
 النتائج والتوصيات والدراسات المقترحة
 أوال : نتائج الدراسة :

 على المرتبة األولى بمتوسط حسابي  يتضح أن سمات المجال االجتماعي حازت
سمات المجال على المرتبة الثانية  حازت( , و %74.92( وبوزن نسبي )  37.46)

( , وحازت على %74,68( وبوزن نسبي ) 37.34حسابي )بمتوسط العقلي المعرفي 
( وبوزن نسبي  33.30المرتبة الثالثة سمات المجال االنفعالي بمتوسط حسابي )

ازت على المرتبة الرابعة سمات المجال الجسمي بمتوسط حسابي (,  وح66.6%)
 ( .%57.7( وبوزن نسبي ) 28.85)
  ( 114.14على متوسط حسابي ) الشرطة الفلسطينيةحاز مستوى الطموح لدى قيادات

 (%76وبوزن نسبي )
 ( وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية عند مستوىα ≤0.05)  بين درجة توافر

  .الفلسطينية الشرطةالسمات الجسمية ومستوى الطموح لدى قيادات 
 ( وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية عند مستوىα ≤0.05)  درجة توافر بين

 .الفلسطينية الشرطةالسمات العقلية والمعرفية ومستوى الطموح لدى قيادات 

  وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية عند( مستوىα ≤0.05)  درجة توافر بين
 .الفلسطينية الشرطةالسمات االنفعالية ومستوى الطموح لدى قيادات 

 ( وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية عند مستوىα ≤0.05)  بين درجة توافر
 .الفلسطينية الشرطةالسمات االجتماعية ومستوى الطموح لدى قيادات 

 فروق وجود ( ذات داللة احصائية عند مستوىα≤0.05 بين متوسط تقديرات )فراد أ
 الفلسطينية الشرطةعينة الدراسة حول درجة توافر السمات القيادية لدى قيادات 
لعمر, ا تعزى الى متغير ) السمات الجسمية والمعرفية العقلية واالجتماعية واالنفعالية (

لفروق كانت لصالح من أعمارهم من هم ( وا(0.05حيث كان مستوى الداللة أقل من 

 .( سنة 30أقل من )
 فروق وجود ( ذات داللة احصائية عند مستوىα≤0.05 بين متوسط تقديرات )فراد أ

 يف الفلسطينيةالشرطة عينة الدراسة حول درجة توافر السمات القيادية لدى قيادات 
كانت والفروق مؤهل العلمي , ال تعزى الى متغير ) السمات الجسمية واالجتماعية (

 .لصالح الدراسات العليا



 فروق وجود ( ذات داللة احصائية عند مستوىα≤0.05 بين متوسط تقديرات )فراد أ
 ي ف الفلسطينية الشرطةعينة الدراسة حول درجة توافر السمات القيادية لدى قيادات 

 والفروق كانتالرتبة ,  تعزى الى متغير ) السمات العقلية المعرفية واالجتماعية (

 لصالح رتبة اللواء.

 فروق وجود ( ذات داللة احصائية عند مستوىα≤0.05 بين متوسط تقديرات )فراد أ
 يف الفلسطينية الشرطةعينة الدراسة حول درجة توافر السمات القيادية لدى قيادات 

نوات س تعزى الى متغير ) السمات الجسمية و العقلية المعرفية واالجتماعية واالنفعالية (
 الفروق كانت لصالح سنوات الخدمة من عشر الى خمسة عشر سنة.الخدمة , و

 فروق وجود ( ذات داللة احصائية عند مستوىα≤0.05 بين متوسط تقديرات )فراد أ
لعمر, ا الفلسطينية تعزى لمتغير الشرطةعينة الدراسة حول مستوى الطموح لدى قيادات 

 .الفروق كانت لصالح من هم دون الثالثون و
 فروق وجود ( ذات داللة احصائية عند مستوىα≤0.05 بين متوسط تقديرات )فراد أ

لمؤهل ا الفلسطينية تعزى لمتغير الشرطةعينة الدراسة حول مستوى الطموح لدى قيادات 
 .الفروق كانت لصالح أصحاب الدراسات العليا العلمي , و

 ذات دال فروق وجود( لة احصائية عند مستوىα≤0.05بين متوسط تق ) فراد أديرات
لرتبة , ا الفلسطينية تعزى لمتغير الشرطةعينة الدراسة حول مستوى الطموح لدى قيادات 

 الفروق كانت لصالح رتبة العميد. و

 فروق وجود ( ذات داللة احصائية عند مستوىα≤0.05 بين متوسط تقديرات )فراد أ
نوات س الفلسطينية تعزى لمتغير الشرطةعينة الدراسة حول مستوى الطموح لدى قيادات 

 .عشر الى خمسة عشر سنةوالفروق كانت لصالح من سنوات خدمتهم من  الخدمة ,

 
 
 
 
 
 
 
 



 ثانيا : توصيات الدراسة :
 الفلسطينية. الشرطةعلى اإلدارة األمنية تعزيز السمات الشخصية لدى قيادات  .1
 توفير التسهيالت المادية والفنية للدعم المعنوي للقيادات الشابة. .2
االهتمام بالكوادر المؤهلة والمدربة ممن يتوافر لديهم االستعداد والقدرة ويمتلكون مواهب  .3

 وقدرات ابداعية لالستفادة منها.
ق الشخصية قالفلسطينية لالرتقاء بإمكانياتها القيادية المختلفة, بما يح الشرطةتحفيز قيادات  .4

 المتكاملة لديهم.
عداد برامج تدريبية وتطويرية وا  الفلسطينية  الشرطةدارة العامة تطوير قيادات اإل على .5

 للنهوض بمستوى مهاراتهم إلى األفضل.
الفلسطينية ليكونوا أكثر حزمًا وشجاعة ومهابة في مواقعهم, مع  الشرطةتوجيه قيادات   .6

 ولوياتهم تحقيق المصلحة الوطنية.أيكون على سلم مراعاة ظروف الناس وأحوالهم, بحيث 
أن تسعى اإلدارة العامة, والجهات ذات العالقة في القطاع األمني لتوفير الموارد المعنوية  .7

 لشرطةاوالمادية لتنمية االبتكار وتطوير وتنمية المهارات والقدرات االبداعية لدى قيادات 
 الفلسطينية.

 الفلسطينية مع إكسابهم الشرطةإعداد برامج إرشادية لتنمية مستوى الطموح لدى قيادات  .8
 المزيد من الخبرات.

الفلسطينية, من خالل فهم الحاجات النفسية والشخصية  الشرطةتعزيز االهتمام بقيادات  .9
 وضغوط ومتطلبات العمل.لخلق حالة من التوازن والتوافق ما بين الحاجات الشخصية 

 العمل الجماعي ألجل تحقيق األهداف المنشودة بأكثر كفاءة وفاعلية. دعم .11

 

 

 

 

 



 


