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 يحيى زكخيا عبج الفتاح فحساوي   
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إقخار

نتيجة  انيوأ شيل درجة الساجدتيخ،جامعة القجس لأنيا قجمت إلى ىحه الخسالة، معج  ،ناأقخ أ

ؼ جدء مشيا، لع خسالة، أو أف ىحه الوأ حيثسا ورد، ة باستثشاء ما تست اإلشارة إليوبحاثي الخاصأ

 .خخلشيل درجة عميا ألؼ جامعة أو معيج آيقجـ 

............

التػقيع: 

فحساوؼ  عبجالفتاح يحيى زكخيا الصالب: سعا

 10/12/2018التاريخ:



 ب 

خ وعخفانشك

ؼ مكششي مغ إنجاز ىحه الجراسة هلل كسا يشبغي لجالؿ وجيو وعطيع سمصانو، أشكخه وأحسجه الح الحسج

وأتػجو بالذكخ إلى في البجاية أتقجـ بخالز الذكخ والتقجيخ إلى كل مغ أسيع فى إنجاح ىحه الجراسة 

بالحكخ معيج التشسية السدتجامة  سثمة بأعزاء ىيئتيا األكاديسية والعامميغ فييا، وأخزجامعة القجس م

، مسثال بسجيخه الجكتػر عدمي األشخش، والجكتػر عبج الػىاب الرّباغ، والجكتػر أحسج حخز هللا

 السعيج كافة.واألساتحة األفاضل والعامميغ في 

وأتقجـ بأسسى آيات الذكخ والعخفاف والتقجيخ لمجكتػر الفاضل سعجؼ الكخند لتذخفي بإشخافو عمى 

 .دراستي

كسا أتقجـ بخالز الذكخ لألساتحة األفاضل السحكسيغ الحيغ أفادوني بسالحطاتيع واقتخاحاتيع في 

تػزيعيا وتفخيغيا  تحكيع االستبانة، وكل مغ ساعجني مغ مػضفي السحكسة الجستػرية العميا في

 .سئمتيا بكل مػضػعية وصجؽ ما أدػ إلى إنجاح ىح العسلواإلجابة عمى أ

الذكخ لسعالي رئيذ السحكسة الجستػرية أ.د. دمحم الحاج قاسع لتػصياتو بتدييل كسا أتقجـ بخالز 

 عسل ىحه الجراسة عغ السحكسة الجستػرية العميا.

.وأوالدؼ لسدانجتي ودعسيع السدتسخزوجتي لعائمتي و  وال يفػتشي تقجيع الذكخ

يحيى زكخيا عبج الفتاح فحساوي 



 ج 
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مرطمحات الجراسة:

خخيغ بحيث يجعميع يقبمػف قيادتو شػاعية قجرة تأثيخ شخز ما عمى اآل               : القيادة

ما يتيح لو القجرة عمى عتخافيع التمقائي بقيسة القائج، ػني الودوف التداـ قان

(.2010قيادتيع الجساعية بالذكل الحؼ يخيجه )قشجيل، 

مخؤوسيو  عمىعخفيا "كػنتد وادونيل" بأنيا عسمية التأثيخ التي يقػـ بيا السجيخ      : اإلداريةالقيادة 

ء الشذاط التعاوني، أما بجيػدىع في أدا اإلسياـ الفَعاؿإلقشاعيع وحثيع عمى 

"ففشخ وبخوسثػس" فقاؿ إنيا نػع مغ الخوح السعشػية والسدؤولية التي تتجدج 

في السجيخ وتعسل عمى تػحيج جيػد مخؤوسيو لتحقيق األىجاؼ السصمػبة، 

(. 104، ص 2014دكارنة، وتتجاوز مرالحيع الػانية ) ال

ي مسارسة عسمية التأثيخ في مػضفيو مغ خالؿ ىي أسمػب القائج وشخيقتو ف     : القيادية منسا ال 

القيادية السختمفة ) الشسط األوتػقخاشي والشسط الجيسقخاشي والشسط   نساطاأل

الحخ(، كسا أنيا أسمػب القائج في نطختو لمقيادة مغ خالؿ الترشيف ) قيادة 

(.2010  وقيادة غيخ رسسية( ) قشجيل،رسسية 

بيشيع تجسعيع  اػػفيم ةػػمتكامم راتاػػمي ػػػدجوب ػػدوف يتمي ػػخادألفا غػػم ةػػعومجم         : فخق العسل

 ـبيني فيما لمعمؿ رؾمشت خؿدم ودجو لىإ ضافةإ ،كةرشتػػم ػػجاؼىأ

 ؿػػػلييكا ؿػػػخدا ىاؤشاػػػنإ ـتػػػي تاػػػجماعنو:" أه ػ عخفوآخخوف  ،دحوا رضغو

 ؿػػلتفاعوا ؽسيػػػلتنا ػػػبمطتت ػػػجدةمح ةػػػميمأو  ػػػجؼى ػػػقلتحقي يػػػيمظلتنا

 ػػحهى ػػقتحقي ػػغع فليؤوسػػم ؾاػػىنأف  اػػكم ػػق،يرلفا ءضاػػعأ فيػػب ؿػػلتكاموا



 ي 

 ) ػػخاراتلقا ذاػػتخا يػػف ػػقيرلمف فيػػلتمكا ػػغم ارً كبي اػػجرً قيتحسمػف  ػػجاؼألىا

 .(9ص ،2017بيجة، 

خالليا لمعامميغ بالسذاركة في السعمػمات ىي تمظ العسمية التي يدسح مغ    : تسكيؼ فخق العسل

وفي التجريب والتشسية والتخصيط والخقابة عمى مياـ وضائفيع بغية الػصػؿ 

يق األىجاؼ الفخدية والتشطيسية إلى الشتائج اإليجابية في العسل وتحق

في (، والتسكيغ ىػ انتقاؿ سمصة اتخاذ القخار لمسػضفيغ 2014 ،الدكارنة)

السؤسدة لالستجابة برػرة مباشخة لصمبات العسالء األولى في الرفػؼ 

يع واحتياجاتيع مع التخمي عغ الشسػذج التقميجؼ لمقيادة ) خيخؼ، تومذكال

2013.)

) قانػف السحكسة الجستػرية ،ىيئة قزائية مدتقمة قائسة بحاتيا في فمدصيغ   : السحكسة الجستؽرية

(.1( ص 1، مادة )2006العميا وتعجيالتو، 

:فات اإلجخائية لمجراسةالتعخي

تع اعتساد التعخيف اإلجخائي الخاص بالستغيخ السدتقل ) الشسط القيادؼ ( 

جة الخبخة الدابقة لمباحث إضافة والستغيخ التابع ) تسكيغ فخؽ العسل ( نتي

 :مسحكسة الجستػرية العميال دراستولى شبيعة إ

ف ( لمتأثيخ و العميا ) الستشفح اإلداريةسدتػيات ىع مغ يسارسػف مياميع في ال        : اإلداريةالقيادة 

عمى السخؤوسيغ لتحقيق أىجاؼ السحكسة الجستػرية العميا.



 ن 

تحقق أىجاؼ  يف لمقياـ بالسياـ والسدؤوليات التػ ف الحاليػ سو ىع السخؤ       : تسكيؼ فخق العسل

السحكسة الجستػرية العميا وفخؽ العسل الشابعة مغ الييكل التشطيسي 

 السحكسة الجستػرية العميا. يف السذكمة فوالمجا

دارؼ والقانػني سحكسة الجستػرية العميا بذقيو اإلساسي لمىػ البشاء األ        : الهيكل التشعيسي

 والقانػنية. اإلداريةبشاء عميو يتع تحجيج إجخاءات العسل والرالحيات و 

يبيغ السياـ الحؼ  العاـ غلشسػذج السعتسج مغ ديػاف السػضفي: ىػ ابطاقات الؽصف الؽظيفي

والعسمية الالزمة  ةغ مع تحجيج السؤىالت العمسيوالسدؤوليات لمسػضفي

.لذغل الػضيفة


