في األجهزة الحكومية ومدى تمكنهم 

بغيةةةة الويةةةو  إلةةةا فهةةةم أعمةةة  لواقةةةع المهةةةاراا اإلداريةةةة فةةةي القطةةةاو 
 الحكومي وما يمكن عمله لتحسين وتطوير هذا الواقع.

 
 مشكلة البحث 

فاع  ومةؤثر يقوم المديرون في مصتلف المستوياا اإلدارية بدور  
في قيادة منظماتهم نحو تحقي  أهدافها وماياتهةا ، وتتحةدد كفةا ة أدا  هةذه 

إلةةا حةةد كبيةةر بمسةةتوى كفةةا ة مواردهةةا البخةةرية التةةي تضةةطلع  المنظمةةاا
وعليةةه ولكةةي   .بةةدور أساسةةي فةةي تسةةيير دفةةة األمةةور فةةي هةةذه المنظمةةاا

فيهةةا فةةي  تحقةة  هةةذه المنظمةةاا أهةةدافها ، فأنةةه البةةد أن يتمتةةع المةةديرون
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مصتلةةةف المسةةةتوياا اإلداريةةةة بمهةةةاراا معينةةةة تعيةةةنهم علةةةا أدا  المهةةةام 
 الموكولة إليهم .

وإذا كانةةا هةةذه المهةةاراا أساسةةية وال منةةا عنهةةا ، فةةأن أهميتهةةا  
تصتلةةةف مةةةن مسةةةتوى إدار، إلةةةا  صةةةر وربمةةةا مةةةن إدارة إلةةةا أصةةةرى . 

قةد  يةة العليةافالمهاراا التةي يحتةاإ إليهةا المةديرون فةي المسةتوياا اإلدار
تصتلةةف عةةن تلةةك التةةي يحتةةاإ إليهةةا مةةن هةةم فةةي المسةةتوى األدنةةا. كمةةا أن 

اا اإلداراا ذاا الطبيعةةة الفنيةةة قةةد تحتةةاإ إلةةا أن يتمتةةع مةةديروها بمهةةار
 [.1] تصتلف عن أولاك الذين يعملون في إداراا ليسا فنية

وفةةي األجهةةزة الحكوميةةة فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية تتعةةاظم  
يةو، المديرين في تسةيير مهةام إداراتهةم انطالقةا  مةن الةدور الح دور أهمية

 الةةذ، تلعبةةه هةةذه األجهةةزة فةةي عمليةةة التنميةةة إجمةةاال  حيةة  يخةةك  القطةةاو
الد . الحكومي حاليا  المحور األسام في دفع عجلة التنمية والتطور في الب

ا وإذا كان األمر كةذلك فةأن المةديرين يمثلةون حجةر األسةام فةي قةدرة هةذ
القطةةاو علةةا تحقيةة  أهدافةةه . مةةن هنةةا تبةةرز الحاجةةة إلةةا التعةةرف علةةا 
مسةةتوى كفةةا ة هةةؤال  المةةديرين فةةي مصتلةةف ضةةروا المهةةاراا اإلداريةةة 

راسةة فأن هذه الد وبأيجاز وأكثر هذه المهاراا إلحاحا  لممارسة أعمالهم. 
تسةةعا إلةةا الكخةةف عةةن المهةةاراا اإلداريةةة المسةةتصدمة فةةي المسةةتوياا 

 عةةنة المصتلفةةة ومةةدى الةةتمكن مةةن اسةةتصدامها ، وتحةةاو  اإلجابةةة اإلداريةة
 التساؤالا التالية :

مةةةةاهي المهةةةةاراا اإلداريةةةةة التةةةةي يمارسةةةةها المةةةةديرون فةةةةي  -1
 المستوياا اإلدارية المصتلفة ؟

ماهي المهاراا اإلدارية التي يةرى المةديرون أنهةم متمكنةون  -2
 ؟أنهم أق  تمكنا   نمنها وتلك التي يرو

 ،والمرتبة الوظيفيةة المؤه  التعليمي ، ير عام  ت ث درجة ما -3
درجةةةة إدراك المةةةديرين علةةةا وممارسةةةة المهةةةارة ، والعمةةةر ، والصبةةةرة 

 ؟ ممارسة المهارة اإلدارية لتمكن منل

 
 أمهية الدراسة وأهدافها 
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يمثةة  تمتةةع المةةديرين بالمهةةاراا اإلداريةةة الالزمةةة للقيةةام ب عبةةا   

ل حقيةة  المنظمةةة ألهةةدافها . ويعتمةةد نجةةاوظةةاافهم الدعامةةة الرايسةةة نحةةو ت

ا علا كفا ة أدا  المديرين فيهةا فةي مصتلةف المسةتويا وتميزها المنظماا

ها اإلدارية . وت سيسةا  علةا ذلةك ، فةأن أهميةة هةذه الدراسةة تنبةع مةن سةعي

مدى ونحو معرفة المهاراا اإلدارية األكثر إلحاحا  في األجهزة الحكومية 

 يةف يمكةةن االرتقةا  بمسةتوى كفةةا تهم . كمةا تنبةةعتمكةن المةديرين منهةةا وك

أهمية هذه الدراسة من كونها من أوااة  الدراسةاا التةي تناولةا موضةوو 

فةةي األجهةةزة الحكوميةةة مةةن حيةة  مةةدى اسةةتصدامها  المهةةاراا اإلداريةةة

التةةي  ودرجةةة الةةتمكن منهةةا ، فمةةن صةةال  الكخةةف عةةن المهةةاراا اإلداريةةة 

 سةتوياا اإلداريةة ستسةاهم هةذه الدراسةةيحتاجها المديرون في مصتلةف الم

فةةي توجيةةه جهةةود هةةذه األجهةةزة نحةةو الةةدوراا التدريبيةةة الالزمةةة لكةة  

مسةةةةتوى إدار، وطبيعةةةةة ونوعيةةةةة الةةةةدوراا التدريبيةةةةة الواجةةةةا عقةةةةدها 

وكةةةذلك دورهةةةا فةةةي تحديةةةد  للمةةةديرين فةةةي المسةةةتوياا اإلداريةةةة المصتلفةةةة

ي فةالستفادة من نتااجهةا الموايفاا الالزمة لخغ  الوظااف ، كما يمكن ا

ة القطاعةةاا الحكوميةةة فةةي الةةدو  العربيةةة األصةةرى التةةي تماثةة  بياتهةةا بياةة

 المملكة العربية السعودية.

 أما أهداف هذه الدراسة فيمكن تلصييها بالتالي : 
التعرف علا المهةاراا التةي يمارسةها المةديرون فةي األجهةزة  -1

 سة.هذه المهاراا ممار وأق  الحكومية وبيان أكثر
التعرف علا درجة تمكةن المةديرين مةن هةذه المهةاراا وبيةان  -2
 تمكنا.المهاراا وأق  هذه  أكثر

المرتبةةةة الوظيفيةةةة ، والعمةةةر ، عامةةة   درجةةةة تةةة ثيرتوضةةةيا  -3
، وممارسةةةة المهةةةارة علةةةا درجةةةة تمكةةةن المؤهةةة  العلمةةةي و،  الصبةةةرةو

 .المديرين من المهاراا اإلدارية
التةةي مةةن ة والعمليةةة طةةرل مجموعةةة مةةن التويةةياا األكاديميةة -4

أهميةةة مناسةةبة علةةا يةةعيد  المهةةاراا اإلداريةةةخةة نها إعطةةا  موضةةوو 
 .التطبي  العملي والبح  العلمي
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 أدبيات الدراسة

لتكوين أسام معرفي يمكةن القةارم مةن التعةرف علةا المنطلقةاا  
ا علا مة الفكرية التي تناولا "المهاراا اإلدارية " بجوانبها المتعدد وبنا 

يةةه أدبيةةاا المعرفةةة ذاا العالقةةة بموضةةوو البحةة  ، فلقةةد تةةم ركةةزا عل
والمهةةاراا اإلداريةةة فةةي ، باصتيةةار مناقخةةة مفهةةوم المهةةاراا اإلداريةةة 

 ضةووالتي تناولا هذا المووكذلك أهم الدراساا السابقة ، الفكر اإلدار، 
. 

 
 مفهوم املهارات اإلدارية

لةةدى يخةةير ميةةطلا " المهةةاراا " إلةةا تةةوفر قةةدراا خصيةةية  
 ة جيةدة. ولةذاقبعض األفراد لكي يقوموا ببعض األعما  والنخاطاا بطري

لمهةن الألدا  الفاع  والجيةد لمعظةم  اأساسي امتطلب دفأن توفر المهاراا يع
رة فممارسة مهنةة الطةا والهندسةة والمحامةاة واإلدا  والنخاطاا البخرية.

التةةي  وجميةةع المهةةن األصةةرى تسةةتلزم مجموعةةة مةةن المهةةاراا األساسةةية
ينبغةةةي توفرهةةةا لةةةدى ممارسةةةيها لكةةةي يةةةؤدوا متطلبةةةاا أعمةةةالهم بطريقةةةة 

 يحيحة ومتميزة .
اعةة والحذاقةة رالب في عالم المنظمةاا تمث  " المهاراا اإلدارية " 

هم التةةي تمكةةن المةةديرين مةةن أدا  المهةةام والوظةةااف اإلداريةةة المطلوبةةة مةةن
يمتلةةةك القةةةدراا بطريقةةة سةةةليمة ومتميةةةزة . فةةاإلدار، المةةةاهر هةةةو الةةذ، 

فةةي اخصةةرين  كيفيةةة التةة ثيرالفكريةةة والسةةماا السةةلوكية التةةي تمكنةةه مةةن 
    ألدا  األعمةةةا  وتحقيةةة  األهةةةداف التنظيميةةةة بكفةةةا ة وفاعليةةةة.وقيةةةادتهم 

فالمهةةاراا اإلداريةةة تمثةة  سةةلوكياا نتجةةا وتكونةةا مةةن صةةال  التطبيةة  
 لتةةي إذا طبقةةااليةحيا للنظريةةاا والتقنيةة وكةةذلك اإلرخةةاداا السةلوكية ا

 نالتطبي  اليحيا فأنها تطةور وتحسةن المهةاراا اإلداريةة لةدى المةديري
[2.] 

أن المهاراا اإلدارية ليسا ثابتة ومحددة ب  متعددة من المؤكد  
ومتنوعة ، فالمهاراا اإلدارية المطلوبة لمدير إدارة الخاون المالية قد ال 
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كما أنه نتيجة   المتابعة.تتطاب  مع المهاراا المطلوبة لمدير المراقبة و
للتجدد الفكر، في األبحا  والدراساا التي تناولا المهاراا اإلدارية ، 
وتعدد البرامج المعنية بتعليم المهاراا اإلدارية ، وكذلك التطور في تقنية 
،  المعلوماا والتوسع في استصداماا الحاسا اخلي وصدماا اإلنترنا

دة مما يحتم علا المديرين في فأن المهاراا اإلدارية كذلك متجد
الحكومي والصاص تطوير مهاراتهم اإلدارية من صال   ينالقطاع

االستفادة من المراجع العلمية والتطبيقاا المتعددة والمعنية بالمهاراا 
 .[3] اإلدارية وصاية ذاا العالقة المباخرة بمتطلباا أعمالهم ووظاافهم

 
 املهارات اإلدارية يف الفكر اإلداري

ليم هناك أكثر أهمية في إدارة المنظماا سوا  في التنفيذ الناجا  
في إدارة المنظماا كك  من نوعية المديرين  مللبرامج واألعما  أ

عطا ومستوى أدااهم . فمنذ البداياا األولا لتطور الفكر اإلدار، ، أ
ا نها تحدد المهاراإالنخاطاا اإلدارية للمديرين أهمية كبيرة حي  

 [.4] التي يجا أن يمتلكها المديرون لتحقي  أهداف المنظمةاألساسية 
فلقد ركزا مراجع المعرفة من كتا ومقاالا في مجا  مدرسة  

ن ماإلدارة الكالسيكية علا تحديد أسم للمهاراا اإلدارية المطلوبة 
 صال  تحديد أسم للنخاطاا واألدوار الرايسية للمديرين في منظماا

م في كتابه 1916عام  (Henry Fayol) ي كما حدد هنر، فا  العم .
ة المخهور " اإلدارة اليناعية والعامة " صمم مهاراا إدارية أساسي

 ضا  ،ة أيللمديرين تتمث  في التصطيط والتنسي  والتنظيم والتوجيه والرقاب
النخاطاا  (PODSCORB)حدد لوثر جوليك من صال  ميطلحه الخهير و

ارة التصطيط والتنظيم والتوظيف وإد األساسية للمديرين والمتمثلة في
 [.4] األفراد والتوجيه والتنسي  وكتابة التقارير وإعداد الميزانية

وفي أعقاا الحرا العالمية الثانية ركز عدد من المفكرين  
والباحثين في دراساتهم علا نخاطاا ومهاراا المديرين في منظماا 

التنظيمي . فلقد حددا تلك العم  والمتعلقة بالعالقاا اإلنسانية والسلوك 
الدراساا نخاطاا مهاراا المديرين األساسية ب نها القدرة علا القيام 
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بالنخاطاا المتعلقة بالمحافظة علا أعضا  التنظيم وتسهي  التفاع  
واالتيا  بين جماعاا العم  . ولقد استمر هذا النهج في تحديد 

لمدرسة اإلنسانية في المهاراا اإلدارية إلا وقتنا الحاضر حي  تبنته ا
اإلدارة مع إضافة مجموعة من المهاراا المعنية بتطوير العالقاا 
 اإلنسانية داص  التنظيم والمبادرة لتنظيم التداص  والتفاع  بين األفراد في

ومن هذا المنطل  ركز سيختربرنارد وهيربرا  [. 4]  منظماا العم
خاركة واالتياالا سايمون علا تطوير مهاراا المديرين في إدارة الم

 .واتصاذ القراراا 
أكدا مدرسة النظم اإلدارية التي برزا في من جهة أصرى ،  

 علا مجموعة من ةميالديالالساحة الفكرية اإلدارية صال  الستيناا 
مة لمنظالمهاراا التي يجا أن يحظا بها المديرون ، فلقد رأى كان وكاتز ا

، ولذا فعلا  (Subsystem)ام وكذلك جز  من نظ (System)كنظام متكام  
جية لصاراالمديرين التنسي  بين أجزا  المنظمة وكذلك بين المنظمة وبياتها 

ن مبسووذلك لتحقي  أهدافها والحيو  علا احتياجاتها . وقد أثار جيمم تو
 اعقدم افي كتابه المخهور " المنظماا في عم  " ب ن المنظماا تمث  نظام

  منطلولكنه يصضع لمنط  الرخد . ومن هذا ال ويواجه عدم الت كد اومفتوح
مير  اراارأى ب نه يجا أن يتم تقسيم التنظيم إلا مستوياا ثالثة تستلزم مه

 اراامتطابقة ، فالمديرون في المستوى المؤسسي يجا أن تكون لديهم المه
ي ون ففي كيفية تنظيم وضبط عالقاا التنظيم بالبياة الصارجية ، والمدير

ما . ك دار، يجا أن تكون لديهم المهاراا في التنظيم والتنسيالمستوى اإل
اف إلخرافي المستوى الفني ينبغي أن يكون لديهم المهاراا في  ان المديرين

 0[5] علا النخاطاا الفنية والتنفيذية

تمث  المدارم الكالسيكية واإلنسانية والةنظم االتجاهةاا الرايسةة فةي  

 ة أدوارديد والتركيز في فتةراا زمنيةة متفاوتةمجا  اإلدارة التي تناولا بالتح

 انهجةمومهام المديرين ، ويرى العديد من المفكرين ب ن هذه المنطلقةاا تمثة  

يةةة ركةةز علةةا التنظةةيم الرسةةمي والبعةةد اإلنسةةاني واالعتبةةاراا البيا اتطويريةة

دى لنخاط المديرين، ومن ثم فهذه المنطلقاا في محتواها تويي ب ن يكةون لة

 الثالثة . األساسية للتعام  بفاعلية مع هذه األبعاد (Skills)لمهاراا المديرين ا
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وعلةةا الةةرمم مةةن أهميةةة هةةذه المنطلقةةاا الفكريةةة اإلداريةةة التةةي  
تي يجا أن تتوفر المهاراا ال -ضمنيا  –، ومن ثم  تناولا أدوار المديرين

وم قةتإال أن بعض المفكرين في مجا  اإلدارة أقةاموا جدليةة مقنعةة  ،لديهم 
علةةةةا أهميةةةةة الحيةةةةو  علةةةةا إثباتةةةةاا وبةةةةراهين تثبةةةةا مجةةةةرد القبةةةةو  

ن نتةةااج العديةةد مةةن إ، حيةة   وأعمةةالهم بالعموميةةاا فةةي نخةةاط المةةديرين
الدراسةةةاا واألبحةةةا  أظهةةةرا بةةة ن المةةةديرين يةةةؤدون أعمةةةالهم بطةةةرو 
وأسةةاليا مصتلفةةة وكةةذلك فةةأنهم يقومةةون ب عمةةا  ونخةةاطاا ليسةةا متعةةددة 

دا  ولذا فأن معرفة ما يحتاجون إليه من مهاراا أل فقط ب  كذلك مصتلفة .
يم أعمالهم يعتمد إلا حد كبير ليم فقةط علةا المسةمياا الوظيفيةة والمفةاه

بةةة  التعةةةرف علةةةا النخةةةاطاا الفعليةةةة التةةةي  (PODSCORB)اإلداريةةةة مثةةة  
يقومون بها وكيف يقضون أوقاا أعمالهم . ولقد أطلة  الةبعض علةا هةذا 

والتةةي  (Empirical School)دارة بالمدرسةةة التجريبيةةة التوجةةه فةةي أدبيةةاا اإل
ن المةديرون ومةا يحتةاجون إليةه مة هتتطلا ثوابا وبراهين لتحديد ما يفعلة

 [.4] مهاراا

 الدراسات السابقة 
التحديد الموضوعي واليحيا للمهاراا التةي يحتاجهةا المةديرون  

المةةديرون ألدا  متطلبةاا أعمةةالهم يتطلةةا المعرفةةة اليةحيحة بمةةاذا يفعةة  
وكيةةةف يقضةةةون أوقةةةاتهم فةةةي العمةةة  وذلةةةك لمعرفةةةة األدوار والنخةةةاطاا 

 األساسية التي يؤدونها وما تتطلبه من مهاراا .
ب ن الطريقة الرايسة المتبعة لمعرفة ماذا يفعة   [6] إمانتسبرأفاد  

المديرون يتم عن طري  توجيه أسالة لهم عن النخاطاا التي يقومون بهةا 
ونخةاطاتهم ، ومةن ثةةم  همك مةةن صةال  تيةنيف ألعمةةالحسةا أهميتهةا وذلة

علةةا الباحةة  أن يعةةاين النخةةاط الفعلةةي لهةةم داصةة  المنظمةةة ويحةةدد طريقةةة 
تعةةد أدبيةةاا اإلدارة   . وبعةةده لتسةةجي  المالحظةةاا قبةة  جمةةع المعلومةةاا

والدراساا المعنية بماذا يفع  المديرون محةدودة مقارنةة بالدراسةاا التةي 
ريةةةة . وبةةةالرمم مةةةن أن معظةةةم الدراسةةةاا المعنيةةةة تعنةةةا بالوظةةةااف اإلدا

ن يبموضةةةوو " مةةةاذا يفعةةة  المةةةديرون" كانةةةا عينةةةة الدراسةةةة فيهةةةا مةةةدير
القطةةاو الصةةاص ، إال أن الدراسةةاا المحةةددة التةةي  ايعملةةون فةةي منظمةةا

تناولةةةةةا مةةةةةدير، القطةةةةةاو الحكةةةةةومي قةةةةةد أعطةةةةةا بعةةةةةض المؤخةةةةةراا 
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فعلةا سةبي   ن.  ماذا يفعلوواالستنتاجاا التي يمكن االستفادة منها لتحديد 
م بدراسةة األدوار التةي يقةوم بهةةا 1968و صةرون عةةام   يةزالمثةا  قةام كات

مدير مدني في الحربية األمريكية حي  حدد مجموعةة مةن نخةاطاا  194
المةةةديرين مثةةة  التصطةةةيط ، والتوظيةةةف ، وإعةةةداد الميزانيةةةة ، والرقابةةةة، 

دراسةةة لمةةا يقضةةيه  والوقةةا الةةذ، يقضةةيه المةةدير مةةع المرؤوسةةين ، وقةةدم
المديرون في هةذه النخةاطاا مةع األصةذ فةي االعتبةار المتغيةراا المسةتقلة 

 [.7خ  ]ال… ، ومستوى اإلدارة ،  مث  مهمة الوظيفة ، وحجم اإلدارة
نخةاطاا المةديرين فةي األجهةزة [ حو  8]رإ انستبموفي دراسة ل 

المالحظةةة  وباسةةتصدام أسةةلواالحكوميةةة فةةي الواليةةاا المتحةةدة األمريكيةةة 
تتيةةف  مةةا مالبةةا   يهةةا المةةديرونبةة ن األعمةةا  التةةي يؤد ، وجةةدالمنهجيةةة 

 ال يعتمةةدون علةةاكمةةا أنهةةم  بةةالتنوو والتعةةدد وكةةذلك عةةدم االسةةتمرارية .
. يةةالمعلوماا المكثفة المكتوبة بة  علةا االجتماعةاا واالتيةاالا التلفون

تهم بطريقةةة ال يةةؤدون نخةةاطابةة ن المةةديرين برإ سةةتنما وعليةةه فقةةد اسةةتنتج
منهجيةةة ومنظمةةة وال يمكةةن القبةةو  بةة ن نخةةاطاتهم محةةددة وفةة  المفهةةوم 

 .(PODS CORB) مفهوم التقليد، العمومي لنخاط المديرين والمتمث  في

أدوار عينة من المةديرين فةي اإلداراا الحكوميةة  وفي دراسة عن 
كومةة في الوالياا المتحدة األمريكية علا المستوى الفيدرالي والوالية وح

)  تعنةةةا بيةةةيانة وحفةةةظ التنظةةةيم المةةةديرين  وجةةةد أن نخةةةاطاا،  المدينةةةة
(Maintenance تطبيةةةةة  األنظمةةةةةة واالتيةةةةةا  بالمرؤوسةةةةةين واإلخةةةةةراف ك
ونخةةةةةاطاا أصةةةةةرى تعنةةةةةا بتطةةةةةوير التنظةةةةةيم   ،الورقيةةةةةة   واالعمةةةةةا

(Development) تطةةةوير األنظمةةةة وحةةة  المخةةةكالا واالتيةةةا  بةةةاألجهزة ك
بةةة ن وصرجةةةا هةةةذه الدراسةةةة لطة التخةةةريعية . الحكوميةةةة األصةةةرى والسةةة

فةةي النخةةاطاا المعنيةةة بالمحافظةةة علةةا  معظةةم وقةةتهمالمةةديرين يقضةةون 
 .[9] التنظيم

ن صمسةة وفي مقالة عةن مةاذا يفعة  المةدير [10] أيضا  ناقش هيلز 

تقسةيم الوقةا بةين ، و اعتباراا تحةدد نخةاط المةديرين وهةي عمة  اإلدارة

، األعمةةا  ميةةر الرسةةمية ومةةع اخصةةرين ،  التعامةة و،  متطلبةةاا العمةة 

مةةا يفعلةةه المةةديرون مطةةاب  مةةع أن  وقةةد وجةةد  متطلبةةاا العمةة  اإلدار،.و
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. اصتالف طفيف لمةا يجةا أن يفعلةوه بنةا   علةا المةنهج اإلدار، التقليةد، 

 ، وتوزيع والرقابة لهم تتمث  في القيادة ، والتنسي  ،النخاطاا األساسية ف

، ط يصطةةتال، وبةةدو اال، وفةةاوض تال، ومةةع المخةةاك   التعامةة و ،  المةةوارد

 .لمرؤوسينا توجيهو

علا الرمم من اهتمام الباحثين في الدراسةاا التةي ناقخةا " مةاذا  

يفعةة  المةةديرون فةةي القطةةاو الحكةةومي " بتحديةةد األنخةةطة اإلداريةةة التةةي 

يؤدونهةةا أثنةةا  عملهةةم ، إال أنهةةم لةةم يجمعةةوا علةةا نخةةاطاا محةةددة وذلةةك 

 ا التالية :لألسبا

ة أن األعمةةا  والنخةةاطاا الفعليةةة للمةةديرين متعةةددة ومتنوعةة أوال  :
 ،وذلك بنا  علا عدد من االعتباراا مث  طبيعةة العمة  ، وحجةم اإلدارة 

 لخ .إ… وفلسفة اإلدارة ، وبياة العم  ،   
ة التويةةيف الةةوظيفي للمةةديرين فةةي الةةدلي  التنظيمةةي لألجهةةز ثانيةةا  :

ف ما يكون فضفاضا  وذلك يجع  من السهولة وجود اصتالالحكومية مالبا  
م فجوهر، في النخاطاا واألسلوا الذ، يتبعه المديرون ممن يحملون ن

 المسما الوظيفي .
سةما الحقيقة الثابتة أن طبيعة العم  الحكةومي مهمةا اصتلةف م ثالثا :

العمةة  اإلدار، فيةةه يتطلةةا داامةةا  يةةيانة العمةة  وتطةةويره وكةةذلك الضةةبط 
 لتعدي  وذلك مما ييعا تحديد نخاطاا محددة وثابتة للمديرين .وا

إن مفتال النجال الحقيقي للمديرين فةي المنظمةاا لةيم مةن صةال   

يسةتطيعون  مةا الةذ،تحديد ما يفعلونه أو ما يجا أن يفعلوه فقط ب  كةذلك 

وبمعنا  صر وأدو ماهي المهاراا التي يحتاجون إليها لكي   أن يفعلوه . 

بخك  إيجابي  امتطلباتها بفاعلية ويتعاملوا مساولية أعمالهم ويؤدو ايتحملو

مةةع العديةةد مةةن التحةةدياا والمخةةاك  والفةةرص التةةي تةةواجههم يوميةةا  فةةي 

ولمعرفةةة مةةةاهي المهةةاراا التةةي يحتاجهةةةا المةةديرون فةةةي  [. 4م ]أعمةةاله

القطةةةاو الحكةةةومي ألدا  أدوارهةةةم بخةةةك  إيجةةةابي ، فةةةأن الدراسةةةاا التةةةي 

ن إا الموضةةوو لةةم تجمةةع علةةا قاامةةة محةةددة ومترابطةةة ، بةة  تناولةةا هةةذ
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الباحةة  يجةةد العديةةد مةةن القةةواام والتيةةنيفاا التةةي ال تتطةةاب  فةةي العةةدد 

والمضةةمون ومعظمهةةا تصاطةةا المةةديرين فةةي القطةةاو الحكةةومي والصةةاص 

 علا حد سوا . 

مةةةن صةةةال  تسةةةاؤله عةةةن  [11تز ]فعلةةةا سةةةبي  المثةةةا  ، يةةةرى كةةةا 
أن المهةم لةيم مةن علةا توفرها فةي اإلدار، النةاجا المهاراا التي يجا 

هو الخصص ب  ما باستطاعته القيةام بةه وذلةك يعتمةد علةا ثةال  مهةاراا 
 أساسية :
: هةةي المهةةاراا القاامةةة  (Technical skills)المهةةاراا الفنيةةة  -1

علةةا معرفةةة متصييةةة وقةةدرة علةةا العمةة  والتحليةة  لألمةةور المتعلقةةة 
ا كةةةان النخةةةاط يتنةةةاو  الطةةةرو والعمليةةةاا بنخةةةاط العمةةة  ، وال سةةةيما إذ

 ندم.المطلوبة في العم  مث  المهاراا األساسية الفنية للمحاسا أو المه
: وهةي تلةك المهةةاراا  (Humanstic skills)المهةاراا اإلنسةانية  -2

هةد الصاية بالعم  مع اخصرين بويفه عضوا  في التنظيم وعليه بنا  الج
   .التضامني والمؤسم داص  فري  العم

هةةي المهةةاراا المتعلقةةة  (Intellectual skills)المهةةاراا الفكريةةة  -3
برؤيةةةة المنظمةةةة ككةةة  وعالقاتهةةةا مةةةع البياةةةة الصارجيةةةة ومةةةن ثةةةم تحديةةةد 

 [.11]   األولوياا النسبية بين األهداف والمقاييم المتعددة والمتناقضة
في كتابه مدير المستقب  أن أعضا   م(1972يرى كليفلند )

 مليةععقدة يتطلعون إلا مزيد من المخاركة والمساولية في المنظماا الم
اتصاذ القراراا مما يتطلا بعض المهاراا مث  القدرة علا مناقخة 

 [.12] اخصرين أو تسهي  وتسيير األمور

 أن "،  في كتابه " المهاراا اإلدارية للعم  التنفيذيسيرى بكما 
 المهاراا األساسية لإلدار، هي :

قة : وهذه المهاراا لها عال (Technical Skills)ية المهاراا الفن -1

 .الهندسة او المحاسبةببعض مجاالا التصيص مث  
 : وتخم  مهاراا تمكن (Managerial Skills)المهاراا اإلدارية  -2

ك اإلدار، من القيام بنخاطاا مث  وضع األهداف وتنظيم العم  وكذل
 وضع النظام الرقابي .
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: وتخم  مهاراا  (Interpersonal Skills)المهاراا التعاملية  -3

تمكن اإلدار، من تحفيز المرؤوسين والتعرف علا أبعاد ومحدداا 

 السلوك التنظيمي .

د ح إلاأن أهمية هذه المهاراا الثال  يعتمد  [13]  سبيويؤكد 

ثا  الم كبير علا المستوى الوظيفي للمدير ، فالمهاراا التقنية علا سبي 

  فخ  المديرين في أدا بيس نفيذية ، ويبرر المستوياا الت مهمة في

و تهم أعند ترقي اإلدارية مهاراتهمل ب نه يعود إلا عدم تطويرهمأعمالهم 

 اتهمنقلهم ألعما  أصرى . ولذا فهو يح  المديرين علا أن يطوروا مهار

ة بنا  علا متطلباا أعمالهم مما يؤد، إلا بنا  مهاراا جديدة مكمل

 .اسية الثال ومتممة للمهاراا األس

علا اإلدارة من أج  [ 14] ممن جهة أصرى ركز  بالنخيت
من  اإلنتاجية والتي تعتبر من أهم القيم التنظيمية ، واقترل مجموعة

ها المهاراا التي يجا توفرها في المديرين لكي تؤد، المنظماا أعمال
 بكفا ة وفاعلية . وتتمث  هذه المهاراا في التالي:

ن ن المدير الذ، لديه مستوى عاٍ  مإ:  (Intelligence)الذكا   -1

 بقدرة مع المخاك  المعقدة التي تواجه  الذكا  يستطيع أن يتعام
 المنظماا.
: تؤه  هذه المهارة المدير ألن يقرر  (Decisiveness)الحسم  -2

 ماذا يريد أن يعرف ، أ، الحقاا  التي يحتاجها ، ومتا يتوقف في
 القرار .الحيو  عليها ، ومتا وكيف يتصذ 

: تستلزم هذه المهارة  (Handle Conflict)التعام  مع اليراو  -3
ة ضوعيقدرة المدير علا التعام  مع االنتقاداا واالصتالفاا بطريقة مو

درة علا طرل القضايا اليعبة والمعقدة ق، مير خصيية ، وكذلك ال
 ومناقختها في العلن داص  المنظمة .

 Mental ability For Conceptual)القدرة علا التفكير المجرد  -4

Thinking)  تعني قدرة المدير علا إدراك اليورة الكاملة للمنظمة :
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ب جزااها المتعددة وكيفية تفاعلها مع البياة الصارجية وإدراك التغيراا 
 المتوقعة .
:  (High Stress Tolerance)القدرة علا تحم  الضغوط العالية  -5

اا التعام  مع المخاك  واليعوبتعني هذه المهارة قدرة المدير علا 
 [.14]   التي يواجهها أثنا  أدا  العم 

اإلدار،  مية عن متطلباا العم يدراسة تقي[ 1] واتيرباككما قدم فالندرز 
ظماا المديرين المطلوبة في المستوياا التنظيمية المتعددة في من ومهاراا

دام ستصمن صال  ا الحكومة الفيدرالية في الوالياا المتحدة األمريكية وذلك
 ”The Management Excellence Inventory“ التمييز اإلدار، قاامة مسانموذإ 

ة راليوالذ، طور من قب  مكتا خاون األفراد واإلدارة في الحكومة الفيد
 . وتتمث  المهاراا واالتجاهاا األساسية التي تم (OPM)األمريكية 

 التركيز عليها في هذا النموذإ بالتالي :
ة : النظرة طويلة المدى الواسع (Broad Perspective)ة األف  سع -1

 . أيضا   األبعاد التي ت صذ باالعتبار المتطلباا قييرة المدى
: القدرة علا جمع  (Strategic View)النظرة اإلستراتيجية  -2

 .وتحلي  وتقييم المعلوماا والتخصيص والتوقع والحكم علا األمور 
درة علا قيادة األفراد وتحم  : الق (Leadership)القيادة  -3

 المساولياا والحسم .
: االستقاللية وحساا  (Action Orientation)التهياة للعم   -4

 المصاطر والقدرة علا ح  المخاك  والمثابرة .
: االهتمام بالنتااج  (Result Focus)التركيز علا النتااج  -5

 والمتابعة .
 ماو .: المصاطبة واالست (Communication)االتياالا  -6
:  (Interpersonal Sensivity)اإلحسام بالعالقاا الخصيية  -7

م راتهالمعرفة الخصيية واإلدراك بالت ثير علا اخصرين واالهتمام بقد
 وضعفهم واحتياجاتهم وح  مخاكلهم .

: المهاراا الفنية  (Technical Competence)القدرة الفنية  -8
 ...الخ. هندسةالوالمطلوبة لنخاطاا الوحدة مث  الميزانية ، 
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في كتابه الذ، يناقش " الطرو اإلبداعية  رأيضا  ح   ماتز
ا ة عللتحسين إنتاجية الحكوماا المحلية في الوالياا المتحدة األمريكي

 تطوير المهاراا العقلية المتتابعة للمديرين والمتمثلة في : 
 : تؤه  هذه المهاراا المديرين (Intuitive)الحدم والبديهة  -1
ين معرفة الفرص الجيدة واالعتباراا الخصيية للمرؤوسر في في التبي

 وكيفية تخجيعهم ألدا  األعما  بمستوى متميز .
ة : تؤه  هذه المهارة الفعلي (Analytical)القدرة التحليلية  -2
 معرفة الحقاا  بموضوعية وأن يكونوا عمليين .لالمديرين 

ية رة العقل: تؤه  هذه المها (Integration)التكام  واالندماإ  -3

ية لقدرة علا دمج مهاراا الحدم الفعلية والتحلي  الفعللالمديرين 

 [.15]  ةواالستفادة منهما في اتصاذ القراراا والقيام باألدوار المتعدد

ية أكد موسا في كتابه إدارة المنظماا في الدو  النامية علا أهم
 ى مدرا وكيفية اكتساا مجموعة من المهاراا والمعلوماا والقدراا لد

ه م هذأهبين أن مخاريع التنمية في األجهزة الحكومية في الدو  النامية و
 عالقاايع والالتقنية واإلدارية وإدارة المخارباألمور  المهاراا تلك المتعلقة

 االجتماعية والمعرفة بالبياة واالتياالا اإلدارية واالتيا 
 [.16ي ]الدول

اراا التةةي يجةةا أن تيةةوره ألهةةم المهةة [17] كمةةا بنةةا سةةانبورن

ر يتملكهةةا المةةديرون بت كيةةد أهميةةة قةةدرة المةةدير علةةا التعامةة  مةةع التغييةة

(Change)  كخةةي  مسةةتمر باعتبةةار أن المنظمةةة نظةةام دينةةاميكي يتطلةةا أن

ود يكون دور المدير فيهةا كقااةد يجةا أن يتفاعة  مةع واقةع التغييةر وأن يقة

 للمهاراا اختية :المنظمة أو الوحدة اإلدارية وذلك من صال  تملكه 

صرين مةن صةال  : لكسا ثقة اخ (Self – Mastery)ضبط النفم  -1

أن يسيطر علا نفسه ويكون قدوة وأن يظهر  علا المدير خصييته يجا

 كذلك استمرارية االلتزام بتطوير الذاا والمهنة.
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مةةةن  المةةةدير المهةةةاراا التةةةي تمكةةةن (Stewardship)اإلخةةةراف  -2
وأن  فادة الجيدة من الوقا والصبةراا لةديهمالت ثير علا المرؤوسين لالست

 يتم التركيز علا المهاراا األساسية في العم .
: المهاراا في تحوي  األفكار إلةا أعمةا   (Visioning)الرؤية  -3

 ونخاطاا ملموسة لتحقي  األهداف المطلوبة .
:  (Persuasive Communication)القةدرة علةا التصاطةا واإلقنةاو  -4

لةذ، ا  مع اخصرين وإقناعهم بقبو  الصدمةة أو المنةتج المهارة في االتيا
 تقدمه منظمته .

: أن يكةةون  (Empowerment)العمةة  علةةا تمكةةين المرؤوسةةين  -5

لةةدى المةةدير المهةةارة فةةي جعةة  المرؤوسةةين يؤمنةةون بةة ن اإلدارة تسةةتمع 
خرااهةم بجديةةة وموضةوعية وأن مسةةاهماتهم سةةوف تةؤثر فةةي أدا  العمةة  

 وتحقي  مطالبهم .
 : المهارة في اتصاذ القراراا التي ت صةذ فةي (Service)دمة الص -6

   .االعتبار األبعاد المتعددة الزمنية واالقتيادية والبخرية .. الخ
 في كتابه " اإلدارة العامةة ذاا توجةه (م1997)ناقش دينهاراكما 

[.  18] المهاراا األساسية التي تحةدد النجةال والفاعليةة فةي األدا  "عملي
 الطار وفي دراسة أصرى الحقة تعم  هذا الباح  فةي مناقخةتهوفي هذا ا

تحديةةده للمعلومةةاا والمهةةاراا التةةي يجةةا أن  لهةةذا الموضةةوو مةةن صةةال 
سةمها قتطور للملتحقين في برامج الدراساا العليا في اإلدارة العامةة وقةد 

 :إلا ثال  مجموعاا
: وتركةةةةز علةةةةا  (Cognitive Knowledge)معلومةةةةاا إدراكيةةةةة  -1

صالقةي ماا المعنية بالسياساا والبرامج العامة في إطار السياو األالمعلو
 والسياسي لإلدارة العامة.

: وتخةةةةم   (Interpersonal Skills)مهةةةةاراا العالقةةةةة الخصيةةةةية  -2

لوكية المهاراا المعنية بأدارة التغييةر ومهةاراا التعامة  مةع األنمةاط السة

ا االتيةاالا وذلةك مةن صةال  تطةوير مهةارا مة ودينامكية جماعةاا الع

 والتحفيز والتفويض والتفاوض.
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: وتعنةةةةا  (Interpersonal skills)المهةةةةاراا الخصيةةةةية الذاتيةةةةة  -3
ر ويةتم ذلةك مةن صةال  تطةوي (Action)بالمهاراا المتعلقةة بالعمة  واألدا  

 [.19ا ]النموذإ وكسا الثقة واالحترام والثقة في اتصاذ القرارا

أن هنةاك مهةاراا إداريةةة كمةا تخةير بعةةض الدراسةاا الحديثةة إلةةا 

لقةوى جدية ينبغي توفرها في المديرين الحكوميين منها كيفية التعام  مةع ا

يةةة [ ، وكيفيةةة تحقيةة  حما20العاملةةة االجنبيةةة النظاميةةة وميةةر النظاميةةة ]

اا [ ، وكةةذلك كيفيةةة االسةةتفادة مةةن التطةةور فةةي تقنيةةة المعلومةة21البياةةة  ]

قنية ديرين بالمهاراا اإلدارية والتووساا  االتياالا من صال  تزويد الم

الالزمةةةة للتعامةةة  مةةةع نظةةةم المعلومةةةاا اإلداريةةةة والعمةةة  علةةةا تطبيةةة   

الحكوميةةةة االلكترونيةةةة التةةةي اضةةةحا ضةةةرورة ملحةةةة لكافةةةة المنظمةةةاا 

 [.22اإلدارية  ]

علا مستوى المملكة العربية السعودية تق  الدراسةاا التةي تناولةا 

تةةي تعرضةةا إلةةا المهةةاراا القياديةةة هةةذا الموضةةوو ، ومةةن الدراسةةاا ال

هةةةـ( والتةةةي وجةةةد فيهةةةا أن 1423التحويليةةةة تلةةةك التةةةي أعةةةدها العةةةامر، )

المديرين في المؤسساا العامة في المملكة يتمتعةون بمسةتوى متةدن نوعةا 

مةةا فةةي عةةدد مةةن صيةةااص القيةةادة التحويليةةة كالقةةدرة علةةا إدارة االهتمةةام 

درة علةةةا ادارة المصةةةاطر ، والتركيةةةز ، والقةةةدرة علةةةا االتيةةةا  ، والقةةة

والقدرة علا إدارة الذاا ، والقةدرة علةا بنةا  الثقةة ، والقةدرة علةا إدارة 

المخةةاعر واألحاسةةيم ولةةةم يتجةةاوز أعلةةةا قيمةةة للمتوسةةةط الحسةةابي فةةةي 

[ .  وفي دراسة 23علا مقيام ليكرا الصماسي ] 3.5الصيااص السا 

ريقة قيام أصةرى ( وباستصدام طم2002أصرى للباح  نفسه )العامر، ، 

لصيةةةااص القيةةةادة التحويليةةةة ، وجةةةد أيضةةةا أن المةةةديرين فةةةي األجهةةةزة 

الحكومية يتمتعون بمستوى متدن في أربع صيااص من صيااص القيادة 

التحويلية: الت ثير الكرزماتيكي ، واالهتمام الفرد، ، والةدوافع اإللهاميةة ، 
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متوسط الحسابي فةي والتخجيع اإلبداعي  ، ولم تتجاوز أيضا أعلا قيمة لل

 [.24علا مقيام ليكرا الصماسي ] 3.5الصيااص االربعة 

بنا  علا ما سةب  عرضةه باصتيةار عةن الدراسةاا السةابقة التةي  

يةع تناولا موضوو "المهاراا اإلدارية " في مجا  اإلدارة العامة فأن جم

الدراسةةاا أبةةرزا حتميةةة االهتمةةام بالمهةةاراا اإلداريةةة لتطةةوير وتحسةةين 

األدا  في األجهةزة الحكوميةة . وعلةا الةرمم مةن ذلةك ، فأنةه مةن  مستوى

ن هةةذا الموضةةوو لةةم يحةةظ باالهتمةةام المطلةةوا علةةا المسةةتوى أالمؤسةةف 

لقةد  ن معظم الدراساا قد أجريا في المجتمعةاا الغربيةة .إالعربي حي  

ي كان تركيز معظم الدراساا علا تحديد المهاراا المطلوبة لإلداريةين فة

وال  كومي ، ولكن الباحثين لم يتفقوا علا تحديد تلةك المهةارااالقطاو الح

علا كيفية تقسيمها ضمن مجموعاا محددة ، ولكن من صال  اسةتعراض 

يمها وتحلي  المهاراا المطلوبة فأنه يمكن االستنتاإ ب نةه مةن الممكةن تقسة

وفنية كمةا حةدد ذلةك كةارتز فةي عةام  إنسانيةإلا ثال  مجموعاا فكرية و

 .، وهذا ما سوف ي صذ به في هذه الدراسة [11] م1955
 

 منهجية الدراسة
 منهج البحث -1

 نظرا لكبر حجم مجتمع الدراسة والموزو علا العديد من األجهزة

 مسحيالحكومية وعلا مصتلف المستوياا اإلدارية ، تم استصدام المنهج ال

كبر عدد من مفرداا مجتمع البح  مما يجع  أالذ، يسما باستقيا  

يعد ى. وصرألكبر من ميره من مناهج البح  العلمي اأكانية تعميم النتااج إم

ا المنهج المسحي المنهج المناسا لمث  هذا النوو من الدراساا وصيوي

 وجه إذا تم التعام  مع العديد من المتغيراا والمفرداا مع االعتراف ب

 قيوره المصتلفة.

 تمع الدراسة واختيار العينةجم -2
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الدراسة من الموظفين الحكوميين في األجهزة  يتكون مجتمع
الحكومية المركزية )الوزاراا( في مدينة الرياض بالمملكة العربية 

خرافية.  تم اصتيار العينة إدارية إالسعودية الذين يخغلون وظااف 
-Purposive Nonالمقيودة )باستصدام أسلوا العينة مير االحتمالية 

probability Sampling) ير أفراد العينة من الموظفين الذين يخغلون حي  اصت
قسام والمستوياا اإلدارية في تلك ألدارية في مصتلف اإمنايا 
 :[25] وقد تم تحديد حجم العينة بنا  علا المعادلة التالية  .الوزاراا

2P]) / (e)-(P[1.0 2n= z 

  %50ن نسبة انتخار الظاهرة مح  الدراسة تساو، أفبافتراض 
، وبتحديد  [P (1-P)]جم المطلوا كما توضا ذلك المعادلة ك قيا حد للح

ن حجم العينة المطلوا حسا أ، ف  5%نسبة الصط  المسمول به بـ
ة ورمبة في تمثي  مجتمع الدراس  مفردة. 384المعادلة أعاله يساو، 

موظفين استبانة علا ال 400ب كبر عدد ممكن من أفراد العينة ، تم توزيع 
الي الحكومية بلئ العااد منها واليالا للتحلي  حو في مصتلف األجهزة

وهو معد   %57.5استبانة وذلك بمعد  استجابة بلئ حوالي  230
 .[267: 26] استجابة مقبو  في العلوم السلوكية

 أداة مجع البياانت -3
استصدما هذه الدراسة أسلوا االستبانة الستقيا   را  أفراد 

ثة تكونا هذه االستبانة من ثال  .االعينة حي  قام الباحثان بتيميمه
م بالمها اصتص الجز  االو  باألسالة العامة ، والجز الثاني أجزا :

ف من بمدى تمكن الموظ الثال جز  الاإلدارية التي يمارسها الموظف ، و
م سؤاال حسا مقيا 37علا  الثانيممارسة هذه المهام.  اختم  الجز  

 تقيم بدا(أحيانا ، نادرا ، ألبا ، ليكرا الصماسي المتدرإ )دااما ، ما
غ  ن يمارسها الموظف الذ، يخأالمهام اإلدارية المصتلفة التي يمكن 

ظف والصاص بمدى تمكن المو الثال خرافية. أما الجز  إدارية إوظيفة 
ا من ممارسة المهام اإلدارية فقد اختم  أيضا علا نفم عدد العبارا

عبارة حسا مقيام ليكرا  37الواردة في الجز  األو  والبالغة 
 ير متمكن إطالقا(.  م-الصماسي المتدرإ )متمكن تماما 
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ا تم اصضاو هذه االستبانة إلا اصتباراا اليدو والثباا ، ففيم
يتعل  باليدو تم عرضها علا عدد من أعضا  هياة التدريم بقسم 

ض ا بعاإلدارة العامة للت كد من أنها تقيم ما يمما لقياسه ، حي  أبدو
لمالحظاا التي كان لها اثر بالئ في إعادة ييامة بعض العباراا ا

وإضافة البعض اخصر.  بعدها تم عرضها علا عدد من الممارسين في 
لفة لمصتالقطاو الحكومي للت كد أيضا من أنها تتضمن المهاراا اإلدارية ا

التي يمارسها المديرون في األجهزة الحكومية ، وكذلك لضمان فهم 
د باراا.  بعد ذلك تم تنقيا االستبانة ثم وزعا علا أفراووضول الع

م  جاد معابعد جمع البياناا تم تغذيتها بالحاسا اخلي ، وتم إي  العينة. 
 0.90،  0.94كرونباك الفا للجزاين الثاني والثال  حي  بلغا قيمته 

عطي يعلا التوالي ويخير ذلك إلا علو معد  ثباا هذه االستبانة.  كما 
 كرونباك داللة علا يدو أداة جمع البياناا كونه يقيم درجة معام 

مع اة جاالنسجام الداصلي بين بنود االستبانة.  وعليه يمكن القو  إن أد
 البياناا المستصدمة في هذه الدراسة يادقة وثابتة.

 معاجلة وحتليل البياانت -4
نة د عين تم جمع البياناا باستصدام أسلوا االستباناا من أفراأبعد 

م ها تالدراسة ، تم مراجعتها للت كد من مدى سالمة ويحة تعباتها ، بعد

بدا أ" واإلجابة 5ترميزها وترقيمها حي  أعطيا اإلجابة دااما  قيمة "

الجز  ما فيما يتعل  بأ" وهكذا لما بينهما في الجز  الثاني.  1قيمة "

ية دارلثال  من االستبانة والصاص بمدى تمكن المديرين من المهاراا اإلا

قا طالإجابة مير متمكن إل" وا5جابة متمكن جدا قيمة "إلعطيا اأ، فقد 

 إلحياايادصالها بالحاسا اخلي باستصدام البرنامج إ".  بعدها تم 1قيمة "

لحزم صضعا هذه البياناا إلا مجموعة من اأ، حي    SPSSالمعروف بـ

االنحراف المعيار، ، واالنحدار واإلحيااية كالمتوسط الحسابي ، 

 .لإلجابة عن تساؤالا الدراسة بما هو مناسا المتعدد
 

 عرض وحتليل البياانت
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 العينة ألفرادوال: حتليل البياانت الدميغرافية أ
 يتناو  هذا العرض البياناا الخصيية الصاية بمفرداا الدراسة

تصيياتهم ، ويهم من حي  مؤهلهم العلمي ، هم صيااأللكخف عن 
م عمارهأضافة إلا متوسط إ ، وطبيعة نخاط اإلداراا التي يعملون بها

 ومراتبهم الوظيفية وعدد سنواا الصبرة في الجهاز الحكومي.

قم العينة ، يوضا الجدو  ر ألفرادففيما يتعل  بالمؤه  العلمي 

ينما لون مؤهال جامعيا ، بيحم %73.9ن معظم أفراد العينة حوالي أ( 1)

مر أوهو  %16ق  اليزيد عددهم عن ف الذين يحملون مؤهال ثانويا 

 ن العينة المصتارة من فاة الموظفين الذين يخغلون مناياألمنطقي 

 دارية.إ
 التحليل الوصفي للمؤهل العلمي .(1دول رقم )اجل

 النسبة املئوية التكرار  البيان
 22.3 48 دراساا عليا   

 51.6 111 جامعي   

 10.7 23 دبلوم بعد الثانوية   

 9.8 21 ثانوية   

 5.6 12 ق  من ثانويةأ   

مةنهم  %34.9( ان 2العينة ، فيبين الجدو  رقةم ) أفرادما تصيياا أ

 %14.1تصييةةهم علةةوم هندسةةية ، و %22.9داريةةة ، وإتصييةةهم علةةوم 

 لةون تصييةاا مصتلفةةما البقية فكانوا ممن يحمأتصييهم علوم اجتماعية ، 

 ، واليحية ، واللغاا ومير ذلك. ةكالعلوم البحت
 التحليل الوصفي للتخصص .(2دول رقم )اجل

 النسبة املئوية التكرار البيان
 34.8 67 داريةإعلوم 

 2.1 4 ةعلوم بحت

 22.9 44 علوم هندسية

 1.6 3 لغاا



 251 مهاراا المديرين اإلدارية في األجهزة الحكومية بين الممارسة والتمكن ، ...

 14.1 27 علوم اجتماعية

 1.6 3 علوم يحية

 22.9 44 صرىأ

 العينة، وجد أفرادوبصيوص طبيعة نخاط اإلدارة التي يعم  بها 
ون العينة يمارس أفرادكثر من نيف أن أ -(3كما يبين الجدو  رقم ) -

ين العينة الذ أفراد، وبلغا  %59.5دارية بنسبة بلغا حوالي إنخاطاا 
ون ، كما بلغا نسبة الذين يعمل %27.9داراا فنية حوالي إيعملون في 

 .%6.5اا مالية حوالي دارإفي 
 

 التحليل الوصفي لطبيعة نشاط اإلدارة .(3دول رقم )اجل
 ( ) % النسبة املئوية التكرار البيان
 28 60 فني

 59.5 128 دار،إ

 6.5 14 مالي

 6 13 صرىأ

 
 لمتوسطئ اما فيما يتعل  بالعمر والصبرة والمرتبة الوظيفية ، فقد بلأ

 10.1،  18.8،  42.4ها علا التوالي الحسابي واالنحراف المعيار، ل
عمار أفراد أن متوسط أ(. هذا يعني 4، كما يوضا ذلك الجدو  رقم )

 يةلوظيفاما مراتبهم أ ؛ربعين عاما ، ويتمتعون بصبرة جيدة ألالعينة فوو ا
 نهم من ذو، المناياهذا يؤكد أ ، العاخرة المرتبة حو  افكان ، 

ا  تي تسعا هذه الدراسة إلا استقياإلدارية في األجهزة الحكومية ال
  رااهم.
 

 فيةملرتبة الوظياملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للعمر واخلربة وا .(4دول رقم )اجل
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب املتغري
 7.7 42.4 العمر

 3.2 10.1 المرتبة الوظيفية
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 8.1 18.8 الصبرة

 
 ات الدراسة الرئيسةاثنيا: التحليل الوصفي ملتغري 

 التحليل الوصفي ملدى ممارسة املديرين للمهارات اإلدارية -1 
( المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار، 5يوضا الجدو  رقم )

لكة المملمدى ممارسة المديرين للمهاراا اإلدارية في األجهزة الحكومية ب
: قسامأثة العربية السعودية ، حي  تم تقسيم المهاراا اإلدارية إلا ثال

ا فيمف . كما سب  وأن بينا في أدبياا الدراسة ، وفنية ، وفكرية إنسانية
خك  بن المديرين يمارسون أ، يوضا الجدو   إلنسانيةيتعل  بالمهاراا ا

  لفرياداام المهاراا التالية: حسن التعام  مع اخصرين ، والعم  برول 
ا المتوسطاا الواحد ، واالستماو واإلنياا لآلصرين حي  تراوح

ث  مالبا بعض المهاراا م ن؛ كما يمارسو 4.38و  4.67الحسابية بين  
 وإجرا التفاع  مع انتقاداا اخصرين ، توجيه وإرخاد اخصرين ، 

تخجيع وإقناو اخصرين ، ومصتلفة ،  أطرافاتياالا مع 
تفويض اليالحياا والمراجعين ،  ىمعالجة خكاوووحفزالمرؤوسين ، 

لا التفاوض مع اخصرين ، والت ثير عوبنا  فرو عم  ، وللمرؤوسين ، 
ما أ.  4.01و  3.42اخصرين حي  تراوحا المتوسطاا الحسابية بين 

ين حيانا ، فكانا ح  الصالفاا التي تقع بأالمهارة التي يمارسونها 
 . 3.28الموظفين حي  بلئ المتوسط الحسابي لها 
إلا  (5في الجدو  رقم ) الواردة كما تخير قيم االنحراف المعيار،

يد ن هناك تفاوتا كبيرا بين الموظفين وصيويا في المهاراا التي يزأ
،   مثا  ذلك مهارة بنا  فري  العم فيها االنحراف المعيار، عن واحد

ق  تباين فكان من نييا المهارة الصاية بحسن التعام  مع أما أ
 اخصرين.

مهاراا التي يمارسها ن الأما من حي  المهاراا الفنية ، فوجد أ

المديرون بخك  داام كانا تحم  المسؤولية بمتوسط حسابي بلئ حوالي 

ما تلك التي يمارسونها مالبا فكانا كتابة الرساا  والصطاباا ، أ؛  4.52
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تحديد أهداف وإدارة الوقا ، وتنظيم العم  ، وكتابة التقارير اإلدارية ، و

خراف اإلتدريا الموظفين ، ووالتعام  مع الحاسا اخلي ، والعم  ، 

ن المهاراا أ.  كما وجد 3.40و  4.10بمتوسطاا حسابية تراوحا ما بين 

إدارة االجتماعاا ، وحيانا تتمث  في تحلي  البياناا ، أالتي يمارسونها 

إدارة عملياا التغيير ، ووضع األهداف التخغيلية حي  تراوحا و

لكن هناك تفاوا بين .  3.30و  2.98متوسطاتها الحسابية ما بين 

ن بعض الموظفين يمارسون هذه المهاراا بخك  أجاباا مما يخير إلا إلا

داام في حين هناك البعض اخصر الذ، ال يمارسها البتة كما تبين ذلك قيم 

 االنحراف المعيار،.

ها ن المديرين يمارسونأوفيما يتعل  بالمهاراا الفكرية ، يتضا 

 رادأفخار معظم أصطط االستراتيجية التي باستثنا  مهارة وضع المالبا 

لئ ي الباحيانا كما يوضا ذلك المتوسط الحسابأنهم يمارسونها أالعينة إلا 

ي أيضا تخير قيم االنحراف المعيار، إلا وجود تفاوا ف .3.03حوالي 

 ينمااإلجاباا بينهم مما يعني أن بعض الموظفين يمارم هذه المهاراا ب

 .ال يمارسها البعض اخصر
 إلداريةاهارات ديرين للماملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملدى ممارسة امل .(5جدول رقم )

املتوسط  العبارة طبيعة املهارة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

    إنسانية
 0.93 3.91 إجرا  اتياالا مع أطراف مصتلفة 

 1.09 3.28 ح  الصالفاا التي تقع بين الموظفين 

 0.83 3.68 صرينإقناو اخ 

 0.72 4.38 االستماو واإلنياا لآلصرين 

 1.14 3.86 تخجيع وحفزالمرؤوسين  
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 0.58 4.67 حسن التعام  مع اخصرين 

 0.86 4.01 التفاع  مع انتقاداا اخصرين 

 1.18 3.85 المراجعين ىمعالجة خكاو 

 0.79 4.44 العم  برول الفري  الواحد 

 0.94 3.90 توجيه وإرخاد اخصرين 

 1.10 3.42 تفويض اليالحياا للمرؤوسين 

 1.02 3.81 التفاوض مع اخصرين 

 1.14 3.52 بنا  فرو عم  

 0.98 3.66 الت ثير علا اخصرين 

 1.02 3.96 توجيه وإرخاد اخصرين 

    فنية
 0.92 4.10 التعام  مع المخاك  المتعلقة بالعم  

 1.04 3.75 كتابة الرساا  والصطاباا 

 1.13 3.49 كتابة التقارير اإلدارية 

 1.00 3.97 تنظيم العم  

 .(5اتبع اجلدول رقم )
    فنية
 1.14 3.57 إدارة الوقا 

 1.16 3.22 تحلي  البياناا 

 1.22 2.98 إدارة االجتماعاا 

 1.10 3.30 إدارة عملياا التغيير 

 1.26 3.17 وضع األهداف التخغيلية 

 0.70 4.52 ليةتحم  المسؤو 

التعام  مع الحاسا اخلي في مجا   
 العم 

3.82 1.27 
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 1.23 3.40 تدريا الموظفين 

 1.12 3.69 تحديد أهداف العم  

 1.20 4.10 خرافاإل 

    فكرية

 1.13 3.53 تصطيط العم  

 0.96 3.67 تصاذ القراراا بطريقة منهجيةا 

 1.07 3.67 إدارة ضغوط العم  

 1.32 3.03 االستراتيجية وضع الصطط 

 0.92 4.13 دا  العم أتطوير جودة  

 1.12 3.99 تحسين صدمة المراجعين 

 0.92 3.94 بداو واالبتكار في مجا  العم إلا 

 0.97 4.04 متابعة التطوراا اإلدارية 

 
 
 
  صفي ملدى متكن املديرين من املهارات اإلدارية التحليل الو  -2

نهم  العينة يعتقدون ب أفرادن معظم أ (6يوضا الجدو  رقم ) 

 لهاهم حواان من ممارسة المهاراا اإلدارية التي تم استقيا   رومتمكن

ا في الجدو .  ففيم الواردةالمتوسطاا الحسابية قيم كما توضا ذلك 

ة علا درجة من التمكن في المهارأيتعل  بالمهاراا اإلنسانية بلغا 

ق  درجة من أ، في حين بلغا الصاية بحسن التعام  مع اخصرين 

التمكن في المهارة الصاية بتفويض اليالحياا للمرؤوسين ، كما 

 علا التوالي. 3.78و  4.41توضا ذلك المتوسطاا الحسابية البالغة 
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 ن يقا  عن المهاراا اإلنسانية ينطب  إلا حد كبيرأوما يمكن 

ارسة ن من ممونهم متمكنأالعينة  أفرادعلا المهاراا الفنية ، حي  يرى 

علا متوسط حسابي  هذه المهاراا.  فجا ا مهارة تحم  المسؤولية ب

ق  درجة تمكن من نييا مهارة وضع األهداف أفي حين جا ا  4.34

 . كما يسر، هذا القو  أيضا علا3.46التخغيلية بمتوسط حسابي بلئ 

 ن من ممارسة هذهونهم متمكنأخاروا إلا أالمهاراا الفكرية ، حي  

راا كثر المهاأن  كدوا بأن كان ذلك بدرجاا متفاوتة.  اذ إراا والمها

،  دا  العم أن منها هي مهارة تطوير جودة ويخعرون بانهم متمكن التي

ق  درجة تمكن أفي حين حيلا مهارة وضع الصطط االستراتيجية علا 

و  4.15كما توضا ذلك المتوسطاا الحسابية البالغة علا التوالي 

3.46 . 

 وتان هناك تفاأإلا قيم االنحرافاا المعيارية يتضا لنا  وبالنظر

ي ف ة.  لكن القيم الوارد1.07و  0.66العينة يتراول بين  أفرادبين 

ن درجة التفاوا أالجدو  معظمها يق  عن واحد مما يخير إلا 

الحظ ا يوم  قليلة نسبيا. موجود ولكنه بدرجة واالصتالف بين أفراد العينة

أن هناك خعورا وإحساسا من قب  الموظفين ب نهم في هذه النتيجة 

م متمكنون فيما يمارسونه من مهام ولع  مرد ذلك إلا أن ك  من يمار

ن ممهارة أو مهمة ما بخك  منتظم يتولد لديه الخعور ب نه علا درجة 

 الكفا ة والتمكن من أدااها وهذا ما سيتم اصتباره الحقا.
 ات اإلداريةين من املهار االحنراف املعياري ملدى متكن املدير املتوسط احلسايب و  .(6دول رقم )اجل

املتوسط  العبارة طبيعة املهارة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

    إنسانية



 257 مهاراا المديرين اإلدارية في األجهزة الحكومية بين الممارسة والتمكن ، ...

 0.71 4.18 إجرا  اتياالا مع أطراف مصتلفة 

 0.75 3.91 ح  الصالفاا التي تقع بين الموظفين 

 0.73 3.92 إقناو اخصرين 

 0.70 4.31 ياا لآلصريناالستماو واإلن 

 0.90 3.89 تخجيع وحفزالمرؤوسين  

 0.68 4.41 حسن التعام  مع اخصرين 

 0.71 4.13 التفاع  مع انتقاداا اخصرين 

 0.80 4.04 المراجعين ىمعالجة خكاو 

 0.74 4.23 العم  برول الفري  الواحد 

 0.77 4.02 التعام  مع االصتالفاا الخصيية 

 0.88 3.78 حياا للمرؤوسينتفويض اليال 

 0.66 4.06 التفاوض مع اخصرين 

 0.81 3.92 بنا  فرو عم  

 0.79 3.88 الت ثير علا اخصرين 

 0.76 4.04 توجيه وإرخاد اخصرين 

    فنية

 0.67 4.14 التعام  مع المخاك  المتعلقة بالعم  

 0.88 4.12 كتابة الرساا  والصطاباا 

 0.86 4.07 اإلداريةكتابة التقارير  

 0.75 4.16 تنظيم العم  

   ( .6اتبع  اجلدول رقم )
    فنية
 0.84 3.92 إدارة الوقا 

 0.95 3.65 تحلي  البياناا 
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 1.01 3.60 إدارة االجتماعاا 

 0.84 3.73 إدارة عملياا التغيير 

 0.93 3.46 وضع األهداف التخغيلية 

 0.74 4.34 تحم  المسؤولية 

 1.07 3.89 عام  مع الحاسا اخلي في مجا  العم الت 

 0.83 3.92 تدريا الموظفين 

 0.77 4.02 تحديد أهداف العم  

 0.78 4.26 خرافإلا 

    فكرية

 0.77 3.95 تصطيط العم  

 0.83 3.92 إتصاذ القراراا بطريقة منهجية 

 1.00 3.83 إدارة ضغوط العم  

 0.71 3.46 وضع الصطط االستراتيجية 

 0.77 4.15 دا  العم أتطوير جودة  

 0.75 4.10 تحسين صدمة المراجعين 

 0.75 4.08 بداو واالبتكار في مجا  العم إلا 

 0.79 4.00 متابعة التطوراا اإلدارية 

 
 
 

 ريةإلداااثلثا: العوامل املؤثرة على مدى متكن املديرين من املهارات 
ى تمكن المديرين من ممارسة لمعرفة أهم العوام  المؤثرة علا مد

يبين الجدو  المهاراا اإلدارية ، تم إجرا  تحلي  االنحدار المتعدد حي  
دصا  صمسة إتم  .( قيم تحلي  االنحدار للمهاراا اإلدارية المصتلفة7رقم )
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المرتبة الوظيفية ، والعمر ، ومتغيراا مستقلة )ممارسة المهارة ، 
ر التباين في مدى تمكن المديرين من الصبرة( لتفسيوالمؤه  العلمي ، و

ك  مهارة من المهاراا اإلدارية المصتلفة باستصدام أسلوا االنحدار 
( قيم معام  التحديد وكذلك قيم 7(.  ويوضا الجدو  )Stepwise)المتدرإ 

كثر العوام  تفسيرا للتباين في مدى أن أ( ، التي تخير إلا Betaبيتا )
دارية هو مدى ممارسة المهارة نفسها ، تمكن المديرين من المهارة اإل

صذ ألحي  جا ا قيم بيتا لهذا المتغير ) االرتباط الجزاي للمتغير بعد ا
حيااية عند مستوى إصرى( جميعها ذاا داللة ألثر العوام  اأباالعتبار 
كبر أصرى ، فجا  المؤه  العلمي كثاني ألما العوام  اأ.  0.05معنوية 

كن المديرين من المهاراا اإلدارية كما توضا متغير ت ثيرا في مدى تم
ذلك قيم معام  االنحدار بيتا.  فقد كانا هذه القيم ذاا داللة معنوية مع 

ذلك العمر مع صمم مهاراا ثم الصبرة مع  سا عخرة مهارة ، تال
 صيرا المرتبة الوظيفية مع مهارة واحدة فقط. أمهارتين ، و

د ذلك معام  التحديد ، فق ما مقدار التباين المفسر كما يوضاأ
 %48لمهارة التعام  مع المخاك  المتعلقة بالعم   و %6تراول بين 

 لمهارة التعام  مع الحاسا اخلي في مجا  العم . وجا ا بقية قيم
ذاا  يعهاالمهاراا بين هاتين القيمتين لكنها كانا جم همعام  التحديد لهذ

 0.05داللة معنوية عند مستوى 
 
 
 

 (Stepwiseحتليل االحندار املتعدد املتدرج) .(7م )دول رقاجل

 املتغري التابع
 يةدرجة التمكن من املهارة اإلدار 

ممارسة 
 العمر املهارة

 املتغريات
 بيتااملرتبة

 املستقلة
(Beta) 

املؤهل 
 العلمي

 اخلربة
معامل 
 التحديد

2R 

إجةةةةرا  اتيةةةةاالا مةةةةع 
 أطراف مصتلفة

0.3
8 

- - - - 0.15*
* 
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التةةي تقةةع حةة  الصالفةةاا 
 بين الموظفين

0.3
1 

- - - - 0.09*
* 

0.3 إقناو اخصرين
0 

- - 0.26 - 0.14*
* 

االسةةةةةتماو واإلنيةةةةةاا 
 لآلصرين

0.3
9 

-
0.1
6 

- 0.20 - 0.23*
* 

0.5 تخجيع وحفزالمرؤوسين 
4 

- - - - 0.29*
* 

حسةةةةةةن التعامةةةةةة  مةةةةةةع 
 اخصرين

0.3
4 

- - - - 0.12*
* 

التفاعةةةة  مةةةةع انتقةةةةاداا 
 اخصرين

0.4
6 

-
0.1
5 

- 0.19 - 0.25*
* 

0.3 المراجعين ىمعالجة خكاو
6 

- -0.15 - - 0.16*
* 

العمةةةةة  بةةةةةرول الفريةةةةة  
 الواحد

0.4
4 

- - - - 0.19*
* 

التعامةة  مةةع االصتالفةةاا 
 الخصيية

0.3
7 

- - - - 0.14*
* 

تفةةةةةةويض اليةةةةةةالحياا 
 للمرؤوسين

0.4
9 

- - 0.22 - 0.26*
* 

0.3 التفاوض مع اخصرين
3 

-
0.1
5 

- - - 0.13*
* 

 (.7اتبع اجلدول رقم ) 
معامل   املستقلة املتغريات العمرممارسة  املتغري التابع
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 (Beta) بيتااملرتبة املهارة يةدرجة التمكن من املهارة اإلدار 
املؤهل 
 العلمي

 
 اخلربة

 التحديد
2R 

0.4 بنا  فرو عم 
3 

- - - - 0.19*
* 

0.5 الت ثير علا اخصرين
4 

- - - - 0.30*
* 

0.2 رخاد اخصرينتوجيه وإ
4 

- - 0.24 - 0.10*
* 

التعامةةةة  مةةةةع المخةةةةاك  
 المتعلقة بالعم 

0.1
7 

- - 0.19 - 0.06* 

كتابةةةةةةةةةةةةةة الرسةةةةةةةةةةةةةاا  
 والصطاباا

0.2
7 

- - 0.30 - 0.17*
* 

0.4 كتابة التقارير اإلدارية
6 

- - 0.19 - 0.25*
* 

0.3 تنظيم العم 
6 

- - 0.18 - 0.15*
* 

0.3 إدارة الوقا
5 

- - - - 0.12*
* 

0.6 تحلي  البياناا
4 

-
0.5
3 

- 0.15 0.
43 

0.43*
* 

0.5 إدارة االجتماعاا
8 

- - 0.15 - 0.38*
* 

0.4 إدارة عملياا التغيير
8 

- - 0.18 - 0.26*
* 
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وضةةةةةةةةةةةةع األهةةةةةةةةةةةةداف 
 التخغيلية

0.5
0 

- - 0.19 0.
16 

0.27*
* 

0.5 تحم  المسؤولية
4 

- - - - 0.29*
* 

التعامةةةة  مةةةةع الحاسةةةةا 
 م اخلي في مجا  الع

0.6
6 

- - 0.16 - 0.48*
* 

0.3 تدريا الموظفين
9 

- - - - 0.15*
* 

0.3 تحديد أهداف العم 
5 

- - - - 0.12*
* 

 (.7اتبع اجلدول رقم ) 

 املتغري التابع
 يةدرجة التمكن من املهارة اإلدار 

ممارسة 
 املهارة

 املتغريات العمر
 بيتااملرتبة

 املستقلة
(Beta) 

املؤهل 
 العلمي

 اخلربة
 معامل

 التحديد
2R 

0.4 خرافاإل
8 

- - - - 0.23*
* 

0.3 تصطيط العم 
8 

- - - - 0.14*
* 

تصةاذ القةراراا بطريقةةة ا
 منهجية

0.3
6 

- - - - 0.16*
* 

0.3 إدارة ضغوط العم 
5 

- - 0.14 - 0.14*
* 

وضةةةةةةةةةةةةةع الصطةةةةةةةةةةةةةط 
 االستراتيجية

0.5
9 

- - 0.21 - 0.40*
* 
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0.2 دا  العم أتطوير جودة 
5 

- - - - 0.07*
* 

تحسةةةةةةةةةةةةةةين صدمةةةةةةةةةةةةةةة 
 المراجعين

0.5
5 

- - - - 0.30*
* 

داو واالبتكةةةار فةةةةي إلبةةةا
 مجا  العم 

0.4
9 

-
0.1
4 

- - - 0.27*
* 

متابعةةةةةةةةةة التطةةةةةةةةةوراا 
 اإلدارية

0.4
6 

- - - -
0.1
3 

0.24*
* 

 0.05عند مستوى معنوية * 

 0.01عند مستوى معنوية ** 
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 النتائج والتوصيات
ذا تي ه لجز  الساب  ، ين تم استعراض تحلي  البياناا في اأبعد 

هم النتااج التي تويلا لها هذه الدراسة ثم طرل أالجز  ليستصلص 
 كاديمية والعملية.ألمجموعة من التويياا ا

 
 اوال: النتائج

 هم النتااج التي صرجا بها هذه الدراسة بالتالي:أيمكن تلصيص 

رية ن ممارسة المديرين للمهاراا اإلداأوجدا هذه الدراسة  :اوال

اك وهن، هناك مهاراا يمارسونها دااما ف،  تتباين من مهارة الا أصرى
حيانا . فمن أيمارسونها  وأصرىمهاراا يمارسونها في الغالا ، 

مع  نهم يمارسونها دااما حسن التعام أالمهاراا اإلنسانية التي وجد 
 صريناخصرين ، والعم  برول الفري  الواحد ، واالستماو واإلنياا لآل

ف المهاراا الفنية ، فكانا تحم  المسؤولية ؛ في حين لم تكخ ماأ؛ 
 الدراسة عن أ، مهاراا فكرية تمارم دااما. 
ن المهاراا اإلنسانية التي أمن جانا  صر وجدا هذه الدراسة 

ن تتمث  في التالي: التفاع  مع انتقاداا اخصرين ومالبا ما يمارسها المدير
  اتياالا مع أطراف مصتلفة ، إجراوتوجيه وإرخاد اخصرين ، و، 
 ىمعالجة خكاووالمرؤوسين ،  تخجيع وحفزوإقناو اخصرين ، و

بنا  فرو عم  ، وتفويض اليالحياا للمرؤوسين ، والمراجعين ، 
ما فيما يتعل  أالتفاوض مع اخصرين ، والت ثير علا اخصرين.  و

راا ككتابة نهم في الغالا يمارسون بعض المهاأبالمهاراا الفنية ، فوجد 
إدارة وتنظيم العم  ، وكتابة التقارير اإلدارية ، والرساا  والصطاباا ، 

تدريا والتعام  مع الحاسا اخلي ، وتحديد أهداف العم  ، والوقا ، 
ن أخراف.  وبصيوص المهاراا الفكرية ، تبين الموظفين ، واإل

العم  ، المهاراا التي يمارسها المديرون مالبا تلك المتعلقة بتصطيط 
دا  أتصاذ القراراا بطريقة منهجية ، إدارة ضغوط العم  ، تطوير جودة ا

بداو واالبتكار في مجا  العم  ، إلالعم  ، تحسين صدمة المراجعين ، ا
ق  المهاراا اإلدارية ممارسة أن أكما وجد  ومتابعة التطوراا اإلدارية.
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ا التي تقع بين فكرية  هي ح  الصالفا مفنية أ مإنسانية أ أكانا سوا 
الموظفين  ، وتحلي  البياناا ، وإدارة االجتماعاا ، وإدارة عملياا 

 التغيير ، ووضع األهداف التخغيلية ، ووضع الصطط االستراتيجية.

 هذه النتااج تتف  مع ما تويلا اليه الدراساا السابقة من أن
المديرين يمارسون العديد من المهاراا اإلدارية بغض النظر عن 

تينيفاا المصتلفة لها.  فمعظم الدراساا التي تناولا موضوو ال
  ثال المهاراا اإلدارية أكدا علا أن المدير الفعا  يحتاإ إلا ممارسة

و  أن [.  وال مخاحة من الق11مهاراا أساسية:  فنية وإنسانية وفكرية ]
ظمة التركيز الذ، يعطا لهذه المهاراا يصتلف من مدير الا  صر ومن من

أصرى. كما أن طبيعة عم  المدير تلعا دورا مهما في نوعية إلا 
 المهاراا التي يحتاجها.

ن ونهم متمكنأن معظم أفراد العينة يعتقدون أوجدا الدراسة  :اثنيا

 37صضعا للدراسة والبالئ عددها أمن ممارسة المهاراا اإلدارية التي 
اوحا بين مهارة بين إنسانية وفنية وفكرية ولكن بدرجاا متفاوتة تر

ن أ اجماال وجدوإدرجة تمكن عالية ودرجة تمكن متدنية نوعا ما.  
ن من ونهم متمكنأي يدعي المديرون في األجهزة الحكومية تالمهاراا ال

ممارستها جيدا هي حسن التعام  مع اخصرين ، والعم  برول الفري  
صرين التفاع  مع انتقاداا اخوالواحد ، واالستماو واإلنياا لآلصرين ، 

إجرا  اتياالا مع أطراف مصتلفة ، وتوجيه وإرخاد اخصرين ، و، 
التعام  مع والتفاوض مع اخصرين ، والمراجعين ،  ىمعالجة خكاوو

كتابة والمتعلقة بالعم  ،  االتعام  مع المخكالواالصتالفاا الخصيية ، 
حم  توتنظيم العم   ، وكتابة التقارير اإلدارية ، والرساا  والصطاباا ، 

تحسين صدمة المراجعين ، ودا  العم  ، أتطوير جودة والمسؤولية ، 
 ما. أبداو واالبتكار في مجا  العم  ، ومتابعة التطوراا اإلداريةاإلو
ن درجة تمكنهم منها محدودة وربما ال ترقا إلا أيرون  التيلمهاراا ا

ناو قوإالمستوى المطلوا فكانا ح  الصالفاا التي تقع بين الموظفين ، 
تفويض اليالحياا للمرؤوسين وتخجيع وحفز الموظفين ، و الموظفين ،

تحلي  وإدارة الوقا ، والت ثير علا اخصرين ، وبنا  فرو العم  ، و، 
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إدارة وتدريا الموظفين ، والتعام  مع الحاسا اخلي ، والبياناا ، 
 التخغيلية ،   وضع األهدافوإدارة عملياا التغيير ، واالجتماعاا ، 

    إدارة ضغوطوتصاذ القراراا بطريقة منهجية ، واتصطيط العم  ، و
 العم  ، ووضع الصطط االستراتيجية.

بمقارنة هذه النتيجة مع نتااج الدراساا السابقة يتبين أن تركيز  
هذه الدراسة كان علا مدى إحسام هؤال  المديرين بمدى تمكنهم من 

تي عن الدراساا السابقة الممارسة المهاراا اإلدارية وهو ما يصتلف 
، ركزا علا انواو المهاراا اإلدارية التي يتطلا توفرها في اإلدار

الناجا . أما ما يتعل  بمدى تمكن المديرين من ممارسة المهاراا 
األساسية ، فال يوجد ما يخير الا ان هناك دراساا تناولا هذا 

 جا . الموضوو من صال  مراجعة الدراساا التي تما في هذا الم
حو  ما إذا كان تساؤال مهما  لكن الالفا للنظر والذ، يثير 

المديرون في االجهزة الحكومية متمكنين فعال من ممارسة المهاراا 
إن ما يصخا منه هو أن المدير الذ،   اإلدارية وه  هذا اإلحسام حقيقي.

ن وهو أمر ينبغي التنبه له أل يمارم مهارة معينة قد يعتقد أنه متمكن منها
لكن ممارسة عم  ما ال تعني بالضرورة التمكن من ممارسة ذلك العم .  

ال ، فأن هوال  المديرين  إنه بغض النظر عن هذه الرؤيةن نقو  أيبقا 
ن قيم أيزالون بحاجة إلا تعزيز مهاراتهم اإلدارية علا اعتبار 

قيا للمقيام في جميع الحد األإلا المتوسطاا الحسابية لم تي  
ن هؤال  المديرين بحاجة أخارة إلا إ هها وهذؤا التي تم استقياالمهارا

باالعتبار جه  البعض   صذين ، مهاراتهم اإلدارية وتحسين إلا تطوير
دار، اإلصرون في تمكنهم من ممارسة العم  خمنهم بما توي  اليه ا

سوا  في القطاو العام في الدو  المتقدمة أو حتا في القطاو الصاص علا 
بحذر إن هذا يتطلا أن يتم التعام  مع هذه النتيجة   المحلي. المستوى

دار، اإلن نهتد، بها لالرتقا  بالعم  أال كمؤخراا يمكن إصذ ؤن ال تأو
دون من الموظفين الحكوميين ال يزالون  ان كثيرالحكومي وذلك أل
ن يقيموا أ ونالذ، من صالله يستطيعالم مو  دار، مستوى النضج اإل

نه  دااما يحم ب الحكومين الموظف ية وموضوعية ، أو ألنفسهم بحيادأ
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متمكن من عمله نظرا إلا الطبيعة الروتينية التي يتيف بها عمله مما 
 يولد لديه االحسام بالكفا ة والقدرة علا ممارسة العم .

بير كن ممارسة المهارة لها ت ثير أ نكخفا هذه الدراسة ع: اثلثا

ن أهذا يعني  ، كن من هذه المهارةحسام المديرين بمدى التمإعلا 

 نوكننهم متمأالمديرين الذين يمارسون مهارة معينة بخك  داام يعتقدون 

ا حيانا مأمن ممارسة هذه المهارة  ، عكم المديرين الذين نادرا أو 

  قد دا  العمأن روتينية أوردناه سابقا من أيمارسونها.  هذا يؤيد ما 

 مر ميرألمارسة العم  حتا لو كان احسام بالتمكن من ماإلتفضي إلا 

ريقة ن هذه هي الط ي الخعور بلموظف الحكومنه قد يتولد لدى األذلك ، 

ي فن هناك مجاال للتطوير والتحسين أدا  العم  وال يتيور المثلا أل

حسام إعلا  ان للمؤه  العلمي تاثيرأأيضا وجد   ممارسة العم .

ن أإلدارية ، حي  وجد المديرين بالتمكن من ممارسة المهاراا ا

ن حساسا بالتمكن مإكثر أيحاا المؤهالا العلمية العليا أالمديرين 

 يحاا المؤهالا العلمية الدنيا في عدد كبير من المهاراا ، وهذهأ

لا إتدريا ن المهارة اإلدارية تيق  بالتعليم والأذا علمنا إنتيجة طبيعية 

ما  لا حدإ اضعيف اكان ت ثيرهما العمر والمرتبة والصبرة ، فقد أحد كبير. 

وام  الع ، وهو ما يخير إلا أن ت ثير هذه باستثنا  عدد قلي  من المهاراا

ا علا درجة تمكن المديرين من ممارسة المهاراا اإلدارية ضعيف نسبي

 في ظ  وجود متغير ممارسة المهارة ومتغير المؤه  العلمي.

السابقة لم نجد أيا من  وعند محاولة ربط هذه النتيجة بنتااج الدراساا
الدراساا التي تما مراجعتها قد حاولا دراسة العالقة بين ممارسة 
المهارة والمؤه  العلمي وبين تمكن المديرين من ممارسة المهارة 
اإلدارية ، ولع  هذه النتيجة تفتا الباا أمام دراساا أصرى في هذا 
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لمديرين من المجا  للكخف عن أهم العوام  المؤثرة في مدى تمكن ا
 ممارسة المهاراا اإلدارية.

 
 اثنيا: التوصيات

 :اليةن هذه الدراسة تطرل التويياا التأ، ف ةبنا  علا النتااج السابق
ين حاوال استصدام المنهج العلمي في ن الباحثأعلا الرمم من  -1

ا نهأ الإعداد وتنفيذ هذه الدراسة ويوال إلا النتااج النهااية لها ، إ
ر الدراساا السلوكية تعاني من مخكلة التعام  مع العني وكغيرها من
ا  خيألدراك المتمايز والمتباين.  فاألفراد ينظرون إلا اإلالبخر، ذ، ا
يها فتحدد بطبيعة خصيياتهم وطبيعة البياة التي يعيخون تبرؤى مصتلفة 

ثر  مما يجع  استجابتهم تت معهوتوقعاتهم حو  المحيط الذ، يتعاملون 
 ه إلاننب نأمانة العلمية تقتضي ن األأبير بهذه العوام .  وعليه فإلا حد ك

ورة ها هذه الدراسة بحذر ، داعين إلا ضرإليصذ النتااج التي تويلا أ
من مدى يدو هذه  للتحق صرى حو  هذا الموضوو أإجرا  دراساا 

 صتلفةيدار قرار بخ ن تعميمها علا األجهزة الحكومية المإالنتااج قب  
 لكة العربية السعودية.في المم
تويي هذه الدراسة ب ن يعطي المسؤولون في األجهزة  -2

همية كبيرة إلا االرتقا  بمستوى مهاراا المديرين أالحكومية السعودية 
لحاقهم بالدوراا التدريبية إفي مصتلف المستوياا اإلدارية من صال  

ويا المناسبة ، وكذلك تزويدهم بالمعارف اإلدارية المعايرة وصي
تجارا الدو  والمنظماا الراادة في هذا المجا .  لقد كخفا هذه الدراسة 

نهم علا قدر كبير من ألدى الكثير من المديرين  ان هناك اعتقادأعن 
لكن الواقع التنظيمي الكفا ة في ممارسة المهاراا اإلدارية المصتلفة ، 

ا هو مطلوا لألجهزة الحكومية يخير إلا أن أدا  هذه األجهزة مقارنة بم
منها قلي  وعملية إيالحها أيبحا مطلبا ضروريا وملحا مما يعني أنه 
لو كانا هذه القياداا اإلدارية بمستوى التمكن المعتقد لديها لما كان هذا 
حا  األجهزة الحكومية ، فالبون ال يزا  خاسعا بين ما ويلا اليه 
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دمة وبين واقع مهاراا المديرين في المنظماا االدارية في الدو  المتق
 هذه المهاراا في األجهزة الحكومية في البلدان النامية عموما.

 عطا  المهاراا اإلدارية الفكريةإهمية  دراسة بتويي هذه ال -3 
ق  وكذلك األن ممارسة هذه المهاراا كان أكبر ، حي  تبين أهمية أ

ة ساسية جدا لبنا  رؤيأحسام بمدى التمكن منها.  هذه المهاراا اإل
لتي اجهزة الحكومية ت صذ باالعتبار التطوراا المتالحقة مستقبلية لأل

يتم  نأمكن ساليا اإلدارية الحديثة ال ين تبني األإيخهدها العالم حاليا.  
، داردراك اإلإلذا وي  المديرون إلا مستوى معقو  من الوعي واإال إ

اا نجازإال من صال  التعليم والتدريا واالطالو علا إوالذ، ال ي تي 
 اخصرين.
 دراسة باستصدام أسلوا دراسة الحالة القاام علاتويي هذه ال -4

قة متعمجمع البياناا والمعلوماا باستصدام أسلوا المالحظة والمقابلة ال
من أج  معرفة واقع المهاراا اإلدارية المستصدمة في األجهزة 

اا مهارالحكومية.  إن استصدام هذا المنهج قد يحدد بخك  أكثر دقة ال
ن الممارسة وتلك مير الممارسة وأيضا مدى كفا ة ممارستها ، بدال م
كم االعتماد علا المعلوماا التي يدلي بها المستجيا والتي قد ال تع

 الواقع الفعلي.
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Abstract. Based on the critical role that public managers play in managing public agencies in the 

kingdom of Saudi Arabia, this study is intended to find out the managerial skills that practiced by public 

managers and the extent to which they are competent in exercising them. In addition, it aims to examine 
the most influential factors in explaining managers’ skills competence.  To achieve these goals, the 

researchers design an instrument to measure skills practice and competence. Assuring validity and 

reliability, it was administered to 400 employees in many public agencies. The response rate was 57.5% 
which is about 230 employees. Feeding the data into computer, several statistical methods were used 

including mean, standard deviation, and regression analysis.  The study found managers always practice 

some skills such as working in the spirit of teamwork, great interpersonal relationship, etc.; often practice 
some skills such as dealing with customers complains and writing reports; sometimes practice some skills 

such as data analysis and strategic planning.  Also, it was found that managers feel competent in some 

skills such as working in the spirit of teamwork, great interpersonal relationship and less competent in 
some other skills such as data analysis and strategic planning.  The most influential factors found in the 

study that explain managers’ skills competence were skills practice and to some extent educational level.  

Finally, a number of practical and academic recommendations is presented. 
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