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 الملخص

واقع تنمية املهارات القيادية لدي الكبار بربامج التعلم عىل  التعرف إىلهدفت الدراسة 

املستمر مدي احلياة، والكشف عن أهم احتياجات الكبار من املهارات القيادية؛ وتقديم تصور 

القيادية للكبار، واستخدمت املنهج الوصفي، وأداة االستبانة، وتكونت مقرتح لتنمية املهارات 

( فرد، وأسفرت عن عدة نتائج من أمهها: أن برامج التعلم املستمر مدي 150عينة الدراسة من )

احلياة تقوم بدور كبري يف تنمية املهارات القيادية للكبار. وتوفر معظم احتياجاهتم من املهارات 

سانية، والتقنية(. كام أسفرت عن وجود ضعف يف دور برامج التعلم املستمر مدي )الفكرية، واإلن

احلياة، مثل ضعف يف كل من: نرش ثقافة التعلم املستمر، وبعض احتياجات القيادات من املهارات، 

كرية، الف تويف توفري مهارات جديدة باستمرار. وأيضًا تبني وجود ضعف يف بعض املهارا

ملستمر تصور مقرتح لتنمية املهارات القيادية بربامج التعلم اوضع سانية، والتقنية، مما استلزم واإلن

 مدي احلياة للكبار. 

 . الكلامت ملفتاحية: الدور ـ التعلم املستمر مدي احلياة ـ القيادة ـ الكبري

The summary:  

This study aimed to know the reality of the development in leader 

ship skills of adult in the continuous life long learning program, also to 

detect the needs of adult of leader ship skills and to represent a suggestion 

to develop the of leader ship skills for adult. I used the descriptive method, 

the questionnaire consisted of 150 persons and the most important results 

are: The continuous life long learning program has a great role in 

developing the leader ship skills for adults, make the needs of the skills 

available (the Intellectual, technical and humanity) the study also showed 

the weakness of the role of continuous life long learning programs and 

spreading of the culture of The continuous life long learning some of the 

leadership skills, giving new skills and showed a weakness in the 

Intellectual, technical and humanity skills so there was a must to give a 

suggest to develop the leader ship skills in the continuous life long learning 

programs for adult. 



 

 المقدمة: 

 عىل مدى احلياة تغريت وفقًا للبلدان من كوهنا مطلبًا إنسانياً املستمر إن اهداف التعلم 

 يف كبري دور له ملا اقتصادياً  منهجاً  واألعراف كوهنا األديان مجيع به تسلم حق التعليم أن اعتبار

 التعلم برامج بدء ذالبلدان. ومن هلذه الصناعي والتكنولوجي االقتصادي والتطور النمو توسيع

 رضورة السياسات الرتبوية وصانعو املخططون أدرك املايض القرن خالل ثامنينيات احلياة مدى

واملتغريات املستمرة  مهمة ملواكبة التحيات أداة بوصفه والنقاش بالتحليل املوضوع هذا تناول

 واالتصاالت. املعلومات تكنولوجيا ثورة والتي منها ظهور

املهارات واملعارف التي يمتلكها  تقل قيمة للمعرفة وتكنولوجياهتا، اهلائل التسارع ومع

 نظرا مفيدًا ومقبوالً  التعلم مراحل من رحلةم عند اإلنسان توقف يعد ملاألفراد برسعة. لذا 

 أن عليه لزاما وكان الثورة التكنولوجية، ونرشهتا هلا وروجت قدمتها التي اجلديدة للمدخالت

 مدى التعلم املستمر طريق حتديث املهارات التي يمتلكها من حالل عن التطورات هذه يساير

ياة يف هذا االقتصاد العاملي، بل ويتمكن من العيش واحل، وبالتايل يستطيع الفرد التنافس يف احلياة

 (1. )العرص رسيع التغري.

 ـ بمنظامتهنمو وتقدم املجتمعات إنسانيًا وحضاريًا وتكنولوجيًا ومهنيًا  وأصبح

رارات التي ، فالقحد كبري بفاعلية قياداهتا وإدارييها إىلاملختلفة مرتبط  ومؤسساته ومرافقه

. والتأخردم ، وبني التقالنمو واجلموديصنعوهنا تشكل الفرق األساس بني النجاح والفشل، وبني 

فالقادة اإلداريون الفاعلون هم الذين يمتلكون اليد الطويل املؤثرة يف صنع القرارات يف مؤسساهتم 

جيه خطرًا يف حتديد أهدافها، وتوومنظامهتم بمختلف أنواعها، وهم بالتايل يلعبون دورًا أساسيًا و

 امرسهيمساراهتا وسبل حتقيق أهدافها. إنه ملن األمهية بمكان تطوير وعيهم بالدور النشط الذي 

 القادة اإلداريون يف حياة املنظامت اإلنسانية.



كام أننا نعيش اليوم ضمن حميط متغري باستمرار جيعل القيادة الفعالة أكثر صعوبة من أي 

كل مظهر من مظاهر احلياة املستقلة والتبادلية. نحن بحاجة ماسة لرؤية جديدة  وقت ميض يف

ث واالجتاهات واالجتاه الصحيح. وقد أثبتت البحو املبادئومصري جديد وبوصلة جديدة حتدد لنا 

والدراسات أمهية املهارات القيادية لألنامط القيادية والتصاقها بدرجة نجاح املؤسسة وتطوير 

 (2)أثريها سلبًا وإجيابًا يف مستوي الرضا الوظيفي.إنتاجها وت

 مشكلة الدراسة: 

 ماالهتامتشري العديد من الدراسات يف جمال البحث اإلداري والرتبوي إيل رضورة 

ـن متطلبـات ل إطالقًا عصاصبح خيارًا اسرتاتيجيًا نوعيًا ال ينف الذي احلياةمدى املستمر بالتعلم 

الناجحـة التـي جيـب  والقيادةومن هنا يظهر  (3)خللق تنمية مستدامة، والتنمية والتحديثالنمـو 

 لتقود األفراد واملنظامت بنجاح، ومما يؤكد ذلك ما ييل: أن تتمتع باملهارات االزمة

رد للف "عالمة أمان"أن التعلم املستمر مدي احلياة يمثل عىل  تأكيد أحدي الدراسات

 تهالتعلم، وأولئك الذين مل يؤمنوا بعد بأمهيهذا  تدور ضدالصعب أن جتد مناقشات  فمن وللبلدان

 (4)غري موجودين. ايعتربويمكن أن  صلته باحلياةووثاقة 

أن التعليم النظامي بكافة مراحله مازال يعاين من بعض السلبيات مثل: عىل  هناك تأكيد

 مهارات ميةتنعىل  التي تساعدالفردية بني الطالب، وقلة الوسائل  املناهج للفروق مراعاة ضعف

 درتهق منيضعف  واألماكن املخصصة لذلك، مما، ونقص األجهزة واإلمكانات التعليمية، التعلم

  (5)املنافسة داخليًا وخارجيًا.عىل 

تدين مستوي التعليم وختريج نوعية من الطالب ال تواكب متطلبات ا لعرص احلايل، 

  (6)احلكومية.وأيضا انخفاض مستوي التدريب، وبخاصة باملؤسسات 



 

 عىل طلبال خفض عىل تعمل تلقائياً  املستمرة أن والتغرياتعىل  د أحدي الدراساتتأك

  (7)مهارات العمل. متتلك التي العاملة املاهرةعىل  العاملة غري املاهرة، ويزيد من الطلب

 يفرض ريةاملتغ العمل سوق متطلبات إن التغري املستمر يف أخري يمكن القول وبعبارة

العمل العاملي  سوق يف املهارات املطلوبة من واملتجدد اجلديد لتواكب ملهارته اإلنسان التجديدعىل 

 (8)الواسع واملحيل املتناثر.

 حياته، مدي ىلع حياة الفرد، مل يعد كاف لتوفري حياة كريمة املبكرة منالتعلم يف السنوات 

اء املهارات بنعىل  عل ي باستمرار يعمل باعتباره املستمر التعلمعىل  الرتكيز وهناك حاجة إىل

م لتعليم الكبار، حيث ت  املؤمتر الرابع عرش تقرير وهذا ما أكد عليه (8)واملعارف طوال حياة الفرد.

 (10)املستمر لتحقيق التنمية. بالتعلم لالهتامم توجيه دعوة للباحثني

مواجهة املستجدات عىل  أن إجياد القيادة اإلدارية السليمة، والقادرةعىل  هناك تأكيد

كام أن القيادات يف  (01)تنمية املهارات القيادية.عىل  وفري برامج تعلم تعملتالعرصية مرتبط ب

  (12)إيل تعلم صفات ومهارات تريض املوظفني عند التعامل معهم. رباستمراحتتاج  املنظامت

اه واحدة تسري يف اجتداخل املنظمة مها وجهان لعمله  التابعنيعىل  ن القيادة والتأثريإ

 تواكبت اهلدف وانجازه. لذا هناك رضورة ملحة لبحث توفري بيئة قيادية مشجعة وحمفزة لتحقيق

 (13)املتغريات املستمرة. مع

 ظيميةتن وأزمات طبيعية من كوارث تتعدد وتتنوع حتديات القرن احلادي والعرشين

قف توقعات س ارتفاع إىل باإلضافةاملنظامت واملؤسسات، عىل برشية تلقي بعبئها ورصاعات 

تنميتها و تطوير القيادات املستفيدين من اخلدمات املقدمة من هذه املؤسسات كل هذا يستدعي

الالزمة  ، ومنها حتديد املهاراتالراهنة واملستقبليةأساس التحديات عىل  بحيث يبني باستمرار

 (14)لثابت املتكرر.ا برامج التدريب ذات الطابععىل  للقيادات، وليس االقتصار



م ما دور برامج التعلوعليه يمكن حتديد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل: 

 التالية:  ويتفرع من هذا السؤال األسئلة ؟املستمر مدي احلياة يف تنمية املهارات القيادية لدي الكبار

 التعلم املستمر مدي احلياة واسسه ومبادئه؟ ـ ماهية1

 املهارات القيادية؟  احتياجات الكبار منـ ما أهم 2

 املهارات القيادية لدي الكبار بربامج التعلم املستمر مدي احلياة؟  ـ ما واقع تنمية3

  املهارات القيادية بربامج التعلم املستمر مدي احلياة للكبار؟ ـ ما التصور املقرتح لتنمية4

  أهداف الدراسة: 

 املستمر مدي احلياة واسسه ومبادئه.التعلم  ماهيةعىل  ـ التعرف1

 ـ إبراز أهم احتياجات الكبار من املهارات القيادية.2

 املهارات القيادية لدي الكبار بربامج التعلم املستمر مدي احلياة.  ـ الكشف عن واقع تنمية3

 املهارات القيادية بربامج التعلم املستمر مدي احلياة للكبار. ـ وضع تصور مقرتح لتنمية4

 أهمية الدراسة: 

 تكمن أمهية هذه الدراسة يف النقاط التالية:  

 رالتقاريـ مـن العديـد أكدت حيث القيادية واملهارات احلياة، مدي التعلم املستمر ـ أمهية1

بعض  ثالامل سبيل عىل ومنها ذلك، عىل واالجنبية واالبحاث والدراسات العربية واملؤمترات

 الدويل.التقارير الصادرة عن البنك 

 ـ توفري القيادات الالزمة بام تستلزمه من مهارات عقلية وعملية.2

للكبار؛ من  اديةالقي يف تنمية املهارات همسؤوليتالتعلم املستمر مدي احلياة، وتأكيد  ـ إبراز أمهية3

 أجل النهوض باألفراد واملؤسسات واملجتمع. 



 

 ططيوخم للكبار املقدمة احلياة مدي املستمر التعلم برامج ـ يمكن أن تفيد املسئولني عن4

احلياة  مدي مراملست التعلم السياسات يف وضع قـرارات صحيحة ومفيدة؛ فيام يتعلق بربامج

 للكبار. يةالقياد بتنمية املهارات اخلاصة

لتحديات ا ظل يف نجاحها، واستمرار املؤسسات أداء عىل وتأثريه للكبار، القيادي الدور ـ أمهية5

 املتالحقة واملستمرة.والتغريات 

 حدود الدراسة: 

( وهي مرحلة 25بداية من عمر ) مدى احلياةاملستمر التعلم مرحلة عىل  سرتكز الدراسة

التعليم غري االجبارية، والتي تعترب امتداداً للمراحل السابقة من التعليم النظامي، وايضا ألهنا بداية 

العمل وتويل قيادة كل من الفرق واالقسام واإلدارات واملؤسسات والرشكات..إلخ من منصاب 

مرحلة  القيادة ويكون يف يتوىلالبعض  أناساس عىل  قيادية، ولن حتدد الدراسة حد اقيص للعمر

 عينة من بعض قيادات املؤسسات احلكوميةعىل  متأخرة من العمر. واعتمدت الدراسة امليدانية

واخلاصة، وبعض مديري كل من: إدارة املوارد البرشية، ومراكز التدريب ببعض املؤسسات 

لم لقيادية لدي الكبار بربامج التعاملهارات ا هبدف التعرف عىل واقع تنمية ؛واخلاصة احلكومية

  املستمر مدي احلياة.

  منهج الدراسة:   

)املنهج الوصفي( بأدواته املختلفة، لوصف واقع برامج عىل  اعتمدت الدراسة احلالية

التعلم املستمر مدي احلياة يف تنمية املهارات القيادية لدي الكبار بمرص، وجتميع البيانات الالزمة 

 النتائج املنشودة. وحتليلها بدقة؛ هبدفة الوصول إىلوتنظيمها 

 



 أداة الدراسة: 

واخلاصة، وبعض مديري كل من:  قيادات املؤسسات احلكومية استبانة موجه لبعض

عرف عىل هبدف الت ؛املوارد البرشية، ومراكز التدريب ببعض املؤسسات احلكومية واخلاصة إدارة

  لكبار بربامج التعلم املستمر مدي احلياة.واقع تنمية املهارات القيادية لدي ا

 مصطلحات الدراسة: 

 الدور: 

جمموعة الوظائف واملهام املنصوص عليها بالقانون أو الالئحة والتي "يعرف الدور بأنه 

 (15)."حتدد إطار الوظيفة للفرد

   (16)."جمموعة احلقوق والواجبات املرتبطة بوضع اجتامعي حمدد"ويعرف بأنه 

  (17)."سلوك متوقع من فرد يشغل مركزًا اجتامعيًا معيناً " بأنهويذكر 

جمموعة من الوظائف واملهام التي يتوقع املجتمع أن تقوم به مؤسسة "كام يعرف بأنه   

 (18)."معينة

 املهام واملسئوليات واخلطط"إجرائيا هبذه الدراسة عىل أنه  ومن ثم يمكن تعريف الدور

 ضوء يف املستمر مدي احلياة القيام هبا لتنمية املهارات القيادية لدي الكباراملناط بربامج التعلم 

 ."الواقع احلايل

 التعلم المستمر مدي الحياة: 

 بأنه (Harper Collins)يعرف التعلم املستمر مدي احلياة وفقًا لقاموس هاربر كولينز 

األفراد؛ من أجل تعزيز استخدام كل فرص التعلم الرسمية وغري الرسمة طوال فرتة حياة "

 (19)."التطوير والتحسني املستمر للمعارف واملهارات الالزمة للعمل، وحتقيق الذات



 

 إتاحة فرص تعليمية مستمرة طوال حياة األفراد؛" ويذكر التعلم املستمر مدي احلياة بأنه

ت احلضارية، اوذلك بقصد تنمية أفراد املجتمع وتطويرهم؛ ليتمكنوا من حتقيق التكيف مع املتطلب

(20)."وحتي يكونوا بمقدورهم التفاعل مع برامج التنمية
 

جهد اجتامعي الكتساب املعرفة واستخدامها " بأنهكام يعرف التعلم املستمر مدي احلياة 

للجميع وهي تنطلق من إدراك طاقة وقدرات كل إنسان ومجاعة فتحاول متكينهم  أفضليف حياة 

 (21)."ليسهموا إسهامًا كامالً يف عملية بناء جمتمع جديد يمكن فيه تلبية احتياجات الناس األساسية

دون تقيده يف زمان تعلمه ومكانه،  همدي حيات التعلمعىل  قدرة اإلنسان" ويذكر بأنه

ذاته يف مواصلة تعليمه خارج أسوار املدرسة واجلامعة، وأن يكون تعليمه استجابة  عىل معتمداً 

ىل ع حلاجاته الفعلية، وأداء ملهنته، وتنويعًا ملعارفه ومهاراته واجتاهاته، مع مراعاة عدم اقتصاره

  (22)."الكبار، بل يشمل مراحل التعليم، من عام وعال، ونظامي أو غري نظام تعليم

 إتاحة" أنه عىل ن تعريف التعلم املستمر مدي احلياة إجرائيا هبذه الدراسةومن ثم يمك

برامج تعلم مستمر مدي احلياة للكبار بعد انتهائهم من مرحلة التعليم االجبارية، لتنميتهم 

، وزيادة قدراهتم الذاتية، واكتساهبم معارف ومهارات كفاءهتموتطويرهم؛ هبدف حتسني 

واجتاهات جديدة يف جمال معني حيتاجون تعلمه؛ ليسهموا اسهاماً كاماًل، يف بناء املجتمع والنهوض 

 باألفراد واملؤسسات، والتنمية الشاملة، حارضًا ومستقبالً. 

 القيادة: 

كلمة ليعود جذورها للفكر القديم املعني االشتقاقي للقيادة "التعريف اللغوي للقيادة 

Ledership"" التي تعني أن يفعل أو يقوم بمهمة ما، والعالقة القيادية تنقسم إيل وظيفتني، وظيفة

  (23)."األتباععىل  إعطاء األوامر وهي من حق القائد، ووظيفة تنقيذ األوامر وهي واجبة



وهي عكس السوق، فالقيادة من  كلمة القيادة نابعة من فعل القود"أما يف اللغة العربية 

األمام والسوق يكون يف اخللف، واالنقياد هو اخلضوع، يقال انقاد يل أي أعطاك مقادته ويقال 

 (24)."انقاد يل الطريق إيل موضع كذا إذا وضح صوابه

 وعند تعريف القيادة اصطالحاً نجد أن هناك العديد من املفاهيم وتم تناول أمهها كالتايل:

فعهم إليه العمل وتدعىل  وحتثهم املرؤوسنيالتي تنسق بني جهود "ادة بأهنا تعرف القي

  (25)."اقتناع ورغبة يف سبيل حتقيق أهداف املنظمة وأهدافهم بشكل متكامل وناجح عن

السعي من أجل الوصول إيل حتقيق األهداف املشرتكة من خالل ممارسة "وتعرف بأهنا 

 (26)."األفراد والتواصل معهمعىل  التأثري

العملية التي حتمل يف جوهرها كامل خمزون الفرد املعريف والعقائدي والتي " ويذكر بأهنا

 (27)."تشمل املعتقدات، القيم واألخالق، والسلوك، واملعارف واملهارات

 اآلخرين لغرضعىل  عملية يامرس من خالهلا شخص ما تأثريًا مقصوداً "وتعرف بأهنا    

وتسهيل األنشطة والعالقات بني جمموعة من األفراد أو منظمة ما بغية حتقيق إرشادهم، أو تنظيم 

 (28)."أهداف املنظمة بكفاءة عالية

اآلخرين للوصول إيل فهم واتفاق مشرتك حول األعامل عىل  عملية التأثري" ويذكر بأهنا   

تحقيق واجلامعية لاملطلوب أداؤها، وكيفية إنجازها بفعالية، وهي عملية تسهيل للجهود الفردية 

 (29)."أهداف مشرتكة

عملية يوظف من خالهلا "ومن ثم يمكن تعريف القيادة إجرائيا هبذه الدراسة عىل أهنا 

نشطة األ وتسهيل إرشادهم، أو تنظيم اآلخرين بغرضعىل  شخص ما مهارته للتأثري املقصود

للمجموعة أو  املشرتكة األهداف حتقيق والعالقات بني جمموعة من األفراد أو منظمة ما بغية

 املنظمة بكفاءة عالية.



 

 :  الكبير

باإلنجليزية من الفعل الالتيني  (adult)من ناحية األصول اللغوية اشتقت كلمة الكبري    

(adolescere) النضج، ومن صيغ اسم الفاعل ناضج  ومعناه يصل إىل(adultus)،  التي تعني من

 (30)مزيد من النمو والتطورعىل  سن النضج ومل يعد قادراً  وصل إىل

 (31)وهي كالتايل: ويوجد ثالث معاير لتحديد من هو الكبري 

 يستند البعض إيل العمر البيولوجي لتحديد من هو الكبري بمعني أحقية الفرد يف احلصول العمر:

 عىلو بطاقة شخصية أو هوية، أو اإلدالء بصوته يف االنتخابات، أو من مرحلة التعليم األسايس.عىل 

 ر.الكبا بمهامالقيام عىل  الرغم من أمهية هذا املعيار ووجاهته إال أنه يعرب عن مدي قدرة الشخص

 يعترب هذا املعيار أكثر دقة من املعري السابق، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف النضج النفيس:

 شخص إىلي يتحول عندها الفرد شخص ما أنه قد نضج نفسيًا؟ وما املرحلة التعىل  يمكن احلكم

 تلف اآلراء حوهلا.نضج النفيس جدلية بطبيعتها حيث ختكبري؟ كام أن قضية ال

 ينطلق هذا املعيار من أن املسؤوليات التي يتحملها الفرد يف كل مرحلة من الدور االجتامعي:

 ا ما تكونغالبمراحل العمر تكون هلا طبيعة خاصة، فاملسؤوليات التي يتحملها الطفل الصغري 

 أمر وويلالعكس من ذلك مسؤوليات الكبري فهي متنوعة ومتعددة مثل دوره كزوج، عىل  حمددة

 غريه، ودوره كقائم بنشاط إنتاجي،...إلخ.

 تمسؤولياالشخص الذي يدخل مرحلة من احلياة يتحمل فيها " بأنه الكبري ويعرف   

يصاحب ذلك أحيانًا القيام بدور إنتاجي يف نفسه، وغالبًا جتاه اآلخرين، وقد  متنوعة جتاه

 (32)."املجتمع

الشخص الذي انتهي من "إجرائيا هبذه الدراسة عىل أنه  الكبريومن ثم يمكن تعريف 

نفسه  جتاه يتحمل فيها مسؤوليات متنوعة مرحلة عمرية معينة، إىلالتعليم النظامي، ووصل 

 واآلخرين، ويقوم بدور إنتاجي يف املجتمع.



 الدراسات السابقة: 

املرتبطة بمجال  الدارسات،العديد من عىل  انطلقت هذه الدراسة من خالل االعتامد

م عرض أهم وسوف يتالقيادة، أو يف جمال التعلم املستمر مدي احلياة الدراسة احلالية سواء يف جمال 

 هذه الدراسات كام ييل:

: دراسات سابقة تناولت التعلم المستمر مدي 
ً
 الحياة: أوال

   :  وتتمثل فيما يلي

  (33)(.2018ـ دراسة عادل سعد أبو ديلي )1

ر، تأثري مفهوم جمتمع املعرفة وخصائصه يف التعلم املستمعىل  هدفت الدراسة إىل التعرف

 ةوأداهج الوصفي. املن وكفايات التعلم املستمر ومتطلبات حتقيقها يف جمتمع املعرفة، واستخدمت

االستبانة. وأسفرت عن عدة نتائج من أمهها: أن التعلم املستمر يف جمتمع املعرفة، مطالب بإحداث 

وأهدافه، وحمتواه، وطرقه، وإدارته، وأن درجة أمهية كل من  أربعة مستويات: مفهومهعىل  تغريات

لدراسة مع ا كفايات التعلم املستمر ومتطلبات حتقيقها يف جمتمع املعرفة عالية جدًا. وتتفق هذه

كل  التعلم املستمر، واستخدامها للمنهج الوصفي. بينام ختتلف يفعىل  الدراسة احلالية يف تركيزها

وبعض  النظري،وجمتمع وبعض أهداف الدراسة. وأمكن االستفادة من خالل اإلطار  من عينة

  نتائج ومقرتحات هذه الدراسة.

 (34)(.2016كامل السيد حرب )مسيل وإيامن وصفي عىل  ـ دراسة حممود عطا حممد2

هدفت الدراسة إىل وضع تصور مقرتح لتصميم مؤرش التعلم املركب لقياس التعلم مدي 

. وأسفرت الوصفي التحلييل املنهج واستخدمت املجال. هذا يف كندا خربة ضوء احلياة يف مرص، يف

تطور من جمال التعلم أن  املركب التعلم عن عدة نتائج من أمهها: استطاعت كندا من خالل مؤرش

حداث ورفع املستوي االقتصادي، وإ للكنديني، أفضل حياة حتقيق عىل ساعد مما هبا؛ احلياة مدي

احلياة،  عن أمهية التعلم املستمر مدي الوطني روابط قوية بني املجتمعات الكندية، وحتفيز احلوار



 

 التعلم املستمر مدي احلياة،عىل  تركيزها يف احلالية الدراسة وطرقه. وتتفق هذه الدراسة مع

وبعض أهداف الدراسة. وأمكن  عينة من كل يف ختتلف واستخدامها للمنهج الوصفي. بينام

 وبعض النتائج، وبناء التصور املقرتح. النظري، اإلطار خالل من االستفادة من هذه الدراسة

 (35)(.2015)( Henry Muray)ـ دراسة هنري مواري 3

العالقة بني التعلم الذايت ونواتج التعلم مدي احلياة، ومدي هدفت الدراسة إىل بحث 

صفي. املنهج الو انخراط األفراد يف التعلم مدي احلياة. واستخدمتعىل  تأثري التعلم الذايت

نواتج  عىل وأسفرت عن عدة نتائج من أمهها: أن جتربة األفراد تصبح أقوي عندما يسيطر األفراد

استخدامهم التنظيم الذايت، وعندما يكون لدي األفراد فهم واضح التعلم اخلاصة هبم يف ضوء 

تطوير قدرات األفراد ومتكينه من االختيار من بني عىل  ملفهوم التعلم الذايت، فإن ذلك يعمل

املستمر مدي  التعلمعىل  البدائل التي تواجههم. وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تركيزها

داف وبعض أه ا للمنهج الوصفي. بينام ختتلف يف كل من جمتمع وعينةاحليـاة، واستخدامه

 وبعض النتائج. النظري،الدراسة. وأمكن االستفادة من هذه الدراسة من خالل اإلطار 

: دراسات سابقة تناولت القيادة: 
ً
 ثانيا

   :  وتتمثل فيما يلي

 (36)(.2019ـ دراسة وسام بنت مشعل الغمس )4

 يف دور القيادة التحويلية يف حتقيق التميز املؤسيسعىل  التعرفهدفت الدراسة إىل 

 املنهج الوصفي. وأسفرت عن الكليات اإلنسانية بجامعة امللك سعود بالرياض. واستخدمت

ايل، التأثري املثبني القيادة التحويلية وابعاده )عدة نتائج من أمهها: وجود عالقة طردية قوية 

االعتبارات الفردية( والتميز القيادي، والتميز البرشي، التميز  التحفيز، االستثارة الفكرية،

بينام  بعض املهارات القيادية،عىل  وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تركيزها اخلدمايت.



وبعض أهداف الدراسة. وأمكن االستفادة من هذه الدراسة من  وجمتمع ختتلف يف كل من عينة

 ض النتائج.وبع النظري،خالل اإلطار 

 (37)(.2018سلطان عوض اهلل )عىل  ـ دراسة فوزية5

ة إدارة األزمات واإلدار باستخدامواقع القيادة اإلبداعية عىل  هدفت الدراسة إىل التعرف

باألهداف يف منظامت اجلامعة العاملية ومعرفة العالقة بني القيادة اإلبداعية وإدارة االزمات وإدارة 

األهداف. وأسفرت عن عدة نتائج من أمهها: أن ممارسة القيادة اإلبداعية داخل اجلامعة العاملية 

داف اجلامعة، كام أن هناك بعض االزمات حتقيق أهعىل  العامليني هبا ويعملعىل  يعود بالنفع

وال  االزمات،عىل  ت لدهيا كفاءة ومهارة حلل املشكالت والتغلباقياد إىلواملشكالت حتتاج 

 اوتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تركيزه يمكن حلها أو التعامل معها بالطرق التقليدية.

وبعض أهداف الدراسة. وأمكن  ل من عينةبعض املهارات القيادية، بينام ختتلف يف كعىل 

 وبعض النتائج، وبناء التصور املقرتح. النظري،االستفادة من هذه الدراسة من خالل اإلطار 

 (38)(.2017ـ عابد بن عبد اهلل العصيمي )6

 القائد اإلداري. كام ومفهوم تطويرهدفت الدراسة إىل توضيح مفهوم القيادة اإلدارية 

 ميــــة.دارية يف املنظامت احلكوتقديم نموذج مقرتح السرتاتيجية تطوير القيادة اإل إىلهتدف 

املنهج الكيفي. وأسفرت عن عدة نتائج من أمهها: أن اسرتاتيجية تطوير القيادة  واستخدمت

 ــةحتديـــد املهــارات الالزمـ واملستقبلية، ومنها أساس التحديات الراهنةعىل  اإلدارية تبني

رر. برامج تدريب املوارد البرشية ذات الطابع الثابت املتكعىل  للقيادات اإلدارية، وليس االقتصار

هجية القيادة، بينام ختتلف يف كل من: منعىل  وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تركيزها

ئج، وبعض أهداف الدراسة. وأمكن االستفادة من هذه الدراسة من خالل بعض النتا وعينة

 والتوصيات.



 

 اإلطار النظري للدراسة: 

   :   ويتضمن ما يلي

 واسسه ومبادئه:  وأهدافهالتعلم المستمر مدي الحياة  المحور األول: ماهية

  : ماهية التعلم املستمر مدي احلياة.أوالً 

  التعلم املستمر مدي احلياة. أهدافهثانيًا: 

 ثالثًا: اسس ومبادئ لتعلم املستمر مدي احلياة.

: المهارات القيادية واحتياجات الكبار منها:  ي
 
 المحور الثان

 أوالً: أمهية القيادة للمؤسسات واألفراد.

 نجاح املؤسسات.عىل  ثانيًا: تأثري مهارات القيادات

 ثالثًا: سامت وصفات القائد الفعال.

 رابعًا: أهم احتياجات الكبار من املهارات القيادية.

امج التعلم المستمر مدي  هن لتنميةالمحور الثالث: الواقـع الرا المهارات القيادية لدي الكبار بير
 الحياة )الدراسة الميدانية(. 

 أوالً: إجراءات الدراسة امليدانية.

 ثانيًا: نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها.

 لكبار.لاملهارات القيادية بربامج التعلم املستمر مدي احلياة  املحور الرابع: تصور مقرتح لتنمية

 وتم تناوهلم كام ييل:  

 واسسه ومبادئه:  وأهدافهالتعلم المستمر مدي الحياة  المحور األول: ماهية

  ويتمثل فيام ييل:  

 
ً
 : ماهية التعلم المستمر مدي الحياة. اوال

م، حيث تم تداول 1929بداية ظهور مصطلح التعلم املستمر مدي احلياة كانت عام 

وكان ياسكل عضوًا نشطًا  (Basil Yeaxlee)يد باسل ياسكل عىل  املتحدةاملصطلح يف اململكة 

 كلية جانب حمارضًا مدرسًا يف إىليف جلنة تعليم الكبار، وسكرتري عام الرابطة التعليمية آنذاك، 



ن املصطلح ذا أمهية إيل ذلك الوقت إيل أن استخدمته منظمة  يكولكن مل الرتبية ـ جامعة أكسفورد.

  (39)كفكرة ضمن األفكار والبنود األساسية التي ترتأس قائمة موضوعاهتا.اليونسكو 

وحظي مفهوم التعلم املستمر مدي احلياة باالهتامم الدويل عندما طرح ألول مرة يف 

 داخل التي دارت واملداوالت املناقشات أثناء ستينيات القرن العرشين،

مدي احلياة يف  املستمر التعلم واستمر( 04)املستقبل. يف الكبار اليونسكو بشأن تنمية تعليم

تناوله من قبل العديد من  تم لذا رضورة للدول واملجتمعات واألفراد. أصبح حتىالتطور 

  الباحثني بالدراسة والبحث والنتيجة وجود العديد من التعريفات له ويمكن تناول أمهها فيام ييل:

دون انقطاع من أجل حتقيق أمال الفرد وتنمية مفهوم يعني استمرار عملية التعلم "يعرف بأنه   

 (41)".قدراته؛ لتمكينه من مواجهة التغري املستمر

 وأ لعمليات التعليمية املنظمة أيا كان مضموهنا أو مستواهااملجموع الكيل ل" ويذكر بأنه

 لسابق يفاأو بديالً عن التعلم  أسلوهبا وسواء أكانت نظامية أو غري نظامية وسواء أكانت استمراراً 

 والذي ُيمكن من يعتربون كبارا يفاملدرسة أو الكلية أو اجلامعة، أو يف مراكز التدريب املهني، 

 يًا إيل إكاملوإثراء معارفهم سع وزيادة قدراهتم الذاتية جمتمعهم من حتسني كفاءاهتم التقنية واملهنية

 فاءأو استي وجتديد ديدج ميدان أحد مستويات التعلم النظامي واكتساب معارف ومهارات يف

 (42)."معارفهم يف ميدان معني

التكيف ىل ع ذلك التعليم الذي يوفر للفرد فرصا للتعليم واكتساب القدرة"ويعرف بأنه 

واإلسهام اإلجيايب مع متطلبات احلياة املتجددة من حوله سواء يف جمال عمله املهني والوظيفي أو 

ة من حوله وزيادة فهمه هلا أو ملجرد إشباع تطلعه يف االستعامل الذكي لألدوات التكنولوجي

الفكري يف جمال من جماالت املعرفة للعيش بروح اليوم اجلديد وال يتوقف عند األمس القريب أو 

 (43)."البعيد



 

الدراسات احلرة واملنهجية والدورات التدريبية غري املنتهية بمؤهل درايس، "ويذكر بأنه 

ملختلف فئات اجلمهور بغية تنمية معارفهم واجتاهاهتم ومهاراهتم يف والتي تقدمها شتي اجلهات 

  (44)."جمال معني حيتاجون تعلمه

ذلك التعليم الذي يقدم برامج دراسية معينة ملقابلة احتياجات تعليمية " ويعرف بأنه

 بانتهاءليم عالفرد من مرحلة تعليمية حمددة، وال ينتهي هذا الت بانتهاءحمددة، وال ينتهي هذا التعليم 

الفرد من مرحلة تعليمية معينة، وإنام يستمر بعد االنتهاء من التعليم املدريس وتلك الربامج تقدم 

م الذايت التعلي تعتمد عىللبعض الوقت أو لكل الوقت باستمرار احلياة، ومعظم تلك الربامج 

 (45)للفرد.

أنه  تلك الدراسة عىلوقد تم تعريف التعلم املستمر مدي احلياة إجرائيا بمصطلحات 

إتاحة برامج تعلم مستمر مدي احلياة للكبار بعد انتهائهم من مرحلة التعليم النظامية، لتنميتهم "

ارات ومه الذاتية، واكتساهبم معارف ، وزيادة قدراهتمكفاءهتموتطويرهم؛ هبدف حتسني 

واجتاهات جديدة يف جمال معني حيتاجون تعلمه؛ ليسهموا اسهاماً كاماًل، يف بناء املجتمع والنهوض 

 باألفراد واملؤسسات، ويف التنمية الشاملة، حارضًا ومستقبالً. 

 :
ً
 التعلم المستمر مدي الحياة.  أهدافثانيا

 م كالتايل:وتم تناوهل هناك العديد من األهداف واملربرات للتعلم املستمر مدي احلياة

 التعلم املستمر مدي احلياة: أهدافـ 1

ن أهداف التعلم املستمر مدي احلياة ال تعترب أهداف هنائية، بل هي أهداف تتجدد وتتغري إ

 ،هو قريب ما االهداف هذه ومن املحيطة. وظروفه وقدراته االنسان وتغري تطلعات وفقًا لتجدد

 القريبة.  فاألهدا حتقيق يتطلب البعيدة فاألهدا متصلة، وحتقيقومنها ما هو بعيد، إال أن كلها 

 (46)ويمكن حتديد أهم أهداف التعليم املستمر مدي احلياة فيا ييل:



 ـ يقدم لألفراد معلومات عن كيفية حتسني مهارات القيادة واالتصاالت واالجتاهات.

 يفاختاذ القرار االحسن، وينمي مهاراهتم يف حل املشكالت التي تواجههم عىل  ـ يساعد االفراد

 العمل. بيئة

 حاالت القلق والتوتر واالغرتاب والرصاع داخل املنظمة.عىل  ـ يساعد العاملني يف التغلب

 ـ يقلص اهلوة الثقافية الناجتة عن اختالف الرسعة بني النمو املادي والنمو املعريف.

 مواجهة ما ينتج من مشكالت ناجتة عن التغيري االجتامعي الرسيع.عىل  ـ يعمل

 التوفيق بني القيم واالجتاهات القديمة ومتطلبات العرص اجلديد. إىلؤدي يـ 

 سواء املحلية أو اخلارجية. الكربىنرش الوعي حول القضايا عىل  ـ يعمل

 مع احلضاري يف جوانبأعادة فحص األفكار وأنامط السلوك السائدة يف املجتعىل  ـ يعمل

 احلياة االجتامعية. 

 موارد دخل املجتمع. التنمية االقتصادية، وتعزيزعىل  ـ يعمل

 ـ يفتح املجال للفرد نحو الرتقية والتقدم الوظيفي.

 ـ يعمق االحساس بالرضا الوظيفي واالنجاز.

: اسس ومبادئ التعلم المستمر مدي الحياة. 
ً
 ثالثا

تمرة أساس أنه عملية تنموية مسعىل  كبرية باهتامماتالتعلم املستمر مدي احلياة  حيظى

للفرد وجمتمعه، وهو تعلم ذو هدف، وتعليم غريض، يمر به األفراد طيلة حياهتم. يقوم التعلم 

 (47)أساسني:عىل  مدي احلياة

صود يتم أساس طبيعي قصدي وغري قصدي. ذلك أن التعلم مدي احلياة تعلم مق األول:  

التخطيط له وتنفيذه يف مؤسسات التعليم الرسمي، وهو أيضًا تعلم غري مقصود يتم من خالل 

برامج تعلم الراشدين. كام يتم من خالل وسائط متنوعة ختطط له، وخيطط الفرد لتعلمه أيضَا، 

 تطويرًا لذاته.



 

 أربعة أسس فرعية، وهي: إىليتفرع  أساس أخالقي، الثاين:  

 تصقلخربات  ىلإ والتعرض نفسه، بتعليم نفسه أي يلتزم الفرد أمام الشخيص بالتعلم: االلتزامـ 1

 وأمامفسه نشعور الفرد باملسئولية أمام عىل  إمكاناته وحتقق له املتعة. وهذا االلتزام ينطوي

 جمتمعه للتعلم.

 علم ألبنائه،والت حة فرص التعليموهنا يكون املجتمع ملتزمًا بإتا االلتزام االجتامعي بالتعلم:ـ 2

شعورًا  لم،التع عىل غريه الفرد ويشجع التعلم خربات البعض كام أن األفراد يشاركون بعضهم

 منه بأن تعلم اآلخرين يمثل سعادة وفائدة له وفائدة للمجتمع. 

تعلاًم  احلياة مدي التعلم يف غريه ة حقوقامراععىل  أي حيرص املتعلم احرتام تعلم اآلخرين:ـ 3

 دون قيود.حرا 

ذه اآلراء ه استندت متي اآلخرين، نظر وجهات والتعلم وفقًا هلذا املبدأ حيرتم احرتام احلقيقة:ـ 4

 إيل الدليل املوضوعي واملصدر املوثق.

: مبادئ التعلم المستمر مدي الحياة. 
ً
 رابعا

 بينها، املرتابطة واملتكاملة فيام املبادئجمموعة من عىل  يقوم التعلم املستمر مدي احلياة

 (48)فيام ييل: املبادئويكون بينها عالقات جتعلها أشبه باملنظومة، ويمكن حتديد أهم هذه 

 اللحد، ومجيع أنواع التعلم إىلوهذا يعني أهنا تشمل مجيع مراحل االنسان من املهد  الشمول:

 الرسمية وغري الرسمية.

مناشط  مجيعو واملدرسة املنزل من ابتداء التعليمية املؤسسات تكامل التعلم مع خمتلف التكامل:

لعمل الذي ا عن مستقل انه عىل التعلم إىللألفراد يف املجتمع. لذا ال جيب النظر  ناآلخرياحلياة 

 التعلم مدي احلياة.عىل  اإلنسان يف املجتمع، فاملجتمع املتعلم يؤكد يامرسه

 تيحي استمرارية عملية التعلم مدي احلياة للفرد، بامعىل  يؤكد التعلم مدي احلياة االستمرارية:

كل عىل  الطالعا علية واملهنية، حيث جيب حتقيق تقدم نوعي يف حياة الفرد الشخصية واالجتامعية

 حوله. من املتسارعة التطورات مالحقة عىل ما هو جديد دائام وأال وجد نفسه غري قادر



هو استحداث أشكال تعلم بديلة وجديدة وتطوير األساليب التقليدية الكتساب التعلم،  االبتكار:

 مع مراعاة مرونة الربنامج التعليمي وأساليب اإلدارة والتنظيم.

 يكون حيثب ويعد هدفًا رئيسًا للتعلم املستمر مدي احلياة، حتقيق الذات وحتسني حياة الفرد:

شعر ي تعلمه وعن اختاذ القرارات اخلاصة هبذا التعلم، بحيث نفسه ومسئول عنعىل  املتعلم معتمد

 كل فرد بحريته يف التعبري واملشاركة يف كافة مناحي احلياة.

حياته و املهني عمله يف تواجهه التي التغريات ملواجهة التكيفعىل  أي مساعدة الفرد املرونة:

ىل ع ساليب املتاحة، مع القدرةمن التعلم من خمتلف السبل واأل االجتامعية، ومتكني املتعلم

 االختيار بني بدائل من الربامج أو ورش العمل.

يف ضوء  جحمتوي ا لربنام حتديد املتعلم هو حمور عملية التعلم، وهذا يعني أن التمركز حول املتعلم:

 .أو املتدربنياحتياجات املتعلمني 

فاجلميع  التعلم، ةفاعلي زيادة عىل فاملعلم نفسه يلعب دور املتعلم املشارك مما يساعد ـ املعلم املتعلم:

 مستمر يف عملية التعلم دون توقف متعلم ومعلم.

يؤمن  يمقراطيد مبدأ عىل املستمر مدي احلياة التعلم يقوم ـ حتقيق الفرص املتكافئة لكل شخص:

الشعور بالكفاءة  ردللف حيقق بحيث التعلم، من متكافئة بحق مجيع املواطنني يف االستفادة من فرص

 التكيف مع كل جديد. عىل  أو القدرة

: المهارات القيادية واحتياجات الكبار منها:  ي
 
 المحور الثان

 وتتمثل فيام ما ييل:  

: أهمية القيادة للمؤسسات واألفراد. 
ً
 أوال

 (49):لاليتالقيادات وتنمية مهارهتم ويرجع االهتامم عىل  تركز هذه الدراسة  

ن القيادة هي أ ومعني إدارة النفس بشكل أسايس.عىل  ـ إن أساسيات اإلدارة احلديثة تعتمد

مل مصلحته الشخصية ومصلحة الع بني فرق يوجد أنه ال يتوصل القائد إيل قيمة عظمي أال وهي

 فاالهتامم بالنسبة له يكون واحد.



 

روحك نفسك و هتب أن هي وإنام رؤية، تقديم حتىـ ليست القيادة يف جوهرها توفري أشياء أو 

 معًا ملن أنت مسئول عنهم. 

 ـ أهنا املسئول األول لدعم القوي اإلجيابية يف املؤسسة وتقليص اجلوانب السلبية قدر اإلمكان.

 فات والرتجيح بني اآلراء.مشكالت العمل وحلها، وحسم اخلالعىل  السيطرةعىل  ـ أهنا تعمل

 أهم مورد يف للمؤسسة. باعتبارهمتنمية وتدريب ورعاية األفراد عىل  ـ أهنا تعمل

 املؤسسة وتصوراهتا املستقبلية. ـ أهنا مهزة الوصل بني العاملني وبني خطط

 ـ أهنا البوتقة التي تنصهر داخلها كافة املفاهيم واالسرتاتيجيات والسياسات.

 هلم. قضوهيتخذون من القيادات ـ أن األفراد 

 باعتبارهم املوارد تطوير غريهم منعىل  ـ أن من مهام القيادات توفري الظروف والبيئة التي تساعد

 أهم مورد يف للمؤسسة. 

سسات تقدم وتفوق املؤعىل  متثل املهارات أحد املطالب الرئيسة للقيادات، حيث تعمل

 نجاحهام يف حتقيق األهداف املنشودة. واألفراد ليس هذا فقط، بل ومصدر لتحقيق

: تأثير مهارات القيادات
ً
 نجاح المؤسسات. عل  ثانيا

أن املهارات يشء اسايس لنجاح عىل  هناك تأكيد من العديد من الباحثني والدراسات

ف املهارة يف املؤسسـة بأهنــا أكمل وجه. لذا جاء تعريعىل  القيادات وتفوقهم وتأدية مهامهم

اردها البرشية يف تبني واستخدام األفكار والتحكم يف التقنية لغرض تقديم خدمة حتقق حتكم مو"

 (50)."املنافسةعىل  أهدافها يف النمو والتكيف وجتعلها أكثر قدرة

ية مهارات تنمعىل  إن نمو املؤسسات وحتقيقها للنجاح مرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرهتا

فاالنفجار املتزايد يف عدد املؤسسات والذي صاحبه مواردها البرشية وبخاصة القيادات، 

البرشية،  واردامل مهارات بتنمية االهتامم تصاعد إىلاملستوي العاملي، أدي عىل  االنفجار التنافيس



ية مصدرا متجددًا احلقيق ماحتياجاهتتوفري برامج تعلم تلبي عىل  والرتكيز عليه وأصبحت القدرة

الدور ـ تنمية املهارة ـ مهام يف تدعيم االسرتاتيجيات وتعزيزها يف للميزة التنافسية، وأصبح هذا 

 املؤسسة. فاملؤسسة التي تتحكم يف املهارات الفنية والتقنية يمكنها ختفيض تكاليف اإلنتاج وحتقيق

أرباح إضافية ويمكنها إنشاء تشكيلة واسعة من املنتجات ذات جودة عالية متكنها من كسب عوائد 

نفرادها بميزة املنتجات اجلديدة. لذا يرتبط موضوع املهارة يف أي مؤسسة ارتباطًا مالية وهذا ال

دالليا مع موضوع القيادة، فالقائد هو العنرص األسايس واألكثر احتكاكا بمفردات العمل 

التنظيمي والسلوك اإلنساين داخل أية مؤسسة، فضال عن كونه حلقة الوصل بني امليدان واملواقع 

 (51)قرارات واملهارات.املرشوعة لل

: سمات وصفات القائد الفعال: 
ً
 ثالثا

لشخصية ا أو الصفات السامت فكرة إن احلديث عن املهارات املكتسبة جيعلنا ال نتجاهل

للقائد وأثرها البالغ األمهية يف العملية القيادية، لذا قبل حتديد احتياجات القيادات من املهارات، 

 :كااليتأهم السامت والصفات الشخصية للقادة  تم عرض

 القرار. اختاذعىل  ـ القدرة1

 ـ النزاهة 2

 ـ احلامسة.3

 ـ التخيل.4

 ـ االستعداد للعمل بجد.5

 التحليل.عىل  ـ القدرة6

 ـ فهم اآلخرين.7

 حتديد الفرص.عىل  ـ القدرة8

 ـ القدرة عليل مواجهة املواقف السيئة.9

 برسعة مع التغيري.التأقلم عىل  ـ القدرة10



 

 ـ االستعداد لتحمل املخاطر.11

 ـ املغامرة.12

 التحدث بوضوح.عىل  ـ القدرة13

 ـ الفطنة.14

 اإلدارة بكفاءة.عىل  ـ القدرة15

 ـ تفتح العقل.16

 ."املثابرة"عىل  ـ القدرة17

 ـ االستعداد للعمل لساعات طويلة.18

 ـ الطموح.19

 ـ العزم.20

 بوضوح.الكتابة عىل  ـ القدرة21

 ـ الفضول.22

 ـ املهارة الرياضية.23

 (52)التفكري يف األمور املجردة.عىل  ـ القدرة24

 ـ الثقة بالنفس وطالقة اللسان.25

 ـ النضج العاطفي. 26

 ـ اإلملام الكامل بالعالقات اإلنسانية. 27

 ـ القوة البدنية والسالمة النفسية. 28

 يضحي برغباته واحتياجاته الشخصية من أجل الصالح العام. التضحية:ـ  29

 القرارات املستعجلة واالستعداد للعمل هبا. ذـ احلزم والثقة يف اختا 30

 ـ املبادرة. 31

 املرونة وسعة األفق. 32

 ضبط النفس عند اللزوم.عىل  ـ القدرة 33



 ـ املظهر احلسن. 34

 ـ الرسعة يف اختيار البدائل املناسبة.35

 ـ احرتام النفس واحرتام الغري.36

 ـ االجيابية يف العمل.37

 االبتكار وحسن الترصف.عىل  ـ القدرة38

 (53)بالتعاون. هومرؤوسي ورؤسائه زمالئهـ أن تتسم عالقاته مع  39

: أهم احتياجات الكبار من المهارات القيادية. 
ً
 رابعا

يقوده أرنب، مقولة شهرية األرانب يقوده أسد، أفضل من جيش من األسود  جيش من"

للقائد الفرنيس نابليون حتمل يف طياهتا معاين قوية متجد القيادة وصفات القادة، ألن مهارات القائد 

التخطيط و التوجيهنواحي ضعف كبرية قد توجد لدي املرؤوسني بحسن عىل  وصفاته قد تغطي

عف ضعىل  فات قد تغطيالضعف ومعاجلتها، كلها ص أوجهوالرؤيا الثاقبة ومهارات اكتشاف 

املرؤوسني، بينام نقص اخلربة وعدم وجود رؤي اسرتاتيجية وضيق األفق والصدر، قد حيولوا يف 

فاء، رؤوسني أكمعظم األحيان، بني القادة وحتقيق األهداف، حتي وان كانت الوسائل متاحة وامل

 يكونوا بحيث حي خمتلفة،لك، فإن القيادات حتتاج ملجموعة من املهارات يف نواوبام أن األمر كذ

   اإلجيايب يف اآلخرين لبلوغ األهداف املنشودة. التأثريعىل  قادرين

  (54) ويمكن أن نفرق هنا بني ثالثة أنواع من املهارات التي جيب أن تتوفر يف القائد وهي:

الدراسة والتحليل واالستنتاج عىل  وهي أن يتمتع القائد بالقدرةــ املهارات الفكرية: 1

واالستعداد لتقبل أفكار اآلخرين، ومن أمهها مهارة كل من: بناء االسرتاتيجيات وتنمية 

حتليل  تتنتاج واستقراء املؤرشات، ومهاراالسياسات، والتخطيط االسرتاتيجي، واالس



 

 تاملواقف ورصد املتغريات، ومهارا إدارة تشكالت والكشف عن األسباب، ومهاراامل

 التفاوض. تمع املتغريات، ومهارات والتعامل إدارة املعلوما

وتتعلق بالطريقة التي يستطيع هبا القائد التعامل بنجاح مع اآلخرين  ــ املهارات اإلنسانية:2

 اإلنتاج والعطاء، ومنعىل  وجيعلهم يتعاونون معه، وخيلصون يف العمل، ويزيد من قدرهتم

املساعدين، ومهارة كل من: أمهها مهارات اختيار، وارشاد، وتطوير، ومتكني، وتنمية 

 التواصل، وبناء فرق العمل املتعاونة، وحتفيز وتشجيع املساعدين.

د بالنسبة للمهارة الفنية أي كل ما يتعلق بإدارة العمل وسلوكياته. واملقصو ـ املهارة الفنية التقنية:3

لفنية والتقنية ات ابالتقنية كل ما يتعلق بالتكنولوجيا املستخدمة يف جمال العمل ومن أهم املهار

لعمل، ا مهارة كل من: إدارة العمل، واستخدام التكنولوجيا وتقنية املعلومات، وتطوير تقنيات

   إدارة االجتامعات، وتطوير سلوكيات العمل. تإدارة واستثامر الوقت، ومهارا تومهارا

ام المحور الثالث: الواقـع الراهن لتنمية تعلم ج الالمهارات القيادية لدي الكبار بير
 المستمر مدي الحياة )الدراسة الميدانية(. 

 : تمهيـــد 

املهارات القيادية لدي الكبار  واقع تنميةعىل  يف هذا املحور حتاول الدراسة التعرف

 بربامج التعلم املستمر مدي احلياة؛ هبدف الكشف عن واقع املشكالت التي تواجهها.

 
ً
 : إجراءات الدراسة الميدانية: أوال

 أهداف الدراسة امليدانية:ـ 1

 .وتقنينها إعدادها –ـ أدوات الدراسة امليدانية 2

 ـ اختيار ووصف عينة الدراسة.3

  ـ تطبيق االستبانة وتفريغ البيانات.4

 ـ حتليل نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها.5



ها:  : نتائج الدراسة الميدانية وتفسير
ً
 ثانيا

 وتم تناول الواقع الراهن كالتايل:

: إجراءات الدراسة الميدانية: 
ً
 أوال

 وتتمثل فيام ما ييل:

 ـ أهداف الدراسة امليدانية:1

 هتدف الدراسة امليدانية إيل:  

 واقع تنمية املهارات القيادية لدي الكبار بربامج التعلم املستمر مدي احلياة.عىل  ـ التعرف1

هارات املـ الكشف عن مشكالت ومعوقات برامج التعلم املستمر مدي احلياة اخلاصة بتنمية 2

  لدي الكبار. القيادية

 أهم احتياجات الكبار من املهارات القيادية.عىل  ــ التعرف3

 ـ تقويم برامج التعلم املستمر مدي احلياة اخلاصة بتنمية املهارات القيادية لدي الكبار.4

 املهارات القيادية بربامج التعلم املستمر مدي احلياة للكبار. تصور مقرتح لتنميةـ وضع 5

 )إعدادها وتقنينها(.ـ أداة الدراسة امليدانية: 2

ة ، حيث أن توجيه أسئلة خمتارة بعناية ومرتباالستبانةاستخدمت الدراسة امليدانية أداة 

أو  فرض بوللق املطلوبة البيانات للحصول عىل العلميبدقة وحمكمة إىل أفراد العينة هو الطريق 

 أو جلمع معلومات من الواقع.، رفضه

 يف صورهتا األولية:  االستبانةأـ بناء 

 وذلك يف ضوء مشكلة، تم استخالص عبارات املحاور االستبانةقبل القيام بإعداد 

 ،حيث تم االستعانة بأهم البحوث والدراسات السابقة ،هواهلدف الذي تسعي إلي، الدراسة

 اإلطار النظري للدراسة، واستشارة بعض خرباء واساتذة اإلدارة.و

الرشوط الواجب إتباعها عند صياغة عبارات  إىلوبناًء عليه تم صياغة العبارات استنادًا 

 من وضوح ومالءمة. االستبانةوأسئلة 



 

 :االستبانةثبات   

تم التحقق من ثبات االستبانة بطريقة ألفا كرونباخ واجلدول التايل يوضح معامالت ثبات أبعاد   

 االستبانة.

 ثبات أبعاد االستبانة وكذلك الدرجة الكلية تمعامال (:1جدول )

 البعد
 

 األول

 الثاين

 ثالثاً  ثانياً  أوالً 

 0.788 0.795 0.857 0.834 معامل الثبات

عىل  ( أن قيم معامل ثبات ألفا مجيعها مقبولة وتدل1السابق رقم )يتضح من اجلدول 

 ثبات املحاور الفرعية والثبات القوي لالستبانة ككل.

 صدق االستامرة:

 تم التأكد من صدق االستامرة بالطريقتني التاليتني:

 ـ صدق املحكمني:  

 خلرباء املحكمنيجمموعة من اساتذة اإلدارة واعىل  تم عرض الصورة األولية لالستبانة

عظم معىل  وقد تم االتفاق لالستبانة،االختصاص؛ هبدف حتقيق الصدق الظاهري  من ذوي

 بعض هناك كان وإن أجلة، من أهنا مناسبة للهدف الذي وضعتعىل  كام اتفقوا مفرداهتا،

وإن كان هناك بعض  أجلة،أهنا مناسبة للهدف الذي وضعت من عىل  كام اتفقوا املالحظات

 ة. الصورة األولية لالستبانعىل  املالحظات البناءة والتي أفادت يف إجراء بعض التعديالت

 :الداخيلـ صدق التجانس   

وذلك بحساب معامل االرتباط )املصحح( بني درجة كل عبارة وجمموع درجات املحور 

التايل يوضح نتائج معامالت االرتباط ، واجلدول )حمذوفًا منه درجة العبارة( إليه تنتمي الذي

 وداللتها اإلحصائية:



 (35إليه )ن= تنتمي الذيبني درجة كل عبارة واملحور  االرتباط املصححة تمعامال (:2جدول )

 املحور األول
 الثايناملحور 

 ثالثاً  ثانياً  أوالً 

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

1 0.38* 1 0.51** 1 0.36* 1 0.35* 

2 0.54** 2 0.43** 2 0.50** 2 0.45** 

3 0.39* 3 0.49** 3 0.52** 3 0.43** 

4 0.52** 4 0.42* 4 0.45** 4 0.40* 

5 0.46** 5 0.45** 5 0.36* 5 0.45** 

6 0.35* 6 0.47** 6 0.35* 6 0.36* 

7 0.36* 7 0.38* 7 0.44** 

 

8 0.49** 8 0.37* 8 0.46** 

9 0.45** 9 0.39* 

 
10 0.47** 10 0.46** 

 
11 0.45** 

12 0.33* 

  0.1دال عند مستوى  **                                                  0.05دال عند مستوى  *        

 النهائية:ب ـ االستبانة يف صورهتا 

 املحكمني،بعد االنتهاء من إجراء التعديالت يف ضوء مالحظات وتوجيهات السادة 

 حمورين فيام ييل:عىل  ( عبارة موزعة36وتضم ) النهائية،أصبحت االستبانة يف صورهتا 

واقع دور برامج التعلم املستمر مدي احلياة يف تنمية املهارات القيادية لدي الكبار  املحور األول:

 ( عبارات.10)



 

 هي:أجزاء ( عبارة، ويتضمن ثالث 26احتياجات الكبار من املهارات القيادية ) املحور الثاين:

 ( عبارة12أي مدي توفر برامج التعلم املستمر مدي احلياة املهارات الفكرية للقيادات؟ ) إىلـ 

 ( عبارة8أي مدي توفر برامج التعلم املستمر مدي احلياة املهارات اإلنسانية للقيادات؟ ) إىلـ 

 ( عبارات6أي مدي توفر برامج التعلم املستمر املهارات الفنية والتقنية للقيادات؟ ) إىلـ 

 ـ اختيار ووصف عينة الدراسة: 3

خاصة إذا كان هذا  راده،أفيصعب عادة عند دراسة ظاهرة معينة يف جمتمع ما دراسة مجيع 

املجتمع كبريًا ومرتامي األطراف كام هو احلال هبذه الدراسة ويف هذه احلالة يلجأ الباحث إيل 

أسلوب أو طريقة يعرب هبا عن املجتمع األصيل بجميع صفاته. لذا تم اختيار العينة بصورة 

 مع مراعاة متغريات وخصائص املجتمع األصيل والتي مها:  عشوائية،

 أو جنوب سيناء. سأو السوي: سواء أكانت القاهرة أو بني سويف املحافظةـ 

 واخلاصة، وبعض لقيادات املؤسسات احلكومية ـ اختالف مكان العمل داخل املحافظة الواحدة

  .اصةواخل مديري كل من: إدارة املوارد البرشية، ومراكز التدريب ببعض املؤسسات احلكومية

العينة ومجعها مرة أخري. تم عمل حرص شامل جلميع عىل  وبعد توزيع االستبانة

( استبانة بأربع 153االستبانات بعد استبعاد االستبانات غري املكتملة، حيث قام الباحث بتوزيع )

هم )القاهرة، وبني سويف، والسويس، وجنوب سيناء( وراعت الدراسة يف اختيارها  حمافظات

ع اجلغرايف ومستوياهتا االقتصادية والتنوع الثقايف اختالف كل من: التوزي هلذه املحافظات

( استبانة فقــط، وهو عدد 150)عىل  وتعداداهتا السكانية وبعد احلرص تم إجراء اإلحصاءات

مناسب ألن عدد القيادات باملؤسسات ليس كبري فكل مؤسسة أو إدارة أو قسم يقودها واحد 

 صائص عينة الدراسة فيام ييل: فقط. ومتت جدولة هذه البيانات لتوضيح إمجايل خ



البرشية، ومراكز التدريب باملؤسسات  وإدارة املواردقيادات املؤسسات،  كل من: مديري عدد :(3جدول )

 بكل حمافظة وتوزيع أفراد العينة حسب املحافظة وحكومي وخاصواخلاصة،  احلكومية

 املحافظة
 قيادات مؤسسات

مديري إدارة املوارد 

 البرشية

إدارة مراكز مديري 

 اإلمجايل التدريب
النسبة 

 املئوية
 خاص حكومي خاص حكومي خاص حكومي

 %40 60 3 5 4 11 12 25 القاهرة

 %25 37 1 2 3 8 6 17 بني سويف

 %22 33 2 3 2 6 5 15 السويس

 %13 20 ـ 1 1 4 3 11 جنوب سيناء

 %100 150 إمجايل العينة

 تة القاهرة، حيث بلغأن أكرب عدد من العينة بمحافظ (3يتضح من اجلدول السابق رقم )   

تالها يف العدد  ويرجع ذلك لرتكز أكرب عدد من سكان مرص هبا، (،%40نسبته من إمجايل العينة )

(، ثم حمافظة السويس حيث بلغ %35( بنسبة )37حمافظة بني سويف حيث بلغ عدد العينة هبا )

( 20حمافظة جنوب سيناء أقل عدد من العينة حيث بلغ )ثم  (،%22( بنسبة )33عدد العينة هبا )

(، ويرجع ذلك لقلة عدد السكان هبذه املحافظة مقارنة باملحافظات %13ونسبته من العينة الكلية )

 ف ذكرها بالعينة.لالثالثة السا

 تطبيق االستبانة وتفريغ البيانات:  -

، ة املختارةمع أفراد العينشخصية تطبيق االستبانة يف صورة مقابلة عىل  حرص الباحث

 وذلك ملراعاة ما ييل:

 رشح أسلوب اإلجابة عن تساؤالت االستبانة.

ضامن صحة التطبيق من جهة وإزالة الغموض عن النقاط التي يتساءل عنها بعض أفراد 

 ذلك بصورة أكثر دقة ووضوحًا.  إىلإذا ما دعت الرضورة  أخري،العينة من جهة 

إذا  والتقليل من احتامالت إمهال االستبانة العينة،استجابة عالية آلراء أفراد عىل  احلصول

م 2019استخدمت طريقة أخري. وقد متت تلك اإلجراءات خالل شهري مارس وابريل 



 

عدد االستامرات املوزعة والفاقدة والعائدة واملستبعدة والصاحلة من  التايلويوضح اجلدول 

 لصالح منها. والنسب املئوية ل االستبانة،

 منها والنسبة املئوية للصالح االستبانةمن  عدد االستامرات املوزعة والفاقدة واملستبعدة والصاحلة: (4جدول )

 % الصالح املستبعد الفاقد املوزع

153 2 1 150 98% 

عدد االستامرات الصاحلة من  إمجايل( أن 4يتبني من بيانات اجلدول السابق رقم )

 املوزع.  إمجايل( من %98( استامرة بنسبة )150) االستبانة

ها:  : نتائج الدراسة الميدانية وتفسير
ً
 ثانيا

ي تنمية المهارات القيادية للكبار: 
 
 المحور األول: واقع دور برامج التعلم المستمر مدي الحياة ف

:  ويتضمن  هذا المحور ما يلي  

 احلياة دورها يف تنمية املهارات القيادية للكبار؟ ىحتقق برامج التعلم املستمر مد ىأي مد إىلـ 

 داللة الفروق بني استجابة أفراد العينة نحو واقع برامج التعلم املستمر مدي احلياة يف تنمية املهارات القيادية للكبار: (5جدول )

 العبارات م

 االستجابة

 ال إىل حد ما نعم
 2كا

 % ك % ك % ك

 **10‚08 45‚4 68 29‚3 44 25‚3 38 تمر.نرش ثقافة التعلم املسعىل  للقيادات تعمل الربامج املقدمة 1

 **65‚16 11‚3 17 25‚3 38 63‚4 95 تلبي برامج التعلم املستمر احتياجات القيادات من املهارات. 2

 **81‚48 14‚0 21 18 27 68‚0 102 حتقق برامج التعلم املستمر األهداف املنشودة. 3

4 
التعلم املستمر القيادات مهارات جديدة  ُتكسب برامج

 باستمرار.
83 4‚55 8 3‚5 59 3‚39 68‚58** 

 **109‚00 10‚0 15 16‚7 25 73‚3 110 يتم التنسيق بني كافة املشاركني يف وضع الربامج ملنع تكرارها. 5

 **182‚56 6‚7 10 8 12 85‚3 128 دان.ادة أداء القيادات يف املييتعمل برامج التعلم املستمر عىل ز 6

 **193‚00 3‚3 5 10 15 86‚7 130 يراعي يف برامج التعلم املقدمة للقيادات خطط التنمية الوطنية. 7

 **232‚96 1‚3 2 6‚7 10 92‚0 138 يوجد رقابة عىل برامج التعلم املستمر املقدمة للقيادات. 8

 **126‚84 10‚6 16 12‚7 19 76‚7 115 يتم تقويم الربامج املقدمة للقيادات باستمرار. 9

10 
يتم تقديم تغذية راجعة بعد االنتهاء من تقويم برامج التعلم 

 املستمر.
43 7‚28 99 0‚66 8 3‚5 28‚84** 

 0‚01دال عند مستوى  **



 ( أن:5يتضح من اجلدول السابق رقم )

بـ  خلاصةانحو درجة حتقق العبارة  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

املحسوبة  2حيث جاءت قيمة كانرش ثقافة التعلم املستمر، عىل  تعمل الربامج املقدمة للقيادات

( من أفراد %25‚3فقد أكد حواىل )، (0.01إحصائيا عند مستوى داللة ) ( وهى دالة10‚08)

 يف، إىل حد ما( منهم أنه يتحقق %29‚3بينام ترى نسبة )، الفعيلالواقع  يفالعينة حتقيق هذا الدور 

 إىللك يرجع ذ . وربامالفعيلالواقع  يف( من أفراد العينة عىل حتقيق هذا الدور %45‚4حني رفض )

يستمر  أن اكساهبم املعلومات واملهارات فقط، وال تلقي باالً ألمهيةعىل  أن الربامج املعدة تركز

 املتعلم بعد انتهاء الربنامج يف التعلم.

ـ بة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص إحصائية بني استجابات أفراد العينةوجود فروق ذات داللة ـ 

املحسوبة  2حيث جاءت قيمة كاتلبي برامج التعلم املستمر احتياجات القيادات من املهارات، 

( من أفراد %11‚3فقد رفض حواىل )، (0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )65‚16)

 يف ،( منهم أنه يتحقق إىل حد ما%25‚3بينام ترى نسبة ) ،الفعيلالواقع  يفالعينة حتقيق هذا الدور 

أنه يتم  إىل. يرجع ذلك الفعيلالواقع  يف( من أفراد العينة عىل حتقيق هذا الدور %63‚4حني أكد )

ر من نسبة أكث احتياجات لقيادات قبل إعداد برامج التعلم املستمر، إال أن هناكعىل  التعرف

التأكد من أن هذه  إىلة بأن هذه الربامج ال تقوم هبذا الدور مما يعني أن هناك حاج( ذكرو 10%)

  .تلبي احتياجات القيادات من املهارات عند إعداد الربامج اخلاصة بالقياداتاملعدة  الربامج

ـ بة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

( وهى 81‚48املحسوبة ) 2حيث جاءت قيمة كاحتقق برامج التعلم املستمر األهداف املنشودة، 

( من أفراد العينة حتقيق هذا %14فقد رفض حواىل ) ،(0.01دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

 ( من%68حني أكد ) يف ما،( منهم أنه يتحقق إىل حد %18بينام ترى نسبة ) الفعيل،الواقع  يفالدور 



 

اة أنه يف الغالب يتم مراع إىل. وهذا مرجعه الفعيلالواقع  يفأفراد العينة عىل حتقيق هذا الدور 

( ذكرو بأن هذه %14نسبة ) هناك إال أن املستمر، التعلم برامج إعداد احتياجات لقيادات قبل

  هذا األمر. إعادة النظر يف إىللربامج ال تقوم هبذا الدور مما يعني أن هناك حاجة 

ـ بة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

املحسوبة  2حيث جاءت قيمة كاُتكسب برامج التعلم املستمر القيادات مهارات جديدة باستمرار، 

( من أفراد %55‚4أكد حواىل ) فقد ،(0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )58‚68)

 املستمرة،ريات املتغ تراعي الربامج أن إيل يرجع لك ، وربامالفعيلالواقع  يفالعينة حتقيق هذا الدور 

( من أفراد العينة عىل %39‚3حني رفض ) يف ما،( منهم أنه يتحقق إىل حد %5‚3بينام ترى نسبة )

ريها املعدة ال يتم حتديثها أو تغيأن الربامج  إىل. ويرجع ذلك الفعيلالواقع  يفحتقيق هذا الدور 

 لفرتة طويلة، وربام يتم تقديم نفس الربامج بنفس املادة العلمية لنفس القيادات مرة أخري.

ـ بة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

املحسوبة  2حيث جاءت قيمة كايتم التنسيق بني كافة املشاركني يف وضع الربامج ملنع تكرارها، 

( من أفراد العينة %10فقد رفض حواىل )، (0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )109)

حني  يف ما،( منهم أنه يتحقق إىل حد %16‚7بينام ترى نسبة ) ،الفعيلالواقع  يفحتقيق هذا الدور 

در . وهذا مرجعه إيل جتنب اهلالفعيلالواقع  يف( من أفراد العينة عىل حتقيق هذا الدور %73‚3أكد )

( ذكرو بأن هذه الربامج ال تقوم هبذا الدور %10نسبة ) يف النفقات والوقت واجلهد، إال أنه ناك

كني يف  كافة املشاربني( أنه يتحقق إىل حد ما مما يعني أن هناك حاجة إيل زيادة التنسيق %16‚7و)

  (.%100لتحقيق اهلدف منها بنسبة )وضع الربامج 

بـ ة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

املحسوبة  2حيث جاءت قيمة كاادة أداء القيادات يف امليدان، يزعىل  تعمل برامج التعلم املستمر



( من أفراد %6‚7فقد رفض حواىل ) ،(0.01دالة إحصائيا عند مستوى داللة )( وهى 182‚56)

حني  يف ،( منهم أنه يتحقق إىل حد ما%8بينام ترى نسبة ) ،الفعيلالواقع  يفالعينة حتقيق هذا الدور 

ية تنمية أمهعىل  . وذلك يؤكدالفعيلالواقع  يف( من أفراد العينة عىل حتقيق هذا الدور %85‚3أكد )

 أمهية هذه الدراسة.عىل  مهارات القيادات باستمرار. كام يؤكد

بـ ة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

 املحسوبة 2حيث جاءت قيمة كايف برامج التعلم املقدمة للقيادات خطط التنمية الوطنية،  ىيراع

( من أفراد العينة %6‚7فقد رفض حواىل )، (0.01عند مستوى داللة )( وهى دالة إحصائيا 193)

حني أكد  يف ا،( منهم أنه يتحقق إىل حد م%8بة )بينام ترى نس ،الفعيلالواقع  يفحتقيق هذا الدور 

ن التعلم أ إىل. وربام يرجع ذلك الفعيلالواقع  يف( من أفراد العينة عىل حتقيق هذا الدور 85%‚3)

 التنمية الشاملة. عىل  حلياة من ضمن أهدافه الرئيسة العملاملستمر مدي ا

ـ بة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

املحسوبة  2حيث جاءت قيمة كابرامج التعلم املستمر املقدمة للقيادات، عىل  يوجد رقابة

( من أفراد %1‚3فقد رفض حواىل )، (0.01مستوى داللة )إحصائيا عند ( وهى دالة 232‚96)

 يف، ( منهم أنه يتحقق إىل حد ما%6‚7بينام ترى نسبة ) ،الفعيلالواقع  يفالعينة حتقيق هذا الدور 

 راكإد إىل. وهذا مرجعه الفعيلالواقع  يف( من أفراد العينة عىل حتقيق هذا الدور %92حني أكد )

 . املستمر أمهية املتابعة لنجاح برامج التعلم

ـ بة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

( وهى 126‚84املحسوبة ) 2حيث جاءت قيمة كايتم تقويم الربامج املقدمة للقيادات باستمرار، 

( من أفراد العينة حتقيق هذا %10‚6فقد رفض حواىل ) ،(0.01دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

( %76‚7حني أكد ) يف ما،( منهم أنه يتحقق إىل حد %12‚7بينام ترى نسبة ) ،الفعيلالواقع  يفالدور 



 

هداف التأكد من حتقق أ إىل. ويرجع ذلك الفعيلالواقع  يفمن أفراد العينة عىل حتقيق هذا الدور 

شخيص تعىل  مستوي القيادات قبل وبعد الربنامج، أي احلصول عىل الربامج املعدة والوقوف

 جيد، ووضع العالج املناسب أذا اقتيض األمر. 

يتم ة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

املحسوبة  2جاءت قيمة كاحيث تقديم تغذية راجعة بعد االنتهاء من تقويم برامج التعلم املستمر، 

( من أفراد %5‚3فقد رفض حواىل )، (0.01إحصائيا عند مستوى داللة )( وهى دالة 84‚28)

حني  يف ما،( منهم أنه يتحقق إىل حد %66بينام ترى نسبة ) ،الفعيلالواقع  يفالعينة حتقيق هذا الدور 

 نخفضةم. وهي نسبة الفعيلالواقع  يف( فقط من أفراد العينة عىل حتقيق هذا الدور %28‚7أكد )

  وهو ما جيب أن يأخذ يف االعتبار من قبل املسئولني عن برامج التعلم املستمر التي تقدم للقيادات.

: احتياجات الكبار الم ي
 
 المهارات القيادية:  حور الثان

 هذا املحور ما ييل: ويتضمن

 أي مدي توفر برامج التعلم املستمر مدي احلياة املهارات الفكرية للقيادات الكبار؟ إىلـ 1

توفري برامج التعلم املستمر مدي احلياة الفكرية ى داللة الفروق بني استجابة أفراد العينة نحو مد: (6جدول )

 للقيادات للكبار

 العبارات م

 االستجابة

  ال إىل حد ما نعم

 % ك % ك % ك 2كا

1 
تنمي برامج التعلم املستمر مدي احلياة مهارة 

 التخطيط االسرتاتيجي للقيادات الكبار.
114 0‚76 22 7‚14 14 3‚9 52‚123** 

2 
تلبي برامج التعلم املستمر احتياجات القيادات 

 من مهارة حل املشكالت.
83 3‚55 13 7‚8 54 0‚36 48‚49** 

3 
 تنمية مهارةعىل  تعمل برامج التعلم املستمر

 رصد املتغريات.
97 7‚64 37 6‚24 16 7‚10 68‚70** 



 العبارات م

 االستجابة

  ال إىل حد ما نعم

 % ك % ك % ك 2كا

4 
تنمي برامج التعلم املستمر مهارة التعامل مع 

 املتغريات.
108 0‚72 29 3‚19 13 7‚8 48‚103** 

5 
تعمل برامج التعلم املستمر عىل تنمية مهارة إدارة 

 املواقف.
99 0‚66 12 0‚8 39 0‚26 32‚79** 

6 
التعلم القيادات الكبار مهارة ُتكسب برامج 

 استقراء املؤرشات.
62 3‚41 12 0‚8 76 7‚50 28‚45** 

7 
يتم توظيف برامج التعلم املستمر يف تنمية مهارة 

 القرارات. اختاذ
122 3‚81 15 0‚10 13 7‚8 56‚155** 

8 
ُتكسب برامج التعلم املستمر القيادات مهارة 

 االستنتاج.
60 0‚40 22 7‚14 68 3‚45 16‚24** 

9 
تعمل برامج التعلم املستمر عىل تنمية مهارة 

 الكشف عن األسباب.
100 7‚66 38 3‚25 12 0‚8 76‚81** 

 **217‚96 1‚3 2 8‚7 13 90‚0 135 تنمي برامج التعلم املستمر مهارة التفاوض. 10

11 
ُتكسب برامج التعلم القيادات مهارة إدارة 

 املعلومات.
58 7‚38 20 3‚13 72 0‚48 96‚28** 

 **97‚32 8‚7 13 20‚6 31 70‚7 106 برامج التعلم مهارة بناء االسرتاتيجيات. تنمي 12

 0‚01دال عند مستوى  **

 ( أن:6يتضح من اجلدول السابق رقم )

ـ بة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

يث حتنمي برامج التعلم املستمر مدي احلياة مهارة التخطيط االسرتاتيجي للقيادات الكبار، 

فقد رفض ، (0.01إحصائيا عند مستوى داللة ) ( وهى دالة123‚52املحسوبة ) 2جاءت قيمة كا



 

( منهم أنه %14‚7، بينام ترى نسبة )الفعيلالواقع  يف( من أفراد العينة حتقق هذا %9‚3حواىل )

 .الفعيلالواقع  يف ( من أفراد العينة عىل حتقق هذه املهارة%76حني أكد ) يف ،قق إىل حد مايتح

 أمهية التخطيط االسرتاتيجي للقيادات.  إىلويرجع ذلك 

ة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

 2يمة كاحيث جاءت قبتلبي برامج التعلم املستمر احتياجات القيادات من مهارة حل املشكالت، 

( %36فقد رفض حواىل )، (0.01إحصائيا عند مستوى داللة )( وهى دالة 49‚48املحسوبة )

 يف ،( منهم أنه يتحقق إىل حد ما%8‚7، بينام ترى نسبة )الفعيلالواقع  يفمن أفراد العينة حتقق هذا 

كرب الرغم أن النسبة اال وعىل. الفعيلالواقع  يف( من أفراد العينة عىل حتقق هذا %55‚3حني أكد )

 أن برامج تدريب القيادات يف إىل( ليست بقليلة، وربام يرجع %36اجابة بنعم إال أن هناك نسبة )

  جمال اإلدارة.عىل  الغالب تركز

ـ بة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص فراد العينةوجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أـ 

املحسوبة  2حيث جاءت قيمة كاتنمية مهارة رصد املتغريات، عىل  تعمل برامج التعلم املستمر

( من أفراد %10‚7فقد رفض حواىل )، (0.01إحصائيا عند مستوى داللة )( وهى دالة 70‚68)

حني أكد  يف، ( منهم أنه يتحقق إىل حد ما%24‚6) ، بينام ترى نسبةالفعيلالواقع  يفالعينة حتقق هذا 

تغريات أن رصد امل إىل. وربام يرجع ذلك الفعيلالواقع  يف( من أفراد العينة عىل حتقق هذا 64%‚7)

  املتغريات اجلديدة.عىل  االطالععىل  من قبل القيادات جيعلهم قادرين

ة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص العينةوجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد ـ 

املحسوبة  2حيث جاءت قيمة كاتنمي برامج التعلم املستمر مهارة التعامل مع املتغريات، ب

( من أفراد %8‚7فقد رفض حواىل )، (0.01إحصائيا عند مستوى داللة ) ( وهى دالة103‚48)

حني أكد  يف، منهم أنه يتحقق إىل حد ما( %19‚3، بينام ترى نسبة )الفعيلالواقع  يفالعينة حتقق هذا 



 م قادرينأن هذا جيعله إىل. وربام يرجع ذلك الفعيلالواقع  يف( من أفراد العينة عىل حتقق هذا 72%)

  التعامل مع املتغريات اجلديدة بأسلوب علمي.عىل 

ـ باصة خلنحو درجة حتقق العبارة ا وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

 املحسوبة 2قيمة كا جاءت حيثتنمية مهارة إدارة املواقف، عىل  تعمل برامج التعلم املستمر

( من أفراد %26فقد رفض حواىل )، (0.01إحصائيا عند مستوى داللة ) ( وهى دالة79‚32)

حني أكد  يف، نه يتحقق إىل حد ما( منهم أ%8، بينام ترى نسبة )الفعيلالواقع  يفالعينة حتقق هذا 

 قادرين أن هذ جيعلهم إىل. وربام يرجع ذلك الفعيلالواقع  يف( من أفراد العينة عىل حتقق هذا 66%)

التعامل املتغريات اجلديدة بأسلوب علم. وهذا مرجعه أن كل موقف حيتاج من القائد أسلوب عىل 

عىل  بال وهذا يؤكد( اجابة %26الغم من ذلك هناك نسبة ال يستهان هبا ) وعىلأو طريق خمتلفة. 

  رضورة إعادة النظر يف برامج التعلم اخلاصة بتنمية املهارات القيادية.

ة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

املحسوبة  2حيث جاءت قيمة كابُتكسب برامج التعلم القيادات الكبار مهارة استقراء املؤرشات، 

( من أفراد %41‚3فقد أكد حواىل ) ،(0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )45‚28)

حني رفض  يف، ( منهم أنه يتحقق إىل حد ما%8، بينام ترى نسبة )الفعيلالواقع  يفالعينة حتقيق هذا 

بار من يف االعت . وهو ما جيب أن يأخذالفعيلالواقع  يف( من أفراد العينة عىل حتقيق هذا 50%‚7)

 ر.متقبل املسئولني عن برامج التعلم املستمر عند ختطيط وإعداد برامج التعلم املس

ـ بة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

املحسوبة  2اك حيث جاءت قيمةالقرارات،  اختاذيتم توظيف برامج التعلم املستمر يف تنمية مهارة 

( من أفراد %8‚7فقد رفض حواىل )، (0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )155‚56)

حني أكد  ، يف( منهم أنه يتحقق إىل حد ما%14‚7، بينام ترى نسبة )الفعيلالواقع  يفالعينة حتقق هذا 



 

لهم أن هذ جيع إىل. وربام يرجع ذلك الفعيلالواقع  يف( من أفراد العينة عىل حتقق هذا 81%‚3)

 قدرةأن مفتاح القيادة هو ال إىلالتعامل املتغريات اجلديدة بأسلوب علم. ويرجع هذا عىل  قادرين

  القرار املناسب يف الوقت املناسب. اختاذعىل 

ـ ب ةنحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

املحسوبة  2حيث جاءت قيمة كاُتكسب برامج التعلم املستمر القيادات مهارة االستنتاج، 

( من أفراد العينة %40فقد أكد حواىل )، (0.01إحصائيا عند مستوى داللة ) ( وهى دالة24‚16)

حني رفض  يف، ( منهم أنه يتحقق إىل حد ما%14‚7، بينام ترى نسبة )الفعيلالواقع  يفحتقق هذا 

. وهو ما جيب أن يأخذ يف االعتبار من الفعيلالواقع  يف( من أفراد العينة عىل حتقق هذا 45%‚3)

 ر.متقبل املسئولني عن برامج التعلم املستمر عند ختطيط وإعداد برامج التعلم املس

ـ بة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

 2جاءت قيمة كا حيث األسباب، عن الكشف مهارة تنميةعىل  برامج التعلم املستمرتعمل 

( من %8فقد رفض حواىل )، (0.01إحصائيا عند مستوى داللة ) ( وهى دالة81‚76املحسوبة )

 يف، ( منهم أنه يتحقق إىل حد ما%25‚3، بينام ترى نسبة )الفعيلالواقع  يفأفراد العينة حتقق هذا 

 . ويرجع هذا ألمهية التعرفالفعيلالواقع  يف( من أفراد العينة عىل حتقق هذا %66‚7حني أكد )

  االسباب هبدف التشخيص ومن ثم العالج.عىل 

ـ بة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

( وهى 217‚96املحسوبة ) 2قيمة كاحيث جاءت تنمي برامج التعلم املستمر مهارة التفاوض، 

 يف( من أفراد العينة حتقق هذا %1‚3فقد رفض حواىل )، (0.01إحصائيا عند مستوى داللة ) دالة

( من أفراد %90حني أكد ) يف، ( منهم أنه يتحقق إىل حد ما%8‚7، بينام ترى نسبة )الفعيلالواقع 

  مهية التفاوض للقيادات.. ويرجع هذا األالفعيلالواقع  يفالعينة عىل حتقق هذا 



ة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

( 28‚96املحسوبة ) 2حيث جاءت قيمة كاُتكسب برامج التعلم القيادات مهارة إدارة املعلومات، 

( من أفراد العينة حتقق %38‚7فقد أكد حواىل ) ،(0.01إحصائيا عند مستوى داللة ) وهى دالة

( %48حني رفض ) يف، ( منهم أنه يتحقق إىل حد ما%13‚3، بينام ترى نسبة )الفعيلالواقع  يفهذا 

ولني . وهو ما جيب أن يأخذ يف االعتبار من قبل املسئالفعيلالواقع  يفمن أفراد العينة عىل حتقق هذا 

ن مر، فاملعلومات وإدارهتا متالتعلم املسعن برامج التعلم املستمر عند ختطيط وإعداد برامج 

 ة ألي قائد ناجح.مشياء املهاأل

ة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

( وهى 97‚32املحسوبة ) 2حيث جاءت قيمة كاتنمي برامج التعلم مهارة بناء االسرتاتيجيات، 

 يف( من أفراد العينة حتقق هذا %8‚7فقد رفض حواىل )، (0.01لة )مستوى دالدالة إحصائيا عند 

( من %70‚7حني أكد ) يف، ( منهم أنه يتحقق إىل حد ما%20‚6، بينام ترى نسبة )الفعيلالواقع 

من  تاالسرتاتيجيا. ويرجع هذا الن مهارة بناء الفعيلالواقع  يفأفراد العينة عىل حتقق هذا 

  ية للقائد الفعال.املهارات االساس

 أي مدي توفر برامج التعلم املستمر مدي احلياة املهارات اإلنسانية للقيادات الكبار؟ إىلـ 2

توفري برامج التعلم املستمر مدي احلياة املهارات ى داللة الفروق بني استجابة أفراد العينة نحو مد: (7جدول )

 اإلنسانية للقيادات للكبار

 العبارات م

 االستجابة

 ال إلى حد ما نعم
 2كا

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

1 
تُكسب برامج التعلم المستمر مدي 

 الحياة القيادات مهارات التواصل.
133 7‚88 14 3‚9 3 0‚2 88‚207** 

2 
تنمية على  تعمل برامج التعلم

 مهارة بناء فرق العمل المتعاونة.
103 7‚68 5 3‚3 42 0‚28 96‚97** 



 

 العبارات م

 االستجابة

 ال إلى حد ما نعم 2كا

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

3 
تنمي برامج التعلم المستمر 

 مهارة اختيار المساعدين.
62 3‚41 20 4‚13 68 3‚45 36‚27** 

4 
تُكسب برامج التعلم مهارة تحفيز 

 المساعدين.
135 0‚90 1 7‚0 14 3‚9 44‚218** 

5 
تعمل برامج التعلم على تنمية 

 مهارة تنسيق عمل المساعدين.
98 3‚65 11 4‚7 41 3‚27 12‚78** 

6 
تُكسب برامج التعلم القيادات 

 الكبار مهارة إرشاد المساعدين.
93 0‚62 13 7‚8 44 3‚29 08‚65** 

7 
يتم توظيف برامج التعلم في تنمية 

 مهارة تطوير المساعدين.
96 0‚64 4 7‚2 50 3‚33 64‚84** 

8 
تعمل برامج التعلم المستمر على 

 تمكين المساعدين. تنمية مهارة
128 3‚85 9 0‚6 13 7‚8 68‚182** 

 0‚01دال عند مستوى  ** 

  ( أن:7يتضح من اجلدول السابق رقم )

ة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

 2احيث جاءت قيمة كبُتكسب برامج التعلم املستمر مدي احلياة القيادات مهارات التواصل، 

( %2فقد رفض حواىل )، (0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )207‚88املحسوبة )

 يف ،( منهم أنه يتحقق إىل حد ما%9‚3، بينام ترى نسبة )الفعيلالواقع  يفمن أفراد العينة حتقق هذا 

. وهذا مرجعه أن مهارة التواصل الفعيلالواقع  يف( من أفراد العينة عىل حتقق هذا %88‚7حني أكد )

  للقائد فالتواصل اجليد يؤدي لنجاح العمل وحتقيق األهداف املنشودة. من املهارات اهلامة لنجاح

خلاصة ارة انحو درجة حتقق العب وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

املحسوبة  2حيث جاءت قيمة كاتنمية مهارة بناء فرق العمل املتعاونة، عىل  عمل برامج التعلمبت



( من أفراد %28فقد رفض حواىل )، (0.01وى داللة )( وهى دالة إحصائيا عند مست97‚96)

حني أكد  يف ،ما( منهم أنه يتحقق إىل حد %3‚3، بينام ترى نسبة )الفعيلالواقع  يفالعينة حتقق هذا 

ىل ع . ويرجع هذا الن نجاح العمل مبنيالفعيلالواقع  يف( من أفراد العينة عىل حتقق هذا 68%‚7)

حتقق  ارفضومن أفراد العينة  (%28التعاون والعمل بروح الفريق. إال أن هناك نسبة ليست قليلة )

 الربامج.هذه املهارة يف عىل  هذا يف الواقع، وربام يرجع ذلك لضعف الرتكيز

ـ بة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

( 27‚36املحسوبة ) 2حيث جاءت قيمة كاتنمي برامج التعلم املستمر مهارة اختيار املساعدين، 

( من أفراد العينة حتقق %41‚3فقد أكد حواىل )، (0.01وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

( %45‚3حني رفض ) يف ما،( منهم أنه يتحقق إىل حد %13‚4، بينام ترى نسبة )الفعيلالواقع  يفهذا 

ملساعدين ا اختيار بأمهية. وربام لضعف الوعي الفعيلالواقع  يفمن أفراد العينة عىل حتقق هذا 

أخذ يف االعتبار من قبل املسئولني عن والذي عد من صميم أعامل القائد الناجح وهو ما جيب أن ي

 برامج التعلم املستمر عند ختطيطها وإعدادها.

ة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

( وهى 218‚44املحسوبة ) 2حيث جاءت قيمة كابُتكسب برامج التعلم مهارة حتفيز املساعدين، 

 يف( من أفراد العينة حتقق هذا %9‚3فقد رفض حواىل )، (0.01إحصائيا عند مستوى داللة )دالة 

( من أفراد %90حني أكد ) يف ما،( منهم أنه يتحقق إىل حد %0‚7، بينام ترى نسبة )الفعيلالواقع 

ام ي وانثانو . وهذا مرجعه أن مهارة التحفيز مل تعد يشءالفعيلالواقع  يفالعينة عىل حتقق هذا 

من فوائد عديدة هلذه  العمل. إلخأصبحت من اساسيات نجاح القائد يف عمله، ومن ثم نجاح 

  املهارة.



 

ـ بة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

املحسوبة  2حيث جاءت قيمة كاتنمية مهارة تنسيق عمل املساعدين، عىل  تعمل برامج التعلم

( من أفراد %27‚3فقد رفض حواىل )، (0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )78‚12)

حني أكد  يف، ( منهم أنه يتحقق إىل حد ما%6، بينام ترى نسبة )الفعيلالواقع  يفالعينة حتقق هذا 

ني العمل بن تنسيق . وهذا مرجعه أالفعيلالواقع  يف( من أفراد العينة عىل حتقق هذا 65%‚3)

رفضت حتقق  (%27‚3) املساعدين يؤدي لنجاح العمل. إال أن هناك نسبة ال يمكن اغفاهلا بلغت

 هذه املهارة يف برامج التعلم املقدمة لقيادات. عىل  الرتكيز أكثر إىلذلك يف الواقع، وهذا حيتاج 

اصة العبارة اخل نحو درجة حتقق وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

املحسوبة  2حيث جاءت قيمة كابُتكسب برامج التعلم القيادات الكبار مهارة إرشاد املساعدين، 

( من أفراد %29‚3فقد رفض حواىل )، (0.01إحصائيا عند مستوى داللة ) ( وهى دالة65‚08)

حني أكد  يف ما،( منهم أنه يتحقق إىل حد %8‚7، بينام ترى نسبة )الفعيلالواقع  يفالعينة حتقق هذا 

يعمل  أن إرشاد املساعدين إىل. ويرجع ذلك الفعيلالواقع  يف( من أفراد العينة عىل حتقق هذا 62%)

اجلهد الوقت وعىل  نجاح العمل واحلفاظعىل  وبالتايل يساعد املساعدينويمنع حدوث أخطأ من 

رفضت حتقق ذلك يف  (%29‚3) مكن اغفاهلا بلغتواألموال من اهلدر. إال أن هناك نسبة ال ي

إعادة النظر يف برامج التعلم املقدمة للقيادات، بحيث تأخذ هذه املهارة  إىلالواقع، وهذا حيتاج 

  املساحة املناسبة يف هذه الربامج.

ة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

املحسوبة  2قيمة كا جاءت حيثيتم توظيف برامج التعلم يف تنمية مهارة تطوير املساعدين، ب

( من أفراد %33‚3فقد رفض حواىل )، (0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )84‚64)

حني أكد  يف، ( منهم أنه يتحقق إىل حد ما%2‚7، بينام ترى نسبة )الفعيلالواقع  يفالعينة حتقق هذا 



ربامج ب االهتاممرضورة عىل  ويؤكد هذا. الفعيلالواقع  يف( من أفراد العينة عىل حتقق هذا 64%)

بة ال ين. إال أن هناك نسدلالزمة والتي منها تطوير املساعاالتعلم، حيث متد القيادات باملهارات 

هذه ىل ع الرتكيزرفضت حتقق ذلك يف الواقع، وهذا حيتاج إيل زيادة  (%33‚3) يمكن اغفاهلا بلغت

  املهارة بربامج التعلم املقدمة للقيادات.

ـ بة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

املحسوبة  2حيث جاءت قيمة كاتنمية مهارة متكني املساعدين، عىل  تعمل برامج التعلم املستمر

( من أفراد %8‚7فقد رفض حواىل )، (0.01عند مستوى داللة ) ( وهى دالة إحصائيا182‚68)

حني أكد  يف، ( منهم أنه يتحقق إىل حد ما%8‚7، بينام ترى نسبة )الفعيلالواقع  يفالعينة حتقق هذا 

ساعدين أن متكني امل إىليرجع هذا . وربام الفعيلالواقع  يف( من أفراد العينة عىل حتقق هذا 85%‚3)

له ويوفر اإلنسان لعم انتامءاإلبداع، كام أن متكني املساعدين يزيد من عىل  قدرهتمزيادة عىل  يعمل

  .له رضا وظيفي

 أي مدي توفر برامج التعلم املستمر مدي احلياة املهارات الفنية والتقنية للقيادات الكبار؟ إىلـ 3

املهارات  احلياة ىالتعلم املستمر مدتوفري برامج ى داللة الفروق بني استجابة أفراد العينة نحو مد: (8جدول )

 الفنية والتقنية للكبار

 العبارات م

 االستجابة

  ال إىل حد ما نعم

 % ك % ك % ك 2كا

1 
 تنميةعىل  تعمل برامج التعلم

 مهارة استخدام التكنولوجيا.
94 7‚62 3 0‚2 53 3‚35 08‚83** 

2 
ُتكسب برامج التعلم مهارة تطوير 

 تقنيات العمل.
125 3‚83 7 7‚4 18 0‚12 96‚169** 



 

 العبارات م

 االستجابة

 ال إىل حد ما نعم 2كا

 % ك % ك % ك

3 
تنمي برامج التعلم املستمر مهارة 

 داة واستثامر الوقت.أ
129 0‚86 15 0‚10 6 0‚4 04‚188** 

4 
 تنميةتعمل برامج التعلم عىل 

 داة االجتامعات.أمهارة 
102 0‚68 23 3‚15 25 7‚16 16‚81** 

5 
تنمي برامج التعلم املستمر مهارة 

 إدارة العمل.
138 0‚92 10 7‚6 2 3‚1 96‚232** 

6 

ُتكسب برامج التعلم القيادات 

مهارة تطوير سلوكيات العمل 

 اإلجيايب.

58 7‚38 30 0‚20 62 3‚41 16‚12** 

 0‚01دال عند مستوى  ** 

 ( أن:8يتضح من اجلدول السابق رقم )

ـ بة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة وجودـ 

املحسوبة  2حيث جاءت قيمة كاة مهارة استخدام التكنولوجيا، يتنمعىل  تعمل برامج التعلم

( من أفراد %35‚3فقد رفض حواىل )، (0.01( وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )83‚08)

حني أكد  يف ا،( منهم أنه يتحقق إىل حد م%2، بينام ترى نسبة )الفعيلالواقع  يفالعينة حتقق هذا 

 ولوجياالتكنأن  وربام يرجع ذلك إىل. الفعيلالواقع  يف( من أفراد العينة عىل حتقق هذا 62%‚7)

 (%35‚3)بلغت . إال أن هناك نسبة ال يمكن اغفاهلا حاليا هي لغة العرص وتدخل يف مجيع األعامل

رامج التعلم املسئولني عن ب قبل من االعتبار يف أن يأخذ رفضت حتقق ذلك يف الواقع، وهو ما جيب

  املستمر عند ختطيطها وإعدادها.



ة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

( 169‚96املحسوبة ) 2حيث جاءت قيمة كابُتكسب برامج التعلم مهارة تطوير تقنيات العمل، 

( من أفراد العينة حتقق %12فقد رفض حواىل )، (0.01وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

( %83‚3حني أكد ) يف، ( منهم أنه يتحقق إىل حد ما%4‚7، بينام ترى نسبة )الفعيلالواقع  يفهذا 

م، التعل بربامج االهتاممرضورة عىل  ويؤكد هذا. الفعيلالواقع  يفأفراد العينة عىل حتقق هذا من 

  التطوير.عىل  لالزمة ولتي تعملاحيث متد القيادات باملهارات 

ـ بة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

املحسوبة  2حيث جاءت قيمة كاة واستثامر الوقت، راملستمر مهارة إداتنمي برامج التعلم 

( من أفراد %4فقد رفض حواىل )، (0.01إحصائيا عند مستوى داللة ) ( وهى دالة188‚04)

حني أكد  يف، ( منهم أنه يتحقق إىل حد ما%10، بينام ترى نسبة )الفعيلالواقع  يفالعينة حتقق هذا 

الثروات  أن الوقت من إىلوربام يرجع ذلك . الفعيلالواقع  يف( من أفراد العينة عىل حتقق هذا 86%)

املهمة التي جيب توظيفها لتحقيق األهداف املنشودة يف الزمن املحدد. كام أن نجاح القيادات 

  .مرهون بحسن إدارة وقتهم ووقت العمل

ـ بة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص استجابات أفراد العينة وجود فروق ذات داللة إحصائية بنيـ 

( 81‚16املحسوبة ) 2حيث جاءت قيمة كاة االجتامعات، رة مهارة إدايتنمعىل  تعمل برامج التعلم

( من أفراد العينة حتقق %16‚7فقد رفض حواىل ) ،(0.01إحصائيا عند مستوى داللة ) وهى دالة

( من %68حني أكد ) يف، ( منهم أنه يتحقق إىل حد ما%15‚3ترى نسبة )، بينام الفعيلالواقع  يفهذا 

االجتامعات من  ةإدارأن مهارة  إىلويرجع ذلك . الفعيلالواقع  يفأفراد العينة عىل حتقق هذا 

 اخلطط وبحث حل ومناقشةاملهارات االساسية للقيادات حيث جيتمع بفريق العمل لعرض 

 نجاح العمل. عىل  ملمما يع والتحديات. إلخاملشكالت 



 

ـ بة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

( وهى 232‚96املحسوبة ) 2حيث جاءت قيمة كاتنمي برامج التعلم املستمر مهارة إدارة العمل، 

 يفهذا  أفراد العينة حتقق( من %1‚3فقد رفض حواىل )، (0.01دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

( من أفراد %92حني أكد ) يف، ( منهم أنه يتحقق إىل حد ما%6‚7، بينام ترى نسبة )الفعيلالواقع 

، حيث متد مبربامج التعل االهتاممرضورة عىل  ويؤكد هذا. الفعيلالواقع  يفالعينة عىل حتقق هذا 

  لدي القيادات. إدارة العمل مهارة لالزمة ولتي تعمل عىل تنميةاالقيادات باملهارات 

ـ تة نحو درجة حتقق العبارة اخلاص وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينةـ 

 2احيث جاءت قيمة كُبكسب برامج التعلم القيادات مهارة تطوير سلوكيات العمل اإلجيايب، 

( %38‚7فقد أكد حواىل )، (0.01إحصائيا عند مستوى داللة ) ( وهى دالة12‚16املحسوبة )

 يف، ( منهم أنه يتحقق إىل حد ما%20، بينام ترى نسبة )الفعيلالواقع  يفمن أفراد العينة حتقق هذا 

أن  إىلوربام يرجع ذلك . الفعيلالواقع  يف( من أفراد العينة عىل حتقق هذا %41‚3حني رفض )

عيني واإلدارية يكون ضعيف، حيث يتم تكل ما يتعلق باجلوانب الفنية عىل  الرتكيز يف الغالب

سريهتم الذاتية واملقابلة، يف حني يتم فصلهم بسبب سلوكياهتم. لذا هناك عىل  املوظفني اعتامداً 

مر مدي احلياة، بحيث يتم توفري كل ملهارات التي تمراجعة خطط برامج التعلم املس إىلحاجة 

  حيتاجها الكبار.

لدي  ياديةاملهارات الق يف تنمية التعلم املستمر مدي احلياةوبعد الوقوف عىل واقع برامج 

ادية بربامج املهارات القي إىل وضع تصور مقرتح لتنمية التايلاملحور  يفالكبار، تسعى الدراسة 

 والتطبيقي ريالنظنتائج الدراسة بجانبيها عىل  التعلم املستمر مدي احلياة للكبار، وذلك استناداً 

 امليداين.



.  

 ـ نتائج الدراسة النظرية:1

 طار النظري ومن أمهها ما ييل: اإلتوصلت الدراسة للعديد من النتائج من خالل 

 نوعية من الطالب ال تواكب متطلبات العرص احلايل.ـ تدين مستوي التعليم وختريج 

  ـ انخفاض مستوي التدريب، وبخاصة باملؤسسات احلكومية.

 ، جتعله يستطيع املنافسة يفالتعلم املستمر برامجمن حالل الفرد أن املهارات التي يكتسبها ـ 

 التغري. رسيع العرص هذا يف واحلياة العيش االقتصاد العاملي، بل ويتمكن من

لمعرفة ل اهلائل التسارع نتيجة ،برسعة قيمة املهارات واملعارف التي يمتلكها األفراد ـ تقل

 .وتكنولوجياهتا

 للفرد وللبلدان. "عالمة أمان "ن التعلم املستمر مدي احلياة يمثل إـ 

 تطلبات النمومل إطالقًا عن صخيارًا اسرتاتيجيًا نوعيًا ال ينف أصبح مدى احلياةاملستمر التعلم ـ 

 والتنمية والتحديث خللق تنمية مستدامة.

 لتي تساعدا الوسائل قلة مثل: السلبيات بعض من ـ أن التعليم النظامي بكافة مراحله مازال يعاين

 املنافسة داخليًا وخارجيًا.عىل  تنمية مهارات التعلم، مما يضعف من قدرتهعىل 

لتواكب  ملهارته التجديد اإلنسان عىل املتغرية يفرض ـ إن التغري املستمر يف متطلبات سوق العمل

 يف سوق العمل العاملي الواسع واملحيل. اجلديد واملتجدد من املهارات املطلوبة

 املهاراتبناء  ىلع باستمرار يعمل باعتبارهالتعلم املستمر مدي احلياة عىل  الرتكيز إىلـ وهناك حاجة 

 واملعارف طوال حياة الفرد.

حل  يف القرار االحسن، وينمي مهاراهتم اختاذعىل  التعلم املستمر مدي احلياة االفرادـ يساعد 

 التي تواجههم يف بيئة العمل. املشكالت



 

فقًا وـ أن أهداف التعلم املستمر مدي احلياة ال تعترب أهداف هنائية، بل هي أهداف تتجدد وتتغري 

 ةتطلعات االنسان وقدراته وظروفه املحيط وتغري لتجدد

 برامج وفريتب مرتبط العرصية مواجهة املستجداتعىل  ـ أن إجياد القيادة اإلدارية السليمة، والقادرة

 تنمية املهارات القياديةعىل  تعلم تعمل

مرافقه و ومؤسساته بمنظامته ـ أن نمو وتقدم املجتمعات إنسانيًا وحضاريًا وتكنلوجيًا ومهنيًا ـ

 .حد كبري بفاعلية قياداهتا إىلاملختلفة مرتبط 

 ـ هناك رضورة ملحة لبحث توفري بيئة قيادية مشجعة وحمفزة تتواكب مع املتغريات املستمرة.

 ـ تعدد وتتنوع حتديات القرن احلادي والعرشين من كوارث طبيعية وأزمات تنظيمية ورصاعات

من  املستفيدين ارتفاع سقف توقعات إىلاملنظامت واملؤسسات، باإلضافة عىل  برشية تلقي بعبئها

 رار.باستم وتنميتها القيادات تطوير يستدعي هذا كل املؤسسات هذه من املقدمة اخلدمات

 ـ القيادة هي املسئول األول لدعم القوي اإلجيابية يف املؤسسة وتقليص اجلوانب السلبية.

آلراء، افات والرتجيح بني مشكالت العمل وحلها، وحسم اخلالعىل  السيطرةعىل  ـ تعمل القيادة

 أهم مورد يف للمؤسسة. باعتبارهموتدريب ورعاية األفراد  وتنمية

واألفراد  اتاملؤسس وتفوق تقدم عىل تعمل حيث للقيادات، ـ متثل املهارات أحد املطالب الرئيسة

 ليس هذا فقط، بل ومصدر لتحقيق نجاحهام يف حتقيق األهداف املنشودة.

 امليدانية:ـ نتائج الدراسة 2

  توصلت الدراسة للعديد من النتائج من خالل الدراسة امليدانية ومن أمهها ما ييل:  

 القياديةملهارات ا تنمية يف احلياة مدي املستمر التعلم ـ أظهرت النتائج املرتبطة بواقع دور بربامج

شاركني يف كافة امل بني التنسيق ويتم للربامج، املنشودة األهداف من: لدي الكبار أنه حتقق كل

 يدان،أداء القيادات يف امل ادةيز عىل املستمر التعلم برامج وتعمل وضع الربامج ملنع تكرارها،



برامج تعلم  عىل ويوجد رقابة الوطنية، التنمية ويراعي يف برامج التعلم املقدمة للقيادات خطط

امج هناك ضعف يف دور بر أن إال باستمرار. للقيادات املقدمة القيادات، ويتم تقويم الربامج

 ثقافة الربامج املقدمة للقيادات لنرش من: كل يف الضعف هذا التعلم املستمر مدي احلياة ويتمثل

 وتقديم مهارات جديدة باستمرار املهارات، من وتوفري احتياجات القيادات التعلم املستمر،

 املستمر. تعلمال برامج تقويم من االنتهاء بعد للقيادات، وتقديم تغذية راجعة

 لفكريةا املهارات ـ وأظهرت النتائج املرتبطة بمدي توفر برامج التعلم املستمر مدي احلياة

د ورص االسرتاتيجي، التخطيط من: كل مهارات توفر الربامج تلك للقيادات الكبار أن

 األسباب، عن الكشف القرارات، اختاذ املواقف، إدارة املتغريات، مع التعامل املتغريات،

التفاوض، بناء االسرتاتيجيات. إال أن هناك ضعف يف توفري برامج التعلم املستمر مدي احلياة 

 .وإدارة املعلومات، واستقراء املؤرشاتببعض املهارات الفكرية مثل حل املشكالت، 

يادات الكبار تبني للق اإلنسانية ـ وفيام يتعلق بمدي توفر برامج التعلم املستمر مدي احلياة املهارات

رق فوبناء أن برامج التعلم املستمر مدي احلياة تكسب القيادات مهارات كل من: التواصل، 

يق عمل وتنس ومتكني تطوير، تنمية مهارةعىل  العمل املتعاونة، وحتفيز املساعدين، وتعمل

هارات امل املساعدين. إال أن هناك ضعف يف توفري برامج التعلم املستمر مدي احلياة بعض

 اإلنسانية مثل مهاريت اختيار وإرشاد املساعدين.

لفنية والتقنية ا املهارات احلياة مدي املستمر التعلم برامج توفر ـ وأظهرت النتائج املرتبطة بمدي

نيات التكنولوجيا، وتطوير تق استخدام من: للقيادات الكبار أن تلك الربامج توفر مهارات كل

هناك ضعف يف توفري  أن االجتامعات، وإدارة العمل. إال ةوإدارواستثامر الوقت،  ةوإدارالعمل، 

برامج التعلم املستمر مدي احلياة ببعض املهارات الفنية للقيادات مثل مهارة تطوير سلوكيات 

 العمل اإلجيايب. 



 

 تنميةامليداين تم عرض التصور املقرتح ل والتطبيقي النظرييف ضوء نتائج الدراسة بجانبيها   

  املهارات القيادية لدي الكبار بربامج التعلم املستمر مدي احلياة فيام ييل:

 ـ فلسفة التصور املقرتح: 1

ة بربامج املهارات القيادي بتنمية االهتاممتنطلق فلسفة التصور املقرتح من حقيقة، أن 

رتاتيجيًا خيارًا اس أصبحمن هذه املهارات  ماحتياجاهتالتعلم املستمر مدي احلياة للكبار وتوفري 

ل إطالقًا عن متطلبات النمو والتنمية والتحديث؛ خللق تنمية مستدامة، وهذا صنوعيًا ال ينف

القادة ومع  مع احتياجات يتامشىيتطلب تطوير املهارات القيادية بربامج التعلم املستمر، بام 

 بتطوير برامج التعلم املستمر مدي احلياة. املتغريات املستمرة، وكل هذا مرهون

 ملقرتح:ـ أسس ومنطلقات التصور ا2

 العديد من األسس واملرتكزات من أمهها ما ييل:عىل  يقوم التصور املقرتح

الكبار  املهارات القيادية لدي الدراسات والبحوث واألدبيات املرتبطة بتنميةعىل  ـ تم االطالع1

 بربامج التعلم املستمر مدي احلياة. والتي تم تناول البعض منها بالدراسة احلالية.

 املهارات القيادية لدي الكبار بربامج التعلم املستمر مدي احلياة، وقد تم الراهن لتنمية ـ الواقع2

 تناوهلا بالدراسة من اجلانبني النظري، والتطبيقي من خالل الدراسة امليدانية؛ وذلك هبدف 

 اخلاصة حلياةاكل من النتائج اإلجيابية والسلبية التي تواجه برامج التعلم املستمر مدي عىل  التعرف 

 املهارات القيادية لدي الكبار.  بتنمية

 توفري حياة أفضل لألفراد يف القرنعىل  األمم، بل وتعمل الزدهارـ أن املهارات هي املفتاح 3

 ت القيادات باستمرار. ااحلادي والعرشين. لذا دائاًم هناك حاجة لصقل وحتديث مهار



يف ضوء كل من الفلسفة التي ينطلق منها التصور املقرتح، واألسس التي يرتكز عليها تم حتديد   

 أهم األهداف وهي كالتايل: 

 ستمر مدي احلياة ليكون أسلوب حياة لدي القيادات. ـ دعم فكرة التعلم امل

 هارات.من املـ تطوير برامج التعلم املستمر مدي احلياة، لتوفري احتياجات القيادات الكبار 

 ـ متكني القيادات من التعلم املستمر مدي احلياة، لتنمية مهارهتم؛ ملواكبة املتغريات العرصية.

 الهتامما ـ توجيه السادة متخذي القرار واملسئولني عن بربامج التعلم املستمر مدي احلياة إيل زيادة

 باستمرار.لكبار تنمية مهارات القيادات اعىل  وتوفري كل ما يعمل، بتلك الربامج

 إجراءات وآليات التنفيذ: 

 نرش ثقافة التعلم املستمر مدي احلياة.عىل  ـ أن تعمل الربامج املقدمة للقيادات1

 دراسة احتياجات القيادات من املهارات، لوضعها يف االعتبار عند تصميم برامج التعلم ـ2

 املهارات.املستمر مدي احلياة؛ بحيث تلبي احتياجات القيادات من 

 مية الوطنية عند وضع برامج التعلم.نـ مراعاة خطط الت3

 ـ التنسيق بني كافة املشاركني يف وضع الربامج ملنع تكرارها، والتأكد من جتديدها وحتديثا4

 باستمرار، لتواكب املتغريات واملستجدات.

ة والفنية واإلنساني يةالفكر املهارات من كل ـ أن تتنوع املهارات املقدمة للقيادات، بحيث تشمل5

 والتقنية.

 ـ أن يتم تقويم برامج التعلم املستمر املقدمة للقيادات باستمرار، للتأكد من أهنا حتقق األهداف6

 زيادة أداء القيادات يف امليدان.عىل  املنشودة، وتعمل

 ـ تقديم تغذية راجعة بعد االنتهاء من تقويم برامج التعلم املستمر.7



 

 ىلع رقابة ومتابعة مستمر لربامج التعلم املستمر مدي احلياة املقدمة للقيادات، كـ أن يكون هنا8

أن يتبع ذلك املحاسبة واملساءلة للمقرصين والقائمني أو املسئولني عن تلك الربامج، وحتفيز 

 أو تقديم مكافئة للمتقنني لعملهم واملتميزين، وذلك لضبط العمل. 

ومؤسسات وأكاديميات ومراكز التدريب التي حققت ـ االستفادة من خربات بعض الدول 9

 برامج التعلم املستمر مدي احلياة؛ لتطوير تلك الربامج. يف جمال طفرة

 ثانيًا: أن تلبي برامج التعلم املستمر مدي احلياة احتياجات القيادات من املهارات: 

 إجراءات وآليات التنفيذ: 

 املقدمة للقيادات الكبار املهارات التالية:أن تتضمن برامج التعلم املستمر مدي احلياة 

 ـ املهارات الفكرية:1

 يف كل من: وتتمثل  

 مهارة بناء االسرتاتيجيات وتنمية السياسات. ـ

 القرار. اختاذعىل  مهارة التخطيط االسرتاتيجي والقدرة ـ

 مهارة االستنتاج واستقراء املؤرشات. ـ

 األسباب.مهارة حتليل املشكالت والكشف عن  ـ

 مهارة إدارة املواقف ورصد املتغريات. ـ

 مهارة إدارة املعلومات والتعامل مع املتغريات. ـ

 مهارة التفاوض. ـ

 ـ املهارات اإلنسانية:2

 مهارة التواصل.  ـ

 مهارة اختيار املساعدين. ـ



 مهارة ارشاد املساعدين. ـ

 مهارة تطوير املساعدين. ـ

 مهارة متكني املساعدين. ـ

 هارة تنمية املساعدين.م ـ

 مهارة بناء فرق العمل املتعاونة. ـ

 مهارة حتفيز وتشجيع املساعدين. ـ

 ـ املهارات الفنية والتقنية:3

 يف كل من: وتتمثل  

 مهارة إدارة العمل. ـ

 مهارة استخدام التكنولوجيا وتقنية املعلومات. ـ

 العمل. مهارة تطوير تقنيات ـ

 الوقت.مهارة إدارة واستثامر  ـ

 مهارة إدارة االجتامعات.  ـ

 مهارة تطوير سلوكيات العمل. ـ

ب متكاماًل من املهارات التي جي كل هذه املهارات تتفاعل وتتداخل فيام بينها لتشكل كالً 

أن كلها مهارات مهمة وال تقل إحدامها عن البقية، كام أن مجيع  إىلاكساهبا للقيادات مع االشارة 

  ملستمر ومن ثم قابلة للتعلم واالكتساب.اتصلح لوضعها بربامج التعلم  تاملهاراهذه 



 

ثالثًا: أن تتضمن برامج التعلم املستمر مدي احلياة بعض السامت والصفات القيادية كمكملة 

 : تللمهاراومتممة 

 إجراءات وآليات التنفيذ: 

 تتجاهل السامت أو الصفاتإن االهتامم باملهارات إلكساهبا للقيادات ال جيعل الدراسة   

 القيادية ونجاحها، ومن أهم سامت الشخصية للقيادات؛ ملا هلا من أثر بالغ األمهية يف العملية

 ما ييل:  وصفات القائد الناجح

 ـ العدل. 1

 ـ النزاهة.2

 ـ احلامسة.3

 ـ االستعداد للعمل بجد.4

 التحليل.عىل  ـ القدرة5

 ـ فهم اآلخرين.6

 يد الفرص.حتدعىل  ـ القدرة7

 ـ القدرة عليل مواجهة املواقف السيئة.8

 التأقلم برسعة مع التغيري.عىل  ـ القدرة9

 ـ االستعداد لتحمل املخاطر.10

 ـ املغامرة.11

 التحدث بوضوح.عىل  ـ القدرة12

 ـ الفطنة.13

 اإلدارة بكفاءة.عىل  ـ القدرة14



 ـ تفتح العقل.15

 ."املثابرة"عىل  ـ القدرة16

 االستعداد للعمل لساعات طويلة.ـ 17

 ـ الطموح.18

 ـ العزم.19

 الكتابة بوضوح.عىل  ـ القدرة20

 ـ الفضول.21

 ـ املهارة الرياضية.22

 ـ املبادرة.23

 التخيل. ـ  24

 ـ التضحية، يضحي برغباته واحتياجاته من أجل الصالح العام.25

يف إطار ما تم تناوله يف الدراسة، ويف إطار التصور املقرتح يمكن اخلروج بعدة توصيات وهي 

  كالتايل:

أسلوب يصبح  ىحتـ نرش ثقافة التعلم املستمر مدي احلياة بكافة الوسائل واملواقع اإلليكرتونية، 

 عند القيادات بخاصة واملجتمع عامة.  حياة

 التعلم املستمر مدي احلياة ببناء برامج تعلم متكاملة تتضمن ـ قيام اجلهات املسئولة عن برامج

 القيادات من املهارات، واكساهبا هلم. كافة احتياجات



 

 مر وما تتضمنه من مهارات ومعارفتطوير وحتديث برامج التعلم املستعىل  ـ العمل املستمر

 ال حيدث تكرار. حتىوغريمها؛ 

 يف تمرار القياداتاسعىل  وتوفري بيئة تعلم مناسبة ومشجعة ـ متكني القيادات من التعلم املستمر،

 التعلم مدي احلياة. 

 تامهمة قيادية، أن يكون مكتسب ملجموعة املهار يتوىلـ إصدار ترشيع يلزم كل من يريد أن 

 بالسامت سالفة الذكر. السابق ذكرها، ويتصف ويتحىل

  



 قائمة المراجع: 
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