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 ذاءــــــــإه

 ج

ْاءد ْه ْاإل
 ...يةاِفحة والَعالصِّ ثوَب اهلُل انََُصألَب ،يةي الػالأمِّاحلبيب و يالِدإىل َو

 ...َهِتاظأىَه وأعلى درج ع اهلُل، رَفَخَواتيوأ أِخيإىل 

 ...ىيااة الدُّاحلَي زييُةيين وَع رُةُق "حمند" ِييواِب "داليُ"، زوجيتإىل 

 ...عرظُ يف ظلِّ، مجعين اهلل بَه باِءواألقِر قاِءواألصِد اِباألحَب إىل

 ..األبرار. َداءالعُّ ،فيضفض واليَّوا باليَّاُدمً َج إىل

 ...لواِشراىا الَبأِش ،جً والصجَّاٌي الصِّاألحرار قاٍِر إىل

 ...الاىا األبَطجرَحا وما خِبُلوا، ِوإىل مً ضحَّ

 ...احلبيبة طنيلِصِفاجملاٍديً املرابطني على ثرى  ناة الدِّيً وُحرَّاط العقيدة،ُحإىل 

 ...َهَه وثوابِتومقدشاِت َهجني بأرِضعبُِّتَه امِلكني مببادِئإىل املتنصِّ

 ...يف قطاع غسة خاصةاحملاصريً إىل ظعبيا الفلصطيين الصابر عامّة، وإىل أٍليا 

 ..زٍرة املدائً وعروط فلصطني، القدط.و األرض املباركة إىل

 ..جد األقصى.املرابطني واملرابطات يف باحات املِصواألحرار واحلرائر  إىل

 ...وا، أيينا حلَّوا وارحتُلالجُّوَّار ارخَياأَلار غَيار اأَلحَرإىل اأَل

 ..وجيدّا. وزارة الداخلية واألمً الوطين، قادّةاٍرة ميتصيب إىل العيوٌ الصَّ

 ...الب األكادميية كٌل بامسُ ولقبُمالئي، ُطإىل ُز

َُ واإلرظاد.صَح والتَّ، وقدَّو إليَّ اليُّمً لُ فضٌل عليَّ إىل كلِّ  ..وجي

                                                ...عتواِضامُل َيَِدُج رةمَثي ِدٍُِأ
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 وِعرفاٌر ـــكش  

 انــخفٌخ وع  ــكش  
وَانِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلمَ   وعهىقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنًِ أَنْ أَشْكُرَ وِعْمَتَكَ انَّتًِ أَوْعَمْتَ عَهًََّ } تعااى قال هللا 

َّتًِ   صَانِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْهِحْ نًِ فًِ ذُرٌِّ
 
 (51: األحقاف) { انْمُسْهِمِنيَ مِهَ وَإِوًِّ إِنٍَْكَ تُثْتُ إِوًِّ ۖ

اا اىحسااهلل  اىاانب تشعستاا  تااتؼ   اا    اىحات، أحسااهللر ر اا  حساااىر  ًًا طيًااًا كًاركااًا لياا  ك   هللًا كثياا
اا اا     ساواتاىد  اا    رض، واأل وك   ،اىًذاايً اىشاان ً ع اا  وأساا ؼوأصاا   ، بعااهلل كااؽ تاا     كااا تاا  وك 

ًاج اىسشياً ًل إىا   صاحً و وع ا  لىا   ملسو هيلع هللا ىلص دمحم سايهللاااىسًعاؾث رحسال ى عااىسيؽ  ،واىدا وكاؽ اقتىا  أها
 ،،،و عهلل  ؾم اىهلل   ؽ

ًارًا  ،(:5/44الرتمذذذ ي )  مننن يشير ننناسيال يننن هللايشير ننناسي  )) ملسو هيلع هللا ىلص ااظبلقاااًا كاااؽ قؾىااا  وإقااا
ًب  أن ُأتاهللب   ىا  يظيا ألصاحا  اىىزا  بىزا  ؼ،  ًب و  ُتار بعاهلل ألصاحا  اىىزا  اكتشااا  و تقاهلل 

 إاجاز هنل اىهللراسل.ل  هللا 
ااتهللايااًل  اا اىاانب الجخيدــي عبــج العديــد دمحماىىاضاا /  هللكتؾرى اا رًأتقااهللم بجل اا  اىذ    تىز 

ًاف ًسااىل هانل ع ا  باإلتا أعظااا  كاؽ و  ،تابعال اىحثيثالواىسُ را  واىتؾييا  ع ا   باىش   ىاؼ  ًخا   و  ،اى
 .اىكثيً اىكثيً ع س    وحري ل   وقت   

ا  ، السديشـي عطيـة أسـامة/ اىىاضا  ر اهللكتؾ ىرً اىذابم وأتقاهللكساا  ًسااىل، بسشاقذال ىتىز   اى
كؾلوىؤلساتنة األلاض  كحر  س  االستًاال ع   كا   .قي سل وتعهلليبلت   كبلحغات  كؽ  قهلل 

رئاي   كًباىن    وأخص   ،ىدياسلأكاديسيل اإلدارة وا ل  ُلكبل اىعاك يؽ و اىهللر  سيؽ و سُ اى وأترً
خ   اىنب ال السجىؽن دمحم إبخاىيػ األكاديسيل اىهللكتؾر/   .ظبل اى خهللكلً ي هللًا ل   هلل 

ًساىل ُىغؾ  اً  الباز دمحم جياداىهللكتؾر اىىاض /  ترًكسا وأ كاا وإكبلئي اًا، و  ىتىز    تتهللقيق اى
 ل  هنل اىهللراسل. كًيً  ، وكا أتهللال كؽ اهتسام   قي  سل وكبلحغات   وتؾيي    ك  كؽ ار   قهلل  

ااو  ًلااان رًأتقااهللم بجل اا  اىذ  ً اال اىى دااظيش  واىع ًطل اىًح ع اا  كااا  ،ويشااهللاً  قيااادةً  ىج اااز اىذاا
 .ت ؾل كؽ عقًاوكا ذى   كؾل كؽ تد يبلت  قهلل  

ًًا أترً   .كؽ ساهؼ ل  إاجاز هنل اىهللراسل ك   ك   كؽ أعااش  ووقف بجااً ، و وأخي
ـــــــفجـــــــ ـــــــي ول  الجـــــــدال  وأســـــــ ل هللا ل ـــــــي خيـــــــخ داىػ هللا جسيعـــــــا  عش   ـــــــي  ـــــــجاد والق  ػ الد  .ؽلب 
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 انخ الصة

 الخ الصة
ًفاىت   إىااا  راسااالاىهلل    هاااهللل  ًا  اىاااؾعيى ،  إىااا  عااا كداااتؾا لاع يااال اىقياااادة، وكداااتؾا االيتااا

ًو  تاااايؽ كتؾسااااظات اسااااتجابات  ًلاااال اىىاااا وتحهلل ااااهلل طًيعاااال اىعبلقاااال تيش سااااام كسااااا وهااااهللل  إىاااا  كع
ً اااال اىى دااااظيش  اىسًحااااؾهيؽ  ًطل اىًح ًالياااال ىااااهللا اىعاااااك يؽ لاااا  ي اااااز اىذاااا ًات اىهلليسغ تًعااااًا ى ستغياااا

 باىسحالغات اىجشؾ يل.
االستًاال كأداة رئيدل ىجسع اىًيااات،  قاىتح ي  ، وطً   اىؾصى  اىسش ج اىًاحث واستخهللم

ً اااال اىى دااااظيش   اىهللراساااال كجتسااااعوتكااااؾن  ًطل اىًح كااااؽ يسيااااع اىزااااًاي اىعاااااك يؽ لاااا  ي اااااز اىذاااا
ًاد  ( ضابظًا، وتؼ اختيار عيشل عذؾائيل طًقيل341باىسحالغات اىجشؾ يل، واىًاىغ عهللدهؼ ) كؽ أل

ًداد )181وعهللدها ) ،كجتسع اىهللراسل ( كؽ %90.6) ( استًاال تشدًل164( ضابظًا، وىقهلل تؼ است
 .عيشل اىهللراسل

م رت  :الخئيدة التالية الشتائج إلى الجراسة وخ 
  ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يال  فاعمية القيادةكدتؾا ً ًطل اىًح ىهللا قادة ي از اىذ

 (.متؽسطة(، وهؾ تهللريل )%63.91يا  تؾزن ادً  )
  ااااال اىى داااااظيش   االغتـــــخاب الـــــؽظيفيكداااااتؾا ً ًطل اىًح ىاااااهللا اىعااااااك يؽ لااااا  ي ااااااز اىذااااا

 (.متؽسطة(، وهؾ تهللريل )%54.67زن ادً  )باىسحالغات اىجشؾ يل يا  تؾ 
  عالقة عكديةويؾد ( 0.05ذات دالىل إحرائيل كتؾسظل عشهلل كدتؾا≥α تيؽ لاع يال )

ً ااااال اىى داااااظيش   ًطل اىًح ًا  اىاااااؾعيى  ىاااااهللا اىعااااااك يؽ لااااا  ي ااااااز اىذااااا اىقياااااادة، وااليتااااا
 باىسحالغات اىجشؾ يل.

 :ياأىس    مؼ كان ؽصياتالت   مؼ العجيج راسةالج    متوقج  
  اال اىى دااظيش  كااؽ خاابلل تااؾليً تي اال ً ًطل اىًح االهتسااام تل ااادة لاع ياال قيااادة ي اااز اىذاا

 كشاسًل ى ؼ كؽ حيث اىتظؾ ً، واىتهللر  ، واىتأهي .
  ،ًورة تسراااايؽ اىعاااااك يؽ، وزرف اىثقاااال لاااا  اىؾساااا ؼ كااااؽ خاااابلل اذااااً اىقاااايؼ اىداااا ؾكيل ضاااا

ًا .واألخبلقيل، وإبعادهؼ عؽ اإلحًاي، واىذعؾر باىعلىل،   وااليت
   اااال اىى دااااظيش ً ًطل اىًح تعل اااال اىتؾاصاااا  اإلدارب وااليتساااااع  تاااايؽ قيااااادة ي اااااز اىذاااا

 واىعاك يؽ بسا يزسؽ حىل اىعاك يؽ ع   اىعس  واإلاجاز واىتظؾ ً ىؤللز .
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Study Abstract 
 The aim of the study was to identify the level of leadership 

effectiveness, the level of functional expatriation, and the nature of the 

relationship between them. The aim was to know the differences 

between the responses of the respondents according to the demographic 

variables in the Palestinian police force in the southern governorates. 

 The researcher used the analytical descriptive method, and applied 

the questionnaire as a main tool for data collection. The study population 

consisted of all (341) officers of the Palestinian Maritime Police in the 

southern governorates. A random sample of (181) members of the study 

community was chosen. , And (164) (90.6%) of the sample were 

retrieved. 

The study concluded the following main findings: 

 The level of leadership effectiveness among the leaders of the 

Palestinian maritime police in the southern governorates was 

relatively high (63.91%), which is (medium). 

 The level of expatriate employment among the staff of the 

Palestinian Maritime Police in the southern governorates came at a 

relative weight (54.67%), which is (medium). 

 There was a statistically significant inverse relationship at the 

level (α≤0.05) between driving efficiency and functional 

expatriation among the staff of the Palestinian Maritime Police in 

the southern governorates. 

The study presented several recommendations, the most important 

of which were: 

 To increase the effectiveness of the leadership of the Palestinian 

Maritime Police by providing a suitable environment for them in 

terms of development, training and rehabilitation. 

 The need to empower workers, and instill confidence in them 

through the dissemination of behavioral values, and moral, and 

away from frustration, and the sense of isolation, alienation. 

 Enhancing the administrative and social communication between 

the leadership of the Palestinian Maritime Police and the 

employees, in order to encourage the employees to work, achieve 

and develop for the better. 
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ً ل 4 تًل اىعدر  77 تؾز ع عيشل اىهللراسل حد  اىً 
 78 تؾز ع عيشل اىهللراسل حد  اىسؤه  اىع س  5



 

 

 ك

 انفّهرش

 80 كقياس دريات اىسؾالقل 6

7 
ًاتيجيل واألههللاف اىسحهللدة"  ًؤ ل االست ًات كجال "اى ًة كؽ لق كعاك  االرتًاي تيؽ ك  لق

 واىهللريل اىك يل ى سجال
81 

ًات كجال "اىتخظيط اىجيهلل" واىهللريل اىك يل ى سجالكعاك   8 ًة كؽ لق  82 االرتًاي تيؽ ك  لق
ًات كجال "اىتأهيً اىىعال" واىهللريل اىك يل ى سجال 9 ًة كؽ لق  83 كعاك  االرتًاي تيؽ ك  لق
ًات كجال "اىستابعل واىتقؾ ؼ" واىهللريل اىك يل ى سجال 10 ًة كؽ لق  83 كعاك  االرتًاي تيؽ ك  لق
ًات كجال "اىعلىل" واىهللريل اىك يل ى سجال 11 ًة كؽ لق  84 كعاك  االرتًاي تيؽ ك  لق
ًات كجال "اىعجل" واىهللريل اىك يل ى سجال 12 ًة كؽ لق  84 كعاك  االرتًاي تيؽ ك  لق
ًات كجال "اىبلكعيار ل" واىهللريل اىك يل ى سجال 13 ًة كؽ لق  85 كعاك  االرتًاي تيؽ ك  لق
ًات كجال "اىبلكعش " واىهللريل اىك يل ى سجالكعاك  االرتًاي  14 ًة كؽ لق  85 تيؽ ك  لق

15 
ًا  اىؾعيى (  كعاك  االرتًاي تيؽ دريل ك  كجال كؽ كحؾر )لاع يل اىقيادة( و)االيت

 واىهللريل اىك يل ىبلستًاال
86 

ًواًاخ واىتجلئل اىشرىيل ىقياس هًات االستًاال 16  87 كعاك  أىىا ك
 89 اىظًيع  ىسحاور االستًاالاختًار اىتؾز ع  17
 92 اىؾسط اىحدات  واىؾزن اىشدً  ىسحؾر لاع يل اىقيادة 18
ًاتيجيل واألههللاف اىسحهللدة 19 ًؤ ل االست  93 اىؾسط اىحدات  واىؾزن اىشدً  ىًعهلل اى
 95 اىؾسط اىحدات  واىؾزن اىشدً  ىًعهلل اىتخظيط اىجيهلل 20
 96 اىتأهيً اىىعالاىؾسط اىحدات  واىؾزن اىشدً  ىًعهلل  21
 97 اىؾسط اىحدات  واىؾزن اىشدً  ىًعهلل اىستابعل واىتقؾ ؼ 22
ًا  اىؾعيى  23  99 اىؾسط اىحدات  واىؾزن اىشدً  ىسحؾر االيت
 101 اىؾسط اىحدات  واىؾزن اىشدً  ىًعهلل اىعلىل 24
 102 اىؾسط اىحدات  واىؾزن اىشدً  ىًعهلل اىعجل 25
 103 اىشدً  ىًعهلل اىبلكعيار لاىؾسط اىحدات  واىؾزن  26
 105 اىؾسط اىحدات  واىؾزن اىشدً  ىًعهلل اىبلكعش  27
ًا  اىؾعيى  28 ًسؾن تيؽ لاع يل اىقيادة، وااليت  106 كعاك  ارتًاي تي
ًا  اىؾعيى كعاك   29 ًاتيجيل واألههللاف اىسحهللدة، وااليت ًؤ ل االست  108 االرتًاي تيؽ اى
ًا  اىؾعيى االرتًاي تيؽ كعاك   30  110 اىتخظيط اىجيهلل، وااليت
ًا  اىؾعيى اىتأهيً اىىعالاالرتًاي تيؽ كعاك   31  111 ، وااليت



 

 

 ل

 انفّهرش

ًا  اىؾعيى كعاك   32  112 االرتًاي تيؽ اىستابعل واىتقؾ ؼ، وااليت
ًا  اىؾعيى  33  114 اتائج اختًار تح ي  االاحهللار اىستعهللد ألبعاد لاع يل اىقيادة ل  االيت
 116 ىستغيً اىعسً ANOVAاتائج اختًار "اىتًا ؽ األحادب"  34
ً ل ANOVAاتائج اختًار "اىتًا ؽ األحادب"  35 ًتًل اىعدر  117 ىستغيً اى
 118 اىسؤه  اىع س  ANOVAاتائج اختًار "اىتًا ؽ األحادب"  36
 119 ىستغيً اىعسً ANOVAاتائج اختًار "اىتًا ؽ األحادب"  37
ً ل ANOVAاتائج اختًار "اىتًا ؽ األحادب"  38 ًتًل اىعدر  121 اى
 122 اىسؤه  اىع س  ANOVAاتائج اختًار "اىتًا ؽ األحادب"  39
 129 اتائج كهللا تحقق أههللاف اىهللراسل 40
ًح ىتشىين تؾصيات اىهللراسل 41  130 اإلطار اىسقت

 

 قائسة األشكال
رقػ 
 الذكل

 الذكلبيان 
رقػ 
 الرفحة

ًات اىهللراسلأاسؾذج  1  6 ىستغي
 19 عشاصً اىقيادة 2
ً ل اىى دظيش  3 ًطل اىًح  48 هير يل ي از اىذ

 

 قائسة السالحق
رقػ 
 السمحق

 السمحقبيان 
رقػ 
 الرفحة

 147 قائسل بأسسا  اىدادة اىسحرسيؽ 1
 148 االستًاال األوىيل قً  اىتحريؼ 2
 149 االستًاال اىش ائيل بعهلل اىتحريؼ 3
ًف اإلحرائ تشدي   4  150 اىسذ
ً ل 5 ًطل اىًح  151 تد ي  ك سل اىًاحث ىج از اىذ
ًاف 6  152 كتا  اىسؾالقل ع   اإلت
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لانفصم  راضة األوَّ  اإلطار انعاو نهّذِ

 لالفرل األو  . 1
 راسةلمج    العاماإلطار 

 
 مة  مقج  

 4.4   راسةذكمة الج   م 
 8.4  راسةالج   تداؤالت 
 1.4  راسةالج   أىجاف 
 1.4  راسةالج   أىسية 
 1.4  ياتغيخاتم  و  راسةالج   ن سؽذج 

 1.4   راسةالج   ات فخضي 

 1.4   راسةالج   ود ج  ح 
 2.4   راسةالج    رطمحاتم 

 3.4 عؽبات   راسةالج    ص 
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مة  :مقج  
كشان عاهللة ساشؾات تظاؾرات  هللوىال ل داظيؽتاىسحالغات اىجشؾ يل اىسح   ل   اىؾضعيذ هلل 

ًة،  ،وتااااهللهؾرات عاااهللة ،هاكااال ساااؾاً  ع اااا  اىرااااعيهلل وتحااااؾالت واساااعل وكتبلحقاااال لاااا  كجااااالت كثياااا
ًواتااا ، قتراااادب، أو األكشااا ، أو االيتسااااع ، كاااؽ حراااار، وتجؾ اااعاىدياسااا ، أو اال ، وقظاااع ى 
ًوف صعًلم يجاهلل اإلاداان اىدا  لا  لوهنا تهللورل  ؤهً س ًًا ع   اىحياة اىخاصل باىسؾاطشيؽ،  وع

 اا ، م لتااؤهً ساا ًًا ع اا  عسؾ اتعكؾاي اال ت ااػ اىراا ع اا كذااك  أرهقاا  كاه اا ، و ااات ييااً قااادر 
ً دااالً  وحياتااا  اىس شيااال، ًا    ىيجاااهلل اىدااا  ل ًتاااهللاا  وعيىااا    ى ذاااعؾر باااايت لااا  اىعسااا ، وهااانا تاااهللورل  
ًار واالزدهااار بذاات  اىسجاااالت، واألاذااظل، و  ،حريساال لاع اال ىبلسااتعاال بقيااادة قااادرة ع اا  االسااتس

ات اىستاحاالم ىتظ يااً تي اال اىعساا ، وتشقياال ئ  واإلكرااااو اسااتخهللام تاات  اىؾسااا واىعس يااات اىسخت ىاال،
ًوف االيتساعيلم  ًا . ى تخىيف كؽاىغ  تؾائ  االيت

ًاد اىعاك يؽ ل  اىسشغسل، واىتشديق  وهام بارز   وى قيادة دور   ل  تىديً س ؾر وأطًاف األل
ً قل اىسث   ىتحقيق أههللاف ويايات اىسشغسل ًب،  ليسا تيش ؼ، وتؾيي  ؼ باىظ  ً  (.99: 2012)اىح

ًاد اىسشغساال، واىتشداايق  ًا لاا  اىقااهللرة ع اا  قيااادة ألاا كسااا وأن ىىاع ياال اىقيااادة األهسياال اىكًاا
اىجؾاااا ، بسااا يحقااق و  ًاا  كراااى  اىسشغساال، واىقااهللرة ع اا   يسيااعليسااا تيااش ؼ، واىتااأهيً لااي ؼ كااؽ 

 اىحهلل كؽ اىسذاك  االيتساعيل واىرعؾ ات اىت  تؾاي  اىعاك يؽ ل  اىسشغسل.
ً ؽ، واىىبلساىل...وقهلل تغ   ًا  اىجاا  األكًً كؽ اهتساكات األدبا ، واىسىكا وقاهلل  ،االيت

ًة إاداااايل ويااهللت اىداا  لاا  كخت ااف  اع ااً كؾضااؾعًا أساساايًا لاا  كثيااً كااؽ األعسااال، وهااؾ عاااه
ًا  اىاؾعيى ، باات واضاحًا ىاهللا اىعااك يؽ لا  يأاساي اىحيااة اال تساعيال، ىشجاهلل أن اىذاعؾر باااليت

ًاد  م كساااااؾكياااال أو اىخاصاااالاىسشغسااااات سااااؾاً  اىحر  ااااؤدب إلضااااعاف اىقااااهللرة االاتايياااال ىااااهللا األلاااا
)اىىبلحااا ،  اىعااااك يؽ، كساااا و اااؤهً سااا ًًا ع ااا  كداااتؾا أدا  اىسشغسااال باىشداااًل ىؤلهاااهللاف اىسشذاااؾدة

2013 :11.) 
ً ل اىى دظيش  يل و  ًطل اىًح كؽ كرؾااات وزارة اىهللاخ يال  وأصيبلً  اً ك س اً  عتًً ي از اىذ

ًاً  أعياهلل تذاري   حياث واألكاؽ اىاؾطش ، ، وتقاع م2016كج ااز كداتق  لا  ساًتسًً كاؽ اىعاام  كاؤخ
ًار ليسااا  تع ااق بااأكؽ وحع اا  عاتقاا  ك ااام بدااط األ ساياال اىحااهللود اىداااح يل ىقظاااف ياالة كااؽ واالسااتق

ً لط)ي از اىذً   (.2017، ل اىًح
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ًا  اىؾعيى ، وتحهلل اهلل أتاراى ، ول  إطار كا سًق يأت  هنا اىًحث ىهللراسل  كدتؾا االيت
ًطل يااقواىعساا  ع اا  إزاىتاا  باىقااهللر اىسدااتظاف، وذىااػ كااؽ خاابلل قياااس كااهللا لاع ياال  ادة ي اااز اىذاا

ً ل اىى دظيش  ًا  اىاؾعيى  ىاهلل  ؼم اىًح ، واىقهللرة ع   اىتأهيً ل  اىعاك يؽ، وكعاىجل كذار ل االيتا
ا  اىعااك يؽ، وز اادة اىقاهللرة االاتاييال ىااهلل  ؼ، تاتسرؽ اىسشغسال كاؽ ت ي ال تي ال عسا  كشاسااًلم إلرضاى

 كدتقًبًل.  اوكراىح ،بسا يحقق أههللاف اىسشغسل اىسشذؾدة

 :راسةذكمة الج   م   1.1
تاارؾا بعااض اىعاااك يؽ  اىًاحااث كااؽ خاابلل عس ا  لاا  إحااهللا اىسؤسدااات اىحرؾكيال، تاعً

ًة،و  ىدؾ  اىعبلقل كاع اىقياادة اإلدار ال، ًت ذىاػ اتاائج بعاض كساا  ااتذاار وتؾساع هانل اىغااه وأع ا
(، ودراساال )أتااؾ 2012(، ودراساال )تااًات، 2011اىهللراسااات اىدااابقل، كثاا : دراساال )أتااؾ ساا ظان، 

كساااااا اساااااتهللع  ى ًاحاااااث دراسااااال، وتح يااااا  كخااااااطً   (،2017(، ودراسااااال )ساااااعيهلل، 2015ع ااااا ، 
ً اال اىى دااظيش  باىسحالغااات اىجشؾ ياال ًطل اىًح ًا  اىااؾعيى  ىااهللا اىعاااك يؽ لاا  ي اااز اىذاا ، االيتاا

ًلل اىعبلقل ليسا تيش سا.  ودور اىقيادة اىىاع ل ل  هنل اىحاىل، وكع
ًا  اىؾعيى   ًة االيت ، كاؽ أهاؼ وأخظاً اىغاؾاهً ع ا  كالال وكبلكح ا ،أتراى ابتعهلل عاه

(، عاؽ اىعااك يؽ 2015، وهانا كاا أوضاحت  دراسال )أتاؾ ع ا ، اىعاك يؽ لا  اىسؤسداات اىحرؾكيال
ًتاا  دراساال )سااعيهلل، لاا  وزارتاا  اىعساا  واىذاا ؾن  ( لاا  اىعاااك يؽ لاا  2017االيتساعياال، كسااا وأع 

 وزارة األوقاف واىذ ؾن اىهلل شيل.
ًا ، وتاالداد حهللتاا  تتااؾلً اى دوتتعااهلل عؾاكاا  اىسشاسااًل، و تلا ااهلل ااتذااارل. و ااؤكؽ أبعاااد االيتاا

 اىسؤسداال، واىؾصااؾل إىاا  األهااهللافى ااا اىااهللور األكًااً لاا  االرتقااا  باىًاحااث بااأن اىقيااادة اىىاع اال 
( عاااؽ كؤسدااال اىخاااهللكات اىظًيااال 2016اىسشذاااؾدة، وهااانا كاااا كذاااى  عشااا  دراسااال )أتاااؾ اااااكؾس، 

ً ل.  اىعدر
 :راسةتداؤالت الج    2.1

ًئي  اىتاى : اىهللراسلتت خص كذر ل   ل  اىتداؤل اى
فاعمية القيادة باالغتخاب الؽظيفي لجى العامميؼ في جياز الذخطة البحخية الفمدـطيشي  دورما 

 ؟بالسحافعات الجشؽبية
 الفخعية التالية:داؤالت ت  ويتفخع عشو ال
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ً اااال اىى داااظيش  باىسحالغااااات  .1 ًطل اىًح كاااا كداااتؾا لاع ياااال اىقياااادة ىااااهللا قاااادة ي اااااز اىذااا
 اىجشؾ يل كؽ وي ل اغً اىعاك يؽ لي ؟

ً ااال اىى داااظيش  كاااا  .2 ًطل اىًح ًا  اىاااؾعيى  ىاااهللا اىعااااك يؽ لااا  ي ااااز اىذااا كداااتؾا االيتااا
 باىسحالغات اىجشؾ يل؟

ًا  و لاع ياااال اىقيااااادة تاااايؽ  (α≤0.05)ارتًاطياااال عشااااهلل كدااااتؾا  هاااا  تؾيااااهلل عبلقاااال .3 االيتاااا
ً ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل؟ ًطل اىًح  اىؾعيى  ل  ي از اىذ

ًا  اىؾعيى ؟اىقيادة ع ه   ؾيهلل تأهيً ألبعاد لاع يل  .4    االيت
ًو  ذات دالىال إحراائيل .5 ىىاع يال اىقياادة ىاهللا قاادة  (α≤0.05) عشاهلل كداتؾا  ه  تؾيهلل لا

ً اال كااؽ وي اال اغااً اىعاااك يؽ لياا ، تعاالا ىستغيااً ًطل اىًح )السؤىــل العمســي   ي اااز اىذاا
 ؟الفئة العسخية  الختبة العدكخية(

ًو  ذات دالىااال إحراااائيل عشاااهلل كداااتؾا  .6 ًا   لااا  كداااتؾا  (α≤0.05) هااا  تؾياااهلل لااا االيتااا
)السؤىل العمسي  الفئة العسخية  الختبة  تعلا ىستغيً ىهللا اىعاك يؽ ل  اىج از، اىؾعيى 
 ؟العدكخية(

ًح ىل ااادة لاع ياال اىقياااد .7 ً اال اىى دااظيش  ة ىااهللا قااكااا اىترااؾر اىسقتاا ًطل اىًح ادة ي اااز اىذاا
ًا  اىؾعيى ؟ ًة االيت  باىسحالغات اىجشؾ يل ى حهلل كؽ عاه

 :أىجاف الجراسة 3.1
ًابظل كؽ األههللاف تتسث  ل    :اىتاى ت هللف هنل اىهللراسل إى  تحقيق كجسؾعل كت

  ًف ً اال اىى دااظيش  باىسحالغااات كدااتؾا  إىاا اىتعاا ًطل اىًح لاع ياال اىقيااادة ىااهللا قااادة ي اااز اىذاا
 اىجشؾ يل.

   اااال اىى دااااظيش ً ًطل اىًح ًا  اىااااؾعيى  ىااااهللا اىعاااااك يؽ لاااا  ي اااااز اىذاااا تحهلل ااااهلل كدااااتؾا االيتاااا
 باىسحالغات اىجشؾ يل.

 ًطل  االرتًاطيااال اىكذاااف عاااؽ اىعبلقااال ًا  اىاااؾعيى  لااا  ي ااااز اىذااا تااايؽ لاع يااال اىقياااادة وااليتااا
ً ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل.  اىًح

 . ًا  اىؾعيى ًف إى  كدتؾا اىتأهيً ألبعاد لاع يل اىقيادة ع   االيت  اىتع
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  ًاد عيشل اىهللراسل ًو  ل  استجابات أل ًطل اىكذف عؽ اىى ىىاع يال اىقياادة ىاهللا قاادة ي ااز اىذا
ً ل كؽ وي ل اغً اىعااك يؽ ليا ا )السؤىـل العمسـي  الفئـة العسخيـة  الختبـة ىستغياً ، تعالا ىًح

 .العدكخية(
  ًاد عيشاال اىهللراساال ًو  لاا  اسااتجابات ألاا ًا  اىااؾعيى  لاا  كدااتؾا اىكذااف عااؽ اىىاا ىااهللا  االيتاا

 .الفئة العسخية  الختبة العدكخية( )السؤىل العمسي  تعلا ىستغيً اىعاك يؽ ل  اىج از،
 ًح ىل ااااادة لاع ياااال اىقيااااادة ىااااهللا قااااوضااااع ترااااؾر كق ً اااال اىى دااااظيش  تاااا ًطل اىًح ادة ي اااااز اىذاااا

ًا  اىؾعيى  باىسحالغات اىجشؾ يل ًة االيت  .ى حهلل كؽ عاه

 :ية الجراسةأىس    4.1
ً ل وأهسيل تظًيقيل وذىػ ع   اىشحؾ اىتاى  هنل اىهللراسلتؼ تقديؼ أهسيل   :إى  أهسيل اغ

 عخية:األىسية الش  أوال : 
 حقق اىىائهللة ى ًاحثيؽ واىس تسيؽ كؽ خبلل اىسؾضؾعات اىت  ستتشاوى ا اىهللراسل.تقهلل  .1
ً ل. .2 ًطل اىًح ًاكج تهللر ًيل ىتحديؽ أدا  قادة ي از اىذ  قهلل تىيهلل اىهللراسل ل  وضع ت
ً ال اىى داظيش  كؽ اىستؾقع أن .3 ًطل اىًح باىسحالغاات  تىيهلل اىهللراسل اىعاك يؽ ل  ي از اىذا

 ل  اىؾقؾف ع   لاع يل قادت ؼ. اىجشؾ يل
ًا  اىسرتًل .4 ً يل ل  هنا اىجاا .و  اىى دظيشيل إه  اىع
 األىسية التطبيقية:ثانيا : 
ًج ت ا، واىتا   .1 قاهلل تكسؽ أهسيل هنل اىهللراسل ل  كهللا تحقيق وتظًيق اىتؾصيات اىت  ستخ

ً ل اىى دظيش  بذر  خاص، واىعااك يؽ لا  األي الة  ًطل اىًح تىيهلل اىعاك يؽ ل  ي از اىذ
ًة بذر  عام.  األكشيل اىسشاع

ًا  اىاؾعيى   .2 ًحل ل  اىحهلل كؽ كذر ل االيت االستىادة كؽ اتائج اىهللراسل واىتؾصيات اىسقت
ً ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل. ًطل اىًح  ىهللا اىعاك يؽ ل  ي از اىذ

 :ياخاتتغي   م  و  راسةالج   ن سؽذ ج   5.1
 دة، وتذتس  ع   األبعاد اىتاىيل:وهؾ لاع يل اىقيا الس تغي  خ السدتقل: .1

ًاتيجيل واألههللاف اىسحهللدة، اىتخظيط اىجيهلل، اىتأهيً اىىعال، اىستابعل واىتقؾ ؼ(. ًؤ ل االست  )اى
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ًا  اىؾعيى ، و ذتس  ع   األبعاد اىتاىيل: الس تغي  خ الت ابع: .2  وهؾ االيت
 )اىعلىل، اىعجل، اىبلكعيار ل، اىبلكعش (.

ًات اىتاىيل: الس تغي  خات الجيسؽغخافية: .3  و تزسؽ اىستغي
ً ل(. ًتًل اىعدر ً ل، اى  )اىسؤه  اىع س ، اىى ل اىعس

ًح ى هللراسل اىحاىيل: ًاض  اىسقت  واىذر  اىتاى   ؾض  اىشسؾذج االلت
 املتغري التابع                                                                                                          املتغري املستقل                         

 
 
 
 

 

 

 

 املتغريات الدميوغرافية
 
 

 (1)شكل رقػ 
 لستغيخات الجراسة أ نسؽذج

ألبعاااد اىستغيااً اىسدااتق   (8: 2016ًا إىاا : )أتااؾ ااااكؾس، اسااتشادترااسيؼ األُاسااؾذج كااؽ إعااهللاد اىًاحااث السرــجر: 
 )فاعمية القيادة(.

( و)عًهلل 225-217: 1993( اقبًل عؽ )تتا، Seeman, 1990( و)Seeman, 1959استشادًا إى : )و 
( 7-6: 2017( و)سعيهلل، 42-33: 2010( و)عًهلل اىسشعؼ، 35: 2003( و)خ يىل، 31: 1998اىسختار، 

 الؽظيفي(.)االغتخاب ألبعاد اىستغيً اىتابع 

 :الجراسة فخضيات 6.1
 الفخضية الخئيدة األولى:

 ،القيادة فاعمية تيؽ (α≤0.05) كدتؾا  عشهلل إحرائيل دالىل ذات عرديل عبلقل تؾيهلل
ًا  ًطل ي از ل  اىعاك يؽ ىهللا اىؾعيى  وااليت ً ل اىذ  اىجشؾ يل. باىسحالغات اىى دظيش  اىًح

 

 االغرتاب الوظيفي فاعلية القيادة

 الخؤية االستخاتيجية
 واألىجاف السحجدة

التخطيط الجيج 
الت ثيخ الفعال 
الستابعة والتقؽيػ 

العدلة 
العجد 
معياريةالال 
الالمعشى 

 السؤىل العمسي  الفئة العسخية  الختبة العدكخية
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 الية:الت   الفخعية الفخضيات مشيا ويتفخع
الخؤيــــة ( تاااايؽ α≤0.05) ا ذات دالىاااال إحرااااائيل عشااااهلل كدااااتؾ  عرداااايل تؾيااااهلل عبلقاااال .1

ًطل  ،االســتخاتيجية واألىــجاف السحــجدة ًا  اىااؾعيى  ى عاااك يؽ لاا  ي اااز اىذاا وااليتاا
ً ل اىى دظيش    .باىسحالغات اىجشؾ يلاىًح

التخطـــيط ( تااايؽ α≤0.05) ا ذات دالىااال إحراااائيل عشاااهلل كداااتؾ  عردااايل تؾياااهلل عبلقااال .2
ً اااااال اىى دااااااظيش  وااليتاااااا  الجيــــــج ًطل اىًح ًا  اىااااااؾعيى  ى عاااااااك يؽ لاااااا  ي اااااااز اىذاااااا

 .باىسحالغات اىجشؾ يل
التــــ ثيخ ( تاااايؽ α≤0.05) ا ذات دالىاااال إحرااااائيل عشااااهلل كدااااتؾ  عرداااايل تؾيااااهلل عبلقاااال .3

ً ااااال اىى داااااظيش    الفعـــــال ًطل اىًح ًا  اىاااااؾعيى  ى عااااااك يؽ لااااا  ي ااااااز اىذااااا وااليتااااا
 .باىسحالغات اىجشؾ يل

الستابعـــة ( تااايؽ α≤0.05) ا ذات دالىااال إحراااائيل عشاااهلل كداااتؾ  عردااايل تؾياااهلل عبلقااال .4
ً ااااال اىى داااااظيش    والتقـــــؽيػ ًطل اىًح ًا  اىاااااؾعيى  ى عااااااك يؽ لااااا  ي ااااااز اىذااااا وااليتااااا

 .باىسحالغات اىجشؾ يل
 ة الثانية:الفخضية الخئيد

الخؤية )( تيؽ أبعاد لاع يل اىقيادة α≤0.05 ؾيهلل تأهيً ذو دالىل احرائيل عشهلل كدتؾا )
ًا  ، (االستخاتيجية واألىجاف السحجدة  التخطيط الجيج  الت ثيخ الفعال  الستابعة والتقؽيػ وااليت

 اىؾعيى .
 :الثالثةالفخضية الخئيدة 

ًو   تؾيهلل ال  ي ااز ل  القيادة لفاعمية (α≤0.05) ا كدتؾ  عشهلل إحرائيل دالىل ذات ل

ًطل ً ل اىذ ًات إى  تعلا  اىجشؾ يل، باىسحالغات اىى دظيش  اىًح ًاليل. اىستغي  اىهلليسؾي
 الفخضية الخئيدة الخابعة:

ًو   تؾياااهلل ال  االغتـــخاب كداااتؾا  لااا  (α≤0.05) كداااتؾا  عشاااهلل إحراااائيل دالىااال ذات لااا

ًطل ي از ل  اىعاك يؽ ىهللا الؽظيفي ً ل اىذ  إىا  تعالا  اىجشؾ يل، باىسحالغات اىى دظيش  اىًح

ًات ًاليل. اىستغي  اىهلليسؾي
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 :راسةجود الج   ح   7.1
 هنل اىهللراسل ى حهللود اىتاىيل: خزع 

ــــ الحــــج .1 ًا  اىااااؾعيى  ىااااهللا كشتدااااً  ي اااااز  ودورهااااا ،لاع ياااال اىقيااااادة ؽعي:السؽض  بااااااليت
ً ل اىى دظيش  ًطل اىًح  .اىذ

ً     : الحج السكاني .8  .اىسحالغات اىجشؾ يلهنل اىهللراسل ع    ُأي 
ً     هنل اىهللراسل  :انيمالد   الحج .1  .م2018ل  اىشرف اىثاا  كؽ عام ُأي 
ااا :البذـــخي  جالحـــ .4 ً ااال اىى داااظيش  باىسحالغاااات لااا  ن ًاي اىعااااك ؾ اىز  ًطل اىًح ي ااااز اىذااا

 .عسيج()مالزم  مالزم أول  نقيب  رائج  مقجم  عقيج   اىجشؾ يل

 :راسةرطمحات الج   م   8.1
 يسكؼ تحجيج مرطمحات الجراسة  وتعخيفيا إجخائيا  عمى الشحؽ التالي:

 ـــادة ًار رساااس ، تتاااؾلً ليااا  ساااسات  :القي "إن اىقياااادة اذااااي إيجاااات  يقاااؾم بااا  تاااخص بقااا
ًف ع   كجسؾعال كاؽ اىعااك يؽم ىتحقياق أهاهللاف واضاحل تؾساي ل  وخرائص قياديلم ىيذ

ًورة" )اىسشيااااف، اىتااااأهيً  واالسااااتساىل، أو اسااااتخهللام اىداااا ظل باىقااااهللر اىسشاساااا  وعشااااهلل اىزاااا
2011 :21.) 

ًل ا اىًاحث أا اا لاؽ وك اارة اساتخهللام اىؾساائ  اإلتهللاعيال اىستاحال التعخيف اإلجخائي:  و ع
ًات اىع سيال واىعس يال، واىتؾىياف ليساا  ًب، واىس ارات، واألدوات، واىخً ىهللا اىقائهلل كؽ اىعشرً اىًذ

ًف وق  وأق  تك ىل.تيش   ام ىتحقيق ألز  اىشتائج اىسشذؾدة بأس
 :عس ياااال اىتااااأهيً لاااا  اىشذاااااطات واىعس يااااات ىسجسؾعاااال كااااؽ األعزااااا   فاعميــــة القيــــادة"

ًواال،   (.12: 2011اىتشىين يؽ، وتؾيي  ا باتجاهات كحهللدة" )اىظ
ًل ااااا اىًاحااااث ع اااا  أا ااااا كقااااهللار كااااا يست كاااا  اىقائااااهلل كااااؽ قااااهللر التعخيــــف اإلجخائــــي:  ة، و ع

ًوااال، وهقاال باااىشى م السااتغبلى ا لاا  تؾيياا  اذاااي اىسشغساال بسااا  وإكراايااات، وحيؾ اال، واذاااي، وك
ًيؾة.  يحقق كراىح ا باىكىا ة واىىاع يل اىس

 :ـــخاب ًد خبلى اااا باىعلىااال، و ااىرااااى  عاااؽ ذاتااا ، وريًاتااا ،  االغت "حاىااال اىدااايل يذاااعً اىىااا
بعهللم اىىعاىيل واالادحا  كؽ وكًادئ ، وقيس ، وطسؾحات ، وتًيؽ ذىػ كؽ خبلل إحداس  
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ًلياااال ىناتاااا  كااااؽ ي اااال، و حرااااي ل  اىؾاقااااعم بدااااً  عؾاكاااا  اقااااص كتع قاااال باىحرااااي ل اىسع
ًا" )ع  ،   (.517: 2008اىسعارف واىد ؾكيات االيتساعيل واىثقاليل كؽ ي ل أخ

 :حاىال اىدايل يعااا  كش اا اىعاكا ، و ذاعً كع اا بعاهللم اىرا ل بااىؾاقع  االغتخاب الـؽظيفي"
ًضااا  ىعؾاكاا  تي يااال، وذاتيااال، ال يراااؾن قااادرًا ع ااا  اىتكياااف كع اااام اىسحاايط بااا  م اتيجااال تع

بحيااث  ااؤدب إىاا  اىذااعؾر باىعلىاال، و عااهللم األهسياال ىسااا يقااؾم باا  كااؽ أعسااال داخاا  كحاايط 
 (.251: 2013اىعس " )صًً، 

ًاحااال واىظسأايشااال داخااا  تي ااال  التعخيـــف اإلجخائـــي: ًلااا  اىًاحاااث بأاااا  اىذاااعؾر بعاااهللم اى و ع
اىعس م وذىػ اتيجل سؾ  اىتىاع  تيشا  و ايؽ زكابل  اىعسا  أو تي ال اىعسا  اىسحيظال با م كساا  اؤهً 
ًلات ، وااتاييتاا ، ووالئاا  ى سشغساال، وهاانا تااهللورل يعيااق كااؽ تحقيااق أهااهللاف اىسشغساال  ساا ًًا ع اا  تراا

 . اوكراىح
  ل اىى دظيش  يل  البحخية الفمدطيشي:جياز الذخطة ً ًطل اىًح  اً ك سا اً "يعتًً ي از اىذ

كاااؽ كرؾااااات وزارة اىهللاخ يااال واألكاااؽ اىاااؾطش ، أُعياااهلل تذاااري   كج ااااز كداااتق  لااا   وأصااايبلً 
ًار ليساا  تع ااق 2016تا ً سااًتسًً ىعاام  م، وتقااع ع ا  عاتقاا  ك اام بدااط األكاؽ واالسااتق

ً لىقظاف بأكؽ وحسايل اىحهللود اىداح يل  ًطل اىًح  (.2017، يلة" )ي از اىذ
راسةص   9.1  :عؽبات الج  

ًا  اىهللراسل اىحاىيل،   ًض  اىًاحث ل  أهشا  إي يسرؽ ت خيص بعض اىعقًات اىت  اعت
 وأهس ا:
 ًات اىهللراسل.صعؾ ل اىؾصؾل ى ًايع األيشًيل اىت  ر ظ  تيؽ كتغي   س
 .ًايع ل  بعض اىهللراسات اىدابقل  عهللم دقل تؾهيق اىس
  ًساىل.ق ل ً ا م كسا تر  إعاقل ل  إاجاز اى  ساعات وص  اىك 
 .ًوض ع   يلة ًوات ، واىحرار اىسى  صعؾ ل اىؾضع االقترادب بدً  ق ل اى

ًيؼ كؽ ت ػ اىرعؾ ات اىسذار إىي ا أعبللم  ا ا ىؼ تؤهً ع   اىسحتؾا اىعام لإوع   اى
حاىيل.ى هللراسل اى
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 انيالفرل الث  . 2
 راسةعخي لمج   اإلطار الش  

 
 تسييج 

 4.8    تيامي  وفاع   ةياد  السبحث األول: الق 

 8.8   يفيظ  الؽ   خاب  ت  السبحث الثاني: االغ 

 1.8   يشيط  مد  ة الف  ي  حخ  ة الب  خط  الذ   ياز  السبحث الثالث: ج 
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 تسييج:
ًح ًئيداال   لاىثبلهاا اىهللراساال   واىتح ياا  كًاحااث    تشاااول هاانا اىىراا  باىذاا ، وهاا  ع اا  اىشحااؾ اى

 اىتاى :
ــــادة:  ــــة القي  تشاااااول هاااانا اىسًحااااث كى ااااؾم اىقيااااادة اىىاع اااال ىغااااًل، السبحــــث األول: فاعمي

ً ااف اىقائااهلل اىىعااال، وصااىات  واصااظبلًحا، كااؽ خاابلل كعاااا  اىقيااادة اىسخت ىاال، هااؼ اإلتااارة إىاا  تع
اىقائاااهلل اىىعاااال، وأهسيااال لاع يااال اىقياااادة، وصاااؾاًل إىااا  عشاصاااً اىقياااادة اىخسدااال، كساااا و تشااااول هااانا 

ًور ل ى قيادة اىىاع ً ات اىقياادة، كساا اىسًحث اىس ارات اىز  ل، هؼ اىحهلل ث عؽ أاساي اىقيادة، واغ
ًف  ً  تاايوأدوارل ك ااام اىقائااهلل اىىعااال إىاا وساايتؼ اىتعاا اىقائااهلل  ؽ، وكاانىػ  شت اا  اىسًحااث باإلتااارة ى ىاا

 واىسهلل ً.
ًا   السبحث الثاني: االغتخاب الـؽظيفي: سايتشاول اىًاحاث لا  هانا اىسًحاث كى اؾم االيتا

ًة ىغااااًل، واصااااظبلًحا، كااااؽ خاااابلل  ً ااااات اىسىداااا ًا  اىسخت ىاااال، هااااؼ اإلتااااارة إىاااا  اىشغ كعاااااا  االيتاااا
ً ال  ً ال اىانات، وصاؾاًل إىا  اغ ً ل اىد ؾكيل، وكؽ هاؼ اغ ً ل اىتح ي  اىشىد ، واىشغ ًا  كشغ ىبليت
ًا  اىستعاااهللدة بذااار  عاااام،  اىداااسات واىعؾاكااا  اىذخرااايل، كساااا و تشااااول هااانا اىسًحاااث أااااؾاف االيتااا

ًت  ع   ذىػ اىؾصؾل إى  تعً  ًا  اىاؾعيى ، وأبعاادل اىخسداو ت ًف ل ف االيت ، كساا وسايتؼ اىتعا
ًا  اىااؾعيى ، وكاانىػ  إىاا  ًا  اىااؾعيى ، واآلهااار اىشاتجاال عااؽ االيتاا األسااًا  اىسؤدياال إىاا  االيتاا

ًا  اىؾعيى . ً  اىتق ي  كؽ االيت   شت   اىسًحث باإلتارة ىظ
ًف  تشااول هاانا اىسًالسبحـث الثالـث: جيــاز الذـخطة البحخيــة الفمدـطيشي:   إىاا حاث اىتعا

ً ىيل عش ا، واىحهلل ث عؽ رسااىت ا، وأهاهللال ا  وزارة اىهللاخ يل واألكؽ اىؾطش ، هؼ اإلتارة إى  اًنة تع
اىعاكال، وصاؾاًل إىا  اذااأة وتظاؾر اىاؾزارة واألي االة األكشيال اىتابعال ى اا، كسااا و تشااول هانا اىسًحااث 

ً ف عام با ً ل اىى دظيش ، هؼ اإلتارة إى  تع ًطل اىًح ىج از، ورؤ ل اىج از، ورساىت ، ي از اىذ
ًف  ك ااام اىج اااز واختراصااات ،  إىاا وقيساا ، هااؼ اىحااهلل ث عااؽ يايااات اىج اااز، كسااا وساايتؼ اىتعاا

  وكنىػ  شت   اىسًحث باإلتارة ى ير يل اىج از.
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 :تسييج
ًتاا  تعااهلل  اىقيااادة كااؽ اىغااؾاهً االيتساعياال عسيقاال اىجاانور، تتراا  بظًيعاال اإلادااان، ولظ

ًكل تااايؽ  ًابظااال اىسذااات ًاهااا  اىثقاااال ، وكذااااركت  ىساااؽ حؾىااا  كاااؽ أتشاااا  كجتسعااا ، لاى االيتساعيااال، وت
ًابط ليسااا تيش سااا، وتااشغؼ اىقؾاعااهلل اىتاا   تخراايؽ أو أكثااً، تحتاااج إىاا  عبلقاال ايتساعياال تشدااج اىتاا

ًتكااال ع ي اااا كدااا ًة كعيشااال أو ت تقًبًل، ىااانىػ كاااان ىلاكاااًا أن  تاااؾى  أحاااهللهسا اىقياااادة، وقاااهلل تكاااؾن ىىتااا
ًر رسؾل هللا  ًار، وقهلل ق ًورة ويؾد قائهلل ى جساعل، وإن كااا   -ملسو هيلع هللا ىلص-باستس ًر ض هنا اىسًهللأ حيؽ ق

ًة، لقال  ًوا أحهللهؼ"-ملسو هيلع هللا ىلص-صغي ًج هبلهل ل  سىً، ل ُيؤك   .أتؾ داود()روال  : "إذا خ
ًف  كى ؾم اىقيادة اىىاع ل ىغًل، واصظبلًحا، كؽ خابلل  إى   هللف اىسًحث األول إى  اىتع

ً اااف اىقائاااهلل اىىعاااال، وصاااىات اىقائاااهلل اىىعاااال، وأهسيااال  كعااااا  اىقياااادة اىسخت ىااال، هاااؼ اإلتاااارة إىااا  تع
رات لاع ياااال اىقيااااادة، وصااااؾاًل إىاااا  عشاصااااً اىقيااااادة اىخسداااال، كسااااا و تشاااااول هاااانا اىسًحااااث اىس ااااا

ًف  ً ااات اىقيااادة، كسااا وساايتؼ اىتعاا ًور ل ى قيااادة اىىاع اال، هااؼ اىحااهلل ث عااؽ أاساااي اىقيااادة، واغ اىزاا
ً  ت  اىقائهلل واىسهلل ً.وأدوارل ك ام اىقائهلل اىىعال إى   ، وكنىػ  شت   اىسًحث باإلتارة ى ى

 مفيؽم القيادة: 1.1.2
 القيادة لغة:

اىهللابال كاؽ أكاك اا، و داؾق ا كاؽ خ ى اا، اىقيادة ىغل كؽ اىىع  قاؾد واقايض اىداؾ ، يقاؾد 
لاىقؾد كؽ األكام واىدؾ  كؽ اىخ ف، واىقائهللة كؽ اإلت  ه  اىت  تقهللم اإلتا  وتأىى اا، واالساؼ كاؽ 

 (.370: 1994ذىػ ك   اىقيادة، واالاقياد هؾ اىخزؾف )اتؽ كشغؾر، 
د، واىقااؾد اقااايض اىداااؾ ، ل ااؾ كاااؽ أكاااام، وذار كااؽ خ اااف، كاىقياااادة ورياا  قائاااهلل كاااؽ قاااؾ 

ًوز لبادب،   (.370: 1978وقؾاد، وقادة )اىىي
ً ىاات اى غؾ ال اىداابقل باأن اىقياادة تعشا  تاؾى  زكاام األكاؾر تياهلل  ويتزح لمباحـث كاؽ اىتع

 تخص واحهلل.
 القيادة اصطالحا :

ً اف  ًقاؾا إىا  تع ًون هاؼ اىان ؽ تظ ىقهلل تعهللدت تعار ف اىقيادة ل  ك  زكان وكران، وكثي
ًوا لا  اىتااار و، تا  وإن واىستاابع ىسؾضااؾف اىقياادة يدااتظيع اىقياادة ساؾا  أكااااؾا ع ساا  أ م قاادة ع اا
ً ىااًا ى ااا، ىاانا لااإن اىقيااادة تعااهلل كااؽ ل اال اىسىاااهيؼ اىتاا  يرااع   350أن يحراا  كااا ال يقاا  عااؽ  تع
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ً ى ا، و تظؾر اىسؾقف اىقيادب، واختبلل  تخت ف اىسىاهيؼ، واألسااىي  اىقياديال اىسداتخهللكل، إال  تع
ل ػ واحهلل، وهؾ أن اىقيادة تعش  استخهللام األساىي  اىستاحل ل  اىتاأهيً ع ا   أا ا تهللور ك  ا حؾل

ًاد كؽ أي  تحقيق األههللاف اىسشذؾدة.  األل
ً اؾف باأن اىقياادة: "ها  اىدا ؾر اىانب يسارسا  اىقائاهلل عاؽ قراهلل ووعا ، كاؽ أيا   ًا ي و 

ً ق حث ؼ ع   اىعس  واإلاجاز، وكتابعت ؼ، وتشغيؼ  ًؤوسي ، عؽ ط كج ؾدات ؼ، كؽ اىتأهيً ل  ك
ً ؾف،   (.15: 2018أي  اىؾصؾل ىؤلههللاف اىسشذؾدة برىا ة ولاع يل )ي

ًت ) ًف اىكاتا  راداي  اليرا ًد ع ا  Ransis Likertوىقاهلل عا ( اىقياادة بأا اا: "قاهللرة اىىا
اىتاااأهيً ع ااا  تاااخص أو يساعااال، وتاااؾيي  ؼ، وإرتاااادهؼ ىشيااا  تعااااوا ؼ، وتحىيااالهؼ ى عسااا  باااأع   

ً ؼ، دريل كؽ اىكىا ةم كؽ أي   ًسؾكل" )ح  (.215: 2016تحقيق األههللاف اىس
ً ؽ كاااؽ خااابلل تؾييااا  ي اااؾدهؼ  ًل اااا اىذااااعً بأا اااا: "لاااؽ وك اااارة اىتاااأهيً لااا  اآلخااا و ع
وطاقااات ؼ، كسااا  ااؤدب إىاا  أن يدااعؾا بحساااس، واىتاالام إىاا  أدا  كثسااً يحقااق األهااهللاف اىسشذااؾدة 

 (.13: 2015ى سشغسل بأكًً قهللر كؽ اىىاع يل" )اىذاعً، 
ًاد، وتىداااً ى اااؼ كخت اااف اىسؾاقاااف و ؤكاااهلل  ً  أن اىقياااادة: "هااا  اىتااا  تؾيااا  األلااا يااااد اىااا

ًاكج اىلكشيااال اىكىي ااال  اىتشغيسيااال اىتااا  ت س اااؼ لااا  كجاااال اىعسااا ، كساااا أا اااا تعسااا  ع ااا  وضاااع اىًااا
 ، ً  (.13: 2012تتحقيق أههللاف اىسشغسل" )ياد اى

ًاد، واىتأهيً ًل ا هاتؼ ع   أا ا "قهللرة اىقائهلل ع   إقشاف األل ع ي ؼ ىحس  ؼ ع ا  أدا   و ع
ًر ى جساعل" )هاتؼ،   (.35: 2010وايًات ؼ وك اك ؼ، واىت  تد ؼ ل  تحقيق اى هللف اىسذت

ًلااااا  اىقياااااادة أيزاااااًا ع ااااا  أا اااااا: "عس يااااال اىتاااااأهيً، واىتؾييااااا  ىؤللكاااااار، واىسذااااااعً،  وع
ً ؽ" )اىعبل ،  ًاد اآلخ  (.281: 2008واىد ؾكيات اىخاصل باألل

ًل ااااا اىعجساااا  كااااؽ اىشاح بأا ااااا لااااؽ تعااااهلل   اىداااا ؾر ىيداااايً لاااا  االتجااااال  ،ياااال اىشىداااايلو ع
ًيؾ ، و نىػ ل   تعهلل لؽ، وع ؼ تحتاج إىا  دراسال خاصال، و حاث عسياق لا  ااؾاح  اىع اؾم  اىس

 (.30: 2008اإلاداايل كع ؼ دراسل اإلادان، وع ؼ اىشى ، وع ؼ االيتساف )اىعجس ، 
ً ؽم واىقيادة ل  إطار اىسسارسل اإلدار ل تعاهلل عس يال إيحاا  ، أو إى اام، أو تاأهيً لا  اآلخا

ًة لاااا  إاجاااااز، وتأدياااال اىس ااااام، واىؾايًااااات اىسظ ؾ اااال كااااش ؼ  ، وكثااااات ىجع  ااااؼ يعس ااااؾن باااااىتلام عااااال 
ًب واىغاىً ،   (.424: 2007)اىعاك
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ًاد ًل ا كشرؾر بأا ا: "اىقهللرة ع   حث األل ًيا  اىقياادة لا   هؼوحىل  وع ع   إاجاز كا ت
 (.211: 1999تحقيق " )كشرؾر، 

ًوي يج  تؾال يخى الباحث  ومؼ خالل التعخيفات الدابقة ًورة ويؾد عهللة ت هاا لا  ً ض
ًاد )األتًااف(، وتاؾالً كاؽ ىاهلل  ؼ اىقاهللرة ع ا  اىتاأهيً اإليجاات   اىقيادة وه : تاؾالً يساعال كاؽ األلا

 ل  س ؾر اىتابعيؽ )اىقادة(، وتؾلً اىشتائج اىت  تدع  هنل اىجساعل ىتحقيق ا )األههللاف(.
 الفاعمية لغة:

ًدة تاهللل ع ا  اىقاؾة اىناتيال اىتا  تراهللر عش اا  اىىاع يل كذتقل كاؽ )لعا (، وها  ك سال كجا
يسيع األلعال تهللاًل كؽ ك سل )لع ( اىت  تهللل ع   عس يال يلئيال وكحاهللودة وك سؾسال، لاىىعا  هاؾ 

اقيزا ا يؾهً اىىاع يل، وهنل ىيد  سؾا اسؼ اىشؾف ىؤللعال، وه  تعًً عؽ اىقهللرة واإلكراايال، و 
)اىدااا ًيل(، تيشساااا )اىىعااا ( ال اقااايض ىااا  تااا  يعًاااً تًدااااطل عاااؽ وقاااؾف اإلاجااااز )كؾساااؾعل الاااااهلل 

 (.22: 2001اىى دىيل، 
 فاعمية القيادة اصطالحا :

ًف  لاع يااال اىقياااادة أا اااا "عس يااال اىتاااأهيً لااا  اىشذااااطات ىسجسؾعااال كاااؽ  (أتاااؾ اااااكؾس)تعااا
ًاد ىتحقياااق أهاااهللاف اىسشغسااال، وتتحاااهلل باىهللريااال اىتااا  يحرااا  ع ي اااا اىسىحاااؾص ع ااا  كقيااااس  األلااا

 (.17: 2016لاع يل اىقيادة اىسدتخهللم ل  اىهللراسل" )أتؾ ااكؾس، 
ًا  أن لاع يااال اىقياااادة تعشااا  "عس يااال اىتاااأهيً لااا  اىشذااااطات ىسجسؾعااال كاااؽ  (اىذااااعً)و ااا

ًاد ىتحقيق أههللاف اىسشغسل" )اىذاعً،   (.14: 2015األل
ًل ااا  ًاوااال)و ع لاا  اىشذاااطات، واىعس يااات ىسجسؾعاال كااؽ  ع اا  أا ااا "عس ياال اىتااأهيً (اىظ

ًاوال،   (.12: 2011األعزا  اىتشىين يؽ، وتؾيي  ا باتجاهات كحهللدة" )اىظ
ً ف أا اا "عسا  يجساع تايؽ األتًااف واىقاادة لا  كتابعال اىقياادة اىىعاىال ع ا   كسا أا  تؼ تع

ًياااؾ  ليااا ، إا اااا اىعسااا  ع ااا  إاجااااز اىذااا   اىراااحي ،  إا اااا اىقاااؾة اىتغيياااً اى اااام، واىسعشاااؾب اىس
ًالعل، واىسعلزة ىؤلتًاف"، وكسا يقؾل  ن اىقياادة اىىعاىال ىيدا  لا  إىقاا  اىخظا ، "إ (تيتاً داركاً)اى

ً ؽ، ت  ه  اىشتائج، وىيد  اىدسات" )اىعؾاتل،   (.112: 2010أو اىىؾز بإعجا  اآلخ
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واذاي، كقهللار كا يست ك  اىقائهلل كؽ قهللرة، وإكراايات، وحيؾ ل،  ع   أا اويعخفيا الباحث 
ًواااال، وهقااال بااااىشى م الساااتغبلى ا لااا  تؾييااا  اذااااي اىسشغسااال بساااا يحقاااق كرااااىح ا باىكىاااا ة  وك

ًيؾة.  واىىاع يل اىس

 تعخيف القائج الفعال: 2.1.2
ًا أن ؾ ىؼ  تىق اىًاحث ً ف كقًؾل ى سرظ حيؽ )اىقائهلل( و)اىقيادة(، لًعزا ؼ  ا ن ع   تع

كاال اىااؾعيى ، أو اىسراااال، أو اىقيااام تشااؾف اىقيااادة تعااهلل إحااهللا خرااائص اىجساعاال، وهاا  تعشاا  اىسً 
ًهؼ  تداؼ بخراائص تخرايل كعيشال كثا   كعيؽ كؽ األاذظل اىتا  ت اؼ اىجساعال، واىقائاهلل لا  اغا
ًة، أو ضًط اىشى ، أو كسيلات يداسيل كعيشال كثا  اىظاؾل، أو اى ياقال اىًهللايال، أو اىسغ اً  اىديظ

 (.247: 1970اىعام، وييً ذىػ كؽ اىسيلات )ك يرل، 
ساااا  اااتبل م كاااع احتياياااات األتًااااف، بلاىقائاااهلل اىىعاااال هاااؾ كاااؽ يست اااػ اىسؾاهااا  واىقاااهللرات 

ًوف اىًي ل اىسحيظل.  واحتيايات اىسؤسدل، واحتيايات األههللاف، وع
ًحًااال، و راااؾ   ًؤا اىًعياااهللة اى ًف اىقائاااهلل اىىعاااال بأاااا  "اىذاااخص اىااانب  ًتكاااً اىااا كساااا و عااا

ًاتيجيات اىزااابظل،  ً  اىعساا ، و جت ااهلل األهااهللاف اىؾاضااحل، و زااع االساات و حقااق اىتعاااون تاايؽ لاا
 (.112: 2010ل  تحىيل اىظاقات كؽ أي  اىؾصؾل إى  األههللاف اىسشذؾدة" )اىعؾاتل، 

 صفات القائج الفعال: 3.1.2
ًسؼ )ستيىؽ تؾ  يتؾن( ل  كتاب  )اىديرؾىؾييل واىعس ( اىسبلك  اىعاكل ىذخريل اىقائاهلل   

اىسجسؾعاال اىتاا  يقؾدوا ااا  تسياالون برااىات تسياالهؼ عااؽ اىىعااال، لاىقياااد ؾن اىىعاااىؾن كقارااال كااع 
ًاد اىسجسؾعاال )اىعؾاتاال،  ًهؼ كااؽ ألاا ًض يس اال كااؽ 120: 2011يياا (. كسااا وساايقؾم اىًاحااث بعاا

ًة، (، 118-114: 2011)اىعؾاتل،  :كاىتاى صىات اىقائهلل اىىعال، وه    -82: 2002)اىعساا 
83.) 

 ثات  ى قيؼ واأللكار.اإلخبلص  تعاى ، واىرهلل  كع اىشاس، واإلخبلص اى (1
ًؤ ل اىؾاضحل واىسحهللدة. (2  اكتبلر اى
ً ؽ، واىذخرااايل اىقؾ اال ذات اى يًااال واىؾقااار، واىاااتحرؼ بااااىشى   (3 ًام اآلخااا ًام اىاااشى  واحتاا احتاا

 وعهللم اىتعر .
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ًة واىترااسيؼ ع اا  تحقيااق األهاااهللاف، وكؾاي اال اىسذااربلت بذااار   (4 اىجااهلل لاا  اىعساا ، واىسثاااات
 تشا .

  ، وكد  هقت ؼ وحً ؼ وودهؼ.اىقهللرة ع   تجسيع األتًاف حؾى (5
اىقااااهللرة ع اااا  اىتخاطاااا  واىتىاااااهؼ واىتعًيااااً، و ااااث روح اىعل ساااال واى ساااال اىعاىياااال واىسعشؾ اااال  (6

ًتىعل.  اىس
ًار باىهللورات اىتهللر ًيل. (7 ً ؽ وتهللر ً ؼ، وكثيً االتت  االهتسام تتظؾ ً اىد  واآلخ
 اك ل، وتشؾف االهتساكات واىسؾاه .اىثقالل اىؾاسعل اىذ (8
ً ؽ واستشىار قهللرات ؼ، و ث روح اىحساسل ل  اىؾس ؼ.اىقهللرة ع   تؾ  (9  يي  اآلخ

ً  تشجاح ولعاىيل. (10  اىثقل اىعاىيل باىشى ، واإليسان باىقهللرة اىعاىيل ع   قيادة اىى
 اىقهللرات اىنهشيل اىعاىيل، واىنكا  ل  اىتعاك  كع كتظ ًات اىسؾقف اىقيادب. (11
 اىس ارات االيتساعيل، ولؽ االترال االيتساع . (12
 اإلىسام باألصؾل اىع سيل ىئلدارة.ت اإلدار ل، و اىقهللرا (13

إىاا  أن اىقائااهلل ال يسرااؽ ىاا  اىجسااع تاايؽ اىرااىات اىقيادياال بذاار  كاكاا ،  يخمــص الباحــث
وحاااهللل، ىكااؽ اىقائاااهلل اىشاااي  كااؽ  اااؾازن تاايؽ كاااا يست كاا  كاااؽ  -ساااًحاا  وتعاااى -لاىكسااال صااىل  

ك اااارات وصاااىات قياديااال وتاااجاعل وذكاااا ، و داااتظيع اىسؾا كااال ليساااا تيش اااا ىبلرتقاااا  تشىدااا  و ساااؽ 
ً ق  حؾى ، واىتأهيً بذر  إيجات  ل  اىتظؾ ً واىًشا  االيتساع  ى عبلقات، واىعس  ع   تذري  ل

ًيؾة كؽ اىعس .  عس  كتعاون، وكؤه  ى قيام باىس ام اىسؾك ل ى م ى ؾصؾل ىتحقيق األههللاف اىس
 أىسية فاعمية القيادة: 4.1.2

تعتًاااً اىقياااادة ركشاااًا أساسااايًا كاااؽ أركاااان اىسشغساااات، ىساااا ى اااا كاااؽ دور ك اااؼ، وحياااؾب لااا  
ًار، وازدهااار اذاااطات ا، وعس يات ااا اىسخت ىاال، وىاانىػ تدااع  اىسشغسااات إىاا  اسااتقظا  اىقااادة  اسااتس

 اىسسيل ؽ، وإاىا  األكؾال اىظائ ل ىجنت ؼ.
ً ؼ، ووضاع  لا  أساس  كشلىال، لحاق اىقائاهلل لا  اىظاعال  ًم اإلسابلم اىقائاهلل خياً تكا وىقهلل ك

ً ؼ، حياث قاال  ًلن اىكاا ًر لا  أكثاً كاؽ ليال لا  اىقا   اا اىان ؽ لكشااؾا ياأ﴿:  -عال ويا -وارد، وكقا
ًسااؾل وأوىاا  األكااً كااشكؼ صاا   هللا -(، كسااا وأرساا  اىشًاا  59)اىشدااا :  ﴾أطيعااؾا هللا وأطيعااؾا اى

ص   -عؽ اىشً   -رض  هللا عش سا-قؾاعهلل اىدسع، واىظاعل ى قائهلل، لعؽ اتؽ عسً  -ع ي  وس ؼ
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ً  اىسد ؼ اىدسع واىظاعل ليسا أح  وك -هللا ع ي  وس ؼ ًل، إال أن  ؤكً بسعريل، قال: "ع   اىس
ًة  ً اا قااال:  -رضاا  هللا عشاا -لااإذا أكااً بسعراايل لاابل سااسع وال طاعاال" )كتىااق ع ياا (، وعااؽ أتاا  ه

يظااع  : "كااؽ أطاااعش  لقااهلل أطاااف هللا، وكااؽ عراااا  لقااهلل عراا  هللا، وكااؽ-ملسو هيلع هللا ىلص-قااال رسااؾل هللا 
 .األكيً لقهلل عراا " )كتىق ع ي ( األكيً لقهلل أطاعش ، وكؽ يعص  

ًز أهسيل اىقيادة اىىاع ل كؽ خابلل األكاؾر اىتاىيال: ًون،  وكؽ هشا تً ًا، ولخا : 2007)اىىا
 (.54-53: 2014)اىلعً ، واىًظا شل، (، 53: 2010(، )اىعبل ، 168
 تؾيي  اىعشاصً اإلاتاييل بىاع يل احؾ تحقيق األههللاف. (1
ًوف اىًي يل ا (2 ًات، واىغ  اىسشغسل. ىت  تعيق كؽ تحقيق أههللافاىتعاك  كع اىستغي
 تهللعؼ اقاي اىقؾة ل  اىسشغسل، وتق ص اقاي اىزعف قهللر اإلكران. (3
ًب باعتًارل أهؼ كؾارد اىسشغسل.تشسيل وتهللر   اىكادر اى (4  ًذ
 اىقهللرة ع   تحؾ   األههللاف اىسظ ؾ ل إى  اتائج ساكيل. (5
ًقابل ل  تحقيق أههللاف اىسشغسل. (6  اىل ادة كؽ قؾة تأهيً اىتخظيط، واىتشغيؼ، واى
 ل  وضع ترؾر، ورؤ ل اىسشغسل كدتقًبًل.اىسداعهللة  (7
ًة ع   اىسذربلت اىت (8    تعيق سيً اىعس  باىذر  اىسظ ؾ .اىديظ
 عشاصخ القيادة: 5.1.2

تتكؾن اىعس يل اىقياديل كاؽ عشاصاً تتىاعا  ليساا تيش اا ى ؾصاؾل ىقياادة لاع الم ى اا اىقاهللرة 
ًون، ، (45: 2014)اعس  هللا،  ع   تحقيق اتائج اىسشغسل، وه  كاىتاى : : 1991)اىشسً ولخ

ًب، ، (74: 2012)اىدعؾد، ، (95: 1995)كشعان، ، (316  (.34: 2005)اىسظي
ــج: (1 عاال باىتعاااون كع ااا ىتحقيااق األهااهللاف. وهااؾ اىذااخص اىسداا ؾل عااؽ تؾيياا  اىجسا القائ

ًاد اىجساعل ل  اىسشغسل، وىكاؽ اكتبلكا  ىداسات كسيال، وقاهللرات  ًدًا كؽ أل و عتًً اىقائهلل ل
ًاد اىجساعاااال، واىتؾىيااااف تيااااش ؼ، أه تاااا  ألن يرااااؾن رأس هاااانل عاىياااال ع اااا  اىتاااا أهيً لاااا  ألاااا

 اىجساعل، وح قل اىؾص  تيش ا و يؽ تحقيق أههللاف اىسشغسل برىا ة ولاع يل.
ــاع: (2 ًكؾن لاا  عساا  واحااهلل، و دااعؾن ى ااهللف  األتب ال  ترااؾر ويااؾد قائااهلل تااهللون أتًاااف يذاات

ًاد اىعااك ؾن لا  اىسشغسال، واىان ؽ ًر. واألتًاف هؼ األلا  اهلل شؾن بااىؾال  ى قائاهلل، ت اهللف  كذت
 اىؾصؾل ألههللاف اىسشغسل اىسشذؾدة. 
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و غ اااً حيشساااا تااهللرر اىجساعااال أن اىقائااهلل هاااؾ اىسااشغؼ ىشذااااطات ا اىخاصااال، وأن  اليــجف: (3
ريًال اىجساعاال وكي  ااا إىا  االاقياااد ى اانا اىقائااهلل ااابع كااؽ قشاعت ااا بأاا  ساايعس  ع اا  ز ااادة 

ؾ كاا تداع  اىسشغسال ىتحقيقا  كداتقًبًل، ساؾاً  إتًاف حايات ا وتحقيق أههللال ا. واى هللف ه
ً حااا  لااا  اىجااااا  اىتجاااارب، أو ع ااا  اىراااعيهلل اىخاااهللكات  لااا  اىجااااا   ع ااا  اىراااعيهلل اى

ًل.  اىحرؾك  أو يي
ًارات  السؽقف: (4 ًوف اىتا  تداس  ى قائاهلل كاؽ كسارسال ك اكا  اىقياديال، واتخااذ اىقا وه  اىغا

 اىسشاسًل ولقًا ى سعظيات اىستاحل ل  اىعس يل اىقياديل.
ًاد اىجساعال اىعااك يؽ لا  اىسشغسال،  الت ثيخ: (5 وه  عس يل اىتىاع  اإليجات  تيؽ اىقائهلل، وأل

قًبًل. وتتعااهللد وسااائ  اىتااأهيً وذىااػ ت ااهللف تغيااً ساا ؾك ؼ احااؾ تحقيااق كااا يرااًؾ إىياا  كداات
ًلات اىجساعاال، لقااهلل يرااؾن اىتااأهيً عااؽ  اىتاا  يسرااؽ أن يدااتخهللك ا اىقائااهلل ى تااأهيً ع اا  تراا
ً ااق اىثااؾا  اىاانب  تسثاا  بسااا يقهللكاا  اىقائااهلل كااؽ كرالااأة ع اا  اىج ااهلل اىسًاانول، وقااهلل يرااؾن  ط

ًاد اىجساعال، وتقؾ ال هقات ؼ ًات كتعهللدة لا  تشسيال قاهللرات ألا بأاىدا ؼ،  اىتأهيً باستخهللام كثي
ًلت ؼ، وتهللر ً ؼ ع   ك ًور ل.وتؾسيع كهللارك ؼ، وكع  يىيل كؾاي ل احتيايات ؼ اىز

 

 
 (2شكل رقػ )
 عشاصخ القيادة

د تؾاسظلالسرجر:   .اىًاحث ُيً 

عشاصخ 
 القيادة

 القائج

 األتباع

 السؽقف اليجف

 الت ثيخ
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 السيارات الزخورية لمقيادة الفاعمة: 6.1.2
اىىاع ال، ال تهلل ى قائهلل كؽ اكتبلر، أو اكتدا  كجسؾعل كؽ اىس ارات، واىت  تؤه   ى قيادة 

، )حساااؾد، (15: 2010)اىعااابل ،  (،21: 2013)تااااهيؽ، ، (29: 2016)أتاااؾ تاااساىل،  وهااا :
2010 :103-104.) 
 (Technical Skillsالسيارات الفشية ) .1

ًؤوسايؽ  وه  اىقهللرة ع   اتقان اىعس  برىاا ة ولعاىيال، باإلضاالل إىا  اإلىساام بأعساال اىس
ًاح  ااا وعبلقات ااا، وكتظ ًات ااا، واىااتسرؽ كااؽ كااؽ ااحياال طًيعاال األعسااال اىتاا   ؤدوا ااا،  عاىسااًا بس

ً  واىؾسااائ  اىستاحاال، واىكىي اال بإاجاااز اىعساا  كثاا :  ،اسااتخهللام اىسع ؾكااات، وتح ي  ااا، وكااهللركًا ى ظاا
 ك ارة اىتخظيط، واىتشغيؼ، واىتشىين، واىستابعل، واألههللاف اىؾاضحل، واىسسرؽ تحقيق ا.

 (Human Skillsالسيارات اإلندانية ) .2
ًة وت عشاا  اىقااهللرة ع اا  تى ااؼ ساا ؾر اىعاااك يؽ، وعبلقااات ؼ، ودوالع ااؼ، وكاانا اىعؾاكاا  اىسااؤه

ًلااال اىقائاااهلل بأبعااااد اىدااا ؾر اإلادااااا  تسرشااا  كاااؽ ل اااؼ اىدااا ، وكاااؽ هاااؼ ل اااؼ  ع ااا  سااا ؾك ؼم ألن كع
ًكل ًؤوسيؽ، وتحقيق األهاهللاف اىسذات ًؤوسي ، كسا يداعهلل ع   إتًاف حايات اىس كثا : ك اارة  ،ك

ً ؽ، وتك اايى ؼ باىس ااام، وك ااارة اىتقااؾ ؼ، واىتقياا ًؤ اال االاتقادياال اى ادلاال، وك ااارة تؾيياا  اآلخاا يؼ، واى
ً ؽ، وتؾعيى ؼ.  ااتقا  اآلخ

 (Conceptual Skillsالسيارات الفكخية ) .3
ً ل( واىتا  تسراؽ اىساهلل ً أو اىقائاهلل كاؽ تًراً  وه  تسث  اىقات يات اىنهشيل، واىعق يل )اىىك

ًؤ ل هاقًل، وقهللرة عاىيل كؽ  أههللاف اىسشغسل، وتحهلل هلل سياسات ا، ًاف كدتقً  ا، ت وخظظ ا، واستذ
ًاسل، واىحهللس اىقائؼ ع   إدرار كعاىؼ اىسدتقً ، وكا  شًغ  أن تدايً اىسؤسدال لا  إطاارل كاؽ  اىى
ًة، تؾيهلل ك ارات عاىيل ل  كعاىجل اىسذاك ، وتحهلل هلل األههللاف،  ً ل كتًر رؤ ل واضحل، وقهللرة لك

ات اىتىكياً، وخاصال اىتىكياً اإلتاهللاع  واىعراف اىانهش ، واىقاهللرة كثا : ك اار  ،واىخظط اىسدتقً يل
ًاتيج .  ع   اىتىكيً اىستذع ، وك ارة اىتىكيً االست

 (Individualistic Skillsالسيارات الفخدية )الحاتية( ) .4
ً ؽ، واىتا   ً ل ل  اآلخا ًد كؽ قهللرات  اىتأهي ه  تسث  اىس ارات اىذخريل اىت  يست ك ا اىى

ًهااا كااؽ اىس ااارات Creation(، واالتتكااار )Physical Skillsاىجدااسيل )تتسثاا  باىقااهللرات  (، ويي
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ًهااااا، ... ًد اىجدااااسيل، واىعق ياااال، واىدااايرؾىؾييل، ويي ًتًط بظًيعاااال اىىااا كثاااا : ك ااااارة إدارة  ،اىتااا  تاااا
ً ؽ.  اىؾق ، وإدارة االيتساعات، وك ارة االستساف واإلارات ىآلخ

ًكاال ع اا ويــخى الباحــث  ً اال، اىجؾاااا  أن اىس ااارات اىقيادياال ت اىذخراايل، واىجؾاااا   اىىك
ًورب تاؾلً ت اػ اىس اارات لا  اىقائاهلل اىشااي ، واالهتساام  واىجؾاا  اىس شيل واىىشيل ى قائهلل، لساؽ اىزا
ًها واالرتقا  ت ام كؽ أيا  ز اادة اىكىاا ة واىىاع يال ى قياادةم واىانب تاهللورل  ل اهلل كاؽ اجااح  ت ا تتظؾ 

 اىسؤسدل ل  تحقيق أههللال ا اىسشذؾدة.

 أنساط القيادة: 7.1.2
ًد تؾضااااع اىااااشغؼ وإصااااهللار اىتع يسااااات، وكااااا ع اااا  أعزااااا   قااااهلل اجااااهلل قائااااهللًا دكتاتؾر ااااًا  شىاااا
ًاطياااًا يعسااا  لااا  اظاااا  كعااايؽ طًقاااًا ى قؾاعاااهلل  ًل، ولخاااً ديسق اىجساعااال إال إطاعتااا  واالكتثاااال ألواكااا

ًقااات  واىتقااؾ س  ً اال ألعزااا  اىجساعاال دون اىتشااازل عااؽ دورل اى ، وهشااار اىسؾضااؾعيل، و رىاا  اىح
ًيًاؾن، وال  اؤدب تاي ًا كاؽ كظاىاا   ًر اىشااس يىع اؾن كاا يذاا ون كسااا   قائاهلل حاً يياً كؾيا ،  تاا

 اىقيادة ع   اإلطبل .
ىانا تعااهللدت أاساااي اىقيااادة وأاؾاع اا تًعااًا ى سعااا يً اىتاا  يزاع ا اىًاااحثؾن، لشجااهلل أن هشااار 

يل(، وقياااااادة ساااااسحل كاااااؽ قداااااس ا إىااااا : )قياااااادة اساااااتًهللاديل )كتدااااا ظل(، وقياااااادة استذاااااار ل )إادااااااا
)كتداااه ل((، ولخاااً قدااس ا إىااا : )قيااادة سااا ًيل تعتسااهلل ع ااا  اىت هلل ااهلل، وقياااادة إيجاتياال تعتساااهلل ع ااا  
ًة، وقياادة تشاا ة( )اىقيدا ،  اىتحىيل وإتًاف اىحايات اإلاداايل(، وصشى ا اىاًعض إىا : )قياادة لكا

2010 :117.) 
ً قااال إدارة اىقائاااهلل ى جساعااال وهااا :  ًز اىتقدااايسات لكااااا  اىتااا  اعتساااهللت ع ااا  ط وأكاااا أتااا

ًاض ىت ػ األاساي اىثبلهل: ًس يل(، وليسا     استع ًاطيل، واىت ًاطيل، واىهلليسق  )اىقيادة األوتؾق
 (Autocratic Leadershipأوال : القائج األوتؽقخاطي )

أو اىستداا ط، وهانا اىااشسط يراؾن لياا  اىقائااهلل وتعشا  اىسدااتًهلل، أو اىساتحرؼ، أو اىااهلليرتاتؾرب، 
ًسسيل اىت  كشح  إىي  كأداة  تحرؼ تؾاسظت ا  هؾ كحؾر اىعس يل اىقياديل، حيث يدتخهللم اىد ظل اى

ًؤوسيؽ إليًارهؼ ع   تشىين أعسال كعيشل.  باىس
هاانا اىشااؾف كااؽ اىقااادة اإلدار اايؽ إدارتاا  إىاا  اىداا  بغااض اىشغااً عااؽ األتااخاص و عاالو 

ًارات اتااائج اىسشىاان ؽ حيشساا ًاراتاا  اىسخت ىاال، وإذا كااا تسخااض عااؽ هاانل اىقاا ا تغ ااً اتااائج إيجاتياال ىق
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: 2012ًؤوسي  اىن ؽ قهلل  ؾصىؾن باإلهسال واىت اون )أتؾ اىشاؾر، كس ًيل لإن اى ؾم قهلل يقع ع   
16.) 

ًًا ى س اااام وإاجااااز اىعسااا ،  و ذااار  عاااام لاااإن هااانا اىاااشسط كاااؽ اىقياااادة يعظااا  اهتساكاااًا كًيااا
ًاد، حياااث يرااؾن ذىاااػ اىداا ؾر يياااً كشاسااا ، واهتساكااًا أقااا   ى جؾاااا  االيتساعيااال واإلاداااايل ىؤللااا

ً ؽ، كسا أا    تؼ لقط باىعس  اىعاي  )اىجسي  ،   (.25: 2008وىي  ى نا اىقائهلل هقل ل  اآلخ
 وتكؽن صفات القائج األوتؽقخاطي:

ًارات. -  كدتًهلل وكتحرؼ ل  ك  اىق
 حيت .يديظً ع   اىد ظل تيهللل، و دع  ىتؾسيع صبل -
ًد تؾضع اىخظط واألههللاف وسياسات اىعس . -   شى
ً ؽ وقهللرات ؼ. -  ق ي  اىثقل باآلخ
ًهي  وحهللل يحىل اىعسال ى عس . -  يعتقهلل أن اىجل  اىسادب واىت
 يرثً إصهللار األواكً، وال يح  أن يعارض. -
ًلع تعار )اىن وال تشاقش(. -   
 ال   تى  ى عبلقات االيتساعيل تيؽ اىعسال. -
ًا اىعاك يؽ كآالت -  لقط.  
ًقابل اىًؾىيديل )األسهللب،  -  (.182-180: 2003 تًع أساىي  اى

ًا اىًاحااث أن هاانا اىااشسط كااؽ اىقيااادة ال  تؾالااق كااع كتظ ًااات اىقيااادة اىحهلل ثاال، واىتاا   و اا
ًؤوسااي ، وذىااػ ألااا  يعتسااهلل ع اا  االسااتخهللام  ت ااتؼ باىعبلقااات االيتساعياال واإلاداااايل تاايؽ اىقائااهلل وك

ًال اىسً  ًي ى د ظل ل  إك ًولاىسى تظ ا  كثا  هانا اىاشسط  اً ؤوسيؽ ع   تشىين اىس ام، وىكؽ هشار ع
 كؽ اىقيادة، إال أن تعهللد ويؾد اىد ًيات لي  تجع   ال ير   كأس ؾ  قيادب سائهلل.

 (Democratic Leadershipثانيا : القائج الجيسقخاطي )
لا  وتعش  اىذؾرب أو اىسذارر، وها  سا ظل اىذاع ، و راؾن اىعساال هاؼ كاهللار االهتساام 

ًؤوسااي ، و اانىػ يقااؾم بإتااًاف حايااات ؼ  هاانا اىااشسط، حيااث يقااؾم اىقائااهلل تتىااؾ ض بعااض ساا ظات  ىس
 و ث روح اىتعاون واىتؾالق ليسا تيش ؼ.
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ًاد لااا  كؤسدااات  يعس اااؾن كعااا  وال  ً اااق، واأللاا و شظ ااق اىقائاااهلل هشاااا كاااؽ أااا  عزاااؾ لااا  اىى
ًايعا ًًا ع ا  اىتغنياال اى ل اىتاا  يقاهللكؾا ا تجااال اىداا ؾر يعس اؾن عشااهللل، ل اؾ يدااتسع إىاي ؼ و عتسااهلل كثياا

ًلااع  اىقيااادب وساايً اىسؤسداال، كسااا أااا    ااتؼ بسااا ىااهلل  ؼ كااؽ احتيايااات كااؽ أياا  ز ااادة رضاااهؼ ى
 (.194: 1996روح ؼ اىسعشؾ ل )األيا واأليا، 

و تجاا  هاانا اىااشسط إىاا  تعسيااق اىعبلقاال اإلاداااايل واالعتساااد ع ي ااا، باعتًااار أن اإلادااان 
ًاف تااهللورهؼ يسثاا  أي اا  قيساال يجاا   ًاد واالعتاا ًاك ااا وتشسيت ااا، كسااا  ااؤدب إىاا  االهتسااام باااألل احت

ًارات )اىًهللرب،  ًاك ؼ عشهلل بحث اىسذربلت واتخاذ اىق  (.123: 2001وكداهست ؼ باىعس ، وإت
 ويتسيد القائج الجيسقخاطي بالتالي:

ًارات. - ً ؽ ل  اتخاذ اىق  يذارر اآلخ
ً ؽ وقهللرات ؼ. -   ثق باآلخ
ً ؽ ل  ح  - ًر اآلخ  كذربلت اىعس ، و حىلهؼ ع   تقهلليؼ اىًهللائ . يذ
 يسهللح و شتقهلل بسؾضؾعيل. -
ًاع  احتيايات ؼ االيتساعيل واىشىديل. - ً ؽ، و     تؼ بسذاعً اآلخ

أن هاانا اىااشسط كااؽ اىقيااادة كااؽ أكثااً األاساااي تؾالقااًا كااع كتظ ًااات اىقيااادة  ويــخى الباحــث
ًارات وتشىينها، واىعس  اىحهلل ثل، واىت  ت تؼ باىسذاركل اىىاع ل تيؽ اىقائهلل واىس ًؤوسيؽ ل  اتخاذ اىق

ًقاااا   ًادل، وهاااانا تااااهللورل يحقااااق اإلتااااهللاف لاااا  اىعساااا  واى ً ااااق واحااااهلل يدااااؾدل اىحاااا  واىثقاااال تاااايؽ ألاااا كى
 باىسؤسدل.

 (Liberal Leadershipثالثا : القائج الحخ )
ًر، أو اىسشظ  ااق، و رااؾن اىعسااال  ًرب، أو اىىؾضااؾب، أو اىستحاا ًاىاا ، أو اىتحاا وتعشاا  اى يً

ًاطيااال اىتدااا ظيل، حياااث يعظااا  اىقائاااهلل هاااؼ  كاااهللار اهتساااام هااانا اىاااشسط، وهااا  اقيزااال اىقياااادة األوتؾق
ًوا ا كبلئسل إلاجاز اىعس . ًا ات اىت    ًؤوسي  اىقهللر األكًً ل  اتخاذ اإلي  ىس

ً اال اىسظ قاال  ًاد اىاان ؽ يعس ااؾن كعاا ، وى ااؼ اىح ًر تاا ؾن اىسؤسداال ىؤللاا ًساا    تاا لاىقائااهلل اىت
ًرارات،  ًلاال، ىاانلاا  اتخاااذ اىقاا ً ااق ال يس كااؾن اىسع ًًا إذا كااان أعزااا  اىى ىػ يعتًااً هاانا اىااشسط كااهللك  

ًلاااؾن إدارة وقاات ؼ بذاار  يياااهلل  واىس ااارات اىكالياال إلاجاااز األعساااال اىسشؾطاال ت ااؼ، أو عشااهللكا ال يع
(Amanchukwu, 2015: 5.) 
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ًسا  ، ىتحا  كح   اا ول  هنا اىشسط تق  لاع يل األاغسل واىقاؾاايؽ واى اؾائ  ىاهللا اىقائاهلل اىت
ًيًااات واألهااؾا ، وتااتحظؼ اىحااؾايل تاايؽ اىشجاااح واىىذاا ، و رااً  كاا  تاا   لاا  حاىاال ااعااهللام  اى
ًؤ اال اىؾاضااحل ىؤلكااؾر،  ًا  وتدااي  و  ً اال وااعااهللام اى ًاقًاال، لاابل كدااؤوىيل وال رقاباال، تاا  اضااظ اىس

ًؤوسايؽ دون كتاب ًس    شحرً دورل ل  تؾصاي  األواكاً واإلتاارة واىقاؾاايؽ إىا  اىس عال واىقائهلل اىت
ًاقًل )اىخظي ،   (.46: 2004أو ك

 ويترف القائج الحخ باآلتي:
 هقت  بقهللرت  اىقياديل ضعيىل. -
ً ل ىؤلتًاف. - ًًا كؽ اىح  يعظ  قهللرًا كًي
 ال يقؾم تتحهلل هلل أب أههللاف ى سؤسدل. -
 ال يقؾم بإعظا  تؾيي ات كحهللدة ى سجسؾعل. -
 عبلقات  االيتساعيل ضعيىل، و تجاه   اىعاك ؾن. -

أن هنا اىشسط كؽ أق  األاساي اتائجًا ل  اىعس  واألدا ، وذىػ ىعاهللم وياؾد  ويخى الباحث
ًق  باىسؤسدل، كسا  ؤهً س ًًا  ًؤوسي ، وهنا تهللورل يعهللم اإلتهللا  واى ًام اىستًادل تيؽ اىقائهلل وك االحت

 ع   كدتقً  اىعس .

 نعخيات القيادة: 8.1.2
ًلااال ىقاااهلل تااانل اىكثياااً كاااؽ اىع ساااا ، واىًااااحثيؽ ي اااؾدًا عغيسااال  لااا  اىعراااً اىحاااهلل ثم ىسع

ًاد، واىجساعات ىبلاقياد إى  تخص كا، وقًؾى ؼ ب  كقائهلل احؾ  األسًا  اىت  تهلللع اىكثيً كؽ األل
ً اات حاؾل تىدايً اىدا ؾر اىقياادب واىقياادة )اىذايو  ًت اىكثيً كؽ اىشغ تحقيق أههللال ؼ، وىنىػ ع 

 (.12: 2017خ ي ، 
ً اات، كثا  وسؽف يتشاول الباحث ً ال اىسؾقىيال، بعض هنل اىشغ ً ال اىداسات، واىشغ : اغ

ً ات: ًح كؾيل ى نل اىشغ ً ل اىد ؾكيل أو اىتىاع يل، وليسا     ت  واىشغ
 أوال : نعخية الدسات:

ًها ى قيادة ع   كى ؾم أساس  كؤدال: أن لاع يل اىقيادة تتؾقف  ً ل ل  تىدي تقؾم هنل اىشغ
ًل ، كسا أن تؾالً هنل اىدسات ل  ع   سسات وخرائص كعيشل تتدؼ ت ا تخريل اىقائهلل عؽ يي

(. وقاهلل ىاؾحب باأن اىقاادة  تسيالون 255: 1982تخص كا تؤه   ألن يرؾن قائهللًا لعاااًل )كشعاان، 
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ًًا، وأذكاا  عقاابًل،  -عااادة– ًهؼ، وأضااخؼ حجسااًا، وأصاا  يدااسًا، وأحدااؽ كغ اا بااأا ؼ أطااؾل كااؽ يياا
ًة واىسًاادأة، وأكثاً  تسيلون تثقل باىشى ، وحيؾ ل واذاي دائسيؽ، وأكثً قاهللرة ع ؼكسا أا   ا  اىسثاات

ًهؼ )قشهلل  ،  ًحًا، وأحدؽ تؾالقًا كؽ يي ًة وك  (.34: 2010طسؾحًا وسيظ
كسااا وتخترااً هاانل اىدااسات ليسااا تؾصاا  إىياا  راىااف سااتؾيهلل   خاابلل تقهلليساا  ألكثااً كااؽ 
ًة دراسل كيهللاايل ى دسات اىتا  تجعا  كاؽ اإلاداان قائاهللًا اايحاًا، كثا : )اىانكا ، طبلقال  خس  عذ

ًلاال اىؾاسااعل، روح اىسذاااركل، اىقااهللرة ع اا  تى ااؼ اىسؾقااف، اى دااان ، اىيقغاال، األصاااىل، اىعهللاىاال، اىسع
 (.45: 1996اىسراال االيتساعيل( )اىخظي ، 

ًكل ع   اىدسات اىذخرايل اىتا   تح ا  ت اا االاداان،  ويخى الباحث ً ل ت بأن هنل اىشغ
ًاد ا ًل كؽ أل ً ت ، واىت  تسيلل عؽ يي ً ق، واىت  تؤه   ى قياام تؾايًاتا  أو يرتدً ا كؽ خبلل تج ىى

ًب، وتحقيااق كااا ترااًؾ إىاا  اىسشغساال كااؽ  اىقيادياال برىااا ة ولاع ياال، وذىااػ إلحااهللاث اىتغييااً اىجااؾه
 أههللاف.

 ثانيا : الشعخية السؽقفية:
ً ال إىا  أن كاا يراي  اىقائاهلل كاؽ اجااح يعتساهلل إىا  حاهلل كًياً ع ا  حداؽ  تذيً هنل اىشغ

ًل  حياااال اىسؾقاااف اىسحاااايط، لااااىسؾ  ًز اىقياااادات، وتكذاااف عاااؽ اإلكرااااااات ترااا اقف هااا  كاااؽ تًاااا
ًتًط بداسات وخراائص اداًيل  اىحقيقيل واىس ارات اىقياديال ى قائاهلل، أب أن اىقياادة وىياهللة اىسؾقاف تا
ًرهاا لا  إطاار  ً ال أهسيال اىداسات ى قائاهلل، وىكش اا تق بسؾقف قيادب كعيؽ، و نىػ ال تشكً هنل اىشغ

 (.31: 2012اىسؾقف اىنب  تظ ً ا )أتؾ كؾش، 
ً اااات اىسؾقىيااال، واىتااا  تذااايً إىااا  أن أسااا ؾ   ًليااال كاااؽ أهاااؼ اىشغ ً ااال لياااهللىً اىغ وتعاااهلل اغ
ًهساا،  اىقيادة  تغيً تتغيً اىلكان واىسران، أب أن كا ير   ل  زكان وكران قهلل ال يرا   لا  يي
ًها لا  كا  قائاهلل، وىاي  هشاار قائاهلل  يسراؽ وصاى  بأاا   كسا أا  ىي  هشار صىات كعيشل يج  تؾل

 (.25: 1999ات  ل  ك  األوقات )اىعدي  ، ااي  أو ل
ن اىراىات اىذخرايل واىداسات سؾقف ال يرشع ىؾحاهللل قائاهللًا، حياث إأن اى ويخى الباحث

ىهللا اىذخص ى ا أيزًا اىهللور اى ام ل  اىعس يال اىقياديال، وىانىػ تعاهلل اىقياادة عس يال تىاع يال تجساع 
ًكل ع   ًة االرتًاي تيؽ اىقيادة واىسؾقاف،  تيؽ اىشؾاح  اىذخريل واىسؾقف اىقيادب، أب أا ا ت لك

ًوف ه  اىت  تحهللد اؾعيل اىقائهلل اىىاع  واىكىؤ.  وأن طًيعل اىسؾاقف واىغ
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 ثالثا : الشعخية الدمؽكية )التفاعمية(:
ً ل إى  أن اىقياادة اىشايحال ال تعتساهلل ع ا  اىداسات اىتا   تستاع ت اا اىقائاهلل  تذيً هنل اىشغ

ًاد اىجساعاال، لاىدااسات اىتاا   لاا  كؾقااف كعاايؽ، وىكااؽ تعتسااهلل ع اا  قااهللرة اىقائااهلل لاا  اىتعاكاا  كااع ألاا
ًعل اىًهلل  ال واىحالم واىس اارة اإلدار ال واىىشيال اىتا  اكتداً ا ال تكىا   يس ك ا قائهلل كعيؽ كاىنكا  وسا
ىغ ااؾر اىقائااهلل، تاا  ال تااهلل كااؽ اقتشاااف اىجساعاال ت اانل اىدااسات واىقااهللرات، لاىقائااهلل اىشاااي  هااؾ اىاانب 

ًف اىقائاهلل يدتظيع أاؽ يحهللث اىتىاع  و خ ًاد اىجساعل، وهنا ىؽ  تؼ إال تتع  إىا  ق اىتكاك  كع أل
كذااربلت اىجساعاال وكتظ ًات ااا، هااؼ اىعساا  ع اا  حاا  ت ااػ اىسذااربلت، وتحقيااق هاانل اىستظ ًااات، 
ً اال تعتًااً اىقيااادة عس ياال تىاعاا  ايتساااع ، تتحااهلل خرائراا ا ع اا  أساااس أبعاااد  وولقااًا ى اانل اىشغ

هلل، وعشاصاااً اىسؾقاااف، وكتظ ًااااات وخراااائص اىجساعاااال هبلهااال، وهااا : اىدااااسات اىذخرااايل ى قائاااا
ًدب،   (.7: 2010)ك

ًا يااؾردن أن خرااائص اىقياااادة اىىاع اال تتحااهللد ع اا  أسااااس اىتىاعاا  تاايؽ تخرااايل  و اا
ًؤوساايؽ، باعتًااار اىقيااادة تقااؾم أساسااًا ع اا  اىتىاعاا  تاايؽ  اىقائااهلل وعشاصااً اىسؾقااف، وكتظ ًااات اىس

ًاف اىثبلهاا ً االلهاانل األطاا ًؤوساايؽ كعاكاا  كااؤهً لاا   ، وىاانىػ لااإن هاانل اىشغ تؤكااهلل ع اا  أهسياال اىس
ًكل ع   اىتىاع  اىستًادل تيؽ اىقائهلل واىجساعال، وإدرار اىقائاهلل ىاهللورل  اجاح اىقيادة أو لذ  ا، كسا ت

 (.294: 2000إزا  اىجساعل )كعؾض، 
ً ااال تجساااع تااايؽ كرؾااااات اىقياااادة ويـــخى الباحـــث )اىقائاااهلل، األتًااااف،   ااااوأركاا أن هااانل اىشغ

ًتًط ارتًاطًا وهيقًا ليسا تيش ا، وإحهللاث اىتكاك  ى ؾصؾل  ألكًً اى هللف، اىسؾقف، اىتأهيً(، بحيث ت
 قهللر كؽ اىىاع يل واىكىا ة.

 :هوأدوار  ميام القائج الفعال 9.1.2
 .)ًقابل ًسسيل )اىتخظيط، اىتشغيؼ، اىتشديق، اىتؾيي ، اى  اىقيام باىس ام اإلدار ل اى
  ًض رؤ اال اىسؤسدال تؾضااؾح تحهلل اهلل ًؤ ال وإرساااؤها ، لاىقائاهلل اىىعااال هاؾ اىقاادر ع اا  عا اى

ًؤ ل إى  اىعاك يؽ و ث روح اىحساس لي ؼ ىيتىاع ؾا كع ا.  ودقل، وإيرال هنل اى
 .)  تظؾ ً اىعاك يؽ )اىتهللر 
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  اااػ، لااااىتحىيل هاااؾ اساااتخهللام كجسؾعااال كاااؽ اىعؾاكااا  ى تاااأهيً ع ااا  سااا ؾر ً اىتحىيااال واىتح
ًيًاال وتىاعاا   اىعاااك يؽ، وذىااػ ًضااا اىااؾعيى ، واىاانب يسرااش ؼ كااؽ أدا  عس  ااؼ ت ىتحقيااق اى
 وااتسا  إيجات .

 .اىتغييً واالتتكار واىتجهلل هلل 
 الفخق بيؼ القائج والسجيخ: 10.1.2

  ً ر سا تتهللاخ  أدوار وكىاهيؼ ك  كؽ اىقائهلل واىسهلل ً، وىنىػ اىدً  يعتقهلل اىشاس أن ال ل
( تعشا  Manage نه ، يدالً، يداسؾ، تيشساا ك سال كاهلل ً )( تعش  Leadتيش سا، وك سل اىقائهلل )

ً  األول تيش سا.  يعاىج،  هلل ً،  هللتً، وهنا هؾ اىى
ًقابااال، وتداااس  اىجؾااااا  يياااً  واإلدارة تتزاااسؽ أاذاااظل اىتخظااايط واىتشغااايؼ واىتؾييااا  واى

ًاد  اىعااك يؽ اىقياديل ل  عس  اىسهلل ً باىعس  اإلدارب، تيشسا يظ ق ع   اىجؾاا  اىتىاع يل كع األلا
ًاد وتؤهً  ًا  شغً ى قيادة ع   أا ا اىقؾا اىت  ت  ؼ األل باىسشغسل باىعس  اىقيادب، وكؽ ااحيل أخ

 (.49: 2016ع ي ؼ وتؾحهلل ي ؾدهؼ ىتحقيق اإلاجاز وإحهللاث اىتغييً )أتؾ ااكؾس، 
 ويسكؼ التسييد بيؼ القائج والسجيخ مؼ خالل الفخوق التالية:

 اىقائهلل يرد  و جن  اىشاس.اىسهلل ً يسشع و شى ً اىشاس،  -
ًتهلل. - ًاق ، اىقائهلل  تؾاص  و   اىسهلل ً يأكً و 
ًوف. - ًوف، اىقائهلل  تغ   ع   اىغ  اىسهلل ً يدتد ؼ ى غ
 اىسهلل ً يظًق، اىقائهلل  ًتكً و ًهللف. -
ً ًل، اىقائهلل يىكً باىشتائج اىًعيهللة. -  اىسهلل ً يىكً باىشتائج اىق
 تًاف.اىسهلل ً يعتسهلل ع   اىد ظل، اىقائهلل   تؼ باىثقل كع األ -
 اىسهلل ً   تؼ بإاجاز األعسال، اىقائهلل   تؼ بسا بعهلل إاجاز األعسال. -
 يقً  اىتحهللب و غيً اىؾاقع.اىقائهلل اىسهلل ً يقً  باألكً اىؾاقع،  -

أن اىسهلل ً يسث  لىل تشىينيل ىسا  تؾي  ع يا  إاجاازل كاؽ ك اام كر اف  وبحلغ يخى الباحث
ً ؽ ىتاؾيي  ؼ ت ا ىتحقيق األههللاف باىذر  اىسظ اؾ ، أكاا اىقائاهلل لي ست اػ ك اارات اىتاأهيً لا  اآلخا

ًوف، لاىقائاهلل هاؾ تاايً األكا  واإلتاهللاف،  احؾ اى هللف اىسظ ؾ  واالتتكار واىتغييً ك سا كااا  اىغا
 و نىػ لإا   تظ   تؾالً ك ارات قياديل ل  اىسهلل ً ىل ادة اىكىا ة واىىاع يل ل  اإلاجاز.
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 السبحث: م مخص
ًاض هانا اىسً ًا اىًاحاث بعاهلل اساتع ًكاائل اىتا  ُتًشا   ،حاث  باأن اىقائاهلل يعتًاً أحاهلل أهاؼ اى

ُك سااًا باالحتيايااات اىخاصاال باىسؤسداال، ع ي ااا اجاحااات اىسؤسدااات أو لذاا  ا، لك سااا كااان اىقائااهلل 
ًؤوسايؽ، كاان ىا  اىاهللور اىىاعا  لا  االرتقاا  واىشجااح  واالحتيايات اىس شيال واىشىدايل اىخاصال باىس

ً اااهلل تأد ت اااا، و اىقاااهللرات اىقياديااال اىتااا  يست ك اااا، إضاااالًل إليسااااا  بأهسيااال باىعسااا ،  ًسااااىل اىتااا    اى
وخرؾصًا قهللرت  ع   تحهللب اىرعا ، واىذجاعل، واىتح   باىظاقل اإليجاتيل واىحيؾ ل واىشذااي، 
ًارات،  ًيًاااال لاااا  اىعساااا ، واىسًااااادرة، واإلتااااهللاف، وأن يست ااااػ صااااىل اىحاااالم واىثقاااال لاااا  اتخاااااذ اىقاااا واى

خريل ىتحقيق كر حل اىسشغسل اىت  يعس  ت ا، كسا و ج  ع ا  واىتزحيل تؾقت  وكراىح  اىذ
اىقائااهلل اىتح اا  باى ااهللو ، واالتاالان، واىقااهللوة اىحدااشل لاا  االىتاالام واالازااًاي، واالتتعاااد عااؽ األاااياال، 
ًحاا  كاؽ األتًااف اىعااك يؽ كعا   ًل، واىشىؾر، وعاهللم اىت ًض اىد  ى ك ًور، واألاىلم حت  ال يع واىغ

 ل  اىسشغسل.
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 تسييج:
ًض اىدا ا لاا  سااحل اىًحااث  ًا  اىااؾعيى  كاؽ اىسؾضااؾعات اىتا  باتا  تىاا أصاً  االيتا

و حت  ع سا  أ ،واألدبا  ،وع سا  االيتساف ،وع سا  اىشى  ،اىع س ، سؾا  ع   كدتؾا اىىبلسىل
ًا  ًة ع ااا  اإلاداااان ،اإلدارة، وذىاااػ ىًياااان كى اااؾم االيتااا وعبلقاتااا  اىسخت ىااال كاااع  ،وعؾاك ااا  اىساااؤه

ً ؽ ًاف ، وأر ا  اىعس ماآلخ واىتؾتً اىنب  لعالف كيالان االتالان االيتسااع   ،كسا  ؤدب ىتؾىهلل اىر
ًا  اىااؾعيى  اىاانب يعااهلل اىشقاايض اىداا ً  ىبلاتسااا  واىااؾال   ،ىااهللا اإلادااان، وهااؾ كااا يدااس  بااااليت

 ى عس .
ًف   ااهللف اىسًحااث اىثاااا  إىاا  اى ًا  ىغااًل، واصااظبلًحا، كااؽ خاابلل  إىاا تعاا كى ااؾم االيتاا

ً ال اىتح يا  اىشىدا ،  ًا  كشغ ًة ىبليتا ً اات اىسىدا ًا  اىسخت ىل، هاؼ اإلتاارة إىا  اىشغ كعاا  االيت
ً ال اىداسات واىعؾاكا  اىذخرايل، كساا  ً ال اىانات، وصاؾاًل إىا  اغ ً ل اىد ؾكيل، وكاؽ هاؼ اغ واىشغ

ًا  ً ف  و تشاول هنا اىسًحث أاؾاف االيت ًت  ع   ذىػ اىؾصؾل إى  تع اىستعهللدة بذر  عام، و ت
ًا  اىااؾعيى ، وأبعااادل اىخسداا ًف لااليتاا ًا  األسااًا  اىسؤدياال إىاا  االيتاا إىاا ، كسااا وساايتؼ اىتعاا

ًا  اىاااؾعيى ، واآلهاااار اىشاتجااال عشااا  ً  اىتق يااا  كاااؽ االيتااا ، وكااانىػ  شت ااا  اىسًحاااث باإلتاااارة ىظااا
 اىؾعيى .
 :مفيؽم االغتخاب 1.2.2

 :االغتخاب لغة
، وكش اااا  : ذ ه اا   اااًُ   ً ياال االتتعااااد عااؽ اىاااؾطؽ، وكعشاا  ي  ًا  لاا  اى غااال اىع و عشاا  االيتااا
ًا  باىزاااعف، واىتبلتااا  ل ااا   ًو ، وااليتااا ً ااال أب االتتعااااد عاااؽ اىاااؾطؽ، وتاااؾح  ك سااال اىغااا اىغ
ًح اال هاا  اىذاايخؾخل،  ً اا  تااس  اىعسااً إذا كاااا  اىس عراا  اىشسااؾ اىاانب كشاا  االاتسااا ، لشقااؾل ي

ً ا  ضاعيف ال ساشهلل كسا  ًا  أيزاًا بىقاهللان اىداشهلل و اىتااى  اىزاعف، ألن اىغ ابلحب ارتًاي االيت
ًابل  شتس  إىي ا أو ك جأ يحتس  ب  )كشرؾر،   (.19: 1997ى  كؽ ق

ً اال(  ً ( تعشاا  ااالح عااؽ اىااؾطؽ، و)اىُغ ً ياال لااإن ك ساال )ايتاا وكاانىػ لاا  كجسااع اى غاال اىع
ً ( ا ًيااا  لااا  اىزاااحػ أب بااااىغ ليااا ، و)اىغاااار ( هاااؾ تعشااا  اىشاااؾا، واىًعاااهلل، واىؾ حاااهللة، و)اساااتغ ى

ًياا  اىاانب ىااي  كااؽ اىقااؾم، وال كااؽ  ً اا ( هااؾ اى ًو  اىذااس ، و)اىغ ً ( ي اال ياا اىكاهاا ، و)اىغاا
 (.647: 2004اىً هلل )اىسعجؼ اىؾسيط، 
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ًا  تار خياًا كاؽ اىدايا  االيتسااع  ى تعًياً عااؽ  كساا واساتخهللم اىسعشا  اى غاؾب ىك سال ايتا
ً ال، أ ً ؽ، وكاا زال هانا اىسعشا  االحداس اىنات  باىغ و االادابلخ ساؾا  عاؽ اىانات، أو عاؽ اآلخا

ًا   ( حتاا  وقتشااا Alienationهااؾ اىسعشاا  اىذااائع لاا  االسااتخهللام اىحااهلل ث ى ك ساال االاج يل اال )ايتاا
 (.25: 2003اىحاى  )خ يىل، 
 اصطالحا :االغتخاب 

ًد كؽ خبلى  تؾي ًا  اىد  ال يدتظيع اىى ًا  بأا  "اضظ ًف )سعيهلل( االيت ي  س ؾك ، ع
يىقهلل اىقهللرة ع   اىسؾاي ال االيتساعيال، و راً  يياً قاادر ع ا  تغيياً اىؾضاع  وىنىػوكعتقهللات ، 

 (.27: 2017االيتساع  اىدائهلل ل  اىسجتسع اىنب يعيش لي  و تىاع  كع  )سعيهلل، 
ًوم  ًا  لا  إطاار اىدا  إادااا ، ل اؾ Fromكسا و عتًً )ل ( أول كاؽ قاهللم كى اؾم االيتا

ًا أن اإلادان  ً ًًا عؽ اىد ، وعؽ كجتسع ، وعؽ األلعال اىت  ترهللر عش ، ليىقهلل ؾ هشا ير  ن ي
ًلات  )حسااااام،  ًكاااال ىعاىساااا ، وكااااتحرؼ لاااا  تراااا ًت  ع ي ااااا، وتااااتحرؼ لياااا ، لاااابل يذااااعً بأااااا  ك ساااايظ

 (.79: 2010واى ؾ ذ ، 
ًد باااىبلكعش ، ولقااهلل اىقااؾة، كسااا و  ًا  بأااا  درياال تااعؾر اىىاا ًف )يؾهااان كاابلرر( االيتاا عاا

ًد بااىعجل احاؾ واىذعؾر باى ً ى  هنا ع   دريل تعؾر اىى ً ل اىنات، حيث اعتسهلل ل  تع ؾحهللة، وي
 (.25: 1998أو عس  )عًهلل اىسختار، اىهللور اىسحهللد ى  ل  أيل كؤسدل، 

ًوم)أتار و  ًا   (كاارك ( و)هيجا )إىا  أن  (لا هساا كاؽ قاكاا بإرساا  قؾاعاهلل كى اؾم االيتا
ًا  ع ا ًًا ت ساا، وىانىػ حااوال أن يظًقاا كى ؾك ساا ىبليتا ًة، حياث اساتخهللم كتأه   اىسؾاقاف اىسعاصا

ًوم( ًة )لاا ًا  لاا  كجاااالت اىحياااة اىسعاصاا ًا  ضااسؽ عبلقاال كالاال كرااظ   االيتاا ، كتشاااواًل االيتاا
ً ؽ، و ااااااىسجتسع، و ناتااااا  )تااااااخ ،  ًد بااااااآلخ ًوم)(، حياااااث أرياااااع 175: 1998اىىااااا كى اااااؾم  (لااااا

ًا  يحاااهللث تااايؽ هللا ًا  إىااا  أن االيتااا أو  ،واإلاداااان اتيجااال ساااقؾي اإلاداااان لااا  اىخظي ااال ،االيتااا
ًاب  عؽ هللا )حساد،  ًا  اإلادان إى  ايت  (.38: 1995اىؾقؾف ل  اىسعريل، وىنىػ أريع ايت

ًج قاااؾا اإلاداااان،  ًا  بأاااا  عًاااارة عاااؽ تخااا ًف )باااااك ؾليتش( االيتااا وألعاىااا ، وع ؾهاااا وعااا
ًان،  ً   عش  )عس  (.125: 1990ع ي ، بحيث ترً  وكأا ا ت   لخً كشىر ، وي

ً  ع اااا  أساااااس أااااا  اىذااااخص اىاااانب ال يحاااا   ىاااانا يسرااااؽ اىشغااااً إىاااا  اىذااااخص اىسغتاااا
ًل ع اااا  اىسؾاقااااف  بىاع يتاااا ، وال أهسيتاااا ، وال وزااااا  لاااا  اىحياااااة، و ذااااعً تًعااااًا ىاااانىػ بااعااااهللام تااااأهي
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ًتهلل، أو كؾي  ى د ؾر،  االيتساعيل اىت   تىاع  ً  يذعً بأا  يىتقً إى  ك كع ا، واالادان اىسغت
ً  بأاا  ال يحقاق ذاتا ، وال  واالعتقاد، ولا  عبلقاتا ، واذااطات  االيتساعيال يذاعً االاداان اىسغتا

 (.49: 1990يذعً بدعادة لي ا، و تج  تًعًا ىنىػ إى  اىعلىل، واىشىؾر كؽ اىنات )اىلي ، 
 :الغتخابدخة لالسف الشعخيات 2.2.2

ًة كعيشل ً ل كجسؾعل كؽ اىسىاهيؼ، واىسعتقهللات حؾل كؾضؾف، أو عاه ، يسرؽ تعتًً اىشغ
ًها، وساايتؼ اإلتااارة  ًتاااد ت ااا، واالسااتىادة كش ااام باعتًارهااا تااشغؼ اىؾقااائع، وتداااعهلل ع اا  تىدااي االست

ً ات اىتاىيل: ًا  كؽ خبلل بعض اىشغ  إى  تىديً االيت
 لالغتخاب: تفديخ نعخية التحميل الشفدي

ًا ، وتقاؾل )كاار ؽ  ً ات اىت  تشاوىا  االيتا ً ل اىتح ي  اىشىد  كؽ أت ً اىشغ تعتًً اغ
ً  هاااؾ ذىاااػ اىذاااخص اىااانب يراااً  ااسااايًا، إ( Karen Horenyهاااؾرا ( ) ن اىذاااخص اىسغتااا

ًد صااؾرة كثاىياال عااؽ اىداا ،  ويااالبًل عااؽ ذاتاا  اىحقيقياال، حيااث تغ ااً هاانل اىحاىاال عشااهللكا  شساا  اىىاا
تؾياهلل لجاؾة عسيقال تايؽ صاؾرة  وىانىػوتكؾن هنل اىرؾرة كخت ىل تساكًا عسا هؾ ع يا  لا  اىؾاقاع، 

 (.696: 1974اىذخص اىسثاىيل، وذات  اىحقيقيل )يشيؼ، 
ًض )كيشدتؾن(  ًا  اىذاًا  لا   1965و ع ًا  اىذاًا  لا  كتابا  "ايتا ً تا  عاؽ ايتا اغ

ًا  يحهللث ل  ك  اىسجتسعات بااختبلف أاساط اا اىثقاليال  ً ر ، حيث تيؽ أن االيت اىسجتسع األك
ًا  ال  تحااهللد  ًا  تحساا  كعاااا  تذاااؤكيل، كسااا وأن االيتاا ً اال االيتاا واىدياساايل وااليتساعياال، لشغ

ًا  )ىبعؾاك  كحهللدة، ىؾ زا ويؾدل  (.Keniston, 1965: 495  هنل اىعؾاك  زال كع ا االيت
ًد، ًاهقل حاسسل ل  اسؾ هؾ ل األاا ىهللا اىى ًة اىس ًا )أر ردؾن( أن لت إن اى هللف و  كسا و 

ً ل )أر ردؾن( ًاهاق  األساس  ىشغ ًد اىس ً ال تتظاؾر هؾ ال األااا،  لعشاهللكا يراؾن اىىا هؾ اهتساام اىشغ
ًكل ااا ًح ااال األىىاااال هاااهلللًا ك ًا كحااااهللدًا لاااإن ذىااااػ يعظيااا  إحداسااااًا باىتؾحاااهلل، لتحااااهللد هؾ تااا ، و ااااهللخ  ك

ًا   ،واالاتساااا  ًد إىااا  اىذاااعؾر باااااليت ًاهاااق، وعاااهللم تؾحاااهللل  اااؤدب بااااىى ألن عاااهللم تحهلل اااهلل اى ؾ ااال ى س
 (.14-13: 2004)اىعقي  ، 
 لالغتخاب:الدمؽكية شعخية التفديخ 

ًا  ع اااا  كًااااهللأ  ً اااال اىداااا ؾكيل ىبليتاااا ًتكاااال اىشغ أساساااا  بااااأن ساااا ؾر اإلادااااان كااااتع ؼ، ت
ًد، ى ؾصاؾل إىا  أهاهللاف تذاًع اىحاياات اىسخت ىال، وقاهلل  وكرتد ، وأن اىهللوالع ه  اىت  تؾي  اىىا



                           
                             

   

33 

راضة انثاٍَانفصم   اإلطار انُظرٌ نهّذِ

ًد إذا اساتجا  ىسؾقاف كعايؽ، وأهيا   ً ل عؽ كى اؾم اىتاهللعيؼ، وهانا يعشا  أن اىىا تحهلله  هنل اىشغ
ًار ل  كؾاقف كذ  (.49: 2005ات ل )يسي ، ع   ذىػ، لإن االستجابل تثً ، وتشلف إى  اىتك

ً اااال بااااأن اىسذااااربلت اىداااا ؾكيل هاااا  عًااااارة عااااؽ أاساااااي كااااؽ  ًا أصااااحا  هاااانل اىشغ و اااا
ًد  ًدة، و حاااتىب ت اااا اىىااا ًات كشىااا االساااتجابات اىخاط ااال أو يياااً اىداااؾ ل اىستع سااال بارتًاطات اااا بسثيااا

ًد  ًيؾ ل، واىى ًات ييً ك ً ل–ىىاع يت ا ل  تجش  كؾاقف أو خً ًا  يذعً  -ولقا ى نل اىشغ بااليت
ً ؽ باابل رأب أو لكااً كحااهللدم حتاا  ال يىقااهلل اىتؾاصاا   عااؽ ذاتاا  عشااهللكا  شراااف و شااهللكج تاايؽ اآلخاا

ًاوب،  ً ؽ )اىذع  (.75: 1988كع ؼ، و هللاًل كؽ ذىػ يىقهلل تؾاص   كع ذات  وكع اآلخ
 لالغتخاب:الحات تفديخ نعخية 

اع ، وكى ااؾم إن كى اؾم اىانات  تكاؾن كاؽ: كى اؾم اىانات اىساهللرر، وكى اؾم اىانات االيتسا
لإاااا   تكاااؾن كاااؽ كااا  كاااا اهللركااا  عاااؽ أاىداااشا، و اااتؼ تشغااايؼ كرؾااتااا  كاااؽ  وىااانىػاىااانات اىسثااااى ، 

ً قاال اىتاا  تتحقااق ت ااا  ،اىسذاااعً، واىسعتقااهللات، واىعشرااً اىس ااؼ لاا  تذااري  كى ااؾم اىاانات هااؾ اىظ
ًة ل  إطار وحهللة كتكاك ل )قشهلل  ،   (.179: 1999عس يل تشغيؼ اىسذاعً واىسعتقهللات اىستشاه

ًا ، لسااؽ  ً اال اىاانات، و اايؽ ياانور االيتاا و تزاا  كااؽ ذىااػ ويااؾد عبلقاال وهيقاال تاايؽ اغ
ً اااال، أن اىذاااخص يجاهاااهلل أو  شاضااا  كااااؽ أيااا  تحقياااق ذاتاااا ،  ًاضاااات األساسااايل ى ااانل اىشغ االلت

 (.45: 2013واإلبقا  ع ي ا بألز  صؾرة كبلئسل )رتيهلل، 
 لالغتخاب:الدسات والعؽامل الذخرية تفديخ نعخية 

ًب، واىتاا  تتسياال هاانل  ًكيلهااا ع اا  اىعؾاكاا  اىسحااهللدة اىتاا  تىدااً اىداا ؾر اىًذاا ً اال تت اىشغ
ًتىعااا   تسرااؽ كااؽ تحهلل ااهلل سااسات اىذخراايل، وتذااايً اىهللراسااات اىتاا  تتشاااول سااسات األتااخاص ك
ًات  ًكيال حاؾل اىانات، واىؾحاهللة اىشىدايل، وتاؾت ًا  أا ؼ  تسيلون بعهللد كاؽ اىداسات كش اا: اىت االيت

ًد، واقاااص اىحيااااة اىيؾكيااال، واىذاااعؾر بى ًابات لااا  هؾ ااال اىىااا قاااهللان اىقاااهللرة ع ااا  اىاااتحرؼ، واالضاااظ
ً ؽ، وعاهللم اىقاهللرة ع ا  إيجااد تؾاصا  تايؽ اىساضا  واىسداتقً ، وعاهللم  اىعبلقات اىرادقل كع اآلخ

ًان،  ًد واألييال اىدابقل )زه  (.113: 2004االادجام تيؽ اىى
ًات ؼ اىذخرايل بذار  تاام لقاطم إ ًاد يدتظيعؾن ل اؼ خًا ذا اساتظاعؾا تحهلل اهلل كسا وأن األل

ًص اىحياااة  ًة اىتاا  يعيذاؾا ا كااؽ اىتااار و، وكاؽ هااؼ يرااًحؾن كاهللركيؽ ىىاا أاىدا ؼ لاا  يزاؾن اىىتاا
ًو ج  ًوف، لىااا  اىعسااا  اىستزاااسؽ تااا ًاد اىااان ؽ يعيذاااؾن لااا  اىااا  اىغااا ًكل تااايؽ يسياااع األلااا اىسذااات
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ً ، واىداااسات اىذخرااايل بعياااهللة وكشىرااا ل، حياااث تحسااا  اىااانات،  اىذخرااايل تراااً  تخرااايل اىسااا
ًلل واضحل )اىحؾراا ، وااليت  (.189-187: 2012ًا  االيتساع  إى  حهللود كتظ

 :أنؽاع االغتخاب 3.2.2
ًد،  ًض ى اااا اىىااا ًا  كاااؽ اىغاااؾاهً االيتساعيااال اىتار خيااال اىتااا  قاااهلل  تعااا ًة االيتااا تعاااهلل عااااه
ًد عااؽ اىقاايؼ، واىسعتقااهللات،  واىجساعااات لاا  اىعهلل ااهلل كااؽ اىسياااد ؽ كااؽ خاابلل ااىرااال كذاااعً اىىاا

 (.5: 2012تذر  كعا يً أساسيل ى جساعل، أو اىسشغسل )تًات، واأللكار اىت  
ًا  ذات اىعبلقل بسؾضؾف اىًحث وكش ا: ًض بعض أاؾاف االيت  وسيقؾم اىًاحث بع

 االغتخاب االجتساعي:
ًد باالاىراال عااؽ كاا  أيالا  اىسجتسااع اىاانب  شتسا  إىياا ، وهااؾ ااعراااس  و عشا  تااعؾر اىىاا

ًد لا  اىسجتسااع اتيجاال كاا   ؾقعاا  األخيااً باإلاداان كااؽ عقؾ ااات اىعالل، أو اىشًاان بدااً  ىؾضاع اىىاا
ًج عاااؽ اىساااأىؾف االيتسااااع   ً  هاااؾ كاااؽ خااا ًوج عاااؽ اىسعتقاااهللات، واىتقاىياااهلل اىداااائهللة، لااااىسغت اىخااا

 (.46: 2010)اىجساع ، 
ًل،  ً ااًا عااؽ اىشاااس، تاا  وعااؽ اىداا ، وكذاااع "وىقااهلل أصااً  اىسشظااؾب ع اا  اىداا  يغ ااً كغت

ً ؽ، وعااهللم اىقااهللرة ع اا  اىتعاكاا  كااع وعؾاطىاا ، كسااا و عاااا  اىؾحااهللة، و  اىعجاال عااؽ االترااال باااآلخ
ًل" )أتؾ ز هلل،   (.3: 1979يي
 االغتخاب الشفدي:

ًض لي ا تخريل اإلادان ىبلاذظار، أو  وهؾ كى ؾم تاك  يذيً إى  اىحاالت اىت  تتع
ا اىزااعف، واالا يااار، وذىااػ بىعاا  اىعس يااات اىثقالياال، وااليتساعياال اىتاا  تااتؼ داخاا  اىسجتسااع، كساا

ًا  يذااايً إىااا  اىشساااؾ اىسذاااؾل ى ذخرااايل اإلادااااايل، حياااث تىقاااهلل ليااا  اىذخرااايل  يعشااا  أن االيتااا
 (.81: 2003كقؾكات اإلحداس اىستكاك  باىؾيؾد، واىهلليسؾكل )خ يىل، 

 االغتخاب الدياسي:
ًار اىدياسااا   ًد بااعاااهللام دورل لااا  اىعس يااال اىدياسااايل، وأن أصاااحا  اىقااا و عشااا  تاااعؾر اىىااا

ًا  اىدياس  ىيذاس  كا  أااؾاف االتجاهاات اىدا ًيل وكياا ،يج  ؾن ويؾدل  ، وقهلل يستهلل كى ؾم االيت
 (.524: 2008واىشغام خرؾصًا )ع  ،  ،احؾ اىسجتسع عسؾكاً 
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ًضااا ًا  اىدياساا  اىذااعؾر بعااهللم اى ًلض ى سشظ قااات ،كسااا و سثاا  االيتاا  ،واالتجاهااات ،واىاا
ً  سياساااايًا ال يذااااعً  ن اإلادااااانإواىقاااايؼ اىدااااائهللة لاااا  اىحياااااة اىدياساااايل، حيااااث  ،واألاساااااي اىسغتاااا

ًلض أيزًا اىقيؼ ًض  تشذاطات ا، ت  و  واىؾسائ  اىت   ،واألههللاف ،باالادجام كع حرؾكت ، وال  
ًب،   (.33: 2004تحهللد هنل اىشذاطات )اىسر

 :االغتخاب الؽظيفي
ًا  اىؾعيى م باعتًارل كحؾرًا أساسيًا ى نل اىهللراسل، لإن اىًاحاث  وااظبلقًا كؽ أهسيل االيت

ًف  ًض ى ااانا اىسى اااؾم بذااا   كاااؽ اىتىراااي ، وذىاااػ كاااؽ خااابلل اىتعااا ًا   إىااا سااايتع كى اااؾم االيتااا
 اىؾعيى ، وأبعادل، وأسًاب ، واآلهار اىشاتجل عش ، وكيىيل اىتق ي  كش .

ًون عااؽ ياانور  ًا  اىااؾعيى ، وأسااًاب ، لعشااهللكا صااا  )كااارك ( وقااهلل تحااهللث اىكثياا االيتاا
ًا  عاااؽ اااااتج اىعسااا ،  ًا  اىعساااال عشاااهللل لااا  صاااؾرتيؽ: االيتااا ًا ، تاااهللا ايتااا ً تااا  حاااؾل االيتااا اغ

ًا  عاااؽ اىعسااا اتااااج ى عاكااا ، كساااا أن اىعسااا  اىدااا  ال   اىدااا ، و تعًياااً لخاااً ال  شتسااا  اإلوااليتااا
ع   أن اإلادان ىاؼ يعاهلل يذاعً بحياتا  لا    شتس  ىساهيت  اإلاداايل، وكؽ هؼ لإن )كارك (  ؤكهلل

ًا  لااا  ألعاىااا  اىستع قااال باىعسااا ، وعس يااال اإل اتااااج، وع يااا   ااانه  )كاااارك ( إىااا  أن اىااا  االيتااا
 (.123: 1993اىسجتسع  تؾقف ع   تغييً اىًشا  االيتساع  ى نا اىسجتسع )تتا، 

ً  عؽ  ًا أن اىعاك  كغت ك  كا يقؾم با  واىشاعً ل  واقع اىسؤسدات اىحرؾكيل اىيؾم،  
ًارات تتع اق باىعسا ، وهاؾ أيزاًا  ً  عاؽ كا  كاا يراهللرل ر  اىعسا  كاؽ قا كؽ عس ، كسا أاا  كغتا
ً ؽ اىن ؽ يعس  كع ؼ بدً  اىجاؾ اىبلإادااا  اىخاااق اىانب يحتاؾ  ؼ، وعاؽ ر   ً  عؽ اآلخ كغت

ًوابط االيتساعيال، أو اإلادااايل تيش ساا، ساؾا رابظال ا ًاهيال، اىعس  اىد م ىعهللم تؾلً أب كاؽ اىا ىك
ً اااًا عاااؽ  ًا  باىااانات، كساااا أن ر  اىعسااا  يعتًاااً كغت واىحقاااهلل، واىعاااهللاوة، وهااانل هااا  كؾىاااهللات االيتااا
ًارات اىتااا  يراااهللرها تسثاااا   ًاهيااال، لاااااىق اىعساااالم ألاااا  يجداااهلل اىس كياااال لااا  ذاتااا ، وهااااؾ كراااهللر اىك
ً  عااااؽ ذاتاااا  أيزااااًا كإادااااان يذااااعً بعاااانابات  كراااا حت  األاااياااال باسااااؼ اىس كياااال، وىاااانا ل ااااؾ كغتاااا

ًل ا )كحسؾد، اآلخ  (.80: 1984ً ؽ، وكعااات ؼ، و ع
ًور اىسشغسال بأزكال  ًًا ع ا  كا ًة يهللًا، وكؤت ًة خظي ًا  اىؾعيى  يعتًً عاه ىنا لإن االيت
ًا  اىاؾعيى  يعشا  تؾصا  اىعااك يؽ باىسشغسال  حقيقيل ر سا تقؾدها إىا  االاحاهللار، واىىذا ، لاااليت

ًار بااأن اىسشغساال اىتاا  يعس ااؾن ت ااا ىااؼ تعااهلل اى ًار لاا  اىعساا  كع ااا، إىاا  قاا سرااان اىسشاساا  ىبلسااتس
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ًار خظياً يسا  عبلقال اىسؾعاف  ألسًا  تتع ق باىسشغسل ذات ا أكثً كسا تتع اق باىعاكا ، وهاؾ قا
ًليؽ ياىًااًا،  ًتا  ع ياا  اتاائج وخيساال باىشداًل ىكاابل اىظا باىسشغسال اىتاا  يعسا  ت ااا، و شتسا  ى ااا، و ت

ًضيل )تؽ زاه ، كسا  ؤدب ل  اىش ايل الات ا  اىعبلقل تيش سا ا ا  (.43: 2007يل ييً ك
ًاحااال  بأاااا  ومـــؼ خـــالل مـــا ســـبق يعـــخف الباحـــث االغتـــخاب الـــؽظيفي اىذاااعؾر بعاااهللم اى

واىظسأايشاال داخاا  تي اال اىعساا م وذىااػ اتيجاال سااؾ  اىتىاعاا  تيشاا  و اايؽ زكاابل  اىعساا  أو تي اال اىعساا  
ًلات ، وااتاييتاا ، ووالئاا  ى سشغساال، وهاانا تااهللورل يعيااق كااؽ  اىسحيظاال باا م كسااا  ااؤهً ساا ًًا ع اا  تراا

 تحقيق أههللاف وكراى  اىسشغسل.
 أبعاد االغتخاب الؽظيفي: 4.2.2

ًا  ع ا  اهتساام اىعهلل اهلل كاؽ ع ساا   Seeman :كثا االيتسااف  اساتحؾذ كؾضاؾف االيتا
1959  Johnson 1973  Durkeheim 1959  Pearlin 1963  وقاهلل أيسعاؾا ع ا ،

ًا  تار و طؾ  ، حيث استخهللك  اعتًارل أحهلل اىدسات األساسيل ىئلادان  ًة االيت اىسعاصً، وىىك
ًلااال: اىى داااىل،  ًوف اىسع ً ؽ، واىكتاااا  لااا  كخت اااف لااا بأتااارال كخت ىااال كاااؽ قًااا  اىعهلل اااهلل كاااؽ اىسىكااا

 (.2008وااليتساف، واىشى ، واىدياسل، واالقتراد، وع ؼ اىهلل ؽ )اىخىاي ، واألحسهلل، 
: 2010اىسشعؼ، )عًهلل ( اقبًل عؽ Seeman 1959( و)Seeman 1990أتار )و 

 (31: 1998و)عًهلل اىسختار، ( 39: 2003)خ يىل، و (519-518: 2008)ع  ، و (41
ًا  اىؾعيى ، وه  كاىتاى : (224: 1993و)تتا،  ًئيدل ىبليت  إى  األبعاد اىخسدل اى

 Isolationأوال : العدلة 
ًا  اىشىداا ، وااللتقاار إىا  األكاؽ، واىعبلقاات ا ًد باىؾحاهللة، واىىا اليتساعياال وها  تاعؾر اىىا

ًلض االيتسااع ، واالاعالال  ً ؽ، أو كع رلقا  اىعس ، كسا و راحً ا تعؾر باى اىحسيسل كع اآلخ
ًل  ًد، و ااايؽ قااايؼ اىسجتساااع، وكعاااا ي عاااؽ األهاااهللاف اىثقاليااال ى سجتساااع، واالاىراااال تااايؽ أهاااهللاف اىىااا

 (.39: 2003)خ يىل، 
ًض اىذا كاؽ اىغاؾاهً االيتساعيال بأا اا اىعلىال و ذار إى  ًا، اىتا  تىتا عؾر باىانات األخا

ًلااًا، وكآباال كااا تعاايا  وسااط اىسجتسااع لاا  اىعااىؼ اىسؾضااؾع ، واترااال األاااا باااى ًهاا تظ  -بلوإن أكث
ًيؼ كااؽ حهللوهاا  كاا   أااا، كسااا وأن اترااال اإلادااان باىعاااىؼ اىسؾضااؾع  ال يحا  كذاار ل اىعلىاال، باااى
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اىسداتؾا اىؾياؾدب  ؾم، ت  يزاعف علىل اإلادان أكثً كاؽ تخىيى اا، و سراؽ اىتغ ا  ع ي اا لا  
ًديائف،  ًا.. كع أا ، أو كع اىنات )ت  (. 119-118: 1960باىتقا  األاا كع أاا أخ

 Powerlessnessثانيا : العجد 
ً ااااات األكااااؾر، أو  ًة، وعااااهللم اىااااتحرؼ لاااا  كج وهاااا  تعشاااا  عااااهللم اىقااااهللرة، أو لقااااهللان اىداااايظ

ًا  )حداااؽ، األحاااهللاث اىسحيظااال باإلاداااان، و ااانىػ يراااا  باإلحًااااي، واىااانب تاااهللورل يقاااؾدل  ىبليتااا
2008 :19.) 

ًارًا لاا  اىًحااؾث اىسعشياال بسؾضااؾف  كسااا و بلحااب أن كعشاا  اىعجاال هااؾ أكثااً اىسعاااا  تكاا
ًادم ليساااا  ًا ، واىااانب يسراااؽ تراااؾرل كاااؽ خااابلل تؾقاااع االحتسااااالت اىجار ااال لااا  أذهاااان األلااا االيتااا

ً اااً بعاااض اىسؾاقاااف اىتااا   تخااانوا  ا  ترااا  باىحراااؾل ع ااا  اتاااائج كحاااهللدة يداااعؾن إىي اااا، أو تق
 (. 16: 1979)اىشؾرب، 

 Normlssnessثالثا : الالمعيارية 
ًد ى قاايؼ،  ًلض اىىاا وهاا  تعشاا  حاىاال اا يااار اىسعااا يً اىتاا  تؾياا  اىداا ؾر، واىتاا  تااؤدب ىاا

ًًا ىعاااهللم هقتااا  لااا  اىسجتساااع اىدااا  )ع ااا ،  : 2008واىسعاااا يً، واىقؾاعاااهلل اىداااائهللة لااا  اىسجتساااع اغااا
518.) 

ًيس  إى  اىبلتيشيل، و عتًً و ظ ق ع   اىبلكعيار ل ىىب "األاؾك  "، وه  ك سل  ؾااايل ت
ًاد  ًوف اىبلكعيار ال، أو اقااص اىسعااا يًم ىتقيايؼ ساا ؾر األلاا ًا  اااتج عااؽ اىغاا )دوركاايؼ( أن االيتاا

ًض تحقيق أههللاف اىثقالل )عًهلل اىسشعؼ،   (.41: 2010بغ
"كساااا و ذاااتق )سااايسان( اىبلكعيار ااال كاااؽ وصاااف )دوركاااايؼ( ىحاىااال األااااؾك  اىتااا  تراااي  
اىسجتسع، وه  حاىل اا يار اىسعا يً اىت  تشغؼ وتؾي  اىد ؾر، وكنىػ كذتق كؽ لرا  )كؾرتاؾن( 

 (. 31: 1998حؾل األاؾك " )عًهلل اىسختار، 
 Meaninglessessرابعا : الالمعشى 

ًد باأن األحاهللاث اىسحيظال با  قاهلل لقاهللت دالالت اا، وكعقؾىيت اا، كساا  و قرهلل ب  إحداس اىى
ًا  ا ى ائاا م اتيجاال عااهللم تااؾلً أهااهللاف تعظاا  كعشاا ، وقاايؼ ىحياتاا  وتثيااً قهللراتاا ،  ااؤدب ىذااعؾرل باااىى

ًة  ًتًط هنا اىسى ؾم ولقاًا ى عااىؼ )سايسان( تهللريال اىى اؼ، واإلدرار، واىاؾع ، لاإذا كاان لقاهلل اىدايظ و 
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ًة ع   اتائج اىىع ، وعؾاقً ، لإن لقهللان اىسعش  يذيً إى  اىقهللرة  يذيً إى  اىسقهللرة اىسهللركل ى ديظ
ًب،  اىسهللركل  (.47: 2011ى تشًؤ بعؾائهلل اىد ؾر، وعؾاقً  )اىهللوس

ًد ىساا  اهللور حؾىا  كاؽ أحاهللاث، وأكاؾر عاكال، أو خاصال،  كسا و قراهلل با  كاهللا إدرار اىىا
ً  عشاااهللكا ال يراااؾن واضاااحًا ىهلليااا  كاااا يجااا  ع يااا  أن  اااؤكؽ بااا ، أو  ثاااق ليااا ، أو ال  ًد يغتااا لااااىى

ًارا  (.37: 2014ت )حدشيؽ، يدتظيع تحهلل هلل كعش  ىسا يقؾم ب ، وكا  تخنل كؽ ق
 Self-estrangementخامدا : االغتخاب عؼ الحات 

ًيا  أن  ًد ع   اىتؾاص  كع اىد ، وتعؾرل باالاىرال عؽ كا   و قرهلل ب  عهللم قهللرة اىى
 (.519: 2008يرؾن ع ي ، و يؽ إحداس  تشىد  ل  اىؾاقع )ع  ، 

ذاظل اىسرال ال ذاتياًا ع ا  كسا و ذار إىي  ل  تح ي  )سيسان( بعهللم اىقهللرة ع ا  إيجااد األا
احؾ كاا، واىذاعؾر باأن كاا يس كا  اىذاخص كاؽ قاهللرات خاصال وإكراااات أصاًح  أداة  اتحرؼ ت اا 

ًل أو وسي ل إلاجاز ههللف كا )تتا،   (.224: 1993يي
أن يسيع األبعااد اىتا  أوردهاا )سايسان( واىتا  تتع اق وفي ضؽل ما سبق يالحظ الباحث 

ًا  اىااؾعيى ، تااؤهً ساا ًًا  ع اا  اىعاااك يؽ، واىتاا  تحااؾل دون قياااك ؼ باىس ااام اىخاصاال ت ااؼ، بااااليت
 كسا وتعيق اإلتهللاف واالزدهار ل  اىسشغسل.

 أسباب االغتخاب الؽظيفي: 5.2.2
ًد بقيستا  لا  اىعسا ،  ًا  اىاؾعيى ، وكش اا: كاهللا تاعؾر اىىا تتعهللد أساًا  اىذاعؾر باااليت

ًاف اىسًاتاااً،  ًضاااا عاااؽ اىعسااا ، ساااؾ  اإلتااا ًاف اىاااهللور، عاااهللم اى ً ، صااا ًف اىسغتااا أو وياااؾد اىسذااا
ًد كؽ خبلل تىاع    ًضا عؽ اىعس ، واقص االاتاج، واقص اىزًط األساس  ى ى وكنىػ اقص اى
ًار  كع اىؾاقع، واىعاك  اىسادب، وااليتساع ، واىسراال، واىس شل، واقص اىسذاركل ل  صاشاعل اىقا

 (.46: 1998)عًهلل اىسختار، 
ًلا ، و نىػ يسرؽ تقديؼ األسًا  اىسؤديل ىبليتً  : 2005ا  اىاؾعيى  كساا أوردهاا )اىسظ

 ( إى  أسًا  تعؾد ع   اىسشغسل، وأسًا  تعؾد ع   اىعاك يؽ ل  اىسشغسل.37 - 25
 أوال : أسباب تعؽد عمى السشعسة:

 هيسشل األي لة اىحاسؾ يل واألتستل. -
ًديل. - ًات اىى  اىخ   ل  تقار ً كىا ة األدا  العتسادل ع   اىتقهلل 
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 ر ل، وضعف اىقهللرة ع   اإلاجاز.ضعف اىىعاىيل اإلدا -
ًال  ىسؾاقع عس  اىسؤسدل. -  اىتؾز ع اىجغ
 ضعف اىقيؼ اىهلل شيل. -
 اىسشالدل تيؽ اىعاك يؽ. -
 سعل حجؼ اىسشغسل. -
 ضعف كدتؾا اىتهللر  . -
ًل ،  -  (32 - 25: 2005عهللم استعسال عؾاك  اىتحىيل )اىسظ

 ثانيا : أسباب تعؽد عمى العامميؼ في السشعسة:
 األكان اىؾعيى .اىخؾف وعهللم  -
 اقص اىكىا ة. -
ًا  اىظؾ  . -  وق  اىى
 سؾ  اىتكيف واىتؾالق. -
 سؾ  إدارة اىؾق . -
 ضعف اإليسان. -
 اىيأس واالستدبلم ى ىذ . -
 ضعف كقؾكات اىقيادة. -
 اىكً  واىبلوع . -
 عهللم اىتخرص ل  اىعس . -
ًل ،  -  (37 - 32: 2005االاظؾائيل واالاعلاىيل )اىسظ

ًا  اىااؾعيى  كااؽ خاابلل اىهللراسااات اىدااابقل  ويــخى الباحــث أن كعغااؼ األسااًا  اىسؤدياال ىبليتاا
تىاعا   مهلللشجاهلل أن عا، ى  ارتًاي كًيً وكًاتً بىاع يال اىقياادة، اىسؤسدات اىحرؾكيلى عاك يؽ ل  

اىقيااادة كااع اىعاااك يؽ واىتااأهيً ع ااي ؼ كااؽ أهس ااا، كسااا واجااهلل عااهللم وضااؾح اىس ااام اىسؾك اال ى عاااك يؽ، 
ًؤ ل واىخظط اىسدتقً يلباإلضالل إى  ت  .ى سؤسدل جاه  لرا  اىعاك يؽ عشهلل وضع اى
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 اآلثار الشاتجة عؼ االغتخاب الؽظيفي: 6.2.2
ً اا  عااؽ اىداا ،  ًد إىاا  حااهلل اإلحداااس بأااا  ي ًا   ااؤدب باااىى ًوم( أن االيتاا ًا )أر ااػ لاا  اا

ًا ، ال يسرششا اساتثسار كاا  ًاد إى  هنا اىسدتؾا كؽ اإلحداس بااليت ًاد وعشهلل وصؾل األل ىاهللا ألا
اىسجتساع كااؽ قااهللرات عق يال واتتكار اال، تاا  و حظااؼ، و  اهللم هاانل اىقااهللرات ليساا ال يحقااق اى ااهللف كااؽ 

 (.353: 1982إعهللاد األييال ىًشا  هنا اىؾطؽ ع   أساس س يؼ )إسساعي ، 
ًا  يجاااهلل بأا اااا تتسثااا  لااا  ساااؾ  اىتكياااف،  واىشااااعً لااا  اآلهاااار اىعاكااال اىشاتجااال عاااؽ االيتااا

ًاض اىشى ًض ىؤلكاا ًالااات بذاات  اتجاهات ااا واىتعاا ًاض اىشىدجدااسيل، واالاتحااار، واالاح داايل، واألكاا
ًد برا  أتارا ًوج عؽ اىشغام، واىتسا  ، ولقاهلل اىحا  ىوكخت ف صؾرها، وخاصل كا  تع ق كش ا باىخ

االيتسااااع ، واىتً اااهلل، واىدااا ًيل، واىبلكًااااالة، ويياااً ذىاااػ كاااؽ اىسغااااهً اىبلساااؾ ل اىتااا  يأباهاااا أب 
 (.96: 1993كجتسع )تهللر، 

ً  يىقااهلل لاع يتااا ، وال تااعً بأهسيتااا  لاا  اىسجتساااع،  و شاااً  ع ااا  ذىااػ لاااإن اإلادااان اىسغتااا
ًة،  و شعااااهللم أداؤل اىااااؾعيى  لاااا  اىعساااا ، لاااااىقيؼ أصااااًح  باىشدااااًل ىاااا  ادااااًيل، وكتشاقزاااال، وكتغياااا
ً  إىاا  اىعلىال واىشىااؾر كااؽ اىسجتساع، أو اىعساا  اىاانب  شتساا   وياكزالم كسااا  ااهلللع اىذاخص اىسغتاا

 (.153: 2001إىي  )اىرائغ، 
 الؽظيفي: االغتخاب مؼ التقميل 7.2.2

ًا  كاااؽ أهاااؼ اىغاااؾاهً اىدااا ًيل لااا  اىعااااىؼ اىحاااهلل ث، واىسعاصاااً، وقاااهلل  تعاااهلل كذااار ل االيتااا
تً ااؾرت ع اا  كااهللا سااشؾات عهلل ااهللة، واتخاانت كغاااهً تخت ااف لاا  تااهللت ا تاايؽ اىساضاا  )أب تهللاياال 

ضاً، وىكاؽ اىسذااههلل أا اا كااا  اىش زل األورو يل وكا قً  ا(، و يؽ كا ها  ع يا  لا  اىالكؽ اىحا
ًن، و رااؾرة  كشاان ذىااػ اىتااار و تاالداد اتااتهللاًدا، وحااهللة تًعااًا ى تظااؾر اىحزااارب اىسااادب لاا  هاانا اىقاا

 (.7: 1989عرديل كع ااتسا ات اإلادان خرؾصًا االاتسا  اىهلل ش ، واىتار خ  )كشرؾر، 
ًا م وذىاػ ىعاهللم إكراايالو  ً  ى اتخ ص كاؽ االيتا ًو هلل( تؾياؾد طا اىتؾلياق تايؽ  ال يعتقهلل )ل

ًب وكتظ ًات اىحياة االيتساعيل، وىكؽ يسرششا اىتخىياف كاؽ حاهللة،  اىظًيعل اىًيؾىؾييل ى كائؽ اىًذ
ًا ، وذر كؽ خبلل تخىيف قيؾد اىحياة اإلاداايل، وتظؾ ً اىحياة االيتساعيال،  وتهللة وطأة االيت

 (.36: 2002واىى ؼ اىعسيق ىحياة اإلادان )اىذيو خ ي ، 
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ًار اىعااااك يؽ لااا  اإلدارة، وتشغااايؼ اىعسااا  وى تق يااا  كاااؽ اال ًا  اىاااؾعيى ، التاااهلل كاااؽ إتااا يتااا
ًارات، وتاؾليً  ًصال ى سذااركل لا  اتخااذ اىقا ًا )بااس( أن إتاحال اىى ً ق، و  ًوح اىى ًا ت بحيث يج
ًد بااأن اساا اكات  تعااهلل لعاىاال لاا  اجاااح عساا  اىسشغساال، وتقااهلل ً إاجااازات اىسؾعااف،  اإلحداااس ى ىاا

ً ااال ى سؾعاااف لااا  تحهلل اااهلل خظاااؾات سااايً اىعسااا ، كساااا  اااؤدب ىتقؾ ااال ااتساااا   وتاااؾليً قاااهللر كاااؽ اىح
ًاب  )عشؾز،  وكؽ هؼ  اىسؾعف،   (.348: 1999عهللم ايت

 السبحث:م مخص 
ًا  اىسخت ىل، وتحهللث عاؽ كى اؾم  ًض اىًاحث كؽ خبلل هنا اىسًحث كعاا  االيت استع

ًا  عشهلل ) ًوم، كارك ، هيج يؾهان كبلرر، االيت بعز ؼ أريع ، بااك ؾليتش(م حيث اجهلل أن ل
ًا  إىاا  اىعؾاكاا  اىذخراايل، ليسااا ردل لخااً إىاا  اىعؾاكاا  االيتساعياال، ولخااً حااهللدل باىًعااهلل  االيتاا

ًا  اىؾعيى . ًوف اىعس  تعهلل أساسًا ىبليت  اىشىد  اإلاداا ، أكا اىًعض اآلخً لقهلل اعتًً أن ع
ً ل  ً ات اىسخت ىل تهلل ًا كؽ اغ ًا  كؽ خبلل اىشغ شىدا  اىتح يا  اىوكنىػ تؼ تىديً االيت

ًا  ً ال اىدا ؾكيل، هاؼ ىبليت ًا ، و اىشغ ً ال اىانات ىبليتا ً ال اىداسات واىعؾاكا  ، وصاؾاًل إىا  اغ اغ
ًا  ًا  اىذخرااااايل ىبليتااااا ًا م حياااااث تشؾعااااا  كاااااؽ االيتااااا ًض اىًاحاااااث أااااااؾاف االيتااااا ، هاااااؼ اساااااتع

ًكيااال لااا  هااانا  االيتسااااع  ًا  اىاااؾعيى ، وقاااهلل تاااؼ اىت إىااا  اىشىدااا ، واىدياسااا  وصاااؾاًل إىااا  االيتااا
ًا  اىؾعيى م باعتًارل األساس ى نل اىهللراسل.اىسجال ع     االيت

ًا  اىااؾعيى   ًض إىاا  أبعاااد االيتاا ًا  اىااؾعيى  لقااهلل تااؼ اىتعاا وكااا دام اىحااهلل ث عااؽ االيتاا
ًا  عاؽ اىانات، كساا وتاؼ  تهلل ًا كؽ اىعلىل إى  اىعجل، واىبلكعيار ل هؼ اىبلكعش  وصاؾاًل إىا  االيتا

ًف  ًا  اىاؾعيى  اىتا  ت إى اىتع عاؾد ع ا  اىسشغسال، واىتا  تعاؾد ع ا  اىعااك يؽ لا  أساًا  االيتا
ًا   ًض ى اااا باىتىراااي ، هااااؼ تسااا  اإلتاااارة ىآلهااااار اىشاتجااال عاااؽ االيتاااا اىسشغسااال، واىتااا  تاااؼ اىتعاااا

ًا  اىؾعيى .  اىؾعيى ، ول  اىش ايل تحهللث اىًاحث عؽ اىتق ي  كؽ االيت
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 :تسييج
ًف  اًااانة ، هاااؼ اإلتاااارة إىااا  وزارة اىهللاخ يااال واألكاااؽ اىاااؾطش  إىااا   اااهللف اىسًحاااث إىااا  اىتعااا

ً ىيل عش ا اذاأة وتظاؾر اىاؾزارة واألي الة ، وصاؾاًل إىا  هللال ا اىعاكال، وأهااىحهلل ث عاؽ رسااىت ا، و تع
ً ال اىى داظيش ، كسا و تشاول هنا اىسًحاث األكشيل اىتابعل ى ا ًطل اىًح اإلتاارة إىا  ، هاؼ ي ااز اىذا

ً ااف عاااام باىج ااااز كساااا هاااؼ اىحاااهلل ث عاااؽ ياياااات اىج ااااز،  ورسااااىت ، وقيساا ، ،ورؤ ااال اىج ااااز، تع
ًف   .ى ير يل اىج ازػ  شت   اىسًحث باإلتارة ، وكنىك ام اىج از واختراصات  إى وسيتؼ اىتع

 وزارة الجاخمية واألمؼ الؽطشي: 1.3.2
  :عؼ الؽزارة نبحة تعخيفية 1.1.3.2

م، وقاهلل 5551 عاماذأت وزارة اىهللاخ يل كشن اىيؾم األول ىقيام اىد ظل اىؾطشيل اىى دظيشيل 
حغي  اىؾزارة باهتسام ورعايل اىقيادة اىدياسايل باعتًارهاا واحاهللة كاؽ أهاؼ اىاؾزارات اىداياديل ىاهللورها 

ًات   لا  تاؾليً األكااؽ واألكاان ى سااؾاطؽ اىى داظيش ، وتداع  إىاا  تظاؾ ً قااهللرات  هاكاال   وتقااؾم تتغييا
اىى داااظيش  باازاااسام يهلل ااهللة لااا  ساااًي  تشىيااان دورهااا، وتاااؾليً خهللكااال أكشيااال أكثااً تاااسؾاًل ى جس اااؾر 

األي االة األكشياال تحاا  كدااؤوىيت ا، باإلضااالل إىاا  اىقيااام تااهللورها األساساا  اىستسثاا  بحساياال ركااائل 
ً ااات اىسااؾاطؽ، وضااسان  وهقاال، واىتظ ااع احااؾ  عاايش بأكااان  اىاىهللوىاال األساساايل، وصااؾن حقااؾ  وح

 (.84/84/8854 ،وزارة اىهللاخ يلكؾقع ) كدتقً  واعهلل
ااااة ع ااا  عااااتق وزارة وكاااؽ أهاااؼ اىسدااا ؾىيات اىُس    ًض سااايادة  اىهللاخ يااالق  واألكاااؽ اىاااؾطش  لااا

اىقاااااؾن ع ااا  اىجسياااع دون تسييااال  أو كحابااااة، وضاااًط اىحاىااال األكشيااال، وتاااؾليً األكاااؽ ى ساااؾاطؽ، 
 وت ست يؽ اىجً ل اىهللاخ يل، وكعاىجل األحهللاث واألزكات األكشيل.

 :رسالة الؽزارة 2.1.3.2
ذات كدااااؤوىيل أخبلقياااال وايتساعياااال  سااااياديل،داااال وطشياااال وزارة اىهللاخ ياااال اىى دااااظيشيل كؤس  

ًاط  ل  دوىل ل دظيشيل كدتق ل ذات ووايًات كهللايل وأكشيل، تداهؼ ل  تظؾ ً كجتسع حُ  ً وديسق
ًة تحغا   ًض سايادة اىقاااؾن وإاذاا  تشيال أكشيال كداتق ً ق تاؾليً األكاؽ واألكاان ولا سيادة، عؽ ط

ًام واىهللعؼ ع   اىرعيهلل اىؾطش  واإلق  (.84/84/8854 ،)كؾقع وزارة اىهللاخ يل  يس  واىهللوى باالحت
 :األىجاف العامة لمؽزارة 3.1.3.2

 ات اىعاكل ً ًاك ا ولق كًادئ اىقااؾن  ،حسايل اىحقؾ  واىح  .واحت
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   ًساايو اى ؾ اال اىؾطشياال اىى دااظيشيل وصااؾن حقااؾ  ووايًااات اىسؾاطشاال دون أب تسيياال  تعل اال وت
اااا، أو اىااااهلل ؽ، أو اىجااااش ، ع اااا  أساااااس اى ااااؾن  سعتقااااهلل، لاااااىجسيع سؾاساااايل أكااااام أو اىُ  ،ً  أو اىع 

 . اىقااؾن 

   خهللكل اىسجتسع اىسح   وذىػ كاؽ خابلل حراؾل اىساؾاطؽ ع ا  اىؾهاائق اىسهللايال اىتا  تخرا
 تخريًا كؽ كيبلدل إى  ولات .

  ًسااااسيل وكؤسدااااات تشغاااايؼ اىعبلقاااال واىتشداااايق واىتكاكاااا  كااااع اىااااؾزارة واألي اااالة واىسؤسدااااات اى
 (.84/84/8854، اىهللاخ يل)كؾقع وزارة ىعبلقل اىسجتسع اىسهللا  ذات ا

 :وتطؽرىا الؽزارةنذ ة  4.1.3.2
ات كع اىعهللو اىر يؾا  ودخؾل اىد ظل اىى دظيشيل إى  يلة وأر حا، تؼ بعهلل تؾقيع االتىاق

ًات اىعاكال،  ًطل، اىسخاات ًئاسال وقاؾات األكاؽ إاذا  األي لة األكشيال "األكاؽ اىؾقاائ ، اىذا ًس اى حا
ًي اىعهللو بأن تكؾن هنل األي لة "قؾات حىب أكؽ داخ  " ووالق  اىد ظل ع   هانا  اىؾطش " واتت

ًي )رزقل،   (.54: 8884اىذ
اا   وعشااهلل تأسااي  األي االة األكشياال ىااؼ تؾضااع ى اانل األي االة هياكاا  تشغيسياال ك عتسااهللة كااؽ ق ً 

ًاع  احتيايات ا األكشيل   اىحقيقيل، األكً اىنب أدا إى :ي ات االختراص ُت
  ؼ أعااااهللاد كشتدااااًي ا تااااهللر جيًا وذىااااػ اسااااتجابًل ًة أي اااالة، وتزااااخ  د األي اااالة "أكثااااً كااااؽ عذاااا تعااااهلل 

( 41511) 15/81/8883ى سراااااى  اىذخراااايل واىحل ياااال، حيااااث ت ااااغ تعااااهللادها قًاااا  تااااار و 
 ( ل  قظاف يلة.18888، كش ؼ )اً عشرً 

 كش  اىؾاحهلل، و يؽ األي لة األكشيل اىسخت ىل.تهللاخ  اىربلحيات واىس ام، داخ  اىج از األ 

 .ههللر اىؾق  واىظاقات 

 .حهللوث اىخبللات واىرهللاكات اىسد حل تيؽ األي لة األكشيل 

  ،ً(.15: 8855لت  اىسجال ىبليت ادات اىذخريل )صق 

م وحتاا  اااؾلسًً كااؽ اىعااام 5551وع  اا  األي االة األكشياال ع اا  حاى ااا كشاان تأسيداا ا عااام 
ًلاات قياادة اىدا ظل اىى داظيشيل، إىا  8881 ًاحا  ياساً ع ًئي  اى م وها  اىساهللة اىتا  تاؾى   لي اا اىا

ًئاسااايل  ًارات اى ًاسااايؼ واىقااا كاااًل كاااؽ اىقاااؾاايؽ واىس ًئي  كحساااؾد عًااااس ُرز  أن صاااهللرت لااا  ع اااهلل اىااا
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( اىخاص باىخهللكل م8881( ىدشل )4األكشيل واىت  كش ا قااؾن رقؼ )األي لة غيؼ عس  اىستع قل تتش
 (.18: 8855ل  قؾا األكؽ اىى دظيشيل )صقً، 

ًت تتاار و و عهلل االاتخابات اىت   ًئاسال م، وتذاري  ا81/85/8882يا ًة ت ىحرؾكال اىعاتا
: 8883هللاخ يال )رزقال، م، ت اؾى   ساعيهلل صايام حقيًال وزارة اى85/81/8882إسساعي  هشيل تتاار و 

55.) 
ًكتااا  حسااااس ولااات  تتاااار و  م، واىااانب بسؾيًااا  85/88/8883و عاااهلل اتىاااا  كرااال تااايؽ ح

ًئاساال إسااساعي  هشياال، تااؼ تك يااف هاااا  اىقؾاسااس  تتااؾى   حقيًاال  اار    حرؾكاال اىؾحااهللة اىؾطشياال ت ت ذ 
بدااااً   م،53/81/8883وزارة اىهللاخ ياااال واألكااااؽ اىااااؾطش ، وكااااا ىًااااث أن تقااااهللم باسااااتقاىت  تتااااار و 

ًابات األكشيل وعهللم كقهللرة اىؾزارة ع   كؾاص ل اىعس  )أتؾ كؾ ػ،   (.33: 8858االضظ
ًب اىاااؾطؽ، 8883وكشاان  ؾايااؾ كاااؽ اىعااام  م اااتج عاااؽ حاىاال االاقدااام اىدياسااا  تاايؽ تااظ

 (.854: 8858ؾ ، ؾزارتيؽ ى هللاخ يل واألكؽ اىؾطش  )ك   تويؾد حرؾكتيؽ 
ًكتاا  حساااس ولاات  واسااتسً هاانا اىحااال إىاا  أن تااؼ تؾقيااع اتىاا ا  كراااىحل يهلل ااهلل تاايؽ ح

ًف باساؼ اتىاا  اىذااطذ، وذىاػ تتاار و  م، حياث تاؾى   راكا  اىحساهلل 81/81/8851واىنب بات ُيعا
  رئاسل حرؾكل اىؾلا  باإلضالل ىتؾىي  حقيًل وزارة اىهللاخ يل واألكؽ اىؾطش .

 جياز الذخطة البحخية الفمدطيشي:  2.3.2
 :خطة البحخيةبجياز الذتعخيف عام  1.2.3.2

ً ال اىى داظيش  يال  ًطل اىًح كاؽ كرؾااات وزارة اىهللاخ يال  وأصايبلً  اً ك سا اً يعتًً ي از اىذا
وتقاع ع ا  عاتقا   ،م2016واألكؽ اىؾطش  ، أعياهلل تذاري   كج ااز كداتق  لا  ساًتسًً كاؽ اىعاام 

ًار ليسااا  تع ااق بااأكؽ وحساياال اىحااهللود اىداااح يل ىقظاااف ياالة  كااؽ )عااام ك ااام بدااط االكااؽ واالسااتق
 .(3: 2017اإلاجاز، 
 :الجياز رؤية 2.2.3.2

ً ااال ذات كىاااا ة وك شيااال تعسااا  ولاااق اىعقياااهللة األكشيااال اىؾطشيااال ُتدااا ؼ لااا   ًطل بح احاااؾ تااا
ًار ً ل،  تحقيق األكؽ واالستق ًطل اىًح ًاتيجيل ىج از اىذ  .(2: 2017)اىخظل االست
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 :الجياز رسالة 3.2.3.2
ً ط  ً اال إىاا  تااأكيؽ اىذاا ًطل اىًح اىداااح   واىسيااال اإلق يسياال، واىسحالغاال يداع  ي اااز اىذاا

ع ااا  اىشغاااام اىعاااام كاااؽ خااابلل خظاااط اىتظاااؾ ً واىتحاااهلل ث اىسداااتسً اىسعتساااهلل ع ااا  تاااؾليً اىساااؾارد 
اىاااال تدااااتؾع  كتظ ًااااات اىحاضااااً  ً ل واإلكرااااااات اىسادياااال واىتقشياااال، ولااااق خظااااط أكشياااال لع  اىًذاااا

ًاكل   تايؽ كخت اف اىج اات ذات اىعبلقالواىسدتقً ، قائسال ع ا  روح اىتعااون واىسًاادرة وتىعيا  اىذا
ًيع اىداتق(  .)اىس
 :الجياز قيػ 4.2.3.2

 اىؾال  واالاتسا . -
ًاكل واىتعاون. -  اىذ
ً ق. - ًوح اىى  اىقيادة واىعس  ت
 اىسرهللاقيل واىذىاليل. -
 اىشلاهل واىعهللاىل. -
ًيع اىداتق( األصاىل واىتظؾر -  .)اىس

 :الجياز غايات 5.2.3.2
ول سشاااا ىاااهللوراا اىاااؾطش  واىحزاااارب، وكاااؽ خااابلل رؤ تشاااا ااظبلقاااًا كاااؽ رسااااىتشا اىخاىاااهللة، 

ً   لقهلل كاا  ياياتشا ع   اىشحؾ اىتاى : ًالشا ى سدتقً  اىًعيهلل واىق  اىؾاضحل واستذ
  .ل ً ًطل اىًح  االرتقا  باألدا  اىعام ىج از اىذ
 اىقااؾن. سيادة تعل ل 
 ًار األكؽ تحقيق ً سل. كؽ واىحهلل واالستق  اىج
 اىعبلقل. ذات اىج ات كع اىتؾاص  تعل ل 
 ًب. االاقاذ خهللكات تعل ل  اىًح
 ااااال،  واىسع ؾكاااااات  اىتكشؾىاااااؾي  اىتظاااااؾر كؾاكًااااال ً ًطل اىًح ًاتيجيل ىج ااااااز اىذااااا )اىخظااااال االسااااات

2017 :2-3). 
ًئيدال اىتا   شًثاق كش اا   شًثق كؽ ك  يايل كؽ اىغايات اىدابقل كجسؾعل كاؽ األهاهللاف اى
ًاكج واىسذاااار ع  ًعيااال األكثاااً تخرراااًا، هاااؼ بعاااهلل ذىاااػ سااايتؼ تحهلل اااهلل اىًااا كجسؾعااال كاااؽ األهاااهللاف اىى
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ًف باىخظاال اىتذااغي يل  واألاذااظل اىتاا  ساايتؼ كااؽ خبلى ااا تحقيااق هاانل اىغايااات واألهااهللاف ليسااا يعاا
ًطل ا ًئيداال بج اااز اىذاا ًض ىكاا  ياياال كااؽ اىغايااات اىدااابقل كااع أهااهللال ا اى ً اال وليسااا   اا  عاا ىًح

ًعيل.  واىى
 جياز واختراصاتو:الميام  6.2.3.2

ً يااال ىقظااااف يااالة اىًااااىغ طؾى اااا ) - ً ااال اىغ ًة ع ااا  اىحاااهللود اىًح ( كاااؼ ضاااسؽ 39إحراااام اىدااايظ
ًض )االتداااف( اىسدااسؾح باا ، واىتاا  تستااهلل كااؽ تياا  الهيااا تااسااًل حتاا  اىحااهللود  ً ل اىعاا اىسراا

 يشؾ ًا.
ًب كؽ اىًحً. -  اىسداهسل ل  اىهلللاف عؽ اىسيال اإلق يسيل وعؽ اىداح  ضهلل أب اعتهللا  عدر
ً   واىتد    - ًض )االتداف( اىسدسؾح با  لا  اىسياال  كالل أاؾاع ابكشع عس يات اىت  ضسؽ اىع

 اإلق يسيل.
األكشيال اىستع قاال كتابعال وتشغايؼ تاؤون اىرااياد ؽ لا  اىًحاً وكاؾااذ اىراايهلل، ورلاع اإلتاارات  -

 ت ؼ ىج ات االختراص.
لاا  كشظقاال اىداااح ، تحقيقااًا ى سراا حل  كالاال اىتشداايق واىتكاكاا  كااع اىااؾزارات واى ي ااات اىعاك اال -

 اىعاكل.
ًب ل  اىسيال اإلق يسيل كؽ أي  اىًي ل. - ًاقًل اىت ؾث اىًح  ك
 ت.كداعهللة اىد ظات اىسهللايل ل  عس يات اإلخبل  واإلاقاذ أهشا  اىكؾارث واألزكا -
ً ل تتع يسات كؽ وز ً اىهللاخ يل ل  اىسشاطق اىستاخسل ى داح . -  اىقيام بس ام كيهللاايل ت
ًاك  اىدياحيل باىتشديق كع اىؾزارات اىسخترل. - ًكل اىس  ضًط وتشغيؼ ح
ً ااال ى تحقاااق كاااؽ  - ًوف، وتىتااايش اىقظاااع اىًح ً ااال ىسشاااع اىرااايهلل يياااً اىسذااا تداااييً اىاااهللور ات اىًح

 هؾ ت ا وك كيت ا.
ًورب )عام كؽ اإلاجاز، اىقيام بعس يات  -  (.4: 2017اىغظ  واىًحث اىز
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 جياز:الىيكمية  7.2.3.2
 

 
 (3شكل رقػ )

 ىيكمية جياز الذخطة البحخية الفمدطيشي
ً ل)لسرجر: ا ًطل اىًح  .(4: 2017، ي از اىذ

 مجيخ عام جياز الذخطة البحخية

 مداعج السجيخ لذئؽن اإلدارات الستخررة

 إدارة ت ؾن اىرياد ؽ

 إدارة خىً اىدؾاح 

 إدارة اىقؾات اىخاصل

 مداعج السجيخ لذئؽن التجريب

 إدارة اىتهللر  

 إدارة اىسع هلل

إدارة اإلتراالت وتكشؾىؾييا 
 اىسع ؾكات

 إدارة اىعبلقات اىعاكل واإلعبلم

ًقابل واىتىتيش  إدارة اى

 مداعج السجيخ لذئؽن السحافعات

 كحالغل اىذسال

 كحالغل يلة

 كحالغل اىؾسظ 

 كحالل خاايؾا 

 كحالغل رل 

 إدارة األكؽ اىخاص اائ  اىسهلل ً اىعام

ًة كرت  اىسهلل ً اىعام  وحهللة اىذ ؾن اىقااؾايل دائ

ًكل ل  إدارة اىتشغيؼ واإلدارة إدارة اىعس يات اىس

 وحهللة اىتخظيط واىتظؾ ً إدارة اىساىيل

 إدارة أكؽ اىداح  إدارة اإلكهللاد واىتج يل
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 السبحث: م مخص
ًض اىًاحث كؽ خبلل هنا اىسًحث وزارة اىهللاخ يال واألكاؽ اىاؾطش ، هاؼ اإلتاارة إىا   استع
ً ىياال عش ااا، واىحااهلل ث عااؽ رساااىت ا، وأهااهللال ا اىعاكاال، وصااؾاًل إىاا  اذااأة اىااؾزارة واألي االة  اًاانة تع

 .وتظؾرها األكشيل اىتابعل ى ا
ً اف عاام  ً ال اىى داظيش ، هاؼ اإلتاارة إىا  تع ًطل اىًح كسا وتشاول هنا اىسًحث ي از اىذ

ًف باىج از، ورؤ ل اىج از، ورساىت ، وقيس ، هؼ اىحاهلل ث عاؽ ياياات اى  إىا ج ااز، كساا وتاؼ اىتعا
 ك ام اىج از واختراصات ، واات   اىسًحث باإلتارة ى ير يل اىج از.
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 الث. الفرل الث  1
 ابقةراسات الد  الج   

 
 تسييج 
 4.1    الفمدطيشي ةراسات الج 
 8.1    ةراسات العخبي  الج 
 1.1    ةراسات األجشبي  الج 
 1.1 ابقة راسات الد   الت عقيب عمى الج  
 الفرل م مخص 
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 :تسييج
ً اًا  اىداابقل راساتاىهلل     تسث    ًيعاًا أساسايًا وه ًلالىك ً ال  سع  ا اا تحسا إحياث  ،واىعس يال اىشغ
ًات وتجار  تيؽ دل تي  ا  اىشتائجباإلضالل إى   ،إاجازات ؼ أهؼو  اىدابقيؽ اىًاحثيؽ وحري ل ي هلل خً

ص  ؾا إىي ا اىت  واىتؾصيات  دراسات  كؾضاؾف عؽ خ ىيل ل  تكؾ ؽ يداعهلل اىًاحث األكً اىنب متؾ 
 وتسؾاًل. عسقاً  وأكثً أكث ، بذر  إاجازها      و د  

ًض     وليسا  اىهللراسال بذاقي  كؾضاؾف تشاوىا  اىتا  اىداابقل راسااتاىهلل    أهاؼ اىًاحاث اساتع
ًكل االاألزكااات األكشياال وإدارة  كعاىجاال" ًض ، حيااث"اىعس يااات اىس  (2) دراساال سااابقل،( 54) اسااتع

ً يااال،  (3)دراساااات ل داااظيشيل،  تقدااايس ا إىااا  دراساااات  وقاااهلل تاااؼ دراساااات أيشًيااال،( 1)دراساااات ع
ً يل وأيشًيل  .األقهللم إى  األحهللث كؽ وُرت  ً  ،ل دظيشيل وع

 :الفمدطيشي ةراسات الج    1.3
( بعشـــؽان: غاالغتـــخاب الـــؽظيفي  وعالقتـــو بدـــمؽك السؽاطشـــة 2017دراســـة )ســـعيج   (1

 التشعيسية لجى العامميؼ في وزارة األوقاف والذئؽن الجيشيةغ.
ًلاال  ىــجف الجراســة: ًا  اىااؾعيى ، وكدااتؾا ساا ؾر اىسؾاطشاال اىتشغيسياال، وتحهلل ااهللكع  كدااتؾا االيتاا

 طًيعل اىعبلقل تيش سا.
 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج

 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:
تكؾا  عيشل اىهللراسل كؽ يسيع اىعاك يؽ ل  وزارة األوقاف واىذ ؾن اىهلل شيل واىًاىغ  الجراسة:عيشة 

 (.297عهللدهؼ )
 نتائج الجراسة:

ًا  اىؾعيى   . أ  ىهللا اىعاك يؽ ل  وزارة األوقاف واىذ ؾن اىهلل شيل ق ي .كدتؾا االيت
ًا  اىؾعيى  ، و يؽ وس ؾر اىسؾاطشل اىتشغيسيل. .     ؾيهلل عبلقل عرديل تيؽ االيت
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( بعشــؽان: غفاعميــة القيــادة وعالقتيــا بالدــمؽك اإلبــجاعي 2016دراســة )أبــؽ نــامؽس   (2
 لجى العامميؼ بالخجمات الطبية العدكخية في محافعات غدةغ.

ًلل  الجراسة:ىجف  كدتؾا لاع يل اىقيادة وعبلقت ا باىد ؾر اإلتهللاع  ىاهللا اىعااك يؽ باىخاهللكات كع
ً ل ل  كحالغات يلة.  اىظًيل اىعدر

 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج
 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:

ً ل تكؾاااا  عيشااال اىهللراساااال كاااؽ اىعاااااك يؽ لااا  ك الجراســــة:عيشـــة  ؤسدااال اىخااااهللكات اىظًيااال اىعداااار
 (.213بسحالغات يلة واىًاىغ عهللدهؼ )

 نتائج الجراسة:
ً ل كتؾسط. . أ  كدتؾا لاع يل اىقيادة ىهللا قادة اىخهللكات اىظًيل اىعدر

 ؾيهلل عبلقل كؾيًل تيؽ لاع يل اىقيادة واىد ؾر اإلتهللاع  ىهللا اىعااك يؽ باىخاهللكات اىظًيال  .  
ً ل.  اىعدر

بعشــؽان: غدراســة مــجى تــ ثيخ العؽامــل الجيسغخافيــة داخــل بيئــة ( 2015دراســة )أبــؽ العــال   (3
 العسل عمى ظاىخة االغتخاب في العسلغ.

ًلل  ىجف الجراسة: ًا  لا  كع ًة االيت ًاليل داخ  تي ل اىعس  ع   عاه كهللا تأهيً اىعؾاك  اىهلليسغ
 اىعس .
 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج

 .ىتظًيق هنل اىهللراسلاستخهللك  االستًاال  أدوات الجراسة:
ــة  تكؾااا  عيشاال اىهللراساال كااؽ كااؾعى  قظاااف اىتااهللر   واالستذااارات اإلدار اال داخاا   الجراســة:عيش

ًا واىًاىغ عهللدهؼ ) ًة اىكً  (.300اىقاه
 نتائج الجراسة:

ًا  ل  اىعس  واىشؾف )ذكً أو أاث (. . أ ًة االيت ًو  كعشؾ ل تيؽ عاه   ؾيهلل ل
ًا  ل  اىعس . ؾيهلل عبلقل إيجاتيل تيؽ اىعسً  .    وااليت
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وعالقتيـا بالـحكال االنفعـالي لـجى قـادة   ( بعشؽان: غفاعمية القيادة2015دراسة )الذاعخ   (4
 مشعسات السجتسع السجني بسحافعات غدة مؼ وجية نعخ العامميؼ فيياغ.

ًلاال كدااتؾا  ىــجف الجراســة: لاع ياال اىقيااادة ىااهللا قااادة كشغسااات اىسجتسااع اىسااهللا  اىعاك اال لاا  كع
ًف   كدتؾا اىنكا  االاىعاى  ىهلل  ؼ. إى كجال اىذًا  بسحالغات يلة، واىتع

 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج
 .اىنكا  االاىعاى وكقياس  لاع يل اىقيادةسقياس استًااتيؽ ىاتتس   األداة ع    أدوات الجراسة:

تكؾا  عيشل اىهللراسل كؽ اىعاك يؽ ل  كشغسات اىسجتسع اىسهللا  اىعاك ل ل  كجال  الجراسة:عيشة 
 (.223اىذًا  بسحالغات يلة واىًاىغ عهللدهؼ )

 نتائج الجراسة:
 كدتؾا لاع يل اىقيادة ىهللا قادة كشغسات اىسجتسع اىسهللا  كًيً. . أ

ًدياالويااؾد عبلقاال  .   قااادة كشغسااات اىسجتسااع ا ىااهلل واىاانكا  االاىعاااى  لاع ياال اىقيااادةتاايؽ  ط
 .اىسهللا 

( بعشــؽان: غاالغتــخاب الــؽظيفي لــجى 2014دراســة )أبــؽ ســسخة  وشــعيبات  وأبــؽ مقــجم   (5
دراســة ميجانيــة فــي جــامعتي القــجس  -أعزــال ىيئــة التــجريذ فــي الجامعــات الفمدــطيشية

 والخميلغ.
ًلااال كداااتؾا  ىـــجف الجراســـة: ًا  اىاااؾعيى  ىاااهللا أعزاااا  هي ااال اىتاااهللر   لااا  كع اىجاكعاااات االيتااا

 اىى دظيشيل.
 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج

 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:
 (.449تكؾا  كجتسع اىهللراسل كؽ يسيع أعزا  هي ل اىتهللر   واىًاىغ عهللدهؼ ) الجراسة:عيشة 

 نتائج الجراسة:
ًا  اىؾعيى  ىهللا أعزا  هي ل اىتهللر   ك . أ  ًيً.كدتؾا االيت

ًات  .   ًا  اىااؾعيى  ىااهللا أعزااا  هي اال اىتااهللر   تًعااًا ىستغياا ًو  لاا  كدااتؾا االيتاا ويااؾد لاا
 .)اىسؤه  اىع س ، سشؾات اىعس  ل  اىجاكعل(



                           
                             

   

54 

راضات انطَّابقة انثانثانفصم   انّذِ

ـــي   (6 ـــخاب الشفدـــي2014دراســـة )العخوق ـــؽان: غاالغت ـــجى األســـخى   ( بعش ـــاة ل وجـــؽدة الحي
 السحخريؼ السبعجيؼ إلى قطاع غدة ضسؼ صفقة وفال األحخارغ.

ًر ؽ  الجراســة:ىــجف  ًا اىسحاا ًا  اىشىداا  ويااؾدة اىحيااة ىااهللا األساا ًلال كدااتؾا اىذااعؾر باااليت كع
ًار.  اىسًعهلل ؽ إى  قظاف يلة ضسؽ صىقل ولا  األح

 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج
ًا  اىشىدااا  وكقيااااس ياااؾدة اىحيااااة واىسقات ااال  أدوات الجراســـة: اتاااتس   األداة ع ااا  كقيااااس االيتااا

ًديل.  اىى
ًر  الجراســة:عيشــة  ًا اىسحاا ً ياال إىاا  قظاااف ياالة، و  ااغ عااهللدهؼ و ن اىسًعااهللو األساا ن كااؽ اىزااىل اىغ

ًرًا تشدًل تسث  )131) ًًا كح  %(.80.3( أسي
 نتائج الجراسة:

ًا اىسًعهلل ؽ ضعيف. . ت ًا  اىشىد  عشهلل األس  كدتؾا اىذعؾر بااليت
ًا اىس . ث ًا  اىشىد  ويؾدة اىحياة ىهللا األس  ًعهلل ؽ.ويؾد عبلقل عرديل تيؽ االيت
( بعشـــؽان: غمدــــتؽى االلتــــدام الـــجيشي  والقــــيػ االجتساعيــــة  2013دراســـة )أبــــؽ عســــخة   (7

 وعالقتيسا باالغتخاب الشفدي لجى طالب الجامعات الفمدطيشية بغدةغ.
ًلاال كدااتؾا  ىــجف الجراســة: ًف إذا كااا كااان كع ًا  اىشىداا  ىااهللا ط ًاال اىجاكعاال بغاالة، واىتعاا االيتاا

ًا   ًو  ل  كدتؾا االيت  تعلا إى  اختبلف كدتؾا االىتلام اىهلل ش . ،اىشىد هشار ل
 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج

 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:
تكؾااا  عيشاال اىهللراساال كااؽ طاابل  وطاىًااات اىجاكعااات اىى دااظيشيل واىًاااىغ عااهللدهؼ  الجراســة:عيشــة 

ً قل اىعيشل اىظًقيل688)  اىعذؾائيل. ( باستخهللام ط
 نتائج الجراسة:

ًا  ىهللا ط ًل اىجاكعات اىى دظيشيل بغلة كتؾسط. . أ  كدتؾا االيت
ًا  اىشىد  ىهللا ط ًال اىجاكعاات اىى داظيشيل ويؾد عبلقل عهللم  .   تيؽ االىتلام اىهلل ش  وااليت

 .بغلة
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وعالقتــو باألنســاط   ( بعشــؽان: غمدــتؽى كفــالة األدال الــؽظيفي2013دراســة )العــامؽدي   (8
القيادية الدائجة لجى القيادات اإلدارية. دراسة تطبيقية عمى سمطة التخخيص بؽزارة الشقـل 

 والسؽاصالت في قطاع غدةغ.
ًلااال كداااتؾا  ىـــجف الجراســـة: كىاااا ة األدا  اىاااؾعيى  وعبلقتااا  باألاسااااي اىقياديااال اىداااائهللة ىاااهللا كع

ًخيص بغلة.  اىقيادات اإلدار ل ل  س ظل اىت
 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج

 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:
ًاليل واىًااىغ  الجراسة:عيشة  تكؾا  عيشل اىهللراسل كؽ كؾعى  اىسداتؾ ات اإلدار ال واىتشىينيال واإلتا

 (.688عهللدهؼ )
 نتائج الجراسة:

ًخيص لااا  ز اااادة كىاااا ة  ةاديساااعاااهللم تاااأهيً  . أ ًاط  ىاااهللا اىعااااك يؽ بدااا ظل اىتااا اىاااشسط اىاااهلليسق
 األدا .

ًو  لااا  كداااتؾا كىاااا ة األدا  اىاااؾعيى  .   وعبلقتااا  باألاسااااي اىقياديااال بدااا ظل  ،ال  ؾياااهلل لااا
ًاليل. ًات اىهلليسغ ًخيص تعلا ى ستغي  اىت

ــخاب الشفدــي2012دراســة )شــحادة   (9 ــؽان: غاالغت ــجى   ( بعش ــة لزنجــاز ل ــو بالجافعي وعالقت
 السعاقيؼ برخيا  في محافعات غدةغ.

ًلل كدتؾا  ىجف الجراسة: ًلال كاهللا اىعبلقال تايؽ كع ً ًا، وكع ًا  اىشىد  ىهللا اىسعااقيؽ برا االيت
ًا  اىشىد  واىهللالعيل ىئلاجاز.  االيت

 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج
ًا  اىشىداااا سقياااااس سااااتًااتيؽ ىااتااااتس   األداة ع اااا   أدوات الجراســــة: اىهللالعياااال وكقياااااس  االيتاااا

 .ىئلاجاز
ً ًا لااا  كحالغاااات يااالة واىًااااىغ  الجراســـة:عيشـــة  تكؾاااا  عيشااال اىهللراسااال كاااؽ اىظ ًااال اىسعااااقيؽ برااا

 (.120عهللدهؼ )
 نتائج الجراسة:

ًاد اىعيشل أق  كؽ كتؾسط. . أ ًا  اىشىد  ىهللا أل  كدتؾا االيت
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ًا   .    اىشىد  واىهللالعيل ىئلاجاز.ويؾد عبلقل عرديل تيؽ كدتؾا االيت
وعالقتو بالستغيخات الذخرـية فـي   ( بعشؽان: غاالغتخاب الؽظيفي2012دراسة )شبات   (10

 جامعة القجس السفتؽحةغ. -دراسة حالة -الجامعات الفمدطيشية
ــــجف الجراســــة: ًلاااال كدااااتؾا  ى ًا  اىااااؾعيى  ىااااهللا اىعاااااك يؽ لاااا  اىجاكعااااات  اىذااااعؾر كع بااااااليت

ًات اىذخريل. ،اىى دظيشيل  وكهللا عبلقت  باىستغي
 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج

 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:
ًوف ياكعال اىقاهللس اىسىتؾحال  الجراسة:عيشة  تكؾا  عيشل اىهللراسل كؽ رؤسا  األقداام لا  يسياع لا

 (.35ل  قظاف يلة واىًاىغ عهللدهؼ )
 نتائج الجراسة:

ًا  اىؾعيى  إيجات .ا . أ  ىسدتؾا اىعام ى ذعؾر بااليت
 يحتاج اغام اىحؾالل إى  إعادة اغً وتظؾ ً. .  
وعالقتــو بــاألدال الــؽظيفي   غاالغتــخاب الــؽظيفي :( بعشــؽان2011دراســة )أبــؽ ســمطان   (11

 لمعامميؼ في وزارة التخبية والتعميػ العالي في قطاع غدةغ.
ًلاااال كدااااتؾا  ىــــجف الجراســــة: ًا  اىااااؾعيى  كع وعبلقتاااا  باااااألدا  اىااااؾعيى  ى عاااااك يؽ لاااا   ،االيتاااا

 اىسؤسدات اىحرؾكيل ل  قظاف يلة.
 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج

 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:
ً ياال واىع اايؼ الجراســة:عيشــة  اىعاااى  لاا   تكؾااا  عيشاال اىهللراساال كااؽ اىعاااك يؽ اإلدار اايؽ لاا  وزارة اىت

ً قل اىعيشل اىظًقيل اىعذؾائيل.688قظاف يلة واىًاىغ عهللدهؼ )  ( باستخهللام ط
 نتائج الجراسة:

ً يال واىتع ايؼ اىعااى   . أ ًا  اىاؾعيى  تايؽ اىعااك يؽ اإلدار ايؽ لا  وزارة اىت هشار ع ؾر ىبليتا
 ل  قظاف يلة.

ًا  اىاؾعيى  واألدا  اىاؾعيى  ىاهللا  .   ًديل تيؽ االيت اىعااك يؽ اإلدار ايؽ لا   ؾيهلل عبلقل ط
ً يل واىتع يؼ اىعاى  ل  قظاف يلة.  وزارة اىت
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وعالقتيـــا بـــاألدال الـــؽظيفي فـــي   غاألنســـاط القياديـــة :( بعشـــؽان2010دراســـة )ناصـــخ   (12
 السشعسات األىمية الفمدطيشية مؼ وجية نعخ العامميؼغ.

ًلال  ىجف الجراسـة: ًف األاسااي اىقياديال اىداائهللة لا  اىسشغساات األه يال اىكع  إىا ى داظيشيل، واىتعا
ًلل طًيعل اىعبلقل تيؽ األاساي اىقياديل واألدا  اىؾعيى .  األدا  اىؾعيى  لي ا، وكع

 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج
 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:

ًب ورؤسااا  أقدااام اىسشغسااات الجراســة:عيشــة  األه ياال اىى دااظيشيل  تكؾااا  عيشاال اىهللراساال كااؽ كااهلل 
 (.291واىًاىغ عهللدهؼ )
 نتائج الجراسة:

ًاط  هؾ األكثً استخهللاكًا ل  اىسشغسات األه يل اىى دظيشيل. . أ  اىشسط اىقيادب اىهلليسق
ًاط  وكدتؾا األدا  اىؾعيى . .   ًديل تيؽ اىشسط اىقيادب اىهلليسق   ؾيهلل عبلقل ط
ــادة الفاعمــة السجرســية فــي تشسيــة  :( بعشــؽان2010دراســة )العــاجد وشــمجان   (13 غدور القي

اإلبــجاع لــجى معمســي مــجارس السخحمــة الثانؽيــة بسحافعــات قطــاع غــدة مــؼ وجيــة نعــخ 
 السعمسيؼغ.
ًلل  ىجف الجراسة: ًح ل كع دور اىقيادة اىىاع ل اىسهللرسيل ل  تشسيل اإلتهللاف ىهللا كع س  كهللارس اىس

 يؽ.اىثااؾ ل بسحالغات قظاف يلة كؽ وي ل اغً اىسع س
 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج

 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:
ــة  تكؾااا  عيشاال اىهللراساال كااؽ اىسع ساايؽ واىسع سااات بسحالغااات ياالة واىًاااىغ عااهللدهؼ  الجراســة:عيش

(303.) 
 نتائج الجراسة:

 اختيار قيادات لاع ل كهللرسيل واعيل. . أ
 اىسهللرسيل وتشسيت  ىهللا اىسع سيؽ واىسع سات. أهسيل اإلتهللاف ل  اىًي ل .  
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 :ةعخبي  راسات الالج    2.3
( بعشؽان: غفاعميـة القيـادات اإلداريـة فـي تشفيـح الدياسـات العامـة: 2017دراسة )حديؼ   (1

 بحث تحميمي في مجمذ محافعات بغجادغ.
ًلال دور اىقياادات اإلدار ال لا  تشىيان اىدياساات اىعاكال وكاهللا  ىجف الجراسة: لاع يت اا وقاهللرت ا كع

 ل  تحقيق ذىػ.
 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج

 .االستًاالاستخهللك  اىهللراسل اىسقاببلت اىذخريل، واىل ارات اىسيهللاايل، و  أدوات الجراسة:
واىًاااىغ  اىسااؾعىيؽ اىتااابعيؽ ىسج اا  كحالغاال بغااهللاد،تكااؾن كجتسااع اىهللراساال كااؽ  الجراســة:مجتســع 
 (.147عهللدهؼ )
 الجراسة:نتائج 
ً قاال صاايايت  ى ير ياال اىعساا   . أ أن كج اا  كحالغاال بغااهللاد ىااي  ىهللياا  رؤ اال واضااحل لاا  ط

 اىخاصل ب ، أو كاليل ىًشا  اىخظط، واىدياسات طؾ  ل األكهلل.
تؾيهلل عبلقل ارتًاي وتأهيً ذات دالىل كعشؾ ل ىستغيً لاع يال اىقياادة اإلدار ال بأبعاادل، كاع  .  

 اىدياسات اىعاكل بأبعادل.كتغيً 
ـــخاب 2017دراســـة )رشـــيج  جـــؽان و خـــخون   (2 ـــي االغت ـــل ف ـــؽان: غدور ضـــغؽط العس ( بعش

شـباط لجانعـة  18الؽظيفي  دراسة تحميمية آلرال عيشـة مـؼ العـامميؼ فـي القدـػ الـجاخمي 
 صالح الجيؼ/اربيلغ.

ًف  ىجف الجراسة: دور ضغؾي اىعس  اىستسث ل بأبعادل اىسؾيؾدة ىهللا عيشل كؽ اىعاك يؽ  إى اىتع
ًا  اىؾعيى  بأبعادل. 18قدؼ اىهللاخ   ل  اى  تًاي ىجاكعل صبلح اىهلل ؽ/ار ي  ل  االيت
 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج

 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:
تاًاي ىجاكعال  18لا  اىقداؼ اىاهللاخ   تكؾن كجتسع اىهللراسل كؽ يسيع اىعااك يؽ  الجراسة:مجتسع 
 (.39واىًاىغ عهللدهؼ ) اىهلل ؽ/ار ي صبلح 
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 نتائج الجراسة:
ويااؾد عبلقاال ارتًاطياال عاىياال وتااأهيً كعشااؾب كؾياا  تاايؽ أبعاااد ضااغؾي اىعساا  وكغاااهً  . أ

ًا  اىؾعيى  بأبعادل.  االيت
( بعشــؽان: غواقــع تطبيقـــات البــخامج والتقشيــات الحجيثــة وعالقتيـــا 2015دراســة )جمــيغػ   (3

 العامميؼ بجؽازات الخياضغ.بالتسكيؼ واالغتخاب الؽظيفي لجى 
ًلااال  ىـــجف الجراســـة: ًا  اىاااؾعيى  وكداااتؾا اىتسرااايؽ ىاااهللا اىعااااك يؽ بجاااؾازات كع كداااتؾا االيتااا

ً اض.  اى
 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج

 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:
ً ااااض واىًااااىغ عاااهللدهؼ تكاااؾن كجتساااع اىهللراسااال كاااؽ يسياااع اىعااااك يؽ  الجراســـة:مجتســـع  بجاااؾازات اى

(449.) 
 نتائج الجراسة:

ًاد اىعيشل كتؾسط. . أ ًا  اىؾعيى  ىهللا أل  كدتؾا االيت
( بعشـــؽان: غأثـــخ مشـــاخ العســـل األخالقـــي فـــي الذـــعؽر 2014ة والقؽاســـسي  ز دراســـة )درو  (4

 باالغتخاب الؽظيفي  دراسة تطبيقية وزارة التعميػ العالي والبحث العمسي األردنيةغ.
ًلل  الجراسة:ىجف  ًا  اىاؾعيى  لا  وزارة كع كدتؾا تأهيً اىسشاخ األخبلقا  ع ا  اىذاعؾر باااليت

 اىتع يؼ اىعاى  واىًحث اىع س  األردايل.
 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج

 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:
اىتع ايؼ اىعااى  واىًحاث اىع سا  األردايال واىًااىغ تكؾا  عيشل اىهللراسل كاؾعى  وزارة  الجراسة:عيشة 

 (.200عهللدهؼ )
 نتائج الجراسة:

ًا  اىؾعيى  ل  اىؾزارة كتؾسط. . أ  كدتؾا ترؾر اىسؾعىيؽ حؾل اىذعؾر بااليت
ًا  اىؾعيى  ل  اىؾزارة. .     ؾيهلل أهً كعشؾب ىسشاخ اىعس  األخبلق  ع   اىذعؾر بااليت
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ــؽان2014دراســة )القــدالن   (5 ــادة :( بعش ــؽظيفي  غأنســاط القي   وعالقتيــا بسدــتؽى الخضــا ال
 .غدراسة تطبيقية عمى السؽظفيؼ بؽكالة الجاخمية لذئؽن السشاطق بسجيشة الخياض

ًلاااال  ىــــجف الجراســــة: ً ؽ تؾكاىاااال وزارة اىهللاخ ياااال ىذاااا ؾن كع األاساااااي اىقيادياااال اىدااااائهللة ىااااهللا اىسااااهلل 
ً ل اىذًرل اإلدار ل ًف إى   ،اىسشاطق ولقًا ىشغ ًضا اىؾعيى  ىهللا اىسؾعىيؽ.واىتع  كدتؾا اى

 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج
 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:

 (.113تكؾا  عيشل اىهللراسل كؽ كؾعى  وزارة اىهللاخ يل واىًاىغ عهللدهؼ ) الجراسة:عيشة 
 نتائج الجراسة:

ًضا اىؾعيى  تيؽ  . أ ًاد اىعيشل بستؾسط )هشار تىاوت ل  كدتؾا اى  (.3.35أل
ًات اىؾعيىيل. .   ًضا اىؾعيى  تؾزارة اىهللاخ يل و عض اىستغي ًو  تيؽ كدتؾا اى   ؾيهلل ل
غأثخ مرادر ضغؽط العسل في مدتؽى الذعؽر بـاالغتخاب  :( بعشؽان2013دراسة )صبخ   (6

دراسـة تحميميـة آلرال عيشـة مـؼ السسخضـيؼ والسسخضـات فـي مدتذـفى اليخمــؽك   الـؽظيفي
 يسيغ.التعم

ًلاال  ىــجف الجراســة: ًا  اىااؾعيى  لاا  كع أهااً كرااادر ضااغؾي اىعساا  لاا  كدااتؾا اىذااعؾر بااااليت
ًكؾر اىتع يس .  كدتذى  اىي

 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج
 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:

ًضاات  الجراسة:عيشة  ًضايؽ واىسس ًكاؾر تكؾا  عيشل اىهللراسل كؽ اىسس اىعااك يؽ لا  كدتذاى  اىي
 (.126اىتع يس  واىًاىغ عهللدهؼ )

 نتائج الجراسة:
ًا   . أ ً ض يعااااؾن كااؽ كدااتؾا اىذااعؾر بااااليت تيشاا  اىهللراساال أن اىعاااك يؽ لاا  ك شاال اىتساا

ًة.  اىؾعيى  تهللريل كًي
ًاد  .   ًا  اىؾعيى  ىؤلل ًديل تيؽ أبعاد ضغؾي اىعس  وكدتؾا اىذعؾر بااليت  ؾيهلل عبلقل ط

ً ض. اىعاك يؽ ل   ك شل اىتس
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وعالقتــو بــاالحتخاق الشفدــي   ( بعشــؽان: غاالغتــخاب الــؽظيفي2013دراســة )عبــج السطمــب   (7
واالضـــطخابات الجدـــسية لـــجى عيشـــة مـــؼ السعمســـيؼ الؽافـــجيؼ والسعمســـات الؽافـــجات بجولـــة 

 الكؽيتغ.
ًلاال  ىــجف الجراســة: ًا  اىااؾعيى كع ًابات اىجدااسيل  ،االيتاا ًا  اىشىداا  واالضااظ وعبلقتاا  باااالحت

 لهللات تهللوىل اىكؾ  .ؾااىكؽ اىسع سيؽ اىؾالهلل ؽ واىسع سات ىهللا عيشل 
 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج

 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:
ىعاك يؽ بسهللارس كحالغل األحسهللب تكؾا  عيشل اىهللراسل كؽ اىسع سيؽ واىسع سات ا الجراسة:عيشة 

 (.120واىًاىغ عهللدهؼ )
 نتائج الجراسة:

ًابات اىجدسيل. . أ ًا  اىشىد  واالضظ ًا  اىؾعيى  واالحت   ؾيهلل عبلقل كؾيًل تيؽ االيت
ًا  اىؾعيى . .   ًابات اىجدسيل كشً يؽ قؾ يؽ بااليت ًا  اىشىد  واالضظ  يعتًً االحت
وعالقتــو بــالؽالل التشعيســي مــؼ   الــؽظيفي ( بعشــؽان: غاالغتــخاب2013دراســة )الذــيخاني   (8

 وجية نعخ ضباط السجيخية العامة لمجؽازاتغ.
ًلل ىجف الجراسة: ًا  اىؾعيى  واىؾال  اىتشغيس  كدتؾا  كع واىعبلقل تيش ساا ىاهللا اىزاًاي  ،االيت

ً ل اىعاك  ى جؾازات. لاىعاك يؽ ل  اىسهلل 
 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج

 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:
ً اااال اىعاكاااال  الجراســــة:عيشـــة  تكؾااااا  عيشاااال اىهللراسااال كااااؽ اىعااااك يؽ بااااإدارات وتااااع  وأقداااام اىسهلل 

ً اض واىًاىغ عهللدهؼ )  (.149ى جؾازات باى
 نتائج الجراسة:

ًا  اىؾعيى  ) . أ  (.2.66كتؾسط كدتؾا االيت
ًا  اىؾعيى  واىؾال   .    اىتشغيس . ؾيهلل عبلقل عرديل تيؽ االيت
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ـــي   (9 ـــة 2013دراســـة )البغيم ـــؽظيفي بالرـــخاعات التشعيسي ـــخاب ال ـــة االغت ـــؽان: غعالق ( بعش
 بالتطبيق عمى قطاعات البشؽك في دولة الكؽيتغ. -وضغؽط العسل
ًلااال  ىـــجف الجراســــة: ًا ، واىسداااًًات اىتاااا  يسراااؽ أن تاااؤدب إىاااا  ع اااؾر هاااانل كع ًة االيتاااا عااااه

ًا  ع    ًلل تأهيً االيت ًة، وكع تي ل اىعسا ، واألسااىي  اىسسراؽ اتًاع اا ى قزاا  ع ا  هانل اىغاه
ًة.  اىغاه
 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج

 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:
تكؾا  عيشال اىهللراسال كاؽ اىسذااركيؽ كاؽ يسياع اىسداتؾ ات اىؾعيىيال لا  اىاهللورات  الجراسة:عيشة 

 (.384ًشؾر اىعاكل تهللوىل اىكؾ   واىًاىغ عهللدهؼ )اىتهللر ًيل اىسقهللكل ى 
 نتائج الجراسة:

ًاف اىتشغيس  ى عاك يؽ ل  قظاف اىًشؾر  . أ ًا  اىؾعيى  ع   كدتؾا اىر هشار تأهيً ىبليت
 داخ  دوىل اىكؾ  .

ًاف اىتشغيس  ى عاك يؽ. .   ًا  اىؾعيى  وكدتؾا اىر ًديل تيؽ كدتؾا االيت   ؾيهلل عبلقل ط
( بعشؽان: غفاعمية القيادة االدارية لجى مـجيخي ومـجيخات السـجارس 2013دراسة )حؽرية    (10

 التخبية والتعميػ في السجيشة السشؽرةغ. إلدارةالحكؽمية التابعة 
ًلاال  ىــجف الجراســة: ًات اىسااهللارس اىحرؾكياال اىتابعاال كع ًب وكااهلل  لعاىياال اىقيااادة اإلدار اال ىااهللا كااهلل 

ً يل واىتع يؼ ل  اى  سهلل شل اىسشؾرة.إلدارة اىت
 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج

 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:
ًات واىًاىغ عهللدهؼ ) الجراسة:عيشة  ً ؽ واىسهلل   (.86تكؾا  عيشل اىهللراسل كؽ اىسهلل 

 نتائج الجراسة:
ًات  . أ ً ؽ واىسااهلل  ً زاا ؼ اىعساا  ع اا  رلااع درياال اىىاع ياال اىقيادياال ىااهللا اىسااهلل  كااؽ خاابلل تع

ًاكج تهللر ًيل وتأهي يل كسش جل.  ىً
ً ؽ. إ .   ًات ك ارات كتشؾعل ل  كجال ل ؼ اآلخ ً ؽ واىسهلل   كدا  اىسهلل 
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ودوره الفعــال فــي قيــادة األدال بالــحكال   ( بعشــؽان: غالســجيخ الستسيــد2012دراســة )بكــخ    (11
 العاطفي بالتطبيق عمى قطاع االتراالت بسرخغ.

ًلل  ىجف الجراسة: ً ؽ اىعاك يؽ ل  قظاعاات االترااالت بسراً لا  كيىيال كهللا كع لاع يل اىسهلل 
 تحقيق ك ارة األدا  اىقائسل ع   اىنكا  اىعاطى .

 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج
 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:

ًة لا  قظااف تكؾا  عيشل اىهللراسال كاؽ اىقياادات اإلدار ال  الجراسة:عيشة  اىع ياا واىستؾساظل واىسًاتا
 (.100االتراالت ل  كرً واىًاىغ عهللدهؼ )

 نتائج الجراسة:
لااا  تحقياااق كتظ ًاااات اإلدارة اىقائسااال ع ااا   وسااا ًيت ا قراااؾر ك اااارات اىقياااادات اإلدار ااال . أ

 اىنكا  اىعاطى .
وعالقتـو بـاالغتخاب الـؽظيفي مـؼ   ( بعشؽان: غالسشاخ التشعيسي2011دراسة )الجوسخي   (12

 وجية نعخ الزباط العامميؼ بالسجيخية العامة لحخس الحجود بسجيشة الخياضغ.
ًا  اىاؾعيى  كاؽ وي ال اغاً  ىجف الجراسة: اختًار ودراسل اىعبلقل تيؽ اىسشاخ اىتشغيسا  وااليتا

ًلاال كداا ً اااض، باإلضااالل ىسع ًس اىحااهللود بسهلل شاال اى ً اال اىعاكاال ىحاا تؾ ات اىذااعؾر اىعاااك يؽ باىسهلل 
ًا  اىؾعيى  ىهللا اىعاك يؽ.  بااليت

 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج
 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:

ًس اىحااهللود  الجراســة:عيشــة  ً اال اىعاكاال ىحاا تكؾااا  عيشاال اىهللراساال كااؽ اىزااًاي اىعاااك يؽ لاا  اىسهلل 
ً اض واىًاىغ عهللدهؼ )  (.223بسهلل شل اى

 ائج الجراسة:نت
ًا   . أ  ؾياااهلل عبلقااال عردااايل تااايؽ خراااائص اىسشااااخ اىتشغيسااا  وكداااتؾ ات اىذاااعؾر باااااليت

 اىؾعيى  ىهللا اىزًاي اىعاك يؽ.
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وعالقتيـا بـاألدال   ( بعشؽان: غتشسية السيارات القياديـة لمعـامميؼ2011دراسة )الرامل   (13
 الؽظيفي في مجمذ الذؽرى الدعؽديغ.

ًلل  ىجف الجراسة: وعبلقت اا بااألدا  اىاؾعيى  لا  كج ا  اىذاؾرا  ،اىقياديل ى عااك يؽاىس ارات كع
 اىدعؾدب.
 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج

 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:
تكؾاااا  عيشااال اىهللراسااال كاااؽ اىساااؾعىيؽ لااا  اىسداااتؾ ات اإلدار ااال اىسخت ىااال واىًااااىغ  الجراســـة:عيشـــة 

 (.741عهللدهؼ )
 نتائج الجراسة:

ًار. . أ  أكثً اىس ارات اىقياديل اىسظ ؾ ل ه  ك ارة اىتخظيط واتخاذ اىق
 هشار أهسيل ىتشسيل اىس ارات اىقياديل ل  تحديؽ كدتؾ ات األدا  اىؾعيى . .  
 ى تهللر   دور كًيً ل  تشسيل اىس ارات اىقياديل ى عاك يؽ ل  كج   اىذؾرا اىدعؾدب. . ج
دراسـة  -غأبعاد االغتخاب السؤسدي عشج جساعات العسـل( بعشؽان: 2011دراسة )خمف   (14

 ميجانية في مرشعي ألبان السؽصل  واألثاث الجاىدغ.
ًلااال  ىـــجف الجراســـة: ًا  عشاااهلل يساعاااات اىعسااا  لااا  كراااشع  أىًاااان اىسؾصااا ، كع كداااتؾا االيتااا
 واألهاث اىجاهل.

ً قل اىعيشل، واىسش ج اىسقارن  الجراسة: مشيج  .كش ج اىسد  االيتساع  بظ
ًت( كأداة ىجسع اىًيااات ات الجراسة:أدو   .استخهللك  كقياس )ىير
تسثا  كجتساع اىهللراسال لا  كراشع أىًاان اىسؾصا ، واألهااث اىجااهل، وكااا  عيشال  الجراسة:عيشة 

 ( وحهللة.100اىهللراسل كؤىىل كؽ )
 نتائج الجراسة:

ًا  عسؾكًا. . أ ًو  ذات دالىل إحرائيل، ولقًا ألبعاد االيت  ال  ؾيهلل ل
ًضيات  .   ًو  ىاهللا يساعاات اىعسا  لا  اىسراشعيؽ ىكا   كاؽ بخرؾص ل اىًحث، ليؾيهلل لا

ًا .  أبعاد االيت
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 وعالقتو بفعالية القيادةغ.  ( بعشؽان: غالحكال االنفعالي2010دراسة )بؼ جامع   (15
ًلل  ىجف الجراسة:  اىعبلقل تيؽ اىنكا  االاىعاى  ولعاىيل اىقيادة.كع

 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج
 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل الجراسة:أدوات 
ً اااً  الجراســـة:عيشـــة  ًكااا  تك تكؾاااا  عيشااال اىهللراسااال كاااؽ رؤساااا  األقداااام كاااؽ اإلدارة اىؾساااظ  ىس

ًول سريرهللة واىًاىغ عهللدهؼ )  (.42اىًت
 نتائج الجراسة:

  ؾيهلل عبلقل كؾيًل تيؽ كدتؾا اىنكا  االاىعاى  ولعاىيل اىقيادة. . أ
ًار ىاهللا رؤساا  األقداام  ؾيهلل عبلقال كؾيًال  .   تايؽ اىانكا  االاىعااى  واىقاهللرة ع ا  اتخااذ اىقا

 كؽ اإلدارة اىؾسظ .
( بعشــؽان: غأثــخ األنســاط القياديــة عمــى الدــمؽك اإلبــجاعي مــؼ 2010دراســة )الذــؽاورة   (16

 .غدراسة تطبيقية في الذخكات الرشاعية في األردن  وجية نعخ العامميؼ
ًلل  ىجف الجراسة: اىقياديل ع   اىد ؾر اإلتهللاع  كؽ وي ل اغً اىعاك يؽ دراسال أهً األاساي كع

ًكات اىرشاعيل ل  األردن.  تظًيقيل ل  اىذ
 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج

 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:
ًكات اىرشاعيل واىًاىغ عهللد الجراسة:عيشة   (.742هؼ )تكؾا  عيشل اىهللراسل كؽ كؾعى  اىذ

 نتائج الجراسة:
ًات أاساي اىقيادة واىد ؾر اإلتهللاع  كتؾسظل. . أ  ترؾرات اىسًحؾهيؽ احؾ كتغي

 هشار أهً إيجات  ىؤلاساي اىقياديل كجتسعل ع   اىد ؾر اإلتهللاع  بأبعادل. .  
 :ةراسات األجشبي  الج    3.3

1- (Minja,  2016) Study: "The Role of Corporate Governance and 

Strategic Leadership Practices in Mitigating Risks in Stock 

Brokerage Firms in Nairobi". 

ًةةة انًسضطةةُة ويًارضةةات انقُةةادت ايضةةيرالُخُة فةةٍ انيخفُةةي يةةٍ انًخةةاطر فةةٍ ىك"دور انح

 شركات انىضاطة انًانُة فٍ َُروبٍ".
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ًاتيجيل وكسارساااات حؾكسااال ىـــجف الجراســـة: ًكات  تقيااايؼ اىقياااادة االسااات ًكات اىقائسااال لااا  تااا اىذااا
ًكات كااؽ اىتخىيااف كااؽ  اىؾساااطل اىساىياال، وتحهلل ااهلل كااا إذا كاااا  ت ااػ اىسسارسااات تسرااؽ ت ااػ اىذاا

ً ؽ.  اىسخاطً وتعغيؼ عؾائهلل اىسدتثس
 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج

 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:
ً ؽ كؽ إدارات اىتسؾ   واىعس يات كسؽ يعس ؾن ل  تكؾا  عيشل اىهللراسل كؽ  الجراسة:عيشة  اىسهلل 

 (.64واىًاىغ عهللدهؼ ) ك  كشغسل كذاركل ل  هنل اىهللراسل
 نتائج الجراسة:

ًة لاا   . أ ًلاال أو اىخًاا ياىًياال أعزااا  كج اا  اإلدارة ىااؼ يرااؽ ىااهلل  ؼ اىس ااارات اىكالياال أو اىسع
ًاتيجيل واىتسؾ   ل  اىؾس  اطل اىساىيل وإدارة اىسخاطً.اىقيادة االست

2- (Mashallah and Soltani, 2015) Study: "Investigating the Effect of 

Job Alienation on the Organizational Citizenship Behavior". 

 "أثر ايغيراب انىظُفٍ عهً ضهىك انًىاطُة انيُظًُُة".

ًلل  ىجف الجراسة: ًا  أهً كع  ع   س ؾر اىسؾاطشل اىتشغيسيل. اىؾعيى االيت
 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج

 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:
ً ؽ ذوب تكؾا  عيشل اىهللراسل كؽ  الجراسة:عيشة  ًوف أحاهلل  اىسهلل  ًؤسا  وكؾعى  ل ًة واؾا  اى اىخً

ًا  ًاايل اىكً  (.58واىًاىغ عهللدهؼ ) اىسرارف اإل 
 نتائج الجراسة:

ًا  اىؾعيى  بأبعادل اىسخت ىل ع   س ؾر اىسؾاطشل اىتشغيسيل. . أ   ؾيهلل تأهيً ىبليت
3- (Erbas Kayihan, 2014) Study: "The Relationship between 

Alienation Levels Of Physical Education Teacher Candidates and 

their Attitudes towards the Teaching Profession". 

"انعالقة بٍُ يطيىَات ايغيراب يٍ انًرشحٍُ نًعهى انيربُة انبذَُةة  والخاهةالهى َحةى يهُةة 

 انيذرَص".

ًف  ىــجف الجراســة: ًتاا  ىؾعيىاال كع ااؼ، واىتعاا ً ياال اىًهللاياال اىس ًا  ىسع ااؼ اىت تحهلل ااهلل كدااتؾ ات االيتاا
ًات ؼ، وكؾاقى ؼ تجال ك شل اىتهللر  . إى   كدتؾ ات ايت
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 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   :الجراسة مشيج
ًا   أدوات الجراســـة: ( ىتحهلل اااهلل كداااتؾ ات 2012وضاااعت  تذاااايبلر ) اىااانباساااتخهللم كقيااااس االيتااا

ًا   .االيت
ً يال اىًهللايال، وأقداام تكؾا  عيشل اىهللراسل كؽ  الجراسة:عيشة  ًتحيؽ ى تاهللر   لا  اىت اىسع سيؽ اىس

ً اضل  (.695واىًاىغ عهللدهؼ ) ى ا عبلقل تتهللر   اى
 الجراسة:نتائج 
ًت  ىس شل اىتهللر   كعتهللىل. . أ ً يل اىًهللايل اىس ًا  ىسع ؼ اىت  كدتؾ ات االيت

4- (Taamneh and AL-gharaibeh, 2014) Study: "The Impact of Job 

Security Elements on the Work Alienation at Private Universities in 

Jordan". 

 بانعًم فٍ انخايعات انخاصة فٍ األردٌ"."أثر عُاصر األيٍ انىظُفٍ عهً ايغيراب 

ًا  باىعس  ل  اىجاكعات اىخاصل  ىجف الجراسة: ًلل أهً عشاصً األكؽ اىؾعيى  ع   االيت كع
 ل  األردن.
 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج

 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:
 (.209واىًاىغ عهللدهؼ ) كؾعى  اىجاكعات اىخاصلتكؾا  عيشل اىهللراسل كؽ  الجراسة:عيشة 

 نتائج الجراسة:
ًا  لاا   هشااار تااأهيً  كًيااً   . أ ًص عساا  اىعشاصااً األكشياال كراا  ع اا  اىذااعؾر بااااليت كااؽ لاا

 اىعس .
ًا  اىؾعيى . .   ًاليل ع   اىذعؾر بااليت ًات اىهلليسغ  ال  ؾيهلل أب أهً ى ستغي

5- (Nazem&Eimani, 2014) Study: "Investigating The Factors 

Affecting The Employees  Job Alienation In District 2 Of Islamic 

Azad University". 

"انيحقةةم يةةٍ انعىايةةم انًةةسثرت فةةٍ ايغيةةراب انةةىظُفٍ نةةذي انعةةايهٍُ فةةٍ انًُ قةةة انثاَُةةة فةةٍ 

  جايعة أزاد اإلضاليُة".

ًا  اىاؾعيى  ىاهللا اىعااك يؽ لا  ياكعال أزاد اىتحقق كؽ اىعؾاك  اى ىجف الجراسة: ًة لا  االيتا ساؤه
 اإلسبلكيل.
 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج
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 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:
ًسسييؽ ل  اىجاكعل تكؾا  عيشل اىهللراسل كؽ  الجراسة:عيشة   (.310واىًاىغ عهللدهؼ )اىسؾعىيؽ اى

 نتائج الجراسة:
ًضا اىؾعيى . . أ ًا  اىؾعيى  واى   ؾيهلل عبلقل عرديل تيؽ االيت

ًيال أع   كش ا عشهلل اىشدا . .   ًا  عشهلل اى  ادًل االيت
6- (Tummers et al.,  2013) Study: "The Effects of Work Alienation 

on Organizational Commitment, Work Effort and Work-to-Family 

Enrichment". 

انىظُفٍ فٍ انعًةم عهةً اينيةساو انةىظُفٍ  وانخهةذ انًبة ول فةٍ انعًةم وإثةراء "أثر ايغيراب 

 انعًم إنً انعائهة".

ًا  اىؾعيى  ل  اىعس  ع ا  االىتالام اىاؾعيى ، واىج اهلل اىسًانول تح ي  لهار ا ىجف الجراسة: اليت
ًا  اىعس  إى  اىعائ ل  ل  اىعس  وإه

 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج
 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل الجراسة:أدوات 
ًضات اىقًاىل ل  هؾىشهللا واىًاىغ عهللدهؼ )تكؾا  عيشل اىهللراسل كؽ  الجراسة:عيشة   (.790كس

 نتائج الجراسة:
ًا  اىؾعيى  واالىتلام اىتشغيس  ل  اىعس  داخ  اىسشغسل. . أ  تؾيهلل عبلقل تيؽ االيت

 اؤدب إىا  حاهللوث لاإن ذىاػ ى  وييً كجاهللب، عشهللكا يذعً اىعاك ؾن بأن اىعس  ال كعش   .  
ًا  اىعس  كؽ اىشاحيل اىؾعيىيل وع   اىحياة اىعائ يل كؽ ااحيل  لهار س ًيل  شعر  ع   إه

ًا.  أخ
7- (Goldman,  2012) Study: "Leadership Practices That Encourage 

Strategic Thinking". 

 ".أيرَكا -ايضيرالُخٍانًًارضات انقُادَة انيٍ لشخع عهً انيفكُر "

ًاتيج . ىجف الجراسة:  تحهلل هلل اىسسارسات اىقياديل اىتشغيسيل اىت  تذجع هقالل اىتىكيً االست
 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج

 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:
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ً ؽ اىتشىياان يؽ تكؾااا  عيشاال اىهللراساال كااؽ  الجراســة:عيشــة  ً رياالاىسااهلل  ًعاياال اىرااحيل األك واىًاااىغ  ى 
 (.117عهللدهؼ )

 نتائج الجراسة:
ً ل هساااا األكثااً اسااتخهللاكاً إ . أ حىاالان ع ااا  واى اانان ي ،ن اىااتع ؼ واالسااتثسار لاا  اىسااؾارد اىًذاا

ًاتيج .  اىتىكيً االست
8- (Nisha and Neharika,  2010) Study: "An exploration of factors 

predicting work alienation of knowledge workers". 

 "عىايم انيُبس بايغيراب انىظُفٍ نهعايهٍُ فٍ يخال انًعرفة".

ًلل. ىجف الجراسة: ًا  اىؾعيى  ىهللا اىعاك يؽ ل  كجال اىسع ًلل أهؼ عؾاك  اىتشًؤ بااليت  كع
ً قل اىًحؾث اىسدحيل الجراسة: مشيج  .ط

 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:
 اىعاك يؽ ل  قظاف اىتكشؾىؾييا واىسع ؾكات.تكؾا  عيشل اىهللراسل كؽ  الجراسة:عيشة 

 نتائج الجراسة:
ًتيااا  هااا : )عاااهللم ويااؾد عسااا  هاااادف، ساااؾ   . أ ًا  اىااؾعيى  باىت أهااؼ عؾاكااا  اىتشًاااؤ باااااليت

 عبلقات اىعس ، عهللم اىقهللرة ع   اىعس  ى دساح باىتعًيً عؽ اىنات(.
9- (O'Donnell &Schwab & Ruchken,  2006) Study: "The mediating 

role of  alienation in the development  of  maladjustment  in youth 

exposed to community violence". 

"انةةةذور انىضةةةُر نالغيةةةراب فةةةٍ ل ةةةىر ضةةةىء انيىافةةةم عُةةةذ انشةةةباب انةةة ٍَ لعر ةةةىا نهعُةةةي 

 ايجيًاعٍ".

ًلل اىهللور اىؾسيط  ىجف الجراسة: ًضؾا كع ًا  ل  تظؾر سؾ  اىتؾالق عشهلل اىذًا  اىن ؽ تع ىبليت
 .ى عشف االيتساع 

 .اىسش ج اىؾصى  اىتح ي   الجراسة: مشيج
 .استخهللك  االستًاال ىتظًيق هنل اىهللراسل أدوات الجراسة:

طاابل  اىرااف اىثاىااث واىثاااكؽم كااؽ اىاان ؽ تاااركؾا لاا  تكؾااا  عيشاال اىهللراساال كااؽ  الجراســة:عيشــة 
ًاف( لاااا  اىداااا ؾر لاااا  والياااال ايؾهااااالؽ  اسااااتظبلف عاااااى  اىخظااااؾرة بخرااااؾص االخااااتبلل )االاحاااا

ً ريل   (.1478واىًاىغ عهللدهؼ )األك
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 نتائج الجراسة:
ًا  اىشىد ، وسؾ  اىتؾالق. . أ   ؾيهلل عبلقل تيؽ االيت
ابقة: 4.3 راسات الد   الت عقيب عمى الج  

 أوال : مؼ حيث مؽضؽع الجراسة:
ً يااال، وكااانىػ أيشًيااال،   ًا ع ىقاااهلل تشؾعااا  اىهللراساااات اىداااابقل كاااؽ دراساااات ل داااظيشيل، وأخااا

ًات اىهللراساال اىحاىياال كااؽ زوايااا كتعااهللدة، وكخت ىاال، إال أن هاانل اىهللراسااات ىااؼ  ويسيع ااا تشاوىاا  كتغياا
ًات اىهللراسل اىحاىيل كجتسعل، وهنا كا يسيل اىهللراسل اىحا  ىيل عؽ اىهللراسات اىدابقل.تتشاول كتغي

 الجراسة: مشيج: مؼ حيث ثانيا  
ىقهلل استخهللك  كعغؼ اىهللراسات اىداابقل اىساش ج اىؾصاى  اىتح ي ا م باعتًاارل كش جاًا ع سياًا  

يقااؾم ع اا  وصااف اىحاىاال وصااىًا دقيقااًا، و عًااً عش ااا كسيااًا، وكيىيااًا، وقااهلل الحااب اىًاحااث اسااتخهللام 
كاااش ج اىسدااا  ( اىتااا  اساااتخهللك  3122)خ اااف،  دراسااالكعغاااؼ اىهللراساااات ى ااانا اىساااش ج باساااتثشا  

ً قل اىعيشال، واىساش ج اىسقاارن  اىتا   (Nisha and Neharika,  2010)سال ، ودراااليتساع  بظ
ً قل اىًحؾث اىسدحيل، وذىػ اادجاكًا كع اؾف اىًحث.  استخهللك  ط

 الجراسة: أداة: مؼ حيث ثالثا  
اىداابقل، اساتخهللاك ا االساتًاال كاأداة رئيدال ىقهلل اتز  كؽ خبلل االطبلف ع   اىهللراساات  

ًت، 2011)خ ااف،  ىجسااع اىًيااااات، واىسع ؾكااات، باسااتثشا  دراساال ( اىتاا  اسااتخهللك  كقياااس ىيراا
ًوقااااااااااا ،  ًديااااااااااال، ودراسااااااااااال           2014ودراسااااااااااال )اىع ( اىتااااااااااا  اساااااااااااتخهللك  اىسقيااااااااااااس واىسقات ااااااااااال اىى

(Erbas Kayihan, 2014) ًا  كاأداة ى هللراسال اىتا  اساتخهللك  كقيااس ودراسال )حدايؽ،  ،االيتا
 ( اىت  استخهللك  اىسقاببلت اىذخريل واىل ارات اىسيهللاايل واالستًاال.2017

ًتكساااا و  ااااىهلل    أع ااا ًكيااال أنابقل راساااات اىد  بذااار    اىقياااادة دراسااالاارااا   ع ااا   اىًااااحثيؽ ت
ً ااااال اىهللراسااااات ت ااااػ كاااااا ، وقااااهلل بذاااار   خاااااص لاع ياااال اىقيااااادةو عزاااا ا اهااااتؼ تهللراساااال  عااااام،  ه

لا  يااا  وإضاالل يهلل اهللة لا  يااا   اىداابقل ى هللراساات كر سالً  اىحاىيال اىهللراسال وُتع هلل   ،باىسع ؾكات
ًا لخااً، حيااث  ًاضاا  و عااهلل واطبلعاا  ع  ساا  حااهللود لاا  اىًاحااث  اا  ىااؼ  أا اا اىدااابقل ى هللراسااات استع

  ً ًا  اىااؾعيى  ىااهللا كشتدااً   ودورهااالاع ياال اىقيااادة كؾضااؾف إىاا   اىًاااحثيؽ كااؽ أب    تظاا بااااليت
ً ل اىى دظيش  ًطل اىًح  .ي از اىذ
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 الي:حؽ الت  ابقة عمى الش  راسات الد  و االستفادة مؼ الج   كانت أوج  قج و 
    راسل.اىهلل    ذر لكُ  رةؾ  ت 
    راسل.إعهللاد هير يل اىهلل 
   ًا ًب اىش   اإلطارإه  .غ
 ًايع تحهلل هلل  راسل.قل باىهلل   اىستع     اىس
  راسل.اىهلل    اة أد تشا 
  ًُها راسلاىهلل   اتائج عاىجلك  .وتىدي

 ُ  خص أهؼ كا تسي لت ب  اىهللراسل اىحاىيل عؽ اىهللراسات اىدابقل: اىتاى واىجهللول 
 (1ججول رقػ )
 لمجراسة الفجؽة البحثية

 الجراسة الحالية الفجؽة البحثية الجراسات الدابقة

  تشؾعااااااااااااا  اىحاااااااااااااهللود اىسراايااااااااااااال
ى هللراسااااااااااااات اىدااااااااااااابقل، لسش ااااااااااااا 

لااااا  ل داااااظيؽ، وكش اااااا اىسح يااااال 
ً يل، وكش ا األيشًيل.  اىع

   طً قااااا  اىهللراساااااات اىداااااابقل لااااا
كشغساااااااااااااات عاكااااااااااااال حرؾكيااااااااااااال 
)وزارات(، وييااااااااااااااااً حرؾكيااااااااااااااااال 
)ت اااااهلليات(، وخاصااااال )كاااااهللارس، 

 ياكعات، كرااع، تشؾر(.

  كاااااؽ اىهللراسااااااتأب تدااااات هللف ىااااؼ 
ً اااال اى ًطل اىًح دااااابقل ي اااااز اىذاااا

اىى داااااااااااااااااااااظيش  باىسحالغااااااااااااااااااااااات 
 ز.ىحهللاهل اذأة اىج ا ماىجشؾ يل

  ًكااااااااال أب كاااااااااؽ اىهللراساااااااااات ىااااااااؼ ت
 يااااااال عااىداااااااابقل ع ااااااا  تظًياااااااق ل

ًا  ادة ودور اىقيااااااااااااا هاااااااااااااا باااااااااااااااليت
اىاؾعيى  لا  أب   كاؽ أي الة وزارة 

 اىهللاخ يل واألكؽ اىؾطش .

سااااااااات تؼ اىهللراسااااااااال اىحاىيااااااااال 
واألبعاااااد  ،تهللراساااال اىجؾاااااا 

 ،اىستع قاااااال بىاع ياااااال اىقيااااااادة
ًا   وعبلقت اااااااااااااااااا بااااااااااااااااااااليت
دورهااا لاا  اىحااهلل اىااؾعيى ، و 

ًة  ًا  كاااااااااااؽ عااااااااااااه االيتااااااااااا
ًطل  اىؾعيى  ل  ي از اىذ
ً اااااااااااااااااااال اىى دااااااااااااااااااااظيش   اىًح

 باىسحالغات اىجشؾ يل.
 باالستشاد إى  اىهللراسات اىدابقل ُيً  د تؾاسظل اىًاحث السرجر:
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 :الفرل م مخص
ً يااااال،   ًض اىًاحااااث كاااااؽ خاااابلل اىىرااااا  اىثاىااااث اىهللراسااااات اىداااااابقل اىسح ياااال، واىع اسااااتع

ًا  بأاؾاعااا ، ولاع يااال اىقياااادة،واأليشًيااال اىتااا  تشاوىااا  اىقياااادة،  ًا  اىاااؾعيى ، وقاااهلل  وااليتااا وااليتااا
ًف  ًات اىهللراسل اىحاىيل كؽ يؾاا  كتعهللدةم وذىػ كؽ خبلل اىتعا است هللل  اىهللراسات اىدابقل كتغي

كساااا كؾضاااؾعات ا، وكجتسعات اااا، وأدوات اااا، وكشاهج اااا اىًحثيااال، وصاااؾاًل ى شتاااائج اىتااا  تًشت اااا،  إىااا 
االستىادة كؽ هنل اىهللراسات، وتاؼ إيساى اا لا  عاهللة اقااي، باإلضاالل إىا  وتس  اإلتارة إى  أوي  

ًا، واات اا  اىىراا  بعااهلل ذىااػ  ذىااػ تااؼ تؾضااي  أهااؼ كااا يسياال اىهللراساال اىحاىياال عااؽ اىهللراسااات األخاا
 تتحهلل هلل اىىجؾة اىًحثيل كؽ خبلل اىعبلقل تيؽ اىهللراسات اىدابقل، واىهللراسل اىحاىيل.
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 ابعخ  الفرل ال. 4
راسة   ياوإجخالات مشيجية الج  

 
 تسييج 
 1.4    وأسمؽبيا راسةمشيجية الج 
 2.4 مرادر الجراسة 
 3.4 مجتسع الجراسة 
 4.4 عيشة الجراسة 
 5.4  لعيشة الجراسةالؽصف اإلحرائي 
 6.4 العيشة االستطالعية 
 7.4 أداة الجراسة 
 8.4 مقياس التجريج 
 9.4 صجق االستبانة 
 10.4 ثبات االستبانة 
 11.4 اإلحرائية السدتخجمة اتالسعالج 
 م مخص الفرل 
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 تسييج:
ًا ات ا كحؾراً  اجاز اىجاا  اىتظًيق  كؽ إ تؼ كؽ خبلى   رئيداً  تعتًً كش جيل اىهللراسل وإي

ًا  اىتح يا  اإلحراائ  ى تؾصا   ً ق اا  اتؼ اىحراؾل ع ا  اىًياااات اىسظ ؾ ال إليا اىهللراسل, وعؽ ط
ًها لا  ضاؾ  أدتياات اىهللراسال اىستع قال بسؾضاؾف اىهللراسال,  تحقاق  و انىػإى  اىشتائج اىتا   اتؼ تىداي

 .األههللاف اىت  تدع  إى  تحقيق ا
, وكنىػ أداة اىهللراسل وعيشت ا وكجتسع اىهللراسل ستًعج اىش ى ستشاول هنا اىىر  وصىا  وقهلل

ً قل  ًهااإعهللادها اىسدتخهللكل وط  , وكاهللا صاهللق ا وهًات اا. كساا  تزاسؽ وصاىاً وكيىيال تشائ اا وتظؾ 
ًا ات اىت  قا واألدوات اىت  استخهللكت ا ىجسع أداة اىهللراسل وتقشيش ا,  ترسيؼل   اىًاحث ات  مىئلي
ىًياااااات باىسعاىجاااات اإلحراااائيل اىتااا  اساااتخهللك  لااا  تح يااا  ا و شت ااا  اىىرااا تياااااات اىهللراسااال, 

ًا ات. اواستخبلص اىشتائج, وليس      وصف ى نل اإلي
 :وأسمؽب يا ارسةالج    ية  مشيج 1.4

لقااهلل اسااتخهللم اىًاحااث اىسااش ج  ،تشاااً  ع اا  طًيعاال اىهللراساال واألهااهللاف اىتاا  تدااع  ىتحقيق ااا
ًة كساا تؾياهلل لا  اىؾاقاع اىتح ي  ،اىؾصى   و  اتؼ تؾصاى ا وصاىًا  ،واىنب يعتسهلل ع   دراسل اىغاه

ًًا كيىيااًا  كسااا ال يرتىاا  هاانا اىسااش ج عشااهلل يسااع اىسع ؾكااات اىستع قاال  وكسيااًا،دقيقااًا و عًااً عش ااا تعًياا
ًها وعبلقات ا  ًة كؽ أي  استقرا  كغاه ً ط واىتىدايً  اىسخت ىل،باىغاه ت   تعهللال إى  اىتح ي  واىا

ًلااال عااااؽ ى ؾصااا ًح بحيااااث  ل اااهلل ت اااا رصاااايهلل اىسع ؾل إىااا  اسااااتشتايات  ًشااا  ع ي اااا اىترااااؾر اىسقتااا
 اىسؾضؾف.
 التحميمي ب  نو: الؽصفي السشيج وي عخ ف

ً قل واىقياس،  ى هللراسل كتاحل كؾيؾدة وكسارسات وعؾاهً أحهللاث تتشاول اىًحث ل  ط
ً ات ا ل  اىًاحث تهللخ  دون  ه  كسا ًا، كقهللاد،) كج  .(119 :2007 واىى

ل  ًة،  لخً  بأا  وعً  ًاهشل  أواىسش ج اىنب يدع  ىؾصف اىغؾاهً أو األحهللاث اىسعاص اى
ًة أو كذر ل، و قهللم تيااات عؽ خرائص  ل ؾ أحهلل أترال اىتح ي  واىتىديً اىسشغؼ ىؾصف عاه

ًلل اىسذاركيؽ ل  اىهللارسل واىغؾاهً اىت  كعيشل ل  اىؾاقع، اىت   واألوقاتاهللرس ا  وتتظ   كع
  .(100: 2006، اىحسهللاا ) ادتعس  ا ىجسع اىًيااات
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 :مرادر الجراسة 2.4
 وقج استخجم الباحث مرجريؼ أساسيؼ لمسعمؽمات:

ً ق تؾز ع استًاال،  السرادر األولية: . أ وه  اىسع ؾكات اىسيهللاايل اىت  سيتؼ يسع ا عؽ ط
تؾزف ع   عيشل اىهللراسل هؼ اىقيام بجسع ا وتح ي  ام ى حرؾل ع   اتائج إحرائيل دقيقال 

 حؾل كؾضؾف اىهللراسل.
ًب ى هلل   حيث اتج  اىًاحث ل  كعاىجل اإلطار اىش   :الثانؽية السرادر .   راسل إى  اىسرادر غ

ً ي  واىت  تتسث   ااؾ ل،اىث   ًايع اىع ات، ور   ل ذات اىعبلقل، واىهلل  ل، واأليشًي    ل  اىكت ، واىس
ارسل، ابقل، اىت  تشاوى  كؾضؾف اىهلل   راسات اىد  قار ً، واألبحاث، واىهلل   واىسقاالت، واىت  

ًا ( تًرل اىسع ؾكات اىعاىسيل ظاىعل ل واىًحث واىسُ   .)االات
 :ةالجارس مجتسع 3.4

)مــالزم  مــالزم أول  نقيــب  رائــج   اىعاااك يؽ اىزااًاي يسيااع كااؽكجتسااع اىهللراساال   تكااؾن 
ً ل اىى دظيش  مقجم  عقيج  عسيج(  ًطل اىًح واىًااىغ عاهللدهؼ  باىسحالغات اىجشؾ يالل  ي از اىذ

ً ل اىى دظيش ، 341) ًطل اىًح  م(.08/08/2018( ضابظًا )إحرائيات ي از اىذ
 عيشة الجراسة: 4.4
( ضاااابظًا، وتاااؼ حداااا  حجاااؼ اىعيشااال 181عاااهللدها ) طًقيااال عيشااال عذاااؾائيل اىًاحاااث ماساااتخهلل     

 (Moore،  2003) تؾاسظل اىسعادىل اىتاىيل:

 

2

2

Z
n

m

 
  
 

 (1)  

 حيث: 
Z  :اىقيسل اىسعيار ل اىسقات ل ىسدتؾا دالىل كع ؾم )كثبًل :Z=1.96  0.05ىسدتؾا دالىل .) 
m :ل )كثبًل ً  (0.05: اىخظأ اى اكذ : وُ عً ً عش  باىعبلكل اىعذ

 يتػ ترحيح حجػ العيشة في حالة السجتسعات الشيائية مؼ السعادلة:
=

1 

nN

N n
 nالُمعَدّل  (2) 
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 ( نجج أن حجػ العيشة يداوي:1) باستخجام السعادلة  و  تسثل حجػ السجتسع Nحيث 
2

1.96
384

2 0.05

 
  

 
n 

ل باستخهللام اىسعادىل ) = N  341ن كجتسع اىهللراسلحيث إ  ( يداوب:2، لإن حجؼ اىعيشل اىُسع هلل 
= 181

1384341

341384





 nالُمعَدّل 

 (.181)و نىػ لإن حجؼ اىعيشل اىسشاس  ل  هنل اىحاىل يداوب  

 :ةالجراس لعيشةالؽصف اإلحرائي  5.4
 (2الججول رقػ )

 ندبة االستسارات السدتخدة 
 الشدبة التكخار 

 90.6 164 استسارات كرتس ل
 9.4 17 استسارات كىقؾدة )ىؼ  تؼ اإليابل ع ي ا(

 100.0 181 السجسؽع

باىتعً ال كاؽ % كؽ االستسارات تؼ استكساى ا 90.6ن أ اىداتق جهللولاى تز  كؽ خبلل 
 كىقؾدة.% تؼ اعتًارها استسارات 9.4تيشسا  ،اىسًحؾهيؽ

ًاد عيشال اىهللراسال لا  يسياع  ويعدو الباحث ًالا  اىؾاساع أللا هانل اىشتيجال إىا  اىتؾز اع اىجغ
اىسحالغااات اىجشؾ ياال، و دااً  اىؾضااع األكشاا  اىرااع ، واإلخاابل ات لاا  يسيااع اىسؾاقااع األكشياال 

ً ل اى ًطل اىًح  ى دظيش .اىتابعل ىج از اىذ
 عيشة الجراسة حدب العسخ:تؽزيع 

 (3) ججول رقػ
 تؽزيع عيشة الجراسة حدب العسخ

% الشدبة السئؽية التكخار العسخ  
 32.3 53 سشل 30ق  كؽ أ

 43.9 72 سشل 39ق  كؽ سشل إى  أ 30كؽ 
 19.5 32 سشل 49ق  كؽ سشل إى  أ 40كؽ 

 4.3 7 سشل لأكثً 50
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 100.0 164 اإلجسالي

ًاوح أعساارهؼ كاؽ % 11.5 كاا اداًت  أن  السابق   ت ز  كؽ اىجاهللول  ساشل إىا  أقا   18تتا
ًاوح أعسااارهؼ  %55.5، سااشل 30أقاا  كااؽ أعسااارهؼ  اىهللراساال كااؽ عيشاال %18.1 ،سااشل 15كااؽ  تتاا
 .سشل لأكثً 18أعسارهؼ  %1.1تيشسا  عام، 15سشل إى  أق  كؽ  18كؽ 

هااانل اىشتيجااال إىااا  طًيعااال اىسؤسدااال األكشيااال اىتااا  تعتساااهلل ع ااا  اىعشراااً  ويعـــدو الباحـــث
اىذااااا  اىاااانب يستاااااز باىشذاااااي واىحيؾ اااال، باإلضااااالل إىاااا  االاقدااااام اىدياساااا  اىاااانب حراااا  عااااام 

م، األكاااً اىااانب أدا إىااا  ااقظااااف كعغاااؼ كشتداااً  األي ااالة األكشيااال عاااؽ اىعسااا  واساااتيعا  8883
ًا  اىحاص .ُكؾع ىيؽ ُيهلُلد ياىًيت ؼ كؽ ل ل اىذا    وذىػ ىس   اىى

 عيشة الجراسة حدب الختبة العدكخية:تؽزيع 
 (1)رقػ ججول 

تبة العدكخيةتؽزيع   عيشة الجراسة حدب الخ 
% الشدبة السئؽية التكخار الختبة العدكخية  

 34.1 56 كبلزم
 20.7 34 كبلزم اول

 28.7 47 اقي 
 10.4 17 رائهلل
 4.9 8 كقهللم
 0.6 1 عقيهلل
 0.6 1 عسيهلل
 100.0 164 اإلجسالي

ااازاا  كاااؽ اىجااهللول  ت   ً ل 11.5أن كاااا ادااًت  اتق اىد  % كاااؽ عيشااال اىهللراساال رتًااات ؼ اىعدااار
، تيشسااا عقيااهلل% 8.2، كقااهللم% 1.3% رائااهلل، 58.1 ،كاابلزم أول% 88.3اقياا ، % 84.3، كاابلزم
ً ل 8.2 ًكا   و عالو اىًاحاث هانل اىشتيجال إىا عسياهلل، % رتًات ؼ اىعدار اىتؾز اع اىشداً  واىتاهللرج اى 

ًتاا  اىااهللايا  ًض اىتؾسااع لاا  اى ًكاا  تىاا ًتاا  لاا  اىسؤسداال األكشياال، لظًيعاال اى يراا  اىتشغيساا  اى  ى 
ًت  اىع يا  ًوطإحيث كقات  كحهللوديل اى ًتا  اىع ياات اً ن هشار ت ًقيات ى  باإلضاالل إىا   ،تع ق باىت

 يًا.حاىهللاهل تذري  األي لة األكشيل اىعاك ل ل  قظاف يلة ح  
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 عيشة الجراسة حدب السؤىل العمسي:تؽزيع 
 (1) رقػ ججول

 عيشة الجراسة حدب السؤىل العمسيتؽزيع 
 

% الشدبة السئؽية التكخار السؤىل العمسي  
 6.7 11 دراسات ع يا
 64.0 105 براىؾر ؾس

 12.2 20 دت ؾم كتؾسط
 14.0 23 هااؾ ل عاكل
 3.0 5 ييً ذىػ
 100.0 164 اإلجسالي

ااااتق  كاااؤه  ؼ اىع سااا   اىهللراسااال كاااؽ عيشااال% 7439أن كاااا اداااًت   ت زااا  كاااؽ اىجاااهللول اىد 
 ،دت اؾم كتؾساطكؤه  ؼ اىع س   %2339، تيشسا هااؾ ل عاكل% كؤه  ؼ اىع س  2533 ،براىؾر ؾس

و ت زاا  كااؽ هاانل اىشتيجاال ارتىاااف ادااًل  % ييااً ذىااػ،339% كااؤه  ؼ اىع ساا  دراسااات ع يااا، 735
 .األوى حس ل اىذ ادات اىجاكعيل 

ذىاااػ إىااا  اهتساااام كشتداااً  األي ااالة األكشيااال وريًااات ؼ ىبلرتقاااا  بسداااتؾاهؼ  ويعـــدو الباحـــث
ًقياااات اىسعساااؾل بااا  ُيعاااهلل  حااااللًا ى حراااؾل ع ااا  اىُساااؤه  بلت  اىع سااا ، باإلضاااالل إىااا  أن قاااااؾن اىت

ًصل ىبلرتقا  اىؾعيى . اىع سيل اىجاكعيل، حيث إا   ُ تي  اىى

 العيشة االستطالعية: 6.4
ً قااال عذاااؾائيلؼ اختيااااساااتًاال تااا (30)تكؾاااا  عيشااال اىهللراسااال االساااتظبلعيل كاااؽ   مارهؼ بظ

ًض تقشيؽ أداة اىهللراسل دخاى اا ، وقهلل تؼ إص يلصبلحيت ا ى تظًيق ع   اىعيشل األكؽ واىتحقق  ،بغ
ًاً   ىعهللم ويؾد كذاك  ل  اىرهلل  واىثًات. ل  اىتح ي  اىش ائ  اغ

 :أداة الجراسة 7.4
ًًا ىسبل كل وس ؾىل اىتعاط  كع اا، حياث  تاؼ إعاهللاد اعتسهلل اىًاحث ع   أداة االستًاالم اغ

ي جيـــاز الذـــخطة البحخيـــة بـــاالغتخاب الـــؽظيفي لـــجى مشتدـــب ودورىـــاغفاعميـــة القيـــادة  اساااتًاال
 :ستًاالىًشا  االىخظؾات اىتاىيل واتًع اىًاحث ا ،غالفمدطيشي
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ع اا  األد  اإلدارب واىهللراسااات اىدااابقل ذات اىراا ل بسؾضااؾف اىهللراساال, واالسااتىادة  االطاابلف (1
ًات ا. االستًاالل  تشا   كش ا  وصيايل لق

ًليؽ  ،استذاااار اىًاحاااث عاااهللدًا كاااؽ أسااااتنة اىجاكعاااات اىى داااظيشيل (2 لااا  تحهلل اااهلل  اإلدار ااايؽواىسذااا
ًات ا. االستًاالأبعاد   ولق

ًئيدل اىت  تس ت ا  (3  .االستًاالتحهلل هلل اىسجاالت اى
ًات اىت  تقع تح  ك  كجال. (4  تحهلل هلل اىىق
ًف ى شقاش وإتهللا  اىسبلحغات. (5 ًض االستًاال ع   اىسذ  ع
 (.2، ك حق )يؽأساس كحؾر ؽل  صؾرت ا األوىيل وقهلل تكؾا  كؽ  االستًاالتؼ ترسيؼ  (6
ًض  (7 ًة 10ع اااا  ) االسااااتًاالتااااؼ عاااا ، لاااا  اىسجاااااالت األكاديسياااال( كااااؽ اىسحرساااايؽ ذوب اىخًاااا

 (1)واىسؤسدااات اىحرؾكياال. واىس حااق رقااؼ  ،واإلحرااائيل لاا  كاا  كااؽ اىجاكعااات ،دار االواإل
  ًيؽ أسسا  أعزا  ىجشل اىتحريؼ.

ًات  (8 كااؽ حيااث اىحاانف أو اإلضااالل  االسااتًااللاا  ضااؾ  لرا  اىسحرساايؽ تااؼ تعااهلل   بعااض لقاا
ًة48)ل  صؾرت ا اىش ائيل ع    االستًاالواىتعهلل  , ىتدتقً   (.3ك حق ) ،( لق

 سة مؼ قدسيؼ رئيديؼ:ار ستبانة الجاتتكؽن و 
 :عؽ اىسدتجي  اىتاىيل وهؾ عًارة عؽ اىًيااات اىذخريلالقدػ األول: 

ساشل  50ساشل،  49سشل إى   40سشل،  39سشل إى   30سشل،  30)أق  كؽ  الفئة العسخية: -
 لأكثً(.

 )كبلزم، كبلزم أول، اقي ، رائهلل، كقهللم، عقيهلل، عسيهلل(. الختبة العدكخية: -
 (.)دراسات ع يا، براىؾر ؾس، دت ؾم كتؾسط، هااؾ ل عاكل، ييً ذىػ السؤىل العمسي: -

ًة (48)و تكؾن كؽ  وهؾ عًارة عؽ كجاالت اىهللراسل، :القدػ الثاني  ، كؾزف ع   كجاىيؽ:لق
ًة، كقدؼ إى  )28و تكؾن كؽ ) فاعمية القيادة  السجال األول: ًعيل:4( لق  ( كجاالت ل

ًات.7و تكؾن كؽ )  أوال : الخؤية االستخاتيجية واألىجاف السحجدة  ( لق
ًات.7و تكؾن كؽ )  ثانيا : بعج التخطيط الجيج  ( لق
ًات.7و تكؾن كؽ )  ثالثا : بعج الت ثيخ الفعال  ( لق
ًات. (7و تكؾن كؽ )  رابعا : بعج الستابعة والتقؽيػ  لق
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ًة، كقدؼ إى  )20و تكؾن كؽ ) االغتخاب الؽظيفي  :الثانيالسجال  ًعيل:4( لق  ( كجاالت ل
ًات.5و تكؾن كؽ )العدلة  أوال :   ( لق
ًات.5و تكؾن كؽ )العجد  ثانيا :   ( لق
ًات.5و تكؾن كؽ )الالمعيارية  ثالثا :   ( لق
ًات.5و تكؾن كؽ )الالمعشى  رابعا :   ( لق

ًح اىسحرسؾن استًعاد اىسجال اىخااك   م وذىاػ ىتقاار  كىااهيؼ )االغتخاب عؼ الـحات(واقت
ًات اىسجال األول  ًات اىستع قل ت ا، كع لق  )العدلة(.اىىق

ًات االساااتًاا (5-1)تاااؼ اساااتخهللام اىتاااهللرج وقاااهلل  حدااا   لىقيااااس اساااتجابات اىسًحاااؾهيؽ ىىقااا
 .(6ؼ )يهللول رق
 مقياس التجريج: 8.4

 اىسؾالقل بحد  كقياس اىتهللر ج اىسًيؽ ل  اىجهللول اىتاى :وتؼ حدا  دريات 
 (6ججول رقػ )

 مقياس درجات السؽافقة
درجة 
 السؽافقة

 الؽزن الشدبي الستؽسط الحدابي
 إلى مؼ إلى مؼ

 35.99 20.00 1.79 1.00 قميمة ججا  
 51.99 36.00 2.59 1.80 قميمة
 67.99 52.00 3.39 2.60 متؽسطة
 83.99 68.00 4.19 3.40 كبيخة
 100.00 84.00 5.00 4.20 كبيخة ججا  

 :ةصجق االستبان 9.4
ًيااااوب كاااا وضاااع  ىقياسااا  ساااتًاالاالأن تقاااي  أسااا  ل " االساااتًااليقراااهلل براااهلل    ،" )اىج

 ،الختًاااار االتداااا  اىاااهللاخ   اساااتًاال 30عيشااال اساااتظبلعيل حجس اااا  وتاااؼ تؾز اااع (،216: 3121
ً قتيؽ: االستًاالباىتأكهلل كؽ صهلل   وقهلل قام اىًاحث ،االستًاالوهًات  ،واىرهلل  اىًشائ   بظ
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 الس حك  سيؼغ:  رال اىخي غصجقالرجق الع   -1
 ل  اىستخرريؽاىُسحر  سيؽ  كؽ عهللًدا اىًاحث يختار أن هؾيقرهلل برهلل  اىُسحر  سيؽ "

ًة كجال ًياوب،)" اىهللراسل كؾضؾف اىسذر ل أو اىغاه  .(6583 8858 اىج
ًض اىًاحااااااثحياااااث  ( 21)ع اااااا  كجسؾعاااااال كاااااؽ اىسحرساااااايؽ تأىىاااااا  كااااااؽ  االساااااتًاال عاااااا

وأساسا  اىسحرسايؽ  واىس شيال واإلحراائيل واإلدار ل واىشىديلكتخرريؽ ل  اىسجاالت األكاديسيل 
ًا  كاا   الم كاؽ حانف وتعاهلل    قاامآلرا  اىسحرسايؽ و  (، وقهلل استجا  اىًاحاث2باىس حق رقؼ ) باإي

ًحات اىسقهللكل، و نىػ خً   (.4اىس حق رقؼ )ستًاال ل  صؾرت ا اىش ائيل، ي  االل  ضؾ  اىسقت
 :صجق السقياس -2
 Internal Validity اخميداق الج  االت   : أوال  

ًات  ًة كااؽ لقاا كااع اىسجااال  االسااتًااليقرااهلل برااهلل  االتدااا  اىااهللاخ   كااهللا اتدااا  كاا  لقاا
ًة، وقهلل قام اىًاحث بحدا  االتدا  اىهللاخ    وذىاػ كاؽ خابلل  ىبلستًاالاىنب تشتس  إىيل هنل اىىق

ًات كجاااالت  ًة كااؽ لقاا واىهللرياال اىك ياال ى سجااال  االسااتًاالحدااا  كعاااكبلت االرتًاااي تاايؽ كاا  لقاا
 اىد .
 : نتائج االتداق الجاخمي -

 السحؽر األول: فاعمية القيادة:
 ( ًات كجااااال "8 ؾضاااا  يااااهللول رقااااؼ ًة كاااااؽ لقاااا الخؤيـــــة ( كعاكاااا  االرتًااااااي تاااايؽ كاااا  لقاااا

واىهللريااال اىك يااال ى سجاااال، واىااانب  ًااايؽ أن كعااااكبلت " االســـتخاتيجية واألىـــجاف السحـــجدة
ىسااا  اً و انىػ يعتًااً اىسجاال صاادق (α≤0.05)كعشؾ ال  ا االرتًااي اىسًيشال داىال عشااهلل كداتؾ 

 وضع ىقياس .
 (7ججول رقػ )

 والجرجة الكمية لمسجال غالخؤية االستخاتيجية واألىجاف السحجدةغ مجال معامل االرتباط بيؼ كل فقخة مؼ فقخات

 الفقـــــــخة م

ن  ؽ
خس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت
ل

 

ية 
سال
الحت
ة ا
قيس
ال

(
S

ig
). 

 0.000 *0.852 حلأههللالًا واضاىقيادة  زعت  .4
 0.000 *0.843 كع طًيعل ك ام اىج از كتشاسقللًا اأههللاىقيادة  زعت  .8
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 0.000 *0.813 اىعاك يؽ ل  صيايل األههللاف ة حاياتدياقاى ًاع ت  .1
 0.000 *0.822 اىج از كدتقًبلً  تقؾم األههللاف ع   تحقيق رؤ ل  .1
 0.000 *0.873 ت ع  األههللاف دورًا ل  تظؾر اىج از كدتقًبلً   .1
ًوال ل  اىقيادة  ًاع ت  .1  0.000 *0.850 األههللاف صيايلاىس
ًرت  .1  0.000 *0.748 ج ازاىعاك يؽ ل  رسؼ رؤ ل اى اىقيادة ذ

ً ل  03.0.االرتًاي اىجهللوىيل تداوب قيسل  α≤0.0.دالىل  االرتًاي دال إحرائيًا عشهلل كدتؾا  *  82ودريات ح

 ( كعاك  االرتًاي تايؽ 9 ؾض  يهللول رقؼ )" ًات كجاال ًة كاؽ لقا " التخطـيط الجيـجكا  لقا
 ا واىهللريااال اىك يااال ى سجاااال، واىااانب  ًااايؽ أن كعااااكبلت االرتًااااي اىسًيشااال داىااال عشاااهلل كداااتؾ 

 ىسا وضع ىقياس . اً و نىػ يعتًً اىسجال صادق (α≤0.05)كعشؾ ل 
 (8ججول رقػ )
 غ والجرجة الكمية لمسجالالتخطيط الجيجمعامل االرتباط بيؼ كل فقخة مؼ فقخات مجال غ

 الفقـــــــخة م

ن  ؽ
خس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت
ل

 

ية 
سال
الحت
ة ا
قيس
ال

(
S

ig
). 

 0.000 *0.803 ت ؼ اىقيادة بسًادئ وأس  اىتخظيط اىجيهلل .4
ًاع  اىقيادة إكراايات اىج از عشهلل إعهللاد  .8  0.000 *0.549 اىخظطت
ًاع  اىقيادة قهللرات اىعاك يؽ عشهلل اىتخظيط .1  0.000 *0.760 ت
 0.000 *0.870 كحهللدة ىتشىين األاذظل اً تزع اىقيادة أوقات .1
ًا ات باىؾاقعيل .1  0.000 *0.716 تتدؼ اإلي
ًسؼ اىقيادة خظل تؾلً اىؾق  واىج هلل .1  0.000 *0.793 ت
ًاع  اىقيادة ويؾد خظل  .1 ًوفت  0.000 *0.766 تهلل  ل تؾاك  تق   اىغ

ً ل  0.361قيسل االرتًاي اىجهللوىيل تداوب  α≤0.05دالىل  االرتًاي دال إحرائيًا عشهلل كدتؾا  *  28ودريات ح

 ( كعاكاا  االرتًاااي : ؾضا  يااهللول رقااؼ )" ًات كجااال ًة كااؽ لقاا " التــ ثيخ الفعــالتاايؽ كاا  لقاا
 االرتًااااي اىسًيشااال داىااال عشاااهلل كداااتؾا  واىهللريااال اىك يااال ى سجاااال، واىااانب  ًااايؽ أن كعااااكبلت

 ىسا وضع ىقياس . اً و نىػ يعتًً اىسجال صادق (α≤0.05)كعشؾ ل 
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 (9ججول رقػ )
 غ والجرجة الكمية لمسجالالت ثيخ الفعالمعامل االرتباط بيؼ كل فقخة مؼ فقخات مجال غ

 الفقـــــــخة م
ن  ؽ
خس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت
ل

 

ية 
سال
الحت
ة ا
قيس
ال

(
S

ig
). 

 0.000 *0.838 تهللعؼ اىقيادة روح اىسًادرة ل  إاجاز اىس ام .4
ًوح اىسعشؾ ل ل  اىؾس اىعاك يؽ .8 ًلع اىقيادة اى  0.000 *0.876 ت
 0.000 *0.900 تدتش ض اىقيادة هسؼ األتخاص ييً اىىاع يؽ .1
 0.000 *0.860 تقهللر اىقيادة ي ؾد اىعاك يؽ اىستسيل ؽ .1
 0.000 *0.880 اإلتهللاعيل ى عاك يؽتتًش   اىقيادة األلكار  .1
 0.000 *0.759 تتؾاص  اىقيادة كع اىعاك يؽ بذر  لعال .1
 0.000 *0.846 تًث اىقيادة روح اىعس  اىجساع  تيؽ اىعاك يؽ .1

ً ل  0.361قيسل االرتًاي اىجهللوىيل تداوب  α≤0.05دالىل  االرتًاي دال إحرائيًا عشهلل كدتؾا  *  28ودريات ح

   ًات 10رقاااؼ )ياااهللول  ؾضااا ًة كاااؽ لقااا ـــة " كجاااال( كعاكااا  االرتًااااي تااايؽ كااا  لقااا الستابع
ىسًيشاال داىاال عشااهلل " واىهللرياال اىك ياال ى سجااال، واىاانب  ًاايؽ أن كعاااكبلت االرتًاااي اوالتقــؽيػ

 ىسا وضع ىقياس . اً و نىػ يعتًً اىسجال صادق (α≤0.05) كعشؾ ل ا كدتؾ 
 (10ججول رقػ )

 غ والجرجة الكمية لمسجالالستابعة والتقؽيػمجال غمعامل االرتباط بيؼ كل فقخة مؼ فقخات 

 الفقـــــــخة م

ن  ؽ
خس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت
ل

 

ية 
سال
الحت
ة ا
قيس
ال

(
S

ig
). 

ًار ى تأكهلل كؽ تحقق أههللاف اىج از .4  0.000 *0.793 تتابع اىقيادة اىعس  باستس
 0.000 *0.769 تدتظيع اىقيادة كش  اىشرائ  اىبلزكل ى عاك يؽ .8
 0.000 *0.815 ىهللا اىقيادة اىقهللرة ع   إصهللار أحرام تقؾ سيل  .1
 0.000 *0.821 ت تلم اىقيادة اىحياديل واىشلاهل ل  عس يل اىتقؾ ؼ .1
 0.000 *0.698 تدتخهللم اىقيادة اىتقشيات اىحهلل ثل ل  تقؾ ؼ األدا  .1
 0.000 *00.834 تلرف اىقيادة ل  اىعاك يؽ كى ؾم اىتقؾ ؼ اىنات  .1
 0.000 *0.809 تعتسهلل اىقيادة أساىي  كتعهللدة ل  اىتقؾ ؼ .1
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ً ل  0.361قيسل االرتًاي اىجهللوىيل تداوب  α≤0.05دالىل  االرتًاي دال إحرائيًا عشهلل كدتؾا  *  28ودريات ح

 السحؽر الثاني: االغتخاب الؽظيفي
 ( ًات " 11 ؾض  يهللول رقؼ ًة كؽ لق اىك يل " واىهللريل العدلة( كعاك  االرتًاي تيؽ ك  لق

 (α≤0.05)كعشؾ ال  ا االرتًاي اىسًيشل داىل عشهلل كداتؾ  ى سجال، واىنب  ًيؽ أن كعاكبلت
 ىسا وضع ىقياس . اً و نىػ يعتًً اىسجال صادق

 (11ججول رقػ )
 غ والجرجة الكمية لمسجالالعدلةمعامل االرتباط بيؼ كل فقخة مؼ فقخات مجال غ

 الفقـــــــخة م

ن  ؽ
خس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت
ل

 

ية 
سال
الحت
ة ا
قيس
ال

(
S

ig
). 

 0.000 *0.803 أتعً باىزيق عشهلل اىحهلل ث كع اىعاك يؽ  .4
 0.000 *0.903 أتجش  اىتؾاص  اىس ش  كع اىعاك يؽ ل  اىج از .8
 0.000 *0.860 ألز  االتتعاد قهللر اإلكران عؽ اىعس  اىجساع  .1
 0.000 *0.803 أعجل عؽ تكؾ ؽ صهللاقات عس  يهلل هللة .1
ًل  .1 ًلات اىد ًيل ىًعض اىلكبل  ل  اىعس أك  0.000 *0.469 اىتر

ً ل  0.361قيسل االرتًاي اىجهللوىيل تداوب  α≤0.05دالىل  ا االرتًاي دال إحرائيًا عشهلل كدتؾ  *  28ودريات ح

 ( ًات12 ؾض  يهللول رقؼ ًة كؽ لق " واىهللريال العجـد" كجاال ( كعاك  االرتًاي تيؽ ك  لق
كعشؾ ااال  ا االرتًااااي اىسًيشااال داىااال عشاااهلل كداااتؾ  كعااااكبلتاىك يااال ى سجاااال، واىااانب  ًااايؽ أن 

(0.05≥α) ىسا وضع ىقياس  اً عتًً اىسجال صادقو نىػ ي. 
 (12ججول رقػ )

 غ والجرجة الكمية لمسجالالعجدمعامل االرتباط بيؼ كل فقخة مؼ فقخات مجال غ

 الفقـــــــخة م

ن  ؽ
خس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت
ل

 

ية 
سال
الحت
ة ا
قيس
ال

(
S

ig
). 

 0.000 *0.608 عهللم تحس  كدؤوىيات تتع ق باىعس ألز   .4
 0.000 *0.906 أتعً بعهللم اىقهللرة ع   اىتخظيط ى سدتقً  اىس ش  .8
ًارات تتع ق باىعس  .1  0.000 *0.789 أتعً برعؾ ل اتخاذ ق
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 0.000 *0.834 أعجل عؽ ت ًيل كتظ ًات اىعس  براك  اىكىا ة .1
 0.000 *0.630 أتعً باىخؾف كؽ كدتقً   اىؾعيى  .1

ً ل  0.361قيسل االرتًاي اىجهللوىيل تداوب  α≤0.05دالىل  االرتًاي دال إحرائيًا عشهلل كدتؾا  *  28ودريات ح

 ( ًات13 ؾضاا  يااهللول رقااؼ ًة كااؽ لقاا " الالمعياريــة" كجااال ( كعاكاا  االرتًاااي تاايؽ كاا  لقاا
 ا االرتًااااي اىسًيشااال داىااال عشاااهلل كداااتؾ  واىهللريااال اىك يااال ى سجاااال، واىااانب  ًااايؽ أن كعااااكبلت

 ىسا وضع ىقياس . اً و نىػ يعتًً اىسجال صادق (α≤0.05)كعشؾ ل 
 (13ججول رقػ )
 غ والجرجة الكمية لمسجالالالمعياريةمعامل االرتباط بيؼ كل فقخة مؼ فقخات مجال غ

 الفقـــــــخة م

ن  ؽ
خس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت
ل

 

ية 
سال
الحت
ة ا
قيس
ال

(
S

ig
). 

ًؤ ل اىسدتقً يل ى ج از أرا عهللم .4  0.000 *0.786 وضؾح اى
 0.000 *0.803 تحهلل ىؾائ  وأاغسل اىعس  كؽ اإلاجاز .8
 0.000 *0.761 أتعً باىس   كؽ روتيشيل اىعس  .1
ًورب االهتسام بقيؼ اىسجتسع .1  0.000 *0.677 أرا أا  كؽ ييً اىز
ًؤ ل اىسدتقً يل ى ج از .1  0.000 *0.786 أرا عهللم وضؾح اى

ً ل  0.361قيسل االرتًاي اىجهللوىيل تداوب  α≤0.05دالىل  االرتًاي دال إحرائيًا عشهلل كدتؾا  *  28ودريات ح

 ( ًات14 ؾضااا  ياااهللول رقاااؼ ًة كاااؽ لقااا " الالمعشـــى" كجاااال ( كعاكااا  االرتًااااي تااايؽ كااا  لقااا
 ا االرتًااااي اىسًيشااال داىااال عشاااهلل كداااتؾ  واىهللريااال اىك يااال ى سجاااال، واىااانب  ًااايؽ أن كعااااكبلت

 ىسا وضع ىقياس . اً عتًً اىسجال صادقو نىػ ي (α≤0.05)كعشؾ ل 
 (14ججول رقػ )
 غ والجرجة الكمية لمسجالالالمعشىمعامل االرتباط بيؼ كل فقخة مؼ فقخات مجال غ

 الفقـــــــخة م

ن  ؽ
خس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت
ل

 

ية 
سال
الحت
ة ا
قيس
ال

(
S

ig
). 

 0.000 *0.883 أرا بأن ويؾد اىج از ييً ك ؼ .4
 0.000 *0.733 ألذ  دائسًا ل  اىتغ   ع   كذاك  اىعس  .8
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 0.000 *0.821 أتعً بعهللم أهسيل األههللاف اىت   تًشاها اىج از .1
 0.000 *0.850 أعاا  كؽ اىزيق عشهلل تؾي   ىسران اىعس  .1
ًيًل ل  تحديؽ كدتؾا أدائ  اىحاى  .1  0.000 *0.821 أتعً بعهللم اى

ً ل  0.361قيسل االرتًاي اىجهللوىيل تداوب  α≤0.05دالىل  االرتًاي دال إحرائيًا عشهلل كدتؾا  *  28ودريات ح

 Structure Validityثانيا  : الرجق البشائي 
يعتًااً اىرااهلل  اىًشااائ  أحااهلل كقااا ي  صااهلل  األداة اىاانب يقااي  كااهللا تحقااق األهااهللاف اىتاا  
ً ااهلل األداة اىؾصااؾل إىي ااا، و ًاايؽ كااهللب ارتًاااي كاا  كجااال كااؽ كجاااالت اىهللراساال باىهللرياال اىك ياال  ت

ًات   .االستًاالىىق
داىاال  االسااتًاال( أن يسيااع كعاااكبلت االرتًاااي لاا  يسيااع كجاااالت 15 ًاايؽ يااهللول رقااؼ )

صااادق  ىسااا  االسااتًاالو اانىػ يعتًااً يسيااع كجاااالت  (α≤0.05)كعشؾ اال  ا إحرااائيًا عشااهلل كدااتؾ 
 وضع ىقياس .

 (15ججول رقػ )
 محؽر )فاعمية القيادة( و)االغتخاب الؽظيفي( والجرجة الكمية لالستبانةمعامل االرتباط بيؼ درجة كل مجال مؼ 

 السجــــــال

ن  ؽ
خس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت
ل

 

ية 
سال
الحت
ة ا
قيس
ال

(
S

ig
). 

 السحؽر األول: فاعمية القيادة

ًاتيجيل واألههللاف اىسحهللدة ًؤ ل االست  0.000 *0.551 أواًل: اى
 0.000 *0.573 هاايًا: بعهلل اىتخظيط اىجيهلل

 0.000 *0.679 هاىثًا: بعهلل اىتأهيً اىىعال
 0.000 *0.529 رابعًا: بعهلل اىستابعل واىتقؾ ؼ

 0.000 *0.639 فاعمية القيادةالسحؽر األول: 

 السحؽر الثاني: االغتخاب الؽظيفي

 0.000 *0.702 أواًل: اىعلىل
 0.001 *0.527 هاايًا: اىعجل

 0.007 *0.428 هاىثًا: اىبلكعيار ل
 0.012 *0.403 رابعًا: اىبلكعش 
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 0.000 *0.596 السحؽر الثاني: االغتخاب الؽظيفي

ً ل  0.361قيسل االرتًاي اىجهللوىيل تداوب  α≤0.05دالىل  االرتًاي دال إحرائيًا عشهلل كدتؾا  *  28ودريات ح

 :Reliability االستبانةثبات  10.4
 االستًاالاى  اىشتيجل ىؾ تؼ إعادة تؾز ع  االستًاالأن تعظ  هنل  االستًااليقرهلل تثًات 

ًا  ًوي، أو بعًارة أخ ًوف واىذ ًة تح  اى  اىغ ًار  االستًاالن هًات لإأكثً كؽ ك يعشا  االساتق
ًات  االساتًاالل  اتاائج  ًاد عاهللة كا ًهاا بذار  كًياً ليساا ىاؾ تاؼ إعاادة تؾز ع اا ع ا  األلا وعاهللم تغيي

ًات زكشيل كعيشل ًياوب،  خبلل لت  .(8:: 3121)اىج
ًواًاخكؽ هًات استًاال اىهللرا وقهلل تحقق اىًاحث  Cronbach's سل كؽ خبلل كعاك  أىىا ك

Alpha Coefficient  قااال اىتجلئااال اىشراااىيل ً رقاااؼ وكااااا  اىشتاااائج كساااا هااا  كًيشااال لااا  ياااهللول وط
(27.) 

 (16ججول رقػ )
 االستبانةمعامل ألفا كخونباخ والتجدئة الشرفية لقياس ثبات 

 السجــــــال
عجد 
 الفقخات

معامل 
ألفا 
 كخونباخ

التجدئة 
 الشرفية

 السحؽر األول: فاعمية القيادة

ًاتيجيل واألههللاف اىسحهللدة ًؤ ل االست  0.908 0.915 7 أواًل: اى
 0.861 0.869 7 هاايًا: بعهلل اىتخظيط اىجيهلل

 0.936 0.936 7 هاىثًا: بعهلل اىتأهيً اىىعال
 0.884 0.898 7 رابعًا: بعهلل اىستابعل واىتقؾ ؼ

 0.979 0.968 28 السحؽر األول: فاعمية القيادة

 السحؽر الثاني: االغتخاب الؽظيفي

 0.924 0.833 5 أواًل: اىعلىل
 0.849 0.800 5 هاايًا: اىعجل

 0.700 0.786 5 هاىثًا: اىبلكعيار ل
 0.872 0.879 5 رابعًا: اىبلكعش 
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 0.949 0.939 20 السحؽر الثاني: االغتخاب الؽظيفي

 0.953 0.901 48 جسالي محاور االستبانةإ

ًتىعال 16كؽ اىشتائج اىسؾضحل ل  ياهللول رقاؼ )  ت ز  ًواًااخ ك ( أن قيسال كعاكا  أىىاا ك
ً قاال  ،االسااتًاال إليساااى  ًواًاااخ أحيااث ت غاا  بظ ً قاال اىتجلئاال اىشرااىيل 0.901ىىااا ك ، تيشسااا بظ
 .0.953لً غ  

ًواًاااخ  كااا ىسحاااور االسااتًاال لً غاا أ ــادةغىسحااؾر قيساال كعاكاا  أىىااا ك ــة القي  قيساال غفاعمي
ًاوح تاايؽ ) ً قاال اىتجلئااال أ(، 0.968) اىسجااااالتىجسيااع تيشساااا  ،(0.915 -0.869تتاا كااا حدااا  ط

ً قال  ًاًااخ أاىشرىيل لكاا  اىشتاائج كذاات ل ىظ ًاوح تايؽ ) حياثىىاا ك تيشساا  ،(0.908 -0.861تتا
 (. 0.979)اىسجاالت ىجسيع 

ًاوح غاالغتـــخاب الـــؽظيفيغكاااا ىسحااااور أ ًواًااااخ لتتااا  -0.786تااايؽ ) قيسااال كعاكااا  أىىاااا ك
ً قاال اىتجلئاال اىشرااىيل لكاااا  اىشتااائج أ(، 0.939) تيشسااا ىجسيااع اىسجاااالت ،(0.879 كااا حداا  ط

ً قاااال  ًاًاااااخ أكذااااات ل ىظ ًاوح تاااايؽ ) حيااااثىىااااا ك اىسجاااااالت ىجسيااااع تيشسااااا  ،(0.924 -0.700تتاااا
(0.949.) 

، و رؾن اىًاحث قهلل (1)و نىػ تكؾن االستًاال ل  صؾرت ا اىش ائيل كسا ه  ل  اىس حق 
ت ا وصبلحيت ا ىتح ي  اىشتائج تأكهلل كؽ صهللق ا وهًات ا،  كسا يجع   ع   هقل  تاكل  كؽ صح 

ًضيات ا. عؽواإليابل  راسل واختًار ل  أس  ل اىهلل  

 السعالجات اإلحرائية السدتخجمة: 11.4
ً ااااغ وتح ياااا   ًااااااكج اىتح ياااا  اإلحرااااائ  االسااااتًاالتااااؼ تى  Statisticalكااااؽ خاااابلل ت

Package for the Social Sciences (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اختبار التؽزيع الطبيعي  

ًاؾف - اختًااار كؾىسجااؾروف تااؼ اسااتخهللام  K-S) )Kolmogorov-Smirnovسااس
Test وكاااا  اىشتااائج كسااا هاا  الختًااار كااا إذا كاااا  اىًيااااات تتًااع اىتؾز ااع اىظًيعاا  كااؽ عهللكاا ،

 (.17) كًيشل ل  يهللول رقؼ
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 (17ججول رقػ )
 لسحاور االستبانة اختبار التؽزيع الطبيعي

 السجــــــال
عجد 
 الفقخات

قيسة 
 االختبار

القيسة 
 االحتسالية

(Sig.) 

 السحؽر األول: فاعمية القيادة

ًاتيجيل واألههللاف اىسحهللدة ًؤ ل االست  0.447 0.862 7 أواًل: اى
 0.104 1.216 7 هاايًا: بعهلل اىتخظيط اىجيهلل

 0.868 0.597 7 هاىثًا: بعهلل اىتأهيً اىىعال
 0.394 0.899 7 رابعًا: بعهلل اىستابعل واىتقؾ ؼ

 0.170 1.110 28 السحؽر األول: فاعمية القيادة
 السحؽر الثاني: االغتخاب الؽظيفي

 0.520 0.815 5 أواًل: اىعلىل
 0.556 0.793 5 هاايًا: اىعجل

 0.840 0.618 5 هاىثًا: اىبلكعيار ل
 0.395 0.898 5 رابعًا: اىبلكعش 

 0.873 0.594 20 السحؽر الثاني: االغتخاب الؽظيفي
 0.364 0.922 48 جسالي محاور االستبانةإ

جسياع ى (.Sig)( أن اىقيسال االحتساىيال 17)ؼ كؽ اىشتاائج اىسؾضاحل لا  ياهللول رقا  تز 
و نىػ لاإن تؾز اع اىًياااات ى انل اىسجااالت  (α≤0.05) كدتؾا اىهللالىلكًً كؽ أكجاالت اىهللراسل 

ًضيات اىهللراسل.  تًع اىتؾز ع اىظًيع    وحيث سيتؼ استخهللام االختًارات اىسع سيل ىئليابل ع   ل
 تػ استخجام األدوات اإلحرائية التالية:

ًارات  -5  ىؾصف عيشل اىهللراسل. (Frequencies & Percentages)اىشد  اىس ؾ ل واىتك

 واىستؾسط اىحدات  اىشدً .اىستؾسط اىحدات   -8

ًواًاخ  -1 ًات االستًاال. (Cronbach's Alpha)اختًار أىىا ك ًلل هًات لق  ىسع

ًاؾف - اختًار كؾىسجؾروف -1 ًللK-S) )   Kolmogorov-Smirnov Test سس كا  ىسع
 .إذا كاا  اىًيااات تتًع اىتؾز ع اىظًيع  كؽ عهللك 
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ًسؾن  -1 ىقياس دريل االرتًاي:  (Pearson Correlation Coefficient)كعاك  ارتًاي تي
ً ؽ، وقهلل تؼ استخهللاك  ىحدا  االتدا   يقؾم هنا االختًار ع   دراسل اىعبلقل تيؽ كتغي

 اىهللاخ   واىرهلل  اىًشائ  ىبلستًاال.

ًلل كا إذا كاا  كتؾسط دريل االستجابل قهلل  (T-Test)ل  حاىل عيشل واحهللة  Tاختًار  -2 ىسع
أم زادت أو ق   عؽ ذىػ، وىقهلل تؼ  ((3ظل وه  وص   إى  دريل اىسؾالقل اىستؾس

ًات االستًاال. ًة كؽ لق  استخهللاك  ى تأكهلل كؽ دالىل اىستؾسط ىك  لق

( One Way Analysis of Variance) ANOVAاختًار تح ي  اىتًا ؽ األحادب  -3

ًوقات ذات دالىل إحرائيل تيؽ هبلث كجسؾعات أو أكثً كؽ  ًلل كا إذا كان هشار ل ىسع
 اىًيااات.

 .Multiple Regression ىستعهللداختًار االاحهللار ا -9

 :الفرل م مخص
ًف  كراااادر  إىااا تشااااول هااانا اىىرااا  كش جيااال اىهللراسااال اىتااا  تاااؼ اتًاع اااا، حياااث تاااؼ اىتعااا

، وكجتسااع اىهللراسااال كااؽ خاابلل اىى اال اىتااا  اساات هللل ا اىًاحااث، هااؼ ليساااا اىًيااااات األوىياال، واىثااؾ اال
ً قااال اختيارهاااا كاااؽ خااابلل اىعيشااال االساااتظبلعيل   تع اااق بعيشااال اىهللراسااال تاااؼ تحهلل اااهلل حجاااؼ اىعيشااال وط
ًض اىًاحث اىعيشل اىىع يل وتؾز ع ا حد  )اىى ل  ى تحقق كؽ صهلل ، وهًات أداة اىهللراسل، هؼ استع

ً ل، ًتًل اىعدر ً ل، اى ًض ألداة اىهللراسال،  اىعس اىسؤها  اىع سا (، واسات هللف هانا اىىرا  أيزاًا اىتعا
وكرؾاات ااا، وصااهللق ا كااؽ وي اال اغااً اىسحرساايؽ، وكااؽ حيااث االتدااا  اىااهللاخ  م وذىااػ ى حرااؾل 

ًف  ًاد قياسا ا، وكاانىػ اىتعاا ًات اىساا هًااات أداة اىهللراساال  إىا ع ا  اىسع ؾكااات، واىًيااااات عاؽ اىستغياا
ي ىسحااور االساتًاال، إضاالل إىا  ذىاػ، وىئليابال ع ا  أسا  ل كؽ خابلل حداا  كعااكبلت االرتًاا

ًف  ًا  اىهللراسل اىت   إى اىهللراسل تؼ اىتع ًض خظؾات إي األساىي  اإلحرائيل اىسدتخهللكل، وتؼ ع
باختًار تؾز ع اىًياااتم وذىػ الختًار إذا كاا  اىًيااات تتًاع تؼ اتًاع ا، واات   اىىر  اىحاى  

 اىتؾز ع اىظًيع  كؽ عهللك .
 

  



                             

   

 انيحهُم وانُقاظ  انّخايصانفصم 

91 

 الفرل الخامذ .5
 التحميل والشقاش
 

 تسييج 
 1.5 نتائج الدؤال األول  ومشاقذتيا 
 2.5 نتائج الدؤال الثاني  ومشاقذتيا 
 3.5 نتائج الدؤال الثالث  ومشاقذتيا 
 4.5 نتائج الدؤال الخابع  ومشاقذتيا 
 5.5 نتائج الدؤال الخامذ  ومشاقذتيا 
 6.5 نتائج الدؤال الدادس  ومشاقذتيا 

 الفرل م مخص 
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 :تسييج
ًضًا ى اىسًحث تزسؽ هنا  ًضيات اىهللراسلع  ، وذىػ كاؽ خابللتح ي  اىًيااات واختًار ل

ًز اتااائج  ًاض أتاا  واىتاا  تااؼ اىتؾصاا  إىي ااا كااؽ خاابلل االسااتًاالاإلياباال عااؽ أساا  ل اىهللراساال واسااتع
ًات ااااا ًتًاااال )اىتاااا  اتااااتس   ع اااا   اىسع ؾكااااات اىعاكاااالواىؾقااااؾف ع اااا   ،تح ياااا  لق ً اااال، اى اىى اااال اىعس

ً ل ،اىسؤها  اىع سا  ًا  ،(اىعدر  اساتًاالاىسعاىجاات اإلحراائيل ى ًياااات اىستجسعال كاؽ  ىانا تاؼ إيا
ًزم ،اىهللراسل ًاااكج اىا ى حراؾل ع ا   (SPSS) اإلحراائيل ى هللراساات االيتساعيال إذ تؼ استخهللام ت

ًض ا وتح ي  ا اتائج  .ل  هنا اىىر  اىهللراسل اىت  تؼ ع
 :اومشاقذتي  نتائج الدؤال األول 1.5

  شص اىدؤال األول ع   كا    :
 الجشؽبية بالسحافعات الفمدطيشي البحخية الذخطة جياز قادة لجى القيادة فاعمية مدتؽى  ما
 فيو؟ العامميؼ نعخ وجية مؼ

كسا هؾ كًيؽ ل   ى عيشل اىؾاحهللة، T وقهلل تؼ اإليابل ع   هنا اىدؤال باستخهللام اختًار
 اىجهللاول اىتاىيل:

 (18ججول رقػ )
 لسحؽر فاعمية القيادةالؽسط الحدابي والؽزن الشدبي 
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ًاتيجيل واألههللاف اىسحهللدة 1 ًؤ ل االست  2 0.00 3.94 65.58 0.84 3.28 أواًل: اى
 1 0.00 4.64 66.50 0.83 3.32 هاايًا: بعهلل اىتخظيط اىجيهلل 2
 4 0.73 0.34 60.61 1.06 3.03 هاىثًا: بعهلل اىتأهيً اىىعال 3
 3 0.03 2.16 62.96 0.81 3.15 رابعًا: بعهلل اىستابعل واىتقؾ ؼ 4

  0.00 2.94 63.91 0.79 3.20 إجسالي السحؽر األول: فاعمية القيادة

ت ااااغ محــــؽر فاعميــــة القيــــادة إليساااااى  اىااااؾزن اىشدااااً   تزاااا  كااااؽ اىجااااهللول اىداااااتق أن 
ًاف كعيارب ت غ ) ،(3.2و ستؾسط ت غ ) (، متؽسطةوهؾ تهللريل ) % 63.91  (.0.79وااح
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ًة وعائىا  وااذاغاالت  واىتا  تحاهلل كاؽ  ويعدو الباحث ذلـغ إىا  األعًاا  اىس شيال ى قائاهلل وكثا
كدااتؾا لاع يتاا  لاا  إدارة اىج اااز، باإلضااالل ىزااعف أبعاااد كحااؾر لاع ياال اىقيااادة، واىاانب ااعراا  

 ع   اىسدتؾا اىعام إليساى  لاع يل اىقيادة، باإلضالل ىعهللم االادجام تيؽ اىقيادة واىعاك يؽ.
 %،66.5تاؾزن اداً  ت اغ  األولـىالسختبـة  لا ( التخطيط الجيـج) اىثااا  احت  اىًعهللوقهلل 

ًاف كعياارب ت اغ )3.32وه  تهللريل )كتؾسظل(، و ستؾسط ت غ ) (، و عالو اىًاحاث 0.83(، وااح
أن عس يل اىتخظيط اىجيهلل تعهلل أحهلل أهاؼ اىس اارات اىتا  تسيال اىقائاهلل اىىعاال، وذىاػ هنل اىشتيجل إى  

لااا  اجاااح اىسشغسااال، كسااا وتتااي  ى قائاااهلل اىقااهللرة ع ااا  تحهلل ااهلل االكراااااات ألا ااا تعااهلل اىخظاااؾة األوىاا  
ً ل واىساديل، وتقهلل ً االحتيايات اىسظ ؾ ل، واىًعهلل عؽ اىعذؾائيل واىىؾض  ل  اىعس .  اىًذ

ــ ثيخ الفعــال) احتاا  اىًعااهلل اىثاىااثتيشسااا  ــخة( الت ــة األخي ، وهااؾ %60.61تااؾزن ت ااغ  السختب
ًاف كعياارب ت اغ ) ،(3.03و ستؾسط ت اغ ) تهللريل )كتؾسظل(، (، و عالو اىًاحاث ذىاػ 1.06وااحا

إىاا  ااغساااس اىقيااادة لاا  أعًااا  تشغيسياال وك شياال بعيااهللة عااؽ اىعاااك يؽ، إضااالل ىعااهللم اهتسااام اىقيااادة 
ًار اىاؾعيى ، كساا وأن قاادة األي الة األكشيال  ًها اىىعال كع اىعاك يؽم بدً  عهللم االساتق تل ادة تأهي

ً قاال اىدااقؾي اىحاا ًهؼ  ااتؼ تعييااش ؼ بظ ً كااؽ أع اا  دون تااهللرج وعيىاا ، وهاانا تااهللورل  ااؤهً كااؽ تاااأهي
 اىىعال ى عاك يؽ.

( اىتا  2016كاع كاا تؾصا   إىيا  دراسال )أتاؾ اااكؾس،  وقج اتفقت نتـائج ىـحه الجراسـة
ً ل بسحالغاات يالة،  ًت كدتؾا كتؾسظًا كؽ لاع يل اىقيادة ىهللا قادة اىخهللكات اىظًيال اىعدار أع 

 %.61.008تؾزن ادً  
( اىتااا  أتاااارت أن كداااتؾا لاع يااال 2015كاااع دراسااال )اىذااااعً،  ىـــحه الشتـــائجواختمفـــت 

اىقيادة ىهللا قادة كشغسات اىسجتسع اىسهللا  اىعاك ل ل  كجال اىذًا  بسحالغاات يالة ياا  تهللريال 
ًة، و ؾزن ادً    %.80.404كًي

 (19)رقػ ججول 
 السحجدةالؽسط الحدابي والؽزن الشدبي لبعج الخؤية االستخاتيجية واألىجاف 
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 1 0.00 5.56 69.86 1.05 3.49 تزع اىقيادة أههللالًا واضحل 1
 3 0.00 5.02 68.09 0.96 3.40 تزع اىقيادة أههلللًا كتشاسقل كع طًيعل ك ام اىج از 2
ًاع  اىقيادة حايات اىعاك يؽ ل  صيايل األههللاف 3  6 0.70 0.39 60.71 1.08 3.04 ت
 4 0.00 4.53 68.00 1.04 3.40 تقؾم األههللاف ع   تحقيق رؤ ل اىج از كدتقًبلً  4
 2 0.00 5.22 69.56 1.07 3.48 ت ع  األههللاف دورًا ل  تظؾر اىج از كدتقًبلً  5
ًوال ل  صيايل 6 ًاع  اىقيادة اىس  5 0.01 2.71 64.78 1.04 3.24 األههللاف ت
ًر اىقيادة اىعاك يؽ ل  رسؼ رؤ ل اىج از 7  7 0.54 0.62- 58.72 1.23 2.94 تذ

  0.00 3.94 65.58 0.84 3.28 أوال : الخؤية االستخاتيجية واألىجاف السحجدة

واألىجاف الخؤية االستخاتيجية  إليساى  بعهللاىؾزن اىشدً  أن  اىداتق تز  كؽ اىجهللول 
ًاف كعيارب ت اغ  ،(3.28و ستؾسط ت غ ) (،متؽسطةوهؾ تهللريل ) % 65.58ت غ  السحجدة وااح

(0.84). 
ً اال اىى دااظيش  لاا  عاا  ويعــدو الباحــث ذلــغ  ًطل اىًح إىاا  اىؾضااع اىزااًات  ىج اااز اىذاا

ً ل وصعؾ ل  ًب، باإلضالل ىعهللم تؾلً اإلكرااات اىًح اىحرار اىخااق خرؾصًا كؽ اىجاا  اىًح
  إدخاى ام حال دون تحقيق األههللاف اىسحهللدة ى ج از.

ًة وقهلل يا ت  ًتيا   األولـىالسختبـة  لا ( حةأىـجافا  واضـالقيـادة  زـعت) وىا األاىىقا لا  ت
ًات هنا اىسجال، ًة(، و علو اىًاحث هنل اىشتيجل  ،%69.86تؾزن ادً  ت غ  لق وه  تهللريل )كًي

إدرار اىقائااهلل بااأن رؤ اال اىج اااز تعااهلل حجااً األساااس لاا  اجاااح أب عساا ، كسااا وتعااهلل األهااهللاف  إىاا 
ً اال اىسداار اىاانب تداايً لياا  اىسشغساال بغياال تحقيق ااا، كساا و ااهللل ذىااػ باا ًطل اىًح أن قااادة ي اااز اىذاا

اىجيااهلل واىىعااال ىؤلهااهللاف اىسدااتقً يل اىتاا   شًغاا   اىتحهلل ااهللعااؾن باىقااهللرة اىعاىياال ع اا  اىى دااظيش   تست
 اىتأو  . صؾل إىي ا، وهنا  هللل ع   أن األههللاف واضحل ال ىً  لي ا وال تحتس اىؾ 

ًة  السختبة األخيخةيا ت لا  تيشسا  العـامميؼ فـي رسـػ رؤيـة  القيـادة ذـخكت) اىداابعلاىىقا
إىاا  اىسدااؤول  و عاالو اىًاحااث ذىااػوهاا  تهللرياال )كتؾسااظل(،  ،%58.58تااؾزن ادااً   ،(جيــازال

عؽ اىشجاح واىىذ ، خرؾصًا وأن  اىدياسات وتحس  اىسدؤوىيات اىكاك لاألول واألخيً ل  رسؼ 
ًار اىعاك يؽ الساتًعادهؼ عاؽ  ً ل اىى دظيش  حهلل ث اىشذأة، ىنا ل ؾ  تجش  إت ًطل اىًح ي از اىذ
ًل اىىعاال عاؽ اىعااك يؽ، وهانا  تًعات تحس  اىسدؤوىيل كع ، واىنب  ؤدب إى  اتتعاد اىقائهلل ل  تاأهي

ًابعكا أكهللل كحؾر اىتأ ًتي  اى  .هيً اىىعال حيث حر  ع   اىت
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( اىتا  2016كاع كاا تؾصا   إىيا  دراسال )أتاؾ اااكؾس،  ىـحه الجراسـةنتـائج  تتفقوقج ا
ًت  ًاتيجيل واألهااهللاف اىسحااهللدة ىااهللا قااادة اىخااهللكات اىظًياال  اً كدااتؾا كتؾسااظأع اا ًؤ اال االساات كااؽ اى

ً ل بسحالغات يلة  .%64.006، تؾزن ادً  اىعدر
ًؤ ااال  (2015كاااع دراسااال )اىذااااعً،  ىـــحه الشتـــائج اختمفـــتو  اىتااا  أتاااارت أن كداااتؾا اى

ًاتيجيل واألهااهللاف اىسحااهللد ىااهللا قااادة كشغسااات اىسجتسااع اىسااهللا  اىعاك اال لاا  كجااال اىذااًا   االساات
ًة، بسحالغات يلة يا    %.80.807و ؾزن ادً  تهللريل كًي

 (20ججول رقػ )
 جالؽسط الحدابي والؽزن الشدبي لبعج التخطيط الجي
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 1 0.00 6.92 72.43 1.06 3.62 ت ؼ اىقيادة بسًادئ وأس  اىتخظيط اىجيهلل 1
ًاع  اىقيادة إ 2  4 0.00 3.25 65.96 1.09 3.30 ات اىج از عشهلل إعهللاد اىخظطكراات
ًاع  اىقيادة قهللرات اىعاك يؽ عشهلل اىتخظيط 3  7 0.13 1.53 62.88 1.11 3.14 ت
 2 0.00 6.10 71.22 1.08 3.56 كحهللدة ىتشىين األاذظل اً تزع اىقيادة أوقات 4
ًا ات باىؾاقعيل 5  5 0.09 1.73 63.40 1.17 3.17 تتدؼ اإلي
ًسؼ اىقيادة خظل تؾلً اىؾق  واىج هلل 6  6 0.10 1.63 63.02 1.09 3.15 ت
ًوف 7 ًاع  اىقيادة ويؾد خظل تهلل  ل تؾاك  تق   اىغ  3 0.00 3.46 66.52 1.12 3.33 ت

  0.00 4.64 66.50 0.83 3.32 ثانيا : بعج التخطيط الجيج

 % 66.5ت غ  بعج التخطيط الجيجإليساى  اىؾزن اىشدً   تز  كؽ اىجهللول اىداتق أن 
ًاف كعيارب ت غ ) ،(3.32و ستؾسط ت غ )(، متؽسطةوهؾ تهللريل )  .(0.83وااح

قهللرة ع   اىتخظيط بعيهلل اىسهللا، بداً  اىتق ًاات اىدياسايل عهللم اى إى ويعدو الباحث ذلغ 
ًة  .واألكشيل اىسدتس

ًة  احت ا  وقاهلل  ولــىالسختبـة األ ( تمـػ القيـادة بسبـادئ وأسـذ التخطـيط الجيـج) وىا األاىىقا
ًة(، ،%72.43تاااؾزن اداااً  ت اااغ  و عااالو اىًاحاااث ذىاااػ إىااا  ع اااؼ اىقائاااهلل باااأن  وهااا  تهللريااال )كًيااا

كساا أن اىقائاهلل اىس اؼ بسًاادئ وأسا   اىتخظيط اىد يؼ هؾ اىسهللخ  واىسىتاح األساس  ىشجاح اىعس ،
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ًة واضاااحل بقاااهللرة اىسشغسااال ع ااا  تحقياااق األهاااهللاف اآلايااال واىسداااتقً يل  اىتخظااايط اىجياااهلل ىهلليااا  براااي
ًة اىؾاسعل اىت  يست ك ا  اىقائهلل ل  كجال اىعس . ى سشغسل، وهنا  هللى  ع   اىخً

ًة  احت  تيشسا   األخيـخةالسختبـة ( تخاعي القيادة قجرات العامميؼ عشج التخطيط) اىثاىثلاىىق
%، و عااالو اىًاحاااث ذىاااػ إىاااا  عاااهللم إىساااام اىقياااادة باىقاااهللرات اىخاصااال عشااااهلل 62.88تاااؾزن اداااً  

اىج اااز باااىتلاكؽ كااع  ىحهللاهاال اذااأةاىعاااك يؽ، الاذااغاى ا باىس ااام واألعًااا  اىسؾك اال ى ااا، باإلضااالل 
ًة واالخترااااص لااا  اىسجاااال  عاااهللم قًاااؾل وعاااائف يهلل اااهللة لااا  اىهللاخ يااال، أدا إىااا  ق ااال ذوب اىخًااا

ًب   عسؾكًا. اىًح
( اىتا  2016كاع كاا تؾصا   إىيا  دراسال )أتاؾ اااكؾس،  وقج اتفقت نتـائج ىـحه الجراسـة

ًت كدااتؾا كتؾسااظ ً ل بسحالغااات  اىتخظاايط اىجيااهللكااؽ  اً أع اا ىااهللا قااادة اىخااهللكات اىظًياال اىعداار
 .%60.243يلة، تؾزن ادً  

اىتخظاايط ( اىتاا  أتااارت أن كدااتؾا 2015كااع دراساال )اىذاااعً،  واختمفــت ىــحه الشتــائج
ىهللا قادة كشغسات اىسجتسع اىسهللا  اىعاك ال لا  كجاال اىذاًا  بسحالغاات يالة ياا  تهللريال  اىجيهلل

ًة، و ؾزن ادً    %.81.30كًي
 (21) ججول رقػ

 الت ثيخ الفعالالؽسط الحدابي والؽزن الشدبي لبعج 
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 1 0.01 2.84 65.90 1.22 3.29 تهللعؼ اىقيادة روح اىسًادرة ل  إاجاز اىس ام 1
ًوح  2 ًلع اىقيادة اى  5 1.00 0.00 60.00 1.22 3.00 اىسعشؾ ل ل  اىؾس اىعاك يؽت
 6 0.53 0.63- 58.71 1.20 2.94 تدتش ض اىقيادة هسؼ األتخاص ييً اىىاع يؽ 3
 2 0.57 0.58 61.28 1.32 3.06 تقهللر اىقيادة ي ؾد اىعاك يؽ اىستسيل ؽ 4
 4 0.68 0.42 60.86 1.22 3.04 تتًش   اىقيادة األلكار اإلتهللاعيل ى عاك يؽ 5
 7 0.17 1.37- 57.00 1.30 2.85 تتؾاص  اىقيادة كع اىعاك يؽ بذر  لعال 6
 3 0.59 0.53 61.13 1.26 3.06 تًث اىقيادة روح اىعس  اىجساع  تيؽ اىعاك يؽ 7

  0.73 0.34 60.61 1.06 3.03 ثالثا : بعج الت ثيخ الفعال
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ت اااااغ  بعـــــج التـــــ ثيخ الفعـــــالإليسااااااى  اىاااااؾزن اىشداااااً   تزااااا  كاااااؽ اىجاااااهللول اىدااااااتق أن 
ًاف كعيارب ت غ )(3.03و ستؾسط ت غ )(، متؽسطةوهؾ تهللريل ) % 60.61  (.1.06، وااح

ً ل ل  اىس اام اىسؾك ال ى اؼ ع ا  ويعدو الباحث ذلغ  ًطل اىًح إى  ااذغال قادة ي از اىذ
قااات اإلاداااايل حدااا  اىس ااام اإلاداااايل، باإلضااالل ىعااهللم ت قااي ؼ اىتااهللر   اىكااال  لاا  كجااال اىعبل

 اىت  تل هلل كؽ لاع يل اىتأهيً ل  اىعاك يؽ.
ًة وقااهلل يااا ت  السختبــة  لاا ( تــجعػ القيــادة روح السبــادرة فــي إنجــاز السيــام) وىاا األاىىقاا

ًات هانا اىسجاال، األولى ًتيا  لقا ًة(، و عالو  ،%78.77تاؾزن اداً  ت اغ  ل  ت وها  تهللريال )كًيا
ًق  بااألدا ،تعل ل بأهسيل  وع  اىقيادة اىًاحث هنل اىشتيجل إى   كًهللأ اىسًادرة ىهللا اىعاك يؽ ل  اى

 حيث حث اىهلل ؽ اإلسبلك  كؽ خبلل كًادئ  إى  أهسيل تأن اىسًادر صاح  اى سل واىشذاي.
ًة  السختبــة األخيــخةيااا ت لاا  تيشسااا  تتؽاصــل القيــادة مــع العــامميؼ بذــكل ) اىدادساالاىىقاا

ًالاا  اىتؾسااع اإىاا   و عاالو اىًاحااث ذىااػوهاا  تهللرياال )كتؾسااظل(،  ،%57تااؾزن ادااً   ،(فعــال ىجغ
ات االاتقاال تاايؽ إدارات اىج اااز، باإلضاالل إىاا  ااذاغال اىقيااادة باىس ااام ىسراان اىعساا ، وق ال إكراااا

 اىسؾك ل ى ؼ. 
( اىتا  2016كاع كاا تؾصا   إىيا  دراسال )أتاؾ اااكؾس،  وقج اتفقت نتـائج ىـحه الجراسـة

ًت كدتؾا كتؾسظ ً ل بسحالغاات يالة، ك اً أع  ؽ اىتأهيً اىىعال ىهللا قادة اىخهللكات اىظًيل اىعدار
 %.59.549تؾزن ادً  

( اىتااا  أتاااارت أن كداااتؾا اىتاااأهيً 2015كاااع دراسااال )اىذااااعً،  واختمفـــت ىـــحه الشتـــائج
اىىعال ىهللا قادة كشغسات اىسجتسع اىسهللا  اىعاك ل ل  كجال اىذًا  بسحالغات يالة ياا  تهللريال 

ًة، و ؾزن ادً    %.80.583كًي
 (23ججول رقػ )

 الستابعة والتقؽيػالؽسط الحدابي والؽزن الشدبي لبعج 
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ًار ى تأكهلل كؽ تحقق أههللاف اىج از 1  1 0.00 6.29 71.35 1.07 3.57 تتابع اىقيادة اىعس  باستس
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 2 0.00 3.55 66.24 1.04 3.31 تدتظيع اىقيادة كش  اىشرائ  اىبلزكل ى عاك يؽ 2
 3 0.00 3.06 65.29 1.02 3.26 اىقهللرة ع   إصهللار أحرام تقؾ سيل ىهللا اىقيادة 3
 5 0.82 0.23 60.43 1.12 3.02 ت تلم اىقيادة اىحياديل واىشلاهل ل  عس يل اىتقؾ ؼ 4
 6 0.39 0.86- 58.42 1.08 2.92 تدتخهللم اىقيادة اىتقشيات اىحهلل ثل ل  تقؾ ؼ األدا  5
 7 0.16 1.40- 57.59 1.02 2.88 اىتقؾ ؼ اىنات تلرف اىقيادة ل  اىعاك يؽ كى ؾم  6
 4 0.51 0.67 61.13 1.01 3.06 تعتسهلل اىقيادة أساىي  كتعهللدة ل  اىتقؾ ؼ 7

  0.03 2.16 62.96 0.81 3.15 رابعا : بعج الستابعة والتقؽيػ

ـــؽيػ إليسااااى  اىاااؾزن اىشداااً   تزااا  كاااؽ اىجاااهللول اىدااااتق أن  ـــة والتق ـــج الستابع ت اااغ  بع
ًاف كعيارب ت غ ) ،(3.15و ستؾسط ت غ )(، متؽسطةوهؾ تهللريل )%  62.96  (.0.81وااح

ًقاتيال اىسر ىال بستابعال اىعسا ، باإلضاالل إىا  ويعدو الباحث ذلـغ  إىا  ضاعف اىج اات اى
 ضعف اىؾسائ  اىتكشؾىؾيي ل، واىحهلل ثل واىت  تداهؼ ل  تقييؼ أدا  اىعاك يؽ.

ًة وقاااهلل ياااا ت  العســـل باســـتسخار لمت كـــج مـــؼ تحقـــق أىـــجاف تتـــابع القيـــادة ) األوىااا اىىقااا
ًات هاانا اىسجااال، األولــىالسختبــة  لاا ( الجيــاز ًتياا  لقاا وهاا   %،71.35تااؾزن ادااً  ت ااغ  لاا  ت

ًة(، و علو اىًاحث هنل اىشتيجال إىا   ًة تعاهلل أحاهلل أهاؼ تهللريل )كًي إىساام اىقياادة باأن اىستابعال اىسداتس
ار يؾاااا  اىخ اا  اىتاا  تحااؾل دون تحقيااق اىؾعااائف األساساايل ىااهللا اىقائااهلل اىىعااال، باإلضااالل إلدر 

ًسااؾكل األهااهللاف، وكعاىجت ااا أو اىقزااا  ع ي ااا،  ًلاال كااهللا واقعياال اىخظاال اىس كسااا  تااي  ى قائااهلل كع
 ى ج از، واإلكرااات اىبلزكل إلاجازها، وتعل لها باىقهللر اىسدتظاف.

ــخةيااا ت لاا  تيشسااا  ــة األخي ًة  السختب ــامميؼ ) اىدادساالاىىقاا ــي الع ــادة ف مفيــؽم تــدرع القي
عاهللم %، وه  تهللريال )كتؾساظل(، و عالو اىًاحاث ذىاػ إىا  57.59تؾزن ادً   ،(التقؽيػ الحاتي

ًقابااال اىناتيااال، تعاااهلل كاااؽ أقاااؾا وأاجااا  أسااااىي  اىتقاااؾ ؼ، واىتااا  تعظااا  ى عاكااا   إدرار اىقياااادة باااأن اى
ًايعل اىد ، وتحهلل هلل اقااي اىزاعف ىهلليا ، واىعسا  ع ا  تعل لهاا كاؽ خابلل اىاهللورات  ًصل ل  ك اىى

ًها.ا  ىتهللر ًيل أو يي
( اىتا  2016كاع كاا تؾصا   إىيا  دراسال )أتاؾ اااكؾس،  ىـحه الجراسـة وقج اتفقت نتـائج

ًت كدتؾا كتؾسظ ً ل بسحالغاات يالة،  اً أع  كؽ اىتأهيً اىىعال ىهللا قادة اىخهللكات اىظًيل اىعدار
 %.59.992تؾزن ادً  
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( اىتااا  أتاااارت أن كداااتؾا اىتاااأهيً 2015كاااع دراسااال )اىذااااعً،  واختمفـــت ىـــحه الشتـــائج
اىىعال ىهللا قادة كشغسات اىسجتسع اىسهللا  اىعاك ل ل  كجال اىذًا  بسحالغات يالة ياا  تهللريال 

ًة، و ؾزن ادً    %.78.924كًي

 نتائج الدؤال الثاني  ومشاقذتيا: 2.5
  شص اىدؤال ع   كا    :

العامميؼ في جياز الذخطة البحخية الفمدطيشي بالسحافعات مدتؽى االغتخاب الؽظيفي لجى ما 
 الجشؽبية؟

كسا هؾ كًيؽ ل   ى عيشل اىؾاحهللة، T وقهلل تؼ اإليابل ع   هنا اىدؤال باستخهللام اختًار
 اىجهللاول اىتاىيل:

 (23ججول رقػ )
 لسحؽر االغتخاب الؽظيفيالؽسط الحدابي والؽزن الشدبي 
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 4 0.00 7.73- 47.57 0.95 2.38 أواًل: اىعلىل 1
 2 0.00 4.00- 53.70 0.94 2.68 هاايًا: اىعجل 2
 1 0.00 3.15 64.46 0.84 3.22 هاىثًا: اىبلكعيار ل 3
 3 0.00 3.97- 53.08 1.04 2.65 رابعًا: اىبلكعش  4

  0.00 3.98- 54.67 0.79 2.73 إجسالي السحؽر الثاني: االغتخاب الؽظيفي

ــخاب الــؽظيفي محــؽر إليساااى  اىااؾزن اىشدااً   تزاا  كااؽ اىجااهللول اىداااتق أن  ت ااغ االغت
ًاف كعيارب ت غ )2.73و ستؾسط ت غ ) (،متؽسطةوهؾ تهللريل )%  54.67  (.0.79( وااح

ًؤ اال اىسدااتقً يلم وذىااػ  إىاا ويعــدو الباحــث ذلــغ  اىخااؾف كااؽ اىسدااتقً ، وعااهللم وضااؾح اى
ًاف  بدً  كا يعااي  أه  كحالغات يلة برؾرة عاكل، واىسؾعىؾن برؾرة خاصل كؽ عاهللم االعتا
ًتا  ع يا  اىخاؾف كاؽ  ًعيل ويؾدهؼ، وكاؽ حراار خاااق، واحاتبلل صا يؾا ، األكاً اىانب  ت بذ

ً ل اى ًطل اىًح  ى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل.اىسدتقً  ىهللا اىعاك يؽ بج از اىذ
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ًات هانا اىسحاؾر، األولـىالسختبـة  لا ( الالمعيارية) اىثاىث وقهلل احت  اىًعهلل ًتيا  لقا  لا  ت
 تي ال اىعسا ، وهؾ تهللريل )كتؾسظل(، و علو اىًاحث هنل اىشتيجال إىا  %64.46تؾزن ادً  ت غ 

ًائي  ، واالختبللات اىدياسايلم واىتا  تاؤدب ىعاهللم  ًة، خرؾصًا ل  ع  اىحرار اإلس ييً اىسدتق
 االىتلام باىسعا يً اىت  تشغؼ س ؾر اىعاك يؽ.

وهاااؾ تهللريااال  ،%47.57تاااؾزن ت اااغ  السختبـــة األخيـــخة العدلـــة() األولاحتااا  اىًعاااهلل تيشساااا 
ًيًاال لاا  صااشع اىعبلقااات االيتساعياال كااع  و عاالو اىًاحااث ذىااػ)ق ي اال(،  إىاا  االاتسااا  ى عساا ، واى

ًاحال داخا  تي ال  ًيؼ كؽ عهللم وصؾل اىج از إى  اىحاىل اىشسؾذييل كؽ اىتؾاص ، واى ً ؽ، باى اآلخ
ًت  ع ي  ويؾد ادًل كؽ اىعلىل ىهللا اىعاك يؽ ل  اىج از.  اىعس ، كسا  ت

( اىتا  2011دراسال )أتاؾ سا ظان، كاع كاا تؾصا   إىيا   وقج اتفقت نتـائج ىـحه الجراسـة
ًا  اىاااؾعيى  عشاااهلل اىسع سااايؽ لااا  وزارة  ًاد اىعيشااال حاااؾل االيتااا أوضاااح  كداااتؾا كتؾساااظًا ىاااهللا ألااا

ًة،  ً ياال واىتع ااايؼ لاا  قظااااف ياالة، ودراسااال )أتااؾ عسااا ( اىتاا  تيشااا  كدااتؾا كتؾساااظًا كاااؽ 2013اىت
ًلاا ،  ًا  اىشىداا  ىااهللا طاابل  اىجاكعااات اىى دااظيشيل، ودراساال )اىسظ ( اىتاا  أتااارت 2005االيتاا

ًكاال،  ًا  اىااؾعيى  تاايؽ اىعاااك يؽ بااإدارة يااؾازات كشظقاال كراال اىسر إىاا  كدااتؾا كتؾسااظًا كااؽ االيتاا
ًاد اىعيشاال كااؽ 2015ودراساال )ي اايغؼ،  ًا  اىااؾعيى  ىااهللا ألاا ( اىتاا  تيشاا  كدااتؾا كتؾسااظًا ىبليتاا

ًاا ،  ً اااض، وكاانىػ دراساال )اىذاا  كااؽ ( اىتاا  تيشاا  كدااتؾا كتؾسااط 2013اىعاااك يؽ بجااؾازات اى
ً اض، ودراسل ) ً ل اىعاكل ى جؾازات باى ًا  اىؾعيى  ىهللا ضًاي اىسهلل   Nazem, Fattahااليت

& Eimani, Mohammad, 2014  ًا  اىاؾعيى ( اىتا  أوضاح  كداتؾا كتؾساظًا كاؽ االيتا
ًان، ودراسال )  ,Erbas Kayihan, Mustafaىاهللا اىعااك يؽ لا  ياكعال أزاد اإلسابلكيل لا  إ ا

ً يال تهللايال ( اىت  تيش  أن كد2014 ًتاحيؽ ىسع اؼ ت ًا  يا  تهللريال كتؾساظل ىاهللا اىس تؾا االيت
ًكيل.  ل  اىجاكعات اىت

ـــائج ـــت ىـــحه الشت ًا  2017كاااع دراسااال )ساااعيهلل،  واختمف ( اىتااا  تيشااا  أن كداااتؾا االيتااا
اىاؾعيى  ىاهللا اىعااك يؽ لا  وزارة األوقااف واىذا ؾن اىهلل شيال لا  كحالغاات يالة ياا  تهللريال ق ي اال، 

ًوق  ًا 2015، ودراسل )اىع ًا  اىشىد  قاهلل ياا  تهللريال ق ي ال ىاهللا األسا ( اىت  أتارت بأن االيت
ًر ؽ اىسًعهلل ؽ إى  قظاف يلة، وكنىػ دراسل )تاًات،  ًتىعاًا 2012اىسح ًت كداتؾا ك ( اىتا  أع ا

ًات اىذخرايل لا  اىجاكعاات اىى داظيشيل،  ًاد عيشل اىهللراسل، وعبلقتا  بااىستغي ًا  عشهلل أل كؽ االيت
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ًة،  ًا  2014وتعيًات، وأتؾ كقهللم، ودراسل )أتؾ سس ًتىعال كاؽ االيتا ( اىت  أتاارت إىا  دريال ك
( 2012اىااؾعيى  ىااهللا أعزااا  هي اال اىتااهللر   لاا  ياااكعت  اىقااهللس، واىخ ياا ، ودراساال )تااحادة، 

ً ًا لاا  كحالغااات ياالة، ودراساال  ًا  ىااهللا اىسعاااقيؽ براا اىتاا  دىاا  ع اا  كدااتؾا ق اايبًل كااؽ االيتاا
ًب،  ًاد اىعيشل كؽ اىعاك يؽ ( اىت  تيش  كدتؾا 2011)اىهللوس ًا  اىؾعيى  ىهللا أل ق ي  كؽ االيت

ً اض. ًس اىحهللود باى ً ل اىعاكل ىح  ل  اىسهلل 
 (24)ججول رقػ 

 الؽسط الحدابي والؽزن الشدبي لبعج العدلة
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 4 0.00 6.23- 48.29 1.11 2.41 أتعً باىزيق عشهلل اىحهلل ث كع اىعاك يؽ 1
 3 0.00 5.89- 48.37 1.17 2.42 أتجش  اىتؾاص  اىس ش  كع اىعاك يؽ ل  اىج از 2
 2 0.00 4.39- 50.86 1.23 2.54 ألز  االتتعاد قهللر اإلكران عؽ اىعس  اىجساع  3
 5 0.00 9.15- 42.59 1.12 2.13 أعجل عؽ تكؾ ؽ صهللاقات عس  يهلل هللة 4
ًلات اىد ًيل ىًعض اىلكبل  ل  اىعس  5 ًل اىتر  1 0.00 8.92 77.02 1.13 3.85 أك

  0.00 7.73- 47.57 0.95 2.38 أوال : العدلة

وهاؾ  % 47.57ت اغ  العدلـة إليسااى  بعاهللاىاؾزن اىشداً   تز  كؽ اىجهللول اىدااتق أن 
ًاف كعيارب ت غ  ،(2.38و ستؾسط ت غ ) (،قميمةتهللريل )  .(0.95)وااح

ًوف االقتراااااديل، الباحــــث  ويـــخى  ًيؼ كاااؽ اىغاااا أن اىشتيجاااال ييااااهللة، وذىاااػ أااااا  وع ااا  اىاااا
ا ؼ  تعااك ؾن لاإوااليتساعيل اىرعًل اىت  يعاا  كش ا كشتداً  اىج اازم اتيجال اىحراار اىخاااق، 

ًوح اى ً ق، باإلضالل ى تىاع  اىجيهلل ل  ت  اىجاا  االيتساع .ى
ًة وقااهلل يااا ت  ــي العســل) اىخاكداالاىىقاا ــدمالل ف ــبع  ال ــخه الترــخفات الدــمبية ل  لاا ( أك

ًات هاااانا اىسجااااال، األولــــىالسختبــــة  ًتياااا  لقاااا وهاااا  تهللرياااال ، %77.02تااااؾزن ادااااً  ت ااااغ  لاااا  ت
التقااااد اىعااااك يؽ ى عبلقاااات كاااع بعزااا ؼ اىاااًعض، (، و عااالو اىًاحاااث هااانل اىشتيجااال إىااا  كتؾساااظل)

ًاحل ل  اىعس   بذر  عام.، واىًي ل واىذعؾر بعهللم اى
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ًة  السختبة األخيخةيا ت ل  تيشسا  ًابعلاىىق  ،(أعجد عؼ تكؽيؼ صجاقات عسل ججيجة) اى
كحاوىاال اىعاااك يؽ تكااؾ ؽ إىاا   و عاالو اىًاحااث ذىااػوهاا  تهللرياال )ق ي اال(،  ،%42.59تااؾزن ادااً  

كؽ اىزغؾي اىشىدايل وأعًاا   ى تخىيف، ، وعهللم االعتلالااليتساعيل كع بعز ؼ اىًعض اىعبلقات
 اىعس .

ـــائج ىـــحه الجراســـة ـــج اتفقـــت نت ( اىتااا  2017)ساااعيهلل،  كاااع كاااا تؾصااا   إىيااا  دراسااال وق
أوضح  باأن كداتؾا اىعلىال ياا  تهللريال ق ي ال عشاهلل اىعااك يؽ لا  وزارة األوقااف واىذا ؾن اىهلل شيال، 

ًوقااا ،  ًا ا ( اىتااا  تيشااا  كداااتؾا ق ااايبلً 2015ودراسااال )اىع ىسًعاااهلل ؽ ىغااالة، كاااؽ اىعلىااال عشاااهلل األسااا
ًاد عيشاال 2012ودراساال )تااحادة،  ( اىتاا  أوضااح  بااأن كدااتؾا اىعلىاال يااا  تهللرياال ق ي اال ىااهللا ألاا

ً ًا ل  كحالغات يلة.  اىسعاقيؽ بر
ًة، وتعيًات، وأتؾ كقهللم،  كع دراسل واختمفت ىحه الشتائج ( اىت  2014ك  كؽ )أتؾ سس

ًة ىاهللا أعزاا  هي ال اىتاهللر   لا  يااكعت  اىقااهللس،  أوضاح  باأن كداتؾا اىعلىال ياا  تهللريال كًيا
كؽ اىعلىل عشهلل يساعات اىعس  ل   اً اىت  تيش  كدتؾا كتؾسظ (2011واىخ ي ، ودراسل )خ ف، 

 كرشع  أىًان اىسؾص ، واألهاث اىجاهل.
 (25)ججول رقػ 

 الؽسط الحدابي والؽزن الشدبي لبعج العجد

 السجـــــال م
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 2 0.02 2.39- 54.61 1.34 2.73 ألز  عهللم تحس  كدؤوىيات تتع ق باىعس  1
 5 0.00 5.95- 47.80 1.22 2.39 أتعً بعهللم اىقهللرة ع   اىتخظيط ى سدتقً  اىس ش  2
ًارات تتع ق باىعس  3  3 0.00 4.24- 51.49 1.19 2.57 أتعً برعؾ ل اتخاذ ق
 4 0.00 4.55- 50.64 1.22 2.53 أعجل عؽ ت ًيل كتظ ًات اىعس  براك  اىكىا ة 4
 1 0.10 1.64 64.00 1.44 3.20 أتعً باىخؾف كؽ كدتقً   اىؾعيى  5

  0.00 4.00- 53.70 0.94 2.68 ثانيا : العجد

وهااؾ %  53.7ت ااغ العجــد  إليساااى  بعااهللاىااؾزن اىشدااً   تزاا  كااؽ اىجااهللول اىداااتق أن 
ًاف كعيارب ت غ 2.68و ستؾسط ت غ )(، متؽسطةتهللريل )  (.0.94)(، وااح
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اإلكراااااات اىتقشيااال، واالحتياياااات اى ؾيداااتيلم اتيجااال  ضاااعفإىااا   ويعـــدو الباحـــث ذلـــغ
ًأس كاىياااال  ًتاااا  ع ياااا  ضااااعف اىسؾازاااااات اىاااا ًوف االقتراااااديل اىرااااعًل، كسااااا  ت اىحرااااار، واىغاااا

 ت ًيل كتظ ًات اىعس  براك  اىكىا ة واىىاع يل.عهللم اىقهللرة ع   واىتذغي يل، كسا  ؤدب إى  
ًة وقهلل يا ت   األولـىالسختبـة  لا ( أشعخ بالخؽف مـؼ مدـتقبمي الـؽظيفي) اىخاكدالاىىق

ًات هانا اىسجاال، ًتي  لقا وها  تهللريال )كتؾساظل(، و عالو اىًاحاث %، 64تاؾزن اداً  ت اغ  ل  ت
اىدياسيل واىت  كؽ أهس اا عاهللم اىغسؾض ل  اىسدتقً  اىؾعيى  بدً  اىخبللات هنل اىشتيجل إى  

ًعيل اىسؾعىيؽ ًاف بذ  .باىسحالغات اىجشؾ يل االعت
ـــخةياااا ت لااا  تيشساااا  ـــة األخي ًة  السختب ـــى التخطـــيط ) اىثاايااالاىىقااا أشـــعخ بعـــجم القـــجرة عم

قااهللرة %،وهاا  تهللرياال )ق ي اال(، و عاالو اىًاحااث ذىااػ إىاا  47.8تااؾزن ادااً   ،(لمسدــتقبل السيشــي
ًارات  ً ل، واىظسااااؾح ىسدااااتقً  ألزااا ، اىعااااك يؽ ع اااا  تحهلل ااااهلل اىقااا يراااااحً  تااااعؾر  وىاااانىػاىسرااااي

 باىسًادرة واىقهللرة ع   ز ادة كىا ة األدا .
ًة، وتاعيًات، وأتاؾ  وقج اتفقت نتـائج ىـحه الجراسـة كاع كاا تؾصا   إىيا  دراسال )أتاؾ ساس

ًاد عيشاال اىهللراساال حااؾل كدااتؾا اىعجاال قااهلل 2014كقااهللم،  ( اىتاا  أتااارت إىاا  أن اىهللرياال اىك ياال أللاا
 تهللريل كتؾسظل ىهللا أعزا  هي ل اىتهللر   ل  ياكعت  اىقهللس، واىخ ي .يا ت 

ًت كداتؾا ق ايبلً 2017دراسل )ساعيهلل،  كع واختمفت ىحه الشتائج كاؽ اىعجال  ( اىتا  أع ا
ًوق ، و  ىهللا اىعاك يؽ ل  وزارة األوقاف، واىذ ؾن اىهلل شيل ل  كحالغات يلة، ( 2015دراسل )اىع

ًر ؽ اىسًعااهلل ؽ إىاا  قظاااف ياالة، اىتاا  ًا اىسحاا  تيشاا  بااأن اىعجاال قااهلل يااا  تهللرياال ق ي اال ىااهللا األساا
ً ًا لااا  2012ودراسااال )تاااحادة،  ( اىتااا  أوضاااح  باااأن كداااتؾا اىعجااال ق يااا  ىاااهللا اىسعااااقيؽ برااا

( اىتااا  تيشااا  باااأن كداااتؾا اىعجااال ق يااا  ىاااهللا يساعاااات 2011كحالغاااات يااالة، ودراسااال )خ اااف، 
 واألهاث اىجاهل. اىعس  ل  كرشع  أىًان اىسؾص ،

 (26)ججول رقػ 
 الؽسط الحدابي والؽزن الشدبي لبعج الالمعيارية
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ًؤ ل اىسدتقً يل ى ج از 1  1 0.00 6.59 72.43 1.12 3.62 أرا عهللم وضؾح اى
 4 0.17 1.39 62.65 1.11 3.13 تحهلل ىؾائ  وأاغسل اىعس  كؽ اإلاجاز 2
 2 0.00 5.68 71.00 1.15 3.55 أتعً باىس   كؽ روتيشيل اىعس  3
ًورب االهتسام بقيؼ اىسجتسع 4  5 0.00 6.58- 45.04 1.34 2.25 أرا أا  كؽ ييً اىز
ً قت  اىخاصل 5  3 0.00 5.68 71.00 1.16 3.55 ألز  أدا  ك ام عس   بظ

  0.00 3.15 64.46 0.84 3.22 ثالثا : الالمعيارية

%  64.46ت اغ الالمعياريـة  إليسااى  بعاهللاىاؾزن اىشداً   تز  كؽ اىجهللول اىدااتق أن 
ًاف كعيارب ت غ  ،(3.22و ستؾسط ت غ )(، متؽسطةوهؾ تهللريل )  (.0.84)وااح

ًة، خرؾصااااًا لاااا  عاااا  اىحرااااار  تي اااال اىعساااا  إىاااا  ويعــــدو الباحــــث ذلــــغ ييااااً اىسدااااتق
ًائي  ، واالختبللااااات اىدياساااايلم واىتاااا  تااااؤدب ىعااااهللم االىتاااالام باىسعااااا يً اىتاااا  تااااشغؼ ساااا ؾر ا إلساااا

 اىعاك يؽ.
ًة وقااهلل يااا ت  ــة السدــتقبمية لمجيــاز) األوىاا اىىقاا ــة  لاا ( أرى عــجم وضــؽح الخؤي السختب

ًات هااانا اىسجاااال، األولـــى ًتيااا  لقااا وهااا  تهللريااال )كتؾساااظل(،  %،72.43تاااؾزن اداااً  ت اااغ  لااا  ت
حهللاهاال اذااأة اىج اااز، وصااعؾ ات اىتحااهلليات اىتاا  تؾاياا  اىقيااادة و عاالو اىًاحااث هاانل اىشتيجاال إىاا  

ًف االحااتبلل اىراا يؾا ، ًب كااؽ طاا ًار االعتااهللا ات كااش ؼ، خرؾصااًا لاا  اىسجااال اىًحاا وق اال  وتكاا
 ات، وكحهللوديل اىربلحيات اىستاحل ى قيادة.اإلكراا

ًة  األخيــخةالسختبــة يااا ت لاا  تيشسااا  ًابعاالاىىقاا أرى أنــو مــؼ غيــخ الزــخوري االىتســام ) اى
بأااا  عشااهللكا  و عاالو اىًاحااث ذىااػوهاا  تهللرياال )ق ي اال(،  ،%45.04تااؾزن ادااً   ،(بقــيػ السجتســع

ًا  واىىؾضاااا حاىاااالااااإن ات األخبلقياااالم يىقااااهلل اىقاااايؼ اىسجتسعياااال، واىداااا ؾكتُ  ىااااهللا  تدااااؾد ل االضااااظ
 اىعاك يؽ، ىنىػ يسرؽ اىقؾل بأن كشتدً  اىج از ك تسؾن باىقيؼ اىسجتسعيل، و حالغؾن ع ي ا.

اىت  تيش  أن كدتؾا اىبلكعيار ل ق ي  ( 2017)سعيهلل،  واختمفت ىحه الشتائج مع دراسة
ًوقا ،  ( 2015ىهللا اىعاك يؽ ل  وزارة األوقاف واىذ ؾن اىهلل شيل لا  كحالغاات يالة، ودراسال )اىع

ًت كدااتؾا ق اايبلً اىتاا ًر ؽ اىسًعااهلل ؽ إىاا  قظاااف ياالة،    أع اا ًا اىسحاا كااؽ اىبلكعيار اال ىااهللا األساا
ًة، وتعيًات، وأتؾ كقهللم،  ( اىت  تيش  بأن كداتؾا اىبلكعيار ال كًياً ىاهللا 2014ودراسل )أتؾ سس

( اىتا  أتاارت إىا  2012أعزا  هي ل اىتهللر   ل  ياكعت  اىقاهللس، واىخ يا ، ودراسال )تاحادة، 
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ً ًا لاا  كحالغااات ياالة، ودراساال )خ ااف، سكااؽ كدااتؾا اىبلكعيار اال ىااهللا اىدرياال ق ي اال  عاااقيؽ براا
( اىتاااا  تيشاااا  أن كدااااتؾا اىبلكعيار اااال ق ياااا  ىااااهللا يساعااااات اىعساااا  لاااا  كرااااشع  أىًااااان 2011

 اىسؾص ، واألهاث اىجاهل.
 (27)ججول رقػ 

 الؽسط الحدابي والؽزن الشدبي لبعج الالمعشى
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 3 0.03 2.17- 54.75 1.44 2.74 أرا بأن ويؾد اىج از ييً ك ؼ 1
 4 0.00 5.77- 48.37 1.20 2.42 ألذ  دائسًا ل  اىتغ   ع   كذاك  اىعس  2
 2 0.16 1.42- 57.16 1.19 2.86 أتعً بعهللم أهسيل األههللاف اىت   تًشاها اىج از 3
 1 0.28 1.08- 57.45 1.40 2.87 أعاا  كؽ اىزيق عشهلل تؾي   ىسران اىعس  4
ًيًل ل  تحديؽ كدتؾا أدائ  اىحاى  5  5 0.00 5.30- 47.66 1.38 2.38 أتعً بعهللم اى

  0.00 3.97- 53.08 1.04 2.65 رابعا : الالمعشى

 % 53.08ت ااغ الالمعشــى  إليساااى  بعااهللاىااؾزن اىشدااً   تزاا  كااؽ اىجااهللول اىداااتق أن 
ًاف كعيارب ت غ  ،(2.65و ستؾسط ت غ )(، متؽسطةوهؾ تهللريل )  (.1.04)وااح

ً اال تااعؾر اىعاااك يؽ إىاا  ضااعف ويعــدو الباحــث ذلــغ ًطل اىًح باىقيساال،  لاا  ي اااز اىذاا
ًوف االقتراااديل، وااليتساعياال اىرااعًلم واىسعشاا  لاا  اىحياااةم وذىااػ بدااً   اتيجاال اىحرااار، اىغاا

ًت  ع ي  ضعف اىقهللرة ع   تحقيق األههللاف  .وضعف اىسؾازاات اىتذغي يل، كسا  ت
ًة وقااهلل يااا ت  ًابعاالاىىقاا السختبــة  لاا ( أعــاني مــؼ الزــيق عشــج تــؽجيي لسكــان العســل) اى

ًات هااانا اىسجاااال، األولـــى ًتيااا  لقااا وهااا  تهللريااال )كتؾساااظل(، ، %57.45تاااؾزن اداااً  ت اااغ  لااا  ت
ًة اىسعيذاااا  اىرااااع  اىاااانب  ؾاي اااا  اىعاااااك ؾ اىؾضااااع و عاااالو اىًاحااااث هاااانل اىشتيجاااال إىاااا   ن، وكثاااا

اإلحًاطاااات، واىعقًاااات لااا  اىحيااااة كاااؽ ضاااائقل كاىيااال، وصاااعؾ ل لااا  يااااا  اىسؾاصااابلت، وعاااهللم 
 االرتياح ل  اىعس .

ًة  السختبة األخيخةيا ت ل  تيشسا  في تحديؼ مدـتؽى أشعخ بعجم الخغبة ) اىخاكدالاىىق
بأاااا  كاااؽ  و عااالو اىًاحاااث ذىاااػوهااا  تهللريااال )ق ي ااال(،  ،%47.66تاااؾزن اداااً   ،(أدائـــي الحـــالي
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ًيًل ل  اىتقهللم، وتحديؽ كدتؾا األدا ، ى ؾصؾل ىهللريل عاىيل كاؽ  اىظًيع  أن  تح   اىعاك  باى
 اىتسيل واإلتقان ل  اىعس .

( اىتا  تيشا  أن كداتؾا اىبلكعشا  ق يا  2017كاع دراسال )ساعيهلل،  واختمفت ىحه الشتـائج
ًاا ، ىااهللا اىعاااك يؽ لاا  وزارة األوقاااف واىذاا ؾن اىهلل شياال لاا  كحالغااات ياالة ، وكاانىػ دراساال )اىذاا 

ً ااال اىعاكااال 2013 ( اىتااا  أتاااارت إىااا  دريااال كشخىزااال كاااؽ كداااتؾا اىبلكعشااا  ىاااهللا ضاااًاي اىسهلل 
ً اض ت  تيش  أن كدتؾا اىبلكعش  ق ي  ىاهللا يساعاات ( اى2011، ودراسل )خ ف، ى جؾازات باى

 .اىعس  ل  كرشع  أىًان اىسؾص ، واألهاث اىجاهل
   ومشاقذتيا:الثالثنتائج الدؤال  3.5

   شص اىدؤال ع   كا    :
في   االغتخاب الؽظيفيو  بيؼ فاعمية القيادة (α≤0.05)ىل تؽجج عالقة ارتباطية عشج مدتؽى 

 جياز الذخطة البحخية الفمدطيشي بالسحافعات الجشؽبية؟
ًضيل اىتاىيل: عؽوىئليابل    هنا اىدؤال تؼ صيايل اىى
 ( بيؼ فاعمية القيـادة 0.05α ≥مدتؽى داللة )ذات داللة إحرائية عشج  عكدية تؽجج عالقة

 بالسحافعات الجشؽبية.واالغتخاب الؽظيفي لجى العامميؼ في جياز الذخطة البحخية الفمدطيشي 
ًسؾن، كسا هؾ  وتؼ اىتحقق ً ق إيجاد كعاكبلت ارتًاي تي ًضل عؽ ط كؽ صحل هنل اىى

 كًيؽ ل  اىجهللول اىتاى :
 (28) رقػ ججول

 واالغتخاب الؽظيفيبيؼ فاعمية القيادة   ارتباط بيخسؽن معامل 

 الفخضية
معامل 
 بيخسؽن 
 لالرتباط

القيسة 
 االحتسالية
(Sig.) 

 الجاللة

       ذات دالىل إحرائيل عشهلل كدتؾا دالىل عرديل تؾيهلل عبلقل
(≤ 0.05α ًا  اىؾعيى  ىهللا اىعاك يؽ ( تيؽ لاع يل اىقيادة، وااليت

ً ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل ًطل اىًح  ل  ي از اىذ
-0.248* 0.003 

دال 
 احرائيا

 .α≤0.05دالىل  االرتًاي دال إحرائيًا عشهلل كدتؾا  *

 مؼ الججول الدابق أن:وقج تبيؼ 
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وها   0.003( تدااوب .Sig، وأن اىقيسل االحتساىيل )0.248 –كعاك  االرتًاي يداوب 
ذات دالىال إحراائيل  عكدـية وهانا  اهللل ع ا  وياؾد عبلقال ،(α≤0.05)اىهللالىال  ا ق  كاؽ كداتؾ أ

ً اااال  ًطل اىًح ًا  اىاااؾعيى  ىاااهللا اىعااااك يؽ لااا  ي ااااز اىذااا كتؾساااظل تااايؽ لاع يااال اىقياااادة، وااليتااا
 .اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل

ًئيدال اىداابقل بذار  ك ا ،  مسا سبق يتزح ًضايل اى  واىتا  ارا  ع ا  وياؾدصحل اىى
، فاعميــــة القيــــادةتاااايؽ ( α≤0.05)ذات دالىاااال إحرااااائيل عشااااهلل كدااااتؾا دالىاااال  عرداااايل عبلقاااال

ً ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل. ًطل اىًح ًا  اىؾعيى  ىهللا اىعاك يؽ ل  ي از اىذ  وااليت
ارتًاطيل عرديل، وداىال إحراائيًا تايؽ لاع يال  أن هشار عبلقلً  ويتزح مؼ خالل الشتائج

ًا  اىاااؾعيى م حياااث ا ًا  اااا  ك ساااا زادت لاع يااال اىقياااادةإىقياااادة، وااليتااا اىاااؾعيى  ىاااهللا  قااا  االيتااا
ً ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل، واىعر  صحي . ًطل اىًح  اىعاك يؽ ل  ي از اىذ

بأاااا  كاااؽ اىظًيعااا  أن تكاااؾن اىعبلقااال عردااايل، وأن ز اااادة كداااتؾا  ويفدـــخ الباحـــث ذلـــغ
ًا  اىؾعيى  قهلل يرؾن ااتجًا عؽ ق ال لاع يال اىقياادةم األكاً اىانب أدا إىا  اىذاعؾر باىعلىال،  االيت

ًل، واىعج ًيًال لا  اىعسا  وىانىػل، ويي ، وعاهللم تحقياق كاا هاؾ تاهللا  كداتؾا األدا  اىعاام، وعاهللم اى
 كظ ؾ  كؽ اىعاك يؽ.

( اىتاا  تيشاا  ويااؾد عبلقاال عرداايل تاايؽ 2017دراساال )سااعيهلل، كااع  واتفقــت ىــحه الشتيجــة
ًا  اىؾعيى ، وس ؾر اىسؾاطشال اىتشغيسيال ىاهللا اىعااك يؽ لا  وزارة األوقااف واىذا ؾن  اىهلل شيال االيت

ًوقااا ،  ( اىتااا  أتاااارت إىااا  وياااؾد عبلقااال عردااايل تااايؽ 2015لااا  كحالغاااات يااالة، ودراسااال )اىع
ًر ؽ اىسًعاهلل ؽ إىا  قظااف يالة ًا اىسحا ًا  اىشىد ، ويؾدة اىحياة ىهللا األسا وكانىػ دراسال ، االيت

ًاا ،  ًا  اىااؾعيى ، واىااؾال  اىتشغيساا  2013)اىذاا  ( اىتاا  تيشاا  ويااؾد عبلقاال عرداايل تاايؽ االيتاا
ً اااض،ىااهللا ضاا ً اال اىعاكاال ى جااؾازات باى ًب،  ًاي اىسهلل  ( اىتاا  تيشاا  ويااؾد 2011ودراساال )اىهللوساا

ًاد  ًا ، و اايؽ خرااائص اىسشاااخ اىتشغيساا  ىااهللا ألاا عبلقاال عرداايل تاايؽ كدااتؾ ات اىذااعؾر بااااليت
ً اض، ودراسل ) ًس اىحهللود باى ً ل اىعاكل ىح  & Nazem, Fattahاىعيشل كؽ اىعاك يؽ ل  اىسهلل 

Eimani, Mohammad, 2014 ، ًا  اىؾعيى ( اىت  أوضح  ويؾد عبلقل عرديل تيؽ االيت
ًان، ودراساااال ) ًضااااا اىااااؾعيى  ىااااهللا اىعاااااك يؽ لاااا  ياكعاااال أزاد اإلساااابلكيل لاااا  إ اااا  Erbasواى

Kayihan, Mustafa, 2014  ًا ، واىسؾاقاف تجاال ( اىت  تيش ويؾد عبلقل عرديل تايؽ االيتا
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ًكيااالك شااال اىتاااهللر    وياااؾد عبلقااال  أوضاااح ( اىتااا  2012دة، ودراسااال )تاااحا، لااا  اىجاكعاااات اىت
ًا ، واىهللالعيال ىئلاجااز عشاهلل اىظ ًال ً ًا لا   ارتًاطيل ساىًل تايؽ اىهللريال اىك يال ىبليتا اىسعااقيؽ برا

 .كحالغات يلة
( اىتا  أتاارت إىا  وياؾد عبلقال 2016دراسال )أتاؾ اااكؾس،  كاع واختمفت ىـحه الشتيجـة

ؾر اإلتهللاع  ىهللا اىعااك يؽ باىخاهللكات اىظًيال كؾيًل تيؽ كحاور لاع يل اىقيادة، و يؽ كحاور اىد 
ً ل لاا  كحالغااات ياالة، ًدياال تاايؽ 2015دراساال )اىذاااعً، و  اىعداار ( اىتاا  تيشاا  ويااؾد عبلقاال ط

كدتؾا لاع يل اىقيادة، و يؽ كدتؾا اىنكا  االاىعاى  ىهللا قادة كشغساات اىسجتساع اىساهللا  اىعاك ال 
ًدياال 2013دراساال )اىًغي اا ، و  لاا  كجااال اىذااًا  بسحالغااات ياالة، ( اىتاا  تيشاا  ويااؾد عبلقاال ط

ًاف اىتشغيسا  ىاهللا اىعااك يؽ لا  قظااف اىًشاؾر لا   ًا  اىاؾعيى ، وكداتؾا اىرا تيؽ كداتؾا االيتا
 ,O’donnell, Deboraha & Schwab, Mary & Ruchkenدوىال اىكؾ ا ، ودراسال )

Vladilay, 2006  ًا  اىشىدا ، وساؾ ًديال تايؽ االيتا اىتؾالاق ( اىت  أتارت إى  وياؾد عبلقال ط
ً ريل. ىهللا طبل  اىرف  اىدادس، واىثاكؽ ل  واليل ايؾهالؽ األك

 الفخضيات الفخعية التالية: ويتفخع مؼ الفخضية الخئيدة الدابقة
الخؤيـة االسـتخاتيجية ( تايؽ α≤0.05) ا ذات دالىل إحرائيل عشاهلل كداتؾ  عرديل تؾيهلل عبلقل. 1

ً ااااال اىى داااااظيش   واألىـــــجاف السحـــــجدة  ًطل اىًح ًا  اىااااؾعيى  ى عااااااك يؽ لااااا  ي اااااز اىذااااا وااليتااااا
 باىسحالغات اىجشؾ يل.
ة عؼ طخيق إيجاد معامالت ارتباط بيخسؽن  كسا يمؼ صحة ىحه الفخض وتػ التحقق

 ىؽ مبيؼ في الججول التالي:
  (29ججول ) 

 واالغتخاب الؽظيفيىجاف السحجدة  االرتباط بيؼ الخؤية االستخاتيجية واألمعامل 

 الفخضية
معامل 
 بيخسؽن 
 لالرتباط

القيسة 
 االحتسالية
(Sig.) 

 الجاللة

( 0.05α ≥ذات دالىل احرائيل عشهلل كدتؾا دالىل )عرديل تؾيهلل عبلقل 
ًا  اىؾعيى  ى عاك يؽ  ًاتيجيل واألههللاف اىسحهللدة، وااليت ًؤ ل االست تيؽ اى

ً ل اىى دظيش  باىسحالغات  ًطل اىًح  اىجشؾ يلل  ي از اىذ
-0.251* 0.003 

دال 
 احرائياً 
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 .α≤0.05دالىل  ا االرتًاي دال إحرائيًا عشهلل كدتؾ  *

 وقج تبيؼ مؼ الججول الدابق أن:
وها   0.003( تدااوب .Sig، وأن اىقيسال االحتساىيال )0.251-كعاك  االرتًاي يداوب 

دالىاال إحرااائيل وهاانا  ااهللل ع اا  ويااؾد عبلقاال عرداايل ذات  ،(α≤0.05)اىهللالىاال  ا قاا  كااؽ كدااتؾ أ
ًا  اىااؾعيى  ى عاااك يؽ لاا  ي اااز  ًاتيجيل واألهااهللاف اىسحااهللدة، وااليتاا ًؤ اال االساات كتؾسااظل تاايؽ اى

ً ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل... ًطل اىًح  اىذ
ًعيال األوىا  بذار  ك ا ،  مسا سـبق يتزح ًضايل اىى واىتا  ارا  ع ا  وياؾد صاحل اىى

الخؤيـــة االســـتخاتيجية تااايؽ  (α≤0.05)الىااال ذات دالىااال إحراااائيل عشاااهلل كداااتؾا دعردااايل عبلقاال 
ً اال اىى دااظيش    واألىــجاف السحــجدة ًطل اىًح ًا  اىااؾعيى  ىااهللا اىعاااك يؽ لاا  ي اااز اىذاا وااليتاا

 باىسحالغات اىجشؾ يل.
ًؤ ال  ويتزح مؼ خالل الشتائج أن هشار عبلقل ارتًاطيل عردايل، وداىال إحراائيًا تايؽ اى

ًاتيجيل واألهااهللاف ا ًا  اىااؾعيى م حيااث االساات ًاتيجيل إىسحااهللدة، وااليتاا ًؤ اال االساات ااا  ك سااا زادت اى
ً اال اىى دااظيش   ًطل اىًح ًا  اىااؾعيى  ىااهللا اىعاااك يؽ لاا  ي اااز اىذاا واألهااهللاف اىسحااهللدة  قاا  االيتاا

 باىسحالغات اىجشؾ يل، واىعر  صحي .
ؽ تاي كؾيًال ( اىتا  تيشا  وياؾد عبلقال2015كع دراسل )اىذااعً،  ىحه الشتائج واختمفت

ًؤ ل اىؾاضحل واألههللاف اىسحهللدة ىهللا قاادة كشغساات اىسجتساع  استجابات عيشل اىهللراسل ىسدتؾا اى
جابات ؼ ىسدتؾا اىنكا  االاىعاى ، ودراسل اىسهللا  اىعاك ل ل  كجال اىذًا  بسحالغات يلة، واست

ًاتيجيل ( اىتا  أتاارت إىا  وياؾد عبلقال كؾيًال تايؽ 2016)أتؾ اااكؾس،  ًؤ ال االسات واألهاهللاف اى
ً ل لا  كحالغاات  ، و يؽ كحاور اىد ؾر اإلتهللاع  ىهللا اىعاك يؽ باىخهللكاتاىسحهللدة اىظًيال اىعدار

 يلة.
، التخطـــيط الجيـــج( تااايؽ α≤0.05ذات دالىااال إحراااائيل عشاااهلل كداااتؾا )عردااايل عبلقااال تؾياااهلل . 2

ًا  اىؾعيى  ى عاك يؽ ل  ي از ً ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل. وااليت ًطل اىًح  اىذ
وتػ التحقق مؼ صحة ىحه الفخضة عؼ طخيق إيجاد معامالت ارتباط بيخسؽن  كسا 

 ىؽ مبيؼ في الججول التالي:
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 (30ججول )
 لتخطيط الجيج  واالغتخاب الؽظيفياالرتباط بيؼ امعامل 

 الفخضية
معامل 
 بيخسؽن 
 لالرتباط

القيسة 
 االحتسالية
(Sig.) 

 الجاللة

( 0.05α≥ذات دالىل احرائيل عشهلل كدتؾا دالىل ) عرديل تؾيهلل عبلقل
ًطل  ًا  اىؾعيى  ى عاك يؽ ل  ي از اىذ تيؽ اىتخظيط اىجيهلل، وااليت

ً ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ    اىًح
-0.294* 0.000 

دال 
 احرائياً 

 .α≤0.05دالىل  االرتًاي دال إحرائيًا عشهلل كدتؾا  *

 وقج تبيؼ مؼ الججول الدابق أن:
وها   0.000( تدااوب .Sig، وأن اىقيسال االحتساىيال )0.294-االرتًاي يداوب كعاك  

وهاانا  ااهللل ع اا  ويااؾد عبلقاال عرداايل ذات دالىاال إحرااائيل  (α≤0.05)اىهللالىاال  ا قاا  كااؽ كدااتؾ أ
ً ل اىى داظيش   ًطل اىًح ًا  اىؾعيى  ى عاك يؽ ل  ي از اىذ كتؾسظل تيؽ اىتخظيط اىجيهلل، وااليت

 .باىسحالغات اىجشؾ يل
ًعيال  مسـا سـبق يتزح ًضايل اىى واىتا  ارا  ع ا  وياؾد بذار  ك ا ،  اىثاايالصاحل اىى

  التخطــــيط الجيــــج(  تاااايؽ α≤0.05ذات دالىاااال إحرااااائيل عشااااهلل كدااااتؾا دالىاااال )عرداااايل عبلقاااال 
ً ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل. ًطل اىًح ًا  اىؾعيى  ىهللا اىعاك يؽ ل  ي از اىذ  وااليت

ـــائج أن هشاااار عبلقااال ارتًاطيااال عردااايل، وداىااال إحراااائيًا تااايؽ  ويتزـــح مـــؼ خـــالل الشت
ًا  اىؾعيى م حيث اىتخظيط اىجيهلل ًاتيجيل واألههللاف اىسحهللدة  إ، وااليت ًؤ ل االست ا  ك سا زادت اى

ً ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل،  ًطل اىًح ًا  اىؾعيى  ىهللا اىعاك يؽ ل  ي از اىذ ق  االيت
 واىعر  صحي .
تايؽ كؾيًال ( اىتا  تيشا  وياؾد عبلقال 2015كع دراسل )اىذااعً،  ىحه الشتائج واختمفت

استجابات عيشل اىهللراسل ىسدتؾا اىتخظيط اىجيهلل ىاهللا قاادة كشغساات اىسجتساع اىساهللا  اىعاك ال لا  
جابات ؼ ىسداااتؾا اىااانكا  االاىعااااى ، ودراسااال )أتاااؾ اااااكؾس، كجااال اىذاااًا  بسحالغاااات يااالة، واسااات

ويااااؾد عبلقاااال كؾيًاااال تاااايؽ اىتخظاااايط اىجيااااهلل، و اااايؽ كحاااااور اىداااا ؾر ( اىتاااا  أتااااارت إىاااا  2016
ً ل ل  كحالغات يلة،  اإلتهللاع  ىهللا اىعاك يؽ باىخهللكات اىظًيل اىعدر
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ـــال ( تااايؽ α≤0.05ذات دالىااال إحراااائيل عشاااهلل كداااتؾا ) عردااايل تؾياااهلل عبلقااال. 3 ـــ ثيخ الفع  الت
ً ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل. ًطل اىًح ًا  اىؾعيى  ى عاك يؽ ل  ي از اىذ  وااليت

مؼ صحة ىـحه الفخضـة عـؼ طخيـق إيجـاد معـامالت ارتبـاط بيخسـؽن  كسـا  وتػ التحقق
 ىؽ مبيؼ في الججول التالي:

 (31ججول )
   واالغتخاب الؽظيفيالت ثيخ الفعالاالرتباط بيؼ معامل 

 الفخضية
معامل 
 بيخسؽن 
 لالرتباط

القيسة 
 االحتسالية
(Sig.) 

 الجاللة

( 0.05α ≥ذات دالىل احرائيل عشهلل كدتؾا دالىل )عرديل تؾيهلل عبلقل 
ًطل  ًا  اىؾعيى  ى عاك يؽ ل  ي از اىذ تيؽ اىتخظيط اىجيهلل، وااليت

ً ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ    اىًح
-0.121 0.152 

ييً دال 
 احرائياً 

 .α≤0.05دالىل  االرتًاي دال إحرائيًا عشهلل كدتؾا  *

 وقج تبيؼ مؼ الججول الدابق أن:
وها   0.152( تدااوب .Sig، وأن اىقيسال االحتساىيال )0.121-كعاك  االرتًاي يداوب 

وهنا  هللل ع   عهللم ويؾد عبلقل ذات دالىل إحرائيل تايؽ ، (α≤0.05)اىهللالىل  ا ؽ كدتؾ كًً كأ
ً ال اىى داظيش  باىسحالغاات اىتأهيً اىىعاال،  ًطل اىًح ًا  اىاؾعيى  ى عااك يؽ لا  ي ااز اىذا وااليتا

 .اىجشؾ يل
ًعياال اىثاىثاال بذاار  ك اا عااهللم  مســا ســبق يتزــح ًضاايل اىى ًضاايل ، صااحل اىى وصااحل اىى

 اىًهلل  ل:
 التــــ ثيخ الفعــــال ( تاااايؽ α≤0.05عبلقاااال ذات دالىاااال إحرااااائيل عشااااهلل كدااااتؾا )ال تؾيااااهلل 

ً ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل. ًطل اىًح ًا  اىؾعيى  ى عاك يؽ ل  ي از اىذ  وااليت
تايؽ كؾيًال ( اىتا  تيشا  وياؾد عبلقال 2015كع دراسل )اىذااعً،  ىحه الشتائج واختمفت

اساتجابات عيشاال اىهللراساال ىسدااتؾا اىتااأهيً اىىعااال ىاهللا قااادة كشغسااات اىسجتسااع اىسااهللا  اىعاك اال لاا  
جابات ؼ ىسدااتؾا اىااانكا  االاىعااااى ، ودراسااال )أتاااؾ اااااكؾس، بسحالغاااات يااالة، واساااتكجااال اىذاااًا  
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( اىت  أتارت إى  ويؾد عبلقل كؾيًل تيؽ اىتأهيً اىىعال، و يؽ كحااور اىدا ؾر اإلتاهللاع  2016
ً ل ل  كحالغات يلة،  ىهللا اىعاك يؽ باىخهللكات اىظًيل اىعدر

 الستابعــة والتقــؽيػ ( تاايؽ α≤0.05) ذات دالىاال إحرااائيل عشااهلل كدااتؾا عرداايل تؾيااهلل عبلقاال  .4
ً ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل. ًطل اىًح ًا  اىؾعيى  ى عاك يؽ ل  ي از اىذ  وااليت

مؼ صحة ىـحه الفخضـة عـؼ طخيـق إيجـاد معـامالت ارتبـاط بيخسـؽن  كسـا  وتػ التحقق
 ىؽ مبيؼ في الججول التالي:

 (32ججول )
 والتقؽيػ  واالغتخاب الؽظيفيبعة االرتباط بيؼ الستامعامل 

 الفخضية
معامل 
 بيخسؽن 
 لالرتباط

 القيسة االحتسالية
(Sig.) 

 الجاللة

( تيؽ 0.05α≥ذات دالىل احرائيل عشهلل كدتؾا دالىل ) عرديل تؾيهلل عبلقل
ً ل  ًطل اىًح ًا  اىؾعيى  ى عاك يؽ ل  ي از اىذ اىستابعل واىتقؾ ؼ، وااليت

 اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل
 دال احرائياً  0.003 0.245-

 .α≤0.05دالىل  االرتًاي دال إحرائيًا عشهلل كدتؾا  *

 وقج تبيؼ مؼ الججول الدابق أن:
وها   0.003( تدااوب .Sig، وأن اىقيسال االحتساىيال )0.245-كعاك  االرتًاي يداوب 

وهاانا  ااهللل ع اا  ويااؾد عبلقاال عرداايل ذات دالىاال إحرااائيل  ،(α≤0.05)اىهللالىاال  ا قاا  كااؽ كدااتؾ أ
ً ااااال  ًطل اىًح ًا  اىاااااؾعيى  ى عااااااك يؽ لااااا  ي ااااااز اىذااااا كتؾساااااظل تااااايؽ اىستابعااااال واىتقاااااؾ ؼ، وااليتااااا

 اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل
ًابعال بذار  ك ا ،  مسا سـبق يتزح ًعيال اى ًضايل اىى  واىتا  ارا  ع ا  وياؾدصاحل اىى

ـــة والتقـــؽيػ تااايؽ  (α≤0.05)ذات دالىااال إحراااائيل عشاااهلل كداااتؾا دالىااال  عردااايل عبلقااال  الستابع
ً ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل. ًطل اىًح ًا  اىؾعيى  ىهللا اىعاك يؽ ل  ي از اىذ  وااليت

ـــائج أن هشاااار عبلقااال ارتًاطيااال عردااايل، وداىااال إحراااائيًا تااايؽ  ويتزـــح مـــؼ خـــالل الشت
ًا  اىااااؾع ًا   اىستابعاااال واىتقاااؾ ؼااااا  ك ساااا زادت إيى م حياااث اىستابعااال واىتقااااؾ ؼ، وااليتااا قاااا  االيتاااا
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ً اال اىى دااظيش  باىسحالغااات اىجشؾ ياال، واىعراا   ًطل اىًح اىااؾعيى  ىااهللا اىعاااك يؽ لاا  ي اااز اىذاا
 صحي .

تايؽ  كؾيًال ( اىت  تيشا  وياؾد عبلقال2015كع دراسل )اىذاعً،  ىحه الشتائج واختمفت
استجابات عيشل اىهللراسل ىسدتؾا اىستابعل واىتقؾ ؼ ىهللا قادة كشغسات اىسجتسع اىسهللا  اىعاك ال لا  

جابات ؼ ىسداااتؾا اىااانكا  االاىعااااى ، ودراسااال )أتاااؾ اااااكؾس، كجااال اىذاااًا  بسحالغاااات يااالة، واسااات
( اىتااا  أتاااارت إىااا  وياااؾد عبلقااال كؾيًااال تااايؽ اىستابعااال واىتقاااؾ ؼ، و ااايؽ كحااااور اىدااا ؾر 2016

ً ل ل  كحالغات يلة،ا  إلتهللاع  ىهللا اىعاك يؽ باىخهللكات اىظًيل اىعدر
   ومشاقذتيا:الخابعنتائج الدؤال  4.5

  شص اىدؤال ع   كا    :
في جياز الذخطة  ىل يؽجج ت ثيخ ألبعاد فاعمية القيادة عمى االغتخاب الؽظيفي لجى العامميؼ

 البحخية الفمدطيشي بالسحافعات الجشؽبية؟
ًضيل اىتاىيل: عؽوىئليابل    هنا اىدؤال تؼ صيايل اىى

بعـــاد فاعميـــة القيـــادة أ( بـــيؼ 0.05α≥داللـــة إحرـــائية عشـــج مدـــتؽى داللـــة ) ذايؽجـــج تـــ ثيخ 
مجتسعــة )الخؤيــة االســتخاتيجية واالىــجاف السحــجدة   التخطــيط الجيــج  التــ ثيخ الفعــال  الستابعــة 

في جياز الذخطة البحخيـة الفمدـطيشي والتقؽيػ( مجتسعة عمى االغتخاب الؽظيفي لجى العامميؼ 
 بالسحافعات الجشؽبية.

الخؤيــــة االســــتخاتيجية واألىــــجاف )بعاااااد لاع ياااال اىقيااااادة ى ؾقاااؾف ع اااا  كدااااتؾا تااااأهيً أو 
ًا  اىاؾعيى  ُكجتسعال ع ا   يخ الفعـال  الستابعـة والتقـؽيػ(السحجدة  التخطيط الجيـج  التـ ث االيتا

ً ااال  ًطل اىًح اىى داااظيش  باىسحالغاااات اىجشؾ يااال، اساااتخهللم اىًاحاااث ىاااهللا اىعااااك يؽ لااا  ي ااااز اىذااا
 و سرؽ استشتاج كا    :  ،اختًار االاحهللار اىستعهللد

ً ال  تاأهً براؾرة (اىستغياً اىتاابع) االغتـخاب الـؽظيفين االاحهللار اىش اائ  أ  ًيؽ اسؾذج .1  يؾه
 .خ الفعال(الت ثي)التخطيط الجيج   ؽ دالىل إحرائيل بر  كؽ اىًُعهلل وذات

ىعاهللم وياؾد  )الخؤية االستخاتيجية واالىجاف السحجدة  الستابعـة والتقـؽيػ(ؽ  اىًُعهللتؼ استًعاد  .2
 االغتخاب الؽظيفي.ذا دالىل احرائيل كع  تأهيً
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ًت اتائج اىتح ي   .3 ، تيشسا ت غ كعاك  اىتحهلل هلل اىسعهللل 0.337-ن كعاك  االرتًاي ت غ  أأع 
 ؽ اىًُعاهلل تاأهيًى  إيعؾد  الؽظيفياالغتخاب كؽ اىتغيً ل   %11.4ن وهنا يعش  أ ،0.114

ًا % يعؾد ىعؾا89.6واىًاق    الفعال( الت ثيخ)التخطيط الجيج  ل  اىستغيً اىسدتق   كا  أخا
 .(االغتخاب الؽظيفي) تؤهً ع   اىستغيً اىتابع

 (33ججول )
 في االغتخاب الؽظيفي فاعمية القيادةبعاد ألنتائج اختبار تحميل االنحجار الستعجد 

الستغيخ 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R²) 
معامل 
 التحجيج

F 
 السحدؽبة

DF  درجات
 الحخية

Sig. 
مدتؽى 
 الجاللة

ß معامل االنحجار 
T 

 السحدؽبة

Sig. 
مدتؽى 
 الجاللة

االغتخاب 
 الؽظيفي

-
0.337 

0.114 4.361 

 4 االنحجار

0.000 

السقجار 
 الثابت

3.824 13.31 0.000 

التخطيط 
 الجيج

-0.263 2.040 0.043 

 136 البؽاقي

 الت ثيخ
 الفعال

0.187- 1.933 0.05 

مؼ السعادلة لعجم الجاللة  انالسدتبعج الب عجان
 االحرائية

الخؤية 
االستخاتيجية 
واالىجاف 
 السحجدة

-0.140 
-

1.065 
0.289 

الستابعة 
 والتقؽيػ

-0.103 
-

0.726 
0.469 

 خ:الت ثيمعادلة 
 .يخ الفعال(الت ث) * 0.187 - (التخطيط الجيج)*  0.263 - 3.824 = االغتخاب الؽظيفي
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 :مسا سبق يتزح
ااخىااض اىستغياً  ىا إدب ؤ  ا لاإن ذىاػ مبسقاهللار وحاهللة واحاهللة )التخطيط الجيـج(عشهلل ز ادة 

 (.0.263بسقهللار ) )االغتخاب الؽظيفي(اىتابع 
اىستغيااً  ااخىاااضىاا  إدب ؤ  اا م لااإن ذىااػبسقااهللار وحااهللة واحااهللة الفعــال( التــ ثيخ)عشااهلل ز ااادة 

 (.0.187بسقهللار ) )االغتخاب الؽظيفي(اىتابع 
ًارأوهااانا كاااا  اااهللعؾ اىسعشيااايؽ كاااؽ  هيً أاىتخظيط اىجياااهلل واىتااابااا االهتساااام إىااا  صاااحا  اىقااا

ًا  اىاؾعيى  داخا  حياث تل اادة ها ،اىىعال ً ؽ  اشخىض االيتا ً ال،ن ؽ اىستغيا ًطل اىًح  ي ااز اىذا
ًيع اىًاحث استًعاد  ًاتيجيل واألههللاف اىسحاهللدة، واىستابعال واىتقاؾ ؼم و  ًؤ ل االست ىؾياؾد كتابعال اى

ًا ،اىسيهللان حقيقي ل ل   قيادة كاع صاعؾ ل لا  اىتشىيان ع ا  ههللاف واضحل ىأ يجيل و توويؾد رؤ ل است
 رض اىؾاقع.أ

   ومشاقذتيا:الخامذنتائج الدؤال  5.5
   شص اىدؤال ع   كا    :

لفاعمية القيادة لجى قادة جياز  (α≤0.05) تؽجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؽى ىل 
الذخطة البحخية مؼ وجية نعخ العـامميؼ فيـو  تعـدى لستغيـخ )السؤىـل العمسـي  الفئـة العسخيـة  

 ؟(الختبة العدكخية
ًضيل عؽوىئليابل  ًئيدل هنا اىدؤال تؼ صيايل اىى   اىتاىيل: اى

لفاعميـــة القيـــادة فـــي جيـــاز ( α≤0.05) ى ذات داللـــة إحرـــائية عشـــج مدـــتؽ  فـــخوق تؽجـــج  ال
 الذخطة البحخية الفمدطيشي بالسحافعات الجشؽبية  تعدى إلى الستغيخات الجيسؽغخافية.

 ويتفخع مؼ الفخضية الخئيدة الدابقة الفخضيات الفخعية التالية:
ًو  ذات دالىل إحرائيل عشهلل كدتؾا . 1 ىهللا  فاعمية القيادةل  كدتؾا  (α≤0.05)ال تؾيهلل ل

ً ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل، تعلا  ًطل اىًح  .لمعسخاىعاك يؽ ل  ي از اىذ
  كسا One-Way ANOVAوتػ التحقق مؼ صحة ىحه الفخضية باستخجام اختبار 

 ىؽ مبيؼ في الججول التالي:
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 (34ججول رقػ )
 العسخ لستغيخ ANOVAنتائج اختبار غالتبايؼ األحاديغ 

 السجال
 الستؽسطات

 قيسة
 tاالختبار 

 القيسة
 االحتسالية

(Sig.) 
 49-40 39-30 30قل مؼ أ

سشة  50
 ف كثخ

ًاتيجيل واألههللاف اىسحهللدة ًؤ ل االست  0.049 2.684 3.43 3.62 3.27 3.06 أواًل: اى
 0.056 2.583 3.6 3.66 3.28 3.14 هاايًا: بعهلل اىتخظيط اىجيهلل

 0.068 2.424 3.35 3.34 3.09 2.72 اىتأهيً اىىعالهاىثًا: بعهلل 
 0.016 3.578 3.6 3.42 3.18 2.87 رابعًا: بعهلل اىستابعل واىتقؾ ؼ

 0.020 3.390 3.49 3.51 3.2 2.95 السحؽر األول: فاعمية القيادة

قاا  كااؽ كدااتؾا أاىسقات اال الختًااار "اىتًااا ؽ األحااادب"  (.Sig)تًاايؽ أن اىقيساال االحتساىياال 
 ،0.02حيث كاا  كداتؾا اىهللالىال  )فاعمية القيادة(كحؾر  إليساى باىشدًل  (α≤0.05)اىهللالىل 

ًو  كعشؾ اال تاايؽ اسااتجابات اىسًحااؾهيؽ حااؾل  لاع ياال اىقيااادة كحااؾر يساااى  إكسااا  ؾضاا  ويااؾد لاا
ً ل العسختعلا ىستغيً  ًو  ىراى   اىى ل اىعس  .سشة 49 –40مؼ ، وكاا  اىى
ًضاايل  مســا ســبق يتزــح ًعياالعااهللم صااحل اىى ًضاايل  اىدااابقل اىى بذاار  ك اا ، وصااحل اىى

 اىًهلل  ل:
ًو  ذات دالىل إحرائيل عشهلل كدتؾا  ل  كدتؾا لاع يل اىقيادة ىهللا  (α≤0.05)تؾيهلل ل

ً ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل، تعلا  ًطل اىًح  .لمعسخ ىستغيً اىعاك يؽ ل  ي از اىذ
ًة ىااهللا هاانل اىى اال، واختبلط ااا بااأن هاانل اىشتيجال قااهلل الباحــث  ويــخى  تكااؾن لاا  كدااتؾا اىخًا

ًا. ًًا ىكًً سش ؼ كقارال باىى ات األخ  اىسًاتً باىقيادةم اغ
ًو  ذات دالىل إحرائيل عشهلل كدتؾا . 2 ىاهللا  فاعميـة القيـادةلا  كداتؾا  (α≤0.05)ال تؾيهلل ل

ً اااال اىى دااااظيش  باىسحالغااااات اىجشؾ ياااال، تعاااالا  ًطل اىًح لمختبــــة  ىستغيااااً اىعاااااك يؽ لاااا  ي اااااز اىذاااا
 .العدكخية

  كسا One-Way ANOVAوتػ التحقق مؼ صحة ىحه الفخضية باستخجام اختبار 
 ىؽ مبيؼ في الججول التالي:
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 (35ججول رقػ )
 الختبة العدكخية لستغيخ ANOVAنتائج اختبار غالتبايؼ األحاديغ 

 السجال
 الستؽسطات

 قيسة
 tاالختبار 

 القيسة
 االحتسالية

(Sig.) 
 عقيج/عسيج مقجم رائج نقيب ولأمالزم  مالزم

ًاتيجيل واألههللاف اىسحهللدة ًؤ ل االست  0.277 1.277 4.14 3.33 3.46 3.32 3.40 3.08 أواًل: اى
 0.125 1.759 4.00 3.59 3.72 3.37 3.29 3.12 هاايًا: بعهلل اىتخظيط اىجيهلل

 0.123 1.770 4.00 2.94 3.37 3.23 3.04 2.73 هاىثًا: بعهلل اىتأهيً اىىعال
 0.044 2.356 4.21 3.27 3.55 3.17 3.19 2.92 رابعًا: بعهلل اىستابعل واىتقؾ ؼ

 0.073 2.066 4.09 3.28 3.53 3.27 3.23 2.96 السحؽر األول: فاعمية القيادة

ًا  االختًار حيث تؼ دكج رتًل عقيهلل وعسيهلل كع بع*  ًار ك  رتًل ىحهللا =إض حت   تدش  اي  1ن تك

كًً كؽ كدتؾا أاىسقات ل الختًار "اىتًا ؽ األحادب"  (.Sig)تًيؽ أن اىقيسل االحتساىيل 
حيث كاا  كدتؾا اىهللالىل  )فاعمية القيادة(يساى  كحؾر باىشدًل إل (α≤0.05)اىهللالىل 
ًو  كعشؾ ل تيؽ استجابات اىسًحؾهيؽ حؾل ، 0.073 يساى  لاع يل إكسا  ؾض  عهللم ويؾد ل

 .الختبة العدكخيةاىقيادة ىستغيً 
ًضيل  مسا سبق يتزح ًعيلصحل اىى واىت  ار  ع   عهللم بذر  ك  ،  اىدابقل اىى

ًو  ذات دالىل إحرائيل عشهلل كدتؾا  ىهللا  فاعمية القيادةل  كدتؾا  (α≤0.05)ويؾد ل
ً ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل، تعلا ىستغيً  ًطل اىًح الختبة اىعاك يؽ ل  ي از اىذ

 .العدكخية
ً ل اىى دظيش  ى ؼ اى   ويفدخ الباحث ذلغ ًطل اىًح بأن يسيع اىزًاي اىعاك يؽ ل  ي از اىذ

ً ل اىت   ًتًل اىعدر ًة ل  كدتؾا لاع يل قيادت ؼ، بغض اىشغً عؽ اىسؾقع اىؾعيى ، أو اى اىشغ
 يحس  ا.

ًو   ( اىت  تيش  ويؾد2016كع دراسل )أتؾ ااكؾس،  ىحه الشتائج واختمفت ذات  ل
قادة اىخهللكات اىظًيل ىهللا  فاعمية القيادةل  كدتؾا  (α≤0.05)دالىل إحرائيل عشهلل كدتؾا 

ً ل ل  كحالغات يلة كؽ وي ل اغً اىعاك يؽ لي ا ، الختبة العدكخية، تعلا ىستغيً اىعدر
ًتًل   مالزم.وىراى  حس ل اى
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ًو  ذات دالىل إحرائيل عشهلل كدتؾا . 3 ىهللا  فاعمية القيادةل  كدتؾا  (α≤0.05)ال تؾيهلل ل
ً ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل، تعلا  ًطل اىًح  لمسؤىل العمسي.اىعاك يؽ ل  ي از اىذ

  كسا One-Way ANOVAوتػ التحقق مؼ صحة ىحه الفخضية باستخجام اختبار 
 ىؽ مبيؼ في الججول التالي:

 (36ججول رقػ )
 السؤىل العمسي ANOVAنتائج اختبار غالتبايؼ األحاديغ 

 السجال
 الستؽسطات

 قيسة
 tاالختبار 

 القيسة
 االحتسالية

(Sig.) 
دراسات 
 عميا

 بكالؽريؽس
دبمؽم 
 متؽسط

ثانؽية 
 عامة

 غيخ ذلغ

ًاتيجيل واألههللاف اىسحهللدة ًؤ ل االست  0.274 1.298 3.17 3.34 3.58 3.26 2.83 أواًل: اى
 0.165 1.650 2.89 3.27 3.62 3.35 2.84 هاايًا: بعهلل اىتخظيط اىجيهلل

 0.142 1.753 3.11 3.05 3.41 3.02 2.29 هاىثًا: بعهلل اىتأهيً اىىعال
 0.052 2.410 2.86 3.14 3.38 3.19 2.43 رابعًا: بعهلل اىستابعل واىتقؾ ؼ

 0.086 2.083 3.01 3.2 3.5 3.2 2.6 السحؽر األول: فاعمية القيادة

كًاً كاؽ كداتؾا أاىسقات ال الختًاار "اىتًاا ؽ األحاادب"  (.Sig)تًيؽ أن اىقيسل االحتساىيال 
ــــة القيــــادة(كحااااؾر  إليساااااى باىشدااااًل ( α≤0.05)اىهللالىاااال  حيااااث كاااااا  كدااااتؾا اىهللالىاااال  )فاعمي
ًو  كعشؾ اال تاايؽ اسااتجابات اىسًحااؾهيؽ حااؾل ، 0.086 لاع ياال  يساااى إكسااا  ؾضاا  عااهللم ويااؾد لاا

 .السؤىل العمسياىقيادة ىستغيً 
ًعيال اىداابقل بذار  ك ا ، واىتا  ارا  ع ا  عاهللم  مسـا سـبق يتزح ًضايل اىى صاحل اىى

ًو  ذات دالىااال إحراااائيل عشاااهلل كداااتؾا ) ىاااهللا  فاعميـــة القيـــادة( لااا  كداااتؾا α≤0.05وياااؾد لااا
ً ااال اىى داااظيش  باىسحالغاااات اىجشؾ يااال، تعااالا ىستغياااً  ًطل اىًح السؤىـــل اىعااااك يؽ لااا  ي ااااز اىذااا

 .العمسي
إىا  أن كداتؾا لاع يال اىقياادة واضا  ىجسياع اىعااك يؽ لا  اىج ااز،  ذلـغ ويفدخ الباحث

ًاتيجيل، واىتخظايط اىجياهلل، أو اىتاأهيً اىىعاال،  ًؤ ل االست سؾاً  ع   صعيهلل األههللاف اىؾاضحل، واى
ًة اىذااك ل أو اىستابعل واىتقؾ ؼ،  ًد، و ؾساع كاؽ اىشغا ريؼ أن اىسؤه  اىع سا   ل اهلل كاؽ كاهللركات اىىا

 ىسحهللهات األكؾر.



                             

   

 انيحهُم وانُقاظ  انّخايصانفصم 

119 

ًو  ذات 2016، كع دراسل )أتؾ ااكؾس ىحه الشتائج تمفتواخ ( اىت  تيش  ويؾد ل
ل  كدتؾا لاع يل اىقيادة ىهللا قادة اىخهللكات اىظًيل  (α≤0.05)دالىل إحرائيل عشهلل كدتؾا 

ً ل ل  كحالغات يلة كؽ وي ل اغً اىعاك يؽ لي ا، تعلا ىستغيً اىسؤه  اىع س  ، اىعدر
( اىت  أتارت إى  ويؾد 2015وىراى  اىن ؽ كؤه  ؼ اىع س  دت ؾم لسا دون، ودراسل )اىذاعً، 

ًو  ذات دالىل  ل  كدتؾا لاع يل اىقيادة ىهللا قادة كشغسات  (α≤0.05)إحرائيل عشهلل كدتؾا ل
اىسجتسع اىسهللا  اىعاك ل ل  كجال اىذًا  بسحالغات يلة كؽ وي ل اغً اىعاك يؽ لي ا، تعلا 

 ، وىراى  اىن ؽ كؤه  ؼ اىع س  براىؾر ؾس لأع  .ً اىسؤه  اىع س ىستغي
   ومشاقذتيا:الدادسنتائج الدؤال  6.5

  شص اىدؤال ع   كا    :
في مدـتؽى االغتـخاب الـؽظيفي  (α≤0.05)ىل تؽجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؽى 

 ؟العسخية  الختبة العدكخية(  الفئة لجى العامميؼ في الجياز  تعدى لستغيخ )السؤىل العمسي
ًئيدل اىتاىيل: عؽوىئليابل  ًضيل اى   هنا اىدؤال تؼ صيايل اىى

فـي مدـتؽى االغتـخاب الـؽظيفي  (α≤0.05)ال تؽجج فخوق ذات داللة إحرـائية عشـج مدـتؽى 
العـــامميؼ فـــي جيـــاز الذـــخطة البحخيـــة الفمدـــطيشي بالسحافعـــات الجشؽبيـــة  تعـــدى إلـــى  لـــجى

 الستغيخات الجيسؽغخافية.
 ويتفخع مؼ الفخضية الخئيدة الدابقة الفخضيات الفخعية التالية:

ًو  ذات دالىال إحرااائيل عشاهلل كداتؾا . 1  االغتـخاب الــؽظيفيلا  كدااتؾا  (α≤0.05)ال تؾياهلل لا
ً ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل، تعلا  ًطل اىًح  . لعسخا ىستغيً ىهللا اىعاك يؽ ل  ي از اىذ

  كسـا One-Way ANOVAوتػ التحقق مؼ صحة ىحه الفخضية باسـتخجام اختبـار 
 ىؽ مبيؼ في الججول التالي:

 (37ججول رقػ )
 العسخلستغيخ  ANOVAنتائج اختبار غالتبايؼ األحاديغ 

 السجال
 الستؽسطات

 قيسة
 tاالختبار 

 القيسة
 االحتسالية

(Sig.) 
 49-40 39-30 30قل مؼ أ

سشة  50
 ف كثخ
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 0.589 0.642 2.71 2.34 2.28 2.49 أواًل: اىعلىل
 0.911 0.179 2.67 2.57 2.73 2.7 هاايًا: اىعجل

 0.076 2.339 3.07 2.91 3.22 3.44 هاىثًا: اىبلكعيار ل
 0.848 0.268 2.3 2.62 2.67 2.69 رابعًا: اىبلكعش 

 0.711 0.459 2.69 2.61 2.73 2.83 السحؽر الثاني: االغتخاب الؽظيفي

كًاً كاؽ كداتؾا أاىسقات ال الختًاار "اىتًاا ؽ األحاادب"  (.Sig)تًيؽ أن اىقيسل االحتساىيال 
حيااث كاااا  كدااتؾا اىهللالىاال   )االغتــخاب الــؽظيفي(يساااى  كحااؾر باىشدااًل إل( α≤0.05)اىهللالىاال 
ًو  كعشؾ اال تاايؽ اسااتجابات اىسًحااؾهيؽ حااؾل  ،0.711 كحااؾر يساااى  إكسااا  ؾضاا  عااهللم ويااؾد لاا

ًا  اىؾعيى  تعلا ىستغيً   العسخ.االيت
ًعياال اىداابقل بذاار  ك ا ، واىتاا  ارا  ع اا  عااهللم  مســا ســبق يتزـح ًضايل اىى صااحل اىى

ًو  ذات دالىاال إحرااائيل عشااهلل كدااتؾا ) ىااهللا  االغتــخاب الــؽظيفيتؾا ( لاا  كدااα≤0.05وياؾد لاا
ً ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل، تعلا ىستغيً  ًطل اىًح  .العسخاىعاك يؽ ل  ي از اىذ

ـــغ ًل احاااؾ كداااتؾا  ويفدـــخ الباحـــث ذل إىااا  أن عساااً اىسؾعاااف ال تاااؤهً كاااؽ وي ااال اغااا
ًا  اىااؾعيى  ى عاااك يؽ لاا  اىج اااز، لًي اال اىعساا ، واىؾضااع اىسعيذاا  اىرااع ،  ااؤهً ع اا   االيتاا

 يع اىعاك يؽ بجسيع أعسارهؼ.يس
ًو  لا  ( اىتا  أتاارت إىا  عاهللم وياؾد 2012تًات، كع دراسل ) الشتائجواتفقت ىحه  لا

ًا  اىؾعيى كدتؾا  ، ودراسال ىاهللا اىعااك يؽ لا  اىجاكعاات اىى داظيشيل ىستغياً اىعساًتعلا  االيت
ًب،  ًو  لاا  كدااتؾا عااهللم ويااؾد ( اىتاا  أكااهللت 2011)اىهللوساا ًا  اىااؾعيى لاا ىستغيااً تعاالا  االيتاا

ً ااااض، ودراسااال  اىعساااً ًس اىحاااهللود لااا  كهلل شااال اى ً ااال اىعاكااال ىحااا ىاااهللا اىزاااًاي اىعااااك يؽ لااا  اىسهلل 
ًوقاا ،  ًو  لاا  كدااتؾا ( اىتاا  تيشاا  عااهللم ويااؾد 2015)اىع ًا  اىااؾعيى لاا ىستغيااً تعاالا  االيتاا

ًر ؽ اىسًعهلل ؽ ىقظاف يلة. اىعسً ًا اىسح  ىهللا األس
ًو  لاا  كدااتؾا ( اىتاا  تيشاا  ويااؾد 2017كااع دراساال )سااعيهلل،  الشتــائجواختمفــت ىــحه  لاا

ًا  اىااؾعيى  تعاالا لاا  كحالغااات ياالة  وزارة األوقاااف، واىذاا ؾن اىهلل شياالىااهللا اىعاااك يؽ لاا   االيتاا
ًاا ، ىستغيً اىعساً ًو  لا  كداتؾا وياؾد ( اىتا  أتاارت إىا  2013، ودراسال )اىذا  ًا  لا االيتا

ً اال اىعاكاال ى جااؾازاىااهللا  اىااؾعيى  ً اااض ضااًاي اىسهلل  ، ودراساال )أتااؾ ىستغيااً اىعسااًتعاالا ت لاا  اى
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ًو  ويااااؾد ( اىتاااا  استخ راااا  2011ساااا ظان،  ًا  لاااا  كدااااتؾا  تعاااالا ىستغيااااً اىعسااااً لاااا االيتاااا
ً يل، واىتع يؼ ل  قظاف يلة. اىؾعيى   ىهللا اىعاك يؽ ل  وزارة اىت

ًو  ذات دالىال إحرااائيل عشاهلل كداتؾا . 2  االغتـخاب الــؽظيفيلا  كدااتؾا  (α≤0.05)ال تؾياهلل لا
ً ااااال اىى داااااظيش  باىسحالغاااااات اىجشؾ يااااال، تعااااالا  ًطل اىًح لمختبـــــة ىاااااهللا اىعااااااك يؽ لااااا  ي ااااااز اىذااااا

 .العدكخية
  كسـا One-Way ANOVAوتػ التحقق مؼ صحة ىحه الفخضية باسـتخجام اختبـار 

 ىؽ مبيؼ في الججول التالي:
 (38ججول رقػ )
 الختبة العدكخية ANOVAنتائج اختبار غالتبايؼ األحاديغ 

 السجال
 الستؽسطات

 قيسة
 tاالختبار 

 القيسة
 االحتسالية

(Sig.) 
 عقيج/عسيج مقجم رائج نقيب ولأمالزم  مالزم

 0.003 3.868 1.63 1.46 3.07 2.29 2.21 2.50 أواًل: اىعلىل
 0.139 1.697 1.90 2.03 2.97 2.64 2.55 2.84 هاايًا: اىعجل

 0.083 1.999 1.90 2.83 3.41 3.22 3.06 3.37 هاىثًا: اىبلكعيار ل
 0.227 1.403 1.70 2.00 2.79 2.76 2.46 2.78 رابعًا: اىبلكعش 

 0.020 2.783 1.78 2.07 3.06 2.73 2.57 2.87 السحؽر الثاني: االغتخاب الؽظيفي

ًا  االختًار حيث إًل عقيهلل وعسيهلل كع بعض حت   تدش  تؼ دكج رت * ًار ك  رتًل ىحهللا =إي  1ن تك

قاا  كااؽ كدااتؾا أاىسقات اال الختًااار "اىتًااا ؽ األحااادب"  (.Sig)تًاايؽ أن اىقيساال االحتساىياال 
حيااث كاااا  كدااتؾا اىهللالىااال  )االغتــخاب الــؽظيفي(يساااى  كحااؾر باىشدااًل إل( α≤0.05)اىهللالىاال 
ًو  كعشؾ ل تيؽ استجابات اىسًحؾهيؽ حؾل  ،0.02 ًا   كحاؾريساى  إكسا  ؾض  ويؾد ل االيتا

ًو  ىراى  رتًل  ،الختبة العدكخيةاىؾعيى  ىستغيً   .الخائجوكاا  اىى
ًضاايل  مســا ســبق يتزــح ًعياال اىدااابقل بذاار  ك اا ، وصااحل اىى ًضاايل اىى عااهللم صااحل اىى

 اىًهلل  ل:
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ًو  ذات دالىل إحرائيل عشهلل كدتؾا )  االغتخاب الؽظيفي( ل  كدتؾا α≤0.05تؾيهلل ل
ً ال اىى داظيش  باىسحالغاات اىجشؾ يال، تعالا ىستغياً  ًطل اىًح الختبـة ىهللا اىعاك يؽ ل  ي ااز اىذا

 .العدكخية
ًوف  ويفدـــخ الباحـــث ذلـــغ ً ل  اااؤهً لااا  تغياااً طًيعااال عااا ًتًااال اىعدااار باااأن اىتاااهللرج لااا  اى

ًتااا  اىقياديااال  ًائاااهلل تعتًاااً تهللايااال ى  اىعسااا ، أو حتااا  اىسراااان اىاااؾعيى  ى سؾعاااف، كساااا وأن رتًااال اى
ًًا ىعااهللم تااؾلً تي اال )اىداا ًيؼ كااؽ ذىااػ  ؾاياا  اىسؾعىااؾن صااعؾ ل لاا  تحقيااق اىاانات اغاا اكيل(، و اااى

 عس  كشاسًل تداعهللهؼ ل  كسارسل أدوارهؼ اىقياديل لي ا.
ًو  ذات دالىل إحرائيل عشهلل كدتؾا . 3  االغتخاب الؽظيفيل  كدتؾا  (α≤0.05)ال تؾيهلل ل

ً ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل، تعلا  ًطل اىًح  لمسؤىل العمسي.ىهللا اىعاك يؽ ل  ي از اىذ
  كسا One-Way ANOVAوتػ التحقق مؼ صحة ىحه الفخضية باستخجام اختبار 

 ىؽ مبيؼ في الججول التالي:
 (39ججول رقػ )
 السؤىل العمسي ANOVAنتائج اختبار غالتبايؼ األحاديغ 

 السجال
 الستؽسطات

 قيسة
 tاالختبار 

 القيسة
 االحتسالية

(Sig.) 
دراسات 
 عميا

 بكالؽريؽس
دبمؽم 
 متؽسط

ثانؽية 
 عامة

 غيخ ذلغ

 0.514 0.820 2.44 2.61 2.44 2.35 1.94 أواًل: اىعلىل
 0.739 0.496 2.95 2.92 2.58 2.65 2.6 هاايًا: اىعجل

 0.605 0.683 2.75 3.04 3.29 3.28 3.18 هاىثًا: اىبلكعيار ل
 0.972 0.129 2.45 2.7 2.58 2.65 2.82 رابعًا: اىبلكعش 

 0.982 0.102 2.65 2.82 2.72 2.73 2.63 السحؽر الثاني: االغتخاب الؽظيفي

كًاً كاؽ كداتؾا أاىسقات ال الختًاار "اىتًاا ؽ األحاادب"  (.Sig)تًيؽ أن اىقيسل االحتساىيال 
حيااث كاااا  كدااتؾا اىهللالىااال  )االغتــخاب الــؽظيفي(يساااى  كحااؾر باىشدااًل إل( α≤0.05)اىهللالىاال 
ًو  كعشؾ اال تاايؽ اسااتجابات اىسًحااؾهيؽ حااؾل  0.982  كحااؾريساااى  إكسااا  ؾضاا  عااهللم ويااؾد لاا

ًا  اىؾعيى  ىستغيً   .السؤىل العمسيااليت
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ًعيال اىداابقل بذار  ك ا ، واىتا  ارا  ع ا  عاهللم  مسـا سـبق يتزح ًضايل اىى صاحل اىى
ًو  ذات دالىاال  ىااهللا  االغتــخاب الــؽظيفي( لاا  كدااتؾا α≤0.05إحرااائيل عشااهلل كدااتؾا )وياؾد لاا

ً ااال اىى داااظيش  باىسحالغاااات اىجشؾ يااال، تعااالا ىستغياااً  ًطل اىًح السؤىـــل اىعااااك يؽ لااا  ي ااااز اىذااا
 .العمسي

ًاد عيشل اىهللراسل ع ا  اخاتبلف كاؤهبلت ؼ اىع سيال لا  كؾاي ال  ويفدخ الباحث ذلغ بأن أل
ًا  يرااؾن ى ااؼ اىقاهللرة ع اا  اىتعاكاا  كااع  وىانىػ، لااإن ياااىًيت ؼ كاؽ حس اال اىذاا ادات اىع سياال، االيتا

ًا  اىؾعيى .  كدًًات االيت
ًو  لاا  كدااتؾا ( اىتاا  أتااارت إىاا  عااهللم ويااؾد 2012كااع دراساال )تااًات،  ًا  لاا االيتاا

ًب، ىااااهللا اىعاااااك يؽ لاااا  اىجاكعااااات اىى دااااظيشيل ىستغيااااً اىعسااااًتعاااالا  اىااااؾعيى  ، ودراساااال )اىهللوساااا
ًو  لاا  كدااتؾا عااهللم ويااؾد ( اىتاا  أكااهللت 2011 ًا  اىااؾعيى لاا ىااهللا  ىستغيااً اىعسااًتعاالا  االيتاا

ً اض،  ًس اىحهللود ل  كهلل شل اى ً ل اىعاكل ىح  اىزًاي اىعاك يؽ ل  اىسهلل 
ًو  لا  كداتؾا ( اىت  تيش  عهللم ويؾد 2017)سعيهلل،  كع دراسل واتفقت ىحه الشتائج لا

ًا  اىااؾعيى  تعاالا لاا  كحالغااات ياالة  وزارة األوقاااف، واىذاا ؾن اىهلل شياالاىعاااك يؽ لاا   ىااهللا االيتاا
ًوقاا ،  اىسؤهاا  اىع ساا ،ىستغيااً  ًو  لاا  كدااتؾا ( اىتاا  تيشاا  عااهللم ويااؾد 2015ودراساال )اىع لاا

ًا  اىااؾعيى  ًر ؽ اىسًعااهلل ؽ ىقظاااف ياالة، ىستغيااً تعاالا  االيتاا ًا اىسحاا اىسؤهاا  اىع ساا  ىااهللا األساا
ًو  ل  كدتؾا ( اىت  أتارت إى  عهللم ويؾد 2012ودراسل )تًات،  ًا  اىؾعيى ل تعالا  االيت

( 2011ودراساال )أتااؾ ساا ظان، اىسؤهاا  اىع ساا  ىااهللا اىعاااك يؽ لاا  اىجاكعااات اىى دااظيشيل، ىستغيااً 
ًو  وياؾد اىتا  استخ راا  عااهللم  ًا  اىااؾعيى لا  كدااتؾا  اىسؤهاا  اىع ساا تعاالا ىستغياً  لاا  االيتاا

ً يل، واىتع يؼ ل  قظاف يلة.  ىهللا اىعاك يؽ ل  وزارة اىت
ـــت ـــائج واختمف ًة، وتاااعيًات، وأتاااؾ كقاااهللم،  كاااع دراسااال ىـــحه الشت ( اىتااا  2014)أتاااؾ ساااس

ًو   ًا  اىااؾعيى لاا  كدااتؾا  تؾصاا   إىاا  عااهللم ويااؾد لاا أعزااا  هي اال اىتااهللر   لاا  ىااهللا  االيتاا
 اىسؤه  اىع س .ىستغيً تعلا ياكعت  اىقهللس، واىخ ي  
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 الفرل: م مخص
ًاض اىشتاااائج اىتااا  تؾصااا   إىي اااا اىهللراسااال لااا  ضاااؾ  اىتح يااا   تاااؼ لااا  هااانا اىىرااا  اساااتع

ًف  عااؽاإلحرااائ م حيااث تساا  اإليابااال  كدااتؾا لاع يااال  إىاا أساا  ل اىهللراسااال اىحاىياال، وتااؼ اىتعااا
ً اااال اىى دااااظيش  اىقيااااادة، وكدااااتؾا اال ًطل اىًح ًا  اىااااؾعيى ، ىااااهللا اىعاااااك يؽ لاااا  ي اااااز اىذاااا يتاااا

ًف  ً ط تاااايؽ لاع ياااال اىقيااااادة،  إىاااا باىسحالغااااات اىجشؾ ياااالم كاااانىػ تااااؼ اىتعاااا اااااؾف اىعبلقاااال اىتاااا  تاااا
ًو  ذات اىهللالىاااال اإلحرااااائيل تاااايؽ  ًا  اىااااؾعيى ، إضااااالل إىاااا  ذىاااػ تااااؼ اإلتااااارة إىاااا  اىىااا وااليتااا

ًات اساااتجابات اىسًحاااؾهيؽ حاااؾل لاع يااال اى ًا  اىاااؾعيى  اىتااا  تعااالا ى ستغيااا قياااادة، وحاااؾل االيتااا
ًاليااال، وكاااؽ هاااؼ تاااؼ تىدااايً اىشتاااائج، واىتعقيااا  ع ي اااا، باإلضاااالل إىااا  تياااان أويااا  اىتذااااب ،  اىهلليسغ

 واالختبلف كع اىهللراسات اىدابقل.
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 الدادسالفرل . 6
 ياوتؽصيات راسةنتائج الج   

 
 تسييج 
 1.6    راسةنتائج الج 
 2.6    راسةتؽصيات الج 
 3.6   ة مقتخحةدراسات مدتقبمي 
 الخاتسة 
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 تسييج:
لا  ضاؾ  اتااائج اىشتاائج اىتا  سااع  اىهللراسال إىا  تحقيق ااا را  ىت خاايص ىُخراص هانا اى

ًاحااات اىتاا  تداااعهلل ع اا  و ، وصااؾاًل إىاا  وضااع كجسؾعاال كااؽ اىتؾصاايات اإلحرااائ اىتح ياا   االقت
ً ل اىى دظيش االرتقا   ًطل اىًح  ل  اىسحالغات اىجشؾ يل. بج از اىذ
 راسةنتائج الج    1.6

ااا وقاااهلل  ُ ر  تااااؼ تقدااايس ا ولااااق تدااااؤالت وكحاااااور اىهللراساااال إىااا  كجسؾعاااال كاااؽ اىشتاااائج  خ 
 :اى اىت  حؾ وذىػ ع   اىش   ،راسلاىهلل   

 :(فاعمية القيادة) بالستغيخ السدتقل الستعمقة شتائجال 1.1.6
ً ل اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يال  فاعمية القيادة كدتؾا  . أ ًطل اىًح ىهللا قادة ي از اىذ

 %(، وهؾ تهللريل )كتؾسظل(.21.55يا  تؾزن ادً  )

ً اااال  الخؤيــــة االســــتخاتيجية واألىــــجاف السحــــجدةكداااتؾا  .   ًطل اىًح ىااااهللا قااااادة ي اااااز اىذاااا
 %(، وهؾ تهللريل )كتؾسظل(.21.14اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل يا  تؾزن ادً  )

ً اااال اىى دااااظيش  باىسحالغااااات  التخطــــيط الجيــــجكدااااتؾا  . ت ًطل اىًح ىااااهللا قااااادة ي اااااز اىذاااا
 %(، وهؾ تهللريل )كتؾسظل(.22.18اىجشؾ يل يا  تؾزن ادً  )

ً ال اىى داظيش  باىسحالغاات اىجشؾ يال  ىهللا قادة الت ثيخ الفعالكدتؾا  . ث ًطل اىًح ي از اىذ
 %(، وهؾ تهللريل )كتؾسظل(.28.25يا  تؾزن ادً  )

ـــؽيػكداااتؾا  . ج ً ااال اىى داااظيش  باىسحالغاااات  الستابعـــة والتق ًطل اىًح ىاااهللا قاااادة ي ااااز اىذااا
 %(، وهؾ تهللريل )كتؾسظل(.28.52اىجشؾ يل يا  تؾزن ادً  )

 :(االغتخاب الؽظيفي) تابعالستعمقة بالستغيخ الشتائج ال 2.1.6
ـــــؽظيفيكداااااتؾا  . أ ـــــخاب ال ً ااااال اىى داااااظيش   االغت ًطل اىًح ىاااااهللا اىعااااااك يؽ لااااا  ي ااااااز اىذااااا

 (، وهؾ تهللريل )كتؾسظل(.%11.23باىسحالغات اىجشؾ يل يا  تؾزن ادً  )

ً ال اىى داظيش  باىسحالغاات اىجشؾ يال  العدلةكدتؾا  .   ًطل اىًح ىهللا اىعاك يؽ ل  ي ااز اىذا
 (.ق ي ل(، وهؾ تهللريل )%13.13يا  تؾزن ادً  )
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ً ال اىى داظيش  باىسحالغاات اىجشؾ يال  العجدكدتؾا  . ت ًطل اىًح ىهللا اىعاك يؽ ل  ي ااز اىذا
 (، وهؾ تهللريل )كتؾسظل(.%11.38يا  تؾزن ادً  )

ً ااال اىى داااظيش  باىسحالغاااات  الالمعياريـــةكداااتؾا  . ث ًطل اىًح ىاااهللا اىعااااك يؽ لااا  ي ااااز اىذااا
 وهؾ تهللريل )كتؾسظل(.(، %21.12اىجشؾ يل يا  تؾزن ادً  )

ً اااال اىى دااااظيش  باىسحالغااااات  الالمعشــــىكدااااتؾا  . ج ًطل اىًح ىااااهللا اىعاااااك يؽ لاااا  ي اااااز اىذاااا
 (، وهؾ تهللريل )كتؾسظل(.%11.84اىجشؾ يل يا  تؾزن ادً  )

 :الجراسةفخضيات ب الستعمقة شتائجال 3.1.6
 فاعميةتيؽ  (α≤0.05)عشهلل كدتؾا  ذات دالىل إحرائيل كتؾسظل عكديةويؾد عبلقل  .1

ــــادة ً اااال اىى دااااظيش  القي ًطل اىًح ًا  اىااااؾعيى  ىااااهللا اىعاااااك يؽ لاااا  ي اااااز اىذاااا ، وااليتاااا
 باىسحالغات اىجشؾ يل.

الخؤية تايؽ  (α≤0.05)عشهلل كدتؾا كتؾسظل ذات دالىل إحرائيل  عكديةويؾد عبلقل  .2
ًا  اىااؾعيى  ىااالسـتخاتيجية واألىــجاف السحـجدة ًطل هللا ا، وااليتا ىعااك يؽ لاا  ي ااز اىذاا

ً ل   .اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يلاىًح
تاااايؽ  (α≤0.05)عشااااهلل كدااااتؾا كتؾسااااظل ذات دالىاااال إحرااااائيل  عكدــــيةويااااؾد عبلقاااال  40

ًا  اىؾعيى  ىالتخطيط الجيج ً ال اىى داظيش  هللا ا، وااليت ًطل اىًح ىعاك يؽ ل  ي از اىذ
 .باىسحالغات اىجشؾ يل

ــالتاايؽ  (α≤0.05)عشااهلل كدااتؾا  ويااؾد عبلقاال ذات دالىاال إحرااائيلعااهللم  50 ــ ثيخ الفع ، الت
ًا  اىااؾعيى  ىاا ً اال اىى دااظيش  باىسحالغااات هللا اوااليتاا ًطل اىًح ىعاااك يؽ لاا  ي اااز اىذاا

 .اىجشؾ يل

تاااايؽ  (α≤0.05)عشااااهلل كدااااتؾا كتؾسااااظل ذات دالىاااال إحرااااائيل  عكدــــية ويااااؾد عبلقاااال 60
ــــؽيػ ــــة والتق ًا  اىااااؾعيى  ىااااالستابع ً اااال هللا ا، وااليتاااا ًطل اىًح ىعاااااك يؽ لاااا  ي اااااز اىذاااا
 .غات اىجشؾ يلاىى دظيش  باىسحال

ــــــؽظيفي  تااااااأهً .6 ً اااااالبرااااااؾرة   االغتــــــخاب ال عشااااااهلل كدااااااتؾا  وذات دالىاااااال إحرااااااائيل يؾه
(0.05≥α)  (يخ الفعال  الت ثالتخطيط الجيج) ؽ اىًُعهللبر  كؽ. 
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( ىعااهللم الخؤيــة االســتخاتيجية واالىــجاف السحــجدة  الستابعــة والتقــؽيػ) ؽ اىًُعااهللتااؼ اسااتًعاد  .7
 .االغتخاب الؽظيفيكع  (α≤0.05)عشهلل كدتؾا  دالىل احرائيل بيً ذتأهويؾد 

ًو  كعشؾ ل تيؽ استجابات اىسًحؾهيؽ حؾل  .8 تعالا  فاعميـة القيـادةإيساى  كحؾر ويؾد ل
ً ل العسخىستغيً  ًو  ىراى   اىى ل اىعس  .سشة 49 –40مؼ ، وكاا  اىى

ًو  كعشؾ ل تايؽ اساتجابات اىسًحاؾهيؽ حاؾل عهللم  .9  فاعميـة القيـادة كحاؾر يسااى إويؾد ل
 .الختبة العدكخيةىستغيً 

ًو  كعشؾ ل تيؽ استجابات اىسًحاؾهيؽ حاؾل عهللم  .10  فاعميـة القيـادة كحاؾر يسااى إويؾد ل
 .السؤىل العمسيىستغيً 

ًو  كعشؾ ااال تااايؽ اساااتجابات اىسًحاااؾهيؽ حاااؾل عاااهللم  220 االغتـــخاب  كحاااؾريسااااى  إوياااؾد لااا
 العسخ.تعلا ىستغيً  الؽظيفي

ًو  كعشؾ اال تاايؽ اسااتجابات اىسًحااؾهيؽ حااؾل  .12  االغتــخاب الــؽظيفي كحااؾريساااى  إويااؾد لاا
ًو  ىراى  الختبة العدكخيةىستغيً   .الخائج رتًل، وكاا  اىى

ًو  كعشؾ ااال تااايؽ اساااتجابات اىسًحاااؾهيؽ حاااؾل عاااهللم  .13 االغتـــخاب  كحاااؾريسااااى  إوياااؾد لااا
 .السؤىل العمسيىستغيً  الؽظيفي
 أىجاف الجراسة:الشتائج الستعمقة بسجى تحقيق  4.1.6

 

 (40ججول رقػ )
 أىجاف الجراسةنتائج مجى تحقق 

 اليجف م
طخيقة تحقيق 
 اليجف

 الشتيجة

1 
ًف  ىااهللا  فاعميــة القيــادةكدااتؾا  إىاا اىتعاا

ً اااال اىى دااااظيش   ًطل اىًح قااااادة ي اااااز اىذاااا
 باىسحالغات اىجشؾ يل.

تااااؼ اسااااتخهللام اختًااااار 
(T.ى عيشل اىؾاحهللة ) 

يا  تؾزن ادً   فاعمية القيادةتًيؽ أن كدتؾا 
 (.متؽسطة%(، وهؾ تهللريل )21.55)

2 
ىااااهللا  االغتــــخاب الـــؽظيفيتحهلل اااهلل كداااتؾا 

ً اااااال  ًطل اىًح اىعاااااااك يؽ لاااااا  ي اااااااز اىذاااااا
 اىى دظيش  باىسحالغات اىجشؾ يل.

تااااؼ اسااااتخهللام اختًااااار 
(T.ى عيشل اىؾاحهللة ) 

يااا  تااؾزن  االغتــخاب الــؽظيفيتًاايؽ أن كدااتؾا 
 (.متؽسطة%(، وهؾ تهللريل )11.23ادً  )
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3 

اىكذااااااف عااااااؽ اىعبلقاااااال االرتًاطياااااال تااااااايؽ 
ًا  اىاااااؾعيى  لااااا   لاع ياااال اىقياااااادة وااليتااااا
ً اااااااااال اىى دااااااااااظيش   ًطل اىًح ي اااااااااااز اىذاااااااااا

 باىسحالغات اىجشؾ يل.

تااااؼ اسااااتخهللام كعاكاااا  
ًسااااااااااااااؾن  ارتًاااااااااااااااي تي
ىقيااااااااااااااااااااس دريااااااااااااااااااال 

 االرتًاي

، 0.248-كعاكاااااا  االرتًاااااااي يداااااااوب تًااااايؽ أن 
تيؽ لاع يال  عالقة عكديةوهنا  هللل ع   ويؾد 

ًا  اىؾعيى .  اىقيادة، وااليت

4 

ًاد  ًو  لاا  اسااتجابات ألاا اىكذااف عااؽ اىىاا
عيشاااال اىهللراساااال ىىاع ياااال اىقيااااادة ىااااهللا قااااادة 
ً ااال كاااؽ وي ااال اغاااً  ًطل اىًح ي ااااز اىذااا

السؤىـــل ) ات:اىعاااك يؽ ليااا ، تعااالا ىستغياااً 
العمســـــــــي  الفئـــــــــة العسخيـــــــــة  الختبـــــــــة 

 (.العدكخية

تااااؼ اسااااتخهللام اختًااااار 
One-Way 

ANOVA  ى كذااااااااااف
ًو  اىتااااااا   عااااااؽ اىىااااااا
ًات  تعااااااااااااالا ىستغيااااااااااااا

 اىهللراسل

ًو  كعشؾ ااال تاايؽ اساااتجابات  تًاايؽ عااهللم وياااؾد لاا
 فاعميــة القيــادةإيساااى  كحااؾر اىسًحااؾهيؽ حااؾل 

ًات: )   السؤىــــل الختبــــة العدــــكخيةتعاااالا ىستغياااا
لقااهلل تًاايؽ ويااؾد  العســخ( باسااتثشا  كتغيااً العمســي

ًو  ذات دالىاااااال إحرااااااائيل، ىراااااااى   اىى اااااال  لاااااا
ً ل   سشة. 49 –40مؼ اىعس

5 

ًاد  ًو  لاا  اسااتجابات ألاا اىكذااف عااؽ اىىاا
ًا   عيشااااااال اىهللراسااااااال لااااااا  كداااااااتؾا االيتااااااا
اىؾعيى  ىهللا اىعاك يؽ ل  اىج ااز، تعالا 

ًات: ) السؤىـــــــل العمســـــــي  الفئـــــــة ىستغيااااااا
 (.العسخية  الختبة العدكخية

تااااؼ اسااااتخهللام اختًااااار 
One-Way 

ANOVA  ى كذااااااااااف
ًو  اىتااااااا   عااااااؽ اىىااااااا
ًات  تعااااااااااااالا ىستغيااااااااااااا

 اىهللراسل

ًو  كعشؾ ااال تاايؽ اساااتجابات تًاايؽ عااهللم  وياااؾد لاا
فاعميــة القيــادة إيساااى  كحااؾر اىسًحااؾهيؽ حااؾل 

ًات: ) ( العســـــخ  السؤىـــــل العمســـــيتعااااالا ىستغيااااا
لقاهلل تًايؽ وياؾد  الختبة العدكخيةباستثشا  كتغياً 

ًو  ذات دالىاااااال إحرااااااائيل، ىراااااااى   رتًاااااال  لاااااا
 الخائج.

 .اىهللراسل اىحاىيلد تؾاسظل اىًاحث باالستشاد إى  اتائج ً  يُ السرجر: 

 :راسةت الج   تؽصيا 2.6
ًورة لاىسعشي اااج اااات اىو أكااا  اىًاحاااث كاااؽ  ،راسااال كجسؾعاااًل كاااؽ اىتؾصاااياتقاااهلل ك  اىهلل     ضااا

س  هنل اىت  دًاناىحُ  ل  وضع ا  اىيل:إى  اىسحاور اىت   ؾصيات، وقهلل ُقد  
 

 تؽصيات تتعمق بالستغيخ السدتقل )فاعمية القيادة(: 1.2.5
ً ال اىى داظيش  ع ا  أسااس كاؽ اىكىاا ة  كىاصا االهتسام بااتقاا  واختياار . 1 ًطل اىًح ي ااز اىذا

 واىىاع يل.
ً ال اىى داظيش  كاؽ خابلل تاؾليً تي ال كشاساًل 2 ًطل اىًح . االهتسام تل ادة لاع يل قيادة ي ااز اىذا

 واىتأهي . ،واىتهللر   ،ى ؼ كؽ حيث اىتظؾ ً
ًار اىعاك يؽ ل  تشا  رؤ ل . 3  اىج از واألههللاف اىسدتقً يلم ىحىلهؼ ع   تحقيق ا.إت
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ااهلل وتحقيااق أهااهللاف 4 . االهتسااام تشغااام اىسرالااآت واىحااؾالل اىسادياال واىسعشؾ االم ىحىاال اىعاااك يؽ ى ج  
 اىج از بإتقان.
 تؽصيات تتعمق بالستغيخ التابع )االغتخاب الؽظيفي(: 2.2.5

ً اال اىى دااظيش  واىعاااك يؽ . تعل اال اىتؾاصاا  اإلدارب وااليتساااع  تاايؽ قيااادة ي ااا1 ًطل اىًح ز اىذاا
 بسا يزسؽ حىل اىعاك يؽ ع   اىعس  واإلاجاز واىتظؾ ً ىؤللز .

تسراااايؽ اىعاااااك يؽ، وزرف اىثقاااال لاااا  اىؾساااا ؼ كااااؽ خاااابلل اذااااً اىقاااايؼ اىداااا ؾكيل،  اىعساااا  ع اااا . 2
ًا .  واألخبلقيل، وإبعادهؼ عؽ اإلحًاي، واىذعؾر باىعلىل، وااليت

جيع ؼ ى سذااركل لا  اىشذااطات االيتساعيال اى ادلال، واىعسا  اىجسااع ، . تحىيل اىعااك يؽ، وتذا3
 وذىػ ىل ادة اىتىاع  تيؽ اىعاك يؽ.

. االهتسااام بقااهللرات اىعاااك يؽ، وكااؤهبلت ؼ اىع سياال، وك ااارات ؼ اىىشياال، واسااتغبلى ا بسااا يحدااؽ كااؽ 4
 دورل اىتىاع  ، و د ؼ ل  تظؾ ً اىج از.

 ات الجراسة:اإلطار السقتخح لتشفيح تؽصي 3.2.5
 (41ججول رقػ )

 اإلطار السقتخح لتشفيح تؽصيات الجراسة
 فتخة التشفيح جية التشفيح  لية التشفيح التؽصية م

1 
 كىاصااااااا االهتساااااااام بااتقاااااااا  واختياااااااار 

ً اااااال اىى دااااااظيش   ًطل اىًح ي اااااااز اىذاااااا
 ع   أساس كؽ اىكىا ة واىىاع يل.

عقاااااهلل كداااااابقات كااااااؽ ق ًااااا  هي اااااال  -
 .اىتشغيؼ واإلدارة

كحااااهللدات كااااؽ ق ًاااا  قيااااادة  وضاااا  -
 .ىعس يل االختيار واىتعييؽ اىؾزارة

 هي ااااااال اىتشغااااااايؼ واإلدارة -
 .ل  وزارة اىهللاخ يل

قيااااااااااادة وزارة اىهللاخ ياااااااااال  -
 واألكؽ اىؾطش .

 سشل

2 

االهتسااااام تل ااااادة لاع ياااال قيااااادة ي اااااز 
ً ل اىى دظيش  كاؽ خابلل  ًطل اىًح اىذ
تاااااؾليً تي ااااال كشاساااااًل ى اااااؼ كاااااؽ حياااااث 

 واىتهللر  ، واىتأهي .اىتظؾ ً، 

عقااااهلل دورات كتخرراااال ىتظااااؾ ً  -
 .اىقيادب اىكادر

تراااااسيؼ، وتشىيااااان حقيًااااال تهللر ًيااااال  -
حهلل ثل، وتااك ل ولاق كش جيال ع سيال 

 كتشاسقل.

 اإلدارة اىعاكاااال ى تااااهللر   –
 .ج ازاىل  

 اى جشااااال اىع ياااااا ى تاااااهللر   -
 .ل  وزارة اىهللاخ يل

 سشل

3 
ًار اىعاك يؽ ل  تشاا  رؤ ال اىج ااز  إت
واألهااااهللاف اىسدااااتقً يلم ىحىاااالهؼ ع اااا  

 تحقيق ا.

ًار اىعااااااكيؽ واستذاااااارت ؼ كاااااؽ - إتاااا
 خبلل إدارات ؼ ليسا يخص اىعس .

 ورش عس . -

وحااااااااااااااااااااهللة اىتخظاااااااااااااااااااايط  -
 ل  اىج از. واىتظؾ ً

اإلدارة اىعاكاال ى تخظاايط  -

 سشؾب 
 دورب 
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ًكلة. -  واىتظؾ ً. كجسؾعات ك

4 
االهتساااااام تشغاااااام اىسرالاااااآت واىحاااااؾالل 

هلل اىساديل  واىسعشؾ لم ىحىل اىعاك يؽ ى ج  
 وتحقيق أههللاف اىج از بإتقان.

ً ؼ اىعاااك يؽ، وكااشح ؼ كرالااآت  - تكاا
ًتًظل بأدائ ؼ.  ك

تحهلل ااااهلل، وتؾضااااي  اىقااااؾاايؽ اىتاااا   -
 تزسؽ اىحقؾ ، واىسلايا ى عاك يؽ.

 .اىهللاخ يل قيادة وزارة -
وحاااااهللة اىذاااااؤون اىساىيااااال  -

 ل  اىج از.
اإلدارة اىعاكااااااال ى ساىيااااااال  -

ً لاىعد  .ل  اىؾزارة ر

سشؾب 
 دورب 

5 

تعل ااال اىتؾاصااا  اإلدارب وااليتسااااع  
ً اااااال  ًطل اىًح تاااااايؽ قيااااااادة ي اااااااز اىذاااااا
اىى دظيش  واىعااك يؽ بساا يزاسؽ حىال 

اىعساااااااااا  واإلاجاااااااااااز اىعااااااااااك يؽ ع اااااااااا  
 واىتظؾ ً ىؤللز .

تشىيااااااااااان دورات تهللر ًيااااااااااال تتع اااااااااااق  -
بس ااااااااااارات االتراااااااااااال، واىتؾاصااااااااااا  

 اىىعال.
 اىعاك يؽ.اىتؾاص  اىيؾك  تيؽ  -
ًلي يل ًحبلتاىعس   -  .اىت

ًطل  - قيااااااادة ي اااااااز اىذاااااا
ً ل.  اىًح

وحاااهللة اىعبلقاااات اىعاكااال  -
 واإلعبلم ل  اىج از.

وحااااااااااااااااااااهللة األاذااااااااااااااااااااظل  -
ً اضيل ل  اىج از.  اى

سشؾب 
 دورب 

6 

ًورة تسرااايؽ اىعااااك يؽ، وزرف اىثقااال  ضااا
لااااا  اىؾسااااا ؼ كاااااؽ خااااابلل اذاااااً اىقااااايؼ 
اىدااا ؾكيل، واألخبلقيااال، وإبعاااادهؼ عاااؽ 
اإلحًااااااااااااااااااي، واىذاااااااااااااااااعؾر باىعلىااااااااااااااااال، 

ًا .  وااليت

ًكيااااال ع ااااا  اىجااااااا  اىسعشاااااؾب  - اىت
ى عاك يؽ كؽ خبلل تظًيق اىعبلقاات 

 اإلاداايل.
تاااؾليً تي ااال عسااا  إيجاتيااال قائسااال  -

ع ااا  اىثقااال، واىتقاااهلل ً تااايؽ اىعااااك يؽ 
 واىقيادة.

ًات تشىين اى -  تعًؾ ل.اىسحاض
ًاتترسيؼ اى -  .اىهللور ل شذ

ًطل  - قيااااااادة ي اااااااز اىذاااااا
ً ل  .اىى دظيش  اىًح

وحاااهللة اىعبلقاااات اىعاكااال  -
 واإلعبلم ل  اىج از.

هي اال اىتؾييااا  اىدياسااا   -
لاااااااااااااااااا  وزارة  واىسعشااااااااااااااااااؾب 

 .اىهللاخ يل واألكؽ اىؾطش 

سشؾب 
 دورب 

7 

تحىياال اىعاااك يؽ، وتذااجيع ؼ ى سذاااركل 
لاااا  اىشذاااااطات االيتساعياااال اى ادلاااال، 
واىعسااااااااا  اىجسااااااااااع ، وذىاااااااااػ ىل اااااااااادة 

 اىتىاع  تيؽ اىعاك يؽ.

ًدياااال أو  كدااااابقات هقالياااالعساااا   - ل
ً  عس   .كؾزعل ع   تر  ل

ًلي يل.تشىين  -  رحبلت ت
 أعسال تظؾعيل. اىسداهسل ل  -

وحاااهللة اىعبلقاااات اىعاكااال  -
 واإلعبلم ل  اىج از.

وحااااااااااااااااااااهللة األاذااااااااااااااااااااظل  -
ً اضيل ل  اىج از.  اى

سشؾب 
 دورب 

8 

االهتسااام بقااهللرات اىعاااك يؽ، وكااؤهبلت ؼ 
 واسااتثسارهااىع سياال، وك ااارات ؼ اىىشياال، 

بسااا يحدااؽ كااؽ دورل اىتىاااع  ، و داا ؼ 
 ل  تظؾ ً اىج از.

ت ي ااال اىعااااك يؽ، وتاااهللر ً ؼ، ورلاااع  -
 كدتؾا أدائ ؼ.

 اىتقييؼ اىدشؾب. -
 اىتهللو ً اىؾعيى . -
 اىهللورات اىتخرريل. -

اإلدارة اىعاكاااال ى تااااهللر    -
 اىج از.ل  

ًكااااااااال اىتخررااااااااا   - اىس
ً ل.  ى سبلحل واىع ؾم اىًح

وحااااااااااااااااااااهللة اىتخظاااااااااااااااااااايط  -

سشؾب 
 دورب 
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 واىتظؾ ً ل  اىج از.
 الباحث باالستناد إلى نتائج، وتوصيات الدراسة الحالية ِمن إعداد المصدر:

 :مقتخحةمدتقبمية دراسات  3.6
 

   ًوح اىسعشؾ  اال ىااهللا اىعاااك يؽ لاا ً اال أهااً اىقيااادة اإلتهللاعياال ع اا  اىاا ًطل اىًح ي اااز اىذاا
 اىى دظيش .

  عبلقاااال اىقيااااادة اىتحؾ  ياااال باىهللالعياااال ىئلاجاااااز ىااااهللا اىعاااااك يؽ تااااؾزارة اىهللاخ ياااال واألكااااؽ
 اىؾطش .

  ال ً ًطل اىًح ًقيات واىحاؾالل ع ا  األدا  اىاؾعيى  ىاهللا اىعااك يؽ لا  ي ااز اىذا أهً اىت
 اىى دظيش .

 

 خاتسة:ال
تااي ًا يهلل ااهللًا لاا  كجااال  هاانل اىهللراساال ُتزاايفاىقااهلل ً أن  لكاا  كااؽ هللا اىع اا     ولاا  اىختااام

داال األكشي اال اىى  دااظيشيل م اىسؤس  ؼ لاا  تشااا  وتقااهلل  كسااا ال  ،اىًحااث اىع ساا  واىعساا  األكشاا ، وأن ُتداا  
راسل ًب واكتشاا  ىك  كؽ ساهؼ ل  إاجاز هنل اىهلل   د تر   .يدعش  إال أن أيهلل  

ًك ، و   ل   لإن وُ   األصى اا  اىعساد هنا اىسقام قؾل و  ى  ل ًُ ق  لنىػ بىز   كؽ هللا وك
 ز  اهلل وىاؾ أحداؽ ىكاان هنا ُيي  ً ىؾ يهللل ل  قال إال  ؾك  ل  كتاباً  إادان   يرت  ال أا  رأ   إا »

م وىاؾ ُيدتحداؽ، ىكان كنا ًر وىاؾ ألزا  ىكاان هانا ُقاهلل   ً اً أعغاؼ كاؽ وهانا أيسا ، ىكاان هانا تُا  اىع 
 .«ًذ  ً  اى س ليُ  ع   قصاىش   استيبل  ع   دىي    وهؾ

 (44هؾد: ) أُوٍِةُ{ وَإِنٍَْوِ تَوَكَّهْتُ تِانهَّوِ عَهٍَْوِوَمَا تَوْفٍِقًِ إِنَّا }

 (548 :)اىرالات {وَانْحَمْدُ نِهَّوِ رَبِّ انْعَانَمِنيَ}
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 سخاجعالسرادر وال
 :: السرادرأوال  
 ؼ ً ًلن اىك  .اىق

 (.5554اىدجدااتاا ، ساا يسان تااؽ األتااعث :).ــي داود ً اا ،  صــحيح ســشؼ أب دار اىكتااا  اىع
 ىًشان.

 (.2001أاهللر اا  ال الاااهلل :).ــج الفمدــفية ً اا : خ ياا  أحسااهلل خ ياا ، بااار  ،  مؽســؽعة ال الن تع
 كشذؾرات عؾ هللات.

 ثانيا : السخاجع:
 :العخبية. السخاجع 4
 :الكتب (أ 

 (.ًم ًوت، 3اىسج اهلل  لدـان العـخب.(: 1994اتؽ كشغؾر، دمحم تؽ كرا ، دار اىىكاً ى ظًاعال، تيا
  ىًشان

 (.ًوان  اىع سيل اىهللوىيل، عسان، األردن. اىهللار اإلشخاف التخبؽي.(: 2003األسهللب، سعيهلل وك
 (.1996األياااا، ر ااااض واألياااا، ا زااال :) ـــة أصـــؽليا ونعخياتيـــا وتطبيقاتيـــا اإلدارة التخبؽي

 كظًعل كشرؾر، يلة، ل دظيؽ. الحجيثة.
 (. 2001اىًاهللرب، طااار :).دار اىىكااً  األســاليب القياديــة اإلداريــة فــي السؤسدــات التعميسيــة

 ى ظًاعل واىشذً واىتؾز ع، عسان، األردن.
 (.ًديااائف، ايقااؾالب ــة والسجتســع.(: 1960ت ًيساال: عًااهلل اىعل اال، لااؤاد، كرتًاال اىش زاال  العدل ت

ًة، كرً. ً ل، اىقاه  اىسر
 (.ًسا يؽ. 1978تؽ ت يق، عل اىهلل ؽ (: كش اج اىراىحيؽ كؽ أحاد ث وسشل خاتؼ األاًياا  واىس

ًوت، ىًشان.  دار اىىت ، تي
 (.سيهلل ، ً ًة، كرً. القيادة االستخاتيجية.(: 2012ياد اى  دار اىش زل ى شذً، اىقاه
 (.2010اىجساع ، صبلح اىهلل ؽ :) االغتخاب الشفدي واالجتساعي  وعالقتو بالتؽافق الشفدي

ًان ى شذً واىتؾز ع، عسان، األردن. واالجتساعي.  دار زه
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 (.2005يسي ، سسيل :).ًة، كرً. اإلرشاد الشفدي  دار عاىؼ اىكت ، اىقاه
 (.ًب، دمحم  ً  شذً واىتؾز ع، عسان، األردن.دار اىًهللايل ى  إدارة السؽارد البذخية.(: 2012اىح
 (.ؼ، حدااايؽ ً مبـــادئ اإلدارة الحجيثـــة: الشعخيـــات  العسميـــات اإلداريـــة  وظـــائف (: 2016حااا

 ، عسان، األردن.دار اىحاكهلل ى شذً واىتؾز عالسشعسة. 
 (.2008حدؽ، كحسؾد :).دار اىذ ؾن اىقاليل  الذباب ومذكمة االغتخاب في السجتسع العخبي

ًا .  اىعاكل ى شذً واىتؾز ع، بغهللاد، اىع
 (.2014حداااشيؽ، أحساااهلل :).ـــالج ـــاط اإلداري األســـباب والع ً يااال ى تاااهللر    اإلحب اىسجسؾعااال اىع

ًة، كرً.  واىشذً، اىقاه
 (.1995حساااد، حدااؽ :).ًوت،  االغتــخاب عشــج إريــغ فــخوم اىسؤسداال اىجاكعياال ى هللراسااات، تياا

 ىًشان.
 (.2006اىحسهللاا ، كؾلق :)كؤسدل اىؾرا  ى شذً، عسان، األردن.مشاىج البحث العمسي . 
 (.ًون ًقاان  اإلدارة واإلشخاف التخبـؽي واتجاىـات حجيثـة.(: 1996اىخظي ، رداح ولخا دار اىى

 ى ظًاعل، عسان، األردن 
 (.2008اىخىاي ، اعسل واألحسهلل، عاهللاان :) األمـؼ ت ثيخ مخاطخ االغتخاب السؤسدي وفقجان

ًا ات لا  اىىكاً  الؽظيفي في مدتؽى الجاىدية السؤسدية. ًب كشذؾر ل  كتا  قا ترؾر لك
 اإلدارب اىسعاصً، دار اىيازورب، عسان، األردن.

 (.2003خ يىااال، عًاااهلل اى ظياااف :).ااا  ى ظًاعااال  دراســـات فـــي ســـيكؽلؽجية االغتـــخاب ً دار ي
ًة، كرً.  واىشذً واىتؾز ع، اىقاه

 (.8883رزقااال،  ؾساااف :)يااالة، حســـاس فـــي حكؽمـــة فمدـــطيؼ العاشـــخة-الرـــعب  الطخيـــق .
 ل دظيؽ.

 (.8884رزقل،  ؾسف :) يالة، تجخبة حساس في الحكؽمة الحاديـة عذـخة-الطخيق الرعب .
 ل دظيؽ.

 (.2014اىلعًااا ، دمحم واىًظا شااال، دمحم :).دار وائااا  ى شذاااً واىتؾز اااع، عساااان،  القيـــادة اإلداريـــة
 األردن.
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 (. ًان، سااشا  إرشــادات الرــحة الشفدــية لترــحيح مذــاعخ ومعتقــجات االغتــخاب. (:2004زهاا
ًة، كرً.1ي  ، دار عاىؼ اىكت ، اىقاه

 (. 2012اىدعؾد، رات :).دار صىا  ى ظًاعل واىشذً، عسان،  القيادة التخبؽية مفاىيػ و فاق
 األردن.

 (.2001تاخ ، ر تذارد :).ًيسال: وهًال ط عا  أتاؾ اىعابل، اإلسارشهللر  مدـتقبل االغتـخاب ل، ت
 كظًعل عام ياتً.

 (.1993تتا، اىديهلل :).كؤسدال تاًا  اىجاكعال،  نعخية االغتخاب مـؼ مشعـؽر عمـػ االجتسـاع
 االسرشهللر ل، كرً.

 (.8855صاااقً، كراااًاح :) إصـــالح األمـــؼ الفمدـــطيشي بـــيؼ تحـــجيات الؽاقـــع ومقتزـــيات
 . أكاديسيل اىدياسل واإلدارة ى هللراسات اىع يا، يلة، ل دظيؽ.الطسؽح

 (.ًًاوااال، عساا ًون وكؾزعااؾن، عسااان،  اإلشــخاف الفعــال لمســجرال.(: 2011اىظ دار اىًهللاياال ااتاا
 األردن.

 (.ًًب، صااااى  واىغااااىً ، طااااه دار وائااا  ى شذاااً واىتؾز اااع، اإلدارة واألعســـال.  (:2007اىعااااك
 عسان، األردن.

 (.1998عًااهلل اىسختااار، دمحم :).اا  ى شذااً واىتؾز ااع،  االغتــخاب  والتطــخف نحــؽ العشــف ً دار ي
ًة، كرً.  اىقاه

 (.2010عًهلل اىسشعؼ، عىاف :).االغتخاب الشفدي: معاىخه ومحجداتو بـيؼ الشعخيـة والتطبيـق 
ًلل اىجاكعيل، االسرشهللر ل، كرً.  دار اىسع

 (.2008اىعجساااا ، دمحم :).ًة ى شذااااً واىتؾز ااااع  القــــادة اإلداريــــة والتشسيــــة البذــــخية دار اىسدااااي
 األردن. واىظًاعل، عسان،

 (.ً2008اىعااابل ، بذاااي :) .دار اىياااازورب اىع سيااال ى شذاااً اإلدارة الحجيثـــة: نعخيـــات ومفـــاىيػ
ً يل، عسان، األردن.  واىتؾز ع، اىظًعل اىع

 (.ً2010اىعااابل ، بذاااي :).دار اىياااازورب اىع سيااال ى شذاااً واىتؾز اااع، عساااان،  القيـــادة اإلداريـــة
 األردن.
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 (.ًة، خسهلل حدؽ ًة ى شذً واىتؾز ع، عسان،  اإلدارة السجرسية.مبادئ (: 2002اىعسا  دار اىسدي
 األردن.

 (.2010اىعؾاتل، عًاهلل هللا :).ًب ى شذاً واىتؾز اع،  القيادة متكاممـة الجـؽدة ًكل اإلتاهللاف اىىكا تا
 اىكؾ  ، اىكؾ  .

 (.1974يشاايؼ، ساايهلل :).دار اىش زاال  ســيكؽلؽجية الذخرــية  محــجداتيا  قياســيا  نعخياتيــا
ًة،  ً يل، اىقاه  كرً.اىع

 (.ًون ًا، كاياااااهلل ولخااااا ـــــاىيػ والسسارســـــات.(: 2007اىىااااا اىجاكعااااال ك يااااال اىتجاااااارة،  اإلدارة السف
 اإلسبلكيل، يلة، ل دظيؽ.

 (.2013اىىبلح ، أحسهلل :) دراسـة  -االغتخاب فـي الذـعخ العخبـي فـي القـخن الدـابع اليجـخي
 دار ييهللا  ى شذً واىتؾز ع، عسان، األردن. اجتساعية نفدية.

 (. ًوز أبادب، دمحم تؽ يعقؾ ، دار اىىكاً ى ظًاعال، 1 اهلل سجاى. القامؽس السحـيط(: 1978اىىي
ًوت، ىًشان.  تي

 (. 2010قشهلل  ، عبل :)دار اىىكً، عسان، األردن.القيادة اإلدارية وقيادة االبتكار . 
 (. 2010اىقيداا ، هشااا :).دار اىسشاااهج  اإلدارة التخبؽيــة  مبــادئ  نعخيــات  اتجاىــات حجيثــة

 ى شذً واىتؾز ع، عسان، األردن.
 (.1980كشعان، اؾاف :).اض، اىدعؾديل. القيادة اإلدارية ً  دار اىع ؾم، اى
 (.1995كشعان، اؾاف :).كرتًل دار اىثقالل ى شذً واىتؾز ع، عسان، األردن. القيادة اإلدارية 
 (.2004اىسعجؼ اىؾسيط :).ًة، كرً. مجسع المغة العخبية ًو  اىهللوىيل، اىقاه  كرتًل اىذ
 (. 2000كعؾض، خ ي :)اإلسرشهللر ل، كرً. .يعمػ الشفذ االجتساع ،  ً  دار اىىكً اىع
 (.  1970ك يرل، ىؾ :)ًة، سـيكؽلؽجية الجساعـات والقيـادة ً ل، اىقااه . كرتًال اىش زال اىسرا

 كرً.
 (.1989كشراؾر، حداؽ :).ًش ى شذاً واىتؾز ااع،  االنتسـال واالغتـخاب  دراســة تحميميـة دار يا

ً اض، اىدعؾديل.  اى
 (.1997كشرؾر، حدؽ :).ًش ى شذً واىتؾز ع، اىدعؾديل.1ي االنتسال واالغتخاب  ، دار ي
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 (. 1999كشراااؾر، ع ااا :).)يااال ى شذاااً  مبـــادئ اإلدارة )أســـذ ومفـــاىيػ ً كجسؾعااال اىشيااا  اىع
ًة، كرً.  واىتؾز ع، اىقاه

 (.ًاهيؼ ً يااال، كج ااال اىساااهلل ً  واإلدارة.القيـــادة (: 2011اىسشياااف، إتااا إعاااهللاد اىقياااادات اإلدار ااال اىع
ً اض، اىدعؾديل.  ى شذً، اى

 (.ًون ًزد  اإلدارة العامــة: األســذ والؽظــائف(: 1991اىشسااً، سااعؾد دمحم، ولخاا . كظااابع اىىاا
ً اض، اىدعؾديل.  اىتجار ل، اى

 (.1987اى اتاا ، سااعهلل :).ياال، ياكعاال حؾىياال ك ياال اىت القيــادة التخبؽيــة فــي الفكــخ السعاصــخ ً
 قظً، قظً.

 (.2010هاتااؼ، عااادل :).ــا بالخضــى الــؽظيفي ــادة وعالقتي دار اىيااازورب اىع سياال ى شذااً  القي
 واىتؾز ع، عسان، األردن.

 الجوريات العمسية: (ب 

 (.1979أتااااؾ ز ااااهلل، أحسااااهلل :).ــــخاب ، وزارة 12-3ص ص ،(1)10كج اااال عاااااىؼ اىىكااااً،  االغت
 ، اىكؾ  .اإلعبلم

 (. 1982إسساعي ، اًي :).كجسؾعال 3دور ال األزهاً، عاهللد االغتخاب لسـاذا واالنتسـال كيـف؟ ،
2. 

 (.1993تااهللر، عًااهلل اىسااشعؼ :).ــي ً ياال ى هللراسااات  االغتــخاب وانحــخاف الذــباب العخب اىسج اال اىع
 (.6األكشيل، )

 (.2013اىًغي  ، حاكهلل :)  عالقة االغتخاب الؽظيفي بالرـخاعات التشعيسيـة  وضـغؽط العسـل
، 512-485كج ال لكاً وإتاهللاف، ص صبالتطبيق عمى قطاعـات البشـؽك فـي دولـة الكؽيـت. 

ًة، كرً.  اىقاه

 (.2012براااً، ااديااال :) الســـجيخ الستسيـــد  ودوره الفعـــال فـــي قيـــادة األدال بالـــحكال العـــاطفي
ـــى قطـــاع االترـــاالت بسرـــخ. ـــالتطبيق عم ًكااال صااااى  عًاااهلل هللا كاكااا  ىبلقترااااد  ب كج ااال ك

 ، كرً.16االسبلك ، عهللد

 (. ل اىى دظيش ً ًطل اىًح  يلة، ل دظيؽ. عام مؼ اإلنجاز.(: 8853ي از اىذ
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 (. اال اىى دااظيش ً ًطل اىًح الخطــة االســتخاتيجية لجيــاز الذــخطة البحخيــة (: 8853ي اااز اىذاا
 يلة، ل دظيؽ. الفمدطيشي.

  ،ًح.)حديؽ  القيادات اإلدارية في تشفيـح الدياسـات العامـة: بحـث تحميمـيفاعمية : (8853ل
-584(، ص ص 54)81كج ال اىع اؾم االقترااديل واإلدار ال،  .في مجمذ محافعات بغـجاد

514 ، 

 (.2010حسااام، لادياال واى ااؾ ش، لاطساال :) ــحات لــجى خخيجــات االغتــخاب الشفدــي وتقــجيخ ال
ً ؾ اال واىشىداايل،  الجامعــة العــامالت والعــاطالت عــؼ العســل. ًا ى ع ااؾم اىت كج اال ياكعاال أم اىقاا

 (، اىدعؾديل.2)2

 (.2011خ ف، يسعال :)دراسة ميجانية فـي  -أبعاد االغتخاب السؤسدي عشج جساعات العسل
-45 ص ص، 33 كج ال دراساات كؾصا يل، عاهللد مرشعي أبان السؽصل  واألثاث الجـاىد.

ًا .72  ، ياكعل اىسؾص ، اىع

 (.ًون دور ضـغؽط العسـل فـي االغتـخاب الـؽظيفي غدراسـة تحميميـة (: 8853رتيهلل، ياؾان ولخا
كج ال  شـباط لجامعـة صـالح الـجيؼ/اربيلغ. 42آلرال عيشة مؼ العامميؼ فـي القدـػ الـجاخمي 

 ، 181-832(، ص ص 53)5ياكعل األاًار ى ع ؾم االقتراديل واإلدار ل، 

 (.ًون دور ل  غتخاب  دراسة ميجانية مؼ شسال األردن.الذباب واال(: 1990اىلي ، ع   ولخ
 .(، عسان، األردن2)5كؤتل ى ًحؾث واىهللراسات، 

 (.2001اىرااائغ، دمحم :) أســباب االغتــخاب االجتســاعي ونتائجــو فــي السجتسعــات الغخبيــة مــؼ
ً ل(، كج ل اىذؤون االيتساعيل،  وجية نعخ اجتساعية.  .(72)18)دراسل اغ

 (.أهاً 2013صًً، راا :) .مرـادر ضـغؽط العسـل فـي مدـتؽى الذـعؽر بـاالغتخاب الـؽظيفي
ًا .263-243ص صل ك يل بغهللاد ى ع ؾم االقتراديل، كج   ، كع هلل اإلدارة، بغهللاد، اىع

 (.2010اىعايل، لؤاد، وت هللان، لا ل :) دور القيادة السجرسية في تشسية اإلبجاع لجى معمسي
كج ااال اىجاكعااال  عـــخ السعمســـيؼ.مـــجارس السخحمـــة األساســـية بسحافعـــات غـــدة مـــؼ وجيـــة ن

 ، اىجاكعل اإلسبلكيل، يلة، ل دظيؽ.(17)18اإلسبلكيل )س دل اىهللراسات اإلاداايل(، 
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 (. 2013عًاااهلل اىسظ ااا ، عًاااهلل اىسظ ااا :)وعالقتـــو بـــاالحتخاق الشفدـــي  االغتـــخاب الـــؽظيفي  
 .واالضطخابات الجدسية لجى عيشة مؼ السعمسيؼ الؽافجيؼ والسعمسات الؽافجات بجولة الكؽيت

 ، ياكعل اىكؾ  ، اىكؾ  .(2)41كج ل اىع ؾم االيتساعيل، 

 (.ًا معـــاىخ االغتـــخاب لـــجى الطمبـــة الدـــؽرييؼ فـــي بعـــ  الجامعـــات (: 2008ع ااا ، بذااا
 (، سؾر ا.1)24كج ل ياكعل دكذق،  السرخية.

 ًان، كاكااااا أثـــــخ بعـــــ  السحـــــجدات الشفدـــــية عمـــــى االغتـــــخاب الذخرـــــي (: 1990 .)عسااااا
 .66)دراسل كيهللاايل كقارال(، دور ل اإلدارة اىعاكل، عهللد واالجتساعي في مجال العسل.

 (.1999عشؾز، عًهلل اى ظيف :) االغتخاب الؽظيفي ومرادره: دراسة ميجانيـة حـؽل عالقتيسـا
دور ال  الرـحي األردنـي بـيقميػ الذـسال.ببع  الستغيخات الذخرية والتشعيسية فـي القطـاع 

 .(2)39اإلدارة اىعاكل، 

 (.ً1999قشهلل  ، تاك :).اىسؤتسً اىدادس  التفاعل اإلنداني كسجخل لتحديؼ األدال التخبؽي
ًكل اإلرتاد اىشىد ، ياكعل عيؽ تس .  ىس

 (.ًة ًدب، ساسي الحاتيـة الحكال االنفعـالي وعالقتـو بالسيـارات االجتساعيـة والفعاليـة (: 2010ك
والقيــادة التخبؽيــة لــجى عيشــة مــؼ مــجيخات الســجارس الثانؽيــة فــي السشطقــة الغخبيــة بالسسمكــة 

ً ؾ ل. العخبية الدعؽدية.  كج ل اىع ؾم اىت

 (.ًاهيؼ -77، ص ص (2)15كج اال عاااىؼ اىىكااً،  االغتــخاب الكافكــاوي.(: 1984كحسااؾد، إتاا
 وزارة اإلعبلم، اىكؾ  . ،124

 (.ًاهيؼ ًب، إت  )كقال(، دور ل عيؽ. االغتخاب.(: 2004اىسر

 (. 1979اىشااؾرب، قااي :). (1)10كج اال عاااىؼ اىىكااً،  االغتــخاب اصــطالحا  ومفيؽمــا  وواقعــا ،
 ، وزارة اإلعبلم، اىكؾ  .40-13ص ص 

 الخسائل العمسية: (ج 

 (.2011أتااؾ ساا ظان، كياساال :) االغتــخاب الــؽظيفي وعالقتــو بــاألدال الــؽظيفي لمعــامميؼ فــي
)رسااااىل كايداااتيً يياااً كشذاااؾرة(، اىجاكعااال  والتعمـــيػ العـــالي فـــي قطـــاع غـــدة.وزارة التخبيـــة 

 اإلسبلكيل، يلة، ل دظيؽ.
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 (.ًة، كحساااؾد، وتاااعيًات، دمحم، وأتاااؾ كقاااهللم، أروا االغتـــخاب الـــؽظيفي لـــجى (: 2014أتاااؾ ساااس
ــي جــامعتي القــجس  ــة ف ــات الفمدــطيشية  دراســة ميجاني ــجريذ فــي الجامع ــة الت أعزــال ىيئ

ً ياال ى ًحااؾث لاا  اىتع اايؼ اىعاااى ،  والخميــل. -53ص ص، (2)34كج اال اتحاااد اىجاكعااات اىع
 ، عسان، األردن.71

 (.2016أتؾ تساىل، س ا :) دور أنساط القيادة اإلدارية في تحدـيؼ مدـتؽى التسكـيؼ اإلداري
)رساااىل كايدااتيً ييااً كشذااؾرة(، أكاديسياال اإلدارة واىدياساال  .لــجى العــامميؼ بجامعــة األقرــى

 ت اىع يا، يلة، ل دظيؽ.ى هللراسا

 (.ً 2015أتؾ اىعبل، يهلل :) دراسة مجى ت ثيخ العؽامـل الجيسؽجخافيـة داخـل بيئـة العسـل عمـى
ً يل ى ع ؾم اإلدار ل،  ظاىخة االغتخاب في العسل.  ، ياكعل اىكؾ  ، اىكؾ  .(1)22اىسج ل اىع

 (.ًاهيؼ الؽظيفي غدراسـة تطبيقيـة رأس السال الفكخي وعالقتو باالغتخاب (: 2015أتؾ ع  ، إت
)رسااىل كايداتيً يياً كشذاؾرة(، أكاديسيال اإلدارة  عمى وزارتي العسل والذـئؽن االجتساعيـةغ.

 واىدياسل ى هللراسات اىع يا، يلة، ل دظيؽ.
  

 (. ًة، هاا مدتؽى االلتدام الجيشي  والقيػ االجتساعيـة  وعالقتيـا بـاالغتخاب (: 2013أتؾ عس
ــجى طــالب الجامعــات ا )رساااىل كايدااتيً ييااً كشذااؾرة(، ياكعاال  لفمدــطيشية بغــدة.الشفدــي ل

 األزهً، يلة، ل دظيؽ.

 (.2012أتااااؾ كااااؾش،  ؾسااااف :) الدــــسات القياديــــة والسدــــئؽلية االجتساعيــــة لــــجى الطــــالب
)رسااىل كايداتيً يياً كشذاؾرة(، السذاركيؼ وغيخ السذاركيؼ في جساعات الشذاط الطالبي. 

 اىجاكعل اإلسبلكيل، يلة، ل دظيؽ.
 دور اليياكـــل التشعيسيـــة واألنعســـة اإلداريـــة فـــي تطـــؽيخ أدال : (2012)حداااؽ. كؾ اااػ، أتاااؾ

 )رسااااىل .األجيــدة األمشيـــة: دراســـة تطبيقيـــة عمـــى ضـــباط األجيـــدة األمشيــة فـــي قطـــاع غـــدة
 يلة، ل دظيؽ. اإلسبلكيل، اىجاكعل كايدتيً ييً كشذؾرة(،

 (.2016أتااؾ ااااكؾس، رائااهللة :) فاعميــة القيــادة وعالقتيــا بالدــمؽك اإلبــجاعي لــجى العــامميؼ
)رساااىل كايدااتيً ييااً كشذااؾرة(، أكاديسياال بالخــجمات الطبيــة العدــكخية فــي محافعــات غــدة. 

 اإلدارة واىدياسل ى هللراسات اىع يا، يلة، ل دظيؽ.
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 (.ًوة العؽامـــل الســـؤثخة فـــي أنســـاط الدـــمؽك القيـــادي لـــجى القيـــادات (: 2012أتاااؾ اىشاااؾر، كااا
الشدـائية فـي مشعسـات السجتســع السـجني )دراسـة حالـة عمــى مشعسـات السجتسـع السـجني فــي 

 )رساىل كايدتيً ييً كشذؾرة(، اىجاكعل اإلسبلكيل، يلة، ل دظيؽ. محافعة رفح(.

 (.2015األب، ز اد :)رساىل . دور أكاديسية فمدطيؼ العدكخية في تشسيو السيارات القيادية(
 يسيل اإلدارة واىدياسل ى هللراسات اىع يا، يلة، ل دظيؽ.كايدتيً ييً كشذؾرة(، أكاد

 (.ًاهيؼ ــادة.(: 2010تااؽ ياااكع، إتاا )رساااىل كايدااتيً  الــحكال االنفعــالي وعالقتــو بفعاليــة القي
 كشذؾرة(، ك يل اىع ؾم اإلاداايل واىع ؾم اإليتساعيل، ياكعل كشتؾرب قدظشظيشل، اىجلائً.

 (.2007تؽ زاه ، كشرؾر :)الـؽظيفي  وعالقتـو بالجافعيـة لزنجـاز لـجى  الذعؽر باالغتخاب
ًوحااال دكتاااؾراة يياااً كشذاااؾرة(، ياكعااال كشتاااؾرب،  اإلطـــارات الؽســـطى لقطـــاع السحخوقـــات. )أط

 قدشظيشل، اىجلائً.

 (.ااؾف، دمحم ً الدــسات القياديــة وعالقتيــا بسدــتؽى الطســؽح لــجى قيــادات الذــخطة (: 2018ي
سيل اإلدارة واىدياسل ى هللراسات اىع يا، يالة، )رساىل كايدتيً ييً كشذؾرة(، أكادي الفمدطيشية.

 ل دظيؽ.

 (.2015ي اايغؼ، عًااهلل هللا :) واقــع تطبيقــات البــخامج  والتقشيــات الحجيثــة  وعالقتيــا بــالتسكيؼ
ًوحل دكتاؾراة  واالغتخاب الؽظيفي لجى العامميؼ بجؽازات الخياض. يياً كشذاؾرة(، ياكعال  )أط

ً اض، اىدعؾديل. ً يل ى ع ؾم األكشيل، اى  اايف اىع

 (.ً2008اىجسي اا ، كظاا :) األنســاط القياديــة وعالقتيــا بسدــتؽيات التسكــيؼ مــؼ وجيــة نعــخ
ـــذ الذـــؽرى. ً يااال ى ع اااؾم  مـــؽظفي مجم )رسااااىل كايداااتيً يياااً كشذاااؾرة(، ياكعااال ااااايف اىع
ً اض، اىدعؾديل.  األكشيل، اى

 (. 2013حؾر اال، ع اا :) فاعميــة القيــادة اإلداريــة لــجى مــجيخي ومــجيخات الســجارس الحكؽميــة
)رسااىل كايداتيً يياً كشذاؾرة(، اىسهلل شال التابعة إلدارة التخبية والتعمـيػ فـي السجيشـة السشـؽرة. 

 اىسشؾرة، اىدعؾديل.

 (.2004اىخظياا ، كااازن :) ــات الحكؽميــة ــجى الســجرال فــي السشعس ــادي الدــائج ل ــشسط القي ال
. )رساااىل كايداتيً ييااً كشذااؾرة(، اىجاكعاال اإلساابلكيل، ياالة، ة فــي محافعــات غــدةالفمدــطيشي
 ل دظيؽ.
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 (.2014دروزة، سؾزان، واىقؾاسس ، ديسا :) أثخ مشاخ العسل األخالقي في الذـعؽر بـاالغتخاب
اىسج ال األردايال لا   الؽظيفي  دراسة تطبيقية وزارة التعميػ العالي والبحـث العمسـي األردنيـة.

 ، اىجاكعل األردايل، األردن.2، عهللد10إدارة األعسال، كج هلل

 (.ًًب، عس السشـاخ التشعيسـي  وعالقتـو بـاالغتخاب الـؽظيفي مـؼ وجيـة نعـخ (: 2011اىهللوس
)رسااىل كايداتيً يياً  الزـباط العـامميؼ بالسجيخيـة العامـة لحـخس الحـجود بسجيشـة الخيـاض.

ً ي ً اض، اىدعؾديل.كشذؾرة(، ياكعل اايف اىع  ل ى ع ؾم األكشيل، اى

 (.ً2013رتاايهلل، ت خياا :) االغتــخاب الشفدــي االجتســاعي  وعالقتــو باحتساليــة االنتحــار لــجى
ًب، تياااالب وزو،  الطمبـــة الجـــامعييؼ. )رسااااىل كايداااتيً ييااااً كشذاااؾرة(، ياكعااال كؾىاااؾد كعسااا

 اىجلائً.

 (.2017سااعيهلل، كحساااؾد :)شـــة التشعيسيـــة لـــجى االغتـــخاب الـــؽظيفي  وعالقتـــو بدـــمؽك السؽاط
)رسااااىل كايدااتيً يياااً كشذاااؾرة(، أكاديسيااال  العـــامميؼ فـــي وزارة األوقـــاف والذـــئؽن الجيشيـــة.

 اإلدارة واىدياسل، يلة، ل دظيؽ.

 (.2015اىذاااعً، باابلل :) ــحكال االنفعــالي لــجى قــادة مشعســات ــادة وعالقتيــا بال فاعميــة القي
)رساااىل كايدااتيً ييااً  فييــا.السجتســع الســجني بسحافعــات غــدة مــؼ وجيــة نعــخ العــامميؼ 

 كشذؾرة(، أكاديسيل اإلدارة واىدياسل ى هللراسات اىع يا، يلة، ل دظيؽ.

 (.ًكيؽ القياديــة لــجى مــجيخي الســجارس الحكؽميــة فــي محافعــات  األنســاط(: 2013تااهيؽ، ااا
)رساااىل كايدااتيً ييااً كشذااؾرة(، اىجاكعاال اإلساابلكيل، . غــدة وعالقتيــا بتعديــد ثقافــة االنجــاز

 ل دظيؽ.يلة، 

 (.2012تًات، يابلل :) االغتـخاب الـؽظيفي  وعالقتـو بـالستغيخات الذخرـية فـي الجامعـات
 )دراسل(، يلة، ل دظيؽ. جامعة القجس السفتؽحة.-الفمدطيشية  دراسة حالة

 (. 2012تاااحادة، أساااسا :) االغتـــخاب الشفدـــي  وعالقتـــو بالجافعيـــة لزنجـــاز لـــجى السعـــاقيؼ
ـــي محافعـــات غـــدة. )رسااااىل كايداااتيً يياااً كشذاااؾرة(، اىجاكعااال اإلسااابلكيل، يااالة،  برـــخيا  ف

 ل دظيؽ.

 (. ًاوب، عاابل ــخ (: 1988اىذااع الذــعؽر بــاالغتخاب  وعالقتــو بــبع  الستغيــخات العقميــة وغي
 ( ، ياكعل اىسشرؾرة.ييً كشذؾرة )رساىل كايدتيً العقمية لجى طمبة الجامعة.
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 (. ًاا ، ليرا و بـالؽالل التشعيسـي مـؼ وجيـة نعـخ االغتخاب الؽظيفي  وعالقت(: 2013اىذ 
ً يااال  ضـــباط السجيخيـــة العامـــة لمجـــؽازات. )رسااااىل كايداااتيً يياااً كشذاااؾرة(، ياكعااال ااااايف اىع
ً اض، اىدعؾديل.  ى ع ؾم األكشيل، اى

 (.2010اىذااؾاورة، إساابلم :) أثــخ األنســاط القياديــة عمــى الدــمؽك اإلبــجاعي مــؼ وجيــة نعــخ
)رساىل كايداتيً كشذاؾرة(، قداؼ اإلدارة اىعاكال،  دن.العامميؼ في الذخكات الرشاعية في األر 

 ياكعل كؤتل، األردن.

 (.2002اىذاايو خ ياا ، يااؾاد :) ــة الجامعــات ــجى طمب االغتــخاب وعالقتــو بالرــحة الشفدــية ل
)رساااىل كايدااتيً ييااً كشذااؾرة(، كع ااهلل اىًحااؾث واىهللراسااات  الفمدــطيشية فــي محافعــات غــدة.

ًة، كرً. ً يل، اىقاه  اىع

 (.2017اىذيو خ ي ، هساام :) واقع السيارات القيادية لجى خخيجي بخامج القيادة واإلدارة في
مؤسدـــات التعمـــيػ العـــالي وســـبل تطؽيخىـــا غأكاديسيـــة اإلدارة والدياســـة لمجراســـات العميـــا 

)رساااىل كايدااتيً ييااً كشذااؾرة(، أكاديسياال اإلدارة واىدياساال ى هللراسااات اىع يااا، ياالة،  أنسؽذجــا غ.
 ل دظيؽ.

 (.ً2011اىراك ، ااص :) تشسية السيارات القيادية لمعامميؼ وعالقتيا باألدال الـؽظيفي فـي
)رساااىل كايدااتيً كشذااؾرة(، ك ياال اىع ااؾم اإلدار اال، ياكعاال اااايف  مجمــذ الذــؽرى الدــعؽدي.

ً اض، اىدعؾديل. ً يل ى ع ؾم األكشيل، اى  اىع

 (. 2013اىعااااكؾدب، زكااا :)ـــؽظيفي  وعال ـــالة األدال ال ـــة مدـــتؽى كف ـــو باألنســـاط القيادي قت
)رساااااىل كايدااااتيً كشذااااؾرة(، أكاديسياااال اإلدارة واىدياساااال  الدــــائجة لــــجى القيــــادات اإلداريــــة.

 ى هللراسات اىع يا، يلة، ل دظيؽ.

 (.ًوقااا ، أساااس ان االغتـــخاب الشفدـــي  وجـــؽدة الحيـــاة لـــجى األســـخى السحـــخريؼ (: 2014اىع
اىل كايداااتيً يياااً كشذاااؾرة(، )رسااا السبعـــجيؼ إلـــى قطـــاع غـــدة ضـــسؼ صـــفقة وفـــال األحـــخار.

 اىجاكعل اإلسبلكيل، يلة، ل دظيؽ.

 (. 1999اىعدااي  ، ريااا :) الــشسط القيــادي لــجى رئاســة جامعــة الخميــل وبؽليتيكشــغ فمدــطيؼ
ــؽظيفي. ــغ بخضــاىػ ال ــة ذل ــجريذ وعالق ــة الت ــخاه أعزــال ىيئ )رساااىل كايدااتيً ييااً  كســا ي

 كشذؾرة(، ياكعل اىقهللس، ل دظيؽ.
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 (.2004اىعقي  ، عادل :)دراسة ميجانية عمى عيشة مـؼ  -االغتخاب وعالقتو باألمؼ الشفدي
)رسااااىل كايداااتيً يياااً  طـــالب جامعـــة اإلمـــام دمحم بـــؼ ســـعؽد اإلســـالمية بسجيشـــة الخيـــاض.

ً اض، اىدعؾديل. ً يل ى ع ؾم األكشيل، اى  كشذؾرة(، ياكعل اايف اىع

 (. 2014اىقلالن، كش :)رسااىل  ارية  وعالقتيـا بسدـتؽى الخضـا الـؽظيفي.أنساط القيادة اإلد(
ً ياال ى ع ااؾم األكشياال،  كايدااتيً كشذااؾرة(، ك ياال اىع ااؾم االيتساعياال واإلدار اال، ياكعاال اااايف اىع

ً اض، اىدعؾديل.  اى

 (. ًب، صااااى )رسااااىل  دور القيـــادة األمشيـــة فـــي مؽاجيـــة الحـــجث اإلرىـــابي.(: 2005اىسظيااا
ً اض، اىدعؾديل. ً يل ى ع ؾم األكشيل، اى  كايدتيً ييً كشذؾرة(، ياكعل اايف اىع

 .دور القيـــادة الذـــخطية فـــي إدارة األزمـــة األمشيـــة غدراســـة تطبيقيـــة : (2012)ك  اااؾ ، أحساااهلل
. )رسااىل دكتاؾرال(، ك يال اىهللراساات الستخاتيجية مؽاجية أزمة الثـ ر فـي السجتسـع الفمدـطيشيغ

ً يل.اىع يا، أك ًة، يس ؾر ل كرً اىع ًطل، اىقاه  اديسيل اىذ

 (.2010ااصً، حدؽ :) األنساط القيادية وعالقتيا بـاألدال الـؽظيفي فـي السشعسـات األىميـة
)رساىل كايدتيً ييً كشذؾرة(، ك يال اىتجاارة، اىجاكعال  الفمدطيشية مؼ وجية نعخ العامميؼ.

 اإلسبلكيل، يلة، ل دظيؽ.

 (. 2014اعساا  هللا، حدااش :) أنســاط القيــادة وت ثيخىــا عمــى الخضــا الــؽظيفي بــالتطبيق عمــى
ًة،  اليشجســية فــي مرــخ. تمجــال االستذــارا )رساااىل كايدااتيً ييااً كشذااؾرة(، ياكعاال اىقاااه

 كرً.
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 (1ممحق رقػ )   
 قائسة ب سسال الدادة السحكسيؼ

 مكان العسل الجرجة العمسية االسػ م
 ياكعل األقر  أستاذ ع ؼ اىشى  لز  خاىهلل أتؾ هيؽأ.د.   .4

 أستاذ اىرحل اىشىديل أ.د. عا هللة تعًان صاى   .8
ياكعل  -رئي  قدؼ ع ؼ اىشى  

 األقر 

ًاهيؼ د. دمحم   .1  اىسهللهؾن إت
ً لأستاذ   تشسيل اىسؾارد اىًذ

 اىسذارر
 رئي  أكاديسيل اإلدارة واىدياسل

 ى هللراسات اىع يا
 ياكعل األقر  أستاذ ع ؼ اىشى  اىسداعهلل د. درداح حدؽ اىذاعً  .1
 ك يل ل دظيؽ اىتقشيل كداعهللإدارة األعسال أستاذ  د. سعاد سعيهلل ك ؾ   .1

 أستاذ إدارة اىسؾارد اىسداعهلل اىديهلل خ ي  د. عبل  اىهلل ؽ  .1
 -عسيهلل ك يل اإلدارة واىتسؾ   

 ياكعل األقر 
 ل دظيؽ اىتقشيلك يل  أستاذ إدارة األعسال اىسداعهلل د. كشرؾر األ ؾ    .1

ًحسؽ اىذشظ   .2  أستاذ إدارة األعسال اىسداعهلل د. كحسؾد عًهلل اى
 أكاديسيل اإلدارة واىدياسل

 ى هللراسات اىع يا
ًج هللا  .3  ياكعل األقر  أستاذ إدارة األعسال اىسداعهلل د. أحسهلل كؾس  ل
 ياكعل األزهً -ك يل اىتجارة  أستاذ إدارة األعسال كداعهلل د. خ ي  اسساعي  كاض   .44

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 التحكيػ األولي ة قبلاالستبانة  (2ممحق رقػ )
 

 

 ،،،المحترم  

 ،،، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 عسببحبما  محطل ببات ا   بب   ا ببب          
ل
يطيببل  بب  أن أيببأ بببين أيببديبا ةببرا تسببخ انةا والخبببا ثببا ماببدادةا ت ي ببا

 دزجة املاجسحير ف  ثخ ص القيادة وإلادازةا وذلك لسسالخا الخا بعن ن:

ولححقيببببببف أةببببببداة ةببببببرا الدزاسببببببةة مببببببممد ةببببببرا تسببببببخ انة املب نببببببة مبببببب  محبببببب ز  ا وةمببببببا:   االيببببببة القيببببببادةا         

 وتغتراب ال ظيفي(ا وذلك بما ي ائا مشكلة الدزاسة وأةدا ها و سيياتها.

  كمببببرثبا العلميببببة والعمليببببةا  تنبببب  حشببببس  ا مسبببباةمحبا فبببب  ثحبببببيا ةببببرا تسببببخ انةة وذلببببك بتبببببدا  زأيبببببا         
ل
ونظببببسا

 أو غيبببر مبببا  ا ومبببد  انحمبببا  كببب   قبببسة للم بببا  
ل
السبببديدا ومقتركببباثبا بشبببالان  قبببسات تسبببخ انة  يمبببا مذا كبببان مبببا  ا

 ثسونها مناس ة لححقيف ةدة الدزاسة ا  الية. امل دد لهاا وبنائها اللغ يا وأية اقتراكات أو جعديالت

 شاكرًا لكم حسن تعاونكم ،،،

 

 أخوكم الباحث                                                                                                                           

 دـــــد لبــــف حممــــيوس

 8265112900جوال/ 

 

 

 بسنامج الدزاسات العليا املشترك بين

 العليا  أكاديمية إلادازة والسياسة للدزاسات 

 وجامعة ألاقص ى بغصة 
 



 

 
 

 الفئة العسخية .1
 سشل 39سشل إى   30       سشل 30أق  كؽ       
 سشل لأكثً 50       سشل 49سشل إى   40      

 الختبة العدكخية. 2
 اقي        كبلزم أول       كبلزم      

 عسيهلل       عقيهلل       كقهللم       رائهلل            

 السؤىل العمسي. 3
 دت ؾم كتؾسط       براىؾر ؾس       دراسات ع يا      
ًيا  اىتحهلل هلل(: ........................        هااؾ ل عاكل        ييً ذىػ )اى

 

مقجار ما يستمكو القائج مؼ قجرة  وإمكانيات  وحيؽية  ونذاط  ومخونة  وثقة بالشفذ؛ الستغالليا في تؽجيـو وىي 
نذاط السشعسة بسا يحقق مرالحيا بالكفالة والفاعمية السخجؽة.

 الفقخة م
مؽافق 
 ججا  

 معارض محايج مؽافق
معارض 
 ججا  

 واألىجاف السحجدةأوال : الخؤية االستخاتيجية 
      حلأههللالًا واض قيادة اىج از زعت 1

      أههلللًا كتشداقل كع طًيعل ك ام اىج از قيادة اىج از زعت 2

      قهللرات اىعاك يؽ ل  صيايل األههللافاىج از  ةدياق ًاع ت 3

ًاع  اىقائهلل إكراايات اىج از ل  صيايل األههللاف 4        

      رؤ ل اىج از كدتقًبلً تقؾم األههللاف ع   تحقيق  5

      ت ع  األههللاف دورًا ل  تظؾر اىج از كدتقًبلً  6

      يسرؽ ى عاك يؽ اىسذاركل ل  صيايل األههللاف 7

ًوال ل  تحقيق األههللاف قيادة اىج از ًاع ت 8       اىس



                             

   

ًرت 9       ورساىت  ج ازاىعاك يؽ ل  رسؼ رؤ ل اى اىقيادة ذ

ًر اىقيادة 10       ل  اتائج اإلاجازاىعاك يؽ  تذ

 ثانيا : بعج التخطيط الجيج
      بسًادئ وأس  اىتخظيط اىجيهلل اىقيادة  ؼت 1

      إكراايات اىج از ل  رسؼ اىخظط اىقيادة ًاع ت 2

      قهللرات اىعاك يؽ عشهلل اىتخظيط اىقيادة ًاع ت 3

      أوقات كحهللدة ىتشىين اىخظط اىقيادة زعت 4

ًا  اىقائهلل  تًش  5 ًا ات تشىن باىسذاركل كع قيادات أخ       إي

ًا ات باىؾاقعيل 6       تتدؼ اإلي

      خظل تؾلً اىؾق  واىج هلل اىقيادة ًسؼت 7

      كجال اىشقاش ىؤللكار اىجهلل هللة اىقيادة ىت ت 8

ًا ات قات ل ى قياس اىقيادة زعت 9       إي

ًوف اىقيادة ًاع ت 10       ويؾد خظل تهلل  ل تؾاك  تق   اىغ

 ثالثا : بعج الت ثيخ الفعال
      روح اىسًادرة ل  إاجاز اىس اماىقائهلل  ًث  1

ًلع 2       روح اىسعشؾ ل ل  اىؾس اىعاك يؽاىقائهلل   

      األتخاص ييً اىىاع يؽ اىقائهلل يذجع 3

      ي ؾد اىعاك يؽ اىسسيل ؽاىقائهلل يقهللر  4

      األلكار اإلتهللاعيل ى عاك يؽاىقائهلل  تًش    5

      اىسرالآت اىساديل ىتذجيع اىعاك يؽاىقائهلل يدتخهللم  6

      عًارات اىثشا  واىسهللح إلرضا  اىعاك يؽاىقائهلل يدتخهللم  7

      اىتؾاص  كع اىعاك يؽ بذر  لعال اىقائهلل يدتظيع 8

      اىعاك يؽ ىئلعتساد ع   أاىد ؼ اىقيادة هلللعت 9

      روح اىعس  اىجساع  تيؽ اىعاك يؽ اىقيادة شذًت 10

 رابعا : بعج الستابعة والتقؽيػ
      بعس  يؾالت دور ل ل  اىج از اىقيادة قؾمت 1

ًار ى تأكهلل كؽ تحقق أههللاف اىج از اىقيادة تابعت 2       اىعس  باستس



                             

   

ًورةاىقائهلل يدتظيع  3       كش  اىشرائ  اىبلزكل عشهلل اىز

      إصهللار أحرام تقؾ سيل صحيحل ى قائهلل يسرؽ 4

      اىحياديل واىشلاهل ل  عس يل اىتقؾ ؼاىقائهلل   تلم  5

      أدا  اىعاك يؽ بذر  كدتسً اىقائهلل ميقؾ   6

      اىتقشيات اىحهلل ثل ل  تقؾ ؼ األدا  اىقيادة دتخهللمت 7

      ل  اىعاك يؽ كى ؾم اىتقؾ ؼ اىنات اىقائهلل  لرف  8

      أساىي  كتعهللدة ل  اىتقؾ ؼ اىقائهلل يعتسهلل 9

      اىعاك يؽ ع   اإلتهللاف ل  اىعس  اىقيادة ذجعت 10
 

: 

وىؽ الذعؽر بعجم الخاحة والطس نيشة داخل بيئة العسل؛ وذلغ نتيجة سؽل التفاعل بيشو وبيؼ زمالل العسل أو بيئة      
؛ مسا يؤثخ سمبا  عمى ترخفاتو  وانتاجيتو  ووالئو لمسشعسة  وىـحا بـجوره يعيـق مـؼ تحقيـق أىـجاف السحيطة بوالعسل 

 ومرالح السشعسة.

 الفقخة م
مؽافق 
 ججا  

 معارض محايج مؽافق
معارض 
 ججا  

: ويقرج بيا انفرال الفخد عؼ مجتسعو وعؼ نفدوأوال : العدلة
 أتعً بعهللم االرتياح عشهلل اىحهلل ث كع اىعاك يؽ  1
 أتجش  اىتؾاص  كع اىعاك يؽ ل  اىج از 2
 ألز  االتتعاد قهللر اإلكران عؽ اىعس  اىجساع  3
ًيًل ل  تكؾ ؽ صهللاقات عس  يهلل هللة 4  أعاا  كؽ عهللم اى
ًلات بعض اىلكبل  ل  اىعس  5  أتجش  تر
وىؽ عجم القجرة عمى التحكػ أو الت ثيخ في مجخيات األمؽر: العجد: ثانيا  
 ألز  عهللم تحس  كدؤوىيات تتع ق باىعس  1
 أتعً بعهللم اىقهللرة ع   اىتخظيط ى سدتقً  2
ًارات تتع ق باىعس  3  أتعً برعؾ ل اتخاذ ق
 أعجل عؽ ت ًيل كتظ ًات اىعس  براك  اىكىا ة 4
 كؽ كدتقً   اىؾعيى  ل  األيام اىقادكلأتعً باىخؾف  5



                             

   

: وىي عجم وجؽد معاييخ تحكػ سمؽك الفخد وتزبطوالالمعيارية: ثالثا  
 أرا عهللم وضؾح رساىل اىج از 1
 أرا أن ىؾائ  وأاغسل اىعس  تحهلل كؽ اإلاجاز 2
 أتعً باىس   كؽ روتيشيل اىعس  3
ًورب  4  االهتسام بقيؼ اىسجتسعأرا أا  كؽ ييً اىز
ً قت  اىخاصل ىتحقيق أههللال  5  ألز  اىعس  بظ
: إحداس الفخد ب ن حياتو ال معشى لياالالمعشى: رابعا  
 أرا عهللم أهسيل ويؾد اىج از 1
 أعجل عؽ اىتغ   ع   كذاك  اىعس  2
 أتعً بعهللم أهسيل األههللاف اىت   تًشاها اىج از 3
 أعاا  كؽ اىزيق عشهلل تؾي   ىسران اىعس  4
ًيًل ل  تحديؽ كدتؾا أدائ  اىحاى  5  أتعً بعهللم اى

االغتخاب عؼ الحات: انفرال الفخد عؼ ذاتو وعجم التطابق معيا: خامدا  
 أعاا  كؽ عهللم وضؾح قيست  اىناتيل ل  اىعس  1
 أتجش  إقاكل عبلقات ايتساعيل ل  اىعس  2
ً ل ل  اىتعاك  كع زكبل  اىعس  3  أتعً باىغ
 أعجل عؽ استغبلل كا ىهللب كؽ قهللرات 4
ًر اىعس  5 ًة ل  ت ًيًل كًي  أتعً ت

 لكم حسن تعاونكم ،،، شكرأ

 
 

 

 

 

 

 

 



                             

   

 االستبانة الشيائية بعج التحكيػ (3ممحق رقػ )
 

 

 ،،،المحترمين  

 ،،، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 تسخ انة املس قة ا ازة ا  أداة  جمأ ال يانات الالشمة إلجسا  دزاسة بعن ان:

 

 

 ملحطل ببببببات         
ل
ا   بببببب   ا بببببب  دزجببببببة املاجسببببببحير فبببببب  بسنببببببامج القيببببببادة وإلادازة مبببببب  أكاديميببببببة إلادازة وذلببببببك اسببببببحبماع

 والسياسة للدزاسات العليا.

يسجبب  مبب  سببيادثبا الحبببس  بقببسا ة  قببسات تسببخ انة املس قببةا واتحيبباز إلاجابببة بكبب  انايببة ودقببة وم يبب اية لكبب          

 ا ازة م  الع ازات ال ازدة  يها.

 .ردة في االستبانة ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقطجميع البيانات الوا -

 

 شاكرًا لكم حسن تعاونكم ،،،

 أخوكم الباحث                                                                                                                          

 دـــــد لبــــف حممــــيوس

 8265112900جوال/ 

 

 

 بسنامج الدزاسات العليا املشترك بين

 العليا  أكاديمية إلادازة والسياسة للدزاسات 

 وجامعة ألاقص ى بغصة 
 



                             

   

 الفئة العسخية .1
 سشل 39سشل إى   30       سشل 30أق  كؽ       
 سشل لأكثً 50       سشل 49سشل إى   40      

 الختبة العدكخية. 2
 اقي        كبلزم أول       كبلزم      

 عسيهلل       عقيهلل       كقهللم       رائهلل            

 السؤىل العمسي. 3
 دت ؾم كتؾسط       براىؾر ؾس       دراسات ع يا      
ًيا  اىتحهلل هلل(: ........................        هااؾ ل عاكل        ييً ذىػ )اى

 

وإمكانيات  وحيؽية  ونذاط  ومخونة  وثقة بالشفذ؛ الستغالليا في   اتمؼ قجر  يادةمكو القتستمقجار ما وىي 
 .لحيا بالكفالة والفاعمية السخجؽةتؽجيو نذاط السشعسة بسا يحقق مرا

 الفقخة م
مؽافق 
 ججا  

 معارض محايج مؽافق
معارض 
 ججا  

 أوال : الخؤية االستخاتيجية واألىجاف السحجدة
      حلأههللالًا واضاىقيادة  زعت 1

      أههلللًا كتشداقل كع طًيعل ك ام اىج ازاىقيادة  زعت 2

      اىعاك يؽ ل  صيايل األههللاف حايات ةدياقاى ًاع ت 3

      تقؾم األههللاف ع   تحقيق رؤ ل اىج از كدتقًبلً  4

      ت ع  األههللاف دورًا ل  تظؾر اىج از كدتقًبلً  5

ًوال ل  اىقيادة  ًاع ت 6       األههللاف صيايلاىس

ًرت 7       ج ازاىعاك يؽ ل  رسؼ رؤ ل اى اىقيادة ذ

 ثانيا : بعج التخطيط الجيج



                             

   

      بسًادئ وأس  اىتخظيط اىجيهلل اىقيادة  ؼت 1

      اىخظط عشهلل إعهللادإكراايات اىج از  اىقيادة ًاع ت 2

      قهللرات اىعاك يؽ عشهلل اىتخظيط اىقيادة ًاع ت 3

      األاذظلأوقات كحهللدة ىتشىين  اىقيادة زعت 4

ًا ات باىؾاقعيل 5       تتدؼ اإلي

      خظل تؾلً اىؾق  واىج هلل اىقيادة ًسؼت 6

ًوف اىقيادة ًاع ت 7       ويؾد خظل تهلل  ل تؾاك  تق   اىغ

 ثالثا : بعج الت ثيخ الفعال
      روح اىسًادرة ل  إاجاز اىس اماىقيادة  تهللعؼ 1

ًلع 2       ًوح اىسعشؾ ل ل  اىؾس اىعاك يؽاىقيادة اى ت

      تدتش ض اىقيادة هسؼ األتخاص ييً اىىاع يؽ 3

      سيل ؽتي ؾد اىعاك يؽ اىساىقيادة قهللر ت 4

      األلكار اإلتهللاعيل ى عاك يؽاىقيادة تًش   ت 5

      كع اىعاك يؽ بذر  لعالتتؾاص  اىقيادة  6

      روح اىعس  اىجساع  تيؽ اىعاك يؽ تًث اىقيادة 7

 رابعا : بعج الستابعة والتقؽيػ
ًار ى تأكهلل كؽ تحقق أههللاف اىج از اىقيادة تابعت 1       اىعس  باستس

      اىقيادة كش  اىشرائ  اىبلزكل ى عاك يؽدتظيع ت 2

      إصهللار أحرام تقؾ سيل اىقهللرة ع    ىهللا اىقيادة 3

      اىحياديل واىشلاهل ل  عس يل اىتقؾ ؼاىقيادة  تلم ت 4

      اىتقشيات اىحهلل ثل ل  تقؾ ؼ األدا  اىقيادة دتخهللمت 5

      ل  اىعاك يؽ كى ؾم اىتقؾ ؼ اىنات اىقيادة لرف ت 6

      أساىي  كتعهللدة ل  اىتقؾ ؼاىقيادة  عتسهللت 7
 

الخاحة والطس نيشة داخل بيئة العسل؛ وذلغ نتيجة سؽل التفاعل بيشو وبيؼ زمالل العسل أو بيئة وىؽ الذعؽر بعجم      
؛ مسا يؤثخ سمبا  عمى ترخفاتو  وانتاجيتو  ووالئو لمسشعسة  وىـحا بـجوره يعيـق مـؼ تحقيـق أىـجاف العسل السحيطة بو
 ومرالح السشعسة.



                             

   

 

 الفقخة م
مؽافق 
 ججا  

 معارض محايج مؽافق
معارض 
 ججا  

نفدو وعؼ مجتسعوويقرج بيا انفرال الفخد عؼ أوال : العدلة
 عشهلل اىحهلل ث كع اىعاك يؽ  باىزيقأتعً  1
 كع اىعاك يؽ ل  اىج از اىس ش  أتجش  اىتؾاص  2
 ألز  االتتعاد قهللر اإلكران عؽ اىعس  اىجساع  3
 تكؾ ؽ صهللاقات عس  يهلل هللة أعجل عؽ 4
ًل 5 ًلاتاى أك  ًعض اىلكبل  ل  اىعس ى اىد ًيل تر
وىؽ عجم القجرة عمى التحكػ أو الت ثيخ في مجخيات األمؽرالعجد: ثانيا  
 ألز  عهللم تحس  كدؤوىيات تتع ق باىعس  1
 اىس ش  أتعً بعهللم اىقهللرة ع   اىتخظيط ى سدتقً  2
ًارات تتع ق باىعس  3  أتعً برعؾ ل اتخاذ ق
 أعجل عؽ ت ًيل كتظ ًات اىعس  براك  اىكىا ة 4
 ؾف كؽ كدتقً   اىؾعيى أتعً باىخ 5
وىي عجم وجؽد معاييخ تحكػ سمؽك الفخد وتزبطوالالمعيارية: ثالثا  
ًؤ ل اىسدتقً يل ى ج ازأرا  1  عهللم وضؾح اى
 ىؾائ  وأاغسل اىعس  كؽ اإلاجاز تحهلل 2
 باىس   كؽ روتيشيل اىعس أتعً  3
ًورب االهتسام بقيؼ اىسجتسع 4  أرا أا  كؽ ييً اىز
ً قت  اىخاصلألز   5  أدا  ك ام عس   بظ
إحداس الفخد ب ن حياتو ال معشى لياالالمعشى: رابعا  
 ييً ك ؼ ويؾد اىج از بأنأرا  1
 اىتغ   ع   كذاك  اىعس  ألذ  دائسًا ل  2
 أتعً بعهللم أهسيل األههللاف اىت   تًشاها اىج از 3
 أعاا  كؽ اىزيق عشهلل تؾي   ىسران اىعس  4
ًيًل ل  تحديؽ كدتؾا أدائ  اىحاى  5  أتعً بعهللم اى

 شاكرًا لكم حسن تعاونكم ،،،
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 (4ممحق رقػ )

تشديب السذخف اإلحرائي
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 (5ممحق رقػ )

 تدييل ميسة الباحث لجياز الذخطة البحخية
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 (6ممحق رقػ )
 كتاب السؽافقة عمى اإلشخاف

 


