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  إلى من َبَلغ الرســـــالة اأدا ا ماصة اصمـــــى ا مةي إلى الحىيق الممـــــة ى مالد الىلـــــر ة المعلم ا ال
 .  د الذي عّلم بالقلم عّلم اإلصسان ما لم يعلمي إلى صىي الرحمة اصور العالمين محم

 امدمحت  االضــ ة البرةية امةاع ا المــإلى شــعى ا ال لســةي ي الم الد المراب  لي اللــتات االدا   ال 
 .المحاصر

 إلى عىير ا رض اراحهــا املىهــا ال ــابق بــالح، ال يير ي إلي م يــا من يــادررم مى ران لتر تموصــا ص تر 
اإلصســـــــان ارمـــــــور  المادي التالهي إلى أراا  اللـــــــهدا   احدصاي ســـــــ م يمتد  بعد من ل رراق آالم ال 

 . ون ليضيئوا ل ا الةر ، ل حيا بعزة ا رامةما يمل لىأيالعظام الذين ضحوا ب

 ضــــــىان من رضــــــحيارهمي إلى جىا  العز العاليةي إلى ا بةال الذين قإلى الذين لرم الســــــ ن االتر  ال
ه ابعين لي ســ ون االحت ل لا اللقســ ين عمرلم ارلرة شــىابهمي إلى أســراصا العظما  ال جم أضــحوا ب

ا  .ميدلم جميعن

  ي شالهم الله اعالالم.حى مسيرات العودة ا طهار ا  يارإلى جرحاصا ا بةال اجر 

  لع اصر إلى ا يادي المتوضــــــــــــئةي الم الدين لي ســــــــــــىي  الله من صــــــــــــ عوا الم د اال رامة اةهم ص  ر
ا ســــــــود الرابضــــــــة المرابةين لي ســــــــىي  الله اموات حماة ال بور لرســــــــان اللي  ارلىان الرؤاسي إلى 

 .ال هار

 أمن الوطن الحىيق رجال ا من لرسان ارارة الدا لية اا من الوط ي إلى العيون السالرة على. 

 يادة ا م ية االعس ر ة لي مةاع يزَة من الىوا أص سهم اةذلوا جهدلم اجهادلم لي سىي  اللهقإلى ال. 

 دم لي لحظة ســــــعادةي إلى من قي ي مةرة حقي إلى من  ّلت أصامله ليقليســــــ يناس لار ألى من جرع ال إ
درةي ليمهد لي طر ، العلمي إلى من  لله الله بالهيىة االوماري إلى من علم ي  اك عنحمـــــــد ا شـــــــو 

ب   الت اري أرجو من الله أن يمد لي عمرك لترا ثماران مد  العةا  بدان اصتظار إلى من أحم  أسمه
 لعز ز ابها اليوم الي البد اإلى ا بدي أبي  ص وم ألتدا اى  لمارقحان مةالها بعد طول اصتظار استى

 .ألىسا الله ثوب المحة االعالية 

 لققإلى من  ان دعالها ســــــر ص احي اح اصها بلســــــم جراحيي إلى بســــــمة الحياة اســــــر الوجودي إلى ال 
يالاي إلى راضـــــــــــة الحق التي ر ىت ا رلاري إلى التي قمن يســـــــــــعد ملىي بل بالىياضي إلى عال اصـــــــــــ



 ث
 

صدمهاي  عىمن ص قت يررا  اة ت  ضحا اسارعىت   يمرر ي ب يق ح اصهاي إلى التي سهرت  صام
 .أمي البالية أطال الله لي عمرلا

  إلى من لم الس د االرلي، لي اللدة االضي،ي إلى من لم الظ  الذي استظ  به لي الهموم اا حزاني
ن أرا مال ىيلةي ارةلعات ال  ا  اصظرات ا م ي إلى  فالمــــــادمةي االمواماال وايا  لوب الةيىةقإلى ال

 .ااحترمنا اديرن قأ وري رضح ارهمي  بعيوصهم االسعادة لي اؤلت ال

 دة التي ر ير ظلمة حياريي إلى من بودلن أكتســـــق موة امحىة ال حداد لهماي إلى قإلى اللـــــمعات المت
اي إلى من أظهراا لي مــا لو أجمــ  من الحيــاةي رن ةر يق حىــان اط ولــة اصمــان  اع أرلــار ال رجا التي

 .اصان بال مي أ واري الحاصيات عرل

 ة الدرب اشــــــر  ة العمر التي يمرر ي بمــــــىرلا ااحتســــــابهاي إلى مرة عي ي من ألدر ي ملىهما قإلى رلي
ي لم رد ر ا لي االتشـار ت ي علمها ال رلا إلى من ام ت ب اصىي لت ون عوصنا اس دن  ا   أامارهاي من

 ىة.الحىيي راجتي المعين االس د ا أبداي التي  اصت اال رالت صعمجهدن 

 ة اال  وس الىر ئـــــــة إلى ر ـــــــاحينقـــــــلوب الةـــــــالرة الرميقإلـى مـرة عي ي امه ـــــــة حيـــــــاريي إلى ال 
 ا احياة ســــــــــعيدة ليا مديدن حياريي إلى من أســــــــــعد بضــــــــــح ارهم معي احوليي إلى من أرم ى لهم عمرن 

 .طاعة اللهي أب الي ا حىة

  رامال إلى أللي أل  راجتي آل شىاصة  يإلى عاللتي عاللة جمعة ا لاض. 

 ن ذيلاإلى  مســـــ د العودةي شـــــىاب مســـــ ديأ واصي لي الله ا ا  الدرب أصـــــدمالي اأصـــــحابي ا قإلى رل
  ان ااضرن اي ح ان أم بعيدن  ااصحىتهمي إلى    من أعاص ي على المضي لي لذا الةر ، مر ىن  عرلتهم

.ا باسمه أا ج دينا أم يالىناي مذ ورن   م هوالن

   إص ار لذ  الدراســـة أدعوا الله أن ي ع  صـــ يعهم  ي ليعن مدر ارعاا صـــإلى   َ من  ان له رحابة
 المتواضع. العم ا إلى    لؤال  ألدي لذم لذا لي ميزان حس اره
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من ا  م على أشرف ا صىيا  االمرسلين سيدصا محمدي اعلى آله اصحىه  ة االسّ الحمد لله رب العالميني االّم 
  قال}: ىرىعهم بإحســــــــان إلى يوم الديني اةعد مال رعال

َ
ْوزِْعنِي أ

َ
نَْعْمَ  َعلَي  وََعلَين َرب  أ

َ
َر نِْعَمَتَك ال تِي ن ر  ْْْ ش

َ
 أ

 
َ
ا  نَوالَِدي  َوأ ْعَمَل َصالِح 

َ
 [51 :سورة الأحقاف] {تَرَْضاه  أ

م لذا ال هد الق ي إلرما ي،ي إلى أن  به من لض  ارول الله سىحاصه ارعالى على جز   صعمهي اما يمرصي حمد  أَ 
 .لي على طاعته اا  ون عوصن  ي  ع به أمة محمد  المتواضعي اأسأل الله أن  

َ  َومنْ } اإصه ليةيق لي امت االن لقوله رعالى: َرر َإِن نَما َي هِ  ر  ر  شْْْ شَْْ أن أرقدم ب ز   اللـــ ر  [04ال م : ] {لَِنْفسِْْ
لــامأ أكاديمية اإلدارة االســياســة للدراســات العليا االتي أســأل الله العلي االتقدير االعرلان إلى المـر  العلمي ال

 العظيم أن يح ظها اأن ي ون لذا ال هد لي ميزان حس ارهم.
 بقىول هلت ضـــــــل ســـــامم ســـــلي    و   أرقدم ب ز   اللـــــــ ر للد تور ال اضـــــــ    أن  ىداية لي ال اإصي أجد لزامن ا 

 من صمــى اروجيهي اأســأل الله ســىحاصه أن   من جهد اما أســدا  إلىّ  اإلشــراف على لذ  الرســالةي اعلى ما بذله 
الحوت  )إن:  ا  ز ه ع ي  ير ال زا  اأمول له بلــــراك مول رســــول الله يســــدد على طر ، الح،  ةا ي 

 لي الىحري االةير لي السما ي ليملون على معلم ال اس ال ير(.

على ر رمهم بالموالقة على الم املـــــــة اإثرالها بعلمهم كما أرقدم باللـــــــ ر ال ز   إلى أعضـــــــا  ل  ة الم املـــــــة 
  الم: ياااسع  ىررهمي االح م على دراستي

ا داخلياا" :الفاضل الدكتور   محمد إ راهي  المدهون " مناقشا

  ارق مفلح   و حجير " مناقشاا خارجياا": الفاضل والدكتور 

 رسقي ا . ليق الي ابيع االتوجيه.استاذي ال اض  لذا ال  ا  ل م .

 ابدا احترامي لمن بالعلم سيرصي ... لوال  ما عمت ا ل ار اادي ا

 مهما أمول للن أاليا حق م ... يا من بذلت ال هد  ين للوعي ررسي ا

كما أرقدم باللـــ ر االعرلان إلى القيادة ا م ية االررق الســـامية العاملين لي ارارة الدا لية اا من الوط ي على 
لي اإلجابة عن ب ود االســـتىاصةي اأ ا بالذ ر َمن  ســـاعد لي رور ع االســـتىاصة ااســـتردادلا  ما أبدا  من ع اية

للهم    اللـــــــ ر االتقدير ااالحترامي االلـــــــ ر موصـــــــول للســـــــادة المح مين الذين ماموا ملـــــــ ور ن بتح يم أداة 
ى قديري ااحترامي إلالدراســـــــــة اما مدمو  من إثرا   للهم    التقدير ااالحترامي اال أصســـــــــى أن أرســـــــــ   الا ر



 ح
 

على ما بذله من جهد لي ر ر غ ارحلي  االســـتىاصاتي  "  و يوســـ  " األســـتاح محمد ال  رالمحل  اإلحمـــالي 
على ما أبدا  من روجيهات امســــاعدة  الدكتور  مجد عزات جم ةكما أرقدم باللــــ ر ال ز   االعرلان إلى أ ي 

ذلا لي ميزان حســـ ارهي  ما ال أصســــى أن أرســـ  شــــ ري  امســـاصدة لي إص ار لذ  الدراســـة أســــأل الله أن  ي ون 
اامت اصي ارقديري لأل وة اإلدار ين لي العم  على ما أبدا  من مســـــاعدة اجهد أســـــئ  الله أن ي ون صــــــ يعهم 

 لذا لي ميزان حس ارهم.

رمام لذا إال ز   إلى رلقا  الدراسـة شعىة رلى ال رامي الذين  اصوا  ير معين على  اللـ ر أن أرسـ  اال أصسـى 
ال هد المىاركي االلــــ ر موصــــول إلى    أالئا الذين مدموا لي العون االمســــاعدة االمســــاصدة إلص ار دراســــتي 
لذ ي من أسارذة اأصدما  اأماربي اأ يرنا أسأل الله العلي العظيم أن  أكون مد القت لي لذ  الدراسةي لما  ان 

 أا رقمير لمن ص سي امن الليةان.رولي، لمن اللهي اما  ان من  ةأ أا رل  أا صسيان 
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من الوط ي اا القيادة ا م ية لي رحســـــــين   ا ة ار اذ القرار بورارة الدا لية دار  إلىالتعرف  لدلت الدراســـــــة
 أداة  الســـتىاصةاو ر رة رمّ  رم اســـت دام الم هل الوصـــ ي التحليليي حي  ي التحقي، ألداف الدراســـةيال لســـةي ي

وط ي من الم تمع الدراســـــــــــة من العاملين لي ارارة الدا لية اا  رليســـــــــــية ل مع الىياصات الضـــــــــــرار ةي ار ونّ 
ي حي  مام الىاح  باســــت دام طر قة العي ة العلــــوالية من الررق الســــامية( 2208االىالغ عددلم ) ال لســــةي ي

امد رم  ي( اســـــتىاصة على م تمع الدراســـــة783رم رور ع )حي   يال لســـــةي يمن موا ا  لي لية الةىقية حســـــق
اســت دم برصامل رم ا  ي(%92.1حمــالي ب ســىة اســت ابة )( اســتىاصة صــالحة لبايات التحلي  اإل710اســترداد )

 ( لتحلي  الىياصات.SPSSالررم اإلحمالية للعلوم االجتماعية )
  همها: عدة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج

 اصت متوســــــــــــــةة بورن صســــــــــــــىي  ال لســــــــــــــةي يمن الوط ي ا م يـة لي ارارة الـدا لية اا درجـة رةىي، القيـادة 
(37.7%.) 

 (.%86.6بورن صسىي ) ا ان متوسةن  ال لسةي يمن الوط ي مستوا ار اذ القرار لي ارارة الدا لية اا  أن  
بورارة  ر اذ القرار( بين القيادة ا م ية ااα ≤ 0.05روجد ع مة ذات داللة إحمـــــــــــالية ع د مســـــــــــتوا داللة )

 .ال لسةي يالدا لية اا من الوط ي 
لي ار اذ القرار لدا العاملين  (α ≤ 0.05)ذا داللة إحمـــــالية ع د مســـــتوا داللة  ارؤثر القيادة ا م ية رأثيرن 

 .ال لسةي يبورارة الدا لية اا من الوط ي 
 تم:  التوصيات على النحو اآل هوكانت 

وم ا م ية االعس ر ة رقوم بعم  برامل دراسات عليا للقيادات ا م ية مع استقدام إصلا  جامعة مت ممة بالعل
 ي ارارة الدا لية اا من الوط القيادة ا م ية لي مهارات امدرات لرلع اإس مية ىرات  ارجية من دال عرةية 

 .ال لسةي ي
 .ي يال لسة الوط يلية اا من القيادة ا م ية بورارة الدا  ارلع   ا ةبرامل التدر ق  رةو ر ارحدي 

دا لية ات القيادة ا م ية بورارة ال مســـــتو جميع  التر يز على رحســـــين   ا ة ار اذ القرار ارعز ز الملـــــار ة من
 .ال لسةي ياا من الوط ي 

ا لية ارارة الد لي لقيادة ا م يةالم تمـــة بتحســـين   ا ة ار اذ القرار لدا ااالعملية االلتمام بالدارات العلمية 
 .ال لسةي يمن الوط ي اا 

 
 
 



 د
 

Abstract  

The study aimed to identify the role of the security leadership in improving the 

decision-making efficiency of the Ministry of Interior and the Palestinian National 

Security. In order to achieve the objectives of the study, the descriptive analytical method 

was used. The questionnaire was developed as a main tool for gathering the necessary data. 

(328) questionnaires were distributed to the study population, and 301 (valid) questionnaire 

were retrieved for the purposes of statistical analysis by S (92.1%), and the Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) was used for data analysis. 

The study reached several results, the most important of which are: 

- The degree of application of the security leadership in the Ministry of Interior and the 

Palestinian national security was medium with a relative weight (73.3%). 

- The level of decision-making in the Palestinian Ministry of Interior and National 

Security was average (68.8%). 

- There is a statistically significant relationship at the level of significance (α ≤ 0.05) 

between the security leadership and decision-making in the Ministry of Interior and 

National Security in the Palestinian. 

- The security leadership has a statistically significant effect at the level of significance 

(α ≤ 0.05) in decision making among employees of the Ministry of Interior and 

National Security in the Palestinian Territory. 

The most important recommendations were as follows: 

- Establishing a university specialized in security and military sciences to conduct 

graduate studies programs for security leaders with the introduction of external 

expertise from Arab and Islamic countries to raise the skills and capabilities of the 

security leadership in the Ministry of Interior and the Palestinian national security. 

- Developing and updating training programs and raising the efficiency of the security 

leadership in the Ministry of Interior and National Security in the Palestinian 

Territory. 

- Focusing on improving the efficiency of decision-making and enhancing participation 

from all levels of the security leadership in the Ministry of the Interior and the 

Palestinian National Security. 

- Taking care of the scientific and practical courses concerned with improving the 

efficiency of decision-making by the security leadership in the Ministry of Interior 

and the Palestinian National Security. 
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 اإل ار ال ام للدراسة الفصل األول
   الدراسة: مقدمة

اذلـا من   ل رح يزلم للعمــ   يالقيــادة لي عمليـة رحر ــا ا لراد اال مــاعـات بــار ـا  محــدد ام ة  د  عـر  
 مـــــــــــــــالحهم على المــدا الىعيــديرادارهم اا تيــارلمي االقيــادة ال ــاجحــة رحرك ال ــاس لي االر ــا  الــذي يحق، مإبــ

اللقيـادة دار مهم لي التـأثير لي ار ر ني االقالد لو الذي يحت  مررىة متقدمة امرمومة لي الم موعة ا تومع 
م ه رأدية عمله بأســــــلوب يت اســــــ، مع رلا المررىةي االقالد لو الذي ي تظر م ه ممارســــــة دار مؤثر لي رحديد 

   ل التأثير اإلي ابي لي ال ماعة التي يقودلا.اإص ار ألداف ا لراد اال ماعةي من 

من اجود ميادة لاعلة بمقدارلا رحقي، مىدأ  د  لتحقي، ا لداف المرجوة لي أي مؤســـــــــــســـــــــــة أا م ظمة الب  ا 
التأثير لي ا ش اص اروجيه جهودلم اإشىاع حاجتهمي امد رة  علما  القيادة بين ا داار ال  ثة التي يؤديها 

ي ا للقراراتي اةين المهارات ا ســـاســـية الواجق روالرلا لللمعلومات امت ذن  اامورعن  اام ســـقن  الدن المدير بمـــ ته ما
المهـارة اإلصســــــــــــــاصيـة للتعـام  مع ا لراد اميادرهم االتأثير ليهمي االمهارة ال  ر ة إلدراك الظراف  :الي يالقيـادة

ســــــــت د لعم  اا ســــــــا العلمية االتةىيقية التي ياالمهارة ال  ية ل هم متةلىات ا يالمحيةة بالعم  االتعام  معها
الي مهارات ي ق رولرلا ارواجدلا بالقدر المســــــــــــتةاع لي القالد حتى يســــــــــــتةيع التأثير على ار ر ن  يإليها

  اجذبهم ارحقي، ا لداف بهم.

م ٱل ذ  }ألمية بالبة ا ىيرة احســـاســـة لي حياة اإلصســـان حي  يقول الله رعالى:  اا من ذ عد  كذلا ي    ٓي َأۡطَعَمه 
ۡن َ ۡوف    م مّ  وٖع َاَ اَمَ ه  ــــــــاة ر ه ال يم ن أن  ي إذ ال ي تلف اث ان من العق   على أص  {]سورة مر ش[ مّ ن ج  قوم الحيـ

أمــن االــري يعــيش بــه اإلصســان حيــاة الةمأصي ــة علــى ص سـه اأسـرره امعاشـهي  ل  اإلصســاصية ال ر مــة إال لــي ظــ 
ــه ال ـــاس ألـــرادن لـــا مـــن حاجـــ ــاةي الـــدف يســـعى إليـ ــة اضـــرارة مـــن ضـــرار ات الحيـ اجماعـــاتي اياية  اة ملحـ

ــــــــــــــــــــوض   ســـــــامية يىذلون لي ســـــــىي  رحقيقها البالي اال  ياي اذلا العتىار ا من اا مان من ألم أســـــــىاب صهـ
 . ليه الم تمعات اا مم ااستقرار الدال اأصظمة الح م

لىاح  ا ر ال وادر الىلــــر ة بلــــ   عامي االقيادة ا م ية بلــــ    اصي لإن   لمية ر مية ارةو  رنااصظ
ا ا ذلا رعز ز ار مية المهارات القيادية لد اياســــــى  رةو رلالقيادة ا م ية دار حاال لي لذ  الدراســــــة ر اال 

ي ابي لي إبما ســـــــي ع ا ا ســـــــهم بلـــــــ    ال لســـــــةي يالدا لية اا من الوط ي  العاملة بورارةالقيادات ا م ية 
ي ااضع ول دان الوصول إلى القرار السليمح  ات االسلىيات التي رَ وممدررهم على ار اذ القرارات ارل يا المع

 سى  التبلق عليها.
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كذلا رعتىر عملية ار اذ القرار لي المؤســــــــســــــــة ا م ية القلق ال ابق للعم  اإلداريي حي  يمــــــــدر عن 
ـــــ  ا م ي القيادة ا م ية مرارات بل   يومي أا امتي ـــــة العمـ ي بل   مستمر أا متىاعدي ا لها مح ومة بةىيعـ

ـــــــــــسق طىيعة ام ال عم  المؤسسة  ـــــــــــا حـ من حي  الزمان االم اني االظراف المؤثرة ااسال  التةىي،ي اذلـ
ـــــــــــــــــات أا الموامف الةارلة أم ية أا عســــ ر ة أا ج الية أا  ا م يةي ام ال ذلاي لالقرارات المتعلقة بإدارة ا رمـ

ــــــا معال ــــــز اللرطةي جميعها رؤدي إلى رحقي، ألداف أم يةي مع ا ت ف اساللها ارماصهـ ــــــي مراكـ  ة الظوالر لـ
 ام اصهـا ااستمرارلا ااصقةاعها. 

ا هكـذلـا رعتىر عمليـة ار ـاذ القرار من المهـام ال ولر ـة للقـالدي امن ل ا اصــــــــــــــ ت عملية ار اذ القرار بأص  
، ر ون مســــــــــــــتمدة من م ة الم ـاليم ال ظر ة اإلدار ة االقيادية ي ق أن   نّ اأ يجولر العمليـة اإلدار ـة االقيـاديـة

ر اات القدرة على ار اذ القرار من مالد ر ر لو  اأن   ريه مت ذ مرااال تيار اإلصســـــاصيي  ما اصـــــف القالد بأص  
 الذي يميز  ا عةي ميزة ررجيحية عن ر اات القدرات لمالى مالد عن مالد.

ادارلا   يال لسةيالقيادة ا م ية بورارة الدا لية اا من الوط ي  إلى لذ  الدارسة التعرفلذلا  ان الهدف من 
ي ون القرار المت ذ على مقدرة ا  ا ة عالية اذلا لت ادي ال ســـــــــالر لي  لي رحســــــــين   ا ة ار اذ القراري اأن  

اذ القرار إلدارة المؤســســة ا م ية يوضــى ألمية عملية ار  ا موال اا راا  االممتل اتي اأراد الىاح   ذلا أن  
من مى  القيادة ا م ية لي عمـرصا الحدي  اما يحتو ه من رةور لال  ار وع أساليق االرمال االتواص  بين 
القيادة ا م ية االمرؤاسـين الذي يؤدي إلى التقلي  االقضـا  على التهديدات ا م يةي لىم رد حمـول السـاعين 

صيـات المتةورةي اةقـا  القيـادة ا م يـة بـالعمـ  بـا ســــــــــــــلوب التقليـدي اعـدم مواكىة إلى رهـديـد ا من على اإلم ـا
ا ســاليق العلمية الحدي ة لي    ار اذ القرار اييرلا ســتلــ   رلزلة اضــرةة لألمن االقيادة ا م ية العاملة لي 

هاي احســــــن اســــــتب لللحمــــــول على اإلم اصيات المتةورة  الة  لألجهزة ا م ية من الســــــعي د  ب   المــــــميمي ل 
 ارةو ر عمليات ار اذ القراري اطرق الوصول إليهي للح اظ على استمرار ة استقرار الىلدي اصمو ا من ليها.

القرار ا م ي الرشـــــيد يؤدي إلى الوصـــــول إلى ا لداف الموضــــــوعة إلدارة ا رمات ا م يةي الذا  لإن   ياعليه
م يــةي االعوامــ  ااالعتىــارات التي رؤثر لي عمليــة ار ــاذلــاي يتةلــق معرلــة طرق اأســـــــــــــــاليــق ار ــاذ القرارت ا 

اةعق المقترحات التي رســــــاعد على ر ادة لاعليتهاي الذا ب  شــــــا يســــــت وب معرلة صوعية القرارات المت ذةي 
 (2445اللهراصيي ) اص حياره.اأداار الملار ين ليهاي امعرلة حداد ار اذ القرار ا م ي 

ارارة الدا لية اا من الوط ي االتي لي مســـــــئولة بلـــــــ   مىاشـــــــر عن رولير  لو الىاح   ن م ان عم ا 
لعلمية رعم  بالةرق ا أن   د  أجهزرهـا ا م يـة ال بـ    ن   اا من اا مـان للمواط ين احمـايتهم من أي رهـديـدي اصظرن 
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ة ا م ية ل القيادالحدي ة اعدم الىقا  على ا ســــــــــلوب التقليدي ااالررقا  ارحســــــــــين عملية ار اذ القرار من   
 بورارة الدا لية اا من الوط ي.

 مش لة الدراسة وتساؤلتها: 0.0
م ف تحســـيف كفااة اتخاح القرارفم  ألمنيةدور القيادة ا إلىهمية الت رف  حيث  رزت مشـــ لة الدراســـة فم 

 ضوا:

ي سهام لإلمن الحاجة إلى ا ة اا من الوط يالىاح  اما لمسه من اامع عمله لي ارارة الدا لي شعور -
ي رقل  ال ســـــالر ل من أج  رةو ر أســــاليق عم  ذات   ا ة عاليةاذلا ي رحســــين   ا ة ار اذ القرار

 .ا راا  االممتل ات
العديد من الملـــ  ت من   ل صتالل الدراســـات الســـابقة م    ن اجودقد رىي  لصتالل الدراســـات الســـابقة  -

( لقد 2418 ي)حمادي  ذلا دراســـــة (%52)ار القر ( لقد  اصت صســـــىة ار اذ 2418يالىلىيســـــيدراســـــة )
القرار ( حي   اصت صســــــــــىة ار اذ 2418ي أيضــــــــــان دراســــــــــة )حميدي(%81)القرار كاصت صســــــــــىة ار اذ 

الي صســــــق متدصية إلى حد على ارارة الدا لية اا من الوط ي  لذ  الدراســــــات أجر تحي  ي (84%)
ة وجودة بالورارة ااالستعاصة بال ىرات ال ارجيي ق على مت ذي القرارات االسـتعاصة بال ىرات الم اما لذ

 لتحسين   ا ة ار اذ القرار لي ارارة الدا لية اا من الوط ي.
عداد مقاب ت مع عدد من القيادات ا م ية االررق السامية العاملين لي ارارة الدا لية اا من الوط ي إ  -

ســـــياســـــية المادية اال وماتا ذلا المع يالدا لية اال ارجية المعوماتلقد رىين اجود بعق  ال لســـــةي ي
لي عملية ار اذ القرار لي الموامف ا م يةي  ذلا أظهرت المقاب ت ضـــعف لي مقدار الملـــار ة لي 
ار اذ القرار ع د بعق القيادات ا م ية لي ارارة الدا لية حي  ال يتم ملـــــــــــار تهم املـــــــــــااررهم ع د 

 .ار اذ مرار
ور ع تعليهاي حي  مام بالوموف بدمة  اي من اجود مل لة الدراسة تأكدإجرا  دراسـة است لالية اذلا ل -

  يال لســـــــــــةيا م ية من العاملين لي ارارة الدا لية اا من الوط ي  داتاســــــــــتىاصة على عدد من  القيا
لي الورارة من أصــحاب الررق الســامية االتي  عام ن  اأم ين  ا( مالدن 75حي  بلغ عدد العي ة المســتهدلة )

لوا (ي اة ا  على صتالل الدراســــــة االســــــت لــــــالية التي أظهرت لي م ملها  –هم ما بين )رالد رتراا  ررى
للمؤشـــرات الســـابقةي  ا( ااســـت ادن %50حي  الورن ال ســـىي ) ي( من ار اذ القرارمتوســـ اجود مســـتوا )

   ا ة ار اذ القرار لي ارارة الدا لية اا من الوط ي رعاصي من ملـــــــــــ  ت لي يم ن اســـــــــــت  ص أن  
  .عملية ار اذ القرار لي الومت الم اسقي مما يستلزم معال تها ارحسي ها
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 يم ن صياية مل لة الدراسة لي السؤال الرليسي التالي: -
 ؟الفلسطينمما دور القيادة األمنية فم تحسيف كفااة اتخاح القرار  وزارة الداخلية واألمف الو نم 

 ية التالية:ويتفرع مف السؤال الرئيسم األسئلة الفرع     

  ؟ال لسةي يما مستوا روالر القيادة ا م ية بورارة الدا لية اا من الوط ي 
  ؟ال لسةي يممارسة ار اذ القرار بورارة الدا لية اا من الوط ي  مستوا ما 
  لـ  روجد ع مة ذات داللة إحمــــــــــــــالية بين القيادة ا م ية ا  ا ة ار اذ القرار بورارة الدا لية اا من

 ؟ال لسةي يالوط ي 
   يوجد أثر ذا داللة إحمــــالية للقيادة ا م ية لي رحســــين   ا ة ار اذ القرار بورارة الدا لية اا من ل

 ؟ال لسةي يالوط ي 
  ةمتبيرات )القياداســـــــــت ابات المىحوثين حول  بين متوســـــــــةات داللة إحمـــــــــاليةل  روجد لراق ذات 

ية )الررىة العســــــــــــــ ر ةي عدد ســــــــــــــ وات ال دمةي المؤل  للمتبيرات الديمبرال ارىعن  اار اذ القرار(ا م ية 
 ؟ي م ان العم (العلميي المحالظة

 الدراسة  هداف 0.8

دور القيادة األمنية فم تحســيف كفااة اتخاح القرار، وينب ق مف  إلىالدراســة كشــ ل  ســاســم الت رف  تهدف
 هذا الهدف األساسم مجموعة مف األهداف الفرعية، تتم ل فم التالم:

  ال لسةي ياا من الوط ي الدا لية  مستوا رولر القيادة ا م ية بورارة ىإلالتعرف. 
 ال لسةي يالوط ي ممارسة ار اذ القرار بورارة الدا لية اا من  رسلي  الضو  على مدا. 
 طىيعــة الع مــة بين القيــادة ا م يــة ارحســــــــــــــين   ــا ة ار ــاذ القرار بورارة الــدا ليــة اا من  إلى التعرف

 .سةي يال ل الوط ي
  سةي يال لإبرار أثر القيادة ا م ية لي رحسين   ا ة ار اذ القرار بورارة الدا لية اا من الوط ي. 
  ّا إذا  ان ل اك لراق ذات داللة إحمــــــالية بين متوســــــةات اســــــت ابات المىحوثين حول ال لــــــف عم

 ةي عدد لية )الررىة العســـــــــــــ ر للمتبيرات الديمبرا اا م ية اار اذ القرار( رىعن  متبيرات الدراســـــــــــــة )القيادة
 س وات ال دمةي المؤل  العلميي المحالظةي م ان العم (.

 .رقديم روصيات عملية للقيادة ا م ية بورارة الدا لية للمسالمة لي رحسين   ا ة ار اذ القرار 
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 الدراسة  همية 0.4

 تكمف  همية الدراسة حسب التالم:

 )النظرية(:  األهمية ال لمية 0.4.0
 متواضعة للم تىة العرةيةي ارزا دلا بالمعرلة التي رتضم ها الدراسةي من   ل روضيى  رحقي، إضالة

رضـــــــي ها دراســـــــة دار القيادة ا م ية لي رحســـــــين   ا ة ار اذ القرار بورارة  المســـــــالمة التي يم ن أن  
 .ال لسةي ياا من الوط ي الدا لية 

  م يةا  لمية القيادةأ ي إعداد دراسات رت اال مام باح ين آ ر ن لأرسـالم لذ  الدراسـة لي لتى الم ال 
 رحسين   ا ة ار اذ القرار لي أماكن ادال أ را.لي 

 األهمية ال ملية)التطبيقية(: 0.4.8
 ا ة ضــــــــرارة رحســــــــين  إلى ا م يون العاملون لي ارارة الدا لية اا من الوط ي ارعرلهم  القادة   إلادة 

 ف ارحقيقها ب  ا ة الاعلية.ار اذ القرار    لي م ان عمله للوصول لأللدا
 من لذ  الدراســــة لي التوصــــ  لىعق ال تالل االتوصــــياتي التي مد رســــاعد ارارة الدا لية اا  تســــالم

 الدراسة رهتم بتحسين   ا ة ار اذ القرار. ما أن  الوط ي ل ررقا  بالعم  ا م ي ال سيّ 
 الدراسة متغيرات 0.5

 رلتم  على ا بعاد التالية:: القيادة ا م يةي ا المتغير المستقل 0.5.0

( ادراســة 2002ي )الهذليدراســة إلى  ااســت ادن  القيادي(الســمات اللــ مــيةي المهارات القياديةي ال م  )
 (2000ي )العتيىي( ادراسة 2002ي )ال رج

( 2002( ادراســـــــة )الحاياي 2000إلى دراســـــــة )أبو شـــــــعىاني  ااســـــــت ادن  ار اذ القرارالمتغير التاكع:  0.5.8
 (.2002ليي ادراسة )الهذ

 : ارلتم  على التالي:المتغيرات الشخصية 0.5.7

 (ال  اي المؤل  العلميي س وات ال دمةي الررىة العس ر ةي م ان العم )
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  المتغير المستقل

 القيادة األمنية
 المتغير التاكع 

   

  السمات الشخصية

  ةالمهارات القيادي اتخاح القرار

  النمط القيادي 

   

   

   (الجنس، المؤهل ال لمم، سنوات الخدمة، الرتبة ال س رية، م ان ال مل) لمتغيرات الديمغرافية:ا

 انموحج متغيرات الدراسة )0ش ل )
 المصدر: جرد  واسطة الباحث،  نااا على الدراسات الساكقة

 ولت متغير القيادة األمنية مع متغير آخرالدراسات الساكقة التم تنا (1)جدول 

 سات الساكقةالمصدر: جرد  واسطة الباحث،  نااا على الدرا

 التاكع المستقل السنة الدراسة م
 وال ربية واألجنبية الدراسات المحلية

 الرضا الوظي ي القيادة ا م ية 2017 الهاجري  1
 ر و د التدر ق ا م ي القيادة ا م ية 2418 ال ي ي 2
 القيادات ا م ية المهارات ا م ية 2417 الم لي 3
 الرا  المع و ة ردا ر القيادات ا م ية 2417 عزام 4
5 Guidroz, Luce, & Denison 2414 التةو ر الت ظيمي القيادة 
 رحسين ا دا  القيادات ا م ية الميداصية 2414 المال ي 6
 التعام  مع ا رمات القيادة ا م ية 2009 ال رج 7
 إدارة ال وارث القالد ا م ي 2007 العتيىي 8
 رةىي، إدارة ال ودة اللاملة القيادات ا م ية 2006 ال عيمي 9
 الحدث اإلرلابي القيادة ا م ية 2005 المةيري  14
11 Hinck 2447  مهارات التحدث ال عال القالد العس ري 
 لاعلية إدارة ا رمات القيادات ا م ية 2002 الولاس 12
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ا ن عليهي  راي اة ( الدراسات السابقة التي ر االت متبير القيادة ا م ية مع المتبيرات ا 1يوضى جدال رمم )
 اعتمد الىاح  القيادة ا م ية  متبير مستق .

 الدراسات الساكقة التم تناولت متغير اتخاح القرار مع متغير آخر( (2جدول 
 التاكع المستقل السنة راسةالد م

 وال ربية واألجنبية الدراسات المحلية
 لاعلية الذات االمساصدة االجتماعية ار اذ القرار 2017 العتيىي 1
 إدارة ا رمات ا م ية ار اذ القرار 2016 الىلىيسي 2
 أدا  ار اذ القرارات إدارة لرق العم  2016 حميد 3
 جودة ار اذ القرارات ةالهياك  الت ظيمي 2016 حماد 4
 لاعلية القرارات اإلدارة اإلل تراصية 2015 عابد 5
 ار اذ القرارات إدارة المعرلة 2014 ح ق 6
 ال  اية الذارية االعوام  ال مسة ار اذ القرار 2013 المحمود 7
 ار اذ القرار القيادة التحو لية 2012 البزالي 8
 اذ القراراتار  الذ ا  االستراري ي 2011 ماسم 9
 ار اذ القرار اح  المل  ت الذ ا  العاط ي 2011 أبو ع ش  10
 ار اذ القرار على أدالهم الوظي ي ملار ة العاملين 2011 العمري  11
 ار اذ القرار االرزان االص عالي 2010 حمدان 12
 ار اذ القرارات ضبوط العم   2009 السقا 13
 د الىلر ة الموار  ار اذ القرار 2007 مراد 14
15 Reid, eral 2447 ار اذ القرارات رأثير المعلومات 
 ار اذ القرار مهارة القالد ا م ي 2002 الهذلي 18

 المصدر: جرد  واسطة الباحث،  نااا على الدراسات الساكقة.

ح  د ال راي ام( الدراســــــات الســــــابقة التي ر االت متبير ار اذ القرار مع المتبيرات ا 2يوضــــــى جدال رمم )
ن أيلق الدراســــــات الســــــابقة اســــــت دمت ار اذ القرار  متبير رابع االىعق ار ر اســــــت دامه  متبير أالىاح  

 مستق ي اة ا ن عليه رم اعتماد الىاح  على متبير ار اذ القرار  متبير رابع.

 الدراسة فرضيات 0.1
 الفرضية الرئيسية األولى: 

دة ا م ية اار اذ القرار بورارة القيا ( بينα≤0.05) ةدالل روجد ع مة ذات داللة إحمـــــــالية ع د مســـــــتوا 
 .ال لسةي يالدا لية اا من الوط ي 
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 ويتفرع منها الفرضيات اآلتية: 
الســــمات اللــــ مــــية اار اذ القرار  ن( بيα≤0.05روجد ع مة ذات داللة إحمــــالية ع د مســــتوا داللة ) -

 .ال لسةي يبورارة الدا لية اا من الوط ي 
( بين المهارات القيادية اار اذ القرار بورارة α≤0.05ت داللة إحمالية ع د مستوا داللة )روجد ع مة ذا -

 .ال لسةي يالدا لية اا من الوط ي 
اار اذ القرار بورارة  لديمقراطي( بين ال م  اα≤0.05روجد ع مة ذات داللة إحمالية ع د مستوا داللة ) -

 .ال لسةي يالدا لية اا من الوط ي 
( بين ال م  ا ارومراطي اار اذ القرار α≤0.05مة ذات داللة إحمــــــــــالية ع د مســــــــــتوا داللة )روجد ع  -

 .ال لسةي يبورارة الدا لية اا من الوط ي 
( بين ال م  التراســــلي اار اذ القرار بورارة α≤0.05روجد ع مة ذات داللة إحمــــالية ع د مســــتوا داللة ) -

 .ال لسةي يالدا لية اا من الوط ي 
 ال انية الرئيسية يةالفرض: 

لي ارارة  لدا العاملين ار اذ القرارلي ( α≤0.05)يوجد أثر ذا داللة إحمـــــــــــالية ع د مســـــــــــتوا الداللة 
 .ال لسةي يالدا لية اا من الوط ي 

 ال ال ة الرئيسية الفرضية: 
حول  ( بين متوسةات است ابة المىحوثينα ≤ 0.05روجد لراق ذات داللة إحمالية ع د مستوا داللة )

ا للمتبيرات الديمبرال ال لســـــةي يالقيادة ا م ية لدا العاملين بورارة الدا لية اا من الوط ي  ية )المؤل  رىعن
 م ان العم (. –المحالظة  –س وات ال دمة  –الررىة العس ر ة  -العلمي 

 :الفرضية الرئيسة الراك ة 
بين متوســـــةات اســـــت ابة المىحوثين  (α ≤ 0.05روجد لراق ذات داللة إحمـــــالية ع د مســـــتوا داللة ) 

ا للمتبيرات الــديمب ال لســــــــــــــةي يحول ار ــاذ القرار لــدا العــاملين بورارة الــدا ليــة اا من الوط ي  راليــة رىعــن
 .م ان العم ( –المحالظة  –س وات ال دمة  –الررىة العس ر ة  -)المؤل  العلمي 

 

 الدراسة حدود 0.3
 تشتمل الدراسة على الحدود التالية:

: رقتمـــر الدراســـة على موضـــوع القيادة ا م ية ارحســـين   ا ة ار اذ القرار الموضــوعمالحد  1.3.1
 .ال لسةي يبورارة الدا لية اا من الوط ي 



10 
 

 : رم رةىي، الدراسة لي المحالظات ال  وةية )مةاع يزة(.الحد الم انم 1.3.2
 . ال لسةي يمن الوط ي الدراسة على ارارة الدا لية اا  امتمرت: الحد المؤسسم 1.3.7
الدراســـــة على القيادة ا م ية العاملة بورارة الدا لية اا من الوط ي  امتمـــــرت: الحد البشــــري  1.3.0

 )الررق الساميةي الم ل ون بمهام ميادية م ل ون بار اذ مرارات أم ية(. ال لسةي ي

 الدراسة مصطلحات 0.2
 : القيادة األمنية 1.6.1

 الت ريف الصطالحم : 
راد القوة ليقدم أعلى مســــتوا من ال دمة لي الم ال ا م يي ثم مدرة القالد ا م ي على ح ز    لرد من أل

الىراعة لي التوجيه االت ســـي، ضـــمن معايير ال ودة ليحق، ألضـــ  ال تالل اأكملها لتحقي، ا لداف ا م ية 
 (.03: 2418ال ي يي ) الم لودة

  :الت ريف اإلجرائم 
قيادة ا جهزة ميادي محدد يؤللهم ل الذين يمتل ون ســــــــــمات امهارات اصم  أصـــــــــحاب الررق الســـــــــاميةلم 

االوحدات المســــــــــــئولة عن ح   أمن اســــــــــــ مة المواط ين االســــــــــــ ان لي م اط، ر لي هم من   ل القدرة 
 الظراف اا حداث بقرارات رشيدة اسليمة.جميع االسيةرة لي 
 :  اتخاح القرار 1.6.2

 الت ريف الصطالحم : 
ر. أك ار بــديــ  مــا من بين بــديلين محتملين أا اســــــــــــــت ــدام المعــايير الموضــــــــــــــوعيــة ال تيــ :هيعرف بــأصــ   
 (2417:96عوادي)
  :الت ريف اإلجرائم-  

ب  ا ة  روصـــل ا إلى الهدف التي باســـت دام الوســـال  العلمية عدة لو ا تيار الىدي  ا صســـق من بين بدال 
 الاعلية.

 وزارة الداخلية: 1.6.7

مي رســعى إلى رةو ر 1990لســةي ية ســ ة إحدا الورارات ال لســةي يةي صلــأت م ذ ميام الســلةة الوط ية ال 
   من لل مهور ال لســــــةي يي ارتلــــــ مدرات جديدة لي ســــــىي  ر  يذ دارلا ارولير  دمة أم ية أك ر شــــــموالن 

 (2418)مومع ارارة الدا لية اا من الوط ي ال لسةي ية  مدصي اعس ري. نشقي
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 الفصل ال انم: اإل ار النظري 
   تمهيد

مْ  لََقدْ } ول   َجاَءك  مْ  ِمنْ  رَسْ   ُ سِْ نْف 
َ
وف  رَِحيم   َحرِيص   َعنِت  مْ  َما َعلَيْهِ  َعزِيز   ن ْؤِمنِيَن َرؤ  ْم بِالْم   ُ سورة ] { َعلَيْ

 [082 :التوبة

 ي لالرســـول مقومات القيادة ال اجحة ا   ما يررى  بها من صـــ ات أا ســـمات أا أصماط ارية ال ر مة حددر
ارمتّد جذار لا إلى الومت  عمومنا مديمة م دم الم تمع الىلـــــري ص ســـــهيالقيادة  دلو القالد االمعلم ا الي لذلا رع

ر ع العلم بين ا لراد اال مـــاعــات اأصمــــــــــــــــارلمي لي ر ظيمـــات اصظ م  الــذي بــدأ ليــه الت  ــاعـــ   االجتمـــاعيي ارو 
مة اإللهي ة أن  ا لراد لي أّي جماعة عادةن ما ي قســـــــمون إلى لَئتي رة لئي ناجتماعي ة متعّددةي امن الح   ة مســـــــي ة 

رمــلى للقيادة االت وجيهي الئة رابعة ي ون م هم الت ابعون اأعضـــا  ال ماعة ال ذين ال رســـتةيع ال ماعة أن َرحيا 
م أا رحقّ ، ألدالها  اأن رحقّ ، ال  ير من ال   ع لي أشـــــ،ّ   ر ع  المع زاتي ارســـــتةيع القيادة أن   ميبداصهأا رتقد 
اعا ا ايزارة اإلصتاجي  ما أص ها رعىّ   ال هود  تي إص ها رســــــــتةيع أن  الظ راف اأحلا الســــــــ  رحقّ ، الوحدة االت ماســــــــ 

مررىةة بالتواجد  ةرعتىر القيادة ظالر ي ار  ّ د المـ وف ارى   را  العزم االر يىة لي العم  اس  العاملين معها
ة روجيهي ار ظيم أعمالهاي ارعايالىلــــــــــريي ل  رلــــــــــ   جماعة إال ا  ى ، م ها شــــــــــ ا يلعق دار القالد لي 

أعضـــــالها اذلا ليتحق، لل ماعةي االم ظمة ألدالهاي القد مررت اللــــــر عة اإلســــــ مية البرا  لذا المىدأ اأكدت 
إ َذا َ َرَج َثَ َثٌة ) مال: ي لعن أبي لر رة: أن رسـول الله حتمية القيادة حين مررت ضـرارة اجود مالد لل ماعة

اا َأَحَدل م  ل ي َسَ ٍر َلل ي ؤَ  ر   (.2346) ( راا  أبو داادمّ 

 :كما أرســت اللـــر عة اإلســـ مية المىاد  ا ســـاســـية للقيادة ال اجحة االقالد ال عال امد جا  ذلا لي موله رعالى
ة  } ا رَۡحمَْ َِن ٱ إَبِمَْ واْ ِمۡن َحۡولَِكۖۡ م  ا َغلِيَظ ٱۡلَقۡلِب لَٱنَفضْْْ   نَ  َفظ   ۡمۖۡ َولَۡو ك  ِ لِنَ  لَه  َ ۡم هلل  فِۡر لَه  ِۡ َت ۡم َوٱسْْْۡ إَٱۡعف  َعۡنه 

َ ي ِحب    َ ِِۚ إِن َ ٱهلل  َ ۡ َعلَي ٱهلل 
َ ۡمرِِۖ إَنَِذا َعَزۡمَ  َفَتَوّك 

َ
ۡم إِي ٱۡلأ ِينَ وََشاوِرۡه  ِ َتَوّك   [159 :آل عمران سورة] {ٱلۡم 

 الىعد عناملة ا لهذ  ارية ال ر مة أاضـــــــــحت ب    أســـــــــا امىاد  القالد لي رعامله االمتم لة باللين لي المع

 ي  ذلا مال القالد ال رصســــــــــــــيالله على التردد االتو  االعز مة اعدم  االملــــــــــــــار ة لي ا مر االع و ال ظاظة
صابليون: " جيش من ا راصق يقود  أسد ألض  من جيش أسود يقود  أرصق" الذا دلي  على ألمية القالد االقيادة 

  امهارة ارأثير اص وذ االقالد رالد لي ألله يتقدم الم وفي ليوصللمؤسسة أا الم ظمة أا الدالة لالقيادة م هل 
 ا رىاع االمرؤاسين إلى الهدف الم لود.

http://forum.islamstory.com/10181-%E1%F3%DE%F3%CF%FA-%CC%F3%C7%C1%F3%DF%F5%E3%FA-%D1%F3%D3%F5%E6%E1%F1-%E3%F6%E4%FA-%C3%F3%E4%FA%DD%F5%D3%F6%DF%F5%E3%FA-%DA%F3%D2%F6%ED%D2%F1-%DA%F3%E1%F3%ED%FA%E5%F6-%E3%F3%C7-%DA%F3%E4%F6%CA%F8%F5%E3%FA-%CD%F3%D1%F6%ED%D5%F1-%DA%F3%E1.html
http://forum.islamstory.com/10181-%E1%F3%DE%F3%CF%FA-%CC%F3%C7%C1%F3%DF%F5%E3%FA-%D1%F3%D3%F5%E6%E1%F1-%E3%F6%E4%FA-%C3%F3%E4%FA%DD%F5%D3%F6%DF%F5%E3%FA-%DA%F3%D2%F6%ED%D2%F1-%DA%F3%E1%F3%ED%FA%E5%F6-%E3%F3%C7-%DA%F3%E4%F6%CA%F8%F5%E3%FA-%CD%F3%D1%F6%ED%D5%F1-%DA%F3%E1.html
http://forum.islamstory.com/10181-%E1%F3%DE%F3%CF%FA-%CC%F3%C7%C1%F3%DF%F5%E3%FA-%D1%F3%D3%F5%E6%E1%F1-%E3%F6%E4%FA-%C3%F3%E4%FA%DD%F5%D3%F6%DF%F5%E3%FA-%DA%F3%D2%F6%ED%D2%F1-%DA%F3%E1%F3%ED%FA%E5%F6-%E3%F3%C7-%DA%F3%E4%F6%CA%F8%F5%E3%FA-%CD%F3%D1%F6%ED%D5%F1-%DA%F3%E1.html
http://forum.islamstory.com/10181-%E1%F3%DE%F3%CF%FA-%CC%F3%C7%C1%F3%DF%F5%E3%FA-%D1%F3%D3%F5%E6%E1%F1-%E3%F6%E4%FA-%C3%F3%E4%FA%DD%F5%D3%F6%DF%F5%E3%FA-%DA%F3%D2%F6%ED%D2%F1-%DA%F3%E1%F3%ED%FA%E5%F6-%E3%F3%C7-%DA%F3%E4%F6%CA%F8%F5%E3%FA-%CD%F3%D1%F6%ED%D5%F1-%DA%F3%E1.html
http://forum.islamstory.com/10181-%E1%F3%DE%F3%CF%FA-%CC%F3%C7%C1%F3%DF%F5%E3%FA-%D1%F3%D3%F5%E6%E1%F1-%E3%F6%E4%FA-%C3%F3%E4%FA%DD%F5%D3%F6%DF%F5%E3%FA-%DA%F3%D2%F6%ED%D2%F1-%DA%F3%E1%F3%ED%FA%E5%F6-%E3%F3%C7-%DA%F3%E4%F6%CA%F8%F5%E3%FA-%CD%F3%D1%F6%ED%D5%F1-%DA%F3%E1.html
http://forum.islamstory.com/10181-%E1%F3%DE%F3%CF%FA-%CC%F3%C7%C1%F3%DF%F5%E3%FA-%D1%F3%D3%F5%E6%E1%F1-%E3%F6%E4%FA-%C3%F3%E4%FA%DD%F5%D3%F6%DF%F5%E3%FA-%DA%F3%D2%F6%ED%D2%F1-%DA%F3%E1%F3%ED%FA%E5%F6-%E3%F3%C7-%DA%F3%E4%F6%CA%F8%F5%E3%FA-%CD%F3%D1%F6%ED%D5%F1-%DA%F3%E1.html
http://forum.islamstory.com/10181-%E1%F3%DE%F3%CF%FA-%CC%F3%C7%C1%F3%DF%F5%E3%FA-%D1%F3%D3%F5%E6%E1%F1-%E3%F6%E4%FA-%C3%F3%E4%FA%DD%F5%D3%F6%DF%F5%E3%FA-%DA%F3%D2%F6%ED%D2%F1-%DA%F3%E1%F3%ED%FA%E5%F6-%E3%F3%C7-%DA%F3%E4%F6%CA%F8%F5%E3%FA-%CD%F3%D1%F6%ED%D5%F1-%DA%F3%E1.html
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http://forum.islamstory.com/10181-%E1%F3%DE%F3%CF%FA-%CC%F3%C7%C1%F3%DF%F5%E3%FA-%D1%F3%D3%F5%E6%E1%F1-%E3%F6%E4%FA-%C3%F3%E4%FA%DD%F5%D3%F6%DF%F5%E3%FA-%DA%F3%D2%F6%ED%D2%F1-%DA%F3%E1%F3%ED%FA%E5%F6-%E3%F3%C7-%DA%F3%E4%F6%CA%F8%F5%E3%FA-%CD%F3%D1%F6%ED%D5%F1-%DA%F3%E1.html
http://forum.islamstory.com/10181-%E1%F3%DE%F3%CF%FA-%CC%F3%C7%C1%F3%DF%F5%E3%FA-%D1%F3%D3%F5%E6%E1%F1-%E3%F6%E4%FA-%C3%F3%E4%FA%DD%F5%D3%F6%DF%F5%E3%FA-%DA%F3%D2%F6%ED%D2%F1-%DA%F3%E1%F3%ED%FA%E5%F6-%E3%F3%C7-%DA%F3%E4%F6%CA%F8%F5%E3%FA-%CD%F3%D1%F6%ED%D5%F1-%DA%F3%E1.html
http://forum.islamstory.com/10181-%E1%F3%DE%F3%CF%FA-%CC%F3%C7%C1%F3%DF%F5%E3%FA-%D1%F3%D3%F5%E6%E1%F1-%E3%F6%E4%FA-%C3%F3%E4%FA%DD%F5%D3%F6%DF%F5%E3%FA-%DA%F3%D2%F6%ED%D2%F1-%DA%F3%E1%F3%ED%FA%E5%F6-%E3%F3%C7-%DA%F3%E4%F6%CA%F8%F5%E3%FA-%CD%F3%D1%F6%ED%D5%F1-%DA%F3%E1.html
http://forum.islamstory.com/10181-%E1%F3%DE%F3%CF%FA-%CC%F3%C7%C1%F3%DF%F5%E3%FA-%D1%F3%D3%F5%E6%E1%F1-%E3%F6%E4%FA-%C3%F3%E4%FA%DD%F5%D3%F6%DF%F5%E3%FA-%DA%F3%D2%F6%ED%D2%F1-%DA%F3%E1%F3%ED%FA%E5%F6-%E3%F3%C7-%DA%F3%E4%F6%CA%F8%F5%E3%FA-%CD%F3%D1%F6%ED%D5%F1-%DA%F3%E1.html
http://forum.islamstory.com/10181-%E1%F3%DE%F3%CF%FA-%CC%F3%C7%C1%F3%DF%F5%E3%FA-%D1%F3%D3%F5%E6%E1%F1-%E3%F6%E4%FA-%C3%F3%E4%FA%DD%F5%D3%F6%DF%F5%E3%FA-%DA%F3%D2%F6%ED%D2%F1-%DA%F3%E1%F3%ED%FA%E5%F6-%E3%F3%C7-%DA%F3%E4%F6%CA%F8%F5%E3%FA-%CD%F3%D1%F6%ED%D5%F1-%DA%F3%E1.html
http://forum.islamstory.com/10181-%E1%F3%DE%F3%CF%FA-%CC%F3%C7%C1%F3%DF%F5%E3%FA-%D1%F3%D3%F5%E6%E1%F1-%E3%F6%E4%FA-%C3%F3%E4%FA%DD%F5%D3%F6%DF%F5%E3%FA-%DA%F3%D2%F6%ED%D2%F1-%DA%F3%E1%F3%ED%FA%E5%F6-%E3%F3%C7-%DA%F3%E4%F6%CA%F8%F5%E3%FA-%CD%F3%D1%F6%ED%D5%F1-%DA%F3%E1.html
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كـذلـا رعـد عمليـة ار ـاذ القرار من ا مور المهمـة االـدميقة لي م ال القيادة ااإلدارة بلــــــــــــــ    اصي االتعام  
 م ااالردلاري ارعد عملية ار اذ القرار جولرمعها بالةرق الم ه ية العلمية المــحيحة يؤدي إلى ال  ا  االتقد

 العملية القيادية ااإلدار ةي  ن  ار اذ القرار يم   المرحلة ال هالية االحاسمة لي عملية ص ع القرار.

ا لي أامات ا رمات االموامف  االقيادة بمـــ ة عامة رحتاج إلى ار اذ القرار الي من صـــميم عملهاي  مـــوصـــن
رتســــــــــــم بالســــــــــــرعة االحداثةي لذلا ال ب د  من اجود ميادة مؤللة الر اذ مرار لّعال ا ف   الةارلة اا م ية التي

 يحق، ا لداف االبايات لي المؤسسة.

كذلا رحتاج اإلدارة أا القيادة لي ار اذ القرار إلى االلتزام بتةىي،  ةوات ار اذ القرار بلـــــــــــــ   علمي ادمي، 
االت ظيمي االتوجيهي االرمابةي اذلا لمواجهة التهديدات ااستب ل يسه  عليها اظالف اإلدارةي الي: الت ةي ي 

 ال رص المتاحة بل   يحق، ا لداف.

ي ةار ون لـذ  القرارات دار ـة  قرارات الت ةي  االرمـابـةي ا ـذلـا مرارات يير دار ـة المتعلقـة با عمال الراري ي
 لها باستمرار اار اذ القرار ا صسق. لذلا ال ب د  من القيادة أا اإلدارة ال اجحة من العم  على ح

ا لي الم ال  ارتعدد ظراف ار اذ القرار بين حاالت التأكد اعدم التأكدي ال اك صســــىة من ال ةورة ا مــــوصــــن
ا م ي االعســــــــــ ريي لعلى عار، القيادة ا م ية ار اذ القرار ا م ي الحســــــــــاس المتعل، بالعم  الميداصي احياة 

 (.73: 8101)البلبيسم،  إلى مواجهة اإدارة ا رمات التي رواجهها الح ومات االدالال اس اا لرادي باإلضالة 

القيادة ا ا ذل القيادة العديد من المواضــــــــــــيع ألمها بت اال لي لذا ال مــــــــــــ  يقوم أن   للىاح  د   ان ال ب  لذلا  
رارة ا  التحدث عن ا رمالقرار ا ـذلا ار اذ القرار ا م ي اأ يرن  عن ار ـاذثم رحـدث الىـاحـ   يأيضــــــــــــــان  ا م يـة

 الي صهاية ال م  رم التعر ل على اامع رةىي، القيادة ا م ية الر اذ القرار ال لسةي يالدا لية اا من الوط ي 
 .ال لسةي يبورارة الدا لية اا من الوط ي 
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 القيادة  8.0
  القيادة وت ريف مفهوم 8.0.0

 الباح يف فم ت ريف القيادة يوضح إسهامات (3)جدول 
 الت ريف الباحث م

لمست دات امدرة القيادة على رم ين العاملين ارح يزلم الستمرار مواكىة  (9: 8101)الفيفم،  0
 .متةلىات المست يدين من ال دمة لىلوغ البايات الم لودة ارلىية

 (40: 8107)المدهون وال جرمم،  8
م موعــة من ا شـــــــــــــ ـــاص  مــدرة ال رد لي التـــأثير على شـــــــــــــ ا أا

اروجيههم اإرشـادلم من أج   سق رعااصهم اح زلم على العم  بأعلى 
 درجة من ال  اية لي سىي  رحقي، ا لداف الموضوعة.

 (03: 8100)الجارودي، 8
لي العمليـــة التي يتم عن طر قهـــا إثـــارة التمـــام  BASSعرلهـــا بـــاس 

 يوب.ار ر ني اإط ق طامارهم اروجيهها لي االر ا  المر 

 (02: 8119)الفرج،  7

ميداصي ا م ي الالقالد  بهـا يتمتع التي القيـاديـة القـدرة لي القيـادة إن  
 ماا  القياديةي لةارهالمع ي بالتعام  مع ا رمات ا م يةي من   ل ســـــ

 ي ااجتماعيةي امهاراتاص ســية اعقليةي شــ مــيةي ا مــالمن  يمل ه
لعاملين ا على التأثير لي امادرن  ار علهالقادةي  من يير  نإدار ة رميز  ع

 .  معه لتحقي، ا لداف ا م ية

 (2: 8112)القحطانم، 4
 ا أد على لحملهم عليهمي االتــــأثير ا لراد اعإم ــــ القــــالــــد على مــــدرة

 ماعة.لل  تركالملالهدف  رحقي، لي رسهم التي امهامهم ااجىارهم

 (81: 8111) يترج وهاوس، 5
اص أا المـــــــــــــ ات التي يمتل ها لي عىـارة عن م موعة من ال مـــــــــــــ

ا ش اص رم  هم من استمالة ار ر ن اإم اعهم بإص ار المهام المو لة 
 إليهم.

 عرلها السو دان اةاشراحي  بأصها رحر ا ال اس صحو الهدف. (41: 8114)السويدان، كاشراحيل،  1
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3 
 (2، 8111الكال م ،)

لتىادلية بين القيادة على أســـــــــــــاس العملية ا Hollanderلوالصدر  عرف
ي القيادة التىادلية بين القالد االمرؤاس االت القالد االمرؤاســـين على أصها

 .كأساس ل  احها رعتمد بل   حيوي على ا  ذ االعةا 

2 
 (2، 8111الكال م ،)

اب ا Hemphill عرلها لام ي   على سـلوك القالد بأصه السلو يات التي  ن
 .وعة لهدف أا ألداف ملتركلةة الم مصيسل ها القالد حي ما يوجه أ

على ميادة ا لراد االمرؤاسين من   ل ص ات امهارات اسمات  لي القدرةالقيادة  رعر ف يرا  الباحثومف وجهة نظر 
 .ألداف المؤسسةا لراد لتحقي، ه يتأثر ب الذي حس ةالقداة ال رؤلله لذلاي

 

  واسطة الباحث( )جردالمصدر: 

  نماط القيادة  8.0.8

 :متعددة للقيادة يم ن إي ارلا بارريل اك أصماط 
 القيادة الديمقرا ية: 

رؤاســيه الديمقراطي يلــارك مد الي ذلا ال وع من القيادة القالم على مىدأ الملــار ة ار و ق الســلةاتي لالقال
 نمرال)القرار ال هالي من ر  ير امىادرة ال ميع  يأري لالي رســم الســـياســـة العامة للم ظمة اار اذ القراراتي اةذ

 (.782: 8115وآخرون،

على  المشـــــاركة، وهم ويتفرع عف القيادة الديمقرا ية نماحج ســـــلوكية يتب ها القائد ك ســـــلوب لتطبيق مبد 
 :  النحو التالم

الملــ لة  ضــعي لهو يا من الحر ة لمرؤاســيه لملــار ته لي صــ ع القراربســيةن  اصموذج القالد الذي يتيى مدرن  -
ل هالي بيد ا القرار ار ة لي إي اد الحلول الم اسىة لهذ  المل لةي ا  ون أمام مرؤاسـيهي ا ةلق م هم الملـ

 .القالد

 .ارسم الحداد التي يم ن لي إطارلا ار اذ القرار صموذج القالد الذي يحدد المل لة اأبعادلاي -

ول دا مىم لمعرلة ال موذج الـذي يت ـذ ليـه القـالـد القرار ب  ســــــــــــــهي ال  ـه يعمـ  على إثـارة الحوار اال قـا  -
 لملـــــــار ة المرؤاســـــــين لي الظراف يير مهيأة المرؤاســـــــين لهذا القراري ا  ون ذلا ع دما يرا القالد أن  

 .ار اذ القرار
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 .ال موذج يت ذ ليه القالد القرار ب  سهي ا ترك لمرؤاسيه الملار ة لي  ي ية ر  يذ القرار -

ي الموالقة ل ي ا  حمــــــر دار ق ر  يذ ال موذج الذي يترك ليه القالد لمرؤاســــــيه ار اذ القرار ا صســــــق اطر  -
 .ى درجات حر ة التمرف مع المرؤاسينمعليهي الذا يم   أم

 الــــــذ  ال مــــــاذج مــــــد ر ون م ــــــاســــــــــــــىــــــة ليمــــــا مىــــــ  ا رمــــــات أي مىــــــ  حــــــداثهــــــاي أمــــــا لي مرحلــــــة اموع
ســــــــليم ال ا  ا رمة ا م ية اأث ا  التعام  معها لقد ال ر ون م اســــــــىة صظير ما يتةلىه المومف من مرار ســــــــر ع

 .(83: 8119)الفرج،  يحتم  التأ ير

 
 جرد  واسطة الباحث(: )المصدر 

 ة القيادة األوتوقرا ي 

للتح م االضــــــب  على  لذا ال وع من القيادة ي ع  من الســـــلةة الرســــــمية المســــــتمدة من ا صظمة االقواصين أداة 
ح م لي ال م  من القيادة مستىد امت الالقالد ا ارومراطي لي لذ يالمرؤاسيني إلجىارلم على ر  يذ عم  معين

لديدة االتحديد الدمي، لواجىات المرؤاسيني االرمابة ال ك  القراراتي ا تميز لذا ال وع من القيادة بالحزم اللديدي
 اامر ا القالد لي لذا ال م  يحدد الملــــ  تي ا ضــــع الحلول بم رد ي ا ىلغ المرؤاســــين  ما أن  ي على ا دا 

 .(82: 8119)الفرج،  للم املةيعةيهم لرصة  أن   لت  يذلاي دان 

النماذج 
السلوكية 
للقيادة 

الديمقراطية

ا يتيح قدًرا بسيطً 
من الحرية 

والمشاركة في 
صنع القرار

يحدد المشكلة 
ويرسم الحدود

ه يتخذ القرار بنفس
ولكن يحرض  على 

إثارة الحوار

يترك لمرؤوسيه  
.أمر اتخاذ القرار

يتيح فرصة أكبر 
للمشاركة في اتخاذ 

القرار

 يوضح النماذج السلوكية للقيادة الديمقراطية. (2شكل )
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ن م الةىيعة اإلصساصية الرضية مي  اإلصسان الى ال س  املة العم ي االتهرب إلىال م  من القيادة  ا ست د لذا
ا لي ىن ال ح   مهيـأ ل صقيـاد ااالعتماد على البيري اال وف من العقاب اال زا  هالمســــــــــــــؤاليـةي ا مر الـذي ي علـ

 .(783: 8115،نمر وآخرون )ال العم 
 :وقد كشفت الدراسات المت ددة عف وجود نماحج للقيادة األوتوقرا ية تتم ل فم اآلتم

عن  اعدم التباضـــــــــي الســـــــــلىيةي االتي يعتمد ليها القالد على اإلجرا ات :القيادة المتســـــــــلةة أا المتح مة -
 .ا  ةا 

 .ي ار اذ القرارالي التي رلعر المرؤاسين بأصهم شر ا  ل :القيادة اللىقة -

 لي الضرارة إال عن اإلكرا   االيها رسـت دم أساليق المد  اال  ا ي االعم  بعيدن  :القيادة المـالحة أا ال يرة -
ت أا ا رما لذا ال م  القيادي لو ال م  الم اســــــــق   ل لترة أن   وصاصد لاملتون ســــــــتاصت ي ا را القمــــــــوا 

م ا مور الحزم االلدة لحس لين ليهاي الي موامف رتةلقالظراف الةارلة التي رهدد س مة الت ظيم االعام
 الــــــــعــــــــامــــــــلــــــــيــــــــن لــــــــي مــــــــ ــــــــ  لــــــــذ  الــــــــظــــــــراف يــــــــ ــــــــوصــــــــون رايــــــــىــــــــيــــــــن اي اذلــــــــا أن  ســـــــــــــــــــــر ــــــــعــــــــن 

 (.015-055: 8118)كن ان،احارم لي االصقياد لقالد موي 

 ها را الىـاحــ  أن  القــالــد ا ارومراطي ال ير يعتىر من ا صمـاط ال ـاجحــة لي القيــادة ا م يــةي ذلــا  صــ  
ي رتةلق التا التي رهدد أراا  اممتل ات المواط يني  الم تل ة ا م يةاالموامف ا رمات ســــــــــــيقوم بالتعام  مع 

بعق الموامف ا م ية رتةلق الحســـــــم  ي  ما أن  اال ارجة عن القاصون  مع الع اصـــــــر اإلجرامية التعام  الحارم
 بآرالهم. أا التأثر اأ ذ ملوررهممرؤاسين ال بسرعة دان الرجوع ررا 

 

 

 

 

 

 
 

 جرد  واسطة الباحث(: )المصدر
 

 يوضح نماذج القيادة األوتوقراطية (3شكل )
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 و التراسلية القيادة الحرة :  

عمالي اال رحديد ا  لالقالد ال يتد   لي يالـذا ال وع من القيـادة يعىر ع ـه بـالقيـادة الم ةلقـة أا يير الموجهـة
 يا متابعةاصه دان رمابة أير د يقوم بهاي لللمرؤاســـــــــين الحر ة لي العم  بالةر قة اا ســـــــــلوب الذي ن  رعيين مَ 

أي  المســـــــتلـــــــار بدان ي عن ســـــــلةة ار اذ القراراتي ا مـــــــىى لي ح م الي لذا ال م  من القيادة يت ارل القالد
اصتلـــــــــار االت ظيم ا  الي بذلا ر تقد إلى الت ةي ي اإحداث أي رأثير ليهم ســـــــــلةه يمارســـــــــها على مرؤاســـــــــيه
 .(853 :8118)كن ان،ال وضى اإصدار القرارات ال اطئة 

 رؤدي ل ـامـد  ىير من الومـت اال هد االمال االتهرب من المســــــــــــــؤاليةي اصــــــــــــــعوةة ميادة الم موعةي هـاكمـا أص  
جوليوس ي أصه ليا ل اك ثمة صم  ألض  من ار ري  ا را ي اروجيههاي اروحيد جهودلا صحو رحقي، ا لداف

راطي لــال م  ا ارومي عــه من مىــ  القــالــدرىــااال م  القيــادي الواجــق  يحــدد ن  لو مَ  المومف إن  بــ  يم ن القول 
لتولي المرؤاس اظي تـهي  مــا يمــــــــــــــلى لي ا عمــال يير المعقــدةي بي مـا ال م   يمــــــــــــــلى لي المراحـ  ا الى

شــ مــية المرؤاس لها دار لي رحديد ال م  الم اســقي  ميادة ا عمال المعقدةي  ما أن   الديمقراطي يمــلى لي
 أا محداد الذ ا ي بي ما ال يمــــلى لذا ال م  مع أشــــ اص أذ يا  يميلون  لل ضــــوع للســــلةةي مياالن  ي ون  كأن  

 .(89: 8119الفرج، )لم ال أكىر من الحر ة لي عملهم 

يتم التعـامـ  معهـا بحذر مع اعتراف الىاح   ي ـق أن  القيـادة التراســــــــــــــليـة أا الحرة  ا عتقـد الىـاحـ  أن  
ســـم بالضـــى  رت ي ق أن  القيادة ا م ية   ن   اصظرن  يم يةالقيادة ا  بوجودلا ب ســىة من متوســـةة إلى متدصية ع د

الذا  ييةتها أمام القيادة العليا لورارة الدا لرقف ع د مسئولي أن  القيادة ا م ية ي باإلضالة على االرة  العسـ ري 
اعد سي امن اجهة صظر الىاح   ذلاعليهاي إذا لم يتم السيةرة  ا م ية ؤسـسـةأم ي لي الم  ل  ما يؤدي إلى

 .االت ظيملدار  االتقار القيادة إلى الضى  إ اردااجية ااضاعة الومت ا على ال م  التراسلي 
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 (8103كاديمية اإلدارة والسياسة:   نماط القيادة، : )المصدر

 المهارات األساسية للقيادة: 8.0.8
لهاي  الموامف التي مد رتعرض جميعددة للتعام  مع يقع على عار، القيادة مســـــــــئوليات امهام رتةلق م ها مهارات متع

ل لما  يرتمتع بم موعة من المهارات ه ي ىبي أن  صالضــــــــبوط لإ احتى رســــــــتةيع من ر  يف اطأة ما مد رتعرض له من
ئكة، )مال امد صـــــــــــــ ف  ي عاالرهاصا لي الموامف الي ات أك ر ســـــــــــــيةرة ارح من صكلمـا  ا راد ح م المهـارات لـدا القيـادة

 المهارات:لذ   روضيىيما يلي لي (8107

  يدة ال الة اجارمــــــال لعّ  اةدان مهارة يرعتىر مهارة االرمــــــال من ألم المهارات للقالد ال:الف   مهارة التصــــال
يم ن له إعداد  ة  جيدة بدان رىادل اررا   يم ن للقيادي إيمـــــــال ألداله أا ألداف  ةةه للعاملين ب  اال

الواجق روالرلا لي  لذ  المهارة من ألم المهارات بأن   (8115)المطيري، امد  لـــــــــــ ت دراســـــــــــة أعدلا االحواري 
 .القالد ا م ي

  يميتهممدرارهم ار  اذلا لز ادة ؛لو إعةا  العاملين المز د من ا عمال الت و ق با تمـــــــار التفويض:مهارة 
 .أالو ةامساعدة القالد لي التر يز على المهام ا ك ر  يتاجصاإل ارحسين مستوا 

 

طمالتسل رـــــالح   الديمقرا م 

  نماط القيادة )الحديث(

القــائــد يتخــذ 
الـقرار ويقنع 
المرؤوســــيف 

 .ك 

القــائــد يتخــذ 
القرار وي لن  

 .للمرؤوسيف

 تخــذالقــائــد ي
الـــــــــــقـــــــــــرار 
ويناقشـــ  مع 
 المرؤوسيف.

القــــائــــد ي ر  
المش لة ويتلقى 
ـــــــراحـــــــات  ـــــــت اق

وســـــــــيــف ؤ الـمــر 
 .ويتخذ القرار

القائد يفو  
ســلطة اتخاح 
الـــــــــــقـــــــــــرار 
 للمرؤوسيف.

الـقـــــائـــــد يـ ـر  
ـــــة  ـــــمشــــــــــــــ ـــــل ال
ويناقشها ويفو  
المرؤوســـــــيف فم 

 .اتخاح القرار

القـــــائـــــد يقتر  
القرار ويناقشــــ  
ا  وي ون مســـت دا

 لتغيره.

 يوضح التصنيف الحديث ألنماط القيادة ودرجة حرية الممارسة في كل نمط (4شكل )
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 الد ام ظمة لي ذلن الق لاط ذل ي معرلي يسير لي  ةوات معرلية ذل ية مررىةصلي  المشـ الت:هارة حل م
ثم  لملـــ لةيا ثم رحديد بالملـــ لةياللـــعور  بالترريق: أاالن  لي ياالتي يم ن رحديد ع اصـــرلا لي ســـىع  ةوات

ض ثم ا تىار صـــــــــــــحة ال را  ياحتماالن ثم لرض ال راض اا تيار أك رلا  ات المررىةة بالملـــــــــــــ لةيصجمع الىيا
 (075، 8105مد، ح)  و النور ومثم رعمم ال تالل  المل لةييتم الوصول إلى ح   أن   إلى المحتملةي

  دعبد الحمي)صـــــــــ ف  عملية ار اذ القرار لي آ ر مرحلة من عملية صـــــــــ ع القراري امد القرارات:مهارة اتخاح ،
 رحديد الىدال  المعلوماتيجمع  ارحليلهايالملـــــــــــــ لة  رحديد لي:ي إلى  ةواتمهـارات ار ـاذ القرار  م(8112

 ل تالل.االمتابعة امياس  الت  يذياضع الىدي  موضع  الم اسقيالىدي   ا تيار الىدال يرقييم  الم لمةي
  التمــــــرلات الم تل ة لأللراد اداالعها أم  ها التمــــــرف  القيادة إذا أدر ت والحوافز:مهارة الت امل مع الدوافع

ه يتةلق من القيادة رولير الحوالز التي من شـأصها دلع ا لراد ص ما أ يةعلى حد ع    لرد أا رمـرفب عالية م
ألم ا داار الواجق روالرلا  أحد ن  أ (8115)المطيري، امد بي ت دراسة  ي ار اإشـىاع حاجيارهم للحوالزصاإل حوص

 المرؤاسين.لي القيادة لو رح يز 
 :ارحديد  الومتي لي: ر ةي  يات إدارة الومت على م موعة من المهاراتارلـــــــــــــتم  مهار  مهارة إدارة الوقت

حديد ار بالومتيعلى المواعيدي ااإلحســـاس  االمحالظة الم اســـقي اا تيار الومت اســـرعة اإلص اري ا الو اتي
 .(871 ـ،8105مد وآمال، ح)مموعد بد  العم  

 االجتماعات دراســـــــــــــة مدا الحاجة إلى عقد   ا صمن العوام  التي رســـــــــــــاعد على  الجتماعات:هارة إدارة م
 المةراحةياالتـأكـد من ضـــــــــــــرارة عقـد االجتمـاع للمواضـــــــــــــيع ل جتمـاعي اجمع المعلومـات ال رمـة  اجتمـاعي

 ا تابة أج دة ل جتماعيارحديد المدة الزم ية الم اســـــــــــىة  االجتماعياصـــــــــــ حية مومع  االتحق، من م اســـــــــــىة
هم االجتماع على من ل احمـــــر الملـــــار ةيارلـــــ يع الحضـــــور على  ياالجتماعاالجتماع ارور عها ب ترة مى  

 .  ع مة بموضوع االجتماع
  احدة ا   مع أعضا  لر ، العم  رحت م موعةر ة لي التيال اجح ةالقياد أن   ال مل:مهارة  ناا فريق

ال، رؤ ة ااضـــــــحة رؤدي إلى رر يز العاليةي حو رحقي، ا لداف ب  ا ة صة صرعم  متماســـــــ ة امتعاا 
مادرة  الةعّ اميادة ل عضــــا  ال ر ، رحدد لو ة ال ر ،ي  اميم ملـــر ة ااحديحو ار ا  صتىا  اال هود صاال

 . ار ر ن على االرمال ال عال االتأثير لي
  الن الت امضـــات أا  ه من ا لضـــ  ع جص  ن يدر ون أيالقادة ال اجح إن   والصـــراعات:مهارة حل النزاعات 

ية ه ي ىبي على القيادة اضـــــــــــــع اســـــــــــــتراري صزاعاتي اعليه لإصارتحول إلى بأال بدل من رر ها رتراكم 
رســـ دلا اردعمها القيادة العليا لي الت ظيم ا  ون الهدف من لذ  االســـتراري ية  إدار ة لح  المـــراعات

 . المراعات إلى م السات حميدة رحو  
  ي أســــاســــي ل صــــة الم اج  عام ٌ ا ا التبييرَ  إن   األعمال:إدارة الضـــغوط والتوتر واإلجهاد فم مهارة

ديدة أا ك تي ة  حداث ج ا اصــة ربيير الســياســات ااإلجرا ات اربيير التمــرلات االتورريالضــبوط 
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 اصـــــــة على الت يف مع المتبيرات ا  امادرن  ي ون  لي ق عليه أن   ال ي يمـــــــىى القيادي لعاالن  يم تل ة
 .(77: 8101الفيفم، ) االتوررالم اجأة االتح م لي القل، 

  الذين يتســـمون بالعديد  وع  اص من القادةصيقتضـــي التعام  مع ا رمات اجود  األزمات:مهارة إدارة
قدرة على اال اإلبداعيياالقدرة على الت  ير االص عاليي م ها اللــــــــــ اعة اال ىات ااالرزان  المهارات؛من 

 ين الىاح ار ، معظم القد ا رمة.الت  ي ات ال رمة للتعام  مع  اصـــــياية ارســـــم االحوارياالرمـــــال 
 امرحلة االســـتعداد المى ريذار صمرحلة اكتلـــاف إرشــادات اإل الي: يإلدارة ا رمة على مراح   مســة

التعلم االدراس  امرحلة ال لـــــــاطيامرحلة اســـــــتعادة  م هايامرحلة احتوا  ا ضــــــرار أا الحد  االومايةي
 المست ادة.

  ىةيالري رتضــــــــــــــمن:يادة ا  ذ بم موعة من القواعد الق ا تةلق اإلبداع من اإل داعم:مهارة التفكير 
دم اعــ االمراصــةيعلى مــا يم ن لعلــه ال على مــا ال يم ن لعلــهي  االتعلم االتر يز فا لــداااضــــــــــــــع 
 .(010 -010 :8105 ومحمد،)  و النور ال تالل استع ال 

تى ح لقيادة ا م يةرتمــــــــــــــف بها ا التي ي ق أن  ألم المهارات  من لي لذ  المهارات أن   الىـاحـ   عتقـدا 
واجه الموامف ا م ية االمســــــــــــــت دات ر ســــــــــــــتةيع أن  رب  ا ة الاعلية عاليةي  ذلا  ادارلة ارؤدي صاجح ر ون 

 امهارارها امن مدراره رز د ار مي أن   القيادة ا م يةه على الةـارلـة لي  ـ  امـت احيني  ـذلـا يرا الىاح  أص  
ىية من   ل الدارات التدر  رة االت رةة االمح ات العملية  ذلاال ى لي ااحدة م ها من   ل اإذا  ان ضـــعي ن 

ة محســــ ة ر ون مهار  أن  ا  يالتر يز عليها القيادة ا م يةي ق على ي امن ألم المهارات التي الدا لية اال ارجية
 اذات   ا ة لي مهارة ار اذ القرار.

 :القيادة األمنية 8.8

رات على مقدة  ا  أمن اأمان ال رد احماية الم تمع االمحالظرضــــــــــــــةلع القيادة ا م ية بمســــــــــــــئوليات  ىرا ر
دات رميزت بها عن ســـــــــالر القياليا ة عصالوطن ااســـــــــتقرار ا مليم اإح ل الســـــــــلم العالمي مما ي علها رتىوأ م ا

 با من الذي لو أحد الر الز ا سـاسية للحياة إن   ت بها الررىاطهاا ي تمع ليها من شـمولية ا تمـّ مَ ل   يا  را 
  للوصـــــول إلى متبير الدراســـــة المســـــتق الي لذا المىح   ان رمهيدن  ا   ما ســـــى، يلم ي ن القلق ال ابق لها

ال موصية  ها رتميز بىعقاالتي ي ةى، عليها ما ي ا القيادة بل   عام إال أص   االمتم   لي القيادة ا م ية
 .(08: 2418)ال ي يي  القيادة ا  را  واعصعن أ

 م ـــاالت لي ةر تا بــالم ـــال ا م يي الي  بيرلــا من القيــاد ةمن أصواع القيــاد اصوعـــن  ا م يـــة   القيــادة   رعتىر  
العم ي االمهن ا  را من صاحية ضـــــــرارة اجود جماعة اشــــــــ ا مالد مادر على التأثير لي الم موعة التي 
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 م ي عة العم  اطىي رعم  معهي الذا لهي رلــــترك معها لي   ير من  مــــالمــــها اع اصــــرلا العامةي إال أن  
رمات ا م ية لي جميع المراح  التي رمر بها من صاحية رمايز  ارلــــــابا أعماله احســــــاســــــيته لي التمــــــدي لأل

بـالبـة اذات طىيعـة  ـاصــــــــــــــةي رمـارس لي م اخ ة بعـد( جعـ  من القيـادة ذات ألميـ ا أث ـا  اا رمـة )مـا مىـ  
 (.111: 2440ة ) اللع ني عن الم اخ الذي رمارس ليه القيادة بم ة عام رناي تلف   ي

 يامرتسـم بالضى  االرة  االسمع االةاعة ااحترام ا ا ر يما اصوعن  اعسـ ر ن  اام تمعن  ا م ية م االن  القيادة   رعتىر  
مت العســــــــ ري ارةىي، التعليمات االقرارات بحذاليرلا لي الســــــــمة البالىة على لذا الم تمع التي الســــــــ   أي أن  

 ما م تل ة عن بامي أصواع القيادة ا  را. الذلا رعتىر صوعن  ؛ يةرتعام  ليه القيادة ا م
 مفهوم وت ريف القيادة األمنية 8.8.0

 يوضح إسهامات الباح يف فم ت ريف القيادة األمنية( 4)جدول 
 الت ريف الباحث م

 (43: 8101)الفيفم،  0

ى ة ليقـــدم أعلمـــدرة القـــالـــد ا م ي على ح ز  ـــ  لرد من ألراد القو 
مســــــــــــــتوا من ال ـدمـة لي الم ـال ا م يي ثم الىراعـة لي التوجيه 
االت ســـــــــي، ضـــــــــمن معايير ال ودة ليحق، ألضـــــــــ  ال تالل اأكملها 

 لتحقي، ا لداف ا م ية الم لودة.

 (70: 8119)الفرج،  8
لي مــدرة القــالــد ا م ي على التــأثير لي التــابعين من أجــ  رحقي، 

 سومة بأم  ال سالر االت اليف.ا لداف ا م ية المر 

 (001: 8114)الش الن، 7

مدرة القالد على روجيه سلوك المرؤاسين للح اظ على ال ظام العام 
ااردابي احمــايــة ا راا  اا عراض اا موالي االقيم االجتمــاعيــة 
السالدة بهدف رحقي، اإلحساس با من االةمأصي ة لل رد اال ماعة 

 ال ظام. ااستقرار

 (00: 8117لهذلم،)ا 4

لي القيادة التي رتميز بم ات ميادية امهارات رميز صاحىها عن 
يير  من القـادة ار ر ن ممـا ي علـه يتولى ميـادة الم موعـة ب  ا ة 
اامتدار االوصول بها إلى الهدف الم لودي االسيةرة على ما ي لأ 
من ظراف اأرمــات أم يــةي ار ون لــذ  الســــــــــــــيةرة بــار ــاذ مرارات 

 .اعيد الوضع ا م ي إلى ما  ان عليه سابقن رشيدة ر
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 (404 :8117)زهران،  5
لن التـــــأثير على الرجـــــال اروجيههم صحو لـــــدف معين بةر قـــــة  

  م ها ارعااصهم ا  اااللهمرضــــمن بها طاعتهم اثقتهم ااحترامهم 
  ."م ها إلحرار ال مر ارحقي، الهدف د  ال ب  

 (0: 0992)كلية القيادة واألركان، 1

لةة التي يمارســــــها شــــــ ا ما لي ال دمة العســـــــ ر ة على الســــــ 
ي ا لررىته االوظي ة التطىقـن  امرؤاســــــــــــــيـه لي ظـ  صظـام ي ولـه ذلـ

الرمـت  ليـة القيـادة اا ر ان بين القيادة الن القيادةيّ  ي يلــــــــــــــبلهـا
لعرلتها بأصها " لن التأثير على الرجال بةر قة روصلهم إلى اص ار 

 مهمة ما".

 (00: 0993د ال س رية،)كلية الملك خال 3
م موعة من المـــــــ ات التي رســـــــاعد أحد ا شـــــــ اص على إم اع 
أش اص آ ر ن للقيام ب لاط مد ي ون يير محىق إليهم أا يل   

 ."عليهم ةورة 
لتامي اعلى يعملون رحت ميادره ا ســـق االلهم ا ن  ها رلـــترك ب اصـــية التأثير على مَ لي أص   الت ريفاتوتتفق جميع 

م ا لراد الذين يمتل ون ســـــــمات امهارات اصم  ميادي محدد يؤللهم ل   مها م ية بأص   القيادة   عرفي  لىاحَ  ا ذلا لإن  
القدرة  من   ل يلقيادة ا جهزة االوحدات المســئولة عن ح   أمن اســ مة المواط ين االســ ان لي م اط، ر لي هم

 الظراف اا حداث بقرارات رشيدة اسليمة. جميعاالسيةرة لي 
 

 :األمنيةمبادئ القيادة  8.8.8

 :لما أساسيانيالقيادة العس ر ة اا م ية لها ع مران  يقرر علم ال  ا العس ري أن  

 يقيادةمىاد  ال االع مـــــر ار ر لو يااجحن ص ايتمـــــف بها اللـــــ ا لي ون مالدن  صـــــ ات القيادة التي ي ق أن  
ن رىاعها من مى  القالد ل ي ر و اول الواجق لي القواعد اا صــــــــــــــا م ن رعر ف مىـاد  القيـادة ا م يـة بأصها: 

     ل رجا ي ا ذ رتالل دراســــــات ار ارب أجر ت على ميادات ســــــابقةصاالتي رم اســــــت  صــــــها من  اجحةيص ميادره
 :ارتم   لي ال قاط التالية لي دراسته المىاد  (72-78 :2449)

  قالدي حي  رم  ه من الوموف شــــ مــــية ال المعرلة أثر لي الهذ  :تطويرهام رفة النفس وال مل على
االوموف على جواصــق الضــــــــــــــعف ليىــادر  على جواصــق القوة ليعمــ  على المحــالظــة عليهــا ارةو رلــاي

ور القمــــــ أا يير المدرك ل واحي االقالد ال ال  ل مــــــالا ص ســــــهي حي هيبع جها اإصــــــ حها لي 
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ا رضـــــن مع ن  ســـــوف ي و ا  اي ون مالدن  ن  االضـــــعف لي ص ســـــهي اال يســـــارع لي إصـــــ حها ال يرجى م ه أ
)رحم الله امرأ عرف مدر ص ســــه( الي الم ال  ضــــي الله ع ه:امد مال عمر بن عىد العز ز ر  يلل لــــ 

 .ر لى مالة أرمة أم ية رواجههاأال ا م ي ي ق 
  رتولر لديه مدرات اإلبداعي ليىت ر أساليق  ن  ال يد لو مَ  االقالد والتكتي ية:الكفـااة مف الناحية الفنية

 يواجهها.مستحدثة مع م تلف الموامف االظراف التي  سالم لي ح  مل  تر   ميادية

  لذا المىدأ سيدصا محمد مرر : عبائهاالبحث عف المسؤولية وتحمل   :ا ل م   راع ٍ )كل محين مال
 ا ال لي مهمة القالدي الي رحم ا ساس لهذ  المقولة اضعت  ي2019العسق صي  (مسئول عن رعيته

مسؤالية ال قة بال  اي االقدرة على رحم  ال كذلا الي رع يي حتذا لي ذلاي  ل ا م  ن  امدمالمسئوليةي 
حم  ص ا  يت ن  أي رل ي  لو مَ  مالدَ  التواب لديق أن   الي ذلا يقول عىد ياأدالها على الوجه ا م  

 .أا لل  التل ي  الذي يلرف عليه

  ـــموع وفم الوقت ـــرار المسـ ـــاح القـ اار اذ   ب ا  القرار اار اذ  ص ة مميزة للقالدي يةعمل ب:المناساتخـ
لإذا لم  ص ســــــهعلى مســــــمع من ال ميع الي الومت الم اســــــق له ألمية  ىيرة ال رق  ألميته عن القرار 

  .ص سه لدعلى القا إي ابان  أا ي ن لي الومت الم اسق رضيع لرص رأثير  اص احهي ا  ع ا سلىان 
  رح يز  رق ط تاحةالم  ا ي ية اســـــت دام الوســـــال    تم   بالقالد ص ســـــهيا  (:ال ليا )الم لالقدوة الحســـنة

 ت ي باللــــر  ي ار ر ن لتحقي، ا لدافي اا ســـاليق العلمية التي يتىعها القالد لتلــــ يع ار ر ني ل 
لي  ال ا يي،التةىعلى  ال ظريي االتمورات الم اليةي اإصما عليه التةىي، العمليي اإدراك مدرة ار ر ن

ه أمر علي ا لرغ من  تابة الملى )صلى الحديىية( مع مر شلمّ  ل ي ال ىوي  ير مداةي لالرسـو الهد
راا  صهم مد حوصـــ يتحللوا من عمررهم؛ ي حرااي ثم يحلقوا من أج  أن   أن    م المـــحابةَ  ة االســـّ المـــّ 

قم ي للمــا لم يث ث مرات ى مــال ذلــاواللــه مــا مــام م هم رجــ  حتّ " ام عوا من الىيــت. ليقول الرااي: 
: يا صىي الله أرحق ذلا؟ ةســــلم م هم أحد د   على أم ســــلمةي لذ ر لها ما لقي من ال اسي لقالت أم

م همي  احدن أ حالقا ليحلقا ل رج للم ي لم ى ر حر بدصاي اردعوم هم  لمـة حتّ  اا رج ثم ال ر لم أحـدن 
ابعضــــــــــــهم يحل، بع ماموا ل حرااي اجع  ل حر بدصه ادعا حالقه لحلقهي للما رأاا ذلا ى ي اد تّ ح ضــــــــــــن

       (16188أحمد لي مس د  ع هما ) راا   " ابعضهم يقت  بعضهم يمن 
  مع ال  ود االلعور بلعورلمي االتألم  الرجال لي العيش امعرلة :لرفاهيته م رفـــــة الرجال والســـــ م

 عادلي م هم عم ن  اال رتم لـذ  ا مور إال بوجود االصســــــــــــــ ـامي لهي المعرلـة التي رعةي   ن  يرالمهم
ي اذلا لقد ســى، إلى ذلا الهدي ال ىو  يقرر لؤال  ألمية المعرلة بالةىيعة اإلصســاصيةي امى  أن  ي طامته
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لقام إليه رجال  ؟يأ ذ لذا الســــــــيف بحقه ن  مَ  :"بيد ي لقال الســــــــيف لي يزاة أحدي ع دما مســــــــا 
)أ رجه مسلم لي " لأعةا  إيا  ةدجاص ى مام إليه أبوأمس ه ع هم حتّ  ير دان أ ذ لذا السيفي ال  ه 

قدراره ل إســـــ اد المهمة الم اســـــىة لللـــــ ا الم اســـــق رىعان  لهذ  المعرلة لي التي رتيى (2034صــــحيحه 
 .اإم اصيارهي اطىيعته ال  سية ااالجتماعية

  ـــــــــق رجالك مطل الذا من شـأصه القضا  على اإلشاعة أا الحرب ال  سية التي مد رعم  عملها   يف: ـ
 .قوات المسلحة إذا لم يتم التمدي لهاال لي

   القالد ،  زةالمهمة م هومة املرف عليها ام  بأن   التأكد :التاك ـيف ور اإلحســاس كالمســؤولية لد
 مناله مد لهمتالمهمة المةلوب ر  يذلا  بـ  عليه التأكد من أن   ا م ي ال ي ت ي بـإصــــــــــــــدار ا اامري

ى  المرؤاســــــــــين الم  ذين للمهمةي ام تا  لذا المىدأ لو عام  م  ب   أبعادلاي ار اصــــــــــيلها منكام ن 
يســــــــــتةيع بواســــــــــةته التأكد من لهم المهمة من ال ميعي اأصه رم  االرمــــــــــال بين القالد اأرىاعهي الذي

 .اإلص ارل   مرحلة من مراح   ص ارلا من   ل المتابعة المستمرةإ

 ــك على  ن  د ي عـــ  القيـــادة ال رتـــأثر بـــالظراف  ن  لو مَ اة ـــا  ال ر ،  د:واحــي ملوا كفريق  رب رجــال
 .للم موعةالذي من ثمراره ار اذ الىدي  ال الز ع د لقدان القالد ا ال  الةارلة

  ــــــتخدم وحدتك  بقاا صحو  الموجهةه يقيم    رحر ار أن   د  لذلا ال ب   ارىعن  االقالد ا م ي ا:إلم انياته اسـ
 االم ان.ر اسق الزمان  استراري يةرحقي، الهدفي ااضع 

تحســــين   ا ة ب ان اثيق ان معظم لذ  المىاد  مررىةة اررىاط بعد اســــتعراض مىاد  القيادة ا م ية يرا الىاح  أن  
ـــــــموع لي أا مىدا موصن  يار اذ القرار إذا ما رم العم  بها على الوجه المحيى االم الي ـــــــرار المسـ ـــــــاذ القـ  ار ـ

ي الومت الم اسق له ألمية  ىيرة ال رق  ألميته عن القرار اار اذ  على مسمع من ال ميع ال يالم اسقالومت 
 ارق    ا ره.لإذا لم ي ن لي الومت الم اسق رضيع لرص رأثير  اص احهي  يص سه

 :األمنيةماط القيادة ن  8.8.7

 :هما ،مطيف  ساسييفنتنقس  إلى  األمنية ماط القيادةن 

  للضـــــــــب  على ة لي يد القالد ااســـــــــت دامهاا ســـــــــت د لذا ال م  على رر يز الســـــــــلة اإلرغامم:النمط 
  نيار ر العدا  االتعدي على  امن شـــــــأن لذا ال م  من القيادة إظهاري بواجىارهمالمرؤاســـــــين للقيام 

 صية.ساصاإلارمز ، الع مات  المع و ةي  اض الرا  صاا
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  لالقيادة  ياإلم اع ،طاعة القالد ار  يذ أاامر  رأري عن طر  يســـــت د لذا ال م  إلى أن   اإلقناعم:النمط
اليا عن طر ، ال وف  اإلم اعية ر ع  المرؤاســـــــــــــين يةيعون أاامر القالد عن ريىة اامت اع ذاريي

برر ســــــــمارها امن أ ار ر نيالتأثير لي  االقيادة اإلم اعية مالمة على مدرة القالد امهارره لي ياالرلىة
ه صإشراكهم لي ار اذ القراراتي االذي من شأبألميتهمي ا  سـاصي للمرؤاسين اإشعارلمصق اإلصمراعاة ال ا

 .(73: 2449)ال رجي  تاجيةصاإل رلع الرا  المع و ة ار ادة

 :هم ،ماط ن ثالثالنمط القيادي حسب المواقف األمنية فم  (121 :1997)  عبد الل ويحدد 

  امي أا ظةابع ال ال ي ون لذا ال م  لي ميادة المؤسسات التعليمية ذات م أن  من الم ل   الفردي:النمط
ضــرار ة اعاجلة ال رتيى لرصــة للملــار ة  ا ع د التمــدي لحاالتأيضــن  اا ذا ي ون م لمن  العســ ريي

يمـــــــلى لذا ال م  ع دما ي لف أحد القادة بمهام ذات طابع   ما اســـــــر عةيلحاجتها لقرارات حاســـــــمة 
ى،  م  ال ردي من ال وع اللذا ال القادة   ي ونَ  ا أن  رابعين. امن الضـــراري جدن  ســري ال رســمى بإشــراك

  االمالى. ال ير
  ع د بالعامليني ا  لي حال التمـــــــدي للملـــــــ  ت التي رتعل، ام لمن  لذا ال م    ي ون   الجماعم:النمط

 .ا م يةالت ةي  للعمليات 
  ىاح ين لدراسة لل لذا ال م  لي المؤسسات العلمية االىح ية التي يترك ليها الم ال يملى الحر:النمط

 ما  ياإلجرا ات الم اســـــىة بلـــــأصها اار اذ ارقييمهاياإي اد الىدال  الم اســـــىة  ارحليلهايد الملـــــ لة أبعا
 .جر مة معي ة رحتاج لتظالر ال هود يملى ع د ر ليف لر ، بح  بإرالة يموض

لمقاييس  ســلوب  اتب ا  عدة واعنالقيادات األمنية  و ال سـ رية إلى   (251-206: 2445) الحسـنويصـن  
 :وهم كاآلتم تباع،األ ل القادة مع تفاع

  ا ي  رد القالد اليه رســــــمى لذ  القيادات بالتســــــلةية أا الد تارور ة أا ا ارومراطيةي دكتاتورية:قيادات
 ن اإلرلاب اال وف اارىاع التعليمات دا  االع مة بي ه اةين مرؤاســــــيه أســــــاســــــها القراريبالرأي اار اذ 

 (85 :2415 ومحمدي)أبو ال ور يقترب من العدم  ا ق  ليها جو الحر ة إلى حد م املةي

  المرؤاســــين  القيادات من لذا ال وع رلــــرك بأن   (206 - 80 :2417) البامدييذ ر  ديمقرا ية:قيادات
الية بين ا سعون لتور ع المسؤ  بالم ظمةيلي ار اذ القرارات اما يتمـ  م ها برسم السياسات المتعلقة 

 فها تب اا ويصـــنمرؤاســـــيهمي ا هتمون بآرا  األ ار  ااحدةي يزلا لي جهة ألراد ال ماعة اال يقومون بتر 
 :اآلتملمقياس التوازن  و عدم التوازن  يف ال قل والقلب إلى 
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ي الموامف ل امــد يررىــا ايجر ئــن لــذا القــالــد ذ ي ال  ــه ليا  ضـــــــــ ي :قــائــد يتمتع ك قــل كبير وقلبــ   -
مــــــــــــه الذ ي الذي ر ق القالد لذا لإن   يمت الم اســــــــــــقا لي الو ا م لمن اةالتالي ال يعةي مرارن  المــــــــــــعىةي

 إعداد  اردر ىه. الل اعة ليا باإلم ان رحو له إلى مالد جيد مهما عمل ا لي سىي 

 ال روليه الذا لي ح ال  ه ش اع اجري ي لذا القالد ليا ذ يان  صغير:قائد يتمتع كقلب كبير وعقل   -

ل سالر التي لهو ال يىالي با يقودلمي ن   عليه اعلى من االن ا ي قلق اةا ألوجن دلاعين صلمر ز ميادي سـي ون ا
التي   ظماتلى المع الوجود م   لؤال  يعتىر  ةرن  يســل نا اال يتحســق لل تالل موارهيرمــيىه ارمــيق 

 .يقوداصها
ة بين صه الموار الل لقد الىه اال رأةيلذا القالد ي مع ما بين الذ ا   :كبيرقـائـد يتمتع ك قـل كبير وقلـب  -

 :2445ي )الحســــــن القيادة.اردر ىهم على لن  ام   لؤال  مةلوب رلــــــ يمــــــهم لرعايتهم االقلقيق  الع
206- 251) 

لراد لتحقيقهاي اصوعية ا ى ســــــــــــــعري االمهام التي ةا م ي عمـ  القيـادةطىيعـة  ل ـا يرا الىـاحـ  أن  امن 
ق  أا رتعام  ب م  ميادي ااحد ل أالي رض على القيادة ا م ية  السالداالعس ري ا م ي  ي اال ظاماالمرؤاسين

روارن ما بين الرضــــــــــا ااإلص ار اأال   ذلا على القيادة ا م ية أن  ي رر ضــــــــــي  صم  ميادي عن صم  ميادي آ 
 ال ي ون الوصول لإلص ار ا ذلا أن   يي ون رضا المرؤاسين على حساب اإلص ار االوصول لأللداف المرجوة

 يي ون من   ل ش مية القالد اال م  القيادي ا م ي الذي سيتىعها   لذا  يعلى حسـاب رضـا المرؤاسين
" : لله احي  يقول رســـــــول  لحدي  ال ىي ا ذلا عدم التعام  بالملـــــــقة االبىن اال ور للمرؤاســـــــين امت االن 

 ،شــــق  الَ ، عليهم لـــَ لَ  يئنامتي شـــمر أ  ن أَ م   يَ لّ  ا   ن  م مَ ه  ، بهي الل  ارل  ، بهم لَ لَ رَ متي شـــيئنا لَ أ   ن أمر  م   ي  لّ  ا   ن  م مَ ه  الل  
رحدث القالد اإلص ليزي موصت ومري لي لذا المــــــــدد حي  مال ي ق مراعاة  كذلا، (1626)راا  مســــــــلم  ." عليه

العام  اإلصســـــــاصي ااالحت اظ ب قة ال  ود ادراســـــــة ص ســـــــيارهم االتعم، لي دراســـــــة علم ال  ا ا اصـــــــة ص ســـــــية 
  مومه.

 :دور ومهام القيادة األمنية 8.8.4

القيادة ا م ية معرضـــــــــــــة لي    امت احين للموامف ال  الية االتي رتســـــــــــــم بعدم الوضـــــــــــــو  اجه  أبعاد  إن  
ع اصــــــــــرلاي االتي يحتاج حي ها القالد ا م ي إلى مرارات ســــــــــر عة اســــــــــليمة ذات   ا ة عالية رحق، ا لداف 

 .(36: 2443)العتيىيي 
 منم، على النحو التالم:مهام القائد األ فإن   (03: 2449) الفرجكما ير   
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  ا ال تيار ألض  الةرق لمواجهتها من   ل جمع المعلومات.دراسة ارحلي  المومف رمهيدن 
 .رحديد الىدال ي اضرارة إص ار لذ  المرحلة بالومت الم اسق 
  ا تيار الىدي  ا م   من بين الىدال ي امن العوام  التي رســـــاعد القالد لي عملية اال تيار االســـــتعاصة

 علم بحوث العمليات اعدم التردد لي ا تيار الىدي .ب
  ررشــــــــــــيد القرار المت ذ من م ظوري الت يف الموضــــــــــــوعي للقرار المى ي على الحقال، الموضــــــــــــوعيةي

 االت يف اإلصساصي له االذي يتم   لي مدا رقى  ا لراد له. 
 .ضرارة احترام    اررا  االل ميات ارهدلة المومف المتورر 
 (124: 2440)اللع ني ا لداف بوضو   محاالة رحديد. 
    م هم    حسق ا تماصه. ااحد إب غ القادة المررىةين به بالمهمة اطلق المعلومات من 
 .رقدير المومف االتأكد من ال الز ة 
  اإلشـــراف على ر  يذ المهمة االمتابعة اار اذ القرارت حول رعدي  ال ة  لي مرحلة الت  يذ االتأكد من

 دات الت ظيم ا م ي رقوم بواجىارها على أكم  اجه.   اح أن  
 .التأكد من إص ار المهمة اإح ام السيةرة على ا اضاع 
 من است مها حتى اصتهالها. ا ن طلق التقار ر من رابعيه    حسق ا تماصه عن المهمة بد 
 (55: 50: 2445)اللهراصيي  ار  يذ أي أاامر رمدر إليه من القيادات ا م ية العلي. 
  يةي أاجه ال  ا  االقمور لي ر  ذ العمل إلىرقييم ا اضاع اا دا  لي التعام  مع المومفي االتعرف

ا م   ذلا ال ىرة المســــــــت ادة من الت رةة بهدف العم  على ر لي أســــــــىاب القمــــــــوري االتر يز على 
 االست ادة من عوام  ال  ا  لضمان أدا  ألض  لي موامف مستقىلية. 

   ها رســـــاعد بلـــــمهام اأداار القيادة ا م ية إذا ما رم أ ذلا باللـــــ   ال اد لإص   ىاح  أن  امن ل ا يرا ال
ا   أيضــــن ارســــاعد على التعامر ز ها رما أص  ال ســــيّ كىير لي رحســــين   ا ة ار اذ القرار لي المؤســــســــات ا م ية 

لذلا  لعلمي ع د ار اذ القراريعملياتي االتعام  المحيى ااباسـت دام أسـاليق ار اذ القرار الحدي ة من بحوث 
مع دراســـــــــة الىاح  التي رســـــــــعى إلى رحســـــــــين   ا ة ار اذ القرار من   ل القيادات ا م ية لي ارارة يتوال، 

 الدا لية.

 :األمنيةمقومات القيادة  8.8.5

عليه ي ون  ي ق أن  ا الي م يي ق على القالد إدراكها القيادةيا لي  ىيرن رنا ل اك ث ث عوام  رليسية رلعق دا 
   :ل   عام  من لذ  العوام موجز ي عله. اليما يلي شر ٌ  اما ي ق أن   يعرلهي اما ي ق أن   القالدي
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   الي ا ســــــــــاس  القالديا تضــــــــــمن لذا العام  معتقدات اميم اأ  ق  القائد:ي ون علي   ما يجب  ن
م رتىع  ما القيبي  اطئةي لالمعتقدات لي االلتراضــــــــــــــات التي رةما ر ون صــــــــــــــحيحة أا القالديل  ا ة 

أا من  هييتعلماللـــ ا أا يلـــالد  أا  الي رأري مما يعتقد  االموامفيالســلو يات اا موال اا لعال 
 .على سلو ه اةالتالي ي ون لها رأثير بيئتهيموامف يواجهها لي 

   لى ع لي القيــادة امعرلــة رــأثيرلــا عــدة ي ــق على القــالــد معرلــة عوامــ  :القــائــدي رفــ   مــا ينبغم  ن
عد ى  معرلته ال امما ي ق على القالد المعرلةي ما ي ق عليه الىح  بلــــــــ   متواصــــــــ  عن   ر نيار
 ي ية ا  التابعينيلدا  ســـــــــاصي المتضـــــــــمن ل ي ية رح يز ار ر ني امعرلة م امن القوة االضـــــــــعفصاإل

 ي همليؤدي إلى ال قة المتىادلة ااالحترام اا اإرقان مهارات االرمــــال بار ر ن بلــــ   الســــلوكيرةو ر 
رحقي،  ار ا عمال ا صالضـــــرار ة للتحلي  االت ةي  إلة كما ي ىبي على القالد الحمـــــول على المعرل

  ا لداف.
   ال اك  يتح يزاال لذا العام  يت اال ا لعال اا عمال التي لها بالغ التأثير القائد:يف ل   ما ينبغم  ن

الد ال القـ اعليـه لـإن   لرجـ يرجـ   ول ألفرجـ  لي ألف رجـ  أموا من م لعـ  إن   :عىـارة مـأثورة رقول
 .(07-02: 2449)ال رجي  ا إال إذا امترن عمله اموله بعملهي ون مالدن 

القيادة ا م ية مدرة امداةي الذ  ألم مقومات القيادة ا م ية القدرة على  اما يرا  أن  الىاح   الي اعتقاد
لمتســارعة من   ل ما يمتلا من صــ ات اســمات ميادية مواجهة الموامف اا مور الةارلة اا حداث ا م ية ا

امـا يؤلـ  ذارـه من مهـارات ميـاديـة رســــــــــــــاعـد  لـذلـاي  ـذلا القيادة ا م ية مداة من   ل رعاملها لي الموامف 
  ."أردت أن ر ون أمامي ل ن أمامي إذا" :لما نالعملية اال ظر ة اامتدا  المرؤاسين بقالدلم اصدق القال  حي

 :األمنيةيادة مستويات الق 8.8.1

أج   جهودلا من أمســـــام الم ظمة ار ة  لها اروجه جميعالقيادة لي ا جهزة ا م ية لي التي رســـــيةر على 
  ارري: ،(52: 2418ال ي يي ) مستو اتا م ن رقسيمها إلى ث ث  الم لودةيرحقي، ا لداف 

  المهام  ار ميا حسن ر ظيم ظمة االلوالى ما ي   صالي التي رمـدر من ا  ال ليا:القيادة األمنية
ا يحق، بم ا م يةيلي ا مســـــام  اعرض أســــلوب العم  الم اســــق للقيادات ا م ية الوســــةى االت  يذية

 .ا لداف االستراري ية ا م ية للدالة
  تها لي صامعاا  ات ا م ية للقيادات العلياصالي التي رقوم بمهام إعداد الىيا الوســـــــطى:القيادة األمنية

ا بتوجيه القيادات ا م ية المـــــــبر   ا الومت رقومصاإعداد الىرامل اار اذ القرارات الي  رســـــــم ال ة 
 ارعليمات أم يةي الهذا لهي حلقة الوص  بين القيادات تها لي ر  يذ ما يمـدر إليها من مراراتصامعاا 
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 القيادة ا م ية الوسةى
 

 القيادة ا م ية المبرا 

 يوضح المستويات التنظيمية للقيادات األمنية( 5شكل ) 

لذا المســتوا  م( أن  1998 )امد بي ت دراســة أعدلا الرداديي المــبرا  ا م ية العليا االقيادات ا م ية
  ذلا ليا  ييقومون بالمهام اإلشــراليةي الديهم دار رليســي لي جميع مراح  صــ ع القرار القيادات من

ار  على آث ر و ق لؤال  القيـادات بـالقـدر ال الي من الســــــــــــــلةة ر ع ا مرحلـة ار ـاذ ي  مـا بي ـت أن  
م ظمة على   ا ة ال ر ع ا آثار إراحة ال رصــــــــــة لهم بالملــــــــــار ة لي ار اذ القرار  ك ا ة أدالهمي اأن  

 .بل   عام
  ادرة إليها من المـ الي القيادات التي رقوم بت  يذ المهام االتعليمات ا م ية الصغر :القيادات األمنية

تىر لذ  ارع العم يمن بيئـة  القيـادات ا على ارتمــــــــــــــدا للملــــــــــــــ  ت اليوميـة االراري يـة التي ر ىع
ق صى م ها من العاملين من جاصا د ت الوســــــــــــةى االمســــــــــــتو اتالقيادات حلقة الوصــــــــــــ  بين القيادا

 ق آ ر. صمن جا اال مهور المست يد من  دمات ا جهزة ا م ية

 

 
                                                              

 

 القيادة ا م ية العليا                                             
 

 

 

 
 

 (79: 2447دراسة السلميي : )الممدر        

 :األمنيةم وقات ف الية القيادة  8.8.3

مف و  المنشودة، تواج  القيادة األمنية مجموعة مف الم وقات التم تحول دون  دائها ال مل األمنم كالصورة
  : ه  هذه الم وقات

  لي االلتمام  يةصاصاا  ةيالمسئولياعدم الريىة لي رحم   االمعرلةيملة ال ىرة االعلم  إن   حاتية:م وقات
 ذة امر ز ة القرارات المت رىاعيا ملــاارة  اعدم بالبيريبالريىات اا لداف اللــ مــية دان االلتمام 
ا المعوق يتةلق للحد من لذ لذلاي المتعلقة بالقالد ذاره رعتىر من ا ســــــىاب الدا لة لي للــــــ  القيادة
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 ن ألمم حي  ذ رت أن   يذ بما روصلت إليه دراسةاا   الم اسـقي ا تيار الرج  الم اسـق لي الم ان
 ياالح مة االلـــــــــــوراي المســـــــــــئوليةيارحم   العدليالســـــــــــمات الواجق رولرلا لي القالد ا م ي ال اجى 

 .(57: 2445)المةيريي  االل اعة
  لمتقـدمةيا ى لي الـدالأثىتـت الـدراســــــــــــــات التةىيقيـة ملـة ال وادر القيـاديـة حتّ  :القيـاديـةقلـة الكفـااات 

 ا  القيادة صلي  ارليسين  الحمول على ا عداد ال رمة من ال وادر القيادية ذات ال  ا ة رعتىر عام ن ل
القادة من أج   يتم العم  على اضــع برامل ا ة  علمية مدراســة لتدر ق ع ج لذا العال، لو أن  ا 

ا را  ااجحن ص االلـــــــ ا لي ون مالدن  ر مية اصـــــــق  المهارات اال مـــــــالا القيادية الواجق رولرلا لي
التبلـــق عليـــه من   ل احتوا  القيـــادات المــــــــــــــبرا ارعليمهم  م ـــ  لـــذا المعوق يم ن الىـــاحـــ  أن  

: 2440 حســـــني) أ ةا لمبمهام امســـــؤاليات  ىرا مع ا  ذ على أيديهم ارقو م  اروجيههم ار لي هم
140). 

   على مىدأ ال  ا ة  االعتماد ضـــــــرارة (221: 2445) ال ىيســـــــي ا را  القادة: رق و ســـــاليب اختيار
 ل  ا ةياا مدمية  معيار ر ضيلي حين رتسااا  ااعتىار ا م يةياال دارة  أسـاس لي ا تيار القيادات 

ة اااللتزام بالحياد االموضــــــوعية لقياس   ا  االمقاب تياال تىارات  روضــــــع المعايير ارةى، على أن  
  المرشحين. اجدارة

   اال وف  لى لذا المعوق لي مظالر اإلح ام عن المىادرةييت :والوظيفمعدم الســـــتقرار النفســـــم 
أا ال وف من ار اذ  ا رجع ذلا لعدم ال  ا ةي الملــــــــاك ياعدم ال رأة على مواجهة  المســــــــئوليةيمن 

 .(148: 2440حسني ) امدرارهاأا عدم ال قة بال  ا  القراري

  ال  ا ات بمعوق عدم رولرالـذا العـال، مررى   األجنبيـة:العتمـاد على الخبرات والســـــــــتشـــــــــارات 
ة  ىرات ااســــتلــــارات أج ىي دا بىعق الم ظمات اا جهزة ا م ية إلى االعتماد علىاالذي حَ  القياديةي

 .(143: 2440)حسني  ال ردرك الملاك  المحلية االىيئة ال قالية

 القيــادة ا ا  ــق علىمعومــات القيــادة ا م يــة مــا ذ رت لي ا على مهمــة جــدن  لي اعتقــاد الىــاحــ  أن  
االتقلي  م ها حتى ر ون ميادة أم ية صاجحة رؤدي دارلا لي الم ان الم ل ة بهاي  ذلا يضــــــيف ا م ية ر  ىها 

الىاح  العديد من المعومات االم اطر التي رعمــــــــــــف بالقيادة ا م ية م ها العلو االت ىر ااالســــــــــــتىداد االظلم 
ســـيةرة عليهم  لها رعتىر من ا مور المهل ات االىح  عن مرؤاســين ذاي شــ مــيات ضــعي ة للعم  معهم لل
ا ذلا المســــــــــــــاعدين االمرؤاســــــــــــــين ا ك ا   يللقيـادة ا م يـة التي أحوج مـا ر ون للقيـادة الوارصـة القو ة الواعية

 ا مو ا  الذين ي ون على أيديهم ص ا  المؤسسة االعم  ااالررقا  ب   م وصات العم  .



32 
 

 :القرار اتخاح 8.7
 :اح القرارت ريف اتخ 8.7.0

من  هاإص  ذ إ  اصي  بلــ  الي الم ال اإلداري ي معا  مية  ىيرة لي الحياة الىلــر ة بلــ لقرار أ لعملية ار اذ ال
مع روسع ااصتلار الم ظمات ذات ا صلةة الم تل ةي اذلا ل ون  األم أسىاب ال  ا  لي الحياةي ارزداد ألميته

 ي(75: 2411)العتيىيي ليــات اإلدار ــة بم تلف اظــال هــا القرار لو المحور ا ســـــــــــــــاس الــذي رــدار حولــه العم
الق ي تهز ال رصــــــة ا بت مها بقرار صــــــ ن  االحياة مراري االقرار لرصــــــةي اال رصــــــة مد ال رت رري اال اجى لو مَ 

رحديد م هوم ار اذ القرار مد  ا لمية (ي57: 2411ماســــــمي )مى ي على الرؤ ة اال رأة اال ىرة االتوميت الســــــليم 
ي المت ممين بالعلوم اإلدار ةي ا اصة المت ممين م هم للهذا ال رض العديد من ال تاب االىاح ين اصىرا 

ت ، أا ي االبرض من ذلا لو رحديد م هوم علمي للقراري يم ن أن   م ال الســلوك الت ظيمي االموارد الىلــر ةي
 التعر  ات على ال حو التالي: اصستعرض ،(78: 2412)عىد اللهي ذ ر . سى، يىتعد عن الم هوم الدارج الذي 

 يوضح إسهامات الباح يف فم ت ريف اتخاح القرار( (5جدول 
 الت ريف الباحث م

 (71: 8102)الحايك،  0

عىارة عن م موعة من ال ةوات الســـــليمة االم اســـــىة لتحديد اا تيار ال يار 
ل أج  الوصــــول لل تالحي  يقوم بها اللــــ ا المســــئول من  يا ك ر صــــوابان 

ا  مــرف القرار إلى المومف اا تيار المرجوة أا ال  ا  لي ح  ملــ لة ما. 
القرار يعىر عن المومف الــذي يم ــ  الىــديــ   بــديــ  من م موعــة بــدالــ ي لــإن  

 االم ضـــــــ  لدا مت ذ القراري الذا بعق ال ظر عن مت ذ القرار ما  ان لردن 
ي ون دا ـ  ر ظيم االقرار  أن   أا جمـاعـة أا جهـة معي ـة أا م ت ىـة بلــــــــــــــرط

 محددة.يت ذ من مى  أعلى إدارة دا   ذلا الت ظيم الي ار الات 

 (40: 8107) رهوم،  8
 الحلول أا الىدال  المقترحة لي عمليـة ر  ير مر ىـةي اذلـا من   ل رحليـ 

ا ثم ألضــــــليته مواجهة الملــــــ  ت لحلهاي امن ثم ررريق رلا الحلول حســــــق
 .ض  ار  يذ ا تيار الح  ا ل

 (75: 8108)األغا،  7
عملية عقلية رعتمد على ا تيار ألضــ  الىدال  المتاحة على أســاس عدد من 
المعايير لىدي  ااحد من بديلين أا أك ر لي مومف حياريي أا الم اضـــلة بين 
 حلول بديلة لمواجهة مومف محدد امن ثم ا تيار الح  ا م   من بي هما. 

 (88: 8100)ال تيبم،  4
 العمليــة التــي يــتم بموجىهــا رحديــد الملــ لة أا الهـدفي االىحـ  عـن طر ـ،"

الم اضــلة بــين م موعــة مــن الىــدال ي امــن ثــم الىــت ال هـالي ليهـا باال تيـار 
 ."المل لة أا رحقي، الهدف الحـذر االمـدرك االهـادف لحـ 
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 (2010: 9، إ راهي  وشهاب) 5
ن ال عـ  ر ســــــــــــــد  إدارة عق صيـة معي ـة ب   الوظالف م    عـام نعىـارة ع"

 االمهام". 

 (80: 8119)فرحات،  1
ـــيلة متاحــــ ـــار  أصســــق اسـ ـــار  المقــــرر باعتىـ ـــار لعــــ  ي تـ ـــه إلص ــــار ةمسـ  أمامـ
 .الهدف أا ا لداف التي يىتبيها لح  المل لة التي رلبله

 (90: 8111)شاكسوغ،  3

ـــــى رحدي ـــــوم علـ ـــــي رقـ ـــــف"العملية التـ ـــــد مومـ ـــــ،  ـ ـــــة أا يحقـ ـــــ لة معي ـ ـــــ  ملـ يحـ
ألـداف يتـو ى رحقيقهـاي ا ع ـي رحديـد الىـدي  الـذي يــتم ا تيـار  مـن  م موعـة

ــدال ي ذلـــا الىـــدي  الـــذي يحقـــ، ــا ة بـــين الىـ ـــ ــة اال  ـ ـــ ـــــزام اال عاليـ ـــــايير االلتـ  معـ
 ."م ه يــة ر رشــد القــرار االــرأي العــامي ا ــتم لــي العــادة باســت دام  ةــوات

 (50: 8118)الهذلم،  2
ـــــــــــــــــــــــــا ي اذلا االمومف ا م ي يت  م القدرة على رقدير الموامف المواجهة بمـ

ــــــار ألـــــــضلها أك ربوضع  ــــــن بـــــــدي  ال تيـ من اةما يض المم  ةياةالسرعة  مـ
 ر ل ة اةأممر امت مم ن السيةرة على ال ةر ا م ي الةار  بأمـ 

صل ا إلى باسـت دام الوسال  العلمية التي رو  عدة رعر ف ار اذ القرار لو ا تيار الىدي  ا صسـق من بين بدال  أن   وير  الباحث
 الهدف ب  ا ة الاعلية.

 

 الممدر: )جرد بواسةة الىاح (

 :اتخاح القرار  همية 8.7.8

محتملة الوموعي أا  امف معي ةعملية ار اذ القرار رتم لمعال ة ملـــــــــــ  ت مالمةي أا لمواجهة حاالت أا مو  إن  
ىدي  ر ةوي على ا تيار ل عملية ار اذ القرار لتحقي، ألداف مرســـــومةي ا ت ، الىاح ون االممارســــــون على أن  

 .(79: 2418)الىلىيسيي ااحد من بديلين على ا م  

اعي لإلصســــــــان لي الو يررى  القرار بال لــــــــاط  نألمية ار اذ القرار ر ىع من ال تالل التي ســــــــتتررق عليهي حي إن  
حياره ال اصة االعامة السياسية ااالمتمادية ااالجتماعية االعلمية االتق ية ا ت اال ممالى ا لراد اال ماعاتي 

يؤدي إلى  ســــــــارة مادية امع و ة لادحة يمــــــــيق جميع ا طراف المع ية  ال ةأ لي القرار يم ن أن   لذلا لإن  
 .(78م: 2415)شىيري  دم جميع المع يين عدة ر ألداف ،رحقي ىبهي  ما يؤدي القرار السليم إل

 

ــــــة ار ــــــاذ القراري الــــــذي اكلمــــــ ــــــة عملي ــــــة التي رعمــــــ  ليهــــــا اإلدارةي رادت ألمي ــــــد الىيئ  رادت درجــــــة رعقي
 ايل لمــا رادت درجــة ربيير الىيئــة التي رعمــ  ليهــ يالمســــــــــــــتقىــ  يير مؤ ــد يتعل، بــالمســــــــــــــتقىــ ي اةــالةىع لــإن  
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 لقراري ارعد عملية صـــــــــــــ ع القرار أحد ا داار ا ســـــــــــــاســـــــــــــية التي يمارســـــــــــــها المديررادت درجة رعقيد ار اذ ا
 .(79: 2418)الىلىيسيي  ع د أدا  اظالف الت ةي  االت ظيم االتوجيه االرمابة

العــ   اال تــابي د لــذ  ا لميــة العــديــد من الم  ر نألميــة ار ــاذ القرار عمليــة ي يــة عن التعر في امــد أكّــ  إن  
 اذ شــــــىه ســـــــيمون ار يمون " الذي اضــــــع صظر ة لي اإلدارة أســــــمالا ب ظر ة ار اذ القراري لقد أبررلم " لرةت

  ااإلدارة  تحمـــــي  حاصـــــي  القرار ملق اإلدارة ال ابق الذي يحق، للم ظمة االســـــتمرار ة لي ال لـــــاط االعم 
ي قرارات المت ذة للي ار اذ مراري اةال ع  ال رتحرك ا صلـــــــةة اا عمال ار  ذ إال من   ل ســـــــلســـــــلة من ال

  مديرما يميز ال لعلى ســـــــــــىي  رحقي، ا لداف ب  ا ة عاليةي الع ّ  يم االت شـــــــــــتى بلـــــــــــ   متراب  امت ام 
 .(78: 2417ي )عقيليامهارره لي ار اذ القرار   ا رهال اجى عن يير ال اجى لو 

 رعةيــ  العمــ ي ارومف إلى رومف ار ــاذ القرار مهمــا  ــان صوعــه يؤدي ا أن  ارىرر ألميــة ار ــاذ القرار أيضــــــــــــــن 
 .(73: 2414ي )ال ه ي ال لاطات االتمرلات يؤدي إلى اضمح ل المؤسسة اراالها

همة لي حياة أي ر ظيم أا مؤسسةي معملية ار اذ القرار عملية أسـاسية ا  ( على أن  2009) Lehrer دامد أكّ 
اإلدار ة م   عملية االرمــاالتي الي اللــب  اللــاي  للمدير ن االقادةي امحور أســاســي من محاال أصلــةتهم 

رتبلب  ارتدا   لي    مظهر من مظالر ا عمال اإلدار ة للم ظمة االمدير يت ذ مرارات  ىيرة أا صــــــــــبيرةي 
راري يــة أا اســــــــــــــتراري يــة رتعل، بوظــالف الت ةي  االت ظيم االتوظيف االقيــادة االرمــابــة اييرلــا من العمليــات 

 اإلدار ة. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (13: 8101: فيا  وآخرون، ر)المصد 

  الت ةي

 الت ظيم الرمابة

 التوجيه

اتخاح 
 القرار

 أهمية اتخاذ القرار بالنسبة للعمليات اإلدارية( 6شكل )
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عملية ار اذ القرار من ألم  من   ل ما ســـــى، اةعد اســـــتعراض ألمية عملية ار اذ القرار يرا الىاح  أن  
أراا  اممتل ات ب القرارات رتعل،  ن   يا لي ال اصق ا م ي للقيادة ا م يةالعمليات اإلدار ة االقيادية ا موصن 

ن العم  م د  ب   لذا ال يعملية ار اذ القرار رد   لي    اظالف اإلدارة االقيادة الىلـــــــــــري  ذلا يرا الىاح  أن  
 على رحسين   ا ة القرار ب   الوسال  االةرق سوا   اصت رقليدية أا علمية.

 :اتخاح القرار مراحل 8.7.7

اذلا  يارمت ذ القر عملية ار اذ القرار رمر بمراح  متعددة يقوم بها  ارت ، أيلق الدراســـــــــات االم الل على أن  
 الي سىع مراح  على ال حو التالي: ي  ا ة اذ لي ون القرار  

  االمحدد ســـــ فالملـــــ لة لي عىارة عن االصحراف عن الهد :لى المشــــ لة وتحديدهاإالت رف  يأا ل ل ن
  مراري لذ ذر اايســــــــــــــتلزم  فالذا االصحرا يي ون  ق أن   حـالـة عـدم ارزان بين مـا لو  ـالن اةين ما ي

  ت اصلراد العاملين معهي امن ا موعة  عمال بواسةة ما رمام إرواجه المدير أث ا  ميامه ب فالموام
 المةلوب لي لذ  المرحلة لولي لذا عدة أمور بين ضأا التعار  ضأا الملـــــــــــاك  البمو  فلذ  الموام

 .ةلمالملــــاك  القا ىالحلول المقترحة ملــــاك  أ را إضــــالة إل رضــــيفال  ىرعر ف الملــــ لة بدمة حتّ 
  .(79: 2411)رعلقيرسه  عملية ع جها  ىلذلا يستحسن رحديد المل لة بل    مي حت

 :ا م ن رم يف المل  ت حسق التم يف ارري

 .مل  ت راري ية: الي المل  ت المت ررة -

 .ملاك  حيو ة: الي المتعلقة بال ة  االسياسات المتىعة لي الملراع -

على حداثهاي ا عتمد ع جها على مدرة  مؤشـــــــــراتملـــــــــاك  طارلة: الي التي رحدث دان اجود  -
 .(90: 2440)مي الي ي  المدير لي ار اذ مرار  بسرعة احزم

 العديد من الملــــــــــاك  التي  يران يواجه المد :جمع البيانات والم لومات الصـــــــحيحة عف المشـــــــ الت
له لد ىإلول صــــالقرار لي الو  نجاح داتمحدالهاي امن ألم  ســــليمة اااضــــحة ر تمراراذ رتةلق ار ا

 لتالمســـــــــــــتقىلية اص ترلامـــــــــــــرم   ر المدير تمرارا اعتىار أن   ىادمتها عل تم االرة المعلوما لو ح
 .(79: 2443)عليانيمتومعة لي المستقى  

 ضلها أك ر من ح ي ا لما أم ن عر  د  ب   أي ملـــــــ لة ال :وتقييمها تحديد البدائل  و الحلول المم نة 
ليمي القرار الســـــ ار اذ ىالقدرة عل رادتالمم  ةي  لما  الىدال  يعجم ضأكىر عدد مدن الىدال ي ب  عر 

أا من  المدير ىعق علمأكىر من الىدال ي امن ال اةقدر ألمية المل لة بقدر ألمية الت قيق عن عدد
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رارهم ار ر ن ا ى تمعلوما ىيعتمد عل ىاإلداري ال اج ن  إا ب   الحلولي لي ون عالمن  مت ذ القرار أن  
عىــد الرحيمي ) تاعقــد االجتمــاعــا تإجرا  الم ــاملـــــــــــــــا، ر طا عن ذلــم الىــدالــ  المم  ــة ا ظعلمعرلــة م

اجود بدي  أا  يار ااحد  ي ملــــــ لةي لي لذ  ال ةوة صدرة  لي  ذلا صود التحدث أن   ي(04: 2443
دد ع  ي عم  أا ملــــ لةي ا ت رع من لذ  الدالل  االىرالين عدة من اجود أدلة أا برالين د  ب   لذلا ال

ديــد لــذ  ا تم رحــ يار ل  تيــار ليمــا بي همر ت متــاحــة لمت ــذ القار ون  يــار  أن  يم ن  من الىــدالــ  التي
 .(05: 2418)الىلىيسيي  الىح  العلمي الىدال  من   ل طرق 

ــــــــــــااالمعلومات ىياصات لا للقن ا ة لمل لل مم  ةلول ح نالىح  ع ميتـــــــــــــ  ة حمر الىدالللي مرح م لتي رـ
ى يتســـ ى تّ ح يير الم اســـىة  الىدال اســـتىعادم  تا اي هصـــيايتا ة لة رحديد الملـــ لمرحلي  ســـل ناا هجمع

إي اد ح  مم ن للملــــــ لةي ثم رتم عملية الم اضــــــلة بين الىدال  الم تل ة على ضــــــو  الهدف المقرري 
الل اإلي ابية لى ال تإارعيين ما يتمتع به    بدي  من مزاياي اما يلوةه من عيوبي حي  رتم التعرف 

لذ  المرحلة من أصـــــــعق المراح   داالســـــــلىيةي االىح  لي إم اصية مســـــــالمته لي ح  الملـــــــ لةي ارع
 .(252: 2440)الممريي اأعقدلا 

  بعد المقارصة ارقييم الىدال  االم اضلة بي ها يتم ا تيار الىدي  ا صسق من بين  :األنسباختيار البديل
امن عالم   رار اا تيار الىدي  ا صســــــق من م  ر ررلا الىدال  المقترحةي ار تلف عملية ار اذ القر 

عملية ا تيار الىدي  ال، معايير م تل ةي ألمها  أن   (2448) عياصـــــــــرة ري حي  يرا إدارة اميادة ر
 كما يرالا: 

 للهدف أا ا لداف المحددة.  الىدي ،رحقي -

 روال، الىدي  مع اإلم اصات المادية االىلر ة المتاحة. -

 ألداف الم ظمة اميمها اصظمها. ار اق الىدي  مع -

 مىول ألراد الم ظمة للح  الىدي  ااستعدالم لت  يذ . -

 درجة رأثير الىدي  على الع مات اإلصساصية دا   الم ظمة. -

 درجة السرعة لي رةىي، ار  يذ الىدي . -

 ك ا ة الىدي  االعالد الذي سيحققه. -
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  تنفيذ القرار ومتاك ت 

تم ي يمـــــــــــ  القرار إلى ار ر ن الم وط بهم ر  يذ ي اأن   أن   د  ب   ذي لذلا الالقرار يت ذ لي   ال شـــــــــــا أن  
رهيئــة الم ــاخ لتح يزلم على رةىيقـــه ار  يــذ ي ل  ــا  القرار ال يعتمـــد على صوعيتـــه ال ن يعتمـــد على 

  يذي بعد  ر الذي عليه التلعالية التةىي،ي  ذلا رةىي، القرار لو حمــــــــــــيلة رقى  ار اع  الةرف ار
ى صواحي ال قا لإلتعرف لرتابع ر  يذ القراري اذلا  يوضـــع القرار موضـــع الت  يذ ي در باإلدارة أن   أن  

يت  م مع الظراف إذا  ان التعدي  مســـــــــمو  بهي أا رؤ ذ لذ   اأا الضـــــــــعف لتعم  على رعديلها بم
 .(04: 2410)أبو سمرةي ال واحي لي االعتىار ع د ار اذ مرارات أ را 

 وصـ  مراحل عملية اتخاح القرار، وحل المش لة  (19: 2414) الشـوب م الباح يف قد قام  حدكذلك 
 :مراحل يم ف حكرها فيما يلم لى مجموعةإالم ينة، 

  رت ون لذ  المرحلة من رعر ف الملـــ لة الهمهاي حي  ر يق لذ  المرحلة عن الســـتكشـــاف:مرحلة 
ما لي مؤثرارها؟ ال  يســـــــــــتةيع صظام ا ســـــــــــئلة اررية: ل  روجد ملـــــــــــ لة؟ اأين اما لي صتال ها؟ ا 

 المل لة؟اإلداري رولير المعلومات المةلوةة لح   المعلومات
 : يقوم ا لراد بتحديد م موعة من الحلول االىدال  المم  ة لح  الملــــــــ لة التي رم رحديدلا التصـــــمي 

مراح   مرحلة منا لي لذ  الي ارعد صظم دعم القرارات التي يم ن ب اؤلا ارمـــميمها م اســـىة جدن قناســـاب
 .القرار ار اذ

 :ةوة مهمةي من   لها يتم ا تيار ح  من م موعة الىدال  المقترحةي ال ا مد يحتاج الي الختيار  
 مت ذ القرار إلى صظم دعم مرارات ذات إم اصيات عالية رســــاعد  لي ار اذ القرار الم اســــق من ضــــمن

للمعلومات المتوالرة من ماعدة الىياصات ال اصـــــــة ا م موعة الىدال  المحددة لي ال ةوة الســـــــابقةي طىقن 
 .دعم القراراتي ارم   المراح  ال  ث السابقة  ةوات ار اذ القرار ا ساسية ب ظام

 من رةىيقــهي ارتةلـق عمليـة التةىي، معلومـاتي امـد رتراا   د  بـ   ا تيــار الىـديـ  ا م ــ  ال بعـد :التنفيـذ
م   برصامل ر ةي   مات مت املة إلى صظم معلومات صبيرةالمساصدة لهذ  ال ةوة من صظم معلو  ال ظم

المراح  التي ذ رلا م موعة من  ي الي رأي الىاح  أن  شـــ مـــييعم  على جهار حاســـوب  ملـــار ع
تي ا تل ــت المســــــــــــــميــا ا ذ ر  اللــــــــــــــوة ي لهي ص ا المراحــ  اإن  الىــاح ين لي ا على ال ر تلف عمّــ 

   التالي.اإليضا  المراح  بل   أكىر سيتم عرض الل 
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 مراحل اتخاذ القرار( 7شكل )
 

 (sofo,2013ا على )المصدر: جرد  واسطة الباحث  نااا 

رحســـــين   ا ة ار اذ القرار ر ون عن طر ، التزام مت ذ  أن   اأيضــــن  اةعد اســــتعراض ما ســـــى، يرا الىاح 
لومات جمع الىياصات االمعي لى الملــــــ لة ارحديدلاإالتعرف  :الي على ال حو التالي يلمذ ورةالقرار بالمراح  ا

يذ القرار ر  ي ا صســــــــقا تيار الىدي  ي ارقييمها رحديد الىدال  أا الحلول المم  ة، تالمــــــــحيحة عن الملــــــــ  
ا ســـــــــي ون لها ا ثر اإلي ابيي اذلا على صـــــــــعيد    ا صـــــــــحيحن ا ســـــــــليمن ي حي  إذا ما طىقت رةىيقن امتابعته

 ا المؤسسات ا م ية االعس ر ة االقيادات ا م ية.وصن المؤسسات ا م

 :اتخاح القرار  ساليب 8.7.4

ـــــــــــــــــرر تلف أســــاليق ار اذ القرارات لي الم ظمات ا م ية رىعن  ـــــــــــــــــت ف ال  ـ  اإلداري الســــالد لي لذ  ا ال ـ
ـــــــــــــــــــــىلال  ر اإلداري التقليدي يالىن  الم ظماتي ن   ل رات ما ســــــــلوب التقليدي لي ار اذ القرا ا ما يعتمد علـ

بي ما ال  ر اإلداري الحدي  يعتمد لي البالق على ا ســـــلوب  االمحاكاةي االعتماد على ال ىرة االمــــــــــــــــــــلـــــالدة
ــــــــــــــــــد العلمي أا ي  على رحل ال مي من   ل روظيف التق يات الحدي ة  الحاســـــق ارلي لي إعداد صماذج رعتمـ

 .مرار اذ اصـسقالىياصات االمعلومات للحمول على صتالل  مية رقدير ة الر 

لم ظمة ا ا للتةور الهال  الذي رلهد  اإلدارة الحدي ة من اسال  اا تراعات حدي ةي ارض م لي ح مصظرن ال ن 
كتســــاب مت ذي ا جرا ارهاي ااررقا  مســــتوا التعليم اال قالة للعاملين ليهاي اضــــرارةإي ارعقد صلـــاطارها ا م يةا 

يرات امواجهــة التب يارارهمر ممن اســــــــــــــت ــدام الةرق العلميــة الر ــاذ  القرارات للمهــارات العلميــة ال  يــةي للتم ن

الت رف إلى المش لة وتحديدها

جمع الىياصات االمعلومات المحيحة عن المل  ت

تحديد البدائل  و الحلول المم نة وتقييمها

(ار اذ القرار)اختيار البديل األنسب

تنفيذ القرار ومتاك ت 

1 

2 
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ق من است دام ا سالي ال ولر ة لي اإلدارةي اما أمرره من مل  ت معقدةي    لذ  ا سىاب أدت إلى التحول
 .(59: 2418)الىلىيسيي  التقليدية إلى ا ساليق العلمية لي ار اذ القرارات

لذي ا أا ا ســــلوب ال ظري )يير ال مي( التقليدي ا ســــلوب لما: ير اذ القرارل اك أســــلوةان رليســــيان الل ن 
ـــــــــة االمحاكاةيال ىرة االملالدة  يقوم على ـــــــــى لبـ ا رمام من   ل  اا سلوب العلمي أا ال مي الذي يعتمد علـ

 االمعلومات.رحلي  الىياصات 

 ويتضمف:  و النظري )غير الكمم( األسلوب التقليدي 

 البديهة: و الح   الشخصم  -

ــــــــول ــــــــه للحلـ ــــــــور ارقييمـ رره ار ارةه مستعي ان بىديهته ا ى يعتمد القالد لذا ا سلوب على رقدير  الل مي لألمـ
لتي رساعد  لي ا اال قالية ل ياره امدراره الذل ية ااالجتماعية  اجهة صظر  علـــــــــى أســــــــــاس يحي  يى  السابقةي

ـــــــــــــــات  ذلا لذا ا ســلوب يع ي اســت دام  (،52: 8117الهذلم، ) ارالقر االمعلومات المتاحة الر اذ  ضــو  الىياصـ
 مت ذ القرار ح مه اللــــــ مــــــي ااعتماد  على ســــــرعة الىديهة االتقدير الســــــليم  بعاد الملــــــ لة التي رعرض له

  .(44: 8101)الجهنم، اإدراك ع اصرلا ارحلي  ارقييم الىياصات االمعلومات المتاحة 

 والخبرة:التجربة  -

ع المل  ت المل  ت الحالية مد رتلابه م ا أن  ي ار اذ القرار على ذ اله ا ىرره السابقة معتىرن يعتمد المدير ل
 .(00: 2441يهي ال ى) ر سيرار ذت مرارات بلأصهاي حي  يت ذ القرار ل ا بسرعة اةدان  السـابقة التي سـى، أن  

ــــــا ا مهمن ت بالقالد ممدرن رم   الت ارب اال ىرات التي مرّ ا  ــــــه ى إلثرا ـ لة ثلماالعملية لي مواجهة المل  ت ا ررـ
ف ا لي ســـــــــرعة ار اذ القرارات لي الظرا ا  ىيرن ال ىرة رلعق دارن  أن   اشـــــــــاال  ياار اذ القرارات ال رمة بلـــــــــأصها

ـــــــــــــــــــــــ  إال أن   بالحداثةيا ما رتميز كاصت الظراف الةارلة يالىن  ن  إا  الةارلةي ذ  لي ل ال ىرة لي أســـــــــلوب العمـ
ـــــــراا لي سرعة ار اذ ضن الظراف يساعد أي ـــــــا أن  ري القـ ـــــــت ف اال شـ  يالموامفالملاك  يؤدا إلى ا ت ف  ا ـ

 .(165-160: 2441)ك عاني  ال ديدةمواجهة المل  ت  الذا يتةلق رعدي  القرارات لتـتم ن مـن

 (:الح   الجماعموتحليلها )دراسة اآلراا  -

ـــــــــــــــيهيعتمد القالد ا م ي لي   ير من ا حيان على االســتئ  ارم له لي العم  من   ل  اس بــــــــــــــــآرا  مرؤاســـ
ى اجهات ال ظر الم تل ة من ا ساليق الم دية للوصول إل ن  إحي   ارحليلهايالتعرف على آرالهم اامتراحارهم 

 الذي يل أ  ســلوب ار اذ القرار ال ماعي يعمـــــــــــــــ  علـــــــــــــــى االقالدي الةال عّ الملــار ة  مرار سـليم مى ى علـــــــــــــــى
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ي )الهذلي اا تيار  ادراســــــة ألضــــــلها عدة بعرض الحمــــــول على بدال  المرؤاســــــين حظات االســــــت ادة من م
2447 :59). 

 :إجراا التجارب -

يقوم مت ذ القرار ص ســـــــــه بإجرا  الت ارب مع ا  ذ بعين االعتىار جميع العوام  الملموســـــــــة ايير الملموســـــــــة 
 صســـــــــقا الىدي  لت ارب إلى ا تيار حي  يتوصـــــــــ  من   ل ا رااالحتماالت المررىةة بالملـــــــــ لة مح  القرا

 .(05: 2447)ك عاني  ىرره العملية  ىلي لذا اال تيار عل امعتمدن 
  ويتضمف: ال لمماألسلوب 

ـــــين ـــــمالية لتق ـ ـــــىية ااإلحـ ـــــاليق المحاسـ ة من القــــــرارات بمقاييا  مية رممي لي لذا ا سلوب يتم است دام ا سـ
ــــرار ــــاذ القـ ــــة الر ـ ــــاذج ثابتـ التي ا  العملياتيسمى بحوث ا ةل، على لذا ا سلوب م  ي الم اسق   ل إعداد صمـ

ر قة( ارتم    ةوات ا سلوب )الةي ب  االمساعدة لي ار اذ القرارات لحسقيلق  ار اذ القرارات  لــــــيا يرع 
 :العلمية للىح  ليما يأري

 .حديد المل لة االمتبيرات التي رؤثر ليهار -
 .لمل لةجمع المعلومات المتعلقة بمتبيرات ا -
 .معال ة المعلومات من   ل ا ساليق الر اضية اإلحمالية -
 .(14: 2410الوصول إلى صتالل لح  المل  ت )ال راي  -

يث ح رممييبأســلوب  مي  عىارة عن صموذج يمــف مومف أا موضــوع معين اإلحمــالي اا ســلوب الر اضــي
 التالية:رات مف خالل الخطوات علمم لتخاح القرا تستخدم كحوث ال لميات كطريقة علمية حات منهج

ة ارحديد الع اصر ال ابت المةلـــوبياطىيعة الح   الهدفيمن لذ  ال ةوة رحديد ضرت المل لة:رحلي   -
 .اإبرار المعومات االمتبيرةي

يتســــــــــــــم بالوامعية  ن  أا  ايدميقن  يم   لذا ال موذج للمومف رم ي ن  ي ق أن   الر اضــــــــــــــي:ر و ن ال موذج  -
 الم تل ة.حسق أبعاد المومف االقابلية للتعدي  

  .ا تىار ال موذج عن طر ، است دام الىياصات ارحديد ارمحيى ا  ةا  -

 الر اضي.است ىاط الح  ا م   عن طر ، ال موذج  -

 الح .ر  يذ  -
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 :ال وامل المؤثرة فم اتخاح القرار 8.7.5

قراري لم هــا لعوامـ  المؤثرة لي ار ـاذ الرتـأثر عمليـة ار ـاذ القرار بـالمتبيرات الم تل ـة لي بيئــة العمـ ي ارتعـدد ا
ما لو متعل، بال واصق الت ظيمية دا   الم ظمة ام ها ما يتعل، بالقواصين العامة التي رضــــى  العم  ام ها ما 
 يتعل، بالعوام  اإلصسـاصية اييرلاي الذ  العوام  رؤثر لي ار اذ القرار بالسـلق أا اإلي اب اليا بالضرارة أن  

 مهاو كذلا رتأثر القرارات اإلدار ة بعوام  عديدة مد رع (02: 2413)شــــعىاني ي م  ســــلىية لق ر ون لذ  العوا
ع د ال راج بها بالمــــورة المــــحيحة أا رؤدي إلى رأ رلاي أا مد رلقى معارضــــة اعدم رضــــا من المرؤاســــين 

 التالي:امن لذ  المؤثرات على ال حو  يلتعارض القرار مع ممالحهم
 ة مىاشــــرة أا قالم ظمة رلــــ    لية من   يا الم تمعي لهي رتأثر به بةر  إن   ة:ت ثير البيئة الخارجي

يير مىاشـــرةي امن ألم الظراف التي رؤثر لي عملية ار اذ القرار الظراف االمتمـــاديةي االســـياســـيةي 
ااالجتمــاعيــةي االتق يــةي االقيم االعــاداتي ا ضـــــــــــــــاف إليهــا م موعــة القرارات التي رت ــذلــا الم ظمــات 

ا    مرار يت ذ لي م ظمة م را لي الم تمعي سوا   اصت م السة للت ظيم أا متعاملة معهي إذ إن  ا  
يتأثر ا عم  ضـمن إطار القرارات التي ار ذرها الم ظمات ا  راي  المؤسساتي االوراراتي  أن   د  ب   ال

 االت ظيمات المتعددة.
 :اإلدارة مد رمــــــــــــــ  إلى قرار من حي  إن  الذ  المــــــــــــــعوةات يم ن أن رؤثر لي ال المؤثرات الداخلية 

 الح  ا ال ألض  من الح  ال اصيي ال ن يتةلق الح  ا ال رحقي، بعق المتةلىات التي ال رتوالر
 لـدا الم ظمـة ارني امن ثم ي ىرلا لذا ا مر على ا تيار الح  ال اصيي لال قا لي ا موال أا عدم

بآالت إصتاجية متقدمةي    لذ  العوال، مد رحتم على مدرة الموظ ين ال  ية أا ضــــــــــــــرارة االســــــــــــــتعاصة 
عد لو ا لضــــــــ ي لت تار الح  ال اصي الذي ي  ىها ملــــــــ، الح  رمــــــــرف ال ظر عن ح  ي   أن   اإلدارة

ص م  لذ  المعوةات لي:  كان لذا الح  ال يحق، ا لداف المةلوةة ب اعليةي ا م ن أن   ن  إا الي ا 
 .(172: 2441)أيوبي لر ةي المعوةات ال  يةالماليةي المعوةات الى "المعوةات

  ار اذ اإلصســــــــاصية التي مد رؤثر لي   امو الع ن  أ (50: 2441) لتحي يرا  :اإلنســـــانيةال وامل ت ثير
 لي: القرار

 ا.ا جيدن ا رل يمن مهل يا ر  أو ضو ة بلرحديد المل  لىالقدرة ع امد -
 .تالمتبيرا نمات بيالع  ابسىق رلاب همتبيرارا  ومفاصق المو ب ميع جم ةة اإللماو صع -
 االر الات االميول الل مية بماصع القرار االتي رحول دان رقو م    الىدال  ال يدة. -
 الضبوط ال  سية االعمىية التي رؤدي الستىعاد بعق الىدال  ال يدة. -
 ضبوط الومت الذي مد يدلع صاصع القرار إلى ار اذ مرار يير سليم صتي ة التسرع. -
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 ة ال سىية لألالو ات المتعلقة بالمومف ارحديد درجة ألمية    م ها. عدم رحديد ا لمي -
 :ام ها: يا من لذ  العوام عددن  (55: 2448)اآ ران  عىوي  ا ذ ر ت ثير ال وامل التنظيمية 

حيـــ  رؤدي الرة المعلومـــات إلى حـــالـــة التـــأكـــد ع ـــد ار ـــاذ القراري ا  ون من  :روالر المعلومـــات -
ار أمرب من ا  ون القر  ي اذ القرار بعد رحديد الىدال  اال تالل المتومعةالســه  على مت ذ القرار ار

 (. 134: 1995سوا  )عس ري 
 نالتبــذيــة الراجعــة ع  حيــ  رلــــــــــــــ ــ : ــةلالقرارات الم ت نلمتــابعــة ارثــار ال ــار ــة ع امد صظــو جا  -

  .لىدالا نة بيلار ع د الم اضر الق رواجه مت ذالتي مد   ى الملاكلق عبللتلا ارات طر قن ر الق
احدة التوجه بين اإلدارة العليا ااإلدارات الدصيا االوســــــــةى بما يوحد ا لداف االبايات لي العم ي  -

 ل بتعاد عن مقاامة التبيير.
لى إالت  ير ال ـــامـــد االرارـــق يؤدي عـــادة إلى ار ـــاذ مرارات ال ررمى  ن  إحيـــ   :الت  ير الم  تى -

 ي إلى رعقد المل لة ارأ ر الح .مستوا الحدث أا المل لة موضع الح ي ما يؤد
لاصعدام المتابعة ااص  اض مســـــــتو ارها يؤدي إلى حالة من ال مىاالة من  :الرمابة االمتابعة الدالمة -

  ى موطن ال ل .إلمى  ال هات الت  يذية ارلتت القدرة لي التعرف 

ت اإلدار ة ا  رة القيود ال قالة الســــــــــالدة لي الم تمع ارعدد المســــــــــتو ا أن   (02: 2411) رعلق امد أضــــــــــاف
 عد  اَ  ياإلجرالية ااالردااجية لي بعق الت مـــمـــات االمـــ حيات االتمســـا بحرلية اللوالى االقواصين االمر ز ة

 الت و ق من العوام  المؤثرة لي ار اذ القرار.

ســين دة ا م ية التحلذ  العوام  جميعها من العوام  المهمة الر اذ القراري لذا إذا أرادت القيا ا را الىاح  أن  
 ياالعم  على ضــــــــىةها يمن   ا ة ار اذ القرار اال راج بأصســــــــق األضــــــــ  القرارات عليها مراعاة لذ  العوام 

  ذ بعين االعتىار من رواجدلا اااللتمام بها.اا 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 )المصدر: جرد  واسطة الباحث(

 :اتخاح القرار األمنم 8.4

 ي الــذ  القراراتةا م يــ مؤســــــــــــــســـــــــــــــةات لي العمليــة ا م يــة جولر عمــ  اإلدارة لي العمليــة ار ــاذ القرار  عــد  ر  
 يومية أا امتيةي مسـتمرة أا لمليةي مح ومة بةىيعة العم  ا م يي حي  الزمان االم اني االظرافمد ر ون 

 لقةت المتعالمؤثرةي ااســــــــــــال  التةىي،ي اذلا حســــــــــــق طىيعة عم  اإلدارة ا م ية ام الهاي ام ال ذلا القرارا
 بــإدارة ا رمــاتي أا أعمــال الىحــ  ال  ــاليي أا المراري أا الــدار ــات ا م يــةي أا معــال ــة الظوالر لي مراكز
 .اللـــرطةي جميعها رؤدي إلى رحقي، ياية أم يةي مع ا ت ف اســـاللها ارماصها ام اصها ااســــتمرارلا أا رقةعها

 ارات اإلدار ــــة ا  راي ل مــــــــــــــوصــــــــــــــيتــــهر من القالقرار ا م ي لــــه طىيعــــة اســــــــــــــمــــات رميز  عن يير   إن  
 ا ما ر ون ضــــــــــــــمن رمــــــــــــــرلاترمليهـا طىيعـة العمـ  المةلوب اطىيعـة العمـ  ا م يي االقرارات ا م يـة يـالىـن 

 التمــــــــــــــرلــات التي يتعرض لهــا رجــ  ا من مت ــددةي اي  مــا إن  ا عــاديــن ارن ر ر ون م الم تمعي الــذلــا ال يم ن أن  
 يدةي ام ها رعد القرارات ا م ية ذات طىيعة  اصــــــــــة لها صــــــــــ ارها اســــــــــمارهااةذلا ي ون أمامه ا تىارات عد

  . االتي رميزلا عن ييرل
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 األمنم:القرار  مفهوم وت ريف 8.4.0
 القرار اتخاح ت ريف فم الباح يف إسهامات يوضح( 6) جدول

 الت ريف الباحث م

 

 

 (42: 8101)البلبيسم،  0

ي ملزم للمرؤاســــــــــــــين رمــــــــــــــدر  القيادة ا م ية ضــــــــــــــمن مرار إدار 
الو  يصــــ حيارها ا هدف لضــــى  ا من اا مان االســــ مة عامة

اذلــا للوصــــــــــــــول للهــدف ب  ــا ة  عــدة مرار يتم ا تيــار  من بــدالــ 
لــــه  رتوالر  ي ــــق أن  االن ال ي ي ون القرار ا م ي لعــــّ الــــاعليــــةي 

مةي االىياصات ال ر الموارد الىلــــــــــــــر ـة اال  ية االماديةي االمعلومات 
القرارات ا م ية ر تســــــق ألميتها من اررىاطها المىاشــــــر  ا  ن  صظرن 

ية رأثرارها الم تل ة لي بق نبتحقي، أمن الم تمع اســــــــــــــ متـهي ام
 ا جهزة الح وميةي امن اررىاطها الوثي، بحياة المواط ين.

8 
 (59: 8107) و سمرة، 

 القرار ا م ي ن  إت ا م يـــةي إذ ه إدارة ا رمـــايعرف القرار ا م ي بـــأصـــ  
الرشــــــــــــيد يؤدي إلى الوصــــــــــــول لأللداف الموضــــــــــــوعة إلدارة ا رمات 

 ا م ية.
7 

 (59: 8111)شاكسوغ، 

عمليــة رحــديــد مومف لحــ  ملـــــــــــــ لــة معي ــة أا رحقي، م موعــة ألــداف 
مرجوةي من   ل رحـــديـــد الىـــديـــ  الـــذي يتم ا تيـــار  من بين الىـــدالـــ ي 

تزام اال عـــــاليـــــة اال  ـــــا ة االرأي العـــــام ا تم بحيـــــ  يحق، معـــــايير االل
 باست دام  ةوات م ه ية ررشيد القرار.

4 

 (14: 8117،  )عبد الل

 إداري صـــــــــــــــادر من أحـــد مســـــــــــــؤالي ا جهزة ا م يـــة لي إطـــار مرار
ا تمـــــــــاصـــــــــارهي ا عىر عن ا تيار ألضـــــــــ  الىدال  المتاحةي لمواجهة 

مني أا ال ظام بهدف ح   ا  مومف معين يســـتوجق رد   رج  ا من
العـــــامي أا ارداب العـــــامـــــةي أا حمـــــايـــــة: ا راا ي أا ا عراضي أا 

 .إطار القواصين االلوالى الم ظمة ا موالي لي
5 

 (50: 8118،ذلمهال)

 ،لرة لتحقيو ة متلســـيا   باعتىار  ألضـــ يت ذ  القالد ا م ي ياإلجرا  الذ
 الوم يـــةي ا  مـــةهةـــالتـــالي إص ـــار الما المحـــددةي  لـــدافا  اأ هـــدفال

 كالمـــــدر ا اعي و ا تيـــــار القــــالـــــد ا م ي الاعلى ي فمو ى المليعتمــــد ع
 لول لمواجهة الظراف الةارلة االعادية.الح   لض
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1 

 (11: 8110)الزهرانم، 

مرار يمـــــــدر من القيادات العليا أا الوســـــــةى با جهزة ا م ية حســـــــق 
لق المــــــــــ حيات المم وحة لهما إرا  ملــــــــــ لة ما أا موامف معي ة رتة

رد   رجال ا من    ليما ي مـــــــه للتمـــــــدي للملـــــــ لة احلها بهدف 
 المحالظة على أمن ااستقرار الم تمع.

3 

 (51: 8111)مصطفى، 

 ار إداريي صــــــــــــــادر من أحــد أعضــــــــــــــا  ليئــة اللـــــــــــــرطــة لي إطــارر م
ر مـــمـــارهي ا عىر عن ا تيار  ألضـــ  الىدال  المتاحةي لمواجهة حالة 

 ي ا هدف إلى ح   ا منياللـــرطة رج ماصوصية اامعية رســـتوجق رد   
 أا ال ظــــام العــــامي أا اردابي أا حمــــايــــة: ا راا ي أا ا عراضي أا

 .ا موالي ال، القواصين االلوالى الم ظمة لذلا

عد أم يي رمارســــــــه القيادة ا م يةي يهدف عملية إدار ة ذات ب   :هيعرف الىاح  القرار ا م ي بأص   ومما ســـــبق
لا طارلة اذ ؛أا متومعي من   ل دراســة الىدال  المتاحة بهدف مواجهة موامف أم ية إلى رقدير مومف رالن

 للوصول للهدف ب  ا ة الاعلية.
 

 الممدر: )جرد بواسةة الىاح (

 : نواع القرارات األمنية 8.4.8

ة ا جهز  طىيعة عم  ن    ؛ا  را  ر تلف عملية ار اذ القرارات لي ال هار ا م ي عــــــــــن ا جهــــــــــزة اإلدار ــــــــــة
اطىيعة ي ةاالعادية االةارل االمســــــــــتقىليةيالظراف الحالية  جميع ا م ية رتةلق ار اذ مرارات متىاي ة لمواجهة

 ا ت ف ن   مـــــــــــــــا أ الةارلـــــــــــــــةيا م ي رتسم بالمرامة االحزم سوا  لي الظراف العادية أا  العم  لي ال هار
 لى معاييرا عدي إلى ر وع القرارت ا م ية المت ذة اعتمادن طىيعة الم ظمات ا م ية اطىيعة الموامف ا م ية رؤ 

 امــابليتهــا لإللبــا  أا التعو قي ا م ن ياعموميتهــا يامــدالــا ياطىيعــة ر و  هــا يألميــة لــذ  القرارات :لي عــدة
 رم يف أصواع القرارات حسق ا مور التالية:

 :نواع القرارات األمنية مف حيث  هميتها  

 القرارات الستراتيجية -

ن التعقيد بعـاد متعددة اعلى جاصق  ىير مأالي القرارات يير التقليدية التي رتم  بمل  ت اسـتراري ية ذات 
ور الحاالت مى  ظه ان ل د لذ  القرارات ســـع  االعم،ي لهذ  الملـــ  ت يمـــعق مواجهتهـــــــــــــــــا بقرار لوريي الذلا ر  

 وع من القرارات ال يســـتأثر لرد ااحد بالرأيي الي لذا ال الةارلة لتحديد  مية التمـــرف حيال لذ  الملـــ  ت.
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ـــــــــرارات  ـــــــــاذ لذ  القراراتي اعادة يتم ار اذ القـ ـــــــــىي  ار ـ ال ن يتم رس ير جميع اإلم اصات االت ممات لي سـ
االسـتراري ية اإعـداد ال ةـ  االستراري ية لمواجهة الحاالت الةارلة المحتملة من مى  المستو ات القيادية العليا 

 ا. ا  ىيرن ا ذل ين ذلا يتةلق ثقالة ااسعة اجهدن  ن   االوسةىي 
 القرارات التكتي ية -

ـــــادةي حيـــــ  ي تا ـــــالملــــــــــــــ  ت التي يو ـــــ  أمر مواجهتهـــــا إلى الق  الي القرارات المت ررة التي رتعل، ب
المسـؤالون بالقيادة الوسـةى بح  الملـ  ت اليومية التي رواجه العم ي سـوا   اصت لذ  المل  ت معتادة أا 

ارلةي الي القرارات التي رت ذ ضـمن  ة  ال هار ا م ي متوسـةة ا ج ي لتوضيى  ي ية رحقي، ا لداف ط
 (.01: 2444)العتيىيي  الرليسة لل هار ا م ي

 القرارات الروتينية -

ــــــــــــــــيي ار قســـم إلىإالي القرارات التي رت ذ لتســـيير ا  مرارات راري ية يومية  دارة الوظالف اليومية لل هار ا م ـ
كقـرارات متابعـة الحـضور ااالصمراف االبياب ارور ع العم ي ام ى اإلجارات االترميـات االعـ ااتي ) مىرم ـة)

امرارات يير مىرم ـةي  ـالقرارات التي رحتـاج لىعق المهارة اال ىرة من مت ذ القراري االقرارات المىرم ة عادة 
ــــ  موضوعة سما رت ذ رىعن  ــــات ا ةـ ــــ، أا   ايل ن ا إلجرا ات اسياسـ ا  حمر دار القالد لي ار اذ القرار بتةىيـ

 ر  يـــــــــــــــــــــــــــذ لـــــــــــــــــــــــــــذ  الســــــــــــياســــــــــــات ااإلجرا اتي ل ي البالق يت ذ مادة المســــــــــــتو ات القيادية الدصيا لذا ال وع
أا  بيــاصــان  مــاعــدة القرار رعتىر ن   ا رحتــاج  دصى جهــد أا مقــدرة لي التحليــ  اا تيــار الىــدالــ ي من القرارات  صهــ  

ــــــــــ ع مرار بلأصهاي إلادة رحدد  ــــــــــدي مىرم ة لتحتاج لتالأما القرارات يير  الموامف اا اضاع التي ي ىبي صـ حـ
المــــــل لة اجمــــــع الحقال، االمعلومات ع ها ارقييم الىدال  ال تيار ألضلهاي الذلا لهذا ال وع مــــــن القرارات يتم 

ـــــــــــرارات لي ار اذ  من مى  مستو ات القيادة العلياي  ه ص  البالق يت ذ لي الظراف الةارلةي   الذا ال وع من القـ
ها لم رحدث من مى ي أا  صها معقدة بدرجة ما  ص  إال يوجد له طرق محددة أا  ةوات معلومة لح  الملــ لةي 

رت ذ لي  ما رم ـــــــــــــ  القرارات التي رتةلق القيام بعدة إجرا ات مى  الىت ليهاي اال راج بح  سر عي الذا يالىان 
ها رحتاج إلـــــــــى ســـــــــرعة بـــــــــت لـــــــــي الموضوعي الي الومت ذاره ار اذ مرار صالق لت  ق ص  الظراف الةارلة  

 . (787: 2445) ال مر اآ راني  العوامق الو يمة
 :نواع القرارات األمنية مف حيث تكوينها  

 قرارات كسيطة -
الي القرارات التي رمـــــــدر بمـــــــورة مســـــــتقلة يير مررىةة بعم  آ ري اذات أثر ماصوصي ســـــــر عي 

 عيين لرد لي ال دمة.كت
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 ةبقرارات مرك -
الي القرارات التي يـد ـ  لي ر و  هـا عملية ماصوصية متعددة ال واصق اا بعادي أا رتم على مراح  

 متتابعةي  إرسا  مزاد أا م اممة عامةي ارـررى  لـذ  القرارات بأعمال إدار ة سابقة أا الحقة.
  ها: نواع القرارات األمنية مف حيث مداها وعموميت 

 القرار التنظيمم  و الالئحم -
يتميز لذا القرار باللمولية االتعميمي حي  يتضمن مواعــد عامـة ملزمـة رسري على حاالت محددة 

ــــــــــــــرارات بال ىات ال سى رحدد بأاصالها اشراطها. الذ  القرارات رست دم لت ظيم  ييارتميز لذ  القـ
ي رؤثر على المــــــحة العامة ارســــــىق المح ت أا الممــــــاصع الت  عم  معين  قرارات ر ظيم عم

 اإلرعاج.
 القرار الضروري  -

من ار اذ  لمعال ة موضوع مهــــــــــــم يتةلــــــــــــق ا مر إصدار  على  د  ب   ه الصّ أالقرار الذي يرا القالد 
 ال ور للضرارة الملحة للح اظ على ا من ااالستقرار

  :نواع القرارات األمنية مف حيث قا ليتها لإللغاا والت ويض  
 ت  وليةقرارا -

ــة بإلبالهـــا ارعو ق المتضرر ن جرا   الي ــا االمةالىـ ــن ليهـ القرارات التي يم ن معارضتها االةعـ
 رةىيقها.

 القرارات القط ية -
الي القرارات ال هالية المــــــــادرة من ال هات العليا االتي ال يم ن الةعن ليها أا االعتراض على 

 .(55-50: 2447ي )الهذلي ر  يذلا االبير مابلة لل قا  أا التعدي

قرارات االمعرضــــــة بلــــــ   يومي إلى التعام  مع القرارات المىرم ة الوســــــةى القيادة ا م ية  ا را الىاح  أن  
 م ية التعام  معها من مى  القيادة ا الي اعتقاد الىاح  أن   ياةاعتقادي أصها ر ون سهلة التعام  معهااإلدار ة 

القيادة ا م ية العليا ر ون لي مواجهة مرارات يير  ا يرا الىاح  أن  كذل يى عقيدالوســــــــــةى من ررىة رالد حتّ 
ها مليلة الحداث ار ون طو لة ا مد ال  ها رحتاج إلى  ىرة اح مة اش اعة مىرم ة امرارات استراري ية مع أص  

 .ى لوا التعام  معها ي ون من القيادة ا م ية العليا من ررىة عميد حتّ  اةاعتقاد الىاح  أن  
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 :سمات القرارات األمنية 8.4.7

رتميز القرارات ا م ية عن ييرلا من القراراتي ارىرر ســــــمات القرار ا م ي بلــــــ   م تلف عن القرارات التي 
لما للحق  ا م ي من  مــوصــيات رميز  ع هاي ا رجع الســىق لي  ؛رت ذلا بامي المؤســســات العامة اال اصــة
ري رتررق عليه  وصه يما با من العام للدالة بل   مىاش تي يم ن أن  لرادة سمات القرار ا م ي إلى ال تالل ال

 بامي القرارات م ها: نمن سمات القرار ا م ي التي رتميز ع ابعضن  2001: 28)) الزهرانما عدد 

 القرار ا م ي صــــــــادر عن ميادات أم ية من المســــــــتو ات العليا أا الوســــــــةى على  ن  إحي   :القيادية
 .رلا القرارات اما رضم ته من أاامر ارعليماتالمرؤاسين ر  يذ 

 رلا  حي  من الضــــــراري ر  يذ يأبرر صــــــ ة رت لى بالقرار ا م ي لي صــــــ ة الوجوةية إن   :الوجوبية
 ا لةىيعة ال ظام العســـــــ ري المتىع ليالقرارات التي رمـــــــدر لي شـــــــ   أاامر ارعليمات عســـــــ ر ة طىقن 

 قرارات.ا جهزة ا م ية امن الضراري ر  يذ رلا ال
 لقد ر ون القرارات م اجئة  اصة ع د حداث ال وارث اا رمات أا : الرتباط كجوانب الحياة المختلفة

لي حالة ارر اب ال رالم المؤثرة لي اســــتقرار الم تمعي اع دلا ر ون القرارات ا م ية مواكىة لألحداث 
 الم اجئة لي الم تمع.

 الم تمع  رسـرب ع اصر القرار إلى رتسـم بةابع السـر ةي  ن   ا ما ر ون القرارات ا م يةلبالىن  :السـرية
 مد رحد من لعالية رةىيقه.

من ألم ســــــــمات القرار ا م ي الوجوةية االســــــــر ةي لالقرار ا م ي يمــــــــدر من  ن  إمن اجهة صظر الىاح  
الســــمة البالىة   الذ يي الف لي رةىيقه يعامق ن  امَ  يللمرؤاســــين اا عتىر ملزمن  يالمؤســـســــة ا م ية االعســــ ر ة

 اىن ســــــــــــــام ا اا م ي اامعين  ي ون القرار   ا أن  رحرص دالمن  ع د مت ذي القرار ا م ي لذلا على القيادة ا م ية أن  
 ا ون محاطن ي للقرار ا م ي أن   د  ب   ن ع د رةىيقهي أما الســــــــر ة ل ســـــــو ى يتعاان ا ت اصى المرؤا ع د ار اذ  حتّ 

صـــــححه ا لىاصي ): " اســـــتعي وا على مضـــــا  حوال  م بالســـــر اال تمان" ل ىي بالســـــر ة التامة امت االن لقول ا
   مرار عةى لللســــــر ة درجات ر   لما بال م بقرارات أم ية رتعل، بأمن المؤســــــســــــةي ا ؤ د الىاح  أن  ( (1057
  من الي درجة أم يا ذلا ل اك مرارات أم ية رمــ ف ســري  يله اك مرارات أم ية رمــ ف ســري للباية يأم ي

الذ  الدرجات رتعام  بها أيلق المؤســســات  ي ر درجة لي ســر ة القرار ا م ي لي درجة محظورآا الى ي ا 
 ا م ية على حد علم الىاح .
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 :المشاركة فم اتخاح القرار األمنم 8.4.4

لق ةأصىحت الملار ة لي ار اذ القرارات مىدأ أساسي لي ظ  التةورات التــــي شهدرها اإلدارة الحدي ة التي رت
 ن  الملار ة لي ار اذ القرارات صظرا لــــــــــمعوةة مواجهة القالد للمل  ت بم رد  مهما بلبت مدراره اإم اصارهي  

ــــع ال واصقي اةالتالي  ــــن جميـ ــــوع مـ ــــرا من جاصق ااحدي بي ما الملار ة رتيى ال رصة لدراسة الموضـ القالد مد يـ
 ر  لذ  الحلول للم املـــة اا تيار ا لضـــ  م هاي ك ر من ح  اطألضـــ  بعد اضـــع أالقدرة على ار اذ مرار 

ــــــــــــــــا ت ف صم  الســـلوك الذي يمارســـه القالد االةر قة التي يســـير عليها لي إشـــراك  ار تلف درجة الملـــار ة بـ
ــــــــــــــيه لي ح  المل  ت اار اذ القرارات مستعي ا بما لديهم من  ىرات امعارف ببرض اإلحاطة بأبعاد  مرؤاسـ

 مد يت ذ القرار بم رد  ا عل ه ل ماعة العم  لتقوم بت  يذ ي امد يقتمـــر  اســـىة لهايالملـــ لة ااضـــع الحلول الم
دار  علـى أ ىـار مرؤاسـيه بالقرار ا لر  لهم أسىاب ار اذ ي امد يعرض عليهم ل ـرة القـرار ا ـدعولم للم املة 

ــــــــــــي امترا  الح ــــــــــــارارهم لـ ليتم  دةع   ا م   أا حلولحوله ببرض االست ادة من أل ارلم اآرالهم ا ىرارهم امهـ
ــــــــــــــــلـــ لة على مرؤاســـيه ا ةلق م هم دراســـتها ارحليلها اار اذ القرار أا تيار   لضـــلها ي امد يعرض القالد المـ
 .(80: 2447) الهذليي  بلأصها

ن شــارك لي مَ  للت  يذ لكذلا رىرر ألمية الملــار ة لي ار اذ القراري من حي  جع  القرارات أك ر اامعية امىوالن 
الموظف أا العام  للملــــار ة لي ار اذ القرار رعتىر إحدا الوســــال   دعوة أن  ها عن ريىة اامت اعي  ما صــــ ع

االشـــــــــتراك لي ار اذ القرار يعةي للعاملين  التي رعين اإلدارة على ســـــــــد الحاجات ال  ســـــــــية لموظ يني  ما أن  
اإع   صــــــالى الم ظمة  العم  على ا بألميتهم مما يؤدا إلى اإل  ص لي العم  االت اصي لي  دمة شــــــعورن 

رحقي، ألـــدالهـــاي  مـــا يؤدي إلى ررةيـــة  وادر جـــديـــدة من القـــادة اإلدار ين ر ون مـــدرةـــة اذات  ىرة لي ار ـــاذ 
 (.27: 2446القرارات ) الىراليمي 

يوضـــى لهم العم  المةلوب  ن  أامد رأ ذ الملــار ة صـــورة ررك المهمة برمتها ل ماعة المرؤاســـيني اذلـــــــــــــــــا ب
بعق التوجيهات ا رســــــم حــــــداد ار ــــــاذ القراري ثم يسمى لمرؤاسيه بالتمرف اار اذ القرار الم اسق.  يةعا   

تا  لهم لرصة ر  ير طامتهم اإم اصارهم ( االملـار ة ردلع ال اس لإلسهامي إذ ر  259: 1990)ال مر اآ راني 
     اص عن طر ، مســــاعدة العاملينلي المىادأة ااإلبداعية صحو رحقي، ألداف الم ظمة ارعز ز الدالعية بلـــ

 .(278: 2440لي لهم اروضيى مسارارهم صحو ا لداف )حر مي 

 ا قسمها إلى ث ث درجات: يا عدة من الملار ة ادرجارهال اك أصواعن  أن   1995: 73))ال نانم، ا عتىر 

 املون ا مــــــــــىى العا ت ون من   لها را  ال ر ،  :درجة الفه  المتبادل  يف ال امليف وإدارة الجهاز
 ا بالمسئولية.أك ر شعورن 
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 مـــول ما يلـــرك الرليا مرؤاســـيه لي الححي  ال ي ت ي بتحقي، ال هم المتىادل اإصّ  :درجة الســتشــارة
 على امتراحارهم ا حت   ل  سه بسلةة ار اذ القرار.

 ةاره لالذا ال وع من الملار ة ي وض الرليا مرؤاسيه بعق س :درجة تفويض السلطة لتخاح القرار
 الر اذ القرار ليما يتعل، بأعمال معي ة لي إدارة الم ظمة. 

 
 

 

 

 

 

 (80: 2418لممدر: )أبو شعىاني ا

لعامة  قةاع ا شـــــــبال ا الم تل ةي اار اذ القرارات لي الحاالت الةارلة مد يتةلق االســـــــتعاصة بقةاعات الدالة
 العامة  ما لي حالة ال ــــوارث الةىيعيـــــة ب عـــــ  باصهيارات أرضية الةرق  الح ومي ع دما رتم  الحالة الةارلة

  ر هيزات مــاديــة رعمــ ال هود اله ــدســــــــــــــيــة امـا يمل ـه لـذا القةــاع من ن    اال ىــاليالزالرل  ـاصهيــار ال ىــاري 
ـــة   كما مــــد رمــــا   السلىية.ب اعليه لي مواجهة ارثار  ا من الم لآت الم اعية أا الت ار ة أا الةارلة عددن  الحالـ

ــــــةي ستراري ية ذات اال مواجهة لت ل ي ي ضموا ل رق العم  آمم لين من لذ  الم ل الذا يتةلق حضورَ ال اصـ
ـــديم لةارلةيالحاالت ا ـــي رقـ رهم آم ل عن مهمةمعلومات  اذلا ببرض الملار ة ال عالة بمعلومارهم ا ىرارهم لـ

حي  أن التأ ير مد  لةـارلةيابســــــــــــــرعـة لمواجهـة الظراف  الي الـذا يتيى ار ـاذ مرار لعّـ بهـاام ـامن ال ةورة 
 .(85: 2447)الهذليي ا يمة يعرض لعوامق 

 مســـلمين اأمر بها ا مةللالرمة  لاإلســـ م مد جع  اللـــورا صــــــــــــــــــــ ة اإلســـ مياالملـــار ة رقابلها اللـــورا لي 
َ } ال ر م:لقد مال رعالى لي  تابه  ياإلســــــــ مية مم لة لي شـــــــــ ا الرســــــــول  فِۡر ل ِۡ َت ْْۡ ۡم َوٱس مۡ إَٱۡعف  َعۡنه   ه 

َ ي ِحب    َ ِِۚ إِن َ ٱهلل  َ ۡ َعلَي ٱهلل 
َ ۡمرِِۖ إَنَِذا َعَزۡمَ  َفَتَوّك 

َ
ۡم إِي ٱۡلأ اوِرۡه  َْْ ِينَ وَش ِ َتَوّك  ا امال رعالى ااصـــــــ ن  [159 :آل عمران] {ٱلۡم 

وَرىَٰ بَۡيَنه  }المؤم ين:  ۡم ش  ۡمر ه 
َ
ةَ َوأ لَوَٰ واْ ٱلص َ قَام 

َ
ۡم َوٱل َِذيَن ٱۡسَتَجاب واْ لَِرب ِِهۡم َوأ ا َرَزۡقَنَٰه  َ ونَ ۡم َوِمم    [72 :الشورى] {ي نفِق 

يير   الملــــــار ة بلــــــ  ذ ل ون ر  ن  أ نالقرار بةر قة رســــــميةي ليم  ار اذالملــــــار ة لي ر ون  ن  ال يلــــــترط أ
ر ة صظهجا  نرة ما الضــــر  يرقتضــــ ما ،لا  يلرد اجماعي أ  بلــــ  نســــيا اســــتلــــارة بعق المرؤ   رســــمي م 

الستشارة  الفه  المتبادل
 والحتفاظ كالقرار

التفويض الكامل 
 للقرار

 درجات المشاركة في اتخاذ القرار األمني (9شكل )
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 المىاشــــــرة مع ع متهم االلــــــ مــــــي أســــــلوةهم أ ل   نيؤثر ا لراد م ن  أ نلمم ا ني حي  مأا القالد المدير
ااإلدارة لارة باالست ون ر  ن  ا أأيضن  ي ا م نالملار ة ال ردية لي الذا يعد من ا ش ال يالقرارار اذ المدير لي 
لةرق تين رعدان من االارين الةر ق يالقرار ار اذية لال ماعية لي عم الملـــار ة الذا من أشـــ ال يالديمقراطية

ل ان ملــتر ة من ا جهزة ا م ية أا  اأيير الرسـمية لي ار اذ القراري أما لي حالة رلــ ي  م لا اســتلــاري 
 .(721: 2440حر مي )من الةرق الرسمية لي الملار ة لي ار اذ القرار  دلهذا يع يإعداد برامل رقدم امتراحات

 األمنم: مزايا وإيجا يات المشاركة فم اتخاح القرار 

 رسهي  لهم امىول القرار مما يسالم لي إص احه. -

ـــــــي القرارات المت ذةي  اصة  - ـــــــارهم لـ إراحة الم ال للمرؤاسين للتعىير عن آرالهم ااإلسهام بمقترحـ
 إذا  اصت رما ظراف عملهم.

 ر مية ارةو ر اردر ق القيادات لـي المـستو ات اإلشـرالية الم تل ـة اإشعارلا بألميتها. -

 ال قالة المتىادلة بين القيادة االعامليني اةين الت ظيم اال مهور. رحقي، -

 رحسين صوعية القرارات المت ذة.  -

 رلع الرا  المع و ة  لراد الت ظيم اإشىاع حاجة االحترام ارأكيد الذات. -

  ر ادة ال  ا ة اإلصتاجية للت ظيم    . -
 :مآخذ وسلبيات المشاركة فم اتخاح القرار األمنم 

ا صتي ة اإضـــعاف مر ز  أحياصن  لقالد عن بعق مهامه القيادية التي ي رضـــها عليه م مـــىهير ارل ا -
 .ا عن رمابتهر  يذ بعق ا تماصاره بعيدن 

القالد مد  ن    القراراتيص ع ياية اليست اسيلة لتحقي، الملار ة لي  مد رمـىى الملـار ة أحياصان  -
 .الملار ة لق إشعارلم ب  ا لاار ار ر ن لم رديت ذ القرار لع ن 

ا ما الذ يالم تل ة لملــــــــــــــار ـة مـد رعة  ار اذ القرار صتي ة اســــــــــــــتعراض اررا  االحلول االىدال ا -
 .(88: 2447)الهذليي  رالقرا يتعارض مع الظراف الةارلة التي رتةلق سرعة ار اذ

م العم  من صــــمي دع  ر  عملية الملــــار ة لي ار اذ القرار ا م ي عملية إدار ة اميادية ســــليمة  ا را الىاح  أن  
اإلداري االقياديي لذلا اجق على القيادة ا م ية الملــــار ة االلــــورا ال ن بالقدر الذي ال يذلق ليىة ا يان 

 ر ون شــــ مــــية القالد حاضــــرة لي م املــــة المرؤاســــين ع د ملــــار تهم القراراتي  ن   ا ذلا ي ق أن   يالقالد
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لعلى القالد ع د ملـــار ة القرار ا م ي التعام  بالقدر الم اســـق من  ياعليها ســـلىيارها االملـــار ة لها إي ابياره
الملــــار ة لي القرار ا م ي  أن  ي  ذلا من اجهة صظر الىاح  الملــــار ة االملــــاارة للوصــــول  صســــق القرارات

 نالقرار ال ردي إذا  ان بلــــــ   لردي يم ن أ ما أن  ا ال ســــــيّ همة جدن مارحم  المســــــئولية ال ماعية ضــــــرار ة ا 
أم يــة رىرر لي الموامف الةــارلــة من  ل ــاك ميــاداتٍ  ي ون ليــه رســــــــــــــرع ارهوري مع ا  ــذ بعين االعتىــار أن  

 ها ا مرب للوصول للقرار ا صسق.أصحاب ال م  الموم ي ار ون ملار تهم مميزة اااضحة بأص  
 :الص وبات التم تواج  القرار األمنم 8.4.4

لقراري ارزداد لذ  المــــــــــــــعوةات لي الظراف الةارلة ع ها لي رت وع المــــــــــــــعوةـات التي رواجـه عمليـة ار ـاذ ا
ســـم بالع لة االســــرعة لي ار اذ القرار لم ع رداعيات المومف ا م ي الظراف الةارلة رتّ  ن  الظراف العاديةي  

 الـــــذلـــــا له ـــــاك بعق العراميـــــ  التي رواجـــــه ار ـــــاذ القرار لي ذات ارثـــــار الســــــــــــــلىيـــــة على ا من العـــــام.
الظراف الةارلة رتسم بالبموض االحداثةي الذا يع ى  ن  ية ا اصة لي ظ  الظراف الةارلةي  ا جهزة ا م 

لي  ا ن ع مـــــر ال ىرة يمـــــىى أثر  ضـــــعي ن  ار اذ القرار ســـــيعتمد بدرجة  ىيرة على مهارات القالد ا م يي   أن  
د ا م ي أا عدم اكتمالهاي أا ضــــــــــــــعف مهارات القال ن  إامن لذا الم ةل، ل ا لحداثتها.م ـ  لذ  الموامف صظرن 

عدم مدرره على االســت ادة من لذ  المهارات لي الحمــول على المعلومات ارقييم المومف االت ةي  االت ســي، 
 ار اذ القرار لي ظ  الظراف االمقارصة بين الىدال  المتاحة اا تيار ألضــــــــــــــلها لي ظ  ضــــــــــــــي، الومت يعوق  

يي )الهــذل رواجــه عمليــة ار ــاذ القرار ا م ي على ال حو التــالي ا م يــة الةــارلــةي امن ألم المــــــــــــــعوةــات التي
2447 :31): 
 :ص وبات تنظيمية 

 اعــدد  ىير من القيــادات ا م يــة الي العــديــد من الــدال العرةيــة رمــارس مــدرن  :الت و ق مالمر ز ــة اعــد -
 من المر ز ة لي ار اذ القرارات ا م ية.ا كىيرن 

حي  رل أ الم ظمات االمؤســــــــســـــــــات اإلدار ة إلى التةىي، الحرلي  :التمســــــــا بحرلية اللوالى االقواصين -
 .(88: 2413)أبو شعىاني  للقواصين االلوالى اا اامر االتعليمات

 م الضة القرارات من مى  المستو ات الت  يذية ع د لرضها عليهم. -
 عدم روصي  القرارات للقيادة ع د ر  يذلا لي الومت الم اسق اةالةر قة الم اسىة. -
رة الح  الواحد الســــليم للملــــ لة المعراضــــة ارعدد الحلول المقىولة لمقياس ر مــــي  الموضــــوع )أبو صد -

 (.34: 2445سىتي
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ك رة القيود اإلجرالية التي رتح م لي م را العم  ا م ي   ل اصســــيابه من الســــلةة العليا إلى حي   -
الي ي ل، التعقد اإلجر   ما أن   ييمــــ  ياياره األداله ر رر رأثيرات ســــلىية لي معظم ا حوال ي ق أن  

ا ت اق مســــــتمر رؤدي إلى رىاطؤ العم  ارةما روم ه حتى رح  الملــــــ  ت اإلجرالية التي رحي   صقاطَ 
 .(79-76: 2441)الزلراصيي  به

 ضعف أا عدم   اية الاعلية اسال  االرمال الدا لية أا ال ارجية. -
رةهـــا ممـــا ي تل ع ـــه أ ةـــا  لي التقـــديرات ملـــة المعلومـــات أا ر ـــادرهـــا عن الحـــد المعقول أا رضــــــــــــــــا -

 .(09: 2411المماحىة للىدال  )العتيىيي 

ملــــــار ة المرؤاســــــين من   ل الت و ق اإم اعهم ع د إصــــــدار القرارت ارعدد اســــــال   لذلا يرا الىاح  أن  
ة  ىيرة جســـــــالم ا   ى بدر التواصـــــــ  ااالرمـــــــال مع المرؤاســـــــين من مى  القيادة ا م ية ع د ار اذ القرارات ي  

 الت ظيمية.م ن القضا  بل    ىير على المعومات القرارات ا   

 :ص وبات شخصية 

 الضبوط ال  سية االعمىية التي رؤدي الستىعاد بعق الىدال  ال يدة. -
االلتمام المتزايد بالت اصي  ااحت ار عملية ار اذ القرار اعدم ر و ق السلةاتي حي  يؤدي ذلا  -

 .عم إلى اردياد العق  ارعقد ال
حي  رتأثر عملية ار اذ القرارات بال ىرات اللـــ مـــية  :ال ىرات الســـابقة ااالصةىاعات اللـــ مـــية -

لقد ر ون ل اك  ىرات ســــــلىية من المدير أا القالد ليما يتعل، ب ي ية  يال اصــــــة بمت ذي القرارات
 إصدار القرار ال رم لمومف معين.

عدة من بي ها حداثة المدير اعدم   اية  االذي يرجع إلى أســـــــــــــىاب :التردد لي إصـــــــــــــدار القرارات -
اال وف من ار اذ  ي ذلا عدم اضـــــــــو  اال تمـــــــــاصـــــــــات االمـــــــــ حيات يالمدير اصقا ردر ىه

  ذلا الضبوط الدا لية اال ارجية المت وعة. ياضي، الومت لدا المدير يالقرارات
ا ضــاف  يةيأا اموعه رحت رأثير بعق العوام  الت  يذ: صــعوةات رتعل، بلــ مــية مت ذ القرار -

 إلى ذلا درجة ذ اله ا ىراره امدراره العلمية.
عدم رحلي المدير أا القالد بمــــــــــ ات الت  ير االســــــــــتراري ي أا الت  ير المىدع ااالمتمــــــــــار على  -

 (31: 2445الت  ير ال مةي اال امد يؤثر على جودة القرار اسرعة ار اذ . )أبو سىتي 
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 :ص وبات اجتماعية 

مات الت ظيمية االل مية رتد   بعق العوام  االجتماعية و ه باإلضالة إلى المعأص   (2441) يرا الزلراصي
 مات: و امن أبرر لذ  المع يص ع القرار ا م ي ما أماالتي رل   عالقن 

 ر لف بعق القيادات اضعف رأثيرلا على التابعين االمرؤاسين. -

 .التهرب من المسئولية ااص  اض ال  اية ارعدد اإلجرا ات اال مود -

 العودة إلى الرااب  القىلية اا سر ة االعادات االتقاليد االقيم الل مية االم تمعية. -

 المحسوةية االوساطة. -

 .ير نيياب م اليم ال واب االعقاب لدا القادة ا م يين أا المد -

 :الفلسطينموزارة الداخلية واألمف الو نم  8.5

  فلسطينم:ت ريف  وزارة الداخلية واألمف الو نم ال 8.5.0    

مي امد 1990صلـــــــأت ارارة الدا لية اا من الوط ي م ذ اليوم ا ال لقيام الســـــــلةة الوط ية ال لســـــــةي ية ســـــــ ة 
حظيت الورارة بالتمام القيادة الســـــياســـــية ارعايتها باعتىارلا ااحدة من ألم الورارات الســـــيادية لدارلا لي رولير 

ذ ارســـــــعى إلى رةو ر مدرات جديدة لي ســـــــىي  ر  ي مهمةات ا من اا مان للمواطن ال لســـــــةي يي ارقوم بتبيير 
 لل مهور ال لســةي ي باصضــمام جميع ا جهزة ا م ية رحت مســؤاليتهاي دارلاي ارولير  دمة أم ية أك ر شــموالن 

باإلضالة إلى القيام بدارلا ا ساسي المتم   بحماية ر الز الدالة ا ساسيةي اصون حقوق احر ات المواطني 
 (. 2413)مومع ارارة الدا لية:  ش ال مهور ال لسةي ي بأمان اثقةي االتةلع صحو مستقى  ااعداضمان عي

اضـــــعت ارارة الدا لية اا من الوط ي صمـــــق عي ها إعادة االعتىار لمواط يها من   ل ارىاع أممـــــر الةرق 
ال مياســــي إيمــــ إلص ار المعام تي حي  اضــــعت لذلا  ةة الى ا  الت ظيمي االهي لي ااســــتةاعت لي رمن

أيســـــــــر ال دمات المتعلقة باللـــــــــؤان ا م ية االمدصية التي رقدم ال دمة إلى المواطن ال لســــــــــةي يي  ما التمت 
الورارة بت ظيم الحياة المدصية من   ل رعاية امتابعة م ظمات الم تمع المدصي امدمت ملار ع القواصين لت ظيم 

 الحياة المدصية. 

 جميعي  لامؤل ن  اا مدرةن ا شـــرطين شـــ لت إدارة عامة لللــــرطة أســـســــت اة ت جهارن  أما ليما يتعل، باللـــرطة لقد
لح، عدد  ىير من م تســىي ال هار بدارات لي ال ارج االتتحت المدارس امراكز التدر قي اأ   يالعلوم اللــرطية

يةي لدا ل ما أصلـــــــ  جهار الدلاع المدصي  رديف  ذرع اي اةال ليات اللـــــــرطيةي اراد ال هار بأحدث المعدات



55 
 

ا من  أما جهاري ااضــــــــــــــعـت ال ة  ال  يلـة ب هوضــــــــــــــه االتي م  ته من القيام بالواجىات الملقاة على عارقه
الدا لي لقد أصل  ضمن ال ةة ا م ية العليا للسلةة الوط ية بهدف رولير ا من اا مان للمواطن ال لسةي ي 

 احماية ملراعه الوط ي. 

الوط يي  ىقية الورارات ال لســــــــةي ية ب ةين متوار يني    الى ا  االتةو ري لقد ســــــــارت ارارة الدا لية اا من 
ا   مواجهة للســياســة اإلســراليلية التي رعمدت لي الســ وات ا  يرة امف عملية ال هوض التي ر لــدلا الدالة 

ردمير ا ا لذلا بإعامة عملها من   ل االجتياحاتي أا القمـــفي ا اارارة الدا لية  مـــوصـــن ال لســـةي ية عمومن 
 رات الدالية. القرا جميعمقار الورارات المدصية اا م ية م ال ين بذلا    االر اميات اضارةين بعرض الحال  

ارقوم الورارة باإلشــراف على حماية الحقوق االحر ات العامة ااحترامها ال، مىاد  القاصون الدالي االتلــر عات 
ةي ية اررســــي ها اصــــون حقوق اااجىات المواط ة دان أي المحليةي ارســــالم لي رعز ز الهو ة الوط ية ال لســــ

رارة )مومع ا  رمييز على أســــــاس اللون أا ال  ا أا الدين أا العرق أا المعتقدي لال ميع ســــــواســــــية أمام القاصون 
 .(2413الدا لية: 

ة ل ي مي رم رلـ ي  الح ومة العاشـرة برلاسـة ا سـتاذ إســماعي 2448 1 25بعد االصت ابات التي جرت بتار أ 
مي رولى ا ســــــــتاذ ســــــــعيد صــــــــيام حقيىة ارارة الدا ليةي اةعد ار اق م ة بين حر تي لتى 2448 7 29بتار أ 

مي رم ر ليف لاصي القواســــــــــــــمي بتولي حقيىة ارارة الدا لية اا من الوط يي ال  ه 2443 2 9احماس بتار أ 
ة اعدم مقدرة الورارة على مواصـــلة م بســـىق االضـــةرابات ا م ي2443 0 13ســـرعان ما مدم اســـتقالته بتار أ 

م صتل عن حالة االصقســــام الســــياســــي بين شــــةري الوطني اجود ح ومتين 2443العم ي ام ذ يوصيو من العام 
م حي  رم روميع ار اق بين 2410 0 27اةالتالي اراررين للدا لية اا من الوط يي ااســــــــــــــتمر لذا الحال إلى 

ية الله رلاســة الح ومة ال لســةي ية مع روليه لحقيىة ارارة الدا ل حر تي حماس التى يقضــي بتولي رامي الحمد
 .(32: 2415)أبو  مي ي اا من الوط ي 

 : الفلسطينم م ونات وزارة الداخلية واألمف الو نم 8.5.8

لية حي  رتحم  مســـــــــــئو  يارارة الدا لية اا من الوط ي إحدا الورارات ا ك ر ألمية لي الح ومة ال لســــــــــةي ية
لي ظ  ظراف متلـاب ة امعةيات صعىة ال ر  ى على أي من المرامىين  اصة إذا مارصا عم   بالبة التعقيد

لورارة الدا لية اا من الوط ي دارلا ا ساسي لي المحالظة  حي  إن   يالورارة بورارات أ را رعم  لي الح ومة
اللــــرطة وا ا من ا ف م  عرّ اةالرجوع إلى القاصون ا ســــاســــي ال لســــةي يي ر د  مد ي على أمن الوطن ااســــتقرار 

 وا صظامية الي القوة المسلحة لي الى دي احدد دارلا اا تماصها بما يلي: ها م  ص  أب

 الدلاع عن الوطن.  -
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  دمة اللعق احماية الم تمع.  -

 هر على ح   ا من اال ظام العام اارداب العامة. الس   -

الحداد التي رســــــمها القاصون من احترام  ام  اشــــــدد القاصون ا ســــــاســــــي على أن رؤدي موا ا من ااجىها لي 
 (.  60ي مادة 2447)القاصون ا ساسي ال لسةي ي المعدلي للحقوق االحر ات 

 

 
 مكونات وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني( 11)شكل 

  :تت ل  قو  األمف مف 

 موات ا من الوط ي اجيش التحر ر الوط ي ال لسةي ي.  -

 ي. وا ا من الدا لم   -

 الم ابرات العامة.  -
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)ماصون ال دمة لي موا ا من اأي موة أا موات أ را موجودة أا رســــــــــــــتحدث ر ون ضــــــــــــــمن إحدا القوا ال  ث 
 (. 7: مادة 2445ي ال لسةي ي

اجوب عم  ث ث موا أساسية اال ي ور  ال لسـةي ي( من ماصون ال دمة لي موا ا من 7احددت المادة رمم )
ر ون ضـــمن إحدا القوا الرليســـية ال  ثي  ما حدد  أن   د  ب   أي موة رســـتحدث ال اي اأن  اســـتحداث موة رابعة له

 ل لسةي ياالقالد ا على لقوا ا من   زلةرليا السلةة لو القالد ا على لهذ  القوا ال  ث الو بم القاصون أن  
لةة لقوا ا من بمــ ته رليا الســ " القالد ا على :( لي رعر  ها للقالد ا على على1ت المادة رمم )حي  صمــّ 
 ةرف القاصون    موة على حد(ي  ما عّ 1: مادة 2445ي ال لســــــــــــةي يماصون ال دمة لي موا ا من  ) الوط ية

 ن لي الوظالف العليا ليها. يا ي ية التعي

 قوات األمف الو نم:  

برلاسة  ها ارىاشر ا تماصارها" ليئة عس ر ة صظاميةي رؤدي اظال  :هاص  أبف القاصون موات ا من الوط ي عرّ 
ار ر ا من الوط ي ارحت ميادة القالد العامي الو الذي يمـــــدر القرارات ال رمة إلدارة عملها ار ظيم شـــــئوصها 

ي مادة 2445ا  ح ام القاصون اا صظمة المــــادرة بمقتضــــا  )ماصون ال دمة لقوا ا من ال لســــةي يي كالةي القن 
3 .) 

 ف الو نممهام وصالحيات قوات األم -

حدد القاصون مهام موات ا من الوط ي من   ل ا اامر االتعليمات المسـتديمة للقوة  ما حددت بار اق الولاق 
 بما يلي: م 2449الوط ي ال لسةي ي لي القالرة عام 

ي ةحماية سـيادة الى دي ارأمين س مة أراضيهاي االملار ة لي رعميرلا االمساعدة لي مواجهة ال وارث الةىيعي
 عس ر ة. الر يي ا للحاالت التي ي ور بها االستعاصة بقوات ا من الوط ي لي المهاماذلا القن 

ا مني  وا ر  يذ ا ح ام القضـــالية اا اامر المـــادرة عن الســـلةة ذات اال تمـــاص لما يتعل، بق   -أ
 ال، ال ظام االقاصون العس ري. 

 حماية الوطن من أي اعتدا   ارجي.  -ب
ال ارجية االدا لية لي م اط، اصتلـارلا ارلـترك لي التمدي لحاالت الةوار  مواجهة التهديدات  -ت

 ا. المحددة دستور ن 
 التم ي  العس ري لي الس ارات الوط ية بال ارج.  -ث
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   و  األمف الداخلم ق 

ها "ليئة أم ية صظامية رؤدي اظال ها ارىاشـــــر ا تمـــــاصـــــارها برلاســـــة ار ر ص  أرعرف موا ا من الدا لي على 
وا ا من الدا لي الو الذي يمـــــدر القرارات ال رمة إلدارة عملها ار ظيم شـــــئوصها لية اميادة مدير عام م  الدا 
 (.14: مادة 2445ي ال لسةي ي)ماصون ال دمة لي موا ا من  كالةن 

 و  األمف الداخلم:صالحيات ومهام ق    -

 ح   ال ظام العامي االح اظ على ارداب اا   ق ال اضلة.  -أ

 ن المواطن احقومه احر ارهي االمؤسسات العامة اال اصة. حماية أم -ب

 ر  يذ ااحترام القاصون.  -ت

 القيام بأعمال الدلاع المدصي ااإلصقاذ اإط ا  الحرال،.  -ث

 أعمال اصور الت سا دا   الوطن.  جميعم الحة  -ج

 المحالظة على ال ىهة الدا لية من أي ا ترامات أا رهديدات  ارجية.  - 

الية أا أي مرارات ماصوصية صــــادرة عن الســــلةة ذات اال تمــــاصي ال، ما ي ا ر  يذ ا ح ام القضــــ -خ
 عليها القاصون. 

  :المخا رات ال امة 

" ليئــة أم يــة صظــاميــة مســــــــــــــتقلــة رتىع للرلياي رؤدي اظــال هــا ارىــاشــــــــــــــر  :هــاص  بــأرعرف موة الم ــابرات العــامــة 
وصها ت ال رمة إلدارة عملها ار ظيم شـــئا تمـــاصـــارها برلاســـة رليســـها ارحت ميادرهي الو الذي يمـــدر القرارا

 .(17: مادة 2445ي ال لسةي يماصون ال دمة لي موا ا من ) كالةن 

 مهام وصالحيات المخا رات ال امة:  -

ا بممارســـــــة ا صلـــــــةة االمهام ا م ية  ارج الحداد ال برالية الم ابرات ال هة الم ل ة رســـــــمين  درع -أ
 ل لسةين. 

محددة دا   الحداد ال برالية لدالة للســـةين الســـت مال اإلجرا ات رمارس الم ابرات مهام أم ية  -ب
 اال لاطات التي بدأت بها  ارج الحداد. 

ار ــاذ التــدابير ال رمــة للومــايــة من أي أعمــال رعرض أمن اســــــــــــــ مــة للســــــــــــــةين لل ةر اار ــاذ  -ت
 اإلجرا ات ال رمة ضد مرر ىيها القان  ح ام القاصون. 



59 
 

صها المســـاس با من القومي ال لســـةي ي لي م االت أالتي من شـــال لـــف عن ا  ةار ال ارجية  -ث
 الت سا االتآمر االت ر ق أا أي أعمال أ را رهدد احدة الوطن اأم ه ااستق له امقدراره. 

التعاان الملــــــــترك مع أجهزة الدال المــــــــديقة الملــــــــابهة لم الحة أي أعمال رهدد الســــــــلم اا من  -ج
ماصون الم ابرات العامةي ) رجيي شـــــــــر ةة المعاملة بالم  .الملـــــــــترك أا أي من م االت ا من ال ا

 (14ي9ي6: مادة 2445

  :المؤسسات التم تتبع للرئاسة وتمارس اختصاصاتها على جميع منتسبم قطاع األمف و همها 

 هيئة القضاا ال س ري:  -

لســلةة الوط ية ا"ليئة مضـالية عسـ ر ة ال سـلةان  حد عليها رتىع لرليا  :هيعرف القضـا  العسـ ري على أص  
 "ال لسةي يةي ا تىع لذ  الهيئة محاكم عس ر ة اصيابة عس ر ةي الراع أ را  ح ام القاصون اا صظمة العس ر ة

 (. 21: مادة 2446ي 0)ماصون القضا  العس ري رمم 

 لجنة الضباط:  -

االترمية ارحديد  نالمسـال  التي رتعل، بالضـىاط من حي  بد  التعيي جميعرتولى ل  ة الضـىاط اإلشـراف على 
وات "م   :  ثال ال لســةي يالضــىاط الم تســىين لقوا ا من  جميعالمســال  ا  را التي ر ا  جميعا مدمية ا 

ا من الوط ي اجيش التحر ري موا ا من الدا ليي الم ابرات العامة" ارلــــــــــــ   ل  ة الضــــــــــــىاط ل ان لرعية 
الضىاط  رها لل  ة الضىاطي حي  يعتىر رل ي  ل  ةالي التي ررلع روصيا ال لسةي يرعم  ضمن موا ا من 

: مادة 8115)قانون الخدمة كقو  األمف الفلســـطينم،  ال لســــةي يا من  ا ال اصها ال رعية ضــــرارة ملحة لت ظيم مو 
09.) 

 ط )هيئة التنظي  واإلدارة(: باإدارة شئون الض -

الي  ي ا عيين مديرلا من الرليايي يال لســــةر لــــأ إدارة شــــئون الضــــىاط بمقتضــــى ماصون ال دمة بقوا ا من 
ال هة الملـرلة على ر ظيم مل ات الضـىاط اشـئوصهمي  ما رعتىر إدارة شـئون الضـىاط سـ ررار ة ل  ة الضىاطي 

يقوم بعملها ليئة الت ظيم ااإلدارة لي    من الضـــــــــ ة ايزة الذا م الف  عد رلـــــــــ يلها ضـــــــــرارة ملحةي حاليان ي
ملها عن ليئة الت ظيم ااإلدارة حي  ال ي ور ماصوصان  ي جهة الىت لي اةات من الضـــراري لمـــ  ع يللقاصون 

: 8115ينم، فلســط)قانون الخدمة كقو  األمف الا ل  ة الضــىاط الملــ لة ماصوصن  ا المســال  التي رتعل، بالضــىاط ســو 
 (.01مادة 
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 :م8113الهي لية اإلدارية والتنفيذية لقو  األمف فم قطاع غزة قبل يونيو  8.5.7

لي لي   الســـــلةة الوط ية ال لســـــةي ية مضـــــية إشـــــ الية دا لية  دا لية  ال لســـــةي يلت رىعية موا ا من شـــــ 
ادا لية   ارجية على حد ســـــــوا ي حي  شـــــــب  الرليا الراح  ياســـــــر عرلات م مـــــــق ار ر الدا لية بموجق 

( لســـــ ة 12م )صـــــدر المرســـــوم الرلاســـــي رم م إلى أن  1990 43 41التلـــــ ي  الوراري ا ال المـــــادر بتار أ 
م االذي مضــــــــى بإلحاق جهار اللـــــــــرطة اا من الومالي االدلاع المدصي بورارة 2442 48 23م بتار أ 2442
 ع ها مىاشــــــرةي اةقيت موات ا من الوط ي اجهار الم ابرات الم يعد الرليا ياســــــر عرلات مســــــؤاالن  يالدا لية

 العامة رتىع للرلاسة ال لسةي ية. 

وحيدة السلةة الوط ية ال لسةي ية لي ال هة ال ا لي شهر ي اير أعلن أن  اس ارحديدن بعد رولي السـيد محمود عى
حمر امت كها لي ا جهزة الم تمة دا   السلةة ال لسةي ية يم   أحد  اأن   يالم ل ة بامت ك القوة المسـلحة

 ية على ال حو الذي  ية ال لسةيا م ه ل لتزام بالترريىات ا م ية المتررىة على السلةة الوطأالو ارهي اذلا سـعين 
رحدد  المرحلة ا الى من  ةة  ارطة الةر ،ي الي إطار ســــــلســــــلة من عمليات اإلصــــــ  . اال دال التالي 

 وا ا من ال لسةي ي: يوضى لي لية مةاع ا من بموجق ماصون ال دمة لي م  
 ة فم قو  األمف الفلسطينم( هي لية قطاع األمف كموجب قانون الخدم7جدول )

 جرد اعتماداا على قانون الخدمة لقو  األمف الفلسطينم. :المصدر

 المخا رات ال امة قوات األمف الداخلم قوات األمف الو نم المحور
 جهار أم ي صظامي مستق  ي ضع إلشراف الرليا جهار أم ي صظامي جهار عس ري صظامي الت ريف

 ار ر الدا لية ار ر ا من الوط ي اإلدارة السياسية
يعتىر رليا جهار الم ابرات العامة )ار ر اال 

 ا لي م لا الوررا (عضون 

 رليا جهار الم ابرات العامة مدير عام ا من الدا لي القالد ا على القيادة

 بموجق مرسوم رلاسي آلية الت ييف
بموجق مرسوم رلاسي ب ا  
 بموجق مرسوم رلاسي على ر سيق م لا الوررا 

 مدة الولية
ث ث س واتي مع إم اصية التمديد 

 لمدة س ة ااحدة
ث ث س واتي مع إم اصية 
 التمديد لمدة س ة ااحدة

 ث ث س واتي مع إم اصية التمديد لمدة س ة ااحدة

 الصالحيات
يمدر القرارات ال رمة إلدارة ار ظيم 

ا  ح ام القاصون العم   الةي القن 
 اا صظمة المادرة بمقتضا 

يمدر القرارات ال رم إلدارة 
 ار ظيم شؤان العم   الة

قرارات ال رم إلدارة ار ظيم شؤان العم  يمدر ال
 كالة
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ن القةاع ا م ي ال لسةي ي بم تلف أجهزره يعاصي م الوامع العملي االقاصوصي ال اظم للقةاع ا م يي لإن  امن 
مدة اثابتة طوال الســــــــ وات الســــــــابقةي ا ذلا ملة ا دا  المتواضــــــــع بســــــــىق عدم اجود لي لية مدراســــــــة امعت

اجولر ال ل  لو عدم اجود صاظم ماصوصي لتدا   ص حيات امرجعيات القوا ا م ية بين الرليا  إم اصيارهاي
  .اار ر الدا لية اا من الوط يي امادة القوا 

 ينم:الفلسط األمف الو نموزارة الداخلية و   اتخاد القرارات ل ملية المنيةالقيادة  تطبيق واقع 8.5.4

ث المت حقةي حداما لي الدال ال امية رحديات  ىيرة ر رضها المتبيراتي اا رواجه الم ظمات المعاصرةي ال سيّ 
مة من الم ظ ين   ا ة ار اذ القرار ليســــــــــــرحااعية امادرة على  أم يةلذلا رىدا الحاجة ملحة إلى اجود ميادة 

لقيادية للقيادة ا م ية ا ذلا من   ل ال م  القيادي المتىع لي إدارة الســــــمات اللــــــ مــــــية االمهارات ا  ل 
ه يساعدلا لي  ما أصي لمواكىة رلا التةورات المتسـارعةي ب  االقدرة على استلراف المستقى  اروجيه المؤسـسـة

لموامف اا  لتعام  مع رلا المل  تا يتم مواجهة المل  ت المعاصرة ارحديات المستقى  اذلا من   ل ما 
 الةارلة.

ارارة الدا لية اا من الوط ي لي ارارة اط يةي اعليها أعىا  اااجىات مدصية اأم ية اعس ر ة ي رسالم لي  ن  إ 
ب ا  الم تمع االتةلع لدالة للسـةي ية ذات ســيادة من   ل لرض القاصون اة ا  مؤســسـة أم ية راســ ة ررضــي 

رأس الورارة ميادة أم ية رمتلا الســــــــمات االمهارات اال م  القيادي المواط ين ارحظى باالحترام االتقديري اعلى 
على ا ت ف مهامها اأصواعها اأح امها ي ق على ميادارها االعاملين بها  لالمؤسساتالمؤثر لي المرؤاسـيني 

اال ةأي  محاالةالقالم على ال ة ع د ار اذ القرارالتقليدي ا ساليق ضرارة الت  ير لي التقلي  من االعتماد على
 القرار. ا ساليق العلمية الحدي ة الر اذروظيف  امحاالة

صــىهم هم بح م م ااالقادة يؤثران لي ســلو يات مرؤاســيهم من   ل الســلةات الرســمية المم وحة لهمي  ما أص  
الرســـــــمية ااحت اكهم المتواصـــــــ  بمرؤاســـــــيهم يحددان أداار لؤال  المرؤاســـــــين اشـــــــ   ســـــــلو يارهم اإص ارلم 

 ل. لألعما

اذلا  وصه يقل  عدد المســــــتو ات  ؛طول ســــــلســــــلة ا اامر ا يلق يقل ارســــــاع صةاق ا شــــــراف على  كما أن  
ي امرؤاسيهي ا ؤدي بالتالي إلى سرعة ار اذ القراراإلدار ة مما يز د لي سرعة االرمال االتواص  بين المدير 

د لي ه يضــــيع الومت اال هالم اســــق لإص  حد ســــاع صةاق اإلشــــراف الذي يز د عن الارّ  ال ن يؤ ذ بالحســــىان أن  
 (03: 2416ي )الحايا .القرارا على ار اذ بعق ا حيان ا ؤثر سلىن 

حسين سعى بل   دالم إلى رارارة الدا لية اا من الوط ي ر القيادة ا م ية لي ما سـى، يتضى بأن  امن   ل 
اســــــــــــــىــة امـت الظراف الةـارلــة ع ــد ار ـاذ القرار ك ـا ة ار ــاذ القرار من   ل امت ك العـديــد من الىــدالـ  الم ـ
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باإلضــــــالة إلى ســــــعي القيادة ا م ية إلى ملــــــار ة أصــــــحاب اال تمــــــاص من المرؤاســــــين لي ار اذ القراري 
اري ال ةوات العلمية ع د ار اذ القر باإلضــــــالة إلى ســــــعي القيادة ا م ية لي ارارة الدا لية االوط ي إلى ارىاع 

ن مســـــــــتوا ار اذ القرار م اأن   م ية إلم اصيات العاملين االمرؤاســـــــــين ع د ار اذ القراريكذلا مراعاة القيادة ا 
ةرة ال ســىة جيدة لي ظ  الســي ي امن اجهة صظر الىاح  أن  مى  القيادة ا م ية لي الورارة جا  بدرجة متوســةة

ذلـا أن ال م  الـديمقراطي لو ي ا م يـة اال  ـا  ااإلص ـار على ا رض من مىـ  القيـادة ا م يـة بورارة الــدا ليـة
ال م  السالد لي عم  القيادة ا م ية ع د ار اذ القرار اذلا  ن الورارة ر تهل العم  ال ماعي االل ان ا م ية 
حي  يتم اشـــتراك العديد من ا جهزة ا م ية ذات اال تمـــاص ع د اجود حدث أم ي مما يؤدي إلى ملـــار ة 

 ال يتح م ليه لرد ا  ون ال  ا  االتقدم لو سيد المومف .ال ميع ا  ون القرار شوري جماعي 

 

 ال انم الفصل ملخص: 

ا ال يم ن حمر  أحياصاني ب  امن   م  ال اصيصهاية ال لي ا ال نا متعددن يرا الىاح  أن  القيادَة رعتىر علمنا ااسعن
يد م ها رمــاف بالعدالمــعوةة رولر ســمارها ا مــالمــها اأصماطها لي شــ ا ااحدي إال أصه ي ق التحلي ااال

مع االررقـا  االتـأليـ  لي ال واماي  ـذلـا القيـادة ا م يـة أث ـا  رعـاملهـا مع ا رمـات االموامف ا م يـة الةـارلة 
لي الميدان ي ق أن  رمتلا العديد من المــــــ ات االســــــمات التي رؤللها للعم  ارحقي، اإلص اري ا ذلا رضــــــا 

ل بالعم  مع المرؤاســــــــيني ا ذلا من اجهة صظر الىاح  أن أي مالد العاملين من   ل ال قة االت الم المتىاد
ا عســــــــ ر نا أينا  ان مومعه بلــــــــ   عام ي ق أن  ي ون على معرلة بالتعام  مع  ا أم ينا أا مالدن ســــــــوا  أكان مالدن
الرجال اال  ود االعم  على رعاية شـــــــئوصهمي االمداامة على إع م ال  ود أي اضـــــــعهم بالمـــــــورةي اأن  ي ون 

ا على لل  ود االمرؤاســين للتأكد أن  المهمة المةلوةة عملها م هوم اجع  ا اامر  لقالد القداة الحسـ ة االم  ا
القرارات سليمة احاسمة  امقىولة اإلشـراف على ر  يذ ا اامر اردر ق الرجال على العم    ر ، اجع  حاسـمة

ر مية ال  ود االمرؤاســــين ااســــت دام  ة اروليلي الومت الم اســـقي  ذلا الىح  عن ما يم  ه رحم  المســــئولي
القيادة طىقا للقدرات اللـ مية لهي ااست دام الوحدة طىقنا لقدرارها ارحم  مسئولية ا عمال اعدم الهرب م هاي 
ااالعتراف بلــــــــ مــــــــيته االمحالظة على  رامتهاي اال مع بين الحزم االعةف لي معاملتهي ااســــــــت دام ال واب 

الوجداصيةي ااستب ل ذ ا  ال  ود االمرؤاسين اسالر   ل رأثير ال لمة الةيىة االملار ةاالعقاب بح مة ااسـتب
ارمتع  التدين ااإليمان بالله اةقضــــــــــــــاله امدر  االرا  المع و ة ارا  ال ر ، ال مــــــــــــــالا االي ابية لهم م  

ة التحم  االتقلف االق اعة امو بالمراصة االلهامة اال  دة االرجولة االذاد االلرف اال رامة االعاط ية االىساطة 
 االمىر االع اد االذ ا  ارا  الدعابةي 
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 كذلا رعد عملية ار اذ القرار لي المؤســــســــة ا م ية اما يمــــدر ع ها من مرارات أم ية من مى  القيادة ا م ية
، بأراا  المتعلالم ل ة لي من ألم العمليات اإلدار ة االقيادية؛ اذلا لةىيعة العم  ا م ي المســـــــتمر االدالم ا 

ال ـاس اممتل ـارهمي ا ـذلـا العمـ    ل الظراف يير العـاديـة االةـارلـةي لـذا ال بـ د  على مت ـذ القرار أن  يأ ذ 
بالحســـــىان لذ  ا مور على محم  ال دي اأن  ي ون القرار المت ذ مد اســـــتولى جميع اللـــــراط التي ر ع  م ه 

لضـــ  من بين الىدال  المتاحةي احســق ما رم اســـتعراضـــه لي مرار  ف  الّعالي اأن  ي ون القرار ا صســق اا 
لــذا المىحــ  رعــد عمليــة ار ــاذ القرار جولر العمــ  اإلداري االقيــادي االمحور ا ســـــــــــــــاســــــــــــــي لوظــالف اإلدارة 

 الت ةي  االت ظيم االتوجيه االرمابة.
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 الدراسات الساكقة الفصل ال الث
 تمهيد:

 اد ســـتااســـتةاع الىاح  الحمـــول على م موعة من الدراســـات الســـابقة ذات المـــلة بموضـــوع الدراســـة االتي 
 ا.م ه

متبير حي  رم رمـــ ي ها إلى دراســـات رتعل، بال يالىاح  بتمـــ يف الدراســـات الســـابقة حســـق صوع المتبير امام
 ."قراراتخاح الادراسات رتعل، بالمتبير التابع " ي"القيادة األمنيةالمستق  "

ات ي الدراســــمحليةالدراســــات ال)الىاح  مىدأ رمــــ يف الدراســــات لي    مســــم حســــق صوع الدراســــة إلى  اعتمدا 
 يي امد اعتمدت معظم الدراسات السابقة لي الدراسة على الم هل الوص ي التحليليا ج ىية(العرةيةي الدراسات 

 امد  اصت أداة الدراسة لي لي معظمها االستىاصة.

 .عم  ل وة بح ية للدراسة لي صهاية ال م رم  امن ثم ي  بالتعلي، على الدراسات السابقةمام الىاحا 

  كالقيادة األمنيةالساكقة المت لقة  الدراسات 7.0
 

 مهارات القيادة األمنية ودورها فم تحسيف األداا لد  ضباط حرس الحدود كالمنطقة الشرقية الع وان م

1 

 ال ينة الهدف السنة الس 

 8103 ةلبد  ف
لى مهارات القيادة ا م ية الســـــــــــالدة لدا ضــــــــــــىاط حرس إالتعرف 

الحداد بالم ةقة اللــــرمية ااامع رحســــين ا دا  لدا ضــــىاط حرس 
 الحداد بالم ةقة اللرمية.

 (220)عي ة علــــــــــــوالية 
من موات حرس  اضـــــابةن 
 الحداد.

 النتائج

 ة الحداد بالم ةقة اللـــرمية بدرجة عالي رأا ألراد الدراســـة رولر المهارات القيادية لدا ضـــىاط حرس
 (.0.4075متوس  )

   اامع رحســين ا دا  لدا ضــىاط حرس الحداد بالم ةقة اللــرمية بدرجة عالية  رأا ألراد الدراســة أن
 (.0.4543بمتوس  )

  بين المهارات القيادية الســـــالدة ااامع  4.41اجود ع مة طردية ذات داللة إحمـــــالية ع د مســـــتوا
 ا  لدا ضىاط حرس الحداد بالم ةقة اللرمية.رحسين ا د
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 القيادة األمنية ودورها فم تطبيق الخطط األمنية دراسة تطبيقية على كلية الملك خالد ال س رية. الع وان م

2 

 ال ينة الهدف السنة الس 

 8103 ال صيمم
لى دار إلـــدلـــت الـــدراســــــــــــــــة إلى التعرف 

 .القيادة ا م ية لي رةىي، ال ة  ا م ية

الدراســـة من ضـــىاط  لية الملا  اعي ة ن م تمعر وّ 
 ـــالـــد العســــــــــــــ ر ـــة بورارة الحرس الوط ي اعـــددلم 

 .ا( موظ ن 134اإلجمالي )

 النتائج

  روجيه رجال ا من لح  لي: يلي  لية الملا  الد العســـــــــــ ر ة بدرجة  ىيرة ا م يةألم ممارســـــــــــات القيادة  
 .تزام االةاعةي ارعز ز ع مات التعاان مع ا جهزة ا م يةا من اال ظامي ارألي  العس ر ين على االل

  رور ع الموارد الىلــــــــــر ة ضــــــــــمن لي:لي رةىي، ال ة  ا م ية بدرجة  ىيرة  م يةألم مســــــــــالمات القيادة ا 
ال ة  ا م ية بدرجة  الية لحماية الم لـــآت الحيو ةي ار ديد ال ة  ا م ية بما يواكق التبيرات المعاصـــرة 

ا اصوعن  اصوع ال ر مـةي ارـدر ـق رجـال ا من على اســـــــــــــت ـدام التق يات الحدي ة لم الحة ال ر مة  من لي ح م ا 
 .اش  ن 

 

القيادة األمنية وعالقتها كالرضا الوظيفم دراسة تطبيقية على القيادات كالمديرية ال امة للدفاع  الع وان م
 المدنم كالريا .

7 

 ال ينة الهدف السنة الس 

 8103 الهاجري 

لى اامع القيـادات ا م يـة بـالمدير ة العامة للدلاع إالتعرف 
المدصي امســــــــــتوا الرضــــــــــا الوظي ي لدا ميادات المدير ة 
العامة للدلاع المدصي مع  لـــــــــــف الع مة بين اامع القيادة 

 ا م ية امستوا الرضا الوظي ي.

ـــادات  اضــــــــــــــــابةـــن  (193) من القي
ــدلــاع  ــالمــدير ــة العــامــة لل ا م يــة ب

الـمـر ـز الـرلـيســــــــــــــي الـمـــــــدصـيي بـــــــ
 بالر اض.

 النتائج

 .اامع القيادة ا م ية بالمدير ة العامة للدلاع المدصي بدرجة متوسةة 
 .مستوا الرضا الوظي ي لدا القيادة ا م ية بالدلاع المدصي بدرجة متوسةة 
  اجود ع مة طردية مو ة ذات داللة إحمــــــــالية بين اامع القيادة ا م ية امســــــــتوا الرضــــــــا الوظي ي

 م سوةي المدير ة العامة للدلاع المدصي.ل
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للقيادات األمنية كجام ة نايف ال ربية لل لوم األمنية ودورها فم الرتقاا البرامج التدريبية  الع وان م
 كالمهارات الستراتيجية.

0 

 ال ينة الهدف السنة الس 

 8103 الفيصل

المهارات االســــــــــتراري ية التي ي تســــــــــىها  إلىالتعرف 
حرس الحداد الملــــــار ين لي الىرصامل التدر ىي مادة 

 امعة بيادة ا م ية لت مية المهارات االســــتراري ية للق
 .صايف العرةية للعلوم ا م ية من اجهة صظرلم

( 142عي ة الدراسة الىالغ عددلا )
من الضــــــــىاط الذين اســــــــت اداا من 
 الــىــرصـــــــامــل الــتـــــــدر ــىــي لــلــقــيـــــــادات

 ا م ية.

 النتائج

 ات ا م ية الملــــــــار ة بالىرامل التدر ىية بلــــــــدة على المهارات االســــــــتراري ية التي موالقة القياد
ولا لي برامل ر مية المهارات االستراري يةي حي   اصت المهارات الذل ية بالمررىة ا الى ي تسى

 يليها المهارات اإلصساصية بي ما جا ت المهارات ال  ية لي المررىة ا  يرة.
  على مدا إســـــــــــهام الىرصامل التدر ىي لت مية المهارات االســـــــــــتراري ية للقيادة موالقة ألراد العي ة

 ا م ية ب امعة صايف لي االررقا  بمهارات مادة حرس الحداد الملار ين لي الىرصامل.
 
 

 دور القيادة األمنية فم تجويد التدريب األمنم الع وان م

5 

 ال ينة الهدف السنة الس 

 8101 الفيفم
ى دار القيادة ا م ية لي ر و د التدر ق لإالتعرف 
 ا م ي.

من القادة ا م يين  (14)ا تيار 
لي القوات الىحر ة المل ية 

 السعودية.

 النتائج

   مراعاة ا لإلم اصيات ا من ألم أداار القيـادة ا م يـة رحـديـد االحتيـاجـات التـدر ىيـة ا م يـة القن  أن
 متةلىات الترمية.

    ل ترات ارتم   لي رحديد ا يقيادة ا م ية رمــــــــــميم الىرامل التدر ىية ا م يةمن ألم أداار ال أن
 الزم ية ارحديد ا امات الم اسىة لت  يذ الىرامل ارحديد ا ماكن الم لمة.
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 المهارات القيادية فم تطوير  داا المنظمات األمنية.دور  ال نوان م

8 

 ال ينة الهدف السنة الس 

 8105 اصنية
لى دار المهارات القيادية لي إرف التع

رةو ر أدا  الم ظمات ا م ية باإلدارة 
 العامة للدعم ا م ي بورارة الدا لية الليىية.

رل   من الضىاط العاملين لي اإلدارة العامة 
للدعم ا م ي بورارة الدا لية الليىية االىالغ 

 م ردة ع د إجرا  الدراسة. (56)عددلم 

 النتائج

 رات ال رمة لتةو ر أدا  الم ظمات ا م ية من اجهة صظر ضـــــــىاط اإلدارة العامة للدعم ا م ي ألم المها
 ياألمهــا اإليمــان بــالهــدف ياالمهــارات ال  يــة ياألمهــا االلتمــام بــالمظهر ال ــارجي يالمهــارات الــذاريــة :لي

مها الحا األ يات الذل يةاالمهار  ياألمها القدرة على االســتماع ياالعم  على رحقيقه االمهارات اإلصســاصية
 ا م ي.

    ى  اكتســــــــــاب المهارات القيادية ال رمة لتةو ر أدا  الم ظمات ا م ية من اجهة صظر ضــــــــــىاط ألم ســــــــــ
اإلدارة العـامـة للـدعم ا م ي لي االســـــــــــــت ـادة من صموذج القيـادة ال ىو ـةي رـدر ا موضـــــــــــــوعات المهارات 

 القيادية لي ال ليات االمعالد ا م ية.
 

األداا لد  القيادات األمنية كالدفاع المنم كالريا  فم    دور المهارات األمنية فم رفع مستو   وانالع م
 المواقف الحرجة.

3 

 ال ينة الهدف السنة الس 

 8107 المجلم
لى دار المهارات ا م ية لي رلع مســــــــــتوا إالتعرف 

ا دا  لدا القيادات ا م ية بالدلاع المدصي بالر اض 
 الحرجة. لي الموامف

من ررىــة مقــدم  اضــــــــــــــابةــن  (174)
حتى لوا  من ضــــــــــــــىـــاط مـــدير ـــة 

 الدلاع المدصي الر اض.

 النتائج

  المهارات ا م ية ال رمة لرلع مســـــــــــــتوا ا دا  لدا القيادات ا م ية بالدلاع المدصي بالر اض لي
 ة.ات الحدي الموامف الحرجة لي القدرة على القيادة ا م ية امهارة االرمال ااست دام التق ي

   ذارية امن المهارات ال :المهـارات ا م يـة التي رتولر لي القيـادات بـالدلاع المدصي بالر اض لي إن
االمهارات ال  ية امن ألمها اإليمان بالهدف  يألمها القدرة على روظيف اإلم اصيات اللـــــــــ مـــــــــية

ية االمهارات الذل  ياعاالمهارات اإلصســـــــــاصية امن ألمها القدرة على االســـــــــتم ياالعم  على رحقيقه
 امن ألمها الحا ا م ي العالي.
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 .بل تحسيف  دائه واقع القيادات الميدانية كحرس الحدود كمنطقة جازان وس   الع وان م

6 

 ال ينة الهدف السنة الس 

 8101 المالكم
معرلــة اامع القيــادات ا م يــة الميــداصيــة لي حرس 

 ى م اســــــــــــــ  الحـداد بم ةقـة جـاران امعرلـة معوماره
 رحسين أدالهم.

يت ون من جميع الضــــــــــــــىـــاط العـــاملين 
بقةـاعـات حرس الحـداد بم ةقة جاران 

 حدات الميداصية التابعة لها.و اال

 النتائج

  ّاذلــــا من   ل آرا   ؛الاامع القيــــادات ا م يــــة الميــــداصيــــة لي حرس الحــــداد بم ةقــــة جــــاران لعــــ
ؤالية االتضـــــــــحية لي العم  الديها التمام عالي القيادات رتمتع باإلحســـــــــاس بالمســـــــــ اأن   يالمىحوثين

 لتحقي، ألداف حرس الحداد.
   يى  رحســــــــــــين أدا  القيادات ا م ية الميداصية ر مية القدرات لدا القيادة ا م ية الميداصيةمن ألم ســــــــــــ 

كـذلـا رح يز القيـادة ا م يـة الميـداصية بم حهم حوالز إضـــــــــــــالية عن ييرلم من العاملين لي ا ماكن 
 بداع.را ا ذلا رل يعهم على اإلا  

 
 

 ناا مقياس لخصــائص القيادة األمنية فم الت امل مع األزمات وفق الســتجاكة للمفردة الختيارية  ال نوان م
 .دراسة تطبيقية على األجهزة األمنية فم الريا   دحادية الب     

9 

 ال ينة الهدف السنة الس 

 8119 الفرج

 يــــــة ال، صظر ــــــة القيــــــاس لى أداة ميــــــاس مىإالتعرف 
الحدي ة باســـت دام صموذج االســـت ابة للم ردة اال تىار ة 

عــد ال تىــار القــادة ا م يين لي التعــامــ  مع أحــاديــة الى  
 .ا رمات أث ا  حداثها

ىـاط العاملون لي مةاعات الضــــــــــــــ  
ا من العام االدلاع المدصي اموات 

 .من ال اصةا 

 النتائج

 ل ظر ــة الحــدي ــة على مؤشـــــــــــــرات إحمــــــــــــــاليــة عــاليــة من حيــ  الــدمــة حــار المقيــاس المىين ال، ا
 االموضوعية.

 .استةاع التمييز بين القادة ا م يين القادر ن على العم  الميداصي ايير القادر ن 
  ال لـــــــف عن القدرات المتومعة للقادة ا م يين ارمـــــــ ي هم إلى مدرات عالية امتوســـــــةة امتدصيةي مع

 ا  بالمستو ات المتدصية.اضع الحلول الم اسىة ل ررق
 .اعتماد المقياس ارعميمه ااست دامه مع عي ات م تل ة لي موامف ملابهة 
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 :الدراسات األجنبية المت لقة كالقيادة األمنية 7.0.8
 هل القادة خلقوا كالتساوي؟ :تصورات القيادة ال س رية األمري ية ال نوان م

1 

 ال ينة الهدف السنة الس 

Shanan G. 

Gibson 
2413 

رات رمـــو  لى لهمإلتعرف ارهدف الدراســـة 
القيادة العســ ر ة ا مر  ية: ل     القادة 

  لقوا بالتسااي؟

ملــــاة  ىاطضــــ   من (138)عي ة رم اســــتة ع 
يادة للقالىحر ة ا مر  ية بلــــــــــــأن رمــــــــــــورارهم 

 العس ر ة.

 النتائج
   متبير ل ااســــــــت ادن القيادات  بلــــــــ   م تلف بين يتم رةىيقها من  مــــــــالا القيادة (%27)صســــــــىة

 ال  ا.
 صاث االقيادات العســـــــــ ر ة الذ ور من ذاي ال ىرة وجد ا ت لات  ىيرة بين القيادات العســـــــــ ر ة اإلر

 لمالى الذ ور.
 

 
 

 
 التدريب.: اآلثار المترتبة على  س ريةاستراتيجيات تطوير القيادة ال ال نوان م

2 

 ال ينة الهدف السنة الس 

Michael 

Kirchner, 2413 
ــــة إلىالتعرف  ــــام لراع  ي ي ــــادة مي ي ال يش ا مر   مي

بتةو ر القيادة  عضـــــــــــــالها للى ا  على المعرلة الحالية 
 الة.لل هل ال عّ 

 عســــــــــــــ ر ــــةعــــدد من القيــــادات ال
 العاملة بال يش ا مر  ي.

 النتائج
 دمة معمقة  لي ال يش ا مر  ي حول رةو ر عســــــــــــ ر ةمدمت الدراســــــــــــة اجهات صظر القيادات ال 

 لتةىيقها لي التدر ق ارحديد أرةع استراري يات.
 .دراسة صهل القيادات ا م ية لي ال يش ا مر  ي ر ا  القادة ال اميين 
 .روظيف المحارةين القدامى لقدرارهم القيادية 
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 ال س رية.المفارقة والتحديات فم القيادة  ال نوان م

7 

 ال ينة الهدف السنة الس 

Ronit 

Kark 
2418 

التحديات االتوررات التي رميز لى إرهدف الدراســــــــــــــة التعرف 
 هدف إلىا ذلا ر يا م ي االعســــــــــــ ري  القيادة لي الســــــــــــياق

رحــديــد ارحليــ  الم ــارمــات الرليســــــــــــــيــة التي ر ع ا لي لــذا 
اإلعداد ال ر دي مع اســـــــــــت لـــــــــــاف التحديات اال رص االمزايا 

ت اال ادة. الو يالتي رلــــــ لها لذ  الم ارمات ا ســــــاســــــية للقي
 .أصواعنا م تل ة من الم ارمات

ت ر ىيــــة على الدراســـــــــــــــــة الــــرقــــدم 
 القيــادات العســــــــــــــ ر ــةمن  (122)

اا م يـة لي جيش )العـدا( الـدلاع 
 اإلسراليلي.

 النتائج

 .القيادة الملتر ة مقاب  القيادة الهرمية 
 .المراصة ااإلبداع مقاب  المةابقة ااالصضىاط 
  موذجية لي مقاب  القيادة من لوايات متعددة.القيادة المهيم ة اال 
 .الىساطة اال ةية مقاب  التعقيد اال وضى 

 
 الت ثير الجتماعم فم التدريب على القيادة ال س رية. ال نوان م

0 

 ال ينة الهدف السنة الس 

Kristian 

Firing 
2418 

مت دد لل  وذ االجتماعي  لى لهمإلتعرف ارهدف الدراســــــــــــة 
ن   ل اســـــــــت لـــــــــاف عمليات صـــــــــ ع القرار لي ال يش م

االقمـــــــــد من ذلا لو ر مية  يالضـــــــــىاط لي اضـــــــــع مرل،
 الوعي الذاري  قدرة ميادة مر ز ة لي القيادة الحقيقية

ا من م موعــة صــــــــــــــبيرة صســــــــــــــىيــن 
القيــادات العســــــــــــــ ر ــة لي القوات 

 المسلحة ال را  ية.

 لمؤسسة العس ر ة.يتأثر القادة العس ر ون بل    ىير بم موعارهم لي ا  النتائج
 .ي ض  القادة العس ر ون اإلرعاج ال سدي بسىق اإلرعاج االجتماعي 
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  كاتخاح القرار:الدراسات الساكقة المت لقة  7.8
 :المت لقة كاتخاح القرار المحلية الدراسات  7.8.0

 –ارة الداخلية واألمف الو نم  ثر سلسلة األوامر ونطاق اإلشراف فم الهي ل التنظيمم على اتخاح القرار  وز  ال نوان م
 .قطاع غزة

1 

 ال ينة الهدف السنة الس 

 2416 الحايا
لى سلسلة ا اامر اصةاق اإلشراف لي الهي   إالتعرف 

الت ظيمي اع مة    م هما بار اذ القرار بورارة الدا لية اا من 
 الوط ي لي مةاع يزة.

من أصـــــحاب  اموظ ن  (726)عي ة ح مها 
شـــــــــــــرالية رليا مســـــــــــــم لأعلى الوظالف اإل

 بالورارة.

 النتائج

  روجد ع مة ذات داللة إحمــــالية ع د مســــتوا داللةα≤0.05) بين أســـــا الهي   الت ظيمي اار اذ القرار لي )
 (.4.835ارارة الدا لية اا من الوط ي لي مةاع يزة  ان معام  اررىاط بيرسون )

  يوجد أثر ذا داللة إحمـــالية ع د مســـتوا داللةα≤0.05)  عديها )ســـلســــلة ا اامر (  ســــا الهي   الت ظيمي بى
( اال ســـــــــىة %03.4اصةاق اإلشـــــــــراف( على ار اذ القرار لي ارارة الدا لية اا من الوط ي مةاع يزة ب ســـــــــىة )

 ( ررجع إلى عوام  أ را مد رؤثر ع  ار اذ القرار م   التبيرات السياسية الم تل ة.%57.4المتىقية )

 

 .لتفكير الستراتيجم فم صنع القرار األمنم  وزارة الداخلية واألمف الو نم الفلسطينم ثر ا ال نوان م

2 

 ال ينة الهدف السنة الس 

ـــــــــــــــــــــــــــو  أب
 شعىان

 م2413
التعرف إلى أثر الت  ير االســــتراري ي لي صــــ ع القرار 

 .ا م ي بورارة الدا لية اا من الوط ي ال لسةي ي

أصحاب المهام ا من موظ ن  (173)عي ة شاملة بلبت 
اإلشـــــــرالية لي جهار ا من الدا لي من ررىة رالد لما 

 لوق.

 النتائج

  درجة ممارســــــة عملية صــــــ ع القرار ا م ي لدا العاملين لي الوظالف اإلشــــــرالية لي ارارة الدا لية اا من الوط ي
 .(%31.18)ال لسةي ي بدرجة  ىيرة ب سىة 

 راري ي اصــــــ ع القرار ا م ي لدا العاملين لي الوظالف اإلشــــــرالية لي روجد ع مة طردية بين اامع الت  ير االســــــت
 .4.089ارارة الدا لية اا من الوط ي ال لسةي ي بدرجة اررىاط 

   (%21)ا م ي ب سىة  رعد ممارسة الت  ير االستراري ي بدرجة أعلى من بامي ا بعاد لي ص ع القرايؤثر ب. 
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 .منية ودورها فم صنع القرار  وزارة الداخلية فم المحافظات الجنوبيةواقع إدارة الم لومات األ ال نوان م

7 

 ال ينة الهدف السنة الس 

 2418 حرر
التعرف إلى اامع إدارة المعلومـات ا م يـة بورارة الـدا لية لي 
المحـالظــات ال  وةيــةي اال لــــــــــــــف عن دار إدارة المعلومــات 

 ا م ية لي ص اعة القرار لي ارارة الدا لية.

( من 173عي ـة شــــــــــــــاملـة بلبـت )
أصــــــــــــحاب المهام اإلشــــــــــــرالية لي 
جهار ا من الدا لي من ررىة رالد 

 لما لوق.

 النتائج
   يوجد لدا جهار ا من الدا لي صظام إدارة المعلوماتي حي  يوجد لي ليات اسياسات ا ة

 ار.ااضحةي ا وجد رؤ ة ااضحة حول القضايا ا م يةي رسهم لي ر ادة   ا ة ص ع القر 
 يعتمد جهار ا من الدا لي سياسة التلاار لي إطار ال ر ، الواحد اإي اد بدال  لح  المل لة. 

 

دور ممارسة  سلوب إدارة فرق ال مل فم تحسيف مستو  األداا واتخاح القرارات  وزارة الداخلية واألمف  ال نوان م
 .الشق المدنم –الو نم 

0 

 ال ينة الهدف السنة الس 

 2418 حميد 
لى دار ممارسة أسلوب إدارة لرق العم  لي إالتعرف 

 -رحسين مستوا ا دا  اار اذ القرارات بورارة الدا لية
 .الل، المدصي بقةاع يزة

الذين يحملون المسميات اإلشراليةي من 
رليا شــــــــــــــعىــة إلى مــدير عــامي االىــالغ 

 ا اموظ ة.( موظ ن 224عددلم )

 النتائج
 (.%84.22ار ة بالورارة حم  على متوس  حسابي )عملية ار اذ القرارات اإلد 
 ( اجود ع مة ذات داللة إحمـــــــالية ع د مســـــــتوا داللةα≥0.05  بين أســـــــلوب إدارة لرق العم )

 ارحسين مستوا ا دا  اار اذ القرارات.
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 بل تطوير  ساليب اتخاح القرار فم إدارة األزمات األمنية فم فلسطيف.س   ال نوان م

5 

 ال ينة الهدف نةالس الس 

 2418 البلبيسي

روضـــــــــــــيى أســـــــــــــاليق رةو ر ار اذ القرار ا م يي ااالصع اســـــــــــــات ا م ية 
الواضـــــــــــــحــة لي عمليــات إدارة ا رمــات التي رواجــه ارارة الــدا ليــة اا من 
الوط يي ارحـــديـــد م موعـــة من ا ســـــــــــــــاليـــق الحـــدي ـــة لي ار ـــاذ القرارات 

 رعرم  عملية رةو ر ا ســـــــاليقمات التي و ا م يةي االوموف على ألم المع
 المتىعة لي ار اذ القرار ا م ي لي الورارة.

( 103حـــ ــــم الــــعــــيــــ ـــــــة )
حيــ  رم ا تيــارلم  اموظ ــن 

 بةر قة العي ة العلوالية.

 النتائج

   اجود اعتماد ب سـىة عالية على ا سـاليق التقليدية التي رم ر االها لي الدراسـة )ال ىرةي دراسـة اررا ي اجرا
 .(%31.64)الىديهية االح م الل مي( حي  بلغ المتوس  الحسابي  الت رةةي

  ل اك ضــــــعف لي اســــــت دام ا ســــــاليق الحدي ة التي ر االتها الدراســــــة )بحوث العملياتي شــــــ رة القراراتي
 .(%52.43)صظر ة المىار اتي ب ا  السي ار ولاتي صظم دعم القرار( حي  بلغ المتوس  الحسابي 

 

دام األساليب الكمية فم اتخاح القرار وحل المش الت فم المستويات ال ليا  وزارة الداخلية واقع استخ ال نوان م
 ال س ري( كقطاع غزة. )الشقواألمف الو نم 

8 

 ال ينة الهدف السنة الس 

 2418 خضر
لى اامع است دام ا ساليق ال مية لي ار اذ القرار إالتعرف 

ة ارارة الدا لي اح  الملــــــ  ت لدا المســــــتو ات العليا لي
 اا من الوط ي )الل، العس ري( لي مةاع يزة.

اســــت دام أســـــلوب الحمــــر اللـــــام  لم تمع 
الدراســــــــــــة لي المســــــــــــتو ات العليا لي الورارة 

 (.146اعددلم )

 النتائج

  روجد ع مة طردية بين المتبيرات المســــتقلة " المعرلة با ســـــاليق ال ميةي الريىة لي التعرفي الحاجة لهاي
 التابع " اســــــــت دام ارارة الدا لية ااالمن الوط يي موا مة الىيئة الســــــــياســــــــية الســــــــت دامها" االمتبير دعم

  ".ا ساليق ال مية لي ار اذ القرار اح  المل  ت
 ( ي لهي%84.0صســـــــىة دعم ارارة الدا لية اا من الوط ي الســـــــت دام ا ســـــــاليق ال مية بلبت)  ال

  علومات الدميقة.رولر الدعم المالي االم تمين االم
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 :الدراسات ال ربية المت لقة كاتخاح القرار 7.8.8

اتخاح القرار وعالقت  ك ل مف فاعلية الذات والمساندة الجتماعية لد  عينة مف المرشديف الطال ييف  ال نوان م
 .كمحافظة الطائ 

1 

 ال ينة الهدف السنة الس 

 8103 ال تيبم
ة  متــه ب ــ  من لــاعليــلى ار ــاذ القرار اعإالتعرف 

الـــذات االمســــــــــــــــاصـــدة االجتمـــاعيـــة لـــدا عي ـــة من 
 .المرشدين الة بيين بمحالظة الةالف

ا من الذين يعملون ( مرشـــدن 202م وصة من )
لي مــدارس التعليم العــام الح ومي بمحــالظــة 

 الةالف.

 النتائج

  من درجات لاعلية اجود ع مـة اررىـاطيـة موجىة بين    من درجات القدرة على ار اذ القرار ا   
الذات االمســــــــاصدة من جاصق المدرســــــــة االمســــــــاصدة من جاصق أاليا  ا مور االمســــــــاصدة من جاصق 

 المعلمين.
 رضا المرشد الة بي عن المساصدة االدرجة ال لية للمساصدة االجتماعية. 

 
 .دور تطبيقات اإلدارة اإللكترونية فم تحسيف القرارات اإلدارية ال نوان م

2 

 ال ينة الهدف السنة س ال

 8105 الزغيبم
لى رةىيقـــــــات اإلدارة اإلل تراصيـــــــة لي إالـتـعـرف 

رحســــــــــــين القرارات اإلدار ة با ماصة العامة لم لا 
 التعاان لدال ال ليل العرةية.

ا من لردن ( 206)عي ة علـــــوالية بلغ ح مها 
موظ ي ا ماصة العامة لم لا التعاان لدال 

 .ال ليل العرةي لي الر اض

 النتائج
 .رةىيقات اإلدارة اإلل تراصية رعةي مرارات إدار ة ألض  من اإلدارة التقليدية 
 رســــــــــــالم رةىيقات اإلدارة اإلل تراصية لي رقلي  اإلجرا ات الراري ية المتىعة لي إدارة أصواع القرارات 

 .كالة
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والمدرسيف فم المدارس ال انوية ال امة فم  دور إدارة الم رفة فم اتخاح القرارات مف وجهة نظر المديريف ال نوان م
 مدينة دمشق.

7 

 ال ينة الهدف السنة الس 

 8104 حالق
إلى دار إدارة المعرلـة التي يمـارســـــــــــــها المديران التعرف 

االمدرســون لي عملية ار اذ القرارات لي المدارس ال اصو ة 
 العامة لي دمل، من اجهة صظر المدير ن االمدرسين.

المــدارس ال ــاصو ــة االىــالغ عــددلم جميع مــديري 
رم ا تيارلم  امدرســـــــــــن  (544)مديراني امن  (38)

 بةر قة علوالية.

 النتائج

  بلغ المتوســـــــــ  الحســـــــــابي لوامع ممارســـــــــة عملية ار اذ القرار لي المدارس ال اصو ة لي مدي ة دملـــــــــ، من اجهة صظر
 ( الو اامع ممارسة مرر ع.7.66المدير ن )

  لوامع ممارســـــــــة عملية ار اذ القرار لي المدارس ال اصو ة لي مدي ة دملـــــــــ، من اجهة صظر بلغ المتوســـــــــ  الحســـــــــابي
 ( الو اامع ممارسة مرر ع.7.31المدرسين )

 ــــــــــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــــــــي ـــاصو ـــة العـــامـ ـــة لي المـــدارس ال  ـــة بين اامع ممـــارســــــــــــــــة إدارة المعرل ـــة موجى ـــاطي ـــة اررى  اجود ع م
ـــــــــــــــــن اج ـــــــــــــــــرار مـ ـــــــــــــــــ مدي ة دملــــ،ي ااامع ممارســــة عملية ار اذ القـ ـــــــــــــــــغ معامـ ـــــــــــــــــدير ني إذ بلـ ـــــــــــــــــر المـ ـــــــــــــــــة صظـ  هـ

 (.4.32(االررىاط

 

اتخاح القرار وعالقت  كالكفاية الذاتية وال وامل الخمسة الكبر  للشخصية دراسة ميدانية لد  مديري  ال نوان م
 المدارس ال امة وم اونيه  فم محافظة دمشق.

0 

 ال ينة الهدف السنة الس 

 8107 المحمود
مــة بين ار ــاذ القرار اال  ــايــة الــذاريــة لى الع إالتعرف 

االعوام  ال مســــــــة ال ىرا لللــــــــ مــــــــية لدا عي ة من 
 مديري المدارس العامة امعااصيهم لي محالظة دمل،.

ســـحق العي ة بالةر قة العلـــوالية اإلجرالية العي ة 
ي اذ ورن  (117)ا امـــــــديـرةي مـ هم ( مـــــــديـرن 228)
 .اإصاثن  (177)ا

 النتائج

  موجق بين ار اذ القرار ا)ال  اية الذاريةي االصىساطيةي االص تا  على ال ىرةي الةيىةي يقظة اجود اررىاط دال ا
 .4045الضمير( لدا ألراد عي ة الىح  ع د مستوا الداللة 

  4045اجود اررىاط دال اسالق بين ار اذ القرار االعمابية لدا ألراد عي ة الىح  ع د مستوا الداللة. 
  مـــــالى عزا للمتبير ال ىرة لا لي متوســـــ  أدا  ألراد عي ة الىح  على مقياس ار اذ القرار ر  روجد لراق دالة إحمـــــالين

 .ىع دارات ردر ىيةا ذلا متبير الدارات التدر ىية لمالى من ارّ  ي( س وات لأك ر14أصحاب ال ىرة من )
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 ع الشرقمالمشاركة فم صنع القرارات وعالقتها  تحسيف األداا كالحرس الو نم كالقطا ال نوان م

5 

 ال ينة الهدف السنة الس 

 م8107 الفواز
لى ع مة الملـــــــــار ة لي صـــــــــ ع القرارات إالتعرف 

بتحســــــــــــــين ا دا  لي الحرس الوط ي بــــــالقةــــــاع 
 اللرمي.

 يىاط الحرس الوط ي بالقةاع اللـــــــــــرميضـــــــــــ  
 (250)حيــــ  بلبــــت عي ــــة الــــدراســـــــــــــــــة لي 

 ا.ضابةن 

 النتائج

  5من  0.09ملار ة المرؤاسين لي ص ع القرار بمتوس  حسابي من ألراد الدراسة موالقون بلدة على. 
  ألراد الدراسـة موالقون بلـدة على ع مة الملـار ة لي ص ع القرارات بتحسين ا دا  الوظي ي بمتوس  حسابي

 .5من  0.01
 تي لا ةألراد الدراســـــة موالقون بلـــــدة على اجود معومات رحول دان الملـــــار ة لي صـــــ ع القرارات لي الم ظم

 .5من  0.75يعملون بها اةمتوس  حسابي 

 

  ثر القيادة التحويلية على فاعلية عملية اتخاح القرار فم شركات الت ميف األردنية. ال نوان م

8 

 ال ينة الهدف السنة الس 

 م8108 الغزالم

الـ لــــــــــــــف عــن أثـر الـقــيـــــــادة 
التحو ليــة على لــاعليــة عمليــة 
ار ـــــاذ القرار لي شــــــــــــــر ــــــات 

 .دصيةالتأمين ا ر 

عي ة الدراســــــة التي ر وصت من المدير ن العاملين لي اإلدارة العليا 
( 069إذ رم رور ع ) ياالوســــــــــــــةى لي شــــــــــــــر ات التأمين ا ردصية

لتحلي  ل( صــــــــــــالحة 022( ا اصت )070اســــــــــــتىاصة ااســــــــــــترجاع )
 اإلحمالي.

 النتائج

  اان مرر عن ذ القرار لي شر ات التأمين ا ردصية  امستوا روالر لاعلية عملية ار. 
  اجود أثر ذي داللة إحمـــــالية للقيادة التحو لية بأبعادلا على لاعلية عملية ار اذ القرار لي شـــــر ات

 .التأمين ا ردصية
   التـأثير الم ـالي  ـاصـت لـه صســــــــــــــىـة التـأثير ا كىر من بين أبعـاد القيـادة التحو لية لي لاعلية عملية  أن

 .ار اذ القرار لي شر ات التأمين ا ردصية
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 :جنبية المت لقة كاتخاح القرارالدراسات األ 7.8.7

 
 .صنع القرار فم حالت الطوارئ  ال نوان م

2 

 ال ينة الهدف السنة الس 

John 

Cosgrave 
2413 

ض بعق الملــــــــــــ  ت ال اصــــــــــــة بقرار ااســــــــــــتعر لى إرهدف 
 ت حا مــدا لــالــدة صموذج عمليــة ار ــاذ القرار لي ا  الةوار  

Vroom and Yetton   لحاالت الةوار. 

ية دراســة ر ر ى رقدم لذ  الورمة
من أصــــــــــــــحـــاب  (122)على 

 .ا عمال المبيرة

 بار اذ القرار لي حاالت الةوار . مستوا االلتمام عالٍ   النتائج

 
 
 

 .فم مجال األعمال وتكنولوجيا اإلنتاج وكفااة ال مليات وكفاات  صنع القرار ال نوان م

1 

 ال ينة الهدف السنة الس 

Rumki  

Majumdar 

& 

Infosys 

Tech Ltd 

2413 

إلى رحلي  رأثير مرار ا عمال على   ا ة  الدراسةرهدف 
ــــاج لي أجهزة االرمــــــــــــــــــاالت  ــــا اإلصت ــــة ار  ولوجي العملي
امةاعات ا جهزة اإلل تراصية االســــته كية لي صــــ اعة 

 .ا جهزة اإلل تراصية اله دية بعد التحر ر

 شـــر ةي (28)الدراســـة إلى عي ة رســـت د 
ر تمي إلى مةــاعي صــــــــــــــ ــاعــة ا جهزة 
اإلل تراصيـــــة اله ـــــديـــــة مع التلــــــــــــــبيـــــ  

 المستمر.

 النتائج

   الة إلى باإلضــــــ يرحســــــين اســــــت دام القدرات اال  ا ة التلــــــبيلية :ار اذ القرارات الت ار ة م  عوام
حســين   ا ة ار يمرارات اعتماد الت ام  الرأســي لمســاعدة اللــر ات على رحقي، التقدم لي الت  ولوجيا

 العمليات لي القةاعات.
 استيراد الت  ولوجيا يتضى  لو اللر ات من رحسين ص ع القرار من اعتمادلا ال ىير على. 
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عملية اتخاح القرارات الستراتيجية وت ثير ال وامل الشخصية عليها دراسة حالة على مزارع  ال نوان م
 كالسويد.

7 

 ال ينة الهدف السنة الس 

Boswell, 

Alam 
2417 

دراســـــــــــــــة  ي يــة ر  يــذ القرارات االســــــــــــــتراري يــة لي المزارع لي 
الســو دي ااســت لــاف ســلوك صــ ع القرار من أج  مرامىة رأثير 
اللــــــ مــــــية ما إذا  اصت ال مــــــالا اللــــــ مــــــية بديهية أم 

 رحليلية لي صاصع القرار.

مزارع لي  (8)دراســـــــــــــــة حــالــة 
ـــــة لي م ةقـــــة  ـــــاط، الر  ي الم 

 ي مقاب تأاةســــــاال لي الســــــو د
 المزارع. يري مع مد

 النتائج
 فم المزارع ك مق وتتناسب مع شخصيته  مف خالل خبرته  الطويلة فم ال مل. يريفتت ثر قرارات المد 
 حول ال  ير من التحلي  االحساب. ير نال رهتم مرارات المد 
 .الت  ير االحدس يهمين لي ا عمال الت ار ة 

 
 القرار فم الح ومات الليتوانية.عوامل و نماط اتخاح  ال نوان م

4 

 ال ينة الهدف السنة الس 

 8101 ساركيوت
ارعر ف صمــاذج  يالتعرف إلى دراســـــــــــــــة عوامــ  ار ــاذ القرار

ـــة االعوامـــ  التي رؤثر عل  ىالقرارات لي الح ومـــات الليتواصي
 ار اذ القرارات الح ومية.

ا لي الح ومــــات عضــــــــــــــون  (84)
اإلحدا علـــــر ل مهور ة ليتواصيا 

 رؤسا  اررا . (6)بي هم 

 النتائج
 .عمليات ار اذ القرارات الح ومية مقيدة بالتم ي ات لي الح ومة 
 .بعق القرارات رعتمد على طىيعة القسم أا القةاع التي رتىع له السياسات 
 .ل اك عوام  سياسية رؤثر لي ار ذ القرارات الح ومية 
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 :الت قيب على الدراسات الساكقة 7.7
 :يث الموضوعح مف 7.7.0

ن لم ي د الىاح  لي ال ار اذ القرار من جواصق عديدةي  ر االت أيلق الدراســـــــات الســــــــابقة موضــــــــوع
 .رابعبين القيادة ا م ية  متبير مستق  مع ار اذ القرار  متبير  ان الدراسات السابقة رةة

 :مف حيث الربط  يف المتغير المستقل والمتغير التاكع 7.7.8
حي   يه لم يســـــــــى، الرة  بين القيادة ا م ية اار اذ القرار لي دراســـــــــة محليةعلى حد علم الىاح  لإص  

لي ر اال الدراســــات الســــابقة المحلية لموضــــوع القيادة ا م يةي أما متبير ار اذ   ىيرٌ  كان ل اك شــــىٌ 
ات يتم إي اد دراســـــــ حي  لم يالقرار ل ان ل اك الرة لي الدراســـــــات الســـــــابقة ال ن مع متبيرات أ را 

 من القيادة ا م ية  متبير مســتق  مع رحســين   ا ة ار اذ القرار  متبير رابع بلــ   ررة    ن  ســابقة
 .ال لسةي ياا من الوط ي مىاشر بورارة الدا لية 

 :مف حيث الزمان 7.7.7
 م.2416م إلى 2449أيلق الدراسات السابقة حدي ةي لقد رم إجراؤلا لي ال ترة من 

 ن:مف حيث الم ا 7.7.4
  ج ىية.ام ها ا يام ها العرةية يال لسةي ية :لم ها يسابقة لي أماكن رةىيقهار وعت الدراسات ال

 :مف حيث المنهج 7.7.5
 الدراسات السابقة الم هل الوص ي التحليلي. اعتمدت

 :مف حيث األدوات 7.7.1
 للدراسة. إضالية ىعق است دم المقابلة  أداة الا  ياست دمت الدراسات السابقة االستىاصة  أداة للدراسة

 :ستفادة الباحث منهامف حيث ا 7.7.3
 است اد الىاح  من الدراسات السابقة ليما يلي:

 .مل لة الدراسة اصيايتها 
 )ا تيار ارمميم أداة الدراسة )االستىاصة. 
 .المقارصة بين صتالل اروصيات الدراسة الحالية االدراسات السابقة ار سيرلا 
  ا.ا اعالمين ا اعرةين ر ارب ار ر ن من الىاح ين محلين 

 :ز الدراسة الحالية عف الدراسات الساكقةما يمي 7.7.2
 رتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة على ال حو التالي:
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  رر ز الدراسة الحالية على موضوع رحسين   ا ة ار اذ القرار من مى  القيادة ا م ية لي ارارة الدا لية
 .ال لسةي ياا من الوط ي 

   االحي  لم يت يلقيادة ا م ية ارةةها بتحســـــــــــــين   ا ة ار اذها جديدة احدي ة لي م ال دراســـــــــــــة اأص  
 ى  ذلا.لي دراستهم م  نالمتبير  ينلذ بالرة  بين -على حد علم الىاح -الىاح ون لي للسةين 

  ح ون الســـابقون ا بدأ  الىامَ ل   ارأري اســـت ماالن  يا للدراســـات الســـابقةا ارراكمين معرلين  رعد لذ  الدراســـة ب ا ن
 ات.مو  من روصيات اامتراحراسة لهي رى ى على ما روصلوا إليه من صتالل اما مد  لي موضوع الد

  رت اال لذ  الدراســــــة اجهات ال ظر الم تل ة للتحديات التي رقف دان رحســــــين   ا ة ار اذ القرار من
ق أصـــــــــحاب الرر ال لســـــــــةي يالقيادات ا م ية العاملة لي ارارة الدا لية اا من الوط ي  من مى  عدد

 لسامية من رالد إلى لوا .ا
 ين ق القيادات ا م ية من رحســــو عملية للتبلق على التحديات التي رع الدراســــة الحالية حلوالن  اضــــعت

 .ال لسةي يك ا ة ار اذ القرار بورارة الدا لية اا من الوط ي 

 :الفجوة البح ية 7.4
 االتي ر االت موضوع دار القيادة ياسةمن   ل استعراض الدراسات السابقة ااالط ع على أدبيات لذ  الدر 
 :لقد لوح  ما يلي يال لسةي يا م ية لي رحسين   ا ة ار اذ القرار بورارة الدا لية اا من الوط ي 

 يوضح الفجوة البحثية (8)جدول 

 

 الدراسة الحالية الفجوة البح ية الدراسات الساكقة البيان

 الموضوع

يـد من الـدراســـــــــــــات على دراســـــــــــــة القيــادة زت العـدر ّ 
ا م يـــة ارةةهـــا مع متبيرات أ را م ـــ : الرضـــــــــــــــا 
الوظي يي التـــدر ــــق ا م يي مســـــــــــــتوا ا دا ي إدارة 
ا رمـــــــاتي مواجهـــــــة الحـــــــدث اإلرلـــــــابيي التةو ر 

 الت ظيمي.

ر زت العديد من الدراســــات على دراســــة ار اذ القرار 
 ط ييارةةهــا مع متبيرات أ را م ـــ : الـــذ ــا  العـــا

ملـــار ة العامليني الموارد الىلـــر ةي القيادة التحو ليةي 
إدارة المعرلـــــــةي إدارة ا رمـــــــات ا م يـــــــةي الهي ـــــــ  

 الت ظيمي.

 

الدراســــــــــــات  ق تةر ر لم
 الســــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــقــــــــــــــــــة

الـقيـــــــادة ا م يـــــــة لـى إ
ارةةهــا مع رحســـــــــــــين 

 ك ا ة ار اذ القرار.

 

 

ال لـــــــــف عن دار القيادة ا م ية لي 
ة ورار رحســـــــــــــين   ـــا ة ار ـــاذ القرار ب

 .ال لسةي ي الدا لية اا من الوط ي
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 )جرد  واسطة الباحث:  نااا على الدراسات الساكقة(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجتمع 
 الدراسة

ر وعت ال ئات المســتهدلة من مى  الدراســات الســابقةي 
ة جهز أم  : )المؤســســات التعليميةي م ظمات  اصي 

مؤســـــــســـــــات ح وميةي ميادات جيو  عالميةي م يةي أ
أكاديميةي شــــايلي الوظالف اإلشــــراليةي مســــتلــــ يات 

 ح ومية(.

ا ل   ةلم رتولر دراســــــ
 الدراســـــــــــــة الم م تمع

ن لـــي ارارة و الـــعـــــــامـــلـــ
مــع صــ ــا  الـــــــدا ــلــيـــــــة

 متبيرات الدراسة.

 

الدراســـــــــــــة على العاملين  تمتمـــــــــــــر ا
بــورارة الـــــــدا ــلــيـــــــة اا مــن الــوطــ ــي 

 .ال لسةي ي

 الم ان

 المحلية بين ما الســـــــابقة الدراســـــــات أماكن ر وعت
 االتي العرةية االدراســـات يللســـةين لي طىقت االتي
الســــعوديةي ســــور ا(ي االدراســـــات  ردنيا لي ) طىقت

ي الســــــو دي ليتواصياي )أمر  ا لي طىقت االتي ج ىيةا 
 (.ي اله ددالة االحت ل اإلسراليليال را لي 

على حــد علم الىــاحــ  
 ا الى ا الدراســــــــــةصه  أ

لــــــلســـــــــــــــــــةــــــيــــــن  لــــــي
ا لــــي ا مــــــــــــــــوصـــــــــــــن 

المحـــالظــــات ال  وةيــــة 
الـــتـــي رـــرةـــ  الـــقـــيـــــــادة 
ـــة مع رحســـــــــــــين  ا م ي

 رار.ك ا ة ار اذ الق

 

لـذ  الـدراســـــــــــــة ط ىقـت على القيــادات 
ا م ية اأصـــــــــــحاب الررق الســـــــــــامية 
الـعـــــــاملين بورارة الـــــــدا ليـــــــة اا من 

 .ال لسةي يالوط ي 
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 منهجية الدراسة واإلجرااات :الفصل الراكع
 تمهيد:

ن ص ار ال اصق العملي التةىيقي من الدراســةي اعإا يتم من   له ا رليســين الدراســة اإجرا ارها محورن  رعد م ه ية
طر قها يتم الحمـول على الىياصات المةلوةة إلجرا  التحلي  اإلحمـالي للتوصـ  إلى ال تالل التي يتم ر ســيرلا 

ي يت اال لداف التي صسعى إلى رحقيقهااةالتالي الوصول إلى ا  يلي ضو  ا دبيات المتعلقة بموضوع الدراسة
عدادلا إ ا لم هل الدراسة األراد م تمع الدراسة اعي تهاي ا ذلا أداة الدراسة المست دمة اطرق لذا ال م  اص ن 

 يا لإلجرا ات التي مام بها الىاح  لي رق ين أداات الدراســــة ارةىيقهااثىارهاي  ما يتضــــمن لذا ال مــــ  اصــــ ن 
 حمالية التي اعتمد عليها الىاح  لي رحلي  لذ  الدراسة .ا المعال ات اإلاأ يرن 

 :منهج و سلوب الدراسة 4.0
ل على حي  يعتمد لذا الم ه ياسـت دم الىاح  الم هل الوصـ ي لتحقي، ألداف الدراسـة ااإلجابة عن رساؤالرها

اي ا  مين ا أا رعىيرن ي ين ا  ا عىر ع ها رعىيرن  اا دميقن  بالوامعي  ما يهتم بوصـــ ها اصـــ ن دراســـة الظالرة  ما روجد لع ن 
بحي   اممين ا ر بحي  يمــــــف التعىير ال ي ي الظالرة ا مــــــف  مــــــالمــــــهاي أما التعىير ال مي ليعةي اصــــــ ن 

يوضــــــــــــــى مقــدار لــذ  الظــالرة أا ح مهــا ادرجــات اررىــاطهــا مع الظوالر الم تل ـة ا  راي اال يتومف الم هل 
الر لى الع مات بين المتبيرات التي رؤثر لي الظإالوصـــ ي ع د اصـــف الظالرة لق  ب  يتعدا ذلا التعرف 

 (.17:  2444مي االت ىؤ بقيامها)عّ  
 :ممادر جمع الىياصات

لمعال ة ال واصق التحليلية لموضوع الىح  االدراسة الميداصيةي مام الىاح  بتمميم االستىاصة  المصادر األولية:
الي ا مسام اإلدار ة المت ريين لي مؤسسات التعليم الع التي رم رور عها على أعضا  الهيئة ا كاديمية ارؤسا 

 .المع ية
تم   لي االتي ر يالل و  إلى ممــــــادر الىياصات ال اصو ة لمعال ة اإلطار ال ظري للىح  رمّ  المصــــادر ال انوية:

ضـــــــــــوع و ج ىية ذات الع مة االدار ات االرســـــــــــال  العلمية الســـــــــــابقة التي ر االت مال تق االمراجع العرةية اا 
 .صترصتالدراسةي ا ذلا موامع اإل

 :مجتمع وعينة الدراسة 4.8
تالل ذات يعمم عليها ال  الم موعة ال لية من الع اصر التي يسعى الىاح  إلى أن   :هيعرف م تمع الدراسة بأص  

 جميع م ردات الظالرة التي :هص  أ(ي ام تمع الدراســــة يعرف ب92: 2440الع مة بالملـــ لة المدراســــة )ال و ي 
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من الم تمع المســـتهدف يت ون من م تســـىي موا ا  يدرســـها الىاح ي اة ا ن على ملـــ لة الدراســـة األدالها لإن  
 . نا( موظ2246االىالغ عددلم ) ال لسةي يةلي ارارة الدا لية 

 حي  رم رور ع يال لسةي يةمن ال لسةي ي مام الىاح  باسـت دام طر قة العي ة العلـوالية الةىقية حسق موا ا 
عن حمــة    موة من عي ة الدراســة على حســق  لضــ ن  ي( اســتىاصة على م تمع الدراســة حســق    موة723)

 ال دال التالي:
 توزيع أفراد مجتمع الدراسة (9)جدول 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (8102-مف الفلسطينم ولبيانات هيئة التنظي  واإلدارةو  األا للهي ل التنظيمم لق  ) يانات غير منشورة وفقا 
 

م تمع الدراســـة أا رم   م تمع الدراســة بما يت اســـق مع طر قة ا تيارلا )مرابةي من  اعي ة الدراســة جز ن  عد  ر  
( من 723الةىقية اةلغ موامها ) العلــــــــــــــواليـة (ي حيـ  ا تـار الىـاحـ  العي ـة بـالةر قـة140: 2449اصحويي 

 تمع م من إجمالي عدد ال لسةي يالقيادات ا م ية أصـحاب الررق السامية لي ارارة الدا لية اا من الوط ي 
ادة ى لوا  لم القيحي  رعتىر لئة الررق الســـامية من ررىة رالد حتّ  ي(14الدراســة  ما لو موضـــى لي ال دال )

لي الهي ــ  الت ظيمي لورارة الــدا ليــة اا من الم  يا م يــة الم ولــة بــار ــاذ القرارات ا م يــة لي ارارة الــدا ليــة
ال هد ا كىر لي رحم  المســــــئولية لي اعلى عارقهم  ياالراإلدارات االد يراامد يالمحالظات يرامد  يالوط ي

لـا مام لـذ يقوموا بتور ع المهـام امواجهـة الظراف الةـارلـة  ن  م مَ  ـذلـا ل   يرحســــــــــــــين ارلع   ـا ة ار ـاذ القرار
( حي  رم احتســــاب ح م 2003ي Mooreة ا ن على م رجات معادلة )ا ي بالىاح  با تيار لذ  ال ئة للدراســــة

 عادلة اررية:العي ة من الم
2

2

Z
n

m

 
  
   (1) 

 القوة الرئيسية

 الرتب السامية 
 لواا(-)رائد 

 حج  ال ينة الف لية

 ال ينة ال دد
 14 91 ات ال امةقوات المخا ر 

 95 650 قوات المف الو نم

 140 942 قو  المف الداخلم

 78 525 اإلدارات المركزية

 723 2208 اإلجمالم
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 حيث:
Z م  ن( القيمة المعيار ة المقابلة لمستوا داللة معلوم : :Z  =1.96  لمستوا داللةα≤0.05.) 
m  (. 0.05: )ال ةأ الهاملي(: ا عىر ع ه بالع مة العلر ة )م  ن± 

 معادلة اررية:ثم يتم رمحيى ح م العي ة لي حالة الم تمعات ال هالية من ال
n(2) 1الم َعّدل 

nN

N n
= 

 ح م العي ة يسااي: ( ص د أن  1ي اةاست دام المعادلة )حج  ال ينة Nحي  رم   
2

1.96
384

2 0.05

 
  

 
n

 
ا ( موظ ن 783( يسااي )2دلة )ح م العي ة الم َعّدل باست دام المعا ي لإن  N  =2246م تمع الدراسة  ن  إحي  

 لي حد  ا دصى.

 :الخطوات اإلجرائية لبناا الستبانة 4.7
 يلخص الباحث الخطوات اإلجرائية التم قام  ها فيما يلم:

 عداد اإلطار ال ظري ال اص بالقيادة ا م ية اار اذ القرار.إ  0.7.1

ورارة ذ القرار باستعراض الدراسات السابقة حول دار القيادة ا م ية لي رحسين   ا ة ار ا 0.7.2
 .ال لسةي يالدا لية اا من الوط ي 

 ب ا  االستىاصة ال، متبيرات الدراسة. 0.7.7

ا من أعضا  مح من  (12)رح يم لذ  المقاييا من مى  الم تمين اال ىرا ي ما يقارب  0.7.0
معة اجا يكاديمية اإلدارة االسياسةأا  ياجامعة ا رلر يليئات التدر ا لي ال امعة اإلس مية

  را. أ  اجامعات  ي توحةالقدس الم

 استمدار المراس ت من أج  رور ع استىياصات على ا لراد.  0.7.5

( اذلا للوموف على مدا 74رور ع لذ  المقاييا على العي ة االستة عية الم وصة من ) 0.7.8
 مة ال قرات االتحق، من صدق اثىات االستىاصة. م 

 رةىي، االستىاصة على عي ة الدراسة ال علية. 0.7.3

 ا ار سير ال تالل لي ضو  اإلطار ال ظري االدراسات السابقة.اصات إحمالين معال ة الىي 0.7.6
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 : داة الدراسة 4.8
 :ةالستبان 4.8.0

رم إعـداد اســــــــــــــتىاصة حول )دار القيادة ا م ية لي رحســــــــــــــين   ا ة ار اذ القرار بورارة الدا لية اا من الوط ي 
ا القن  ادلاعدإ امن ثم  يســــــ مة االســــــتىاصةللمحالظات ال  وةية(ي ارم رور ع عي ة أالية اســــــتة عية للتأكد من 

ارم ا تيار رور ع لي رت ال ماسي لل لف عن آرا  المىحوثين ضمن ا اران التي رم  يلألسلوب العلمي السليم
 لما: يوصت االستىاصة من مسمين رليسييناعتمادلاي ار ّ 

 :ســــــ وات ال دمة –ة الررىة العســــــ ر  –الىياصات اللــــــ مــــــية ا الية )المؤل  العلمي  القســــ  األول- 
 م ان العم ( –المحالظة 

 :ا  قسم إلى:  القس  ال انم 

  :ينمالفلسطدور القيادة األمنية فم تحسيف كفااة اتخاح القرار  وزارة الداخلية واألمف الو نم  -

ـــة اا من الوط ي  ـــدا لي ـــا ة ار ـــاذ القرار بورارة ال ـــة لي رحســــــــــــــين    ـــادة ا م ي ـــارة عن م ـــاالت دار القي عى
( م االت رليســــــيةي االقســــــم ال اصي 3( لقرة مورعة على )51ا ت ون القيادة ا م ية ارت ون من ) يســــــةي يال ل

 ( لقرة على ال حو التالي: 02ار اذ القرار ا ت ون من )
 

 توزيع فقرات االستبانة (10)جدول 
 عدد الفقرات المجال المحاور م
1. 

 المحور األول
 ألمنيةالقيادة ا

 15 الم ال ا ال: السمات الل مية
 15 الم ال ال اصي: المهارات القيادية .2
7. 

 الم ال ال ال :
 ال م  القيادي

 5 عد ا ال: ال م  الديمقراطيالى  
 5 عد ال اصي: ال م  ا ارومراطيالى   .0
 5 عد ال ال : ال م  التراسليالى    .5
 24 المحور ال انم اتخاح القرار .8

جواصق الدراســـــــة ال ظر ة ارلىي جميع  جميعربةي  حي  ر ز الىاح  ع د اضـــــــع أســـــــئلة االســـــــتىاصة على أن  
المتبيرات ذات التأثر على لرضــــيات الدراســــةي مع مراعاة اضــــو  ا ســــئلة اال هايات المبلقة لســــهولة اســــرعة 

من مى   اين ألراد العي ة شــ مــ ؛ت ا م يةرور ع االســتىاصات على القيادا جابة عليها اســهولة رحليلهاي  ما رمّ اإل
اذلا لتوضــــــــــيى أي يموض الل دية لي  ؛الىاح  من   ل ر ارات على مقرارهم ا م ية االموامع العســــــــــ ر ة
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ال، ال دال  ةستىاصةي  ذلا رم اسـت دام مقياس لي رت ال ماسـي لقياس است ابات المىحوثين ل قرات االجاباإل
 التالي: 

 درجات مقياس ليكرت الخماسي (11)جدول 
 معارض بلدة معارض محايد موال، موال، بلدة االست ابة
 1 2 7 0 5 الدرجة

 

 المقا لة:  4.8.8

مام الىاح  بالعديد من المقاب ت المســـــــحية مع عدد من القيادات ا م ية اأصـــــــحاب الررق الســـــــامية 
ة التي صتالل الدراســـــ من برض االســـــت ســـــار االتأكدي اذلا بالوط ي ال لســـــةي يبورارة الدا لية اا من 

د عم  ارن صســــىي لي م ال أا ب  أالى د الذي حمــــ  على أعلى ا  على روصــــ  لها الىاح  مع التر يز
 ة بآرا  ا ىرات القيادات ا م ية.دراسثرا  الاذلا إل ؛أا على لرضيات الدراسة

 :صدق وثبات الستبانة 4.7
 القدرة أا السمة أا االر ا  أا االستعداد الذي اضع يا اال تىار لع ن يق أن   " :االستىاصة مدقالمقمـود ب

(ي أجرا الىاح  ا تىارات 727: 2447 ما يقمــــــد أن يقيســــــه )العيســــــويي اال تىار لقياســــــهي أي يقيا لع ن 
 المدق التالية:

 المح ميف " الصدق الظاهري": آراا صدق 4.7.0

( 12لية على م موعة من المح مين بلغ عددلم )حي  مام الىاح  بعرض أداة الدراسة لي صوررها ا ا 
م تمين لي م ال إدارة ا عمال اال ودة ااإلحما ي االذين ماموا بدارلم بتقديم ال مى ااإلرشاد  ينمح م

 ارعدي  احذف ما يلزم على لقرات االستىاصة.
 جلـهي امــدا مـة العىـارات لقيـاس مـا اضــــــــــــــعـت  امـد طلـق الىـاحـ  من المح مين إبـدا  آرالهم لي مـدا م 

اضـــو  صـــياية العىارات امدا م اســـىة    عىارة للمحور الذي ي تمي إليهي امدا   اية العىارات لتبةية    
رعدي   ا منا اضــرار ن محور من محاار متبيرات الدراسـة ا سـاســيةي لذا باإلضـالة إلى امترا  ما يراصه م اسـىن 

اة الدراســــةي ا ذلا إبدا  آرالهم ليما يتعل، بالىياصات صــــياية العىارات أا حذلهاي أا إضــــالة عىارات جديدة  د
 (Likert-Scale)ا الية )ال مــــالا اللــــ مــــية االوظي ية المةلوةة من المســــت يىين(ي إلى جاصق مقياس 

زت روجيهات ارر ي ال هالية الي صــورره ةاالســتىاص ت)لي رت( ال ماســي المســت دم لي االســتىاصةي اةذلا  رج
عق ب حيــ   ــاصــت رحتوا على بعق العىــارات المت ررةي  مــا أن   يطول االســــــــــــــتىــاصــة المح مين على اصتقــاد
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المح مين صمـــــحوا بضـــــرارة رقليا بعق العىارات من بعق المحااري اإضـــــالة بعق العىارات إلى محاار 
 ي اةذلا  رجت االستىاصة لي صوررها ال هالية.أ را 

 :التساق الداخلم 4.7.8

اق    لقرة من لقرات االســــتىاصة مع المحور الذي ر تمي إليه لذ  يقمــــد بمــــدق االرســــاق الدا ليي مدا ارســــ
حســـــــــاب االرســـــــــاق الدا لي ل قرات االســـــــــتىاصة على عي ة الدراســـــــــة  رمّ  حي  (Drost, 2000: 106)ال قرة 

( م ردةي اذلا بحساب معام ت االررىاط بين    لقرة االدرجة ال لية للمحور 74االستة عية الىالغ ح مها )
 له على ال حو التالي:التابعة 
 المحور األول: القيادية األمنية 

  د األول: السمات الشخصيةصدق التساق الداخلم للب   -
 

 يوضح صدق التساق الداخلم الب  د األول: السمات الشخصية (12)جدول 

م امل  المحاور م.
 الدللة الرتباط

 0.01 **4.81 القدرة ال سدية اليامة ال سم. 1
 0.01 **4.51 القدرة على الهدا  اضى  ال  ا. 2
 0.01 **4.37 القدرة على الحزم. 7
 0.01 **4.09 القدرة على ارزان الل مية. 0
 0.01 **4.56 القدرة على سرعة الىديهة. 5
 0.01 **4.80 القدرة على مواجهة التحديات. 8
 0.01 **4.33 القدرة على  سق ثقة ار ر ن. 3
 0.01 **4.36 القدرة على المراصة لي التعام . 6
 0.01 **4.81 القدرة على رحم  المسئولية. 9
 0.01 **4.51 القدرة على رحم  الملاق لي    الظراف. 14
 0.01 **4.37 القدرة على التحلي بقوة اإلرادة. 11
 0.01 **4.09 القدرة على العدل. 12
 0.01 **4.52 القدرة على الت اؤل. 17
 0.01 **4.83 القدرة على حسن التعىير لي م تلف الموامف. 10
 0.01 **4.35 القدرة على التحدث بة مة. 15
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د ععد ا ال الســــمات اللــــ مــــية االمعدل ال لي للى  ( معام ت االررىاط بين    لقرات الى  17يىين جدال رمم )
القيمة االحتمالية  ن  إ(ي حي  4.45 د مســـــــتوا داللة )معام ت االررىاط المىي ة دالة ع ن أن  ا الي االذي يىيّ 

 ا اضعت لقياسه. مَ (ي اةذلا ال قرات صادمة ل  4.45ل   لقرة أم  من )
 المهارات القيادية  : د ال انمصدق التساق الداخلم للب   -

 صدق التساق الداخلم للب  د ال انم: المهارات القيادية( 13)جدول 

م امل  المحاور م.
 الدللة الرتباط

 0.01 **4.37 .روظيف اإلم اصيات الل مية 1
 0.01 **4.54 ابت ار اسال  جديدة لمواجهة الموامف. 2
 0.01 **4.33 امت ك رمام المىادرة. 7
 0.01 **4.51 .رقانإص ار ا عمال ب  ا ة ا إ 0
 0.01 *4.07 االست ادة من التق يات الحدي ة. 5
 0.01 **4.53 ي  اإلجرا ات.رىس 8
 0.01 **4.09 القدرة على االستماع. 3
 0.01 **4.57 القدرة على اإلم اع. 6
 0.01 **4.56 .االقدرة على التح يز مع و ن  9

 0.01 **4.67 القدرة على التذ ر. 14
 0.01 **4.33 القرا ة السر عة للموامف الحرجة. 11
 0.01 **4.89 القدرة على ررريق ا الو ات. 12
 0.01 **4.30 القدرة على ا تيار المساعدين ا ك ا . 17
 0.01 **4.80 القدرة على الت و ق. 10
 0.01 **4.35 القدرة على ر ظيم الومت. 15

 

عــد ال ـاصي: المهـارات القيــاديــة االمعـدل ال لي للىعــد ( معــام ت االررىـاط بين  ـ  لقرات للى  10يىين جـدال رمم )
القيمة االحتمالية  ن  إ(ي حي  4.45معام ت االررىاط المىي ة دالة ع د مســـــتوا داللة ) ن أن  ي يىيّ ال اصيي االذ

 ا اضعت لقياسه.مَ (ي اةذلا ال قرات صادمة ل  4.45ل   لقرة أم  من )
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  د ال الث: النمط القياديصدق التساق الداخلم للب   -
 

 داخلم للب  د ال الث: النمط القياديصدق التساق ال (14)جدول 
 

م امل  المحاور م. الب د
 الدللة الرتباط

ك  
 م

مقرا
لدي

د ا
 

 

 0.01 **4.52 يسمى القالد بتىادل ا ل ار. 1
 0.01 **4.55 يعزا ص ا  العم  ل هود المرؤاسين معه. 2
 0.01 **4.56 يلرك القالد المرؤاسين لي ر ةي  العم . 7
 0.01 **4.00 د العم  برا  ال ماعة.يل ع القال 0
 0.01 **4.53 يوارن القالد بين ص حيات امدرات المرؤاسين. 5

ك  
ي  ر

اتو
دكت

د ال
 

 
 م

وقرا
ألوت

ا
 

 0.01 **4.03 يعتىر الم املة مضيعة للومت اال لالدة م ها. 8
 0.01 **4.02 مة ب  سه.مهيت ذ القرارات ال 3
 0.01 **4.56 اال هي لي رعامله.يعتمد القالد على أسلوب ا مر  6
 0.01 **4.88 ا با صظمة االتعليمات.يتقيد القالد حرلين  9
 0.01 **4.38 ي  رد القالد لي اضع  ة  العم . 14

ك  
سلم

لترا
د ا

 
 

 0.01 **4.33 يياب القالد ال يؤثر على سير العم . 11
 0.01 **4.37 يتهرب القالد من مواجهة مل  ت العم . 12
 0.01 **4.39 يتقى  القالد أي ربيير يقترحه المرؤاسين لي أسلوب العم . 17
 0.01 **4.37 .يتردد القالد عادة لي ار اذ القرار 10
 0.01 **4.88 يتسال  القالد مع المرؤاسين المقمر ن لي أعمالهم. 15

 

ــالــ : ال ( معــام ت االررىــاط بين  ــ  لقرات للى  15يىين جــدال رمم ) د عــم  القيــادي االمعــدل ال لي للى  عــد ال 
القيمة االحتمالية  ن  إ(ي حي  4.45معام ت االررىاط المىي ة دالة ع د مســــتوا داللة ) ن أن  ال ال ي االذي يىيّ 

 ا اضعت لقياسه.مَ (ي اةذلا ال قرات صادمة ل  4.45ل   لقرة أم  من )
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  :اتخاح القرارالمحور ال انم:  
 لفقرات اتخاح القرارالداخلم  التساق صدق -

 .صدق التساق الداخلم لفقرات اتخاح القرار (15)جدول 

 المحاور م.
م امل 
 الدللة الرتباط

 0.01 **4.89 يمتلا العديد من الىدال  الم اسىة ع د ار اذ القرار. 1
 0.01 **4.60 .يلارك أصحاب اال تماص من المرؤاسين لي ار اذ القرار 2
 0.01 **4.80 يراعي إم اصيات العاملين ع د ار اذ القرار. 7
 0.01 **4.81 يراعي القواصين اا صظمة ع د ار اذ القرار. 0
 0.01 **4.31 يتابع  ةوات ر  يذ القرارات المت ذة. 5
 0.01 **4.89 يراعي ا تيار الومت الم اسق لت  يذ القرار. 8
 0.01 **4.73 .ي تار أصسق الىدال  المقترحة 3
 0.01 **4.51 يضع  ةة لت  يذ القرار. 6
 0.01 **4.07 يتلما الملاك  لي العم . 9
 0.01 **4.33 يستةيع رم يف الملاك  بمورة م اسىة. 14
 0.01 **4.60 يعم  على معرلة جذار ارىعيات أي مل لة. 11
 0.01 **4.89 ي َ ون ح م القرار حسق ح م المل لة. 12
 0.01 **4.67 بالمعلومات بمورة رسه  است دامها ع د القرار. يحت   17
 0.01 **4.60 يل ع العاملين على رقديم الىياصات االمعلومات ال رمة. 10
 0.01 **4.66 ة بمورة م اسىة.ميست دم المعلومات ذات الع  15
 0.01 **4.39 يحل  الىياصات االمعلومات بأسلوب م ظم. 18
 0.01 **4.86 المقترحة من المرؤاسين لح  المل لة المةراحة.يتقى  الحلول  13
 0.01 **4.64 لديه المراصة لي التعام  مع المل  ت. 16
 0.01 **4.38 ي ترض أك ر من بدي   ي مرار. 19
 0.01 **4.67 يقارن بين الىدال  لتحقي، ا لداف المحددة. 24

 ت معــام لقرة من ال قرات االمعــدل ال ليي االــذي يىين أن  ( معــام ت االررىــاط بين  ــ  15يىين جــدال رمم )
(ي اةذلا 4.45القيمة االحتمالية ل   لقرة أم  من ) ن  إ(ي حي  4.45االررىاط المىي ة دالة ع د مستوا داللة )

 ال قرات صادمة لما اضعت لقياسه. 
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 Construct Validityالصدق البنائم:  4.7.7
صـــــــدق ا داة الذي يقيا مدا رحق، ا لداف التي رر د ا داة الوصـــــــول  يعتىر المـــــــدق الى الي أحد مقاييا

 ,Sullivan)مـدا اررىـاط  ـ  م ـال من م ـاالت الـدراســــــــــــــة بالدرجة ال لية ل قرات االســــــــــــــتىاصة   ىينإليهـاي ا 
Niemi, 2009: 12 جميع معام ت االررىاط لي جميع م االت االســــــــتىاصة دالة  ( أن  18ا ىين ال دال )(ي

 .ا اضعت لقياسهمَ (ي اةذلا رعتىر جميع م االت االستىاصة صادمة ل  4.45ا ع د مستوا مع و ة )إحمالين 
 

 الصدق البنائي لالستبانة (16)جدول 
عدد  المحاور

 الفقرات
م امل 
 الدللة الرتباط

 0.01 ** 1.35 05 السمات الشخصية
 0.01 ** 1.12 05 المهارات القيادية

 0.01 ** 1.34 5 لنمط الديمقرا ما
 0.01 ** 1.59 5 النمط األوتوقرا م

 0.01 ** 1.14 5 النمط التراسلم
 0.01 ** 1.59 45 القيادة األمنية

 0.01 ** 1.37 81 اتخاح القرار
8 

ي لذلا (4.45معام  االررىاط بين ا بعاد االدرجة ال لية للمقياس دال ع د مستوا ) أن  ( 18يىين جدال رمم )
 .ا اضع لقياسهمَ رعتىر الم االت صادمة ل  

  ثبات فقرات الستبانةReliability: 

االرســــــــــاق لي صتالل اال تىار ع د رةىيقه من امت ر ر أا بعىارة أ را يع ي  يقمــــــــــد ب ىات االســــــــــتىاصة أن  
  ل  عدة راد مراتا لاالسـتقرار لي صتالل االسـتىاصة اعدم ربييرلا بل    ىير ليما لو رم إعادة رور عها على 

(ي اللتحق، من ثىات اســــــــتىاصة الدراســــــــة أجر ت  ةوات ال ىات 751: 1990أبو صاليةي )لترات رم ية معي ة 
 لما: الت زلة ال م ية امعام  أل ا  راصىاخ. يعلى العي ة االستة عية ص سها بةر قتين

 :Split-Half Coefficient ريقة التجزئة النصفية  -

ذ ه يقســــم اال تىار لي لذ  الةر قة إلى صمــــ ين بةر قة علــــواليةي أا يأ ت زلة ال مــــ ية بأص  يقمــــد بةر قة ال
 - 59: 2412)العيســـــــــــــويي  ةاذات ا رمام ال ردية على حد ةم ردات اال تىـار ذات ا رمـام الزاجيـة على حد

84.) 
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امد  يعدب   ة الزاجية الررىة ل  رم إي اد معام  اررىاط بيرســـون بين معدل ا ســـئلة ال ردية الررىة امعدل ا ســـئل
 رم رمحيى معام ت االررىاط باست دام معام  اررىاط سىيرمان براان للتمحيى: 

لى ن الىاح  عةمئ  ي مما ي  اصةا ل قرات االســــــــــــــتىصســــــــــــــىين   ىيرٍ  ثىاتٍ  ل ـاك معام َ  ( أن  13ن جـدال رمم )امـد بي  
قياس ا  راصىاخ لقياس ثىات االســتىاصة  ةر قة ثاصية لاســت دام االســتىاصة ب   طمأصي ة.  ما ااســت دم طر قة أل 

 معام ت ال ىات مرر عة مما يةمئن الىاح  على است دام االستىاصة ب   طمأصي ة.  ن أن  ال ىات امد بي  
 يوضح م امل ال بات ) ريقة التجزئة النصفية( وكرونباخ  لفا (17)جدول 

 
 كرونباخ  لفا  عدد الفقرات المحاور

التجزئة 
النصفية 
 كالم دل

 4.65 4.60 15 السمات الل مية
 4.69 4.98 15 المهارات القيادية

 
 ال م  القيادي

 4.65 4.36 5 ال م  الديمقراطي
 4.60 4.66 5 ال م  ا ارومراطي

 4.95 4.36 5 ال م  التراسلي
 48.5 48.5 54 القيادة األمنية

 48.3 48.5 24 اتخاح القرار
 

أداة الدراســـــــة )االســـــــتىاصة( صـــــــادمة لي مياس ما  ا ســـــــت لا الىاح  من صتالل ا تىاري المـــــــدق اال ىات أن  
اي ما يؤللها لت ون أداة مياس م اســــــىة الاعلة لهذ  الدراســــــة ها ثابتة بدرجة عالية جدن اضــــــعت لقياســــــهي  ما أص  

  هالية. ا م ن رةىيقها ب قةي اةذلا ر ون االستىاصة لي صوررها ال
 Nolmogorov-Simirov Test (K-Sاختبار التوزيع الطبي م ) -

ر يلـــــىه ال رس )ال اموس( ا تميز بوجود رماث  بين جاصىيه ا يمن اا يســـــه بأص  م ح ى التور ع الةىيعي يعرف 
مة مي أن  ي ا المتوســ  يســااي الوســي  ا ســااي الم وال امن ســمات م ح ى التور ع الةىيعي أن   حول المتوســ .

z  االقيمة االحتماليةsig  (141: 2414)اليدي  4.45أكىر من 

( لمعرلة ل  K-S) Nolmogorov-Simirov Testســــــــــــمرصوف ) –ا تىار التور ع الةىيعي  ولم وراف 
 التور ع طىيعي أم ال.

( ال تىار ما إذا K-S) Nolmogorov-Simirov Testسمرصوف ) –رم است دام ا تىار  ولم وراف 
 .(16ا اصت ال تالل  ما لي مىي ة لي جدال ) يصات رتىع التور ع الةىيعي من عدمهكاصت الىيا
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 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي (18)جدول 

عدد  المحاور
القيمة  zقيمة  الفقرات

 الحتمالية
 0.36 1.18 05 السمات الشخصية
 0.51 0.56 05 المهارات القيادية

 0.45 0.58 05 ديالنمط القيا
 0.58 0.62 45 القيادة األمنية

 1.19 1.43 81 اتخاح القرار
 

( ل ميع م االت المقياس  اصت أكىر من مستوا الداللة Sigالقيمة االحتمالية ) يتضى من ال دال الساب، أن  
4.45  =α دام اال تىارات اســـــــــتاعليه رم  يرور ع الىياصات لهذ  الم االت يتىع التور ع الةىيعي اةذلا لإن  ي 

 المعلمية لتحلي  لقرات االستىاصة ااإلجابة على ال رضيات.
 

 :اإلحصائية المستخدمة فم الدراسة الم الجات 4.4
ال ســـق المئو ة االت رارات االمتوســـ  الحســـابي: يســـت دم لذا ا مر بلـــ   أســـاســـي  يراض  0.0.1

 راسة.معرلة ر رار لئات متبير ما ا تم االست ادة م ها لي اصف عي ة الد
 لحساب معام  ال ىات. Cronbache Alfaا تىار معام  أل ا  راصىاخ  0.0.2
 لحساب معام  ال ىات. Split Half Methodال م ية ا تىار الت زلة  0.0.7
 معادلة سىيرمان براان لل ىات لتعدي  معام  ال ىات. 0.0.0
يســــــــــــت دم لذا اال تىار  Nolmogorov-Simirov Test (K-Sا تىار التور ع الةىيعي ) 0.0.5

 ما إذا  اصت الىياصات رتىع التور ع الةىيعي من عدمه. لمعرلة
 معام  اررىاط بيرسون لحساب معام  االررىاط الإلجابة على ال رضيات المتعلقة بالع مة. 0.0.8
 لقياس أثر المتبير المستق  على المتبير التابع. Stepwiseاالصحدار ال ةي التدر  ي  0.0.3
ض اســــت ابات ألراد الدراســـــة عن    عىارة المتوســــ  الحســــابي اذلا لمعرلة ارر اع أا اص  ا 0.0.6

 من عىارات متبيرات الدراسة ا ساسية.
( لمعرلـــة ال رق بين متوســــــــــــــ  ال قرة One Seample T.testللعي ـــة الواحـــدة ) Tا تىـــار  0.0.9

 ”.7االمتوس  الحيادي "
 ا تىار رحلي  التىاين ا حادي لل رق بين ث ث عي ات مستقلة لأك ر.  0.0.14
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 ملخص الفصل الراكع: 

لى اعتمادلا الم هل الوصـــــــ ي إجرا ارهاي اأشـــــــار إســـــــتعرض الىاح  لي لذا ال مـــــــ  م ه ية الدراســـــــة ا ا
ال اصو ة  اهالتحليليي  ما أاضـــى الىاح  ممـــادر جمع الىياصات االمعلومات التي اســـت دمها لي الدراســـة ب وعي

حي   يمن الوط يالدا لية اا الدراســـة الم ون من العاملين بورارة  اعي ة الدراســة اليةي ااســتعرض م تمعاا 
ي ااســت دم الىاح  أداة االســتىاصة من أصــحاب الررق الســامية ( 723ا تيار عي ة علــوالية طىقية موامها )رم 

ا اســـت دم المقاب ت المســـحيةي اأاضـــى الىاح  ال ةوات التي ارىعها العداد االســـتىاصة اأيضـــن  يل مع الىياصات
ا رم  يرن أىاث االســــــتىاصةي ا ثالتي رم اســــــت دامها للتحق، من صــــــدق ا  هاليي امن ثم أاضــــــى الةرق  بلــــــ لها ال

اعليه ســـيتم ر اال موضـــوع رحلي  الىياصات اا تيار  يعرض ا داات اإلحمـــالية المســـت دمة لي لذ  الدراســـة
 لرضيات الدراسة بإذن الله لي ال م  التالي.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمهيد 

 .الوص  اإلحصائم ل ينة الدراسة5.0

 .المحـــــــك الم تـمــــد فم الدراســـــــة 5.8

 .نةتحلــــــــــيل فقــــــــــــرات الستبا5.7

 .اختــــــــــبار فرضــــــــيات الدراســـــــــة5.4

ملخـــــــــص الفـــــــصـــــل الخامــــــس 

 
 

 الفصل الخامس

 اسةالدر نتائج تحليل البيانات واختبار فرضيات 
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 لبيانات واختبار فرضيات الدراسة.تحليل انتائج  :الفصل الخامس
 :تمهيد

ة اذلا من   ل اإلجابة عن أســـــــئل ؛تحلي  الىياصات اا تىار لرضـــــــيات الدراســـــــةلا يتضمن لذا ال م  عرضن 
الدراســـــــةي ااســـــــتعراض أبرر صتالل االســـــــتىاصة االتي رم التوصـــــــ  إليها من   ل رحلي  لقرارهاي االوموف على 

 ان م –المحالظة  –ســـــــــــ وات ال دمة  –الررىة العســـــــــــ ر ة  –مؤل  العلمي المتبيرارها التي اشـــــــــــتملت على )
(ي لذا رم إجرا  المعال ات اإلحمــالية للىياصات المت معة من اســتىاصة الدراســةي حي  رم اســت دام برصامل العم 

ي ل ( للحمــول على صتالل الدراســة التي ســيتم عرضــها ارحليلهاspssالررم اإلحمـالية للدراســات االجتماعية )
 لذا ال م .

 :الوص  اإلحصائم ل ينة الدراسة وفق البيانات الشخصية 5.0
 اليما يلي عرض ل مالا عي ة الدراسة ال، الىياصات الل مية على ال حو التالي: 

 عدد الستبانات )الموزعة ونسبة الستبانات الصالحة وغير الصالحة( 5.0.0
 

 تبانات الصالحة والستبانات غير الصالحةيوضح الس (19)جدول 
 النسبة المئوية ال دد الستبانات

 %3.9 28 مالحةاليير  االستىاصات
 %92.1 741 االستىاصات المالحة

 %011 783 المجموع
 

( من االستىاصات %3.9ما صسـىته ) اأن   ي( من االسـتىاصات صـالحة%92.1ما صسـىته ) ( أن  19يىين ال دال )
 -: ي تمث حلك إلى ي زو الباحو ي حةيير صال

    يرجع إلى التمام المىحوثين لي موضــوع  (%92.1)ارر اع صســىة االســتىاصات المــالحة ما صســىته  أن
ا التمام الىاح  بألمية رور ع االستىاصات ب  سه على القيادات ا م ية من   ل التوجه اأيضن  يالدراسة

 .ات ا م ية االموامع العس ر ةإلى المقرّ 
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 توزيع  فراد ال ينة حسب المؤهل ال لمم: 5.0.8

 يوضح توزيع  فراد عينة الدراسة حسب المؤهل ال لمم( 20)جدول 
 النسبة المئوية ال دد المؤهل ال لمم

 %3.4 21 ثاصو ة عامة لما دان 
 %17.4 79 دبلوم متوس 
 %83.6 240 ب الور وس
 %12.7 73 دراسات عليا

 %011 710 لمجموعا
 

 مؤللهم العلمي( %17"ثاصو ة عامة لما دان"ي ا) مؤللهم العلمي( %3ما صســــــــــــــىته ) ( أن  24يىين ال دال )
ي "دراســـــــــات عليا" مؤللهم العلمي( %12.7"ب الور وس"ي ا) مؤللهم العلمي( " %83.6"دبلوم متوســـــــــ "ي ا)

 حلك لما ي تم:  وي زو الباحث

   الدراســــة رســــتهدف  ا رجع ذلا إلى أن   (%83.6)رجة الى الور وس مرر عة صســــىة المؤل  العلمي د أن
 يماصون ال دمة يم ى ررىة م رم إلى حملة شـــــهادة الى الور وس اأن   يالقيادات ا م ية االررق الســـــامية

 يعي أن  ةىاةالتالي من ال القيادات ا م ية بورارة الدا لية دالمي االلتمام بالتقدم بالدرجات العلمية اأن  
 .ر ون لي ال سىة المرر عة

   من صســـــــــىة القيادات ا م ية الذين مام الىاح   (%17.4)صســـــــــىة حملة شـــــــــهادة الدبلوم المتوســـــــــ   أن
 باست ابتهم الي صسىة م   ضة

   اذلا بسىق الت اليف المالية ااصلبال  ؛م   ضة لي صسىة (%12.7)صسىة حملة اللهادات العليا  أن
مــالهم ار لي هم ال ن ال ر لو ارارة الــدا ليــة اا من الوط ي من القيــادات ا م يــة القيــادة ا م يــة بــأع

رت اســـــــــق مع  امعقولة جيدة أصـــــــــحاب الةمو  االتقدم لي الدرجات العلميةي امن اجهة صظر الىاح 
 .القيادة ا م ية بم اصهم القيادي االر ادي لي ارارة الدا لية اا من الوط ي

 القيادات  ل اك بعَق  يرجع إلى أن   (%3.4)مي ثاصو ة لما دان م   ضـــــــــــــة صســـــــــــــىة المؤل  العل ن  أ
م امد حرمه ياذلا بســــق اعتقالهم من مى  العدا أا إبعادلم ؛لم ليســــوا حملة شــــهادات علميةا م ية 

 ىردرج بالررىة العســـــــــ ر ة من ج دي حتّ  ن  م هم مَ  االحت ل من التعليم الم صســـــــــىة مليلةي  ذلا ل اك
 الم يحم  على مؤل  علمي.امية ررىة س
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  ( ما صسىته 2418( ا )الىلىيسيي %34.9م( ما صسىته )2418اار قت لذ  الدراسة مع دراسة )حميدي
م من حملة ( أكىر صســـــــــىة من المىحوثين ل  %35( ما صســـــــــىته )2413(ي ا )أبو شـــــــــعىاني 34.3%)

 المؤل  العلمي الى الور وس.

 :الرتبة ال س ريةتوزيع  فراد ال ينة حسب  5.0.7
 يوضح توزيع  فراد عينة الدراسة حسب الرتبة ال س رية (21)جدول 

 النسبة المئوية ال دد الرتبة ال س رية
 19.2 801 رائد
 09.9 11 مقدم
 1.1 02 عقيد
 7.7 01 عميد
 0.1 7 لواا

 %011 710 المجموع
 

"مقدم"ي  ررىتهم العســـ ر ة( %19.9"رالد"ي ا) العســـ ر ةررىتهم ( " %89.6ما صســـىته ) ( أن  21يىين ال دال )
"لوا "ي  ررىتهم العســ ر ة( %19.9"عميد"ي ا) ررىتهم العســ ر ة( %7.7"عقيد"ي ا) ررىتهم العســ ر ة( " %8ا)

إلى أن    ا ي تم: م  وي زو الباحث حلك ل  ي (%89.6)صسىة الررىة العس ر ة رالد مرر عة  ا عزا الىاح   

 لذا ما ا  ةلوب رعىئة االســـــتىاصات من الىاح  حســـــق م تمع الدراســـــة لي ررىة رالديأن أكىر صســـــىة م
 . يال لسةيلورارة الدا لية اا من الوط ي لهيئة الت ظيم ااإلدارة  يت ، مع الهي   الت ظيمي

  روميف م لا ا ماصة العامة لي المحالظات ال  وةية الستحقاق الررق السامية ارومف أيلق القيادات
 .اامالين  اية ع د ررىة رالد إدار ن ا م 

   بسىق ملة عدد القيادات ا م ية الحاملين لررىة لوا  (%1.4)صسـىة الررىة العس ر ة لوا  م   ضة  أن 
حســــــــــــــق الهي ــ  الت ظيمي لهيئــة الت ظيم ااإلدارة بورارة الــدا ليــة اا من الوط يي  ــذلــا  لمــا ارر عــت 

 .عدد الحاملين لها الررىة العس ر ة م ّ 

  م من ( أكىر صســــىة من المىحوثين ل  %67.0( ب ســــىة )2413الذا ما يت ، مع دراســــة )أبو شــــعىاني
 حملة ررىة رالد. 
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 توزيع  فراد ال ينة حسب سنوات الخدمة: 5.0.4
 يوضح توزيع  فراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة (22)جدول 

 النسبة المئوية ال دد سنوات الخدمة
 8.7 3 سنوات ف قل 5

 05.1 45 سنوات 01 قل  -1
 11.5 028 05 قل مف  -01

 88.7 13 سنة ف ك ر 05
 %011 710 المجموع

 

-8" س وات  دمتهم( %15س وات لأم "ي ا) 5" س وات  دمتهم( " %2.7ما صسىته ) ( أن  22يىين ال دال )
ســ وات ( %22.7ما صســىته ) " اأن  15م  من أ – 14" ســ وات  دمتهم( %84ما صســىته ) "ي اأن  14أم  من 
 وي زو الباحث حلك لما ي تم: ي س ة لأك ر" 15"  دمتهم

   أيلق العاملين ارن لي  ســــــــ ة مرر عة يرجع ذلا إلى أن   15إلى  14صســــــــىة ســــــــ وات ال دمة من  أن
 .م2443المؤسسة ا م ية التحقوا بها بعد أحداث االصقسام ال لسةي ي عام 

   الت  يد االتوظيف لي  يرجع ذلا إلى أن   (%2.7)ســـ وات لأم   5صســـىة ســـ وات ال دمة  اص  اض أن
 .تارارة الدا لية متومف م ذ أك ر من  ما س وا

   14إلى أم  من  5( لقد  اصت صسىة من 2413شعىاني  )أبوامد ا تل ت الدراسـة الحالية مع دراسـة 
 (.%61.1)س وات أكىر صسىة 

 

 :المحافظةب توزيع  فراد ال ينة حس 5.0.5
 يوضح توزيع  فراد عينة الدراسة حسب المحافظة (23)جدول 

 النسبة المئوية ال دد المحافظة
 71.9 000 رفح

 80.7 14 خانيونس
 5.7 01 الوسطى

 82.1 21 غزة
 2.1 84 الشمال

 %011 710 المجموع
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 يقيمون لي محالظة( %21.7"رلى"ي ا) ون لي محالظةيقيم( " %78.9ما صســـــــىته ) ( أن  27يىين ال دال )
( %6"يزة"ي ا) يقيمون لي محالظة( %26.8"الوســـــــــةى"ي ا) يقيمون لي محالظة( " %5.7" اصيوصا"ي ا)

 ا ي تم: م  وي زو الباحث حلك ل  ي "اللمال" يقيمون لي محالظة

   ىاح  ام ان عمله يرجع ذلا إلى م ان ســــــــ ن ال (%78.9)مرر عة ب ســــــــىة  محالظة رلىصســــــــىة  أن
امعرلتــه ال يــدة بــأيلــق القيــادات ا م يــة العــاملــة لي رلــا المحــالظــة ارعــااصهم مع الىــاحــ  إلص ــا  

 .ا ذلا استلعار القيادات ا م ية االررق السامية لي المحالظة  لمية الدراسة يالدراسة

   رة الـدا لية امر ز ة يرجع ذلـا إلى اجود اإلدارات المر ز ـة لورا (%26.8)صســــــــــــــىـة محـالظـة يزة  أن
 ا جهزة ا م ية االقيادات ا م ية لي ارارة الدا لية اا من الوط ي. ل ميعالعم  

 عد المســــــالة اعدم معرلة الىاح  يرجع ذلا إلى ب   (%6.4)محالظة اللــــــمال ب ســــــىة  صســــــىة اص  اض
 بقيادات أم ية من رلا الم ةقة.

 :م ان ال ملتوزيع  فراد ال ينة حسب  5.0.1
 يوضح توزيع  فراد عينة الدراسة حسب م ان ال مل (24)جدول 

 النسبة المئوية ال دد م ان ال مل
 87.9 38 اإلدارات المركزية

 4.7 07 المخا رات
 79.8 002 قو  األمف الداخلم
 78.1 92 قو  األمف الو نم

 %011 710 المجموع
 

 م ان عملهم( %0.7"اإلدارات المر ز ة"ي ا) م ان عملهم( " %27.9ما صســــــــــــــىته ) ( أن  20يىين ال دال )
وا ا من "م   م ــــان عملهم( %72.8وا ا من الــــدا لي"ي ا)"م   م ــــان عملهم( " %79.2"الم ــــابرات"ي ا)

 -وي زو الباحث حلك لما ي تم: ي الوط ي"

   يىة لي م تمع الدراسةها أكىر صسيرجع إلى أص   (%79.2)مرر عة ب سـىة  وا ا من الدا ليم  صسـىة  أن 
ا ـذلـا رحتوي على أكىر عـدد من ا جهزة ا م يـة العـاملـة لي ارارة الـدا ليـة م هـا اللــــــــــــــرطة اا من 

اةها أكىر عدد من م تســـىي ارارة الدا لية  يالدا لي االدلاع المدصي االلـــرطة الىحر ة اا من االحماية
 ا.امرر عن  اا لي  ىيرن وا ا من الدالررق السامية لي م    ون عدد  ياةالتالي س
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    ا ذلا  ييرجع ذلا إلى أصها أم  صســـــىة لي م تمع الدراســـــة (%0.7)صســـــىة الم ابرات م   ضـــــة  أن
 م.2412جهار الم ابرات رم رل يله بعد ار اق الممالحة ا  ير عام 

 (Ozent et, 2012) :المحك الم تمد فم الدراسة 5.8
الرمم  ن  إ( رم   االســــــت ابة على    لقرةي حي  1-5اا  بين )أ ســـــت دم ردر ل لي رت ال ماســـــي اةدرجات رتر 

ا على ال قرةي ( يع ي أحياصن 7( يع ي موال، على ال قرةي االرمم )0( يع ي موال، بلــــــــــــــدة على ال قرةي االرمم )5)
( يع ي يير موال، بلــــــــــــــدة على ال قرةي ا تم ع ا ســــــــــــــلم 1( يع ي يير موال، على ال قرةي االرمم )2االرمم )

جابات لي حال ال قرات الســــــلىية. اللح م على المســــــتو ات رم رقســــــيم الدرجات إلى ث ث لئات على ال حو اإل
وا مرر ع ( مســــت5- 7.86( مســــتوا متوســــ ي ا)7.83 – 2.70( مســــتوا م   قي ا)2.77- 1ارري: )

 ال، المعادلة التالية: 
 

 المحك المعتمد في الدراسة (25)جدول 
 درجة الت ييد الوزن النسبم لمتوسط الحسا ما

 منخفض 41.1% - 81% 8.77 – 0
 متوسط %37.4 - %41.1 كبر مف  7.13 –8.77 كبر مف 

 مرتفع %37.4 كبر مف  7.13 كبر مف 
 

الت ســير صتالل الدراســة االح م على مســتوا االســت ابةي اعتمد الىاح  على ررريق المتوســةات الحســابية على 
لم االت امســــــــــتوا ال قرات لي    م الي امد حدد الىاح  درجة الموالقة حســــــــــق المحا المعتمد مســـــــــتوا ا

 للدراسة.
 

 :تحليل فقرات الستبانة 5.7
لتحلي  لقرات االســتىاصةي ارعتىر ال قرة اي ابية  (One Sample T test)للعي ة الواحدة  tرم اســت دام ا تىار 

ال دالية االتي رســااي  tالمحســوةة أكىر من ميمة  tمحتوالا إذا  اصت ميمةألراد العي ة يوالقون على  بمع ى أن  
 ي ارعتىر ال قرة ســـلىية بمع ى أن  (%84)االورن ال ســـىي أكىر من  4.45أم  من  القيمة الحتماليةأا  1.97

 ال ـــداليـــة االتي tالمحســــــــــــــوةـــة أصــــــــــــــبر من ميمــة  t ألراد العي ـــة ال يوالقون على محتوالـــا إذا  ـــاصـــت ميمــة
 .(%84)االورن ال سىي أم  من  4.45أكىر من  القيمة الحتماليةأا 1.97رسااي 
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 :تحليل فقرات المحور األول: القيادة األمنية 5.7.0
 يوضح تحليل  ك اد القيادة األمنية( (26جدول 

الوسط  المجالت
 الحسا م

النحراف 
 الم ياري 

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبم

 الترتيب ماليةالحت

 0 0.00 67.8 78.4 0.23 3.92 السمات الشخصية
 8 0.00 77.8 78 0.2 3.9 المهارات القيادية
 7 0.00 41.3 77.2 0.36 3.86 النمط الديمقرا م
 4 0.19 1.35 58.7 0.89 2.93 النمط األوتوقرا م
 5 0.28 0.495 55.3 0.88 2.77 النمط التراسلم
  0.00 54.3 73.3 0.21 3.66 القيادة األمنية

ي اجا  الســـمات ةمتوســـة بدرجة (%37.7الورن ال ســـىي لمحور القيادة ا م ية بلغ ) ( يوضـــى أن  28جدال )
( ا ليه %36(ي ا ليه المهارات القيادية بورن صســـــــىي )%36.0اللـــــــ مـــــــية لي المررىة ا الى بورن صســـــــىي )

(ي ا ليه ال م  %56.3ارومراطي بورن صســـــــــــىي )(ي ا ليه ال م  ا %33.2ال م  الديمقراطي بورن صســـــــــــىي )
 ا ي تم: م  وي زو الباحث حلك ل   (%55.7التراسلي بورن صسىي )

   اجود ميادة أم ية  بدرجة متوســـــــــةة يرجع ذلا إلىجا   (%37.7)الورن ال ســـــــــىي للقيادة ا م ية  أن
ديم ارق يي الميدانل رمتلـا ســــــــــــــمـات امهـارات اصم  ميـادي رؤللهـا للعمـ  لي الم ـال ا م ي اال  ا 

ال ن مــا ي قا القيــادة ا م يــة بورارة الــدا ليــة لو عــدم ابتعــاث أا إرســـــــــــــــال  إص ــارات على ا رضي
 يلهمل ررقـــا  بـــأدالز ـــادة مـــدرارهم ا  ـــا رهم تـــدر ـــق لي ال ـــارج الا القيـــادات ا م يـــة إلعـــادة التـــأليـــ  

 ا بسىقا بعد يومي الذالعس ري يتقدم يومن العلم ا م ي ا  ما أن  اامت كهم  ىرات امهارات جديدة ال سـيّ 
ع م ا ذلا الوضــع الســياســي الم راض على المحالظات ال  وةية من بعد أحداث االصقســام ريالحمــا

اجود برامل ردر ىية محلية ال  ها ال ربةي ال واصق المتقدمة االعليا من العلوم ا م ية االعســــــــــــــ ر ةي 
من   ل ا  ســ ر ين بســىق اســتهدالهم من مى  العدايحضــار  ىرا  أم يين اعإا ذلا صــعوةة مدام ا 

ة لل راج   ذ دارات لي ال ارج لز اد ال اك سعين  ن  إ"  مال ليها  مقابلة أجرالا الىاح  مع )القاضـي(
ول دان ح  ال ن الحمــار االوضــع الســياســي يَ  ال لســةي يك ا ة امدرة القيادة ا م ية لي ارارة الدا لية 

 ذلا".
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  حي  جا ت صســـــــىة القيادة ا م ية بدرجة ( 2413ي الهاجري ســـــــة الحالية مع دراســـــــة )الدرا ار قتامد
( حي  جا ت صســىة القيادة ا م ية 2418(ي  ذلا دراســة )ال ي يي 7.40متوســةة بمتوســ  حســابي )

 (.7.43بدرجة متوسةة بمتوس  حسابي )

  القيادة ا م ية بدرجة ( حي  جا ت صســـــــىة 2414امد ا تل ت الدراســـــــة الحالية مع دراســـــــة )المال يي
( حي  جا ت صسىة القيادة ا م ية 2445(ي  ذلا دراسـة )المةيريي 7.54مرر عة بمتوسـ  حسـابي )

 (.7.88)بدرجة مرر عة بمتوس  حسابي 
 :السمات الشخصيةاألول:   دالب  فقرات  تحليل 5.7.8

الذي يىين آرا  ألراد عي ة ا  ي(23اال تالل مىي ة لي جدال رمم ) يللعي ة الواحدة tرم است دام ا تىار    
 الي على ال حو التالي:  يعد من أبعاد القيادة ا م يةحسق    ب  الدراسة 

 تحليل لفقرات الب  د األول: السمات الشخصية (27)جدول 
 
 م

رق  
الفقرة 

 فم
 المقياس

 
الوسط  البيان

 الحسا م
النحراف 
 الم ياري 

الوزن 
 tقيمة  النسبم

 
القيمة 

 الترتيب الحتمالية

 0 0.00 75.8 79.3 0.22 3.96 القدرة على الهدوا وضبط النفس. 8 0
 8 0.00 70.8 79 0.23 3.95 القدرة على الحزم. 7 8
 7 0.00 54.3 78.7 0.3 3.93 القدرة الجسدية ولياقة الجس . 0 7
 4 0.00 42.9 78.2 0.37 3.91 القدرة على اتزان الشخصية. 4 4
 5 0.00 42.9 78.2 0.37 3.91 القدرة على سرعة البديهة. 5 5
 1 0.00 49.5 78.2 0.32 3.91 القدرة على التحلم كقوة اإلرادة. 00 1
 3 0.00 39.1 78.1 0.4 3.9 القدرة على مواجهة التحديات. 1 3
 2 0.00 44.5 78 0.35 3.9 القدرة على حسف الت بير فم مختل  المواقف. 04 2
 9 0.00 37.4 77.9 0.42 3.9 قدرة على تحمل المسئولية.ال 9 9

 01 0.00 36.7 77.9 0.42 3.9 القدرة على ال دل. 08 01
 00 0.00 39.5 77.5 0.38 3.88 القدرة على كسب ثقة اآلخريف. 3 00
 08 0.00 39.9 77.5 0.38 3.87 القدرة على التحدث كطالقة. 05 08
 07 0.00 31.2 77.3 0.48 3.86 .فم كل الظروفالقدرة على تحمل المشاق  01 07
 04 0.00 36.9 77.1 0.4 3.86 القدرة على التفاؤل. 07 04
 05 0.00 34.1 77 0.43 3.85 القدرة على المرونة فم الت امل. 2 05

  0.00 67.8 78.4 0.23 3.92 جميع الفقرات



106 
 

( الو أكىر من %36.0) السمات الشخصية"" : العد الى  لالورن ال سىي  ال تالل أن  من ال دال الساب، رىين 
( الي أمــ  من 4.44( ا ــاصــت القيمــة االحتمــاليــة )%84.4( أي أكىر من )7القيمــة االلتراضــــــــــــــيــة العــدد )

ال ا ذلا درجة رأييد لذا الم ، عد  اصت إي ابيةاســـــــــــــت ابات المىحوثين على لذا الى   الذا يع ي أن   ي(4.45)
 ما ي تم: ك ل  وي زو الباحث حلي "مرر ع "

   جا ت لي المررىة ا الى يرجع ذلا  (%36.0) مرر عة الورن ال ســـىي للســـمات اللـــ مـــية بدرجة أن
اذلا لتولر العديد من الســـــــــــمات  ؛ســـــــــــمات شـــــــــــ مـــــــــــية رؤللهم للقيادة اتإلى اجود ميادات أم ية ذ

ي االح مة ياســــــــعة ا ل، ياط مة اللســــــــان يارحم  المســــــــئولية ياالعدل يالذ ا  :م ها ياللــــــــ مــــــــية
االقدرة  ياضــــى  ال  اي االهدا  ياال ضــــل العقلي يااالرزان العاط ي ياال قالة اللــــ مــــية يااللــــ اعة
رارة ا م اعي    لذا ي ع  الســـمات اللـــ مـــية جا ت بدرجة مرر عة ع د القيادات ا م ية لي على اإل

 .ال لسةي يالدا لية اا من الوط ي 

  السـمات اللــ مــية لها   ت أن  ( االتي بيّ 2442ي )الولاس دراســةصتي ة  معامد ار قت الدراسـة الحالية
(ي ا ذلا دراســـــــــة 7.54) بمتوســـــــــ  حســـــــــابي ألمية مرر عة لي ص ا  القيادة ا م ية لي إدارة ا رمة

 (.0.36) بمتوس  حسابي( حي  جا ت ب سىة مرر عة 2443)العتيىيي 

دي علي المررىة ا الى لي ررريق لقرات لذا الى  " القـدرة على الهدا  اضــــــــــــــى  ال  ا "  :(1امـد جـا ت ال قرة )
(ي االقيمــة االحتمــاليــة %84.4( أي أكىر من )7( الو أكىر من العــدد )%39.7حيــ  بلغ الورن ال ســــــــــــــىي )

ني حسق المىحوثي ةن اررا   اصت لي لذ  ال قرة إي ابي ( مما يدل على أن  4.45( الي أم  من )4.44رسااي )
 ا ي تم: م  وي زو الباحث حلك ل  ي ال قرة "مرر ع" درجة التأييد لهذ  اأن  

   تي سـالمت اال يا م ية االظرافااجهت ال  ير من الموامف االتحديات  ال لسـةي يةالقيادة ا م ية  أن
اجعلها أك ر مدرة على التعام  مع لذ   يبدارلا لي رةو ر ســــــــــمة القدرة على الهدا  اضــــــــــى  ال  ا

ية رمتل ها ل ي رســـــتةيع التح م اإدارة الموامف ا م  للقيادة ا م ية أن   د  المســـــت دات ا م ية التي ال ب  
 .االمقدرة على ار اذ القرار ا صسق لي الومت االزمان الم اسىين يالةارلة االمست دة

 الســـــمة اللـــــ مـــــية "   ت أن  ( االتي بيّ 2443ي )العتيىيصتي ة دراســـــة  امد ار قت الدراســـــة الحالية مع
 (.0.94بمتوس  حسابي ) الدراسةل  ا" جا ت لي المررىة ا الى لي الهدا  اضى  ا

 ي(%33" القدرة على المراصة لي التعام  " حي  بلغ الورن ال سىي ) :( الي6بي ما  اصت أم  ال قرات ال قرة )
( الي أمـــ  من 4.44االقيمـــة االحتمـــاليـــة لل قرة بلبـــت ) (%84.4)( أي أكىر من 7الي أكىر من العـــدد )
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ي زو الباحث و ي درجـة التـأييد لهذ  ال قرة "مرر ع" اررا  لي لـذ  ال قرة إي ـابيـةي اأن   ( ممـا يـدل على أن  4.45)
 ا ي تم: م  حلك ل  

   الي ظـ  اجود العـديـد من التهـديدات  ال لســــــــــــــةي ي القيـادة ا م يـة لورارة الـدا ليـة اا من الوط ي أن
وصي اال  ر الم حرف االم ال ين للقاصون االتهر ق ا م ية من مى  أك ر من جهة م ها العدا المــــــــــــــهي

رتعام  بمراصة عالية لي الموامف ا م ية الم تل ة امواجهة التهديدات  اســــــــــــــتةـاعـت أن  على الحـداد 
 د المىحوثين من ع اامرر عن  اال سـىي لهذ  ال قرة إي ابين  الورن   لذلا  انَ  ؛ارحو لها إلى إص ارات الرص

 .ال لسةي ي رة الدا لية اا من الوط يالقيادة ا م ية لي ارا

  الســــــمة اللـــــ مـــــية " المراصة  ت أن  ( االتي بيّ 2443ي )العتيىي دراســـــةار قت الدراســـــة الحالية مع " 
 جا ت ب سىة مرر عة.

 المهارات القيادية:  انمال  دالب  تحليل فقرات  5.7.7

االذي يىين آرا  ألراد عي ة الدراســـــة  ي(26)اال تالل مىي ة لي جدال رمم  يللعي ة الواحدة tرم اســـــت دام ا تىار   
 .عد ال اصي المهارات القياديةلي لقرات الى  

 تحليل لفقرات الب  د ال انم: المهارات القيادية( 28)جدول 
 

 

 م
رق  الفقرة 

فم 
 المقياس

 
 

 البيان
الوسط 
 الحسا م

النحراف 
 الم ياري 

الوزن 
 tقيمة  النسبم

 

 القيمة
 الحتمالية

 الترتيب

 1 0.00 59.5 79.2 0.28 3.96 روظيف اإلم اصيات الل مية 1 1
 2 0.00 59.1 78.9 0.28 3.95 ا تكار وسائل جديدة لمواجهة المواقف. 2 2
 7 0.00 51 78.9 0.32 3.95 امت ك رمام المىادرة. 7 7
 0 0.00 54.5 78.8 0.3 3.94 .االقدرة على التح يز مع و ن  9 0
 5 0.00 54.1 78.4 0.29 3.92 .رقانإص ار ا عمال ب  ا ة ا إ 0 5
 8 0.00 44.7 78.3 0.35 3.91 القدرة على االستماع. 3 8
 3 0.00 49.4 78.1 0.32 3.9 القدرة على التذ ر. 14 3
 6 0.00 43.3 78 0.36 3.9 القدرة على اختيار المساعديف األكفاا. 17 6
 9 0.00 43.8 77.9 0.36 3.9 .القدرة على الت و ق 10 9
 14 0.00 39.7 77.8 0.39 3.89 القدرة على ررريق ا الو ات. 12 14
 11 0.00 40.5 77.7 0.38 3.88 القدرة على اإلم اع. 6 11
 12 0.00 45.6 77.7 0.34 3.89 القرا ة السر عة للموامف الحرجة. 11 12
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 17 0.00 34.8 77.1 0.43 3.86 رىسي  اإلجرا ات. 8 17
 10 0.00 34.3 76.8 0.43 3.84 االست ادة من التق يات الحدي ة. 5 10
 15 0.00 28.6 76.6 0.5 3.83 القدرة على ر ظيم الومت. 15 15

  0.00 77.8 78 0.2 3.9 جميع الفقرات
 

ر من القيمة ( الو أكى%36) المهارات القيادية"" :عد ال اصيلى  لالورن ال ســــــــــىي  أن   من ال دال الســــــــــاب،رىين 
( الذا 4.45( الي أم  من )4.44( ا اصت القيمة االحتمالية )%84.4( أي أكىر من )7االلتراضــية العدد )

وي زو  يا ذلا درجة رأييد لذا الم ال " مرر ع"، عد  اصت إي ابيةاســـــت ابات المىحوثين على لذا الى   يع ي أن  
 ا ي تم: م  الباحث حلك ل  

  بســـــــــىق رعرض القيادة ا م ية  اذلا ؛بدرجة مرر عة جا ت (%36)قيادية لمهارات اللالورن ال ســـــــــىي
للموامف اا حــداث اا  ةــار االتهــديـدات ا م يــة بلــــــــــــــ ــ  مت رر من  لورارة الـدا ليــة اا من الوط ي

 جهات م تل ة اأعدا  متعددين يهدلوا إلى رقو ق اســـــــتقرار اأمن المحالظات ال  وةية لأدا ذلا إلى
 من   ل ال ىرة ير ـادة المهـارات القيـاديـة ع ـد القيادة ا م يةر ـارب أدت إلى رعرضــــــــــــــهم لمح ـات ا 

 " ا حداث:االممارســـــة االت رةة ااالحت اكي امن   ل مقابلة أجرالا الىاح  مع )العمرصي( حي  مال
يــة  رهــا ممــا أاجــد ميــادة أماا م يــة التي رتعرض لهــا ارواجههــا القيــادة ا م يــة رادت من  ىرارهــا امهــار 

 ".عدة التحديات االمعاب من  جىهات اأ ةار جميعمادرة على مواجهة 

  عقـد القيـادة ا م يـة لورارة الدا لية العديد من الدارات التدر ىية المحلية اار  العم  اال داات االل ان
ا لية دا إلى ارر اع الورن ال سـىي للمهارات اللـ مية لدا القيادة ا م ية لي ارارة الا م ية أدا أيضـن 
 ااالمن الوط ي.

  ( حي  جا ت المهارات القيادية بمتوســـ  حســــابي 2442ي )الولاسار قت الدراســـة الحالية مع دراســـة
( حي  جا ت المهارات القيادية بمتوســـــــــ  حســـــــــابي 2443ي )العتيىي(ي  ذلا دراســـــــــة 7.94مرر ع )
 (.0.83)مرر ع 

دي حي  عالمررىة ا الى لي ررريق لقرات لذا الى  " روظيف اإلم اصيات اللـ مية " لي  :(1امد جا ت ال قرة )
(ي االقيمة االحتمالية رســــــــااي %84.4( أي أكىر من )7( الو أكىر من العدد )%39.2بلغ الورن ال ســــــــىي )

 حســـــــــــق المىحوثيني اأن   ةن اررا   اصت لي لذ  ال قرة إي ابي ( مما يدل على أن  4.45( الي أم  من )4.44)
 ا ي تم: م  وي زو الباحث حلك ل  ي  قرة "مرر ع"درجة التأييد لهذ  ال
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   للـــــــى الموجود ا لل قا ااصظرن  ؛ال لســــــةي يةمرر عة ع د القيادة ا م ية لي ارارة الدا لية  ال قرةلذ   أن
ميع جلي ا لراد ااإلم ـــاصيـــات ل ـــاصـــت القيـــادة ا م يـــة لي ارارة الـــدا ليـــة اا من الوط ي رعمـــ  لي 

المهارات  جميعالظراف ممـا جعـ  لذ  المهارة رت وق على  جميع الي ياإلم ـاصيـات اللــــــــــــــ مــــــــــــــيـة
 ال قا لي ن  إ"  :مال د )المىحو ( من   ل مقابلة شــــ مــــية أجرالا الىاح  معهاللــــ مــــية  ما أكّ 

ـــدا ليـــة اا من الوط ي  ـــة لي ارارة ال ـــادة ا م ي اإلم ـــاصيـــات اا عـــداد من المعومـــات التي رواجـــه القي
 ذلا  اصت ال تالل على ا رض ب ض  الله جيدة".ال   ا ريم  ال لسةي ي

  ي  ذلا دراســـة (0.18)بدرجة مرر عة بمتوســـ  حســـابي على روظيف اإلم اصيات اللـــ مـــية " جا ت
 (.0.67( حي  جا ت ال قرة بدرجة مرر عة بمتوس  حسابي )2443ي )العتيىي

  ارات القيادية " القدرة على المه االتي بي ت أن   (2415)اصـــــــ يةي  دراســـــــةالدراســـــــة الحالية مع ا تلف
 .(7.48)جا ت لي مرارق متأ رة حي   ان المتوس  الحسابي  " روظيف اإلم اصيات الل مية

( %38.8حي  بلغ الورن ال ســـــــــــىي ) ي" القدرة على ر ظيم الومت " :( الي15بي ما  اصت أم  ال قرات ال قرة )
( الي أمـــ  من 4.44حتمـــاليـــة لل قرة بلبـــت )االقيمـــة اال (%84.4)( أي أكىر من 7الي أكىر من العـــدد )

ي زو الباحث و ي درجـة التـأييد لهذ  ال قرة "مرر ع" ي اأن  اررا  لي لـذ  ال قرة إي ـابيـةٌ  ( ممـا يـدل على أن  4.45)
 حلك لما ي تم: 

 ا م ية  يادةبلـــ   عام اللقلمية الومت لدا القيادة ر ظيم الومت لو   ىارر اع الورن ال ســـىي لمهارة القدرة عل
بالضــــــــــى  االرة  العســــــــــ ري لي    المهام  ااثيقن  االقيادة ا م ية مررىةة اررىاطن  ما أن  بلــــــــــ    اص ال ســــــــــيّ 

ن اعدم التمام لت ظيم الومت لن ي و  لمالٌ إ لإذا  ان ل اك  ياا اامر االتحر ات الم ضـــــــىةة االمررىةة بالومت
 .ال لسةي يمن الوط ي ورارة الدا لية اا الميدان للقيادة ا م ية بأرض  ارقدم على ل اك ص ا ٌ 

  ( حي  جا ت مهارة ر ظيم الومت بدرجة مرر عة بمتوســـــ  2417ي الم لي)دراســـــة ار قت الدراســـــة الحالية مع
 (.0.33( حي  جا ت ال قرة بمتوس  حسابي )2443(ي  ذلا دراسة )العتيىيي 0.24حسابي )

 النمط القياديال الث:   دالب  تحليل فقرات   5.7.4

لي االذي يىين آرا  ألراد عي ة الدراسة  ي(29)اال تالل مىي ة لي جدال رمم  يللعي ة الواحدة tاست دام ا تىار رم 
 .ال م  القياديعد ال اصي الى   لقرات
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 تحليل لفقرات الب  د األول: النمط الديمقرا م (29)جدول 
الوسط  البيان م.

 الحسا م
النحراف 

 ري الم يا
الوزن 
 النسبم

 tقيمة 
القيمة 

 الحتمالية
 الترتيب

 2 0.00 36.9 77.7 0.42 3.89 يسمى القالد بتىادل ا ل ار. 1

 7 0.00 32.7 77.4 0.46 3.87 يعزا ص ا  العم  ل هود المرؤاسين معه. 2

 0 0.00 34.6 77.3 0.43 3.87 يلرك القالد المرؤاسين لي ر ةي  العم . 7

 1 0.00 36 77.8 0.43 3.89 العم  برا  ال ماعة. يل ع القالد 0

 5 0.00 23.4 75.5 0.58 3.78 اسينالمرؤ يوارن القالد بين ص حيات امدرات  5

  0.00 41.3 77.2 0.36 3.86 جميع الفقرات 

يمة ( الو أكىر من الق%33.2) النمط الديمقرا م"" :عد ا الالورن ال ســـــىي الى   أن  من ال دال الســـــاب، رىين 
الذا  ي(4.45( الي أم  من )4.44( ا اصت القيمة االحتمالية )%84.4( أي أكىر من )7االلتراضية العدد )

وي زو  يا ذلا درجة رأييد لذا الم ال " مرر ع"، عد  اصت إي ابيةاســـــت ابات المىحوثين على لذا الى   يع ي أن  
 -الباحث حلك لما ي تم: 

   ي المؤسسي الديمقراط ي رعتمد على العم  ال ماعي اللور  ال لسةي ية لية القيادة ا م ية بورارة الدا أن
ــــة اا جهزة  ــــداصي ــــا الت ــــامــــ  بين جميع ا جهزة المي ــــة ارأي ال ردي  ــــذل الــــذي ال يعتمــــد على ال ردي

ا ــذلــا اعتمــاد القيــادة ا م يــة بورارة الــدا ليــة على الل ــان ا م يــة التلـــــــــــــــاار ــة لي  ــ   يالمعلومــاريــة
التهديدات ســــــــــــــوا  أكاصت من العدا المــــــــــــــهيوصي أا ال ىهة الدا لية امهددارها من حداد الم االت ا 

 م ية ع د القيادات ا لي المررىة ا الى ي الـذلـا  ـان ال م  الـديمقراطيال ر م حرف ارهر ـق اجرالم
 .حسق اجهة صظر القيادات ا م ية الذين رم است ابتهم من مى  الىاح  اة سىة مرر عة

  ( حي   ان ال م  الديمقراطي لو ال م  2416إبراليمي  )آلمع دراســــــــــة الدراســــــــــة الحالية امد ار قت
( حي  روالر ال م  الديمقراطي 2413طعيمةي  )أبو(ي  ذلا دراســــة 7.53الســـالد بمتوســـ  حســـابي )

( حي   ان ال م  الديمقراطي لو 2413(ي  ذلا دراســــــــة )اللــــــــي يي %37.5) بدرجة مرر عة بورن 
 (.7.61االمرر ع بمتوس  حسابي )السالد ال م  
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 ( حي   ان االر ا  البالق لي المتوس  يت ه 2447ي   يانامد ا تل ت الدراسـة الحالية مع دراسـة )ال
 صحو ال م  ا ارومراطي.

دي ع" يلــــــــــــ ع القالد العم  برا  ال ماعة " لي المررىة ا الى لي ررريق لقرات لذا الى   :(0امد جا ت ال قرة )
(ي االقيمــة االحتمــاليــة %84.4( أي أكىر من )7( الو أكىر من العــدد )%33.6رن ال ســــــــــــــىي )حيــ  بلغ الو 

ني حسق المىحوثي ةن اررا   اصت لي لذ  ال قرة إي ابي ( مما يدل على أن  4.45( الي أم  من )4.44رسااي )
 ا ي تم: م  وي زو الباحث حلك ل  ي درجة التأييد لهذ  ال قرة "مرر ع" اأن  

   ال ر ، االعم  ال ماعي لو الذي يؤدي إلى ال  ا  لي العم  ا م ي االسيةرة على الموامف را   أن
ر ه ي اصق ال ةأ لي أك ى لو  اصت صســـــــــىة صـــــــــحته أكىر إال أص  ا م ية الةارلة أما العم  ال ردي حتّ 

 يال رد" صــــ وة من  ير ال ماعة كدر ":ا ما مال بعق الســــلف يحســــق اجهة صظر الىاح  الموامف
من   ل العمــ  ال مــاعي  ال لســــــــــــــةي ي اا من الوط يكــذلــا رعمــ  القيــادة ا م يــة بورارة الــدا ليــة 

ا ذلا يتم العم  من   ل يرف عمليات ملــــــتر ة بين     يارلــــــ ع القيادة ا م ية عليه يالمت ام 
 ا لي الموامف الةارلة.ا جهزة ا م ية االقيادات ا م ية ا موصن 

حي  بلغ الورن  ي" يوارن القالد بين صـــ حيات امدرات المرؤاســـين " :( الي5رات ال قرة )بي ما  اصت أم  ال ق
( 4.44االقيمة االحتمالية لل قرة بلبت ) (%84.4)( أي أكىر من 7( الي أكىر من العدد )%35.5ال سىي )

ي  ع"يــد لهــذ  ال قرة "مرردرجــة التــأي اررا  لي لــذ  ال قرة إي ــابيــةي اأن   ( ممــا يــدل على أن  4.45الي أمــ  من )
 -وي زو الباحث حلك لما ي تم: 

  ارر اع الورن ال ســـــــــــىي لل قرة "يوارن القالد بين صـــــــــــ حيات امدرات المرؤاســـــــــــين" ذلا إلى أن القيادة
ا إلى إعةا  المــــــ حيات االمهام إلى دالمن  ىرســــــع ال لســــــةي ي اا من الوط ي ا م ية بورارة الدا لية

راره القيادية االميداصية االتي رؤلله لتحم  المســــــئوليةي ا ذلا ل اك بعق حســــــق مد المرؤاســــــين   ن 
حسـق م ال ر ممه اعمله رعةى حسق ما يرا القالد ا م ي من  المـ حيات للقيادة ا م ية   ن 

" يتم ر و ق المهام لضـــــــــىاط  :مدرات للمرؤاســـــــــيني امن   ل مقابلة أجرالا الىاح  مع ) عيد( مال
 ي على الحداد الممــر ة ال لســةي ية حســق مدرارهم الميداصية اشــ مــيتهم امهاررهم موات ا من الوط

 ." القيادية
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 تحليل لفقرات الب  د ال انم: النمط األوتوقرا م (30)جدول 
 

الوسط  البيان م.

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

 5 0.69 0.265 56.7 1.2 2.84 يعتىر الم املة مضيعة للومت اال لالدة م ها. 1

 0 0.03 1.25 61.6 1.1 3.08 همة ب  سه.ميت ذ القرارات ال 2

 3 0.01 2.99 60.3 1.08 3.02 يعتمد القالد على أسلوب ا مر اال هي لي رعامله. 7

 5 0.01 3.85 61.8 1 3.09 ا با صظمة االتعليمات.يتقيد القالد حرلين  0

 1 0.37 0.65 52.8 1.14 2.64 ي  رد القالد لي اضع  ة  العم . 5

  0.19 0.78 58.7 0.89 2.93 جميع الفقرات
 

( الو أم  من القيمة %56.3) النمط األوتوقرا م"" :عد ال اصيى  للأن الورن ال ســـــىي من ال دال الســـــاب، رىين 
( الذا 4.45( الي أكىر من )4.44( ا اصت القيمة االحتمالية )%84.4( أي أم  من )7االلتراضــية العدد )

ي "ا ذلا درجة رأييد لذا الم ال " متوســــ ، اســــت ابات المىحوثين على لذا الىعد  اصت يير إي ابية يع ي أن  
 ا ي تم: م  وي زو الباحث حلك ل  

   لقيادة ا م ية بورارة ا إلى أن   (%56.3)ارومراطي جا  بورن صســـــــــىي "متوســـــــــ " ب ســـــــــىة ال م  ا  أن
رميــ  إلى العمــ  ال مــاعي التلـــــــــــــــااري المى ي على الت ــامــ   ال لســــــــــــــةي ياا من الوط ي الــدا ليــة 

ال م  ا ارومراطي  ال ن  ن   يا جهزة جميعاالملـــــــار ة االتعام  من   ل ل ان أم ية ملـــــــ لة من 
 ال  ان عام  بالضى  االرة  العس ري القيادة ا م ية رت  ن  ا  ييسود ليه جو من الرسمية الرض الرأي

راطي االذي يمي  إلى ا اروم يارومراطي ون صســــــــىة من التعام  ع د القيادة ا م ية بال م  ا ر أن   د  ب  
ةي ال ن يرا الىــاحــ  االبتعــاد ع ــه للقيــادة ا م يــ اال ير االــذي ي ون من اجهــة صظر الىــاحــ  إي ــابيــن 

 .للذات اعدم االلتمام بحاجات ار ر ن ايه حىن  ن ل ؛ر اإلم اند  االتقلي  م ه مَ 

  ( حي   ان ال م  ا ارومراطي بدرجة 2416امـد ار قت الدراســــــــــــــة الحالية مع دراســــــــــــــة )آل إبراليمي
( حي  2413(ي  ذلا دراســــــة )أبو طعيمةي 7.42متوســــــةة الي المررىة ال اصية بمتوســــــ  حســــــابي )
(ي  ذلا دراســــــة %51.3رىة ال اصية بورن صســــــىي )روالر ال م  ا ارومراطي بدرجة متوســــــةة الي المر 

( حي   ان ال م  ا ارومراطي بدرجة متوسةة الي المررىة ال اصية بمتوس  حسابي 2413)اللي يي 
(7.79.) 



113 
 

 ( حي   ان االر ا  البالق لي المتوس  يت ه 2447ي   يانامد ا تل ت الدراسـة الحالية مع دراسـة )ال
 صحو ال م  ا ارومراطي.

ا" يتقيــد القــالــد حرل :(0ا ت ال قرة )امــد جــ بــا صظمــة االتعليمــات " لي المررىــة ا الى لي ررريــق لقرات لــذا  يــن
(ي االقيمــــة %84.4( أي أكىر من )7( الو أكىر من العــــدد )%81.6عــــدي حيــــ  بلغ الورن ال ســــــــــــــىي )الى  

 حســق ةن ي لذ  ال قرة إي ابياررا   اصت ل ( مما يدل على أن  4.45( الي أم  من )4.44االحتمالية رســااي )
 ا ي تم: م  وي زو الباحث حلك ل  ي درجة التأييد لهذ  ال قرة "متوس " المىحوثيني اأن  

   القيادة ا م ية رعم   يرجع ذلا إلى أن   (%81.6)جا ت بدرجة متوسةة اةورن صسىي  (0)ال قرة  أن
 حة متاحة لإلبداع االتأل، من مى ضمن رعليمات امرارات اضواب  الوالى رح م ال ميع مع اجود مسا

 .اال سىي متوسةن  لذلا  ان الورن   ال لسةي يةالقيادة ا م ية بورارة الدا لية 

حي  بلغ الورن ال ســـــــــــــىي  ي" ي  رد القالد لي اضـــــــــــــع  ة  العم  " :( الي5بي ما  اصت أم  ال قرات ال قرة )
( الي أكىر 4.73االحتمالية لل قرة بلبت ) االقيمة (%84.4)( أي أم  من 7( الي أم  من العدد )52.6%)

 يدرجــة التــأييــد لهــذ  ال قرة "متوســــــــــــــ " اررا  لي لــذ  ال قرة يير إي ــابيــةي اأن   ( ممــا يــدل على أن  4.45من )
 ا ي تم: م  وي زو الباحث حلك ل  

   م ية القيادة ا  ا رجع ذلا إلى أن   (%52.6)ال قرة الســـــابقة جا ت بدرجة متوســـــةة بورن صســـــىي  أن
امن   ل م الا ا جهزة ا م ية  يرقوم بعم   ة  العم  من   ل العم  ال ماعي المؤســـــــــســـــــــي

ي ال ن لي ا حداث ا م ية ال ىيرة االظراف الةارلة رتد   القيادة ا م ية املــار ة ال ميع بوضــعها
 عهحي  ي ون م يا تم اضــــــــــــــع ال ة  اميادة الميدان يصظران للظرف االم ان ؛ارقوم بـال زال للميدان

 اهمن ما  االتد   الي م   ل ذا حاالت ي ون الرمن  مســــــــــــــاحـة للتمــــــــــــــرف امن اجهة صظر الىاح  أن  
 ليه ل جتهادات. اال م الَ  ااضرار ن 
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 تحليل لفقرات الب  د ال الث: النمط التراسلم (31)جدول 
الوسط  البيان م.

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

وزن ال

 النسبي
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

 0 2330 1.25 56.7 1.18 2.84 يياب القالد ال يؤثر على سير العم . 1

 1 2385 0.89 50 1.22 2.5 يتهرب القالد من مواجهة مل  ت العم . 2

 5 1300 3303 67.7 0.89 3.39 يتقى  القالد أي ربيير يقترحه المرؤاسين لي أسلوب العم . 7

 3 2385 2385 51.3 1.17 2.56 .يتردد القالد عادة لي ار اذ القرار 0

 5 2330 23.3 51 1.14 2.55 يتسال  القالد مع المرؤاسين المقمر ن لي أعمالهم. 5

  0.78 0.62 55.3 0.88 2.77 جميع الفقرات 

( الو أم  من القيمة %55.7) النمط التراســــــلم"عد ال ال  "الورن ال ســـــــــىي الى   أن  من ال دال الســـــــــاب، رىين 
( الذا 4.45( الي أكىر من )4.36( ا اصت القيمة االحتمالية )%84.4( أي أم  من )7االلتراضــية العدد )

ي "ا ذلا درجة رأييد لذا الم ال "متوســـــــ ، عد  اصت يير إي ابيةاســـــــت ابات المىحوثين على لذا الى   يع ي أن  
  ا ي تم: م  وي زو الباحث حلك ل  

   ا رجع ذلا إلى  (%55.7)بورن صســىي  الي المررىة ا  يرة ل قرة الســابقة جا ت بدرجة متوســةةا أن
لتراسلي الذا ال يت ، مع ال م  ا يعدم التسيقا القيادة ا م ية رعتمد على الضى  االرة  العس ري  أن  

اع الومت ي إلى ضــــيه ســــيؤد ص   يالمتســــيق الحر إال لي حاالت مليلة اةمتابعة من مى  القيادة ا م ية
ن ا ذلا الت و ق من مى  القيادة ا م ية للمرؤاســــيي ارىديد ال هد اال وضــــى االت  ا لي احدة العم 

اأن ال يؤدي إلى التهاان اال ســـــــ  االهراب من  يي ون ضـــــــمن متابعة جيدة ارواصـــــــ  دالم ي ق أن  
 ورن صســــــىي متوســــــ  من مى ى لو  ان بال م  التراســــــلي حتّ  ي امن اجهة صظر الىاح  أن  المســــــئولية

 ه ال يملى لي   ير من بيئات العم . ص   ؛ه ي ق التقلي  م ه مدر اإلم انالمىحوثين إال أص  

" يتقى  القالد أي ربيير يقترحه المرؤاســـــين لي أســـــلوب العم  " لي المررىة ا الى لي  :(7امد جا ت ال قرة )
(ي %84.4( أي أكىر من )7( الو أكىر من العدد )%83.3عدي حي  بلغ الورن ال سىي )ررريق لقرات لذا الى  

 ةن اررا   اصت لي لذ  ال قرة إي ابي ( مما يدل على أن  4.45( الي أم  من )4.44االقيمة االحتمالية رسااي )
 ا ي تم: م  وي زو الباحث حلك ل  ي درجة التأييد لهذ  ال قرة "متوس " حسق المىحوثيني اأن  

   القيادة ا م ية  ا رجع ذلا إلى أن   (%83.3)جا ت بدرجة متوســـــةة بورن صســـــىي ال قرة الســـــابقة  أن
رتقى  التبيير المقتر  من المرؤاســـــــين االعاملين لي أســـــــلوب العم  ال ن  ال لســـــــةي يةبورارة الدا لية 
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ةى عالي إطار المت ، عليه االم حيات الم   يتا  االمسمو  به دان المساس ب وابت العم ضمن الم  
ي المؤسسة ل الذا يير مقىولٍ  يلماالن إ ا  اأما عدا ذلا ليمىى رسيىن  يلقيادة ا م ية للمرؤاسين لق من ا

 ا.إط من  ا م ية

" يتهرب القالد من مواجهة مل  ت العم  " حي  بلغ الورن ال سىي  :( الي2بي ما  اصت أم  ال قرات ال قرة )
( الي أكىر 4.60لقيمــة االحتمــاليــة لل قرة بلبــت )اا (%84.4)( أي أمــ  من 7( الي أمــ  من العــدد )54%)

 يدرجــة التــأييــد لهــذ  ال قرة "متوســــــــــــــ " اررا  لي لــذ  ال قرة يير إي ــابيــةي اأن   ( ممــا يــدل على أن  4.45من )
 ا ي تم: م  وي زو الباحث حلك ل  

   رجع الي أم  صســـــــىة لي ال قرات ا  (%54)ال قرة الســـــــابقة جا ت بدرجة متوســـــــةة بورن صســـــــىي  أن
القيـادة ا م يـة بورارة الـدا ليـة اا من الوط ي الي ظ  لذا ال  ا  االتقدم لي العم   الىـاحـ  ذلـا أن  

مواجهة  يتهرب من ن  ر د من القيادات ا م ية مَ  أن   يال لسةي ي ورارة الدا لية اا من الوط يا م ي ب
شــــــــــ مــــــــــية  اذ اأم ين  امالدن  دذلا يعا  يملــــــــــ  ت العم  إال إذا  ان لي أماكن يير مؤثرة لي الورارة

 .هضعي ة اال يستةيع مواجهة المل  ت ا تم إس اد  من مى  المرؤاسين االمساعدين الذين مع
  :اتخاح القرار ال انم: تحليل فقرات المحور 48784

راسة االذي يىين آرا  ألراد عي ة الد ي(77)اال تالل مىي ة لي جدال رمم  يللعي ة الواحدة tرم است دام ا تىار 
 .ار اذ القرار لي لقرات

 تحليل لفقرات المحور ال انم: اتخاح القرار (32)جدول 
رق   م.

الفقرة 
 كالمقياس

الوسط  البيان
 الحسا م

النحراف 
 الم ياري 

الوزن 
 النسبم

 tقيمة 
القيمة 

 الترتيب الحتمالية

 1 0.00 30.5 76.3 0.47 3.82 رار.ذ القيمتلا العديد من الىدال  الم اسىة ع د ار ا 1 1

 2 0.00 26.3 74.8 0.49 3.74 .يشارك  صحاب الختصاص مف المرؤوسيف فم اتخاح القرار 2 2

 7 0.00 24.2 74.1 0.51 3.7 يراعي القواصين اا صظمة ع د ار اذ القرار. 0 7

 0 0.00 24 74 0.51 3.7 يتابع  ةوات ر  يذ القرارات المت ذة. 5 0

 5 0.00 23.1 73.7 0.51 3.68 يراعي إم اصيات العاملين ع د ار اذ القرار. 7 5
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 8 0.00 20.4 73.4 0.57 3.67 يراعي ا تيار الومت الم اسق لت  يذ القرار. 8 8

 3 0.00 21.5 73.4 0.54 3.67 ي تار أصسق الىدال  المقترحة. 3 3

 6 0.00 18.9 72.9 0.59 3.64 يضع  ةة لت  يذ القرار. 6 6

 9 0.00 7.22 66.7 0.81 3.34 يل ع العاملين على رقديم الىياصات االمعلومات ال رمة. 10 9

 14 0.00 6.46 66.1 0.82 3.31 يست دم المعلومات ذات الع مة بمورة م اسىة. 15 14

 11 0.00 6.4 66 0.81 3.3 يحت   بالمعلومات بمورة رسه  است دامها ع د القرار. 17 11

 12 0.00 6.27 65.8 0.81 3.29 يتقبل الحلول المقترحة مف المرؤوسيف لحل المش لة المطروحة. 13 12

 17 0.00 5.59 65.4 0.84 3.27 ي َ ون ح م القرار حسق ح م المل لة. 12 17

 10 0.00 5.41 65.1 0.81 3.25 يعم  على معرلة جذار ارىعيات أي مل لة. 11 10

 15 0.00 5.39 65.1 0.82 3.26 لتعام  مع المل  ت.لديه المراصة لي ا 16 15

 18 0.00 5.11 64.9 0.82 3.24 يستةيع رم يف الملاك  بمورة م اسىة. 14 18

 13 0.00 5.28 64.9 0.81 3.25 ي ترض أك ر من بدي   ي مرار. 19 13

 16 0.00 5.23 64.8 0.79 3.24 يحل  الىياصات االمعلومات بأسلوب م ظم. 18 16

 19 0.00 4.68 64.5 0.84 3.23 يتلما الملاك  لي العم . 9 19

 24 0.00 4.28 64.2 0.85 3.21 المحددة. يقارن بين الىدال  لتحقي، ا لداف 24 24

  0.00 14.4 68.8 0.53 3.44 جميع الفقرات  
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يمة االلتراضــــــية العدد ( الو أكىر من الق%86.6) اتخاح القرار"الورن ال ســــــىي " أن  من ال دال الســــــاب، رىين 
 الـــذا يع ي أن   ي(4.45( الي أمـــ  من )4.44( ا ـــاصـــت القيمـــة االحتمـــاليـــة )%84.4( أي أكىر من )7)

و الباحث وي ز ي ا ذلا درجة رأييد لذا الم ال " متوســـ "، عد  اصت إي ابيةاســـت ابات المىحوثين على لذا الى  
 ا ي تم: م  حلك ل  

    ار اذ القرار بورارة  ا رجع ذلا أن   (%86.6)توســـــةة بورن صســـــىي الم ال الســـــاب، جا  بدرجة م أن
اذلا المت ك القيادات ا م ية ال ىرة العالية لي التعام  مع الموامف ا م ية  ؛الدا لية يتم بل   جيد

 ذلا ارر اع م ســـوب اللـــعور بألمية ار اذ القرارت الم اســـىة التي رحد من ال ةر المحدق  يالم تل ة
الـذي جعـ  ال ســــــــــــــىة  راف دا ليـة ا ـارجيـة رهـدد حيـاة المواط يني الي اعتقـاد الىـاحـ  أن  من مىـ  أط

متوســــــــــــــةـة لي ظـ  ال  ـا  ا م ي للورارة الـدا ليـة لو عدم التعام  بأســــــــــــــاليق ار اذ القرار الحدي ة 
ي ل ا ذلا عدم أ ذ دارات  ارجية ل ررقا  بعملية ار اذ القرار يااالعتماد على ا ســـــــــــــاليق التقليدية

عمليـة ار اذ القرار ريم ملة  " إن   :ارارة الـدا ليـةي امن   ل مقـابلـة أجرالـا الىـاحـ  مع ) البول( مـال
 ر المســــــــــــتةاع حســــــــــــق التهديد الذي رواجههد  ها رمر ب ةوارها العلمية مَ إال أص   ةاإلم اصيات الت  ولوجي

وط ي من الا م يـة لورارة الـدا لية اا  القيـادة ا م يـةي الـذا مـا أدا إلى إص ـارات  ىيرة مـدمتهـا القيـادة
 ".ال لسةي ي

  ( حي  حمــــــــلت عملية ار اذ القرار لي ارارة 2418امد ار قت الدراســــــــة الحالية مع دراســــــــة )حميدي
 بدرجة متوسةة. (%84.2)الدا لية اا من الوط ي على متوس  حسابي بورن صسىي 

   ( حي  حملت عملية ار اذ القرار على ارن 2416ي )الحاياامد ا تل ت الدراسة الحالية مع دراسة
( حي   اصت ممارســــة عملية 2413شــــعىاني  )أبوبدرجة م   ضــــةي  ذلا دراســــة  (%53.1)صســــىي 

 .(%35.2)ص ع اار اذ القرار لي ارارة الدا لية اا من الوط ي بدرجة مرر عة بورن صسىي 

 د ار اذ القرار " لي المررىة ا الى لي ررريق " يمتلا العديد من الىدال  الم اســــــــــــــىة ع :(1امـد جا ت ال قرة )
(ي %84.4( أي أكىر من )7( الو أكىر من العــدد )%38.7عــدي حيــ  بلغ الورن ال ســــــــــــــىي )لقرات لــذا الى  

 ةن اررا   اصت لي لذ  ال قرة إي ابي ( مما يدل على أن  4.45( الي أم  من )4.44االقيمة االحتمالية رسااي )
 وي زو الباحث حلك لما ي تم: ي درجة التأييد لهذ  ال قرة "مرر ع " حسق المىحوثيني اأن  

   اذلــا لوجود ميــادة أم يــة مــادرة على امت ك الىــدالــ   ؛ال قرة الســـــــــــــــابقــة جــا ت لي المررىــة ا الى أن
ع ــد ار ــاذ القرار اميــادة مؤللــة ص ىو ــة لي العمــ  ا م ي على رأس ارارة الــدا ليــة اا من  ليــدلــاارو 

الها  ىرة ااسعة ار ارب صاجحة لي العم  ا م ي اارىاعها للم ه ية السليمة ع د  ل لسةي ياالوط ي 
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 ون ل اك ي أن   د  ب   رعرضـــــــــها للموامف ا م ية الم تل ة الي  ذلا على القيادة ا م ية ع د ار اذ القرار
 من بدي  اأك ر من طر ، للوصول إلى القرار ا صسق ب  ا ة الاعلية. أك ر  

 ( حي   اصت ال قرة بدرجة مرر عة بورن صســــــىي 2415ر قت الدراســــــة الحالية مع دراســــــة )حرري امد ا
 حسق المحا لي الدراسة المذ ورة. (32.5%)

  ( حي   اصت القرة بدرجة متوسةة بورن صسىي 2416ي)الحاياامد ا تل ت الدارسـة الحالية مع دراسـة
 بدرجة متوسةة. (%59.9)بورن صسىي  (2418ي )حميدي  ذلا دراسة (58.3%)

حيــ  بلغ الورن  ي" يقــارن بين الىــدالــ  لتحقي، ا لــداف المحــددة " :( الي24بي مــا  ــاصــت أمــ  ال قرات ال قرة )
( 4.44االقيمة االحتمالية لل قرة بلبت ) (%84.4)( أي أكىر من 7( الي أكىر من العدد )%80.2ال سىي )

ي "درجة التأييد لهذ  ال قرة "متوســــــــ  لذ  ال قرة إي ابيةي اأن  اررا  لي  ( مما يدل على أن  4.45الي أم  من )
 ا ي تم: م  وي زو الباحث حلك ل  

   ا  لمية العم  ا م ي اطىيعته المعقدة اســــــر ة اذلا صظرن  ؛ال قرة الســــــابقة جا ت بدرجة متوســــــةة أن
د يحق، قارن الىدال  بلــ   جير على القيادة ا م ية أن   د  ب   القرارات المــادرة عن القيادة ا م ية  ان ال

العمـ  ا م ي االقرارات المت ـذة ع ـه متعلقة بأراا  اممتل ات  اذلـا  ن   ؛ا لـداف المحـددة االمرجوة
على مت ذ القرار لي ارارة الدا لية من مقارصة الىدال  للوصــــــــــــــول لأللداف  االمواط ين لذلا  ان لزامن 
بدرجة متوســـــــــــةة اليا مرر عة مع ألمية مقارصة الىدال   ي ال ن العىارة جا تالمحددة ب  ا ة الاعلية

جـا  بســــــــــــــىق الملــــــــــــــاك  ال ىيرة التي رحي  بالقيادة ا م ية بورارة الدا لية اا من الوط ي على اجه 
م ية يضرةوا الحالة ا م ية التي لرضتها القيادة ا  أن   ن ال موص ا  رة المترةمين لها الذين يحاالو 

أ ذ الومت  صها ر ؛لذلا  اصت المــــعوةة لي مقارصة الىدال  ال لســــةي ين الوط ي بورارة الدا لية اا م
 ؛لذلا جا ت العىارة بدرجة متوســــــــةة لي ظ  الضــــــــبوط التي رعيلــــــــها القيادة ا م ية بورارة الدا لية

 .اذ القراربألمية الىدال  ع د ار  ن ا  ون المىحوثين يلعرا إلى المستوا ا لض  دالمن ن هم يتةلعو  ص  

  ( حي   اصت ال قرة بدرجة م   ضة بورن صسىي 2416امد ار قت الدراسة الحالية مع دراسة )الحاياي
 (%84.5)( بورن صسىي 2418حسـق المحا لي الدراسة المذ ورةي  ذلا دراسة )حميدي  (58.7%)

 بدرجة متوسةة.

 بورن صســـــىي  رر عةمقرة بدرجة  ( حي   اصت ال2415)حرري امد ا تل ت الدارســـــة الحالية مع دراســـــة
(37.1%). 
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 :فرضيات الدراسة اختبار 5.4

 الفرضية الرئيسية األولى: 5.4.0

 وزارة  (  يف القيادة األمنية واتخاح القرارα ≤ 0.05توجد عالقة حات دللة إحصائية عند مستو  دللة ) 
 .الداخلية واألمف الو نم الفلسطينم
  يف القيادة األمنية واتخاح القرار ال القة (33)جدول 

 الم االت
معام  اررىاط 

 بيرسون 

مستوا 

 الداللة

 0.01 0.66** السمات الل مية

 0.01 0.59** المهارات القيادية

 0.01 0.63** ال م  الديمقراطي

 0.01 -0.46** ال م  ا ارومراطي

 0.01 -0.58** ال م  التراسلي

 0.01 0.61** القيادة األمنية
 

(  يف القيادة α ≤ 1.15  توجد عالقة حات دللة إحصائية عند مستو  دللة ) ن   مف الجدول السا قتبيف 
، وي زو الباحث 1.15والدللة اإلحصـــــــــائية  قل مف  1.10حيث كانت قيمة )ر( =  ،األمنية واتخاح القرار

 ا ي تم: م  حلك ل  

  م يــة القيــادة ا  ا رجع ذلــا إلى أن   ياار ــاذ القرارالقيــادة ا م يــة  بين اررىــاط إي ــابيــة اجود ع مــة
اليومية  ام ها القرارت يرواجه بلـــــ   مت رر الموامف الةارلة االتي رحتاج بلـــــ   دالم الر اذ القرارت

ة ر ون مرارات ح يمـــة امرارات موراصـــ االقرارات الت تي يـــة االقرارات االســــــــــــــتراري يـــةي االتي ي ـــق أن  
ين ب طرديةن  ل اك ع مةن  أن   اااســـــــــتقرار الحالة ا م ية أي رعةي ا مؤشـــــــــرن  ارراعي ممـــــــــالى المواط ين

ما رادت القيادة ا م ية موة ارأثير ا  ا ة ارر عت أي  لّ  ؛القيادة ا م ية ارحســــــــــــــين   ا ة ار اذ القرار
 ون  م ية رالقيادة ا " أن   :د )ســ مة(ار اذ القراري امن   ل مقابلة أجرالا الىاح  أكّ  الاعلية ك ا ة

التعــامــ  بح  ــة امهــارة لل راج  ةا م يــيــادة لي ــق على الق يبلــــــــــــــ ــ  يومي أمــام عمليــة ار ــاذ القرار
بألضــ  القرارات التي ر ون ضــمن ســياســات ارارة الدا لية اا من الوط ي اروصــل ا لأللداف المرجوة 

 راف الةــارلــة االتعقيــداتي  ــذلــا يرجع ذلــا  لميــة دار القيــادة ا م يــة لي حــ  الظب  ــا ة الــاعليــة"
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ا م يـة التي رواجـه العمـ  ا م ي من   ل الســــــــــــــمـات االمهارات اال م  القيادي للقيادة ا م ية التي 
 االوصول إلى القرار ا صسق االمالق الذي يحق، ا لداف.رواجه عملية ار اذ القرار 

  د ع مة إي ابية بين القيادة ( االتي أاضــحت اجو 2413)الهاجريي ار قت الدراســة الحالية مع دراســة
 .ا م ية االرضا الوظي ي لي المدير ة العامة للدلاع المدصي

 الفرضيات الفرعية التالية:األولى  ويتفرع مف الفرضية الرئيسية

حات دللة إحصائية  يف السمات الشخصية واتخاح القرار حيث كانت قيمة )ر(  إيجا ية وجد عالقةت - 
 ا ي تم: م  ، وي زو الباحث حلك ل  1.15ية  قل مف والدللة اإلحصائ 1.11= 

  ات ســمات اصــ ن  إ حي  يبين الســمات اللــ مــية للقيادة ا م ية اار اذ القرار إي ابية اجود ع مة 
هم لي موة اليىة القالد ا م ي ع د ار اذ القرار  ذلا ر ون الســـــــــــمات اللـــــــــــ مـــــــــــية مالقالد لها دار 

ين ب طرديةن  ل اك ع مةن  أن   اي الذا يعةي ا مؤشـــــــــــرن قرارذ الرحســـــــــــين   ا ة ار ا ااضــــــــــحة اظالرة لي
ما رادت السمات الل مية ع د القيادة ا م ية أي  لّ  ؛السـمات اللـ مـية ارحسـين   ا ة ار اذ القرار

 ( الذا يدل  على أن  4.88رادت   ا ة ار اذ القراري حي  جا ت الســـمات اللـــ مـــية بأموا اررىاط )
بحد ذارها صـــــاحىة ســـــمات شـــــ مـــــية رؤللها للعم  ا م ي اال  ا  لي  رة الدا ليةالقيادة ا م ية لورا

 ي حسق اجهة صظر المىحوثين.مواجهة ا حداث الةارلة اار اذ القرارات الم اسىة ب  ا ة الاعلية

  الســـمات اللـــ مـــية من ألم  ( حي  أاضـــحت أن  2442ار قت الدراســـة الحالية مع دراســـة )الولاسي
وس  امد بلبت مت يقيادي الها ألمية مرر عة لي ص ا  القيادة ا م ية لي إدارة ا رمةمحددات الدار ال

 (.7.45حسابي )

ر( حيث كانت قيمة ) ،حات دللة إحصـائية  يف المهارات القيادية واتخاح القرارإيجا ية وجد عالقة ت -ب
 ا ي تم: م  ، وي زو الباحث حلك ل  1.15والدللة اإلحصائية  قل مف  1.59= 

  م يــة امهــارات القيــادة  بين المهــارات القيــاديــة اار ــاذ القرار يرجع ذلــا إلى أن   إي ــابيــة جود ع مــةا 
ادة ا م ية حي  رســــــاعد القي ي ىير لي الموامف اليومية التي رتعرض لها القيادة ا م ية ر بلــــــ   ثؤ ر

مهارة مهارة ار اذ القرار ا ل يعلى مواجهة الموامف ب  ا ة الاعلية من   ل ر هم المتبيرات ا ســاســية
 على ســـىي -إدارة االجتماع امهارة مواجهة الموامف الةارلة ســـوا  أكاصت يومية أا شـــهر ة أا ســـ و ة 

 أن   اشــرن ي الذا يعةي ا مؤ ر لها رســاعد القيادة ا م ية لي رحســين   ا ة ار اذ القرا -الم ال ال الحمــر
دة ما رادت المهارات ع د القياأي  لّ  ؛ديـة اار اذ القرارل ـاك ع مـة طرديـة إي ـابيـة بين المهـارات القيـا

( أي بدرجة 4.59ا م يـة ااررقـت رادت   ـا ة ار ـاذ القراري حيـ  جـا ت المهـارات القيـاديـة بـاررىاط )
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القيادة ا م ية لورارة الدا لية اا من الوط ي رمتلا مهارات  مرر عة بعد الســــــــماتي الذا يدل  على أنّ 
ث االموامف ا م ية الم تل ة ب  ا ة الاعلية حســــــــــــق احدلقيادة الميدان االتعام  مع ا ميادية رؤللها ل

 اجهة صظر المىحوثين.

  المهارات القيادية من ألم  ( حي  أاضـــــــــحت أنّ 2442ار قت الدراســــــــة الحالية مع دراســــــــة )الولاسي
وس  امد بلبت مت يا رمة محددات الدار القيادي الها ألمية مرر عة لي ص ا  القيادة ا م ية لي إدارة

 (.7.40حسابي )
( حيث كانت قيمة )ر ،حات دللة إحصائية  يف النمط الديمقرا م واتخاح القرارإيجا ية وجد عالقة ت -ت

 ا ي تم: م  ، وي زو الباحث حلك ل  1.15والدللة اإلحصائية  قل مف  1.17= 

   بأصســــق  اجعله ي رج يار اذ القرار ال م  الديمقراطي يســــاعد بلــــ    ىير على رحســــين   ا ة عدب   أن
 ي عد ال م  الديمقراطي مالم على مىدأ الملــار ة االعم  ال ماعي اللــور ب   ما أن  األضـ  القرارات ال ســيّ 
مما ي ع  من القرار ليه را  ال ماعة  ياإلي ابي الموجه المرامق بلـــــــــــــ   جيد ار و ق الســـــــــــــلةات

ا لي المؤســــســــة ا م ية التي أحوج ما ر ون إلى ا لــــارك ليه ال ميع با يلىية اةاإلجماع ا مــــوصــــن 
 يسـتةيع االسـتراري ية ال اتالقرار  اةاعتقاد الىاح  أن   يالتعام  بال م  الديمقراطي التلـااري ال ماعي

الـذا ي ون لي ال م   ير ون المســــــــــــــئوليـة جمـاعيـة لـذا ي ـق أن   يمـالـد أم ي ااحـد رحمـ  مســــــــــــــئوليتـه
 ؛اربين ال م  الديمقراطي اار اذ القر  إي ابيةن  طرديةن  ل اك ع مةن  ن  أ االذا يعةي ا مؤشــــــرن  يالديمقراطي

أي  لمـا راد اســــــــــــــاد ال م  الـديمقراطي ع د القيادة ا م ية رادت   ا ة ار اذ القراري حي  جا  ال م  
ــديمقراطي بــاررىــاط ) ــالتــالي يرا الىــاحــ  أن   ي( أي بــدرجــة مرر عــة بعــد المهــارات القيــاديــة4.87ال  اة

الذا ما يؤ د دار ال م  الديمقراطي لي رلع مســــــــــتوا   ا ة ار اذ القرار ع د القيادة   ة م ةقيةيال تي
 ا م ية لورارة الدا لية اا من الوط ي.

 ( التي أكدت اجود ع مة طردية إي ابية ذات داللة 2413ار قت الدراسـة الحالية مع دراسة )اللي يي
االلتزام الت ظيمي لدا العاملين بإمارة جاراني  ذلا دراســـة إحمـــالية بين اســـت دام ال م  الديمقراطي ا 

دت على اجود ع مــة ذات داللــة إحمـــــــــــــــاليــة بين ال م  الــديمقراطي ( االتي أكّــ 2413)القحةــاصيي 
 اللورا اةين أبعاد ا من الوظي ي لدا العاملين بالحرس الوط ي.

  التر يز على ارىاع ال م   لى أن  عت د( التي أكّ 2447ي   يان)الا تل ت الدراســــــــة الحالية مع دراســــــــة
ارومراطي لي مراكز اللرطة بمدي تي الر اض اال ىري ا ذلا اجود اررىاط سلىي لي مستوا ا دا  ا 

 .سام إص ار العم  بالررابة اال مةية الىةيئةمن حي  ارّ 
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)ر(  نت قيمةحيث كا ،حات دللة إحصائية  يف النمط األوتوقرا م واتخاح القرار سـلبية وجد عالقةت -ث
 ا ي تم: م  ل  ، وي زو الباحث حلك 1.15والدللة اإلحصائية  قل مف  -1.41= 

  ا الذا يعةيارومراطي اار اذ القراري عد ال م  ا ذات داللة إحمــــــــــــــالية بين ب   ســـــــــــــلىية اجود ع مة 
اد ال م  اســـ ما رادأي  لّ  ؛اار اذ القرار ارومراطيبين ال م  ا  ع ســـية ســـلىيةل اك ع مة  أن   امؤشـــرن 

 يا ارومراطار ـــاذ القراري حيـــ  جـــا  ال م   ت لـــاعليـــة ا  ـــا ةملّـــ ع ـــد القيـــادة ا م يـــة  ا ارومراطي
ــديمقراطي( أي بــدرجــة -4.08بــاررىــاط ) ــالتــالي يرا الىــاحــ  أن   يأمــ  من ال م  ال ال تي ــة رعتىر  اة

عام  ال م  ا ارومراطي لي التبعد من اجود م ان ر اإلد  التقلي  مَ ي الذلا على القيادة ا م ية م ةقيـة
ستوا م ما راد لذا ال م  م ّ ه  لّ  ص   ؛مع المرؤاسين لي ارارة الدا لية اا من الوط ي ع د ار اذ القرار

 اعدم الملــــار ة االتلــــاارا ذلا يؤســــا ل  ت ف اعدم االر اق  يالتوال، ااالصســــ ام ارادت ا صاصية
 لقرار.مما يؤدي إلى اصعدام   ا ة ار اذ ا

  بين ال م  اجود ع مة ع ســـــــية  تداالتي أكّ ( 2416إبراليمي )آلار قت الدراســـــــة الحالية مع دراســـــــة
 ا ارومراطي اع متـه بـالوال  الت ظيمي من اجهة صظر العاملين بو الة ارارة الدا لية لألحوال المدصيةي

ة إحمـــــــالية بين ال م  ع مة ســـــــلىية ذات دالل دت اجودَ االتي أكّ ( 2413)اللـــــــي ي ا ذلا دراســـــــة 
 ا ارومراطي اع متها بااللتزام الت ظيمي من اجهة صظر العاملين بإمارة م ةقة جاران.

 حيث كانت قيمة )ر( = ،حات دللة إحصـائية  يف النمط التراســلم واتخاح القرارسـلبية وجد عالقة ت -ج
  ا ي تم:م  ، وي زو الباحث حلك ل  1.15والدللة اإلحصائية  قل مف  -1.52

 أن   اؤشرن الذا يعةي ا ماار اذ القراري  تراسليعد ال م  الذات داللة إحمـالية بين ب   سـلىية اجود ع مة 
 تراســـليبعد ال م  الما راد اســـاد أي  لّ  ؛اار اذ القرار لتراســـليل اك ع مة ع ســـية ســـلىية بين ال م  ا

( أي -4.56باررىاط ) التراســــلي م  ع د القيادة ا م ية ملت لاعلية ا  ا ة ار اذ القراري حي  جا  ال
 اةــالتــالي امن اجهــة صظر الىــاحــ  أن   يا ارومراطيال م  عــدي ال م  الــديمقراطي ا ب   بــدرجــة أمــ  من
التقلي  ا ر اإلم ان عن ال م  القيادي التراســـــلي د  الذلا على القيادة ا م ية االبتعاد مَ ي ال تي ة م ةقية

 ال م   ن   ؛ر ون المتابعة ااإلشــــــــــــــراف بلــــــــــــــ   جيد م ه ي ق أن   د  م ـه مدر اإلم ان اإذا  ان ال ب  
 .ى ى على ال وضى االتهاان اعدم المسئوليةالتراسلي ي  

 اجود ع مة ع ســـــــية بين ال م   ت( االتي أكد2416ار قت الدراســـــــة الحالية مع دراســـــــة )آل إبراليمي
ةي ارارة الدا لية لألحوال المدصي التراســــــــــــــلي اع متـه بـالوال  الت ظيمي من اجهـة صظر العـاملين بو ـالة
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ع مة ســـــــلىية ذات داللة إحمـــــــالية بين ال م   ( االتي أكدت اجودَ 2413)اللـــــــي ي ا ذلا دراســـــــة 
 التراسلي اع متها بااللتزام الت ظيمي من اجهة صظر العاملين بإمارة م ةقة جاران.

   الفرضية ال انية: 5.4.8

للقيادة األمنية فم تحســـــيف كفااة اتخاح ( α≤0.05لدللة )يوجد  ثر حو دللة إحصـــــائية عند مســـــتو  ا
 فم وزارة الداخلية واألمف الو نم الفلسطينم. القرار

لقياس أثر المتبير المســـتق   Stepwiseال تىار لذ  ال رضـــية رم اســـت دام رحلي  االصحدار ال ةي التدر  ي 
 رىين التالي:(ي امد ار اذ القرار( على المتبير التابع )القيادة ا م ية)

الو  ار اذ القرارمســتوا  ( أن  Stepwiseن صموذج االصحدار ال هالي باســت دام طر قة االصحدار التدر  ي )ي ّ يى
  المتبير التابع يتأثر بمورة جولر ة اذات داللة إحمالية.يم   

 
 
 
 

 ير التاكع: اتخاح القرار()المتغ Stepwiseيوضح تحليل النحدار التدريجم  (34)جدول 

 

 يتضح مف الجدول السا ق: 
لدا العاملين  ار اذ القرار( لي α ≤ 0.05داللة )مستوا  إحمالية ع درأثير ذا داللة  لها القيادة ا م ية أن  
وي زو  يي بي ما لم رؤثر ا بعاد )ال م  ا ارومراطي اال م  التراسلي(ال لسةي يرارة الدا لية اا من الوط ي بو 

 ا ي تم: م  الباحث حلك ل  

 المتغيرات المستقلة
م امالت 
 النحدار

الخط  
 الم ياري 

م امالت 
النحدار 
الم يارية 

Beta 

 tقيمة 
القيمة 

الحتمالية 
sig 

مستو  الدللة 
 (1.15عند )

 دال 0.00 3.19  0.687 2.19 ال ابت
 دال 0.00 4.69 0.041 0.227 0.16 السمات الل مية

 دال 0.00 6.65 0.122 0.262 0.32 ياديةالمهارات الق
 دال 0.00 5.99 0.135 0.106 0.27 ال م  الديمقراطي
 يير دال 0.49 0.62 0.119 0.103 0.07 ال م  ا ارومراطي

 يير دال 0.46 0.74 0.36 0.492 0.001 ال م  التراسلي
 دال 0.00 11.69 0.67 0.699 1.69 القيادة األمنية

 ANOVAتحليل التباين 
 0.000 القيمة االحتمالية F 113.6ميمة ا تىار 

 0.000 القيمة االحتمالية لمعام  الت سير 2R 0.658المعدل  معام  الت سيرميمة 



124 
 

   ها رأثيرل عد ال م  الديمقراطي(اة   ياالمهارات القيادية ي) السمات الل مية القيادة ا م يةأبعاد  أن 
ما رادت لذ  ا بعاد رادت   ا ة ار اذ القرار ع د القيادة ا م ية لورارة أي  لّ ؛ لي ار اذ القرار إي ابي

ار اذ القرار يحتاج إلى سمات ش مية من  ا  سر الىاح  ذلا إلى أن   الدا لية اا من الوط يي
الحدي  امهارة ار اذ القرار امهارة مهارة  ضم ها الل اعة االقوة الحزمي امهارات ميادية من ضم ها

 ة رتمتع القيادة ا م ية بالديمقراطية االملار  ي ا ذلا ي ق أن  االجتماع مع رعز زلا ااالررقا  بها إدارة
 ي ون  من الةىيعي أن   ي لذلا امن اجهة صظر الىاح  أن  االعم  ال ماعي االتلاار اعدم ال ردية

 .يناإي اب التأثير  

  ا  سر  ؛قرارعلى عملية ار اذ ال اسلىين  ابينا أا إيعد ال م  التراسلي عد ال م  ا ارومراطي اة  يؤثر بَ ال
الىاح  ذلا  ن ار اذ القرار ال ي ون  رد لع  اإصما يتم ار اذ  بح مة اموضوعية امن   ل العم  

 ا ن ال م  الديمقراطي لو ال م  السالد يبل ان أم ية املار ة جميع ا جهزة االداالر المع ية بالحدث
  جد رأثير إي ابي أا سلىي لل م  ا ارومراطي أا ال م  التراسلي لي ار اذ القرار.لي الورارةي لذلا ال يو 

 معادلة التأثير: 

 )ال م  4.23 +القيادية( )المهارات  4.72 +اللـــــــــــــ مـــــــــــــية( )الســـــــــــــمات  4.18+  2.19ار اذ القرار= 
 )القيادة ا م ية( 1.89الديمقراطي( + 

 الفرضية ال ال ة:  5.4.7
للقيادة (  يف متوســـــطات اســـــتجاكة المبحوثيف α ≤ 0.05لة إحصـــــائية عند مســـــتو  دللة )توجد فروق حات دل 

 –ل ســـ رية الرتبة ا -للمتغيرات الديمغرافية )المؤهل ال لمم ت ز   الفلســـطينم وزارة الداخلية واألمف الو نم  األمنية
 م ان ال مل( –المحافظة  –سنوات الخدمة 

 بال سىة للمؤل  العلمي:

( بين متوســـــةات اســـــت ابة المىحوثين حول α ≤ 0.05ق ذات داللة إحمـــــالية ع د مســـــتوا داللة )روجد لرا 
 .لمتبير المؤل  العلمي ارىعن  ال لسةي يالقيادة ا م ية لدا العاملين بورارة الدا لية اا من الوط ي 

  .ال راق بين الم موعات إلىاست دم الىاح  ا تىار "ف" للتعرف  
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 نتائج اختبار التبايف األحادي لم رفة الفروق تب اا لمتغير المؤهل ال لمم (35)جدول 

 المجال

 المتوسطات
قيمة 

الختبار 
F 

القيمة 
الحتمالم

 SIGة 

مستو  
 الدللة

ثانوية 
عامة فما 

 دون 

د لوم 
 متوسط

 ك الوريوس
دراسات 

 عليا

 غير دالة 2330 2323 3.9 3.899 3.891 3.92 السمات الل مية

 غير دالة 23.5 2351 3.91 3.908 3.879 3.87 المهارات القيادية

 غير دالة 2310 23.1 3.81 3.878 3.841 3.79 ال م  الديمقراطي

 غير دالة 2300 5350 3.05 2.865 3.159 2.96 ال م  ا ارومراطي

 غير دالة 2330 5320 2.93 2.722 2.913 2.66 ال م  التراسلي

 غير دالة 2302 2305 3.69 3.654 3.691 3.64 ادة ا م يةالقي

  من ال دال الساب،رىين 
اةالتالي س قى  ال رضية الم ر ةي حي  يتضى  α=2321الي أكىر من  sig=0.60ميمة مستوا الداللة  أن  
لدا لية اا من رة االعاملين بورالدا  القيادة ا م يةمتوسةات است ابة المىحوثين حول ه ال روجد لراق بين أص  

 وي زو الباحث حلك لما ي تم: ي المؤل  العلميرىعان لمتبير  ال لسةي يالوط ي 

   ة ا م ية القياد أن  ا رجع ذلا إلى  يعم  القيادة ا م ية لي ايحدث لرامن متبير المؤل  العلمي ال  أن
ة اجود وعي االمسئولية بألميلي موامعهم اإلشرالية لي م تلف مؤل رهم العلمية على مدر العةا  اال

لقيادة ي حي  رعتمد اميادة أم ية رستةيع السيةرة على الموامف ا م ية الةارلة لي م تلف ا امات
مما ي ع  أصحاب المؤل ت العلمية ا م   الن القيادة االممارسة لي الميداناالحت اك على  ا م ية

 ن يحملون مؤل ت علمية أكىر.لديهم ر ارب صاجحة ي علهم يتسااان مع أمراصهم مم

 ( حي  أاضحت عدم 0250( ادراسة )الممريي 0250دراسة )أبو عودةي ار قت الدراسة الحالية مع
 ةعزا لمتبير المؤل  العلميي  ذلا دراساجود لراق بين است ابات المىحوثين امحور ص ع القرار ر  

ثر لي ارارة الترةية االتعليم ال يؤ  ون امل( التي أكدت أن المؤل  العلمي الذي يحمله الع0253الةيىيي )
 .لي است ابارهم على أصماط القيادة
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  ا عز ( التي روصلت إلى اجود لراق مع و ة مؤثرة ر  0253ي )العليا تل ت الدراسة الحالية مع دراسة 
 لمتبير المؤل  العلمي لمالى " درجة الى الور وس".

 يف متوســطات اســتجاكة المبحوثيف ( α ≤ 0.05) دللةتوجد فروق حات دللة إحصــائية عند مســتو   -
تب ــاا لمتغير الرتبــة  الفلســـــــــطينملــد  ال ــامليف  وزارة الــداخليــة واألمف الو نم  القيــادة األمنيــةحول 

 ال س رية.

  .ال راق بين الم موعات إلىالىاح  ا تىار "ف" للتعرف  است دم

 األحادي لم رفة الفروق تب اا لمتغير الرتبة ال س ريةنتائج اختبار التبايف  (36)جدول 

 المجال
قيمة  المتوسطات

 Fالختبار 

القيمة 
الحتمالية 

SIG 

مستو  
 لواا عميد عقيد مقدم رائد الدللة

 غير دالة 2300 2300 3.92 3.94 3.852 3.912 3.9 السمات الل مية

 غير دالة .230 5303 3.84 3.92 3.941 3.852 3.91 المهارات القيادية

 غير دالة 2330 5350 4 3.84 3.878 3.85 3.86 ال م  الديمقراطي

 غير دالة 2310 23.5 3.6 3.14 2.767 2.89 2.94 ال م  ا ارومراطي

 غير دالة 2338 2350 2.87 2.76 2.689 2.82 2.76 ال م  التراسلي

 غير دالة 2301 2302 3.78 3.72 3.643 3.641 3.67 القيادة ا م ية

  من ال دال الساب،رىين 

اةالتالي س قى  ال رضية الم ر ةي حي  يتضى  α=2321الي أكىر من  sig=0.65أن ميمة مستوا الداللة 
ة اا من العاملين بورارة الدا ليلدا  القيادة ا م يةمتوسةات است ابة المىحوثين حول أصه ال روجد لراق بين 

 ا ي تم: م  وي زو الباحث حلك ل  ي الررىة العس ر ةير لمتب ارىعن  ال لسةي يالوط ي 

   على عم  القيادة ا م ية ا رجع الىاح  ذلا إلى أن   لي ايحدث لرامن  متبير الررىة العس ر ة ال أن 
  مى من   ل العم  الت ظيمي القيادة ا م ية من أصحاب الررق السامية يمارسون العم  ا م ي

ى مى  عملهم لي ارارة الدا لية امعظم القيادة ا م ية المتواجدة على رأس رقلدلم الررق العس ر ة حتّ 
أي ص ا  ؛ي تمون إلى ثقالة ر ظيمية اررةية ااحدة ر معهم ال لسةي يارارة الدا لية اا من الوط ي 

ي ةالعس ر  ى لو ا تل ت الررقبي هم حتّ  امد ال ر د لرمن  اال  ر ا م ي اص ا المدرسة مما ي ع  رقارةن 
ا م ية  ع د القيادة احدة ال هد ن  امتبير الررىة العس ر ة ال يحدث لرامن  كذلا ي سر الىاح  أن  
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أن جميع ا  ال لسةي يارارة الدا لية اا من الوط ي  التي اضعت من م َى   صحو رحقي، ا لداف  روجه
 الررق العس ر ة السامية رلارك لي رحقي، لذا ال هد للوصول للهدف.

 (.0251( ادراسة )الممريي 0250 قت الدراسة الحالية مع دراسة )أبو عودةي امد ار 

  حي  أاضحت الدراسة اجود لراق مع و ة ( .025شعىاني  )أبوا تل ت الدراسة الحالية مع دراسة امد
 عزا لمتبير الررىة العس ر ة ا اصت ال راق لمالى ررىة مقدم.بين است ابات المىحوثين ر  

 يف متوســــطات اســــتجاكة ( α ≤ 0.05) دللةلة إحصــــائية عند مســــتو  توجد فروق حات دل  -
 اب ا ت الفلســـــــــطينملد  ال امليف  وزارة الداخلية واألمف الو نم  القيادة األمنيةالمبحوثيف حول 

  .لمتغير سنوات الخدمة

  .الم موعاتال راق بين  إلى" للتعرف فا تىار " الىاح است دم  

 نتائج اختبار التبايف األحادي لم رفة الفروق تب اا لمتغير سنوات الخدمة (37)جدول 

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 Fالختبار 

القيمة 
الحتمالية 

SIG 

مستو  
سنوات  5 الدللة

 ف قل
 ف ك ر 15 15 قل  11 11 قل -6

 غير دالة 2351 5320 3.88 3.92 3.85 3.79 السمات الشخصية

 غير دالة 2332 5330 3.91 3.91 3.85 3.72 القياديةالمهارات 

 غير دالة 2305 2305 3.84 3.87 3.83 3.83 النمط الديمقرا م

 غير دالة 5305 5305 3.07 2.86 2.96 3.26 النمط األوتوقرا م

 غير دالة 2301 2301 2.81 2.75 2.73 3 النمط التراسلم

 غير دالة 2301 2311 3.68 3.66 3.63 3.63 القيادة األمنية

  من ال دال الساب،رىين 

ي اةالتالي س قى  ال رضية الم ر ةي حي  يتضى α=2321الي أكىر من  sig=0.25ميمة مستوا الداللة  أن  
ة اا من العاملين بورارة الدا ليلدا  القيادة ا م يةمتوسةات است ابة المىحوثين حول أصه ال روجد لراق بين 

 ا ي تم:م  وي زو الباحث حلك ل  ي س وات ال دمةلمتبير  ارىعن  ال لسةي يالوط ي 

   لقيادة ا عم  القيادة ا م ية ا رجع الىاح  ذلا إلى أن   يحدث لراق ليمتبير س وات ال دمة ال  أن
من  اددن رمر عليها ع ا   ررىة عس ر ة ي ق أن   ييتم التدرج بالررق العس ر ة ا م ية ا  ل عملها
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لذلا امن اجهة صظر الىاح   يبهذا التدرج رمرامعظم القيادات ا م ية  يس وات 3الس وات ال يق  عن 
ه ال روجد لراقي  ذلا معظم القيادات ا م ية جا اا للعم  ضمن ارارة الدا لية اا من أصىى أص  

الوط ي لي لترة رم ية محددة امارسوا العم  ا م ي ضمن ص وف ارارة الدا لية اا من الوط ي بعد 
م حتى .022 الية   ل لذ  ال ترة من  الرامن  حدث  ر   م  مي الذلا لَ .022داث االصقسام لي عام أح

 مميرة .لترة م االتي رعتىر من اجهة صظر الىاح  0258

  ( 0252( ادراسة )جودةي 0250(ي ادراسة )ب ريي.025ار قت الدراسة الحالية مع دراسة )أبو شعىاني
لراق بين متوسةات است ابة المىحوثين مع متبير س وات  ودحي  أكدت الدراسات على عدم اج

 ال دمة.

  لراق بين متوس  است ابة  ( االتي أكدت اجودَ 0258ي )الحاياا تل ت الدراسة الحالية مع دراسة
( 0250س ةي  ذلا دراسة )البزاليي  51إلى  52ر حمر س وات  دمتهم ما بين  ن  المىحوثين لمالى مَ 

 تحو لية مع عملية ار اذ القرار.القيادة الاالتي درست 

 يف متوســــطات اســــتجاكة ( α ≤ 0.05) دللةتوجد فروق حات دللة إحصــــائية عند مســــتو   -
 اب ا ت الفلســــــــطينملد  ال امليف  وزارة الداخلية واألمف الو نم  القيادة األمنيةالمبحوثيف حول 
 .لمتغير المحافظة

  .الم موعاتبين ال راق  إلى" للتعرف فا تىار " الىاح است دم  

 نتائج اختبار التبايف األحادي لم رفة الفروق تب اا لمتغير المحافظة (38)جدول 

 المجال
 المتوسطات

 Fقيمة الختبار 
القيمة 
 SIGالحتمالية 

مستو  
 الشمال غزة الوسطى خانيونس رفح الدللة

 غير دالة ..23 2355 3.86 3.89 3.93 3.92 3.91 السمات الشخصية

 غير دالة .230 2318 3.86 3.9 3.96 3.9 3.9 المهارات القيادية

 غير دالة 2300 2313 3.83 3.86 3.96 3.89 3.84 النمط الديمقرا م

 غير دالة 2301 2302 3.13 2.99 2.81 2.93 2.86 النمط األوتوقرا م

 غير دالة 2333 2355 2.83 2.78 2.75 2.76 2.75 النمط التراسلم

 غير دالة 2330 2351 3.66 3.67 3.69 3.67 3.65 القيادة األمنية

  من ال دال الساب،رىين 
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اةالتالي س قى  ال رضية الم ر ةي حي  يتضى  α=2321الي أكىر من  sig=0.96ميمة مستوا الداللة  أن  
ة اا من العاملين بورارة الدا ليلدا  القيادة ا م يةمتوسةات است ابة المىحوثين حول أصه ال روجد لراق بين 

 وي زو الباحث حلك لما ي تم: ي المحالظةلمتبير  ارىعن  ال لسةي يالوط ي 

   ادة ا م ية القي عم  القيادة ا م ية ا رجع الىاح  ذلا إلى أن   لي ايحدث لرامن المحالظة ال  متبير أن
 ال اك ر سي،  ام  اعم  يمر ز ة العم  رعم  من   ل ال لسةي يلورارة الدا لية اا من الوط ي 

عته ارارة اض ذيي  ذلا يعود ذلا إلى احدة ال هم االهدف المؤسسي على مستوا المحالظات ال  وةية
 ذلا ل اك لهم ملترك اعم   يال لسةي ي الدا لية اا من الوط ي على مستوا جميع المحالظات

ة ي  ذلا رتعام  القيادة ا م ي الة المحالظات جميعجماعي مؤسسي يح م جميع القيادات ا م ية لي 
لي ارارة الدا لية ار ضع ل هار رمابي مر زي اموحد ل الة المحالظاتي لذلا امن اجهة صظر الىاح  

 عزا لمتبير المحالظة.ه ال روجد لراق لي عم  القيادة ا م ية ر  ال تي ة طىيعية أص   أن  

 يف متوســــطات اســــتجاكة ( α ≤ 0.05) دللة  توجد فروق حات دللة إحصــــائية عند مســــتو  -
 اب ا ت الفلســـــــــطينملد  ال امليف  وزارة الداخلية واألمف الو نم  القيادة األمنيةالمبحوثيف حول 

 لمتغير م ان ل مل

 .الم موعاتال راق بين  إلى" للتعرف فا تىار " الىاح است دم  

 ف األحادي لم رفة الفروق تب اا لمتغير م ان ال ملنتائج اختبار التباي( (39جدول 

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 Fالختبار 

القيمة 
الحتمالية 

SIG 

مستو  
اإلدارات  الدللة

 المركزية
 المخا رات

قو  األمف 
 الداخلم

قو  األمف 
 الو نم

 غير دالة 2328 0300 3.94 3.88 3.96 3.87 السمات الل مية

 غير دالة .233 5321 3.91 3.88 3.97 3.91 يةالمهارات القياد

 غير دالة 2300 5335 3.81 3.89 3.97 3.84 ال م  الديمقراطي

 غير دالة 2303 5305 3.07 2.84 3.02 2.89 ال م  ا ارومراطي

 غير دالة 2380 23030 2.83 2.72 2.8 2.74 ال م  التراسلي

 غير دالة 2355 5333 3.7 3.64 3.73 3.65 القيادة ا م ية

  من ال دال الساب،رىين 
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ل رضية الم ر ةي حي  يتضى ا س قى اةالتالي  α=2321من  أكىر الي sig=0.11أن ميمة مستوا الداللة 
لية اا من العاملين بورارة الدا لدا  القيادة ا م يةمتوسةات است ابة المىحوثين حول روجد لراق بين ه ال أص  

 ا ي تم: م  وي زو الباحث حلك ل  ي م ان العم تبير لم ارىعن   يال لسةيالوط ي 

   ة القيادة ا م ية لي ارار  اذلا  ن   ؛لي عم  القيادة ا م ية احدث لرامن متبير م ان العم  ال ي   أن
 لي جميع اإلدارات ااحدات العم يتم رةىيقها  ةة ر  يذية  الدا لية اا من الوط ي رعم  ضمن

دف ا  ون ليها ص ا اله ياموحد بحي  ر ون بل   مر زي  يا من الوط يالتابعة لورارة الدا لية ا 
اال هم الموحد االملتركي  ذلا رح م جميع القيادات ا م ية لي ارارة الدا لية اا من الوط ي ص ا 

ا تم رةىيقها على جميع ا جهزة اأماكن العم  الم تل ة لي الورارةي لذلا الي اعتقاد  ياللوالى االقواصين
لي است ابات المىحوثين من القيادات ا م ية لي ارارة  امتبير م ان العم  لم يحدث لرامن  ىاح  أن  ال

 .ال لسةي ي الدا لية اا من الوط ي

  ( 0250 و اي  )أبو( ادراسة 0251ي )رضوان( ادراسة 0250ي )ب ري ار قت الدراسة الحالية مع دراسة
لي است ابات المىحوثين بورارة الدا لية اا من  ارامن االتي أكدت أن متبير م ان العم  ال يحدث ل

 .ال لسةي يالوط ي 

  متبير م ان العم  يحدث لراق لي  ( االتي أكدت أن  0250ي)حمادا تل ت الدراسة الحالية مع دارسة
 لي جهار اللرطة ال لسةي ية لي المحالظات ال  وةية.است ابات المىحوثين 

 الفرضية الراك ة: 5.4.4

(  يف متوســــطات اســــتجاكة المبحوثيف α ≤ 0.05ات دللة إحصــــائية عند مســــتو  دللة )توجد فروق ح 
 -للمتغيرات الـديمغرافيــة )المؤهــل ال لمم ت ز   الفلســـــــــطينملتخـاح القرار  وزارة الــداخليـة واألمف الو نم 

 م ان ال مل( –المحافظة  –سنوات الخدمة  –الرتبة ال س رية 

(  يف متوســـطات اســـتجاكة α ≤ 0.05عند مســـتو  دللة )توجد فروق حات دللة إحصـــائية  -
 ــاا تب الفلســـــــــطينمالمبحوثيف حول اتخــاح القرار لــد  ال ــامليف  وزارة الــداخليــة واألمف الو نم 

 .لمتغير المؤهل ال لمم
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 3ال راق بين الم موعات إلىاست دم الىاح  ا تىار "ف" للتعرف  

 اختبار التبايف األحادي لم رفة الفروق تب اا لمتغير المؤهل ال لممنتائج ( 40)جدول 

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 Fالختبار 

القيمة 
الحتمالية 

SIG 

مستو  
ثانوية عامة  الدللة

 فما دون 
د لوم 
 متوسط

 ك الوريوس
دراسات 

 عليا

 غير دالة 2330 ..23 3.61 3.41 3.56 3.18 اتخاح القرار

   دال الساب،من الرىين 

اةالتالي س قى  ال رضية الم ر ةي حي  يتضى  α=2321الي أكىر من  sig=0.36ميمة مستوا الداللة  أن  
اا من  العاملين بورارة الدا ليةلدا  ار اذ القرارمتوسةات است ابة المىحوثين حول ه ال روجد لراق بين أص  

 ا ي تم:م  زو الباحث حلك ل  وي ي المؤل  العلميلمتبير  ارىعن  ال لسةي يالوط ي 

   لي است ابات المىحوثين حول ار اذ القرار بورارة الدا لية  امتبير المؤل  العلمي ال يحدث لرامن  أن
 م من مت ذي القرارل  أصحاب الررق السامية  من القيادة ا م ية أن  إلى ا رجع ذلا  ياا من الوط ي

على م ال   يمؤل رهم العلمية ة ار اذ القرار مع م تلفبعملي ن م اصه امومعه اإلشرالي يقومو لي  ك ن 
 م ية الةارلة ا السيةرة على الموامفا  ار اذ القرار رحسين   ا ة مدر العةا  االوعي االمسئولية بألمية

االحت اك الن القيادة االممارسة لي الميدان مما على  ي حي  رعتمد القيادة ا م يةلي م تلف ا امات
مؤل ت العلمية ا م  لديهم ر ارب صاجحة ي علهم يتسااان مع أمراصهم ممن يحملون ي ع  أصحاب ال

 مؤل ت علمية أكىر.

  ٍّ   ( عدم اجود لراق ذات داللة إحمالية لي .025شعىاني )أبومن  امد ار قت الدراسة الحالية مع
ن بورارة الدا لية ا العامليرقديرات عي ة الدراسة حول أثر الت  ير االستراري ي لي ص ع القرار ا م ي لد

( عدم اجود لراق ذات داللة 0252ي )جودةلمتبير المؤل  العلميي ا ذلا دراسة  ااا من الوط ي رىعن 
 االتم ين.رست أبعاد الهي   الت ظيمي إحمالية لي رقديرات عي ة الدراسة التي دَ 

      رست دار محددات رمميم( التي د0250ي)حمادمن دراسة   ٍ امد ا تل ت الدراسة الحالية مع 
الهياك  الت ظيمية لي رحسين جودة ار اذ القرارات اإلدار ة لي جهار اللرطة ال لسةي ية لي مةاع 

( التي درست التةو ر الت ظيمي اأثر  على لعالية القرارات اإلدار ة لي 0228يزةي  ذلا دراسة )مةري
 المؤسسات ا للية لي مةاع يزة.
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(  يف متوسطات استجاكة α ≤ 0.05دللة )ائية عند مستو  توجد فروق حات دللة إحص -
لمتغير  ا ا تب الفلسطينملد  ال امليف  وزارة الداخلية واألمف الو نم  اتخاح القرارالمبحوثيف حول 
 الرتبة ال س رية

  الم موعاتال راق بين  إلى" للتعرف فا تىار " الىاح است دم  

 ئج اختبار التبايف األحادي لم رفة الفروق تب اا لمتغير الرتبة ال س ريةنتا (41)جدول 

 المجال
 المتوسطات

 Fقيمة الختبار 
القيمة الحتمالية 

SIG 
 مستو  الدللة

 لواا عميد عقيد مقدم رائد

 غير دالة 2318 23.5 3.97 3.85 3.43 3.49 3.4 اتخاح القرار

  من ال دال الساب،رىين 

اةالتالي س قى  ال رضية الم ر ةي حي  يتضى  α=2321الي أكىر من  sig=0.58مة مستوا الداللة مي أن  
ا من العاملين بورارة الدا لية ا لدا  ار اذ القرارمتوسةات است ابة المىحوثين حول أصه ال روجد لراق بين 

 -تم: وي زو الباحث حلك لما ي ي الررىة العس ر ةرىعان لمتبير  ال لسةي يالوط ي 

   رجع الىاح  ذلا ا  لي است ابة المىحوثين حول ار اذ القرار ايحدث لرامن  متبير الررىة العس ر ة ال أن
إلى احدة ال هود صحو رحقي، ا لداف لدا القيادات ا م ية العاملة لي ارارة الدا لية اا من الوط ي 

القرار   ذلا عملية ار اذري ية ار اذ القرالي عملسل نا ا ذلا التزام القيادات ا م ية بإطار محدد امعد 
ال تي ة طىيعية بعدم اجود لراق حول  رتم بل   رلااري جماعيي لذلا امن اجهة صظر الىاح  أن  

 عزا لمتبير الررىة العس ر ة.عملية ار اذ القرار لي الورارة ي  

 لقرار ا الستراري ي لي ص ع( التي درست الت  ير ا.025اار قت الدراسة الحالية مع دراسة )أبو شعىاني
( التي درست أثر أبعاد 0251ا م ي بورارة الدا لية اا من الوط يي  ذلا ار قت مع دراسة )رضواني 

( التي درست أبعاد إدارة 0251ي )عىيدالهي   الت ظيمي على إدارة المعرلةي ا ذلا ار قت مع دراسة 
 .المعرلة اع متها بعملية ار اذ القرار

 ( التي درست دار محددات رمميم الهياك 0250الدراسة الحالية مع دراسة )حمادي امد ا تل ت 
الت ظيمية لي رحسين جودة ار اذ القرارات اإلدار ة لي جهار اللرطة ال لسةي ية لي مةاع يزةي  ذلا 

 (.0250( ادراسة )أبو عودةي 0251ي )الممري دراسة 
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 يف متوســــطات اســــتجاكة ( α ≤ 0.05) دللةتوجد فروق حات دللة إحصــــائية عند مســــتو   -
 ا ــا تب الفلســـــــــطينملــد  ال ــامليف  وزارة الــداخليــة واألمف الو نم  اتخــاح القرارالمبحوثيف حول 

 لمتغير سنوات الخدمة.

  الم موعاتال راق بين  إلى" للتعرف فا تىار " الىاح است دم  

 ي لم رفة الفروق تب اا لمتغير سنوات الخدمةنتائج اختبار التبايف األحاد (42)جدول 

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 Fالختبار 

القيمة 
الحتمالية 

SIG 

مستو  
سنوات  5 الدللة

 ف قل
 ف ك ر 15 15 قل  11 11 قل -6

 غير دالة 2388 2330 3.52 3.41 3.41 3.7 اتخاح القرار

  من ال دال الساب،رىين 
ي اةالتالي س قى  ال رضية الم ر ةي حي  يتضى α=2321الي أكىر من  sig=0.88 ميمة مستوا الداللة أن  

ا من العاملين بورارة الدا لية ا لدا  ار اذ القرارمتوسةات است ابة المىحوثين حول أصه ال روجد لراق بين 
 ا ي تم:م  وي زو الباحث حلك ل  ي س وات ال دمةرىعان لمتبير  ال لسةي يالوط ي 

   لىاح  ا رجع ا يلي است ابة المىحوثين حول ار اذ القرار ايحدث لرامن  وات ال دمة ال متبير س أن
معظم القيادات ا م ية التحقوا بالعم  ا م ي بورارة الدا لية اا من الوط ي لي لترة رم ية  ذلا إلى أن  

س ة  50اال رت اار  ال ترة الزم ية رعتىر حدي ة أي أن   ؛م.022ااحدة أي بعد أحداث االصقسام لي عام 
وات ال دمةي اةذلا لس  الإن ال قرة مميرة اال ر  ي إلحداث ربيير لي عملية ار اذ القرار القن اةالتالي 

 امن اجهة صظر الىاح  بأن ال تي ة طىيعية.

 ( االتي درست أثر الت  ير االستراري ي .025من دراسة )أبو شعىاني   ٍ الحالية مع     وقد اتفقت الدراسة
( التي درست أثر لعالية 0250 ع القرار ا م ي بورارة الدا لية اا من الوط يي ادراسة )ب ريي لي ص

الهي   الت ظيمي على ص ا  شر ات المسالمة العامة لي بورصة للسةيني  ذلا دراسة )جودةي 
 .التم ين ى( التي درست أثر أبعاد الهي   الت ظيمي عل0252

 ( التي درست أثر القيادة التحو لية على لاعلية 0250دراسة )البزاليي الحالية مع  وقد اختلفت الدراسة
 عملية ار اذ القرار لي شر ات التأمين ا ردصية.
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 يف متوســــطات اســــتجاكة ( α ≤ 0.05) دللةتوجد فروق حات دللة إحصــــائية عند مســــتو   -
 ا ــا تب الفلســـــــــطينملــد  ال ــامليف  وزارة الــداخليــة واألمف الو نم  اتخــاح القرارالمبحوثيف حول 
 .لمتغير المحافظة

 الم موعاتال راق بين  إلى" للتعرف فا تىار " الىاح است دم  

 نتائج اختبار التبايف األحادي لم رفة الفروق تب اا لمتغير المحافظة (43)جدول 

 المجال
قيمة  المتوسطات

 Fالختبار 

القيمة 
الحتمالية 

SIG 

مستو  
 الشمال غزة الوسطى خانيونس رفح ةالدلل

 غير دالة .235 531 3.46 3.5 3.4 3.52 3.35 اتخاح القرار

 

  من ال دال الساب،رىين 

اةالتالي سـ قى  ال رضـية المـ ر ةي حي  يتضى  α=2321الي أكىر من  sig=0.17ميمة مسـتوا الداللة  ن  أ
 ناا م العاملين بورارة الدا ليةلدا  ار اذ القرارين حول متوســــــةات اســــــت ابة المىحوثه ال روجد لراق بين أص  

 وي زو الباحث حلك لما ي تم: ي المحالظةلمتبير  ارىعن  ال لسةي يالوط ي 

   ذلا إلى  ا رجع الىاح  يار اذ القرار لي است ابة المىحوثين حول ايحدث لرامن  المحالظة ال متبير أن
عم  من ر ال لسةي يقيادة ا م ية لورارة الدا لية اا من الوط ي ار اذ القرار ال ررقا  به ع د ال أن  

  ل دارات مر ز ة على مستوا المحالظات ال  وةيةي ال اك ر سي،  ام  اعم  مؤسسي على 
ا ذلا الدارات التدر ىية ر ون من   ل المدير ة العامة للتدر ق الي  يمستوا المحالظات ال  وةية
ي  ذلا ر ا تلقى القالد ا م ي المتواجد لي أي محالظة ص ا ار ي  وةيةرعم  ل ميع المحالظات ال

 يعم   ل مر ز ة الي ون من لورارة الدا لية اا من الوط ي لي المحالظات ال  وةية إن ار اذ القرار 
م ي  ذلا يعود ذلا إلى احدة ال هال اك ر سي،  ام  اعم  مؤسسي على مستوا المحالظات ال  وةية

لهم   ذلا ل اك يالتي اضعتها ارارة الدا لية اا من الوط ي على مستوا جميع المحالظاتاالهدف 
ي لذلا امن اجهة  الة  ملترك اعم  جماعي مؤسسي يح م جميع القيادات ا م ية لي المحالظات

 .ال تي ة طىيعية أصه ال روجد لراق لي عم  القيادة ا م ية رعزا لمتبير المحالظة صظر الىاح  أن  

 يف متوســطات اســتجاكة المبحوثيف ( α ≤ 0.05) دللةتوجد فروق حات دللة إحصــائية عند مســتو   -
 . ملال لمتغير م ان تب اا  الفلسطينمال امليف  وزارة الداخلية واألمف الو نم لد   اتخاح القرارحول 
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  الم موعاتال راق بين  إلى" للتعرف فا تىار " الىاح است دم  

 نتائج اختبار التبايف األحادي لم رفة الفروق تب اا لمتغير م ان ال مل (44)جدول 

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 Fالختبار 

القيمة 
الحتمالية 

SIG 

مستو  
اإلدارات  الدللة

 المركزية
 المخا رات

قو  األمف 
 الداخلم

قو  األمف 
 الو نم

 غير دالة 2385 23.5 3.12 3.7 3.03 3.52 اتخاح القرار

  من ال دال الساب،رىين 

ل رضية الم ر ةي حي  يتضى ا س قى اةالتالي  α=2321من  أكىر الي sig=0.81ميمة مستوا الداللة  أن  
ا من العاملين بورارة الدا لية ا لدا  ار اذ القرارمتوسةات است ابة المىحوثين حول روجد لراق بين أصه ال 
 وي زو الباحث حلك لما ي تم: ي م ان العم لمتبير  ارىعن  ال لسةي يالوط ي 

   ا لية لي ارارة الد است ابة المىحوثين حول ار اذ القرارلي  امتبير م ان العم  ال يحدث لرامن  أن
رعم  ضمن  ةة ر  يذية يتم رةىيقها لي جميع اإلدارات ااحدات العم  التابعة  ها ص   ياا من الوط ي

موحد اموحد ا  ون ليها ص ا الهدف اال هم ال بحي  ر ون بل   مر زي  يمن الوط يلورارة الدا لية اا 
االملتركي  ذلا رح م جميع القيادات ا م ية لي ارارة الدا لية اا من الوط ي ص ا اللوالى االقواصين 

متبير  ن  أا تم رةىيقها على جميع ا جهزة اأماكن العم  الم تل ة لي الورارةي لذلا الي اعتقاد الىاح  
لي است ابات المىحوثين حول ار اذ القرار لي ارارة الدا لية اا من  ام ان العم  لم يحدث لرامن 

 الوط ي.

  ( 0250( ادراسة )أبو  و اي 0251( ادراسة )رضواني 0250ار قت الدراسة الحالية مع دراسة )ب ريي
 ت المىحوثين بورارة الدا لية اا منلي است ابا امتبير م ان العم  ال يحدث لرامن  االتي أكدت أن  

 الوط ي لي المحالظات ال  وةية.

 لي احدث لرامن متبير م ان العم  ي   ( االتي أكدت أن  0250ا تل ت الدراسة الحالية مع دارسة )حمادي 
 است ابات المىحوثين لي جهار اللرطة ال لسةي ية لي المحالظات ال  وةية.
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 ملخص الفصل الخامس: 
دار القيادة  إلىا ال مــــــ  التحلي  اإلحمــــــالي للىياصات اصتالل الدراســــــة الميداصيةي بهدف التعرف ر اال لذ

ا م ية لي رحســـــــــــــين   ا ة ار اذ القرار بورارة الدا لية  اا من الوط ي ي بدأ الىاح  التحلي  بتحلي  الىياصات 
ة باســـت دام المعال ات اإلحمـــالي ى رســـاؤالت الدراســـة اأجاب عليهاإلاللـــ مـــية للمىحوثيني امن رم التةرق 

 م  ا ا ت لها مع الدراسـات السابقةي الي صهاية الأالم اسـىةي رم ر اال ال رضـيات اا تىارارها امدا رةابقها 
ة بعاد القيادة ا م ية اعملية ار اذ القرار امياس الع مأاســـت دم الىاح  رحلي  االصحدار لتوضــــيى الع مة بين 

 بي هم.
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 النتائج والتوصيات الفصل السادس
 تمهيد

 يتضــــــــــــــمن لــذا ال مـــــــــــــــ  ألم ال تــالل التي روصــــــــــــــلــت إليهــا لــذ  الــدراســـــــــــــــةي األم التوصــــــــــــــيــات المقترحــة
رســهم لي دعم ارعز ز صقاط القوةي امعال ة ارمــحيى صقاط الضــعفي  لي ضــو  ال تالل االتي يأم  الىاح  أن  

ي، الهدف الرليســــي من لذ  الدراســــةي أال الو بيان دار القيادة ا م ية لي رحســــين   ا ة ار اذ ج  رحقأامن 
ي روصـــــــــلت الدراســـــــــة إلى م موعة من ال تالل االتوصـــــــــيات ال لســـــــــةي يمن الوط ي القرار بورارة الدا لية اا 

 :المتعمقة بم االت الدراسة الرليسةي الي موضحة من   ل ارري
 :الدراسة نتائج  186
 :النتائج المت لقة كالمتغير المستقل )القيادة األمنية( 1.0.0

اصت بورن   ال لسةي يمن الوط ي درجة رةىي، القيادة ا م ية لي ارارة الدا لية اا  أظهرت صتالل الدراسـة أن  
 بعاد القيادة ا م ية على ال حو التالي:أ(ي ا ان ررريق %37.7) متوس  صسىي

  :(.%36.0لسمات الل مية بورن صسىي )ا عدب  المرتبة األولى 

  (.%36عد المهارات القيادية بورن صسىي )ب   :ال انيةالمرتبة 

 (.%33.2عد ال م  الديمقراطي بورن صسىي )ب   :المرتبة ال ال ة 

 (.%56.3عد ال م  ا ارومراطي بورن صسىي ): ب  المرتبة الراك ة 

 (.%55.7عد ال م  التراسلي بورن صسىي ): ب  المرتبة الخامسة 

رحرص القيادة ا م ية على الهدا  اضـــــى  ال  ا ع د مواجهة ا حداث ا م ية الةارلة بورن صســـــىي  -
(39.7%.) 

رحرص القيادة ا م ية على رحم  المســــــــئولية   ل مواجهتها للموامف ا م ية الم تل ة بورن صســــــــىي  -
(33.9%.) 

 (.%39.2المستةاع بورن صسىي )رسعى القيادة ا م ية على روظيف اإلم اصيات الل مية مدر  -

ن حي  بلغ الور  يرســـــــــــعى القيادة ا م ية إلى ابت ار اســـــــــــال  جديدة لمواجهة الموامف ا م ية الحرجة -
 (.%36.9ال سىي )
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 (.%33.6رل ع القيادة ا م ية العم  برا  ال ماعةي حي  بلغ الورن ال سىي ) -

 (.%33.3  بلغ ارن ال سىي )رل ع القيادة ا م ية بتىادل ا ل ار مع المرؤاسين حي -

 (.%81.6با صظمة االتعليماتي حي  بلغ ارن صسىي ) ارتقيد القيادة ا م ية حرلين  -

 (.%81.8ب  سهي حي  بلغ ارن صسىي ) مهمةرت ذ القيادة ا م ية القرارات ال -

 ىيحي  بلغ الورن ال ســــــــــــــ يلي أســــــــــــــلوب العم  ون رتقى  القيادة ا م ية أي ربيير يقترحه المرؤاســــــــــــــ -
(83.3%.) 

 (.%58.3يياب القيادة ا م ية ال يؤثر على سير العم ي حي  بلغ الورن ال سىي ) -

 :(اتخاح القرار) التاكعالنتائج المت لقة كالمتغير  1.0.8

ــــــــــــــالل الدراســــــــــــــة أن   ــــــــــــــرار  أظهــــــــــــــرت صت ــــــــــــــة اا مســــــــــــــتوا ار ــــــــــــــاذ الق ــــــــــــــي ارارة الدا لي ــــــــــــــوط ي ل مــــــــــــــن ال
 .(%0838) متوس  بورن صسىي امتوسةن   ان ال لسةي ي

  بلغ الورن ال ســــــــــــــىي  رمتلــا القيــادة ا م يــة العــديــد من الىــدالــ  الم ــاســــــــــــــىــة ع ــد ار ــاذ القراري حيــ
(38.7%.) 

  رلـارك القيادة ا م ية أصـحاب اال تمـاص من المرؤاسين لي ار اذ القراري حي  بلغ الورن ال سىي
(30.6%.) 

 (.%30.1حي  بلغ الورن ال سىي ) يررراعي القيادة ا م ية القواصين اا صظمة ع د ار اذ القرا 
 ( 30رتابع القيادة ا م ية  ةوات ر  يذ القرارات المت ذةي حي  بلغ الورن ال سىي%.) 
  (.%37.3)بلغ الورن ال سىي  رراعي القيادة ا م ية إم اصيات العاملين ع د ار اذ القراري حي 
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 :النتائج المت لقة ك هداف الدراسة 1.0.7
 

 النتائج ال مت لقة ك هداف الدراسة( 45)جدول 
 مدا رحقيقه طر قة رحقي، الهدف الهدف م

1.  
مســــتوا رولر القيادة ا م ية  إلىالتعرف 

ــــي  ــــوطــــ  ــــيـــــــة اا مــــن ال ــــورارة الـــــــدا ــــل ب
 .ال لسةي ي

الواحدة( للعي ة  t)ا تىار 
 درجات االست ابة لمعرلة

 ةمســـــــــــتوا رولر القيادة ا م ية لي ارار 
الـــــــدا ــــلــــيـــــــة اا مــــن الــــوطــــ ــــي بــــلــــغ 

 (ي بدرجة متوسةة.37.7%)

2.  
مدا ممارســــة ار اذ  إلىرســــلي  الضــــو  

ــــــة اا من الوط ي  القرار بورارة الــــــدا لي
 .ال لسةي ي

الواحدة( للعي ة  t)ا تىار 
 درجات االست ابة لمعرلة

 لي ارارة ار ـــاذ القرارمســــــــــــــتوا رولر 
 مــــن الــــوطــــ ــــي بــــلــــغالـــــــدا ــــلــــيـــــــة اا 

 جة متوس .ي بدر (86.6%)

7.  
التعرف على طىيعــة الع مــة بين القيــادة 
ا م ية ارحسين   ا ة ار اذ القرار بورارة 

 .ال لسةي يالدا لية اا من الوط ي 
روجــد ع مــة طرديــة  لمــا رادت القيــادة  معام  اررىاط بيرسون 

 رحسين   ا ة ار اذ القرار. ا م ية راد

0.  
إبرار أثر القيـــادة ا م يـــة لي رحســــــــــــــين 

بورارة الدا لية اا من ا ة ار اذ القرار ك ـ
 .ال لسةي يالوط ي 

االصحدار ال ةي 
 Stepwiseالتدر  ي 

لة ذا دال ارؤثر القيادة ا م ية رأثيرن 
 ≥ αداللة )مستوا  إحمالية ع د

( لي ار اذ القرار لدا العاملين 0.05
بورارة الدا لية اا من الوط ي 

 .ال لسةي ي

5.  

متوســـــــــــــةات ال لـــــــــــــف عن ال راق بين 
 اســـــــــــــــــتــــ ـــــــابـــــــات الــــمــــىــــحــــوثــــيــــن حــــول 

القيادة ا م ية ارحســـــــــــــين   ا ة ار اذ ) 
من الوط ي ( بورارة الـــــدا ليـــــة اا القرار

ر عزا للمتبيرات ارريـــــــة  الـ ـلســــــــــــــةـيـ ي
ي الررىـــــة العســــــــــــــ ر ـــــةي المؤلــــ  العلمي)

م ــــان ي المحــــالظــــةســــــــــــــ وات ال ــــدمــــةي 
 (.العم 

الواحدة( للعي ة  t)ا تىار 
ال راق بين  لمعرلة

 ت ابات المىحوثيناس

 
 

 متوسةات است ابةال روجد لراق بين 
دا لــ القيــادة اإلبــداعيــةالمىحوثين حول 

 لمتبير )المؤلـ  العلميي ارىعــن العـاملين 
االررىة العســـــــــ ر ةي اســـــــــ وات ال دمةي 

 .االمحالظة ام ان العم (
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 :النتائج المت لقة كالفرضيات 1.0.4
 خصا للنتائج ال مت لقة كالفرضية الرئيسة األولىم ل (46)جدول 

 
 

 

 النتيجة م امل ارتباط  يرسون  الفر  م

 األول

روجد ع مة ذات داللة إحمــــــــــالية ع د 
ـــــادة α ≤ 0.05مســــــــــــــتوا ) ( بين القي

 .ا م ية اار اذ القرار
4.81 

روجد ع مة ذات داللة إحمـــــــــالية ع د مســـــــــتوا 
ار ــاذ القيــادة ا م يــة ا ( بين α ≤ 4.45داللــة )
حيــ  ل ــاك ع مــة طرديــة أي  لمــا رادت  القرار

 ا م ية راد رحسين   ا ة ار اذ القرار.القيادة 
 ويتفرع مف الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات التالية

روجد ع مة ذات داللة إحمــــــــــالية ع د   .0

بين درجة روالر ( (α ≤ 0.05مســـــــتوا 

 السمات الل مية اار اذ القرار.
 ذات داللة إحمالية روجد ع مة 4.88

روجد ع مة ذات داللة إحمــــــــــــــالية ع د   .8

درجة روالر ( بين (α ≤ 0.05مســــــــــــتوا 

 المهارات القيادية اار اذ القرار.
 روجد ع مة ذات داللة إحمالية 4.59

روجد ع مة ذات داللة إحمــــــــــــــالية ع د   .7

روالر ال م  ( بين (α ≤ 0.05مســـــــــــتوا 

 .الديمقراطي اار اذ القرار
 ع مة ذات داللة إحمالية روجد 4.87

روجد ع مة ذات داللة إحمــــــــــــــالية ع د   .4

روالر ال م  ( بين (α ≤ 0.05مســـــــــــتوا 

 ارومراطي اار اذ القرار.ا 
 روجد ع مة ذات داللة إحمالية -4.08

روجد ع مة ذات داللة إحمــــــــــــــالية ع د   .5

روالر ال م  ( بين (α ≤ 0.05مســـــــــــتوا 

 التراسلي اار اذ القرار.
 د ع مة ذات داللة إحماليةروج -4.56
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 م لخص للنتائج الم ت لقة كالفرضية الرئيسية ال انية (47)جدول 
 النتيجة قيمة األثر الفر  م

 ال انم

يوجد أثر ذا داللة إحمـــــــــالية ع د 
بين ( α ≤ 0.05) مســــتوا الداللة 

متبيرات القيادة ا م ية ارحســــــــــــــين 
ر من اجهــة صظر ك ــا ة ار ــاذ القرا

 العاملين لي ارارة الدا لية.

0.658 

رــــأثير ذا داللــــة  لهــــا ا م يــــة القيــــادةَ  أن  
 ≥ αمســــــــــــتوا داللة  ) إحمـــــــــــالية ع د

ــــدا العــــاملين  ار ــــاذ القرار( لي 0.05 ل
 . يال لسةيبورارة الدا لية اا من الوط ي 

 

 الفرضية الرئيسية ال ال ةم لخصا للنتائج ال مت لقة ك (48)جدول 
 النتيجة الفروق  الفر  م

 ال الث

روجد لراق ذات داللة إحمــــــــالية ع د 
( بين متوســـــــــــ  α ≤ 0.05مســـــــــــتوا )

ـــات العـــاملين حول ) القيـــادة اســــــــــــــت ـــاب
رات للمتبي ا( رىعـــن ا م يـــة اار ـــاذ القرار

ي المؤلــ  العلمي ) :الـديمبراليــة التــاليــة
ي الررىة العســـــــــــــ ر ةي ســـــــــــــ وات ال دمة

 (.م ان العم  محالظةيال

 بال سىة للمؤل  العلمي

الفرضــــــية الصــــــفرية، حيث يتضــــــح  ن  ل  قبول
متوســـطات اســـتجاكة المبحوثيف توجد فروق  يف 

لد  ال امليف  وزارة الداخلية  القيـادة األمنيةحول 
ل لمتغير المؤه اتب ا  الفلســـــــــطينمواألمف الو نم 

 .ال لمم

 بال سىة للررىة العس ر ة
 

لفرضــــــية الصــــــفرية، حيث يتضــــــح  ن  ل ا قبول
متوســـطات اســـتجاكة المبحوثيف توجد فروق  يف 

لد  ال امليف  وزارة الداخلية  القيـادة األمنيةحول 
ــ اتب ــا  الفلســـــــــطينمواألمف الو نم  ة لمتغير الرتب

 .ال س رية

 بال سىة لس وات ال دمة
 

الفرضــــــية الصــــــفرية، حيث يتضــــــح  ن  ل قبول 
ســـطات اســـتجاكة المبحوثيف متو توجد فروق  يف 

لد  ال امليف  وزارة الداخلية  القيـادة األمنيةحول 
ت لمتغير ســــــنوا اتب ا  الفلســـــطينمواألمف الو نم 

 .الخدمة

 بال سىة للمحالظة

الفرضــــــية الصــــــفرية، حيث يتضــــــح  ن  ل  قبول
متوســـطات اســـتجاكة المبحوثيف توجد فروق  يف 

ة زارة الداخليلد  ال امليف  و  القيـادة األمنيةحول 
 .ظةلمتغير المحاف اتب ا  الفلسطينمواألمف الو نم 

 بال سىة لم ان العم 

الفرضــــــية الصــــــفرية، حيث يتضــــــح  ن  ل قبول 
متوســـطات اســـتجاكة المبحوثيف توجد فروق  يف 

لد  ال امليف  وزارة الداخلية  القيـادة األمنيةحول 
لمتغير م ـــان  اتب ــا  الفلســـــــــطينمواألمف الو نم 

 .ملال 
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 :توصيات الدراسة 182
 التوصـــــــــــــيات التاليةي لتحقي،  ىالىاح  روصـــــــــــــ  إل ن  إلي ضـــــــــــــو  ما روصـــــــــــــلت إليه الدراســـــــــــــة من صتاللي ل

ا ة القيادة ا م ية ارحســــين   ارعز ز صقاط القوةي ارعز ز أســــلوب  الضــــعفيا لداف المرجوةي امعال ة صقاط 
 : ةي يال لس بورارة الدا لية اا من الوط يار اذ القرار 

 األمنية(:القيادة )كالمتغير المستقل  التوصيات الخاصة 1.8.0

ــــالعلوم ا م يــــة االعســــ ر ة رقــــوم بعمــــ  بــــرامل دراســــات عليــــا  يوصــــي الىاحــــ  بإصلــــا  جامعــــة مت ممــــة ب
للقيــــــادات ا م يــــــة مــــــع اســــــتقدام  ىــــــرات  ارجيــــــة مــــــن دال عرةيــــــة إســــــ مية م ــــــ  جامعــــــة ا ميــــــر صــــــايف 

 للعلوم ا م ية.

 ـــــى الهـــــدا  اضـــــى  الـــــ  ا ضـــــرارة محالظـــــ ـــــورارة الدا ليـــــة اا مـــــن الـــــوط ي عل ـــــادة ا م يـــــة ب ة القي
 ع د مواجهة ا حداث االموامف ا م ية الم تل ة.

  ضــــــرارة رعز ــــــز رحمــــــ  المســــــئولية لــــــدا القيــــــادة ا م يــــــة بــــــورارة الدا ليــــــة اا مــــــن الــــــوط ي  ــــــ ل
 مواجهة الموامف ا م ية الةارلة.

  يـــــــة بـــــــورارة الدا ليـــــــة اا مـــــــن الـــــــوط ي إلـــــــى روظيـــــــف اإلم اصيـــــــات الســـــــعي مـــــــن مىـــــــ  القيـــــــادة ا م
 االقدرات الل مية حسق المهام المو لة له.

   العمـــــ  علـــــى ر  يـــــذ ار  عمـــــ  مـــــن أجـــــ  اســـــتحداث اســـــال  جديـــــدة لمواجهـــــة الموامـــــف ا م يـــــة
 الحرجة.

  ـــــــورارة ـــــــة ب ـــــــوا اا جهـــــــزة ا م ي ـــــــف الق ـــــــين م تل ـــــــات ملـــــــتر ة ب ـــــــى إصلـــــــا  يـــــــرف عملي العمـــــــ  عل
 .ال لسةي ي لية اا من الوط ي لتعز ز را  العم  ال ماعي دا   الورارة الدا

  رســــــاعدعقــــــد ال ــــــداات اار  العمــــــ  مــــــن مىــــــ  القيــــــادة ا م يــــــة دا ــــــ  القــــــوا اا جهــــــزة الم تل ــــــة 

 على رىادل ا ل ار مع المرؤاسين.
 لعم  بها. التعام  اإلي ابي من مى  القيادة ا م ية مع ا صظمة االتعليمات حين التقيد با 
 لــــــي  المهمــــــةالقــــــرارات  االمرؤاســــــين ع ــــــد ار ــــــاذ القيــــــادة ا م يــــــة رعز ــــــز الملــــــار ة االتلــــــاار بــــــين

 .ال لسةي يدا   موا اأجهزة ارارة الدا لية اا من الوط ي 
 طر  االمتراحات التي رساعد على التبيير اإلي ابي بأسلوب العم .القيادة ا م ية  رعز ز 
 على  ؤثرال يحتى يياب القيادة ا م ية رؤاسين بالت و ق اإلي ابي ع د رألي  ار مية مدرات الم

 .سير العم 
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 كالمتغير التاكع )اتخاح القرار(:التوصيات الخاصة  1.8.8

  االلتمـــــــام بالـــــــدارات العلميـــــــة الم تمـــــــة بتحســـــــين   ـــــــا ة ار ـــــــاذ القـــــــرار لـــــــدا العـــــــاملين لـــــــي ارارة
ـــــزالدا ليـــــة اا  ـــــوط ي اضـــــرارة التر ي ـــــور مـــــن مىـــــ   مـــــن ال ـــــى م هـــــوم  ارةال ـــــرارعل ـــــد  ار ـــــاذ الق إذ يّع
 .سير العم  ا م ي ااإلص ار لي الميدانالمهمة التي رؤثر على  من الم اليم

 .ضرارة امت ك القيادة ا م ية العديد من الىدال  الم اسىة ع د ار اذ القرار 
  ار.رعز ز القيادة ا م ية ملار ة أصحاب اال تماص من المرؤاسين لي عملية ار اذ القر 
 .ضرارة رر يز القيادة ا م ية على رتابع  ةوات ر  يذ القرارات المت ذة 
  ضــــــرارة مراعــــــاة القيــــــادة ا م يــــــة ال ــــــراق ال رديــــــة بــــــين المرؤاســــــين لــــــي إم اصيــــــات العــــــاملين ع ــــــد

 .ار اذ القرار

 :الخطة التنفيذية 187
 (54مم )اسةي  ما لي ال دال ر على ال تالل االتوصيات مام الىاح  بعم   ةة عم  لت  يذ روصيات الدر   ن اب 

 خطة عمل لتنفيذ التوصيات (49)جدول 

 البرامج واألنشطة التوصية م
 الجهة المسؤولة

 عف التنفيذ
 المدة

 الزمنية

0.  

إصلـــــــــــا  جامعـــــــــــة مت ممـــــــــــة بـــــــــــالعلوم 
ــــــرامل  ــــــة االعســــــ ر ة رقــــــوم بعمــــــ  ب ا م ي
دراســــــــات عليــــــــا للقيــــــــادات ا م يــــــــة مــــــــع 

ىـــــــــــرات  ارجيـــــــــــة مـــــــــــن دال اســـــــــــتقدام  
ــــــة ــــــر ا  عرةي ــــــ  جامعــــــة ا مي إســــــ مية م 
 للعلوم ا م ية. العرةية صايف

 
ارلع ال ــامعــة ة دراســــــــــــــة جــداا عن مــاليّــ 

ور ر الدا لية أا مدير موا ا من رمــــــور ل
 لتى ي الملراع بل   جدي. ال لسةي ي

 
المـــدير ـــة العـــامــــة للتــــدر ـــق لي 
ارارة الـــــدا ليـــــة اا من الوط ي 

ـــــــالـتـعـــــــاان مـع  ـــــــة ب ارارة الـتـرةي
 االتعليم العالي.

بداية العام 
 م2424

8.  

 
ضـــــرارة محالظـــــة القيـــــادة ا م يـــــة بـــــورارة 
ـــــى الهـــــدا   ـــــوط ي عل الدا ليـــــة اا مـــــن ال
ـــــد مواجهـــــة ا حـــــداث  ـــــ  ا ع  اضـــــى  ال

 االموامف ا م ية الم تل ة.

م ــــــاارات رــــــدر ىيــــــة رحــــــاكي الموامف  -
ا م ية الم تل ة االحراب االتمـــــــــــعيد 

هـــــــات ال ـــــــارجيـــــــة الـ ـىـ جـمـيـععـلـى 
 االدا لية.

رح ت اســــــــــــــت مــــام االت  يف ار ر غ  -
ص ســـــــي للقيادات ا م ية ا مـــــــوصـــــــان 

 ا جهزة المعلومارية اأجهزة التحقي،.

ا جهزة  جميععلى صــــعيد  -
ــــدا ليــــة اا من  لي ارارة ال

 الوط ي.
كــ  ميــادة جهــار أا موة أا  -

إدارة رـــ ـــتـــا بــــعـــمـــلــــهـــــــا 
ــــابعــــة  ــــة الت للقيــــادات ا م ي

 لها.

مرة 
 واحدة
خالل 
 العام
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7.  

 
ضــــــرارة رعز ــــــز رحمــــــ  المســــــئولية لــــــدا 
ـــــة اا مـــــن  ـــــورارة الدا لي ـــــة ب ـــــادة ا م ي القي
الــــــــــــوط ي  ــــــــــــ ل مواجهــــــــــــة الموامــــــــــــف 

 ا م ية الةارلة.

ســــــــــــــي ــــار ولــــات ا ر  يــــذ برامل اعمــــ   -
لموامف ا م يـــــــة االتـــــــدر ـــــــق لىعق ا
 .االتدر ق على حلهاعليها 

ــــــة لي  -  جميعمحــــــاضــــــــــــــرات شــــــــــــــهر 
   ا جهزة.المست دات ا م ية دا 

اإلدارة العـــــــامـــــــة للت ةي   -
ــــــة  االتةو ر بورارة الــــــدا لي

 .اا من الوط ي
التوجيه الســياســي االمع وي  -

 لورارة الدا لية.

بل   
 مستمر

4.  

الســـــعي مـــــن مىـــــ  القيـــــادة ا م يـــــة بـــــورارة 
الدا ليـــــة اا مـــــن الـــــوط ي إلـــــى روظيـــــف 
ــــــــــــــــدرات الل مــــــــــــــــية  ــــــــــــــــات االق اإلم اصي

 حسق المهام المو لة له.

بقة القالد ا م ي الم الي لي عم  مســا -
كــــــ  محــــــالظــــــة اجهــــــار ادالرة على 

 مستوا ارارة الدا لية.
ــــة  - للقيــــادات إعةــــا  حوالز رلــــــــــــــ يعي

ا م يــة التي ر  ز المهــام المو لــة لهــا 
 ب  ا ة الاعلية لتعز ز الم السة.

 اإلدارة العليا بورارة الدا لية -

بل   شهري 
 مستمر

5.  

 

العمــــــــ  علــــــــى ر  يــــــــذ ار  عمــــــــ  مــــــــن 
اســــتحداث اســــال  جديــــدة لمواجهــــة  أجــــ 

 الموامف ا م ية الحرجة.

ارشـــــــــــــــــات عمــــ  رحمــــ  ع وان "دار  -
ــــادة  ــــة لي مواجهــــة الموامف القي ا م ي

يتم دراسة    ا مور  "ا م ية الحرجة 
ا م ية المســـــــــــتحدثة االتي رواجه ارارة 
الدا لية ااضـــــــــــــع الحلول الم اســــــــــــــىة 

 لمواجهتها.

اإلدارة العـــــــامـــــــة للت ةي   -
ــــــة االتةو   ر بورارة الــــــدا لي

إدارة  -اا مـــــن الـــــوطـــــ ـــــي
 ر مية الموارد الىلر ة

 شهور 0ك  

1.  

ــــــــات  ــــــــى إصلــــــــا  يــــــــرف عملي العمــــــــ  عل
ملــــــتر ة بــــــين م تلــــــف القــــــوا اا جهــــــزة 
ــــوط ي  ا م يــــة بــــورارة الدا ليــــة اا مــــن ال
 لتعز ــــــــز را  العمــــــــ  ال مــــــــاعي دا ــــــــ 
ارارة الدا ليـــــــــــــــــــة اا مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــوط ي 

 .ال لسةي ي

ة ايرف عمليات رلــــــــــــــ يـ  ل ـان أم يـ -
ـــــــة  ملـــــــــــــــتــر ـــــــة بــيــن ا جــهــزة ا مــ ــي
المعلومــــاريــــة االميــــداصيــــة ر ون جــــالزة 
 ي رهــــديــــد م ــــال ال  ر الم حرف أا 

  ايتيال ش ميات أم ية.

القيـادة العليا لورارة الدا لية  -
 اا من الوط ي.

ك  ما 
يست د 

موامف أم ية 
رستدعي 

 ذلا

3.  

 
عقـــــــد ال ـــــــداات اار  العمـــــــ  مـــــــن مىـــــــ  

يــــــة دا ــــــ  القــــــوا اا جهــــــزة القيــــــادة ا م 
ــــــادل ا ل ــــــار  الم تل ــــــة رســــــاعد علــــــى رى

 مع المرؤاسين.
 

مع  للقيـــــادات ا م يـــــةر ظيم لقـــــا ات  -
 الحواجز ل ســـــرالعاملين االمرؤاســـــين 

 بين القيادة االمرؤاسين.اإرالة العوال، 
مسابقة عن ألض  أل ار ر ادية رسالم  -

لي رحســـــــين العم  ا م ي دا   ارارة 
 الدا لية.

 يراــــــــــــــــــــــــــــادة امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــ -
ــــــــة لي ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ا جهزة ا م يـ
ـــــــة اا مــــن ـــــــدا ـــلــــي  ارارة ال

 الوط ي
التوجيه الســياســي االمع وي  -

ـــــــة اا مــن  ـــــــدا ــلــي لــورارة ال
 الوط ي

بل   
 مستمر
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2.  

التعامــــــــ  اإلي ـــــــــابي مــــــــن مىـــــــــ  القيـــــــــادة 
ـــــة مـــــع ا صظمـــــة االتعليمـــــات حـــــين  ا م ي

 التقيد بالعم  بها. 

  م ي ليلقا  شـــــــهري من مى  القالد ا -
كــــــ  جهـــــــار حول ا صظمــــــة االلوالى 

 .االقواصين اأ ر المست دات
 

 يرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد -
ــــــــة لي ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ا جهزة ا م يـ
ـــــــة اا مــــن ـــــــدا ـــلــــي  ارارة ال

 .الوط ي
 شهري بل   

9.  

ـــــادة  ـــــين القي ـــــز الملـــــار ة االتلـــــاار ب رعز 
ا م يـــــــــــــة االمرؤاســـــــــــــين ع ـــــــــــــد ار ـــــــــــــاذ 

ــــــــــوا  المهمــــــــــةالقــــــــــرارات  ــــــــــي دا ــــــــــ  م ل
ة ارارة الدا ليــــــة اا مــــــن الــــــوط ي اأجهــــــز 

 .ال لسةي ي

صـــ داق امتراحات دا      جهار أا  -
إدارة أا مر ز أم ي ل ي يلـــــــــــــــــــارك 
المرؤاســــــــــــــين لي بتقـــــديم امتراحــــــارهم 
امىـــــــادرارهمي ا تم مرا رهـــــــا من مىـــــــ  

 القيادة ا م ية بل   يومي.

 

 يرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد -
ــــــــة لي ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ا جهزة ا م يـ

ـــــــدا ـــلــــ ـــــــة اا مــــنارارة ال  ي
 الوط ي

 

بل   
 مستمر

01.  

رعز ز القيـــــادة ا م يـــــة طر  االمتراحـــــات 
التي رســــــــــــــــــاعـــــد على التبيير اإلي ـــــابي 

 .بأسلوب العم 

 المقترحــاتإحســــــــــــــاس العــاملين بقيمــة  -
التي يقـــدمولـــا االمســــــــــــــــالمـــة بـــأل ـــار 

رعزر القيادة ا م ية  جديدةاملــار ات 
 ع د ار اذ القرار.

 ديرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
ــــــــة لي ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ا جهزة ا م يـ
ـــــــة اا مــــن ـــــــدا ـــلــــي  ارارة ال

 .الوط ي

بل   
 مستمر

00.  

 
رألي  ار مية مدرات المرؤاسين بالت و ق 
اإلي ــابي ع ــد ييــاب القيــادة ا م يــة حتى 

 ال يؤثر على سير العم .
 

ـــــــة بـــعـــق  - ـــــــادة ا مـــ ـــي رـــ ـــو ـــق الـــقـــي
المــــــــــــ حيات لعدد من المرؤاســــــــــــين 

رهم ابالتدا ر االت اابي اذلا لت مية مدر 
 لي القيادة ا م ية.

ـــــــة عن الت و ق  - عمـــــــ  دارات إدار 
 للمرؤاسين.

 يرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد -
ــــــــة لي ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ا جهزة ا م يـ
ـــــــة اا مــــن ـــــــدا ـــلــــي  ارارة ال

 .الوط ي
 المدير ة العامة للتدر ق. -

 بل   شهري 

08.  

االلتمـــــــام بالـــــــدارات العلميـــــــة الم تمـــــــة 
ـــــــــدا  ـــــــــرار ل ـــــــــا ة ار ـــــــــاذ الق بتحســـــــــين   

ـــــــــ مـــــــــن ي ارارة الدا ليـــــــــة اا العـــــــــاملين ل
مـــــــن مىـــــــ   اضـــــــرارة التر يـــــــز يالـــــــوط ي
إذ  يار ــــــاذ القـــــــرارعلــــــى م هــــــوم  الــــــورارة

المهمــــــة التــــــي رــــــؤثر  يّعــــــد مــــــن الم ــــــاليم
ســــير العمــــ  ا م ــــي ااإلص ــــار لــــي علــــى 
 .الميدان

 عم  دارة عن مراح  ار اذ القرار. -
ـــة  - عمـــ  دارة عن ا ســــــــــــــــاليـــق العلمي

 الحدي ة الر اذ القرار.
 هوم ار ــاذ القرار ا م ي لــدا رعز ز م -

القيادات ا م ية بورارة الدا لية اا من 
 الوط ي.

عمـ  برامل ردر ىية مت املة عن ار اذ  -
 القرار للقيادات ا م ية.

 
 

المـــدير ـــة العـــامـــة للتـــدر ـــق  -
ـــــــة اا مــن  ـــــــدا ــلــي بــورارة ال

 الوط ي.
 

بل   
 مستمر

07.  
 

ضــــــرارة امت ك القيادة ا م ية العديد من 
 الم اسىة ع د ار اذ القرار.الىدال  

عمــــ  ار  عمــــ  عن بــــدالــــ  ار ــــاذ  -
القرار للقيــادات ا م يــة بورارة الــدا ليــة 

 .ال لسةي ياا من الوط ي 

المـــدير ـــة العـــامـــة للتـــدر ـــق  -
ـــــــة اا مــن  ـــــــدا ــلــي بــورارة ال

 الوط ي.

بل   
 مستمر
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04.  

رعز ز القيادة ا م ية ملــــــــار ة أصــــــــحاب 
اال تمـــــــاص من المرؤاســـــــين لي عملية 

 اذ القرار.ار 

التقييم المســــــــــــــتمر  دا  العـــاملين مع  -
ملــــــــــــــــار ـــة المميز ن م هم لي عمليـــة 
ار ـــاذ القرار مع مراعـــاة التح يز ارلع 

 مع و ارهم. 

ـــــــــدرا  - ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــادة امــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  مــــــ
ــــــــة لي ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ا جهزة ا م يـ
ـــــــة اا مــــن ـــــــدا ـــلــــي  ارارة ال

 الوط ي

بل   
 مستمر

05.  
ضــــــــــرارة رر يز القيادة ا م ية على رتابع 

 وات ر  يذ القرارات المت ذة. ة
دارة مر زة للقيادة ا م ية عن  ةوات  -

 ار اذ ار  يذ امتابعة القرار.
مرة ااحدة  المدير ة العامة للتدر ق -

 لي الس ة

01.  

ضـــــرارة مراعـــــاة القيـــــادة ا م يـــــة ال ـــــراق 
ـــــات  ال رديـــــة بـــــين المرؤاســـــين لـــــي إم اصي

 العاملين ع د ار اذ القرار.

ة الدا لية عن مســـــــــــــابقة للعاملين بورار  -
موامف االقرار الم اســــــقي ا تم التمييز 
بين ا لراد االمرؤاســـــــــــــين أصـــــــــــــحاب 
ا ل ـــار المميزة ا تم ا تيـــارلم لي وصوا 
ملــــــــار ين لي عملية ار اذ القرار عن 

 الظراف الةارلة لي الورارة.

 
دالــرة الــتــ ــةــيــ  لــي ارارة  -

ــــــة اا من الوط ي  ــــــدا لي ال
 .ال لسةي ي

مرة ااحدة 
 لي الس ة

ا ي لتأ ذ اإلدارات الم ل ة بالت  يذ دارلميادة ارارة الدا لية اا من الوط يس اد امرار من إعظم التوصيات سابقة الذ ر رحتاج إلى دعم ا م
 الةىيعي.

 
 الدراسات المقترحة 185

 ة المقترحةكالدراسات المستقبلي الباحث يوصم القيام   إلي  مف نتائج وتوصيات فإن   التوصل فم ضوا ما ت   
 التالية:

  لسةي يال دار القيادة ا م ية لي رحسين   ا ة التدر ق بورارة الدا لية اا من الوط ي. 
  يــادة لم ظومــة الق ال لســــــــــــــةي ياامع رةىي، القيــادة ا م يــة لورارة الــدا ليــة اا من الوط ي

 م.2410االسيةرة   ل حرب العمف المأكول 
 لسةي يال ي ي بورارة الدا لية اا من الوط ي دار القيادة ا م ية اع متها بالرضا الوظ. 
  أثر ال ليات ا م ية االلرطية لي رلع   ا ة القيادة ا م ية بورارة الدا لية اا من الوط ي

 .ال لسةي ي
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 ملخص الفصل السادس: 
اســـــتعرض الىاح  لي لذا ال مـــــ  ال تالل التي روصـــــ  إليها من   ل صتالل التحلي  اإلحمـــــاليي حي  

 متوسةة  اصت  ال لسةي يمن الوط ي لي ارارة الدا لية اا  القيادة ا م ية درجة رةىي، ال تالل لوجود  ارتشأ
  ان ال لســـــــــةي يمن الوط ي لي ارارة الدا لية اا متوســـــــــ ي مســـــــــتوا ار اذ القرار  (%3.3.بورن صســـــــــىي )

ة بين ا م ية ارحســــــــين   ا ة اةي ت ال تالل اجود )ع مة طردية( مررىة (ي%0838بورن صســــــــىي ) امتوســــــــةن 
ي الررىــة لميالمؤلــ  الع ) :لى المتبيرات الــديمبراليــة التــاليــةإمن الوط ي ر عزا ار ــاذ القرار بورارة الــدا ليــة اا 

الي ال تام امتر  الىاح  م موعة من الع اا ن لدراسات  ي(م ان العم  ي المحالظةيالعس ر ةي س وات ال دمة
 ا م ية اار اذ القرار.مستقىلية ب موص القيادة 
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 المصادر والمراجع
 : المصادر ولا 
 .ن ال ر مآالقر  -
 .الس ة ال ىو ة -

 المراجع كاللغة ال ربية ثانيا
 الكتب -0
 الدمام. يي م تىة المت ىيمهارة القيادة فم األلفية ال ال ة :(2415)أبو ال وري محمد ومحمدي آمال  -

 .القالرةي ي م تىة ا ص لو الممر ةالقياس التربوي  :(1990أبو صاليةي ص   الدين ) -
 دمل،.ي ي جامعة دمل،نظرية القرارات اإلدارية :(2441)أيوبي صاديا  -

 .عمان يي دار ال  ر لل لر االتور ع2ي طنظ  دع  واتخاح القرارات اإلدارية :(2411رعلقي سيد ) -
 . الر اض يلل لر االتور عة مرطى يالمنظماتقيادة التحويل فم  :(2411)ماجدة  ال اراديي -
ي دار الســـــلوك التنظيمم" ســـــلوك األفراد والجام ات فم منظمات األعمال": (2440)حر مي حســـــــين  -

 عمان. يالحامد لل لر
عل  الجتماع ال س ري، دراسة تحليلية فم النظ  والمؤسسات ال س ري  :(2445)الحسني إحسان  -

 ا ردن.ي ي دار اال  لل لر1ي ط المقارنة
 ا ردن. يي دار ال  دي1ي ط القيادة  ساسيات ونظريات ومفاهي  :(2440)مالر حسني  -
 القالرة.  يدار ال ي  يدارة الف الةاإل :(1999حسيني عىد ال تا  ) -
 عمان. يي دار اللراق لل لر االتور ععل  النفس ال س ري : (2440الزيلولي عماد ) -
 القالرة.ي لم ال تقي عا8ي ط عل  النفس الجتماعم: (2447)رلراني حامد  -
 اللارمة.ي ي مر ز بحوث شرطة اللارمةاإلدارة األمنية الحدي ة(ي 2448شابسوغي يوسف ) -
القيادات وإدارة األزمات. دراسة تحليلية عف اتجاهات القيادات األمنية  دول : (2440)اللع ني لهد  -

 ماصة العامة لدال م لا ي امجلس الت اون الخليجم نحو  ساليب الت امل مع األزمات واقع وتطبيق
 .الر اضي التعاان لدال ال ليل العرةي

 .الر اضي ي جامعة صايف العرةية للعلوم ا م يةإدارة عمليات األزمات األمنية(: 2445)اللهراصيي سعد  -
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ي  يةا م للعلوم العرةية صايف أكاديمية ياألمنية األزمات إدارة استراتيجيات: (2442) سعيد اللهراصيي -
 .ضالر ا

 يحل المشاكل وصنع القرار مشروع الطرق المؤدية إلى الت لي  ال الم: (2443)عىد الرحيمي محمد  -
 القالرة.ي مر ز رةو ر الدراسات العليا االىحوث

ي دار اللـــــراق مدخل إلى اإلدارة ال امة  يف النظرية والتطبيق :(2448عىويي ر د احر زي ســـــامي ) -
 عمان.ي لل لر االتور ع

 ي دبي.دار القلم لل لر االتور ع صول اإلدارة، : (1995)عس ري سمير  -

 القالرة.ي ي دارة ال هضة العرةية2ي ط المدخل إلى إدارة األعمال :(1999)عس ري سمير  -
 عمان.ي ي دار رلران لل لر االتور عاإلدارة الم اصرة :(2417)عقيليي عمر  -
 .القالرةي ي دار ال  ر العرةيفسمالقياس والتقوي  التربوي والن :(2444ع مي ص   الدين. ) -
 عمان.ي ي د. طي دار الم ا لل لر االتور ع سس اإلدارة الم اصرة :(2443علياني رةحي ) -

 عمان.ي ي دار حامدالقيادة والداف ية فم اإلدارة التربوية :(2448عياصرةي على ) -
 مل،.دري ي دار ال  الذكاا ال ا فم فم اإلدارة والقيادة :(2440العيتيي ياسر ) -
ي ةي م لأة المعارف باإلس  در الختبارات والمقاييس النفسية وال قلية :(2447)الرحمن العيسويي عىد  -

 اإلس  در ة.
ي دار ال هضة للةىاعة القياس والتجريب فم عل  النفس والتربية :(2412ي عىد الرحمن. )العيسوي  -

 .بيراتي اال لر االتور ع
 الدمام.ي االتور ع دار ال  ا  لل لر ياإلداريةالقيادة  (ي2417) هعىد الل البامديي -
ي ي دار التور ع اال لـــــــــر اإلســـــــــ ميةالخروج مف الم زق " فف إدارة األزمات"(ي 2441)لتحيي محمد  -

 القالرة.

ي ي ال امعة اإلســــــــــــــ ميةالمـادة النظرية فم كحوث ال مليات والبرمجة الخطية: (2410)ال راي م ـار  -
 يزة.

 .ي ممري اإلس  در ةاإلدارةصــــنع القــــرار دراســــة فــــم سيســــيولوجيا  2009): (محمـــدلرحـــاتي  -

ي 2 ي ط.ر(المدي )وظائ اإلدارة  ئمباد :(2414لياضي محمود امدادةي عيا اعلياني رةحي ) -
 عمانري ا لل لص 
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ي جامعة الملا القيادة اإلدارية، التحول نحو نموحج القيادي ال المم(: 2446)القحةاصيي سالم سعيد  -
 .الر اض يسعود

ي نموحج شامل فم القيادة دراسة نقدية لنظريات ومداخل القيادة اإلدارية(: 2444)ال  بيي سعد  -
 الر اض.ي جامعة الملا سعود

ي مةىعة  لية القيادة اا ر ان للقوات 1ي ط فف القيادة :(1996كلية القيادة اا ر ان للقوات المسلحة ) -
 الر اض.ي المسلحة

 الر اض.ي ي مةابع الحرس الوط يمنهاج القيادة :(1993كلية الملا  الد العس ر ة ) -

ي ي م تىــة دار ال قــالــة7ي ط اتخــاح القرارات اإلداريــة  يف النظريــة والتطبيق(ي 2441ك عــاني صواف ) -
 .ا ردن

 عمان.ي ي م تىة دار ال قالةالقيادة اإلدارية :(2442 عاني صواف )ك -
ي د.طي دار ال قــالــة لل لــــــــــــــر اتخــاح القرارات اإلداريـة  يف النظريــة والتطبيق :(2447)ك عـاني صواف  -

 عمان.ي االتور ع
 ي يزة.ي أكاديمية اإلدارة االسياسةكتاب القيادة :(2417المدلوني محمد االع رميي محمود )  -
 اإلس  در ة.ي ي مؤسسة شىاب ال امعةاإلدارة الحدي ة(ي 2440)الممريي أحمد  -
 الدمام.ي ي م تىة المت ىيمبادئ ومهارات القيادة واإلدارة(ي 2417)ز ز م ل ةي عىد الع -
 القالرة.ي ي دار ير ق للةىاعة اال لراألثر النفسم للقرارات اإلدارية(ي 2444مي الي ي سعد ) -
 .الر اضي ي م تىة العىي ان7ي طاإلدارة ال امة األسس والوظائ : (1990ال مري سعود اآ ران ) -
 .الر اضي م تىة اللقري  ي5ط  ياإلدارة ال امة األسس والوظائ : (2441ان )ال مري سعود اآ ر  -
 الر اض.ي ي م تىة العىي ان8ي ط اإلدارة ال امة األسس والوظائ : (2445)ال مري سعود اآ ران  -
ي م تىة 3ي ط اإلدارة ال امة األسس والوظائ  والتجاهات الحدي ة :(2411ال مري سعود اآ ران ) -

 اض.ي الر اللقري 
 .الر اضي الملا عىد الله ي مةىعةمبادئ البحث التربوي  (:2440ال و ي عىد الله. ) -
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 رسائل الماجستير: -8

تقيي  دور نظ  الم لومات اإلدارية فم صنع القرارات اإلدارية فم (ي 2445أبو سىتي صىري ) -
 ي للسةين.يزةي ال امعة اإلس مية رسالة ماجستيري يالجام ات الفلسطينية

فاعلية اتخاح القرار وعالقتها كقيادة التغيير لد  رؤساا األكاديمية فم (: 2410)سمرةي أسما   أبو -
 ي للسةين.يزةي ي رسالة ماجستيري ال امعة اإلس ميةالجام ات الفلسطينية

 ثر التفكير الستراتيجم فم صنع القرار األمنم  وزارة الداخلية واألمف (: 2413أبو شعىاني أسامة ) -
 ي للسةين.يزةي ي رسالة ماجستيري أكاديمية اإلدارة االسياسةالو نم

ــات المركزيــة فم م ــالجــة األزمــات األمنيــة فم وزارة (: 2415أبو  ميـــ ي محمـــد ) - دور إدارة ال مي
 ي للسةين.ي رسالة ماجستيري أكاديمية اإلدارة االسياسةي يزةالداخلية واألمف الو نم

ثرة على مشاركة الموظفيف فم صنع القرار وعالقت  كمستو  ال وامل المؤ (: 2446الىراليمي ليم  ) -
 ي السعودية.الر اضي ي رسالة ماجستيري جامعة صايف العرةية للعلوم ا م ية دائه 

 ثر اســـتخدام اســـتراتيجية قب ات التفكير الســـت فم تنمية مهارات التفكير (: 2417برلومي  ميا ) -
ي رســـــــــالة ماجســـــــــتيري ال امعة لبة ال اشــــــر األســــــاســــــماإل داعم واتخاح القرار كالتكنولوجيا لد   

 ي للسةين.اإلس مية. يزة
 يسبل تطوير  ساليب اتخاح القرار فم إدارة األزمات األمنية فم فلسطيف(: 2418)الىلىيسيي محمود  -

 للسةين. يزةيي رسالة ماجستيري أكاديمية اإلدارة االسياسة

ه فم إدارة األزمات األمنية  دولة اإلمارات ال ربية القرار األمنم ودور (: 2417) هســـــــمرةي عىد الل بو -
 ي السعوديةالر اضي ي رسالة ماجستيري جامعة ا مير صايف للعلوم ا م يةالمتحدة

 ساليب اتخاح القرار فم إدارة األزمات المدرسية مف وجهة نظر مديري (: 2414) هال ه يي عىد الل -
 جدة.ي الملا عىد العز ز ي رسالة ماجستيري جامعةالمدارس كمحافظة ينبع

 ثر سلسلة األوامر ونطاق اإلشراف فم الهي ل التنظيمم على اتخاح القرار (: 2416)الحاياي عمر  -
 .ي للسةينيزةي ي رسالة ماجستيري ال امعة اإلس مية وزارة الداخلية واألمف الو نم فم قطاع غزة

 فم الداخلية  وزارة القرار صنع فم هاودور  األمنية الم لومات إدارة واقع :(2415) إبراليم حرري -
 .للسةين يزةي االسياسةي اإلدارة أكاديمية ماجستيري رسالة ،الجنوبية المحافظات

 القرارت اتخاح جودة تحسيف فم التنظيمية الهياكل تصمي  محددات دور :(2418) م مور حمادي -
 .سةينلل ييزة االسياسةي دارةاإل كاديميةأ ماجستيري رسالة. الفلسطينية الشر ة جهاز فم اإلدارية
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 واتخاح األداا مستو   تحسيف فم ال مل فرق  إدارة  سلوب ممارسة دور :(2418) أحمد حميدي -
 ياسةياالس اإلدارة أكاديمية ماجستيري رسالة. المدنم الشق – الو نم واألمف الداخلية  وزارة القرارات

 .للسةين يزةي
ي جامعة صايف العرةية للعلوم داري فم األجهزة األمنيـةصـــــــــنع القرار اإل :(2441الزلراصيي جمعـان ) -

 ي السعودية.الر اضي ا م ية
 المصارف على ميدانية دراسة القرارات اتخاح عملية على ال مل ضغوط  ثر :(2449) ميسون  السقاي -

 .للسةين يزةي اإلس ميةي ال امعة م لورةي يير ماجستير رسالة يغزة قطاع فم ال املة
 كحرس األفراد  داا مستو   رفع فم الميدانية األمنية القيادات كفااة مد  :(2447) لهد السلميي -

 .السعودية الر اضي ا م يةي للعلوم العرةية صايف أكاديمية ماجستيري رسالة. الحدود
واقع تطبيق  ســلوب اإلدارة كاألهداف فم الجام ات الفلســطينية كغزة و ثرها (: 2415)شــىيري محمد  -

 .ي للسةينيزةي ي رسالة ماجستيري ال امعة اإلس ميةلمرؤوسيف فم اتخاح القراراتعلى مشاركة ا
ال القة  يف نظ  دع  القرار وإعادة الهندســـة فم الجام ات الفلســـطينية (: 2414اللــــوة يي مارن ) -

 ي للسةين.يزةي ي رسالة ماجستيري ال امعة اإلس ميةكقطاع غزة
 ةدراس ال ام القطاع فم القرارات فاعلية على اإللكترونية ةاإلدار  م ونات  ثر :(2415) يوسف عابدي -

 .للسةين يزةي اإلس ميةي ي ال امعةماجستير رسالة. المدنم الشق الداخلية وزارة حالة
 نةعي لد  الجتماعية والمساندة الذات فاعلية مف ك ل وعالقت  القرار اتخاح :(2413) ب در العتيىيي -

 .السعودية م ةي القراي أم جامعة ماجستيري رسالة. الطائ  ظةكمحاف الطال ييف المرشديف مف
ال امـــــــــة  إدارة الم لومـــات ودورهـــا فـــم صـــنع القـــرارات كالمديريـــة(: 2411عىد العز ز )لعتيىيي ا -

 .يةالر اضي السعود ي رســالة ماجســتيري جامعــة صــايف العرةيــة للعلــوم ا م يــةيللجـــوازات كالريـــا 

إدارة الم لومات ودورها فم صنع القرارات كالمديرية ال امة للجوازات (: 2411)العتيىيي عىد العز ز  -
 ي السعودية.الر اضي ي رسالة ماجستيري جامعة صايف العرةية للعلوم ا م يةكالريا 

رية ديالدور الميدانم للقائد األمنم فم إدارة الكوارث دراسة تطبيقية على م(: 2443العتيىيي على ) -
ي ض. رسالة ماجستيري جامعة ا مير صايف للعلوم ا م ية. الر االدفاع المدنم كمنطقة المدينة المنورة

 السعودية.
 فم فالفلسطينيي الالجئيف وتشغيل الغوث وكالة فم ال امليف مشاركة  ثر :(2411) سهيلة العمريي -

 .لسةينل يزةي اإلس ميةي ال امعة رةيم لو  يير ماجستير رسالة. الوظيفم  دائه  على القرارات اتخاح
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 يفالت م شركات فم القرار اتخاح عملية فاعلية على التحويلية القيادة  ثر :(2412) حال  البزاليي -
 .ا ردن عماني ا اس ي اللرق  جامعة ماجستيري رسالة. األردنية

زمات وفق نموحج  ناا مقياس لخصائص القيادة األمنية فم الت امل مع األ  :(2449ال رجي حمود ) -
. رسالة ماجستيري جامعة صايف العرةية للعلوم ا م ية. الستجاكة للمفردة الختبارية   حادية الب د

 ي السعودية.الر اض
ي رسالة ماجستيري جامعة دور القيادة األمنية فم تجويد التدريب األمنمم(: 2418ال ي يي عيسى ) -

 ودية.ي السعا مير صايف للعلوم ا م ية. الر اض
 عةال ام ماجستيري رسالة. القرارات اتخاح عملية على الستراتيجم الذكاا  ثر :(2411) سعاد ماسمي -

 .للسةين يزةي اإلس ميةي
ي رسالة ماجستيري ال امعة  ثر الذكاا الستراتيجم على عملية اتخاح القرارات(: 2411ماسمي سعاد ) -

 ي للسةين.يزةي اإلس مية
. يةللشخص الكبر   الخمسة وال وامل الذاتية كالكفاية وعالقت  القرار اتخاح :(2417) محمد المحمودي -

 .سور ا دمل،ي دمل،ي جامعة ماجستيري رسالة
ي رسالة ماجستيري دور القيادات األمنية فم مواجهة الحدث اإلرها م(ي 2445المةيريي صالى ) -

 ي للسةين.جامعة صايف العرةية للعلوم ا م ية: الر اض

فاعلية اتخاح القرار وعالقتها كاألنماط القيادية الســــائدة لد  مديري المدارس (: 2411ياد )ال ىيهي إ -
 ي للسةين.عزةي ي رسالة ماجستيري ال امعة اإلس ميةال انوية كمحافظات غزة

ي رسالة ماجستيري مهارة القائد األمنم فم اتخاح القرار فم الظروف الطارئة(: 2447)الهذليي سعد  -
 ي السعودية.العرةية للعلوم ا م ية. الر اضجامعة صايف 

 المجالت والدوريات ال لمية: -7

 (ي " إدارة الموارد الىلر ة لي ال دمة المدصية "ي الم ظمة العرةية للت مية ااإلدارة. القالرة. 2445)عامر  -
 اذ ات ار(ي"أثر ر اع  الىرصامل الدراسـي مع الىيئة الدراسية على مهار 2446)عىد الحميدي عىد الم يد  -

ي القــالرة: ال معيــة 35عــدد القرار لــدا ط ب  ليــة المعلمين جــامعــة أم القرا" م لــة القرا ة االمعرلــةي
 الممر ة للقرا ة االمعرلة. 

ي العدد 26(ي القيادة اإلدار ة اللســ ة اإلدارة بالملــار ةي م لة اإلدارةي الم لد 1995الع اصيي عمــام ) -
 ة اإلدار ة.ي القالرة. ارحاذ جمعيات الت مي2
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(ي ا رمـــة ا م يــــة بين الت ةي  االمواجهــــةي المؤرمر ال ــــاصي إلدارة ا رمــــات 1993)محمـــدي المعتز  -
 أكتوةري القالرة. جامعة عين شما.  71-74اال وارثي الم عقد من 

(ي صــ ع القرار ا م ي المراح  االســمات المميزةي اللــارمةي م لة ال  ر 2444)ممــة ىي أحمد الســيد  -
 .7ي عدد 5ي شرطة اللارمةي جز  اللرطي

(ي 8) 0( العي ةي م لة الواحات للىحوث االدراســــــــــات رمدي 2449مرابةيي عادلي اعاللــــــــــة صحوي. ) -
148 – 119. 

 
 المراجع كاللغة اإلنجليزية: اثال ا 

- John, Hinck,” The Military leader and effective rhetorical skills” Faculty of 

the U.S army command and general staff college, 2003. 

- Reid, etal, Impact of Information on Corporate Decision Making: the UK 

Banking Sector,2003." 

- Goleman, Danial (2000). Emational Intelligence. bantam books, N, Y. 

- Vroom, V. H & Yetton. P. W. (1973). Leadership and Decision 

Making. Pittsburgh University of Pittsburgh Press, 13. 

- Lehrer, J. (2009). How We Decide. Houghton Mifflin Company. 

- Sofo, F. (2013). Adaptive Decision Making and Intellectual Styles. London. 

Stanley, A. (2014). Ask It: The Question That Will Revolutionize How You 

Make Decisions. Multnomah. 

- Stanley, A. (2014). Ask It: The Question That Will Revolutionize How You 

Make Decisions. Multnomah. 

- Allen, Kirk. (2005). Explaining Cronbach’s Alpha, University of Oklahoma 

Dept. of Industrial Engineering 

- Drost, Ellen. (2000). Validity and Reliability in Social Science Research, 

California State University, Los Angeles, Education Research and 

Perspectives, 38 (1) 105 - 112 

- Sullivan, John, Niemi, Richard. (2009). Rellabity And Validity Assessment, 

London, University of Minnesota 

- Ozen, G., Yaman, M. and Acar, G. (2012): Determination of the employment 

status of graduates of recreation department. The Online Journal of 

Recreation and Sport, Vol.1, lssue 2. 

 
 



156 
 

 
 

 المواقع اللكترونية: اراك ا 
 ( رعر ف بورارة الدا لية اا من الوط ي. م2416 0 1)ارارة الدا لية اا من الوط ي  -

https://moi.gov.ps).) 
 2416 3 5آ ر ر ارة للمومع  –الم لا التلر عي ال لسةي ي  -

http://www.plc.ps/ar/home/plc_law/140 
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 احث.ـمة  ـــل مهــــيـــــتسه (:0ملحق )-
  .ـــيـــكــــاب التحـــــــــطــــــــــ(: خ  8ملحق )-
 المح ميف ك ســــماا(: قائمة 7ملحق )-

 نهائم(: الستبانة كش لها ال4ملحق )-
 

 الملحق الخاصة بالدراسة
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 تسهيل مهمة كاحث(: 0ملحق )
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 (: خطاب التح ي 8لحق )م
 

 

 

 الل  كحفظ                              الفاضل/  الدكتور

 وبركات ،السالم علي   ورحمة الل  

 تحكيم استبيانالموضوع/ 
 يلعلميثمن جهود م ال ىيرة لي  دمة الىح  اأحترام ا أروجه إلي م بالتقدير ااال بدايةن للموضوع اع    باإلشارة

دراسة  ا جر ستىاصة االتي رل   أداة مياس ل مع المعلومات إلا سعدصي ان أضع بين أيدي م لقرات لذ  اال
"  لسطينمالفدور القيادة األمنية فم تحسيف كفااة اتخاح القرار  وزارة الداخلية  كاديمية بع وان "أ

الماجستير ر ما القيادة ااإلدارة لي الىرصامل الملترك بين لمتةلىات الحمول على درجة  اذلا است ماالن 
  .ممىيمية اإلدارة االسياسة اجامعة ا كادأ

ح  بمياية استىيان ل مع المعلومات حول موضوع الدراسةي لذا صرجو من سيادر م الت رم بإبدا  امد مام الىا
رأي م السديد امقترحار م بلأن لقرات االستىياني امدا اصتما     عىارة إلى المحور الم ما لها ا دمتها 

 دراسة.لهي اة الها اللبويي اأي امتراحات أا رعدي ت رراصها م اسىة لتحقي، ألداف ال

 تقبلوا منا جزيل الشكر والامتنانهذا و

 الباحث
 محمد عزات جم ة
1599193197 
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 (: قائمة ك سماا المح ميف.7ملحق )

 
 الصفة الوظيفية الس  م

 الجام ة اإلسالمية قاسم إسماعيل محمدد8   .0
 الجام ة اإلسالمية أكرم إسماعيل حسن سمور د8  .8
 مفتوحةجامعة القدس ال د8 أمجد عزات جمعة  .7

 جام ة الزهر كمال بكير ند8 أيم  .4

 الجام ة اإلسالمية الروس سليم أبو يد8 سام  .5
 جام ة غزة طارق مفلح أبو حّجيرد8   .1

  كاديمية اإلدارة والسياسة د. محمد إ راهي  المدهون   .3

  كاديمية اإلدارة والسياسة العزيز الجريسي محمد عبدد8   .2

 اديمية اإلدارة والسياسة ك محمود عبد الرحمن الشنطيد8   .9

 كلية فلسطيف التقنية يمنصور محمد األيوبد8   .01

  كاديمية اإلدارة والسياسة نبيل عبد شعبان اللـوحد8   .00

 جام ة القدس المفتوحة د8 نضال حمدان المصري  .08
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 نهائم(: الستبانة كش لها ال4ملحق )
 

 كاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات ال لياأ
 فلسطيف –رنامج الدراسات ال ليا المشترك مع جام ة األقصى غزة  

 تخصص القيادة واإلدارة
 

 ة،المحترم/  ..................................األخ الكريم/ األخت الكريمة

 تحية طيبة وبعد،

 الموضوع: تعبئة استبانة بحث علمي
 

نية في تحسين كفاءة اتخاذ القرار بوزارة الداخلية واالمن " دور القيادة األم: يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان
ة اإلدارة والسياس للحصول على درجة الماجستير من البرنامج المشترك بين أكاديمية وذلك "الفلسطينيالوطني 

 .تخصص القيادة واإلدارة –للدراسات العليا وجامعة األقصى بغزة 
 ة التي تم تصميمها ألغراض البحث العلمي بهدف جمع المعلوماتلذلك يسعدني أن أضع بين أيديكم هذه االستبان

 لدراسة،اوإليمان الباحث بأن العاملين بالوزارة هم األكثر معرفة ودراية بالوضع القائم في الوزارة محل الالزمة للدراسة، 

ألسئلة ا ابة عناإلج لذلك أرجو أهل خبرة واختصاص وأنهم خيرُ معين للوصول إلى المعلومات المطلوبة، كونهم
موضوعية أماًل راجين منكم الدقة وال، (السامية الرتب: )التالية بمتحرين إحدى المناص االستبانةالتي تتضمنها هذه 

 سة، مؤكدين لكم أن البيانات التي سيتم الحصول عليها ستبقى سريةاالدر  في الوصول إلى معلومات أفضل لموضوع
 . العلمي ض البحثاولن تستخدم سوى ألغر 

 شاكرين ومثمنين حسن تعاونكم ودمتم، 

 الباحث                                                      

 محمد عزات عبد المجيد جمعة                                                                   
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 : البيانات الشخصية ولا 

 الجنس: -0
       ذ ر                        أص ى 

 الحالة الجتماعية: -8

 
 المؤهل ال لمم: -7

       ثاصو ة عامة لما دان                      متوس  دبلوم 
      ب الور وس          دراسات عليا 

 الرتبة ال س رية: -4

 
 

 :سنوات الخدمة -5
       5  س وات لأم                         س وات 14إلى  8من 

       س ة 15إلى  14من                15 س ة لأك ر 

 المحافظة: -1

 
 

 م ان ال مل: -3
       اإلدارات المر ز ة                        الم ابرات 

      موا ا من الدا لي                موا ا من الوط ي 

       متزاج                        أعزب    أ را 

      رالد                        دممق   عقيد 
      عميد                      لوا  

      رلى                       ان يوصا    الوسةى 
      يزة                اللمال  
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 منيةالقيادة األالمحور األول: 

موافق  ال بارة م
 كشدة

 م ار  محايد موافق
م ار  

 كشدة
  السمات الشخصية المطلوب توفرها فم القيادة األمنية.: ول د األ الب  
      القدرة ال سدية اليامة ال سم.  .0
      القدرة على الهدا  اضى  ال  ا.  .8
      القدرة على الحزم.  .7
      القدرة على ارزان الل مية.  .4
      القدرة على سرعة الىديهة.  .5
      القدرة على مواجهة التحديات.  .1
      لقدرة على  سق ثقة ار ر ن.ا  .3
      القدرة على المراصة لي التعام .  .2
      القدرة على رحم  المسئولية.  .9

      القدرة على رحم  الملاق لي    الظراف.  .01
      القدرة على التحلي بقوة اإلرادة.  .00
      القدرة على العدل.  .08
      القدرة على الت اؤل.  .07
      التعىير لي م تلف الموامف.القدرة على حسن   .04
      القدرة على التحدث بة مة.  .05
  المهارات القيادية المطلوب توفرها فم القيادة األمنية.: نم د ال االب  

      .روظيف اإلم اصيات الل مية  .01
      ابت ار اسال  جديدة لمواجهة الموامف.  .03
      امت ك رمام المىادرة.  .02
      .رقانإ  ا ة ا ص ار ا عمال بإ  .09
      االست ادة من التق يات الحدي ة.  .81
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      رىسي  اإلجرا ات.  .80
      القدرة على االستماع.  .88
      القدرة على اإلم اع.  .87
      ا.القدرة على التح يز مع و ن   .84
      القدرة على التذ ر.  .85
      القرا ة السر عة للموامف الحرجة.  .81
       الو ات.القدرة على ررريق ا  .83
      القدرة على ا تيار المساعدين ا ك ا .  .82
      القدرة على الت و ق.  .89
      القدرة على ر ظيم الومت.  .71
  النمط القيادي الم بر عف القيادة األمنية:  الث د الالب  

      يسمى القالد بتىادل ا ل ار.  .70
      يعزا ص ا  العم  ل هود المرؤاسين معه.  .78
      لرك القالد المرؤاسين لي ر ةي  العم .ي  .77
      يل ع القالد العم  برا  ال ماعة.  .74
      يوارن القالد بين ص حيات امدرات المرؤاسين.  .75
      يعتىر الم املة مضيعة للومت اال لالدة م ها.  .71
      ب  سه. ةممهيت ذ القرارات ال  .73
      رعامله. يعتمد القالد على أسلوب ا مر اال هي لي  .72
      با صظمة االتعليمات. ايتقيد القالد حرلين   .79
      ي  رد القالد لي اضع  ة  العم .  .41
      يياب القالد ال يؤثر على سير العم .  .40
      يتهرب القالد من مواجهة مل  ت العم .  .48
      يتقى  القالد أي ربيير يقترحه المرؤاسين لي أسلوب العم .  .47
      .القالد عادة لي ار اذ القراريتردد   .44
      يتسال  القالد مع المرؤاسين المقمر ن لي أعمالهم.  .45
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 اتخاح القرار: ال انمالمحور 

موافق  ال بارة م
 كشدة

 م ار  محايد موافق
م ار  

 كشدة
      يمتلا العديد من الىدال  الم اسىة ع د ار اذ القرار.  .0
      مرؤاسين لي ار اذ القراريلارك أصحاب اال تماص من ال  .8
      يراعي إم اصيات العاملين ع د ار اذ القرار.  .7
      يراعي القواصين اا صظمة ع د ار اذ القرار.  .4
      يتابع  ةوات ر  يذ القرارات المت ذة.  .5
      يراعي ا تيار الومت الم اسق لت  يذ القرار.  .1
      ي تار أصسق الىدال  المقترحة.  .3
      يضع  ةة لت  يذ القرار.  .2
      يتلما الملاك  لي العم .  .9

      يستةيع رم يف الملاك  بمورة م اسىة.  .01
      يعم  على معرلة جذار ارىعيات أي مل لة.  .00
      ي َ ون ح م القرار حسق ح م المل لة.  .08
      يحت   بالمعلومات بمورة رسه  است دامها ع د القرار.  .07
      املين على رقديم الىياصات االمعلومات ال رمة.يل ع الع  .04
      يست دم المعلومات ذات الع مة بمورة م اسىة.  .05
      يحل  الىياصات االمعلومات بأسلوب م ظم.  .01
      يتقى  الحلول المقترحة من المرؤاسين لح  المل لة المةراحة.  .03
      لديه المراصة لي التعام  مع المل  ت.  .02
       ترض أك ر من بدي   ي مرار.ي  .09
      يقارن بين الىدال  لتحقي، ا لداف المحددة.  .81
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  سماا شخصيات المقا لة(: 5ملحق رق  )
 

 م ان ال مل الس  م
 لواا/ ن ي  محمد الغول  .0

 

 مف الو نمقائد قوات األ
 

 عميد/ جاسر سليمان المشوخم  .8
 

 مدير هندسة المتفجرات
 

 حمد  ركةعميد/ سالمة م  .7
 

 مدير هيئة التنظي  واإلدارة
 

 مدير عمليات جهاز الشر ة  ال ميد/   و ال ز المبحو   .4
 عقيد / ر فت محمد سالمة  .5

 

 مدير شر ة محافظة رفح
 

 نائب مدير جهاز المباحث ال امة قيد/ ريا  القاضمع  .1
 مقدم/ يوس  سلي  ال مرنم  .3

 

 مدير جهاز المخا رات رفح
 

 مدير هيئة الحدود  د نوفلمقدم/ رامم  حم  .2
 قائد قوات األمف الو نم الكتيبة  مقدم/ م تز عيد  .9

 
دراســــــة مع ال إليها االســــــت ســــــار من   لهم عن أســــــىاب ال تالل التي روصــــــلت مقابلة المذ ور ن أع   ارم رم

 التر يز على الى د الذي حم  على أعلى ارن صسىيي االى د الذي حم  على أم  ارن صسىي.
 

 


