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 مقدمة:
لقد حضي هكضكع القيادة باٌتهػاـ العمهػاع عمػى افػتاؼ شػاكمتٍـ ن  كاف الهتيهػؿ فػي كا ػع األهػـ 
كالهجتهعػػات عمػػى هػػر العصػػكر كاألزهػػاف ن يجػػد اف لمقيػػادة الػػدكر األكبػػر فػػي ىٍضػػة الهجتهعػػات 
ػػا كىقمٍػػا إلػػى بػػر األهػػاف ن حيػػث ال تصػػمب الهجتهعػػات البشػػرية كال تىػػتظـ هػػف  يػػر  يػػادة  كتطكٌر

ة تسعى في هصػالب تابعيٍػا جمبػا لمفيػر كالهكػاـر كدفعػا لمشػر كالرذايػؿ هػف  يػر اسػتيثار اك حكيه
ظمػػػـ اك إٌهػػػاؿ ن كاف الهجتهػػػع ااسػػػاهي ال زاؿ هجبػػػكال عمػػػى إيثػػػار الفيػػػر الػػػى حػػػد كبيػػػر ن كاف 
الىػػػاظر الػػػى الهجتهعػػػات ااسػػػاهية يجػػػد أف أزهتٍػػػا بالدرجػػػة األكلػػػى ٌػػػي أزهػػػة رجػػػاؿ صػػػد كا هػػػا 

هلل عميػً نفكػاف ال بػد لمهجتهعػات البشػرية هػف  يػادة تػىظـ شػؤكىٍا كتقػيـ العػدؿ بيىٍػان لػػذا عاٌػدكا ا
حرص ااساـ عمى كجكد القيادة في كؿ جهاعة ذات ٌدؼ هشترؾ ايا كاف حجهٍا لمحفاظ عمى 
هصالحٍان كها حث دايها عمى تحديد هف يدير هصػالب الجهاعػة هػف فػاؿ اتفػاؽ الجهاعػة عمػى 

فرادٌػا يتهيػز بحسػف  يادتػًن تفتػاري الجهاعػة هػف بػيف إفرادٌػا كاف صػغر حجػـ شفص هعيف هف ا
تمؾ الجهاعةن  فهع عدـ التيهير يستبد كؿ كاحد برأيً كيفعؿ ها يكافؽ ٌكاي فيٍمككف نكهع التيهير 
يقػػػؿ الفػػػاؼ كتجهػػػع الكمهػػػة ن حيػػػث اهػػػر الىبػػػي صػػػمى اهلل عميػػػً كسػػػمـ بتعيػػػيف القايػػػد فػػػي ا ػػػؿ 

حيف  اؿ عميً الصاة كالسػاـ :   اذا فػرج ثاثػة فػي سػفر فميػؤهركا احػدٌـ    التجهعات البشرية 
 .(2708)ركاي أبك داككد ن

تىشػػػي هػػػف طبيعػػة االجتهػػػاع البشػػػرم كتػػػؤدم كظػػػايؼ اجتهاعيػػػة  كتعتبػػر القيػػػادة ظػػػاٌرة اجتهاعيػػػةن
ضػػػركرية تتىػػػاكؿ جهيػػػع هيػػػاديف الىشػػػاط االجتهػػػاعي كاال تصػػػادم كالسياسػػػي كالثقػػػافي كالتعميهػػػي 
ػػػي عبػػػارة عػػػف تفاعػػػؿ اجتهػػػاعي ىشػػػط هػػػؤثر كهكجػػػً ىحػػػك الٍػػػدؼ  ػػػان ٌك كالػػػديىي كاألفا ػػػي ك يٌر

يػة البشػرية تظٍػر القيػادة عمػى رأسػٍا كالجهاعػة الهحددن فحيىها تكجد أم جهاعة هػف الكايىػات الح
 (.27:2000االىساىية لـ تشذ عف تمؾ الظاٌرة الحيكية في جهيع الهجتهعات )حافظ كافركفن

كاف القيػػادة بالىسػػبة لمجهاعػػة البشػػرية كاىػػت فيػػارا كاعيػػا هػػف  بػػؿ الجهاعػػة اهمتػػً عميٍػػا الظػػركؼ 
ػي بالتػػالي تحتػؿ هركػز الصػدارة فػػي أم جهاعػة كاىػت  االسػػاس االكؿ  ألىٍػاالهعيشػية كالحياتيػة ٌك

لقػػػكة فػػي تككيىٍػػػا كالهتبىيػػة لجهيػػػع هراحػػؿ بىايٍػػػا هىػػذ ىشػػػيتٍا كحتػػى االىتٍػػػاع هىٍػػان كالقيػػػادة ٌػػي ا
الهٍيهىة عمى ادارة العهػؿ الجهػاعي الكمػي فػي ىطػاؽ أم جهاعػة تتكالٌػا كالهسػؤكلة عػف تصػريؼ 

 ( .13:2003شؤكف اعضايٍا كالهكجٍة لسمككٍـ ىحك تحقيؽ االٌداؼ )باىافعن
ـ عمػػى  كلػذلؾ ىػػرل بػػيف القيػادة تعهػػؿ فػػي هجػاؿ تىهيػػة القػػدرة عمػى تفٍػػـ هشػػاكؿ الهرؤكسػيف كحفػػٌز

باألعهػػاؿ الهككمػػة الػػيٍـ كتكجيػػً طا ػػاتٍـ كاسػػتفداهٍا الػػى ا صػػى درجػػة ههكىػػة  التعػػاكف فػػي القيػػاـ
هف الكفاية االىتاجية. اف لمقيادة تيثير ها عمى االفريف اال اف ٌذا التيثير ليس هبىيا عمى ىفكذ اك 
سمطة رسهية اىها عمى سهات ذاتية كىفكذ شفصي يتهتع بً القايدن ليهارس هف فالٍا  كة تػيثير 

 (.275:2001يس  كة ها عمى هرؤكسيً )بربرنها كل
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كيمعب هستكل الطهكح دكرا ٌاهػا فػي حيػاة الفػرد اذ اىػً هػف اٌػـ االبعػاد ذات الشفصػية االىسػاىية 
يعػػػد هؤشػػػرا يكضػػػب اسػػػمكب تعاهػػػؿ االىسػػػاف هػػػع ىفسػػػً كهػػػع بييتػػػً كهجتهعػػػًن كهسػػػتكل  ألىػػػًذلػػػؾ 

كهػػدل تقػػبمٍـ لمهعػػايير االجتهاعيػػةن  بػػاألفريفالطهػػكح يحػػدد ىشػػاط االفػػراد االجتهػػاعي كعا ػػتٍـ 
الهفتمفة كبالتالي فاف هستكل طهكح الفرد هرتبط بإهكاىيات  باألدكاركتقبؿ الذات كالقياـ بهسؤكلية 

الشفصػػػيةن فكمهػػػا كػػػاف هسػػػتكل الطهػػػكح  ريبػػػا هىٍػػػا كمهػػػا كاىػػػا لفػػػرد  ريبػػػا هػػػف االتػػػزاف االىفعػػػالي 
 ( . 14:2003كالصحة الىفسية )ابراٌيـ ن

رات ػػػػػػػات إو فبػػػػػػػشارت العديد هو الدراسأهو أٌن أسرار ىجاح الفرد َالهجتهعن َلقد  فالطهَح
عىػدها يػىجب فػي اهػر هػا فػاف ذلػؾ يزيػد هػف  فااىساففي رفع هستكل الطهكح الىجاح تؤثر إيجابا 

  ليػػدؿ عمػػى  hoppe-1930ثقتػػً بىفسػػً كيرفػػع هػػف هسػػتكل طهكحػػًن  كابتكػػر ٌػػذا المفػػظ ٌػػكب 
بيف االٌداؼ التي يضعٍا الفرد لىفسً كلفبراتً هع الىجاح كالفشؿن كعهكهػا تؤيػد العا ة الهتبادلة 

التجػػارب فكػػرة اف هػػرات الىجػػػاح تهيػػؿ لزيػػادة كرفػػػع هسػػتكل الطهػػكح كهػػا يهيػػػؿ تكػػرار الفشػػؿ الػػػى 
 ق ( .1426ففض هستكل الطهكح )شبير ن

تكل طهػكحٍـ فهػىٍـ حيث اف هستكل الطهكح يعبػر عػف الػدكافع الهكتسػبة كيفتمػؼ االفػراد فػي هسػ
ذك الطهػػكح الهرتفػػع كهػػىٍـ ذك الطهػػكح الهػػىففضن كالظػػركؼ الهحطػػة بػػالفرد تمعػػب دكرا هٍهػػا فػػي 

راىي ن  ( . 3:2003ذلؾ ) عمي الٌز
اف الطهػػكح ٌػػك ٌػػدؼ ذك هسػػتكل هحػػدد يتك ػػع اك يتطمػػع الفػػرد الػػى تحقيقػػً فػػي جاىػػب هعػػيف هػػف 

اتً بافتاؼ جكاىب الحياةن كها تفتمػؼ ٌػذي حياتًن كتفتمؼ كجٍة أٌهية ٌذا الٍدؼ لدل الفرد ذ
الدرجػػػة بػػػيف اافػػػراد فػػػي الجاىػػػب الكاحػػػد كيتحػػػدد هسػػػتكل ٌػػػذي الٍػػػدؼ كأٌهيتػػػً فػػػي ضػػػكع ااطػػػار 

 ( .129:2002الهرجعي لمفرد)الذكادن
كههػػػا ال شػػػػؾ فيػػػً اف  يػػػػادات االجٍػػػزة االهىيػػػػة الفمسػػػطيىية كػػػػكىٍـ الهكجػػػً األساسػػػػي لمعهػػػؿ فػػػػي 

الٍػػـر فيٍػػا كالهحػػرض الرييسػػي لمعهػػؿ االىجػػاز كاالبػػداعن فػػا بػػد لٍػػـ هػػف  الهؤسسػػة االهىيػػة كرأس
التهتػػع بهسػػتكل عػػاؿ هػػف الطهػػكحن يميػػؽ بٍػػذي الهؤسسػػة االهىيػػة التػػي يحهمػػكف اعبايٍػػا كيتحهمػػكف 
هسػؤكلياتٍان  ػادريف هػف فالػػً عمػى الكفػاح كهكاجٍػة الصػػعاب كا تحػاـ الهفػاطرن فيككىػكف بػػذلؾ 

ةن طػػػاهحيف فػػػي الكصػػػكؿ الػػػى االٌػػػداؼ بد ػػػة كعىايػػػة هتجػػػاكزيف كػػػؿ شػػػعمة هػػػف الىشػػػاط كالحيكيػػػ
الصعاب كالهحػفن كلعػؿ الكثيػر هػف اىجػازات االفػراد كتقػدـ االهػـ كالشػعكب يرجػع الػى تػكفر القػدر 
الهىاسب هف هستكل الطهكح بااضافة الى تػكفر العكاهػؿ االفػرل التػي تسػاعد عمػى ٌػذا االىجػاز 

كل الطهػػػكح لػػدل  يػػػادات االجٍػػػزة االهىيػػة كمهػػػا ازداد  ػػػربٍـ هػػػف كالتقػػدـن كلػػػذلؾ فكمهػػػا ارتفػػع هسػػػت
تحقيؽ اٌدافٍـ ك اياتٍـن ككؿ ذلؾ لاىتقاؿ بالهجتهع كالهؤسسة االهىيػة الػى اعمػى درجػات التقػدـ 

 كالر ي كالكصكؿ بٍـ الى بر االهاف .
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 مشكمة الدراسة:
اىطا ا هف االٌهية الكبيرة لمقادة بالىسبة لمهجتهعات عاهة كالهجتهع الفمسػطيىي كاالجٍػزة االهىيػة 
فاصػػةن كالسػػػهات التػػي تتػػػكفر فػػي القايػػػد كتكسػػبً ٌػػػذي الصػػفة االقيػػػادةان فقػػد تػػػـ افتيػػار عىػػػكاف 

العا ػة الدراسة لٍذا الهكضكع كعا تً بهستكل الطهكح لدل  يادات االجٍػزة االهىيػة بحيػث ىكجػد 
 بيف السهات القيادية كهستكل الطهكح لدل  يادات االجٍزة االهىية الفمسطيىية .

 
 تساؤالت الدراسة:

 كعميً تتهثؿ هشكمة الدراسة في االجابة عف السؤاؿ الرييسي التالي:
ىل ىناك عالقة بين السمات القيادية ومستوى الطموح لدى قيادات االجيزة االمنية الفمسطينية 

 ؟
 السابق االسئمة الفرعية التالية: ع من السؤال الرئيسيويتفر 

 ها درجة تكافر السهات القيادية لدل  يادات االجٍزة االهىية الفمسطيىية؟  .1
 ها هستكل الطهكح لدل  يادات االجٍزة االهىية الفمسطيىية؟ .2
( بػػػيف درجػػػة تػػػكافر السػػػهات α≤0.05ٌػػػؿ تكجػػػد عا ػػػة ذات داللػػػة احصػػػايية عىػػػد هسػػػتكل ) .3

 ية كهستكل الطهكح لدل  يادات االجٍزة االهىية الفمسطيىية؟القياد
( بيف هتكسط تقديرات افراد عيىة α≤0.05ٌؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصايية عىد هستكل ) .4

الدراسة حكؿ درجة تكافر السهات القياديػة لػدل  يػادات االجٍػزة االهىيػة الفمسػطيىية تعػزل الػى 
 ؟هتغيرات : ) العهرن الرتبةن الجٍاز (

( بيف هتكسط تقديرات افراد عيىة α≤0.05ٌؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصايية عىد هستكل ) .5
الدراسػػػة حػػػكؿ هسػػػتكل الطهػػػكح لػػػدل  يػػػادات االجٍػػػزة االهىيػػػة الفمسػػػطيىية تعػػػزل لهتغيػػػرات: ) 

 العهرن الرتبةن الجٍاز (؟
 

 فرضيات الدراسة:
 الفرضية الرئيسية االولى:

( بػػيف درجػػة تػػكافر السػػهات القياديػػة α≤0.05احصػػايية عىػػد هسػػتكل )ال تكجػػد عا ػػة ذات داللػػة 
 كهستكل الطهكح لدل  يادات االجٍزة االهىية الفمسطيىية.

 
 كيتفرع هف الفرضية الرييسية السابقة الفرضيات الفرعية التالية:

( بػػػػيف درجػػػػة تػػػػكافر السػػػػهات α≤0.05ال تكجػػػػد عا ػػػػة ذات داللػػػػة احصػػػػايية عىػػػػد هسػػػػتكل ) .1
 ستكل الطهكح لدل  يادات االجٍزة االهىية الفمسطيىية.الجسهية كه
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( بيف درجة تكافر السهات العقمية α≤0.05ال تكجد عا ة ذات داللة احصايية عىد هستكل ) .2
 كالهعرفية كهستكل الطهكح لدل  يادات االجٍزة االهىية الفمسطيىية.

كافر السػػػػهات ( بػػػػيف درجػػػػة تػػػػα≤0.05ال تكجػػػػد عا ػػػػة ذات داللػػػػة احصػػػػايية عىػػػػد هسػػػػتكل ) .3
 االىفعالية كهستكل الطهكح لدل  يادات االجٍزة االهىية الفمسطيىية.

( بػػػػيف درجػػػػة تػػػػكافر السػػػػهات α≤0.05ال تكجػػػػد عا ػػػػة ذات داللػػػػة احصػػػػايية عىػػػػد هسػػػػتكل ) .4
 االجتهاعية كهستكل الطهكح لدل  يادات االجٍزة االهىية الفمسطيىية.

 
 الفرضية الرئيسية الثانية:

( بػػيف هتكسػػط تقػػديرات افػػراد عيىػػة α≤0.05ت داللػػة احصػػايية عىػػد هسػػتكل )ال تكجػػد عا ػػة ذا
الدراسػػة حػػػكؿ درجػػة تػػػكافر السػػهات القياديػػػة لػػدل  يػػػادات االجٍػػزة االهىيػػػة الفمسػػطيىية تعػػػزل الػػػى 

 هتغيرات: ) العهرن الرتبةن الجٍاز (.
 

 الفرضية الرئيسية الثالثة:
( بػػيف هتكسػػط تقػػديرات افػػراد عيىػػة α≤0.05ال تكجػػد عا ػػة ذات داللػػة احصػػايية عىػػد هسػػتكل )

 الدراسة حكؿ هستكل الطهكح لدل  يادات االجٍزة االهىية الفمسطيىية تعزل الى هتغيرات: 
 ) العهرن الرتبةن الجٍاز (.
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 متغيرات الدراسة:
 التالي:( كتشهؿ عمى 2007الهتغير الهستقؿ: السهات القياديةن بىاعا عمى دراسة )السهدكىين 

 ةن السهات العقمية كالهعرفيةن السهات االىفعاليةن السهات االجتهاعية (ي) السهات الجسه
 الهتغير التابع: هستكل الطهكح.

 
 

 (:1شكل رقم )
 متغيرات الدراسة

 
 :المتغير المستقل
 السهات القيادية

 
 

 المتغير التابع:
 هستكل الطهكح

 
 

 
 
 

 
 السهات الجسهية

 كالهعرفية السهات العقمية
 السهات االىفعالية

 السهات االجتهاعية
 (2007)السهدكىين 
 

 
 

  

 : )العهرن الرتبةن الجٍاز(المتغيرات الشخصية
 )جرد بكاسطة الباحثن بىاعن عمى الدراسات السابقة(
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 ىداف الدراسة:أ
 تٍدؼ الدراسة الى التالي:

 االجٍزة االهىية الفمسطيىية.الكشؼ عف درجة تكافر السهات القيادية لدل  يادات  .1
 تحديد هستكل الطهكح لدل  يادات االجٍزة االهىية الفمسطيىية. .2
بيػاف طبيعػػة العا ػة بػػيف درجػة تػػكافر السػهات القياديػػة كهسػتكل الطهػػكح لػدل  يػػادات االجٍػػزة  .3

 االهىية الفمسطيىية.
افػػػراد عيىػػػة الكشػػػؼ عػػػف تػػػيثير هتغيػػػرات: ) العهػػػرن الرتبػػػةن الجٍػػػاز ( فػػػي هتكسػػػط تقػػػديرات  .4

 الدراسة حكؿ درجة تكافر السهات القيادية لدل  يادات االجٍزة االهىية الفمسطيىية.
تكضػػيب تػػيثير هتغيػػرات: ) العهػػرن الرتبػػةن الجٍػػاز ( فػػي هتكسػػط تقػػديرات افػػراد عيىػػة الدراسػػة  .5

 حكؿ هستكل الطهكح لدل  يادات االجٍزة االهىية الفمسطيىية.
 

 
 ىمية الدراسة:أ

 الدراسة حسب التالي:تكمن اىمية 
 االىمية النظرية: .1
  ػػك السػهات القياديػػة كعا تٍػا بهسػػتكل الطهػكح لػػدل اٌهيػة الهكضػػكع الػذم تتىاكلػػً الدراسػةن ٌك

  يادات االجٍزة االهىية الفمسطيىية.
  ىػػدرة الدراسػػات السػػابقة ) فػػي حػػدكد عمػػـ الباحػػث ( التػػي تػػربط بػػيف السػػهات القياديػػة كعا تٍػػا

  يادات االجٍزة االهىية الفمسطيىية. بهستكل الطهكح لدل
 
 االىمية العممية: .2
  تفيػػد ٌػػػذي الدراسػػػة  يػػادات االجٍػػػزة االهىيػػػة الفمسػػطيىية فػػػي اعػػػداد بػػراهج ارشػػػادية تحسػػػف هػػػف

 هستكل الطهكح لديٍـ.
  تفيػػد ٌػػذي الدراسػػة  يػػادات االجٍػػزة االهىيػػة الفمسػػطيىية فػػي عقػػد بػػراهج ال هىٍجيػػة تسػػاعد عمػػى

 الطهكح لديٍـ.تحسيف هستكل 
  ػا عمػى تفيد ٌذي الدراسة  يادات االجٍزة االهىية الفمسطيىية في تحديػد السػهات القياديػة كتيثيٌر

 هستكل الطهكح لديٍـ.
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 حدود الدراسة:
 تشمل الدراسة عمى الحدود التالية:

الحد الهكضكعي: ستقتصر الدراسة عمى هكضكع السهات القياديػة كعا تٍػا بهسػتكل الطهػكح  .1
  يادات االجٍزة االهىية الفمسطيىية. لدل

 .2018-2017الحد الزهاىي: سيتـ اجراع الدراسة فاؿ العاـ  .2
 الحد الهكاىي: سيتـ تطبيؽ الدراسة في هحافظات  زة. .3
 سطيىية.الدراسة عمى االجٍزة االهىية الفمالحد الهؤسسي: ستقتصر  .4
 الهىية الفمسطيىية.سكؼ يتـ تطبيؽ الدراسة عمى  يادات األجٍزة االحد البشرم:  .5
 

 منيج الدراسة:
سػػيتـ اعتهػػاد الهػػىٍج الكصػػفي التحميمػػين كالػػذم يعتهػػد عمػػى دراسػػة الظػػاٌرة كهػػا تكجػػد فػػي الكا ػػعن 
كيٍتـ بكصفٍا كصفا د يقان كيعبر عىٍػا تعبيػرا كيفيػا ككهيػان كهػا ال يكتفػي ٌػذا الهػىٍج عىػد جهػع 

ا كعا اتٍا الهفتمفةن بؿ يتعدل ذلػؾ إلػى الهعمكهات الهتعمقة بالظاٌرة هف أجؿ استقصاع  هظاٌٌر
 التحميؿ كالربط كالتفسيرن لمكصكؿ إلى استىتاجات.

 
 الدراسة:مجتمع 

فرد هف أصحاب الرتب الساهية بكزارة الدافميػة كاألهػف الػكطىي  1200يتككف هجتهع الدراسة هف 
 بهحافظات  زةن هف رتبة رايد الى رتبة لكاع.

 
 عينة الدراسة:

% هكزعػػة 15( فػػردا هػػف الهجتهػػع بىسػػبة 291عيىػػة طبقيػػة عشػػكايية هىتظهػػة  كاهٍػػا ) تػػـ سػػحب
 هاؿن  زةن الكسطىن فاىيكىسن رفب(.عمى هحافظات  طاع  زة )الش

 
 أدوات الدراسة:

سػيتـ جهػع البياىػػات فػي ٌػػذي الدراسػة بػػيداة االسػتباىةن كذلػؾ بٍػػدؼ التعػرؼ عمػػى السػهات القياديػػة 
 ادات االجٍزة االهىية الفمسطيىية.لدل  يكعا تٍا بهستكل الطهكح 
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 مصطمحات الدراسة:
 :السمة .1

( بيىٍا عبارة عف الجزع الثابت أك الٍادؼ هف الشفصية الذم ال يهكف ,1993Richعرفٍا ريج )
هاحظتً هباشرة كيستدؿ عميً هف السمكؾ الكمي لمفردن كالسهة هستقرةن اذ تشير الى ىهط السمكؾ 

 (.14 :2000ن )أىعاـ تهر كالهعتادالهس
 الباحث اجرائيا: اويعرفي

ٌػي الفصػػايص التػػي يتهتػػع بٍػػا  يػػادات األجٍػزة األهىيػػة الفمسػػطيىيةن كالتػػي تسػػتىتج هػػف سػػمككٍـن 
 كتتسـ بالدكاـ الىسبين كيشترؾ في االتصاؼ بٍا هفتمؼ االفراد بدرجات هتفاكتة.

 
 القيادة: .2

 2004 كافػركفن األفريف )الشػهيهرمالقدرة عمى التكجيً هف أجؿ تحقيؽ ٌدؼ هعيف عف طريؽ 
:200 .) 

 الباحث اجرائيا: اويعرفي
ٌي العهمية التي يتـ هف فالٍا التيثير في سمكؾ أفراد األجٍػزة أفػراد األجٍػزة األهىيػة الفمسػطيىية. 

 ألٌداؼ الهرجكة.ن لتحقيؽ اهف اجؿ دفعٍـ لمعهؿ بر بة هف تمقاع أىفسٍـ
 

 السمات القيادية: .3
الجزع الثابت كالٍادؼ هف الشفصػية كالتػي تشػير الػى ىهػط السػمكؾ الهسػتهر كالهعتػاد فػي العهميػة 
التػي يػػتـ عػف طريقٍػػا التػػيثير فػي سػػمكؾ األفػراد كالجهاعػػات هػػف فػاؿ تيديػػة األدكار كالهسػػؤكليات 

 .(250:2006كالهٍارات الهفتمفة هف أجؿ تحقيؽ األٌداؼ الهرسكهة كالهبتغاة )عميهاتن 
 فيا الباحث اجرائيا:ويعر 

ٌػػي الجػػزع الثابػػت هػػف الشفصػػيةن كالتػػي تشػػير الػػى ىهػػط السػػمكؾ الهسػػتهر كالهعتػػاد لػػدل  يػػادات 
األجٍػػػػزة األهىيػػػػة الفمسػػػػطيىيةن كالتػػػػي يػػػػتـ عػػػػف طريقٍػػػػا التػػػػيثير فػػػػي سػػػػمكؾ أفػػػػراد األجٍػػػػزة األهىيػػػػة 

أجػػػؿ تحقيػػػؽ أٌػػػداؼ الفمسػػطيىيةن هػػػف فػػػاؿ تيديػػة األدكار كالهسػػػؤكليات كالهٍػػػارات الهفتمفػػػة هػػف 
 األجٍزة األهىية الفمسطيىية.

 
 الطموح:مستوى   .4

ٌػك كػػؿ هػػا يحػددي الفػػرد لىفسػػً هػف أٌػػداؼ ك ايػػات يعهػؿ عمػػى تحقيقٍػػا هػف فػػاؿ فطػػط يحػػددٌا 
لىفسػػػًن كيعهػػػؿ عمػػػى تفطػػػي كػػػؿ العكايػػػؽ التػػػي  ػػػد تحػػػكؿ بيىػػػً كبػػػيف تحقيػػػؽ أٌدافػػػً.)القطىاىين 

46:2011) 
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 ويعرفو الباحث اجرائيا:
ٌػػك هسػػتكل تك عػػػات  يػػادات األجٍػػزة األهىيػػػة الفمسػػطيىية كر بػػاتٍـ الهتهػػػايزة فػػي تحقيػػؽ أٌػػػدافٍـ 

 ـ في األجٍزة األهىية الفمسطيىية.الهستقبمية في ضكع فبراتٍـ السابقة كاطار عهمٍ
 
 

 الدراسات السابقة
 

 تمييد:
القياديػةن كهجهكعػة أفػرل تـ عرض هجهكعة هف الدراسات السابقة التي تىاكلت هكضكع السهات 

هػػف الدراسػػات السػػابقة التػػي تىاكلػػت هكضػػكع هسػػتكل الطهػػكحن كتػػـ تقسػػيـ كػػؿ هىٍػػا إلػػى دراسػػات 
فمسطيىية كعربية كأجىبيةن ثـ تا ذلؾ التعقيب عمى الدراسات السابقةن ككذلؾ بياف الفجكة البحثيػة 

 بيف الدراسات السابقة كالدراسة الحالية.
 

 ي تناولت موضوع السمات القيادية:الدراسات السابقة الت
 أوال: الدراسات الفمسطينية:

 2016):  ,دراسة )صالح .1
بعنوان: دور معيد اعداد القادة بمؤسسة ابداع في تعزيز السمات القيادية المستمدة من السنة 

 النبوية لدى طمبتو وسبل تطويره.
ٌػػػدفت الدراسػػػة الػػػى تحديػػػد دكر هعٍػػػد اعػػػداد القػػػادة بهؤسسػػػة ابػػػداع فػػػي تعزيػػػز السػػػهات القياديػػػة 

 الهستهدة هف السىة الىبكية لدل طمبتً كبياف سبؿ تطكير ٌذا الدكر .
كاعتهدت الدراسة الهىٍج الكصفي التحميمػين كتكػكف هجتهػع الدراسػة هػف جهيػع الطمبػة كالفػريجيف 

( طالبػا كفريجػػا 1485سسػة ابػداع فػي هحافظػات  ػزة كالبػالم عػددٌـ )فػي هعٍػد اعػداد القػادة بهؤ 
 هف الجىسيفن 

 ستفداـ االستباىة كيداة لمدراسة.( هف طمبة الهعٍد كفريجيًن كتـ ا430ككاف عدد عيىة الدراسة) 
 ككاف هف أٌـ ىتايج الدراسة ها يمي:

اف درجة ههارسػة هعٍػد القػادة بهؤسسػة ابػداع لػدكري فػي تعزيػز السػهات القياديػة الهسػتهدة  .1
هػػػػػف السػػػػػىة الىبكيػػػػػة لػػػػػدل طمبتػػػػػً هػػػػػف كجٍػػػػػة ىظػػػػػر الطمبػػػػػة كبيػػػػػرة جػػػػػدان كتقػػػػػع عىػػػػػد كزف ىسػػػػػبي 

(85.50.)% 
حيػػػػث تػػػػيتي درجػػػػة ههارسػػػػة هعٍػػػػد اعػػػػداد القػػػػادة بهؤسسػػػػة ابػػػػداع لػػػػدكري فػػػػي تعزيػػػػز السػػػػهات  -

 %( كبدرجة كبيرة جدا.86.17ة االكلى بكزف ىسبي )الشفصية في الهرتب
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يميٍا درجة ههارسة هعٍد اعداد القادة بهؤسسة ابداع لدكري في تعزيػز السػهات االيهاىيػة بػكزف  -
 %( كبدرجة كبيرة جدا.85.32ىسبي )

أفيرا تيتي درجة ههارسػة هعٍػد اعػداد القػادة بهؤسسػة ابػداع لػدكري فػي تعزيػز السػهات الهٍىيػة  -
 %(.84.99ي )بكزف ىسب

بػػيف هتكسػػطات تقػػديرات  ن(α≤0.05)ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػايية عىػػد هسػػتكل  .2
-إىػػػاث( ككػػػذلؾ هتغيػػػر الكضػػػع األكػػػاديهي )طالػػػب –عيىػػػة الدراسػػػة تبعػػػا لهتغيػػػر الجػػػىس )ذكػػػكر 

( كهتغيػر الهعػدؿ 40أكثػر هػف  – 40الػى  30هػف  – 30فريج( كهتغير الفية العهرية )ا ػؿ هػف 
%( فػػػي جهيػػػع هجػػػاالت االسػػػتباىة 85%ن أعمػػػى هػػػف85-%70%ن هػػػف 70التراكهػػػي )ا ػػػؿ هػػػف 

 تٍا الكمية لدل أفراد العيىة.كدرج
 كأكصت الدراسة بهجهكعة هف التكصياتن هف أٌهٍا:

تطبيػػؽ تجربػػة هعٍػػد إعػػداد القػػادة فػػي إبػػراز السػػهات القياديػػة لطابػػًن فػػي جاهعػػات الػػكطف أك  .1
 الهعاٌد الشبابية.

 هىب طاب الهعٍد فرصة لههارسة السهات القيادية في هكا ع  يادية حقيقية. .2
اص أك دكرات فاصػػػة لمهػػػدربيف فػػػي الهعٍػػػد لمتعػػػرؼ عمػػػى لسػػػهات القياديػػػة إجػػػراع تػػػدريب فػػػ .3

 الهستىبطة هف السىة الىبكية كربطٍا بالهىٍج الحالي الهقدـ لطاب الهعٍد.
 
 (2116دراسة )ابو ربيع,  .2

 بعنوان: سمات الشخصية القيادية البارزة لدى النخبة السياسية الفمسطينية.
 عمى السهات القيادية البارزة لدل الىفبة السياسية الفمسطيىية.ٌدفت ٌذي الدراسة الى التعرؼ 

اعتهدت الدراسة عمى الهىٍج الكصفي التحميمين كتككف هجتهػع الدراسػة هػف القيػادات البػارزة لػدل 
( اسػتباىةن ن كتػـ 167(  يادمن حيػث تػـ اسػترداد)207الىفبة السياسية الفمسطيىية البالم عددٌـ )

 اة لمدراسة .استفداـ االستباىة كيد
 تايج التي تكصمت اليٍا الدراسة :كهف اٌـ الى

حػػازت السػػهات الشفصػػية القياديػػة البػػارزة لػػدل الىفبػػة السياسػػية الفمسػػطيىية عمػػى كزف ىسػػبي  .1
%(ن بيىهػػػا حصػػػػمت سػػػهات الهجػػػػاؿ الجسػػػهي عمػػػػى الهرتبػػػة االكلػػػػى بػػػكزف ىسػػػػبي 82.256)
عمػػى الهرتبػػة الثاىيػػة بػػكزف ىسػػبي %(ن كحػػازت سػػهات الهجػػاؿ الكجػػداىي االىفعػػالي 84.232)
%(ن كهػػػا حصػػػمت سػػػهات الهجػػػاؿ االجتهػػػاعي عمػػػى الهرتبػػػة الثالثػػػة بػػػكزف ىسػػػبي 83.246)
%(ن كحػػػػػػػازت سػػػػػػػهات الهجػػػػػػػاؿ الهعرفػػػػػػػي عمػػػػػػػى الهرتبػػػػػػػة الرابعػػػػػػػة بػػػػػػػكزف ىسػػػػػػػبي 81.664)
(79.88.)% 

( بػػػيف هتكسػػػطات اسػػػتجابات α≤0.05عػػػدـ كجػػػكد فػػػكؽ ذات داللػػػة احصػػػايية عىػػػد هسػػػتكل ) .2
 ثيف حكؿ السهات الشفصية القيادية البارزة لدل الىفبة السياسية الفمسطيىية تعزلالهبحك 
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ـ ) ( سػػىة 40لهتغيػػر العهػػر ن بيىهػػا تكجػػد فػػركؽ فػػي الهجػػاؿ العقمػػي الهعرفػػي لصػػالب هػػف أعهػػاٌر
 فيكثر.

( بػػيف هتكسػػطات اسػػتجابات α≤0.05عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػايية عىػػد هسػػتكل ) .3
ت الشفصػػػػية القياديػػػػة لػػػػدل الىفبػػػػة السياسػػػػية تعػػػػزل لهتغيػػػػر الفبػػػػرة الهبحػػػػكثيف حػػػػكؿ السػػػػها

التىظيهيػػةن بيىهػػا تكجػػد فػػركؽ فػػي الهجػػاؿ الكجػػداىي االىفعػػالي لصػػالب هػػف فبػػرتٍـ التىظيهيػػة 
 ( سىة فيكثر.15)

 ك د فمصت الدراسة الى العديد هف التكصيات اٌهٍا :
ك هطمب عمهػي كادارم اعتهاد شركط كأسس يتضهف التعرؼ فيٍا عمى الهٍارات االد .1 اريةن ٌك

 عىد افتيار الشفصية القيادية.
عمى األحزاب السياسية كاألجٍزة الهفتصػة بتطػكير القيػادات عػف طريػؽ اعػداد بػراهج تدريبيػة  .2

 كتطكيرية لمىٍكض بهستكل هٍاراتٍـ الى األفضؿ.
 
 (2112دراسة )ابو كوش,  .3

الطالالب المشالاركين وريالر المشالاركين فالي بعنوان: السمات القيادية والمسئولية االجتماعية لدى 
 جماعات النشاط الطالبي.

ٌػػػدفت الدراسػػػة الػػػى التعػػػرؼ عمػػػى السػػػهات القياديػػػة كالهسػػػيكلية االجتهاعيػػػة كدرجتٍػػػا لػػػدل عيىػػػة 
كهعرفة العا ػة هػا بػيف االىشػطة الطابيػة كالسػهات القياديػة كالهسػيكلية االجتهاعيػة لػدل  الدراسةن

ريػة فػي هسػتكل االىشػطة الطابيػة لػدل الطػاب  عيىة الدراسةن ككذلؾ التعرؼ عمى الفػركؽ الجٌك
 تبعا لهتغيرات كؿ هف )هكاف السكفن هستكل تعميـ اكلياع االهكرن هستكل التحصيؿ(.

( طالبا هكزعيف في جهيع هحافظات  طاع  زة في الهدارس 840لدراسة هف )كتككىت عيىة ا
 الحككهية كالككالةن كتـ استفداـ االستباىة كيداة لمدراسة .

 ككاف هف أٌـ ىتايج الدراسة ها يمي:
%( كيتضػب أف هجػاؿ )السػهات الشفصػية 78.5اف هستكل السػهات القياديػة كزىٍػا الىسػبي ) .2

ك اعمى االكزاف الىسبية كاحتؿ 80.8القيادية كزىً الىسبي )كالجسهية( لهقياس السهات  %( ٌك
%(ن ثػـ يميػً هجػاؿ 78.6الهرتبة االكلىن كيميػً هجػاؿ )السػهات االجتهاعيػة( ككزىػً الىسػبي )

%(ن كيميػػػػً هجػػػػاؿ )السػػػػهات االىفعاليػػػػة 78.2)السػػػػهات العقميػػػػة كالهعرفيػػػػة( ككزىػػػػً الىسػػػػبي )
 %(.76.2كالسمككية( ككزىً الىسبي )

%( كيتضػػػػب أف هجػػػػاؿ الهسػػػػيكلية 83.7الػػػػكزف الىسػػػػبي لهقيػػػػاس الهسػػػػيكلية االجتهاعيػػػػة ) اف .3
ػػػػك اعمػػػػى االكزاف الىسػػػػبية كاحتػػػػؿ الهرتبػػػػة 83.37الديىيػػػػة كاالفا يػػػػة( كزىػػػػً الىسػػػػبي ) %( ٌك

%(ن كيميػػػً هجػػػاؿ 83.36االكلػػػىن ثػػػـ يميػػػً هجػػػاؿ )الهسػػػيكلية االجتهاعيػػػة( ككزىػػػً الىسػػػبي )
 %(.81.4ً الىسبي ))الهسيكلية الشفصية( ككزى
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تكجد عا ة ذات داللة احصايية بيف السهات القيادية كالهسيكلية االجتهاعيػة لػدل الهشػاركيف  .4
في جهاعات الىشاط الطابػين كاف هعاهػؿ االرتبػاط بيرسػكف بػيف السػهات القياديػة كالهسػيكلية 

ػػػك هعاهػػػؿ ارتبػػػاط ايجػػػابي  ػػػكم ههػػػا يعىػػػي اف العا ػػػة 0.533االجتهاعيػػة يسػػػاكم  طرديػػػة  ٌك
  كيةن أم اىً كمها زادت السهات القيادية زادت الهسيكلية االجتهاعيةن كالعكس صحيب.

تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػايية فػػي السػػهات القياديػػة لػػدل الهشػػاركيف فػػي الىشػػاط الطابػػي  .4
 تبعا لهتغير السكف لصالب هىطقة الكسطى.

 كأكصت الدراسة بهجهكعة هف التكصياتن هف أٌهٍا:
ػـ فػي عهميػة تربيػة ابىػايٍـ تكعية اك  .1 لياع االهكر هف فاؿ دكرات تثقيفية لتكعيتٍـ بيٌيهػة دكٌر

 تربية  يادية كهراعاة اٌهية القدكة الحسىة في ٌذا الشيف.
اعطػػاع الهزيػػد هػػف االٌتهػػاـ لمتربيػػة القياديػػة هػػف  بػػؿ الهسػػيكليف فػػي التربيػػة كالتعمػػيـ كضػػركرة   .2

ىشع هىذ الصغر هػف فػاؿ الهػكاد الدراسػية كاالىشػطة العهؿ عمى  رس القيـ كتىهيتٍا لدل ال
 الطابية الهفتمفة.

هراعػػاة اف التربيػػة القياديػػة ٌػػي عهميػػة تربيػػة كلػػيس تعميهػػان كاىهػػا يجػػب تحكيػػؿ الهفػػاٌيـ كالقػػيـ  .3
 القيادية الى ههارسات كربطٍا بالكا ع البييي كالهجتهعي في حياة الطالب.

عػػػف طريػػػؽ الهشػػػاركة الطابيػػػة فػػػي تقػػػديـ فػػػدهات تفعيػػػؿ دكر الهدرسػػػة فػػػي فدهػػػة الهجتهػػػع  .4
لمهجتهػعن االهػػر الػػذم يسػٍـ فػػي زيػػادة فٍػـ الطالػػب لقضػػايا هجتهعػًن كيػػدعـ هشػػاركتً الفعالػػة 

 في فدهة كطىً.
 

 ثانيا : الدراسات العربية :
 (2117دراسة )بني ىاني,  .1

عالقة السمات القيادية واالدارية لممدربين بالتماسك الجماعي لدى العبي كرة اليد في  بعنوان :
 االردن.

ٌدفت ٌذي الدراسة الى التعرؼ عمى عا ة السهات القيادية كاالدارية لمهدربيف بالتهاسؾ 
ؿ العمهين سىكات المعبن تصىيؼ  الجهاعي لدل العبي كرة اليد في االردف كفقا لهتغيرات )الهٌؤ

 الاعبن الىادم(.
( العبا يهثمكف الهجتهع الكمي لمدراسةن ك د استفدـ 126ك د اشتهمت عيىة الدراسة عمى )

الباحث الهىٍج الكصفي بصكرتً الهسحيةن ك اـ ببىاع استبياىا لمسهات القيادية كاالدارية كافر 
( 65ة كاالدارية )لمتهاسؾ االجتهاعي كيدكات لجهع البياىاتن حيث تضهف هقياس السهات القيادي

ي )الهحكر الشفصين الهحكر الهٍىين الهحكر االجتهاعين  فقرة هكزعة عمى أربعة هحاكر ٌك
( فقرةن كتـ استفداـ الهتكسطات 27الهحكر العمهي(ن كتضهف هقياس التهاسؾ الجهاعي )
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( L.S.Dالحسابية كاالىحرافات الهعيارية كتحميؿ التبايف الهتعددن كافتبار ا ؿ فرؽ هعىكم )
 الفركؽ كتحميؿ االىحدار االحادم.لهعرفة اتجاي 

 ككاف هف أٌـ ىتايج الدراسة ها يمي :
  كجكد عا ة ارتباطية هكجبة بيف السهات القيادية كاالدارية لمهدربيف كالتهاسؾ الجهاعي

 لمفريؽ.
  كجكد عا ة ارتباطية هكجبة بيف السهات القيادية كاالدارية لمهدربيف كالتهاسؾ الجهاعي

ؿ الجاهعين كعمى هتغير سىكات  لمفريؽ عمى هتغير الهستكل العمهي كلصالب فية الهٌؤ
سىكاتن كعمى هتغير تصىيؼ  10-5سىكات كفية هف  5المعب كلصالب فية المعب أ ؿ هف 

 ة األكلىن كعمى هتغير الىادم كلصالب ىاديي األٌمي كالسمط.الاعب كلصالب فية الدرج

 أٌـ التكصيات التي فرجت بٍا الرسالة :
ضركرة هراعاة السهات القيادية كاالدارية لمهدربيف الهستفمصة هف ٌذي الدراسة عىد التفطيط  .1

 لمبراهج التدريبية كاعداد الهدربيف كتيٌيمٍـ في األردف.
قيؽ أٌداؼ لجىة تطكير الهدربيف في هراكز اعداد القيادات عمى أف يراعى تكظيفٍا لتح .2

 الشبابية كالرياضية.
 

 (2116دراسة )عميمات,  .2

 بعنوان: السمات القيادية المفضمة لدى القادة األكاديميين واالداريين في جامعة اليرموك
كاالدارييف في جاهعة ٌدفت الدراسة الى هعرفة السهات القيادية الهفضمة لدل القادة األكاديهييف 

 اليرهكؾ.
( سهة  يادية يفضمٍا القادة بدرجات هتفاكتة بعد أف تـ 50حيث تـ استفداـ استباىة تككىت هف )

(  ادة أكاديهييف كادارييف في 106التيكد ىـ صد ٍا كثباتٍان كتـ تكزيعٍا عمى عيىة تككىت هف )
 جاهعة اليرهكؾ.

 ككاف هف اٌـ ىتايج الدراسة :
 ت القيادية الهفضمة لدل القادة األكاديهييف هرتبة تىازليا عمى الىحك االتي:أٌـ السها .1

)االطاع كالهعرفةن العا ات االىساىيةن العدؿ كالهكضكعيةن التغيير كالتطكيرن الكفاعةن الحرية 
 األكاديهية(.

 :أٌـ السهات القيادية الهفضمة لدل القادة االدارييف هرتبة تىازليا عمى الىحك االتي  .2
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 )العا ات االىساىيةن االطاع كالهعرفةن التفطيطن الذكاعن التغيير كالتطكيرن العطاع كالطهكح(.
ٌىاؾ فركؽ ذات داللة احصايية بيف استجابات القادة األكاديهييف كاستجابات القادة االدارييف  .3

ة ( سهات هفضم3( سهات هفضمة لصالب القادة االدارييف ك)5( سهات  يادية هىٍا )8في )
 لصالب القادة األكاديهييف.

كأكصى الباحث ادارة الجاهعة باالٌتهاـ بالسهات القيادية الهفضمة لمقادة األكاديهييف كاالدارييف 
 كتحمي  ادتٍا بسهة القايد الهتكاهؿ في السهات كتكفير األجكاع الهىاسبة لتحقيؽ ذلؾ.

 
 (2114دراسة )عباسي,  .3

ربية الرياضية من وجية نظر مدراء المدارس في بعنوان : السمات القيادية لمدرسي الت
 االردن -محافظة العاصمة 

ٌدفت ٌذي الدراسة الى التعرؼ عمى السهات القيادية الهطمكبة لهدرسي التربية الرياضية هف 
كجٍة ىظر هدراع الهدارس في هحافظة العاصهةن بااضافة الى التعرؼ عمى الفركؽ في تمؾ 

ؿ العمهين كسىكات الفبرة.السهات تبعا لهتغيرات الجى  سن كالهٌؤ
( هديرا كهديرة هدرسة ثاىكية حككهية في هحافظة العاصهة 187ك د تككىت عيىة الدراسة هف )

%( هف هجتهع الدراسة األصمين كها  اهت الباحثة بتطكير هقياس فاص 76.01بىسبة )
ف كجٍة ىظر هدراع بالدراسة لقياس السهات القيادية الهطمكبة لهدرسي التربية الرياضية ه

( سهة  يادية هكزعة عمى هحاكر 45الهدراس الثاىكية في هحافظة العاصهة كالهككف هف )
ي : الهحكر الشفصين كالهحكر الهٍىين كالهحكر االجتهاعين كالهحكر العمهين كها  رييسية ٌك

 لصدؽ كالثبات الهطمكبة لمهقياس. اهت الباحثة بإجراع دالالت ا
 ككاف هف اٌـ ىتايج الدراسة ها يمي :

السهة التي تىص عمى )يتهتع بالثقة بالىفس(  د حصمت عمى الهرتبة االكلى هف بيف  .1
السهات القيادية الهطمكبة لهدرسي التربية الرياضية هف كجٍة ىظر هدراع الهدراس أفراد عيىة 

األٌهية السهة التي  الدراسة في الهحكر الشفصين في حيف جاعت الهرتبة األفيرة هف حيث
 تىص عمى )يتصؼ ببعد الىظر(.

أها بالىسبة لمهحكر الهٍىي فقد تبيف أف السهة التي تىص عمى )يتصؼ بالقدرة عمى التىظيـ(  .2
في حيف جاعت السهة التي تىص عمى   د حصمت عمى الهرتبة األكلى هف حيث األٌهيةن

 )يراعي فصايص الىهك لتاهيذ الهرحمة التي يتعاهؿ هعٍا( في الهرتبة األفيرة.
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أها بالىسبة لمهحكر االجتهاعي فقد تبيف بيف السهة التي تىص عمى )يعاهؿ رؤساعي باحتراـ(  .3
ألٌهية السهة  د حصمت عمى الهرتبة األكلىن في حيف جاعت في الهرتبة األفيرة هف حيث ا

 القيادية التي تىص عمى )يساٌـ في حؿ هشاكؿ الطمبة(.
كأفيرا كبالىسبة لمهحكر العمهي فقد تبيف أف السهة التي تىص عمى )تتكفر لديً الهعرفة  .4

الكافية في تفصصً(  د حصمت عمى الهرتبة األكلىن في حيف جاعت في الهرتبة األفيرة 
 تىص عمى )يكاكب التطكر التكىكلكجي(. هف حيث األٌهيةن السهة القيادية التي

أها بالىسبة لترتيب هحاكر السهات القيادية الهطمكبة لهدرسي التربية الرياضية حسب أٌهيتٍا  .5
هف كجٍة ىظر هدراع الهدارس الثاىكية في هحافظة العاصهة فقد تبيف أف الهحكر االجتهاعي 

 هحكر العمهي في الهرتبة األفيرة. د جاع في الهرتبة األكلى هف حيث األٌهيةن فيها جاع ال
كها تبيف هف ىتايج الدراسة ايضا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصايية تبعا لهتغيرات الدراسة  .6

ؿ العمهين كسىكات الفبرة(.  )الجىسن كالهٌؤ

 
 (2113راسة )الحواري,  .4

 بعنوان: دور التربية االسالمية في تنمية السمات القيادية
بة عمى السؤاؿ الرييسي التالي : ها دكر التربية االساهية في تىهية ٌدفت الدراسة الى االجا

 السهات القيادية ؟ كتفرع هف ٌذي السؤاؿ االسيمة الفرعية التالية :
 السؤاؿ االكؿ: ها هفٍـك السهات القيادية في االساـ كها العكاهؿ الهؤثرة فيٍا؟

 السؤاؿ الثاىي: ها شركط القايد كها سهاتً في االساـ؟
 السؤاؿ الثالث: ها دكر االساـ في تىهية السهات القيادية؟

 ككاف هف اٌـ ىتايج الدراسة ها يمي:
اظٍرت ىتايج الدراسة اف القيادة سهة بارزة يتهيز بٍا القايدن فٍي فاصية ثابتة ىسبيا تصؼ  .1

 سمكؾ القايد.
 يهكف هعرفة سهات القايد هف فاؿ سمككً العاـ. .2
تككيف سهات القايد ٌي: عكاهؿ فطرية هف القدرة عمى القيادة كحب العكاهؿ التي تؤثر في  .3

 السيطرة كاستعداد كراثي كعكاهؿ بييية هكتسبة لٍا دكر في تعديؿ كتىهية السهات القيادية.
اظٍرت ىتايج الدراسة اف شركط القايد كسهاتً هحددة كهعيىة بيىتٍا االدلة في القراف الكريـ  .4

ذي الشرك   ط ٌي :كالسىة الشريفةن ٌك



17 

 

االساـن كالذككرةن كالحريةن كالبمكغن كالعقؿ السميـن كالكفايةن كالعدالة كالعمـ كساهة الحكاس 
 كاالعضاع. كاها السهات فٍي : سهات جسهية كعقمية كافا ية كاجتهاعية.

كها بيىت اف لإلساـ دكر في تىهية ٌذي السهات هف فاؿ استىباط الطرؽ كالكسايؿ التي  .5
ي  :  رس عقيدة التكحيد كالجٍاد في سبيؿ اهللن ثـ تطبيؽ  بيىٍا الهىٍج االساهين ٌك
الشكرل كالقدكة الحسىةن كحسف االتصاؿ بالهرؤكسيف كا ىاعٍـ لمتيثير عميٍـ كهعاهمتٍـ 

ـ عمى اداع االعهاؿ الهطمكبة بالحسىىن كتدريب ا لعاهميف عمى القيادة كتكجيٍٍـن كتحفيٌز
يب هعٍـن كؿ ذلؾ هف  هىٍـن كتفكيض السمطة لٍـن كأفيرا استفداـ اسمكب التر يب كالتٌر

 أجؿ تىهية ها لديٍـ هف سهات  ياديةن كتككيف  ادة أهة االساـ.

 أٌـ التكصيات التي فرجت بٍا الرسالة :
 لشركط كالسهات التي أثبتتٍا الدراسة لكؿ  ايد.ضركرة التحمي با .1
تطبيؽ هىٍج االساـ في تثقيؼ أبىاع األهة هف فاؿ اتباع كؿ  ايد أك هدير أك هسيكؿ أك هعمـ  .2

 أك أب الطرؽ كالكسايؿ هع اتباعٍـ.
 عقد دكرات تدريبية شاهمة بشكؿ كاسع تضـ عددا كبيرا هف االفراد لتيٌيمٍـ لمقيادة في الهستقبؿ. .3
 عداد هعاٌد فاصة لألفراد الذيف يتهيزكف بسهات  يادية كاضحة لتىهيتٍا.ا .4

 

 الدراسات األجنبية:
 (:Samad, 2012دراسة ) .1

 التحويمية عمى األداء التنظيمي تأثير االبتكار والقيادةبعنوان: 
 ٌدفت الدراسة إلى بحث العا ة بيف االبتكار كالقيادة التحكيمية كاألداع التىظيهين كاستفدـ

الباحث الهىٍج الكصفي التحميمين كها استفدـ الباحث االستباىة كيداة لجهع الهعمكهاتن كتـ 
 اجراع الدراسة عمى الهكظفيف االدارييف في الشركات الفدهاتية المكجستية الهاليزية.

 وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدارسة:
 التىظيهي.القيادة التحكيمية كاالبتكار هرتبطا باألداع  -
 القيادة التحكيمية كاالبتكار لٍها تيثير كبير عمى األداع التىظيهي. -
 القيادة التحكيمية كاالبتكار عززتا هف االداع التىظيهي. -
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 (Léo F.C.Bruno 2007 دراسة: ) .2
 عنوان: القيم الشخصية وفعالية القيادةب

السايدة كفعالية القيادة كالعا ة بيف تكازف ٌدفت الدراسة الى تقييـ القيـ الشفصية كأساليب القيادة 
 القيـ الشفصية كالفعالية القيادية لهجهكعة هف الهدراع التىفيذييف البرازيمييف.

( هدير تىفيذمن ككاىت الطريقة التي استفدهٍا الباحث ٌي 400ككاف هجتهع الدراسة يشهؿ )
 طريقة االىحدار الفطي لحساب هعاهؿ االرتباط الفطي.

 كاف هف اٌـ الىتايج ها يمي :
  اظٍرت الدراسة اف الهدراع التىفيذييف لديٍـ حالة عدـ تكازف في القيـ الشفصية هع  مبة

 القيـ اال تصادية  الىظرية .
 . اظٍرت الدراسة اف فعالية القيادة لمهدراع التىفيذييف كاىت عمى هستكل هعتدؿ 
 يف تتكازف القيـ الشفصية كفعالية القيادة.اشارت الدراسة الى كجكد عا ة ايجابية عالية ب 

 

 (Stacy et al., 2003دراسة ) .3

 دارة المدرسيةمعرفة مدى وعي القادة التربويين في المعايير األخالقية التي تتعمق باإلبعنوان: 
ٌدفت الدراسة إلى هعرفة هدل كعي القادة التربكييف بالهعايير األفا ية التي تتعمؽ باادارة 

ن إذ تـ التركيز عمى الهسيكلية ااداريةن كسمككيات اادارة األفا ية كفصايصٍان الهدرسية 
كسمككيات اتفاذ القرار اليكهين بىاع عمى الهعايير القكهية لمسمكؾ األفا ين كتككىت عيىة 

( هدير هدرسة في هديىة ىيكأكرليكسن ههف يحهمكف شٍادة الدكتكراة في اادارة 85الدراسة هف )
ن طبقت عميٍـ هجهكعة هف الهقاييس التي تتضهف إدراكات هديرم الهدارس لمهدير التربكية

 األفا ين كتقييـ سمككيات اادارة األفا ية كفصايصٍا لدل هدير الهدرسة. 
 ك د تكصمت الدراسة  إلى عدة ىتايجن هف أٌهٍا : 

 أف ااكثار هف سمككيات اادارة األفا ية عىد الهديريف تؤدم إلى: 
 يؽ العدؿ كالهساكاة كاالحتراـ كاالىفتاحن كالتهركز حكؿ الطابن كااصغاع لمهعمهيف تحق

 كالطمبة. 
  تقديـ التسٍياتن كتكفير الىهاذج الهىاسبة لعهمية التعمـن كالصدؽن كاايجابيةن كالهعرفة

 العمهية. 
 رة.اهتاؾ تك عات عالية عف العهمية التربكية ن فضا عف الهعرفة العهمية باادا 
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 :الدراسات السابقة التي تناولت موضوع مستوى الطموح 
 اوال: الدراسات الفمسطينية :

 (2116دراسة )الغمري,  .1
 بعنوان: الطمأنينة النفسية وعالقتيا بمستوى الطموح لدى أبناء مرضى الفصام العقمي

الدراسة الى التعرؼ الى هستكل الطهيىيىػة لػدل ابىػاع هرضػى الفصػاـ العقمػي كالكشػؼ عػف  ٌدفت
 هستكل الطهكح لدل ابىاع هرضى الفصاـ العقمي.

( هػف ابىػاع هرضػى 197كاعتهدت الدراسة الهىٍج الكصفي التحميمين كتككىت عيىة الدراسػة هػف )
ـ 18-13لعهرية )الفصاـ العقمي الهتردديف عمى عيادة الكسطى هف الفية ا ( سىةن ك د تـ افتيػاٌر

بطريقػػة عشػػكاييةن ك ػػد اسػػتفدهت الباحثػػة هقيػػاس الطهيىيىػػة كهقيػػاس هسػػتكل الطهػػكح هػػف اعػػداد 
 الباحثة.

 ككاف هف اٌـ ىتايج الدراسة ها يمي:
%( لػػػدل ابىػػػاع الفصػػػاـ 65,83كجػػػكد هسػػػتكل هقبػػػكؿ هػػػف الطهيىيىػػػة الىفسػػػية بػػػكزف ىسػػػبي ) .1

 العقمي.
%( لػػػػدل ابىػػػاع هرضػػػػى الفصػػػػاـ 72.92سػػػط هػػػػف الطهػػػكح بػػػػكزف ىسػػػبي )كجػػػكد هسػػػػتكل هتك  .2

 العقمي.
بػػيف هتكسػػط  (α≤0.05)تكجػػد عا ػػة طرديػػة ارتباطيػػة ذات داللػػة احصػػايية عىػػد هسػػتكل داللػػة 

 درجات الطهيىيىة الىفسية كهتكسط درجات هستكل الطهكح لدل ابىاع هرضى الفصاـ العقمي.
 هف أٌهٍا:كأكصت الدراسة بهجهكعة هف التكصياتن 

  اجػػراع الهزيػػد هػػف الدراسػػات هػػف  بػػؿ االفصػػايييف الىفسػػييف كاالجتهػػاعييف عمػػى عيىػػة هرضػػى
 ىفسييف بشكؿ عاـ ابىاع هرضى الفصاـ العقمي بشكؿ فاص لىدرة الدراسات عميٍـ.

  تسميط الضكع هف  بؿ هؤسسػات الهجتهػع الهػدىي الهٍتهػة بيسػاليب تػدعيـ الثقػة بػالىفس كبػث
 ـ كتعزيز هستكل الطهكح بديٍـ.الطهيىيىة كتدعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

 
 
 (2115دراسة )عابد,  .2

بعنوان: قمق المستقبل وعالقتو بفاعمية الذات ومستوى الطموح لالدى طمبالة الثانويالة العامالة فالي 
 محافظة رزة

ٌػدفت الدراسػػة الػػى الكشػػؼ عػف العا ػػة بػػيف  مػػؽ الهسػػتقبؿ كفاعميػة الػػذات كهسػػتكل الطهػػكح لػػدل 
طمبػػة الثاىكيػػة العاهػػة فػػي هديريػػة شػػرؽ  ػػزةن فػػي ضػػكع الهتغيػػرات التاليػػة ) الجػػىسن التفصػػصن 

 هستكل التحصيؿ (.
ىػػػة الدراسػػػة ك ػػد اسػػػتفدهت الباحثػػػة الهػػػىٍج الكصػػػفي التحميمػػػي لهىاسػػػبتً لٍػػػذي الدراسػػػةن كبمغػػػت عي

( هفحكص هف طمبة الثاىكية 220( هفحكصن كها بمغت عيىة الدراسة الفعمية )55االستطاعية )
ػػػـ )هقيػػػاس  مػػػؽ الهسػػػتقبؿن كهقيػػػاس فاعميػػػة  العاهػػػةن ك اهػػػت الباحثػػػة باسػػػتفداـ االدكات التاليػػػة ٌك

بيرسػكفن  الذاتن كهقياس هستكل الطهكح( هف اعداد الباحثػةن كاسػتفدهت الباحثػة )هعاهػؿ ارتبػاط
 ن افتبار تحميؿ التبايف االحادم( لاجابة عمى تساؤالت الدراسة.Tافتبار

 ككاىت ابرز الىتايج التي تكصمت اليٍا الدراسة كالتالي:
تكجػػد عا ػػة دالػػة احصػػاييا بػػيف  مػػؽ الهسػػتقبؿ كفاعميػػة الػػذات لػػدل طمبػػة الثاىكيػػة العاهػػة فػػي  .5

كهػػا تكجػػد عا ػػة بػػيف  مػػؽ الهسػػتقبؿ  0.069هحافظػػة شػػرؽ  ػػزةن حيػػث بمػػم هعاهػػؿ االرتبػػاط 
فػػي حػػيف تبػػيف كجػػكد  0.072كهسػػتكل الطهػػكح لػػدل عيىػػة الدراسػػةن كبمغػػت هعاهػػؿ االرتبػػاط 

 .0.703ارتباط بيف فاعمية الذات كهستكل الطهكح حيث بمم هعاهؿ االرتباط 
ن يكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػايية بػػيف هتكسػػطات افػػراد عيىػػة الدراسػػة لهسػػتكل  مػػؽ الهسػػتقبؿ .6

فاعمية الذاتن كهستكل الطهكح لدل طمبة الثاىكية العاهة فػي هديريػة شػرؽ  ػزة تعػزل لهتغيػر 
 الجىس لصالب الذككر.

يكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة احصػػػايية بػػػيف هتكسػػػطات تقػػػدير افػػػراد عيىػػػة الدراسػػػة لهسػػػتكل  مػػػؽ  .7
راسػػي الهسػػتقبؿ لػػدل طمبػػة الثاىكيػػة العاهػػة فػػي هديريػػة شػػرؽ  ػػزة تعػػزل لهتغيػػر التحصػػيؿ الد

كهػػػػف فػػػػاؿ الهتكسػػػػطات يتبػػػػيف لىػػػػا اف اعمػػػػى هعػػػػدالت القمػػػػؽ لػػػػدل الطمبػػػػة الػػػػذيف هسػػػػتكاٌـ 
 %.79-%71التحصيمي 

يكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػايية بػػيف هتكسػػطات تقػػدير افػػراد عيىػػة الدراسػػة لهسػػتكل فاعميػػة  .8
الػػػػذات كهسػػػػتكل الطهػػػػكح لػػػػدل طمبػػػػة الثاىكيػػػػة العاهػػػػة فػػػػي هديريػػػػة شػػػػرؽ  ػػػػزة تعػػػػزل لهتغيػػػػر 

صيؿ الدراسي كهف فاؿ الهتكسطات يتبيف لىا اف اعمى هعدالت فاعميػة الػذات كهسػتكل التح
 % فها فكؽ.90الطهكح كاىت لدل الطمبة الذيف هستكاٌـ التحصيمي هف 

 كأكصت الدراسة بهجهكعة هف التكصياتن هف أٌهٍا:
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سػػػػػتكل تىفيػػػػػذ كرشػػػػػات عهػػػػػؿ كلقػػػػػاعات ثقافيػػػػػة كتربكيػػػػػة لمطمبػػػػػة لتػػػػػكعيتٍـ كزيػػػػػادة دافعيػػػػػتٍـ كه .1
 طهكحاتٍـ.

تركيز الهرشديف التربكييف فػي الهػدارس عمػى هعالجػة ظػاٌرة  مػؽ الهسػتقبؿ لػدل الطمبػة كذلػؾ  .2
 هف فاؿ االرشاد الفردم كالتكجيً الجاهعي.

 هساعدة الطمبة في التعرؼ عمى هشكاتٍـ كتحديدٌا كالعهؿ عمى ايجاد حمكؿ لٍا. .3
 
 (2113دراسة )ابو مطير,  .3

 ألميات األيتام وعالقتو بمستوى الطموح والحساسية االنفعالية ألبنائينبعنوان: قمق المستقبل 
ٌػػػدفت الدراسػػػة الػػػى بيػػػاف العا ػػػة بػػػيف  مػػػؽ الهسػػػتقبؿ لػػػدل اهٍػػػات االيتػػػاـ كالطهػػػكح كالحساسػػػية 

( هػف 191كتككىت عيىػة الدراسػة ) االىفعالية ألبىايٍـ. كاعتهدت الدراسة اسمكب الهىٍج الكصفين
ابف/ق  35اـ ك  35( ابف لىفس االـ هكزعيف كالتالي : هف دافؿ الهعٍد 191اهٍات االيتاـ ك )

ـ بالطريقػة العشػكايية  156اـ ك 156لىفس االـن كهف فارج الهعٍد  ابف /ق لىفس االـ تـ افتياٌر
 الهىتظهةن كتـ استفداـ االستباىة كيداة لمدراسة.

 اٌـ ىتايج الدراسة ها يمي : ككاف هف
%( كالكزف الىسبي 84.38%( كالكزف الىسبي لمطهكح )66.54الكزف الىسبي لقمؽ الهستقبؿ ) .1

 %(.61.39لمحساسية االىفعالية )
( بػػػػيف  مػػػػؽ 0.01تكجػػػػد عا ػػػػة ارتباطيػػػػة سػػػػالبة ذات داللػػػػة احصػػػػايية عىػػػػد هسػػػػتكل داللػػػػة ) .2

 ابىايٍـ االيتاـ.الهستقبؿ لدل االهٍات كهستكل الطهكح لدل 
( بػػيف  مػػؽ α≤0.01تكجػػد عا ػػة ارتباطيػػة طرديػػة ذات داللػػة احصػػايية عىػػد هسػػتكل داللػػة ) .3

 الهستقبؿ لدل االهٍات كالحساسية االىفعالية لدل ابىايٍـ االيتاـ.
ال تكجد فركؽ دالة احصاييا في  مؽ الهستقبؿ لدل اهٍات االيتاـ تعزل الى كؿ هف ) طبيعة  .4

كفػػػاة الػػػزكجن عػػػدد االبىػػػاعن الهسػػػتكل التعميهػػػي (ن بيىهػػػا كجػػػدت الفػػػركؽ فػػػي كفػػػاة الػػػزكجن هػػػدة 
 هتغير الحالة االجتهاعية لصالب الهتزكجات .

 كأكصت الدراسة بهجهكعة هف التكصياتن هف أٌهٍا:
كعدـ التركيػز عمػى  لأليتاـتكجيً الباحثيف لاٌتهاـ بدراسة هكاضيع الصحة الىفسية االيجابية 

 كجكد لديٍـ.الضعؼ كالىقص اله
 ضركرة تكجيً الدعـ الهادم لفية االيتاـ الى هشاريع تفدـ طهكحاتٍـ ك دراتٍـ. .1
كالتففيؼ هػف  ألبىايٍـااليتاـ لسد االحتياجات الهادية  تال هٍاضركرة ايجاد هشاريع صغيرة  .2

  مؽ الهستقبؿ لديٍـ.
اتٍا لتطػاؿ االيتػاـ يكصي الباحث الجٍات الهعىية بهعٍد االهؿ لأليتاـ بػاف تقػـك بتكسػيع فػده .3

 فارج الهعٍد.
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 (2111دراسة )القطناني, .4

 بعنوان: الحاجات النفسية ومفيوم الذات وعالقتيما بمستوى الطمالوح لالدى طمبالة جامعالة األزىالر
 بغزة في ضوء نظرية محددات الذات

كارتباطٍهػػػا بهسػػػتكل  ٌػػػدفت الدراسػػػة الػػػى هعرفػػػة العا ػػػة بػػػيف الحاجػػػات الىفسػػػية كهفٍػػػـك الػػػذاتن
ػر بغػزة كالتعػرؼ الػى هسػتكل الطهػكح بػافتاؼ هسػتكل الحاجػات -الطهكح لدل طمبػة جاهعػة االٌز

هىففض(ن كهعرفػة اذا هػا كػاف ٌىػاؾ فػركؽ فػي الحاجػات الىفسػية -الىفسيةن كهفٍكـ الذات )هرتفع
الػػػى  افةبااضػػػالهسػػػتكل الدراسػػػي( -الكميػػػة0كهفٍػػػـك الػػػذات كهسػػػتكل الطهػػػكح تعػػػزل الػػػى )الجػػػىس

هعرفػػػة هػػػا اذا كػػػاف ٌىػػػاؾ اثػػػر داؿ لمتفاعػػػؿ بػػػيف الحاجػػػات الىفسػػػية كهفٍػػػـك الػػػذات عمػػػى هسػػػتكل 
 الطهكح.

 ( طالبا كطالبة.530كاعتهدت الدراسة الهىٍج الكصفين كتككىت عيىة الدراسة هف )
  

 ككاف هف أٌـ ىتايج الدراسة ها يمي:
بػػيف هجهػػكعتي الكميػػات االدبيػػة  فػػي الحاجػػة لاىتهػػاع 0.05كجػػكد فػػركؽ دالػػة عىػػد هسػػتكل   .2

 كالعهمية ككاىت الفركؽ لصالب طمبة الكميات االدبية.
عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػاييةن بػػيف هتكسػػطي درجػػات الكميػػات االدبيػػة كالعهميػػة فػػي  .3

 الحاجة لاستقالية كالحاجة لمكفاعة.
بعػا لهتغيػر الهسػتكل عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصايية في جهيع ابعاد الحاجات الىفسية ت .4

 الدراسي الفراد العيىة.
عدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة احصػاييةن بػيف هتكسػطي درجػات هجهػكعتي الطػاب كالطالبػات  .5

 في جهيع ابعاد هفٍـك الذات كدرجتً الكمية.
 

 كأكصت الدراسة بهجهكعة هف التكصياتن هف أٌهٍا:
فير االجػكاع الهىاسػبة البىػايٍـ ضركرة اف يعهؿ كؿ هػف االبػاع كالهجتهػع بشػكؿ عػاـن عمػى تػك  .1

 كي يستطيعكا اشباع حاجاتٍـ الىفسية بشكؿ سميـ.
اف تعهؿ االسرة كهؤسسات الهجتهػع بشػكؿ عػاـ عمػى تػدعيـ افرادٌػا كهسػاعدتٍـ عمػى تكػكيف  .2

 هفٍـك ايجابي عف ذكاتٍـ.
العهػػؿ هػػف  بػػؿ االٌػػؿ كالهدرسػػيف كهؤسسػػات الهجتهػػع الهػػدىي عمػػى دعػػـ االبىػػاع فػػي سػػبيؿ  .3

يقٍـ لطهكحٍـن هف فاؿ هساعدتٍـ عمػى تفطػي هػا يػكاجٍٍـ هػف عكايػؽ كهصػاعب فػي تحق
 طريؽ تحقيؽ ذلؾ الطهكحن بها يساعد في تهتعٍـ بالصحة الىفسية.
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أف تعهػػػؿ الجاهعػػػات عمػػػى تقػػػديـ كػػػؿ هػػػا يمػػػـز لطمبتٍػػػا هػػػف فػػػدهات تسػػػاعدٌـ عمػػػى هعرفػػػة  .4
كتدريبٍـ عمى كيفية كضع الفطط الهستقبمية التي تتىاسب هع طهكحٍـن  إهكاىياتٍـ الحقيقيةن

 كي يستطيعكا تحقيؽ ذلؾ الطهكح بشكؿ سميـ.
 

 الدراسات العربية:
 (2116دراسة )محمد,  .1

 مستوى الطموح وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى طالب المرحمة الثانوية بمحمية بحري بعنوان:

العا ة بيف هستكل الطهكح كالتحصيؿ الدراسي لدل طاب ٌدفت الدراسة الى الكشؼ عف 
 الصؼ الثالث بالهرحمة الثاىكية هحميً بحرم  طاع بحرم الهديىة.

( طالبا كطالبة 216ك د استفدـ الباحث في ٌذي الدراسة الهىٍج الكصفين ك د بمم حجـ العيىة )
( هف االىاث هف طاب الصؼ الثالث بالهرحمة الثاىكية هحمية بحرم  طاع 108( ذكرا ك )108)

ـ بطريقة العيىة العشكاييةن ك د استفدـ الباحث لجهع الهعمكهات هف  بحرم الهديىةن كتـ افتياٌر
ـ( كىسب تقديرات 2004افراد العيىة هقياس هستكل الطهكح اعداد )اهاؿ عبد السهيع باظًن

ـن كلهعالجة الهعمكهات استفدـ الباحث الحزهة االحصايية 2016-2015الطاب لمعاـ الدراسي 
لمعمـك االجتهاعية عف طريؽ افتبار )ت( كهعاهؿ االرتباط )بيرسكف( لمعا ة االرتباطيةن 

رتباط )الفا كركىباخ( كافتبار تحيمي التبايف االحادم )االىكفا( لهعرفة الفركؽن كافتبار كهعاهؿ اال
 متيف.)ت( لعيىتيف هستغ

 ككاف هف أٌـ ىتايج الدراسة ها يمي :
 يتسـ هستكل الطهكح لدل طاب الصؼ الثالث بالهرحمة الثاىكية هحميً بحرم باالىففاض. .1
هستكل الطهكح كالتحصيؿ الدراسي لدل طاب ال تكجد عا ة ذات داللة احصايية بيف  .2

 الصؼ الثالث هحميً بحرم.
ال تكجد فركؽ ذات داللة احصايية في هستكل الطهكح لدل طاب الصؼ الثالث هحميً  .3

 بحرم بيف الذككر كاالىاث.
تكجد فركؽ ذات داللة احصايية لدل طاب الصؼ الثالث بالهرحمة الثاىكية بهحمية بحرم  .4

 ىاث في درجة التحصيؿ الدراسي تبعا لهتغير الىكع.بيف الذككر كاال
ال تكجد فركؽ ذات داللة احصايية في هستكل الطهكح لدل طاب الصؼ الثالث بالهرحمة  .5

 ادبي (. –الثاىكية تعزل لهتغير الهساؽ ) عمهي 
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 كأكصت الدراسة بهجهكعة هف التكصيات هف أٌهٍا :
 ة دافؿ الهدارس الثاىكية.القياـ بعهمية ارشادية هتكاهمة هىظهة كعمهي .1
 اجراع دراسات هعهقة عف هستكل الطهكح باعتباري عاهؿ هٍـ في اىجاح العهمية التعميهية. .2
االٌتهاـ بإعداد البراهج االرشادية التي تساعد عمى رفع هستكل الطهكح لدل طاب الهرحمة  .3

 الثاىكية.
حقيقية كتعمهٍـ هٍارات تكعية الطاب ىحك هستقبمٍـ هف فاؿ التعرؼ عمى اهكاىاتٍـ ال .4

 التفطيط لمهستقبؿ عمى أسس سميهة حتى ال يقع الطالب فريسة طهكحاتً  ير الكا عية.
 أدبي كفؽ القدرات كاهكاىات الطاب اىفسٍـ.-تكزيع الطاب لمهسا يف عمهي .5

 
 (2114دراسة )نسيمة,  .2

الرضا عن التخصص الدراسي وعالقتو بالدافعية لإلنجاز ومستوى الطموح لدى الطمبة  :بعنوان
 الجامعيين دراسة مقارنة بين طمبة النظامين الكالسيك و ل.م.د

تٍدؼ الدراسة الحالية كالهعىكىة بالرضا عف التفصص الدراسي كعا تً بالدافعية لإلىجاز 
هقارىة بيف طمبة الىظاهيف الكاسيؾ ك ؿ.ـ.د الى كهستكل الطهكح لدل الطمبة الجاهعييف دراسة 

 تحقيؽ االٌداؼ التالية:

الكشؼ عف هدل رضا الطمبة عف التفصصات الهكجٍكف اليٍا في كؿ الىظاهيف الكاسيؾ  .1
 ك ؿ.ـ.د

كالرضا عف التفصص الدراسي لدل الطمبة  لإلىجازالكشؼ عف العا ة بيف الدافعية  .2
 الجاهعييف

هستكل الطهكح كالرضا عف التفصص الدراسي لدل الطمبة  الكشؼ عف العا ة بيف .3
 الجاهعييف

 الكشؼ عف الفركؽ في الرضا عف التفصص بيف طمبة ؿ.ـ.د كطمبة الكاسيكي .4
الكشؼ عف الفركؽ في الدافعية لاىجاز بيف طمبة  ؿ.ـ.د كالكاسيؾ في ضكع هتغير  .5

 التفصص
طمبة الىظاـ الكاسيكي في ضكع الكشؼ عف الفركؽ في هستكل الطهكح بيف طمبة ؿ.ـ.د ك  .6

 هتغير التفصص
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ةن تـ ( طالب كطالب224عيىة هككىة هف ) كالفتبار الفرضيات اجرت الباحثة الدراسة عمى
ـ بطريقة عهديةن كاستفدهت فيٍا االدكات التالية: استبياف الرضا عف التفصص الدراسي  افتياٌر

لمدكتكر  فاركؽ عبد الفتاح هكسى ن  لإلىجازالهصهـ هف طرؼ الباحثةن كافتبار الدافعية 
كاستبياف هستكل الطهكح لدكتكرة  كاهيميا عبد الفتاح  حيث تـ التيكد هف فصايصٍا السيككهترية 

 ن ك د تـ االعتهاد عمى الهىٍج الكصفي التحميمي االرتباطي ككىً ٌك االىسب لٍذي الدراسة .
 ككاف هف اٌـ ىتايج الدراسة ها يمي :

 طة هف الرضا عف التفصص الدراسي لدل الطمبة الجاهعييفتكجد ىسبة هتكس .1
ال تكجد فركؽ ذات داللة احصايية في الرضا عف التفصص الدراسي بيف طمبة ىظاـ ؿ.ـ.د  .2

 كالكاسيؾ
تكجد عا ة ارتباطية بيف الرضا عف التفصص الدراسي كالدافعية لإلىجاز لدل الطمبة  .3

 الجاهعييف
 لإلىجازتكجد فركؽ ذات داللة احصايية بيف الطمبة في الدافعية  .4
تكجد عا ة ارتباطية بيف الرضا عف التفصص الدراسي كهستكل الطهكح لدل الطمبة  .5

 الجاهعييف

 كاكصت الدراسة بهجهكعة هف التكصيات هف اٌهٍا :
 هراعاة الفركؽ الفردية بيف الطمبة في كضع الهىاٌج الدراسية. .1
 ر ية الهطبكعات الجاهعية شكا كهضهكىا.االٌتهاـ بت .2
 تشجيع الطاب عمى االبداع كالحكار كالهىا شة كالتعاكف. .3
 االلتزاـ بالهكضكعية في تقييـ الطاب كهراعاة كيفية كزهف التقكيـ. .4
تىهية  درات اعضاع ٌيية التدريس كفاصة الجدد هىٍـن كذلؾ هف اجؿ هكاكبة التطكرات  .5

 ا الى الطالب بيحسف طريقة.الحديثة في الهعارؼ كىقمٍ
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 (2114, دراسة )ميسة .3

 بعنوان: الرضا عن التخصص الدراسي وعالقتو بمستوى الطموح لدى الطالب الجامعي

ٌدفت الدراسة الى الكشؼ عف عا ة الرضا عف التفصص الدراسي بهستكل الطهكح لدل طمبة 
 سىة اكلى جاهعي .

كطالبة سىة اكلى جاهعي تفصص عمهي ( طالبة 89اسة عمى عيىة هقدرة ب)تـ اجراع الدر 
ن كباستفداـ ادكات جهع البياىات كالتي تهثمت  2013/2014كتفصص ادبي لهكسـ الدراسي 

 في : هقياس الرضا عف التفصصن كهقياس: هستكل الطهكح.
كتـ اتباع الهىٍج الكصفي )ارتباطين هقارف( ن كباستعهاؿ االساليب االحصايية التالية: 

 ( .افتبارات لداللة الفركؽ –االىحراؼ الهعيارم  –كسط الحسابي )الهت
 ككاف هف اٌـ ىتايج الدراسة :

تكجد عا ة ذات داللة احصايية بيف الرضا عف التفصص الدراسي كهستكل الطهكح  4.1
 لدل عيىة الدراسة.

داللة احصايية بيف الذككر كاالىاث في الرضا عف التفصص  ال تكجد فركؽ  ذات 4.2
 الدراسي كهستكل الطهكح.

تكجد فركؽ ذات داللة احصايية بيف الطمبة في الهجاليف العمهي كاالدبي في الرضا عف  4.3
 التفصص الدراسي كذلؾ لصالب طمبة االدب العربي.

كاالدبي في هستكل  تكجد فركؽ ذات داللة احصايية بيف الطمبة في الهجاليف العمهي 4.4
 .لصالب طمبة عمـك الطبيعة كالحياةالطهكح كذلؾ 

 كاكصت الدراسة بهجهكعة هف التكصيات هف اٌهٍا :
 عدـ تعجؿ الطمبة بافتيار التفصص الذم سيقدهكف عميً حتى ال يصيبٍـ الىدـ فيها بعد. .1
ة سكاع هف كذلؾ عمى الطمبة تجىب العشكايية في االفتيار هف دكف تفطيط هسبؽ أك هساعد .2

 الهدرسة اك االٌؿ.
عمى الطمبة التكاصؿ هع الجاهعات كاستشارة أٌؿ االفتصاص حتى يككىكف بهىيل عف سكع  .3

 االفتيار.
 يجب عمى االٌؿ ترؾ هساحة ألبىايٍـ كهىا شتٍـ بٍدكع الفتيار التفصص الهىاسب. .4
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 (2112دراسة )الزىراني,  .4

بمستوى الطموح لدى المرشدين الطالبيين بعنوان: الرضا عن العمل االرشادي وعالقتو 
 بمحافظة جدة

ٌدفت الدراسة الى التعرؼ عمى العا ة بيف هستكل الرضا عف العهؿ االرشادم كهستكل 
الطهكحن كالكشؼ عف الفركؽ في هستكل الرضا عف العهؿ االرشادم في ضكع هتغيرم ) 

 بهحافظة جدة. سىكات الفبرة ( ن لدل عيىة هف الهرشديف الطابييف –التفصص 
( هرشدا طابيا هف هرشدم هدارس التعميـ العاـ 60كتـ اجراع الدراسة عمى عيىة هككىة هف )

قن ك د طبؽ الباحث عمى افراد العيىة هقياسي : 1432/1433بهراحمً الثاث بهديىة جدة لمعاـ 
سعكديةن هقياس الرضا الهٍىي لمهرشد الهدرسي هف اعداد عبد اهللن كالهقىف عمى البيية ال

كاستبياف هستكل الطهكح هف اعداد كاهيميا عبد الفتاح كالذم عدلتً ك ىىتً هكضي الىعيـ ليىاسب 
 البيية السعكدية .

 ككاف هف اٌـ ىتايج الدراسة ها يمي :
ٌىاؾ عا ة ارتباطية هكجبة بيف هستكل الرضا عف العهؿ االرشادم كهستكل الطهكح لدل  .5

 الهرشديف الطابييف.
فركؽ ذات داللة احصايية في أبعاد هستكل الرضا عف العهؿ بيف الهرشديف عدـ كجكد  .6

 الهتفصصيف ك ير الهتفصصيف كذلؾ تبعا لهتغير التفصص.
تكجد فركؽ ذات داللة احصايية في هستكل الرضا عف العهؿ االرشادم في بعد الهكاىة  .7

ف فبرتٍـ في العهؿ االجتهاعية كفقا لسىكات الفبرة كذلؾ لصالب الهرشديف الطابييف الذي
 سىة. 15االرشادم أكثر هف 

 كأكصت الدراسة بهجهكعة هف التكصيات هف اٌهٍا :
اعطاع الهرشديف الطابييف هساحة هف الحرية في اتفاذ القراراتن كالهشاركة في اعداد كبىاع  .1

 البراهج االرشادية عمى هستكل االدارة العاهة لمتكجيً كاالرشاد.
ىهية هستكل الطهكح لدل الهرشديف الطابييف هف فاؿ اعطايٍـ اعداد براهج ارشادية لت .2

 فرصة الهشاركة في التفطيط الهستقبمي لمعهمية االرشادية.
تكفير فرص الىهك الهٍىي كالتر ي لمهرشديف الطابييفن كايجاد ىظاـ حكافز لمحاصميف عمى  .3

ات عميا هها يساعد في تىهية الرضا عف العهؿ.  هٌؤ
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دم ألفراد الهجتهع كفاصة االباع كاألهٍات لتعديؿ الهفاٌيـ السمبية تجاي ىشر الكعي االرشا .4
 العهؿ االرشادم كهف يقـك بً.

االسٍاـ في تكفير بيية عهؿ هىاسبة لمهرسديف الطابييف في هدارسٍـ لمقياـ باعهالٍـ عمى  .5
 أكهؿ كجً.

 
 الدراسات األجنبية:

 ( Judge, T. A., & Kammeyer-Mueller, J. D.2012راسة ) .1
 بعنوان : الطموح األسباب والنتائج.

ٌدفت الدراسة الى الهساٌهة في فٍـ هفٍـك الطهكح هف فاؿ تطكير كافتبار ىهكذج الطهكح 
ك سهة هف الهستكل الهتكسط )كىتكرن   (.1999ٌك
( هف ذكم القدرات 717عقكد كهجهكع اشفاص ) 7استفدهت في الدراسة عيىة طكلية هدتٍا 

 العالية.
 هف اٌـ الىتايج:ككاف 

  اظٍرت الدراسة أف هستكل  الطهكح كاف هبىيا عمى الفركؽ الفردية هثؿ القدرة العقمية العاهة
 كهتغير الفمفية االجتهاعية كاال تصادية هثؿ هكاىة الكالديف الهٍىية .

 يبة الهٍىة كالدفؿن ككاف  كاف الطهكح بدكري هرتبطا بشكؿ ايجابي بالتحصيؿ العمهين ٌك
 الطهكح لً اثار اجهالية كبيرة هع جهيع الهتغيرات الذاتية .

 

 (Koo, M., & Fishbach, A.2010دراسة : ) .2

 بعنوان: تسمق سمم اليدف: كيفية زيادة مستوى الطموح عن طريق االجراءات المقبمة.

االجراعات الهقبمة هقابؿ تٍدؼ ٌذي الدراسة الى هرا بة الٍدؼ الحالي لمشفص هف حيث 
لٍدؼ.  حيث تـ اجرع الدراسة عمى االجراعات الهىجزة التي تؤثر عمى الر بة في التكجً ىحك ا

( اىاث ن حيث تـ استفداـ تجربة 94( ذككر ك )85( طالبن )179الهشارككف في العيىة )
 التعكيض الىقدم في الدراسة.

 ككاف هف اٌـ ىتايج الدراسة ها يمي: 
 يز عمى االجراعات الهتبقية يزيد هف الطهكح لاىتقاؿ الى هستكل اكثر تقدها.اف الترك 
 .اف التركيز عمى االجراعات الهكتهمة يزيد هف االرتياح الهستهد هف الهستكل الحالي 
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  اف االفراد يحضركف الهعمكهات بشكؿ استراتيجي حكؿ االجراعات اك الهٍاـ الهتبقية لاىتقاؿ
 هف االجراعات الهىتٍية. الى الٍدؼ اكثر

 
 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:

هػة فػي اعػداد ث هػف تمػؾ الدراسػات كالجٍػكد الهقدهف فاؿ عرض الدراسات السػابقة اسػتفاد الباحػ
 دراستً الحالية حيث افادت ٌذي الدراسات في التالي:

  هستكل الطهكح.اعطاع فكرة عاهة لمدراسة كالتعرؼ عمى أٌهية كؿ السهات القيادية ك 
 .دهت لمباحث الكثير هف الكتب كالهراجع التي تىاكلت هكضكع الدراسة  
 .االستفادة هىٍا في صيا ة هىٍجية الدراسة 
 .دهت الكثير هف الهعمكهات لتحديد هشكمة الدراسة  
 .ساعدت في تكضيب كبياف أٌهية الدراسة 
 ٍج الهستفدـ الكصفي التحميمي.ساعدت في بىاع أداة الدراسة الهستفدهة )االستباىة( كالهى 
 

 أىم ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
كعمى حد عمـ الباحث أىٍا هف أكلى الدراسات التي تىاكلت ٌذا الهكضكع الذم  تعتبر ٌذي الدراسة

 اٌتـ بدراسة السهات القياديػة كعا تٍػا بهسػتكل الطهػكح لػدل  يػادات األجٍػزة األهىيػة الفمسػطيىيةن
كذلػػؾ لرفػػع كتحسػػيف هسػػتكل الطهػػكح لػػدل  يػػادات األجٍػػزة األهىيػػة الفمسػػطيىية ههػػا يسػػٍـ فػػي رفػػع 

 فاصة كاف ٌذي الدراسة تركز عمى  يادات األجٍزة األهىية الفمسطيىية. لديٍـنالكفاع كاالىتاجية 
الفمسػػطيىية فهػػف الهتك ػػع أف تضػػيؼ ٌػػذي الدراسػػة هػػادة عمهيػػة ىظريػػة كعهميػػة جديػػدة الػػى الهكتبػػة 

 تساعدٌـ في االٌتهاـ بٍذا الجاىب.كتقدـ بعض الهقترحات كاألفكار لإلدارة العميا ل
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 الفجوة البحثية:
 

 (:3جدول رقم )
 الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية

 الدراسة الحالية الفجكة البحثية الدراسات السابقة
تىاكلت هجهكعة هف  -

الدراسات السابقة هكضكع 
السهات القياديةن كتىاكلت 
هجهكعة افرل هكضكع 

 هستكل الطهكح.
استٍدفت الدراسات السابقة  -

الفيات التالية: )طمبة 
الجاهعاتن األكاديهييفن 
االدارييفن هجيرم الهدارسن 
طمبة الثاىكيات 

 الهتفصصة(.
 

 
 
 
 

 
 
 
 

عمػى  – مة كىدرة الدراسات  -
التػػػػػي  -حػػػػػد عمػػػػػـ الباحػػػػػث

تىاكلػػػػػػت السػػػػػػهات القياديػػػػػػة 
 كعا تٍا بهستكل الطهكح.

تفتمػػػػػػػػػػػػؼ الدراسػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػع  -
الدراسات السابقة هف حيػث 
شػػهكلية األبعػػػاد أك العا ػػػة 

 فيـ بيف الهتغيرات.
تفتمػػػػػػػػػػػػػػؼ هػػػػػػػػػػػػػػع هعظػػػػػػػػػػػػػػـ  -

الدراسات السابقة هف حيػث 
 الٍدؼ كهجاؿ التطبيؽ.

حيػػػػػػػػػػث ال يكجػػػػػػػػػػد دراسػػػػػػػػػػة  -
ات ركزت العا ة بيف السػه

 القيادية كهستكل الطهكح.
تىػكع الفيػػات الهسػػتٍدفة فػػي  -

 الدراسات السابقة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تربط الدراسة الحالية بيف  -
هكضكعي السهات القيادية 

 كهستكل الطهكح.
تركز الدراسة الحالية عمى  -

 يادات األجٍزة األهىية فية 
 الفمسطيىية.

اٌتهت بدراسة العا ة بيف  -
السهات القيادية كهستكل 
 الطهكحن كذلؾ هف فاؿ:

افتبار العا ة بيف  -
السهات القيادية كهستكل 

الطهكح لدل  يادات 
األجٍزة األهىية 

 الفمسطيىية.
العهؿ عمى تقديـ تكصيات  -

عمهية يهكف االستفادة هىٍا 
في تعزيز السهات القيادية 
كرفع هستكل الطهكح لدل 

 يادات األجٍزة األهىية 
 الفمسطيىية.
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قديـ العهؿ  عمى ت -
تكصيات عمهية كعهمية 
يهكف االستفادة هىٍا في 
استفداـ السهات القيادية 
 في رفع هستكل الطهكح .

 )جرد بكاسطة الباحثن باالستىاد إلى الدراسات السابقة(
 
 
 

 ىيكل الدراسة:
 سيتـ تقسيـ الدراسة حسب الٍيكؿ التالي:

 االطار العاـ لمدراسة. الفصل األول:
 االطار الىظرم لمدراسة. الفصل الثاني:

 السهات القيادية. المبحث األول: -
 هستكل الطهكح. المبحث الثاني: -

 الدراسات السابقة. الفصل الثالث:
 هىٍجية الدراسة كاجراعاتٍا. الفصل الرابع:

 ىتايج الدراسة الهيداىية. الفصل الخامس:
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 مراجع الدراسة:
 :العربية المراجع

 
(. دٗر ٍؼٖذ اػذاد اىقبدح ثَؤسسخ اثذاع فٜ تؼشٝش اىسَبد 2016ػجذ اىقبدر ) صبىخ, -

اىقٞبدٝخ اىَستَذح ٍِ اىسْخ اىْج٘ٝخ ىذٙ طيجتٔ ٗسجو تط٘ٝزٓ, رسبىخ ٍبجستٞز غٞز 

 ٍْش٘رح, اىجبٍؼخ االسالٍٞخ, غشح, فيسطِٞ.

سٞخ (. سَبد اىشخصٞخ اىقٞبدٝخ اىجبرسح ىذٙ اىْخجخ اىسٞب2016أث٘ رثٞغ, ىٞيٚ ) -

 اىفيسطْٞٞخ, رسبىخ ٍبجستٞز غٞز ٍْش٘رح, أمبدَٝٞخ االدارح ٗاىسٞبسخ, غشح, فيسطِٞ.

(. اىسَبد اىقٞبدٝخ ٗاىَسئ٘ىٞخ االجتَبػٞخ ىذٙ اىطالة 2012أث٘ م٘ش, ٝ٘سف ) -

اىَشبرمِٞ ٗغٞز اىَشبرمِٞ فٜ جَبػبد اىْشبط اىطالثٜ, اىجبٍؼخ االسالٍٞخ, غشح, 

 فيسطِٞ.

(. ػالقخ اىسَبد اىقٞبدٝخ ٗاالدارٝخ ىيَذرثِٞ ثبىتَبسل اىجَبػٜ ىذٙ 2007)  ثْٜ ٕبّٜ, -

 ميٞخ اىذراسبد اىؼيٞب, اىجبٍؼخ األردّٞخ, األردُ. الػجٜ مزح اىٞذ فٜ األردُ,

(. اىسَبد اىقٞبدٝخ اىَفضيخ ىذٙ اىقبدح األمبدَِٝٞٞ ٗاالدارِٝٞ فٜ 2006ػيَٞبد, صبىخ ) -

 جبٍؼخ اىٞزٍ٘ك, جبٍؼخ دٍشق.

(. اىسَبد اىقٞبدٝخ ىَذرسٜ اىتزثٞخ اىزٝبضٞخ ٍِ ٗجٖخ ّظز ٍذراء 2004جبسٜ, رثب )ػ -

 اىَذارص فٜ ٍذبفظخ اىؼبصَخ/األردُ, ميٞخ اىذراسبد اىؼيٞب, اىجبٍؼخ األردّٞخ, االردُ.

(. دٗر اىتزثٞخ االسالٍٞخ فٜ تَْٞخ اىسَبد اىقٞبدٝخ, جبٍؼخ 2003اىذ٘ارٛ, اٍْخ ) -

 اىٞزٍ٘ك, ارثذ, االردُ.

(. اىطَأّْٞخ اىْفسٞخ ٗػالقتٖب ثَست٘ٙ اىطَ٘ح ىذٙ أثْبء ٍزضٚ 2016اىغَزٛ, ٍزٌٝ ) -

 اىفصبً اىؼقيٜ, رسبىخ ٍبجستٞز غٞز ٍْش٘رح, اىجبٍؼخ االسالٍٞخ, غشح, فيسطِٞ.

(. قيق اىَستقجو ٗػالقتٔ ثفبػيٞخ اىذاد ٍٗست٘ٙ اىطَ٘ح ىذٙ طيجخ 2015ػبثذ, ٕٞبً ) -

ح, رسبىخ ٍبجستٞز غٞز ٍْش٘رح, اىجبٍؼخ االسالٍٞخ, اىثبّ٘ٝخ اىؼبٍخ فٜ ٍذبفظخ غش

 غشح, فيسطِٞ.

(. قيق اىَستقجو ألٍٖبد األٝتبً ٗػالقتٔ ثبىطَ٘ح ٗاىذسبسٞخ 2013أث٘ ٍطٞز, ٍذَذ ) -

 االّفؼبىٞخ ألثْبئِٖ, اىجبٍؼخ االسالٍٞخ, غشح, فيسطِٞ.

(. اىذبجبد اىْفسٞخ ٍٗفًٖ٘ اىذاد ٗػالقتَٖب ثَست٘ٙ اىطَ٘ح 2011ػالء ) اىقطْبّٜ, -

ىذٙ طيجخ جبٍؼخ األسٕز ثغشح فٜ ض٘ء ّظزٝخ ٍذذداد اىذاد, رسبىخ ٍبجستٞز غٞز 

 ٍْش٘رح, جبٍؼخ األسٕز, غشح, فيسطِٞ.

(. ٍست٘ٙ اىطَ٘ح ٗػالقتٔ ثبىتذصٞو اىذراسٜ ىذٙ طالة 2016ٍذَذ, ثبثنز ) -

 خ ثَذيٞخ ثذزٛ, جبٍؼخ اىس٘داُ ىيؼيً٘ ٗاىتنْ٘ى٘جٞب, اىس٘داُ.اىَزديخ اىثبّ٘ٝ

٘ٙ (. اىزضب ػِ اىتخصص اىذراسٜ ٗػالقتٔ ثبىذافؼٞخ ىإلّجبس ٍٗست2014ّسَٞخ,  ) -

اىطَ٘ح ىذٙ اىطيجخ اىجبٍؼِٞٞ دراسخ ٍقبرّخ ثِٞ طيجخ اىْظبٍِٞ اىنالسٞل ٗ ه.ً.د, ميٞخ 

 .-ثبتْخ–ٍٞخ, جبٍؼخ اىذب  ىخضز اىؼيً٘ االّسبّٞخ ٗاالجتَبػٞخ ٗاىؼيً٘ االسال

(. اىزضب ػِ اىتخصص ٗػالقتٔ ثَست٘ٙ اىطَ٘ح ىذٙ 2014ٍٞسخ, فبطَخ, فضٞيخ, ) -

 اىطبىت اىجبٍؼٜ, جبٍؼخ اى٘ادٛ.

(. اىزضب ػِ اىؼَو االرشبدٛ ٗػالقتٔ ثَست٘ٙ اىطَ٘ح ىذٙ 2012اىشٕزاّٜ, سؼٞذ ) -

 شٝش, اىََينخ اىؼزثٞخ اىسؼ٘دٝخ.اىَزشذِٝ اىطالثِٞٞ ثَذبفظخ جذح, جبٍؼخ اىَيل ػجذ اىؼ
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