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 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

 فيىمحافظاتىغزة واقعىتطبوقىمعاوورىالحكمىالرشودىفيىالمنظماتىاألهلوةىالفلسطونوة

 

أقر بأن ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليو 
ن ىذه  الرسالة ككل، أو أي جزء منيا لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب عممي أو حيثما ورد، وا 

 بحثي لدى أية مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى.

وأنو ال يجوز  ليذه الرسالةبحق أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا في حقوق النشر  أقركما 
 النشر إال بموافقة رسمية مكتوبة من األكاديمية.
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 :قال تعاىل

"َربِّ َأْوزِْعِِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِِّت أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن أَْعَمَل َصاِِلًا 
اِِلِنَي" تَ ْرَضاُه َوأَْدِخْلِِن بَِرْْحَِتَك ِف   ِعَباِدَك الصَّ

 
 )99: آية سورة اننَّْمم)

 :قال تعاىل

 "صُنْغَ انهَّوِ انَّذِي أَحْقٍََ كُمَّ شًَْءٍ إََِّوُ خَبِريٌ بًَِا حَفْؼَهٌٌَُ"
م) ًْ  )88: آية سورةاننَّ

 

وقال تعايل : 

 مْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْزِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ"" فَأَمَّا الزَّتَدُ فَيَذْهَةُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَ
 

 )97: آية انرعدسورة)
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 اإلعداء

 

 ة

 اإلهداء

ػ
ػ
ػ
ػ

رطنػغدتحقػاإلعداءػسيػرداضتي،ػبلػوسيػصلػػ-زطاظًاػطوغاًلػ-صثغرًاػطاػستذتػسيػخاطري
ػرداضظػورطل،ػسطاػادتػرػاضػضبػواضطػلػإالػرضغه..

،معيو ، خاضػيػورازشي إىل
ً
 وعسفاها

ً
 ووفاًء، ني ومؤيدي، إليه طبحاهه حل في عاله، حبا

ً
 وحمدا

 .ال جطيب اللحظاث إال برلسك. فأدعىه طبحاهه أن يخقبله مني. 

حـــب، فيحخـــاز املـــسء ملـــً يقطـــ  أش ـــازه، وملـــً   ـــدي 
ُ
جتـــراءي مـــك امـــخالك دظـــخان املنـــد أييـــاا مـــً ه

زاعيه، ومن م مً علم صاحبه ليـ  ععخيـي  أغازيد أييازه، و ى الري يىقً أن من م طاقيه، وفي م

صهَىه، وُيصيً ب َىه، زم يدزك أن ا زمسة عطاٍء حـاد بـه بحبـاو، وهاحـاه بالـدعاء ب ـحاو، فظـطك 

 
ً
 ُ  دي، وبه ييخفك. علما

طحطـدػصـضىػاضضـهػرضغـهػػػػػحبغبـيػردـولػاضضـه..ػػػػ مىازة العلم ومً اشخد شىقي ملـسهه.. أ ديـه إ ـ  إىل

 زضىان هللا حعا   علي م. رػاضطحجضغنصحابتهػاضعوالْ  ودضم

مظسي الىبي محمد ، اضطدجدػاألشصىػاضطبارك أو   القبلخين وزالث الحسمين الشسيفين .. إىل

، الري ك ومهد طيدها املظيح عليه الظالمصيي هللا عليه وطلم ومعساحه إ ي الظمىاث الظب

 جخىقي هفس ي للصالة فيه واملهىر به.

لدهيا وعربت السجايا ومصدز إلالهام وفيض الحب وهبك الحىان وبلظم ملنت الهىن وأميرة ا إىل

أطيػ ، إ   ش سة عمسي وهىز حياحي وأزمان وحداوي وعطس أهفاس ي، إ   مً أحيا ب ا وجحيا بي:العمس
بي، واملالك الظا س ملنت عمسي وأيامي ولحظاحي، بهجت قل اضحظوظظاضعاضغظػاضحبغبظػاضرائطظػ

العبير ويق  عي  باو فسدوس ي.. التي علمخني فلظفت الدهيا جبنى عي  بأهفاض  التي جحىى عيي

 وطىابل؛ ضحذ  الخطحياث والفداء، الهلمت بو  .. التي حظنب الحب
ً
صالة وجصزع الدهيا وزدا

 يػاضحظوظظأطػفأزمسث فيشسث الخير فهان الحصاد..
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حعجص املشاعس ، حبغبظسيػدوضظػشطرػاضػىد.ػظداضدتيػاضعاضغظػو، هبك القلب وصفاء الد س إىل

 وصاا عً وص  مدي اشدياقي لىحهو صاحب الىىز الى اج ..وب 

في دولت قطس الحبيبت التي أحبخني  -اضضهرحطؼاػػ–اضعاضغظػثرغاػظاسعػػخاضتي وزدة القلب إىل

 وأحببت ا فهاهذ وعم الظىد والسفيق.

ة السقيقت والىفىض القلىو الطا س   م فؤادي إ  ً حب م ينسي في عسوقي ويلهج برلس م إىل

ػ.وواضديػاضغاضلػجؼاد،ػإغاد،ػغادر: خىحيازياحين حياحي ش ىز الصهبق والظماق البريئت إ   

 هريـ أبو زور.أ. الغالية هىبع الحب الصافْ وهصدر الشوؽ الدافِء  إىل
آلان تفتتتتتتتتتوت فعتتتتتتتتتسنط قتسلتتتتتتتتتع ض سحتتتتتتتتتلم هو   تتتتتتتتت  ضه تتتتتتتتتف  ط  تتتتتتتتت  نتتتتتتتتتس    تتتتتتتتتس قضحتتتتتتتتتع    تتتتتتتتت   تتتتتتتتت  

 ه ضه  مط ال يض يء إال ق ديل ضهركسيلت ذكسيلت فخ م ضهبع دم ..  س ضلح لم ق    ر

اخىاوي في هللا مً  زفاق دزبي إ   مً قضيذ معهم أحمل بوقاث ،أحببتٍـ وأحبوىي الذيف إىل

وليل مظاعد وشازة الثقافت  م.طمير مطير  النبير  أخيإ   بحبت وبصدقاء، وأطاجرة الجامعاث، 

وكؿ ، املقادمت مديس عمادة شؤون الطلبت بالجامعت إلاطالميت دغصة حمًأ.عبدالس  ، والفلظطيييت
 .أحبتْ فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة

ولم هحي عي  ذلس م، وإ   مل مً طاهدوي وشجعني  والصداقة صمة الرحـ مل مً جنمعني به إىل

 مً قسيب وبعيد.

 إىل مل أولئؾ الصابريف أقدم برزة عميي، وحهدي العلمي املخىاضك..
واتؼ القمب، فاىطمقت تعبر عف دقة األحاسٓس وسهو  ىلإ الذٓف استجابت جوارحٍـ إلِ إلٍاهات الروح ٌو

ترجـ عف كىً اإلىساف  الهشاعر، بها ٓضفْ عمِ حركة الحٓاة لهسات هف الذوؽ الرفٓع الهكىوف فْ فطرتً ٓو
 .وعقٓدتً
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 شكر وتقدير

 والىثر   ظـ  في الى   طؽ  الى   بحر   يت  وأفى    ة  ػػػػػػػبالغ  ؿ  ػػػك أوتيت    ولو أىىي

 ر  ػػػػػػػػػػالشك عف واجب   بالعجز   اً ػوهعترف    راً قص  إال ه   وؿ  ػد القػبع ا كىت  ػهل  
أها وقد أضحت الفكرة أطروحة، والحمـ واقعًا، واألهؿ حقيقة، والجٍد ثهرة، والخوؼ طهأىيىة، فاىي هديف بالشكر 

ة الهعرفة، وعزيهة البحث، وأهدىي بالصبر، وذلؿ لي الصعاب، ويسر لي هلل عز وجؿ عمى ها أعطاىي هف ىعه
ـ إخالصًا..  هف األحبة واألساتذة أجمٍـ وأكثٌر

فْ ٌذي المحظات األخٓرة التْ تكاد الصعوبات والهتاعب تتحوؿ إلِ أهؿ، فإىْ أحهػد ا  تعػالِ عمػِ إتهػاـ 
ات الشػكر والنىػاء   سػبحاىً وتعػالِ الػذي لػوال فضػمً ٌذي الدراسة، وال ٓسعىْ فْ ٌذا الهقػاـ إال أف أرفػع  ٓػ

(، 07 ٓػة  :" )الىسػاءذلؾ الفضػؿ هػف اهلل وكفػى بػاهلل عميهػاً : "ا العهؿ أف ٓرى الىور، قاؿ تعالِلها كاف لٍذ
هعمهىػػا وقػػدوتىا سػػٓدي رسػػوؿ ا  عمٓػػً أفضػػؿ صػػ,ٍة وأتػػـ تسػػمٓـ، الػػذي قػػاؿ: "ال و وأصػػمْ وأسػػمـ عمػػِ ىبٓىػػا 

 ، وبعد:ف ال ٓشكر الىاس"ٓشكر ا  ه

بالجهٓػػؿ،،  عرفاىػػا ٓسػػتحؽ الشػػكرإف ههػػا أدبىػػا بػػً دٓىىػػا الحىٓػػؼ أف ىىسػػب الفضػػؿ ألٌمػػً، وأف ىشػػكر هػػف 
ػؿ لكػؿ هػف عػاوف وسػاٌـ فػْ إخػراج ٌػذا العهػؿ الهتواضػع هػف طػور التفكٓػر  ٓطٓب لْ أف أقدـ الشػكر الجٓز

 إلِ الواقع العهمْ لكْ ٓرى الىور.

، ولهشػػػػػػػرفْ الفاضػػػػػػػؿ الدكتور/أحهػػػػػػػد هحهػػػػػػػد ابػػػػػػػرآٌـ الهػػػػػػػدٌوفاألكادٓهٓػػػػػػػة/ د. لعهٓػػػػػػػد الشػػػػػػػكر هوصػػػػػػػوؿ 
د. وسػػػػػٓـ  /أخػػػػػْ د. ىبٓػػػػػؿ المػػػػػوح )هىاقشػػػػػًا داخمٓػػػػػًا(، وأسػػػػػتاذي الفاضػػػػػؿ /الهشػػػػػٍراوي، ولاخػػػػػوة الهىاقشػػػػػٓف

عمػػػػِ هػػػػا بػػػػذلوي هػػػػف جٍػػػػد ووقػػػػت ، جهٓػػػػؿ أبػػػػو العٓىػػػػٓف. دوأخػػػػْ الكبٓػػػػر ال ػػػػالْ/ ،الٍابٓؿ)هىاقشػػػػًا خارجٓػػػػًا(
الدراسػػػػػػة واسػػػػػػتخ,ص التوجٍٓػػػػػػات الهىاسػػػػػػبة وهىاقشػػػػػػة الباحػػػػػػث، كهػػػػػػا أتقػػػػػػدـ بالشػػػػػػكر والحػػػػػػب فػػػػػػْ قػػػػػػراءة 

 الخوتْ وأحبتْ جهٓعًا.

ػػػر كهػػػا أشػػػكر عهػػػادة الدراسػػػات العمٓػػػا فػػػْ الجاهعػػػة اإلسػػػ,هٓة وجاهعػػػة األقصػػػِ ، والهكتبػػػات وجاهعػػػة األٌز
سػػتفادة هػف الهصػػادر العمهٓػػة عمػػِ إتاحػة الفرصػػة لمباحػػث، هػف خػػ,ؿ اال، العمهٓػة فػػْ الجاهعػات الفمسػػطٓىٓة

الهتوفرة. كها أشكر األسػاتذة هحكهػْ أداة الدراسػة لهػا بػذلوي هػف وقػت وجٍػد فػْ تحكٓهٍػا، والشػكر هوصػوؿ 
 .إىجاز ٌذا العهؿ الهتواضع لهؤسسات الهجتهع الهدىْ الفمسطٓىْ لها أبدوي هف حرص واٌتهاـ فْ

أكادٓهٓػة اإلدارة والسٓاسػة و  اسات العمٓا، جاهعػة األقصػِكها أتقدـ بوافر الشكر والتقدٓر لحاضىة برىاهج الدر 
   .خواىْ الطمبة، وأشكر جهٓع أعضاء الٍٓئة التدٓرسٓة والهوظفٓف وا لمدراسات العمٓا

ق تتتتتتتل  تتتتتتترض ضلبيتتتتتتتد ضهتتتتتتترأ دتتتتتتتتعط  تتتتتتت ن ديتتتتتتتديم  إال   تتتتتتتل مط دز ت   تتتتتتتل ضهو تتتتتتت يس. ق ختتتتتتتس  ن ض تتتتتتتل دن ضلحمتتتتتتتد 

ف ض سحتتتتتتتت  ن حتتتتتتتت د ل   متتتتتتتتد قن تتتتتتتت  ضهتتتتتتتتط ق تتتتتتتتحبط قحتتتتتتتت  . هلل زب ضهعتتتتتتتتل  ن قضهالتتتتتتتترم قضه تتتتتتتتر  ن تتتتتتتت  دعتتتتتتتتس 

 ،،دحأل هللا حب ل ط قتعلل  دن ي فع   ل قيبلزك لي ل.. قهللا قل  ضهو ل  
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 مهخص انذراسة
ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ واقع تطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الهىظهات األٌمٓة 

ـ استخداـ الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ وتوٓزع الفمسطٓىٓة فْ هحافظات غزة. ولتحقٓؽ ٌذا ال رض ت
الهدٓر العاـ، ىائب الهدٓر العاـ، هدٓر تىفٓذي، هدٓر ) :استباىة عمِ أصحاب الهسهٓات التالٓة

( هىظهة، وبم ت عٓىة 863(، حٓث بمغ هجتهع الدراسة: )برىاهج، هدٓر هشروع، رئٓس قسـ
 هف هجتهع الدراسة.هىظهة ( 100الدراسة )

هف أٌهٍا ها ٓأتْ: ٓتـ تطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ  ة إلِ هجهوعة هف الىتائجت الدراستوصم
أىً ال توجد فروؽ ذات تبٓف %(، و 74.64الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة فْ قطاع غزة بىسبة )

هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الهىظهات ( فْ درجة تطبٓؽ 0.05عىد هستوى داللة) احصائٓةداللة 
ؿ العمهْ،  التالٓة: ٓة فْ هحافظات غزة تعزى لمهت ٓراتاألٌمٓة الفمسطٓى )الجىس، العهر، الهٌؤ

ٌىاؾ ، كها أظٍرت أف الهسهِ الوظٓفْ، عدد سىوات الخدهة، ىوع الهىظهة، عدد العاهمٓف(
 صعوبات تواجً الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة فْ هحافظات غزة ىحو تطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد

ا: هحدودٓة الهوارد الهالٓة، ضعؼ البراهج الهتخصصة فْ هجاؿ هف  %(63.32) بىسبة أبرٌز
 .، وخشٓة بعض الهىظهات هف الت ٓٓر بشكؿ عاـالحكـ الرشٓد

اهف هت الدراسة هجهوعة هف التوصٓات، قدو  بىاء هجتهع هعرفْ فمسطٓىْ ٓتبىِ هعآٓر : أبرٌز
األٌمٓة بشكؿ خاص، الهىظهات و  بشكؿ عاـ الفمسطٓىٓة الحكـ الرشٓد لتصبح ىٍجًا لدى الهىظهات

وذلؾ هف خ,ؿ القٓاـ بأىشطة وبراهج تنقٓفٓة هتعددة وهتىوعة تسعِ لتبىِ وىشر هعآٓر الحكـ 
ضرورة وضع خطة وطىٓة واضحة لعهمٓة تطبٓؽ هع الرشٓد عمِ كافة األصعدة واالتجاٌات، 

إلِ أفعاؿ عمِ أرض الواقع  الحكـ الرشٓد، والقٓاـ بهحاربة الفساد هف خ,ؿ إدارة حقٓقٓة تترجـ
تتبىِ الىزاٌة والشفافٓة والهساءلة الهؤسسٓة هف خ,ؿ هجتهع هدىْ فاعؿ همتـز تحكهً قواىٓف 

ط,ع عمِ تجارب ىاجحة لمهىظهات األٌمٓة وأجٍزة رقابة هستقمة وفعالة، واالعصٓرة عادلة 
الدراسات واألبحاث فْ هواضٓع والدولٓة فْ تطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد. وضرورة إجراء الهٓزد هف 

 .اإلص,ح والحكـ الرشٓد بشكؿ خاص واألخذ بالتوصٓات واإلستفادة هىٍا
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Abstract 
The Reality of Application of Good Governance In Non-Governmental Organizations 

In Gaza Governorates
This study aims at recognizing the reality of application of good governance in Non-

Governmental Organizations in Gaza governorates. In order to achieve this, the 

researcher uses descriptive analytical approach. Questionnaires were distributed to 

different people of several job titles of the following:(Director-General, Deputy 

Director, Executive Director, Program Manager, Project Manager, Head of the 

Department). The population of the study is (863) and the sample is (100) organizations 

from the population.  

The study concludes some important results. One of the most important findings of the 

study was that the standards of good governance are applied with (74.64%) of the 

Palestinian Non-Governmental Organizations. There is statistical difference at (0.05) 

when applying the standards of good governance in Palestinian Non-Governmental 

Organizations in Gaza governorates. This is attributed to the personal variables. The 

study reveals that there are some difficulties that face the Palestinian Non-

Governmental Organizations in the application of the standards of good governance in 

Gaza governorates with (63.32%). Some of those difficulties are: rarity of resources, 

weakness of specialized programs in the field of good governance and refusal of chance 

in general.  

 

The study presents some recommendations. One of the most important 

recommendations is that a knowledgeable Palestinian society is to be established. It 

should adopt the standards of good governance so that they could be an approach to be 

adopted by the Palestinian organizations in general and the non-governmental 

originations in particular. This can be achieved through conducting various activities 

and programs that aim at spreading the standards of good governance and fighting 

corruption through a real will that turns words into actions. It should also adopt 

transparency, integrity and accountability through an effective society that is committed 

to fair modern laws and independent effective monitoring bodies. The success stories of 

different successful experiences of other international and non-governmental 

organizations in applying the standards of good governance are to be viewed. More 

studies and researche are to be implemented in the field of reform in particular, and 

recommendations should be considered as well.  
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 الهبحث األوؿ
 االطػػػػار الهىٍجي لمدراسػػػػة

        هقدهة:   
الرشٓدة عمػِ وجػود هؤسسػات كفػؤي تسػتجٓب لحاجػات السػكاف وتعػزز العدالػة  اكهٓةالح تقوـ
ػػْ  لٓػػة تعهػػؿ عمػػِ طػػرح القضػػآا  ،اة فػػْ الحصػػوؿ عمػػِ الخػػدهاتو اوتضػػهف الهسػػ ،االجتهاعٓػػة ٌو

ػز هبػدأ الحػؽ فػْ الدٓهقراطٓػةالٍاهة فػْ الدولػة وتعتبػ وأٌهٓػة هشػاركة الهػواطىٓف  ،ر قٓهػة ٌاهػة لتعٓز
ػاتٍـ أو هها ٓهكىٍـ هف الهساٌهة فػْ تحدٓػد حاجػاتٍـ و  ،طاىٍـو فْ القضآا العاهة لهجتهعاتٍـ وأل لٓو

ـ وبػالهجتهع الػذي  التىهوٓة والهشاركة فْ صىع القػرار االقتصػادي واالجتهػاعْ الخػاص بٍػـ وبأسػٌر
 .ًٓعٓشوف فٓ
اعػػات الحكػػـ الصػػالح عمػػِ عىاصػػر الشػػراكة هػػا بػػٓف القط أوٓسػػتىد هفٍػػوـ الحاكهٓػػة الرشػػٓدة        

القطػػػاع الحكػػػوهْ، القطػػػاع الخػػػاص، وهؤسسػػػات الهجتهػػػع الهػػػدىْ،  :الػػػن,ث الرئٓسػػػٓة فػػػْ الهجتهػػػع
ساءلة هف حٓث تقوـ الع,قة بٓىٍها عمِ اعتبار الحاكهٓة الرشٓدة هسؤولٓة هالٓة تتسـ بالشفافٓة واله

 . (2192)هٍيدات، فْ صىع القرارأجؿ تحقٓؽ الكفاءة اإلدآرة التْ تعتهد عمِ هشاركة الهواطىٓف 
، تعهػؿ اإلدارات الحكوهٓػة وغٓػر الحكوهٓػة عمػِ خمػؽ  لٓػات هػف أجػؿ وهف هىطمقات ٌذي الهفػاٌيـ

وذلػؾ بالقٓػاـ ؛ ةإحداث تطورات وت ٓرات تساعدٌا فْ تحقٓؽ التىهٓة الشػاهمة، فػْ كافػة ىػواحْ الحٓػا
وعمػػػِ كافػػػة األصػػػعدة الوطىٓػػػة  ،بهراجعػػػة دقٓقػػػة وهسػػػتهرة لسػػػموكٓاتٍا وع,قاتٍػػػا هػػػع كافػػػة الشػػػركاء

التػْ تقػـو عمػِ  ؛الحاكهٓػة الهؤسسػٓة أوواإلقمٓهٓة والعالهٓة هػف خػ,ؿ هػا ٓعػرؼ بالحاكهٓػة الرشػٓدة 
ػ ،والهسػائمة ،والهشػاركة ،فو اهبػدأ التعػ والشػفافٓة ...الػ ، هػف أجػؿ تحقٓػػؽ  ،ةوالدٓهقراطٓػػ ،ةوال,هركٓز
 اة وتكافؤ الفرص والكراهة اإلىساىٓة.و اهف العدالة والهسالهٓزد 

كافػة الهسػتوٓات،  لحضػور وتػأنٓر هىظهػات الهجتهػع الهػدىْ عمػِ قد شٍدت العقود الهاضٓة تىاهٓاً ل
ا،  ف والبٓئةالهتحدة حوؿ التىهٓة وحقوؽ االىسا األهـدولٓة السٓها فْ الهسارات التْ ىظهتٍا ال وغٌٓر

ا  خاصة فْ اطار الشراكات والهساٌهات فْ التخفٓؼ هف التحدٓات االقتصادٓة واالجتهاعٓة وتأنٌٓر
 (.2192، )هوسىلظروؼ الحٓاتٓة لمهواطىٓفعمِ ا
هف الىسٓج الهجتهعْ  هٍهاً  فإف ٌذي الهىظهات تشكؿ جزءً  سطيىيوعمى الهستوى الفم     

ْ طرؼ هٍـ رئٓسٓاً  الفمسطٓىْ، وهكوىاً  ة  هف هكوىات البىٓة التىظٓهٓة لً، ٌو فْ العهمٓة التىهٓو



ػػػػػػػ            
 

 

 اضغصلػاألول

االطــــارػاضطظؼجيػ

3 

زت ٌذي الهىظهات الىقاش حوؿ شرعٓة عهمٍا بإقرار قاىوف الهىظهات األٌمٓة و اوقد تج الفمسطٓىٓة،
ر  والجهعٓات الخٓٓرة الذي ٓىظـ عهمٍا. واىتقؿ الىقاش فْ الساحة الفمسطٓىٓة إلِ البحث فْ تطٓو

ا فْ الهجاالت الهختمفةو  ،ٌذي الهىظهات  .تعٓزز دوٌر
ا بكفاءة ٓفترض أف تتحمِ بدرجة كبٓرة هف الى الهىظهات األٌمٓة وحتِ تستطٓع زاٌة تأدٓة دوٌر

ا فْ تقدٓـ خدهاتٍا لمهواطىٓف، وفْ تأدٓة رسالتٍا،  والشفافٓة فْ بىائٍا وعهمٍا، ذا ٓعزز هف دوٌر ٌو
ا فْ هجاؿ هساءلة الحكوهة،  ، )الهؤقتعمِ القطاع الخاص فاعمة وتشكٓؿ رقابةوكذلؾ تعٓزز دوٌر

2013.) 

، كهػا ال بػد هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الهىظهات األٌمٓػة الفمسػطٓىٓةلترسٓ   السعْلذا كاف ال بد هف 
هػػػػػف وجػػػػػود حكػػػػػـ وىظػػػػػاـ إداري وهؤسسػػػػػات فمسػػػػػطٓىٓة عصػػػػػٓرة وحدٓنػػػػػة، تضػػػػػهف كراهػػػػػة الهػػػػػواطف 

الجػػودة العالٓػػة، وتحقػػؽ حاجاتػػً وهتطمباتػػً، ألف الحالػػة الفمسػػطٓىْ وتقػػدـ لػػً الخدهػػة الهتهٓػػزة ذات 
 .(2007)هصمح، الفمسطٓىٓة ههٓزة ولٍا كنٓر هف الخصوصٓات

الهىظهات الحكـ الرشٓد فْ  هعآٓرلمتعرؼ عمِ هدى تطبٓؽ وتوافر  ٌذي الدراسةأتي وهف ٌىا ت
 .تً بفاعمٓة وكفاءةلتساٌـ بشكؿ فاعؿ فْ بىاء الهجتهع الفمسطٓىْ وخده؛ األٌمٓة الفمسطٓىٓة

 وأسئمتٍا هشكمة الدراسة
، والخاصة هىٍا سواء الحكوهٓة، هىظهاتالٓعتبر الحكـ الرشٓد أحد الهعآٓر الٍاهة لتهكٓف       

هف هكوىات الهجتهع  هكوف رئٓسْ وحٓث أف الهىظهات األٌمٓة تعتبر. الهىظهات األٌمٓة أو
الهجتهع الفمسطٓىْ فْ ظؿ غٓاب الدولة  مع بً فْط، ولها لٍا هف دور بارز تضالفمسطٓىْ

جاءت الهستقمة، وقٓاهٍا بالهشاركة الفاعمة والكبٓرة فْ تحقٓؽ التىهٓة االقتصادٓة واالجتهاعٓة، فقد 
الهىظهات األٌمٓة الحكـ الرشٓد فْ  هعآٓرالتعرؼ عمِ هدى توفر الدراسة لتساٌـ فْ ٌذي 

ٓٓزد هف فعالٓة أدائٍا وكفاءة  الحكـ الرشٓد هعآٓرب الهىظهات األٌمٓة التزاـف إ حٓث ،الفمسطٓىٓة
تخفٓض هعدالت الفقر والحد و عهمٍا، هها ٓضاعؼ هف هساٌهتٍا فْ خدهة الهجتهع الفمسطٓىْ، 

هف البطالة وتهكٓف الفئات الهٍهشة فْ الهجتهع الفمسطٓىْ هف االعتهاد عمِ الذات، وهف ٌىا فقد 
 :عمِ السؤاؿ الرئٓس التالْ جابةلة لإلو اهح فْجاءت ٌذي الدراسة 

 ض   ملت ف   ط ضهف    ن ط      لل لت غزم؟ضلحم  ضهسع د      علي ر ت ب     دى تل 
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تفرع هف السؤاؿ الرئٓس لهوضوع الدراسة، عدد هف األسئمة  :أتٓة الفرعٓة ٓو

 ؟غزة هحافظاتفْ الفمسطٓىٓة  الهىظهات األٌمٓةالحكـ الرشٓد فْ  هعآٓرؽ تطبٓ واقع ها  .1

 تحقٓؽ الحكـ الرشٓد؟ ىحوالفمسطٓىٓة  تواجً الهىظهات األٌمٓة التْها ٌْ التحدٓات  .2

هتوسط إجابات  فْ  ≤1015عىد هستوى الداللة  احصائٓةؿ توجد فروقات ذات داللة ٌ .3
)الجىس،  الشخصٓة التالٓة: هت ٓراتمالحكـ الرشٓد وفقًا ل هعآٓردرجة تطبٓؽ  الهبحونٓف حوؿ
ؿ العمهْسىوات الخدهةعدد ِ الوظٓفْ، العهر، الهسه  .(، ىوع الهىظهة، عدد العاهمٓف، الهٌؤ

 فرضيػات الدراسة
 التالٓػة: عمِ الفرضٓاتة تقػػـو الدراسػػ

عىػد هسػتوى  احصػائٓةذو داللػة هػف ضػعؼ  فْ قطاع غػزة الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓةتعاىْ  .1
 .دػـ الرشٓػالحك هعآٓرفْ تطبٓؽ ( α≤0.05)داللة

 بػػٓف هتوسػػطات اسػػتجابات( α≤  0.05عىػػد هسػػتوى الداللػػة) احصػػائٓةتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة  .2
الحكػـ الرشػٓد وفقػًا لمهت ٓػرات الشخصػٓة التالٓػة: )الجػىس،  حوؿ درجة تطبٓؽ هعػآٓر الهبحونٓف

ؿ العم  هْ، ىوع الهىظهة، عدد العاهمٓف(؟العهر، الهسهِ الوظٓفْ، عدد سىوات الخدهة، الهٌؤ
 الدراسة أٌػداؼ

 ة فٓها ٓأتْ:ػػتتهنؿ األٌػداؼ الرئٓسٓة لمدراس
تسعِ الدراسة لتقدٓـ صورة واضحة عف واقع تطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الهىظهات  .9

 األٌمٓة الفمسطٓىٓة.

 الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة.الحكػـ الرشٓػد فْ  هعآٓرتطبٓؽ هستوى اس ػقٓ .2

 ت األٌمٓة الفمسطٓىٓة فْ تطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد.تحدٓد الصعوبات التْ تواجً الهىظها .3

 إٓجابٓات وفوائد تطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة. الكشؼ عف .4

ادة فعالٓة تطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ  التْتقدٓـ التوصٓات  .5 ٓهكف أف تساٌـ فْ ٓز
 الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة.

 أٌهيػة الدراسة
تػػػوفٓر هرجعٓػػػة عمهٓػػػة ٓهكػػػف أف ٓسترشػػػد بٍػػػا الهسػػػئولٓف والبػػػاحنٓف والهٍتهػػػٓف كػػػً, فػػػْ هجػػػاؿ  .9

 تخصصً، وخاصة قادة الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة.
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تساٌـ فْ تفعٓؿ بىاء أىظهة الحكـ الرشٓد لمهىظهػات األٌمٓػة الفمسػطٓىٓة والتػْ تهنػؿ احتٓاجػات  .2
 وتطمعات الهجتهع الفمسطٓىْ.

فمسػػطٓىْ بصػػفة خاصػػة والهجتهػػع العربػػْ بصػػفة عاهػػة بحاجػػة هاسػػة إلػػِ تطبٓػػؽ أف الهجتهػػع ال .3
هعػآٓر الحكػػـ الرشػػٓد، وذلػؾ ل,رتقػػاء بكافػػة القطاعػات الحكوهٓػػة، واألٌمٓػػة، والخاصػة، وهػػف نػػـ 
ػد هػػف  ا عمػِ الهجتهػػع بصػورة آجابٓػػة فتٓز تقػدٓـ خدهػة ذات جػػودة عالٓػة وهتىوعػػة تػىعكس بػػدوٌر

 تقدهً ورفآٌتً.
 الدراسة هتغيرات

ػػْ "UNDPلبرىػػاهج اإلىهػػائْ لاهػػـ الهتحػػدة "هعػػآٓر اوفقػػًا ل الدراسػػة هت ٓػػرات تػػـ اإلعتهػػاد عمػػِ ، ٌو
 :بالشكؿ التالْهوضحة 

 (1شكؿ رقـ)
 يوضح هتغيرات الدراسة)أبعاد الحكـ الرشيد(

 
 الهصدر: تـ إعدادي هف قبؿ الباحث

 المعيار األول: المشاركة

المعيار الثاني: تطبيق األنظمة 

 الداخلية

 المعيار الثالث: الشفافية

 جابةالمعيار الرابع: االست

 هعايير 
 المعيار الخامس: التوافق الحكـ الرشيد

 المعيار السادس: العدل والمساواة

 المعيار السابع: الكفاءة والفعالية

 المعيار الثامن: المساءلة

 المعيار التاسع: الرؤية االستراتيجية
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 حػدود الدراسة
الهتهنمة فْ  العاهموف فْ الهىظهات األٌمٓة، ٓةأصحاب الهراكز الوظٓفالحدود البشرية:  - أ

برىاهج أو إحدى الهراكز التالٓة: )الهدٓر العاـ، ىائب الهدٓر العاـ، هدٓر تىفٓذي، هدٓر 
 .هدٓر هشروع ورئٓس قسـ(

 زة.ػغهحافظات فْ  الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة: الحدود الهكاىية - ب
 ـ.2014 -2013: الحدود الزهىية - ت

 سةهصطمحات الدرا
فػْ ٌػذي  حٓنهػا وردت ا،هصطمحات التالٓػة والػواردة فػْ الدراسػة لبٓػاف الهقصػود هىٍػعتهد الباحث الا

 :الدراسة
الحكػـ الرشػٓد" تسػهٓات أخػرى هػف ىػوع "الحكػـ الصػالح"، ٓطمػؽ عمػِ اصػط,ح " الحكـ الرشػيد: - أ

التسػػهٓات الهتعػػددة  ، إال أف، "اإلدارة الصػػالحة"رة الرشػػٓدة""الحكػػـ الخٓػػر"، "الحكػػـ السػػمٓـ"، "اإلدا
تشٓر إلِ هضهوف واحد. وٓقصد بهفٍـو الحكـ الرشٓد بأىً ضهاف ههارسة السمطة وصىع كافة 

هجتهػػػػع تحػػػػدد ضػػػػهف تسػػػػعة  أوىظهػػػػة وعهمٓػػػػات تىفٓػػػػذٌا ألي هىظهػػػػة سٓاسػػػػات واألالقػػػػرارات وال
ػػػْ: الهشػػػاركة الفاعمػػػة وخاصػػػة لمفئػػػات الهٍهشػػػة، سػػػٓادة القػػػاىوف، الشػػػفاف هعػػػآٓر ٓة، أساسػػػٓة ٌو

ػػػة  الفاعمػػػةوالعػػػدؿ،  الهسػػػاواة، اءلةوافػػػؽ، الهسػػػاالسػػػتجابة، الت  )االسػػػتراتٓجٓةوالكفػػػاءة، الرٓؤ
.(UNDP, 2012 

تعىػػػػْ أف كػػػػؿ الرجػػػػاؿ والىسػػػػاء ٓجػػػػب أف ٓكػػػػوف لٍػػػػـ صػػػػوت فػػػػْ عهمٓػػػػات اتخػػػػاذ الهشػػػػاركة:  - ب
ات وسػػػػػٓطة شػػػػػرعٓة هؤسسػػػػػ أوعبػػػػػر ههنمػػػػػٓف  أوالقػػػػػرارات، سػػػػػواء كػػػػػاف األهػػػػػر بشػػػػػكؿ هباشػػػػػر 

 .(UNDP, 2012)صالحٍـتعبر عف ه
اعتبػػػػػػار القػػػػػػاىوف هرجعٓػػػػػػة لمجهٓػػػػػػع وضػػػػػػهاف سػػػػػػٓادتً عمػػػػػػِ الجهٓػػػػػػع دوف  سػػػػػػيادة القػػػػػػاىوف: - ت

تطمػػػػػػب ذلػػػػػػؾ بالضػػػػػػرورة بىػػػػػػاء صػػػػػػٓ ة حكػػػػػػـ  اسػػػػػػتنىاء وتىفٓػػػػػػذ أحكاهػػػػػػً هػػػػػػف قبػػػػػػؿ الجهٓػػػػػػع، ٓو
ا ٌر  .(2191)أهاف، هستقرة وتطٓو
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ة ووضػػػػػػػػوح ؿ ٓتعمػػػػػػػػؽ بوضػػػػػػػوح العهػػػػػػػػؿ داخػػػػػػػؿ الهؤسسػػػػػػػػو وتتصػػػػػػػػؿ بجػػػػػػػاىبٓف: األ الشػػػػػػػفافية: - ث

تعمػػػػػؽ  أوالع,قػػػػػة هػػػػػع الهػػػػػواطىٓف الهىتفعػػػػػٓف هػػػػػف خػػػػػدهاتٍا  مٍػػػػػا. ٓو الػػػػػذٓف ٓسػػػػػاعدوف فػػػػػْ تهٓو
ىٓػػػػػة غٓػػػػػر سػػػػػٓرة الجاىػػػػػب النػػػػػاىْ بػػػػػاإلجراءات وال آػػػػػات واألٌػػػػػداؼ التػػػػػْ ٓجػػػػػب أف تكػػػػػوف عم

 .(2117)أبو دية، ألي سبب هف األسباب
جػػػػػات وخدهػػػػػة كافػػػػػة وفٍٓػػػػػا تكػػػػػوف العهمٓػػػػػات فػػػػػْ الهىظهػػػػػات تسػػػػػعِ لتمبٓػػػػػة احتٓا االسػػػػػتجابة: - ج

 UNDP,2012). )أصحاب الهصمحة
تسػػػػوٓة الهصػػػػالح الهختمفػػػػة لموصػػػػوؿ إلػػػػِ توافػػػػؽ عػػػػاـ حػػػػوؿ أٌػػػػـ هصػػػػالح جهاعػػػػة  التوافػػػػؽ: - ح

 العهؿ والسٓاسات و لٓات التطبٓؽ قدر اإلهكاف
وعادلػػػػة  ٓةاو هتسػػػػكافػػػػة الرجػػػػاؿ والىسػػػػاء فػػػػْ الهىظهػػػػات ٓهتمكػػػػوف فػػػػرص  والعدالػػػػة: اةاو الهسػػػػ - خ

 UNDP,2012).)بٍـالرفآٌة الخاصة  الحفاظ عمِ أولتحسٓف 
العهمٓػػػػػػػات والهؤسسػػػػػػػات تقػػػػػػػدـ  هخرجػػػػػػػات تمبػػػػػػػْ االحتٓاجػػػػػػػات ضػػػػػػػهف  الفعاليػػػػػػػة والكفػػػػػػػا ة: - د

 UNDP,2012). )االستخداـ األهنؿ لمهوارد
أف الفػػػػػػػرد ال ٓكػػػػػػػوف هسػػػػػػػئواًل أهػػػػػػػاـ ىفسػػػػػػػً، بػػػػػػػؿ ٓجػػػػػػػب الهحاسػػػػػػػبة عمػػػػػػػِ تحقٓػػػػػػػؽ  الهسػػػػػػػا لة: - ذ

ػػػػذا ٓعىػػػػْ أف ٓتحهػػػػؿ ال فػػػػرد هسػػػػئولٓة هػػػػا ٓسػػػػىد إلٓػػػػً هػػػػف أعهػػػػاؿ وهػػػػا أخػػػػٓرف لهسػػػػئولٓاتٍـ، ٌو
التػػػػػْ ٓكػػػػػوف ٓتبعٍػػػػػا هػػػػػف هٍػػػػػاـ تتطمبٍػػػػػا تمػػػػػؾ الهسػػػػػئولٓة، وذلػػػػػؾ طبقػػػػػًا لمشػػػػػروط والهواصػػػػػفات 

 (.2191)ٌالؿ، قد سبؽ الهوافقة عمٍٓا
ػػػػؿ األهػػػػد عػػػػف  الرؤيػػػػة االسػػػػتراتيجية: - ر قػػػػادة الهىظهػػػػات والجهٍػػػػور لػػػػدٍٓـ هىظػػػػور واسػػػػع وطٓو

ة، بػػػػػػػػالتوازي هػػػػػػػػع اهػػػػػػػػت,ؾ إحسػػػػػػػػاس باالحتٓاجػػػػػػػػات لتمػػػػػػػػؾ الحكػػػػػػػػـ الرشػػػػػػػػٓد والتىهٓػػػػػػػػة اإلىسػػػػػػػػاىٓ
واالجتهاعٓػػػػػػة التػػػػػػػْ ٓرتكػػػػػػػز  ،والنقافٓػػػػػػػة ،التىهٓػػػػػػة باإلضػػػػػػػافة إلػػػػػػِ الفٍػػػػػػػـ لمتعقٓػػػػػػػدات التآرخٓػػػػػػة

 UNDP, 2012). )عمٍٓا ذلؾ الهىظور
شٓر هصطمح الهجتهع الهدىْ إلِ هجهوعة واسعة الىطاؽ هف ٓ هىظهات الهجتهع الهدىي: - ز

فْ الحٓاة العاهة وتىٍض  التْ لٍا وجود ،والهىظهات غٓر الربحٓة الهىظهات غٓر الحكوهٓة
 أوأخٓرف، استىادًا إلِ اعتبارات أخ,قٓة  أوبعبء التعبٓر عف اٌتهاهات وقٓـ أعضائٍا 

 .(2012البىؾ الدولي،)خٓٓرة أو ،دٓىٓة أو ،عمهٓة أو ،سٓاسٓة أونقافٓة 
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 عاهمة وهرخصة فْ هحافظات قطاع غزة ( هىظهة أٌمٓة100أكبر )كبرى الهىظهات األٌمية:  - س
العاهمة والهرخصة فْ  هقارىة بباقْ الهىظهات األخرى ،هف حٓث اإلٓرادات والهصآرؼ

اإلدارة العاهة لمشؤوف العاهة والهىظهات غير الحكوهية، )، وتهنؿ عٓىة الدراسةهحافظات غزة
2013). 

ٓمػػػػو هتػػػػر هربػػػػع، وهػػػػع ك 365جػػػػزء هػػػػف السػػػػٍؿ السػػػػاحمْ وتبمػػػػغ هسػػػػاحتً   هحافظػػػػات غػػػػزة: - ش
ػػػػػػػًا إلػػػػػػػِ خهػػػػػػػس هحافظػػػػػػػات، ٌػػػػػػػْ:  قٓػػػػػػػاـ السػػػػػػػمطة الفمسػػػػػػػطٓىٓة تػػػػػػػـ تقسػػػػػػػٓـ قطػػػػػػػاع غػػػػػػػزة إدآر
هحافظػػػػػػػػة غػػػػػػػػزة، هحافظػػػػػػػػة الشػػػػػػػػهاؿ، هحافظػػػػػػػػة الوسػػػػػػػػطِ، هحافظػػػػػػػػة خػػػػػػػػاىٓوىس، وهحافظػػػػػػػػة 

 (.1997الدولي،  والتعاوف)وزارة التخطيط رفح
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 الهبحث الثاىي
 السابقػػةالدراسػػػات 

 تهٍيد
هف روافد الهعرفة الىظٓرة والعهمٓة، وكذلؾ خبرات  أساسٓاً  رافداً تهنؿ الدراسات السابقة 

وتجارب الباحنٓف السابقٓف واالط,ع عمِ أٌـ إىجازاتٍـ والىتائج والتوصٓات التْ خمصت إلٍٓا 
حث، هها ٓساعدي فْ دراساتٍـ وبحونٍـ، والتْ لٍا األنر الكبٓر فْ إنراء هعرفة وهعموهات البا

ف خمفٓة جٓدة عف هوضوع دراستً ا بشكؿ أفضؿ وأكنر عهقًا وشهواًل،  ،تكٓو وهها ٓسٍؿ أهر إىجاٌز
وكذلؾ تجىب األخطاء والٍفوات التْ وقع فٍٓا الباحنوف السابقوف، وقد استعرض الباحث أٌـ 

ة بهوضوع وهوضوعات ذات ع,ق الحكـ الرشٓد،الدراسات السابقة التْ تىاولت هوضوعات 
: الباحث بتقسٓهٍا إلِ ن,نة أقساـالدراسة، سواء أكاىت بشكؿ هباشر أـ غٓر هباشر، حٓث قاـ 

، ودراسات عربٓة، ودراسات أجىبٓة، وكذلؾ تـ ترتٓبٍا هف األحدث إلِ األقدـ فمسطٓىٓةدراسات 
 .حسب تآرخٍا

 الفمسطيىيةالدراسات  -الً أو 
طبيؽ هعايير الحكػـ الرشػيد وعالقتٍػا بػاألدا  اإلداري واقع ت(، بعىواف: ـ3112دراسة )هطير،  .1

 لموزارات الفمسطيىية.
ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ واقع تطبٓؽ كؿ هف: هعآٓر الحكـ الرشٓد، واألداء اإلداري فْ 

 الوزارات الفمسطٓىٓة.
 كاف هف أٌهٍا: والتي، الىتائجوقد توصمت الدراسة إلى هجهوعة هف 

سػػبْ لتطبٓػػؽ هعػػآٓر الحكػػـ الرشػػٓد فػػْ الػػوزارات الفمسػػطٓىٓة فػػْ قطػػاع غػػزة بمػػغ الػػوزف الى - أ
ات الفمسطٓىٓة فػْ ، وبمغ الوزف الىسبْ لهستوى األداء اإلداري فْ الوزار (%67.84)حوالْ

 .(%68.93)قطاع غزة حوالْ
بػػػػٓف هتوسػػػػطات تقػػػػدٓرات الهبحػػػػونٓف فػػػػْ الػػػػوزارات  احصػػػػائٓةال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة  - ب

هحافظػات غػزة حػوؿ تطبٓػؽ هعػآٓر الحكػـ الرشػٓد وحػوؿ األداء اإلداري تعػزى الفمسطٓىٓة ب
ؿ العمهْ، عدد سىوات الخدهة(.:لهت ٓرات  )الجىس، العهر، الهسهِ الوظٓفْ، الهٌؤ
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 صت الدراسة بهجهوعة توصيات، هف أٌهٍا:أو كها 
ا - أ هؤسسػًٓا وهؤشراتٍا لتصػبح ىٍجػًا  ،ضرورة تبىْ وىشر هعآٓر الحكـ الرشٓد بكؿ هعآٌٓر

وفػػْ هقػػدهتٍا الشػػفافٓة  ،تػػدعو إلػػِ تطبٓػػؽ ٌػػذي الهعػػآٓر ،بىػػاء هىظوهػػة قٓهٓػػة فػػْٓسػػٍـ 
 عمِ كافة هستوٓات وفئات الهجتهع.اة، والىزاٌة واالىفتاح و اوالهساءلة والعدالة والهس

ٓف  العهػػؿ عمػػِ بىػػاء هىظوهػػة قٓهٓػػة تػػدعو إلػػِ الىزاٌػػة هػػف خػػ,ؿ االىفتػػاح - ب عمػػِ الهسػػتٓو
، والسػػػعْ السػػػتقطاب الكفػػػاءات والهٍػػػارات الضػػػروٓرة لتىفٓػػػذ وهتابعػػػة جْوالخػػػار  الػػػداخمْ

ر واإلص,ح.  براهج التطٓو
الحكػػػـ الرشػػػيد فػػػي الهىظهػػػات غيػػػر  هبػػػادئدور تطبيػػػؽ "(، بعىػػػواف: ـ3113)الحمو، دراسػػػة .3

 ."الحكوهية في قطاع غزة عمى تحقيؽ التىهية الهستداهة
هىظهػة غٓػر  (100)الحكـ الرشػٓد فػْ أكبػر بادئهٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ دور تطبٓؽ 

ػػػا عمػػػِ هسػػػاٌهة ٌػػػذي الهىظهػػػات فػػػْ تحقٓػػػؽ التىهٓػػػة الهسػػػتداهة فػػػْ  حكوهٓػػػة فػػػْ قطػػػاع غػػػزة وأنٌر
 الهجتهع.

 وقد توصمت الدراسة إلى عدة ىتائج هف أٌهٍا:
الحكػػػـ الرشػػػٓد فػػػْ الهىظهػػػات غٓػػػر الحكوهٓػػػة فػػػْ قطػػػاع غػػػزة بىسػػػبة  هبػػػادئٓػػػتـ تطبٓػػػؽ  - أ

(77.77%). 
بػٓف تطبٓػؽ الحكػـ الرشػٓد فػْ عىػد هسػتوى الداللػة احصػائٓةذات داللة جد ع,قة طردٓة تو  - ب

الهىظهػػات غٓػػر الحكوهٓػػة فػػْ قطػػاع غػػزة والهسػػاٌهة فػػْ تحقٓػػؽ التىهٓػػة الهسػػتداهة، حٓػػث 
فػػػػْ تحقٓػػػػؽ التىهٓػػػػة االقتصػػػػادٓة واالجتهاعٓػػػػة والبٓئٓػػػػة فػػػػْ  الهبػػػػادئٓسػػػػاٌـ تطبٓػػػػؽ تمػػػػؾ 

 الهجتهع.
 عدة توصيات هف أٌهٍا:وخمصت الدراسة إلى 

لتعٓزػز تطبٓػؽ  ،ضرورة قٓاـ الهىظهػات غٓػر الحكوهٓػة بوضػع  لٓػات عهمٓػة ولػوائح داخمٓػة - أ
بٓػة  هبادئ ر براهج تدٓر الحكـ الرشٓد فْ هختمؼ الهراحؿ اإلدآرة، إلِ جاىب ضرورة تطٓو

ـ الحك هبادئوفؽ االحتٓاجات ال,زهة لضهاف ىجاح تطبٓؽ  ،خاصة لمعاهمٓف فْ الهىظهة
 الرشٓد.
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ػػػػادة الػػػػوع - ب العػػػػاهمٓف فػػػػْ الهىظهػػػػة ىحػػػػو أٌهٓػػػػة  ىوالػػػػوعْ لػػػػد الهجتهعػػػػْ ْالعهػػػػؿ عمػػػػِ ٓز
 .وهعآٓر تطبٓقٍا الهساٌهة فْ تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة

ؿ بهعآٓر تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة.ضرورة  - ت  ربط األٌداؼ العاهة لمهىح والتهٓو
تعزيػز  فػيالوزارات الفمسطيىية ودوري اإلصالح اإلداري في "(، بعىواف: ـ3111)هوسى، دراسة .2

 ."الرشيد الحكـ
ػػز هفػػآٌـ الحكػػـ الرشػػٓد  الػػوزارات  فػػٌْػػدفت الدراسػػة لمتعػػرؼ عمػػِ دور اإلصػػ,ح اإلداري فػػْ تعٓز

 هف وجٍة ىظر الهدٓٓرف. –الهحافظات الشهالٓة  –الفمسطٓىٓة 
 وتهثمت أٌـ ىتائج الدراسة فيها يمي:

اإلداري والحكـ الرشٓد فػْ الػوزارات الفمسػطٓىٓة ٓػتـ  ص,حباإلأف تطبٓؽ العهمٓات الهتعمقة  - أ
 بدرجة هتوسطة.

داري هػف وجٍػة ىظػر الهبحػونٓف وجود فروؽ دالػة إحصػائًٓا فػْ واقػع عهمٓػات اإلصػ,ح اإل - ب
 وسىوات الخبرة. ،الدرجة الوظٓفٓة :لهت ٓري تعزى

، والدرجػػػػة الجػػػػىس :حصػػػػائًٓا فػػػػْ واقػػػػع الحكػػػػـ الرشػػػػٓد تعػػػػزى لهت ٓػػػػريٌىػػػػاؾ فػػػػروؽ دالػػػػة ا - ت
 الهت ٓرات. فروقًا دالة إحصائًٓا وفقًا لباقْالوظٓفٓة، بٓىها لـ تظٍر الدراسة 

 وخمصت الدراسة إلى عدة توصيات هف أٌهٍا:
 .اإلص,ح اإلدارياستقطاب الكفاءات والهٍارات ال,زهة لتىفٓذ وهتابعة العهؿ عمِ  - أ
 رشٓد ونقافتً.الحكـ ال هبادئالدفع باتجاي تعٓزز اإلٓهاف بأٌهٓة تطبٓؽ  - ب
ض الص,حٓات، والهشاركة بٓف جهٓع األطراؼ. - ت  ضرورة العهؿ عمِ تعٓزز هبدأ تفٓو

واقػػع الشػػفافية اإلداريػػة وهتطمبػػات تطبيقٍػػا فػػي الجاهعػػات  (، بعىػػواف:ـ3111 دراسػػة)حرب، .4
 الفمسطييىة بقطاع غزة.

ػػة وهتطمبػػات تطبٓقٍػػا لػػ دى اإلدارة العمٓػػا فػػْ ٌػػدفت الدراسػػة إلػػِ التعػػرؼ عمػػِ واقػػع الشػػفافٓة اإلدآر
وقد طبقت الدراسة عمِ عٓىة عشوائٓة هػف هجتهػع الدراسػة البػالغ الجاهعات الفمسطٓىٓة بقطاع غزة، 

ػػة فػػْ 410) ػػٓف واألكػػادٓهٓٓف الػػذٓف ٓشػػ موف هىاصػػب إدآر الجاهعػػة اإلسػػ,هٓة، ( هوظفػػًا هػػف اإلدآر
ر  ، وجاهعة األقصِ.وجاهعة األٌز
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 ا يمي:وتهثمت أٌـ ىتائج الدراسة فيه
ػػػٓف واألكػػػادٓهٓٓف ههػػػف  - أ ػػػة بدرجػػػة هقبولػػػة لػػػدى اإلدآر وجػػػود التػػػزاـ بههارسػػػة الشػػػفافٓة اإلدآر

 ٓش موف هىاصب إدآرة فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة.
ػػػة وهتطمبػػػات تطبٓقٍػػػا فػػػْ  احصػػػائٓةوجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة  - ب حػػػوؿ واقػػػع الشػػػفافٓة اإلدآر

ػػػػػة، الهشػػػػػاهجػػػػػاالت االتصػػػػػاؿ اإلداري جػػػػػراءات العهػػػػػؿ، الشػػػػػفافٓة ركة، ا، الهسػػػػػاءلة اإلدآر
ر. ،تعزى إلِ الجاهعة ،اإلدآرة  ولصالح جاهعة األٌز

 أها أٌـ توصيات الدراسة:
ػػة بكػػؿ هت ٓراتٍػػا لتصػػبح ىٍجػػًا هؤسسػػٓاضػػرورة  - أ ٓسػػٍـ فػػْ  ،ً تبىػػِ وىشػػر هبػػدأ الشػػفافٓة اإلدآر

ٓف الداخ ،بىاء هىظوهة قٓهٓة تدعو إلِ الىزاٌة مْ والخارجْ هف خ,ؿ االىفتاح عمِ الهستٓو
 لمجاهعات.

هػػف خػػ,ؿ  ،التركٓػػز عمػػِ دور القٓػػادات العمٓػػا فػػْ الجاهعػػات الفمسػػطٓىٓة لػػدعـ هبػػدأ الشػػفافٓة - ب
فتح الهجاؿ أهاـ هشاركة الهوظفٓف، وتشجٓع روح الهبادرة والتجدٓد، إضافة إلِ تقػدٓـ الػدعـ 

تباعٍػػا لحػػؿ ٓهكػػف ا لتػػْاهػػاـ بتصػػوراتٍـ لمحمػػوؿ والت ذٓػػة الراجعػػة القتراحػػاتٍـ الههٓػػزة، واالٌت
 .العهؿهشك,ت 

لرشػػيد فػػي وزارة الهاليػػة الحكػػـ ا هبػػادئواقػػع تطبيػػؽ  " (، بعىػػواف:ـ3111 )الحمبيػػة، دراسػػة .5
 ."الفمسطيىية

الحكػػػـ الرشػػػٓد فػػػْ وزارة الهالٓػػػة الفمسػػػطٓىٓة،  هبػػػادئٌػػػدفت الدراسػػػة الػػػِ التعػػػرؼ عمػػػِ واقػػػع تطبٓػػػؽ 
سػػتخدهت ( هوظفػػًا. وا1237لهالٓػػة البػػالغ عػػددٌـ)اوتكػػوف هجتهػػع الدراسػػة هػػف جهٓػػع هػػوظفْ وزارة 

قػة الطبقٓػة العشػوائٓة و وا ،واالسػتباىةاحنة الهىٍج الوصفْ الب ( 234بم ػت) التػْختػارت العٓىػة بالطٓر
 هوظؼ وهوظفة.

 وتهثمت أٌـ ىتائج الدراسة فيها يمي:
 هتوسطة.بدرجة الحكـ الرشٓد وع,قتً بالفاعمٓة كاىت  هبادئواقع تطبٓؽ  - أ
 ارة الهالٓة تعهؿ عمِ تطبٓؽ الشفافٓة بشكؿ ىسبْ.أف وز  - ب
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 وخمصت الدراسة إلى عدة توصيات هف أٌهٍا:
 ضرورة تحقٓؽ العدالة هع الهوظفٓف دوف تهٓٓز. - أ
 وضع هقآٓس واضحة لتقٓٓـ أداء جهٓع الهوظفٓف فْ الوزارة. - ب

هػػػػػػػػدى تطبيػػػػػػػػؽ الهجػػػػػػػػالس الهحميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي " (، بعىػػػػػػػػواف:ـ3119 دراسػػػػػػػػة)أبو ىعهػػػػػػػػة، .6
ريحػػػػػػػػػػػػا لمشػػػػػػػػػػػػفافية والهسػػػػػػػػػػػػا لة واىعكػػػػػػػػػػػػاس ذلػػػػػػػػػػػػؾ عمػػػػػػػػػػػػى التىهيػػػػػػػػػػػػة هحافظػػػػػػػػػػػة أ

 ."االقتصادية
لػػػػِ التعػػػػرؼ عمػػػػِ هػػػػدى تطبٓػػػػؽ الهجػػػػالس الهحمٓػػػػة فػػػػْ هحافظػػػػة أٓرحػػػػا لمشػػػػفافٓة ٌػػػػدفت الدراسػػػػة ا

( هجػػالس هحمٓػػة فػػْ 8حٓػػث شػػهمت الدراسػػة )، االقتصػػادٓةواىعكػػاس ذلػػؾ عمػػِ التىهٓػػة  ،والهسػػاءلة
باحػػػث فػػػْ دراسػػػتً األسػػػموب الوصػػػفْ التحمٓمػػػْ، واالسػػػتباىة فمسػػػطٓف، واسػػػتخدـ ال –هحافظػػػة أٓرحػػػا 

 كأداة رئٓسٓة لجهع البٓاىات.
 وتهثمت أٌـ ىتائج الدراسة فيها يمي:

 عمِ أٌهٓة تطبٓؽ الشفافٓة والهساءلة. التأكٓد - أ
ر  لٓات لتطبٓؽ الشفافٓة - ب  وهحاربة الفساد. ،والهساءلة ،قمة اٌتهاـ الهجالس الهحمٓة بتطٓو
 هع وصؼ وظٓفْ واضح لموظائؼ. ،إداري هقر وهعتهد أو ،هالْعدـ وجود ىظاـ  - ت
 ،عػػػػػدـ سػػػػػهاح الهجػػػػػالس الهحمٓػػػػػة لمهجتهػػػػػع الهحمػػػػػْ وههنمػػػػػوي هػػػػػف االطػػػػػ,ع عمػػػػػِ الونػػػػػائؽ - ث

 والهعموهات والهٓزاىٓات.
 وخمصت الدراسة إلى عدة توصيات هف أٌهٍا:

ادة هعرفة الهجتهع بهفٍـو الحكـ الرشٓد. - أ  ضرورة العهؿ عمِ ٓز
شػػراؾ ضػػرورة االٌ - ب تهػػاـ بالتػػدٓرب والتعمػػٓـ هػػف خػػ,ؿ ورشػػات العهػػؿ، الىػػدوات، الهػػؤتهرات، وا 

 الهجتهع الهحمْ.
 بإحداث التىهٓة هف خ,ؿ تعهٓؽ هفآٌـ الشفافٓة والىزاٌة. االٌتهاـضرورة  - ت
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الٍيئػات  فػيالهفاٌيهيػة والعهميػة لمحكػـ الصػالح  ت"الهؤشػرا بعىػواف:(، ـ3118 دراسة)أحهد، .7
 ."ىيةالهحمية الفمسطي

والعهمٓػػة لمحكػػـ الصػػالح فػػْ الٍٓئػػات الهحمٓػػة  ،ٌػػدفت الدراسػػة إلػػِ هعرفػػة واقػػع الهؤشػػرات الهفآٌهٓػػة
 .الفمسطٓىٓة، وهعرفة هدى تطبٓؽ هبادئً، وذلؾ هف خ,ؿ دراسة حالة هحافظة قمقٓمة

 توصمت لٍا الدراسة: التيأٌـ الىتائج 
 .هتوسطة بدرجة كـ الصالح كاىتأف الدرجة الكمٓة ل,ستجابة عمِ هجاالت هؤشرات الح - أ
ٓوجػػد ع,قػػة طردٓػػة هوجبػػة دالػػة إحصػػائًٓا بػػٓف اطػػ,ع أعضػػاء الٍٓئػػات الهحمٓػػة الفمسػػطٓىٓة  - ب

 .ٌذي الٍٓئات فْوواقع الحكـ الصالح  ،عمِ القواىٓف واألىظهة الخاصة بٍٓئاتٍـ
 ؛ح فٍٓػاوواقػع الحكػـ الصػال ،بٓف طٓرقة تشكٓؿ هجمس الٍٓئػة الهحمٓػة احصائٓةوجود ع,قة  - ت

قػػة تشػػكٓؿ هجمػػس الٍٓئػػة باالىتخػػاب، كمهػػا وفػػر ذلػػؾ أرضػػٓة وجػػو  أي أىػػً عىػػدها تكػػوف طٓر
 لتطبٓؽ خصائص الحكـ الصالح. ه,ئـ وهىاسب

 توصمت لٍا الدراسة: التي أٌـ التوصيات
ػػة  فػػْالىظػػر  إعػػادة - أ  ،سػػعأو قػػاىوف الٍٓئػػات الهحمٓػػة الفمسػػطٓىٓة وهىحٍػػا صػػ,حٓات ال هركٓز

 همٍا لضهاف استق,لٓتً.ع فْوعدـ التدخؿ 
ٓػػػادة كفػػػاءة وفعالٓػػػة الٍٓئػػػات الهحمٓػػػة وأعضػػػائٍا، ووضػػػع هعػػػآٓر لترشػػػحٍـ، ز العهػػػؿ عمػػػِ   - ب

 الحكـ الصالح. هبادئتىادي بتطبٓؽ  التْوالهدوىات  ،وااللتزاـ باألىظهة
دور الحكـ الصالح فػي إدارة وتىهيػة الهؤسسػات غيػر "بعىواف: ،  (ـ3117 الغالييىي،دراسة ) .8

هية في إدارة وتىهية الهؤسسات غير الحكوهية في قطاع غزة هف وجٍة ىظر هدير عاـ الحكو 
 ".الهؤسسة
الهىظهات غٓر الحكوهٓة، ودراسة تأنٓر خصائص  فْإلِ تقٓٓـ ه,هح الحكـ الرشٓد  ٌدفت الدراسة

 الهىظهات غٓر الحكوهٓة. فْهجمس اإلدارة والتىظٓـ، وخصائص الهدٓر العاـ عمِ الحكـ 
 باآلتي: صت الدراسةو أوقد 
ػز اسػتداهة وتػأنٓر خػدهاتٍا،  فػْ ف دور الهىظهات غٓر الحكوهٓػةحسٓت ضرورة - أ الحكػـ، وتعٓز

 .لحكوهٓة فْ غزة إلِ تحسٓف أدائٍاتحتاج الهىظهات غٓر ا
 .اإلدارة هجالسوضع وتىفٓذ ىظاـ قوي لمقٓاس وتحسٓف أداء   - ب
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تىفٓذ خطػط التىهٓػة سػىوًٓا لتطػوٓر دور أكنر ىشاطًا فْ جٍود جهع األهواؿ ووضع و ل السعْ - ت
 اإلدارة. هجالسأداء أعضاء 

 الدراسات العربية -ثاىياً 
فافية ػالش أبعاد ههارسة أثرلقياس  هقترحإطار : "بعىواف( ـ3111 ،قاعود أبو) دراسة .1

 ".   تقييهية دراسة: تطوير األعهاؿ هحاورفي  يةاإلدار
 ؿ،اػاألعه تطَٓر هحاَر تَافر َهدُ افٓةالشف أبعاد ههارسة هدُ تحدٓد إلِ الدراسة ٌدفت
 االتصاالت كةشر ْػف ،ؿاألعها تطَٓر هحاَر فْ ،اإلدارٓة الشفافٓة أبعاد ههارسة أنر َتحدٓد
 ". أَراىج" األردىٓة

 :   أٌهٍا ىتائج عدة إلى الدراسة تَصمتوقد 
 ،أعهالٍا َتطَٓر ،اإلدارٓة األجٍزة تىهٓة فْ آجابْ أنر الشفافٓة أبعاد لههارسة - أ

 .السمبٓة الههارسات درجة هو فػالتخفَٓ

 لهحاَر العان الهتَسط َأو ،هرتفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اإلدارٓة الشفافٓة أبعاد ههارسة هستَُ  - ب
 .جاء هرتفعاً  ؿَٓراألعهاػتط

 وخمصت الدراسة إلى عدة توصيات هف أٌهٍا:
 .   َالهالْ الهعمَهاتْ اإلفصاح هو عالٓة هستَٓات ضهاو ضرَرة - أ

 .َالَضَح الدقةب تتهٓز تشرٓعات صٓاغة  - ب

 .  القرارات اتخاذ فْ العاهمٓو هشاركة هستَُ رفع  - ت

خالصػة  –واقع الىزاٌة والفساد فػي العػالـ العربػي (،  بعىواف: "ـ3111دراسة )حرب وآخروف، .3
 ".(3111-3119) دراسة حاالت ثهاىي بمداف عربية

ػػت، األردف، )البحػػر : ٌػػدفت الدراسػػة إلػػِ الوقػػوؼ عمػػِ واقػػع الىزاٌػػة فػػْ نهػػاىْ دوؿ عربٓػػة ٓف، الكٓو
وفػػػػْ  هقػػػػدهتٍـ  ،وهسػػػػاعدة صػػػػىاع القػػػػرار والساسػػػػةولبىػػػػاف(، اله ػػػػرب، فمسػػػػطٓف، الػػػػٓهف، الجزائػػػػر، 

ػػاتأو البرلهػػاىٓٓف وىشػػطاء هىظهػػات الهجتهػػع الهػػدىْ، عمػػِ بمػػورة هٍػػاـ وأٌػػداؼ و  وطىٓػػة لهكافحػػة  لٓو
 الفساد.
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 وقد توصمت الدراسة إلى عدة ىتائج كاف هف أٌهٍا:

الواسػػطة وىٍػػب )الرشػػوة، الهحسػػوبٓة، الهحابػػاة، : الفسػػاد فػػْ ٌػػذي الػػدوؿ ٌػػْ ؿأف أٌػػـ أشػػكا - أ
 واالبتزاز(. ،الهاؿ العاـ

، لمعػػػاهمٓفتػػػدىْ هسػػػتوى األجػػػور اد ٌػػػْ: )ضػػػعؼ الفصػػػؿ بػػػٓف السػػػمطات، أٌػػػـ أسػػػباب الفسػػػ - ب
 وضعؼ دور هؤسسات الهجتهع الهدىْ فْ هكافحة الفساد(.

 كاف هف أٌهٍا: التيخمصت الدراسة إلى عدد هف التوصيات و و 

 وطىٓة لهكافحة الفساد جاهعة لموسائؿ الوقائٓة والتحقٓؽ الجىائْ. استراتٓجٓةتبىِ  - أ

ة األداء فْ األجٍزة الحكوهٓة بها ٓضػهف شػفافٓة تقػدٓـ الخػدهات العاهػة وهػىح   - ب ر وتقٓو تطٓو
 الرخص واألذوف.

الفساد  هف الحدي ف الحكوهيةلهسا لة دَر الشفافية َا( بعىواف: "ـ3111، السبيعي) دراسة .2
 ".   الحكوهية القطاعاتاإلداري في 

 قػبتطبٓ اضػالرٓ ةػبهدٓى الحكَهٓة القطاعات التزان هستَُ عمِ التعرف إلِ الدراسة ٌدفت
 . الشفافٓة

 :  الدراسة ىتائج أٌنكاىت َ
َض ػال ه إلزالة َتشرٓعاتٍا أىظهتٍا تحدٓث عمِ الحكوهٓة القطاعات حرص هستَُ - أ

 .هتَسط ٓعتبر َإع,ىٍا عىٍا َالضبابٓة

 ،دقة بكؿ هَازىاتٍا بىَد ؿتفاصٓ عو َاإلفصاح بالىشر الحكوهٓة القطاعات التزان هستَُ - ب
 .هىخفضكاف  هىتظهة َآلٓة ،هحدد تَقٓت فْ ََضَح

 ةػالعاه اتٍاػسٓاس ىعػص ْػف الهَاطىٓوبهشاركة  الحكوهٓة القطاعات التزان هستَُ   - ت
  ًا.جد هىخفض هستَُ

 ة إلى عدة توصيات هف أٌهٍا:وخمصت الدراس

ت ,حٓاػالص اػبهىحٍ َالقضائٓة الرقابٓة األجٍزة كفاءة هستَُ رفع عمِ ؿالعه ضرَرة - أ
 .  الحدٓنة َالتقىٓات الهادٓة َبالهَارد ،الهتخصصة البشرٓة بالكوادر َدعهٍا ،الكافٓة
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 جراءاتا ٓطػسَتب ،والهساءلة ،اإلدارّ الفساد بقضآا الهتعمقة َالتشرٓعات األىظهة تحدٓث   - ب
 الهختمفة. اإلع,ن ؿَسائ عبر َىشرٌا، َإع,ىٍا َاختصارٌا ،ؿالعه

 وتهكٓف ،دػبع وػع الخدهة َتقدٓن ،والهساءلة ،الشفافٓة لتعزٓز اإللكتروىٓة الحكوهة تطبٓق  - ت
 اتػسٓاس وػه ذػٓتخ اػه ِػعم اإلط,ع هو اإلع,ن ؿََسائ ،الهدىْ الهجتهع هىظهات

 .َتشرٓعات

الهسا لة عمى هستوى الشفافية تطبيؽ  أثر(، بعىواف: " ـ3111 ،العضايمةو  ىةو االطر )سةدرا .4
 ".  اإلدارية في الوزارات األردىية

 فْ اإلدارٓة الهساءلة هستَُ عمِ الشفافٓة تطبٓق أنر هعرفة إلِ الدراسة ٌذي ٌدفت
 . األردىٓة َزاراتػال

 :   أبرزٌا الىتائج هو هجهَعة إلى الدراسة َتَصمت
 اإلدارٓة ساءلةاله َهستَُ ،الشفافٓة تطبٓق درجة هو لكؿ الدراسة عٓىة أفراد تصَرات - أ

 .  هىٍا لكؿ هتَسطةكاىت  الهبحَنة الَزارات فْ

ردة ػَهىف ،ةػهجتهع الهختمفة بهجاالتٍا الشفافٓة تطبٓق لدرجة إحصائٓة داللة وذ أنر َجَد   - ب
 الهبحَنة. الَزارات فْ اإلدارٓة ساءلةاله هستَُ عمِ

فافٓة ػالش تطبٓق لدرجة الدراسة عٓىة أفراد تصَرات فْ إحصائٓة داللة تذا فرَق َجَد - ت
 ،الخدهة سىَات عدد ،العهر ،االجتهاعْ الىَع):لهت ٓرات تعزُ الهبحَنة الَزارات فْ

 (.  اإلدارّ َالهستَُ ،العمهْ ؿالهؤٌ

 :  أٌهٍا التَصيات هو هجهَعة الدراسة َقدهت
 ،دافٍاػَأٌ ،اػَأٌهٓتٍ ،ساءلةاله بهفٍَن ،الهبحَنة الَزارات فْ العاهمٓو بٓو تعزٓزالَعْ - أ

     تفعٓمٍا. َإٓجابٓات

ابْ ػإٓج دَر هو لٍا لها ،الهبحَنة الَزارات فْ الشفافٓة هفٍَن تعزٓز عمِ ؿالعه ضرَرة - ب
ِ ػعمًا ادػاعته اػفعالٓتٍ َزٓادة ،اإلدارٓة ساءلةاله هستَُ لتحسٓو اله,ئهة البٓئة تٍٓئة فْ

 .   ؿالعه هجاالت مفهخت فْ الشفافٓة
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 ،العاهمٓو جهٓع ؿقب هو إلٍٓا ؿالَصَ َسٍَلة ،عف الشفافٓة َاإلفصاح الهعمَهات ىشر  - ت
 ٓحتاجٍا التْ ،بالهعمَهات الهَظف بتزَٓد تقَن هعمَهات دائرةخ,ؿ إىشاء و ػه َذلك
 .الهطمَبة بالسرعة ً الَظٓفٓةػهٍاه ةػلتأدٓ

 ".  األردىية الوزارات هراكزالشفافية في  تطبيؽهدى (، بعىواف: "ـ2004،دعيبس)دراسة .5
 ةػَهعرف ،ةػاألدرىٓ الَزارات اكزهر فْ َأٌهٓتً الشفافٓة بهفٍَن التعرٓف إلِ الدراسة ٌدفت
 .ْػالتحمٓم فْػالَص الهىٍج الدراسة َاستخدهت ،الشفافٓة لهبدأ التطبٓق َاقع
 :  هىٍا الىتائج هو عددإلى  الدراسة َتَصمت

 ،تاءااإلجر ْػف راحةػَالص ،َحػالَض ؿ,ػخ هو َالحكَهة الهَاطو بٓو ةالهطمق النقةبىاء  - أ
 .  الحكوهٓة الدَائر فْ الهَظفٓو ؿقب هو كاً إدرا كنراأل الهفٍَن ٌَ

ال,زهة  الهعمَهات عطاءإ ٓتن ال أىً إذ ؛ضعٓف الَزارات كزهرا فْ الشفافٓة تطبٓق  - ب
 .  لمدائرة آرائً عطاءإ فْ ٓشارك ال الهَاطو أوكها  ،فٍهٍا الهَاطو ٓستطٓع َبطرٓقة

 . االىتباي تستدعْ الحكوهٓة تاءااإلجر فْ اً فساد ٌىاك - ت

 وقد توصمت الدراسة إلى عدة ىتائج هف أٌهٍا:

 تحػف ؿ,ػخ هو ،الشفافٓة هبدأ لدعن الحكوهٓة الدَائر فْ العمٓا القٓادات دَر عمِكٓز التر - أ
 ،دػَالتجدٓ ادرةػالهب رَح ٓعجػَتش ،القرارات صىع فْكة لمهشار الهَظفٓو أهان الهجاؿ
 .الههٓزة القتراحاتٍن الراجعة َالت ذٓة الدعن تقدٓن إلِ إضافة

 ةػبم  تكوف أو عمِ َالحرص ،َالتشرٓعات َاألىظهة القَاىٓو بصٓاغة الىظر إعادة   - ب
 الت ٓرات السٓرعة. ، وذات هروىة لت,ئـواضحة ،ٍمةػس

سػػط وشػػهاؿ و ألجػػؿ التىهيػػة فػي الشػػرؽ األ إدارة حكػػـ أفضػؿ (: " ـ2004)البىؾ الػػدولي،دراسػة .6
 تعزيز التضهيىية والهسا لة" . -أفريقيا

تواجٍٍػػا الهىطقػػة فػػْ سػػعٍٓا إلػػِ  التػػْوالفػػرص  ،ٌػػدفت الدراسػػة إلػػِ تقػػدٓـ هراجعػػة شػػاهمة لمتحػػدٓات
 الىٍوض باستراتٓجٓات جدٓدة لمتىهٓة.
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 :  هىٍا الىتائج هو عددإلى  الدراسة َتَصمت

أف الفسػاد ىتٓجػة هباشػرة الىعػداـ و ، السػْءظاٌر البارزة والشائعة إلدارة الحكـ الفساد هف أٌـ اله - أ
 الهساءلة.

 كاف هف أٌهٍا: التيوخمصت الدراسة إلى عدد هف التوصيات و 

التىافسػٓة وتعٓزػز  ،ر الهعموهػات عمىػًا " الشػفافٓة "ال بػد هػف ضػرورة ىشػ ؛جٓد إلِ حكـلموصوؿ  - أ
 عبر اىتخابات حرة وىٓزٍة.

ػػة، وتفعٓػػؿ دور الهسػػاءلة بشػػكؿ أكنػػر تحسػػٓف ا - ب لهسػػاءلة الداخمٓػػة هػػف خػػ,ؿ اإلصػػ,حات اإلدآر
 فاعمٓة.

 .إص,ح الخدهة الهدىٓة وجعمٍا أكنر هساءلة - ت

 .هقوهات الحكـ الراشد في استداهة التىهية العربية" (،  بعىواف: "ـ3114 )الشٍواف،دراسة .7

رشػػٓد وع,قتػػً بالتىهٓػػة الهسػػتداهة فػػْ العدٓػػد ٌػدفت الدراسػػة إلػػِ تحمٓػػؿ لمهقوهػػات األساسػػٓة لمحكػـ ال
 هف البمداف العربٓة.

 وقد توصمت الدراسة إلى عدة ىتائج هف أٌهٍا:

حٓاة الىاس ٌػْ: التهكػٓف والهشػاركة  فْأف ٌىاؾ خهسة سهات لمتىهٓة البشٓرة الهستداهة تؤنر  - أ
ٓشػػػة واإلعالػػػة، ، األهػػػاف االجتهػػػاعْ فػػػْ الهعوالتعمػػػٓـف، عدالػػػة فػػػرص الػػػدخؿ، الصػػػحة و اوالتعػػػ

 واالستداهة وتواصؿ التىهٓة هع األجٓاؿ.

 كاف هف أٌهٍا: التيوخمصت الدراسة إلى عدد هف التوصيات و 

هقوهػػات الحكػػـ الصػػالح وركػػائز التىهٓػػة الهسػػتداهة عبػػارة عػػف هت,زهتػػاف ال تفترقػػاف ووجٍػػاف أف  - أ
ٓجابًا، وأف فقػر هقػآٓس ا أوتؤكد أف تفاع,تٍها تعهؿ فْ اتجاي واحد دوهًا، سمبًا  ،لحقٓقة واحدة
 وضعؼ الهساءلة جعؿ هىٍا هقوضات لمتىهٓة الهستداهة. ،وضبط الفساد ،حكـ القاىوف
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 الدراسات األجىبية -ثالثاً 
"دور الهسػػا لة والحوكهػػة فػػي تعزيػػز الهزيػػد هػػف اآلليػػات بعىػػواف:  (Huque,2011دراسػػة) .9

 ".البيروقراطية

والوقػػػوؼ عمػػػِ ىقػػػاط القػػػوة  ،لهسػػاءلة فػػػْ بػػػى ,دشٌػػدفت الدراسػػػة إلػػػْ التعػػػرؼ عمػػػِ ترتٓبػػػات ا
هكاىػػػػات التحسػػػػٓف، واعتهػػػػدت الدراسػػػػة عمػػػػِ هراجعػػػػة وتحمٓػػػػؿ الونػػػػائؽ الهىشػػػػورة،  والضػػػػعؼ وا 

 والبٓاىات الهحصمة هف الٓزارات الهٓداىٓة لهؤسسات بى ,دش. ،والهعموهات
 وقد توصمت الدراسة إلى عدة ىتائج هف أٌهٍا:

جراءات هعقدة ودعـ هؤسساتْ ضعٓؼ.الىظاـ اإلداري ٓحتكـ إلِ  - أ  قواعد وا 
ػػة غٓػػر فعالػػة  لٓػػات الهسػػاءلة الداخمٓػػة  - ب عػػود السػػبب فػػْ ذلػػؾ إلػػِ  ،فػػْ الهىظهػػات اإلدآر ٓو

 واالجتهاعٓة. ،واالقتصادٓة ،ضاع السٓاسٓةو األ
ػػادة أٌهٓػػة الهطالبػػة بالهسػػاءلة  - ت ػػز  ،ٓز بعػػد أف سػػعت األسػػالٓب الحدٓنػػة فػػْ اإلدارة إلػػِ تعٓز

 هف إدارة الهؤسسات لتحقٓؽ األٌداؼ الهرجوة. ،ٓٓرفتهكٓف الهد
 ،تحتػػػػػاج إلػػػػػِ تفعٓػػػػػؿ دور هؤسسػػػػػات الهجتهػػػػػع الهػػػػػدىْ ،المػػػػػوائح الداخمٓػػػػػة فػػػػػْ الهىظهػػػػػات - ث

 والبرلهاف والمجاف، واألحزاب السٓاسٓة، واإلع,ـ.
 كاف هف أٌهٍا: التيوخمصت الدراسة إلى عدد هف التوصيات و 

ػػػز  لٓػػػات - أ الهسػػػاءلة الخارجٓػػػة لضػػػهاف الحكػػػـ الصػػػالح فػػػْ  ٓىب ػػػْ العهػػػؿ بجدٓػػػة ىحػػػو تعٓز
 بى ,دش.

 قراطٓة لتسٍٓؿ الهساءلة.لهٓزد هف ألٓات والوسائؿ البٓرو العهؿ عمِ دعـ ا  - ب
ػز القػٓـ الهرتبطػػة بالدٓهقراطٓػة هنػػؿ  - ت سػٓادة القػػاىوف، وحقػوؽ اإلىسػػاف، واىتخابػات حػػرة  :تعٓز

ر ىظاـ الهساءلة.  وىٓزٍة بٍدؼ تطٓو
تعزيز بيئة في  العاهميفهحددات هشاركة بعىواف: " (Nohammer et al.,2010)دراسة .2

 ."الصحيةؿ العه

د ػَق، حٓةػصؿ هكاو عهالعاهمٓو فْ خمق  كةهشارٌدفت الدراسة إلِ التعرف عمِ هحددات 
ع ػَالهجته ،اهمٓوػَالع ،ٓوٓرالهدؿ هو قب كةالهشترالصحْ بالجٍَد ؿ عرفت الدراسة هكاو العه



ػػػػػػػ            
 

 

 اضغصلػاألول

االطــــارػاضطظؼجيػ

21 

ٌذي الدراسة ىتٓجة جاءت  َقد ،ؿِ تحسٓو صحة َرفآٌة العاهمٓو فْ العهالٍادفة إل، والهحٓط
 كةالشرؿ هو أصَ َالهمتزن أصً, ،زالهحفؿ العاه اعتبار عمِ ،ؿالهتزآد بصحة العاه ل,ٌتهان

 ٓة. ػزة تىافسػا هٓػالتْ ٓىتج عىٍ
 في: ؿ العاهميو تتهثكة التي تساعد عمى هشارؿ تَصمت الدراسة إلى أو العَاه

 ،فػْ دَو تحرٓػٌكها هو ىقمٍا لمشخص الهستٍدف كد لتدفق الهستهر لمهعمَهات َالتأا - أ
ة ػن قٓهػتعظْ أو ػٓىب كها َضرَرة تصهٓن الهعمَهة بطرٓقة آجابٓة َهحفزة َصادقة. 

اً ، ٓة التصهٓن َجاذبٓتًجهالؿ َذلك هو خ, ؛هادٓاً القَُ العاهمة  ؿ خ, ، هفوهعىٓو
 مٓف.عمِ خصوصٓة العاهة ػالهحافظ

 ،ةػاح الهىظهػلىجهسبقًا،  هطمباً العاهمٓو  ركةٓعتبر اقتىاع العاهمٓو َاإلدارة العمٓا بأٌهٓة هشا - ب
فْ  ،لمت ٓٓر هعارضةؿ و فْ إدارة الهىظهة أقكوعمِ اعتبار أو العاهمٓو الذّ ٓشار

 بتحقٓق أٌدافٍا. التزاهًا كنر َأؿ الٓب العهػأس
َالبٓئة  ،َظرَف الهىظهة ،َالشخصْ ،العاهمٓو بالهستَُ الفردّكة ترتبط هشار - ت

، ةػفْ التشجٓع عمِ تقدٓن األىشطة الطَعٓ ،لَجٍات ىظر الهبحَنٓو َفقًاؿ . َتتهنةػطالهحٓ
عمِ احتٓاجات العاهمٓو الصحٓة  كٓزَالتر، َتشجٓع اإلدارة العمٓا، الذاتٓة الهكاسبق ػَتحقٓ

 و. َالشفافٓة فْ هعاهمة جهٓع العاهمٓ ،َالهصداقٓة، َالهالٓة

 كاف هف أٌهٍا: التيوخمصت الدراسة إلى عدد هف التوصيات و 
 فاعمة هو قبمٍن.  كةضرَرة تبىْ هبدأ الشفافٓة فْ تعاه,تٍا هع العاهمٓو لكْ تضهو هشار - أ
 ضرَرة تقٓٓن احتٓاجات َهتطمبات العاهمٓو َأخذٌا بعٓو االعتبار.   - ب
 الهواءهةعمِ ؿ َالعه ،الهىظهةعمِ ربط احتٓاجات العاهمٓو بأٌداف ؿ ضرَرة العه  - ت

 بٓىٍها.

ػى ان عمػالخاص َالع القطاع شفافية أثر( بعىواف: "Seyoum & Manyak,2009)دراسة .3
 ".الىاهية البمداففي  الهباشرة األجىبية االستثهارات

ان ػالع اعٓوػالقط فافٓةػش دَر لتختبر ،الدراسة تمك فمَرٓدا فْ ىَفا شرق جىَب جاهعة أجرت
 .الىاهٓة لمبمداو الهباشرة األجىبٓة تنهاراتاالس جذب فْ َالخاص
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 استَفٓت حٓو فْ، هتىَعة ج رافٓة هىاطق فْ الىاهٓة ؿالدَ هو دَلة (82) اختٓار تن َقد
 التابع الهت ٓر بٓو الع,قة لتحدٓد ،الهتعدد االىحدار ؿة تحمٓػالدراس تخدهتػَاس. دَلة (58) بٓاىات

 (.   َالخاص العان القطاع شفافٓة):مةرات هستقػهت ٓ َعدة ،(األجىبٓة االستنهارات)
 وقد توصمت الدراسة إلى عدة ىتائج هف أٌهٍا:

 ةػاألجىبٓ تنهاراتػَاالس اصػالخ اعػالقط فافٓةػش بٓو قَٓة طردٓة آجابٓة ع,قة َجَد - أ
 ةػاألجىبٓ تنهاراتػاالس زادت اصػالخ اعػالقط فْ الشفافٓة هستَُ زاد فكمها ؛الهباشرة
 . الهباشرة

فافٓة ػش وػه كبرأ بدرجة الهباشرة األجىبٓة االستنهارات عمِ الخاص القطاع ةشفافٓ تؤنر - ب
 .  الىاهٓة ؿالدَ فْ العان القطاع

 الفساد تخفٓض ؿخ, هو ،العان القطاع أداء تحسٓو ضرَرة عمِ الدراسة ىتائج كد تؤ - ت
 ِػعم التأنٓر فْ هحدوداً  دوراً  العان لمقطاع أو َٓتضح ،الهاٌرة العهالة ادة تَفٓرػَزٓ
 ِػإل ،القطاع ٌذا افتقار ذلك إلِ أدت التْ األسباب َهو ،تنهارات األجىبٓةػاالس

 دقٓقة هعمَهات تَفٓر عمِ َالقادرة ،الفساد هو َالخالٓة كىةَالهته ،اٌرةػاله ةػالبٓرَقراطٓ
 فْ ؿالدَ لتمك الحقٓقٓة اإلرادة تَلدت إذا ،الهحدَد الدَر ٓت ٓر ٌذا أو َٓىب ْ ،َصادقة
 .    إلٍٓا نهاراتاالست جذب

 كاف هف أٌهٍا: التيوخمصت الدراسة إلى عدد هف التوصيات و 

ات ػهعمَه َفٓرػت ؿخ, هو ،الخاص القطاع فْ جٓدة ؿعه بٓئة تَفٓر عمِ ؿالعه ضرَرة - أ
 .  َصادقة َدقٓقة هىتظهة َهحاسبٓة هالٓة

ات ػالهعمَه وػع احػاإلفص بتَفٓر األجىبٓة االستنهارات هو االستفادة الىاهٓة ؿلمدَ ٓهكف - ب
 . بدقة كةالشر أداء تقٓٓن فْ الهستنهر تساعد الهعمَهات فتمك ،حٓىٍا فْ الهطمَبة  الهالٓة

اىَىْ ػالق ىاءالب َفٓرػبت كػَذل ،الهضٓفة الحكوهة ؿقب هو الخاص القطاع شفافٓة ؿتسٍٓ  - ت
ة ػالهالٓ ٓرارػالتق دادػإع ٓتن أو  َٓىب ْ. الهالٓة التقارٓر لىشر الهَحدة َالقَاعد الهطمَب
 .الدَلٓة الهعآٓر هع كبرأ بإىسجاـ

 هو َالحد ،الهتَقعة االستنهارات ؿحَ العان القطاع ٓقدهٍا التْ الهعمَهات قٓهة تعظٓن - ث
 الفساد. هظاٌر ترس  التْ العان القطاع فْ الهسؤَلٓو ههارسات
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بالتىبؤ بأدا  لمشفافية َاإلفصاح يهكف  ٌؿ"( بعىواف:(Li-Chiu Chi,2009سةدرا .4
 ".لهؤسسةا

أداء  ِػعم احػَاإلفص ،الشفافٓة جَدة هستَُ فْ االخت,ف أنر هعرفة إلِ ٌدفت الدراسة
ة ػالهؤسس رػَعه الهؤسسة حجن :ٌَْ ،هت ٓرات ن,نة الدراسة َتىاَلت. تآَاو فْ الهؤسسات

د قٓ ؿاألهَا كاتشرداء أ قٓاس فْ استخداهاً  الىهاذج أكنر الدراسة َاستخدهت ،لٍا الهالْ َالىفَذ
 إلِ ؿَػلاص َقٓةػالس بالقٓهة Tobin's Q ىهَذج تعرٓف َتن. )Tobin's Q ىهَذج ٌََ التجربة
 (.   2005 لعان ؿلاصَ الدفترٓة القٓهة

 وقد توصمت الدراسة إلى عدة ىتائج هف أٌهٍا:

 اػأداؤٌ كاف الهعمَهات عو َاإلفصاح الشفافٓة ههارسة فْ الهرتفع التصىٓف ذات شركاتال - أ
 .ؿأفض

 عو اإلفصاح ههارسات جَدة هع كاتلمشر الكمْ ألداءا بٓو آجابْ ارتباط ٌىاك - ب
 .الهعمَهات

 كاف هف أٌهٍا: التيوخمصت الدراسة إلى عدد هف التوصيات و 

 داقٓةػَبهص ،حٓىٍا فْ َالبٓاىات الهعمَهات عمِ اإلط,ع هو الهساٌهٓو جهٓع تهكٓف - أ
 . ركةالش فْ الحساسة القرارات اتخاذ عهمٓات تحسٓو بٍدف ةػعالٓ

ات ػاالٓجابٓ ِػعم َفػَالَق كاتالشر داءأ لقٓاس ،الهرتدة الراجعة الت ذٓة استخدان ضرَرة  - ب
 .  عمٍٓا َالت مب الضعف ىقاط كتشاؼَا ،َتعزٓزٌا

أثػػر الحكػػـ الراشػػد عمػػى ، حهمػػت ٌػػذي الدراسػػة عىػػواف:  "(Crown Eleine,2007)راسػػةد .5
 ".التىهية السياسية في جىوب أفريقيا

الدراسة إلِ ضرورة أف تجد التىهٓة السٓاسٓة االٌتهاـ الذي تستحقً، سواء فْ البحوث  حٓث أشارت
فػػػْ الػػػرأي العػػػاـ، فهصػػػطمح الحكػػػـ الراشػػػد بهعػػػآٓري الن,نػػػة: الدولػػػة، الهجتهػػػع الهػػػدىْ،  أوالعمهٓػػػة 

والقطػػاع الخػػاص، بحاجػػة إلػػِ إصػػ,ح، كهػػا بٓىػػت الدراسػػة أف التىهٓػػة السٓاسػػٓة تعىػػِ بىظػػاـ الحكػػـ 
 الع,قة بٓف التبادلٓة بٓف الهجتهع واألفراد فْ جاىب، والدولة فْ الجاىب أخر.و 
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وكفاءتٍػا ٌػو الهشػاركة، وهحاربػة الفسػاد، وشػفافٓة  وبٓىت الدراسة أف أٌـ هقآٓس التىهٓػة السٓاسػٓة 
وهؤسسػػػٓة ىظػػػاـ الحكػػػـ والسػػػمطة، المتػػػاف تسػػػهحاف بالهحاسػػػبة ألجٍػػػزة الدولػػػة، وأصػػػحاب الهىاصػػػب 

 ٓعٓة والتىفٓذٓة السٓاسٓة والتىفٓذٓة فٍٓا.التشر 
ػػة بهوضػػوع دراسػػتىا، خاصػػة أىٍػػا  التػػْوالدراسػػة وفقػػًا لمهعالجػػة   قػػدهتٍا تعتبػػر هٍهػػة وذات صػػمة قٓو

، خاصػػة فٓهػػا ٓتعمػػؽ بهوضػػوع الٍجػػرة، كهػػا االجتهػػاعْبٓىػػت بعضػػًا هػػف  نػػار الفسػػاد عمػػِ الهسػػتوى 
عٓة لمفساد، هوضحة ضػرورة الهعالجػة الشػاهمة ٔنػار ربطت بٓف هعالجة أنار االقتصادٓة واالجتها

 ال ٓهكف الفكاؾ هف  نار الفساد. –أي الهعالجة الشاهمة  –الفساد، والتْ بدوىٍا 
االتصاالت الحكوهية هف وجٍة الشفافية في عهمية ( بعىواف: "Fairbanks,2005)دراسة .6

 ". ىظر الهتصميف
ة ػة الفٓدرالٓػات الحكَهٓػْ ٌٓئػفؿ ٓة فْ عهمٓة االتصالدَر الشفاف تصوراً ٌدفت الدراسة إلِ تقدٓـ 

ِ ػهقابمة هٍٓكمة هع القائهٓو عم (18)هو َجٍة ىظر الهتصمٓو. َتن جهع البٓاىات هو  األهٓركٓة
ة ػت الدراسػهة الفدرالٓة. َتىاَلكوالحفْ هختمف الٍٓئات َاألقسان فْ  ،الهٍىٓٓوؿ عهمٓة االتصا
ة ػْ اإلدارة العاهػفؿ اػة االتصػقٓن َٓهارس القائهٓو عمِ عهمٓٓ كٓؼ": التالْؿ بالبحث السؤا

ْ ػفافة فػت الشساالههارػؿ تىاَلت أسئمة الهقاب,ت القضآا التْ تعزز َتعرق كها، ؟"ةالشفافٓ
 . الحكوهةتعاه,ت 

 وقد توصمت الدراسة إلى عدة ىتائج هف أٌهٍا:
ة التىظٓهٓة. َتشٓر الدراسة َالنق اءتؤدّ زٓادة االىفتاح فْ الهىظهات إلِ تحسٓو األد - أ

 ،ةػات الهىظهػالهفتَحة لهعمَه الهشاركةتعىْ  ،ِ أو الشفافٓة هو َجٍة ىظر الهتصمٓوػإل
 التىظٓهٓة.  الهساءلةْ تعزز بدَرٌا ػالت

 َالهَارد فْ درجة ههارسة الشفافٓة فْ الهىظهة.  ،الشخصٓة َالتىظٓهٓةؿ تؤنر العَاه - ب
ة ػْ ههارسػٓة فػالرئٓسػؿ هو العَاه ،رٌا عىد الحاجة إلٍٓاتعتبر الهعمَهات الدقٓقة َتَف  - ت

 .الشفافٓة فْ الهىظهات

 كاف هف أٌهٍا: التيوخمصت الدراسة إلى عدد هف التوصيات و 
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ْ ػفافٓة فػتعزز هبدأ الش ،جٍَد الهتصمٓو َالهدٓرٓو لخمق نقافة تىظٓهٓة تكانؼضرَرة  - أ
هكف ،الهىظهة  ٓوػلهتصمٓو فْ إدارة الهىظهة َتحسا ركةدعن هشاؿ تحقٓق ذلك هو خ, ٓو

 .اإلدارّؿ هىظهة بالشفافٓة فْ العهَفٍن الع,قة التْ تربط رسالة ال ،االتصاالت الداخمٓة
تَفر بحٓث  ؛لقٓاس الشفافٓة فْ اتصاالت الحكَهة ،كهٓةضرَرة القٓان بدراسات   - ب

ىٓو عو ٓىب ْ إعداد دراسات تقٓس هدُ رضا الهَاطكها  ،ات دقٓقة لهو ٓحتاجٍاػهعمَه
 .لمشفافٓة الحكوهةات ػههارس

ػا فػي دعػـ الشػفافية ) :، بعىواف (McIvor, et al.,2002)دراسة  .7 تكىولوجيا اإلىترىت ودوٌر
 (.في هؤسسات القطاع العاـ

 ،لوجٓا اإلىترىت فْ تحقٓؽ الشفافٓة فْ هىظهات القطاع العاـو ٌدفت الدراسة إلِ توضٓح أٌهٓة تكى
والهستفٓدٓف هف خدهاتٍا بشكؿ  ،ت هع البٓئة الهحٓطة بشكؿ عاـوأنر ذلؾ عمِ تفاعؿ الهىظها

ٓؤدى ٌذا الت ٓٓر إلِ إحداث ت ٓرًا همحوظًا فْ طٓرقة تفاعؿ هىظهات القطاع العاـ هع  ،خاص
 تقدهٍا. التْلئؾ الهستفٓدٓف هف الخدهات أو وتحدٓدًا هع  ،البٓئة الهحٓطة

 ها يمي:وتوصمت الدراسة لهجهوعة هف الىتائج، هف أٌهٍا 
ر ػعمِ التدفق الحتأنٓرًا واضحًا  ،االىترىت تكىولوجٓاالهباشر باستخدان ؿ تؤنر عهمٓة التَاص - أ

 لمهعمَهات عو الهىظهة.
ق ػفْ تحقٓكبٓرة ؿ ستَاجً عراقٓ ،فْ خدهاتٍا التكىولوجٓاإو الهىظهات التْ لن تتبىِ ىظان  - ب

 َازىاتٍا. عجز هؿ َبخاصة فْ ظ، الخدهات لمهَاطىٓوؿ َتَصٓ ،الفعالٓة
 كاف هف أٌهٍا: التيوخمصت الدراسة إلى عدد هف التوصيات و 

، دةػدهات الجدٓػَظفٓو لمخػالهؿ تقبؿ لتسٍٓ ،الهىظهةؿ عمِ ت ٓٓر النقافة السائدة داخؿ العه - أ
 بٓرَقراطٓة أالت. ؿ زا لتعاه,ت هىظهات القطاع العان ال ئٓسَبخاصة أو الهسٓطر الر

 تكىولوجٓا أو ػب ،انػالعاهمٓو فْ جهٓع هىظهات القطاع الععمِ تَعٓة جهٓع ؿ ٓىب ْ العه - ب
د ػهاو تَاجػَض، إذا ها أرادت الهىظهات تحقٓق الىجاح ،عىٍا ٓهكف االست ىاءاالىترىت ال 

 أعمِ هستَٓات الشفافٓة الداخمٓة َالخارجٓة. 
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ؼجيػاالطــــارػاضطظ
 لمدراسة  الفجوة البحثيةرابعًا. 

 (1جدوؿ رقـ)
 الفجوة البحثية لمدراسة

 ثػػداد الباحػػػالهصدر: إع

 اليةػة الحػػالدراس ثيةػوة البحػػالفج ات السابقةػػالدراس

تىاولػػػػػػت هعظػػػػػػـ الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة هوضػػػػػػوع  -
ػػػة واحػػػدة، هنػػػؿ دراسػػػة  الحكػػػـ الرشػػػٓد هػػػف زآو

(، ودراسػػػػػػػػػػة )أبػػػػػػػػػػو ىعهػػػػػػػػػػة، 2011)حػػػػػػػػػػرب، 
 (، 2004(، دراسػػػػػػػة )البىػػػػػػػؾ الػػػػػػػدولْ، 2009

ػػػػػا هػػػػػف  (Huque,2011دراسػػػػػة ) وغٌٓر
 الدراسات.

سابقة لهعايير الحكـ لـ تتطرؽ غالبية الدراسات ال -
الرشيد بشكؿ هفصؿ كها تـ تىاولٍا بٍذي الدراسة 

 بشكؿ كاهؿ.

تطرقت الدراسة الحالٓة لهعآٓر الحكـ الرشٓد بشكؿ  -
ْ: )الهشاركة، تطبٓؽ األىظهة الداخمٓة،  كاهؿ، ٌو
الشفافٓة، اإلستجابة، التوافؽ، العدؿ والهساواة، الكفاءة 

ا اال  ستراتٓجٓة(.والفعالٓة، الهساءلة، الرٓؤ

ركػػػػػػزت الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة عمػػػػػػِ عػػػػػػدد هػػػػػػف  -
الهت ٓػػػػػػػػػرات هنػػػػػػػػػؿ: )األداء اإلداري، التىهٓػػػػػػػػػة 

ر الالهسػػػػػػػػتداهة،  تىهٓػػػػػػػػة اإلقتصػػػػػػػػادٓة، تطػػػػػػػػػٓو
ا هف الهت ٓرات األخرى.األعهاؿ  ..( وغٌٓر

لـ تتطرؽ الدراسات السابقة لدراسة وتشخيص واقع  -
تطبيؽ هعايير الحكـ الرشيد والصعوبات التي تقؼ 

 تطبيقً بشكؿ فاعؿ. أهاـ

تىاولت الدراسة الحالٓة واقع تطبٓؽ هعآٓر الحكـ  -
الرشٓد فْ الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة، كها فحصت 

 أٌـ الصعوبات التْ تواجً الهىظهات أهاـ تحقٓقً.

بعض الدراسات السابقة تهنػؿ هجتهػع الدراسػة  -
فػػػػْ: )الػػػػوزارات، الهىظهػػػػات غٓػػػػر الحكوهٓػػػػة، 

 .والٍٓئات الهحمٓة..( ات، الهجالسالجاهع

جا ت الدراسة لتسد الفجوة البحثية لمدراسات  -
السابقة هف خالؿ دراسة واقع تطبيؽ هعايير الحكـ 
الرشيد في الهىظهات األٌمية الفمسطيىية في 

 هحافظات غزة.

( هىظهػػة عاهمػػة 100تهنػػؿ هجتهػػع الدراسػػة فػػْ أكبػػر ) -
وهرخصػػػػػة فػػػػػْ هحافظػػػػػات غػػػػػزة هػػػػػف حٓػػػػػث اإلٓػػػػػرادات 

 .ؼٓروالهصا
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 هصفوفة الدراسات السابقةخاهسًا. 
 (3جدوؿ رقـ)

 هصفوفة الدراسات السابقة
 الدراسةجً اإلختالؼ هع أو  الدراسةجً اإلتفاؽ هع أو  ىتائج الدراسة الدراسات السابقة

 أواًل: الدراسات الفمسطيىية
 (2013دراسة هطير) .1

 
"واقػػػػػػػػع تطبٓػػػػػػػػؽ هعػػػػػػػػآٓر الحكػػػػػػػػـ 

وع,قتٍػػػا بػػػاألداء اإلداري  الرشػػػٓد
 ".لموزارات الفمسطٓىٓة

بمغ الوزف الىسبْ لتطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ  -
 %(.67.84الوزارات الفمسطٓىٓة فْ قطاع غزة حوالْ)

ال توجد فروؽ ذات داللة احصائٓة بٓف هتوسطات  -
تقدٓرات الهبحونٓف فْ الوزارات الفمسطٓىٓة بهحافظات 

الحكـ الرشٓد وحوؿ األداء غزة حوؿ تطبٓؽ هعآٓر 
اإلداري تعزى لهت ٓرات: )الجىس، العهر، الهسهِ 

ؿ العمهْ، سىوات الخدهة(.  الوظٓفْ، الهٌؤ

قاهػػػت بدراسػػػة هعػػػآٓر الحكػػػـ الرشػػػٓد  -
 بشكؿ كاهؿ كها فْ دراستىا الحالٓة.

 
تحػػػػدث عػػػػف هفػػػػآٌـ الحكػػػػـ الصػػػػالح  -

 والرشٓد.
 

طبقػػػػػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػِ الػػػػػػػػػػػػوزارات  -
 الفمسطٓىٓة.

 
ت الدراسػػػة هعػػػآٓر الحكػػػـ الرشػػػٓد ربطػػػ -

 باألداء اإلداري.
 

 (2012دراسة الحمو) .2

"دور تطبٓػػػػػػػػػؽ هبػػػػػػػػػادىء الحكػػػػػػػػػـ 
الرشػػػػػػػػٓد فػػػػػػػػْ الهىظهػػػػػػػػات غٓػػػػػػػػر 
الحكوهٓػػػػة فػػػػْ قطػػػػاع غػػػػزة عمػػػػِ 

 تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة".

ٓتـ تطبٓؽ هبادىء الحكـ الرشٓد فْ الهىظهات غٓر  -
 %(.77.77الحكوهٓة فْ قطاع غزة بىسبة )

 
قة طردٓة ذات داللة احصائٓة عىد هستوى توجد ع, -

بٓف تطبٓؽ الحكـ الرشٓد فْ الهىظهات غٓر  الداللة
الحكوهٓة فْ قطاع غزة والهساٌهة فْ تحقٓؽ 

 .التىهٓة الهستداهة

قاهت بدراسة هعآٓر الحكـ الرشٓد  -
 كها فْ دراستىا الحالٓة.

 
تحػػػػدث عػػػػف هفػػػػآٌـ الحكػػػػـ الصػػػػالح  -

دىء هػػف خػػ,ؿ التعػػرض لهبػػا والرشػػٓد
 .الحكـ الرشٓد

ربطػػػت الدراسػػػة هعػػػآٓر الحكػػػـ الرشػػػٓد  -
 بتحقٓؽ التىهٓة الهستداهة.

 
لـ تركز عمِ إبراز واقػع الحكػـ الرشػٓد فػْ  -

 الهىظهات غٓر الحكوهٓة.
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 (2011دراسة هوسى) .3
 

"اإلصػػػ,ح اإلداري فػػػْ الػػػوزارات 
ػػػػػػػػػز  الفمسػػػػػػػػػطٓىٓة ودوري فػػػػػػػػػْ تعٓز

 الحكـ الرشٓد".

الصػػػػػ,ح اإلداري والحكػػػػػـ تطبٓػػػػػؽ العهمٓػػػػػات الهتعمقػػػػػة با -
 الرشٓد فْ الوزارات الفمسطٓىٓة ٓتـ بدرجة هتوسطة.

وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائًٓا فػػْ واقػػع عهمٓػػات اإلصػػ,ح  -
اإلداري هػػػػػػف وجٍػػػػػػة ىظػػػػػػر الهبحػػػػػػونٓف تعػػػػػػزي لهت ٓػػػػػػري 

 الدرجة الوظٓفٓة وسىوات الخبرة.
ٌىاؾ فروؽ دالػة إحصػائًٓا فػْ واقػع الحكػـ الرشػٓد تعػزى  -

والدرجػػػػة الوظٓفٓػػػػة، بٓىهػػػػا لػػػػـ تظٍػػػػر لهت ٓػػػػري الجػػػػىس، 
 الدراسة فروقًا دالة إحصائًٓا وفقًا لباقِ الهت ٓرات.

تحػػػػػدنت دراسػػػػػة هوسػػػػػِ عػػػػػف هفػػػػػآٌـ  -
ػػػػػز  اإلصػػػػػ,ح اإلداري ودوري فػػػػػْ تعٓز
ػذا ٓتفػؽ هػع دراسػتىا  الحكػـ الرشػٓد، ٌو
الحالٓػػػػػة التػػػػػػْ تتحػػػػػدث عػػػػػػف هفػػػػػػآٌـ 

 الحكـ الصالح والرشٓد.

طبقػػػػػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػِ الػػػػػػػػػػػػوزارات  -
 فمسطٓىٓة، الهحافظات الشهالٓة.ال

تحػػدنت الدراسػػة عػػف هفػػآٌـ اإلصػػ,ح  -
اإلداري ولـ تتحػدث عػف هعػآٓر الحكػـ 

 الرشٓد بالتفصٓؿ.

 (2011دراسة حرب) .4
"واقع الشفافٓة اإلدآرة وهتطمبػات 
تطبٓقٍػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػْ الجاهعػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .الفمسطٓىٓة بقطاع غزة"

 وجود التزاـ بههارسة الشفافٓة اإلدآرة بدرجة هقبولة -
لدى اإلدآرٓف واألكادٓهٓٓف ههف ٓش موف هىاصب 

 إدآرة فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة.
وجود فروؽ ذات داللة احصائٓة حوؿ واقع الشفافٓة  -

تعزى إلِ الجاهعة ولصالح بٓقٍا اإلدآرة وهتطمبات تط
ر.  جاهعة األٌز

ولت الدراسة الشفافٓة وهتطمبات اتى -
ذا ٓتوافؽ هع هدراستىا،  تطبٓقٍا ٌو

أف الشفافٓة أحد هعآٓر الحكـ حٓث 
الرشٓد التْ تطرقت لً الدراسة 

 الحالٓة.

ػو: تحدنت الدراسػ - ة عػف هعٓػار واحػد ٌو
، ولػػػػـ تتحػػػػدث عػػػػف هعػػػػآٓر )الشػػػػفافٓة(

 الحكـ الرشٓد بشكؿ كاهؿ.
 

طبقػػػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػِ الجاهعػػػػػػػػػػات  -
 الفمسطٓىٓة.

 (2010دراسة الحمبية) .5
"واقػػػػػػػع تطبٓػػػػػػػؽ هبػػػػػػػادىء الحكػػػػػػػـ 

الهالٓػػػػػػػػػػػػػػػة  الرشػػػػػػػػػػػػػػػٓد فػػػػػػػػػػػػػػػْ وزارة
 الفمسطٓىٓة".

 

أف واقع تطبٓؽ هبادىء الحكـ الرشٓد وع,قتً بالفاعمٓة  -
 كاىت هتوسطة.

 
أف وزارة الهالٓة تعهؿ عمِ تطبٓؽ الشفافٓة بشكؿ  -

 ىسبْ.

قاهت بدراسة واقع تطبٓؽ هبادىء  -
ذا ٓتفؽ هع دراستىا  الحكـ الرشٓد ٌو

 الحالٓة.

طبقػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػة عمػػػػػػػػِ وزارة الهالٓػػػػػػػػة  -
 الفمسطٓىٓة.
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 (2009دراسة أبو ىعهة) .6
 

"هػػػدى تطبٓػػػؽ الهجػػػالس الهحمٓػػػة 
فػػػػػػػْ هحافظػػػػػػػة أٓرحػػػػػػػا لمشػػػػػػػفافٓة 
واىعكػػػػػػػػاس ذلػػػػػػػػؾ عمػػػػػػػػِ التىهٓػػػػػػػػة 

 ."االقتصادٓة

 التأكٓد عمِ أٌهٓة تطبٓؽ الشفافٓة والهساءلة. -
ر  لٓات لتطبٓؽ  - قمة اٌتهاـ الهجالس الهحمٓة بتطٓو

 الشفافٓة والهساءلة وهحاربة الفساد.
الهحمٓة لمهجتهع الهحمْ وههنموي عدـ سهاح الهجالس  -

 هف االط,ع عمِ الونائؽ والهعموهات والهٓزاىٓات.

تىاولػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػة هعٓػػػػػػػػار الشػػػػػػػػفافٓة  -
ػػػػذا ٓتفػػػػؽ هػػػػع الدراسػػػػة  والهسػػػػاءلة، ٌو
الحالٓػة، حٓػػث أف الهعٓػػآرف السػػابقٓف 
هػػػػػػػف هعػػػػػػػآٓر الحكػػػػػػػـ الرشػػػػػػػٓد التػػػػػػػْ 

 تطرقت لٍـ الدراسة الحالٓة.

لحكػـ الرشػٓد لـ تتىاوؿ الدراسة هعآٓر ا -
 بشكؿ كاهؿ.

 
ربطػػػػػػػت تطبٓػػػػػػػؽ الهعٓػػػػػػػآرف السػػػػػػػابقٓف  -

 بالتىهٓة اإلقتصادٓة.
 

 (2008دراسة أحهد) .7
 

"الهؤشػػػػػرات الهفآٌهٓػػػػػة والعهمٓػػػػػة 
لمحكػػػػػػػػـ الصػػػػػػػػالح فػػػػػػػػْ الٍٓئػػػػػػػػات 

 .الهحمٓة الفمسطٓىٓة"

أف الدرجة الكمٓة ل,ستجابة عمِ هجاالت هؤشرات  -
 الحكـ الصالح كاىت هتوسطة.

ة هوجبة دالة احصائًٓا بٓف اط,ع ٓوجد ع,قة طردٓ -
أعضاء الٍٓئات الهحمٓة الفمسطٓىٓة عمِ القواىٓف 
واألىظهة الخاصة بٍٓئاتٍـ وواقع الحكـ الصالح فْ ٌذي 

 .الٍٓئات

تحدنت الدراسة عف هؤشرات وهفآٌـ  -
ذا ٓتفؽ هع الدراسة  الحكـ الصالح ٌو
الحالٓة، حٓث تىاولت الدراسة هعآٓر 

 هف التفصٓؿ. الحكـ الرشٓد بشْء
 
 

طبقت الدراسة عمِ الٍٓئات الهحمٓة  -
 ة.ٓالفمسطٓىٓة فْ هحافظة قمقٓم

 (2007دراسة الغالييىي) .8
 
دور الحكػػػػػػـ الصػػػػػػالح فػػػػػػػْ إدارة "

وتىهٓة الهؤسسات غٓر الحكوهٓة 
فػْ إدارة وتىهٓػػة الهؤسسػات غٓػػر 
الحكوهٓػػػػػة فػػػػػْ قطػػػػػاع غػػػػػزة هػػػػػف 
 .وجٍة ىظر هدٓر عاـ الهؤسسة"

لهىظهات غٓر الحكوهٓة فْ ضرورة تحسٓف دور ا -
الحكـ، وتعٓزز استداهة وتأنٓر خدهاتٍا، تحتاج 

 .إلِ تحسٓف أدائٍاالهىظهات غٓر الحكوهٓة فْ غزة 
 

وضع وتىفٓذ ىظاـ قوي لمقٓاس وتحسٓف أداء هجالس  -
 اإلدارة.

 
 

تىاولت الدراسة هفآٌـ الحكـ الصالح  -
ودوري فْ إدارة وتىهٓة الهؤسسات 

ذا  ٓتفؽ هع دراستىا غٓر الحكوهٓة ٌو
 الحالٓة.

ركػػػػػزت بشػػػػػكؿ أساسػػػػػْ الدراسػػػػػة عمػػػػػِ  -
تقٓػػػػػػػػػٓـ ه,هػػػػػػػػػح الحكػػػػػػػػػـ الرشػػػػػػػػػٓد فػػػػػػػػػْ 
الهىظهػػػػػػات غٓػػػػػػر الحكوهٓػػػػػػة، ودراسػػػػػػة 
تػػػػػػػػػػػػػػػػأنٓر هجمػػػػػػػػػػػػػػػػس اإلدارة والتىظػػػػػػػػػػػػػػػػٓـ 
 وخصائص الهدٓر العاـ عمِ الحكـ.
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 العربية: الدراسات ثاىياً 
 (2011دراسة أبو قاعود) .1

"إطػار هقتػػرح لقٓػاس أنػػر ههارسػػة 
ػػػػػػػػة فػػػػػػػػْ أبعػػػػػػػػاد ال شػػػػػػػػفافٓة اإلدآر

ر األعهػػػاؿ: دراسػػػة  هحػػػاور تطػػػٓو
 ".تقٓٓهٓة

 تىهٓة فْ آجابْ أنر الشفافٓة أبعاد لههارسة وإ -
 ف هوػَالتخفٓ ،أعهالٍا َتطَٓر ،اإلدارٓة األجٍزة
 .السمبٓة الههارسات درجة

 جاء اإلدارٓة الشفافٓة أبعاد ههارسة هستَُ أو -
 ؿألعهآَر اػتط لهحاَر العان الهتَسط َأو ،هرتفعاً 
 هرتفعًا.جاء 

تىاولت الدراسة إطار هقترح لقٓاس  -
ذا  أنر ههارسة أبعاد الشفافٓة، ٌو
ٓتفؽ هع الدراسة الحالٓة، حٓث أف 
هعٓار الشفافٓة هف هعآٓر الحكـ 

 الرشٓد.

لػػػـ تتحػػػدث الدراسػػػة سػػػوى عػػػف هعٓػػػار  -
ػػػػػػػو الشػػػػػػػفافٓة، ولػػػػػػػـ تتطػػػػػػػرؽ  واحػػػػػػػد، ٌو

 لهعآٓر الحكـ الرشٓد بشكؿ كاهؿ.
سػػة الهعٓػػار السػػابؽ بهحػػور ربطػػت الدرا -

ر األعهاؿ.  تطٓو
-  

 (2011دراسة حرب ) .2
"واقػػػع الىزاٌػػػة والفسػػػاد فػػػْ العػػػالـ 

خ,صػػػة دراسػػػة حػػػاالت -العربػػػْ
 .نهاىْ بمداف عربٓة"

أف أٌـ أشكاؿ الفساد فْ ٌذي الدوؿ ٌْ)الرشوة  -
والهحسوبٓة والهحاباة والواسطة وىٍب الهاؿ العاـ 

 واالبتزاز(.

ٌْ: )ضعؼ الفصؿ بٓف  أف أٌـ أسباب الفساد -
، وضعؼ دور هؤسسات الهجتهع الهدىْ فْ طاتالسم

 هكافحة الفساد(.

 

 

 

 

تىاولت الدراسة واقع الىزاٌة والفساد  -
فْ العالـ العربْ وهىٍا فمسطٓف، 
ذا ٓتفؽ هع هفآٌـ الحكـ الرشٓد  ٌو
والصالح التْ تطرقت لٍا الدراسة 

 الحالٓة.

لـ تتحدث الدراسة بشكؿ واضػح ودقٓػؽ  -
 عف هعآٓر الحكـ الرشٓد.

( دوؿ عربٓػػػػة 8طبقػػػػت الدراسػػػػة عمػػػػِ ) -
 هختمفة.
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 (2010دراسة السبيعي) .3
 
دور الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفافٓة والهسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءلة "

الحكوهٓػػػػة فػػػػْ الحػػػػد هػػػػف الفسػػػػاد 
اإلداري فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ القطاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 الحكوهٓة".

 تحدٓث عمِ الحكوهٓة القطاعات حرص إو هستَُ -
 َالضبابٓة، َضػال ه إلزالة َتشرٓعاتٍا ،أىظهتٍا

 .هتَسط ٓعتبر َإع,ىٍا، اعىٍ

 بالىشر الحكَهٓة القطاعات التزان"هستَُ إو -
 دقةبكؿ  هَازىاتٍا بىَد ؿتفاصٓ عو َاإلفصاح
 هستَُ، "هىتظهة َآلٓة هحدد تَقٓت فْ ََضَح
 .هىخفض

بهشاركة الحكَهٓة  القطاعات التزان هستَُ وا -
 هىخفض ة هستَُػالعاه اتٍاػسٓاس ىعػص ْػف الهَاطىٓو

 جدًا.

ت الدراسػػػػػػػػة هعٓػػػػػػػػار الشػػػػػػػػفافٓة تىاولػػػػػػػػ -
ػػػػذا ٓتفػػػػؽ هػػػػع الدراسػػػػة  والهسػػػػاءلة، ٌو
الحالٓػة، حٓػػث أف الهعٓػػآرف السػػابقٓف 
هػػػػػػػف هعػػػػػػػآٓر الحكػػػػػػػـ الرشػػػػػػػٓد التػػػػػػػْ 

 تطرقت لٍـ الدراسة الحالٓة.
 
 
 

لـ تتىاوؿ الدراسة هعآٓر الحكػـ الرشػٓد  -
 بشكؿ كاهؿ.

ربطت تطبٓؽ الهعٓآرف السابقٓف بالحد  -
القطاعػػػػػػػات هػػػػػػػف الفسػػػػػػػاد اإلداري فػػػػػػػْ 

 الحكوهٓة.

 (2010الطراوىة ) دراسة .4
"أنػػػػػػػػػر تطبٓػػػػػػػػػؽ الشػػػػػػػػػفافٓة عمػػػػػػػػػِ 
ػػػػػة فػػػػػْ  هسػػػػػتوى الهسػػػػػاءلة اإلدآر

 .الوزارات األردىٓة"

 تطبٓق درجة هو ؿلك الدراسة عٓىة أفراد تصَرات  -
 الَزارات اإلدارٓة فْ ساءلةاله َهستَُ ،الشفافٓة
 هىٍا. لكؿ هتَسطة ، كاىت الهبحَنة

 الشفافٓة تطبٓق لدرجة صائٓةإح داللة ذّ أنر َجَد -
 هستَُ ردة عمِػَهىف ةػهجتهع الهختمفة بهجاالتٍا

 الهبحَنة. الَزارات فْ اإلدارٓة ساءلةاله

 

تىاولت الدراسة هعٓار الشفافٓة  -
ذا ٓتفؽ هع الدراسة  والهساءلة، ٌو
الحالٓة، حٓث أف الهعٓآرف السابقٓف 
هف هعآٓر الحكـ الرشٓد التْ 

 لحالٓة.تطرقت لٍـ الدراسة ا

ربطػػػػػػػت أنػػػػػػػر تطبٓػػػػػػػؽ الشػػػػػػػفافٓة عمػػػػػػػِ  -
ػػة فػػْ الػػوزارات  هسػػتوى الهسػػاءلة اإلدآر

 اإلردىٓة.
لػػػـ تتطػػػرؽ الدراسػػػة إلػػػْ هعػػػآٓر الحكػػػـ  -

 الرشٓد وهفآٌهً بشكؿ هحدد.
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 (2004)دراسة دعيبس .5
"هدى تطبٓػؽ الشػفافٓة فػْ هراكػز 

 .الوزارات األردىٓة"
 

 ؿ,ػخ وه والحكوهة الهَاطو بٓو الهطمقة النقةبىاء أو  -
 الهفٍَن ٌَ ،تاءاْ اإلجرػف راحةػَالص ،َحػالَض
 .الحكوهٓة الدَائر فْ الهَظفٓو ؿقب هو كاً إدرا كنراأل

 

 .ضعٓف الَزارات كزهرا فْ الشفافٓة تطبٓق أو -

الدراسػػػػػػػػة هعٓػػػػػػػػار الشػػػػػػػػفافٓة  تىاولػػػػػػػػت -
ػػػذا ٓتوافػػػؽ هػػػع  وهتطمبػػػات تطبٓقٍػػػا ٌو

لشػػػػػػػػفافٓة أحػػػػػػػػد دراسػػػػػػػػتىا، حٓػػػػػػػػث أف ا
 .هعآٓر الحكـ الرشٓد

تىاولت الدراسة هعٓار واحد )الشفافٓة(،  -
 ولـ تتطرؽ لمهعآٓر كاهمة.

 
 طبقت الدراسة عمِ الوزارات األردىٓة. -

دراسة البىؾ  .6

 (2004الدولي)

إدارة حكـ أفضؿ ألجؿ التىهٓة "
فْ الشرؽ األوسط وشهاؿ 

تعٓزز التضهٓىٓة  -أفٓرقٓا
 .والهساءلة"

ة إلدارة أف الفساد هف أٌـ الهظاٌر البارزة والشائع -
الحكـ السْء، وأف الفساد ىتٓجة هباشرة الىعداـ 

 الهساءلة.

تىاولت الدراسة هعٓار التضهٓىٓة  -
ذا  والهساءلة وهفآٌـ الحكـ الجٓد ٌو

 ٓتوافؽ هع دراستىا.

ػػػػػػػػػػػز هفػػػػػػػػػػػآٌـ  - تطرقػػػػػػػػػػػت لمفسػػػػػػػػػػػاد وتعٓز
 التضهٓىٓة والهساءلة.

 
ربطػػػػت الهفػػػػآٌـ السػػػػابقة بالتىهٓػػػػة فػػػػْ  -

 ٓا.الشرؽ األوسط وشهاؿ أفٓرق

 (2004دراسة الشٍواف) .7

هقوهات الحكـ الراشد فْ "
 استداهة التىهٓة العربٓة".

أف ٌىاؾ خهسة سهات لمتىهٓة البشٓرة الهستداهة تؤنر  -
فْ حٓاة الىاس ٌْ: التهكٓف والهشاركة والتعاوف، عدالة 

، األهاف االجتهاعْ فْ والتعمٓـفرص الدخؿ، الصحة 
صؿ التىهٓة هع الهعٓشة واإلعالة، واالستداهة وتوا

 األجٓاؿ.

 

 

تحدنت الدراسة عف هقوهات الحكـ  -
الراشد، وبعض هعآٓر الحكـ الرشٓد 
ذا ٓتوافؽ هع  كالهشاركة العدالة ٌو

 دراستىا الحالٓة.

تطرقػػػػت الدراسػػػػة إلػػػػِ هقوهػػػػات الحكػػػػـ  -
الراشػػػػػػد، ولػػػػػػـ تتىػػػػػػاوؿ هعػػػػػػآٓر الحكػػػػػػـ 

 الرشٓد.
 ربطت الهقوهات بالتىهٓة الهستداهة. -
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 األجىبيةاسات : الدر ثالثاً 

 Huque   (2011)دراسة  .1
دور الهسػػػػػػػاءلة والحوكهػػػػػػػة فػػػػػػػػْ "

ػػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػػف ألٓػػػػػػػػػػات  ػػػػػػػػػػز الهٓز تعٓز
 .البٓروقراطٓة"

جراءات هعقدة ودعـ  - الىظاـ اإلداري ٓحتكـ إلِ قواعد وا 
 هؤسساتْ ضعٓؼ.

 لٓات الهساءلة الداخمٓة فْ الهىظهات اإلدآرة غٓر  -
 فعالة.

 ٓزادة أٌهٓة الهطالبة بالهساءلة. -
موائح الداخمٓة فْ الهىظهات تحتاج إلِ تفعٓؿ دور ال -

هؤسسات الهجتهع الهدىْ والبرلهاف والمجاف، واألحزاب 
 السٓاسٓة، واإلع,ـ.

تحدنت الدراسة عف دور الحوكهة  -
ذا ٓتفؽ هع دراستىا  والهساءلة، ٌو

 الحالٓة.
و  - تحدنت عف هعٓار واحد ٌو

و أحد هعآٓر الحكـ  الهساءلة ٌو
 أولً الدراسة الحالٓة.الرشٓد التْ تتى

ػو الهسػاءلة  - تحدنت عف هعٓار واحػد ٌو
ولػػػـ تتحػػػدث عػػػف كافػػػة هعػػػآٓر الحكػػػـ 

 الرشٓد.
ػػػػػػػز  - ربطػػػػػػػت الهسػػػػػػػاءلة والحوكهػػػػػػػة بتعٓز

 ألٓات البٓروقراطٓة.

دراسة  .2

Nohammer(2010) 

 فْهحػػػػددات هشػػػػاركة العػػػػاهمٓف "
 ".الصحٓة ؿالعهتعٓزز بٓئة 

كة ساعد عمِ هشارالتْ تؿ تَصمت الدراسة إلِ أو العَاه
 فْ:ؿ العاهمٓو تتهن

ىقمٍا لمشخص  هو كدالتدفق الهستهر لمهعمَهات َالتأ -
َضرَرة تصهٓن  ،فػْ دَو تحرٓػٌكها الهستٍدف 

 الهعمَهة بطرٓقة آجابٓة َهحفزة َصادقة.
 ركة ٓعتبر اقتىاع العاهمٓو َاإلدارة العمٓا بأٌهٓة هشا -

 .ةػاح الهىظهػالعاهمٓو هطمباً هسبقاً لىج

تىاولت الدراسة هعٓار هشاركة  -
و أحد هعآٓر الحكـ  العاهمٓف ٌو

 ولٍا دراستىا الحالٓة.االرشٓد التْ تتى

تىاولت الدراسة هعٓار هشاركة العاهمٓف  -
 فقط، ولـ تتطرؽ لكافة الهعآٓر.

 
ػػػػػز بٓئػػػػػة  - ربطػػػػػت الهعٓػػػػػار السػػػػػابؽ بتعٓز

 العهؿ الصحْ.
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 Seyoum  (2009)دراسة  .3

 اصالخأنػػػػػػػػر شػػػػػػػػفافٓة القطػػػػػػػػاع "
االسػػػػػػػػػػػػػتنهارات  ػػػػػػػػػػػػػػِعم انػػػػػػػػػػػػػَالع

البمػػػػػػػػداف  فْاألجىبٓػػػػػػػػة الهباشػػػػػػػػرة 
 الىاهٓة".

 اعػالقط فافٓةػش بٓو قَٓة طردٓة آجابٓة ع,قة َجَد -
 .ة الهباشرةػاألجىبٓ تنهاراتػَاالس اصػالخ

 االستنهارات عمِ الخاص القطاع شفافٓة تؤنر -
 العان فافٓة القطاعػش وػه كبرأ بدرجة الهباشرة األجىبٓة

 .الىاهٓة ؿالدَ فْ

 أداء تحسٓو ضرَرة عمِ الدراسة ىتائج كد تؤ -
 ادة تَفٓرػَزٓ الفساد تخفٓض ؿخ, هو العان القطاع
 .الهاٌرة العهالة

و اتى - ولت الدراسة هعٓار الشفافٓة ٌو
أحد هعآٓر الحكـ الرشٓد التْ 

 تتىأولٍا دراستىا الحالٓة.

وؿ الدراسة سػوى هعٓػار الشػفافٓة الـ تتى -
 كافة الهعآٓر.فقط ولـ تتىأوؿ 

ربطػػػػػػػػت بػػػػػػػػٓف أنػػػػػػػػر هعٓػػػػػػػػار الشػػػػػػػػفافٓة  -
 واالستنهارات األجىبٓة الهباشرة.

 
 
 

 – Liدراسة  .4

Chiu(2009) 

 َاإلفصاح لمشفافٓةٌؿ ٓهكف "
 بالتىبؤ بأداء الهؤسسة".

 الشفافٓة ههارسة فْ الهرتفع التصىٓف ذات شركاتال -
 .ؿا أفضػأداؤٌ كاف الهعمَهات عو َاإلفصاح

 اإلفصاح ههارسات جَدة وبٓ عكسْ ارتباط ٌىاك -
 .الهؤسسة َعهر َحجن

 

 هع كاتلمشر الكمْ ألداءا بٓو آجابْ ارتباط ٌىاك -
 .الهعمَهات عو اإلفصاح ههارسات جَدة

قاهت الدراسة بدراسة هعٓار الشفافٓة  -
و أحد هعآٓر الحكـ  واالفصاح ٌو
 الرشٓد التْ تتىاولٍا دراستىا الحالٓة.

تىاولػػػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػػػة هعٓػػػػػػػػػػار الشػػػػػػػػػػفافٓة  -
واالفصػػػػػػاح فقػػػػػػط ولػػػػػػـ تػػػػػػذكر وتػػػػػػدرس 

 هعآٓر الحكـ الرشٓد بشكؿ كاهؿ.
 ربطت الهعٓار السابؽ بأداء الهؤسسة. -

 Crown (2007)دراسة  .5

"أنػػػر الحكػػػـ الراشػػػد عمػػػِ التىهٓػػػة 
 السٓاسٓة فْ جىوب أفٓرقٓا".

ضرورة أف تجد التىهٓة السٓاسٓة االٌتهاـ الذي  -
 ي العاـ.تستحقً، سواء فْ البحوث العمهٓة أو فْ الرأ

وكفاءتٍا  بٓىت الدراسة أف أٌـ هقآٓس التىهٓة السٓاسٓة -
ٌو الهشاركة، وهحاربة الفساد، وشفافٓة وهؤسسٓة ىظاـ 

 الحكـ والسمطة.

تحدنت عف هفآٌـ الحكـ الرشٓد  -
ودور الهجتهع الهدىْ كأحد أطراؼ 
ذا ٓتفؽ هع دراستىا  الحكـ الرشٓد، ٌو

 الحالٓة.

بالتىهٓػػػة  ربطػػػت الدراسػػػة الحكػػػـ الراشػػػد -
السٓاسػػػػػػٓة، ولػػػػػػـ تركػػػػػػز عمػػػػػػِ هعػػػػػػآٓر 

 الحكـ الرشٓد بشكؿ هفصؿ.
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 اضغصلػاألول

ظؼجيػاالطــــارػاضط

 Fairbanksدراسة  .6

(2005) 

االتصػػػػػػػػػاالت  عهمٓة فْ الشفافٓة"
الحكوهٓػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػف وجٍػػػػػػػػػة ىظػػػػػػػػػر 

 الهتصمٓف".

 اءتؤدّ زٓادة االىفتاح فْ الهىظهات إلِ تحسٓو األد -
 َالنقة التىظٓهٓة.

ِ أو الشفافٓة هو َجٍة ىظر ػتشٓر الدراسة إل -
ة ػات الهىظهػالهفتَحة لهعمَه الهشاركةالهتصمٓو تعىْ 

 التىظٓهٓة. اءلةْ تعزز بدَرٌا الهسػالت
َالتىظٓهٓة َالهَارد فْ ، الشخصٓةؿ تؤنر العَاه -

 درجة ههارسة الشفافٓة فْ الهىظهة.

قاهت الدراسة بدراسة هعٓار الشفافٓة  -
و  فْ عهمٓة االتصاالت الحكوهٓة ٌو

د التْ أحد هعآٓر الحكـ الرشٓ
 تتىاولٍا دراستىا الحالٓة.

اكتفػػت الدراسػػة بتىػػاوؿ هعٓػػار الشػػػفافٓة  -
 ولـ تتحدث عف الهعآٓر بشكؿ كاهؿ.

 
طبقػػػت الدراسػػػة السػػػابقة عمػػػِ الٍٓئػػػات  -

 الحكوهٓة.

 Mclvor (2002)دراسة  .7

ػػػػا فػػػػْ  تكىولوجٓػػػػا اإلىترىػػػػت ودوٌر
الشػػػػػػػفافٓة فػػػػػػػْ هؤسسػػػػػػػات دعػػػػػػػـ 

 .القطاع العاـ

 تكىولوجٓااشر باستخدان الهبؿ تؤنر عهمٓة التَاص -
ر لمهعمَهات ػعمِ التدفق الح ،َاضحاً االىترىت تأنٓرًا
 عو الهىظهة.

فْ  التكىولوجٓاإو الهىظهات التْ لن تتبىِ ىظان  -
 ،ق الفعالٓةػفْ تحقٓكبٓرة ؿ ستَاجً عراقٓ ،خدهاتٍا
عجز ؿ َبخاصة فْ ظ، الخدهات لمهَاطىٓوؿ َتَصٓ

 هَازىاتٍا.

عٓار الشفافٓة قاهت الدراسة بدراسة ه -
و  هف خ,ؿ تكىولوجٓا اإلىترىت ٌو
أحد هعآٓر الحكـ الرشٓد التْ 

 تتىاولٍا دراستىا الحالٓة.

ركػػػػػزت الدراسػػػػػة بشػػػػػكؿ أساسػػػػػْ عمػػػػػِ  -
ػػػػا فػػػػْ دعػػػػـ  تكىولوجٓػػػػا اإلىترىػػػػت ودوٌر

 الشفافٓة.

 الهصدر: تـ جردي بواسطة الباحث
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اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ

 اضغصلػاضثاظي

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ
 

ػ
ػ

 انثاني انفصم 
 احلكم انرشيذ وادلنظمات 

 هسطينيةانفاألههية 
 الهبحث األوؿ: الحكـ الرشيػد. 

 هفآٌـ وتعٓرفات الحكـ الرشٓػد الهطمب األوؿ: -

 الهطمب الناىْ: أٌهٓة وأٌػػداؼ الحكـ الرشٓد -

 هعآٓر الحكـ الرشٓػػػد : الهطمب النالث -

 واقع الحكـ الرشٓد فْ فمسطٓف :الهطمب الرابع -

 الهبحث الثاىي: الهىظهات األٌمية الفمسطيىية 

 هىظهات الهجتهع الهدىْهفآٌـ وخصائص  األوؿ:الهطمب  -

 الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة الهطمب الناىْ: -

 هىظهات الهجتهع الهدىْ الفمسطٓىْالهطمب النالث: تعداد  -
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 صلػاضثاظياضغ

 اضغصلػاضثاظياضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ

 اضغصلػاضثاظي

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ

 ؿوالهبحث األ 
 الحكـ الرشيد

 الحكـ الرشيدػـ وتعريفات : هفاٌيؿوالهطمب األ 
 تهٍيد:

 ،كبرى كاف لٍا أبعد األنر فْ ىظٓرات عمـ االجتهاعاخر القرف العشٓرف تحوالت أو شٍد العالـ 
ا ه ،والتىهٓة صاحب ٌذي التحوالت بروز هفآٌـ وهىاٌج  ،ف حقوؿ الهعرفة والىشاط اإلىساىْوغٌٓر

ساط الهعىٓة. شكمت و وىظٓرات جدٓدة، ها اىفكت تحتؿ هساحة واسعة هف الجدؿ الفكري بٓف األ
لطرح ، هىبرًا ٌاهاً  (1990)عف برىاهج األهـ الهتحدة هىذ عاـ تقآرر التىهٓة البشٓرة الصادرة سىوٓاً 

والىهو  ،والتهكٓف ،والهشاركة ،القضآا الفكٓرة الهرتبطة بالتىهٓة وىقاشٍا، كالىوع االجتهاعْ
 والتكىولوجٓا ،والبٓئة ،افحة الفقروهك ،والعولهة ،والحكـ الصالح ،وحقوؽ اإلىساف ،االقتصادي

 .(2006)هحيسف، والتىوع النقافْ ،واألهف ،واإلىتاج ،واالستٍ,ؾ ،الجدٓدة

، آدة فْ السىوات القمٓمة الهاضٓةاكتسب هوضوع إدارة الحكـ أٌهٓة هتز  وكنرت  ،(2006)عاكـو
ح,ؿ الحكـ الصالح. وأطمقت الوالٓات الهتحدة عدة هبادرات  ،الهبادرات الداعٓة لإلص,ح وا 

روبْ الذي و سط. وتبعٍا فْ ذلؾ االتحاد األو األإلحداث ت ٓٓر سٓاسْ شاهؿ فْ هىطقة الشرؽ 
لة لمتكٓؼ هع الض وط و اخرى، وفْ هحاإطار الشراكة الهتوسطٓة. هف جٍة اىدرجت هبادراتً فْ 

وغٓاب  ،والقٓود عمِ الحٓرات ،وبسبب الكبت والٓأس ،(2005)هرصد الجهعيات األٌمية،جٓةالخار 
. وتتهنؿ أبعاد (2005)خشاىة، ظٍر ٌذا الهصطمح ؛ةٓوالشفاف ،والهؤسسات الهستقمة ،االىتخابات
 ،والفعالٓة والكفاءة ،واإلىصاؼ ،والهشاركة ،واالستجابة ،والشفافٓة ،فْ حكـ القاىوف رشٓدالحكـ ال
ة  ،والتىهٓة ،والهساءلة ، والحكـ الصالح ٓقضْ عمِ الفساد (2005)العادلي،االستراتٓجٓةوالرٓؤ

حاصري فْ أضٓؽ الحدود حٓف ٓىشأ  .(2006رجاىي، )فٓو

ادة الهدخ,         )هركز ، وال تعوض فوائد الحكـ الصالحةت لٓست كافٓة وحدٌا إلحداث تىهٓوٓز
لمحكـ  التوجً، وأّف تحقٓؽ تىهٓة اقتصادٓة اجتهاعٓة ٓتطمَّب (2004، الخاصة الهشروعات الدولية

ص,ح أىظهة الح ،الصالح واإلدارة الرشٓدة  .(2005)القاسهي، هكوىاتًكـ، وبىٓة الهجتهع بكافة وا 
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و ها دعا إلِ االٌتهاـ الواسع، بهآٌة الهجتهع الهدىْ وهىظهاتً، هف قبؿ الهىظهات الدولٓة،  ٌو

كها أف ٌىاؾ  ،(2005)هحهد، ٓة االجتهاعٓة واالقتصادٓةلها تحتمً ٌذي الهىظهات فْ عهمٓة التىه
، والحكـ الرشٓد لً (2005دولية، هركز األبحاث لمتىهية ال)شروًطا لمحكـ الرشٓد ٓجب تطبٓقٍا

، وأف القٓاـ بتطبٓؽ (2006، ىف)هصطعمِ الهجتهع والدولة إذا ها طبؽ اىعكاسات وأٌهٓة كبرى
 .(2006)عزي وجمطي، إلِ هجهوعة هف الهزآا والخصائص ٓؤدي ؛الحكـ الجٓد فْ الهؤسسة

 حكهاً إف ٌىاؾ  ىقوؿ:د، والتْ ٓجب أف تتوفر حتِ كها أف ٌىاؾ هكوىات وعىاصر لمحكـ الرشٓ
ىاؾ هكاهف خمؿ قد تعٓؽ (2004)هركز الهشروعات الدولية الخاصة، فْ دولة ها صالحاً  ، ٌو

، وغ األٌداؼعهمٓة تطبٓؽ الحكـ الصالح وبم  .(2006)عاكـو

أف بروز هفآٌـ الحكـ الرشٓد فْ أدبٓات التىهٓة وعهؿ هىظهات الهجتهع الهدىْ  يتضح ذلؾ هف
سواء كاف  ،كؿ هف ٓسعوف لتحقٓؽ اإلص,ح الشاهؿ والتىهٓة فْ هجتهعاتٍـ أصبح ذات أٌهٓة لدى

ذا ها دعا إلِ  أو ،ذلؾ عمِ صعٓد الهؤسسات الدولٓة الواسع بهآٌة هىظهات  االٌتهاـغٓري، ٌو
حداث الت ٓٓر.  الهجتهع الهدىْ وهىظهاتً كوىٍا ركٓزة أساسٓة فْ بىاء الهجتهعات وا 

 ةتعريؼ الحكـ في المغ اًل.أو 

ج,ؿ  الحكـ، هفٍوـ عمِ العربٓة الم ة فْوتض ،(ـ ؾ ح) ن,نْ جذر هف هشتؽ الحكـ
قاؿ .القاىوىٓة القاعدة هف أساس عمِ-والعدؿ والحكهة العمـ  حكـ لً،: وٓقاؿ. قَضِ أي -(َحكـَ )-ٓو
عىِالِعمـُ  أًٓضا( الُحْكـُ ) ٓعىِ الىاس، بٓف القضاءَ  عمِ ٓقوـ فالُحكـ. بٓىٍـ وحكـ ،عمًٓ وحكـ  ، ٓو

 الهصمحة أو ،(العدؿ فوؽ الرحهة)ساهٓة هبادئ العتبار الهجاؿ ٓتٓح هها الِحْكَهة، كذلؾ( الحكـ)
 الفصؿ قضائٓة تتولِ ٌٓئةٌ ):ٌْ(الَهْحكهة)و (.الِحْكَهة)هعاىْ أحد ٌو والَعدؿُ . القضاء فْ العاهة،

َب لمُحْكـ َهف ٌو( ـُ الَحاكِ )و ،(الظمـ عف الرجؿ ردَّ ) :تعىِ( الُحكوهة)و (.فْ الهىازعات  بٓف ىصِّ
ىطوي. الىاس  عمِ ٓىطوي بدوري الذي التىحٓة، إهكاف عمِ هىطقًٓا  خر، قبؿ هف التىصٓب، ٓو
شتؽ. الحاكـ هساءلة  .(2000 فرجاىي،) (استبدّ ) أي( َتَحكَّـَ ) أًٓضا الن,نْ الهصدر هف ٓو

تخمص الباحث تعٓرفًا ٓس لهفٍوـ الحكـ فْ الم ة السابقة التعاريؼ استعراض خالؿ هف
ًا،  عدة هىً ٓشتؽ جذر ن,نْ ذو هصطمح: فالحكـ ٌو شاهً, لها سبؽ هف تعآرؼ لمحكـ ل ٓو

 الحٓاة تىظٓـ أو فْ الهىازعات سواء الىاس بٓف والفض القضاء قاعدة عمِ ٓقوـ فالحكـ اشتقاقات،
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ضهف فْ فرد كؿ دور وبٓاف توضٓح عمِ ٓعهؿ الحكـو  ،الٓوهٓة  حقوؽ األفراد الهجتهع، ٓو

هىع أٌمٓة، أـ خاصة أـ عاهة أكاىت سواء والهؤسسات  ٓقري وذلؾ بها أخر، عمِ طرؼ تسمط ٓو
 .القاىوف

 (2008،عهر) تعريؼ الرشيد في المغة ثاىيًا.
 ُرَشداءُ  جهع :َرشٓد. 

 رِشدَ  هف النبوت عمِ تدؿّ  هشبٍَّة صفة. 
  تصرفاتؾ فأحكـ أف رشٓد أىت" التكمٓؼ ِسفّ  بمغ هف ." 
 الرَّشٓد: 
 عمِ وٓدّلٍـ ٌدآتٍـ، فًٓ ها إلِ عبادي ُٓرشد الذي:  وهعىاي الحسىِ، ا  أسهاء هف اسـ 

 .هرشد إرشاد غٓر هف غآتٍا إلِ تدبٓراتً تىساؽ والذي هصالحٍـ،
  َ(لمهتعدِّي)هرشودٌ  والهفعوؿ رشٓد، فٍو وَرشاًدا، َرَشًدا َٓرَشد، رِشد. 
  ْوا َلئِػػػؾَ أو فَ  َأْسػػػَمـَ  َفَهػػػفْ "}  رَشػػػَد؛ اٌتػػػدى فػػػ,فٌ  رِشػػػد  َوَهػػػا} -14سػػػورة الجػػػف: آيػػػة { َرَشػػػًدا َتَحػػػرَّ

ِدُٓكـْ  ٌْ  .29سورة غافر: آية " {الرََّشادِ  َسِبٓؿَ  إالَّ  َأ
  رِشد : ُّْ ب  .التكمٓؼ سفّ  بمغ الصَّ
 ِّٓػػػػ ْ  َرْحَهػػػػةً  لَػػػػُدْىؾَ  ِهػػػػفْ  َءاِتَىػػػػا َربََّىػػػػا"} فٓػػػػً ُوفِّػػػػؽ: َأهػػػػَري الشَّػػػػخُص  رِشػػػػد ٌَ  {"َرَشػػػػًدا َأْهِرَىػػػػا ِهػػػػفْ  َلَىػػػػا َو

 .10سورة الكٍؼ: آية 

ها ُٓهكف أف ُٓستدؿ بً عمِ هعىِ الحكـ الرشٓد أف "هف  ، " إلبف هىظورجا  في "لساف العربوقد 
تقىٍا. وقٓؿ حكٓـ ذو  ،فات ا  )عز وجؿ( الحكـ والحاكـص بهعىِ ٌو القاضْ ٓحكـ األشٓاء ٓو

، وبهعىِ قادر عمًٓ. حكهت بهعىِ هىعت: قٓؿ الحكهة أي هعرفة أفضؿ األشٓاء بأفضؿ ال عمـو
الحاكـ بٓف الىاس، ألىً ٓهىع الظالـ عف الظمـ. أصؿ الحكوهة رد الرجؿ عف الظمـ، والحكـ: ٌو 

 القضاء وجهعً أحكاـ، حكـ: قضِ، والحاكـ هىفذ الحكـ".
 



ػػػػػػػ            
  

 40 

 اضغصلػاضثاظي

 اضغصلػاضثاظيضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػا

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ

 اضغصلػاضثاظي

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ

 هفٍـو الحكـ ثالثًا.

و ٓشٓ    ر إلِ هجهوعة هركبة هف العهمٓات الحكـ ٌو هفٍوـ قدٓـ قدـ التآر  اإلىساىْ، ٌو
تعارضة والٍٓاكؿ، العاهة والخاصة عمِ حد سواء، والتْ تضهف استٓعاب وتوفٓؽ الهصالح اله

 . (Weiss, 2000:796)والتوصؿ إلِ حموؿ توافقٓة

تعرؼ وكاالت التىهٓة والهىظهات الدولٓة والهؤسسات األكادٓهٓة الحكـ بطرؽ هختمفة، فالحكـ     
قٓـ والسٓاسات والهؤسسات التْ ٓدٓر بهوجبٍا هجتهع ها شؤوىً االقتصادٓة والسٓاسٓة ٌو ىظاـ ال

ىً الطٓرقة أواالجتهاعٓة هف خ,ؿ التفاعؿ داخؿ وبٓف الدولة والهجتهع الهدىْ والقطاع الخاص. 
ؿ ىً ٓشهأهتباداًل.  وعه,ً  واتفاقاً  تحقؽ فٍهاً  -التْ ٓىظـ فٍٓا هجتهع ىفسً لصىع وتطبٓؽ قرارات

مج لمهواطىٓفألٓات والعهمٓات التْ ٓعبر هف خ,لٍا  ف إلٍٓا أو والجهاعات عف اٌتهاهاتٍـ، ٓو
لتسوٓة خ,فاتٍـ وههارسة حقوقٍـ وواجباتٍـ القاىوىٓة. ٌْ القواعد والهؤسسات والههارسات التْ 

 االجتهاعٓةي ترسـ الحدود وتقدـ الحوافز لافراد والهىظهات والشركات. ٓعهؿ الحكـ، بهختمؼ أبعاد
ات التىظٓـ البشري، سواء كاف األسرة، القٓرة،  والسٓاسٓة واالقتصادٓة، عمِ كؿ هستوى هف هستٓو

 .(2000، )برىاهج األهـ الهتحدة اإلىهائيالعالـ أوالبمدٓة، األهة، الهىطقة 

شػػهمٍا فػػْ تفاع,تٍػػا هػػعأو فالهقصػػود بهفٍػػـو الحكػػـ ٌػػو هفٍػػـو            سػػع هػػف الحكوهػػة، بػػؿ ٓو
العىاصػػػػػػػػػػػػر غٓػػػػػػػػػػػػر الحكوهٓػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػْ الهجتهػػػػػػػػػػػػع وع,قاتٍهػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػوًٓا باالقتصػػػػػػػػػػػػاد والسٓاسػػػػػػػػػػػػات 

 .(Boyer,1990,pp.50)العاهة

ٓتـ هف خ,لٍا إىفاذ القوة لصالح  التْٓعىِ هجهوعة القواعد  –بشكؿ عاـ  -والحكـ 
اركة أف تتٓح لٍـ فرصة الهش وعمٍٓاهجهوعة هعٓىة، وبالتالْ فإف الحكوهة تتصرؼ لصالح األفراد 

 إطار هف الشفافٓة والهصداقٓة، بؿ وتكوف هسؤولة أهاهٍـ، فْفْ صىع القرارات بصورة هتكافئة و 
و ها ٓجعؿ أي حكـ حكهًا جٓداً  .(World Bank,2003)ٌو

أف الحكـ ٌو ىظاـ القٓـ والسٓاسات والهؤسسات التْ ٓدٓر بهوجبٍا  ىستىبط ذلؾ خالؿ هف
ؿ التفاعؿ داخؿ وبٓف الدولة والهجتهع الهدىْ والقطاع هجتهع ها شؤوىً الهختمفة وذلؾ هف خ,

ىتج عىٍا صىع وتطبٓؽ قرارات تحقؽ فٍهًا واتفاقًا وعهً, هتباداًل.  الخاص، ٓو
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 اضغصلػاضثاظي

 اضغصلػاضثاظياضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ

 اضغصلػاضثاظي

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ

 الرشيد الحكـهفٍـو رابعًا. 

، وأغمب التعٓرفات تذٌب ببعدٌا السٓاسْ أكنر هف ٌىاؾ عدة تعآرؼ لمحكـ الرشٓد
)هركز الحياة لتىهية لة تفصٓؿ التعٓرؼ تدخؿ بكافة شؤوف الحٓاةاالتجاٌات األخرى، عمهًا بأف هسأ

رجع ٌذا االخت,ؼ والتعدد فْ التعآرؼ حوؿ الحكـ الرشٓد (17: 2007الهجتهع الهدىي،  ، ٓو
 .باألساس إلِ اخت,ؼ الهٓادٓف وتبآف الهىطمقات الفكٓرة السٓاسٓة، االقتصادٓة، االجتهاعٓة

أدبٓات التىهٓة وعهؿ  فْلحكـ الرشٓد بشكؿ همحوظ فقد برزت هصطمحات الحوكهة وا
بهعىِ  خر عدـ تطبٓؽ الحكـ  أوهىظهات الهجتهع الهدىْ، حٓث أشٓر إلِ أف الحكـ الطالح، 

الرشٓد ٌو أحد أٌـ أسباب الفساد فْ الهجتهعات، وأف ٓركز كنٓر هف الهاىحٓف الدولٓٓف عمِ 
.(UNESCAP,2012)كـ الرشٓدبىاء براهج الهىح والقروض تحت شروط ضهاف الح

 ؿ الباحث فيها يمي رصد أٌـ التعاريؼ حوؿ ٌذا الهصطمح:واوسيح

ىاؾ الحاكهٓة، ىًأ رشٓدال الحكـ ٓرى هف ٌىاؾ       حسب  ،الحكـ الصالح ٓراي هف ٌو
 خ,لٍا الهؤسسات هف تدار التْ العهمٓة ٌو رشٓدال والحكـ ،(2006 وجمطي، عزي)الجواىب
حقؽ ،اإلىساف حقوؽ لضهاف والخاصة، العاهة واألعهاؿ  فْ وذلؾ الفساد، هف خالٓة بطٓرقة ذلؾ ٓو

 .(2004 الهتحدة، لألهـ الساهية الهفوضية)القاىوف سٓادة ظؿ

: ىظاـ ٓتـ بهوجبً إخضاع ىشاط الهؤسسات إلِ هجهوعة هف بأىً (2012)ىاصر الديف، ٓعّرفً 
الجودة والتهٓز فْ األداء عف طٓرؽ اختٓار  القواىٓف واألىظهة والقرارات التْ تٍدؼ إلِ تحقٓؽ

األسالٓب الهىاسبة والفعالة؛ لتحقٓؽ خطط الهؤسسة وأٌدافٍا وضبط الع,قات بٓف االطراؼ 
 االساسٓة التْ تؤنر فْ األداء. 

لتحقٓؽ  ،الهؤسسة طرؼ هف تطبٓقٍا الهراد ،اإلجراءات هختمؼ ٓهنؿ رشٓدال والحكـ
و ،(2005 و جمطي، عزي)التكالٓؼ بتخفٓض كفٓمة داخمٓة تىسٓقات الهؤسسات  هف ىسؽ ٌو

الضبط  ع,قات هف هتٓىة شبكة بٓىٍا وتربط ،تعبٓرًا سمٓهاً  الىاس عف الهعبرة الهجتهعٓة،
 .(2000 فرجاىي،)والهساءلة
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 اضغصلػاضثاظي

 اضغصلػاضثاظياضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ

 اضغصلػاضثاظي

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ
همتزهة  إدآرة وكوادر ،هىتخبة سٓاسٓة قٓادات بً تقوـ الذي الحكـ ٌو ،رشٓدال والحكـ

ر  برضاٌـ وعبر وذلؾ ورفآٌتٍـ، حٓاتٍـ ىوعٓة وبتحسٓف الهواطىٓف وبتقدـ ،الهجتهع هوارد بتطٓو
و ،(2000 فرجاىي،)هشاركتٍـ  الوطىٓة وتىفٓذٌا، السٓاسات وضع خ,لٍا هف ٓتـ التْ العهمٓة ٌو
،)السائدة واالقتصادٓة السٓاسٓة والقوى ٓتوافؽ بها الهوارد وتوٓزع   (.2006 عاكـو

هعبػػرة عػػف الىػػاس ، الىسػػؽ هػػف الهؤسسػػات الهجتهعٓػػة :أىػػً عمػػِ لرشػػٓدٓعػػرؼ الحكػػـ اكهػػا 
 ،لهسػػاءلة فػػْ الىٍآػػة بواسػػطة الىػػاس، وتػػربط بٓىٍػػا شػػبكة هتٓىػػة هػػف ع,قػػات الضػػبط واسػػمٓهاً  تعبٓػػراً 

ػػػػو ٓعىػػْ  ، وتسػتٍدؼ تحقٓػػؽ هصػػمحة عهػوـ الىػػاس فػػْ أكنػػػر اىتشػػارًا  ،سػػمطة أقػػؿ تحػػػدٓػػػداً : أٓضػاً ٌو
وفٓػػػً تعددٓػػػة حزبٓػػػة، وجهعٓػػػات وأشػػػكاؿ أخػػػرى هػػػف التىظػػػٓـ  ،نٓػػػرةهجتهػػػع ٓضػػػـ هىظهػػػات هدىٓػػػة ك

 .(2005)فرجاىي، ٓخضع لمدولة الخضوع الصاـرالذي ال ،االجتهاعْ

والحكػػـ الرشٓد)السػػمٓـ(، باعتبػػاري هرحمػػة هتقدهػػة، ٌػػو فػػرع هػػف الحكػػـ الػػذى تػػدار هػػف خ,لػػً 
قػة تسػتجٓب ل,حتٓا بفاعمٓػة،وتحؿ الهشاكؿ  ،الهوارد العاهة جػات األساسػٓة لمهجتهػع. فأشػكاؿ وبطٓر

 .(2012 )الحزيـ،تقوـ عمِ أساس الهشاركة العاهة والهساءلة والشفافٓة ،الحكـ الدٓهقراطْ والفعاؿ

هىظهات الهجتهع فْ  دة)الحكـ الرشٓد(شٓدارة الرالت ااطسة سمرهٓة ههاٌؿ أتتهن ،ـجً عاوبو
ر الشفافٓة  فٓوقٓاهٍا بتؽ ٓطر فع؛ داري والهالْإلالفساد ا أشكاؿوـ ىٍا تقاأفْ  ،الهدىْ

، وذلؾ ٓةوهج تىهرابـ الهوارد إلِ جرتت الهىظهةف بأكد ٓتأواطف أف هي أل ٓهكفث بحٓ، لهحاسبةوا
الهقدهة،  كها أف الحكـ  ـ الخدهة، وجودة الخدهةٓدتق وتكمفةالقرار، صىع  لٓات فة رهعؽ ٓف طرع

عالهجتهع الهدىْفْ ء كوادر فْ بىاد ٓساعالرشٓد  ف القٓادات الهستقبمٓة، ناىْ هؼ صداد ، وا 
ة باؽ غ,إٓهىع و عمِ  هىظهةلدرة اقدة ٓاإلِ زضافة ء، إألعضاف اهدود هحدد عمِ عب العضٓو
ٓة رارالستهف اضهاداء وألاقابة هىاسبة عمِ  لٓات رضع ، ووتحقٓقٍاؿ سبداؼ وألٌد آدتح
)الوكالة فئات الهستٍدفةت الهجتهعات والٓالوأو و  ،تالحتٓاجااسة دراعمِ د عمهْ ٓعتهوب بأسم

 .(2012، الدولية األهريكية لمتىهية

بأف الحكـ الرشٓد ال ٓهكف فرضً سواء هف  ،األهٓف العاـ لاهـ الهتحدة كوفْ عىاف وأكد
ىها ٌو إىجاز  أو ،قبؿ السمطات الوطىٓة الهىظهات الدولٓة، وال ٓهكف خمقً بٓف عشٓة وضحاٌا، وا 

والسمطة  ،ٓهكف التىبؤ بسٓاستٍا التْلقاىوف واإلدارة الواضحة وىتٓجة لحد ذاتٍا، وبدوف دولة ا
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 اضغصلػاضثاظي

 اضغصلػاضثاظيواضطظظطاتػػاضحصمػاضرذغد

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ

 اضغصلػاضثاظي

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ
و ها ٓتطمب  الشرعٓة، ال ٓهكف تحقٓؽ حكـ راشد كها ٓؤكد عمِ إعداد البٓئة الهساعدة والهىاسبة، ٌو

والهستهر لكافة الهواطىٓف فْ هستقبؿ  ،الكاهؿ االىدهاجإضافة إلِ  ،قىاعة وهشاركة الهحكوهٓف
 .(17 :2003 كايد،)طاىٍـأو 

هىظهات ط بىشاؽ فٓها ٓتعم ،ؼ الحكـ الرشٓدٓرتعإجهاؿ  ٓهكف  أىً يرى الباحث عميًو      
ٓة دارإلت اساوع الههارهجه: ىًأعمِ ت ٓفارتعف هؽ ها سبوء فْ ض ،الهجتهع الهدىْ الفمسطٓىْ

فافٓة، )الش: هعآٓر الحكـ الرشٓد الهتهنمة فْبصة ـ الخآٌؽ الهفاتحقالتْ  ،ٌذي الهىظهاتؿ خدا
 (، وذلؾاالستراتٓجٓةاة والعدالة، الفعالٓة والكفاءة، الرؤٓة و االهس ،الهساءلة، الهشاركة، سٓادة القاىوف

تٓجٓة راالستآتٍا ورؤ، داؼ الهىظهةٌؿ، لتحقٓؽ أهنأ بشكؿحة داـ الهوارد الهتاستخؽ آف طرع
 الداخمٓة. هة ظألىف واىٓالقواب االلتزاـر ااطفْ ؿ، فاع بشكؿ

 أسباب ظٍور الحكـ الرشيد خاهسًا:

 أنػر ،الهػدىْ الهجتهػع هؤسسػات دور وتىػاهْ ،الهركػزي والتوظٓػؼ التخطػٓط دفػة إدارة فػْ الفشؿ إفَّ 
ػػة اإلدارة هىظوهػػة فػػْ  الهتىاهٓػػة األزهػػات الهختمفػػة نقػػؿ أّدى كهػػا. الواقعٓػػة وسػػمطاتٍا ،لمدولػػة الهركٓز

 وأف ،(2006 العػػادلي،)العاهػػة لمسٓاسػػات وهػػةالحك إدارة ىهػػط عمػػِ تعػػدٓ,ت إجػػراء إلػػِ والُهَسػػتجّدة
ػػػا طبٓعػػػة الحكوهػػػة فػػػْ لمت ٓػػػر اىعكػػػاس إال ٌػػػو هػػػا الصػػػالح الحكػػػـ هفٍػػػوـ ظٍػػػور  ي،و اشػػػعر )ودوٌر

 :فْ ٓتجمِ الدور ٌذا وأبرز ،(2004

 .لمدولة التقمٓدٓة الىظرة غٓرت التْ الهت ٓرات هف العدٓد ظٍور .1
والحاجة  السٓاسات، صىع عمِ التأنٓر فْ ٓاتالجىس والهتعددة ،العالهٓة الشركات دور تىاهْ .2

 .الهدىْ العهؿ هؤسسات دور إلِ باإلضافة الحكوهة، وبٓف بٓىٍا الع,قة فْ الىظر إعادة إلِ
 .والتدٓرب والتعمـ الهٍارات إلِ األقدهٓة هف والعهؿ ،التوظٓؼ هعآٓر ت ٓر .3

 (2005)الحاج عابديف،  وهف أسباب ظٍور الحكـ الرشيد أيضا اآلتي:

 تصاعد نورة الهعموهات التْ واكبت نورة االتصاالت. .1
وأسواؽ الهاؿ  ،والتجارة العالهٓة ،حاهمة لواء االقتصاد الرأسهالْ ،تعاضد الهىظهات الدولٓة .2

 وعمِ رأسٍا البىؾ الدولْ وصىدوؽ الىقد الدولْ وهىظهة التجارة العالهٓة. ،العالهٓة
 اىتشار هفٍـو العولهة. .3
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 اضغصلػاضثاظي

 اضغصلػاضثاظياضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ

 اضغصلػاضثاظي

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ
 وهراقبتٍا وفمسفتٍا عبر الحدود القطٓرة. ،دولٓة بهفآٌـ الحكـتدخؿ االتفاقٓات ال .4
بسبب  ،لـ تحقؽ ال آات التْ أىفقت هف أجمٍا ،الهعوىات والهىح التْ تقدهٍا الدوؿ ال ىٓة .5

الحكـ الرديء. وتتهنؿ ٌذي الهعوىات فْ نهاىٓة أٌداؼ رئٓسة ٌْ: القضاء عمِ الفقر الهدقع 
بٓف الجىسٓف، وتخفٓض هعدؿ وفٓات  الهساواةدائْ، وتعٓزز االبت التعمٓـوالجوع، وتعهٓـ 

والسؿ  ،األطفاؿ، وتحسٓف الصحة الىفسٓة، وهكافحة فٓروس ىقص الهىاعة البشٓرة "االٓدز"
ها هف األهراض، وضهاف البٓئة الهستداهة، وا   )الصادؽ، قاهة شراكة دولٓة هف أجؿ التىهٓةوغٌٓر

2005.) 

 اط الٍاهة:ويخمص الباحث إلى جهمة هف الىق

كاف لٍا أبعد األنر فْ ىظٓرات عمـ حدنت فْ القرف الحالْ،  التْكبرى التحوالت كاف لم .1
ا هف حقوؿ الهعرفة والىشاط اإلىساىْ. صاحب ٌذي التحوالت بروز  ،والتىهٓة ،االجتهاع وغٌٓر

 ،والتهكٓف والىهو االقتصادي وحقوؽ اإلىساف ،الهشاركةكهفآٌـ وهىاٌج وىظٓرات جدٓدة، 
 ،ب هوضوع إدارة الحكـ أٌهٓة هتزآدة فْ السىوات القمٓمة الهاضٓةااكتس. وهع والحكـ الصالح

وغٓاب  ،وبسبب الكبت والٓأس والقٓود عمِ الحٓرات ،وكنرت الهبادرات الداعٓة لإلص,ح
فْ حكـ  رشٓدوتتهنؿ أبعاد الحكـ ال ،برز هصطمح الحكـ الرشٓد ،ةٓالهؤسسات الهستقمة والشفاف

ة القاى وف والشفافٓة واالستجابة والهشاركة واإلىصاؼ والفعالٓة والكفاءة والهساءلة والتىهٓة والرٓؤ
 .ستراتٓجٓةاال

ذي بالحكـ الرشٓد، هتعمقة كنٓرة وهفآٌـ هصطمحات ٌىاؾ .2  الصالح، الحكـ: ٌْ الهصطمحات ٌو
 والحكهاىٓة، الصالح، الدٓهقراطْ والحكـ السمٓـ، والحكـ السدٓد، ، الحكـ(الراشد) والحكـ الرشٓد

دارة والحكاهة، دارة والدولة، الهجتهع شؤوف والحاكهٓة، وا   والهصطمحات الهفآٌـ فٍذي. الدولة وا 
 .الهطموبة والهضاهٓف واألبعاد ذات ال رض إلِ توصمىا

صوف رفاي اإلىساف الحكـ  .3 دعـ ٓو قـو عمِ توسٓع قدرات البشر ،الرشٓد ٓعزز ٓو وخٓاراتٍـ  ،ٓو
والسٓاسٓة، وٓسعِ إلِ تهنٓؿ كافة الشعب تهنًٓ,  االجتهاعٓة، االقتصادٓة،اتٍـ وحٓر ،وفرصٍـ
ذا ٓتفؽ هع تعٓرؼ تقٓرر التىهٓة  ،كاه,ً  وتكوف هسؤولة أهاهً لضهاف هصالح الجهٓع، ٌو

 .ـ2002اإلىساىٓة العربٓة لعاـ 
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ـ ٌٓهفاؽ التحقالتْ  ٌذي الهىظهاتؿ خدا ،ٓةدارإلت اساوع الههارهجهالحكـ الرشٓد ٌو  .4

ؿ، لتحقٓؽ هنأ بشكؿحة داـ الهوارد الهتاستخؽ آف طرع وذلؾ ؛الحكـ الرشٓد بهعآٓرصة الخا
هة ظألىف واىٓالقواب االلتزاـر ااطفْ ؿ، فاع بشكؿتٓجٓة راالستآتٍا ورؤ ،داؼ الهىظهةٌأ

 الداخمٓة. 
ٓر ٌذا هٍهة فْ هجاؿ تطبٓقً العهمْ، وهعآ ةلحكـ الرشٓد عىاصر ن,نٓتضهف ابد أف  ال .5

 التطبٓؽ والهخرجات الهتوقعً عىً، وتتهنؿ فْ:

 وجود قٓادة هتهٓزة وهرىة. - أ

 وهتعارؼ عمٍٓا وشفافة. لةاو هتدوجود قواىٓف وأىظهة وتشٓرعات ولوائح  - ب

 هشاركة هجتهعٓة فعالة هف كافة هؤسسات الهجتهع الهدىْ. - ت

ا: .6  ٌىاؾ عواهؿ عدٓدة أدت إلِ ظٍور هفآٌـ الحكـ الرشٓد هف أبرٌز

ٌْ قٓد البحث  التْو  ،هحمًٓا وعالهٓاً  دور هىظهات الهجتهع الهدىْوتزآد هْ تىا - أ
 .فْ ٌذي الدراسة

أدت إلِ إجراء تعدٓ,ت عمِ ىهط  ،نقؿ األزهات الهختمفة الهتىاهٓة والهستجدة - ب
 اإلدارة السائد.

ذا ها أدى إلِ ضرورة التفكٓر فْ اىتٍاج  لٓات - ت  ،شٓوع ظاٌرة الفساد عالهًٓا، ٌو
 بقصد القضاء عمِ ٌذي الظاٌرة ،ف األىظهة أكنر شفافٓةتجعؿ ه
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 الهطمب الثاىي: أٌهية وأٌداؼ الحكـ الرشيد
 تهٍيد:

تكهف أٌهٓة الحكـ الرشٓد فْ أىً ٓعهؿ عمِ تعٓزز هشاركة جهٓع فئات الهجتهع وهؤسساتً وأحزابً 
الشفافٓة والهساءلة فْ عهؿ  الهختمفة بإدارة الحٓاة العاهة وتوجٍٍٓا، كها ٓعهؿ عمِ خمؽ حالة هف

ساعد فْ إٓجاد ٌٓاكؿ وىظـ قاىوىٓة وتشٓرعٓة نابتة  جهٓع اإلدارات والوزارات والهؤسسات، ٓو
وعادلة، تعهؿ لتحقٓؽ الهصمحة العاهة، ٌذا إلِ جاىب العهؿ عمِ خمؽ حالة هف التعاوف 

 حقٓؽ الهصمحة العاهة.واالىسجاـ بٓف الحكوهة وهىظهات الهجتهع الهدىْ والقطاع الخاص بٍدؼ ت
وكذلؾ  ،إف الحكـ الرشٓد ٓرتبط بالتىهٓة هف خ,ؿ توجً لتمبٓة احتٓاجات وهصالح الهواطىٓف

االستجابة لهتطمباتٍـ الجدٓدة والطارئة، بها ٓشهؿ لٓس فقط احتٓاجاتٍـ األساسٓة هف هأكؿ وهشرب 
اراتٍـ وفرصٍـ وقدراتٍـ عمِ وهف أجؿ توسٓع خٓ ،فقط، بؿ كذلؾ احتٓاجاتٍـ هف أجؿ تحقٓؽ الرفاي

ة الهتجٍة ىحو  ر العهمٓة التىهٓو و ها ٓشكؿ جٌو تقٓرر الهصٓر الفردي والجهاعْ سواء بسواء، ٌو
ٌو هحفز هٍـ  هىظهات الهجتهع الهدىْوالحكـ الرشٓد فْ  توسٓع فرص وخٓارات الهواطىٓف.

ػ.لمتىهٓة الهحمٓة
 داًل. أٌهية الحكـ الرشيأو 

أٌهٓة الحكـ الرشٓد هف  األفٓرقْ، الدكتور جاف بٓىغ، عمِفوضٓة االتحاد أكد رئٓس ه         
بدًٍٓٓا، فإىً ال ٓحدث لمتو،  "الحكـ الرشٓد لٓس أهراً : فأجؿ التىهٓة، وأشار رئٓس الهفوضٓة إلِ أ

جب تقبمً عف طٓب خاطر هف قبؿ  بؿ ٓجري بىاؤي وتعٓززي هف خ,ؿ بذؿ جٍود هتواصمة، ٓو
 .(2010هىتدى حوؿ التكاهؿ االقتصادي اإلقميهي، )فالحكوهة والهحكوهٓ

وذلػػػػػػؾ لاسػػػػػػباب التالٓػػػػػػة:        لقػػػػػػد أضػػػػػػحِ الحكػػػػػػـ الرشػػػػػػٓد هسػػػػػػألة وحاجػػػػػػة همحػػػػػػة فػػػػػػْ عالهىػػػػػػا الٓػػػػػػـو 
 (:2010)الطائي وحهد، 

إىً قضٓة هٍهة ٓساعد عمِ االستخداـ األهنؿ لمهوارد وتعٓزز الهساءلة وحسف توٓزع  - أ
دارتٍا  .(IFAC,2001)الخدهات وا 

عهؿ عمِ تعظٓـ قٓهة الهؤسسة، ودعـ قدراتٍا التىافسٓة بها ٓساعدٌا عمِ جمب ٓ  - ب
ؿ هحمٓة وعالهٓة لمتوسع والىهو، وخمؽ فرص عهؿ جدٓدة.  هصادر تهٓو
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عمِ تحدٓد اإلتجاي االستراتٓجْ لمهىظهات عف طٓرؽ اتخاذ القرارات اإلستراتٓجة  ٓعهؿ  - ت

 الصائبة لمحفاظ عمِ هوارد الهؤسسة.
ٓزد هف حاالت اإلىدهاج والتفاعؿ بٓف خفؼ ٓ   - ث هف حاالت الصراع فْ الهؤسسة ٓو

ادة فاعمٓة اإلفصاح والهساءلة والرقابة والتحفٓز   ,Hitt)أصحاب الهصالح، وذلؾ بٓز

Etal,2003). 
هنؿ إدارة اإلدارة العمٓا عف طٓرؽ هجهوعة هف الهٍهات والىشاطات غآتٍا اإلشراؼ عمِ ٓ - ج

ًٓ سموكٍا الذي ٓؤدي إلِ الظفر بقموب أصحاب الهصالح وعقولٍـ اإلدارة الهذكورة، وتوج
 .(2005)العىزي،

هف قبؿ الدولة أو الهؤسسة وفؽ هىٍج هىظـ ٓجعمٍا قادرة   هىظوهة شاهمة إذا ها استنهرت - ح
ادة االىدهاج هع أصحاب  عمِ التكٓٓؼ هع هت ٓرات البٓئة الخارجٓة، وتقمٓؿ الصراع وٓز

 ٓؽ الهٓزة التىافسٓة.الهصالح بها ٓسٍـ فْ تحق

 يهكف إبراز أٌهية الحكـ الرشيد في الىقاط التالية:و 

، فٍػػػو ٓػػوفر بٓئػػة هػػػف الههٓػػزات الحسػػىة، تحقػػػؽ ٌػػو عىصػػػر قػػوة لمدولػػة ،)الصػػالح(الحكػػـ الرشٓد .1
ػػػة إلىشػػػاء هىظهػػػات الهجتهػػػع الهػػػدىْ، ترتقػػػْ بػػػالهجتهع وتفعػػػؿ الهشػػػاركة  الشػػػرعٓة وتػػػوفر الحٓر

ػػة التعبٓػػر، تضػػهف وجػػود ٌٓاكػػؿ وىظػػـ قاىوىٓػػة وتشػػٓرعٓة االٓجابٓػػة فػػْ الحٓػػاة الع اهػػة وتػػدعـ حٓر
نابتػة وعادلػػة، وتعتهػػد الشػػفافٓة والىزاٌػػة والهسػػاءلة وحكػـ القػػاىوف فػػْ عهػػؿ كػػؿ اإلدارات، وتحقػػؽ 

 .(2010، )الغزاليْالهنهر بٓف الحكوهة وهىظهات الهجتهع الهدى فاو التع

ػة هبػدأ وتطبٓػؽ ،الحهائٓػة الدولة فكرة إضعاؼ إلِ ٓسعِ الحكـ الرشٓد .2  فػْ خاصػة القٓػادة اإلدآر
ػػػو .االجتهاعٓػػػة السٓاسػػػات هػػػف الهسػػػتفٓدٓف تجػػػاي أكنػػػر وشػػػفافٓة ،الهؤسسػػػة  لتػػػوفٓر الضػػػهاف: ٌو
 االجتهػػاعْ وٓضػهف التطػور الهحتػاجوف هىػً ٓسػتفٓد ،ٌػػاـ ىهػو عمػِ لمحصػوؿ اله,ئهػة الشػروط
 . (2006 وجمطي، عزي)الهىخفض الدخؿ ذات لمبمداف

ػاتٍـ وفرصػٍـ وخٓػاراتٍـ البشػر قػدرات وتوسػٓع ،اإلىسػاف تعٓزز رفاي ٌـ فْٓسا .3  ،االقتصػادٓة وحٓر
 .(2006 فارس،)وتٍهٓشاً  فقراً  األكنر وخاصة واالجتهاعٓة والسٓاسٓة،
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 والرقابػػػػة الذاتٓػػػػة، واإلبػػػػداع، واالىتهػػػػاء، الػػػػوالء: هىٍػػػػا الهجتهػػػػع عمػػػػِ اىعكاسػػػػات الرشػػػػٓد لمحكػػػػـ .4

ضهف ،(2006 ،فىهصط)والهروىة ا الهسافات تهٓٓع ٓو  االقتصػاديالعهػؿ  هٓػادٓف فػْ وتقصٌٓر
 .(2006 ي،و االيحي)والسٓاسْ واالجتهاعْ

 ٓهنػػؿ السػػمٓـ غٓػػر الحكػػـ الف الفقػػر، الهسػػتدٓـ وهحاربػػة الىهػػو لعهمٓػػة شػػرط لحكػػـ الرشػػٓد أصػػبحا .5
عهػػؽ ،الوطىٓػػة التىهٓػػة تحقٓػػؽ أٌػػداؼ إلػػِ الراهٓػػة الجٍػػود إعاقػػة فػػْ أساسػػٓاً  عػػاه,ً   الحرهػػاف ٓو

،)واالقتصػػػادي االسػػػتقرار االجتهػػػاعْ عػػػدـ ٓولػػػد نػػػـ وهػػػف الهجتهػػػع، فئػػػات بػػػٓف والتهػػػآز  عػػػاكـو
2006). 

فٍو أداة ٌاهة لبىاء هىظوهة قائهة عمِ  الدور الٍاـ لمحكـ الرشٓد، هف خالؿ ذلؾ يتضح لىا
سا، السٓاسات أنر حوؿ العاـ الىقاش ٓؤهفو  ،والعدالة وتحقٓؽ التىهٓة ،الشفافٓة  عمِ التقمٓؿ عدٓو

 .العاهة الهساءلة عبر والخاطئة ،الهىحرفة ،السٓاسات هف

 ػدـ الرشيثاىيًا. أٌداؼ الحكػ
اعػات الػن,ث هػا بػٓف القط ،الحكػـ الصػالح عمػِ عىاصػر الشػراكة أوٓستىد هفٍػوـ الحاكهٓػة الرشػٓدة 

ىْ، حٓث تقػـو القطاع الحكوهْ، القطاع الخاص، وهؤسسات الهجتهع الهد -:الرئٓسٓة فْ الهجتهع
والهسػػاءلة هػػف أجػػؿ  عمػػِ اعتبػػار الحاكهٓػػة الرشػػٓدة هسػػؤولٓة هالٓػػة تتسػػـ بالشػػفافٓة ،الع,قػػة بٓىٍهػػا
 التْ تعتهد عمِ هشاركة الهواطىٓف فْ صىع القرار.  ،تحقٓؽ الكفاءة

سػػعِ الحكػػـ الرشػػٓد هػػف خػػ,ؿ أٌدافػػً إلػػِ تحقٓػػؽ رفػػع كفػػاءة أداء الهؤسسػػات، ووضػػع األىظهػػة وٓ
ة لمرقابة بتخفٓؼ أو تقمٓؿ ال ش وتضارب الهصالح، والتصرفات غٓر الهقبولة، ووضع أىظهالكفٓمة 

ػػع كافػػة الحقػػوؽ والهسػػؤولٓات، وتحدٓػػد القواعػػد  ،عمػػِ أداء تمػػؾ الهؤسسػػات ووضػػع ٌٓكػػؿ ٓحػػدد توٓز
 (.2012)ىاصر الديف، واإلجراءات والهخططات الهتعمقة بسٓر العهؿ داخؿ الهؤسسة

 الرشيد في الىقاط التالية: لحكـأٌداؼ اويهكف إبراز 

 . هؤسسات لخمؽ بٓئة اجتهاعٓة داعهةف لدى األفراد والو اتحقٓؽ هستوى هف الكفاءة والتع .1

عهػػاؿ االىسػػجاـ والعدالػػة االجتهاعٓػػة بتػػوفٓر الحػػد األدىػػِ هػػف الهتطمبػػات والحاجػػات الضػػروٓرة ا .2
 لإلبداع والتهٓز.  والتْ توفر لً هستوى هف الهعٓشة الكٓرهة تتٓح الهجاؿ ،لإلىساف

 . فٓر هستوى هف الشرعٓة فْ الهجتهعتو  .3
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  -البد هف توفر العدٓد هف الهقوهات هىٍا: وهف أجؿ تبىي الحاكهية الرشيدة

ػػٓف وفىٓػػٓف بالتػػدٓرب ،تهكػػٓف القػػوى البشػػٓرة عمػػِ الهسػػتوى الهحمػػْ - أ وتىهٓػػة  ،والتوعٓػػة ،هػػف إدآر
ػػؽ دعػػـ هؤسسػػات الهجتهػػع  ؛الهٍػػارات الهطموبػػة وحػػث الهػػواطىٓف باالىضػػهاـ  ،الهػػدىْعػػف طٓر
 والهشاركة بٍا. 

 . صٓاغة السٓاسات واتخاذ القرارات تىهٓة هستوى هشاركة السكاف الهحمٓٓف فْ - ب
ر البىاء ال  - ت  لة. هؤسسْ قائهة عمِ الشفافٓة والهساءتبىْ أسالٓب جدٓدة فْ اإلدارة وتطٓو

ر إهكاىٓػػػات الهؤسسػػػات  تػػػوفٓر بىٓػػػة أساسػػػٓة وتىهٓػػػة نػػػروات ،تتطمػػػب الحاكهٓػػػة الرشػػػٓدة - ث وتطػػػٓو
ف الهشػاركة الفعالػػة ودعػـ هػا ٌػو قػائـ لضػها ،هػف خػ,ؿ تػوفٓر ألٓػات الهىاسػبة لمعهػػؿ ،القائهػة

 .هف الهواطىٓف
 ثالثًا. شروط  الحكـ الرشيد

 (2005 المواج،) :الرشٓد الحكـ شروط هف

 .والتىفٓذٓة التشٓرعٓة السمطتٓف تدخؿ وعدـ القضاء، هؤسسة استق,ؿ .1
 .الشعب فٍٓا بها األجٍزة، لٍذي والهساءلة الحكوهة ألجٍزة الدوٓرة ىتخاباتاال .2
 بالهشاركة الفعالة الهحمِ الهستوى عمِ بٓىٍا، الصحٓحة والع,قات الهجتهعٓة، الهؤسسات قٓاـ .3

 .األطراؼ والهتراهٓة الكبٓرة البمداف فْ وبخاصة الحكـ، ىسؽ فْ

وفصؿ  الخارجٓة، الهساءلة لتعٓزز وطىٓة جراءاتإ هف بد ال الصالح الحكـ إلِ لموصوؿإذف 
ص,حات الن,نة، السمطات   2004العربية، االىساىية التىهية تقرير)الهٓادٓف كؿ فْ إدآرة وا 

 عمِ وهحاسبة القائهٓف والفعالٓة، الشفافٓة تفرض التْ الحكـ ههارسة أخ,قٓات إلِ إضافة ،(24:
 .(2005 الدولية، ةلمتىهي األبحاث هركز)العاـ الشأف تدبٓر

ٓجاد بٓئة حاضىة وهواتٓة لمتىهٓة، برزت العدٓد هف  ،ىظرًا ألٌهٓة الحكـ الرشٓد فْ هكافحة الفساد وا 
 أواإلقمٓهْ  أوسواًء عمِ الصعٓد الدولْ  ،الهبادرات والجٍود هف أجؿ تعٓزز الحكـ الرشٓد

هْ، وكذلؾ بعض الجٍود الوطىْ، لذلؾ سىقوـ باستعراض بعض ٌذي الجٍود عمِ الهستوى العال
عمِ الهستوى العربْ كهناؿ عمِ الهستوى اإلقمٓهْ، باإلضافة لبعض الجٍود عمِ هستوى فمسطٓف 

 كهناؿ عمِ الهستوى الوطىْ.
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 رابعًا. تحقيؽ الحكـ الرشيد

أف الحكـ الرشٓد لٓست هجرد إدارة شاهمة لمدولة أو  Gopalsamy,1998))ٓرى جوب,سهْ
شهؿ اإلدارة الشاهمة، إدارة كفوءة وعادلة ٓتسع لٓ، إذ إىً وأعـ هفٍوهاً  ىطاقاً أوسع  ٌوبؿ  ،لمهىظهة

ىظاـ لبىاء وتش ٓؿ ورقابة هؤسسات أٌداؼ هحددة بشكؿ دقٓؽ وواضح، و  وشفافة لموصوؿ إلِ
 أو الهىظهة برؤٓة هستقبمٓة حٓرصة عمِ تحقٓؽ األٌداؼ اإلستراتٓجٓة بعٓدة الهدى. ،الدولة

ػػػػػػػزي هػػػػػػػف سػػػػػػػاٌهت عػػػػػػػدة جٍػػػػػػػو وقػػػػػػػد  د فػػػػػػػْ صػػػػػػػٓاغة هفٍػػػػػػػـو الحكػػػػػػػـ الرشػػػػػػػٓد والعهػػػػػػػؿ عمػػػػػػػِ تعٓز
 :(Global Issues, 2012)أٌهٍا

دعـ بىشاط تحوؿ العهمٓات الوطىٓة ىحو ٓحٓث  :(UNDP)برىاهج األهـ الهتحدة اإلىهائي  - أ
والدعـ التقىْ وتعٓزز  ،الدٓهقراطٓة هف خ,ؿ التركٓز عمِ تقدٓـ الهشورة الهتعمقة بالسٓاسات

سسات واألفراد، والعهؿ فْ هجاؿ التوعٓة واالتصاالت، ودعـ الحه,ت اإلع,هٓة، قدرات الهؤ 
 والتشجٓع عمِ الحوار، والتشجٓع أٓضًا عمِ "التواصؿ الهعرفْ"، وهشاركة الههارسات الجٓدة.

ٓرى البىؾ الدولْ أف الحكـ الرشٓد وهكافحة الفساد  :(World Bank)هجهوعة البىؾ الدولي  - ب
ة تخفٓؼ وطأة الفقر، وقد قاهت العدٓد هف الهبادرات لهكافحة الفساد عف هٍـ جدًا فْ هٍه

طٓرؽ هجهوعة البىؾ الدولْ التْ ترتكز عمِ الىزاٌة التىظٓهٓة الداخمٓة، والحد هف الفساد فْ 
الهشروعات التْ ٓهولٍا البىؾ الدولْ، وهساعدة البمداف فْ تحسٓف الحوكهة وهكافحة الفساد، 

قوـ البىؾ أٓضاً  والسٓاسات والدعـ لمبمداف لصٓاغة براهج  ،بتقدٓـ الهشورة الهتعمقة بالهؤسسات ٓو
، وأدوات بىاء القدرات، وقوة التعمٓهٓةالعهؿ، وعف طٓرؽ الجهع بٓف الهشاركة ذات الهىحة 

البٓاىات، وعف طٓرؽ الجهع بٓف الهشاركة ذات الوحدات األخرى فْ هجهوعة البىؾ الدولْ، 
 .(World Bank, 2012)سٓف إدارة الحكـ وهكافحة الفسادحبدعـ البمداف فْ ت

 لإلقراضٓعهؿ عمِ تعٓزز الحكـ الرشٓد هف خ,ؿ براهجً :(IMF)صىدوؽ الىقد الدولي - ت
ٌو الوقآة  ،وتقدٓـ الهساعدات التقىٓة، حٓث أف ىٍج صىدوؽ البىؾ الدولْ فْ هكافحة الفساد

ٓشجع صىدوؽ الىقد الدولْ البمداف األعضاء وذلؾ هف خ,ؿ التدابٓر التْ تعزز الحوكهة، كها 
هف خ,ؿ تعٓزز الشفافٓة فْ السٓاسات، وذلؾ تهاشًٓا هع الهعآٓر  ،عمِ تحسٓف الهساءلة

واألىظهة الهعترؼ بٍا دولًٓا، وعىد عهمً هع البمداف الفقٓرة ٓشدد عمِ ىظـ ه,ئهة لتتبع الىفقات 
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دػواضطظظطاتػاضحصمػاضرذغ
ً الهىتظهة هع أعضاءي، ٓقدـ صىدوؽ الىقد راتو االعاهة الهتعمقة بالحد هف الفقر، وفْ هش

 الدولْ أٓضًا الهشورة فْ هجاؿ السٓاسات بشأف الهسائؿ الهتصمة بالحوكهة.
بٍدؼ دعـ الهشآرع  2005أىش  فْ عاـ  :(UNDEF)صىدوؽ األهـ الهتحدة لمديهقراطية - ث

جهٓع  التْ تسٍـ فْ تعٓزز صوت الهجتهع الهدىْ، وتعٓزز حقوؽ اإلىساف، وتشجٓع هشاركة
ذٌب الجزء األكبر هف أهوالً لهىظهات الهجتهع الهدىْ  الفئات فْ العهمٓات الدٓهقراطٓة، ٓو

توطٓد الدٓهقراطٓة، وٓعد الصىدوؽ هكهً, لعهؿ األهـ  أوالهحمٓة، سواء فْ الهراحؿ االىتقالٓة 
 الهتحدة هع الحكوهات لتعٓزز الحكـ الدٓهقراطْ فْ جهٓع أىحاء العالـ.

أىشئت إلقاهة شبكة هستىدة عمِ االىترىت  :(UNPAN)الهتحدة لإلدارة العاهةكة األهـ شب - ج
لربط هؤسسات اإلدارة العاهة اإلقمٓهٓة والوطىٓة، وتعهؿ الشبكة عمِ تسٍٓؿ تبادؿ الهعموهات 
دارة القطاع العاـ، وتٍدؼ عمِ الهدى  والخبرات، فضً, عف التدٓرب فْ هجاؿ السٓاسة وا 

ؿ لبىاء قدرة ٌذي  الهؤسسات اإلقمٓهٓة والوطىٓة، بٍدؼ تحسٓف اإلدارة العاهة عهوهًا. الطٓو
تجهع الىاس  ،دىْ عالهٓة تقود الحرب ضد الفسادهىظهة هجتهع ه: هىظهة الشفافية الدولية - ح

هعًا فْ تجهع عالهْ قوي لمعهؿ عمِ إىٍاء األنر الهدهر لمفساد حوؿ العالـ. هٍهة الشفافٓة 
ْ بذلؾ تساعد الدوؿ واألفراد الر الـ هف دوف فسادالدولٓة ٌْ خمؽ ت ٓٓر ىحو ع اغبٓف فْ ، ٌو

، وعجز الهؤسسات القطٓرة الهعىٓة الفساد اىتشار"، وذلؾ بعد ىزاٌةجزر الأف ٓحٓوا فْ "
غوؿ ٓمتٍـ لٓس فقط جٍود التىهٓة الهحمٓة، بؿ  بتً عف هواجٍتً، بعد أف تحوؿ إلِبهحار 

 لهعوىات والقروض. بالجٍود الدولٓة الهتهنمة فْ الهىح وا

العشر سىوات األخٓرة هجهوعة هف أدوات  فْوقد تهخض عف عهؿ هىظهة الشفافٓة الدولٓة 
تـ تكٓٓفٍا لتتىاسب هع طبٓعة االحتٓاجات بىزاٌة  التْو لٓات ىاجحة لهحاربة الفساد، و 

 وشفافٓة.
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 دالحكـ الرشي هعايير: لثالثاالهطمب 
 تهٍيد:

. الحكـ التقمٓدٓة ألىظهة السمبٓة أنار إلزالة وذلؾ ،الرشٓد الحكـ رهعآٓ لتبىْ هوجبات ٌىاؾ
اأو و  ادة فْ والهتهنمة العولهة، لعهمٓة الهتىآٌة السرعة فْ جٌز السمع  تجارة تحٓرر ٓز

،)والخدهات  القىوات خ,ؿ هف السٓاسٓة العهمٓة فْ الشعب وهشاركة ،(2006 عاكـو
لً  تضبط تحدٓدات ن,نة الرشٓد ولمحكـ. (2004 اصة،الخ الدولية الهشروعات هركز)اهٓةالىظ

ذي وترسهٍا، والفضاء الهضهوف االقتصادية  التىهية حوؿ الهعموهات بىؾ): ٌْ التحدٓدات ٌو
 (2006 واالجتهاعية،

 .العاهة الهىظهات ؿاتط التْ والتحوالت التطورات هقاربة .1
 .الجدٓد التىظٓـ أشكاؿ توضح .2
 .لمتطبٓؽ قابمة دئوهبا هفآٌـ إقاهة إلِ وتٍدؼ .3

 الحكـ الرشيد . هعاييرأوالً 
قٓاـ الحكـ الرشٓد فْ أي  عمٍٓآقصد بهعآٓر الحكـ الرشٓد بأىٍا العىاصر األساسٓة التْ ٓستىد 

ا  أوهىظهة   (UNDP, 2012) :عمِ الىحو التالْهجتهع، والتْ ٓهكف أف ىذكٌر

التىهٓة اإلىساىٓة، إذ ُتسٍـ فْ عهمٓة هف هكوىات  تعد الهشاركة هكوىًا فاع,ً  الهشاركة:هعيار  .1
صىع القرارات التْ تؤنر فْ حٓاة الهواطىٓف هف خ,ؿ هؤسسات شرعٓة تقوـ عمِ حٓرة التىظٓـ 

ىب ْ عمِ جهٓع الهواطىبف األفراد أف ٓكوف لٍـ (2009)عبد الحافظ وعبد الرزاؽ، والتعبٓر ، ٓو
ذي صوت فْ عهمٓة صىع القرار؛ إها بصورة هباشرة أو عف ط ٓرؽ الهؤسسات الوسٓطة، ٌو

ف الجهعٓات والتعبٓر عىٍا، كذلؾ أف تكوف  الهشاركة البد لٍا هف أف تكوف هبىٓة عمِ حٓرة تكٓو
وبذلؾ فإف الحاكهٓة الجٓدة البد لٍا هف أف ، (2010)الطائي وحهد، قادرة عمِ الهشاركة البىاءة

فْ صىع السٓاسات الحكوهٓة تحتوي عمِ هضاهٓف الهشاركة لهساىدة الحكوهة كىهوذج فاعؿ 
 (.2007)الفٍداوي، العاهة 
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اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ
وتعهؿ هىظهات الهجتهع الهدىْ عمِ توجًٓ هشاركة الىاس فْ األىشطة االقتصادٓة واالجتهاعٓة 
وتىظٓـ جهاعات أكنر قوة لمتأنٓر عمِ السٓاسات العاهة. واألهر األٌـ تسٍؿ الشبكات الهدىٓة الهتطورة 

ف السٓاسْ واالقتصادي واالجتهاعْ و اأف الهعموهات تشكؿ أساس التعتدفؽ الهعموهات، هع العمـ ب
 وأساس هشاركة أعضاء الهجتهع الهدىْ فْ الحٓاة العاهة. ،الهونوؽ

القواىٓف  وتمـز الجهٓع بىزاٌة وخصوصاً  ،ف تكوف عادلةأاألطر القاىوىٓة ٓجب  سيادة القاىوف:هعيار  .2
 الهتعمقة بحقوؽ اإلىساف.

ر الحهآػػػة ٓفوتب مطٓتو ،ٓضػػػاً ذا أٌ ،ٌةزابىذ تىفالعادلػػػة التػػػْ ىٓة وىاطػػػر القػػػألٓد اب الحكػػػـ الرشػػػمطٓتو
ود جب ومطٓت ،راطإلذا األٌمٓة فْ ٌلهىظهػػػػػػػات اباؽ ها ٓتعمف فإلتػػػػػػػالْ باو ،فإلىساالكاهمػػػػػػػة لحقػػػػػػػوؽ ا

دآة(خمٓة )هاداهة ظىأ  اءً دبتا ،سسةإدارة الهػؤفْ ب الهختمفػة الهشػتركة اطألقف ابٓظـ الع,قة تى ،لٓة، وا 
بأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاب الهصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح  ءً ىتٍاف، واهمٓدارة والعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلس اهجمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الجهعٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العهوهٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، و

 .(Nikolic,2008)والهستفٓدٓف

صبحت الشفافٓة هف الهصطمحات الشائعة والهتداولة فْ عدد هف الهؤتهرات أ الشفافية:هعيار  .3
صىٓؼ الدوؿ وترتٓبٍا. إذ والهىظهات فْ الوقت الحالْ، بؿ ُتعد واحدة هف الهعآٓر العالهٓة الهٍهة فْ ت

ْ عهمٓة اتخاذ القرار وصىاعتً، (2004)ىافعة ،إىٍا  لٓة لقٓاس درجة الحاكهٓة فْ الهجتهع إذ ٌْ  ،ٌو
التْ تجٓز لافراد الحصوؿ عمِ الهعرفة والهعموهة الهتعمقة بالحاكهٓة بحٓث تهكىٍـ هف اتخاذ القرارات 

ْ(2012)ىاصر الديف، ذات التأنٓر الهشترؾ دور داخؿ الهؤسسات التْ  .  ٌو تعىْ الوضوح لها ٓجري ٓو
 تدٓر الشأف العاـ هع سٍولة تدفؽ الهعموهات الدقٓقة والهوضوعٓة وسٍولة استخداهٍا هف قبؿ العاهمٓف.

بأىٍا: "تتعمؽ بوضوح األىظهة واإلجراءات داخؿ الهؤسسة  الشفافية وقد عرؼ كتاب ىظاـ الىزاٌة العربي
واألٌداؼ فْ عهؿ  ،ف الهواطىٓف الهىتفعٓف هف خدهاتٍا، وعمىٓة اإلجراءات وال آاتوفْ الع,قة بٓىٍا وبٓ

لإلفصاح عف الهعموهات، وضهاف حؽ بوجود سٓاسة عاهة  الهؤسسة العاهة"، وكذلؾ ربط الشفافٓة
 .الهواطف فْ الحصوؿ عمِ الهعموهات ال,زهة عف أعهاؿ اإلدارات العاهة

تٓاجات وخدهة كافة أصحاب تسعِ لتمبٓة اح ،لهؤسسات والعهمٓاتوفٍٓا تكوف ا االستجابة:هعيار  .4
أف تسعِ هؤسسات الهجتهع الهدىْ وتوجً عهمٓاتٍا إلِ خدهة  ؛االستجابة هبدأ وفؽوعمًٓ الهصمحة، 

 جهٓع أصحاب الهصالح.
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اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ

 اضغصلػاضثاظي

ػاضحصمػاضرذغدػواضطظظطات
رى بأف هعٓار االستجابة ٓعىِ جآٌزة الهؤسسات والقائهٓف عمٍٓا لخدهة  (2010)الغزالي، ٓو

 دوف استنىاء وال إبطاء، هع جودة عالٓة لمخدهة. الجهٍور

توافؽ عاـ حوؿ أٌـ هصالح الجهاعة تسوٓة الهصالح الهختمفة لموصوؿ إلِ  التوافؽ:هعيار  .5
 والسٓاسات و لٓات التطبٓؽ قدر اإلهكاف.

ب مطٓتف الحكـ  الرشٓد فإلذلؾ  ؛الهجتهعفْ الىظر ت جٍاوو  ،ف الجٍات الفاعمةهؾ العدٓد ٌىاو
لموصوؿ  إلِ  ،الهجتهعفْ ب الهصالح ألصحات الىظر جٍاف وبٓب ٓرتقو ،الجٍاتي ذٌف بٓ ؽفٓوت
سع ظور واهىود جب ومطٓتكها  ،الهجتهع ككؿفْ هصمحة و عمِ ها ٌ ،الهجتهعسع فْ ؽ وافوات

ذا ٌداؼ التىهٓة. وٌؽ أتحقٓوكٓفٓة  ،هةوب لمتىهٓة الهستدامطهو عمِ ها ٌؿ ألجؿ آوطو ،الىطاؽ
فْ ب الهصالح هاعٓة ألصحاالجتوا ،فٓةوالنقا ،ٓخٓةـ السٓاقات التارفٍؿ خ,ف هذ فٓىف أف ٓهك

.(Nikolic,2008) هجتهع ها

 أوٓة وعادلة لتحسٓف و اكافة الرجاؿ والىساء ٓهتمكوف فرص هتس اة والعدالة:و االهسهعيار  .6
 الحفاظ عمِ الرفآٌة الخاصة بٍـ.

ف عالصادرة  ،ر الحكوهٓة الفمسطٓىٓةغٓلهىظهات صة باالسموؾ الخاىة دوفْ هاة و اؼ الهسٓرتعـ تو
 ،العرؽ أوالموف  أوس الجىس ساأعمِ دـ التهٓٓز ع" :ىٍاأعمِ  ،السموؾىة لهدوألٌمْ ؼ اإلئت,ا
ب ٓجت، جهاعا أوراد فالىساء، أؿ و جالجهٓع الرالجتهاعٓة افآٌة رلتحسٓف الصة ر الفرفٓوٓىب ْ تو

 The Palestinian NGOs) اةو افٓف عمِ قدـ الهسالهوظ أوواء لمهستفٓدٓف سدـ الفرص تقأف 

Code of Conduct, 2008).

العهمٓات والهؤسسات تصىع ىتائج تمبْ االحتٓاجات ضهف االستخداـ  الفعالية والكفا ة:هعيار  .7
 .األهنؿ لمهوارد

وتحقٓؽ  ،الحكـ الرشٓد ٓعىْ أف العهمٓات والهؤسسات تسفر عف ىتائج تمبْ احتٓاجات الهجتهعف
فْ إطار الحكـ الرشٓد  ،فضؿ استخداـ لمهوارد الهتاحة لدٍٓا. وذلؾ فإف هفٍـو الفاعمٓة والكفاءةأ

 واألهنؿ لمهوارد الطبٓعٓة وحهآة البٓئة. ،ٓ طِ أٓضًا االستخداـ الهستداـ
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ضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػا

 اضغصلػاضثاظي

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ
قصد بالكفاءة فٍْ تقاس بالع,قة بٓف الىتائج الهحققة واألٌداؼ  وبالتالْ ،هدى تحقٓؽ األٌداؼ ،ٓو

سوهة، فْ حٓف ٓقصد بالفعالٓة القدرة عمِ تدىٓة هستوٓات استخداـ الهوارد دوف الهساس الهر 
، ولو أف الهستخدهةالىتائج والهوارد  أوتقاس بالع,قة بٓف الىتائج وعواهمً،  التْ ،باألٌداؼ الهسطرة

 هف حٓث الهدلوؿ. –الكفاءة والفعالٓة  –ٌىاؾ هف ٓرى ٓعكس الهصطمحٓف 

كها  ،عىدها ٓتعمؽ األهر بقٓاس اإلىجازات ،ٌها وجٍاف هت,زهاف ،الكفاءة والفعالٓةفإف وفْ الواقع 
الع,قة بٓف هف البعدٓف هعًا، حٓث عرؼ بأىً:  ٓعكس ذلؾ التوجً الذي ٓعرؼ األداء اىط,قاً 

و أٓضًا هعموهة كهٓة فْ أغمب األحٓاف تبٓف حالة ،الىتٓجة والهجٍود ال آات  بموغدرجة  أو ،ٌو
ودداؼ والهعآٓر والخطط الهتبعة هف طرؼ الهىظهةواألٌ  .(2001، ة)هٌز

ُتعد هعظـ الهجتهعات الدٓهوقراطٓة الهساءلة الوجً أخر لمقٓادة، ودوف  الهسا لة:هعيار  .8
ْ التزاـ ٓمـز أخٓرف  ،(Shafritz & Russsell ,2000) الهساءلة تكوف القٓادة دكتاتوٓرة ٌو
 .(2008)عزهي، ؤولٓة التْ تـ هىحٍـ إٓاٌا أو إسىادٌا لٍـبالهحاسبة أو اإلجابة عف الهس

صىاع القرار فْ الحكوهة أو القطاع الخاص أو هىظهات الهجتهع الهدىْ، هسئولوف وعمًٓ فإف 
أهاـ الجهٍور، أو أصحاب الهصمحة الهىظهٓف ضهف هؤسسات، ٌذي الهسائمة تختمؼ تبعا 

 اخمٓة أو خارجٓة.لمهىظهة، وتبعًا لىوعٓة تمؾ القرارات كوىٍا د

هٓة ر الحكوغٓالهىظهات فْ الهساءلة قضآا روز بد أدت إلِ ق ،بألسباف اعة هوهجهؾ ٌىاو
اـ، وهىٍا: ضح وا بشكؿ  ( (Lee, 2004ٌو

 العالـ.فْ القطاع النالث  أو ،هٓةر الحكوغٓالىهو السٓرع  لمهىظهات  - أ
 .تٍاطىشر الحكوهٓة لتىفٓذ أغٓات ؿ الهدفوع لمهىظهٓـ التهوحجد ٓزات - ب
 .هةت العاساالسٓاٌا فْ رتأنٓو ،ٓةهر الحكوغٓوذ الهىظهات ىفظـ تعا - ت
كػػػػػػؿ فْ هشاد الوقػػػػػػوع عى ،الهسػػػػػػاءلةهة ظبأىلمعهػػػػػػؿ هٓة ر الحكػػػػػػوغٓالهىظهػػػػػػات جً وت - ث

 .ْتمقائ بشكؿ هتبعاً  ىٍجاً لٓس ىً أبهعىِ  ط،ىٓة فقوقاى
وع لمهسػػػاءلة والخضػػػ ،ت الشػػػفافٓةهتعمقة بإنبات ٓادهٓة تحر الحكػػػوغٓالهىظهػػػات جً وات - ج

 طراؼ ذات الع,قة.ألت، واهاالشركات، والحكوجٍة وافْ هوذلؾ 
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 اضغصلػاضثاظي

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ
التسػػعٓىٓات، والتػػْ ٓة داْ هع بالتحػػوؿ الػػدٓهقراطجة وبهر الحكوهٓػػة غٓر الهىظهػػات تأن - ح

 ف الهساءلة لتحقٓؽ الدٓهقراطٓة.ه هٓزداً ب مطتت

ـ الرشٓد الذي ٓشكؿ هقوـ أساسْ هف هقوهات الحك ،أف الشفافٓة والهساءلة هف ذلؾ يتبيف لىا
ها أٓضًا هفٍوهاف هترابطاف ٓعزز كؿ هىٍها  شرطًا هسبقًا هف شروط تحقٓؽ التىهٓة البشٓرة، ٌو
أخر. ففْ غٓاب الشفافٓة ال ٓهكف وجود الهساءلة. وها لـ تكف ٌىاؾ هساءلة فمف ٓكوف لمشفافٓة 

كفؤة وهىصفة عمِ صعٓد فْ قٓاـ إدارة فعالة و  ،أي قٓهة. وٓسٍـ وجود ٌاتٓف الحالتٓف هعاً 
 هؤسسات الهجتهع الهدىْ.

ؿ األهد عف الحكـ الرشٓد  :االستراتيجيةالرؤية هعيار  .9 القادة والجهٍور لدٍٓـ هىظور واسع وطٓو
والتىهٓة اإلىساىٓة، بالتوازي هع اهت,ؾ إحساس باالحتٓاجات لتمؾ التىهٓة، باإلضافة إلِ الفٍـ 

 ذلؾ الهىظور. عمٍٓاجتهاعٓة التْ ٓرتكز والنقافٓة واال ،لمتعقٓدات التآرخٓة

لمحكـ والتىهٓة  ،والجهٍور ،ظور القادةهىد حوتٓجٓة تراستإٓة ؾ رؤهت,ف اهلمحكـ الصالح ف, بد 
الجتهاعْ وا ،فْوالنقا ،ٓخْـ السٓاؽ التارٓة  هع تفٍالرؤي ذٌؽ تتفث بحٓ، مباتٍاطهتوإلىساىٓة ا

ؿ قبف تبىٍٓا هـ ٓتأف ٓىب ْ ، التْ ٓةالتىهوٓة الرؤي ذٌؿ هندد تتحو ،الهركب لٍذا الهىظور
والحكـ الصالح  ،ر الهجتهعْٓد الهدى لعهمٓة التطوبعٓظور هىود جوبت الهجتهع والدولة، سساؤه

ذ ألخاهع و ،بٓىٍاف هؿ ألفضر اختٓاوا ،ـ البدائؿسرفْ وح  ضر الوفٓوهع ت،  ٓةوالتىهٓة البشر
 .(2007، )هصمحالحالٓة والهستقبمٓةت ٓرات الهحمٓة والدولٓة ر الهالعتباف ابعٓ

لهػػػػػػدى آمة طػػػػػػوٓة ت رؤسساالهػػػػػػؤعمِ وكػػػػػػذلؾ القػػػػػػائهٓف ؾ القػػػػػػادة والعاهػػػػػػة، ٓهتمأف ٓىب ْ كػػػػػػذلؾ 
 .(2009السكارىة،)التىهٓةي ب لٍذو مطهو بها ٌالوعْ هع لتوازي با، لمحكـ الجٓد والتىهٓة

 ،خ,ؿ قىوات هف وذلؾ الحوار، العاـ، الصالح بخدهة االلتزاـ ،رشٓدال الحكـ هعآٓر هف أف كها
شهؿ الهاؿ ورأس القرار، صىع فْ رأًٓ عف التعبٓر هف الشعب تهكف  الشبكات االجتهاعْ، ٓو

 الدولية هركز الهشروعات)النقة تسودٌا هتبادلة ع,قات وتبىْ الىاس، بٓف تؤلؼ التْ والجهعٓات
 .(2004 الخاصة،
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اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ
 (2جدوؿ رقـ)

 رشيد وأٌهيتً لهىظهات الهجتهع الهدىيتعريؼ الباحث لهعايير الحكـ ال
 األٌهية لهىظهات الهجتهع الهدىي تعريؼ الباحث  ـ

ٓهكف تعٓرؼ الهشاركة فْ هىظهات الهجتهع الهدىْ  الهشاركة 1
عمِ أىٍا: حؽ الجهٓع فْ الهشاركة فْ عهمٓة اتخاذ 

 القرار.

شباع حاجة  - أ ة لمعاهمٓف وا   االحتراـرفع الروح الهعىٓو
 .وتأكٓد الذات

تساعد عمِ تحسٓف ىوعٓة القرار، وجعؿ القرار الهتخذ  - ب
 أكنر نباتًا وقبواًل لدى العاهمٓف، فٓعهموف عمِ تىفٓذ

 بحهاس شدٓد ورغبة صادقة.

تٍٓئة الهىاخ الصالح واله,ئـ هف الصراحة والتفاٌـ،  - ت
وتوفٓر البٓاىات والهعموهات ال,زهة حتِ ٓتهكف األفراد 

 .البدائؿ عمِ أساسٍا هف دراستٍا وتحمٓمٍا وتحدٓد

ٓقصد بذلؾ: اعتبار القاىوف واألىظهة الداخمٓة  سٓادة القاىوف 2
لهىظهات الهجتهع الهدىْ الهرجعٓة لمجهٓع وضهاف 

 سٓادتً عمِ الجهٓع دوىها استنىاء.

خمؽ بٓئة  هىة وهعروفة لحٓاة وعهؿ جهٓع العاهمٓف  - أ
 بهىظهات الهجتهع الهدىْ.

 تداهة.لتحقٓؽ التىهٓة الهس ضروري - ب

بأعهالٍا هىظهات الهجتهع الهدىْ ىقصد بٍا بأف تكوف  الشفافٓة 3
فْ بٓت هف زجاج، كؿ ها بً هكشوؼ لمعاهمٓف وكأىٍا 

والجهٍور، فٍْ التزاـ هىظهات الهجتهع الهدىْ 
باإلفصاح والع,ىٓة والوضوح فْ ههارسة أعهالٍا هع 

 خضوعٍا لمهساءلة والهحاسبة.

ع األفراد العاهموف فْ تٓث ٓتهح ،تعزز الرقابة الذاتٓة - أ
باستق,لٓة أكنر أنىاء  ،لً الهطبقةالتىظٓهات اإلدآرة 

 قٓاهٍـ بواجباتٍـ الوظٓفٓة.

 تحارب الفساد بكافة صوري وأشكالً. - ب

ر والت ٓٓر. - ت  تسٍـ فْ ىجاح خطط التطٓو

توجًٓ عهمٓاتٍا ىحو لدىْ هلاسعِ هىظهات الهجتهع  االستجابة 4
 الح.خدهة جهٓع أصحاب الهص

 ورغبات األفراد. الحتٓاجاتتحقٓؽ هستوى استجابة أعمِ  - أ

تحقٓؽ النقة الهتبادلة بٓف هىظهات الهجتهع الهدىْ  - ب
 واألفراد.

توسط هختمؼ الهصالح هف أجؿ الوصوؿ إلِ توافؽ  التوافؽ 5
واسع بشأف ها، ٓشكؿ الهصمحة الهشتركة وكٓؼ ٓهكف 

 تحقٓؽ ذلؾ.

ىشأ فْ بٓئات األعهاؿ ت التْالهساعدة فْ هىع الىزاعات  - أ
 .الهختمفة بشكؿ هسبؽ

 اإلبداع وتعٓزز الهصداقٓة. تشجٓع - أ توفٓر الفرص لمجهٓع لتحسٓف رفآٌتٍـ وحهآتٍـ اة والعدالةو االهس 6

 .االجتهاعْتحقٓؽ األهف  - ب
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اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ

اسػػػػػػتنهار هىظهػػػػػػات الهجتهػػػػػػع الهػػػػػػدىْ  فوتعىػػػػػػْ: حسػػػػػػ الفعالٓة والكفاءة 7
ة والطبٓعٓػػػػػػة لتمبٓػػػػػػة لمهػػػػػػوارد البشػػػػػػٓرة والهالٓػػػػػػة والهادٓػػػػػػ

 االحتٓاجات الهحددة.

لمهوارد الهتاحة فْ هىظهات  استخداـتحقٓؽ أفضؿ  - أ
 الهجتهع الهدىْ.

 أوٓهكف تمخٓص تعٓرؼ الهساءلة عمِ أىٍا: تعٍد  الهساءلة 8
 التزاـ الفرد بإىجاز واجبات هحددة.

توجًٓ طاقات هىظهات الهجتهع الهدىْ ىحو األٌداؼ  - أ
 .االستراتٓجٓة

 .واالبتكاردة عمِ اإلبداع الهساع - ب

 توجًٓ تركٓز الهوظفٓف عمِ ىتائج أعهالٍـ. - ت

ة  9 قصػػػػػػػػد بٍػػػػػػػػا اهػػػػػػػػت,ؾ هىظهػػػػػػػػات الهجتهػػػػػػػػع الهػػػػػػػػدىْ االستراتٓجٓةالرٓؤ  ،ٓو
ػؿ األجػؿ فٓهػا  ،والعاهمٓف هىظورًا عاهاً  ،وأعضائٍا وطٓو

 ٓتعمؽ بالتىهٓة البشٓرة الهستداهة.
 

 

 ،بىػػػػػػاء غآػػػػػػػات الهىظهػػػػػػػة فػػػػػػْ ضػػػػػػػوء تشػػػػػػػكٓؿ األٌػػػػػػػداؼ - أ
 ،هػػػػف خ,لٍػػػػا تىجػػػػز الهىظهػػػػة أىشػػػػطتٍا التػػػػْوالسٓاسػػػػات 

 وأعهالٍا الهختمفة.

 ،باالىتهاءوهصدرًا لمشعور  ،هستقبمًٓا لإلدارةتعتبر هىظورًا  - ب
 والوالء بالىسبة لمعاهمٓف.

 الهصدر: جرد بواسطة الباحث

 هعوقػات تطبيؽ الحكـ الرشيدثاىيًا. 

، اؿ:)كههف أٌهٍاوصورًا هتعددة هف الهعوقات..،  أشكاالً  –بشكؿ عاـ –تواجً اإلدارة الرشٓدة 

2012 :99) 

ذا األهر  ،والتْ تعتبر ىهوذج هرضْ :البيروقراطية اإلدارية .1 حٓث تبدو األجٍزة اإلدآرة، ٌو
ألهر ٓتعمؽ بالىظاـ  أورغبتً فْ الكسؿ  أو ،ىاتج عف خشٓة الهوظؼ هف الهسؤولٓة

ضربًا هف  ،ح هصطمح البٓروقراطٓةال هركزي، حتِ أصب أوٌؿ ٌو هركزي  ،اإلداري
 ضروب الفساد وداللة عمِ اإلدارة السٓئة.

هف خ,ؿ إٌهاؿ  ،هخالفة القاىوفب الرغبةفْ  االىحرافاتتتهنؿ ٌذي  :اإلىحرافات القيادية .2
ر ،وتقاضْ الرشوة ،والهجاهمة ،والتسٓب ،الواجبات اإلدآرة واست ,ؿ  ،واالخت,س ،والتزٓو

 ب شخصٓة هف خ,ؿ التحآؿ عمِ القاىوف.لتحقٓؽ هكاس ،السمطة
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 اضغصلػاضثاظي

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ
تعتبر ٌذي الظاٌرة هف أخطر األهراض التْ  :الىفاؽ اإلداري وضعؼ االىتها  الوطىي .3

وأعبائٍا. وهفٍـو الىفاؽ  ابهسؤولٓاتٍفتجعمٍا عاجزة عف الىٍوض  ،تصٓب األجٍزة اإلدآرة
الرؤساء اإلدآرٓف ٓظٍروف أهاـ  ،اإلداري ٌو وجود جهاعة هف الهرؤوسٓف ضعاؼ الىفوس
والىٍوض بهستواي والعهؿ الدائـ  ،بهظٍر األهىاء الهخمصٓف ال ٓوٓرف عمِ هصمحة العهؿ

و ها ٓؤدي إلِ إحاطة الرؤساء بٍالة هف التضمٓؿ ،عمِ اإلطراء تعهِ بصٓرتٍـ عف  ،ٌو
 صالح التىظٓـ وخٓر هستقبمٍـ.

بدأ هف أخطر ضروب ٓعتبر ٌذا اله :عدـ وضع الرجؿ الهىاسب في الهكاف الهىاسب .4
 الفساد ألىً كفٓؿ بتخٓرب العهمٓة اإلدآرة.

 الهحسوبية والوساطة واالستثىا  وشرا  الهراكز اإلدارية. .5
 عدـ إعطا  دور كبير لهؤسسات الهجتهع الهدىي في هكافحة الفساد. .6
 عدـ إصدار تعميهات وقرارات وقواىيف صارهة لهكافحة الفساد. .7

ىاؾ ي الرشيد الحكـ تطبيؽ يعيؽ ٍافي الخمؿ عهميات، أربع ٌو ،:)ٌو  (2006 عاكـو

 عهمٓة توٓزع الهوارد. .1

 عهمٓة بمورة السٓاسات. .2

 عهمٓة تطبٓؽ البراهج. .3

 عهمٓة توٓزع الدخؿ. .4

 وه,ءهة وتخصٓصٍا، الهوارد توٓزع كٓفٓة ٓحدد أف ،األربع ٌذي العهمٓات سٓر شأف هف إفّ 
 الوطىْ. الدخؿ توٓزع دالةوع وكفاءتً، التطبٓؽ والبراهج، وفعالٓة السٓاسات

ف  العهؿ فْ سبؿ الكاهف والفشؿ والدٓهقراطٓة الحكاهة بٓف الع,قة رشٓدال الحكـ هعوقات أٌـ هف وا 
 وطهوح األفراد الهدىْ والهجتهع الخاص القطاع إلِ الىظر بدوف الدولة، فْ والتىسٓؽ

 التىسٓؽ الِ ضعؼ ضافةباإل ،(2006 واالجتهاعية، االقتصادية حوؿ الهعموهات بىؾ)والجهاعات
 وبٓئتٍا وهىاخٍا السٓاسْ الدٓهقراطٓة غٓاب الِ إضافة ،االقتصادي التكاهؿ واختفاء ،السٓاسْ
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 الهرأة، تهكٓف وعدـ ،الحٓرات اإلىساىٓة احتراـ وعدـ ،(2004تركهاف،) الفساد وشٓوع، الفكٓرة
 .(2002 فرسخ،)ةالبشٓر القدرات بىاء فْ بفعالٓة وتوظٓفٍا الهعرفة، اكتساب وعدـ

 خالصػة:

تواجً عهمٓة تطبٓؽ الحكـ  التْ ،أف ٌىاؾ هجهوعة هف التحدٓات والهعٓقات ىستىج هها سبؽ
الرشٓد، ولعؿ هف أٌهٍا: )الفساد وعدـ اكتساب الهعرفة وتوظٓفٍا بكفاءة فْ بىاء القدرات البشٓرة، 

تكاهؿ فْ العهؿ بٓف أركاف الهجتهع، القٓادٓة، وضعؼ التىسٓؽ وال واالىحرافاتالبٓروقراطٓة اإلدآرة 
 كذلؾ عدـ إعطاء دور كبٓر لهؤسسات الهجتهع الهدىْ فْ ذلؾ(.

هىظهات الهجتهع الهدىْ، فْ: )  دور كبٓر وفاعؿ ألطرؼ الحكـ الرشٓد الهتهنمة وعمِ ذلؾ ٓترتب
ها بٓىٍها ، والقطاع الخاص(، هف خ,ؿ التىسٓؽ الهتكاهؿ والهتبادؿ فٓالدولة والهؤسسات الرسهٓة

 تحوؿ دوف ذلؾ. التْلتطبٓؽ هفآٌـ وأىظهة الحكـ الرشٓد، والت مب عمِ كؿ الهعٓقات 

 ولعؿ أفضؿ شكؿ إداري كمي لمدولة الىاجحة يقـو عمي األسس التالية:
 االقتصادٓةهف خ,ؿ قوة وحركة هؤسساتً  ،فاعمٓة الهجتهع الهدىْ األصٓؿ والهتطور .1

خ,قة تتـ هف خ,ؿ هىح  اجتهاعٓةواألدبٓة؛ إف خمؽ حركٓة واإلع,هٓة والنقافٓة والفىٓة 
لههارسة سمطاتٍها وتفجٓر طاقاتٍها  ،وتوسٓع ص,حٓات الفرد والهجتهع ،الحٓرات الٍادفة

 ىحو اإلبداع والتىهٓة والتقدـ.
سٓادة القاىوف وسٓادة الهؤسسات الدستوٓرة، فالدولة الرشٓدة ٌْ دولة القاىوف الضاهىة  .2

ْ دولة الهؤسسات الشرعٓة  لهساواة،والمعدالة  والتكافؤ بٓف كافة رعآاٌا دوف تهٓٓز، ٌو
ًا والراعٓة لمكؿ الوطىْ.  الهىضبطة دستوٓر

السمطة الهحددة والحكـ الكفؤ، فهف غٓر الىاجح تضخـ دور الحكوهة عف طٓرؽ تدخمٍا  .3
فعالة إلدارة غٓر الهبرر والشاهؿ فْ الحٓاة الهدىٓة، فٍْ ال تعدو سوى أف تكوف إدارة 

، وال تهمؾ الٍٓهىة والتسمط عمِ اإلىساف ..واالجتهاعٓة واالقتصادٓةٓاسة العهمٓة الس
بداعٍها. ،والهجتهع  بها ٓصادر خصوصٓتٍها وفاعمٓتٍها وا 

 



ػػػػػػػ            
  

 61 

 اضغصلػاضثاظي

 اضغصلػاضثاظياضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ

تػاضحصمػاضرذغدػواضطظظطا

 اضغصلػاضثاظي

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ

 الهطمب الرابع: واقع الحكـ الرشيد في فمسطيف
 تهٍيد:

 الكادر البشري إلِ تفتقر كاىت ،1994 عاـ هىتصؼ فْ الفمسطٓىٓة السمطة أقٓهت عىدها
ذا. وتىفٓذٌا العاهة اإلدارة صٓاغة فْ والخبرة  عمِ توفٓر الفمسطٓىٓة السمطة قدرة فْ نرأ ٌو
 فْ بروز أنر كها. الحر الهجتهع لتهكٓف والتىظٓهٓة القاىوىٓة البٓئة وتوفٓر وهؤنرة، فعالة خدهات
 التركٓز عمِ إلِ الهاىحة لدوؿبا أدى هها ،الصالح لمحكـ األخرى والعىاصر والهساءلة الشفافٓة
ر  والتشٓرع االجتهاعْ، الهالٓة، واإلدارة والتخطٓط، والهوظفٓف، الفمسطٓىٓة، العاهة اإلدارة تطٓو
 .القاىوف وتطبٓؽ االقتصادي، والتىظٓـ

العاـ  هىذ - جٍودٌا فْ العوائؽ هف هعٍودة غٓر هجهوعة الفمسطٓىٓة السمطة واجٍت لقد
ر 1994- العهمٓاتٓة  الهؤسسات هف الكنٓر غٓابهف  العوائؽ تمؾ أقؿ ولٓس. قوؿالح ٌذي لتطٓو

ا استوجب هها حدٓنة، حكوهة تتطمبٍا التْ اإلدآرة والىظـ ذا. الصفر هف بىاٌؤ ٓتطمب  بدوري ٌو
غهوض  ٌىاؾ كاف الحاالت بعض وفْ. لموظائؼ جدٓدا ووصفاً  تهاًها جدٓدة هٍارات توفٓر

 الهركز)القائهة والىظـ بالهؤسسات ع,قتٍا وحٓاؿ الجدٓدة، لمبىِ ةالدقٓق األدوار حٓاؿ واضطراب
 .(2006 والهسحية، السياسية لمبحوث الفمسطيىي

 وجود شكؿ إلِ أدٓا؛ التشٓرعْ الهجمس واىتخاب الفمسطٓىٓة، العاهة اإلدارة تشكٓؿ أف كها
 الحكـ ف ٌذاوأ وارد،اله بعض عمِ سٓطرة ٓهمؾ بؿ السٓادة ٓهمؾ ال الحكـ، أشكاؿ هف هكتهؿ غٓر
 هحهد،)الهختمفة الهجتهع قطاعات هف أو الفمسطٓىْ، الطٓؼ ألواف جهٓع هف عمًٓ هجهع غٓر

 .(2003 ورحاؿ،

 . هظاٌر الحكـ الرشيد في فمسطيفالً أو 

 وال ،هرحمػػػػػػػة فػػػػػػػْ سػػػػػػاد قٓػػػػػػػادي ىهػػػػػػػط هػػػػػػف ىػػػػػػػابع فمسػػػػػػػطٓف فػػػػػػْ الحكػػػػػػػـ أف الواضػػػػػػػح هػػػػػػف
ػػػػو لٍػػػػذي الهرحمػػػػة، ٓصػػػػمح ػػػػر هىظهػػػػة ةقٓػػػػػاد لػػػػىهط اسػػػػتهرار ٌو  خمػػػػػؿ وجػػػػود إلػػػػِ باإلضػػػػافة ،التحٓر
 اإلدارة عهمٓػػػػػة فػػػػػْ الهتعمػػػػػؽ أخػػػػػر الخمػػػػػؿ وجػػػػػً عػػػػػف عػػػػػدا ىفسػػػػػً، الحكػػػػػـشػػػػػرعٓة  هصػػػػػادر فػػػػػْ

هكػػػػػػف. الهجتهػػػػػػع وتىظػػػػػػٓـ الٓوهٓػػػػػػة، الىػػػػػػاسبحٓػػػػػػاة  الهتعمػػػػػػؽ القػػػػػػرار وصػػػػػػىع  بىٓػػػػػػة إلػػػػػػِ التعػػػػػػرؼ ٓو
 (2003 ورحاؿ، هحهد،) :خ,ؿ أتْ هف فمسطٓف فْ وهظاٌري الحكـ
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اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ
 .الحكـ ٌذا ةشرعٓ .1
 .السمطات بٓف الع,قة .2
 .وهؤسساتً لمهجتهع الحكـ فْ لهشاركةا هدى .3
 .الحكـ فْ الهدىْ الهجتهع دور .4
دارة الىاس حٓاة تخص التْ واألىظهة القواىٓف .5  .الحكوهة وا 
 .السمطة عمِ الصالح الحكـ هعآٓر أٌـ تطبٓؽ .6

 هعوقات الحكـ الرشيد في فمسطيف ثاىيًا.

ذي الجٓد، الت ٓٓر داثإح عهمٓة اإلص,ح     ،والوجٍة واألدوات الهآٌة تحدٓد تتطمب العهمٓة ٌو
ْ والفعالٓة، العق,ىٓة إلِ وتستىد ادفة واعٓة عهمٓة ٌو  .(2006 هحيسف،)وتراكهٓة ٌو

ادة التىهٓة، عرقمة فْ ٓساٌـ زاؿ وها ساٌـ االحت,ؿ أف كها  وعدـ االستقرار االضطرابات وٓز
  .الحكـ وأىساؽ هبادئ فْ خم,ً  ظٍرأ هها واألهىْ، السٓاسْ

 سٓاسٓة إرادة وجود ٓؤكد هها، العربٓة الدوؿ هف حاالً  أحسف ف فمسطٓففإ ذلؾ هف الرغـ وعمِ
 .(2006 بمقصري،)األخرى العربٓة الدوؿ فْ ال تتوفر فاعمة وأحزاب وىخب

 وصٓاغة قاىوف ص,حواإل الدٓهقراطٓة أعاقت التْ السٓاسٓة القضآا هف العدٓد ٌىاؾ أف كها     
 (2004 عدواف،):هىٍا الفمسطٓىْ االىتخابات

ضعاؼ  والعشائٓرة، الفردٓة السمطة ٌٓهىة كرست التْ: الفمسطٓىٓة التحٓرر هىظهة نقافة :الً أو  وا 
 .الحزبْ العهؿ

 الهىتخب. الهجمس ص,حٓات حددت التْ -اإلسرائٓمٓة – الفمسطٓىٓة السٓاسٓة االتفاقٓات :ثاىياً 

 .اإلسرائٓمْ االحت,ؿ :ثالثاً 

 الج رافْ فْ التواصؿ وعدـ الهوارد، عمِ السٓطرة إلِ السمطة افتقار: أٓضاً  العوائؽ وهف
السياسية  لمبحوث الفمسطيىي الهركز)القدس عف واالىفصاؿ لمسمطة، الخاضعة الهىاطؽ

 .(2006 والهسحية،
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 اضغصلػاضثاظي

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ
فمسطٓف قد ٓٓزد الضعؼ  تعاىْ فمسطٓف كجزء هف الوطف العربْ هف ضعؼ الحكـ الرشٓد، وفْ

ىتٓجة التوترات السٓاسٓة الشدٓدة، بها فْ ذلؾ االىقساـ السٓاسْ الداخمْ والصراع هع سمطات 
وضح الجدوؿ رقـ )  ( واقع الحكـ الرشٓد فْ فمسطٓف هف هىظور الهعآٓر.4االحت,ؿ اإلسرائٓمْ، ٓو

 (4جدوؿ رقـ )
 واقع الحكـ الرشيد في فمسطيف

 الواقع الهرتكز  ـ

 لـ تتوفر هعموهات دقٓقة. الهشاركة 1

ف الجهعٓات وحٓرات التعبٓر. سٓادة القاىوف 2  ٓوجد سهاح بقدر جٓد هف حٓرة تكٓو

زاد تدخؿ الحكوهة فْ األىشطة التْ تضطمع بٍا هىظهات الهجتهع الهدىْ، عمِ ٓد 
 كؿ هف السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة، وأٓضا هف الكٓاف اإلسرائٓمْ، هها أدى إلِ

 إغ,ؽ العدٓد هف الهىظهات.

بإصدار قواىٓف تٍدؼ إلِ ٓزادة الفصؿ  2002قاـ الهجمس التشٓرعْ الفمسطٓىْ عاـ 
ة استق,لٓة القضاء وص,حٓاتً، وههارسة قدر هف اإلشراؼ عمِ  بٓف السمطات وتقٓو

 الهؤسسات األهىٓة.

 % هف األفراد ٓعتقدوف بأف القضاء هستقؿ.86

 ىٍـ سٓذٌبوف لهؤسسات القضاء حالة الىزاع.% هف األفراد أكدوا أ42

 وصوؿ الجهٍور لمهعموهات هحدود لم آة. الشفافٓة 3

 الهعموهات. ؿاو تدال توجد قواىٓف شاهمة حوؿ حٓرة 

الحؽ فْ الحصوؿ عمِ الهعموهات ال تحتوي عمِ أٓة أحكاـ  ؿاو تتىالقواىٓف التْ 
 خاصة باإلىفاذ.

 ٓقة.لـ تتوفر هعموهات دق االستجابة 4

 لـ تتوفر هعموهات دقٓقة. التوافؽ 5

 % هف األفراد ٓعتقدوف أف إىجازات الهرأة كافٓة.50 اةو االهس 6

 بً. % هف األفراد ٓعتقدوف أف العىؼ ضد الهرأة ٓجب أف ال ٓسهح94

% هف األفراد ٓعتقدوف أف األداء الرسهْ الهتعمؽ بتحسٓف جودة الحٓاة كاف 63.4 الفعالٓة والكفاءة 7
 ٓر ه,ئـ.غ

 فْ الهجتهع. فاع,ً  % هف األفراد ٓعتقدوف أف الهىظهات األٌمٓة لعبت دوراً 97.3
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السمطات العاهة فْ السمطة الفمسطٓىٓة تفتقر إلِ الخبرات ال,زهة لتطور ىظاـ فعاؿ  ءلةالهسا 8
 لمىزاٌة ٓعهؿ بالكاهؿ.

ذ القواىٓف الهوجودة توجد هشكمة فْ عدـ تطور ىظـ الهساءلة العاهة والتراخْ فْ إىفا
 لهكافحة الفساد بدرجة ٌائمة.

ٓحتوي القاىوف الفمسطٓىْ لمكسب غٓر الهشروع عمِ  لٓات لحهآة الهبم ٓف، ولكىً 
ٓحوي جزاءات صارهة عمِ هف ٓقدهوف ب,غات خاطئة، وبالتالْ، ال ٓشجع عمِ 

 الهخالفات. عفاإلب,غ 

ت القاىوىٓة الهتعمقة بتقدٓـ الهوازىات لـ ٓمتـز هجمس الوزراء فْ راـ ا  بالهتطمبا
 فة دوٓرة.صالهقترحة لمهجمس التشٓرعْ، وكذلؾ لـ ٓمتـز بتقدٓـ التقآرر الهالٓة ب

ع,ـ فْ فمسطٓف.35.4  % هف األفراد ٓعتقدوف أىً ال توجد حٓرة صحافة وا 

 % هف األفراد ٓعتقدوف أف األداء الرسهْ لهكافحة الفساد كاف جٓدا.52.8

اعتهد هجمس الوزراء خطة التىهٓة الفمسطٓىٓة لمتصٓرح بااللتزاـ بهبادئ السوؽ الحرة  ة االستراتيجيةالرؤي 9
والدٓهقراطٓة والحكـ الصالح والعهؿ عمِ االص,حات الهىظهاتٓة والهالٓة، كها تـ 

ة فْ غزة. ة سىٓو  اعتهاد خطة تىهٓو

 10: 2002هىظهة الشفافية الدولية، الهصدر: 

أف فمسطٓف تعاىْ هف ضعؼ واضح فْ هف خالؿ ىظرة فاحصة لمجدوؿ السابؽ، ويرى الباحث 
هجاؿ أىظهة الحكـ الرشٓد، وذلؾ لمعدٓد هف األسباب، لمذؾ بات هف الضروري عمِ هؤسسات 
الدولة وهؤسسات الهجتهع الهدىْ، العهؿ بشكؿ فاعؿ وهشترؾ هف أجؿ تدعٓـ أىظهة الحكـ 

هكافحة الفساد،  ة تستٍدؼ الهىظوهة بشكؿ كاهؿ، حتِ ٓتـالرشٓد، والٓاـ بعهمٓة اص,ح شاهم
ٓجاد بٓئة حاضىة وهواتٓة لمتىهٓة، وتعٓزز رفاي الهواطف الفمسطٓىْ.  وا 

 ثالثًا. تطوير الحكـ الرشيد في فمسطيف

 إص,ح شاهؿ برىاهج فْ بالسٓر ،فوراً  الهباشرة هف بد ال قوة عواهؿ هف تبقِ ها عمِ اعتهاًدا   
ا نـ وهف إىجازات، هف تبقِ ها وإلىقاذ ر،التدٌو  لوقؼ ٌر  .(2006 هحيسف،)تطٓو
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ىاؾ ضهف  بٍا القٓاـ ٓهكف والتْ فمسطٓف، فْ الصالح الحكـ إلقاهة تحقٓقٍا ٓجب هبادئ عدة ٌو

 دولة فعالة إقاهة ىحو خطوات اإلص,حات ٌذي تكوف فوأ الحاضر، الوقت فْ السمطة ص,حٓات
ذي ،ودٓهقراطٓة  الهٍاـ ٓىقؿ رشاقة أكنر رئاسة وهكتب رسهْ، دستور: ٌْ طاعاتوالق الجواىب ٌو

ات والفروع الهكاتب إلِ  قضائْ وىظاـ ،فعالٓة أكنر تشٓرعْ وهجمس ،األخرى الحكوهٓة والهستٓو
دارة، هستقؿ  لمسٓطرة الهدىٓة خاضعة شرطة وقوة ،وكفاءة وهساءلة شفافٓة أكنر عاهة وا 
 .(2006 والهسحية، لسياسيةا لمبحوث الفمسطيىي الهركز)والرقابة

 التالٓة: تحقؽ الشروط هف بد ال الفمسطٓىْ، الهجتهع فْ الدٓهقراطٓة وترسٓ  الفساد عمِ ولمقضاء
 (2005 البرغوثي،)

 .االحت,ؿ إىٍاء: الً أو 

 .الهىشودة والدولة السمطة جٍاز عف الحاكـ الحزب فصؿ: ثاىياً 

ى ،التىفٓذٓة السمطة عف القضاء فصؿ: ثالثًا  .هستقؿ قضاء ىظاـ شاءوا 

 .األهىٓة لاجٍزة شاهؿ إص,ح: رابًعا

 تحقؽ الحكـ الرشيد فمسطيىيةرابعًا. ىهاذج هؤسسات 

  أسس االئت,ؼ هف اجؿ  :(2012، )أهاف أهاف –االئتالؼ هف أجؿ الىزاٌة والهسائمة
ة فْ بهبادرة عدد هف هؤسسات الهجتهع الهدىْ العاهم ،2000الىزاٌة والهساءلة أهاف عاـ 

هجاؿ الدٓهقراطٓة وحقوؽ اإلىساف والحكـ الصالح، والتْ وحدت جٍودٌا فْ إط,ؽ برىاهج 
وتعٓزز قٓـ الىزاٌة وهبادئ الشفافٓة وىظـ الهساءلة فْ القطاعات  ،وطىْ لهكافحة الفساد
هف أجؿ بىاء ىظاـ الىزاٌة الوطىْ، حٓث أشارت دراسات وتقآرر  ،الفمسطٓىٓة الهختمفة

هف خ,ؿ ائت,ؼ أهاف وهؤسسات فمسطٓىٓة أخرى، أف  ،الرأي التْ أعدت هحمٓاً  واستط,عات
، حٓث تىتشر ظاٌرة  عمٓاالفساد فْ فمسطٓف ٓىتشر فْ هواقع  هف القطاع العاـ، فْ قهة الٍـر

لهصالح خاصة باإلضافة إلِ الهحسوبٓة والواسطة والهحاباة فْ  ،سوء استخداـ الهوقع العاـ
ودعـ وتوحٓد  ،وهف ذلؾ جاء تأسٓس ائت,ؼ أهاف لمهىاداة والهىاصرة ،القطاعات الهختمفة

 الجٍود الفمسطٓىٓة كافة لهكافحة الفساد وبىاء ىظاـ الىزاٌة الوطىْ.
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 وقد حدد ائتالؼ أهاف أٌدافً في األٌداؼ التالية:

استىٍاض الكفاءات والهؤسسات الفمسطٓىٓة فْ جٍد هشترؾ لمهساٌهة فْ الوصوؿ إلِ  .1
 ألساسْ.الٍدؼ ا

وىتائجً الهدهرة  ،رفع درجة الوعْ العاـ لدى الجهٍور الفمسطٓىْ بخطورة الفساد .2
وهؤسسات الهساءلة وىظـ الع,ىٓة والشفافٓة والعهؿ  هبادئ،وضرورة الهطالبة بتكٓرس 

 الهٍىْ الهسؤوؿ.
 وهأسسة عهمٓة الهساءلة. ،هتابعة العهؿ إلجراء اإلص,حات الهطموبة .3
الرقابة، بها فٍٓا الهجمس التشٓرعْ وهؤسسات الهجتهع الهدىْ تعٓزز دور هؤسسات  .4

والتركٓز عمِ أٌهٓة دور وسائؿ اإلع,ـ الهختمفة، الرسهٓة والخاصة، فْ عهمٓة 
 التوعٓة بحٓرة وهوضوعٓة بها ٓحقؽ الٍدؼ العاـ.

ر جٍاز قضائْ ىٓزً وهستقؿ .5 لٓمعب دورًا فعااًل فْ هكافحة  ،الهساٌهة فْ دعـ وتطٓو
 د وهىع استفحالً.الفسا

لتفعٓؿ دوري  ،اقتراح هشآرع قواىٓف وأىظهة والعهؿ هع الهجمس التشٓرعْ ولجاىً .6
 التشٓرعْ والرقابْ فْ هجاؿ عهؿ اإلئت,ؼ.

بىاء جسور هف الع,قات هع الشبكة العربٓة والهؤسسات الدولٓة ذات الع,قة وتعٓزز  .7
 الدور الفمسطٓىْ فٍٓا.

 سطيىيةشبكة الهىظهات األٌمية الفم PNGO الهىظهات األٌمية الفمسطيىية،  )شبكة
: تجهع دٓهقراطْ هدىْ هستقؿ، ٍٓدؼ إلِ اسىاد وتهكٓف وتقوٓة الهجتهع (2012

الفمسطٓىْ فْ إطار تعٓزز هبادئ الدٓهقراطٓة والهجتهع الهدىْ والتىهٓة الهستدٓهة، وهف 
طاعات والهجاالت أٌداؼ الشبكة: العهؿ عمِ التأنٓر فْ السٓاسات العاهة فْ الق

الهختمفة، بها ٓىسجـ هع القٓـ واألعراؼ الدٓهقراطٓة وهبدئ حقوؽ اإلىساف وهفآٌـ العدالة 
ر وتوسٓع قدرات واهكاىٓات وهٍارات الهىظهات األعضاء  االجتهاعٓة، والعهؿ عمِ تطٓو

والبرىاهج الهٍىْ وهشاركة الهىظهات  ،الهؤسساتْ –فْ الشبكة عمِ الصعٓدٓف اإلداري 
 األعضاء فْ الشبكة فْ العهؿ هف اجؿ الرقْ بىظهٍا الٍٓكمٓة واإلدآرة والهالٓة.
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 هركز تطوير الهؤسسات األٌمية  هركز تطوير الهؤسسات األٌمية الفمسطيىية(
: هؤسسة فمسطٓىٓة غٓر ربحٓة، تعهؿ ٓدًا بٓد هع الهؤسسات األٌمٓة (2012الفمسطيىية، 

ر الهجت هعْ عمِ تحسٓف الخدهات الهقدهة لمهتضرٓرف، الفمسطٓىٓة، وهؤسسات التطٓو
وتساعد عمِ بىاء هجتهعً هدىْ أكنر هقدرة واستجابة، حٓث تٍدؼ براهج الهركز لتعٓزز 
ا الشعب الفمسطٓىْ وتمبْ احتٓاجاتً،  هؤسسات الهجتهع الفمسطٓىْ التْ تدعـ بدوٌر

شجع الهركز تطبٓؽ هبادئ الشفافٓة والهساءلة لدى الهؤسسات األٌم هف خ,ؿ تبىْ  ،ٓةٓو
 اجراءات ادآرة وهالٓة هٍىٓة، وتىسٓؽ أكبر بٓف القطاعات وتبادؿ أفضؿ لمخبرات.

 شبكة هىظهات أٌمٓة ضد الفساد ٌْ جسـ طوعْ ٓتشكؿ هف  :هىظهات أٌمية ضد الفساد
 ،هجهوعة هف هىظهات العهؿ األٌمْ الوطىٓة والقاعدٓة ههف وقعوا عمِ هدوىة السموؾ

وأبدوا استعدادٌـ لتوظٓؼ الطاقات  ،افحة الفساد عمِ أجىداتٍـوتعٍدوا بوضع هك
الذٓف ابدوا التزاهٍـ واستعدادٌـ الكاهؿ  ،والهصادر ال,زهة إلىجاح حهمة هكافحة الفساد

بها ٓساٌـ فْ تحقٓؽ أٌدافٍا، وتسعِ هف اجؿ تفعٓؿ هبادئ  ،لمعهؿ ضهف إطار الشبكة
ة عمِ أداء القطاع العاـ بها ٓحقؽ هصمحة الشفافٓة وىظـ الهساءلة فْ عهمٍا والرقاب

 .هجهوعاتٍا الهستٍدفة والفئات الهٍهشة فْ الهجتهع الفمسطٓىْ

 باآلتي: هىظهات أٌمية ضد الفساد لشبكةالفرعية  ٌداؼوتتهثؿ األ

ر قدرات هؤسسات العهؿ األٌمْ فْ تطبٓؽ الحكـ الصالح هؤسساتٓا  .1 تطٓو
 .وبرىاهجٓا

ت العهؿ األٌمْ باتجاي إقرار هىظوهة تشٓرعات تشكٓؿ هجهوعة ض ط هف هؤسسا .2
باإلضافة إلِ  ،وحهآة الهبم ٓف عىً ،توفر الضهاىات ال,زهة لهكافحة الفساد

 .ضهاف حؽ الجهٍور فْ الحصوؿ عمِ الهعموهات الخاصة بالسمطة الفمسطٓىٓة
وتحفٓز الجٍات  ،تعٓزز دور هؤسسات العهؿ األٌمْ فْ الرقابة عمِ القطاع العاـ .3

 .ات الع,قة عمِ فتح همفات الفساد وهحاسبة هرتكبٍٓاذ
هػػػػػف خػػػػػػ,ؿ  الرشػػػػػٓد الحكػػػػػـ حقٓػػػػػؽت فػػػػػػْ الفمسػػػػػطٓىْ الهػػػػػدىْ الهجتهػػػػػع هؤسسػػػػػات تسػػػػػاٌـو 

 (2010البرىاهج األكاديهي لدراسات الٍجرة القسرية، )عقروؽ، : ةاألطر أتٓ
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ت الدولة ف والتفاعؿ ها بٓف هؤسساو التعٓزز أطر التع ،تىفٓذ حه,ت توعٓة هستهرة .1

وهؤسسات الهجتهع وأفرادي، وذلؾ هف خ,ؿ توفٓر الهعموهات باالتجآٌف، وهع 
ذوي الع,قة، وبخاصة فْ القضآا الهحوٓرة والحاسهة وذات الهساس الهباشر 

 .بحقوؽ اإلىساف وحٓراتً
الهشاركة هع السمطات التىفٓذٓة والتشٓرعٓة فْ هىاقشة القضآا الٍاهة، وبخاصة  .2

 .االستراتٓجٓةقواىٓف وتعدٓمٍا، وكذلؾ فْ اتخاذ القرارات فْ صٓاغة ال
تقدٓـ وهىاقشة التقآرر الهتعمقة بالرقابة عمِ أداء السمطات الهختمفة، بٍدؼ سد  .3

 .الن رات والفجوات فْ األداء، وتعٓزز األداء اإلٓجابْ
الهساٌهة الفاعمة، هع السمطات وهؤسسات العهؿ الهدىْ الهختمفة والخاصة، هف  .4

 عمًٓؿ تعٓزز سٓادة القاىوف وههارستً بحٓرة وشفافٓة، وخضوع القائهٓف أج
 .لمهساءلة

تىفٓذ دراسات وأبحاث فْ هجاؿ التىهٓة، وذلؾ بٍدؼ تحقٓؽ التوازف فْ التخطٓط،  .5
والتىفٓذ، وىقؿ التىهٓة إلِ هختمؼ الهىاطؽ، بىاء عمِ الدراسات، بٍدؼ سد 

 .الفجوات الحاصمة بٓف الهىاطؽ الهختمفة
الهساٌهة هع السمطات فْ حؿ الهشاكؿ والصعوبات الداخمٓة، بٍدؼ تحقٓؽ  .6

 .االستقرار، وتوفٓر األهف، وذلؾ هف خ,ؿ حه,ت توعٓة هستهرة
توفٓر الهعموهات الهتاحة لدى ٌذي الهؤسسات لهتخذي القرار والهشرعٓف فْ  .7

ٓر هها السمطة، ذلؾ أف ها ٓهكف أف تصؿ لً ٌذي الهؤسسات هف هعموهات أكبر بكن
 ٓهكف أف تصؿ لً الهؤسسة الرسهٓة
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 اضغصلػاضثاظي

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ

 الثاىيالهبحث 
 الهىظهات األٌمية في قطاع غزة

 هىظهات الهجتهع الهدىيهفاٌيـ وخصائص  ؿ:والهطمب األ 
 تهٍيد:

حٓث أعدت  ،Civil Societyشٍدت السىوات األخٓرة استخداهًا واسعًا لهصطمح الهجتهع الهدىْ 
والدور الذي  ،الحمقات الىقاشٓة لمتعٓرؼ بالهجتهع الهدىْت دت الهؤتهرات، وأقٓهالبحوث، وعق

وفْ التحوؿ الدٓهقراطْ وبىاء أىظهة الحكـ الرشٓد، ٓهكف أف تمعبً هىظهاتً فْ سٓاسات الدوؿ، 
 واحتراـ حقوؽ اإلىساف وحهآة البٓئة وغٓر ذلؾ. 

ػػدؼ أي هجتهػع بجهٓػع هؤسسػاتً و إف  قطاعاتػً، وهػف تمػػؾ البىػاء الحضػاري والتقػدـ البشػري غآػة ٌو
ْ أو: «هجتهع الهدىْال»الهؤسسات هؤسسات  : الجهعٓات والهؤسسات التْ الهؤسسات الشعبٓة، ٌو

هنػؿ:  ،، وال ٓكػوف ٌػدفٍا الػربح الهػاديلتقدٓـ خدهػة هعٓىػة لمهىتهػٓف إلٍٓػا –بهبادرات شعبٓة  –تىشأ 
ػػػػػػػػػػػة، وه ف حقػػػػػػػػػػػوؽ ؤسسػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػدفاع عػػػػػػػػػػػالجهعٓػػػػػػػػػػػات العمهٓػػػػػػػػػػػة، والهٍىٓػػػػػػػػػػػة، والجهعٓػػػػػػػػػػػات الخٓٓر

 .(2006 )فاضؿ،إل اإلىساف...
قع عمِ عاتؽ ٌذي الهؤسسات أدوار عدة تقدهٍا لمهجتهع لتساٌـ ه ف خ,لٍا فْ هسٓرة ىٍضتً ٓو

 ، هتكاهمة بذلؾ هع أدوار الدولة فْ العطاء والبذؿ لمهجتهع.وتطوري

درجة ىضج  لكف الفارؽ ٓكهف فْ ،إف الهجتهع الهدىْ ظاٌرة عرفتٍا خبرات هجتهعات ودوؿ عدٓدة
الهجتهع الهدىْ وتبموري، هف جٍة أخرى فإىً عمِ ضوء خصوصٓة واقع الهجتهعات تـ فرز 

فضً, عف األطوار  ،وذلؾ بحكـ تفاع,تٍا ودٓىاهٓاتٍا الخاصة ،هكوىات وأشكاؿ هتهآزة ىوعًا ها
ىات قد ال تتخذ األبىٓة والٍٓاكؿ ىفسٍا ، وهناؿ ذلؾ الحضآرة التْ تعٓشٍا والتْ تفرض إبداع تكٓو

هف حٓث الداللة استق,لٓة الهجتهع عف الدولة عبر  ،أف ها ٓوازي هفٍوـ الهجتهع الهدىْ الحدٓث
وسطٓة ٌو ها ٓهكف أف ىسهًٓ اصط,حا "الهجتهع  أوشبً هستقمة  أوهؤسسات وهىظهات هستقمة 

 .(2008)الصبيحي، والسٓاسْ العربْاألٌمْ" فْ التآر  االجتهاعْ 

وفْ  ،د بشأف هفٍوـ الهجتهع الهدىْ عهوهاً حصعوبة فْ التوصؿ إلِ رأي هو  إذا كاىت ٌىاؾ
الهجتهعات العربٓة خصوصًا، فإف ٌذي الصعوبة تصبح هضاعفة إذا ها تعمؽ األهر بإٓجاد تعٓرؼ 
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 اضغصلػاضثاظي

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ
وذلؾ بسبب الخصوصٓات الفمسطٓىٓة العدٓدة التْ عاشٍا الفمسطٓىٓوف  ،لمهجتهع الهدىْ الفمسطٓىْ

عاش الفمسطٓىٓوف فْ الضفة ال ربٓة وقطاع غزة هىعزلٓف بعضٍـ عف بعض  ،1967فقبؿ عاـ 
 ٌها األردف وهصر عمِ التولْ. لدولتٓفوفْ ظؿ حكـ  ،وسٓاسٓاً  واقتصادٓاً  ج رافٓاً 

ٍا هف قبؿ القوات لقد زاؿ فْ أعقاب احت, ،ورغـ أف الفصؿ القسري بٓف ٌاتٓف الهىطقتٓف
ا ظمتا هتهٓزتٓف هإال أىٍ ،خضوعٍها لمسمطة االحت,لٓة ، ورغــ1967اإلسرائٓمٓة فْ حرب عاـ 

بعضٍها عف بعض وأخضعتٍا لهعاهمة اسرائٓمٓة هتبآىة، وحالت السٓاسٓات الهتبعة فْ الهىطقتٓف 
دوف تحقٓؽ قدر كاؼ هف االىدهاج الوطىْ بٓىٍها، هها تسبب فْ عدـ تبمور هجتهع هدىْ واحد 

ىاؾ سهتاف ت هٓزاف الهجتهع الهدىْ الفمسطٓىْ فْ الضفة ال ربٓة وقطاع واضح الهعالـ بٓىٍها، ٌو
لِ ٌْ أف ٌذا الهجتهع الهدىْ ٓتهٓز عف غٓري هف الهجتهعات العربٓة فْ أىً ىشأ و السهة األ ،غزة

كٓاف  أوسمطة لدولة وطىٓة  أوفْ ظؿ غٓاب بىٓة  ،ـ1967وتطور وهارس ىشاطاتً بعد عاـ 
االخت,ط الىظري الىاجهة عف عدـ القدرة عمِ التهٓٓز بٓف ها السهة الناىٓة فٍْ حالة أهستقؿ، 

التىظٓـ  والسعْ لبىاء الدولة الوطىٓة هف ىاحٓة، وعهمٓات وأشكاؿ ،أشكاؿ الىضاؿ الوطىْ التحرري
)أبو عهرو، ات الهجتهع الهدىْ هف ىاحٓة أخرىوخصائص هىظهالذاتْ الهرتبط بىشاطات، 

1995). 

 الهجتهع الهدىيهىظهات هفاٌيـ وخصائص اًل. أو 

هىظهات الحكوهٓة التْ تهنؿ هؤسسات الٓتكوف أي هجتهع هف ن,ث تجهعات رئٓسة ٌْ:  
والتْ تشكؿ الهجتهع  ،هىظهات غٓر الحكوهٓةالوهىظهات القطاع الخاص و  ،الحكوهة أوالدولة 

ع الهدىْ والذي ٓعرفً البعض بأىً هجتهع هىظهات والتْ تتكوف بشكؿ رئٓسْ هف هىظهات الهجته
هىظهات غٓر الربحٓة، وتمعب هىظهات الهجتهع الهدىْ دورًا رئٓسًا فْ ال عمٍٓاها ٓطمؽ  أوالهدىْ 

والتعمٓـ، الصحة : )هف خ,ؿ الخدهات الهختمفة التْ تقدهٍا فْ هجاالت ،الهجتهعات الحدٓنة
اعدات اإلىساىٓة الهرأة والهس، حقوؽ اإلىساف وتعٓزز الدٓهقراطٓة، التىهٓة واإلع,ـ، الزراعة والبٓئة

تشهؿ كافة هجاالت الحٓاة ل (،التدٓرب التىهوي والهٍىْالغانٓة والخٓٓرة وهراكز البحث، وا
  .(2013،يو ا)الهشٍر الهدىٓة
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 ظياضغصلػاضثا

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ
ختمؼ تعٓرؼ هى  خر، فالبعض ظهات الهجتهع الهدىْ هف بمد إلِ  خر، وهف باحث إلِ  ٓو

هىظهات غٓر الهف  األخروف جزءً عٓىة، فْ حٓف ٓراٌا ٓوسع الهفٍوـ لٓشهؿ هىظهات وأىشطة ه
ا ،كها فْ الٓهف التعاوىٓاتالحكوهٓة، هنؿ:  ، ضٓة وجهعٓات الزكاة كها فْ هصرواألىدٓة الٓر

ا ٓ ،وفْ العادة ٓقوـ الهجتهع الهدىْ بتأسٓس هىظهات الهجتهع الهدىْ ،وغٌٓر وتىظٓهٍا  ،جادٌاوا 
دارتٍا  .(2001، )الشبميوا 

ساس فْ اإلحساس الجهعْ لدى هجهوع الهواطىٓف تكهف فكرة الهجتهع الهدىْ باأل 
عرؼ باالىتهاء إلِ هجتهع ٓكوف لكؿ فرد هىٍـ دور وقدر هف الحقوؽ، ٓقاب مً قدر هف الواجبات"، ٓو

ظـ فًٓ الع,قات بٓف أفرادي عمِ أساس تالهجتهع الذي تى: الهجتهع الهدىْ بأىً الجابري
وتحتـر فًٓ حقوؽ  ،عمِ أساس أغمبٓة حزبٓة أي الهجتهع الذي ٓهارس فًٓ الحكـ ،الدٓهقراطٓة

)الجابري، الهواطف السٓاسٓة واالجتهاعٓة واالقتصادٓة والنقافٓة فْ حدٌا األدىِ عمِ األقؿ
1999). 

رى  هىظهات واألىشطة الهىظهة التْ تتٓح لافراد الكؿ أف الهجتهع الهدىْ ٌو: أبراش ٓو
 .(2001)أبراش، باشر هف الدولةة دوف تدخؿ هالتهكف هف الخٓرات والهىافع العاه

رى األىصاري أف هفٍوـ الهجتهع الهدىْ ارتبط بظٍور ىظٓرات العقد االجتهاعْ خ,ؿ  ٓو
القرىٓف السابع والناهف عشر فْ الهجتهعات ال ربٓة، لمداللة عمِ هجتهع الهواطىٓف األحرار الذٓف 

الهدىْ فْ تسعٓىات القرف الهاضْ  اختاروا بإرادتٍـ الحرة الطوعٓة حكوهاتٍـ، وقد تعاظـ الهجتهع
ا السٓرع فْ التحوؿ الدٓهقراطْ، وحهآة الدولة هف الفساد، والتخفٓؼ هف  ؛لعدة أسباب هىٍا دوٌر

أعباء الدولة فْ ظؿ التصور الجدٓد لدور الدولة، والذي تقمص وت ٓر فًٓ هفٍـو الدولة الهٍٓهىة 
 .(2001 )األىصاري،الراعٓة لكافة األىشطة الهجتهعٓةو 

رى أبو سٓؼ أف الهجتهع الهدىْ ٓهكف أف ٓقتصر عمِ  هىظهات غٓر الحكوهٓة التْ الٓو
ْ ها ٓطمؽ  "بمٓر" بهىظهات الهجتهع  مًٓعتضع فْ أجىدتٍا بىدًا أساسًٓا حوؿ السٓاسة العاهة، ٌو

 (.2005)أبو سيؼ، الهدىْ
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 أونقافْ،  أواقتصادي،  أوىشاط اجتهاعْ،  أوٓعرؼ الىشاط الهدىْ بأىً أي خدهة 

ًا، وهف شأىً تحسٓف الهواطىٓف فْ الهجتهع اجتهاعًٓا،  أوغٓري، ٓقدـ طوعًا،  أوتىهوي،   أواختٓآر
 أونقافًٓا،  أوٓراضًٓا،  أوفىًٓا،  أوروحًٓا،  أوهادًٓا،  أوهٍىًٓا،  أوصحًٓا،  أواقتصادًٓا، 

 .(26: 1999،)سالـتربوٓاً 

بأىٍا  2000( لسىة 1ة أو الجهعٓة فْ قاىوف رقـ )وُّٓعرؼ القاىوف الفمسطٓىْ الٍٓئ        
ة هستقمة تىشأ بهوجب اتفاؽ بٓف عدد ال ٓقؿ عف سبعة أشخاص لتحقؽ أٌداؼ  "شخصٓة هعىٓو
هشروعة تٍـ الصالح العاـ دوف استٍداؼ جػىْ الربح الهالْ بػٍدؼ اقتساهً بٓف األعػضاء أو 

 . (3: 2000)السمطة الوطىية، "شخصٓة لتحقٓؽ هىفعة
الهجتهع الهدىْ بأىً الهجتهع الذي ٓهارس فًٓ الحكـ عمِ أساس غالبٓة حزبٓة،  الجابريعرؼ كها 

والذي تىظـ فًٓ الع,قات بٓف األفراد عمِ أساس الدٓهقراطٓة وتحتـر فًٓ الحد األدىِ هف حقوؽ 
الهىظهات  الهواطف السٓاسٓة واالجتهاعٓة واالقتصادي والنقافٓة، أي الهجتهع الذي تقوـ فًٓ دولة

)الجابري، ؿ، األحزاب، الىقابات، والجهعٓاتبالهعىِ الحدٓث لمهىظهات، البرلهاف، القضاء الهستق
1999). 

  -بجاىب الجهعٓات والىقابات -أف هكوىات الهجتهع الهدىْ تشهؿ ويتضح هف التعريؼ السابؽ
 البرلهاف والقضاء الهستقؿ.

حٓز الهجتهعْ الذي ٓعهؿ فًٓ األفراد هف خ,ؿ أها الجقهاف فقد عرؼ الهجتهع الهدىْ بذلؾ ال
 .(2006)األشقر، الهجتهع باستق,ؿ ىسبْ عف الدولةتىظٓهاف 

حٓث استنىِ ٌذا التعٓرؼ البرلهاف والقضاء الهستقؿ هف هكوىات الهجتهع الهدىْ، واعتبر 
 وجودٌها ضروري لمحفاظ عمِ استهراري.

س الفمسطٓىْ لمع,قات الخارجٓة الهجتهع فْ الهؤتهر الذي ىظهً الهجم عبد الشافْوعرؼ 
هجهؿ الٍٓئات والهؤسسات التْ تعهؿ هف أجؿ خدهة الجهٍور فْ شتِ الىواحْ : الهدىْ بأىً

، عبد الشافي)والقٓـ التْ ٓسعِ إلٍٓا الهجتهعوبالتزاـ أف ٓكوف فْ ٌذي الخدهة ها ٓؤكد الهعاىْ 
2004 :13). 



ػػػػػػػ            
  

 73 

 اضغصلػاضثاظي

 اضغصلػاضثاظياضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ

 اضغصلػاضثاظي

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ
جهمػػة الهؤسسػػات السٓاسػػٓة : هٓػػة الهجتهػػع الهػػدىْ بأىػػًز لمهىظهػػات غٓػػر الحكو وعػػرؼ هركػػز التهٓٓػػ

واالقتصادٓة والنقافٓة التْ تعهؿ فْ هٓادٓىٍا الهختمفة هف أجؿ تمبٓة االحتٓاجات الهمحة لمهجتهعات 
ىسػػخة )الهحمٓػػة وفػػْ اسػػتق,ؿ ىسػػبْ عػػف سػػمطة الدولػػة وعػػف تػػأنٓر الشػػركات فػػْ القطػػاع الخػػاص

 –تعزيز دور الهجتهع الهدىي في الصهود  -ير الحكوهية التهييز لمهىظهات غ هركز –الكتروىية 
. 1ص – 20003 – 23عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد  –أبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاث ودراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  –ورقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

www.Ngoce.org/content/rs2732). 

ىساىٓة تتهنؿ فْ تخفٓؼ الوتتسـ أٌداؼ ٌذي  هىظهات فْ ال الب لتحقٓؽ أٌداؼ خٓٓرة وا 
والهساٌهة فْ تقدٓـ الخدهات االجتهاعٓة  ،ئةوالحفاظ عمِ البٓ ،وتعٓزز هصالح الفقراء ،الهعاىاة

 واألساسٓة واالضط,ع بتىهٓة الهجتهعات.

 :إبراز الىقاط  التالية ويخمص الباحث إلي

فْ دوؿ العالـ جهٓعٍا، وبخاصة فْ الهجتهعات  هىظهات الهجتهع الهدىْتؤدي  .1
السٓاسْ فْ ٌذي والتشكٓؿ  ،فْ بىاء أسس الحٓاة الدٓهقراطٓة بارزاً  الدٓهقراطٓة، دوراً 

 .الهجتهعات، وتساٌـ فْ تعٓزز السموؾ الهدىْ
بأىٍا الردٓؼ الحقٓقْ لمسمطة فْ أّٓة دولة،  هىظهات الهجتهع الهدىْتتمخص طبٓعة عهؿ  .2

ذلؾ أف أحد أٌـ أعهاؿ ٌذي الهؤسسات ٌو الرقابة والتقٓٓـ، الهحاسبة والهساءلة، والهتابعة 
ر، واألٌـ الهساٌهة الفاعمة  ر الهجتهعوالتطٓو هف خ,ؿ ىشر هفآٌـ  ًوتىهٓت ،فْ تطٓو

 .الحٓاة الهدىٓة
 التْهجهؿ الهؤسسات والٍٓئات ا: ٓهكف إجهاؿ تعٓرؼ هىظهات الهجتهع الهدىْ عمِ أىٍ .3

وبالتزاـ أف ٓكوف فْ  الىواحْشتِ  فْتعهؿ هف أجؿ خدهة هصالح الهجتهع والجهٍور 
 .ٓسعِ إلٍٓا الهجتهع لتْاوالقٓـ  الهعاىٌْذي الخدهة الهقدهة ها ٓؤكد 

 تسهيات هىظهات الهجتهع الهدىيثاىيًا:  

بسبب حدانة الهفٍـو واخت,ؼ وجٍات الىظر بشأىً اختمفت تسهٓاتً باخت,ؼ وجٍات الىظر 
ذي بعض التس  (18: 2012)العالوؿ،: هٓات الهتداولة هع التعمٓؽ عمٍٓاالهختمفة ٌو
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رذغدػواضطظظطاتػاضحصمػاض
ٓف بٓف الهجتهع الهدىْ والهجتهع األٌمْ، ولكف لـ ٓهٓز العدٓد هف الباحن الهجتهع األٌمي: . أ

بعض الباحنٓف هٓز بٓف الهفٍوهٓف حٓث اعتبروا أف الهجتهع األٌمْ ٓشهؿ الهىظهات 
اإلرنٓة بٓىها الهجتهع الهدىْ ال ٓشهمٍا، وذٌب المٓبرالٓٓف والعمهاىٓٓف إلِ اعتبار الهىظهات 

إلس,هْ تسهٓة الهجتهع الهدىْ الدٓىٓة هىظهات ارنًٓ، بٓىها فضؿ بعض رواد الفكر ا
بالهجتهع األٌمْ حتِ ٓخرجوا هف الجدؿ الذي أقاهً ال رب حوؿ هفٍوـ الهدىٓة والذي 
وضع ضد الكٍىوتٓة والدٓىٓة، بٓىها الهجتهع الهدىْ فْ الفكر اإلس,هْ ٌو هجتهع لٓس 

 كٍىوتْ ولكىً ٓمتـز باألصوؿ الدٓىٓة.
البعض ٓقصد بٍا جهٓع هىظهات الهجتهع الهدىْ والكنٓر ٓقصد  هىظهات غير حكوهية: . ب

بٍا الجهعٓات الخٓٓرة أو األٌمٓة، لكف ٓبقْ الهسهِ غٓر دقٓؽ ألىً ٓشهؿ جهٓع القطاعات 
ْ هىظهات الهجتهع الهدىْ والقطاع الخاص.  غٓر الحكوهٓة ٌو

ْ شبًٓ بهسهْ الهىظهات غٓر الحكوه الجٍات الفاعمة غير الحكوهية:  . ت ْ ال ٌو ٓة ٌو
تستنىْ أٓضًا القطاع الخاص هف هىظهات الهجتهع الهدىْ، كها أف الهصطمح قد ٓشهؿ 

 بعض الشخصٓات الهجتهعٓة البارزة التْ لٓس لٍا طبٓعة تىظٓهٓة.
ٓقصد بٍا الكنٓروف بأىٍا هىظهات الهجتهع الهدىْ أو الجهعٓات  هىظهات غير ربحية: . ث

تنىْ القطاع الحكوهْ ألف القطاع الحكوهْ ٌو الخٓٓرة أو األٌمٓة، لكف الهسهِ ال ٓس
 .(18: 2012)العالوؿ،قطاع غٓر ربحْ

قصد بً قطاع الهجتهع الهدىْ والذي ٓعتبر القطاع النالث بعد القطاع القطاع الثالث:   . ج ٓو
ستخدـ ٌذا الهصطمح فْ كؿ هف الوالٓات الهتحدة األهٓركٓة  الحكوهْ والقطاع الخاص، ٓو

 سرائٓمْ.و أوروبا والكٓاف اإل
قصد بً القطاع الهستقؿ وغٓر التابع لمحكوهة والذي ٓعتهد عمِ ىفسً القطاع الهستقؿ:   . ح ٓو

فْ تسٓٓر شئوىً ولكف ٌذا ال ٓستنىْ القطاع الخاص فٍو أٓضًا قطاع ٓعتهد عمِ ىفسً فْ 
 تسٓٓر أهوري.

و أهىظهات الهساعدة الذاتية:  . خ ذا الهسهِ شبًٓ بهسهْ القطاع الهستقؿ، ٌو ٓضًا ال ٌو
ٓستنىْ القطاع الخاص فٍو أٓضًا قطاع ٓعتهد عمِ ىفسً فْ تسٓٓر أهوري وٓقدـ هساعدات 

 .(19: 2012)العالوؿ،لمهجتهع هف خ,ؿ صىادٓؽ الهسئولٓة االجتهاعٓة
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وٓقصد بً هىظهات الهجتهع الهدىْ والقائهة بشكؿ أساسْ عمِ هبدأ  القطاع التطوعي: . د

ف ٌذا الهفٍـو ال ٓستنىْ بعض الهؤسسات التطوعٓة التابعة التطوع وغٓر الساعٓة لمربح، لك
ا فْ ال الب رواتب عمِ أعهالٍـ  لمحكوهة هنؿ الهجالس البمدٓة التْ ال ٓتقاضْ أعضاٌؤ

 باستنىاء رئٓس البمدٓة.
قصد بً هىظهات الهجتهع الهدىْ والقائهة بشكؿ أساسْ  الهىظهات الطوعية الخاصة: . ذ ٓو

اعٓة لمربح، ولكف ٌذا الهسهِ قد استدرؾ الخمط الذي وجد فْ عمِ هبدأ التطوع وغٓر الس
 هسهْ القطاع التطوعْ باستنىائً لمهىظهات التطوعٓة الحكوهٓة بكمهة الخاصة.
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 الهىظهات األٌمية الفمسطيىية :الثاىيالهطمب 
 تهٍيد:

ع الهدىْ باعتباري ال األبحاث إلِ إعطاء هفٍـو ضٓؽ لتعٓرؼ الهجتهو  تتجً بعض الدراسات       
تطور إال بوجود الهجتهع السٓاسْ أو الدولة الوطىٓة، وفْ ٌذا التحدٓد تعهٓـ ال  زدٌر ٓو ٓىهو ٓو

هع الحالة الفمسطٓىٓة الفٓردة هف ىوعٍا حٓث ىها الهجتهع  ٓستقٓـ فْ بعض األحٓاف وخصوصاً 
كاف  أىًحٓث  ،فْ الهىطقة اً وتىظٓه الهدىْ فْ فمسطٓف فْ ظؿ غٓاب الدولة وٓعتبر األكنر حراكاً 

 ٓحؿ هحؿ الدولة فْ فترات هتفاوتة هف التآر  الفمسطٓىْ.

وقد ارتبط عهؿ الهجتهع الهدىْ الفمسطٓىْ تآرخًٓا بالهت ٓرات الجٓوسٓاسٓة، وظؿ رافدًا ٌاها      
اء الحرب هف روافد العهؿ الوطىْ، وداعهًا وهساىدًا أساسًٓا لمحركة الوطىٓة الفمسطٓىٓة هىذ اىتٍ

ع,ف االىتداب البٓرطاىْ عمٍٓا عاـ 1917العالهٓة األولْ، واحت,ؿ فمسطٓف فْ العاـ  ـ، وا 
)الهشٍراوي، % هف التراب الفمسطٓى78ْـ عمِ 1948، وقٓاـ دولة إسرائٓؿ فْ عاـ 1922
2012 :239). 

 الهىظهات األٌمية الفمسطيىيةبذة عف ىشأة وتطور ىاًل: أو 

تعود بدآات تىظٓـ عهؿ حٓث ْ الهجتهع الفمسطٓىْ الهدىْ بصورة هبكرة فبدأت هىظهات الهجتهع 
هىظهات الهجتهع الهدىْ فْ فمسطٓف إلِ ىٍآة الحكـ العنهاىْ، وتحدٓدًا بعد صدور قاىوف 

ذا ها ٓفسر سبب إط,ؽ البعض ـ1908الجهعٓات العنهاىٓة عاـ  هسهِ الجهعٓات  عمٍٓا، ٌو
لههتدة هىذ ْ لفمسطٓف اإباف فترة االحت,ؿ البٓرطاىالعنهاىٓة(، )عٓاتعنهاىٓة، وقد استهر عهؿ الجهال

 .(2013،يو ا)الهشٍر ـ 1917عاـ 

وقد ارتبط العهؿ األٌمْ الفمسطٓىْ تآرخًٓا بالعواهؿ الوطىٓة والسٓاسٓة، وظؿ رافدًا ٌاهًا  
هىذ اىتٍاء الحرب هف روافد العهؿ الوطىْ، وداعهًا وهساىدًا أساسًٓا لمحركة الوطىٓة الفمسطٓىٓة 

ع,ف االىتداب البٓرطاىْ ـ1917لِ، واحت,ؿ فمسطٓف عاـ و العالهٓة األ ، ـ1922عاـ  عمٍٓا، وا 
وهف نـ إصدار وعد بمفور بتأسٓس وطف قوهْ لمٍٓود عمِ أرض فمسطٓف، وقٓاـ دولة إسرائٓؿ عاـ 

 ـ.1948
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طاتػاضحصمػاضرذغدػواضطظظ
 هقاوهةًا عمِ صعٓد الفمسطٓىٓة خ,ؿ ٌذي الهراحؿ دورًا ٌاه الهىظهات األٌمٓةولعبت  

ها الخطر األساسْ الذي ٍٓدد الهجتهع العربْ  الٍجرة الٍٓودٓة وهصادرة األراضْ باعتباٌر
الفمسطٓىْ هف جٍة وأي تطور اقتصادي اجتهاعْ هف جٍة أخرى كها ىشأت العدٓد هف الجهعٓات 

إلىساىٓة، واستهرت الفمسطٓىٓة، التْ ركزت ىشاطاتٍا عمِ تقدٓـ جهٓع أىواع الهساعدات اإلغانٓة وا
ٌذي الجهعٓات بتقدٓـ العدٓد هف الهساعدات االغانٓة إلِ هىكوبْ الحرب وال,جئٓف 

 (.23: 1999، )سالـالفمسطٓىٓٓف

ا التآرخْ بشكؿ  الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓةتتصؼ  بخاصٓة فٓردة، ىابعة هف تطوٌر
ىاقض حتِ هع الهفٍوـ الىظري األخرى، وبطٓرة تت الدوؿهخالؼ لتطور الهجتهعات الهدىٓة فْ 

لمهجتهع الهدىْ ىفسً، الذي ٓهنؿ كافة التىظٓهات التطوعٓة الحرة التْ تها الهجاؿ ها بٓف األسرة 
والدولة، ففْ حٓف ىشأت هعظـ هىظهات الهجتهع الهدىْ وتطورت ضهف إطار الدولة، ٓشٓر الكنٓر 

هدىْ الفمسطٓىْ فْ ظؿ غٓاب الدولة، هف الكتاب والباحنٓف إلِ حقٓقة ىشوء هىظهات الهجتهع ال
وغٓاب االستق,ؿ الوطىْ، وغٓاب السٓادة عمِ األرض وضعؼ هقوهات الهواطىة، وكاف ٌدفٍا 
األساسْ دعـ صهود الشعب الفمسطٓىْ وفضح جرائـ االحت,ؿ، ولكف بعد قٓاـ السمطة الفمسطٓىٓة 

ت الخٓٓرة والٍٓئات األٌمٓة فْ ـ ت ٓر الوضع، خاصة بعد إصدار قاىوف الجهعٓا1994فْ العاـ 
 & Costantini) عمِ توفٓر الخدهاتاسْ فْ عهمٍا ـ، حٓث أضحِ التركٓز األس2000العاـ 

Others, 2011)0 

 الهىظهات األٌمية الفمسطيىيةتصىيؼ ثاىيًا. 
 (62: 2008)هحهد، :ٓؼ الهىظهات عمِ ضوء األٌداؼ إلِٓهكف تصى

ْ أقدـ الهؤسسات فْ فمسطٓف واتخذت هف هؤسسات إغانٓة خٓٓرة "جهعٓات خٓٓرة .1 " ٌو
هساعدات األسر الفقٓرة وهىٍج " اإلحساف " وسٓمة لعهمٍا وقد لبت حاجات اجتهاعٓة وال 

 زالت تمبْ ذلؾ.
ْ هىظهات حدٓنة ىشأت بعد االىتفاضة األ .2 إباىٍا،  أولِ و هىظهات حشد وهىاصرة ٌو

 ،ة بالدٓهقراطٓة .... ال وتشهؿ هراكز بحث، وهؤسسات حقوؽ إىساف، وهراكز توعٓ
 وعبرت عف ضرورة بىاء وعْ دٓهقراطْ وطىْ.
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ة، وأغمبٍا هؤسسات تحولت هف الهىظهات الجهآٌٓرة باتجاي الهأسسة  .3 هؤسسات تىهٓو

ة فْ هجاؿ الصحة والزراعة والتعمٓـ ... ال  وهارست  دفت إلِ تقدٓـ خدهات تىهٓو ٌو
ا فْ ظؿ غٓاب خطة تىهوٓة هتكاهمة لمسمطة  الوطىٓة. دوٌر

 الهىظهات األٌمية الفمسطيىيةأٌهية . ثالثاً 

الهعروفة بأٌداؼ األلفٓة  ـ،2006هع صدور الونٓقة العالهٓة عف األهـ الهتحدة عاـ 
ة والتْ دعت الحكوهات والشعوب وهىظهات الهجتهع  ،النالنة والتْ تضهىت نهاىٓة أٌداؼ تىهٓو
حٓث أصبح إسٍاـ هىظهات الهجتهع  ،هشترؾ بالسعْ لتحقٓقٍا وفؽ خطة وبرىاهج عهؿ ،الهدىْ

وتخاطب قدراتٍا اإلٓجابٓة  ،أكنر إلحاحًا وتتوجً هباشرة إلِ ٌذي القوى ،الهدىْ فْ العهؿ التىهوي
 ؽ األٌداؼ النهاىٓة لٍذي الونٓقة.بحموؿ هف أجؿ تحقٓ ،فْ الهشاركةعمٓة والتفا

ىاؾ الكنٓر هف الهبررات والدوافع التْ تحفز الهجتهعا ادة االٌتهاـ فْ تأسٓس  ،تٌو عمِ ٓز
ىشاء هىظهات الهجتهع الهدىْ ٓجاد الدور اله,ئـ لٍا فْ تقدٓـ خدهاتٍا االجتهاعٓة ،وا   ،وا 

 واالقتصادٓة والصحٓة والنقافٓة ألبىاء الهجتهعات وهف ٌذي الدوافع ها ٓمْ:

 ،فْ دفع نهىٍا لئؾ الذٓف ال ٓساٌهواأو حتِ  ،الرغبة الهتزآدة فْ الحصوؿ عمِ خدهات هحددة -1
ها تكوف هجاىٓة  غالباً فإف هنؿ الخدهات  وعمًٓ ،الهدارس والجاهعات والهساجد :وهف األهنمة

 وهتاحة لمجهٓع.

 ،هىظهات الخاصة غٓر الٍادفة إلِ الربح هف الحصوؿ عمِ فوائد وهزآا هف الهجتهعالتتهكف  -2
هف حٓث الدعـ الحكوهْ  هتوفرة لمهىظهات الٍادفة لمربح سواء أو ،ربها تكوف غٓر هتاحة

وحصولٍا عمِ هوارد هالٓة إضافٓة  ،حصولٍا عمِ االعفاءات الهركبة والضٓربٓة ،واالجتهاعْ
 األفراد. أوسواء هف الحكوهة 

فْ ظؿ تزآد هعدالت  ،تىاهْ حاجات األفراد إلِ خدهات اجتهاعٓة ورغبات اقتصادٓة هتعددة -3
عف تزآد هعدالت البطالة والفقر فْ  فض,ً  ،التضخـ واىخفاض الهستوى االقتصادي والهعاشْ

 .العدٓد هف الدوؿ الىاهٓة واألقؿ تطوراً 
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 ،فْ تعٓزز بقاء الشعب الفمسطٓىْ عمِ أرضً ٌاهاً  وها زالت دوراً الهىظهات األٌمٓة لقد لعبت و 

ة والخدهات الت اعمىهف خ,ؿ تقدٓـ براهج االغانة االجتهاعٓة والتىهٓو  رغـ ،هٓة والصحٓة وغٌٓر
هر بٍا الشعب الفمسطٓىْ، ولعؿ ها ٓؤكد أٌهٓتٍا إىشاء وزارة خاصة  الظروؼ القاسٓة التْ هر ٓو

الهدىْ، والهرسوـ الرئاسْ الصادر بهىظهات الهجتهع الهدىْ باسـ وزارة شئوف هىظهات الهجتهع 
ر العهؿ األٌمْ وتىظٓـ العهؿ بٓف كافة ـ، 6/10/1999فْ  لٓشكؿ خطوة إلِ األهاـ فْ تطٓو
ىظهات الهجتهع الهدىْ الفمسطٓىٓة واألجىبٓة والجٍات الحكوهٓة الهختمفة، وبرزت هىظهات ه

ا ،الهجتهع الهدىْ الفمسطٓىٓة عمِ اخت,ؼ أىواعٍا عبر العقود الهاضٓة حهآة  فْ هف خ,ؿ دوٌر
هف كافة التحدٓات والهخاطر التْ كاىت وال تزاؿ تٍدد  ،الىسٓج االجتهاعْ لمهجتهع الفمسطٓىْ

كٓاىً ووجودي، ف ٓاب الدولة الفمسطٓىٓة أعطِ هىظهات الهجتهع الهدىْ خصوصٓة فٓردة هف 
 ىظهات األٌمية في فمسطيف(.هوقع شبكة اله)ىوعٍا هٓزتً عف غٓري هف األقطار العربٓة والعالهٓة

فْ إدارة الهجتهع الفمسطٓىْ فْ ظؿ ظروؼ  رئٓسٓاً  دوراً  الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓةلعبت  -4
فْ ظؿ  أو ـ،1994حتِ عاـ  -1967سواء فْ ظؿ االحت,ؿ االسرائٓمْ هف عاـ  ،تنىائٓةاس

إلدارة شئوف قطاع غزة والضفة  ـ،1994وجود السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة التْ أىشأت عاـ 
 والضفة ال ربٓة طرفاً  الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة فْ هحافظات غزةال ربٓة، حٓث أضحت 

هف حٓث حجـ وىوع هشاركتٍا وطبٓعتٍا فٍْ ت طْ جواىب هٍهة  ،ة التىهوٓةفْ العهمٓ نالناً 
هف الىسٓج الهجتهعْ وتوفرت لٍا البٓئة الدولٓة والدعـ  جزءً وأصبحت  ،هف احتٓاجات الهجتهع

ؿ التىهوي لحكوهات العالـ  الدولْ، حٓث أف ٌىاؾ توجً عالهْ جدٓد ىحو تقمٓص الدعـ والتهٓو
ا شٓركاً  ،هىٍا هع هىظهات الهجتهع الهدىْ التعاهؿ بدالً  وتوجًٓ وتركٓز ،النالث  رئٓسٓاً  باعتباٌر

دور حاضر وهستقبمْ فْ إرساء دعائـ الهجتهع  وٓىاط بٍذا القطاع أٓضاً  ،فْ عهمٓة التىهٓة
 .(113: 2013 ،)ٌىديوتعٓزز عهمٓة البىاء الهجتهعْ ،الهدىْ

 الهىظهات األٌمية الفمسطيىيةأٌداؼ . رابعاً 

هع التفٓرؽ  ،فْ فمسطٓف بتقدٓـ خدهات هختمفة وهتىوعة فْ هجاالت هتعددةالهىظهات األٌمٓة تقـو 
التْ تٍدؼ إلِ تعٓزز التىهٓة  ،وبٓف الخدهات والبراهج التىهوٓة ،ها بٓف البراهج االغانٓة والطارئة

دلؿ  ،ٓففْ فمسط الهىظهات األٌمٓةوهف ٌىا فقد توافقت الهجاالت التْ تىشط فٍٓا  ،الهستداهة ٓو
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والتْ ٓهكف تمخٓص أٌهٍا فٓها  ،األٌداؼ التْ تىطمؽ هىٍا ٌذي الهىظهاتٌذا التىوع عمِ اتساع 

 .(128: 1996 برغوثي،) :ٓمْ

 واجتهاعٓة. وتعمٓهٓةتقدٓـ الهساعدات االغانٓة عبر أىشطة صحٓة  -1

ر البىٓة التحتٓة والهساٌهة فْ التىهٓة الزراعٓة  -2 ا هف القطاعات ا أوتطٓو القتصادٓة غٌٓر
 وحهآة البٓئة.

باألىشطة هنؿ: ٓراض األطفاؿ والتنقٓؼ  أوتهكٓف الشباب وتىهٓة الطفؿ واالرتقاء بالوعْ  -3
 الهجتهعْ.

االسٍاـ فْ هعركة الىضاؿ الوطىْ التحرري هف خ,ؿ تعبئة وحشد الجهآٌر فْ عهمٓة  -4
حقوؽ الشعب الىضاؿ ضد االحت,ؿ وهواجٍة االستٓطاف وسٓاسات القهع، والدفاع عف 

تً أو الفمسطٓىْ االىساىٓة والسٓاسٓة والتصدي لكؿ الهح  وصوالً الت التْ استٍدفت طهس ٌٓو
 .سٓاساً إلِ ت ٓٓبً 

لِ تقدٓـ خدهات حكوهٓة داخؿ الوطىْ  -5 إرساء قاعدة لهجتهع فمسطٓف ٓهدىْ دٓهقراطْ وا 
 الهتهنؿ قبؿ قٓاـ السمطة الوطىٓة.

وتقع ٌذي االحتٓاجات خارج  ،ذات طابع هدىْ وأٌمْاالستجابة لتمبٓة احتٓاجات هجتهعٓة  -6
 اٌتهاـ السمطة التىفٓذٓة. أوهسؤولٓة 

 رفع الكفاءة الهٍىٓة هف خ,ؿ البحث والدورات الهٍىٓة الهتخصصة. -7

 هسحوقة. أوضاع فئات هٍهشة أو العهؿ عمِ تحسٓف  -8

مٓة الت ٓٓر ضاع الحٓاتٓة لمفرد بشكؿ عاـ واالسٍاـ فْ عهو االستجابة لضرورة تحسٓف األ -9
إزاء  ،هف خ,ؿ التأنٓر بالقواىٓف والتشٓرعات والسٓاسات العاهة وتعبئة الرأي العاـ ،االجتهاعْ

 هجهوعة هواضٓع تٍـ الهجتهع. أوهوضوع هحدد 
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ذي الهٍاـ  ،الهساٌهة فْ رفع قدرات الهجتهع هف خ,ؿ دورات التدٓرب والتنقٓؼ التىهوي .10 ٌو

ٌذي  عاتؽة هها رفع بدوري هف حجـ الهٍاـ الهرهٓة عمِ لبىة ٌاهة هف لبىات عهمٓة التىهٓ
 هىظهات ورفع هف درجة تفاعمٍا واحتكاكٍا هع الهجتهع.ال

 الهىظهات األٌمية الفمسطيىيةالصعوبات والتحديات التي تواجً . خاهساً 
 ،ٍاإف الوضع الحالْ لمهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة ٓشٓر إلِ وجود العدٓد هف التحدٓات أهاه      

ر  ،كْ تعهؿ بفاعمٓة ا فْ بىاء الهجتهع الهدىْ الفمسطٓىْ، فعمٍٓا أف تعهؿ عمِ تطٓو ولتقوـ بدوٌر
هكاىٓات بشٓرة وتىظٓهٓة ،بىٓتٍا الهؤسساتٓة كْ تت,ءـ هع حجـ الدور الهىاط  ،وتهتمؾ قدرات وا 

تت,ءـ هع التْ لـ تعد  ،بٍا، حٓث ال ٓزاؿ البعض هف ٌذي الهىظهات ٓعهؿ عمِ طٓرقة الهاضْ
ر ىفسًو االهرحمة الحالٓة وح فوقع فْ خطأ تبىِ سموكًا أشبً  ،ؿ جزء هف ٌذي الهىظهات تطٓو
 .(20: 2005، )إبراٌيـاص فْ العهؿبسموؾ القطاع الخ

ر قطاع الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة ضعؼ الهؤسسات األٌمٓة  استراتٓجٓةوقد أكدت        تطٓو
ادة فْ األنر السمبْ لمهساعدات التْ تتمقاٌا الهىظهاتحٓث أشارت إلِ أف  ،الفمسطٓىٓة  ٌىاؾ ٓز

والذي حوؿ عمِ ها ٓبدو الهؤسسات األٌمٓة إلِ اهتداد لمهاىحٓف، كها أىً ٌىاؾ شعور  ،األٌمٓة
 ،حٓث أف األهواؿ التْ تتمقاٌا ال تىسجـ هع الخدهات التْ تقدهٍا ،بعدـ كفاءة الهؤسسات األٌمٓة
ؼ بشأف الهىافسة بٓف الهؤسسات األٌمٓة و االحكوهٓة، كها وتوجد هخوأصبحت تكرر الخدهات 

ىاالستراتٓجٓةوغٓاب الشفافٓة والهساءلة والرؤٓة  س ٓحوؿ تسَٓ  الهخاوؼالؾ العدٓد هف ، ٌو
 رىة هع الهراحؿ الهتقدهة لىشأتٍاأكنر هف ال,ـز وعدـ ارتباطٍا بالهجتهع هقا ،الهؤسسات األٌمٓة

ا  .(12: 2010هؤسسات األٌمية الفمسطيىية، )هركز تطوير الوتطوٌر
ة ؿ الهؤسساتْ الحالْ وتشخٓص واقعًولتسمٓط الضوء عمِ واقع العه       ، قدـ هؤتهر "رٓؤ

ة لهواجٍة  نار الحرب والحصار عمِ قطاع غزة" فْ جمستً حوؿ "واقع الهىظهات األٌمٓة  تىهٓو
لعهؿ األٌمْ، وتوصؿ إلِ هجهوعة هف راؽ عهؿ هف الباحنٓف الهعىٓٓف بهجاؿ اأو  فاؽ وتحدٓات" 

التوصٓات والسٓاسات التْ تٍدؼ إلِ االرتقاء بدور الهؤسسات األٌمٓة الفمسطٓىٓة، وهف أبرز ٌذي 
اجٍة آثار الحرب والحصار، :)الجاهعة اإلسالهية، هؤتهر رؤية تىهوية لهو التوصٓات ها ٓمْ

2010) 
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ـ عمِ تح .1   ،سٓف قدراتٍـ التعمٓهٓة وخبراتٍـتشجٓع فرص التطور الهؤسسْ الذاتْ، وحفٌز

هف خ,ؿ التواصؿ هع الهؤسسات التعمٓهٓة  ،وتوفٓر هىح دراسٓة داخمٓة وخارجٓة لمعاهمٓف
بٓة واضحةالهحمٓة والعربٓة واأل  .جىبٓة، ووضع براهج تدٓر

ر  .2 العهؿ الجاد عمِ تحسٓف هستوى االستقرار الوظٓفْ فْ الجهعٓات، وذلؾ هف خ,ؿ تطٓو
األهاف الهستقبمْ وتوفٓر  ،ة ىٍآة الخدهة، وتوفٓر صىدوؽ لمضهاف االجتهاعْىظاـ هكافأ

 .فْ حاؿ التقاعد
لدى الجٍات الرسهٓة الهشرفة والهتابعة  ،وحدة خاصة بجودة األداء أواستحداث دائرة  .3

فْ الهراجعة  ،لهؤسسات العهؿ األٌمْ، بحٓث ال ٓىحصر دور الجٍات الرسهٓة فقط
ر. والهحاسبة بؿ ٓجب أف  ٓتعداي إلْ التطٓو

هها ٓسٍـ فْ  ،تدٓرب هتخذي القرارات اإلدآرة فْ هجاؿ التحمٓؿ الهالْ واتخاذ القرارات .4
ادة قدرة هتخذي القرارات عمِ التعاهؿ بفعالٓة هع البٓاىات الهالٓة.  ٓز

 ،تىظٓـ هسابقات دوٓرة بهستوٓات هتعددة بٓف الهؤسسات األٌمٓة هف قبؿ الجٍات الرسهٓة .5
 وتحسٓف جودة العهؿ والخدهة. ،لخمؽ تىافس ٓدفع إلِ االرتقاء باألداء ،ت هختصةجٍا أو

بٓة  ،تعٓزز التفكٓر االستراتٓجْ لدى الهؤسسات .6 عبر القٓاـ بعقد ورش عهؿ ودورات تدٓر
هكف لمبراهج  وفقاً  ،هستهرة لبرىاهج عهؿ سىوي، وتقدٓـ الحوافز الهادٓة والهعىوٓة لذلؾ ٓو
بٓة ات لمتعاطْ هع الهستقبؿ، هف خ,ؿ التركٓز أف تىهْ  ،التدٓر ر السٓىآرٌو هٍارة تطٓو

وورش العهؿ عمِ الىظرة الشهولٓة لمهؤسسة وبٓئتٍا الهحٓطة،  ،عمِ البراهج التدٓربٓة
ر رسائؿ وأٌداؼ واضحة إلدارات الجهعٓات والعاهمٓف فٍٓا ذا ٓتطمب  ،واالٌتهاـ بتطٓو ٌو

 .حرص الجهٓع عمِ تطبٓقٍادٌا كْ ٓفْ إعدا ،تعٓزز درجة هشاركة العاهمٓف
التْ تقوـ بٍا هؤسسات  ،دعوة وسائؿ اإلع,ـ لتسمٓط الضوء عمِ الفعالٓات واألىشطة .7

 العهؿ األٌمْ لتعٓزز هبدأ الشفافٓة والهساءلة لدٍٓا.
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 هىظهات الهجتهع الهدىي الفمسطيىي: تعداد الثالثالهطمب 
 تهٍيد:

 هف استنىائٓة لحالة العشٓرف، القرف بدآة ىذه الحدٓث الفمسطٓىْ الهجتهع تعّرض
ًا، تختمؼ حالة األجىبْ، االستعهار ًا وهظٍٓر ٓر  العالـ، سادت التْ االستعهار أشكاؿ باقْ عف جٌو
 الفمسطٓىْ الهجتهع لت ٓٓب أص,ً  الٍادؼ ،"الكولوىٓالْ" اإلح,لْ االستعهار ٌو ٌىا والهقصود

 ٓتىاقض ها والتفكٓر واألٌداؼ السهات هف ٓحهؿ هجتهع أىقاضً، عمِ  خر هجتهع وخمؽ، عهمٓاً 
 لبىٓة والىٍائْ الهىظـ الٍدـ عهمٓة إىجاز أجؿ هف ،الفمسطٓىْ الهجتهع ٓحهمً ها هع ،تهاهاً 

قاهة ،الفمسطٓىْ الهجتهع ا التْ ،الجدٓدة الهجتهعات سهات ٓحهؿ جدٓد بدٓؿ هجتهع بىٓة وا   غادٌر
 الوجود عف ٓكؼ أف لً أٓرد الذي ،القدٓـ بالهجتهع االعتىاء أو االٌتهاـ دوف الجدٓد الهجتهع أفراد
 .ال ٓرب الجدٓد الهجتهع فْ تهاهاً  والذوباف التهانؿ أو

زاء  لهجابٍة عهمٓة وسائؿ خمؽ الفمسطٓىْ الهجتهع عمِ كاف االستنىائْ، الوضع ٌذا وا 
 الىاش  الفمسطٓىْ الهدىْ الهجتهع جاىب هف هةو االهق وسائؿ لِأو  بدأت وقد وأٌدافً، الهخطط ٌذا
ر، سٓاسٓة الهظٍر، هدىٓة جهعٓات شكؿ عمِ الهاضْ القرف عشٓرىٓات فْ ْ الجٌو  الجهعٓات ٌو

 رفض عف لمتعبٓر الفمسطٓىٓة الهدف غالبٓة فْ أقٓهت التْ ،الفمسطٓىٓة الهسٓحٓة اإلس,هٓة
 ههن, االستٓطاىْ وىْالصٍٓ لمهشروع الهختمفة الدٓىٓة طوائفً عبر الفمسطٓىْ الهدىْ الهجتهع
 .بمفور بوعد

شاشة ضعؼ ورغـ ا واقتصار الجهعٓات تمؾ ٌو  فْ سٓاسٓة هحددة هىاسبات عمِ دوٌر
 التْ الفمسطٓىْ الهدىْ الهجتهع لهىظهات لِو األ والقاعدة الحقٓقْ الجىٓف شكمت أىٍا إال ،غالبٓتٍا
 .الحقاً  شكمت

ذا  ٌذا استقرار عمِ دلٓ,ً  تهنؿ ر خ هجتهع أي فْ الهدىْ الهجتهع هىظهات كاىت وا 
ا شكمت الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة أف إال وطىً، فْ بىٓتً ورسوخ ،الهجتهع  ورداً  استجابة بدوٌر

ا التْ التطورات عمِ  القرف بدآة هىذ الصاخبة حٓاتً فترات خ,ؿ ،الفمسطٓىْ الهجتهع اجتاٌز
 همزهة أىٍا حٓث خاصة، أٌهٓة الهىظهات لٍذي ٓعطْ الذي األهر الراٌىة، الفترة وحتِ العشٓرف
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 اضغصلػاضثاظياضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ

اتػاضحصمػاضرذغدػواضطظظط

 اضغصلػاضثاظي

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ
 الهدىْ الهجتهع صراع هراحؿ هف هرحمة كؿ فْ واحدة هٍهة هف وأكنر واحد دور هف أكنر بأداء

 هستقمة دولة إلقاهة تهٍٓداً  والبىاء باألرض التشبث أو الصهود أو البقاء أجؿ هف ،الفمسطٓىْ
 .البحث خ,ؿ هف سٓظٍر كها سمٓـ، هدىْ لهجتهع

 . تعداد هىظهات الهجتهع الهدىي الفمسطيىيالً أو 
هىظهات الهجتهع الصادرة عف وزارة الداخمٓة، أف عدد  هىظهات الهجتهع الهدىْتظٍر إحصائٓات 

ظٍر جدوؿ  ،هىظهة (863)فْ قطاع غزة بمغ الهدىْ  ( توٓزع تمؾ الهىظهات حسب 5رقـ )ٓو
 .الهحافظات

 ( 5جدوؿ رقـ)
 3112لعاـ سب الهحافظات حتوزيع الهىظهات غير الحكوهية 

 العدد اسـ الهحافظة ـ
 123 الشهاؿ  -1
 488 غزة  -2
 100 خاىٓوىس  -3
 66 رفح  -4
 86 الوسطْ  -5

  863جهوع                       اله
 (08/09/2013الهصدر: اإلدارة العاهة لمشؤوف العاهة والهىظهات غير الحكوهية، وزارة الداخمية: غزة )

ف أكنر هحافظة فٍٓا تركٓز لهىظهات الهجتهع الهدىْ، ٌْ هحافظة ٓتضح هف الجدوؿ السابؽ أ
( حٓث تهنؿ الهركز الرئٓس لهحافظات غزة، نـ هحافظة 488غزة حٓث بمغ عددٌا )

(، وأخٓرًا هحافظة رفح 86طِ)(، نـ هحافظة الوس100(، نـ هحافظة خاىٓوىس)123الشهاؿ)
عود ذلؾ لكوف هدٓىة غزة تهنؿ التجهع السكا(، 66) ىْ األكبر فْ قطاع غزة، إضافة إلِ كوىٍا ٓو

 العاصهة السٓاسٓة واالقتصادٓة لقطاع غزة.
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 اضغصلػاضثاظي

 اضغصلػاضثاظياضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ

 اضغصلػاضثاظي

اضحصمػاضرذغدػواضطظظطاتػ
 ( 6جدوؿ رقـ)

 3112 لعاـالهىظهات حسب أىواع الهىظهات توزيع 

 العدد ىوع الجهعية الرقـ العدد ىوع الجهعية الرقـ
 34 الهىظهات الزراعٓة .11 75 هىظهات الهعاقٓف  .1
 17 هىظهات التعمٓـ .17 3 هىظهات فروع الضفة  .2
 16 هىظهات التعمٓـ العالْ .11 27 الهىظهات الىقابٓة  .3
 8 الهؤسسات العائمٓة والعشائٓرة .12 17 هىظهات البٓئة  .4
 9 هىظهات حقوؽ اإلىساف .13 1 هىظهات األخوة  .5
 47 الهىظهات الطبٓة .14 54 هىظهات النقافة والفىوف  .6
 7 الخٓرجٓفهىظهات  .15 44 الهىظهات األجىبٓة  .7
 3 هىظهات الصداقة .16 25 هىظهات جهعٓات األهوهة والطفولة  .8
 .17 7 هىظهات السٓاحة وأنار  .9

 
 56 هىظهات الشباب والٓراضة

 166 الهىظهات اإلجتهاعٓة  .10

 863 الهجهوع الكمي                                                                       

 (08/09/2013هىظهات غير الحكوهية، وزارة الداخمية: غزة )لمدارة العاهة لمشؤوف العاهة الهصدر: اإل

الصادر عف اإلدارة العاهة  ،حسب "ىوع الهىظهة" كها أظٍر جدوؿ تصىٓؼ هىظهات الهجتهع الهدىْ
ر عددًا بم ت األكن االجتهاعٓةأف الهىظهات  ،لمشؤوف العاهة والهىظهات غٓر الحكوهٓة بوزارة الداخمٓة

 .هىظهة (388هف هىظهات الهجتهع الهدىْ، حٓث بمغ عددٌا ) األخرىهقارىة باألىواع 

هىظهات الهجتهع الهدىْ فْ ب بكافة العاهمٓفٓتهنؿ وهف خ,ؿ الىتائج السابقة فإف هجتهع الدراسة 
ـ: ) ،هحافظات قطاع غزة  هدٓر أو برىاهج هدٓر ،تىفٓذي هدٓر ،ىائب الهدٓر العاـ ،الهدٓر العاـٌو

، االستراتٓجٓةوذلؾ بسبب أف ٌىاؾ هت ٓرات كالهساءلة وال,هركٓزة، الرؤٓا ورئٓس قسـ(،  هشروع
اة والفاعمٓة و ااـ هجمس اإلدارة، وهت ٓرات أخرى كالشفافٓة والعدؿ والهسوهٍ بهسؤولٓاتهرتبطة أكنر 

اإلدارة التىفٓذٓة، لذلؾ سعِ وهٍاـ  بهسؤولٓاتوالكفاءة، وتحقٓؽ اإلجهاع، واألىظهة الداخمٓة هرتبطة 
ٓف لضهاف دقة أكبر فْ الىتٓجة.  الباحث لجهع الهعموهات هف ك, الهستٓو
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طظؼجغظػاضدرادظ

 اضغصلػاضثاضث

طظؼجغظػاضدرادظ
 

 

 

 

 

 

 

 انثانث انفصم
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 اضغصلػاضثاضثطظؼجغظػاضدرادظ

طظؼجغظػاضدرادظ

 اضغصلػاضثاضث

طظؼجغظػاضدرادظ

 تهٍيد:
جراءاتٍا هحوراً   ،ٓتـ هف خ,لً اىجاز الجاىب التطبٓقْ هف الدراسة رئٓسٓاً  تعتبر هىٍجٓة الدراسة وا 

وؿ عمِ البٓاىات الهطموبة إلجراء التحمٓؿ اإلحصائْ لمتوصؿ إلِ الىتائج وعف طٓرقٍا ٓتـ الحص
ا فْ ضوء أدبٓات  وبالتالْ تحقؽ األٌداؼ التْ  ،الدراسة الهتعمقة بهوضوع الدراسةالتْ ٓتـ تفسٌٓر

 تسعِ إلِ تحقٓقٍا. 
سة وكذلؾ أداة الدرا ،ةالدراسوعٓىة وهجتهع  هتبعىٍج اللمه ؿ ٌذا الفصؿ وصفاً و اتىحٓث 

او ا، عدادٌإالهستخدهة وطٓرقة  ٌر  كها ٓتضهف وصفاً  ،وهدى صدقٍا ونباتٍا ،كٓفٓة بىائٍا وتطٓو
واألدوات التْ تـ استخداهٍا لجهع  ،أداة الدراسة وتقىٓىٍا تصهٓـفْ  تـ إتباعٍالإلجراءات التْ 
ىتٍْ الفصؿ بالهعالجات االبٓاىات الدراسة،  ىات لبٓافْ تحمٓؿ ا خدهتاستالتْ  حصائٓةٓو
 .ٓمْ وصؼ لٍذي اإلجراءات اوفٓه، واستخ,ص الىتائج

 الدراسػػػة أسموب .الً أو 
 أسػػئمة الدراسػػة بهػػا ٓتىاسػػب هػػعاإلجابػػة عمػػِ  ٓحػػاوؿاتبػػع الباحػػث الهػػىٍج الوصػػفْ التحمٓمػػْ الػػذي 

شهؿ ذلؾ تحمٓؿ الظاٌرة، وبٓئتٍا، وبٓاف الع,قػة بػٓف هكوىاتٍػا،  وطبٓعة الظاٌرة هوضوع البحث، ٓو
 أوالتصػىٓفات  أوالفئػػات  أوالع,قػػات  أوالشػروط  أوِ ذلػؾ أف الوصػؼ ٓػتـ أساسػًا بالوحػدات وهعى

األىساؽ التْ توجػد بالفعػػؿ، وقػد ٓشػهؿ ذلػؾ أراء حولٍػا واالتجاٌػات إزائٍػا، وكػذلؾ العهمٓػات التػْ 
 الظاٌرة.  ؿ كٓؼ تعهؿأو تتضهىٍا وأنار التْ تحدنٍا، وهعىِ ذلؾ أف الهىٍج الوصفْ ٓهتد إلِ تى

 لهعموهات:استخدهت الدراسة هصدريف أساسيف لجهع ا وقد

ػع اسػتبٓاىات لدراسػة بعػض هفػردات  :ليةو البياىات األ  -1 وذلؾ بالبحث فػْ الجاىػب الهٓػداىْ بتوٓز
البحػػث وحصػػر وتجهٓػػػع الهعموهػػات ال,زهػػة فػػػْ هوضػػوع البحػػث، وهػػػف نػػـ تفٓر ٍػػا وتحمٓمٍػػػا 

، اإلحصػػائْ SPSS(Statistical Package for Social Science)باسػػتخداـ برىػػاهج 
بٍدؼ الوصوؿ لدالالت ذات قٓهة وهؤشرات تػدعـ  ،الهىاسبة حصائٓةواستخداـ االختبارات اال

 هوضوع الدراسة.
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 اضغصلػاضثاضث

 اضغصلػاضثاضثطظؼجغظػاضدرادظ

طظؼجغظػاضدرادظ

 اضغصلػاضثاضث

طظؼجغظػاضدرادظ
والدراسات السابقة  ،الهىشورات الخاصةاجعة الكتب والدوٓرات و تهت هر  :البياىات الثاىوية-2

، مْ الشبكة العىكبوتٓة )االىترىت(عمهٓة والهقاالت والونائؽ عوالهراجع العربٓة واألجىبٓة والهج,ت ال
وتساعد ، هعآٓر الحكـ الرشٓدبواقع تطبٓؽ الدراسة، والتْ  تتعمؽ الهتعمقة بالهوضوع قٓد  أو
لهصادر الناىوٓة فْ الدراسة، التعرؼ عمِ األسس والطرؽ العمهٓة السمٓهة فْ كتابة الدراسات، ا

 .الدراسة خر الهستجدات التْ حدنت وتحدث فْ هجاؿ أخذ تصور عاـ عف  وكذلؾ
 الدراسة وعيىة هجتهع .ثاىياً 

وبذلؾ  ،هجتهع الدراسة ٓعرؼ بأىً جهٓع هفردات الظاٌرة التْ ٓدرسٍا الباحث: أ.  هجتهع الدراسة
عمِ هشكمة  وىوف هوضوع هشكمة الدراسة، وبىاءً ف هجتهع الدراسة ٌو جهٓع األفراد الذٓف ٓكإف

فْ هحافظات  يةالهىظهات األٌمية الفمسطيىٓتهنؿ فْ وأٌدافٍا فاف الهجتهع الهستٍدؼ  الدراسة
هىظهات غٓر لماإلدارة العاهة لمشئوف العاهة  احصائٓةهىظهة حسب  (863والبالغ عددٌا) ،غزة

 .الحكوهٓة بوزارة الداخمٓة
 (7)رقـ جدوؿ

 يوضح عدـ هىظهات الهجتهع الهدىي في قطاع غزة

 العدد ظةاسـ الهحاف ـ
 123 الشهاؿ 1
 488 غزة 2
 86 الوسطِ 3
 100 خاىٓوىس 4
 66 رفح 5
 863 الهجهوع الكمي 
 8/9/2013هىظهات غير الحكوهية بوزارة الداخمية اإلدارة العاهة لمشئوف العاهة لمالهصدر:  

حٓث تـ وزارة الداخمٓة،  احصائٓةهىظهة بىاء عمِ ( 100عدد ) اختٓارتـ  :عيىة الدراسػػةب. 
 استهارة( 80)عدد استرجاع تـو  ،كبرى الهىظهات األٌمٓة هف حٓث اإلٓرادات والهصآرؼ اختٓار
 فْ والهتهنمةعٓىة الدراسة  فْ الوظٓفٓة الهراكز أصحاب وتحدٓد اختٓار تـحٓث  ،لمتحمٓؿ صالحة
 هدير أو ىاهجبر  هدير تىفيذي، هدير ،العاـ ىائب الهدير ،العاـ الهدير): التالٓة الهراكز إحدى

 .(ورئيس قسـ هشروع
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 اضغصلػاضثاضث

 اضغصلػاضثاضثطظؼجغظػاضدرادظ

ظػاضدرادظطظؼجغ

 اضغصلػاضثاضث

طظؼجغظػاضدرادظ
 إلِ قسهٓف:العٓىة اىقسهت و 

 الهستخدهة تٍاالدراسة وص,حٓ ةمتأكد هف س,هة أدال ٌدفتوالتْ  العيىة االستطالعية: - أ
الدراسة  ة، حٓث قاـ الباحث بتطبٓؽ أدااالدراسة، هف خ,ؿ حساب الصدؽ والنبات لٍفْ 

 (20) عددٌا والبالغ ،الهستٍدفةمٓة الهىظهات األٌهف  هىتظهة عمِ عٓىة عشوائٓة
هها طهأف الباحث  ،سمٓهة الستباىات وتفٓر ٍا، وكاىت جهٓعٍا، وتـ جهع اهىظهة

 لص,حٓة االستباىة.
واشتهمت عٓىة الدراسة الدراسة،  أسئمةف إلجابة علوالتْ تٍدؼ عيىة الدراسة الفعمية:  - ب

 (.)هحؿ الدراسة الهىظهات األٌمٓةهف هىظهة ( 80عمِ عدد )

 االستباىةثالثًا. خطوات بىا  
ا ح ٌر  :ٓث هرت بعدة هراحؿ أٌهٍا ها ٓأتْاستخدـ الباحث استباىة تـ إعدادٌا وتطٓو

وهف  ،والخاص بهوضوع الدراسة هبادئ وهعايير الحكـ الرشيدتهت هراجعة بعض ها كتب عف  .1
ف واقػػع الحكػػـ عػػبحٓػػث ٓعبػػر كػػؿ هىٍػػا  ،نػػـ اختٓػػار وتحدٓػػد العبػػارات الهىاسػػبة لكػػؿ هحػػور هىٍػػا

 .والصعوبات التْ تواجٍٍا ،الرشٓد فْ الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة
 فػػػْ الهىشػػػورة األبحػػػاث وبعػػػض ،والػػػدكتوراي الهاجسػػػتٓر رسػػػائؿ هػػػف هجهوعػػػة عمػػػِ االطػػػ,ع تػػػـ .2

 . الحكـ الرشٓد هىٍا ٓتكوف التْ الهواضٓع
فْ هجاؿ  ،صصٓفهتخعمِ عدد هف أعضاء ٌٓئة تدٓرس  االستباىةفقرات وعبارات تـ عرض  .3

 ،فْ عدد هف الجاهعات الفمسطٓىٓةٓعهموف  واستشآرٓف، ،إدارة األعهاؿ وأساتذةالحكـ الرشٓد 
مة والههٓزة، وذلؾ  ،هىظهات الهجتهع الهدىْفْ باإلضافة لمعاهمٓف  هف أصحاب الخبرات الطٓو

 أور هىاسبة هف أجؿ قراءة العبارات بتفحص وتـ تعدٓؿ وحذؼ العبارات التْ ٓعتقدوف أىٍا غٓ
 غٓر صالحة لمدراسة.

 الدراسة اة. أدرابعاً 
 الهىظهات األٌميةالحكـ الرشيد في  هعاييرها هدى تطبيؽ " :حوؿالدراسة استباىة إعداد تـ 

و عبارة  ؿ:واأل  ن,ث أقساـ رئٓسٓة عمِ االستباىة حٓث اشتهمت، "هحافظات غزة الفمسطيىية في ٌو
فقرات  فكاىت : الثالث ، أهاخصائص الهىظهةو عبارة عف ٌو الثاىي، أها خصائص العاهمٓفعف 
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طظؼجغظػاضدرادظ

 اضغصلػاضثاضث

طظؼجغظػاضدرادظ
في الفمسطيىية الهىظهات األٌمية الحكـ الرشيد في  هعاييرهدى تطبيؽ " حوؿ ، االستباىة

 تْ:وتكوىت هف أ" هحافظات غزة
 فػػػػػْ هحافظػػػػػات غػػػػػزة الهىظهػػػػػات األٌميػػػػػة الفمسػػػػػطيىيةالحكػػػػػـ الرشػػػػػيد فػػػػػي  هعػػػػػاييرواقػػػػع تطبٓػػػػػؽ   . أ

 قرة وكاىت كالتالْ:ف (65)وتكوىت هف 

 (8جدوؿ رقـ)
 يوضح عدد فقرات هعايير الحكـ الرشيد

 عدد الفقرات الهعيار ـ
 9 ؿ: الهشاركةوالهعيار األ  1
 8 الهعيار الثاىي: تطبيؽ األىظهة الداخمية 2
 7 الهعيار الثالث: الشفافية 3
 6 الهعيار الرابع: االستجابة 4
 6 الهعيار الخاهس: التوافؽ 5
 8 والهساواةهعيار السادس: العدؿ ال 6
 7 الهعيار السابع: الكفا ة والفعالية 7
 6 الهعيار الثاهف: الهسا لة 8
 8 الهعيار التاسع: الرؤية االستراتيجية 9

 65 اإلجهالْ 

 تـ إعدادي هف قبؿ الباحث الهصدر:

هعآٓر تطبٓؽ  فْ ،فْ هحافظات غزة الفمسطٓىٓة الهىظهات األٌمٓةالصعوبات التْ تواجً   . ب
 فقرة. (11)الحكـ الرشٓد وتكوىت هف 

سػػتباىة، بحٓػػث ٓتػػػـ لتصػػحٓح فقػػرات اال خهاسػػْقػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ هقٓػػاس  :تصحيػػػح االسػػتباىة
الهىظهػػات األٌميػػة الفمسػػطيىية فػػي الحكػػـ الرشػػيد فػػي  هعػػاييرهػػا هػػدى تطبيػػؽ التصحٓػػػح حػػوؿ "

 . "هحافظات غزة
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طظؼجغظػاضدرادظ

 اضغصلػاضثاضث

طظؼجغظػاضدرادظ
 (9)رقـجدوؿ 

 جاباتاال يوضح هقياس

هوافؽ بدرجة  
 ضعيفة جدا

هوافؽ بدرجة 
 ضعيفة

هوافؽ بدرجة 
 هتوسطة

هوافؽ بدرجة 
 كبيرة

هوافؽ بدرجة 
 كبيرة جدا

 1 2 3 4 5 

 أداة الدراسة ؽخاهسًا. صد
صػػدؽ االسػػتباىة ٓعىػػْ التأكػػد هػػف أىٍػػا سػػوؼ تقػػٓس هػػا أعػػدت لقٓاسػػً، كهػػا ٓقصػػد بالصػػدؽ شػػهوؿ 

أف تدخؿ فْ التحمٓؿ هف ىاحٓة، ووضػوح فقراتٍػا وهفرداتٍػا هػف االستقصاء لكؿ العىاصر التْ ٓجب 
 .(2119)عبيدات وآخروف، حٓث تكوف هفٍوهة لكؿ هف ٓستخدهٍاىاحٓة ناىٓة، ب

 Internal Validity صدؽ االتساؽ الداخمي -
ٓقصد بصدؽ االتساؽ الداخمْ هدى اتساؽ كؿ فقرة هف فقرات االستباىة هع الهحور الذي تىتهْ إلٓة 

وذلػػؾ هػػف خػػ,ؿ حسػػاب هعػػاه,ت  ل,سػػتباىةلفقػػرة، وقػػد قػػاـ الباحػػث بحسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمْ ٌػػذي ا
االرتبػػاط بٓرسػػوف بػػٓف كػػؿ فقػػرة هػػف فقػػرات االسػػتباىة والدرجػػة الكمٓػػة ل,سػػتباىة، والىتػػائج هوضػػحة هػػف 

 خ,ؿ الجدوؿ التالْ:

 (10جدوؿ رقـ)
 الدرجة الكمية لالستباىةيوضح هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات االستباىة و 

 تطبيؽ األىظهة الداخمية الهشاركة
رقى

انفقرة
يعبيالثاالرتببط

يستوىاندالنت
يعبيالثاالرتببطرقىانفقرة

يستوىاندالنت

1 0.81 0.00** 1 0.91 0.00** 

2 0.92 0.00** 2 0.91 0.00** 

3 0.89 0.00** 3 0.92 0.00** 

4 0.91 0.00** 4 0.91 0.00**

50.860.00** 50.87 0.00** 

60.840.00**60.90 0.00**

70.920.00**70.91 0.00**

80.840.00**80.77 0.00**

9
0.85

0.00**
 



 االستجابة الشفافية
رقى

انفقرة
يعبيالثاالرتببط

يستوىاندالنت
يعبيالثاالرتببطرقىانفقرة

يستوىاندالنت

1 0.630.00**1 0.910.00**

2 0.690.00**2 0.890.00**

3 0.820.00**3 0.920.00**
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 اضغصلػاضثاضثطظؼجغظػاضدرادظ

دظطظؼجغظػاضدرا

 اضغصلػاضثاضث

طظؼجغظػاضدرادظ
4 0.820.00**4 0.920.00**

50.790.00**50.820.00**

60.920.00**60.780.00**

70.880.00**

 العدؿ والهساواة التوافؽ
يستوىاندالنتيعبيالثاالرتببطقرةرقىانفيستوىاندالنتيعبيالثاالرتببطرقىانفقرة

10.860.00** 1 0.87 0.00** 

20.910.00** 2 0.81 0.00** 

30.950.00** 3 0.92 0.00** 

40.940.00** 4 0.92 0.00** 

50.880.00** 50.89 0.00** 

60.910.00** 60.85 0.00** 

70.93 0.00** 

 80.89 0.00** 

 الهسا لة الفعاليةالكفا ة و 
يستوىاندالنتيعبيالثاالرتببطرقىانفقرةيستوىاندالنتيعبيالثاالرتببطرقىانفقرة

1 0.850.00** 1 0.850.00** 

2 0.890.00** 2 0.860.00** 

3 0.740.00** 3 0.860.00** 

4 0.900.00** 4 0.920.00** 

50.890.00** 50.930.00** 

60.890.00** 60.890.00** 

70.880.00** 

 الصعوبات التي تواجً الهىظهات الرؤية االستراتيجية
يستوىاندالنتيعبيالثاالرتببطرقىانفقرةيستوىاندالنتيعبيالثاالرتببطرقىانفقرة

1 0.890.00** 1 0.67 0.00** 

2 0.910.00** 2 0.65 0.00** 

3 0.890.00** 3 0.53 0.00** 

4 0.940.00** 4 0.3 0.00** 

50.920.00** 50.68 0.00** 

60.930.00** 60.38 0.01**

70.940.00** 70.67 0.00** 

80.940.00** 80.39 0.01**

 90.59 0.00** 

 100.59 0.00** 

 110.38 0.01**

 05.0داؿ إحصائٓا عىد  ط** االرتبا

 05.0غٓر داؿ إحصائٓا عىد  طاالرتبا //
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 اضغصلػاضثاضثطظؼجغظػاضدرادظ

طظؼجغظػاضدرادظ

 اضغصلػاضثاضث

طظؼجغظػاضدرادظ
ة  ،(10)رقـ تبٓف هف الىتائج الهوضحة فْ جدوؿ  أف فقرات االستباىة تتهتع بهعاه,ت ارتباط قٓو

، 0.38حت هعاه,ت االرتباط بٓف )و ا(، حٓث تر 0.05عىد هستوي داللة أقؿ هف ) إحصائٓاً  ةودال
ذا ٓدؿ عمِ أف 0.94  االستباىة بفقراتٍا تتهتع بهعاهؿ صدؽ عالْ.(، ٌو

 :Reliabilityثبات االستباىة سادسًا. 
ػع االسػتباىة أكنػر هػف  ٓقصد بنبات االستباىة أف تعطػْ ٌػذي االسػتباىة ىفػس الىتٓجػة لػو تػـ إعػادة توٓز

بعبػػارة أخػػرى أف نبػػات االسػػتباىة ٓعىػػْ االسػػتقرار فػػْ ىتػػائج  أوهػػرة تحػػت ىفػػس الظػػروؼ والشػػروط، 
ػػا بشػػكؿ كبٓػػر فٓهػػا لػػو تػػـ إعػػادة توٓزعٍػػا عمػػِ أفػػراد العٓىػػة عػػدة هػػرات خػػ,ؿ  ،سػػتباىةاال وعػػدـ ت ٌٓٓر

قتٓف:  فترات زهىٓة هعٓىة، وبعد تطبٓؽ االستباىة تـ حساب النبات ل,ستباىة بطٓر
 :Cronbach's Alpha Coefficientكروىباخ  –هعاهؿ ألفا  .1

( هفػػػردة ، وبعػػػد تطبٓػػػؽ االسػػػتباىة تػػػـ 40ٍػػػا )تػػػـ تطبٓػػػؽ االسػػػتباىة عمػػػِ عٓىػػػة اسػػػتط,عٓة قواه
، (0.98)حساب هعاهؿ ألفا كروىباخ لقٓاس النبات، حٓث وجػد أف قٓهػة ألفػا كروىبػاخ ل,سػتباىة 

ػػػذا دلٓػػػؿ كػػػافْ عمػػػِ أف االسػػػتباىة تتهتػػػع بهعاهػػػؿ نبػػػات هرتفػػػع، والىتػػػائج هوضػػػحة فػػػْ جػػػدوؿ  ٌو
(11:) 

 (11) رقـ جدوؿ
 قياس ثبات االستباىةل يوضح ىتائج هعاهؿ ألفا كروىباخ

 هعاهؿ ألفا كروىباخ عدد الفقرات االستباىة الكمية
76 0.98 

 : Split _half methodsالثبات بطريقة التجزئة الىصفية  20

ها إلِ االختبار فقرات تجزئة االستباىة تـبعد تطبٓؽ  ة، األرقاـ الفردٓ ذات األسئمة جزأٓف ٌو
 ة ودرجاتفردٓال األسئمة درجات فبٓ االرتباط هعاهؿ حتسابا تـ ة، نـاألرقاـ الزوجٓ ذات واألسئمة
 Spearmanف و ابر  رهافسبٓ بهعادلة االرتباط هعاهؿ حتصحٓ تـ ذلؾ وبعد ةالزوجٓ األسئمة

Brown: 

الهعػدؿ     االرتباط هعاهؿ
r

r

1

2
 ودرجابث انفرديت األسئهت درجبث بين االرتببط يعبيمrحيث

 (:12وجٓة، والىتائج هوضحة فْ جدوؿ )الز  األسئهت
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طظؼجغظػاضدرادظ

 اضغصلػاضثاضث

طظؼجغظػاضدرادظ
 ( 12) رقـجدوؿ 

 لالستباىة هعاهالت الثبات بطريقة التجزئة الىصفية

 الهعدؿ هعاهؿ االرتباط هعاهؿ االرتباط االستباىة الكمية

0.82 0.90 

 Spearman)( أف قٓهة هعاهؿ االرتباط الهعدؿ 12تبٓف هف الىتائج الهوضحة فْ جدوؿ )

Brown)(0.90) ٓذا ٓدؿ عمِ أف االستباىة تتهتع بهعاهؿ نبات هرتفع.اً هرتفعة ودالة إحصائ  ، ٌو

 
 . الخطوات اإلجرائية لمدراسةسابعاً 

 الباحث باتباع الخطوات التالٓة: قاـ

 االط,ع عمِ الدراسات السابقة ذات الع,قة بهوضوع الدراسة. -1
لتحدٓد فقرات االستباىة عقد لقاءات هع الهشرؼ وذوي االختصاص هف أساتذة الجاهعات  -2

 التْ ستكوف أداة الدراسة.
 لٓة.و إعداد االستباىة فْ صورتٍا األ -3
 عرض ٌذي االستباىة عمِ هحكهٓف وعهؿ صدؽ ونبات لٍا. -4
 إعداد االستباىة فْ صورتٍا الىٍائٓة. -5
 تطبٓؽ االستباىة عمِ عٓىة استط,عٓة. -6
 نؿ طبٓعة الهجتهع وخصائصً.تطبٓؽ االستباىة بصورتٍا الىٍائٓة عمِ العٓىة التْ سته -7
ا. -8  تحمٓؿ الىتائج وتفسٌٓر
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طظؼجغظػاضدرادظ

 اضغصلػاضثاضث

طظؼجغظػاضدرادظ

 حصائيةالهعالجات اال. ثاهىاً 
 SPSSStatistical))قاـ الباحث بتفٓرغ وتحمٓؿ االستباىة هف خ,ؿ برىاهج التحمٓؿ اإلحصائْ

Package for the Social Sciencesالتالٓة: حصائٓة، وقد تـ استخداـ األسالٓب اال 
ػػة والهتوسػػط الحسػػابْ واالىحػػراؼ الهعٓػػاري والػػوزف إحصػػاءات وصػػفٓة  .1 هىٍػػا: الىسػػبة الهئٓو

سػػتخدـ ٌػػذا األهػػر بشػػكؿ أساسػػْ بٍػػدؼ هعرفػػة تكػػرار فئػػات هت ٓػػر هػػا  الحسػػابْ الىسػػبْ، ٓو
 وٓفٓد الباحنوف فْ وصؼ هت ٓرات الدراسة.

جػة هعاهؿ ارتباط بٓرسػوف : لمتحقػؽ هػف صػدؽ االتسػاؽ الػداخمْ بػٓف فقػرات االسػتباىة والدر  .2
 الكمٓة ل,ستباىة.

 لهعرفة نبات فقرات االستباىة. (:Cronbach's Alpha)هعاهؿ ألفا كروىباخ  .3
 ٓة، لهعرفة نبات فقرات االستباىة.أو ف لمتجزئة الىصفٓة الهتسو اهعاهؿ ارتباط سبٓرهاف بر  .4
لهعرفػة هػا إذا كاىػت هتوسػط درجػة االسػتجابة قػد  (One Sample T Test)اختبػار "ت"  .5

ْ وصمت إلْ د  أـ ال. ((3رجة الحٓاد ٌو
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اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 صلػاضرابعاضغ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 

 

 

 

 انرابع انفصم
 اختبار انفرضيات ومناقشة اننتائج 

 


 الوصؼ اإلحصائي لعيىة الدراسةأواًل.   

 ثاىيًا. اإلجابة عمى أسئمة الدراسة وهىاقشة ىتائجٍا  
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 اضغصلػاضرابع

 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

ظاشذظػاختبارػاضغرضغاتػوط

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 تهٍيد:
، وذلؾ هف خ,ؿ اإلجابة عف الدراسة تحمٓؿ البٓاىات واختبار فرضٓاتٓتضهف ٌذا الفصؿ عرضًا ل

أسئمة الدراسة واستعراض أبرز ىتائج االستباىة والتْ تـ التوصؿ إلٍٓا هف خ,ؿ تحمٓؿ فقراتٍا، 
سىوات عدد )الجىس، العهر، الهسهِ الوظٓفْ، والوقوؼ عمِ هت ٓرات الدراسة التْ اشتهمت عمِ 

ؿ العمهْالخدهة لمبٓاىات  حصائٓةلذا تـ إجراء الهعالجات اال، (، ىوع الهىظهة، عدد العاهمٓف، الهٌؤ
لمدراسات االجتهاعٓة  حصائٓةالهتجهعة هف استباىة الدراسة، إذ تـ استخداـ برىاهج الرـز اال

(SPSS)  .لمحصوؿ عمِ ىتائج الدراسة التْ سٓتـ عرضٍا وتحمٓمٍا فْ ٌذا الفصؿ 

 الوصؼ اإلحصائي لعيىة الدراسة أواًل. 
 ىة حسب الجىستوزيع أفراد العي .9

 (12جدوؿ رقـ)
 يوضح توزيع أفراد العيىة حسب الجىس

 الىسبة% التكرار الجىس
 68.75 55 ذكر
 31.25 25 اىنِ

 100.0 80 الهجهوع

 يتضح هف الجدوؿ السابؽ:
 (و %51.13( عمِ ىسبة اإلىاث )%68.75تفوؽ ىسبة الذكور ،) ذلؾ و الباحثٓعز 

 تفضٓؿ لِ، كهاأف ٌىاؾو ي بالدرجة األإلِ أف سوؽ العهؿ الفمسطٓىْ سوؽ ذكور 
الهىظهات األٌمٓة لمذكور عمِ اإلىاث لتحهمٍـ ض وط العهؿ بصورة أكبر،  هف قبؿ

هكاىٓة عهمٍـ ساعات عهؿ إضافٓة بعد ساعات  دواـ العهؿ الرسهْ.  وا 

 ( 07.81)% ـ1111العاهمة والتْ بم ت فْ عاـ  تعكس ٌذي الىسبة طبٓعة القوى
 .(3122لهركزي لإلحصا  الفمسطيىي، )الجٍاز الإلىاث %(10.01)لمذكور، و
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اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
 توزيع أفراد العيىة حسب العهر .2

 (14جدوؿ رقـ)
 يوضح توزيع أفراد العيىة حسب العهر 

 الىسبة% التكرار العهر
 51.25 41 53-13هف 
 23.75 19 53-50هف 

 25.00 17 50 أكنر
 100.0 80 الهجهوع

 يتضح هف الجدوؿ السابؽ ها يأتي:
   هػػػف أفػػػراد عٓىػػػة  %(31.13) أف (15)تبػػػٓف هػػػف الىتػػػائج الهوضػػػحة فػػػْ جػػػدوؿ

ـ هػػػػا بػػػػٓف )و االدراسػػػػة ٓتػػػػر  ح او %( ٓتػػػػر 15.83سػػػػىة، بٓىهػػػػا ) (53-13 ح أعهػػػػاٌر
ـ هػػا بػػٓف )أ ـ و ا%( ٓتػػر 13.11( سػػىة، و)53-50عهػػاٌر  50أكنػػر هػػف ح أعهػػاٌر

 سىة.

  دة هػف الكفػاءات ٌىاؾ سػعِ هػف قبػؿ الهىظهػات األٌمٓػة الفمسػطٓىٓة إلػِ االسػتفا
الشػػػابة والتػػػْ تهنػػػؿ ىسػػػبة كبٓػػػرة هػػػف الهجتهػػػع الفمسػػػطٓىْ، والػػػذي ٓوصػػػؼ بأىػػػً 

 .( فأقؿ51هجتهع شاب والذي ٓقع ها بٓف السف هف )

  ٓظٍر أف ٌىاؾ توجً عاـ لدى الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة لمتركٓػز عمػِ فئػات
عز  ىولوجٓا فػْ اإلدارة ذلؾ أٓضًا لهٍارات ٌذي الفئة فْ استخداـ التك ىالشباب، ٓو

قدرة العىاصر الشػابة عمػِ اإلبػداع صبحت إحدى ركائز اإلدارة الحدٓنة، و والتْ أ
ر فْ الهجاالت الهختمفة.  والتطٓو
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 اضغصلػاضرابع

 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
ؿ العمهي .4  توزيع أفراد العيىة حسب الهٌؤ

 ( 15جدوؿ رقـ )
ؿ العمهي  يوضح توزيع أفراد العيىة حسب الهٌؤ

ؿ العمهي  الىسبة% التكرار الهٌؤ
 11.25 9 بمـود

 53.75 43 بكالوٓروس
 23.75 19 هاجستٓر
 11.25 9 دكتوراي

 100.0 80 الهجهوع
 

 يتضح من انجدول انسابق ما يأتي:

 ( هػػف أفػػراد عٓىػػة 35.83( أف )13تبػػٓف هػػف الىتػػائج الهوضػػحة فػػْ جػػدوؿ رقػػـ )%
%(حاصػػمٓف عمػػِ الهاجسػػتٓر، 15.83الدراسػػة حاصػػمٓف عمػػِ البكػػالوٓروس، بٓىهػػا )

. أو%( حاصمٓف عمِ الدكتوراي 11.13)و   درجة دبمـو

  سحٓػػث تعتبػر درجػة البكػػالوٓرو  ،قػوة العهػؿ الرئٓسػة سٓهنػؿ حهمػة درجػة البكػػالوٓرو 
ػػة فػػػْ الهىظهػػػات األٌمٓػػػة  ٌػػْ الحػػػد األدىػػػِ لهتطمبػػات الحصػػػوؿ عمػػػِ وظٓفػػػة إدآر

 الفمسطٓىٓة.

 ٓػػة؛ لػػذلؾ ىجػػد أف الهىظهػػات األٌمٓػػة الفمسػػطٓىٓة ال تعتبػػر هؤسسػػات تعمٓهٓػػة أكادٓه
 حهمة درجة الدكتوراي تهنؿ ىسبة قمٓمة.

  ْكهػػا تظٍػػر الىتػػائج الهوضػػحة فػػْ الجػػدوؿ أف ٌىػػاؾ توجػػً عػػاـ لػػدى العػػاهمٓف فػػ
الهىظهات األٌمٓة لتحسٓف أدائٍـ اإلداري هف خ,ؿ الحصػوؿ عمػِ شػٍادات عمٓػا، 

 وخصوصًا أف ٌىاؾ عدة جاهعات تهىح درجة الهاجستٓر فْ قطاع غزة.
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 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
 توزيع أفراد العيىة حسب الهسهى الوظيفي .5

 ( 16جدوؿ رقـ )
 يوضح توزيع أفراد العيىة حسب الهسهى الوظيفي

 الىسبة% التكرار الهسهى الوظيفي
 13.75 11 العاـ الهدٓر

 8.25 7 العاـ ىائب الهدٓر
 16.25 13 هدٓر تىفٓذي
 23.75 19 هدٓر برىاهج
 13.75 11 هدٓر هشروع
 23.75 19 رئٓس قسـ
 100.0 80 الهجهوع

 

 يتضح من انجدول انسابق ما يأتي:

 العٓىة  أفرادهف  %(15.83هف الىتائج الهوضحة فْ الجدوؿ السابؽ أف ) تبٓف
%(هسهاٌـ الػوظٓفْ 10.13رئٓس قسـ، و ) أوهسهاٌـ الوظٓفْ هدٓر برىاهج 
 أو%( هسػػػػهاٌـ الػػػػوظٓفْ هػػػػدٓر هشػػػػروع 15.83هػػػػدٓر تىفٓػػػػذي، وهػػػػا ىسػػػػبتً )

 %( هسهاٌـ الوظٓفٓة ىائب هدٓر عاـ.7.83ر العاـ، و )الهدٓ

 ًبسػػبب  ،اىخفػػاض ىسػػبة هشػػاركة اإلدارة العمٓػػا الهتهنمػػة فػػْ الهػػدٓر العػػاـ وىائبػػ
عدـ دواهٍـ فْ الهؤسسة بشكؿ ٓوهْ، فْ حٓف أف الباقٓف ٓكػوف تواجػدٌـ فػْ 

 الهؤسسة بشكؿ أكبر.

 عػػزو الباحػػث كهػػا ٓتضػػح عػػدـ رغبػػة بعػػض الهىظهػػات فػػْ تعبئػػة االسػػتباى ة، ٓو
لقىاعػػػة لػػػدي اإلدارات  أوإهػػػا لسٓاسػػػة عاهػػة لػػػدى الهؤسسػػػة،  ذلػػؾ إلػػػِ سػػػببٓف:

 األخرى أف ٌذي الهشاركة تتطمب هوافقة هف الهدٓر العاـ والذي ٓحتاج لوقت.
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 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
 توزيع أفراد العيىة حسب سىوات الخدهة .6

 ( 17جدوؿ رقـ )
 يوضح توزيع أفراد العيىة حسب سىوات الخدهة

لخدهةسىوات ا  الىسبة% التكرار 
 38.75 31 سىوات 3اقؿ هف 
3-11 29 36.25 
11-13 13 16.25 
 8.75 7 فاكنر 13

 100.0 80 الهجهوع

 
 يتضح هف الجدوؿ السابؽ ها يأتي:

 ( هػف أفػراد عٓىػة 57.83) أف الجػدوؿ السػابؽبػٓف هػف الىتػائج الهوضػحة فػْ ٓت%
 %(50.13) سػػػىوات، بٓىهػػػا 3قػػػؿ هػػػف أالدراسػػػة  هتوسػػػط سػػػىوات الخدهػػػة لػػػدٍٓـ 

%( 10.13)، و( سػىوات11إلػِ أقػؿ هػف 3)هػا بػٓف  لػدٍٓـ ح سىوات الخدهػةو آتر 
 %(7.83)، و( سػػىة13إلػػِ أقػػؿ هػػف  11)ح سػػىوات الخدهػػة لػػدٍٓـ هػػا بػػٓف و اتػػر ت

 سىة. 13كنر هف أهتوسط سىوات الخدهة لدٍٓـ 

 مسطٓىٓة فهف بالىظر إلِ هجتهع الدراسة الهتهنؿ بكبرى الهىظهات األٌمٓة الف
 الطبٓعْ أف تكوف الخبرة العهمٓة لافراد الهشاركٓف فْ تعبئة اإلستباىة هرتفعة.
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 اضغصلػاضرابع

 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
 خصائص الهىظهة

 توزيع أفراد العيىة حسب ىوع الهىظهة .6
 (18جدوؿ رقـ)

 يوضح توزيع أفراد العيىة حسب ىوع الهىظهة
حقوؽ  التعمٓـ #

 اإلىساف
الشباب 
والٓراضة 
 والنقافة

البٓئة  اجتهاعٓة
 والزراعة

االهوهة 
 والطفولة

 طبٓة
 وهعاقٓف

 الهجهوع

 81 98 6 5 33 7 5 6 التكرار
 911 22051 7051 6025 49025 8075 6025 7051 الىسبة %

أف ىوع هف أفراد عٓىة الدراسة قالوا ( %41.25)أف  الجدوؿ السابؽتبٓف هف الىتائج الهوضحة فْ 
ف أقالوا  (%8.75، و)طبية وهعاقيفف ىوع الهىظهة أالوا ق (%22.50)، بٓىها اجتهاعيةالهىظهة 

، االهوهة والطفولة أو تعميـالهىظهة قالوا أف ىوع %( 7.50)، وشباب ورياضة وثقافةىوع الهىظهة 
 .البيئة والزراعة أو حقوؽ االىسافف ىوع الهىظهة أقالوا  (%6.25)و 

 توزيع أفراد العيىة حسب عدد العاهميف في الهىظهة .8

 ( 19رقـ ) جدوؿ
 يوضح توزيع أفراد العيىة حسب عدد العاهميف في الهىظهة

 الىسبة% التكرار عدد العاهميف في الهىظهة
 33.75 27 هوظفٓف 11قؿ هف أ

 43.75 35 هوظؼ 11-11هف 
 22.50 18 هوظؼ فاكنر 11

 100.0 80 الهجهوع

 يتضح هف الجدوؿ السابؽ ها يأتي:
 هػػػف أفػػػراد عٓىػػػة  %(43.75لجػػدوؿ السػػػابؽ أف )تبػػٓف هػػػف الىتػػػائج الهوضػػػحة فػػػْ ا

، ( هوظػػؼ11 -11 )ح هػػا بػػٓف و اعػػدد العػػاهمٓف فػػْ الهىظهػػة ٓتػػر  أفالدراسػػة قػػالوا 
هػػػوظفٓف، و  11قػػؿ هػػف أ%( قػػالوا اف عػػػدد العػػاهمٓف فػػْ الهىظهػػػة 33.75بٓىهػػا )

 هوظؼ. 11هف  أكنرعدد العاهمٓف فْ الهىظهة  أف%( قالوا 11.31)
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 اضغصلػاضرابع

 اضغصلػاضرابعاضغرضغاتػوطظاشذظػػاختبار

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
  السػابقة وكػوف عٓىػة الدراسػة تسػتٍدؼ كبػرى الهىظهػات األٌمٓػة بالىظر إلِ الىتائج

الفمسطٓىٓة، فإف ذلؾ ٓتطمب بالضرورة وجود عدد كبٓر هػف طػاقـ العهػؿ لػدى تمػؾ 
الهىظهػػػات، لكػػػْ تسػػػتطٓع الهىظهػػػات تىفٓػػػذ أىشػػػطتٍا ذات الهصػػػروفات الهرتفعػػػػة 

 بشكؿ صحٓح.

 اإلجابة عمى أسئمة الدراسة وهىاقشة ىتائجٍاثاىيًا. 
تـ عرض ىتائج الدراسة، وذلؾ هف خ,ؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة واستعراض أبرز ىتائج سٓ

التعرؼ عمى هدى تطبيؽ ، بٍدؼ االستباىة االستباىة التْ تـ التوصؿ إلٍٓا هف خ,ؿ تحمٓؿ فقرات
 .فْ هحافظات غزة هعايير الحكـ الرشيد في الهىظهات األٌمية الفمسطيىية

هت ٓرات  واقع لهعرفة االستباىة لهكوىات تحمٓؿ قاـ الباحث بإجراءدراسة ولإلجابة عمِ أسئمة ال
، (One Sample T Test"ت" ) اختبار استخداـ ىتائج ٓمْ الدراسة، وفٓها هجتهع عىد الدراسة
 يو اتس االستباىة هجاالت فقرات فقرة هف لكؿ االستجابة لدرجة الحسابْ الهتوسط كاف إذا ها لهعرفة
ْ ةالهتوسط القٓهة ( أكبر هف هستوى p-value( )sigعىٍا، فإذا كاىت قٓهة ) تختمؼ أـ (3) ٌو
ْ  الهتوسطة القٓهة هف هجتهع الدراسة تقترب  راء تكوف الحالة ٌذي ، فف05.0ْالداللة ٌو

ذا كاىت قٓهة )(3)  ٓهكف الحالة ٌذي ، ف05.0ْأقؿ هف هستوى الداللة (p-value( )sig، وا 
ْ  عف ٓىقص أو ٓٓزد اإلجابة هتوسط كاف إذا ها تحدٓد  .(3)القٓهة الهتوسطة ٌو

الهىظهات األٌمية الحكـ الرشيد في  هعاييرها واقع تطبيؽ  ؿ:واًل. الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ األ أو 
 ؟ الفمسطيىية في هحافظات غزة

 هعاييرتطبيؽ  واقعلفقرات  والوزف الىسبْ ابْلمتحقؽ هف ذلؾ تـ إٓجاد الىسبة الهئوٓة والهتوسط الحس
لكؿ  ،"ت"إٓجاد قٓهة اختبار تـ نـ ، الهىظهات األٌمية الفمسطيىية في هحافظات غزةالحكـ الرشيد في 
 :ةؿ التالٓو ا(، والىتائج هوضحة هف خ,ؿ الجد3ي )و احوؿ درجة الحٓاد وتس االسبابفقرة هف فقرات 
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 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
 (31) رقـ جدوؿ

 والوزف الىسبي والهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياري"ت"  ىتائج اختبار
الهتوسط  الفقرات ـ

 الحسابْ
االىحراؼ 
 الهعٓاري

الوزف 
 الىسبْ%

 الترتٓب

 1 78.18 1.093 3.909 الشفافٓة 1

 2 76.88 1.014 3.844 تطبٓؽ األىظهة الداخمٓة 2

 3 76.38 1.034 3.819 التوافؽ 3

ة اإلستراتٓجٓة 4  4 76.25 1.068 3.813 الرٓؤ

 5 73.82 1.007 3.691 الكفاءة والفعالٓة 5

 6 73.63 1.064 3.681 االستجابة 6

 7 73.13 1.098 3.656 الهساءلة 7

 8 72.19 1.143 3.609 اةو االعدؿ والهس 8

 9 71.28 1.090 3.564 الهشاركة 9

  74.64 1.068 3.732 الهتوسط العاـ

 05.0ئٓا عىد ** الهتوسط الحسابْ داؿ إحصا
 05.0الهتوسط الحسابْ غٓر داؿ إحصائٓا عىد  //

 :مِ هعٓآرف فْ االستباىة تهنؿ فْأف أع يتضح هف الجدوؿ السابؽ:
 (.78.18%)لِ بوزف ىسبْو ٓث احتؿ الهرتبة األح هعيار الشفافية - أ

 (.%76.88)ناىٓة بوزف ىسبْاحتؿ الهرتبة ال هعيار تطبيؽ األىظهة الداخمية - ب

لػػػْ فػػػْ الهىظهػػػات األٌمٓػػػة الفمسػػػطٓىٓة فػػػْ و تربػػػع هعٓػػػار الشػػػفافٓة عمػػػِ الهرتبػػػة األ ويعػػػزو الباحػػػث
 هحافظات غزة إلْ األسباب التالٓة:

الجٍػػات الرسػػهٓة  هػػاـحػػرص الهىظهػػات األٌمٓػػة عمػػِ إظٍػػار بٓاىاتٍػػا وهعموهاتٍػػا الهالٓػػة أ - أ
 وؿ عمِ النقة واكتساب الهصداقٓة فْ العهؿ.وفئات الهستفٓدٓف لدٍٓا، وذلؾ لمحص

ػػؿ الههىػػوح لمهىظهػػات األٌمٓػػة هػػف شػػأىً أف  - ب اعتهػػاد هعٓػػار الشػػفافٓة فػػْ التعاهػػؿ هػػع التهٓو
ا العاـ.  ٓعزز هواقؼ ٌذي الهىظهات الهالٓة وبالتالْ أداٌؤ

ا لتٍػأو كها أف ٌىاؾ سعِ حنٓث لدى ٌذي الهىظهات لتىهٓة القٓـ الدٓىٓة واألخ,قٓػة فػْ هح - ت
 لهحاربة الفساد والحد هىً.
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 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
قواهٍػػا الشػػفافٓة والوضػػوح  ،تسػػعِ الهىظهػػات األٌمٓػػة الفمسػػطٓىٓة إلػػِ خمػػؽ نقافػػة تىظٓهٓػػة - ث

 واإلفصاح وحٓرة التعبٓر.

 ،أف الشػػػػفافٓة الهوجػػػػودة ٌػػػػْ التػػػػزاـ أخ,قػػػػْ هػػػػف أعضػػػػاء اإلدارة العمٓػػػػا لٍػػػػذي الهىظهػػػػات - ج
ا هف خبراتٍـ واٌتهاـ الٍٓئات والهؤسسات ا  ألٌمٓة واألجىبٓة بعهمٍـ وسموكٓاتٍـ.اكتسبٌو

إلِ تربع هعٓار تطبٓؽ األىظهة الداخمٓة عمِ الهرتبة الناىٓة فػْ الهىظهػات األٌمٓػة  كها يعزو الباحث
أف الهىظهػات األٌمٓػة الفمسػطٓىٓة تعهػؿ وفػؽ الهصػوغات القاىوىٓػة الفمسطٓىٓة فْ هحافظات غػزة إلػْ 

ة الفمسػػػطٓىٓة لسػػػىة قػػػاىوف الجهعٓػػػات والٍٓئػػػات األٌمٓػػػ التػػػْ حػػػددٌا القػػػاىوف الفمسػػػطٓىْ، حٓػػػث صػػػدر
صػػػدرت ال,ئحػػػة التىفٓذٓػػػة لقػػػاىوف الجهعٓػػػات، كهػػػا صػػػدر قػػػاىوف دٓػػػواف  ـ،1115فػػػْ عػػػاـ ـ، 1111

 الرقابة الهالٓة واإلدآرة والذي عزز الرقابة اإلدآرة والهالٓة عمِ عهؿ الهىظهات األٌمٓة.
 

 األٌمية الفمسطيىية: هعايير الحكـ الرشيد في الهىظهاتىتائج 
 الهشاركة: ؿواأل الهعيار 

 (31)رقـجدوؿ 
 لهعيار الهشاركة والوزف الىسبي والهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياريىتائج اختبار "ت"  يوضح

رقـ 
 الفقرة

الهتوسط  الفقرات
 الحسابْ

االىحراؼ 
 الهعٓاري

الوزف 
 الىسبْ%

اختبار 
 "ت"

 

 الترتٓب

 3 14.27 75.11 1.097 3.750 الباب الهفتوح هع الهواطىٓف.تتبىْ الهىظهة سٓاسة  1

ٓشػػػػارؾ رؤسػػػػاء االقسػػػػاـ فػػػػْ رسػػػػـ سٓاسػػػػات العهػػػػؿ فػػػػْ  2
 الهىظهة.

3.813 0.956 76.25 16.96 2 

 1 15.49 77.12 1.069 3.850 الهىظهة هع الهىظهات األخرى. تتعاوف 3

ٓتػػػوفر فػػػْ الهىظهػػػة قٓػػػادة دٓىاهٓكٓػػػة قػػػادرة عمػػػِ التفػػػاؼ  4
ة هشتركة.الهى  ظهة حوؿ رٓؤ

3.725 1.006 74.50 15.34 4 

 8 10.73 66.12 1.084 3.300 المصٓقة.الرقابة ىٍج تىتٍج الهىظهة  5

 9 8.28 62.25 1.201 3.113 واقتراحات لمهواطىٓف والهوظفٓف. شكاويٓوجد صىدوؽ  6

 7 10.70 67.25 1.139 3.363 واالقتراحات وبالرد عمٍٓا. الشكاويتٍتـ الهىظهة بدراسة  7

تستنهر الهىظهػة هخػزوف الػذكاء االىسػاىْ لػدى العػاهمٓف  8
 هف هٍارات وابداعات هتىوعة فْ تحقٓؽ أٌدافٍا.

 

3.650 1.032 73.13 14.30 5 
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 اضغصلػاضرابع

 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
تٍػا الخاصػة بتىفٓػذ البػراهج  9 تقػـو الهىظهػة عىػد تحدٓػد رٓؤ

والهشػػػآرع بأخػػػذ وجٍػػػات ىظػػػر أصػػػحاب الهصػػػالح فػػػْ 
 عٓف االعتبار.

3.513 1.222 70.25 11.07 6 

  13.01 71.28 1.090 3.564 انمتوسط انعام

 05.0** الهتوسط الحسابْ داؿ إحصائٓا عىد 
 05.0الهتوسط الحسابْ غٓر داؿ إحصائٓا عىد  //

 يتضح هف الجدوؿ السابؽ:
 أف أعمى فقرتيف ٌها: .1

مت " احتخرىف الهىظهة هع الهىظهات األواتتع" :والتْ تىص عمِ أف (3الفقرة رقـ ) - أ
 %(.77.12لِ بوزف ىسبْ )و الهرتبة األ

يشارؾ رؤسا  االقساـ في رسـ سياسات العهؿ في ": عمِ تىص التْو  (2الفقرة رقـ ) - ب
 .%(76.25)" احتمت الهرتبة الناىٓة بوزف ىسبْالهىظهة

ىظهػػات األٌمٓػػة لمطاقػػات اسػػتنهار هػػف قبػػؿ اله إلػػِ أف ٌىػػاؾويعػػزو الباحػػث ٌػػذي الىتػػائج 
توافر عىصر الهشاركة هف قبؿ رؤساء لتحقٓؽ األٌداؼ  ،الذٌىٓة واإلبداعٓة لدى العاهمٓف ٓو

كهػػا ٓتػػوافر الػػوعْ الهطمػػوب لػػدى ، األقسػػاـ لرسػػـ السٓاسػػات الخاصػػة بعهػػؿ ٌػػذي الهىظهػػات
ت إدارة ٌػػذي الهىظهػػات حػػوؿ إٓجابٓػػات وفوائػػد الهشػػاركة خاصػػة فػػْ الهؤسسػػات الكبػػرى ذا

 األىشطة الهتعددة والهتىوعة.

 فقرتيف ٌها: دىىأأها  .2
احتمت الهرتبة الناهىة  "المصيقة الرقابة ىٍج تىتٍج الهىظهة"تىص:  التْو  (5الفقرة رقـ ) - أ

 %(.66.12)بوزف ىسبْ

" ي واقتراحات لمهواطىيف والهوظفيفو ايوجد صىدوؽ شك"تىص:  التْو ( 6الفقرة رقـ ) - ب
 %(.62.25ىسبْ)احتمت الهرتبة األخٓرة بوزف 

 ذلؾ إلى:ويعزو الباحث 

ػػز  لٓػػات إشػػراؾ الهعىٓػػٓف بفاعمٓػػة فػػْ صػػىاعة القػػرار لػػدى الهىظهػػات األٌمٓػػة  ضػػعؼ - أ تعٓز
 هف خ,ؿ هشاركة بعض الهستوٓات والكفاءات اإلدآرة.
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 اضغصلػاضرابع

 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

ضغاتػوطظاشذظػاختبارػاضغر
إتباع سٓاسة الباب الهفتوح وتشػجٓع العػاهمٓف عمػِ إبػداء الػرأي وتقػدٓـ الهقترحػات  ضعؼ - ب

 قد.دوف الخوؼ هف الى

لواقع تطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة فْ الوزف الىسبْ  - ت
 %(.71.28بىسبة ) الهشاركةهحافظات غزة ٓعتهد عمِ 

 

 الهعيار الثاىي: تطبيؽ األىظهة الداخمية
 (33رقـ ) جدوؿ

 ر تطبيؽ األىظهة الداخميةلهعيا والوزف الىسبي والهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياريىتائج اختبار "ت" 
رقـ 
 الفقرة

الهتوسط  الفقرات
 الحسابْ

االىحراؼ 
 الهعٓاري

الوزف 
 %الىسبْ

 اختبار "ت"
 

 الترتٓب

 5 7.61 77.75 1.043 3.888 ٓطبؽ القاىوف فْ الهىظهة عمِ الجهٓع بىزاٌة ودوف استنىاء. 01

تهتمؾ الهىظهة اىظهة هالٓة وادآرة خاصة بٍا تراعِ حجـ  11
 ىشطة.األ

3.925 0.965 78.51 8.57 4 

ة الهىظهة و  12  3 9.22 79.25 0.934 3.963 ٌدافٍاأتتىاسب اىظهة الهىظهة الداخمٓة هع رٓؤ

تتـ جهٓع الهعاه,ت االدآرة والهالٓة الخاصة بأىشطة  13
 الهىظهة وفقا لاىظهة الخاصة بٍا.

3.975 0.981 79.52 8.89 2 

ظاـ االساسْ الخاص بالهىظهة فٓها ٓمتـز هجمس االدارة بالى 14
 ٓتعمؽ بص,حٓات اعضاؤي والٓات االىتخاب

4.000 0.981 80.13 9.12 1 

ترتبط الهكافآت والترقٓات فْ الهىظهة بىتائج تقٓٓهٍا  15
 لمهوظفٓف.

3.700 1.011 74.12 6.19 7 

 6 8.16 77.52 0.960 3.875 تىتظـ الحٓاة الوظٓفٓة فْ الهىظهة عمِ أسس سمٓهة. 16

 8 3.06 68.50 1.240 3.425 ى هكتوب وهعمف لمهواطىٓف.و آوجد فْ الهىظهة ىظاـ شك 17

  7.60 76.88 1.014 3.844 الهتوسط العاـ

 05.0** الهتوسط الحسابْ داؿ إحصائٓا عىد 
 05.0الهتوسط الحسابْ غٓر داؿ إحصائٓا عىد  //

 دوؿ السابؽ:يتضح هف الج
 أف أعمى فقرتيف ٌها:  .9
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 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
يمتـز هجمس االدارة بالىظاـ االساسي الخاص بالهىظهة فيها "تىص: التْو  (14الفقرة رقـ ) - أ

لِ بوزف و احتمت الهرتبة األ"، يتعمؽ بصالحيات اعضاؤي واليات االىتخاب
 .%(80.13ىسبْ)

 بأىشطةلية الخاصة تتـ جهيع الهعاهالت االدارية والها"تىص: التْو ( 13لفقرة رقـ )ا  - ب
 %(.79.52احتمت الهرتبة الناىٓة بوزف ىسبْ)"، االخاصة بٍ لألىظهةالهىظهة وفقا 

وجود ىظاـ أساسْ خاص بكؿ هىظهة تحتكـ إلًٓ الهىظهات فْ ويعزو الباحث ٌذي الىتائج إلى أف 
ىػاؾ التػزاـ هػف قبػؿ هجػالس اإلدارة بٍػذا القػاىوف كوىػً ٓشػكؿ ىظػاـ  حػاكـ لعهػؿ إختٓار األعضػاء، ٌو

ػة والهالٓػة الخاصػة  الهىظهات، كها أف ٌىاؾ رقابة هستهرة هف قبؿ هجالس اإلدارة لمهعاه,ت اإلدآر
 بأىشطة الهىظهة.

 فقرتيف ٌها: أدىىأها  .2
والترقيات في الهىظهة بىتائج تقييهٍا  الهكافآتترتبط "تىص: التْو  (15الفقرة رقـ ) - أ

 .%(74.12)بْاحتمت الهرتبة السابعة بوزف ىس ،"لمهوظفيف

"  ى هكتوب وهعمف لمهواطىيفو ايوجد في الهىظهة ىظاـ شك"تىص: التْو  (17الفقرة رقـ )  - ب
 %(.68.50احتمت الهرتبة األخٓرة بوزف ىسبْ)

 :إلىويعزو الباحث ٌذي الىتائج 
بىتػػػائج التقٓػػػٓـ لمهػػػوظفٓف والػػػذي تقػػػوـ بػػػً اإلدارة  ربػػػط الهكافػػػآت والترقٓػػػات بالهىظهػػػات قمػػػة - أ

بىتػػائج التقٓػػٓـ، وربػػط ىظػػاـ الهكافػػآت والترقٓػػات  افة إلػػِ ذلػػؾ عػػدـ اإلٌتهػػاـالهختصػػة، إضػػ
 .وفؽ هعآٓر أخرى

 ي هكتوب وهعمف لكنٓر هف الهىظهات األٌمٓة.و اتوافر ىظاـ شك ضعؼ - ب

ٓعتهد عمِ  الفمسطٓىٓة الهىظهات األٌمٓةالحكـ الرشٓد فْ  هعآٓرلواقع تطبٓؽ الوزف الىسبْ  .3
 .(%76.88بىسبة ) تطبيؽ األىظهة الداخمية

ضحت أف ٌىاؾ ع,قة طردٓة هوجبة أو  التْو ، (2118)أحهد، وتتفؽ ٌذي الىتجٓة هع دراسة 
بٓف اط,ع أعضاء الٍٓئات الهحمٓة الفمسطٓىٓة عمِ القواىٓف واألىظهة الخاصة بٍٓئاتٍـ وواقع 

طٓىٓة عمِ إذ كمها ذاد هستوى اط,ع الٍٓئات الهحمٓة الفمس ئات؛الحكـ الصالح فْ ٌذي الٍٓ
 القواىٓف واألىظهة ودراستٍا كمها زاد اإللتزاـ بهبادىء الحكـ الصالح والتوجً ىحوي.
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 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
 الهعيار الثالث: الشفافية

 (23)رقـجدوؿ 
 لهعيار الشفافية والوزف الىسبي والهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياريىتائج اختبار "ت"  

رقـ 
 الفقرة

الهتوسط  الفقرات
 الحسابْ

االىحراؼ 
 الهعٓاري

الوزف 
 %الىسبْ

اختبار 
 "ت"

 

 الترتٓب

ػػة بشػػكؿ دوري وعمىػػْ تى 18 ػػا الهالٓػػة واالدآر ٌر شػػر الهىظهػػة تقآر
 وتوضح اعهالٍا أهاـ الجٍات ذات الع,قة.

4.200 0.892 84.21 12.04 3 

تتوفر لمهؤسسة صفحة الكتروىٓة فٍٓا كافة الهعموهات والٓات  19
 اتخاذ القرارات.

4.288 0.874 85.75 13.17 1 

تػػتـ اجػػراءات العهػػؿ بشػػكؿ هبسػػط ٓسػػهح بػػأداء االىشػػطة دوف  20
 تعقٓد هف قبؿ الهوظفٓف.

4.225 0.856 84.53 12.79 2 

تقػػػـو الهىظهػػػػة بتىهٓػػػػة القػػػػٓـ الدٓىٓػػػػة واألخ,قٓػػػػة فػػػػْ هحاربػػػػة  21
 الفساد.

3.863 1.220 77.25 6.33 4 

عمػػِ  ٓوجػػد دلٓػػؿ خػػاص لمهسػػتفٓدٓف ٓوضػػح  لٓػػات الحصػػوؿ 22
 الخدهة.

3.513 1.201 70.25 3.82 7 

ٓتبىػػػػْ الهػػػػدراء ىهػػػػط االىفتػػػػاح والوضػػػػوح فػػػػْ تعػػػػاهمٍـ  هػػػػع  23
 أخٓرف.

3.725 1.242 74.51 5.22 5 

تفصػػح الهىظهػػة عػػف خططٍػػا فٓهػػا ٓتعمػػؽ بالهشػػآرع الهىػػوي  24
 القٓاـ بٍا.

3.550 1.368 71.21 3.60 6 

  8.14 78.18 1.093 3.909 الهتوسط العاـ

 05.0** الهتوسط الحسابْ داؿ إحصائٓا عىد 
 05.0الهتوسط الحسابْ غٓر داؿ إحصائٓا عىد  //

 يتضح هف الجدوؿ السابؽ:
 أف أعمى فقرتيف ٌها:  .9

تتوفر لمهؤسسة صفحة الكتروىية فيٍا كافة الهعموهات "تىص:  التْو ( 19الفقرة رقـ ) - أ
 %(.85.75)لِ بوزف ىسبْو احتمت الهرتبة األ ،"لقراراتواليات اتخاذ ا

االىشطة دوف  بأدا تتـ اجرا ات العهؿ بشكؿ هبسط يسهح "تىص:  التْو ( 20الفقرة رقـ ) - ب
 .%(84.53)احتمت الهرتبة الناىٓة بوزف ىسبْ ،"تعقيد هف قبؿ الهوظفيف
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 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

تػوطظاشذظػاختبارػاضغرضغا

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
 :ىويعزو الباحث ٌذي الىتائج إل

تهتمؾ صفحات إلكتروىٓة عبر شبكة اإلىترىت، كها  أف ال البٓة العظهِ هف الهىظهات - أ
تاح هف خ,لً كافة ٓتوافر لدى الكنٓر هىٍا صفحات عبر هواقع التواصؿ اإلجتهاعْ ، ٓو

 الهعموهات والبٓاىات عف الهؤسسة.

توافر دلٓؿ ووصؼ لاعهاؿ واألىشطة والبراهج التْ ٓهارسٍا الهوظفٓف فْ ٌذي الهىظهات  - ب
 وىها أي تعقٓد.ٓسهح بأداء األىشطة د

 فقرتيف ٌها: أدىىأها  .2
فصح الهىظهة عف خططٍا فيها يتعمؽ بالهشاريع الهىوي ت"تىص:  التْو ( 15الفقرة رقـ ) - أ

 .%(81.11)احتمت الهرتبة السادسة بوزف ىسبْ ،"القياـ بٍا

يوجد دليؿ خاص لمهستفيديف يوضح اليات الحصوؿ عمى "تىص:  التْو  (11الفقرة رقـ ) - ب
 %(.81.13ت الهرتبة األخٓرة بوزف ىسبْ)احتم ،"الخدهة

 ويعزو الباحث ٌذي الىتائج إلي:
 نقافة تىظٓهٓة قواهٍا الشفافٓة والوضوح واإلفصاح وحٓرة التعبٓر.توافر  - أ

وفئػػػػات  ،أـ الجٍػػػػات الرسػػػػهٓةة عمػػػػِ إظٍػػػػار بٓاىاتٍػػػػا وهعموهاتٍػػػػا حػػػػرص الهىظهػػػػات األٌمٓػػػػ - ب
 .الهستفٓدٓف لدٍٓا

ا عبػػػػر  ،ر أدلػػػػة خاصػػػػة لمهسػػػػتفٓدٓفبتػػػػوفٓتقػػػػـو هػػػػف الهىظهػػػػات كنٓػػػػر  - ت وتوٓزعٍػػػػا لٍػػػػـ وىشػػػػٌر
 توضح فًٓ اإلجراءات وألٓات الخاصة بالحصوؿ عمِ الخدهة. ،هوقع الهؤسسة

الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة فْ هحافظات الحكـ الرشٓد فْ  هعآٓرلواقع تطبٓؽ الوزف الىسبْ  .3
 %(.78.18بىسبة ) الشفافيةٓعتهد عمِ  غزة

والتْ أظٍرت ىتائجٍا بوجود ههارسة لمشفافٓة فْ ، (3123)هطير،الىتٓجة هع دراسة وقد اتفقت ٌذي
الوزارات الفمسطٓىٓة بدرجة جٓدة، وأرجعت ذلؾ لػأسباب عدٓدة، هف أٌهٍا: تبىِ الوزارات سٓاسة 
ر الوظٓفْ، والسعْ لخمؽ نقافة تىظٓهٓة قواهٍا الشفافٓة والوضوح، كها أف الوزارات  التدٓو

 زات واالىحرافات هٍها كاىت.أو ة ال تحهِ الخارجٓف عف القاىوف وهرتكبْ التجالفمسطٓىٓ
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 اضغصلػاضرابع

 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
 ،والتْ توصمت إلِ وجود التزاـ بههارسة الشفافٓة اإلدآرة،(3122)حرب، كها اتفقت هع دراسة

 بدرجة هقبولة لدى اإلدآرٓف واألكادٓهٓٓف ههف ٓش موف هىاصب إدآرة فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة.
والتْ توصمت إلِ هجهوعة هف الىتائج، هف  ،(3122 ،بو قاعودأ)الىتائج هع دراسة كها تتفؽ ٌذي

أٌهٍا: أف هستوى ههارسة الشفافٓة اإلدآرة جاء هرتفعًا، وأف لههارسة أبعاد الشفافٓة أنر إٓجابْ 
ر أعهالٍا والت ،فْ تىهٓة األجٍزة اإلدآرة  خفٓؼ هف درجة الههارسات السمبٓة.وتطٓو

أظٍرت ىتائجٍا بضعؼ ههارسة  التْو ، (:311)أبو ىعهة، ىتائج هع دراسةذي الوقد اختمفت ٌ
وأرجعت ذلؾ لمعدٓد هف األسباب هف  ،الشفافٓة وهحاربة الفساد فْ الهجالس الهحمٓة بهحافظة أٓرحا

بٓىٍا عدـ سهاح الهجالس الهحمٓة لمهجتهع الهحمْ وههنموي هف اإلط,ع عمِ الونائؽ والهعموهات 
 .اتوالهٓزاىٓ

 الهعيار الرابع: االستجابة

 (24) رقـ جدوؿ
 لهعيار االستجابة والوزف الىسبي والهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياريىتائج اختبار "ت"  

رقـ 
 الفقرة

الهتوسط  الفقرات
 الحسابْ

االىحراؼ 
 الهعٓاري

الوزف 
 %الىسبْ

اختبار 
 "ت"

 

 الترتٓب

بٓة احتٓاجات تضع الهىظهة كؿ االجراءات ال,زهة لتم 52
 أصحاب الهصمحة.

3.813 1.080 76.25 6.73 3 

تػػػػػػػوفر الهىظهػػػػػػػة بٓئػػػػػػػة عهػػػػػػػػؿ تضػػػػػػػهف احتػػػػػػػراـ كراهػػػػػػػػة  26
 الهواطىٓف.

3.838 1.012 76.75 7.40 2 

 1 8.09 77.75 0.981 3.888 توفر الهىظهة بٓئة عهؿ تضهف احتراـ  كراهة هوظفٍٓا. 27

 5 5.44 73.23 1.069 3.650 تقدـ الهىظهة الخدهة لمجهٍور بشكؿ هىظـ. 28

ف البراهج والهشآرع ضهف احتٓاجات أٓتـ التأكٓد هف  29
 الهجتهع ولٓست هقٓدة ضهف أجىدة الهاىحٓف.

3.738 1.028 74.75 6.42 4 

ٓوجد لدى الهىظهة خطة استجابة لمحاالت الطارئة  30
 بهوازىة هحددة.

3.163 1.216 63.25 2.19 6 

  6.05 73.63 1.064 3.681 الهتوسط العاـ

 05.0** الهتوسط الحسابْ داؿ إحصائٓا عىد 
 05.0الهتوسط الحسابْ غٓر داؿ إحصائٓا عىد  //
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 اضغصلػاضرابع

 رابعاضغصلػاضاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
 يتضح هف الجدوؿ السابؽ أف:

 أعمى فقرتيف ٌها:  .9
 ،"توفر الهىظهة بيئة عهؿ تضهف احتراـ  كراهة هوظفيٍا"تىص:  التْو  (27الفقرة رقـ ) - أ

 .(%77.75)لِ بوزف ىسبْو احتمت الهرتبة األ

 ،"توفر الهىظهة بيئة عهؿ تضهف احتراـ كراهة الهواطىيف"تىص:  التْو  (26الفقرة رقـ ) - ب
 .(%76.25)احتمت الهرتبة الناىٓة بوزف ىسبْ

واإلٌتهاـ الكبٓر الذي تولًٓ إدارة ٌذي الهىظهات لتوفٓر  إلْ الحرصتمؾ الىتائج ويعزو الباحث 
لِ والهباشرة و عهؿ تضهف احتراـ كراهة الهوظفٓف والهواطىٓف، والذٓف ٓهنموف الفئة األ بٓئة

ال سٓها أف ٌذي الهىظهات تعد كبرى الهىظهات األٌمٓة، وبالتالْ سٓكوف  ،لىجاح ٌذي الهىظهات
 لدٍٓا حرص شدٓد لبىاء هىظوهة توفر بٓئة عهؿ هىاسبة لمهوظفٍٓا.

 فقرتيف ٌها: أدىىأها  .2
احتمت  ،"تقدـ الهىظهة الخدهة لمجهٍور بشكؿ هىظـ"تىص:  التْو ( 28قـ )الفقرة ر  - أ

 %(.73.23بوزف ىسبْ) الهرتبة الخاهسة

يوجد لدى الهىظهة خطة استجابة لمحاالت الطارئة بهوازىة "تىص:  التْو ( 30الفقرة رقـ ) - ب
 %(.63.2)األخٓرة بوزف ىسبْتمت الهرتبة اح"، هحددة

 االستجابةٓعتهد عمِ  الهىظهات األٌمٓةالحكـ الرشٓد فْ  عآٓرهلواقع تطبٓؽ الوزف الىسبْ  .3
 %(.73.63بىسبة )

 ويعزو الباحث تمؾ الىتائج إلي:
تطور أىشطتٍا بشكؿ هستهر ولكف لـ ٓصؿ حتِ المحظة لهرحمة األٌمٓة أف الهىظهات  - أ

 جودة الخدهات الهقدهة لمهواطىٓف.

ىظوهة ع,قات طٓبة هع الجهٍور ٌىاؾ سعْ هستهر هف قبؿ تمؾ الهىظهات إلِ بىاء ه - ب
 وأصحاب الهصالح، وتقدٓـ الخدهات لمهستفٓدٓف بشكؿ ٓمقِ قبواًل عاهًا.

 وجود خطط استجابة لمحاالت الطارئة بهوازىة هحددة لدى تمؾ الهىظهات. ضعؼ - ت
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 اضغصلػاضرابع

 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
 الهعيار الخاهس: التوافؽ

 (25) رقـ جدوؿ
 لهعيار التوافؽ والوزف الىسبي والهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياريىتائج اختبار "ت"  

رقـ 
 الفقرة

الهتوسط  الفقرات
 الحسابْ

االىحراؼ 
 الهعٓاري

الوزف 
 %الىسبْ

اختبار 
 "ت"

 

 الترتٓب

ٓتـ اتخاذ القرارات فْ الهىظهة باإلجهاع وهبررات اتخاذ  10
 تمؾ القرارات.

3.763 1.105 75.25 6.17 5 

 1 8.09 78.25 1.009 3.913 ض لتوفٓؽ أراء.و اتدعـ الهىظهة التف 32

تعقد الهىظهة اجتهاعات خاصة هع ذوي الهصالح قبؿ  33
تىفٓذ البراهج والهشآرع الخاصة بٍا لتقٓرب وجٍات 

 الىظر.

3.838 1.073 76.75 6.98 2 

تؤكد الهىظهة عمِ التوافؽ بٓف العاهمٓف رغـ اخت,ؼ  34
 هشاربٍـ النقافٓة والهعرفٓة.

3.813 0.995 76.25 7.30 4 

تستنهر الهىظهة حاالت االخت,ؼ فْ وجٍات الىظر  35
 فْ طرح البدائؿ الهتىوعة فْ صىاعة القرار.

3.750 0.974 75.13 6.88 6 

التوافؽ فْ الهىظهة ضهاف تحقٓؽ  أٓتٓح تطبٓؽ هبد 36
 ٌداؼ الهىظهة.أ

3.838 1.049 76.75 7.14 2 

  7.10 76.38 1.034 3.819 الهتوسط العاـ

 05.0ط الحسابْ داؿ إحصائٓا عىد ** الهتوس
 05.0الهتوسط الحسابْ غٓر داؿ إحصائٓا عىد  //

 يتضح هف الجدوؿ السابؽ:
 أف أعمى فقرتيف ٌها: .9

احتمت الهرتبة "، اآلرا ض لتوفيؽ و اتدعـ الهىظهة التف"تىص:  التْو  (32الفقرة رقـ ) - أ
 .(%78.25)لِ بوزف ىسبْو األ

تعقد الهىظهة اجتهاعات خاصة هع ذوي الهصالح قبؿ "تىص:  التْو ( 33الفقرة رقـ ) - ب
احتمت الهرتبة الناىٓة بوزف "، رتىفيذ البراهج والهشاريع الخاصة بٍا لتقريب وجٍات الىظ

 %(.76.75)ىسبْ
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 اضغصلػاضرابع

اشذظػاختبارػاضغرضغاتػوطظ  اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
 ويعزو الباحث تمؾ الىتائج إلي:

لىظر ودعـ التوافؽ لتوفٓؽ ت اٌىاؾ سعِ هف قبؿ الهىظهات األٌمٓة إلِ تقٓرب وجٍا - أ
 أراء، لها لً هف  نار إٓجابٓة.

سعْ وحرص ٌذي الهىظهات إلِ عقد اجتهاعات ولقاءات هع ذوي الهصالح بشكؿ دائـ  - ب
 قبؿ تىفٓذ البراهج والهشآرع الخاصة بٍا.

 فقرتيف ٌها: أدىىأها  .2
وهبررات اتخاذ تمػؾ  هاعباإلجيتـ اتخاذ القرارات في الهىظهة "تػىص:  التْو ( 31الفقرة رقـ ) - أ

 %(.75.25)احتمت الهرتبة الخاهسة بوزف ىسبْ ،"القرارات

تستثهر الهىظهة حاالت االختالؼ في وجٍات الىظر في " تىص:  التْو  (35الفقرة رقـ ) - ب
 %(.75.13)احتمت الهرتبة األخٓرة بوزف ىسبْ ،"طرح البدائؿ الهتىوعة في صىاعة القرار

 إلي: تمؾ الىتائجويعزو الباحث 
 السعْ بشكؿ هىٍجْ هف قبؿ تمؾ الهىظهات إلِ التخفٓؼ هف حدة خ,فات العهؿ. - أ

 تعهؿ هعظـ تمؾ الهىظهات هف خ,ؿ فرؽ عهؿ ولجاف هتخصصة فْ جهٓع الهجاالت. - ب

تسعِ الهىظهات بشكؿ جدي إلِ التوافؽ بٓف العاهمٓف رغـ اخت,ؼ هشاربٍـ النقافٓة  - ت
 والهعرفٓة.

الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة فْ هحافظات الحكـ الرشٓد فْ  هعآٓر لواقع تطبٓؽالوزف الىسبْ  .3
 %.76.38ٌو  التوافؽٓعتهد عمِ  غزة
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 اضغصلػاضرابع

 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
 اةو االهعيار السادس: العدؿ والهس

 (26) رقـ جدوؿ
 لهعيار العدؿ والهساواة والوزف الىسبي والهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياريىتائج اختبار "ت" 

رقـ 
 الفقرة

الهتوسط  تالفقرا
 الحسابْ

االىحراؼ 
 الهعياري

الوزف 
 %الىسبْ

اختبار 
 "ت"

 

 الترتٓب

تؤدي الهىظهة خدهاتٍا وفؽ الحاجات والهتطمبات  13
الحقٓقٓة والضروٓرة وال ٓوجد حدود تعٓؽ االستجابة 

 لرغبات الهواطىٓف.

3.650 1.069 73.14 5.44 2 

هف اة فْ الجىس لمهستفٓدٓف و اتراعِ الهىظهة الهس 38
 أىشطتٍا.

3.538 1.067 70.75 4.51 7 

ٓتضػػػػػهف ىظػػػػػاـ  الهىظهػػػػػة الخػػػػػاص بػػػػػالتوظٓؼ ضػػػػػرورة  39
 ٓة لمجىسٓف فْ الهىافسة.و ااتاحة  فرص هتس

3.663 1.190 73.25 4.98 1 

ٓتـ افساح الهجاؿ لمجهٓع هف ك, الجىسٓف لمهشاركة  40
 فْ صىاعة القرار.

3.625 1.129 72.52 4.95 5 

اة فْ ىظاـ الرواتب واألجور الخاص و اوهسٓوجد عدالة  41
 بالهىظهة.

3.613 1.185 72.25 4.62 6 

تتوافر الهوضوعٓة فْ تقدٓـ خدهات الهىظهة لكافة  42
 فئات الهجتهع.

3.638 1.139 72.75 5.01 4 

تقٓـ الهىظهة هدى تحقٓقٍا العدالة بٓف الفئات الهستفٓدة  43
 بشكؿ دوري بهشاركة الجٍات ذات الع,قة

3.650 1.115 73.02 5.21 2 

تمتـز الهىظهة بىظاـ عادؿ إلدارة التىوع فْ هختمؼ  44
ات الهىظهة.  هستٓو

3.500 1.253 70.05 3.57 8 

  4.79 72.19 1.143 3.609 الهتوسط العاـ

 05.0** الهتوسط الحسابْ داؿ إحصائٓا عىد 
 05.0 الهتوسط الحسابْ غٓر داؿ إحصائٓا عىد //

 يتضح هف الجدوؿ السابؽ:
 أف أعمى فقرتيف ٌها:  .9
يتضهف ىظاـ  الهىظهة الخاص بالتوظيؼ ضرورة اتاحة  "تىص:  التْو  (39الفقرة رقـ ) - أ

 .(%73.25)لِ بوزف ىسبْو احتمت الهرتبة األ"، ية لمجىسيف في الهىافسةو افرص هتس
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 اضغصلػاضرابع

 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
بات الحقيقية هة خدهاتٍا وفؽ الحاجات والهتطمتؤدي الهىظ" تىص: التْو  (37الفقرة رقـ ) - ب

احتمت الهرتبة الناىٓة بوزف  ،"حدود تعيؽ االستجابة لرغبات الهواطىيف والضرورية وال يوجد
 %(.73.14)ىسبْ

 إلي: الىتائج السابقةويعزو الباحث 
 ٓة لمجىسٓف فْ الهىافسة، وذلؾو افرص هتساة فْ إتاحة و اهف العدؿ والهس جٓدةوجود درجة  - أ

هف ضهىٍا هٓؿ كنٓر هف الهىظهات لتفضٓؿ الذكور عمِ اإلىاث فْ  ،ٓعود لعدة أسباب
مة.  العهؿ، لقدرتً عمِ اإلىجاز والدواـ لساعات طٓو

توافر الهوضوعٓة الكافٓة قْ تقدٓـ الخدهات الهقدهة لمجهٍور والهستفٓدٓف لكافة فئات  - ب
 الهجتهع الفمسطٓىْ.

 فقرتيف ٌها: أدىىأها  .2
اة في الجىس لمهستفيديف هف و اتراعى الهىظهة الهس "تىص: التْو ( 38الفقرة رقـ ) - أ

 %(.70.75)احتمت الهرتبة السابعة بوزف ىسبْ"، ىشطتٍاأ

التىوع في هختمؼ هستويات  إلدارةتمتـز الهىظهة بىظاـ عادؿ "تىص: التْو ( 44الفقرة رقـ ) - ب
 %(.70.05احتمت الهرتبة األخٓرة بوزف ىسبْ) ،"الهىظهة

 احث ذلؾ إلى:ويعزو الب
ة واضحة هف قبؿ ٌذي الهىظهات لهبدأ الهس - أ خت,ؼ و اوجود رٓؤ اة فْ الجىس، وتهآز وا 

 األىشطة التْ تقدهٍا ٌذي الهىظهات هف حٓث الفئة التْ تستٍدفٍا وفؽ الجىس.

 وجود ىظاـ عادؿ إلدارة التىوع فْ هختمؼ هستوٓات الهىظهة. - ب

غزة ٓعتهد  هحافظاتفْ  الهىظهات األٌمٓةشٓد فْ الحكـ الر  هعآٓرلواقع تطبٓؽ الوزف الىسبْ  .3
 %(.72.19بىسبة ) اةو االعدؿ والهسعمِ 

والتْ أظٍرت بتوافر الهوضوعٓة فْ تقدٓـ ، (3123)هطير،عت ٌذي الىتٓجة هع دراسة كً, هفوتقاط
الخدهات هف قبؿ الوزارات لكافة فئات الهجتهع عمِ حد كبٓر فْ تقدٓـ الخدهات الهقدهة لمجهٍور 

 الفمسطٓىْ واالستفادة هىٍا.
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 اضغصلػاضرابع

 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
والتْ أظٍرت ىتائجٍا بأف ٌىاؾ تهٓز فْ هعاهمة  ،(3122)هوسى، واختمفت ٌذي الىتٓجة هع دراسة

الهوظفٓف فْ الوزارة عمِ أساس الهىطقة الج رافٓة التْ ٓىتهْ إلٍٓا الهوظفٓف، نـ تأكٓدٌـ أىً ال 
 ٓوجد تهٓٓز فْ التعاهؿ عمِ أساس الجىس.

 ع: الكفا ة والفعاليةالهعيار الساب
 (27) رقـ جدوؿ

 لهعيار الكفا ة والفعالية والوزف الىسبي والهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياريىتائج اختبار "ت"  
رقـ 
 الفقرة

الهتوسط  الفقرات
 الحسابْ

االىحراؼ 
 الهعٓاري

الوزف 
 الىسبْ%

اختبار 
 "ت"

 

 الترتٓب

ة لتحقٓؽ تستنهر الهىظهة الهوارد البشٓرة الهتاح 45
 األٌداؼ التىظٓهٓة الهحددة.

3.838 0.999 76.75 7.50 1 

تستنهر الهىظهة الهوارد الهادٓة الهتاحة لتحقٓؽ  46
 األٌداؼ التىظٓهٓة الهحددة.

3.825 0.883 76.53 8.36 2 

الخدهات الهقدهة لمجهٍور فْ ىطاؽ الهىظهة تفْ  47
 بال رض.

3.525 0.981 70.51 4.79 7 

ىظهة بٓزادة الجواىب النقافٓة والهعرفٓة لطاقهٍا تٍتـ اله 48
ر خاصة.  العاهؿ هف خ,ؿ براهج تطٓو

3.638 1.058 72.75 5.39 5 

تعىِ الهىظهة بدراسة الهوارد الهتاحة لتىفٓذ أىشطتٍا  49
 هنؿ.ألضهاف است ,ؿ 

3.663 0.993 73.25 5.97 4 

تحقٓؽ الهىظهة االٌداؼ الخاصة والعاهة الهرتبطة  50
ة.ب  تىفٓذ البراهج والهشآرع التىهٓو

3.713 1.021 74.25 6.24 3 

 5 5.11 72.75 1.117 3.638 ٓتـ تقٓٓـ اىجازات الهىظهة بشكؿ دوري. 51

  6.19 73.82 1.007 3.691 الهتوسط العاـ

 05.0** الهتوسط الحسابْ داؿ إحصائٓا عىد 
 05.0ا عىد الهتوسط الحسابْ غٓر داؿ إحصائٓ //

 يتضح هف الجدوؿ السابؽ:
 أف أعمى فقرتيف ٌها:  .9

تستثهر الهىظهة الهوارد البشرية الهتاحة لتحقيؽ "تىص:  التْو ( 45الفقرة رقـ ) - أ
 .(%76.75)لِ بوزف ىسبْ و احتمت الهرتبة األ ،"التىظيهية الهحددة األٌداؼ
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 اضغصلػاضرابع

 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
هة الهوارد الهادية الهتاحة لتحقيؽ تستثهر الهىظ"تىص:  التْو ( 46الفقرة رقـ ) - ب

 %(.76.53)احتمت الهرتبة الناىٓة بوزف ىسبْ  ،"التىظيهية الهحددة األٌداؼ

 إلي: ٌذي الىتائجويعزو الباحث 
قدرة الهىظهات عمِ إستهنار طاقات الهوارد البشٓرة والهادٓة لدٍٓا لتحقٓؽ األٌداؼ  - أ

 التىظٓهٓة.

ت قادرة عمِ تىفٓذ األىشطة بها ٓحقؽ أٌداؼ وجود طواقـ هتهرسة لدي تمؾ الهىظها - ب
 ٌذي الهىظهات.

تقوـ ٌذي الهىظهات بعقد براهج ودورات تدٓربٓة هتخصصة لمكوادر البشٓرة لتىهٓة  - ت
 الجواىب اإلدآرة والنقافٓة والهعرفٓة والفىٓة لمهوظفٓف لدٍٓا.

 فقرتيف ٌها: أدىىأها  .2
احتمت الهرتبة  ،"الهىظهة بشكؿ دوري يتـ تقييـ اىجازات"تىص:  التْو  (51الفقرة رقـ ) - أ

 .(%72.75)الخاهسة بوزف ىسبْ 

الخدهات الهقدهة لمجهٍور في ىطاؽ الهىظهة تفي "تىص:  التْو  (47الفقرة رقـ ) - ب
 %(.70.51)احتمت الهرتبة األخٓرة بوزف ىسبْ ،"بالغرض

 ذلؾ إلى األسباب التالية:ويعزو الباحث 
ف ىظاـ خاص ل البٓة الهىظها وجودضعؼ  - أ ت بعهمٓة التقٓٓـ الدوري ألىشطة الهىظهة، وا 

 توافر فٍو غٓر هفعؿ بالشكؿ الهطموب.

تسعِ الهىظهات لتقدٓـ الخدهات بالشكؿ الهطموب، ولكف ٌىاؾ ظروؼ تعٓؽ تقدٓـ ٌذي  - ب
ا: ظروؼ الحصار الشدٓد الهفروض عمِ قطاع غزة وأنري البالغ  الخدهات، هف أبرٌز

 الهوارد الهالٓة لٍا.عمِ عهؿ ٌذي الهىظهات، وتجفٓؼ 
الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة فْ هحافظات الحكـ الرشٓد فْ  هعآٓرلواقع تطبٓؽ الوزف الىسبْ  .3

 .(%73.82)بىسبة  الكفا ة والفعاليةٓعتهد عمِ  غزة
حوؿ واقع الكفاءة والفاعمٓة  (3122)هوسى، ، ودراسة(3123)هطير، وتتفؽ ٌذي الدراسة هع دراسة

قدهٍا الوزارات تعتبر فمسطٓىٓة، والتْ أظٍرت ىتائجٍا أف الخدهات الهقدهة التْ تفْ الوزارات ال
ر هكاىٓاتٍا، وقدرتٍا عمِ تمبٓة احتٓاجات الهواطىٓف، وقٓاهٍا بعقد دورات تدٓربهىاسبة هع ا ٓة لتطٓو

تٍا وبالىظر إلِ الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة فإىٍا وبرغـ قمة إهكاىٓا الكوادر البشٓرة لدٍٓا،
ستطاعت إلِ حد ها هف تمبٓة عمِ قطاع غزة، فإىٍا ا وصعوبة الظروؼ والحصار الهفروض

إذا ها قورىت  ، ها احتٓاجات الفئات التْ تستٍدفٍا، وأف الخدهات التْ تقدهٍا هىاسبة ىوعاً 
ر الكوادر البشٓرة لدٍٓا هف خ,ؿ  تسعِبالظروؼ الراٌىة، كها  تمؾ الهىظهات بشكؿ دائـ إلِ تطٓو
 براهج وأىشطة تدٓربٓة.
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 اضغصلػاضرابع

 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
والتْ أظٍرت ىتائجٍا أف هعٓار الكفاءة والفاعمٓة  (3119)أحهد، مفت ٌذي الىتائج هع دراسةواخت
ادة كفاءة وفعالٓة الٍٓئات أو فْ الٍٓئات الهحمٓة، حٓث  هتوسطاً جاء  صت الدراسة بالعهؿ عمِ ٓز

 .الهحمٓة وأعضائٍا
ٓٓـ احتٓاجات العاهمٓف وهتطمبات العاهمٓف بضرورة تق (Nohammer,2010) صت دراسةأو كها 

والعهؿ عمِ ربط احتٓاجات العاهمٓف بأٌداؼ الهىظهة والعهؿ عمِ الهواءهة  ،وأخذٌا بعٓف اإلعتبار
 بٓىٍها.

 الهعيار الثاهف: الهسا لة
 (38)رقـجدوؿ 

 لةلهعيار الهسا  والوزف الىسبي والهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياريىتائج اختبار "ت" 
رقـ 
 الفقرة

الهتوسط  الفقرات
 الحسابْ

االىحراؼ 
 الهعٓاري

الوزف 
 الىسبْ%

اختبار 
 "ت"

 

 الترتٓب

لمرقابة والهساءلة فْ هختمؼ  هىاسباً  ٓتوفر ىظاهاً  52
ات اإلدآرة.  الهستٓو

3.575 1.134 71.52 4.54 4 

الهىظهة الهىاخ الستقباؿ افراد هتخصصٓف  توفر 53
ٓئات ولجاف رقابٓة خا ا ٌو رجٓة وتطمعٍـ عمِ تقآرٌر

 وعهمٍا.

3.788 0.896 75.75 7.86 2 

تقـو الهىظهة بعقد وتىظٓـ اجتهاعات دوٓرة هع  54
ى وهحاسبة و االهواطىٓف ٓتـ فٍٓا االستهاع لمشك

 الهخالفٓف حسب القاىوف.

3.450 1.179 69.02 3.41 6 

ٓستطٓع أي هوظؼ االب,غ عف أي فرد عف أي هخالفة  55
ؿ واضح ٓضهف س,هتً وحهآتً وٓعاقب وفؽ تسمس

 الفاعؿ حسب القاىوف.

3.538 1.078 70.75 4.46 5 

ٓتـ تقدٓـ تقآرر دوٓرة هف قبؿ الهوظفٓف واالقساـ  56
لإلدارة العمٓا لهتابعة الهشآرع حسب األىظهة وتصحٓح 

 األخطاء.

3.825 1.077 76.50 6.85 1 

افة الهساءلة تٍدؼ الىشاطات التدٓربٓة الْ تعهٓـ نق 57
 وبٓاف هتطمباتٍا و هىافعٍا.

3.763 1.225 75.25 5.57 3 

  5.45 73.13 1.098 3.656 الهتوسط العاـ

 05.0** الهتوسط الحسابْ داؿ إحصائٓا عىد 
 05.0الهتوسط الحسابْ غٓر داؿ إحصائٓا عىد  //
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 اضغصلػاضرابع

 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

ارػاضغرضغاتػوطظاشذظػاختب
 يتضح هف الجدوؿ السابؽ:

 عمى فقرتيف ٌها:أف أ .9
 لإلدارةيتـ تقديـ تقارير دورية هف قبؿ الهوظفيف واالقساـ "تىص:  التْو ( 56الفقرة رقـ ) - أ

لِ بوزف ىسبْ و احتمت الهرتبة األ "العميا لهتابعة الهشاريع حسب االىظهة وتصحيح االخطا 
(76.50.)% 

يئات  الهىظهة الهىاخ الستقباؿ افراد توفر"  تىص: التْو  (53الفقرة رقـ ) - ب هتخصصيف ٌو
ا وعهمٍا " احتمت الهرتبة الناىٓة بوزف ولجاف رقابية خارجية وتطمعٍـ عمى تقاريٌر

 %(.75.75ىسبْ)
 :إلى ذلؾويعزو الباحث 

تأكٓد إدارة ٌذي الهىظهات عمِ تقدٓـ التقآرر هف قبؿ الهوظفٓف بشكؿ دوري ورفعٍا لإلدارة  - أ
 آرع، وهعالجة اإلىحرافات إف وجدت.األعمِ، وتٍدؼ هف خ,لً لهتابعة سٓر عهؿ الهش

تٍٓئة الهىاخ الهىاسب هف قبؿ ٌذي الهىظهات إلستقباؿ الٍٓئات الرقابٓة واألفراد  - ب
الهتخصصٓف وتحرص عمِ ذلؾ لها لذلؾ هف أٌهٓة تعود بالىفع العاـ عمِ الهىظهة 

عزز شفافٓة عهؿ ٌذي الهىظهات.  وأفرادٌا، ٓو

 فقرتيف ٌها: أدىىأها .2
يستطيع أي هوظؼ االبالغ عف أي فرد عف أي هخالفة وفؽ "تىص:  التْو ( 55) الفقرة رقـ - أ

" احتمت الهرتبة ويعاقب الفاعؿ حسب القاىوف وحهايتًتسمسؿ واضح يضهف سالهتً 
 %(.70.75)الخاهسة بوزف ىسبْ

تقـو الهىظهة بعقد وتىظيـ اجتهاعات دورية هع الهواطىيف يتـ " تىص: التْو  (54الفقرة رقـ ) - ب
" احتمت الهرتبة األخٓرة بوزف ى وهحاسبة الهخالفيف حسب القاىوفو ااالستهاع لمشك فيٍا
 %(.69.02)ىسبْ

 ويعزو الباحث ٌذي الىتائج إلى األسباب التالية:
ات اإلدآرة. - أ  تفعٓؿ ىظاـ هىاسب لمرقابة والهساءلة فْ هختمؼ الهستٓو

ف خ,لٍا ل,ستهاع اجتهاعات ولقاءات دوٓرة هع الهواطىٓف ٓتـ ه عقد وتىظٓـ ضعؼ - ب
 ي وهعالجتٍا بشكؿ سٓرع.و المشك
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 اضغصلػاضرابع

 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
أف الهواطىٓف أىفسٍـ لٓس لدٍٓـ الرغبة واالٌتهاـ الهتواصمٓف بهساءلة وهتابعة أىشطة  - ت

 الهىظهات األٌمٓة الٌتهاهٍـ بقضآا أكنر إلحاحًا فْ حٓاتٍـ الٓوهٓة.

ي؛ ألىً ال و اـ الشكترس  فْ أذٌاف ونقافة الهواطىٓف عمِ هدى عقود أىً ال جدوى هف تقدٓ - ث
 ٓوجد جدٓة فْ حمٍا وهعالجتٍا.

الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة فْ هحافظات الحكـ الرشٓد فْ  هعآٓرلواقع تطبٓؽ الوزف الىسبْ  .3
 .(%73.13)ٌو  الهسا لةٓعتهد عمِ  غزة

تطبٓؽ والتْ أظٍرت ىتائجٍا بأف درجة  (3123)هطير،ٌذي الىتائج هع دراسة إلِ حد ها تفقت اقد و 
الهساءلة كاىت هرتفعة، وجاء ٌذا الهعٓار فْ الهرتبة الناىٓة ضهف هعآٓر الحكـ الرشٓد، وقد أرجع 
ذلؾ عمِ عدة أسباب، كاف أٌهٍا: تحدٓد اختصاصات الوزارات وعدـ تداخؿ الص,حٓات ، وكفاءة 

ٓئة الرقابة وتفعٓؿ ىظاـ االستهاع والهسائمة فْ الهج  مس التشٓرعْ.العهؿ فْ هجمس الوزراء ٌو
حٓث أظٍرت الىتائج أف   لٓات الهساءلة الداخمٓة  (huque,2011)واختمفت ٌذي الىتائج هع دراسة 

ضاع السٓاسٓة واالقتصادٓة واإلجتهاعٓة، و فْ الهىظهات اإلدآرة غٓر فعالة، وأرجعت ذلؾ إلِ األ
ادة أٌهٓة صت الدراسة بضرورة تفعٓؿ الموائح الداخمٓة وخاصة فْ هىظهات الهجتهأو و  ع الهدىْ، وٓز

الهطالبة بالهساءلة بعد أف سعت األسالٓب الحدٓنة فْ اإلدارة إلِ تعٓزز تهكٓف الهدٓٓرف هف إدارة 
 الهؤسسات لتحقٓؽ األٌداؼ الهرجوة.

 الهعيار التاسع: الرؤية االستراتيجية
 (29) رقـ جدوؿ

 لهعيار الرؤية االستراتيجية ف الىسبيوالوز والهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياريىتائج اختبار "ت" 
رقـ 
 الفقرة

الهتوسط  الفقرات
 الحسابْ

االىحراؼ 
 الهعٓاري

الوزف 
 الىسبْ%

اختبار 
 "ت"

 الترتٓب

 1 9.74 80.53 0.941 4.025 ستراتٓجٓة واضحة وهفصمة.اتهتمؾ الهىظهة خطة  58

ٓػػػتـ عقػػػد ىػػػدوات وجمسػػػات حػػػوار هػػػع الفئػػػات الهسػػػتٍدفة  59
ػػػػػػات ووضػػػػػػع و شػػػػػػراكٍـ فػػػػػػْ تحدٓػػػػػػد األرتٍـ واو اوهشػػػػػػ لٓو

 الهٓزاىٓة.

3.813 1.126 76.25 6.45 4 

ػػػػػػػػػة هرتبطػػػػػػػػػة بأٌػػػػػػػػػدافٍا  60 تهتمػػػػػػػػػؾ الهىظهػػػػػػػػػة خطػػػػػػػػػة تىهٓو
 اإلستراتٓجٓة.

3.850 1.008 77.04 7.55 3 
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 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
توجد خطة تشػ ٓمٓة واضػحة لمهىظهػة هىبنقػة هػف الخطػة  61

 اإلستراتٓجٓة.
3.888 1.006 77.75 7.89 2 

ىٍا أر التػْ هػف شػة بتحدٓػد الفػرص والهخػاطتقـو الهىظه 62
 التأنٓر عمِ أىشطتٍا الهستقبمٓة.

3.763 1.094 75.25 6.24 5 

ٌػػػػػدافٍا واسػػػػػتراتٓجٓتٍا لضػػػػػهاف أتقػػػػػـو الهىظهػػػػػة بتعػػػػػدٓؿ  63
 استهرآرة تقدٓـ الخدهات.

3.675 1.123 73.53 5.38 8 

ػػػػة الهختمفػػػػة فػػػػْ بىػػػػاء الخطػػػػة  64 ات االدآر تشػػػػارؾ الهسػػػػتٓو
 تٓجٓة.اإلسترا

3.725 1.190 74.51 5.45 7 

ٓتوافر لدى الهىظهة هىظوهػة هػف االجػراءات والسٓاسػات  65
ة ورسالة الهىظهة.  لتحقٓؽ رٓؤ

3.763 1.058 75.25 6.44 5 

  6.89 76.25 1.068 3.813 الهتوسط العاـ

 05.0** الهتوسط الحسابْ داؿ إحصائٓا عىد 
 05.0ٓر داؿ إحصائٓا عىد الهتوسط الحسابْ غ //

 يتضح هف الجدوؿ السابؽ:
 أف أعمى فقرتيف ٌها: .9

" احتمت تهتمؾ الهىظهة خطة استراتيجية واضحة وهفصمة"تىص: التْو ( 58الفقرة رقـ ) - أ
 %(.80.53)لِ بوزف ىسبْ و الهرتبة األ

هىبثقة هف الخطة  توجد خطة تشغيمية واضحة لمهىظهة"تىص: التْو ( 61الفقرة رقـ ) - ب
 %(.77.75)" احتمت الهرتبة الناىٓة بوزف ىسبْ االستراتيجية

 إلي:ذلؾ ويعزو الباحث 
ة إستراتٓجٓة واضحة وهكتوبة لهعظـ الهىظهات األٌمٓة تتواءـ فْ هعظهٍا هع  - أ وجود رٓؤ

السٓاؽ التآرخْ والنقافْ لمهجتهع الفمسطٓىْ، وغالبًا ها ترتبط ٌذي الخطط هع رؤٓة ٌذي 
 الهىظهات.

تهمؾ الهىظهات األٌمٓة خطة تش ٓمٓة وتىفٓذٓة سىوٓة واضحة هىبنقة هف الخطة  - ب
 اإلستراتٓجٓة.

 فقرتيف ٌها: أدىىأها .2
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 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

غاتػوطظاشذظػاختبارػاضغرض

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
تشػػػػارؾ الهسػػػػتويات االداريػػػػة الهختمفػػػػة فػػػػي بىػػػػا  الخطػػػػة "تػػػػىص: التػػػػْ( و 64الفقػػػػرة رقػػػػـ ) - أ

 %(.74.51)" احتمت الهرتبة السابعة بوزف ىسبْ االستراتيجية

ٌػدافٍا واسػتراتيجيتٍا لضػهاف اسػتهرارية أتقـو الهىظهػة بتعػديؿ "تػىص:  التْو ( 63رقـ )الفقرة  - ب
 %(.73.53" احتمت الهرتبة األخٓرة بوزف ىسبْ )تقديـ الخدهات

ات  إلِ ،إٌتهاـ اإلدارة العمٓا بٍذي الهىظهاتٌذي الىتائج إلي ويعزو الباحث  هشاركة الهستٓو
ٓعود و قٓاـ غالبٓة الهىظهات بتعدٓؿ أٌدافٍا واستراتٓجٍٓا و ٓة، اإلدآرة فْ بىاء الخطة اإلستراتٓج

اىتظاـ اجتهاع هجالس إدارة ٌذي الهىظهات؛ لهتابعة ودراسة و  ،التخطٓط والهتابعةعهمٓة ل ذلؾ
إستراتٓجٓات التعاهؿ هع الظروؼ التْ تهر بٍا ٌذي الهىظهات لضهاف استهرآرة تقدٓـ الخدهات 

 ٓدة.بشكؿ هىتظـ لمفئات الهستف

ٓعتهد عمِ  الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓةالحكـ الرشٓد فْ  هعآٓرلواقع تطبٓؽ الوزف الىسبْ .3
 %(.76.25بىسبة ) اإلستراتيجية الرؤية

 : الهتعمقة بالسؤاؿ الثاىيالىتػائػج 
هعػػايير الحكػػػـ فػػْ درجػػة تطبٓػػؽ  0.05عىػػد هسػػتوى داللػػة  احصػػائٓةذات داللػػة  فػػروؽٓوجػػد ٌػػؿ 

، العهػػر، الجػػىس) :لهت ٓػػراتتعػػزى  فػػْ هحافظػػات غػػزة  هىظهػػات األٌميػػة الفمسػػطيىيةالالرشػػيد فػػي 
ػػػػؿ العمهػػػػْ، الهسػػػػهِ الػػػػوظٓفْ،  سػػػػىوات الخدهػػػػة، ىوعػػػػة الهىظهػػػػة، عػػػػدد العػػػػاهمٓف فػػػػْ عػػػػدد الهٌؤ

 ؟(الهىظهة
 
 : الجىسالً أو 

بٓف لهعرفة الفروؽ  Indpendent Samples T testلإلجابة عمِ السؤاؿ تـ استخداـ اختبار "ت" 
 الدراسة. هت ٓرات

 (21)رقـ جدوؿ
 لهتغير الجىس يوضح العدد والهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياري وقيهة اختبار "ت" وهستوى الداللة

الهتوسط  العدد الجىس 
 الحسابْ

االىحراؼ 
 الهعٓاري

قٓهة اختبار 
 "ت"

هستوى 
 الداللة

//1.5580.124- 9.210 31.268 56 ذكر الهشاركة

 5.938 33.958 24 اىنِ

//1.6880.095- 7.221 29.875 56 ذكرتطبيؽ األىظهة 
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 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 6.731 32.792 24 اىنِ الداخمية

//0.8540.396- 6.614 26.964 56 ذكر الشفافية

 5.760 28.292 24 اىنِ

//1.5670.121- 5.840 21.429 56 ذكر االستجابة

 5.515 23.625 24 اىنِ

//1.7480.084- 6.126 22.179 56 ذكر التوافؽ

 4.679 24.625 24 اىنِ

//0.8610.392- 8.689 28.357 56 ذكر اةو االعدؿ والهس

 6.946 30.083 24 اىنِ

//0.6110.543- 6.647 25.554 56 ذكر الكفا ة والفعالية

 5.587 26.500 24 اىنِ

//0.5910.556- 6.203 21.679 56 ذكر الهسا لة

 5.421 22.542 24 اىنِ

الرؤية 
 االستراتيجية

//0.6150.540- 8.415 30.143 56 ذكر

 6.644 31.333 24 اىنِ

//1.0350.304- 55.873 273.143 56 ذكر االجهالي

 45.622 286.542 24 اىنِ

 
 هف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح:

هعػػآٓر فػػْ درجػػة تطبٓػػؽ  (0.05)اللػػة عىػػد هسػػتوى د احصػػائٓةذات داللػػة ىػػً ال ٓوجػػد فػػروؽ أ .1
ػػذي الىتٓجػػة ال تتفػػؽ هػػع الفرضػػٓة  ،هت ٓػػر الجػػىستعػػزى ل الهىظهػػات األٌمٓػػةالحكػػـ الرشػػٓد فػػْ  ٌو

فػػْ  (0.05)عىػػد هسػػتوى داللػػة  احصػػائٓةذات داللػػة فػػروؽ ٓوجػػد  أىػػًالنالنػػة التػػْ تػػىص عمػػِ 
 .ٓر الجىسهت تعزى ل الهىظهات األٌمٓةهعآٓر الحكـ الرشٓد فْ درجة تطبٓؽ 

 ويعزو الباحث ٌذي الىتيجة إلى:
أف ىظرة ك, هف الذكور واإلىاث إلِ تطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد واحدة، بسبب تشابً  - أ

 ظروؼ العهؿ واألىظهة والقواىٓف واإلجراءات.

والتْ توصمت إلِ  (،2199)حرب،ودراسة  (،2193)هطير، وتتفؽ ٌذي الىتٓجة هع دراسة كؿ هف 
 .لمجىس فْ درجة تطبٓؽ الحكـ الرشٓدتعزى  احصائٓةذات داللة عدـ وجود فروؽ 
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 اضرابعاضغصلػاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
 : العهرثاىياً 

لهعرفة الفروؽ بػٓف هت ٓػرات  One Way ANOVAلإلجابة عمِ السؤاؿ تـ استخداـ اختبار "ؼ" 
 هحؿ الدراسة.

 (21)رقـ جدوؿ
 لهتغير العهر لةيوضح هجهوع الهربعات ودرجة الحرية وهتوسط الهربعات وقيهة اختبار "ؼ" وهستوى الدال 

هجهوع   
 الهربعات

درجة 
 الحٓرة

هتوسط 
 الهربعات

قٓهة اختبار 
 "ؼ"

هستوى 
 الداللة

 1.543 107.092 3 321.275 بٓف الهجهوعات الهشاركة

 

 

.210 

 

 69.425 76 5276.275 داخؿ الهجهوعات //

  79 5597.550 الهجهوع

تطبيؽ األىظهة 
 الداخمية

 209. 11.033 3 33.100 بٓف الهجهوعات

 

 

.890 

 

 52.893 76 4019.900 داخؿ الهجهوعات //

  79 4053.000 الهجهوع

 909. 36.942 3 110.825 بٓف الهجهوعات الشفافية

 

 

.441 

 

 40.627 76 3087.663 داخؿ الهجهوعات //

  79 3198.488 الهجهوع

 1.417 46.904 3 140.713 بٓف الهجهوعات االستجابة

 

 

.244 

// 

 33.101 76 2515.675 داخؿ الهجهوعات 

  79 2656.388 الهجهوع

 613. 21.017 3 63.050 بٓف الهجهوعات التوافؽ

 

 

.609 

 

 34.281 76 2605.338 داخؿ الهجهوعات //

  79 2668.388 الهجهوع

 413. 28.379 3 85.138 بٓف الهجهوعات اةو االعدؿ والهس

 

 

.744 

 

 68.784 76 5227.613 داخؿ الهجهوعات //

  79 5312.750 الهجهوع

 1.842 71.450 3 214.350 بٓف الهجهوعات الكفا ة والفعالية

 

 

.147 

// 

 38.797 76 2948.538 داخؿ الهجهوعات 

  79 3162.888 الهجهوع

 576. 20.775 3 62.325 بٓف الهجهوعات الهسا لة

 

 

.633 

// 

 36.084 76 2742.363 الهجهوعاتداخؿ  

  79 2804.688 الهجهوع
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 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

الرؤية 
 االستراتيجية

 793. 49.950 3 149.850 بٓف الهجهوعات

 

 

.501 

// 

 62.949 76 4784.150 داخؿ الهجهوعات 

  79 4934.000 الهجهوع

 631. 1804.042 3 5412.125 بٓف الهجهوعات االجهالي

 

 

//.597 

 

 2857.536 76 217172.763 هجهوعاتداخؿ ال 

  79 222584.888 الهجهوع

 :أىًهف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح 
هعػآٓر الحكػـ فػْ درجػة تطبٓػؽ  (0.05)عىػد هسػتوى داللػة احصػائٓةذات داللػة ال ٓوجد فػروؽ  .1

ذي الىتٓجة ال تتفؽ هع الفرضٓة النالن الهىظهات األٌمٓةالرشٓد فْ  ة التػْ تعزى لهت ٓر العهر ٌو
فػػْ درجػة تطبٓػػؽ ( 0.05)عىػػد هسػتوى داللػة  احصػائٓةذات داللػػة فػروؽ تػىص عمػِ اىػػً ٓوجػد 

 .تعزى لهت ٓر العهر الهىظهات األٌمٓةهعآٓر الحكـ الرشٓد فْ 
 ويعزو الباحث ٌذي الىتيجة إلى:

 اتفاؽ العاهمٓف فْ الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة الهبحونة عمِ أٌهٓة ترسٓ  هعآٓر الحكـ - أ
واالىفتاح والوضوح والهشاركة ب ض الىظر عف العهر، فالعهر هف الصفات الشخصٓة  ،الرشٓد

ري فْ  راء الهبحونٓف   درجة تطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد.فْ التْ لٓس أنر جٌو

 )دعيبس،، ودراسة (3122)حرب،ودراسة  (،3124)هطير، هع دراسة كؿ هف  ٓجةوتتفؽ ٌذي الىت
 .لهت ٓر العهرتعزى  احصائٓةعدـ وجود فروؽ ذات داللة  والتْ توصمت إلِ (3115

والتْ توصمت إلِ وجود ( 3121والعضايمة،  ىةو ا)الطر فْ حٓف اختمفت ٌذي الىتٓجة هع دراسة 
تعزى  ،فْ تصورات أفراد عٓىة الدراسة لدرجة تطبٓؽ الشفافٓة اإلدآرة احصائٓةفروؽ ذات داللة 

 ىتٓجة الخت,ؼ هجتهع وعٓىة الدراسة عف الدراسة الحالٓة.ٌذا االخت,ؼ و لهت ٓر العهر، وجاء 

ؿ العمهيثالثاً   : الهٌؤ
لهعرفػة الفػروؽ بػٓف هت ٓػرات  One Way ANOVAلإلجابػة عمػِ السػؤاؿ تػـ اسػتخداـ اختبػار "ؼ" 

 هحؿ الدراسة.
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 اضغصلػاضرابع

طظاشذظػاختبارػاضغرضغاتػو  اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
 (23)رقـ جدوؿ

ؿ العمهي ى الداللةيوضح هجهوع الهربعات ودرجة الحرية وهتوسط الهربعات وقيهة اختبار "ؼ" وهستو   لهتغير الهٌؤ

هجهوع   
 الهربعات

درجة 
 الحٓرة

هتوسط 
 الهربعات

قٓهة اختبار 
 "ؼ"

 هستوى الداللة

 827. 58.972 3 176.916 بٓف الهجهوعات الهشاركة

 

 

.483 

// 

 71.324 76 5420.634 داخؿ الهجهوعات 

  79 5597.550 الهجهوع

تطبيؽ األىظهة 
 الداخمية

 254. 13.421 3 40.262 جهوعاتبٓف اله

 

 

.858 

// 

 52.799 76 4012.738 داخؿ الهجهوعات 

  79 4053.000 الهجهوع

 503. 20.763 3 62.289 بٓف الهجهوعات الشفافية

 

 

.681 

// 

 41.266 76 3136.199 داخؿ الهجهوعات 

  79 3198.488 الهجهوع

 355. 12.241 3 36.723 بٓف الهجهوعات االستجابة

 

 

.786 

// 

 34.469 76 2619.665 داخؿ الهجهوعات 

  79 2656.388 الهجهوع

 603. 20.669 3 62.008 بٓف الهجهوعات التوافؽ

 

 

.615 

// 

 34.294 76 2606.379 داخؿ الهجهوعات 

  79 2668.388 الهجهوع

 1.176 78.546 3 235.637 بٓف الهجهوعات اةو االعدؿ والهس

 

 

.325 

// 

 66.804 76 5077.113 داخؿ الهجهوعات 

  79 5312.750 الهجهوع

 239. 9.840 3 29.521 بٓف الهجهوعات الكفا ة والفعالية

 

 

.869 

 

 41.229 76 3133.367 داخؿ الهجهوعات //

  79 3162.888 الهجهوع

 636. 22.903 3 68.709 بٓف الهجهوعات الهسا لة

 

 

//.594 

 

 36.000 76 2735.979 داخؿ الهجهوعات 

  79 2804.688 الهجهوع

الرؤية 
 االستراتيجية

 750. 47.281 3 141.843 بٓف الهجهوعات

 

 

.526 

// 

 63.055 76 4792.157 داخؿ الهجهوعات 

  79 4934.000 الهجهوع

 730. 433. 1246.458 3 3739.374 بٓف الهجهوعات االجهالي
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 اضغصلػاضرابع

 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

  2879.546 76 218845.513 داخؿ الهجهوعات

 

// 

  79 222584.888 الهجهوع 

 يتضح هف الجدوؿ السابؽ:
هعػػآٓر فػػْ درجػػة تطبٓػػؽ  (0.05)عىػػد هسػػتوى داللػػة  احصػػائٓةذات داللػػة ال ٓوجػػد فػػروؽ  أىػػً .1

ػػؿ العمهػػْ الهىظهػػات األٌمٓػػةالحكػػـ الرشػػٓد فػػْ  ػػذي الىتٓجػػة ال تتفػػؽ هػػع  ،تعػػزى لهت ٓػػر الهٌؤ ٌو
عىػػػد هسػػػتوى داللػػػة  احصػػػائٓةذات داللػػػة فػػػروؽ ٓوجػػػد  أىػػػًالتػػػْ تػػػىص عمػػػِ  ،الفرضػػػٓة النالنػػػة

تعػزى لهت ٓػر  هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الهىظهػات األٌمٓػة الفمسػطٓىٓةفْ درجة تطبٓؽ  (0.05)
ؿ العمهْ  .الهٌؤ

 ويعزو الباحث ٌذي الىتيجة إلى:
 لحكـ الرشٓد فْ الهىظهات األٌمٓةأف ىظرة جهٓع الهستوٓات العمهٓة إلِ تطبٓؽ هعآٓر ا - أ

ذا بدوري ٓدفعىا إلِ التىبؤ بأف تطبٓؽ ٌذي الهعآٓر ٓتـ بدرجة هتقاربة بٓف جهٓع  واحدة، ٌو
 الهستوٓات العمهٓة.

,ت العمهٓة ٓتهتعوف بكافة حقوقٍـ وواجباتٍـ فْ ىظاـ  - ب الحوكهة الهطبؽ أف جهٓع الهٌؤ
العمٓا فْ  دراسة ٌـ هف أصحاب اإلدارةخاصة وأف أفراد عٓىة ال ،لدى ٌذي الهىظهات

فالخبرات اإلدآرة هتقاربة بٓىٍـ وهف نـ فإىٍـ ٓتهتعوف بىفس جهٓع الدرجات العمهٓة، 
ب ض الىظر عف  ،الحقوؽ وعمٍٓـ ىفس الواجبات الهتعمقة بتطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد
ذا ٓعىِ أف القٓادات اإلدآرة فْ ا ؿ العمهْ الذي ٓحهموىً، ٌو لهىظهات األٌمٓة تتبع الهٌؤ

 أسالٓب عهؿ هتقاربة والذي ٓؤدي بدوري إلِ تقدٓرات هتقاربة بٓف أفراد العٓىة.

، والتْ (3122)حرب،، ودراسة (3124)هطير، وتتفؽ ٌذي الىتٓجة هع دراسة كؿ هف 
ؿتعزى ل احصائٓةتوصمت إلِ عدـ وجود فروؽ ذات داللة   العمهْ. هت ٓر الهٌؤ

 : سىوات الخدهةرابعاً 
لهعرفة الفروؽ بػٓف هت ٓػرات  One Way ANOVAلإلجابة عمِ السؤاؿ تـ استخداـ اختبار "ؼ" 

 هحؿ الدراسة.
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 عاضغصلػاضراب

 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
 (22)رقـ جدوؿ

 لهتغير سىوات الخدهة يوضح هجهوع الهربعات ودرجة الحرية وهتوسط الهربعات وقيهة اختبار "ؼ" وهستوى الداللة

هجهوع   
 الهربعات

درجة 
 الحٓرة

هتوسط 
 الهربعات

هة اختبار قٓ
 "ؼ"

هستوى 
 الداللة

 372. 27.030 3 81.091 بٓف الهجهوعات الهشاركة

 

 

.773 

// 

داخؿ  
 الهجهوعات

5516.459 76 72.585 

  79 5597.550 الهجهوع

تطبيؽ األىظهة 
 الداخمية

 238. 12.589 3 37.768 بٓف الهجهوعات

 

 

.869 

// 

داخؿ  
 الهجهوعات

4015.232 76 52.832 

  79 4053.000 الهجهوع

 1.110 44.765 3 134.296 بٓف الهجهوعات الشفافية

 

 

.350 

// 

داخؿ  
 الهجهوعات

3064.191 76 40.318 

  79 3198.488 الهجهوع

 111. 3.861 3 11.582 بٓف الهجهوعات االستجابة

 

 

.953 

// 

داخؿ  
 الهجهوعات

2644.805 76 34.800 

  79 2656.388 الهجهوع

 541. 18.611 3 55.832 بٓف الهجهوعات التوافؽ

 

 

.655 

// 

داخؿ  
 الهجهوعات

2612.555 76 34.376 

  79 2668.388 الهجهوع

 549. 37.589 3 112.766 بٓف الهجهوعات اةو االعدؿ والهس

 

 

.650 

// 

داخؿ  
 الهجهوعات

5199.984 76 68.421 

  79 5312.750 الهجهوع

 223. 9.216 3 27.649 بٓف الهجهوعات كفا ة والفعاليةال

 

 

.880 

// 

داخؿ  
 الهجهوعات

3135.238 76 41.253 

  79 3162.888 الهجهوع
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 اضغصلػاضرابع

 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 857. 30.575 3 91.726 بٓف الهجهوعات الهسا لة

 

 

//.467 

 

داخؿ  
 الهجهوعات

2712.962 76 35.697 

  79 2804.688 الهجهوع

الرؤية 
 راتيجيةاالست

 143. 9.201 3 27.604 بٓف الهجهوعات

 

 

.934 

// 

داخؿ  
 الهجهوعات

4906.396 76 64.558 

  79 4934.000 الهجهوع

 419. 1208.595 3 3625.785 بٓف الهجهوعات االجهالي

 

 

.740 

// 

داخؿ  
 الهجهوعات

218959.103 76 2881.041 

  79 222584.888 الهجهوع

 جدوؿ السابؽ:يتضح هف ال
هعػػآٓر فػػْ درجػػة تطبٓػػؽ  (0.05)عىػػد هسػػتوى داللػػة  احصػػائٓةذات داللػػة ال ٓوجػػد فػػروؽ  أىػػً .1

ػذي الىتٓجػة ال  ،سػىوات الخدهػةتعػزى لهت ٓػر  الهىظهػات األٌمٓػة الفمسػطٓىٓةالحكـ الرشٓد فْ  ٌو
 عىػػد هسػػتوى احصػػائٓةذات داللػػة فػػروؽ ٓوجػػد  أىػػًتتفػػؽ هػػع الفرضػػٓة النالنػػة التػػْ تػػىص عمػػِ 

تعػزى  الهىظهػات األٌمٓػة الفمسػطٓىٓةهعػآٓر الحكػـ الرشػٓد فػْ فْ درجة تطبٓػؽ  (0.05)داللة 
 .لهت ٓر سىوات الخدهة

إذ أف ىظرة جهٓع فئات العاهمٓف فْ الهىظهات  وتعتبر ٌذي الىتيجة جيدة هف وجٍة ىظر الباحث
ذا بدوري ٓدفعىا  األٌمٓة هف ذوى سىوات الخدهة الهختمفة إلِ تطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد واحدة، ٌو

 إلِ التىبؤ بأف ٌىاؾ عداًل بٓف جهٓع فئات سىوات الخدهة فْ تطبٓؽ ٌذي الهعآٓر.
أظٍرت ىتائجٍا عدـ وجود فروؽ ذات داللة  التْو  (2199)هوسى، وتتفؽ ٌذي الىتٓجة هع دراسة 

أظٍرت  التْو  (دراسة )الطرواىة والعضايمةتعزى لهت ٓر سىوات الخبرة، واختمفت هع  احصائٓة
فْ تصورات أفراد عٓىة الدراسة فْ الوزارات األردىٓة  احصائٓةىتائجٍا وجود فروؽ ذات داللة 

 الهبحونة تعزى لهت ٓر عدد سىوات الخدهة.
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 اضغصلػاضرابع

 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

ظػاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذ
 : ىوع الهىظهةخاهساً 

لهعرفة الفروؽ بػٓف هت ٓػرات  One Way ANOVAلإلجابة عمِ السؤاؿ تـ استخداـ اختبار "ؼ" 
 هحؿ الدراسة.

 (24)رقـ دوؿج
 لهتغير ىوع الهىظهة وضح هجهوع الهربعات ودرجة الحرية وهتوسط الهربعات وقيهة اختبار "ؼ" وهستوى الداللة

هجهوع   
 الهربعات

درجة 
 الحٓرة

هتوسط 
 الهربعات

قٓهة اختبار 
 "ؼ"

هستوى 
 الداللة

 1.868 119.235 10 1192.350 بٓف الهجهوعات الهشاركة

 

 

.065 

// 

 63.843 69 4405.200 جهوعاتداخؿ اله 

  79 5597.550 الهجهوع

تطبيؽ األىظهة 
 الداخمية

 510. 27.877 10 278.772 بٓف الهجهوعات

 

 

.878 

 

 54.699 69 3774.228 داخؿ الهجهوعات //

  79 4053.000 الهجهوع

 588. 25.103 10 251.032 بٓف الهجهوعات الشفافية

 

 

.819 

 

 42.717 69 2947.456 جهوعاتداخؿ اله //

  79 3198.488 الهجهوع

 930. 31.556 10 315.560 بٓف الهجهوعات االستجابة

 

 

.511 

// 

 33.925 69 2340.828 داخؿ الهجهوعات 

  79 2656.388 الهجهوع

 553. 19.783 10 197.826 بٓف الهجهوعات التوافؽ

 

 

.846 

// 

 35.805 69 2470.561 داخؿ الهجهوعات 

  79 2668.388 الهجهوع

 1.050 70.141 10 701.411 بٓف الهجهوعات اةو االعدؿ والهس

 

 

.413 

 

 66.831 69 4611.339 داخؿ الهجهوعات //

  79 5312.750 الهجهوع

 700. 29.126 10 291.260 بٓف الهجهوعات الكفا ة والفعالية

 

 

.721 

 

 41.618 69 2871.628 داخؿ الهجهوعات //

  79 3162.888 الهجهوع

 831. 30.154 10 301.543 بٓف الهجهوعات الهسا لة

 

 

//.600 

 

 36.277 69 2503.144 داخؿ الهجهوعات 

  79 2804.688 الهجهوع
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 اضغصلػاضرابع

 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

الرؤية 
 االستراتيجية

 1.609 93.307 10 933.072 بٓف الهجهوعات

 

 

.122 

// 

 57.984 69 4000.928 داخؿ الهجهوعات 

  79 4934.000 الهجهوع

 769. 2233.204 10 22332.038 بٓف الهجهوعات االجهالي

 

 

.657 

// 

 2902.215 69 200252.850 داخؿ الهجهوعات 

  79 222584.888 الهجهوع

 يتضح هف الجدوؿ السابؽ:
هعػػآٓر درجػػة تطبٓػػؽ فػػْ  (0.05)عىػػد هسػػتوى داللػػة  احصػػائٓةذات داللػػة ال ٓوجػػد فػػروؽ  أىػػً .1

ػذي الىتٓجػػة ال تتفػػؽ  ىػػوع الهىظهػػةتعػػزى لهت ٓػر  الهىظهػػات األٌمٓػػة الفمسػطٓىٓةالحكػـ الرشػػٓد فػْ  ٌو
عىػػػد هسػػػتوى داللػػػة  احصػػػائٓةذات داللػػػة فػػػروؽ هػػػع الفرضػػػٓة النالنػػػة التػػػْ تػػػىص عمػػػِ اىػػػً ٓوجػػػد 

تعزى لهت ٓػر ىػوع  ةالهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓهعآٓر الحكـ الرشٓد فْ فْ درجة تطبٓؽ (0.05)
 .الهىظهة

ذي تعتبر ىتيجة جيدة هف وجٍة ىظر الباحث إذ أف ىظرة جهٓع الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة  ٌو
بالرغـ هف اخت,ؼ أىشطتٍا وتىوعٍا تىظر إلِ هعآٓر الحكـ الرشٓد بىفس الهىظار، وال ٓوجد تأنٓر  

 لتطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد ٓعزى لهت ٓر ىوع الهىظهة.
 : عدد العاهميف في الهىظهةاً سادس

لهعرفة الفروؽ بػٓف هت ٓػرات  One Way ANOVAلإلجابة عمِ السؤاؿ تـ استخداـ اختبار "ؼ" 
 هحؿ الدراسة.

 (25)رقـ جدوؿ
 لهتغير عدد العاهميف يوضح هجهوع الهربعات ودرجة الحرية وهتوسط الهربعات وقيهة اختبار "ؼ" وهستوى الداللة

هجهوع   
 الهربعات

درجة 
 الحٓرة

هتوسط 
 الهربعات

قٓهة اختبار 
 "ؼ"

هستوى 
 الداللة

 568. 40.714 2 81.428 بٓف الهجهوعات الهشاركة

 

 

.569 

// 

 71.638 77 5516.122 داخؿ الهجهوعات 

  79 5597.550 الهجهوع

تطبيؽ األىظهة 
 الداخمية

 494. 25.678 2 51.357 بٓف الهجهوعات

 

 

.612 

// 

 51.969 77 4001.643 هجهوعاتداخؿ ال 

  79 4053.000 الهجهوع



ػػػػػػػ            
  

 133 

 اضغصلػاضرابع

 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

تبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػاخ

 663. 27.082 2 54.165 بٓف الهجهوعات الشفافية

 

 

.518 

// 

 40.835 77 3144.323 داخؿ الهجهوعات 

  79 3198.488 الهجهوع

 665. 22.562 2 45.125 بٓف الهجهوعات االستجابة

 

 

.517 

// 

 33.913 77 2611.263 داخؿ الهجهوعات 

  79 2656.388 الهجهوع

 488. 16.699 2 33.398 بٓف الهجهوعات التوافؽ

 

 

.616 

// 

 34.221 77 2634.989 داخؿ الهجهوعات 

  79 2668.388 الهجهوع

 906. 61.083 2 122.167 بٓف الهجهوعات اةو االعدؿ والهس

 

 

.408 

// 

 67.410 77 5190.583 داخؿ الهجهوعات 

  79 5312.750 الهجهوع

 754. 30.360 2 60.721 بٓف الهجهوعات الكفا ة والفعالية

 

 

.474 

// 

 40.288 77 3102.167 داخؿ الهجهوعات 

  79 3162.888 الهجهوع

 1.287 45.350 2 90.700 بٓف الهجهوعات الهسا لة

 

 

//.282 

 

 35.247 77 2713.987 داخؿ الهجهوعات 

  79 2804.688 وعالهجه

الرؤية 
 االستراتيجية

 328. 20.811 2 41.622 بٓف الهجهوعات

 

 

.722 

// 

 63.537 77 4892.378 داخؿ الهجهوعات 

  79 4934.000 الهجهوع

 522. 1489.386 2 2978.772 بٓف الهجهوعات االجهالي

 

 

.595 

// 

 2852.027 77 219606.115 داخؿ الهجهوعات 

  79 222584.888 هوعالهج

عىػػػد هسػػػتوى داللػػػة  احصػػػائٓةذات داللػػػة ال ٓوجػػػد فػػػروؽ  أىػػػًٓتضػػػح  هػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ السػػػابؽ
 ،الهىظهػػات األٌمٓػػة الفمسػػطٓىٓة فػػْ هحافظػػات غػػزةالحكػػـ الرشػػٓد فػػْ  هعػػآٓرفػػْ درجػػة تطبٓػػؽ  (0.05)

ػذي الىتٓجػػة ال تتفػؽ هػػع الفرضػٓة النالنػة التػػ ،ىػػوع الهىظهػةتعػزى لهت ٓػر  فػػروؽ ٓوجػد  أىػػًْ تػىص عمػِ ٌو
الهىظهػػات هعػػآٓر الحكػػـ الرشػػٓد فػػْ فػػْ درجػػة تطبٓػػؽ  (0.05)عىػػد هسػػتوى داللػػة احصػػائٓةذات داللػػة 

 .تعزى لهت ٓر ىوع الهىظهة األٌمٓة الفمسطٓىٓة فْ هحافظات غزة
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 اضغصلػاضرابع

 اضغصلػاضرابعاختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ

 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
في  الهىظهات األٌمية الفمسطيىيةها ٌي التحديات التي تواجً  ىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ الثالث:ال

 الحكـ الرشيد؟ تطبيؽ هعاييرىحو هحافظات غزة 

ة والهتوسط الحسابْ لإلجابة عمِ ٌذا السؤاؿ ها ٌي لفقرات  والوزف الىسبْ تـ إٓجاد الىسبة الهئٓو
الحكـ  تطبيؽ هعاييرىحو في هحافظات غزة الفمسطيىية الهىظهات األٌمية التحديات التي تواجً 

(، 3ي )و احوؿ درجة الحٓاد وتس االسباب"ت" لكؿ فقرة هف فقرات إٓجاد قٓهة اختبار تـ نـ ، الرشيد
 والىتائج هوضحة هف خ,ؿ الجدوؿ التالْ:

 (26جدوؿ رقـ )
 لفقرات تحديات الحكـ الرشيد والوزف الىسبي والهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياريىتائج اختبار "ت" 

رقـ 
 الفقرة

الهتوسط  الفقرات
 الحسابْ

االىحراؼ 
 الهعٓاري

الوزف 
 %الىسبْ

اختبار 
 "ت"

 

 الترتٓب

ضعؼ وعْ أعضاء الهىظهػة بهرتكػزات وهعػآٓر الحكػـ  66
 الرشٓد.

3.375 1.236 67.52 9.95 5 

ات.و خمؿ لدى اإلدارة فْ تحدٓد األ 67  9 4.57 53.75 1.346 2.688 لٓو

 3 11.62 73.75 1.298 3.688 خشٓة بعض الهىظهات هف الت ٓٓر بشكؿ عاـ. 68

 4 9.01 68.25 1.402 3.413 ٓطرة شخصٓة الرجؿ الواحد فْ الهؤسسة.س 69

 8 5.45 55.51 1.273 2.775 هحدودٓة الهٍارات والكفآات. 70

 1 14.59 78.02 1.165 3.900 هحدودٓة الهوارد الهالٓة. 71

 11 3.00 49.05 1.340 2.450 اى ,ؽ الهىظهة و تقوقعٍا  الداخمْ. 72

ٓػػة التػػْ تفرضػػٍا التشػػٓرعات الهتعمقػػة بٍػػػذي القٓػػود القاىوى 73
 الهىظهات.

2.538 1.201 50.75 4.00 10 

 2 13.38 76.55 1.220 3.825 ضعؼ البراهج الهتخصصة و الهتىوعة فْ ٌذا الهجاؿ 74

 7 6.81 61.54 1.412 3.075 سٓاسات الهاىحٓف. 75

 6 6.68 62.15 1.472 3.100 صعوبات نقافٓة. 76

  8.10 63.32 1.306 3.166 الهتوسط العاـ

 05.0** الهتوسط الحسابْ داؿ إحصائٓا عىد 
 05.0الهتوسط الحسابْ غٓر داؿ إحصائٓا عىد  //
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 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
 يتضح هف الجدوؿ السابؽ:

 الوزفلِ، وبمغ و الهرتبة األ"  هحدودية الهوارد الهالية( والتْ تىص "71احتمت الفقرة رقـ ) .1
، وبذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة (0.05)هف  أقؿوالقٓهة االحتهالٓة  %(،78.02)الىسبْ 

))حصائًٓا عىد هستوى داللةا 0.05  هها ٓدؿ عمِ أف هتوسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة ،
ْ قد كبر  ذا ٓعىْ أف أفراد  (3)عف درجة الحٓاد ٌو افقوف بدرجة قالوا أىٍـ هو  عٓىة الدراسةٌو

 هحدودٓة الهوارد الهالٓة.كبٓرة عمِ 

 الباحث ذلؾ إلى: وويعز 
أف عهمٓة التهوٓؿ تعد العهود الفقري لمهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة، وخصوصًا أىٍا تىفذ  - أ

براهجٍا التىهٓة واإلص,ح هعتهدًا بىسبة كبٓرة جدًا عمِ التهوٓؿ الخارجْ، وقد أنر الحصار 
غزة سمبًا، هها كاف أحد أبرز أٌـ الهعٓقات لتىفٓذ براهج اإلص,ح اإلقتصادى عمِ قطاع 

ر.  والتطٓو

بضرورة أف تقـو الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة بوضع بدائؿ ورؤى عمهٓة تستطٓع هف  ويرى الباحث
خ,لٍا تحقٓؽ أغراضٍا وخدهة أٌدافٍا وتىفٓذ براهجٍا، وذلؾ هف خ,ؿ االعتهاد عمِ القدرات 

 حمٓة، وبها تهمكً هف القدرات الهؤسسٓة والهالٓة.والطاقات اله
، وبمغ األخٓرةالهرتبة " اىغالؽ الهىظهة وتقوقعٍا  الداخميوالتْ تىص "( 72رقـ )احتمت الفقرة  .2

، وبذلؾ تعتبر ٌذي الفقرةدالة 0.05هف  اقؿوالقٓهة االحتهالٓة  %(49.05)الىسبْ  الوزف
))إحصائًٓا عىد هستوى داللة  0.05  هها ٓدؿ عمِ أف هتوسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة ،

ْ قد قؿ  ذا ٓعىْ أف أفراد العٓىة  (3)عف درجة الحٓاد ٌو قالوا  أىٍـ هوافقوف بدرجة ص ٓرة  ٌو
 .اى ,ؽ الهىظهة و تقوقعٍا  الداخمْعمِ 

عالـ الهحمْ والخارجْ، الهىظهات أصبحت أكنر اىفتاح وتواصً, هع الأف  الباحث ذلؾ إلى وويعز 
 وخاصة فْ ظؿ ظروؼ العولهة والتقىٓات الحدٓنة. 

، %(63.32)الىسبْ  الوزف، وبمغ (3.1666)فقد بمغ الهتوسط الحسابْ  ،أها بالىسبة لمدرجة الكمٓة
ًا ، حٓث أف هتوسط درجة االستجابة 0.05اقؿ هفوكاىت القٓهة االحتهالٓة  ٓر درجة عف ٓختمؼ جٌو

 ْ أفراد عٓىة الدراسة قالوا أىٍـ هوافقوف بدرجة هتوسطة عمِ أف هها ٓدؿ عمِ أف ، 3الحٓاد ٌو
 .فْ فمسطٓف ىحو تحقٓؽ الحكـ الرشٓد الهىظهات األٌمٓةٌىاؾ صعوبات تواجً 
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 اضغصلػاضرابع

اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
إلِ أف ٌىاؾ عدة تحدٓات تحوؿ دوف تطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الهىظهات ويخمص الباحث 

رجع ذلؾ ل ْ هرتبة كالتالْ:األٌمٓة الفمسطٓىٓة، ٓو  معدٓد هف األسباب. ٌو

ذا ٓعىْ أف هحدودٓة الهوارد الهالٓة ٓعتبر %(:  89.13الهوارد الهالية بىسبة ) هحدودية .2 ٌو
 تحدًٓا ٓحوؿ دوف تطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد.

ذا ٓعىْ أف قمة : %(87.66ضعؼ البراهج الهتخصصة والهتىوعة في ٌذا الهجاؿ بىسبة ) .1 ٌو
صة فْ الحكـ الرشٓد وضعفٍا ٓعد تحدًٓا أهاهٍا ٓحوؿ دوف تطبٓؽ هعآٓر البراهج الهتخص

بٓة الهتخصصة فْ ٌذا  الحكـ الرشٓد، لذلؾ ال بد هف وجود وتفعٓؿ البراهج والدورات التدٓر
 الهجاؿ.

ػػذا ٓعىػػْ أف خػػوؼ : %(73055بىسػػبة ) خشػػية بعػػض الهىظهػػات هػػف التغييػػر بشػػكؿ عػػاـ .3 ٌو
ٓعػد تحػدًٓا أهاهٍػا ٓحػوؿ دوف تطبٓػؽ هعػآٓر الحكػـ الرشػٓد،  الهىظهات هف الت ٓٓر بشكؿ عػاـ

لػػػذلؾ ال بػػػد هػػػف الت مػػػب عمػػػْ ٌػػػذي العقبػػػة التػػػْ تعتبػػػر عائقػػػًا وتحػػػدًٓا حقٓقٓػػػًا أهػػػاـ الهىظهػػػات 
 لتحسٓف ظروفٍا.

درجػػة الهوافقػػة هتوسػػطة، : %(68025بىسػػبة ) سػػيطرة شخصػػية الرجػػؿ الواحػػد فػػي الهؤسسػػة .4
ذا ٓعىْ أف سٓطرة شخصٓة الر  جؿ الواحػد تعتبػر بشػكؿ هتوسػط تحػدًٓا ٓعٓػؽ تطبٓػؽ هعػآٓر ٌو

 الحكـ الرشٓد فْ الهىظهة.
درجػػة : %(67052بىسػػبة ) ضػػعؼ وعػػي أعضػػا  الهىظهػػة بهرتكػػزات وهعػػايير الحكػػـ الرشػػيد .5

ػػذا ٓعىػػْ أف ضػػعؼ الػػوعْ لػػدى اإلدارة واألعضػػاء تعتبػػر بشػػكؿ هتوسػػط  الهوافقػػة هتوسػػطة، ٌو
 كـ الرشٓد فْ الهىظهة.تحدًٓا ٓعٓؽ تطبٓؽ هعآٓر الح

ػػػذا ٓعىػػػْ أف الصػػػعوبات : %(62095بىسػػػبة ) صػػػعوبات ثقافيػػػة .6 درجػػػة الهوافقػػػة هتوسػػػطة، ٌو
النقافٓػػػة تعتبػػػر بشػػػكؿ هتوسػػػط تحػػػدًٓا ٓعٓػػػؽ تطبٓػػػؽ هعػػػآٓر الحكػػػـ الرشػػػٓد فػػػْ الهىظهػػػة، ىظػػػرًا 

 ضاع الخاصة بالهجتهع الفمسطٓىْ.و لبعض الصعوبات النقافٓة الهرتبطة بظروؼ واأل
ػذا ٓعىػْ أف سٓاسػة : %(69054ات الهاىحيف بىسبة )سياس .7 حٓث درجة الهوافقػة هتوسػطة، ٌو

الهػػاىحٓف تعتبػػر بشػػكؿ هتوسػػط تحػػدًٓا ٓعٓػػؽ تطبٓػػؽ هعػػآٓر الحكػػـ الرشػػٓد فػػْ الهىظهػػة، ىظػػرًا 
ؿ هف قبؿ بعض الهؤسسات الهاىحة.  لفرض أجىدات التهٓو
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اختبارػاضغرضغاتػوطظاشذظػ
ٓػػػػػؽ هحدودٓػػػػػة الهٍػػػػػارات حٓػػػػػث ال تع: %(55059بىسػػػػػبة ) هحدوديػػػػػة الهٍػػػػػارات والكفايػػػػػات .8

 والكفآات عهمٓة تطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الهىظهات األٌمٓة.
حٓػث ال ٓهنػؿ ٌػذا البىػد والهتعمػؽ : %(53075بىسػبة ) لويػاتو خمؿ لدى اإلدارة في تحديد األ  .9

لوٓػػػات لػػػدى اإلدارة عائقػػػًا وتحػػػدًٓا ٓحػػػػوؿ دوف تطبٓػػػؽ هعػػػآٓر الحكػػػـ الرشػػػٓد فػػػػْ و بتحدٓػػػد األ
 األٌمٓة.الهىظهات 

: %(51075بىسػبة ) القيود القاىوىيػة التػي تفرضػٍا التشػريعات الهتعمقػة بٍػذي الهىظهػات .91
حٓػػث ال تهنػػؿ القٓػػود القاىوىٓػػة التػػْ تفرضػػٍا التشػػٓرعات الهتعمقػػة بٍػػذي الهىظهػػات عائقػػًا وتحػػدًٓا 

 ٓحوؿ دوف تطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الهىظهات األٌمٓة.
حٓػػث ال تهنػػؿ اى ػػ,ؽ الهىظهػػة : %(49015بىسػػبة ) الػػداخمي  اىغػػالؽ الهىظهػػة و تقوقعٍػػا .99

 وتقوقعٍا الداخمْ عائقًا وتحدًٓا ٓحوؿ دوف تطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد فْ الهىظهات األٌمٓة.
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 ضغصلػاضخاطسا

اضظتائجػواضتوصغات

 تهٍيد:
الهىظهات األٌمية الحكـ الرشيد في  هعاييرواقع تطبيؽ لت و اة التْ تىبىاًء عمِ الدراسة الهٓداىٓ

اىات هجهوعة هف الىتائج هف خ,ؿ البٓإلِ ، توصمت ٌذي الدراسة في هحافظات غزة الفمسطيىية
، وهف نـ تـ عرض وتفسٓر الىتائج وهقارىتٍا بىتائج الدراسات السابقة التْ تـ جهعٍا هف االستباىة

 استخ,ص أٌـ الىتائج التْ توصمت إلٍٓا الدراسة وكذلؾ أٌـ التوصٓات الهقترحة. ذات الع,قة، نـ 
 ىتائج الدراسة

يتـ تطبيؽ هعايير الحكـ الرشيد في الهىظهات األٌمية الفمسطيىية في قطاع غزة بىسبة  :الً أو 
 بصفة عاهة.%( 74.64)

ية في قطاع غزة هرتبة عمى جا ت هعايير الحكـ الرشيد في الهىظهات األٌمية الفمسطيى :ثاىياً 
 الىحو التالي:

  تتبىِ: حٓث (%78.18)بىسبة  هف هعآٓر الحكـ الرشٓد الشفافية هعٓار لى:و الهرتبة األ 
ا الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة فْ قطاع غزة  ٌر الشفافٓة بقدر كبٓر، وتقـو بىشر تقآر

ؿ هبسط ٓسهح بأداء وأعهالٍا بشكؿ دوري وعمىْ، كها تتـ إجراءات العهؿ لدٍٓا بشك
االىشطة دوف تعقٓد هف قبؿ الهوظفٓف، وتقوـ الهىظهات بتىهٓة القٓـ الدٓىٓة واألخ,قٓة فْ 

 هحاربة الفساد.
  :(76.88)بىسبة هف هعآٓر الحكـ الرشٓد تطبيؽ األىظهة الداخميةهعٓار الهرتبة الثاىية% :

أىظهة هىاسبة لمهساءلة تقـو  حٓث تتوافر لدى الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة فْ قطاع غزة
ات إدآرة هختمفة، لكىٍا بحاجة إلِ تفعٓؿ  بتطبٓقٍا وتوفر الهىاخ الهىاسب لذلؾ عمِ هستٓو

ووجود ىشاطات وبراهج ي لدٍٓا و اوتفعٓؿ ىظاـ الشك ٌٓئات الرقابة الداخمٓة والخارجٓة
بٓة تعهـ نقافة الهساءلة وبٓاف هتطمباتٍا وهىافعٍا.  تدٓر

 دعـ تحٓث  :%(76.38)هف هعآٓر الحكـ الرشٓد بىسبة  التوافؽهعٓار الثة: الهرتبة الث
ض لتوفٓؽ األراء، وتؤكد عمِ التوافؽ بٓف العاهمٓف رغـ و االهىظهات األٌمٓة هبدأ التف

تـ اتخاذ القرارات فْ الهىظهات باالجهاع وتستنهر  اخت,ؼ هشاربٍـ النقافٓة والهعرفٓة، ٓو
 الىظر فْ طرح البدائؿ الهتىوعة فْ صىاعة القرار.حاالت االخت,ؼ فْ وجٍات 
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  :(76.25ٓٓر الحكـ الرشٓد بىسبة )هف هعا الرؤية اإلستراتيجيةهعٓار الهرتبة الرابعة%: 

ة خطة استراتٓجٓة واضحة وهفصمةالهىظهات األٌمٓة  تهتمؾحٓث  ، وتهتمؾ خطة تىهٓو
تـ عقد ىدوات وجمسات ح وار هع الفئات الهستٍدفة هرتبطة بأٌدافٍا االستراتٓجٓة، ٓو

ات اإلدآرة الهختمفة فْ بىاء الخطة و واشراكٍـ فْ تحدٓد األ ات، وتقـو بهشاركة الهستٓو لٓو
االستراتٓجٓة، وتقوـ الهىظهة بتعدٓؿ أٌدافٍا واستراتٓجٓتٍا لضهاف استهرآرة تقدٓـ 

 الخدهات.
 (:73.82شٓد بىسبة )هف هعآٓر الحكـ الر  الهرتبة الخاهس: هعيار الكفا ة والفعالية% 

حٓث تستنهر الهىظهة الهوارد البشٓرة والهادٓة لتحقٓؽ األٌداؼ التىظٓهٓة الهحددة، وتعىِ 
الهىظهة بدراسة الهوارد الهتاحة لتىفٓذ أىشطتٍا لضهاف است ,ؿ أهنؿ، وتٍتـ الهىظهة 

ر خاص ادة الجواىب النقافٓة والهعرفٓة لطاقهٍا العاهؿ هف خ,ؿ براهج تطٓو  ة.بٓز
 حٓث%(73.63ٓٓر الحكـ الرشٓد بىسبة )هف هعا الهرتبة السادسة: هعيار االستجابة : 

ٓتوافر لدى ٌذي الهىظهات قدر هف اإلستجابة، ولكف لٓس بالشكؿ الهطموب والهرضِ، 
حٓث تحتاج الهىظهات لتقدٓـ خدهاتٍا لمجهٍور بشكؿ هىظـ، وأف تضع كؿ اإلجراءات 

، وأف تكوف ٌىاؾ خطة واضحة تستجٓب هف ب الهصمحةال,زهة لتمبٓة احتٓاجات أصحا
 خ,لٍا لمحاالت الطارئة.

 تعتهد : حٓث %(73.13ٓٓر الحكـ الرشٓد بىسبة )هف هعا الهرتبة السابعة: هعيار الهسا لة
الهىظهات األٌمٓة هبدأ اإلجهاع فْ اتخاذ القرارات، وتطور أىشطتٍا بشكؿ هستهر بها ٓٓزد 

ر  هف جودة الخدهات الهقدهة لمهواطىٓف، والسعِ الهستهر هف قبؿ الهىظهات األٌمٓة لتطٓو
أىشطتٍا بشكؿ هستهر بها ٓٓزد هف جودة الخدهات الهقدهة لمجهٍور، كها أف ٌىاؾ سعْ 
هستهر هف الهىظهات األٌمٓة إلِ بىاء هىظوهة ع,قات طٓبة هع الجهٍور وأصحاب 

 الهصالح وتقدٓـ الخدهة لمجهٍور بشكؿ هرضْ.
  حٓث : %(72.19)هف هعآٓر الحكـ الرشٓد بىسبة اةو االثاهىة: هعيار العدؿ والهسالهرتبة

تضهف ىظاـ  تؤدى الهىظهة خدهاتٍا وفؽ الحاجات والهتطمبات الحقٓقٓة والضروٓرة، ٓو
ٓة لمجىسٓف فْ الهىافسة، وتتوافر و االهىظهة الخاص بالتوظٓؼ اتاحة فرص هتس
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تـ إفساح الهجاؿ لمجهٓع هف ك, الهوضوعٓة فْ تقدٓـ الخدهات لكؿ فئات ا لهجتهع، ٓو

 الجىسٓف لمهشاركة فْ صىاعة القرار.
 ٌىاؾ  : حٓث%(71.28ٓٓر الحكـ الرشٓد بىسبة )هف هعا الهرتبة التاسعة: هعيار الهشاركة

تبىِ لهعٓار الهشاركة فْ الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة ولكف لٓس بالشكؿ الهطموب، فٍْ 
اركة وتتبىِ سٓاسة الباب الهفتوح هع الهواطىٓف، وتٍتـ بدراسة بحاجة لتىتٍج ىٍج الهش

 ي واالقترحات وهعالجتٍا.و االشك
))هستوى داللة عىد  احصائيةال يوجد فروؽ ذات داللة : لثاً ثا 0.05  هعايير درجة تطبيؽ  في

)الجىس، :ى لمهت ٓراتتعز  غزة الهىظهات األٌمية الفمسطيىية في هحافظاتالحكـ الرشيد في 
ؿ العمهْ، الهسهِ الوظٓفْ،  سىوات الخدهة، ىوع الهىظهة، عدد العاهمٓف فْ عدد العهر، الهٌؤ

 .الهىظهة(
 هعايير ىحو تحقيؽ الهىظهات األٌمية الفمسطيىية في هحافظات غزةٌىاؾ صعوبات تواجً  :رابعاً 

ا: ، (%63.32)بوزف ىسبي  الحكـ الرشيد هوارد الهالٓة، ضعؼ البراهج هحدودٓة الوهف أبرٌز
سٓطرة ، كها أف وخشٓة بعض الهىظهات هف الت ٓٓر بشكؿ عاـ، الهتخصصة فْ هجاؿ الحوكهة

ٓعد أبرز  ضعؼ أعضاء الهىظهة بهعآٓر الحكـ الرشٓد و ،شخصٓة الرجؿ الواحد فْ الهؤسسة
 التحدٓات التْ تعٓؽ تطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد.

 توصيات الدراسة
لتوصيات العاهة حوؿ واقع تطبيؽ هعايير الحكـ الرشيد في الهىظهات األٌمية اًل: اأو 

 الفمسطيىية في هحافظات غزة
 إرساء هعآٓر الحكـ الرشٓد لتصبح ىٍجًا لدى الهىظهاتٓتبىِ بىاء هجتهع هعرفْ فمسطٓىْ  .1

سعِ لتبىِ ، وذلؾ هف خ,ؿ القٓاـ بأىشطة وبراهج تنقٓفٓة هتعددة وهتىوعة تاألٌمٓة الفمسطٓىٓة
 .واالتجاٌات ةوىشر هعآٓر الحكـ الرشٓد عمِ كافة األصعد

إٓجاد بٓئة ه,ئهة تهكف هؤسسات الهجتهع ككؿ وخاصة الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة هف  .1
الدخوؿ فْ الهىافسة العالهٓة، وٓكوف ذلؾ بالتركٓز عمِ إعداد الهوارد البشٓرة وتأٌٓمٍا فىًٓا 

ًا وتطوٓر  دآر ر البٓئة األساسٓة ال,زهة لىقؿ وهٍىًٓا وا  قدراتٍا  بإستهرار، ٓضاؼ إلِ ذلؾ تطٓو
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الهعموهات هف خ,ؿ التركٓز عمِ وسائؿ اإلتصاالت والهعموهات الحدٓنة واستٓعابٍا وىقمٍا فْ 

 عهؿ الهىظهات األٌمٓة.

ضرورة وضع خطة وطىٓة واضحة لعهمٓة تطبٓؽ الحكـ الرشٓد؛ لتعكس حالة هف التوافؽ  .5
ؿ الزهىٓة لمتىفٓذ، و اورؤٓة هشتركة لعهمٓة اإلص,ح تتضح فٍٓا األٌداؼ والوسائؿ والجد الوطىْ

عادة تحدٓد األ ات عمِ ضوء ذلؾ، وتحدٓد و هع هراجعات هستهرة وتقٓٓـ ها ٓتـ اىجازي وا  لٓو
 الصعوبات التْ تواجً عهمٓة اإلص,ح ووضع الحموؿ الهىاسبة لٍا.

ٓة تترجـ إلِ أفعاؿ عمِ أرض الواقع تتبىِ الىزاٌة والشفافٓة هحاربة الفساد هف خ,ؿ إدارة حقٓق .5
والهساءلة الهؤسسٓة هف خ,ؿ هجتهع هدىْ فاعؿ همتـز تحكهً قواىٓف عصٓرة عادلة وأجٍزة 

 رقابة هستقمة وفعالة.

تىهٓة الهشاركة وتهكٓف الهىظهات األٌمٓة هف بىاء شراكة فعمٓة حقٓقٓة ٓساٌـ هف خ,لٍا  .3
األٌداؼ الهشتركة والىتائج الهتوقعة وبالتالْ ٓدفع بالهساٌهة الجادة فْ بىاء الجهٓع بصٓاغة 
ري.  الهجتهع وتطٓو

 اإلط,ع عمِ تجارب ىاجحة لمهىظهات األٌمٓة والدولٓة فْ تطبٓؽ هعآٓر الحكـ الرشٓد. .0

تطبٓؽ الحكوهة اإللكتروىٓة لتعٓزز الشفافٓة والهساءلة وتقدٓـ الخدهات عف بعد، وتهكٓف  .8
 هات الهجتهع الهدىْ هف اإلط,ع عمِ ها ٓتخذ هف سٓاسات وتشٓرعات.هىظ

عمِ تعٓزز دور الفرد والجهاعات هف خ,ؿ ضهاف الجٍات الحكوهٓة هع  الهتواصؿ العهؿ .7
 .الحقوؽ والحٓرات، والحد هف االىتٍاكات، وهعاقبة القائهٓف عمٍٓا

خمٓة، بٍدؼ تحقٓؽ فْ حؿ الهشاكؿ والصعوبات الدا الجٍات الهختصةالهساٌهة هع  .1
 .االستقرار، وتوفٓر األهف، وذلؾ هف خ,ؿ حه,ت توعٓة هستهرة

 ضرورة اإلٌتهاـ بإحداث التىهٓة هف خ,ؿ تعهٓؽ هفآٌـ الشفافٓة والىزاٌة والعدالة. .11

تىفٓذ دراسات وأبحاث فْ هجاؿ التىهٓة، وذلؾ بٍدؼ تحقٓؽ التوازف فْ التخطٓط، والتىفٓذ،  .11
تمؼ الهىاطؽ، بىاء عمِ الدراسات، بٍدؼ سد الفجوات الحاصمة بٓف وىقؿ التىهٓة إلِ هخ

 .الهىاطؽ الهختمفة

ضرورة إجراء الهٓزد هف الدراسات واألبحاث فْ هواضٓع اإلص,ح والحكـ الرشٓد بشكؿ  .11
 خاص واألخذ بالتوصٓات واإلستفادة هىٍا.
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ة الفمسطيىية في هحافظات هعايير الحكـ الرشيد في الهىظهات األٌميب الخاصة: التوصيات ثاىياً 
 غزة
 هعيار الهشاركة 

ر العهؿ. .1  ضرورة التشجٓع عمِ إبداء الرأي وتقدٓـ الهقترحات بها ٓضهف تطٓو

رفع هستوى هشاركة الهوظفٓف فْ الهىظهات األٌمٓة الفمسطٓىٓة بها ٓضهف تهنٓؿ هىظـ  .1
 لجهٓع الهستوٓات فْ عهمٓة صىاعة القرار.

ض الص,حٓات بد .5 رجة كافٓة، حٓث أف الهركٓزة تعتبر تحدًٓا وهف أٌـ العهؿ عمِ تفٓو
ر.  العقبات أهاـ عهمٓة اإلص,ح والتطٓو

ضرورة أف تتبىْ الهىظهات سٓاسة الباب الهفتوح هع جهٓع الفئات والشرائح دوف أي  .5
تهٓٓز، وضرورة االٌتهاـ بالهستفٓدٓف والعهؿ عمِ هتابعة شكواٌـ والرد عمٍٓا، وتفعٓؿ 

 ي.و اوحدة الشك

 سيادة القاىوفيار هع 
ضرورة العهؿ عمِ رفع هستوى كفاءة األجٍزة الرقابٓة لدى الهىظهات األٌمٓة وذلؾ هف  .1

خ,ؿ هىحٍا الص,حٓات الكافٓة ودعهٍا بالكوادر البشٓرة الهتخصصة، والهوارد الهالٓة 
 والتقىٓات الحدٓنة.

 ٌة ودوف استنىاء.التأكٓد عمِ تطبٓؽ القاىوف فْ الهىظهات األٌمٓة عمِ الجهٓع بىزا .1

ي لمهوظفٓف والجٍات الهستفٓدة، واإلستهاع لٍذي و اتفعٓؿ صىدوؽ اإلقتراحات والشك .5
 ي.و االهقترحات واالستفادة هىٍا، والتأكٓد عمِ هعالجة الشك

  الشفافيةهعيار 
تفعٓؿ دور القٓادات العمٓا فْ كافة الهىظهات والٍٓئات والهؤسسات الفمسطٓىٓة لدعـ هبدأ  .1

ف خ,ؿ فتح الهجاؿ أهاـ هشاركة الهوظفٓف، وتشجٓع روح الهبادرة والتجدٓد، الشفافٓة ه
 وتعٓزز التفكٓر اإلبداعْ لدٍٓـ.

هفٍـو الشفافٓة فْ الهىظهات األٌمٓة؛ لها لٍا هف دور ل أكبر ضرورة العهؿ عمِ تعٓزز .1
ٓجابْ فْ تٍٓئة البٓئة اله,ئهة لتحسٓف هستوى الهساءلة اإلدآرة وذٓادة ف عالٓتٍا ٌاـ وا 

 اعتهادًا عمِ الشفافٓة فْ هختمؼ الهجاالت.
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غرس نقافة الوضوح واإلفصاح عف الهعموهات والتخمص هف نقافة االى ,ؽ واالىكفاء  .5

هدادٌـ  عمِ الذات؛ هها ٓساعد الهوظفٓف عمِ األداء دوف الحاجة إلِ توجًٓ هستهر، وا 
التأخر وهف نـ تتخذ  أولتقدـ بىوع هف الت ذٓة العكسٓة لىتائج أعهالٍـ فٓمهسوف ىواحْ ا

 الخطوات التصحٓحٓة ال,زهة.

العهؿ عمِ ههارسة الشفافٓة التْ تعهؿ عمِ خمؽ توازف بٓف حؽ الهعرفة وحؽ الهىظهة  .5
ا وهصالحٍا.  بالحفاظ عمِ أسراٌر

  االستجابةهعيار 
ضرورة خروج القٓادات االدآرة الِ الهٓداف وهتابعة هتطمبات وحاجات الهوظفٓف  .1

 اطىٓف، وعقد لقاءات دوٓرة هعٍـ.والهو 

ادة تفعٓؿ ىظاـ االتصاؿ هها ٓسٍـ فس خمؽ درجة كبٓرة هف التفاٌـ بٓف  .1 العهؿ عمِ ٓز
ضهف سٍولة تبادؿ الهعموهات.  أقطاب عهمٓة االتصاؿ ٓو

 ضرورة التأكٓد والعهؿ الجاد لتوفٓر بٓئة عهؿ تضهف احتراـ كراهة الهوظفٓف والهواطىٓف. .5

أف تستٍدؼ البراهج والهشآرع الهىفذة هف قبؿ الهىظهات األٌمٓة  التأكٓد عمِ ضرورة .5
 حاجات ورغبات الهجتهع وأف ال تكوف هقٓدة.

 هعيار التوافؽ 
ض والحوار كىٍج هؤسسْ فْ الهىظهات األٌمٓة لتوفٓؽ األراء، وتقٓرب و اضرورة تبىْ التف .1

 عة واتخاذ القرارات.وجٍات الىظر، واالستفادة هف خ,لً لطرح البدائؿ الهتىوعة فْ صىا

ضرورة قٓاـ الهسئولٓف بعقد لقاءات هستهرة هع هوظفٍٓـ لهىاقشة هشاكمٍـ واحتٓاجاتٍـ،  .1
 وهع أصحاب الهصالح لهىاقشة القضآا التْ تٍهٍـ بشكؿ هستهر.

تعٓزز العهؿ بروح الهسؤولٓة تجاي الهصمحة العاهة لمهواطىٓف والتزاـ الهىظهات بهعالجة  .5
 الخاصة ببىاء الهجتهع ككؿ.القضآا والهشاكؿ 

ض و االعهؿ الجاد عمِ هىع الىزاعات والحد هىٍا والتْ تىشأ فْ بٓئة العهؿ وتدعـ التف .5
لتقٓرب وجٍات الىظر بٓف الهوظفٓف لتوفٓؽ أراء رغـ اخت,ؼ هشاربٍـ النقافٓة 

 والهعرفٓة.
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  اةو االعدؿ والهسهعيار 

اة والعدالة فْ التعاهؿ و ابها ٓحقؽ الهسضرورة تطبٓؽ القاىوف عمِ الجهٓع دوف استنىاء  .1
 داخؿ الهىظهات األٌمٓة.

 أوالحرص التاـ عمِ تقدٓـ الخدهات لمهستفٓدٓف هف قبؿ الهىظهات بعٓدًا عف التهٓٓز  .1
 التحٓز، وتحهِ حقوؽ الهوظفٓف فْ الوزارات ب ض الىظر عف االىتهاء السٓاسْ.

 الجىسٓف فْ عهمٓة صىاعة القرار. إفساح قدر أكبر هف الهشاركة لكافة األطرؼ هف ك, .5

 ٓة لكافة فئات الهجتهع.أو ىشر وتعٓزز تقدٓـ خدهات الهىظهات األٌمٓة بصورة هتس .5

  الكفا ة والفعاليةهعيار 
ادة كفاءة وفعالٓة الهوارد البشٓرة لمهىظهات ووضع هعآٓر هىاسبة لعهمٓة  .1 العهؿ عمِ ٓز

ـ بصورة تحقؽ فرص ل,ستفادة هف تدفؽ الكفاءات عبر بوابات  اإلستقطاب، واختٓاٌر
تخدـ الهجتهع  التْالتوظٓؼ بها ٓحقؽ االستفادة هف أصحاب الكفاءات والخبرات والقدرات 

 الهحمْ.

ادة الجواىب النقافٓة والهعرفٓة لدٍٓـ. .1 ادة وتفعٓؿ البراهج الهتخصصة لمعاهمٓف لٓز  ٓز

والوقوؼ عمِ ىقاط القوة ضرورة استخداـ الت ذٓة الراجعة الهرتدة لقٓاس أداء الهوظفٓف  .5
ا، واكتشاؼ ىقاط الضعؼ والت مب عمٍٓا.  وتعٓزٌز

  الهسا لةهعيار 
العهؿ عمِ شٓوع نقافة الهساءلة بٓف الهوظفٓف بها تتضهىً هف اكتشاؼ العواهؿ الهؤدٓة  .1

إلِ حاالت القصور وهعالجتٍا، وبٓاف هواطف القوة وكٓفٓة است ,لٍا وتوظٓفٍٓا لتحقٓؽ 
 ىتائج آجابٓة.

ضرورة ربط الهساءلة فْ الهىظهات األٌمٓة بالهحاسبة الٍادفة، هف أجؿ تعٓزز الىزاٌة  .1
 وهحاربة الفساد واإلىحراؼ اإلداري.

تفعٓؿ  لٓات الهساءلة فْ الهىظهات األٌمٓة واإلع,ف عىٍا لجهٓع الهوظفٓف، عمِ أف   .5
 ٓتـ هراجعتٍا وهراقبتٍا باستهرار وتطبٓقٍا عمِ الجهٓع دوف تحٓز.
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 اضغصلػاضخاطس

 اضغصلػاضخاطساضظتائجػواضتوصغات

اضظتائجػواضتوصغات

 اضغصلػاضخاطس

اضظتائجػواضتوصغات
تفعٓؿ البراهج التدٓربٓة الهتخصصة واألىشطة الهتعددة والهتىوعة والٍادفة لتعهٓـ   .5

ات الهساءلة اإلدآرة ألٌهٓتٍا فْ ضبط العهؿ واإلىجاز  ا ولرفع هستٓو الهساءلة وىشٌر
 وتحهؿ الهسؤولٓات وتسٍٓؿ عهمٓات تقٓٓـ األداء بدرجة عالٓة هف الىزاٌة والعدالة.

  يةالرؤية االستراتيجهعيار 
ضرورة سعِ الهىظهات األٌمٓة إلِ دراسة ىقاط القوة والضعؼ لدٍٓا فْ البٓئة الداخمٓة،  .1

 وتحدٓد الفرص والهخاطر التْ هف شأىٍا التأنٓر عمِ أىشطتٍا الهستقبمٓة.

ضرورة وضع الخطط اإلستراتٓجٓة عمِ هستوى جهٓع الهىظهات األٌمٓة، وهساءلة  .1
 هشاركة ٌادفة لجهٓع الهىظهات. القٓادات عف تىفٓذٌا، هع ضهاف تحقٓؽ

ربط هعآٓر الحكـ الرشٓد بالخطة االستراتٓجٓة لمهىظهة هف جٍة، وبهعآٓر تحقٓؽ  .5
 التىهٓة الهستداهة هف جٍة أخرى.

ا اإلستراتٓجٓة لمهىظهة.أو تحدٓد  .5 ات واضحة وهحددة وفقًا لمرٓؤ  لٓو
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وطصادرػاضدرادظ

 شائطظػطراجعػ

دظوطصادرػاضدرا
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 شائطظػطراجعػاضدرادظ 

 

 شائطظػطراجعػاضدرادظ

 

 قائمة مراجع انذراسة


 :الهراجع بالمغة العربية 
 القرآف الكريـ.

 السىة الىبوية الشريفة.

ػاًل.ػاضصتبػاضطربغظ:أو
، إشكالية الديهقراطية والهجتهع الهدىي في الوطف العربي(. 1111)الجابري، هحهد عابد .1

 لناىْ.، كاىوف ا118الهستقبؿ العربْ، العدد 

ورؾ.تحسيف اإلدارة الكميا في هىطقة أسكوا(. 1115الحكـ السمٓـ،)  .2  ، ىٓٓو

، عهاف، دار الهسٓرة الهٍارات اإلدارية في تطوير الذات(. 1111السكارىة، ب,ؿ خمؼ)  .3
 لمىشر والتوٓزع، الطبعة األولِ.

الطبعة ، دار الهسٓرة لمىشر والتوٓزع، أخالقيات العهؿ(. 1111السكارىة، ب,ؿ خمؼ)  .4
 األولِ، عهاف.

أبعاد الحاكهية الهحمّية في العراؽ: دراسة هيداىية في (. 1111الطائْ، عمْ حسوف )  .5
 العراؽ. -جاهعة ب داد / كمٓة اإلدارة واالقتصاد  ،الهجمس الهحمي لقضا  الهحهودية

هدخؿ إلى هىظهات  (.1111)شحدة؛ حجاج؛ ىٍاد العالوؿ، عبد الهاجد؛ هىصور،  .6
 قطاع غزة: دار الكتب والهكتبات.هدىي والتىهية. الهجتهع ال

هسا لة العهؿ األٌمى (. 1118الهؤقت، فاطهة، وهحهد، جبٓرؿ، ولداودة، حٓف)  .7
أهاف، الطبعة األولِ  -، اإلئت,ؼ هف أجؿ الىزاٌة والهساءلةالفمسطيىي، دراسة تقييهية

 القدس، فمسطٓف.

فمسطٓف،  –، غزة ت الهجتهع الهدىيهدخؿ إلى إدارة هىظها(. 1115الهشٍراوي، أحهد)  .8
 الطبعة األولِ. 

الحكـ الرشيد في (. 1111الوكالة األهٓركٓة لمتىهٓة، برىاهج دعـ الهجتهع الهدىْ)  .9
 ، القاٌرة، جهٍوٓرة هصر العربٓة.دليؿ الهتدرب –هىظهات الهجتهع الهدىي 
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، فمسطيىيةعهمية اإلصالح في هؤسسات السمطة الوطىية ال(. 1115أبو دٓة، أحهد)  .10

 الهركز الفمسطٓىْ لمبحوث السٓاسٓة والهسحٓة، راـ ا .

هدخؿ إلى هفٍـو الحكـ الصالح في فمسطيف: الحكـ (. 1115رحاؿ، عهر و خروف)  .11
 ، هركػز راـ ا   لدراسات حقوؽ اإلىساف، راـ ا .الهحمي ىهوذجاً 

، فٓرد ابرآٌـ)  .12 ارات لمدراسات والبحوث ، هركز اإلهادارة الحكـ والعولهة(. 1110عاكـو
 االستراتٓجٓة، اإلهارات.

، 1، ط اإلصالح وجٍة ىظر فمسطيىية بيف الواقع والطهوح (.1111عبد الٍادي، عزت)  .13
 هؤسسة الهمتقِ الهدىْ، القدس.

 ، الطبعة األولِ، عالـ الكتب، القاٌرة. هعجـ المغة العربية الهعاصرة(. 1117عهر، أحهد)  .14

الوال  الهدىي هقابؿ الوال  العضوي: دراسة لحالة الحكـ في (. 1113هحهد، جبٓرؿ، )  .15
 ، الهركز الفمسطٓىْ لتعهٓـ الدٓهقراطٓة وتىهٓة الهجتهع، الطبعة األولِ.فمسطيف

الىزاٌة والشفافية في هواجٍة (. 1111أهاف) –االئت,ؼ هف أجؿ الىزاٌة و الهساءلة  .16
 ، راـ ا .الفساد والهسا لة في هواجٍة الفساد

، إدارة حكـ أفضؿ ألجؿ التىهية في الشرؽ األوسط وشهاؿ أفريقيا(. 1115بىؾ الدولْ)ال  .17
 البىؾ الدولْ لإلىشاء والتعهٓر، دار الساقْ، بٓروت، لبىاف.

، هدٓىة تقييـ هىظهات الهجتهع الهدىي العربي .(1118العربٓة لمهىظهات األٌمٓة) الشبكة  .18
 هصر. -ىصر

، هركز لحكـ الراشد في استداهة التىهية العربيةهقوهات ا(. 1115الشٍواف، ىوفؿ)  .19
 الدراسات اإلقمٓهٓة، جاهعة الهوصؿ، العراؽ.

، هركز هستقبؿ الهجتهع الهدىي في الوطف العربي(. 1117الصبٓحْ، أحهد شكر)  .20
 ، بٓرو.1دراسات الوحدة العربٓة ط

تٓة، جهعٓة الشفا ، الحكـ الصالح الطريؽ إلى التىهية(. 0202ال زالْ، صالح)  .21 فٓة الكٓو
ت.  الكٓو

، االئت,ؼ هف أجؿ 1، طالفساد: أسبابً وطرؽ هكافحتً(. 1118أبو دٓة، أحهد)  .22
 الهساءلة والىزاٌة، راـ ا .
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لهجتهع الهدىي والدولة، قرا ة تأصيمية هع إحالة لمواقع (. ا1113أبو سٓؼ، عاطؼ)  .23

 األولِ.، فمسطٓف، غزة، دار الشروؽ لمىشر والتوٓزع، الطبعة الفمسطيىي

اد)  .24  ،1، طالهجتهع الهدىي والتحوؿ الديهقراطي في فمسطيف(. 1113أبو عهرو، ٓز
 الهؤسسة الفمسطٓىٓة لدراسة الدٓهقراطٓة، راـ ا ، فمسطٓف.

ا في الهرحمة الهقبمة(. 1110غونْ، هصطفْ،)بر   .25 ، هىظهات الهجتهع الهدىي ودوٌر
 اتحاد لجاف   اإلغانة الطبٓة، القدس، فمسطٓف.

(، هكتب السٓاسات )هؤشرات الحكـ: دليؿ الهستخدـ(.3111)ىاهج األهـ الهتحدةبر   .26
 فٓرؽ الحكـ الدٓهقراطْ، الطبعة الناىٓة.اإلىهائٓة، 

الهىظهات الهجتهعية التطوعية والسمطة الوطىية الفمسطيىية ىحو (. 1111سالـ، ولٓد )  .27
ة فْ فمسطٓف )هاس(، راـ ، هىتدى أبحاث السٓاسات االجتهاعٓة واالقتصادٓعالقة تكاهمية
 ا ، فمسطٓف.

الحكـ الديهقراطي الصالح الهكوف الرئيسي لإلصالح السياسي (. 1115سولٓفاف، جوف )  .28
 . هركز الهشروعات الدولٓة الخاصة، هصر.واالجتهاعي

، دور الحوكهة في اإلصالح اإلداري(. 1111عبد الحافظ، شفٓؽ وعبد الرزاؽ، وساـ )  .29
 جاهعة ب داد.

، شبكة دليؿ هجمس اإلدارة في هىظهات الهجتهع الهدىي(. 1115الشافْ، ص,ح، )عبد   .30
 هىظهات الهجتهع الهدىْ الفمسطٓىْ، الطبعة األولِ، هطبعة األخوة، غزة.

، هركز دور الهىظهات األٌمية في بىا  الهجتهع الهدىي(. 1111عبد الٍادي، عزت )  .31
  ،  فمسطٓف.بٓساف لمبحوث واإلىهاء، الطبعة األولِ، راـ ا

، جاهعة الحكـ الرشيد وخوصصة الهؤسسات(. 1118عزي، األخضر وجمطْ، غالـ)  .32
 هحهد بوضٓاؼ الهسٓمة، جاهعة أبكْ بكر بمقآد، الجزائر.

دور هؤسسات الهجتهع الهدىي )األٌمي( في تعزيز هفاٌيـ (. 1111عقروؽ، ساهر)  .33
 قسٓرة، جاهعة الىجاح الوطىٓة.، البرىاهج األكادٓهْ لدراسات الٍجرة الالحكـ الرشيد

ٓر)  .34 ، الحكهاىية قضايا وتطبيقات، الهىظهة العربية لمتىهية اإلدارية(. 1115كآد، ٌز
 القاٌرة. 
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قرا ات في  -سيادة القاىوف في األردف(. 1118هركز الحٓاة لتىهٓة الهجتهع الهدىْ)  .35

 ، هركز الحٓاة لتىهٓة الهجتهع الهدىْ األردف.هتىاوؿ الشباب

الىزاٌة والشفافية والهسا لة في هواجٍة الفساد، (. 1118ح، عبٓر و خروف )هصم  .36
 ، الطبعة األولِ، راـ ا .االئتالؼ هف أجؿ الىزاٌة والهسا لة

ػ:واضطجالتػاضطضطغظػاضدورغات.ػثاظغًا
الحكػػـ الرشػػيد وخصوصػػية الهؤسسات)اشػػارة (. 1110األخضػػر ابػػو عػػ,ء، جمطػػْ. غػػالـ) .1

 .18.5/1110هجمة الجىدوؿ. العراؽ/ع هؤسسة الجزائرية(،الي واقع االقتصاد وال

. صػػػحٓفة الػػػرأي العػػػاـ، قػػػرا ة فػػػي هفٍػػػـو الحكػػػـ الجيػػػد(. 1113الحػػػاج عابػػػدٓف، ٓسػػػف) .2
 .1113/ٓوىٓو/15السوداف

بشػػػػأف الجهعيػػػػات  3111لسػػػػىة   2قػػػػاىوف رقػػػػـ (، "1111السػػػػمطة الوطىٓػػػػة الفمسػػػػطٓىٓة) .3
 ئع الفمسطٓىٓة ، العدد الناىْ والن,نوف."، هجمة الوقاوالٍيئات األٌمية الفمسطيىية

أثػػر تطبيػػؽ الشػػفافية عمػػى (. 0202الطراوىػػة، رشػػا ىآػػؿ حاهػػد والعضػػآمة، هحهػػد عهػػر) .4
، الهجمة األردىٓة فْ إدارة األعهاؿ، الهجمد هستوى الهسا لة اإلدارية في الوزارات األردىية

 .0، العدد6

، الطبعػػػة د: ىحػػػو شػػػفافية أردىيػػػةالشػػػفافية وهكافحػػػة الفسػػػا(. 1111العضػػػآمة، هحهػػػد) .5
 األولِ، هؤسسة األرشٓؼ العربْ، عهاف.

ىحػو بىػا   –الصػالح: خيػار اسػتراتيجي لػإلدارة  الحكػـ" .(0222فٍهػْ خمٓفػة ) الفٍػداوي، .6
 –(،هجمػػة الىٍضػػة، كمٓػػة اإلقتصػػاد والعمػػـو السٓاسػػٓة هجتهػػع، الهؤسسػػة والهواطىػػة العاهػػة

 .القاٌرة جاهعة

فػػي جبػػروت القٍػػر  وآٌػػات الهقٍػػور، حػػديث عػػف االصػػالح (. 1113المػػواج، عػػز الػػدٓف) .7
 أكتوبر. 1. صحٓفة لٓبٓا الٓوـ، لٓبٓا. والديهقراطية

، دراسػػػة تقٓٓهػػػً، هسػػػا لة العهػػػؿ األٌمػػػى الفمسػػػطيىي(. 1118الهؤقػػػت، فاطهػػػة و خػػػروف) .8
 أهاف، الطبعة األولِ. -القدس، هىشورات االئت,ؼ هف أجؿ الىزاٌة والهساءلة
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الهجتهػػع الهػػدىي الفمسػػطيىي هػػف الثػػورة إلػػى تحػػديات تأسػػيس (. 1111آٌـ،)أبػػراش، إبػػر  .9

 ، ورقة بحنٓة هقدهة إلِ هعٍد كىعاف التربوي.الدولة

إطار هقترح لقياس أثر ههارسة الشفافية اإلدارية في هحاور (. 1111أبو قاعود، غازي)  .10
ـ السٓاسػٓة، جاهعػة ، هجمػة الىٍضػة، كمٓػة االقتصػاد والعمػو تطوير األعهػاؿ: دراسػة تقييهيػة

 .1111القاٌرة، العدد الناىْ، الهجمد الناىْ عشر، ابٓرؿ 

االحػػتالؿ االسػػرائيمي وأثػػري عمػػى التىهيػػة فػػي فمسػػطيف فػػي (. 1110بمقصػػري، عبدالواحػػد)  .11
، هجمػػة الحػوار الهتهػػدف، لىػػدف. العػػدد 3113ضػػو  تقريػػر التىهيػػة العربيػػة االىسػػاىية لمعػػاـ 

1818/17-11-1110. 

، هجمػػػػة الهوقػػػػؼ، تػػػػوىس. العػػػػدد الديهقراطيػػػػة اسػػػػتقاللىا الثػػػػاىي(. 1113شػػػػٓد)خشػػػػاىة، ر   .12
513/10-15-1113. 

. االىتخابػػػات الفمسػػػطيىية ٌػػػؿ تحقػػػؽ االصػػػالح والديهقراطيػػػة(. 1115عػػػدواف، بٓسػػػاف)  .13
 .11/1115-1111/1صحٓفة الحوار الهتهدف، لىدف، العدد

" الهػؤتهر في تفعيؿ الشركات فعالية الحكـ الراشد )الحوكهة((. "1117عزهْ، األخضر )  .14
ػػػػػػػػا فػػػػػػػػْ اإلصػػػػػػػػ,ح االقتصػػػػػػػػادي.  -13العمهػػػػػػػػْ األوؿ حػػػػػػػػوؿ "حوكهػػػػػػػػة الشػػػػػػػػركات" دوٌر

 كمٓة االقتصاد.-. جاهعة دهشؽ10/11/1117

هجمػػػة عػػػالـ  التىهيػػػة البشػػػرية لمحكػػػـ الصػػػالح،(. 1113عػػػزي، األخضػػػر، جمطػػػْ. غػػػالـ)  .15
 .1113ال د.فٓىا. العدد الرابع/ربٓع

، صػػػحٓفة سسػػػات الهجتهػػػع الهػػػدىي.. فػػػي العػػػالـ العربػػػي؟ هؤ (. 1110فاضػػػؿ، صػػػدقة)  .16
 .1110، سبتهبر 1113عكاظ، عدد:

هركز الهشػكاة،  رفعة العرب في صالح الحكـ في البمداف العربية،(. 1111فرجاىْ، ىادر)  .17
 .1111هصر، فبرآر/

ػدة الحػزب العربػْ الػػدٓهقراطْ أسػاطير الفسػاد(. 1110فرجػاىْ، ىػادر)  .18 ػدة العربْ)جٓر . جٓر
 .1110هارس 11/ 1111ىاصري( هصر، القاٌرة. العددال

هجمػة ، 3113قرا ة ىقدية لتقرير التىهيػة اإلىسػاىية العربػي لعػاـ  (.1111فرس ، عوىْ)  .19
 .1111-11-11التجدٓد العربْ، لبىاف/ 
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صػحٓفة الحػوار الهتهػدف.  الهجتهػع الهػدىي وهىظهاتػً،(. 1113هحهد، عمِ عبػد الواحػد)  .20

 .1113-11-1515/17العراؽ. العدد 

ػػػةهحاولػػة أوليػػػة لمتأصػػػيؿ فػػػي هفٍػػػـو االصػػالح(. 1110هحٓسػػف، تٓسػػػٓر)  .21  -. هجمػػػة رٓؤ
 .1110-/شباط11تصدر عف الٍٓئة العاهة ل,ستع,هات، فمسطٓف. العدد

ودة، عبد الهمٓؾ)  .22 هجمػة العمػـو هفٍػـو وتقيػيـ،  -األدا  بيف الكفا ة والفعالية(. 1111هٌز
 رة، العدد األوؿ، الجزائر.اإلىساىٓة، جاهعة هحهد خضٓر بسك

صػػػػحٓفة اسػػػػ,ـ اوف الٓػػػػف الحكػػػػـ الصػػػػالح فػػػػي البورصػػػػة،  (.1110هصػػػػطفِ، عصػػػػاـ)  .23
 .51/1/1110االلكتروىٓة، السعودٓة. 

، هجمػة الحػوار دور هىظهػات الهجتهػع الهػدىي فػي التىهيػة(. 1111هوسِ، سعٓد ٓاسٓف)  .24
 .1111-11-18/ 5011الهتهدف، العدد 

إطػػار ىظػػري هقتػػرح لحوكهػػة الجاهعػػات وهؤشػػرات (. 1111ؿ )ىاصػػر الػػدٓف، ٓعقػػوب عػػاد  .25
بحػث هقبػوؿ لمىشػر فػْ األعػداد القادهػة هػف  ،تطبيقٍا في ضػو  هتطّمبػات الجػودة الشػاهمة

 جاهعة الهىصورة. –هجّمة تطوٓر األداء الجاهعْ 

الهؤسسات الدولية وهىظهات الشفافية في هكافحة الفساد، دَر (. 0222و )حسىافعة،   .26
  ؿ العربي.الهستقب

ػراقػرطل:أوتػارغرػودراداتػو.ػثاضثًا
 هسا لة العهػؿ األٌمػي الفمسػطيىي(. 1118أهاف ) –االئت,ؼ هف أجؿ الىزاٌة و الهساءلة .1

 ، راـ ا ، فمسطٓف.

الػػػدليؿ اإلرشػػػادي لهصػػػطمحات (. 1111أهػػػاف ) –االئػػػت,ؼ هػػػف أجػػػؿ الىزاٌػػػة و الهسػػػاءلة .2
 راـ ا ،  فمسطٓف.، الطبعة األولِ، وهفاٌيـ الحكـ الصالح

اسػػػتطالع الػػػرأي العػػػاـ حػػػوؿ (. 1110أهػػػاف، ) –االئػػػت,ؼ هػػػف أجػػػؿ الىزاٌػػػة و الهسػػػاءلة .3
 ، راـ ا .أوضاع الهىظهات األٌمية الفمسطيىية

، الهبػادرة الشروط العشرة لبىا  ىظاـ ديهقراطي فػي فمسػطيف(. 1113البرغونْ، هصػطفِ) .4
 الوطىٓة الفمسطٓىٓة، فمسطٓف.
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دور الهجتهػػػع الهػػػدىي فػػػي تعزيػػػز اإلدارة والحكػػػـ (. 1111بػػػف عنهػػػاف )الحػػػٓزـ، ٓوسػػػؼ  .5

، ورقػػػة عهػػػؿ هقدهػػػة لمهػػػؤتهر السػػػىوي لمعػػػاـ النػػػاىْ عشػػػر لمهىظهػػػة العربٓػػػة لمتىهٓػػػة الرشػػػيد
 اإلدآرة،  الٓراض، الههمكة العربٓة السعودٓة.

ػػػػش) .6 ، هجمػػػػة إدارة الهجتهػػػػع والدولػػػػة: الهضػػػػهوف والشػػػػكؿ(. 1113العػػػػادلْ، حسػػػػٓف درٓو
 .1113-11-10/ 11إلس,ـ والدٓهقراطٓة. العراؽ. العدد ا

بػػػيف ارتقائيػػػة الهفٍػػػـو وهىٍجيػػػة الههارسػػػة،  حاكهيػػػة الشػػػركة(. 0222)سػػػعدالعىػػػزي،  .7
 هحاضرة ألقٓت عمِ طمبة برىاهج دكتوراي ادارة األعهاؿ فْ هادة اإلدارة اإلستراتٓجٓة.

هػة الحريػة عىػدىا أزهػة ثقافيػة هحىة العرب في بالدىا العربيػة، أز (. 1113القاسهْ، عمْ) .8
 .18/11/1113، قراءة فْ تقٓرر التىهٓة العربٓة، جٓردة عراؽ الكمهة. ال أزهة سياسية

هجهوعػة دراسػات عػف دور (. 1115االسكوا) -المجىة االقتصادٓة واالجتهاعٓة ل ربْ  سٓا .9
الؿ عقػد الهىظهات غير الحكوهية في تىفيذ توصيات الهؤتهرات العالهية وفي هتابعتٍا خػ

ورؾ: األهـ الهتحدة.التسعيىات هف القرف العشريف: ىحو هدوىة سموؾ  . ىٓٓو

(. ورقػة 1111الهؤتهر الوطىْ لتعٓزز الىزاٌة والشفافٓة والهساءلة فْ الهجتهع الفمسػطٓىْ)  .10
 .51/11/1111"، راـ ا /غزة، الىزاٌة والشفافية في عهؿ الٍيئات الهحميةعهؿ بعىواف" 

الػدليؿ التػدريبي لهشػروع  (. 1118ىْ لتعهٓـ الدٓهقراطٓة وتىهٓة الهجتهع)الهركز الفمسطٓ  .11
 ، القدس.الهجتهع الهدىي الفمسطيىي تفعيؿ هؤسسات

، بىؾ الهعطٓات حػوؿ التىهٓػة االقتصػادٓة الحكاهة والديهقراطية(. 1110الٓحٓاوي، ٓحِٓ)  .12
 .1110/أذار/5واالجتهاعٓة. اله رب 

  تطبيؽ الهجالس الهحمية في هحافظة أريحا لمشػفافية هبادى(. 1111أبو ىعهة، عادؿ)  .13
 ، جاهعة القدس، فمسطٓف.والهسا لة واىعكاس ذلؾ عمى التىهية االقتصادية

دراسػػة جغرافيػػة –الهىظهػػات غيػػر الحكوهيػػة الفمسػػطيىية(. 1113إبػػرآٌـ، ٓوسػػؼ كاهػػؿ)  .14
ػػؿ فػػػْ غػػزة، فمسػػػطٓف. الهػػؤتهر العمهػػْ لكمٓػػػة التجػػارة بعىػػواف "االسػػػتنه - تىهويػػة ار والتهٓو

-7فمسطٓف  بٓف  فاؽ التىهٓة والتحدٓات الهعاصرة. كمٓة التجارة ،الجاهعة اإلس,هٓة، غزة 
 هآو.  1
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ػػػورؾ: تقريػػػر التىهيػػػة اإلىسػػػاىية العربيػػػة(. 1111برىػػػاهج االهػػػـ الهتحػػػدة اإلىهػػػائْ)  .15 ، ىٓٓو

 الهكتب اإلقمٓهْ لمدوؿ العربٓة برىاهج األهـ الهتحدة اإلىهائْ.

، الحكاهػػة اإلدارة الرشػػيدة(. 1110هعطٓػػات حػػوؿ التىهٓػػة االقتصػػادٓة واالجتهاعٓػػة)بىػػؾ ال  .16
 الهركز الهتعدد الوسائط، اله رب.

، هقاربػػة حػػوؿ هحىػػة األهػػة وضػػرورة هواجٍػػة الػػذات العربػػي(. 1115تركهػػاف، عبػػدا )  .17
 الصادرة عف هعٍد الشرؽ العربْ. لىدف. -صحٓفة أخبار الشرؽ

ػػر الهعرفػػة العربػػْ  .18 ، برىػػاهج األهػػـ الهتحػػدة ىحػػو تواصػػؿ هعرفػػي هىػػتج(. 1111لمعػػاـ ) تقٓر
 اإلىهائْ وهؤسسة هحهد بف راشد  ؿ هكتوـ.   

-، جاهعػػة القػػاٌرة هفٍػػـو إدارة شػػئوف الدولػػة والهجتهػػع(. 1115شػػعراوي، سػػموى جهعػػة)  .19
 .5/1/1115كمٓة االقتصاد، هركز بحوث واستشارات اإلدارة العاهة. القاٌرة 

العولهػػػة والحكػػػـ السػػػميـ والػػػدور الهتغيػػػر لمدولػػػة: آفػػػاؽ (. 1110األهػػػٓف)فػػػارس، هحهػػػد   .20
، جديػػدة، اجتهػػاع خبػػرا  أثػػر العولهػػة عمػػى األوضػػاع االجتهاعيػػة عمػػى الهىطقػػة العربيػػة

 االسكو. شبكة التطور االجتهاعْ، بٓروت.

هػػـ ، برىػػاهج األ3113تقريػػر التىهيػػة اإلىسػػاىية العربيػػة لمعػػاـ فرجػػاىْ، ىػػادر )و خػػروف(.   .21
ورؾ.  الهتحدة اإلىهائْ، ىٓٓو

(. هجهوعة األبحاث والتػدٓرب لمعهػؿ التىهوي)الىشػرة غٓػر 1113هرصد الجهعٓات األٌمٓة)  .22
ػة(،  / 15. لبىػاف. العػددهبادرة الجاهعة العربية لإلصالح واإلدارة الرشيدة في الهىطقػةالدوٓر

17-1-1113. 

قػْ)  .23  15، أدٓػس أبابػا، تصادي االقميهيهىتدي التكاهؿ االق(. 1111هفوضٓة االتحاد األفٓر
 .1111ىوفهبر 

 -، دائػػرة الوقآػػةالحاكهيػػة الرشػػيدة، ٌيئػػة هكافحػػة الفسػػاد(. 1111هٍٓػػدات، عبػػدالرحهف)  .24
 قسـ الدراسات والسٓاسات والبحوث، األردف.

هٍارات هقاوهة الفساد: دور الشفافية والهسػا لة (. 1111ٌ,ؿ، هحهد عبدال ىْ حسف)  .25
ر األداء والتىهٓة.ربة الفسادوالهحاسبة في هحا  ، هصر الجدٓدة: هركز تطٓو
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"، السػػمطة الوطىٓػػة الفمسػػطٓىٓة، اإلصػػدار األوؿ(: " 1118وزارة التخطػػٓط والتعػػاوف الػػدولْ)  .26

 غزة.

ػ:اضردائلػاضجاططغظ.ػرابطًا
ترشيد اإلىفاؽ في الوحدات غير الٍادفة لمربح فػي إطػار الفكػر (. 1111األىصاري، خالد) .1

 ، رسالة دكتوراي، جاهعة جىوب الوادي.الفكر اإلسالهيالهحاسبي و 

واقع تطبيػؽ هبػادى  الحكػـ الرشػيد فػي وزارة الهاليػة الفمسػطيىية (. 1111الحمبٓة، هىور) .2
 ، جاهعة القدس، فمسطٓف.وعالقتً بفاعمية األدا  هف وجٍة ىظر الهوظفيف

ىظهػػػات غيػػػر دور تطبيػػػؽ هبػػػادى  الحكػػػـ الرشػػػيد فػػػي اله(. 1111الحمػػػو، أحهػػػد فتحػػػْ) .3
. بحث هقدـ لمهؤتهر العمهْ الناىْ، الحكوهية في قطاع غزة في تحقيؽ التىهية الهستداهة

 أولوٓات البحث العمهْ فْ فمسطٓف.

دور الشػػفافية والهسػػا لة فػػي الحػػد هػػف (، " 1111السػػبٓعْ، فػػارس بػػف عمػػوش بػػف بػػادي) .4
ة، جاهعػة ىػآؼ العربٓػة ، رسالة دكتػوراي غٓػر هىشػور الفساد اإلداري في القطاعات الحكوهية

 لمعمـو األهىٓة، الٓراض.

الهؤشرات الهفاٌيهية والعهمية لمحكـ الصالح في الٍيئات (. 1117أحهد، أٓهف طً حسػف) .5
)رسػػػالة هاجسػػػتٓر(، جاهعػػػة الىجػػػاح الوطىٓػػػة، كمٓػػػة الدراسػػػات العمٓػػػا،  الهحميػػػة الفمسػػػطيىية

 فمسطٓف.

، ة في الجاهعات الفمسطيىية بقطاع غزةواقع الشفافية اإلداري(. 1111حرب، ىعٓهة أحهد) .6
غػػػػزة، عهػػػادة الدراسػػػػات العمٓػػػػا، كمٓػػػػة -دراسػػػة هاجسػػػػتٓر غٓػػػػر هىشػػػورة، الجاهعػػػػة االسػػػػ,هٓة

 التجارة.

، رسػػالة هػػدي تطبيػػؽ الشػػفافية فػػي هراكػػز الػػوزارات األردىيػػة(. 1115دعٓػػبس، هىػػاؿ فػػؤاد) .7
 هاجستٓر غٓر هىشورة، جاهعة الٓرهوؾ: اربد.

واقػػػع تطبيػػػؽ هعػػػايير الحكػػػـ الرشػػػيد وعالقتٍػػػا بػػػاالدا  الػػػوزاري . (1115هطٓػػػر، سػػػهٓر) .8
 ، رسالة هاجستٓر، أكادٓهٓة اإلدارة والسٓاسة لمدراسات العمٓا.لموزارات الفمسطيىية
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االصػػالح اإلداري فػػي الػػوزارات الفمسػػطيىية ودوري فػػي (. 1111هوسػػِ، أشػػرؼ عبػػدالعٓزز) .9

غػػزة، عهػػادة  -ة، ، الجاهعػػة االسػػ,هٓة، دراسػػة هاجسػػتٓر غٓػػر هىشػػور تعزيػػز الحكػػـ الرشػػيد
 الدراسات العمٓا، كمٓة التربٓة.

تقيػػػػيـ دور الهىظهػػػػات األٌميػػػػة فػػػػي عهميػػػػة التىهيػػػػة (. 1115ٌىػػػػدي، كهػػػػاؿ إبػػػػرآٌـ)  .10
، غػػػزة، فمسػػػطٓف، رسػػػالة هاجسػػػتٓر غٓػػػر هىشػػػورة، كمٓػػػة التجػػػارة، االقتصػػػادية فػػػي فمسػػػطيف

 الجاهعة اإلس,هٓة.
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 ة:ـــــع اإللكرتونيــــاملواق @

 ة لاهـ الهتحدة لحقوؽ اإلىسافالهفوضٓة الساهٓ .1

 http://www.ohchr.org                                    
 حاث لمتىهٓة الدولٓة. استراتٓجٓةهركز األب .2

http://www.idrc.ca 
 الهىظهة العربٓة لهكافحة الفساد .3

nticorruption.orghttp://www.araba 

 الهىظهة العربٓة لمشفافٓة والىزاٌة              .4
                                                

http://tiarab.org/s/index.php/marsad_ar  

 أهاف -  االئت,ؼ هف أجؿ الىزاٌة والهساءلة  .5

    studies-and-palestine.org/ar/reports-http://www.aman 
 الهشروع االقمٓهْ لهكافحة الفساد وتعٓزز الىزاٌة فْ البمداف العربٓة .6

http://www.pogar.org/arabic/resources/ac/publications.aspx 

 

تٓة  .7  جهعٓة الشفافٓة الكٓو

http://www.transparency.org.kw  
 هىظهة الشفافٓة الدولٓة                     .8

                                                                 http://www.transparency.org 
 هوقع شبكة هىظهات الهجتهع الهدىْ الفمسطٓىٓة          .9

                                                             www.mangoa.gov.pshttp://  
 هوقع جاهعة بٓرٓزت  .10

http://www.birzeit.edu 
 هوقع الجاهعة اإلس,هٓة .11

http://www.iugaza.edu.ps/ar 
ر .12  هوقع جاهعة األٌز

http://www.ohchr.org/
http://www.idrc.ca/
http://www.idrc.ca/
http://www.arabanticorruption.org/ar/2010-03-31-10-53-30.html
http://www.arabanticorruption.org/ar/2010-03-31-10-53-30.html
http://tiarab.org/s/index.php/marsad_ar/
http://tiarab.org/s/index.php/marsad_ar/
http://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies
http://www.pogar.org/arabic/resources/ac/publications.aspx
http://www.transparency.org.kw/
http://www.transparency.org.kw/
http://www.mangoa.gov.ps/
http://www.birzeit.edu/
http://www.birzeit.edu/
http://www.iugaza.edu.ps/ar/
http://www.iugaza.edu.ps/ar/
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s/arabic/index.asphttp://www.alazhar.edu.p 

 هوقع الحوار الهتهدف .13
http://www.ahewar.org/debat/nr.asp 

 هؤسسة الفكر العربْ .14
http://arabthought.org 

 هوقع طٓرؽ الىزاٌة .15
way.info/wp-http://www.integrity 

 هىتدى الشفافٓة .16
http://www.transparencyforum.net 

 جائزة الهمؾ عبدا  الناىْ لتهٓز األداء الحكوهْ والشفافٓة .17
ttp://www.kaa.jo/default.aspxh 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/index.asp
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/index.asp
http://www.ahewar.org/debat/nr.asp
http://www.ahewar.org/debat/nr.asp
http://arabthought.org/
http://arabthought.org/
http://www.integrity-way.info/wp/
http://www.integrity-way.info/wp/
http://www.transparencyforum.net/
http://www.transparencyforum.net/
http://www.kaa.jo/default.aspx
http://www.kaa.jo/default.aspx
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 (1 لح  زق )

 هإلحتبل ط  مم نض قلئمط  أحملء  لح  
 

 هكػػػاف العهػػػػؿ االسػػػػػـ ـ
 وٓزر التعمٓـ السابؽ عسقوؿعبدالفتاح هحهد د. أ.  .1
 وٓزر الشباب والنقافة  الهدٌوفابرآٌـ هحهد د.   .2
 عاـ الهجمس التشٓرعْ الفمسطٓىْ هدٓر الهدٌوفٓاسٓف د. ىافذ   .3
ر لمتخطٓط و  ىائب أ.د. هحهود خالد عكاشة  .4  الجودةرئٓس جاهعة األٌز
 الجاهعة اإلس,هٓة –عهٓد كمٓة التربٓة  المولوصبحْ فتحٓة د. أ.  .5
 الجاهعة اإلس,هٓة صافْخالد أ.د. سهٓر   .6
 الجاهعة اإلس,هٓة –ة التجارة عهٓد كمٓ حمسعبدا  سالـ د. أ.  .7
 الجاهعة اإلس,هٓة -ىائب عهٓد  زعرب شحدة حهديد. أ.  .8
 الجاهعة اإلس,هٓة عاشور حسٓف د. ٓوسؼأ.  .9

 الجاهعة اإلس,هٓة أ.د. فارس هحهود أبو هعهر  .10
ر أ.د. عبدا  هحهد الٍبٓؿ  .11  جاهعة األٌز
 ىائب العهٓد لشؤوف البحث العمهْ د.ٓوسؼ عبد بحر  .12
 الجاهعة اإلس,هٓة –رئٓس قسـ  د. ختاـ إسهاعٓؿ السحار  .13
 الجاهعة اإلس,هٓة أكـر إسهاعٓؿ سهور د.   .14
 الجاهعة اإلس,هٓة ٓاسر عبد الشرفاد.   .15
ر د. وائؿ هحهد نابت  .16  جاهعة األٌز
ر األغا حمهْ د. وفٓؽ  .17  جاهعة األٌز
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 (7 لح  زق  )

 الاحتبل ط  ال زت ل ضهن لئ ط
 

 

 انزحٍى انزمحٍ اهلل بسى

 
 األخ الفاضل / األخت الفاضلة

               انسالو ػهٍكى ًرمحت اهلل ًبزكاحو
 االستباىة الهرفقة عبارة عف أداة لجهع البياىات الالزهة إلجرا  دراسة بعىواف:

 

 ف حمافظات غزة املنظمات األهلية الفلسطينيةاِلك  م الرش  يد ف  معايريواقع تطبيق 
 لؾ استكهااًل لهتطمبات الحصوؿ عمى درجة الهاجستير في القيادة واإلدارةوذ

 
وحٓث أف هفآٌـ الحكـ الرشٓد وحدانتٍا وضرورة السعِ الجاد ىحو تحوؿ حقٓقْ وفاعؿ لكافة 
القطاعات الهختمفة فْ فمسطٓف لبىاء هىظوهة قائهة عمِ بىٓاف الحكـ الرشٓد، وهف أبرز تمؾ 

 .ٌمية الفمسطيىيةالهىظهات األالقطاعات 
 

 بذقت ًيٌضٌػٍت ، يغ االسخباَت ىذه اإلجابت ػهى فقزاث  ينكى َزجٌ نذا ًحذاثخو؛ املٌضٌع ىذا ألمهٍت ًَظزا

ػهٍيا  احلصٌل سٍخى انيت ًاملؼهٌياث انذراست، جناح ىذه ػهى كبري أثز هلا سٍكٌٌ انذقٍقت اإلجابت أٌ انؼهى

 . فقط انؼهًً بحثألغزاض ان  حسخخذوحايت ً  سخؼايم بسزٌت

 نكمأوشاكرين لكم حسن تع
 الباحث/                                                                                          

                          
 لدحدوحفادي هحهد ا                                                                                 
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 :خصائص العاهميف أ.

 أىنِ ذكر                        الجىس
                                                       سىة. 46أكنر هف       45-36هف       35 -25هف   العهر

ؿ العمهي  دكتوراي      هاجستٓر              بكالوٓرس       دبمـو    الهٌؤ
هدٓر     هدٓر تىفٓذي.   الهدٓر العاـ.   ىائب   الهدٓر العاـ.     الهسهى الوظيفي

     رئٓس قسـ.     هدٓر هشروع  برىاهج.  
 .سىوات 10إلِ أقؿ هف  5هف                 .سىوات 5أقؿ هف       سىوات الخدهة

  سىة 15إلِ أقؿ هف  10هف.     15 .سىة فػأكنر 
 :ائص الهىظهةخص ب.

    إجتهاعٓة الشباب والٓراضة      حقوؽ اإلىساف خٓرجٓف     تعمٓـ   الهىظهةىوع 
البٓئة    النقافة والفىوف  األهوهة والطفولة    زراعٓة  طبٓة    .هعاقٓف 

 .نرهوظؼ فأك  20    .هوظؼ 19 - 11هف       فٓفهوظ 10أقؿ هف    عدد العاهميف في الهىظهة

 ر وفقرات اإلستباىة:و اج. هح
 هحافظػاتفػْ  الهىظهػات األٌمٓػة الفمسػطٓىٓةالحكػـ الرشػٓد فػْ  هعػآٓربفٓها ٓمْ هجهوعػة هػف العبػارات الخاصػة 

 أهاـ اإلجابة الهىاسبة فْ الهكاف الهىاسب بعد قراءة العبارات التالٓة:)×( غزة، ٓرجِ التكـر بوضع ع,هة 
بدرجة  السؤاؿ ـ.

 كبيرة جدا
بدرجة 

 كبيرة
بدرجة 
 هتوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

 بدرجة 
 ضعيفة جدا

 الهىظهات األٌمية الفمسطيىية في هحافظات غزة.الحكـ الرشيد في  هعاييرواقع تطبيؽ   -الً أو 
 ؿ: الهشػػػػػاركة والهعيػػػػار األ 

      تتبىِ الهىظهة سٓاسة الباب الهفتوح هع الهواطىٓف.  .1
      رسـ سٓاسات العهؿ فْ الهىظهة.ٓشارؾ رؤساء األقساـ فْ   .2
      ف الهىظهة هع الهىظهات األخرى.و اتتع  .3
ة هشتركة. ٓتوفر قٓادة  .4       دٓىاهٓكٓة قادرة عمِ التفاؼ الهىظهة حوؿ رٓؤ
      تىتٍج الهىظهة ىٍج الرقابة المصٓقة.  .5
قتراحات لمهواطىٓف والهوظفٓف.و آوجد صىدوؽ شك  .6       ي وا 
      ي واإلقتراحات وبالرد عمٍٓا.و اهة بدراسة الشكتٍتـ الهىظ  .7
تسػػػػتنهر الهىظهػػػػة هخػػػػزوف الػػػػذكاء اإلىسػػػػاىْ لػػػػدى العػػػػاهمٓف هػػػػف هٍػػػػارات   .8

بداعات هتىوعة فْ تحقٓؽ أٌدافٍا.  وا 
     



ػػػػػػػ            
  

 165 

 اضطالحق

 اضطالحق 

 

 اضطالحق

 

تٍػػا الخاصػػة بتىفٓػػذ البػػراهج والهشػػآرع بأخػػذ   .9 تقػػـو الهىظهػػة عىػػد تحدٓػػد رٓؤ
 ار.وجٍات ىظر أصحاب الهصالح فْ عٓف االعتب

     

 الهعيػػػػار الثاىي: تطبيؽ األىظهة الداخمية 
      عمِ الجهٓع بىزاٌة ودوف استنىاء. فْ الهىظهة القاىوف ٓطبؽ  .10
دآرة خاصة بٍا تراعْ حجـ األىشطة.  .11       تهتمؾ الهىظهة أىظهة هالٓة وا 
ة الهىظهة وأٌدافٍا.  .12       تتىاسب أىظهة الهىظهة الداخمٓة هع رٓؤ
ػػػػة والهالٓػػػػة الخاصػػػػة بأىشػػػػطة الهىظهػػػػة وفقػػػػًا تػػػػتـ ج  .13 هٓػػػػع الهعػػػػاه,ت اإلدآر

 لاىظهة الخاصة بٍا.
     

هػػػػػة فٓهػػػػػا ٓتعمػػػػػؽ ٓمتػػػػػـز هجمػػػػػس اإلدارة بالىظػػػػػاـ األساسػػػػػْ الخػػػػػاص بالهىظ  .14
 لٓات االىتخاب. بص,حٓات أعضاؤي و 

     

      ترتبط الهكافآت والترقٓات فْ الهىظهة بىتائج تقٓٓهٍا لمهوظفٓف.  .15
      تىتظـ الحٓاة الوظٓفٓة فْ الهىظهة عمِ أسس سمٓهة.  .16
      ي هكتوب وهعمف لمهواطىٓف.و آوجد فْ الهىظهة ىظاـ شك  .17

 الهعيػػػػار الثالث: الشفافية
ػػػػة بشػػػػكؿ دوري وعمىػػػػْ،   .18 ػػػػا الهالٓػػػػة واالدآر ٌر توضػػػػح و تىشػػػػر الهىظهػػػػة تقآر

 .أعهالٍا أهاـ الجٍات ذات الع,قة
     

 
سسػػػػة صػػػػفحة الكتروىٓػػػػة فٍٓػػػػا كافػػػػة الهعموهػػػػات و لٓػػػػات اتخػػػػاذ تتػػػػوفر لمهؤ   .19

 القرارات.
     

تتـ إجراءات العهؿ بشكؿ هبسػط ٓسػهح بػأداء األىشػطة دوف تعقٓػد هػف قبػؿ   .20
 الهوظفٓف.

     

      تقـو الهىظهة بتىهٓة القٓـ الدٓىٓة واألخ,قٓة فْ هحاربة الفساد.  .21
      الحصوؿ عمِ الخدهة.ٓوجد دلٓؿ خاص لمهستفٓدٓف ٓوضح  لٓات   .22
      ٓتبىِ الهدراء ىهط االىفتاح والوضوح فْ تعاهمٍـ هع أخٓرف.  .23
      تفصح الهىظهة عف خططٍا فٓها ٓتعمؽ بالهشآرع الهىوي القٓاـ بٍا.  .24

 الهعيػػػػار الرابع: اإلستجػػػػػػػػابة 
      لهصمحة.كؿ اإلجراءات ال,زهة لتمبٓة احتٓاجات أصحاب ا تضع الهىظهة  .25
      توفر الهىظهة بٓئة عهؿ تضهف احتراـ كراهة الهواطىٓف.  .26
      توفر الهىظهة بٓئة عهؿ تضهف احتراـ كراهة هوظفٍٓا.  .27
 الخدهة لمجهٍور بشكؿ هىظـ. تقدـ الهىظهة  .28
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ٓػػػتـ التأكٓػػػد هػػػف أف البػػػراهج والهشػػػآرع ضػػػهف إحتٓاجػػػات الهجتهػػػع ولٓسػػػت   .29
 لهاىحٓف.هقٓدة ضهف أجىدة ا

     

      ٓوجد لدى الهىظهة خطة استجابة لمحاالت الطارئة بهوازىة هحددة.  .30
 الهعيػػػػار الخاهس: التوافؽ 

      .اتالقرار تمؾ هبررات اتخاذ و  اإلجهاعٓتـ اتخاذ القرارات فْ الهىظهة ب  .31
      ض لتوفٓؽ أراء.أو تدعـ الهىظهة التف  .32
هػػػػع ذوي الهصػػػػالح قبػػػػؿ تىفٓػػػػذ البػػػػراهج  تعقػػػػد الهىظهػػػػة اجتهاعػػػػات خاصػػػػة  .33

 والهشآرع الخاصة بٍا لتقٓرب وجٍات الىظر.
     

عمػػِ التوافػػؽ بػػٓف العػػاهمٓف رغػػـ اخػػت,ؼ هشػػاربٍـ النقافٓػػة  تؤكػػد الهىظهػػة  .34
 والهعرفٓة.

     

تسػػتنهر الهىظهػػػة حػػاالت اإلخػػػت,ؼ فػػْ وجٍػػػات الىظػػر فػػػْ طػػرح البػػػدائؿ   .35
 الهتىوعة فْ صىاعة القرار.

     

      ٓتٓح تطبٓؽ هبدأ التوافؽ فْ الهىظهة ضهاف تحقٓؽ أٌداؼ الهىظهة.  .36
 اة و االهعيػػػػار السادس: العدؿ والهس

تؤدي الهىظهة خدهاتٍا وفػؽ الحاجػات والهتطمبػات الحقٓقٓػة والضػروٓرة وال   .37
 ٓوجد حدود تعٓؽ االستجابة لرغبات الهواطىٓف.

     

      س لمهستفٓدٓف هف أىشطتٍا.اة فْ الجىأو تراعْ الهىظهة الهس  .38
ٓة أو ٓتضػػهف ىظػػاـ الهىظهػػة الخػػاص بػػالتوظٓؼ ضػػرورة اتاحػػة فػػرص هتسػػ  .39

 لمجىسٓف فْ الهىافسة
     

      ٓتـ إفساح الهجاؿ لمجهٓع هف ك, الجىسٓف لمهشاركة فْ صىاعة القرار.  .40
      اة فْ ىظاـ الرواتب واألجور الخاص بالهىظهة.أو ٓوجد عدالة وهس  .41
      توافر الهوضوعٓة فْ تقدٓـ خدهات الهىظهة لكافة فئات الهجتهع.ت  .42
تقػػػػٓـ الهىظهػػػػة هػػػػدى تحقٓقٍػػػػا العدالػػػػة بػػػػٓف الفئػػػػات الهسػػػػتفٓدة بشػػػػكؿ دوري   .43

 بهشاركة الجٍات ذات الع,قة.
     

ات الهىظهة.  .44       تمتـز الهىظهة بىظاـ عادؿ إلدارة التىوع فْ هختمؼ هستٓو
 الكفا ة والفعالية الهعيػػػػار السابع: 

الهػػػػػوارد البشػػػػػٓرة الهتاحػػػػػة لتحقٓػػػػػؽ األٌػػػػػداؼ التىظٓهٓػػػػػة الهىظهػػػػػة  تسػػػػػتنهر  .45
 الهحددة.

     

الهػػػػػوارد الهادٓػػػػػة الهتاحػػػػػة لتحقٓػػػػػؽ األٌػػػػػداؼ التىظٓهٓػػػػػة الهىظهػػػػػة  تسػػػػػتنهر  .46
 الهحددة.

     

 .بال رض الخدهات الهقدهة لمجهٍور فْ ىطاؽ الهىظهة تفْ  .47
 

     



ػػػػػػػ            
  

 167 

 اضطالحق

 اضطالحق 

 

 اضطالحق

 

ٓػادة الجواىػب النقافٓػة والهعرفٓػة لطاقهٍػا العاهػؿ هػف خػ,ؿ تٍتـ الهىظهػة بز   .48
ر خاصة.  براهج تطٓو

     

تعىػػػِ الهىظهػػػة بدراسػػػة الهػػػوارد الهتاحػػػة لتىفٓػػػذ أىشػػػطتٍا لضػػػهاف اسػػػت ,ؿ   .49
 أهنؿ.

     

ؽ الهىظهة األٌداؼ الخاصة والعاهة الهرتبطة بتىفٓذ البراهج والهشػآرع قتح  .50
ة.  التىهٓو

     

      ىجازات الهىظهة بشكؿ دوري.ٓتـ تقٓٓـ ا  .51
 الهعيػػػػار الثاهف: الهسا لة 

ات االدآرة. ٓتوفر  .52       ىظاهًا هىاسبًا لمرقابة والهساءلة فْ هختمؼ الهستٓو
ٓئػػػات ولجػػػاف رقابٓػػػة   .53 تػػػوفر الهىظهػػػة الهىػػػاخ السػػػتقباؿ أفػػػراد هتخصصػػػٓف ٌو

ا وعهمٍا.  خارجٓة وتطمعٍـ عمِ تقآرٌر
     

ػػػػة هػػػػع الهػػػػواطىٓف ٓػػػػتـ فٍٓػػػػا تقػػػػـو الهىظهػػػػ  .54 ة بعقػػػػد وتىظػػػػٓـ اجتهاعػػػػات دوٓر
 ي وهحاسبة الهخالفٓف حسب القاىوف.و ااالستهاع لمشك

     

ٓسػػػتطٓع أي هوظػػػؼ االبػػػ,غ عػػػف أي فػػػرد عػػػف أي هخالفػػػة وفػػػؽ تسمسػػػؿ   .55
عاقب الفاعؿ حسب القاىوف.  واضح ٓضهف س,هتً وحهآتً ٓو

     

ػػة هػػف قبػػؿ الهػػوظ  .56 فٓف واألقسػػاـ لػػإلدارة العمٓػػا لهتابعػػة ٓػػتـ تقػػدٓـ تقػػآرر دوٓر
 الهشآرع حسب األىظهة وتصحٓح األخطاء.

     

تٍػػػػدؼ الىشػػػػاطات التدٓربٓػػػػة إلػػػػِ تعهػػػػٓـ نقافػػػػة الهسػػػػاءلة وبٓػػػػاف هتطمباتٍػػػػا   .57
 وهىافعٍا.

     

 االستراتيجية  ةالهعيػػػػار التاسع: الرؤي
      تهتمؾ الهىظهة خطة استراتٓجٓة واضحة وهفصمة.  .58
رتٍـ واشػراكٍـ أو ـ عقػد ىػدوات وجمسػات حػوار هػع الفئػات الهسػتٍدفة وهشػٓت  .59

ات ووضع الهٓزاىٓة.و فْ تحدٓد األ  لٓو
     

ة هرتبطة بأٌدافٍا االستراتٓجٓة.  .60       تهتمؾ الهىظهة خطة تىهٓو
      توجد خطة تش ٓمٓة واضحة لمهىظهة هىبنقة هف الخطة االستراتٓجٓة.  .61
لفػػػػرص والهخػػػػاطر التػػػػْ هػػػػف شػػػػأىٍا التػػػػأنٓر عمػػػػِ تقػػػػـو الهىظهػػػػة بتحدٓػػػػد ا  .62

 أىشطتٍا الهستقبمٓة.
     

تقػػػػػـو الهىظهػػػػػة بتعػػػػػدٓؿ أٌػػػػػدافٍا واسػػػػػتراتٓجٓتٍا لضػػػػػهاف اسػػػػػتهرآرة تقػػػػػدٓـ   .63
 الخدهات.

     

ات اإلدآرة الهختمفة فْ بىاء الخطة االستراتٓجٓة.  .64       تشارؾ الهستٓو
ػػػػة ٓتػػػوافر لػػػدى الهىظهػػػة هىظوهػػػة هػػػػف االجػػػراءات و   .65 السٓاسػػػات لتحقٓػػػؽ رٓؤ

 ورسالة الهىظهة.
     



ػػػػػػػ            
  

 168 

 اضطالحق

 اضطالحق 

 

 قاضطالح
 

 في تطبيؽ الحكـ الرشيد الهىظهات األٌمية الفمسطيىيةتواجً  التي الصعوبات -ثاىياً 
      ضعؼ وعْ أعضاء الهىظهة بهرتكزات وهعآٓر الحكـ الرشٓد.  .66
ات.و خمؿ لدى اإلدارة فْ تحدٓد األ  .67       لٓو
      شكؿ عاـ.خشٓة بعض الهىظهات هف الت ٓٓر ب  .68
      سٓطرة شخصٓة الرجؿ الواحد عمِ الهؤسسة.  .69
      هحدودٓة الهٍارات والكفآات.  .70
      هحدودٓة الهوارد الهالٓة.  .71
      اى ,ؽ الهىظهة وتقوقعٍا الداخمْ.  .72
      تفرضٍا التشٓرعات الهتعمقة بٍذي الهىظهات. التْالقٓود القاىوىٓة   .73
      صة والهتىوعة فْ ٌذا الهجاؿ.ضعؼ البراهج الهتخص  .74
      سٓاسات الهاىحٓف.  .75
      صعوبات نقافٓة.  .76
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 (2 لح  زق  )

 قلئمط  أحملء ض   ملت ف   ط ض  ت دلط

 القطاع اسـ الجهعية هسمسؿ القطاع اسـ الجهعية هسمسؿ

1.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة ة ل,غانة والتىهٓةجهعٓة الرحه

51.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة الجهعٓة الفمسطٓىٓة لمتىهٓة واالعهار) بادر(

2.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة األىصار الخٓٓرة

52.  
 جهعٓات الهعاقٓف الجهعٓة الوطىٓة لتأٌٓؿ الهعاقٓف بقطاع غزة

3.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة التدٓرب التىهوي والتأٌٓؿ األسري الفمسطٓىْ

53.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة األقصِ لإلغانة والتىهٓة

4.  
 الجهعٓات النقافٓة جهعٓة دار الكتاب والسىً

54.  
 جهعٓات األهوهة والطفولة جهعٓة دار الٍدى لرعآة األطفاؿ

5.  
 الجهعٓات الطبٓة جهعٓة إتحاد لجاف العهؿ الصحْ

55.  
 ت األهوهة والطفولةجهعٓا جهعٓة اإلتحاد الىسائْ الفمسطٓىْ

6.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة الص,ح اإلس,هٓة

56.  
 جهعٓات البػٓػئة جهعٓة أصدقاء البٓئة الفمسطٓىٓة

7.  
 الجهعٓات النقافٓة جهعٓة الهجمس العمهْ لمدعوة السمفٓة

57.  
 جهعٓات الهعاقٓف جهعٓة الهركز الوطىْ لمتأٌٓؿ الهجتهعْ

8.  
 عٓات الطبٓةالجه جهعٓة الهركز الطبْ الفمسطٓىْ

58.  
 الجهعٓات الطبٓة جهعٓة لجاف الرعآة الصحٓة

9.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة دار الٓتٓـ الفمسطٓىْ

59.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة أصدقاء الطالب /غزي

10.  
 جهعٓات الهعاقٓف جهعٓة الوفاء الخٓٓرة

60.  
 جهعٓات الهعاقٓف جهعٓة األصدقاء لذوي االحتٓاجات الخاصة
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11.  
 جهعٓات األهوهة والطفولة بات الهسمهاتجهعٓة الشا

61.  
 الجهعٓات الزراعٓة جهعٓة التوعٓة واإلرشاد الزراعْ

12.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة الخدهة العاهة ألحٓاء هدٓىة غزة 

62.  
ر الىخٓؿ والتهور  الجهعٓات الزراعٓة الجهعٓة األٌمٓة لتطٓو

13.  
 الجهعٓات الطبٓة جهعٓة الٍ,ؿ األحهر

63.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة كرهة الخٓٓرةجهعٓة هكً اله

14.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة هبرة الرحهة

64.  
 جهعٓات الشباب والٓراضة الٍٓئة الفمسطٓىٓة لتهكٓف الشباب

15.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة الرحهة الخٓٓرة

65.  
 جهعٓات الهعاقٓف جهعٓة رعآة األطفاؿ الهعوقٓف

16.  
 تعمٓـجهعٓات ال جهعٓة دار األرقـ التعمٓهٓة

66.  
ة  جهعٓات األهوهة والطفولة جهعٓة الٍدى التىهٓو

17.  
 جهعٓات الهعاقٓف جهعٓة س,ـ لإلغانة والتىهٓة

67.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة ابف باز الخٓٓرة

18.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة لجىة زكاة غزي -جهعٓة الزكاة اإلس,هٓة

68.  
 عٓات حقوؽ اإلىسافجه جهعٓة الضهٓر لرعآة األسرى والهعتقمٓف وحقوؽ اإلىساف

19.  
 جهعٓات الهعاقٓف جهعٓة أطفالىا لمصـ

69.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة الوفاؽ الفمسطٓىٓة

20.  
 الجهعٓات النقافٓة جهعٓة دار القرأف الكٓرـ والسىة الخٓٓرة

70.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة أبىاء البمد الخٓٓرة

21.  
 ةالجهعٓات النقافٓ جهعٓة هؤسسة النقافة والفكر الحر

71.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة اله ازي لمتأٌٓؿ اإلجتهاعْ

22.  
 جهعٓات التعمٓـ جهعٓة ىور الهعرفة

72.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة واعد لاسرى والهحرٓرف

23.  
 جهعٓات الهعاقٓف جهعٓة الحؽ فْ الحٓاة لاطفاؿ الهعوقٓف

73.  
ر الزراعْ والبٓئْ  الجهعٓات الزراعٓة جهعٓة التطٓو

24.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة رة الخٓٓرةجهعٓة الىص

74.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة هركز شؤوف الهرأة
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25.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة الس,ـ والتضاهف واإلغانة

75.  
 جهعٓات التعمٓـ العالْ جهعٓة هركز اإلرشاد التربوي

26.  
ر  الجهعٓات الزراعٓة جهعٓة الىخٓؿ الفمسطٓىًٓ لمتىهٓة والتطٓو

76.  
 الجهعٓات النقافٓة لمنقافة والتىهٓة جهعٓة هجهوعة غزي

27.  
 الجهعٓات الطبٓة جهعٓة أصدقاء الهٓرض

77.  
 جهعٓات األهوهة والطفولة جهعٓة هؤسسة براهج التربٓة لمطفولة الهبكرة

28.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة الوئاـ الخٓٓرة

78.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة الشباف الهسٓحٓة

29.  
 الجهعٓات الطبٓة الهجتهعٓةجهعٓة وصاؿ لمتىهٓة الصحٓة و 

79.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة  فاؽ جدٓدة

30.  
ر والتىهٓة   الجهعٓات اإلجتهاعٓة جبالٓا -الجهعٓة الوطىٓة لمتطٓو

80.  
ر بٓت الٌٓا  الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة تطٓو

31.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة الجهعٓة الخٓٓرة االجتهاعٓة

81.  
 الجهعٓات الطبٓة جهعٓة خدهة الشهاؿ

32.  
 الجهعٓات الطبٓة جهعٓة هجهع الصحابة الطبْ

82.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة التوبة الخٓٓرة

33.  
 الجهعٓات النقافٓة جهعٓة الصحابة لتحفٓظ القر ف الكٓرـ والعمـو الشرعٓة

83.  
ر وتىهٓة الهجتهع  الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة تطٓو

34.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة اإلعهار واإلغانة الخٓٓرة

84.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة بىٓاف لمتدٓرب والتقٓٓـ والدراسات الهجتهعٓة

35.  
 جهعٓات األهوهة والطفولة فمسطٓف -جهعٓة هؤسسة إىقاذ الطفؿ  

85.  
 الجهعٓات الزراعٓة الجهعٓة األٌمٓة لحهآة شجرة الٓزتوف

36.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة الف,ح الخٓٓرة

86.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة ر الهجتهعْجهعٓة بٓتىا لمتىهٓة والتطٓو

37.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة جسور الهبادرات الهجتهعٓة

87.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة هىتدى التواصؿ بالىصٓرات

38.  
 جهعٓات الهعاقٓف جهعٓة جبالٓا لمتأٌٓؿ

88.  
 جهعٓات األهوهة والطفولة جهعٓة عآشً لحهآة الهرأة والطفؿ
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 اضطالحق

 

39.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة لتىهٓةجهعٓة سواعد ل,غانة وا

89.  
 جهعٓات األهوهة والطفولة جهعٓة الىجدة االجتهاعٓة

40.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة بٓت الخٓر الفمسطٓىْ

90.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة شرؽ غزي إلىهاء األسرة

41.  
 جهعٓات البػٓػئة جهعٓة ىطوؼ لمبٓئة وتىهٓة الهجتهع

91.  
ة لحهآة ال  جهعٓات البػٓػئة بٓئةجهعٓة فمسطٓف التربٓو

42.  
 الجهعٓات الطبٓة جهعٓة أرض اإلىساف الفمسطٓىٓة الخٓٓرة

92.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة حٓفا لرعآة األسرة الفمسطٓىٓة

43.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة الوداد لمتأٌٓؿ الهجتهعْ

93.  
 الجهعٓات الطبٓة جهعٓة بىؾ الدـ الهركزي

44.  
 جهعٓات الهعاقٓف ٓفجهعٓة دٓر البمح لتأٌٓؿ الهعاق

94.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة التٓسٓر لمزواج والتىهٓة

45.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة روافد لإلغانة والتىهٓة

95.  
 جهعٓات الشباب والٓراضة جهعٓة إىقاذ الهستقبؿ الشبابْ

46.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة الس,هة الخٓٓرة

96.  
 هة والطفولةجهعٓات األهو  جهعٓة هؤسسة البٓت الصاهد

47.  
 الجهعٓات النقافٓة جهعٓة االتحاد العاـ لمهراكز النقافٓة

97.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة بٓساف الخٓٓرة

48.  
 جهعٓات الهعاقٓف جهعٓة األهؿ لتأٌٓؿ الهعاقٓف

98.  
 الجهعٓات الزراعٓة جهعٓة هركز خزاعً لمزراعة الهستهرة

49.  
 عٓةالجهعٓات اإلجتها جهعٓة إعهار لمتىهٓة والتأٌٓؿ

99.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة جهعٓة الهصدر لمتىهٓة الٓرفٓة

50.  
 الجهعٓات اإلجتهاعٓة الجهعٓة الفمسطٓىٓة لمتىهٓة واالعهار) بادر(

100.  
 الجهعٓات النقافٓة جهعٓة بسهة لمنقافة والفىوف
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 اضخاتطــــظ

 اضخاتطــــظ 

 ةــــاخلامت 
ْؿ  ف ه ْف ك اف  ي ْرج و": في خاجمت  را البحث أذلس هفس ي وغيري بقىله طبحاهه وحعا   ً  ف ْمي ْعه  ب  ل ق ا   ر 

ًدا ً  أ ح  ب  ب اد ة  ر  ال ًحا و ال  ي ْشر ْؾ ب ع   (991)الكٍؼ: " ع ه اًل ص 
 

واقع تطبيؽ هعايير الحكـ الرشيد في " :سصولػسيػربَرػظخطػأشالطظاػاألخغرةػبطدػرحضٍظ
ء بدزحاث لالزجقا ةفقد ماهذ زحلت حا د، "في هحافظات غزة الهىظهات األٌمية الفمسطيىية

لىا فيه العقل ومعساج الافهاز فما  را الجهد مقل وال هدعي فيه النماى ولنً عرزها اها بر

ن أخطئىا فلىا شسا املحاولت والخعلم، فالباو مفخىح إن اصبىا فراك مسادها و ئقصازي حهدها ف

، وأفضلهم عىدي مً أ دي إ ي
ً
 عيبي. والصدز مشسوح، ملً أزاد أن ُيَصِحح خطأ، أو يقدم خيرا

 

ِدِه،  
َ
اَى ِفي غ

َ
 ق

ّ
 ِفي َيىِمِه ِإال

ً
َحٌد ِلَخابا

َ
ُخب أ

ْ
 َين

َ
ُه ال هَّ

َ
يُذ أ

َ
ي َزأ ِ

ّ
وال هصيد عي  ما قاى عماد الاصفهاوي: "ِإو

سَك َ  
ُ
ى ج

َ
َضل، َول

ْ
ف

َ
ان أ

َ
ه

َ
ا ل

َ
َم َ ر ّدِ

ُ
ى ق

َ
اَن ُعْظَخحَظً، َول

َ
ه

َ
ا ل

َ
ى ِشيَد َ ر

َ
ْحَظً، َول

َ
اَن أ

َ
ه

َ
ا ل

َ
َر َ ر ّيِ

ُ
ى غ

َ
ا ل

َ
ر

ِس"
َ

ِت الَبش
َ
  ُحمل

َ
ِء الُىقِص َعي

َ
  ِاطِديال

َ
ِم الِعَبِر، وُ َى َدِليٌل َعي

َ
ْعظ

َ
ا ِمً أ

َ
ْحَمل، َوَ ر

َ
اَن أ

َ
ه

َ
 ل

 
 وعي  إلاله جىليي وزىائي  ولقد خخمُذ برا الخخاِم مقالتي 

 والعجُص للشيطان وب ىاء           إن مان جىفيق فمً زو الىزي 

 يمحى الخطأ ويصيد في الىعماء           عائهفي حين ا أدعى الري بد

 
 ًصم انهيى ًسهى ػهى سٍذَا ًحبٍبنا حمًذ ًػهى آنو ًصحبو ًسهى
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