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وَعَلَى  علىرَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ }

وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وََأصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُْبتُ 

 {إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِنيَ

 صدق اهلل العظيم
 ( 15 :األحقاف)
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 إهـــــداء
 البسمة واألمل يف قليب  أضاءاو أشرقا مشساً وقمراً يف حياتي،من قليب املتوازيني،  إىل ضلعيْ 

  أمي وأبيروح إىل 

 . دعاء.ابنيت  سكنت فينا، ومل تسكن بينناإىل روح  

  ، وتشجيعدعم   ملا قدموه منوأخواتي حباً وعرفاناً وتقديراً .. توأم روحي إىل أخي 

 . زوجيت الغالية.لنحصد النجاح معاً  صربهقلب  ابتسم ألجلي، وزرع يل من إىل 

 . .أبنائي وبناتيزهراتٍ أشتمها يف درب العلم الطويل، إىل 

 حفيدي احلبيب.. ساميإىل أول احلبّ وأمجل ما يف القلب، 

 إىل أسرتي الثانية.. وزارة الثقافة

 العامة للعمل األهلي دارةاإلإىل 

 اجلمعيات واملراكز الثقافيةإىل 

 األصدقاء مجيعاً إىل 

 ذه الرسالةه إجنازإىل كل من ساندني ودعمين يف 

 إىل الشعب احلبيب، ولكل من عرف لإلبداع والتضحية ألفاً، ومل يعرف هلما ياءً 

  ...إيل أحبيت مجيعاً أهدي هذا العمل

 الباحث
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 شكر وتقدير
وَإِذْ تَأأأََّذَّنَ "الحمددد كمك مددديكلجاللدددهكلودددم كلواددداكلائدددي كتددد ايجاكال ي ددد ك دددهك  يالددداكال   ددد ك

كك".(7)إبراهي ،كآيةكوَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ لَََّزِيدَنَّكُمْرَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ 
،كل ل لدد ك،،كلمدديكرمرجددهكالدداكمدد ك  دد  ك،كل دديعكااييدديسج مدداحمدد سكتددالحيجاكا دد كو  دد كأ

لا د،،كلاجاماديمكمد كحد ل كأ كل  جدهكت مدي كهدااكالواد كالم كإلد ك،لمثديبر كلميكمجحجهكم كصدبر ك
كلكددد كمددد ك ،ك ددد جهكأ  ددد  كاليلشددد رك"هللاكمددد كالكيشددد ركالجدددي كالكيشددد ر:ك" كالمصدددا  يجدددهكلددداكلددد  

كبي يءكم ايء ك هك ربه.

كلد كأكد كاالصدرهيك لجدا،كأشديركبلد سكجحدلكتدجب ة كأج ودهك ررامك كوادلاه  كالداكار دهخ إل كشلخ 
 د   لر كلا ميمك هكص ريكلا  ه،كاللل كألج،كحصي ك رات هكلرتيل هكااا ايكبل كل يا،كش ريكل

كلميكأت اسكم كجصح ككبالاكم كوا  كك اكال بل كاتشرافكا  كالرتيلة،كلمي    ككا  جبل كاب كال لحك
رشي . كلا 

،كالد   لر كأيمد ك ميكيالبكلدهكأ كأ  د  كاليلشد ركالو  د كل  دليكلوجدةكالمجياشدةكلالح د 
   د اميكالمجياشدةكا د ككرا هكمجياشيمكويروييم،كلال   لر كمحم كإبراهي كالم هل ،كمجياشيمك او يديم،

ثرا اددديكاليلممحئددديهكلال لولاددديهكال يمدددةك،هددداسكالرتددديلة ،كل ددد كالشددد ركلال  ددد لركاكي يميدددةكات ار كلا 
كلأتددي ا هكاللالتييتددة،كممث ددةمكبر يتددايكالدد   لركمحمدد كإبددراهي كالمدد هل ،كلك ،كالددال كالبلددل لم  مدده 

 دهككهلأصد ايءكلاد ل مكلدكإودل مكالح لثا كلا دلما كالرا  دة،ك  ديجلاككهخكأرلاحا كلالب ا كلات أجتكهخكأل 
شد ره كح د كي ود كالشد ركاد كالحد ل كأ،كه دهك ربدكه  ك رلبكالحيي ،كل يجهكمجيرا ا ك لديممكلد

ككل كولركم كيحم كأميج ا كل لص كرتيل ا ك هكالحيي ك.أتأ كهللاكأ كأأميما كلك

أحمدد كأبدلكلحيددة،كلااتد يا كال ي دد ةكك ي د الكااتد ياكالشدد ركلال  د لركإلدد وملد كأ لوداكبلك
ك.هاسكالرتيلةك ح ل كل  ال كميسكم كوال ك هلميكا  ككتميةكلا ي

ك،شدد ريكاه ددهكلاددي   هكال ددهكلا ددهكاددليممكبودديجبهك ددهك ددر كالجودديحكشددير مكا دد كصدد ريك
ادر  هكلدهكم ادلكالصدبركلالمثديبر كام دهككال دهلكك؛ لو هكالليليدةش ريكللككل   وركالميكا مه،

تددبل كال  دد ،كلأشدديرهكبلدد هيكجحددلكالشددم ك ددهك ر جددهكاح رااادديكل شددرمكللمدديمكمددي،ك  يجددهكج دد ك ددهك
كال لوة،كلمش ي مك  هءكله.
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 ملخص الدراسة
 تدد ي ك،كلكالكشددلكادد كلاادد،كالث ي ددةكال جئيميددةك ددهكالوم يدديهكالث ي يددةال راتددةكإلدد كك ادد ف

الكشلكا كإل ك،كاليت ي ةك  تال كال لءكا  كمت ل كالح  كالرشل ك هكالوم ييهكالث ي يةك ه
 لرككم ر دددةكابي دددةكل تدد  كال راتدددةكإلدد ك،الث ي دددةكال جئيميددةكلالح ددد كالرشدددل ال مادددةكبددل ككمتدد ل ك

كلادد ك دد  ككالث ي ددةكال جئيميددةك ددهك حتددل كمتدد ل كالح دد كالرشددل ك ددهكالوم يدديهكالث ي يددةك ددهك  تددال .
لومد،كالبييجديه،كلال دهككر يتدة دأ ا ككت اليجةاالات و ا كالمجاجكاللص هكال ح ل ه،ك ميك  كات و ا ك

حلدد كاال ددهكهدداسكال راتددةكا دد كالجددةكاال يددةكك(spss)هكحصددي  دد ك ح ل ادديكاليتدد و ا كالبرجدديمجكات
(كلالم ددل كمدد كالمتددمييهكاتشددرا يةك)كر ددي كمو دد ك1483اشددلا يةكمدد كمو مدد،كال راتددةكالالدديل ك)

اددهكا دد كالوم يدديهكالث ي يددةك  كلكك،كلال دده،كلا ددلكوم يددةكاملميددة( ار ،كلا ددلكمو دد كات ار ات
 ك.ل  كات ر ا هيكاليلكيم ك،ا لامكك309 هكمحي ئيهكاايعكر  .كلب لهكال لجةك

 وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، كان أهمها: 
 كأمدددديك ر لددددبكم دددديللركالث ي ددددةك%78.36الث ي ددددةكال جئيميددددةكك ددددلا ركم دددديللرب لددددهكجتددددالةك،

جتددب ايكلكال ددي كال جئيميددةك ددهكالمر الددةكااللدد ككودديءهال جئيميددةكحتددبكل جادديكالجتددبهك  دد ك
(،ك%77.51 دددددهكالمر الدددددةكالثيجيدددددةكلجتدددددب ايك)ك%(،كبلجمددددديكال لا ددددديهكال جئيميدددددة83.73)

(،كلوددددديءهكالم   ددددد اهك%76.75لااادددددرافكال جئيميدددددةك دددددهكالمر الدددددةكالثيلثدددددةكلجتدددددب ايك)
 (.%75.44ال جئيميةك هكالمر الةكالراال ةكلااولر كلجتب ايك)

 بكم ديللركالح د كالرشدل كحتدبك،كل ر لد%75.29الح د كالرشدل ك دلا ركم ديللرككب لهكجتالة
 دددهكالمر الدددةك،كأمددديكالشددد ي يةك(%79.16)كلجتدددب اكالجتدددبه،كح ددد كال ددديجل كوددديءكألالمككالدددل  ك

(كأمدددديك%75.97لجتددددب اك)الثيلثددددةكك ددددهكالمر الددددةكلال لا دددد ك(،%76.13لجتددددب ايك)الثيجيددددةك
،كلالرؤيدةكاالتد را لويةكجتدب ايكالراال دةك دهكالمر الدةك(كلوديءه%75.89المحيتالةكجتب ايك)

ك(كلوديءه%74.89)ك،كأميكاالت ويالةك جتدب ايالويمتةك هكالمر الةك%(كلويءه75.35)
(،كلودددديءهك%73.79لجتددددب ايك)كتدددديال ة ددددهكالمر الددددةكالتي تددددة،كلال  يليددددةكالك ددددهكالمر الددددة

ال يتدد ةكلااولددر كةكالمر الدد(،كلالمتدديلا ك%73.24ثيمجددةكلجتددب ايك)الك ددهكالمر الددةكالمشددير ة
 (.%73.22لجتب ايك)

 يةكاجد كمتد ل كإحصدي  لو كاماةكااهك اللدةك(ك≥ك0.05α)بدل ك لركالث ي دةكال جئيميدةكك
 لود كامادةكااهك مديككالح  كالرشدل ك دهكالوم يديهكالث ي يدةك دهك  تدال ،كل     ك ابل 

ال ددي كال جئيميددة"ك" بددل كال دد كالث ي ددةكال جئيميددةك(αك≥ك0.05)يةكاجدد كمتدد ل كإحصددي  اللددةك
كك.ل حتل كمت ل كالح  كالرشل ك هكالوم ييهكالث ي يةك هك  تال 
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 أما أهم التوصيات فكانت:

 اا مددي كبرجدديمجكلاجددهكشدديم كل اددل ركاادديعكال مدد كالث ددي هكالح ددلمهكلااه دده،كلاا الدديرسك
 .اايعكااهكألللية

 ددهكالوم يدديهكك اددل ركم اددل كالح دد كالرشددل ،كل ابلدد كم دديللرسلك؛ل دد،كاتدد را لويةكشدديم ة 
الث ي ية،كم،ك رلر كمتيهمةكالوم ييهكالث ي يةك هكجشركاللاهكالمو م هكال  يييكالح  ك

كالرشل كل     كهااكالم ال كل  كاايايهكالمو م،كالمو   ة.
 كلاا اليرهدديكلثي ددةكالح دد كالرشددل لكال جئيميددة،ككةم دديللركالث ي ددك شددم كم لجددةكتدد ل ،ك مددي ااك،

 لال يم ل ك هكالوم ييهكااه يةكالث ي ية.كلااا يء،شرفكم  مةكلكي ةكالوم ييه،ك
 التييتدديهكككالوم يدديهكالث ي يددة،كالم اددل كالث ي ددةكال جئيميددة،كلرتدد ك ددرلر ك  ددي  كاه مددي ك

 هك  دي  كمتد ل كإ را كأا ديءكالوم يديهككاهكال هك تيه وراءالويصةكبال ،كلا اليعكات
 .مت ليكالح  كالرشل كل لا ااه يةكالأهميةكالث ي ةكال جئيمية؛كالميكيح  ك حتل ك

 رلر كايي كل ار كالث ي ةكبل ،كبرجيمجكويصكل صجللكالوم ييهكالث ي ية،كل  ك ابي ايك 
 ك،كل   ي كحلا  ك ال يمكلاااكال صجلل.الرشل ،كلل  كث ي  ايكال جئيميةكم يللركالح  

 كالوم يددددديهل ار كالث ي ددددةكل ال دددد كالولرا دددددهكاجدددد ك تددددول كلكك ددددرلر كمرااددددي كل ار كال او يدددددة
 .م،كا  كالت ي كجيتبلمحي ئيه،كل  الث ي ية،كالميكيح  كال لا  كبل كا

ك
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Abstract 

"The extent of contribution of organizational culture in sustaining 

the application of good governance in cultural associations in 

Palestine" 

The study aims at exploring the reality of the organizational culture in 

cultural societies as well as casting light on the level of good 

governance. It also aims at showing the level of the relationship between 

organizational culture and good governance, and the latter's role in 

improving the former. Descriptive analytical method has been used. 

Surveys have been used as a main tool to collect data, which was 

analyzed by using the statistical programme (spss). The study was 

applied to a random class sample from the study community which is 

assessed at (1483) and which consists of supervisory titles (Head of 

BOD, member of BOD, Member of General Assembly).  The surveys 

were distributed to cultural societies across the Gaza Strip. The sample 

consisted of 309 surveyed and they have all responded.  

The study has concluded a number of results, among the highlights of 

which are: 

 The percentage of the availability of organizational culture standards 

was of 78.36, while the standards of organizational culture came in 

first place with 83.73%. Organizational expectations placed second 

with 77.51%. In the third place came  the organizational norms with 

76.75%, and in the fourth and last place came the organizational 

beliefs with 75.44%.  

 The percentage of the availability of good governance standards was 

75.29. Good governance, the rule of law,  placed first with 79.16, 

whereas transparency placed second with  76.13%. Compatibility 

came  in third place with 75. 97%, while accountability came in the 

fourth place with 75.89%. Strategic vision came in the fifth place 

with 75.35%, and response came in the sixth place with 74.89%. 

Efficiency, however, came in seventh place with 73.79%, whereas 

participation came in the eighth place with 73.24%. In the last place 

came equality 73.22%.  
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 There is a relationship with statistical indication at (α ≤ 0.05)ك
between  the role of organizational culture and the enhancement of 

implementing good governance in cultural societies in Gaza. There 

is also a relationship of statistical indication at (α ≤ 0.05) between 

organizational culture "organizational ethics" and the improvement 

of good governance level in cultural societies in Gaza.  

 

The most important recommendations:  

 

 Adopting an inclusive national programme to improve the 

governmental and non-governmental cultural sectors, and 

considering these of a priority.  

 Placing an inclusive strategy to develop good governance, and 

implementing the concepts of which in cultural societies, while 

considering the importance of these societies' role in spreading 

awareness of good governance in the different sectors in the society. 

 Approving a code of conduct that includes the standards of 

organizational culture and good governance and considering it a 

bidding to all associations, workers and members of cultural NGOs 

sectors.   

 The necessity of cultural societies paying more heed to the concept 

of organizational culture and forming the policies related to this. In 

addition, following the procedures that contribute to increasing the 

awareness of NGOs' members of the importance of the 

organizational culture in a way that guarantees improving their good 

governance standards.    

 The necessity of the Ministry of Culture placing a special 

programme to classify associations according to how they 

implement good governance and the level of their organizational 

culture, and offering incentives according to these classifications.   

 The necessity of considering the geographical aspect by the Ministry 

of Interior and the Ministry of Culture when registering a cultural 

society to guarantee balance between governorates in accordance 

with population.  
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كككالدراسة قدمةم 1.1
أاراجاديكمد كلاديكملد  كبدل ك مثد ككال دهك،لايكث ي  ايكالويصةكأ ك كل ككإل كالمجئميهت  ك 
ةكلجوديحكالر يتدال لامد كمد كيكاد لجك؛ر بلدكحئد كاليه مدي  ك كالث ي ةكال جئيميةكهالي لل  كك،المجئميه

ك.مجئمةال
  دددال كأ اءككمددد كشدددأجايكأ ك؛م دديللركالح ددد كالرشدددل    دددم كك ي دددةك جئيميدددةكاليدددةلوددل كثلك

كأه افكالمجئمةكلأه ا ا كالويصة.ك،كالال كي م ل كم كأو ك ح ل المجئميهكلت ل كاا را 
ومدددد،كال  مدددديءكالتدددد ل لل كمدددد كمو  ددددلكال  ددددل كالتدددد ل ية،كلبويصددددةك ددددهكموددددي كا دددد ك خكلك

اتجتددي ،كا دد كأهميددةكالث ي ددةكل لرهدديكالحلددليك ددهك كددل  كل شدد ل كشوصدديةكال ددر كلايمدداكل لا  دداك
كك(.327:2004كحر  ،)كلا ويهي ا
المصا حيهكمثد كااومايديهكلالجدلاحهكهكم ال كث ي ةكالمجئمةكال  ل كم كحل جاليك ك
ك(.311:ك2005)ال ميي ،ككي كلالجمياجكاالو ميايةكلرلرهيالمي يةكلال 
لايي  اددي،ككال جيصددركااتيتدديةك ددهك  تددلركتدد ل كالمجئمددة شدد  كث ي ددةكالمجئمددةكإحدد  كلكك

كالمصدديلحلالم  دديم ل كم ادديكمدد كاليكلا ار اددي،كل رااددي،كلومياي اددي،كلمدد لر اي،كلملار هدديكالالشددر ةك
ك(.ك314:2012)متيا  ،ك

 يلث ي ددةكال جئيميددةكاجصددركأتددي كملوددل كوجالدديمكإلدد كوجددبكمدد،كم لجدديهكال جئددي كااوددر ك
كإ ار مدد :كاا ددرا كلااهدد اف،كلال كجلللويدديكلالاييكدد كال جئيميددة،كلل  دديمكلادداسكالجئددر ك دد  كمدد كالددم  ك

ك.(150:2000ك)ال ر ل ه،كيهالث ي ةكال جئيميةكالش  كيح  كااه افكال هك ت  كإللايكال جئيم
لاجدد كالشددرلعك ددهكالحدد ل كادد كالح دد كالصدديلحكلبددرل سك م اددل كلصددل كاليل جميددةكالالشددر ةك
المتدددد  امة،كيم ججدددديكال ددددل كإ كالمصددددا حكالمددددا لركللدددد كمدددد،كالدددد الاهكالو لدددد  كإلدددد كإاددددي  كبجدددديءك

أكبدددركال يم راايدددة،كل بجدددهكاتصدددمحيهكاالا صدددي يةكا ددد كأتدددي كاا صدددي كالتدددلمكلاااددديءك لرك
ل  ادديعكالودديص،كاليت دددي ةكإلدد كالمايلالدددةكب  ددي  كحودد كمشدددير ةكالوماددلرك دددهكال م يددةكالتييتددديةك

رأيداكلهدهكمجئمديهكالمو مد،ككلاالا صي ية،كم كوم ك وم يهكمو م ةكجيا ةكاليتماكلم بر كا 
ك.(165ك:2006)الشلخك الل ،ككالم جه

اايعكال م كااه هك هك  تال كمد كأهد كال اياديهكاالو ميايدةكلاالا صدي يةك دهكك   كيلكك
المو م،كال  تالجه،كلشر  يمك ياممكل مؤتتيهكالح لميةكلالرتميةك هك ح ل كال جميدةكاالو ميايدةك

هدددااككلاالا صدددي يةكلالث ي يدددة،كلاجصدددرامكأتيتدددييمك دددهكالبجيدددةكااتيتددديةكالم لجدددةكل دددلا ،كحلددد كي ددد  ك
)  ر ددرككجشدديطكام دداك ي ددةكالمودديالهكلال وصصدديهكالايمددةكالم م ددةكلمؤتتدديهكال للددةال ادديعك ددهك

ك(.8:ك2013ك للا كالرايالةكالميليةكلات ار ة،
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   ددبكالمجئمدديهكااه يددةك لرامكمامدديمك ددهكبجدديءكث ي ددةكمو م يددةكلاددي كلمميرتدديه،كأتيتددايكلك
اللاتد ةك دهكالشدأ كال دي ،كلم ي حددةكاح درا كمبد أكالملااجدة،كلالح ديىكا د كالمدي كال دي ،كلالمشدير ةك

ال تي كلمحيتالةكال يت ل ،كلال كم كوم كحر ةكال م كااه هكلات  ملا،كلال لاية،كلاالج وياليهك
ك(.ك86:ك2013مص ح،ك)كالم جه المو م، مؤتتيه  هكالمتيءلةكلجئي كل شرايةك أتي 

 يجدهكك دهكحيدي كالمجئمديه؛كمد كالث ي دةكال جئيميدةكلالح د كالرشدل كاجامايمكم كأهميدةك د   كلك
ك.هاسكال راتة

ادي كتد ييمكل ح لد كمشد  ةكالالحد كل كدل  ك ر ديي اكل ح لد كمو مد،كالالحد كك:لدراسة االستطالعيةا
ل دي كك،وم يدةكث ي يدةكإ ار مو د ككاكمد ا دلمكثميجيدةكلاشدر  كلكةاتد امايك راتةك وراءالاليح كب

ك.2016ك 1 7-3ال كوم كال  ر كميكبل ك
 تحليل فقرات االستبانة: تائج االستبيانن

ل لجددةكلاحدد  كلم ر ددةكمدديكإااك يجددهكم لتدد ككTل ح لدد ك  ددراهكاالتدد اليجةك دد كاتدد و ا كاو الددير
كأ كال.ك3 روةكاالت ويالةكا كلص هكإل ك روةكالملا  ةكالم لتاةكلههك

ك"الثقافة التنظيميةأواًل: تحليل فقرات المجال األول "
م لت ك روةكاالتد ويالةكاد كلصد هكإلد ك رودةكلم ر ةكميكإااك يجهككT  كات و ا كاو الير

ك.(1)را كالج ي جكمل حةك هكو ل ككأ كال.ك3لههككالملا  ةكالم لتاة
 ."لكل فقرة من فقرات مجال "الثقافة التنظيمية (.Sig) المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال (1(1 -1جدول رقم:

 الفقرة م

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

 

ط 
وس
لمت
ا

بي
نس
ي ال

ساب
الح

 

بار
الخت
ة ا
قيم

ة ) 
مالي
الحت
ة ا
قيم
ال

Si
g

). 

يب
لترت
ا

 

 1 0.000* 9.383 87.6 4.38كالوم يةكإ ار مو  ككل   لا حة لا حكلالمتؤللييه اللئي هكاللصل  .1
 5 0.000* 6.361 83 4.15كمج ئمة الصلر  ال يم ل  أ اء   لي  ل    .2
 م ررك5 0.000* 6.361 83 4.15 الحمل  لال ي ك لويبيةات اليلت ل ييه  كلكال يم  ل      .3
 3 0.000* 9.955 87 4.35كلال يم ل ك ار أا يءكمو  كات بل  الم الي   االح را  يتل   .4
 4 0.000* 6.597 86.2 4.31كا  كإ يا ا ل جالله ما  ك اللاه اجصر الأ  االا  ي  يتل   .5
 م رر1 0.000* 8.783 87.6 4.38كج ي جكمر ية يح   ال م   ه اتومص أ  أا يءكالوم يةكم  ج ل ك  .6
 م رر7 0.000* 6.845 80.8 4.04كالوم يةكاتب اعكل كي ئكالمب ال كلالم مل   كإ ار  شو،ك  .7
 7 0.000* 5.525 80.8 4.04كيم  تمكيمكلاوال لي  برس ام ا ا ل يح ر ك    .8
 9 0.000* 5.026 81.6 4.08كالم مةكل  م  لالمتؤللييه الصمحييه الوم يةكإ ار    لع  .9

 10 0.000* 2.576 73 3.65كل ح ل ه كل ال ركالملئ ل  ويصة ك برامج ل  كالوم ية  .10
  0.000*ك8.483 83 4.15 .ومي،ك  راهكالموي كم يمك 

ك.α≤0.05كييمكاج كمت ل ك اللةإحصي *كالم لت كالحتيبهك ا ك
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 ( يمكن استخالص ما يلي:1من جدول )

الففوظيفي وا ففل والمسفف وليات وا ففحة فففي  الوصفف "ك)1رادد ك"ل   ددر كالم لتدد كالحتدديبهك -
الم لتدد كالحتدديبهككإ (كأيك5)ال روددةكالك يددةكمدد كك4.38(كيتدديليكالجمعيففة. إدارةمجلفف  
ك0.000 تديليك (Sig).ال يمدةكاالح ميليدةكلأ ك 9.383%،كايمدةكاالو الدير87.6الجتدبهك
مميكل  كا  كأ كم لت ك ،α≤0.05ييمكاج كمت ل ك اللةكإحصي هاسكال  ر ك الةكك    كلال ك

لهددااكي جددهكأ كك3 روددةكالملا  ددةكالم لتدداةكلهددهك روددةكاالتدد ويالةكلادداسكال  ددر كادد ك ا كادد ك
هجي كملا  ةكب روةك بلر كود امكمد كابد كأ درا كال لجدةكا د كهداسكال  در ،كلاد كوديءك ر لدبكهداسك

إ اراهكتببكال كا كأر دبكموديل ككحتبكميكي    كالاليح كأ لككال  ر ك هكالمر الةكاالل 
كسالوم ييهك    كابد كاالج ويالديه،كل يمديكبلجاديكا د ك ل  د،كالمادي كلالصدمحييهكلريلالديمكهدا

ك.المويل ك  ل كاليل   يةكلال ي م ايك يم ةمك
 لفففدل الجمعيفففة بفففرامج خاصفففة لتطفففو ر المفففوظفين"ك)10راددد ك"ل   دددر كالم لتددد كالحتددديبهك -

ايمدددددةكاالو الددددديركك%،73أيكأ كالم لتددددد كالحتددددديبهكالجتدددددبهكك3.65(كيتددددديليكوتحفيففففف هم.
هددددداسكال  دددددر ك الدددددةكك  ددددد  كلدددددال كك0.000 تددددديليكك(Sig).ال يمدددددةكاالح ميليدددددةكلأ كك،2.576
،كممدديكلدد  كا دد كأ كم لتدد ك روددةكاالتدد ويالةكلادداسكα≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي 

لهااكي جهكأ كهجي كملا  ةكب روةك بلر كك3 روةكالملا  ةكالم لتاةكلههكال  ر كا ك ا كا ك
كأ را كال لجةكا  كهاسكال  ر ،كلا كويءهكهاسكال  ر ك هكالمر الةكااولر .م كاب ك

،كلأ كالم لتد ك4.15(كالأ كالم لت كالحتديبهكيتديليك1اي كل بل كم كو ل كرا ك)كالش   ك -
(كSig).ال يمددةكاالح ميليددةك،كلأ ك8.483%،كايمددةكاالو الدديرك83الحتدديبهكالجتددبهكيتدديليك

ييمكاجد كمتد ل كإحصي "ك ا كمجال "الثقافة التنظيمية لال كي  بركموي ك"كك0.000 تيليك
،كمميكلد  كا د كأ كم لتد ك رودةكاالتد ويالةكلادااكالمودي كلو  دلكولهر ديمكα≤0.05 اللةك
لهددااكي جددهكأ كهجددي كملا  ددةكب روددةك بلددر كودد امكمدد كك3 روددةكالملا  ددةكالم لتدداةكلهددهكادد ك

كاب كأ را كال لجةكا  ك  راهكهااكالموي .

 "الحكم الرشيدقرات المجال الثاني "ثانيًا: تحليل ف
لم ر دددددةكمددددديكإااك يجدددددهكم لتددددد ك رودددددةكاالتددددد ويالةكاددددد كلصددددد هككT ددددد كاتددددد و ا كاو الدددددير

ك(.2الج ي جكمل حةك هكو ل ك)كأ كال.ك3إل ك روةكالملا  ةكالم لتاةكلههك

ك

ك
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 ."من فقرات مجال "الحكم الرشيد لكل فقرة (.Sig) المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال (1-2) 2جدول رقم:

 الفقرة م

بي
سا
الح
سط 

متو
ال

ي  
ساب
الح
سط 

متو
ال

بي
نس
ال

بار 
الخت
ة ا
قيم

ية  
مال
الحت
ة ا
قيم
ال

(
Si

g
يب .(
ترت
ال

 

1.  
يهكالصي ر كالملوبكايجل كالوم ييهكااه يدةكراد ك   يم     كالوم يةكالياجئمةكلال

ك2000لتجةكك1
 2ك0.000* 7.273 84.6 4.23

 1ك0.000* 8.043 88.4 4.42كبجئي كم  لبك يميكلوصكال ايءاهكلالمش ر يه   ل كالوم يةك  .2
 12 0.161* 1.443 62.6 3.13كللو ك هكالوم يةكجئي كش يليكم  لبكلم   كلألا يء  .3
 9 0.001* 3.734 77 3.85كيشير كرؤتيءكال وي كلااا يءك هكرت كتييتيهكال م ك هكالوم ية  .4
 7 0.000* 5.354 79.2 3.96ك هك تللركأملرهيك ار م،كمو  كاتل  يل كأا يءكالوم يةكال يمةك  .5
 5 0.000* 6.814 80 4.00ك أواكالوم يةكال ل كاالا اليركال  يهكال مر ةكالمو   ةك يميك   ماكم كو ميه  .6
 11 0.076* 1.848 67.6 3.38كللو ك هكالوم يةك ر لاليهكويصةكل   يم كم،كاليكاالح ييويهكالويصة  .7
 م رر5 0.000* 5.436 80 4.00كو ميهكالوم يةكل ملااجل كاليلحيي كالصرفكالجئركا كالوج ل ت ك   ي ك  .8
 م رر2 0.000* 6.911 84.6 4.23ك  لا رك هكالوم يةكبل ةكام ك  م كاح را ك رامةكااا يء  .9

 4 0.000* 6.682 83 4.15ك  ل كالوم يةكب  لي كالمشير ،كال  ك ج لاهي  .10

11.  
واددددد كال لددددد  كالمددددد  كل ادددددل ركمتددددد ل كالوددددد ميهكالم  مدددددةكك ار لددددد  كمو ددددد كات

كلألا يء
3.73 74.6 3.340 *0.003 10 

 8 0.001* 3.947 77.6 3.88كل ت ك لركالوم يةكبرلحكالمتؤلليةك ويسكالصيلحكال ي   .12
  0.000* 7.982 78.6 3.93 .ومي،ك  راهكالموي كم يمك 

 .α≤0.05 يًا عند مستول داللةإحصائ* المتوسط الحسابي دال 

كيم  كات ومصكميكل ه:ك(2)م كو ل ك
العطففاتات  فيمففا يخففص   مكتففوب   تتقيففد الجمعيففة بنظففام  "ك)2رادد ك"ل   ددر كالم لتدد كالحتدديبهك -

(كأيكأ كالم لتددد كالحتددديبهكالجتدددبهك5)ال رودددةكالك يدددةكمددد كك4.42(كيتددديليكوالمشفففتر ات.
ك  د  كلدال كك0.000 تيليك (Sig).ال يمةكاالح ميليةكلأ ك 8.043%،كايمةكاالو الير88.4

ممدديكلد  كا د كأ كم لتد ك روددةك ،α≤0.05ييمكاجدد كمتد ل ك اللدةكإحصدي هداسكال  در ك الدةك
لهددااكي جددهكأ كهجددي كك3 روددةكالملا  ددةكالم لتدداةكلهددهكاالتدد ويالةكلادداسكال  ددر كادد ك ا كادد ك

ملا  ةكب روةك بلر كود امكمد كابد كأ درا كال لجدةكا د كهداسكال  در ،كلاد كوديءك ر لدبكهداسكال  در ك
التددببكالرايالددةكال اي ددةكلالم يال ددةكال لر ددةكمدد كأ كالدد ككالاليحدد كلي   دد ك،هكالمر الددةكااللدد  دد

ك.ااهكال ماةكال م كالوم ييهلوي كل ار كال او يةك
يوجفففد ففففي الجمعيفففة نظفففام شفففكاو  مكتفففوب ومعلفففن "ك)3راددد ك"ل   دددر كالم لتددد كالحتددديبهك -

ايمددددةكاالو الدددديرك%،ك62.6أيكأ كالم لتدددد كالحتدددديبهكالجتددددبهكك3.31(كيتدددديليكلألع ففففات
هددداسكال  دددر كرلدددرك الدددةكك  ددد  كلدددال كك0.161( تددديليكSig).ال يمدددةكاالح ميليدددةكلأ كك،1.443
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،كممدديكلدد  كا دد كأ كم لتدد ك روددةكاالتدد ويالةكلادداسكα≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي 
لهددددااكي جددددهكأ كهجددددي كملا  ددددةكب روددددةكك3 روددددةكالملا  ددددةكالم لتدددداةكلهددددهكال  ددددر كمتدددديليكل

كا كال لجةكا  كهاسكال  ر ،كلا كويءهكهاسكال  ر ك هكالمر الةكااولر .م لتاةكم كاب كأ رك
،كلأ كالم لتد ك3.93الأ كالم لتد كالحتديبهكيتديليكك(2)الش  كاي كل بل كم كو ل كرا ك -

(كSig).ال يمةكاالح ميليدةك،كلأ ك7.982%،كايمةكاالو اليرك78.6الحتيبهكالجتبهكيتيليك
ييمكاجددد كمتددد ل ك اللدددةكإحصدددي "ك ا كالحكفففم الرشفففيد لدددال كي  بدددركمودددي ك"كك0.000 تددديليك
0.05≥αكممدديكلدد  كا دد كأ كم لتدد ك روددةكاالتدد ويالةكلاددااكالموددي كلو  ددلكولهر دديمكادد ك،

لهددااكي جددهكأ كهجددي كملا  ددةكب روددةك بلددر كودد امكمدد كابدد كك3 روددةكالملا  ددةكالم لتدداةكلهددهك
لح ددد كالرشدددل ك دددهك،كممددديكلددد  كا ددد ك ابلددد كم ددديللركاأ دددرا كال لجدددةكا ددد ك  دددراهكهدددااكالمودددي 

كالوم ييهكالث ي يةك ي ةكب روةك بلر كللك كيح يجكإل كم   كم كال     .

لل  ح  كم كاماةكالم للركالمت   ك)كالث ي ةكال جئيمية(كاليلم للركال يال،ك)كالح  كالرشدل (؛ك
كاي كالاليح كاليت و ا كاو اليركبلرتل كلالو ل كال يلهكلل حكابي ةكال ماة.

 بين الثقافة التنظيمية والحكم الرشيد. α≤0.05ية عند مستول إحصائ( توجد عالقة ذات داللة 1-3) 3 جدول رقم

 الفر ية
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

بل كالث ي ةككα≤0.05كيةكاج كمت ل كإحصي  لو كاماةكااهك اللةك
 0.000*ك866.كال جئيميةكلالح  كالرشل .

 .α≤ 0.05 يًا عند مستول داللةإحصائاالرتباط دال *

.(كSigال يمددددةكاالح ميليددددةك)لأ كك،0.866(كأ كم يمدددد كاالر الدددديطكيتدددديليك3ودددد ل ك)لبددددل ك
لهدااكلد  كا د كلودل كامادةكااهك اللدةككα≤0.05لههكأا كمد كمتد ل كال اللدةكك0.000 تيليك
ككالث ي ةكال جئيميةكلالح  كالرشل .يةكبل كإحصي 

لال دد كال ح دد كمدد كمتدد ل ك ددل ركالث ي ددةكال جئيميددةكلم دديللركالح دد كالرشددل كلايددي كال ماددةك
كبلجامي،ك م  كالاليح كم كال  رفكا  كمش  ةكالالح كلصيير اي.

 الدراسةمشكلة  1.2
ككايال، كك هك  تال كل مو م،كالم جه ل د كلكك،المو م ديهكااودر كأاراجاك دهكك سكا مل ككويص 

ل لركمجئمددديهكالمو مددد،كالمددد جهكك،هددداسكالوصلصددديةكمددد كوصلصددديةكال  ددديةكال  تدددالجيةكاتددد م  ك
 الج يله.
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الث ي يةكوم ييهكالولر ةكلالال يهكااه يةك   كأح كأام  كالمو م،كالم جه،كلالوم ييهكاللك
،كحل ك أ هكالك ك حتبكلي كم كحل مث كأهميةك لكك،ةال  تالجيالوم ييهكااه يةككو ءكم ههك

حتددبك صددجي يهكل ار كالوم يدديهكالث ي يددةك ددهكالمر الددةكالثيلثددةكبددل كالوم يدديهكااه يددةكال  تددالجية،ك
محديلالهكاللد لكمد كحمييةكالمو م،ك لرهيك هككم كحل كأي يمككللك ،ك2016ال او يةك هكجيتي ك
شددددرا حككلدددد  ك ي ددددة ددددي كالك    دددد لكك،الم دددديهي كاللاجيددددةك ددددهك رتددددلخكلمتدددديهم ايال  ددددريكلالث ددددي ه،ك

لدددال ك مددد كااهميدددةكالم دددي كأ ك وصدددصكال راتددديهكلااالحدددي كللتدددي  كلتدددب كاالر  ددديءكك.المو مددد،
كبلاا،كال ايعكالث ي ه.

لل دد ككالابي ددةكالويصددةكل  تددال كلمدديكمددرهكالدداكمدد كحدديالهكادد  كاالتدد  راركالتييتدده،ك
لو ددلعكمجيا ادديكالولرا يددةكل ددلاجل كمو   ددة،كادد كأثددرك ددهك جددير كلاجتددوي كث ي دديهك  دد كالمجدديا ،ك

مد كودم كام داك دهكل ار كالث ي دةككالاليحد لكلاليل يلهكأثرك هكالث ي ةكال جئيميةكل مؤتتيهكااه يدة.ك
كار  دديعكم دد الهكالحدد كال راتددةكاالتدد اماية،كإوددراءال دد ك،كلكال مدد كااه ددهكالث ي يددةمؤتتدديهككمدد،

،كللكجاديكالحيودةكالح د كالرشدل كم ديللرل ابل ككلول لكك وم ييهكالث ي ية،لالث ي ةكال جئيميةككم يللر
ك  دملجاي دهك،كالحل كل  كات ثميركلول كث ي دةك جئيميدةك دهكالوم يديهكالث ي يدةكلم   كم كال     ؛

المديك مث داك  د كالم ديللركمد كأهميدةك دهك دال ككامد ككركالح د كالرشدل ك دم كاجيصدرهيلم يلك ي ة
 ددي كالبددد كمددد كلدددال كك؛المؤتتدديهكل دددل لركال دد ركالدددم  كمدد كالث دددةكبدددل كايددي اهكال مددد كلااا دديء

كلال هك  مث ك هكالتؤا كالر ي كال يله:ك؛ال ارمكإل كمش  ةكال راتة
تطبيفق معفايير الحكفم الرشفيد ففي الجمعيفات  تع  ف  ما مدل مساهمة الثقافة التنظيميفة ففي -

 الثقافية في فلسطين؟
كل جبث كمجاكال تيؤالهكال رايةكال يلية:ك

كميكلاا،كالث ي ةكال جئيميةك هكالوم ييهكالث ي يةكال  تالجية؟ -1
 الح  كالرشل ك هك  تال ؟كم يللرلالوم ييهكالث ي يةك ابل ككميكمت ل ك -2
ال جئيميددةكل حتددل كمتدد ل كالح دد كالرشددل ك ددهكالوم يدديهكالث ي يددةك ماددةكبددل كالث ي ددةكالمدديك -3

 ال  تالجية؟
لث ي دةكال جئيميدةك دهك    د ك ابلد كم ديللركالح د كالرشدل ك دهكالوم يديهكالث ي يدةكا لرككمي -4

 ؟ هك  تال 

هدد كللودد ك ددرلمكبددل كم لتددايهكاتدد وياليهكالمالحددلثل كحددل ك لركالث ي ددةكال جئيميددةك ددهك -5
الوج ،كال مددر،كالمؤهدد كال  مدده،كتددالجيةك  دد يكل م للددراهكا  يددة)الوم يدديهكالث ي يددةكال  

 ؟(تجلاهكالوبر ،كالمحي ئة،كالمتم كاللئي ه
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ك كه كللو ك درلمكبدل كم لتدايهكاتد وياليهكالمالحدلثل كحدل كمتد ل كالح د كالرشدل ك  د ك -6
الوددج ،كال مددر،كالمؤهدد كال  مدده،كتددجلاهكالوبددر ،كالمحي ئددة،كالمتددم ك)كل م للددراهكا  يددة

 ؟(اللئي ه

 دراسةالأهداف  1.3
،كالث ي ةكال جئيميدةكلالح د كالرشدل ال راتيهكال هك رب كبل ككج ر لككالح  هك لءكمش  ةكال

 ت  كإل ك ح ل كااه افكال يلية: كسكال راتةها   ك

 .الث ي ةكال جئيميةك هكالوم ييهكالث ي يةالكشلكا كلاا،ك .1
 . هك  تال  هكالوم ييهكالث ي يةككالح  كالرشل ك كمت لكك ت ي كال لءكا   .2
 ال ماةكبل كالث ي ةكال جئيميةكلالح  كالرشل .كمت ل كالكشلكا ك .3
الث ي ددةكال جئيميددةك ددهك حتددل كمتدد ل كالح دد كالرشددل ك ددهكالوم يدديهكك لركم ر ددةكابي ددةك .4

 .الث ي يةك هك  تال 
 ال راتة. للراهكحل كمكالمالحلثل الكشلكا كال رلمك هكلوايهكجئرك .5
 دددددهكامددددد كالوم يددددديهكالث ي يدددددةك،كليم ددددد كاالتددددد  ي  كالودددددرلجكب لصدددددييهكايب دددددةكال ابلددددد  .6

 .لالمؤتتيهكااه يةكالص ةكايمة

 :لدراسةأهميففة ا 1.4
الث ي دددةك دددل كمل دددلعكك، جيللدددا كايمددد كأهميدددةكالمل دددلعكالدددكيأهمل ادددكسكال راتدددةتددد م كهدددا 

حئلددهكلالك دد ا كاليه مددي كالدديل كمدد كابدد كالما مددل كباددااككال جئيميددةكأصددالحكمدد كالمل ددلايهكال دده
كتيه ك هيلكك هكال أثلركا  كالت ل كال جئيمه،كالث ي ةكال جئيميةكاجصرامكماميمكك    ككحل كالموي ،
كسكال راتدددةل   دد كهدداك،تددا كاالل دد ا كالومددياهي دددال ككلهددلكاا ددرا كال دديم ل ،ك دد كلمدد ار كأ لتددي،ك
ك، دد كال تددي كر لدد  كل ددميجةكأتيتدديةلث ي ددةكال جئيميددةكالدديلح  كالرشددل كالددايكيمثدد كاكار الدديطخكك؛أهميددةمك

ل ك تدددبكيتددديه ك دددهكر ددد،كمتددد ل كالمجئمددديه،كلككال جيصدددركالمامدددةك دددهك دددال كاا اء،كلهدددلكأحددد 
كال راتةكأهمل ايكمميكيأ ه:

 :النظر ةالدراسة  أهمية 1.4.1
كم كالجيحيةكالجئر ةك يل يله:ك  مث كأهميةكهااكالالح كك

كالث ي دددةكال جئيميدددةكلالح ددد كالرشدددل كه ي ددد  كل الددديحثل ك دددهكمل دددلاكهددداسكال راتدددةكح ددد  اددد ك -أ
كا د ك ال راتدةكااللدك–حتبكا  كالاليحد كك–حل كأجايكلأهمل اميكيكميكلأال ي هملم الما
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اليت ددي ةكك،مل ددلعهددااكالال ددهك  جدديل ككا دد كحدد كا دد كالاليحدد كلال ربددهكالمتدد ل كالمح دده
  كأ ك كل كمجا  يمكل راتيهكو ل  .إلهكأ كهاسكال راتةكيم 

الح  كل حتل ككالث ي ةكال جئيميةحل ك هكإثراءكم  لميهكالاليح كسكال راتةكتيه كها ا كك -ب
ا ددد كأ بيددديهكال راتدددةك دددهكالك دددبككاالادددمعلال مادددةكبلجامدددي،كلالددد كمددد كودددم ككالرشدددل 

 لال راتيهكلالمراو،كلالم يالهكااهكال ماة.
 ددددهكإ ددددي ةكمددددي  كا ميددددةكو لدددد  كل م  الددددةككسكال راتددددةه كج ددددي جكهدددداييأمدددد كالاليحدددد كأ ك تدددد -ج

 .ل ما مل كلالم وصصل كجئري  ككال  تالجيةكلال ربيةك مرو، ك
 :العملية "التطبيقية لدراسةمية اأه 1.4.2

مت للهكال ايعكالح لمهك هكل ار هكالث ي ةكلال او يةكالم المهكالث ي دةكال جئيميدةككإحياة .1
،كلوصلصدددديمكأ كل ار كالث ي ددددةكهددددهكلاما امدددديكب حتددددل كاا اءكل اددددل رسكلالح دددد كالرشددددل 

،كلم يال دددةكامددد كالوم يددديهكالث ي يدددة،كأمددديكل ار كال او يدددةكالمو صددةكبراييدددةكال مددد كالث دددي ه
كيهكالولر دةكلالال ديهكااه يدةحتبكاديجل كالوم يدك،لوم ييه تول كا اهكالمت للةكا ك

 ك .2000لتجةكك1را ك

متدددد للهكالوم يدددديهكالث ي يددددةكالم اددددلمهكالث ي ددددةكال جئيميددددةكلالح دددد كالرشددددل كك لويدددداكاجييددددة .2
 لاما اميكب حتل كاا اءكل ال رسكلام يجيةك ابل كم يللركالح  كالرشل ك هكمؤتتي ا .

ك  دد   كك ددهك ح لدد كيح  ايكهددااكالالحدد كل لصدديي اه كالج ددي جكال ددهكتددييأمدد كالاليحدد كأ ك تدد .3
ك ييهكالث ي ية.الومكإ ار  هككالمت للل ك ل كجلاه  ك

ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
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 متغيرات الدراسة
 الدراسةنموذج : 1(1.1) شكل رقم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ك
ك
ك
ك
ك
ك

ك كال راتيهكالتيال ةالاليح كبجيءمكا ور كبلاتاةككلجملاجا
 

:ك2005ال ميدي ،ك)التالية المتغيرات الفرعية عنها ( و نبثقالثقافة التنظيميةالمستقل: ) المتغير
ك(312
 organizational valuesال ي كال جئيميةك .1
 Organizational Beliefsالم    اهكال جئيميةك .2

 التوقعات التنظيمية

 األعراف التنظيمية

 المعتقدات التنظيمية

 القيم التنظيمية
 حكم القانون 

  المشاركة

 الشفافية

 المتغير المستقل
 الثقافة التنظيمية

 المتغير التابع
 الحكم الرشيد 

 الرؤية االستراتيجية     

 الفاعلية 

 االستجابة

 المحاسبة

 التوافق

 المساواة
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 كOrganizational Normsااارافكال جئيمية .3
ك Organizational Expectationsال لا يهكال جئيمية .4

ل جبثد كاجاديك( 2012-برجديمجكاامد كالم حد  كاتجمدي ه -معايير الحكفم الرشفيدالتابع: )  المتغير
كالم للراهكال يلية:

 ح  كال يجل ك .1
 المشير ة .2
 الش ي ية .3
 حت كاالت ويالة .4
  لا   .5
 متيلا  .6
   يلية .7
 محيتالةال .8
 الرؤيةكاالت را لوية .9

 :الدراسةفر يات  1.5
 الفر ية الرئيسة األولى:

كالث ي دةكال جئيميدةبدل ك لركك(αك≥ك0.05)يةكاجد كمتد ل كإحصدي  لو كاماةكااهك اللدةك
ك.الح  كالرشل ك هكالوم ييهكالث ي يةك هك  تال كل     ك ابل كم يللر

 و تفرع عنها الفر يات الفرعية التالية:
"ك الث ي ةكال جئيميدةال  ككبل ك(αك≥ك0.05)يةكاج كمت ل كإحصي  لو كاماةكااهك اللةك .1

كالوم ييهكالث ي يةك هك  تال . كالح  كالرشل ك هكل حتل كمت لكال ي كال جئيمية"ك
" الث ي دةكال جئيميدةكال د (كبدل كαك≥ك0.05يةكاجد كمتد ل ك)إحصي  لو كاماةكااهك اللةك .2

 .الم    اهكال جئيمية"كل حتل كمت ل كالح  كالرشل ك هكالوم ييهكالث ي يةك هك  تال 
" ال جئيميدةالث ي دةككال د كبدل (كαك≥ك0.05)يةكاجد كمتد ل كإحصي  لو كاماةكااهك اللةك .3

 . هك  تال ل حتل كمت ل كالح  كالرشل ك هكالوم ييهكالث ي يةكك"، ااارافكال جئيمية
" الث ي دةكال جئيميدةكال د بدل كك(αك≥ك0.05)يةكاجد كمتد ل كإحصي  لو كاماةكااهك اللةك .4

  كالح  كالرشل ك هكالوم ييهكالث ي يةك هك  تال .ل حتل كمت لك"  ال لا يهكال جئيمية
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 الرئيسة الثانية:الفر ية 
 حتددل كك ددهك ث ي ددةكال جئيميددةلك(αك≥ك0.05)يةكاجدد كمتدد ل كإحصددي كللودد كأثددركالك اللددة ك

ك. كالح  كالرشل ك هكالوم ييهكالث ي يةك هك  تال مت لك

 الفر ية الرئيسة الثالثة:
م لتدددايهكك(كبدددل αك≥ك0.05يةكاجددد كمتددد ل ك اللدددةك)إحصدددي  لوددد ك رلاددديهكااهك اللدددةك

  د  كل م للدراهكالث ي ةكال جئيميةك دهكالوم يديهكالث ي يدةك دهك  تدال ككات وياليهكالمالحلثل كحل 
ك.(الوج ،كال مر،كالمؤه كال  مه،كتجلاهكالوبر ،كالمحي ئة،كالمتم كاللئي ه)ا  ية:ك

 الفر ية الرئيسة الرابعة:
بدددل كم لتدددايهكك(αك≥ك0.05يةكاجددد كمتددد ل ك اللدددةك)إحصدددي  لوددد ك رلاددديهكااهك اللدددةك
)المتددم كالددلئي ه،ك  دد  كل م للددراهكا  يددة:كالح دد كالرشددل كك كاتدد وياليهكالمالحددلثل كحددل كمتدد لك

 ال مر،كتجلاهكالو مة،كالمؤه كال  مه،كالوج ،كالملا،كالولرا ه(.

 حدود الدراسة: 1.6
 :مكانيالالحد  -أ

ردد  ،كا دد كالوم يدديهكالث ي يددةكال يم ددةك ددهكحدد ل كولرا يدديكاادديعكهددااكالالحدد ك دد ك ابلدد ك
ك ةكاللربيةكالتببكالحصيركلاالح م . ل  اركاللصل كل وم ييهكال يم ةك هكال

 :البشر   حدال -ب
محي ئديهكالوم ييهكال ملميةكل وم ييهكالث ي يةكال يم دةك دهكا  كهااكالالح ك  ك ابل ك

كك.اايعكر  
 :ال ماني حدال -ج

رد  كودم ككااديعكمحي ئديهكال يم دةك دهكالوم يديهكالث ي يدةا د ككاكالالحد   ك ابل كهداك
ك.2016كال ي 

 :المو وعيحد ال -د
 لاجيصدددددرهيك)كال دددددي كال جئيميدددددة،كالم   ددددد اهكال جئيميدددددة،كااادددددرافككالثقاففففففة التنظيميفففففة

 ال جئيمية،كال لا يهكال جئيمية(.
 كالمتدي  ة،ك    د كتد اةكال  الدةكلالمتديلا ،كالشد ي ية،كالمشدير ةك)كلم ديللرسكالحكم الرشفيد،

ال لوددددددداكجحدددددددلكبجددددددديءك لا ددددددد كا راء،كاالتددددددد ويالة،كالرؤيدددددددةكال ددددددديجل ،كالك ددددددديء كلال  يليدددددددة،ك
كاالت را لوية(.
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 التعر فات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة: 1.7
 الثقافة التنظيمية:  .1

كال ددي ك ددؤثركهدداسكمددي،كمجئمددةك ددهكالج ددلاكاليككاا ددرا كاددي كادد ك  بلددركار ادديكهلوددي كالأجاددي
كلج اوداكالدايكااتد لبك ح  ك ميكاا را ،كت ل كل هكالمجئمة،كم كالم ملتةكالولاجبك هكب لرهي
كwheelenلار اديك،ك1992)كهلوي ،)كلمجئمي ا كلمرؤلتلا كلا  ارا ا كارارا ا ك هكاا را كهؤالء

.ك)المدد هل كالأجادديكموملاددةكمدد كاالا  ددي اهكلال لا دديهكلال ددي كال ددهكيشدد ر كبادديكأا دديءكالموملاددة
ك(.397:ك1995كالي، ركلالو

موملاددددةكمدددد كال ددددي كلالم   دددد اهكلالمميرتدددديهكال ددددهكلادددد كار ادددديكالاليحدددد كإورا يدددديمكالأجاددددي:ك
ي  تبايكموملاةكم كااشويص،كل   يا كمد،كرلرهديكمد كم لجديهكالمجئمدة،كل جصدارك دهكبل  دةك
لاح  ،ك لج جكاجايكص يهكشوصيةكويصةكاليلمجئمةك مل هيكا كرلرهيكم كالمجئميه،كل  لارثايك

كرويةكل صالحكاجلا كالمجئمة.ااويي ،كل  الركهاسكالث ي ةكل جتو كم،كالم للراهكالوي
 :الحكم الرشيد .2

"كمميرتددددةكالتدددد اةكاالا صددددي يةكلالتييتدددديةك:الأجددداكاامدددد كالم حدددد  كاالجمددددي هبرجدددديمجككار دددا
آليديهكلام يديهكلمؤتتديهك م د ككشؤل كال للةكا  ك ي ةكالمتد لييه،كمد كودم ك ار لات ار ةكت

كك(.101:2002ك)  ر ركال جميةكاالجتيجيةكال ربية،ك را كلالوميايهكم ك ح ل كمصيلحاياا

اال دديكل  ر ددلكبرجدديمجكاالمدد كالم حدد  كاالجمددي هك  صددلكالحل مددةكاليلوصددي صكلاار ددي كلك
ك–بجددديءكال لا ددد كلاتومددديعكك–تدددرااكاالتددد ويالةكك–الشددد ي يةكك–ح ددد كال ددديجل كك–ال يليدددة:كالمشدددير ةك

ك(.ك321ك:2009)الت يرجة،كاالت را لويةلالرؤيةكك-المحيتالةك–ال  يليةكلالك يء ك–المتيلا 

لالاليحد كي درفكالح د كالرشدل ك دهكالوم يديهكااه يدةكالأجداكالح د كالصديلحكالدايكيتدد ا فك
 ح لدددد كمصدددد حةكأا دددديءكالوم يددددةكال ملميددددة،كلو مددددةكالمو مدددد،،كمدددد كوددددم ك ح لدددد كااهدددد افك

ك دددد كالرشددددل ،ك ددددهكإادددديركال ددددلاجل كلااجئمددددة،كل ابلدددد كم دددديللركالح يا يددددةالمل ددددلاة،كال  دددديء ،كلك
ال  يليدددة،كالمحيتدددالة،كك،)المشدددير ة،كح ددد كال ددديجل ،كالشددد ي ية،كحتددد كاالتددد ويالة،كال لا ددد ،كالمتددديلا 

كم ل ةكلم الاة.كإ ار ،كلال كابركالرؤيةكاالت را لوية(
  :جمعية أو الهيئةال .3

 هكمي  اكالثيجيةكالأجاي:كههكشوصيةكم جليةكك2000لتجةكك1ار ايكايجل كالوم ييهكرا ك
متدد   ةك جشددأكالملوددبكا  دديمكبددل كادد  كالكي دد كادد كتددال ةكأشددويصكل ح لدد كأهدد افكمشددرلاةك ادد ك
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الصيلحكال ي ك ل كاتد ا افكوجدهكالدربحكالمديلهكباد فكاا تديماكبدل كااا ديءكألكل ح لد كمج  دةك
 (.12:ك2014  يهكالشيم ةكل م كالوم ييهكالولر ةكلالال يهكااه ية،ك)مجئلمةكال شرككشوصية

لالاليح كي رفكالوم يدةكالث ي يدةكالأجاديكشوصديةكم جليدةكمتد   ةك جشدأكالملودبكا  ديمكبدل ك
 حتدل كمتد ل ككيم كشدأجاك،ث ي يةكل جيةكمشرلاةكا  كالكي  كا كتال ةكأشويصكل ح ل كأه اف

 ل كاتددد ا افكوجدددهكالدددربحكالمددديلهكباددد فكاا تددديماكبدددل كااا ددديءكألكك،المدددلااجل كث ي يددديمكل  ر ددديمك
 ل ح ل كمج  ةكشوصية.

ك
ك
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 مقدمفففففففففففففففففففة:
ةك  مث ك هكالمجئميهكالح لميةكلمجئميهكال اديعك  كل كالمو م يهكم كمجئميهكر يت

لمجئميهكالمو م،كالم جه،كليأ هك هكإايركمجئميهكالمو م،كالم جه،كمجئميهكال م ككالويص،
ليتو كال ير خكال  تالجهكل مجئميهكااه يةكك لرامكماميمكلم مممكل لركال للة،ااه ه،كال هك   بك

 لرهيكاللاجهكحل كتارهكالحرلفكم كجلرك ير ويمكجيص يمكم كال ايء،كم كوم كميكا م اكم ك
الدددايكاددديج كل شدددراهكالتدددجلل كلال ا كي ددديجهكمددد كاالحددد م ككوددد ميهكو ل دددةكل مو مددد،كال  تدددالجه،

وراءلك كال هك ت ا فكاللول كال  تالجه.ا اكال م يةكا 

لمجئمدديهكالمو مددد،كااه ددهك مثددد كجملاودديمكل  مددد كال ددي  كا ددد كالمشددير ةكلالالايدددةكال دددهك
ك  م ك هكإايركمالي ئكالش ي يةكلالمتي  ةكلالرؤيةكاالت را لويةكل ح ل كرؤ كلأه افكجبل ةكتيمية.

هكال مد كااه دهكلال ك  جاكم كال رلريك     ك ابلد كمالدي ئكالح د كالرشدل ك دهكمجئمدي
ل مجئمددددةكوصددددي صككليصددددالحكل رتددددلخك  دددد كالمالددددي ئكل كددددل ك ددددم كاجيصددددركالث ي ددددةكال جئيميددددة،

كلص يهك مل هيكا كرلرهيكم كالمجئميه.ك

كلممددديكالشددد ك يددداكأ كث ي دددةكالمجئمدددةكال ليدددةك تددديه ك دددهك  دددي  ك  يليدددةكالمجئمددديهكل  ددديء 
كئكالح  كالرشل .ااا يءكلال يم ل ك هكالمجئميهكااه ية،كل    ك ابل كمالي 

ل دددهكهدددااكال صددد كل جددديل كالاليحددد كمل دددلايهكالث ي دددةكال جئيميدددةكلالح ددد كالرشدددل كلال مددد ك
ااه هكلال كلالح كال ماةكبل كالث ي ةكال جئيميةكل أثلرهديكا د ك ابلد كم ديللركالح د كالرشدل ك دهك

ةكلالح دد كمجئمدديهكال مدد كااه دده)كالوم يدديهكالث ي يددة(،كلالدد كمدد كوددم ك جدديل كالث ي ددةكال جئيميدد
كالرشل كلال م كااه هكال  تالجهك  ك هكالح كمت   .
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 المبحث األول
 افة التنظيميةفففففالثق

 مقدمة 2.1
لهدهك تديه ك دهكجوديحكالمجئمدةكإلد كحد ككالث ي ةكال جئيميةكمد كالم لجديهكااتيتديةكل مجئمدة؛كككك

كاي.ي،كلصلالمكل ح ل كأه ا أا يءكالمجئمةكالمالي  ايكل  ت  اك    كال  ا لكك بلر،

لل د كأصدالحكمل ددلعكث ي دةكالمجئمدةكمدد كالمل دلايهكال دهك حئدد كالياله مدي كالكبلدرك ددهك
لجوددددديحككر يتدددددةموددددديالهكالتددددد ل كال جئيمدددددهكا ددددد كاا الددددديركأ كث ي دددددةكالمجئمدددددةكمددددد كالمحددددد  اهكال

المجئمدديهكألك شدد اي،كحلدد ك ددرب كبددل كجودديحكالجئر ددةكل ر ل هدديكا دد كال ددي كلالم دديهي كال ددهك دد  ،ك
أا ددي ايكإلدد كاالل ددد ا كلال مدد كالودددي كلاالب كدديركلال حدد ل كلالمشدددير ةك ددهكا ودددياكال ددراراهكلال مددد ك

 مدددةكل محي ئدددةكا ددد كالودددل  كل حتدددل كالو مدددةكل ح لددد كملددد  ك جي تددديةكلاالتددد ويالةكالتدددر  ةكالمم
ك(.2005:405)أبلكال ر،ككالح ييويهكال ممءكلاالارافكاليكال ماةك هكبل ةكام كالمجئمة

ل اددددد فكهدددددااكالمالحددددد كل تددددد ي كال دددددلءكا ددددد كالث ي دددددةكال جئيميدددددةكل أثلرهددددديكا ددددد كأ اءككك
وصي صددددداي،كلأهمل ادددددي،كلككمصدددددي رهي،لككالمجئمددددديهكمددددد كودددددم ك جددددديل كم ادددددل كالث ي دددددةكال جئيميدددددة

 ئي  اي،كل للرهي.لاجيصرهي،كلأجلاااي،كللك

  مفهوم الثقافة التنظيمية 2.2
ا  كال  لد كمد كالك ديبك  دير لكم جلادةكلمو   دةكحدل كم ادل كالث ي دة،كحلد كار دهكمد كك

لال د ككا  كأتي ك متي هكالأجادي:كالد كالكد كالم  د كالدايكيشدم كالم ر دةكلال  لد  كTaylor)اب )
   ددددلك ددددهكالمو مدددد،.ك ددددهكحددددل كلااوددددممكلال دددديجل ،كلال ددددي  كلأيددددةكادددد راهكي  تددددبايكاتجتددددي ك

الأجاددي:كموملاددةكالتدد ل كال ددهك    مادديكالكي جدديهكاتجتدديجيةك ددهكأيكمو مدد،كمدد ككLinton)ي ر اددي)
ككككككككككككك)التدددددد يرجة،ك،كل دددددد  ك لارثادددددديكمدددددد كولدددددد كإلدددددد كولدددددد الكالدددددديركالددددددال ك ج  دددددد كمددددددجا كإلدددددد كالصددددددلير

ك(.ك355:ك2009

هديكوميادةكم لجدةكمد كأود كال كلدلكاال  را يهكلال ي كااتيتيةكال دهك الركل  رفكالأجايك"
ادددديك   يملا ددد ك دددرلر ككا لاددديلال  يمددد كمددد،كالمدددؤثراهكالويرويددددةكلال او يدددة،كلال دددهكلددد  كاال  دددديمك

ك"ل  يم ل كالو  ك هكال جئي ،كم كأو كإ را كااشييءكلال   لركبايكالار  ةك ود  كااهد افكالرتدمية
ك.(151:ك2002)كال ر ل ه،ك
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االدير كاد كمجئلمدةكم كيم دةكمد كال دي كلال  يللد كلال لااد ك"كأ كالث ي دةكال جئيميدةكآودرل ر ك
ال هكيش ر ك هكا راكايكلال  بلركاجايكلااليمي كبايك  كأ را كال جئي ،كلاللعكالجئركا كاللئي دةك

ك(.238:ك2007ك)ييتل ،ك"لالمت ل كاال اريك

مدد  جكمدد كال ددي كلاالا  ددي اهك"ل ددهك  ر ددلكآوددركأكثددركل ددلحيم،ك دد  كث ي ددةكالمجئمددةكهددهك
لاال  را ددديهكلالم ددديجهكلال لا ددديهكال دددهكيشددد ر ك لاددديكأ دددرا كمجئمدددةكألكوميادددةكألكلحددد  كم لجدددا،ك

ك(.327:ك2004ك)حر  ،ك"ليت و ملجايك هك لوياكت ل ا كلح كالمش مه

االير كا كموملاةكم كاالا  ي اهكلال لا يهك"كالأجايك(358:ك2009)كالت يرجة،كلار ايك
المجئمددة،ك مدديك  ددرفكا دد كأجادديكموملاددةكمدد كالمالددي ئكااتيتدديةكلال ددي كال ددهكيشدد ر كبادديكأا دديءك

ال ددهكاو راادديكلاك شدد ايكألكشدد  ايكومياددةكم لجددةكلالدد كبادد فكال  ددل كا دد كحدد كال ددعكالمشدديك ك
 كث ي ةكالمجئمةكث يميكلوصكال أا  كم،كمحياايكالويروهكلاالجتوي كألكال كيم كال او ه،كإا ك م

كك.لمجئمةكا كالياهكالمجئميهكااور كموملاةكم كالممل اهكال هك  مل كبايكا

" مثددددد كالمدددددلرل كالح ددددديريكلال يمدددددهكل مجئمدددددةكالدددددايكيح ددددد ك صدددددر يهكالأجاددددديككلاخر ددددده
 كال دي كلالم   د اهكمثد ار ةكلال  ميةكالمو   دة،ك ادهك لت ل ييهكاا را كلملا ا كا ويسكال  يييكات

ك(.21:2011،ك)الئيهركلالم يهي كلارمكال   لركالمش ر ةكبل كأ را كالمجئمة

موملاةكال ي كلالم    اهكلال  يلل كلاال ويهيهكال دهك و د كموديالمك"كالأجايكالال علار ايكك
)الارالجدددددددةك"كشددددددديمممكلدددددددؤثرك دددددددهكبجددددددديءكتددددددد ل كال ددددددديم ل كل   لدددددددره كلار  دددددددةكأ اءهددددددد كاامددددددديلا 

ك(.293:2012لآورل ك

،كلالث ي ددددددةكال جئيميددددددةك  بلددددددركادددددد كح مددددددةكالم دددددديللر،كلال ددددددي ،كلالمميرتدددددديه،كلال ددددددي اهك
لاا  ير)االدد للللوييه(،كلال  دديلي كال ددهك ودد   كمدد،كال  ددايكالددال عكل  ددر كومصددةكمدد كال لاادد ك
لااتددد كالثيب دددة،ك   ددد  كباددديكالمجئمدددة،كلوميددد،كمددد كي مددد كبادددي،كحلددد ك حددد  كب ادددةكأجمددديطكالتددد ل ك
لال  يمددد ك يمددديكبدددل كال ددديم ل كال  دددا كالدددال ع،كلبلدددجا كلبدددل كومادددلركالم  ددديم ل كمددد،كالمجئمدددة،ك

يمكلم  در امكاد كالدياهكالمجئمديه،كالحلد كإلويبيدم كهاسكال لاا كلاات كت ل يمك جئيميديمكلالحل ك  
  دددم كهددداسكالمجئمدددةك ح لددد كأهددد ا ايكار الدددةكلال لددد  كالمددد  ،كليم ددد ك ادددل ركهددداسكالمؤتتدددةك  مددديك

ك(.32:ك2011 ا بكاامركال )كالتبي ه،ك

ه،كلالا دددددل ،كل شدددددلركالث ي دددددةكال جئيميدددددةكإلددددد كمجئلمدددددةكالم ددددديجهكلالرمدددددل كلالم   ددددد اك
لالمميرتدديهكال ددهك  اددلركل تدد  ركمدد،كمددرلركالدد م ،كل صددالحكتددمةكويصددةكل  جئددي كالحلدد ك و دد ك
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ك امددديمكايمددديمكبدددل كأا ددديءكال جئدددي كحدددل كوصدددي صكال جئدددي كلالتددد ل كالم لاددد،كمددد كااا ددديءك يدددا
ك(.373:ك2010)ال ر ل ه،ك

أ كك ر ل هددديكا ددد  دددهكم دددملجايكمددد كحلددد ككل  ر  ددديهكالث ي دددةكال جئيميدددةكالتددديال ةك   ددد ك
 هكال ي كلالم    اهكلال  يلل ككالص ةكأتيتية:ك  مث ك،موملاةكم كال جيصر  كمر بكم ككالث ي ة

موملادددةكمددد كاا دددرا ،كالحلددد ك ئادددرك دددهكتددد ل ا كلهدددهكاجتددديجيةكي  تدددبايككلالمميرتددديهكلالتددد ل ،
ك.ل ج   كم كول ك وركلأ ا ا .

أجادددي:كموملادددةكمددد كال دددي كلالم   ددد اهكالكالث ي دددةكال جئيميدددةكإورا يمددديكي دددرفكالاليحددد كا يدددالك
ال هكي  تبايكموملادةكمد كااشدويص،كل   ياد كمد،كرلرهديكمد كم لجديهكالمجئمدة،كك،لالمميرتيه

ل جصارك هكبل  ةكلاح  ،ك لجد جكاجاديكصد يهكشوصديةكويصدةكاليلمجئمدةك مل هديكاد كرلرهديكمد ك
المجئمددديه،كل  لارثاددديكااويدددي ،كل  ادددلركهددداسكالث ي دددةكل جتدددو كمددد،كالم للدددراهكالويرويدددةكل صدددالحك

كاجلا كالمجئمة.

تي  كل ا كالث ي ةكال جئيميدةكهدهك راتدةكأال ي هديكال دهكي   د كأجاديك  كدل كممديك كإح  كاللكإ
ك(.363-362ك:2009يأ ه:ك)كالت يرجة،ك

الرمل كلالش يراه:كحل كي صد كالديلرمل كأيكهد فكألك  د كيتد و  كملواديمكل م يدةك جياد ك -1
  دددر كمددد ككا لاددديالم ددديجه،كأمددديكالشددد يراهك ادددهكالمالدددي ئكااتيتددديةكالراتدددوةكال دددهكيم دددهك

 ال م .
اال ددددةكلالرتددددمية:كإاك شددددلركاال ددددةكإلدددد ك  دددديل كام  ددددهك رامددددي ي هكلوادددد كمدددد كوددددم ك -2

موملاةكم كااجشاة،كأميكالرتمييهك اهكجئي كلا دل كلشد ي ركمو   دةكلد  كال مد كباديك
  هكمجيتالةك ر يةكألكح  ك ر ي.

لهدددهكموملادددةكمددد كال  جيددديهكلالتددد ل ييهكالمج صددد ةكلالم يير دددةكحلددد ك  صددد كك:الا دددل  -3
اهكال م كج تايكللايكه فكلئي هكل اديب كمد،كأهد افكاتج ديج،ك وراءا ل كالرتميةكبال

 أميكالا ل كرلركالرتميةك   مث كاليلح مهكلرلرهي.
ااتدديالركلال صددص:كااتددالر كهددهك صددل رك رامددي ي هكاحدد ا كوييليددةك تدد و  كلشددرحك -4

مالتددديهكال لللددر،كأمددديكال صددةك ادددهك صددل ركلحددد  كلاا ددهكلهدددهكو ددي كمددد كالح ددي  كلالم
 اللاا ية.

ال لة:كلههكصيلةكألكار  ةكيت و مايكأا يءكالومياةكل مشي اةكألكلك يالةكالرمل كلج  ك -5
 الم يجهك يميكبلجا كلههكمص ركتثير كالاالكاا را .
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 البل ةكالمي ية:كلههكااشييءكالمحياةكحل ك  اهكش لرامكاليلحتيتيةك ويسكأيكام . -6
لالم دد اهكثدد كام يدديهكاالج دديجك  ددممكادد كارا دد ككال  يجددة:كلهددهك  مثدد كاليتدد و ا كالم ددي   -7

 لأتيللبك جئي كال م كالمو   ة.

يد،كااال دي كالتديال ةكحلد كإ كجدلعكل ر كالاليح كأجاكا كالكل ل رك دهكالمجئمدةكاللاحد  كومك
؛ك يلوم يددةكالث ي يددةك ر دد كا دد كالرمددل كلدداك لرك ددهكلوددل ك  دد كااال ددي كلابي ددةكام اددي،كالمجئمددة

   ر  كا  كالبل ةكالمي يةكلال  يجة.كالربحيةكلااتيالركلالا ل ،كأميكالشر ةلالش يراهكلال لةك

 مصادر الثقافة التنظيمية 2.3
ي  بركبجديءكث ي دةكالمجئمدةكهدلكمحصد ةكواد كومدياهكجدي جكاد ك  د كل صدرفكاجتديجهككك

محدديلالمك كددل  كمجئلمددةكاددي كلم   دد اهكمشدد ر ةك   يادد كمدد،كم لجدديهكالمجئمددةكمدد كأ ددرا كلهييكدد ك
لجئ كل ج جكأارا يمكل  يلل كت ل يةكمتيا  ،كل هكرت كصلر كالمجئمةكل ح ل كار  ةكأ اءكااامي ك

المجئمددةكاليتددد را لوييهككإ ار ي كلاا لار،كلي  مدد كجوددديحكالدد كالبجدديءكا ددد ك   لددركلال م يدديهكلالمادد
 كل  كالث ي ة،ك تيا ك هك ح ل كا ركم كال م  كالث ي هكل مجئمةكلم لجي ايكااور كلهلكميكي ل ك

ك(.327ك:2012كإل كام ييهكال للركل حتل كاا اءكلم كث كإحرا كالجويحكلال    ك)متيا  ،

:ك2012أ كمصددي ركالث ي ددةكال جئيميددةكهددهك)الارالجددةكلآوددرل ،كةكلآوددرل كل ددر كالارالجدد
ك:(297-298

كك اددلكمدديكلدد  كالملوالدداك ح لدد ك ي يددةك  يمدد كاا ددرا كمدد،كال  ددا ك اودد كالمجئمددة،ك:الددرل ل  -1
اليلمجئمددة،كلمدد،كمدد كهدد كودديرجكالمجئمددة،كلهددلكأل كلددل كل   مدداكالملئددلكاجدد ميكل  حدد ك

الئدديهريكل ث ي دة،كحلد كلوتدد كوملداكادي كالث ي ددةكلجتد اي،كال دل كأ كالددرل ل كهدلكالشد  ك
 .لا ويهي اي

جئدي كالرايالددةكلالد ح  :ك حدد  ك د كمجئمددةكم ديللركأ اءكويصددةكالابي دةكام اددي،ك مديك   مدد ك -2
جئددي كرايالددةكل يددي كأ اءكال دديم ل ك لادديكا دد كأتيتددا،ك يلويم ددةكلدد لايكمجئلمددةك  لددي ك  ددل ك

تي  كمامدةكلكد كااادرافكااهكال مادةكا  كم يللرك  ي كالملوبايكأ اءكالايلب،كلهاسكلك
  هكالويم ة.

ك ابي دددةكال مادددةكبدددل كاللحددد اهكلال  يليددديه،كلهدددلكأ اككبجددديءكي  ددد ك ادددل:كالبجددديءكال جئيمددده -3
ل كل  كالث ي ة؛ك جو كأ كالبجيءكالارمهكا لهكي  د كث ي دةكالمجئمدةكال تد ر ةكلهدلكمم د ك

ابيدددة؛ك يلمت شددد  كتدددل  رعكلادددي؛ك دددهكحدددل كلو  دددلكالبجددديءك دددهكالمجئلمددديهكال جيدددةكألكال
 ك.ال ت ر ةكالمؤتتةكاا م ك جئي كللك؛لمش مهكوالر 
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لي    كالاليح كأجاكإ ي ةكلميكتب ك   كالوم ييهكااه يةك   م كا  كمصي ركأور ك هك
لال دديم ل كاجدد ككبجدديءكث ي  اددي،ك  مثدد ك ددهكرتدديل ايكلريل ادديكلأهدد ا اي،كلال ددهك كددل كم امددةكلألا دديء

 يمدديكال دد ،كهدداسكالمصددي ركالويصددةك  دد هكا دد كالوم يددةكللكدد كمدد كل  حدد كاليلوم يددةكك أتددي ،ال
 كااه يةكوصلصيةكلش  كيمل هيكا كرلرهي.

 خصائص الثقافة التنظيمية 2.4
م كااهميةكالم ي كإ را كأجداكالك لود كمجئمدةكث ي  اديكمشديباةكلث ي دةكمجئمدةكأودر كح د ك

 و  لك لاديكث ي دةكالمجئمديهك  د كمجئمدةكللك يجهك  م ك هكال ايعكج تا،ك اجي كولاجبكا ل  ك
 حيل ك ال ركث ي  ايكالويصةكباي،كلم كولاجبكاالو مفكبل كالمجئميه:كامركالمجئمةكلأجميطك

اه،كلام يدةكمميرتدةكالتد اةكلأتد لبكال يدي  كلال دي كلالم   د اه،كودراءا صيال ايكلجئ كال مد كلات
ااكمدديكأرا هكمجئمددةكمدديكحمييددةكث ي  ادديكل رتددلوايك   جادديك تدد  كاليتدد مراركإلدد كوددابكاددل كالشددر ةكلا 

ك(.317:ك2012مم ك  لا  كم،كاي كلم    اهكالمجئمةكل  ت  ايك)متيا  ،ك

   م كث ي ةكالمجئمةكأال ي امكألكوصدي صكر يتدةك در ال كبال  دايكالدال ع،كل   مد كا د ك
ال  ددايكالدددال عكل يمدديكل دددهكااال ددي  كالوصدددي صكالر يتددةكال دددهكادد ك و  دددلكمدد كمجئمدددةكاودددر :ك

ك(329-328:ك2004 ،)حر 

(:ك روددةكالحر ددةكلالمتددؤلليةكلاالتدد  مليةكIndividual Tolerance)كالمبففادرة الفرديففة -1
 ل  كاا را .

(:كإل كأيكم  كل  ك شوي،كال يم ل كلي لجلاكRisk Tolerance) التسامل مع المخاطرة -2
 وتلر  ،كلمب ال ،كليت ل كل مويار .

 .لا حةكأ ا يةكل لا يهكأه ا ميكالمجئمةك  ،كم  كأيكإل (: Direction) التوجيه -3
 الشد   ال مد  ا د  المجئمدة  ده اللحد اه  شدوي، مد   مدي(: Integration) التكامفل -4

 .مجت 
كب ددددددل لرك ار اتك  ددددددل كمدددددد  كأيكإلدددددد : (Management Support) دارةدعففففففم اإل -5

 .ل  يم ل  لالمؤا ر  ،لالمتيا   اللا حة، اال صياله
 لم  اركاتشدرافك،يه   يمال لت،ك هك ابل كااجئمةكلالميكم  ك (:Control) الرقابة -6

 .ال يم ل  ت ل  ل ال  لمرااالة الماليشركالمت و مة
إلدد كأيكمدد  كلج مددهكال دديم ل كل مجئمددةك  دد كبدد المكمدد كاللحدد اهكك:(Identity) الهويففة -7

 .الماجه  وصصا  موي  أل ي م ل ك لاي ال ه
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)ال  ددددي اهكك ل  دددد،كال لا دددد إلدددد كأيكمدددد  كلدددد  ك (:Rewards Systemنظففففم العوائففففد ) -8
 لالمحيالددي  ا دد كأتددي كم دديللركأ اءكال دديم ل كم يرجددةكالياا ميددةك)لال ددملاهكلال رايدديه

 .لرلرهي
كا د كإل كأيكم  كل  ك شوي،كال ديم ل (: Conflict Toleranceالتسامل مع الن اع ) -9

 .م شل ة الصلر  لاالج  ي اه الج اايه إام كإئاير
إلدد كأيكمد  ك   صددركاال صدديالهك (:Communication Patternsأنمفاط االتصففال ) -10

 . هكالمجئمةكا  كال ت ت كالارمهكالرتمه
كادددلع الم ادددل ككلي   ددد كالاليحددد كأجددداك دددهكإاددديركامددد كالوم يددديهكااه يدددةكيم ددد كإ دددي ة

ك.كلوم ييهكااه ية وصيصةكم كوصي صكث ي ةكا
الأجدداكمتدديهمةكاا ددرا ك ددهكم دد ك  ر ددلكال مدد كاالو مددياهكال اددلاهكلال اددلعكي ددرفكالأجدداك

لال جميددددةكاالو ميايددددةكتددددلاءكالدددديلرأيكألكاليل مدددد كألكاليل مل دددد كألكالللددددركالدددد كمدددد ككأامددددي كالراييددددة
لم كوصي صكال م كاالو مياهكأ كي ل كا  ك  يل كاا را كمد،كال  دا كالدال عك دهككااش ي ،

ك.(2016)م  ،ككاح ييويهكمو م ا كتبل ك  بية
ك:(372-371ك:2009ك)الت يرجة،كال جئيميةلي للكالت يرجةكلوصي صكالث ي ةك

جمديك ح دليكا د كث ي ديهكالثقافة التنظيمية نظام مركب .1 :كالك م د كالمجئمدةكث ي دةكلاحد  كلا 
 رايدددةك و  دددلكالددديو مفكاا دددرا كالمج مدددهكإللاددديكلادددي  كالكللوددد ك  ددديرعكبدددل كالث ي ددديهك

 اليلمجئمة.كر يتةال رايةكلالث ي ةكال
لال كم كوم كو د كاالجتدوي كبدل كال جيصدركالمو   دةككمتكامل:الثقافة التنظيمية نظام  .2

ل ث ي ةك او كالمجئمةكالحل كأيك لللركا  كأح كاجيصركالث ي دةكلدج   كأثدرسكا د كالدياهك
ك.ال جيصركااور ك

اددي  كمدديك كددل كث ي ددةكالمجئمددةكايب ددةكل  لللددرككنظففام متغيففر ومتطففور:الثقافففة التنظيميففة  .3
كالبل يةكلالويرويةكم كأو ك ح ل كأه افكالمجئمة.لال ال رك ميشييمكم،كالم للراهك

  كللكالث ي ةكال جئيميدةكمد،كالم للدراهكال دهك حد  ك اود ككالثقافة التنظيمية نظام مرن: .4
 ألكويرجكالمجئمةكلهااكل ح ل كأه افكالمجئمة.ك

حلدد كي مد ك دد كك،لي دللكأبدلكال ددركلمديكتدب كأ كالث ي ددةكجئدي ك راكمددهكم صد كلمتد مر 
مجئمةكا د ك تد يمايكلألويدي كالمح دةكل د  ك   ماديكل لر ثاديكابدركااويدي كاد كول كم كأويي كال

ار دد كالدد    كلالمحيكددي كل   الدد كالث ي ددةكمدد كوددم كمدديك  ددي اكااويددي كإلدد كم لجي ادديكمدد كاجيصددرك
 (.407:ك2005كلوصي صكلارمكاج ئي كل  يا كهاسكال جيصركلالوصي صك)أبلكال ر،
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 أهمية الثقافة التنظيمية 2.5
ل جئددددي كل لويدددداكالتدددد ل ككأهميددددةكالث ي ددددةكال جئيميددددةكمدددد ك لجادددديك ددددل ركإادددديرامكمم ددددي امك جالدددد،ك

ال جئيمدده،ك اددهك ددؤثركا دد كال دديم ل كل شدد  كأجمدديطكتدد ل ا كالما ددلبكمددجا كأ كيتدد كلهيك اودد ك
ال جئي كالايكي م ل ك يا،ك ميكل مث كالث ي ةكال جئيميةكويجالميكمامميكم كالبل ةكال او يدةكايك جئدي ك

هكال دهك حدي  كا د كلحد  كال جئدي كل كيم دا؛كلال دهك  مثد كالي  ديمكال ديم ل كا د كاجيصدرك ي ؛ك ا
مح   ،ك أ ك ا  كالبجل كال رعكلال كالب  كالرتميةكأثجيءكال لا ،ك اااكمميك مث اكالث ي ةكال جئيميةك

 ايكاالل دد ا كبث ي ددةكالمجئمددة؛كأيكأ كي بدد كال يمادديكلم   دد اكا يددالدد لا ؛كل  مدديكح ددركملئ دديمكو لدد امك
مد كابد كالوميد،،ك ديلومي،كم  د  كباديك)المد هل ككا لاديلاال  ديمككا لايال  يرفككلأارا اي؛كلال هك   ك

ك(.398:ك1995كلالو رالي،

يمك هك كل  كأجئمةكا صي ك  ي كلم  لحةكال د  كا ويهديهكإلويبيإ كالث ي ةكال جئيميةك ؤثرككككككككك
صدددلكاليل  مجيدددةكلال ادددةكلالأاددد كاددد ركمددد ك ار دددةك  إشدددر كام يددديهكا ودددياكادددراراهك تددديج كالصدددلر كمالي

ك(.243:ك2007)ييتل ،ككال كيلللكلالم لايه

أجددداكيم ددد كإلودددي كأهميدددةكالث ي دددةكال جئيميدددةكك(359ك:2009ك)التددد يرجة،كلحتدددبكمددديكلدددر ك
ك.ل لرهيكاليا را كلالمجئميهك ميكل ه

  مددد كالث ي دددةكا ددد كو ددد كتددد ل كاا دددرا ك دددم كشدددرلاايكلوصي صددداي،ك دددال ك ددد  كأيكك -1
اا د اءكا دد كأحدد كبجددل كالث ي ددةكألكال مدد كال  تددايكتددللاواكالدديلر ع؛كلبجدديءكا دد كالدد ك دد  ك

 ددهكم يلمددةكمدد كلادد فكإلدد ك لللددركأل دديعكاا ددرا ك ددهكالمجئمدديهكمدد ككامك بلددرككامكل ث ي ددةك لرك
 ل ،كإل كآور.

ي،كأ دد كلمدد ار كاا ددرا كال دديم ل كحددل كااحدد ا كال ددهك حدد  ك ددهك  مدد كالث ي ددةكا دد ك لتدد -2
المحي كالايكي م ل كالا،كأيكأ كث ي ةكالمجئمةك ش  كإايرامكمرو يديمكي دل كاا درا كب  تدلرك

 ااح ا كلااجشاةك هك ل ا.
 تيا ك هكال جبؤكالت ل كاا را ،ك م كالم درلفكأ كال در كاجد ميكللاواداكملادلكم دل كألك -3

 جاكل صدرفكل  ديمكلث ي  دا،كأيكبد ل كم ر دةكالث ي دةكال دهكلج مدهكإللاديكال در كمش  ةكم لجةك 
 يص بكال جبؤكالت ل ا.

 :من ذلك أن الثقافة التنظيمية تمتا  بعدة صفات  يستنتج الباحثو

 .ال يم ل كيش ر كباي -1
 يكااا يء.   ما -2
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 . لر كلا  -3
   م كا  ك لتي،كالم ار . -4
 المجئمة. رش كات ار كل  جبؤكالت ل كأا يءك -5
 عناصر الثقافة التنظيمية 2.6

ك  كل كالث ي ةكال جئيميةكم كأرب ةكاجيصركلل حايكالش  كال يله:ك
 عناصر الثقافة التنظيمية 2(2.1) شكل رقم

 
ك(.312:2005)ال ميي ،كاليالا مي كا  ور كبلاتاةكالاليح :ك

ك:كل يميكل هكشرحكلااسكال جيصر
ك Organizational Values التنظيمية القيم .1

 ادهكك،الم   د اهكال دهكي   د كأصدحيبايكال يم اديكل    مدل كالم ديملجاي"كال دي كالأجاديكل  رف
ك(.157:2000)كال ر ل ه،ك"ك ح  كالت ل كالم بل كلالمر لع،كلالصلابكلالواأ

ال ددي كاالددير كادد كا  يادديهكمشدد ر ةكبددل كأا دديءكال جئددي كاالو مددياهكاللاحدد كحددل كمدديكهددلكلك
رلددركمررددلب،كولدد كألكرلددركولدد ،كمادد كألكرلددركمادد ،كأمدديكال ددي كال جئيميددةك اددهك مثدد ككمررددلبكأل

ال ي ك هكم ي كألكبل ةكال م ،كالحل ك  م كهاسكال ي كا  ك لوياكت ل كال يم ل ك م كالئرلفك
اللادده،كلااله مددي كك  ار ال جئيميددةكالمو   ددة،كلمدد كهدداسكال ددي كالمتدديلا كبددل كال دديم ل ،كلااله مددي كبدد

ك(.312ك:2005ك)ال ميي ،كالخ..لاح را كا ور  اليا اءك

عناصر 
الثقافة 
التنظيمية

المعتقدات
ةالتنظيمي

القيم 
ةالتنظيمي

التوقعات
ةالتنظيمي

األعراف 
ةالتنظيمي
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ال دهكالكيم د كإر يلاديكاجد ك ح لد كالتد ل كاالجتديجهككر يتدةال دي كمد كبدل كال لامد كالك    كلك
ك.(125:ك2011ل ا كالت ل كال جئيمهك) لري،ك

 أن للقيم التنظيمية خصائص تتمثل فيما يلي: و رل العتيبي

  مدديككل شوصدديةكلاليل دديلهك  مدديك يجددهكال ددي كتددليةمككأتيتددييمككأصددالحهكال ددي كال جئيميددةكم لمدديمك .1
ك. يجهكالشوصيةكاتجتيجيةك ال كلال   

،كللك ك  أثركال جئيميةكت ل كم  تبك هكالليلب،كلالميكأجايك ال ك اهكاو يير ةكأ كال ي  .2
كام يةكاالو ييركاليل  ل  كلالابي ةكالث ي ةكلجلايةكالمو م،.

ل ح دد كا دد كال ددعكااشددييءككج تدداكم يددير ككتددمةكشوصدديةكل ددهكاللاددهكأ كال ددي كال جئيميددة .3
 لالمل لايهكلملواكال وياكال راراه.

:ك2010)كال  لبدددده،ككال للدددرك،الثالددديهك،ال جيتددددبك:ال دددي كال جئيميدددةك ومدددد،كبدددل كالم للدددراه .4
ك(.543

 Organizational Beliefs التنظيمية المعتقدات .2
لهدهكاالدير كاد كأ  ديركمشدد ر ةكحدل كابي دةكال مد كلالحيددي كاالو ميايدةك دهكبل دةكال مدد ،ك

ال مدد كلالماددي كال جئيميددة،كلمدد كهدداسكالم   دد اهكأهميددةكالمشددير ةك ددهكام يددةكصددج،ككإجوددي ل ي يددةك
كال ددراراه،كلالمتدديهمةك دددهكال مدد كالومددياهكلأثدددركالدد ك ددهك ح لددد كااهدد افكال جئيميددةك)ال ميدددي ،

ك(.312:ك2005
ل مث كهاسكالمت لييهكااام كل ث ي ةك لجايك هكا دل كل   لدركاا درا كل شدلركإلد كوميد،ك

تدديالركلددال ك  جادديكم   دد اهكحددل كالددااهكورا دديهكلاالالالم دديرف،كلاا  ددير،كال ددلاجل كالشدد بية،ك
ل و  دلككجودي  ؤثركالم    اهكل ح  كالتد ل ك اود كال جئدي كل  د،كم ديللركلإلكك،لحل كا ور  

 (.372:ك2009)الت يرجة،ككل  ا كبايكبل كال يم ل  روةكاال
 Organizational Norms التنظيمية األعراف .3

لههكاالير كاد كم ديللركل  د  كباديكال ديم ل ك دهكالمجئمدةكا د كاا الديركأجاديكم ديللركم لد  ك
ل مجئمددة،كمثددي كالدد كال دد ا كالمجئمددةكال دد  ك  لددل كاابكلاالبدد ك ددهكج دد كالمجئمددة،كلي  ددرعكأ ك

ك(.312:ك2005ك)ال ميي ،كااارافكرلركم  لالةكللاوالةكات اليع كل كهاسك
 Organizational Expectations التنظيمية التوقعات .4

مد كك  مث كال لا يهكال جئيميةكاليل  يا كالتي لللوهكرلركالم  دلبكلالدايكي جدهكموملادةمك
 كال ددر ك ددهكال لا دديهكيحدد  هيكألكل لا ادديكال ددر كألكالمجئمددةك دد كمجامدديكمدد كا وددركوددم ك  ددر كامدد
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المجئمددة.كمثددي كالدد ك لا دديهكالرؤتدديءكمدد كالمرؤلتددل ،كلالمرؤلتددل كمدد كالرؤتدديء،كلالدد ممءكمدد ك
الددد ممءكا ودددر  كلالم مث دددةكاليل  ددد لركلاالح دددرا كالم الدددي  ،كل دددل لركبل دددةك جئيميدددةكلمجدددي ك جئيمدددهك

ك(.313:2005 )كال ميي ،كيتيا كل  ا كاح ييويهكال يم كالج تيةكلاالا صي ية
ك ك م كب  دي ةلكك ر ال كاليلت ل كلاا  ير،ليمح كالاليح كأ كال جيصركالتيال ةكاجيصركم جلية،ك

كمي ية،ك يلاي  كال جئيمهكلالبجيي كالمي يكل مجئمة.كك،اجيصركأور ك
 أنواع الثقافة التنظيمية  2.7

 أنواع الثقافة التنظيمية 3(2.2) شكل رقم

 .(63 :1998)السواط والعتيبي، و (145-144: 2000أبو بكر، )باالعتماد على جرد بواسطة الباحث: 

 د  كك،مد كال دل كالم  او دة،ك دهكحيلدةك دل كهداسكال دل كملا يدةكلمم مدةكل    ككههكمحص ة ك
المجئمةكت كل كل لايكث ي ةكلد  كاا جيااديكل  ب اديكمد كوميد،كألكريلبيدةكالمجئمدةكحلد ك  مد كا د ك
 لحل ه كال ل ك ويسك ح ل كوا كالمجئمةكلأه ا اي،كلم كثد ك كدل كث ي دةكالمجئمدةك دهكهداسكالحيلدةك

ك.(145-144:ك2000)أبلكال ر،كث ي ةكالية،كل هكحيلةكا  كال ك كل كث ي ةكالمجئمةكث ي ةك  ي ة

الث ي دةكال ليدةك   مد كا د كمديكل ده:كلكللو كجلاي كم كالث ي ة:كث ي ةكالية،كلث ي ةك  ي ة،ك
ك(316:2005)ال ميي ،

اجصددددركالشدددد  كل رمدددد كهددددااكال جصددددركإلدددد كاددددل كألكشدددد  ك متدددد كأا دددديءكالمجئمددددةكالدددديل ي ك -1
 لالم    اه.

أنواع الثقافة

الثقافة 
ال عيفة الثقافة 

يةالبيروقراط

الثقافة 
اإلبداعية

الثقافة 
المساندة

ثقافة 
العمليات

الثقافة 
القوية 
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ااا ددديء،كاجصدددركاتومددديعكلالمشدددير ةكلدددج  كال دددي كلالم   ددد اهك دددهكالمجئمدددةكمددد كابددد ك -2
لي  مددد كاتومددديعكا ددد ك  ر دددلكاا دددرا كالددديل ي كالتدددي   ك دددهكالمجئمدددة،كلا ددد كالحدددلا  كمددد ك

 الا  كلم ي آهك مجحكلأل را كلالم   مل .

إ كالمجئمةكااهكاا اءكلال  يليةكال يلميةكل لايكث ي ةكاليةكبدل كأا دي اي،كإاكأ هكالث ي دةك
لال لااد ،ك ديا را كي ر دل كمديكلودبكال يدي كالدا،ككيه   يمدال ليةكإل كا  كاالا مي كا د كااجئمدةكلال

بلجميك هكالث ي يهكال  ي ة،ك   كاا را كيتلرل ك دهكار د كمبامدةكرلدركلا دحةكالم ديل كل    دل ك
يهكم جيا دددةكلاليل ددديلهكي شددد ل ك دددهكا ودددياكادددراراهكمجيتدددالةكلملا مدددةكل دددي كلا ويهددديهكاا دددرا ك   يمددد

ك.ال يم ل 

 كا دلا يداكجادي:كالحد كالدايكلو د كااا ديءكل ال دل كمديك مالأكلي رفك)حر  (كالث ي ةكال لية
 كث ي ددةكالمجئمددةكاليددةك ددهكحيلددةك لجادديك ج شددركل حئدد كاليلث ددةكلال بددل كمدد،كإ،كليم دد كال ددل ك ار ات

م ويجتدةكمد كال دي كلالم   د اهكلال  يللد كك هكموملاة كك ك،كألكم ئ كأا يءكالمجئمةكليش ر لكومي
لالم ديللركال دهك ح دد كتد ل يي ا كلا ويهدي ا ك اودد كالمجئمدة،كلممدديكلو د كالث ي دةكاليددةك دل كال ددي ك

ك(.268:ك2005حر  ،ك(ااتيتيةكاليةكليش ر ك لايكال يم ل ك

جئمدةكأا ديءكالمكل ر ك)أبلكال ر(كأ كالث ي ةكال  ي ة:كههكال هكالكل  كاا جياايكال ل كمد 
لالك حئددد كاليلث دددةكلال بدددل كاللاتددد،كمددد كم ئماددد ،كل    دددركالمجئمدددةك دددهكهددداسكالحيلدددةكإلددد كال متددد ك
المشددد ر كبدددل كأا دددي ايكالددديل ي كلالم   ددد اه،كلهجددديكتدددلو كأا ددديءكالمجئمدددةكصددد لالةك دددهكال لا ددد ك

كك(.2000146:أبلال ر،لال لح كم،كالمجئمةكألكم،كأه ا ايكلايماي)

ث ي ددةكتدداحيةك   مدد كا دد كالمئدديهركل و  ددلكمدد كاتدد كل  ملدد كالث ي ددةكال دد ي ةكال لجادديك
ك(.611-610:ك2011 ورك او كالمجئمةك)ومب،ك

 بعض المالحظات حول الثقافة القوية والثقافة ال عيفة: ويالحظ الباحث

  ددل رك ددهكالمجئمددةكااهكاا اءكالم ملدد كلهددهكالك ح دديجكإلدد ك  مددي كا دد ككالثقافففة القويففة -1
 م كلاواليهكلال  اميهك ويسكمجئمي ا .ك ا لاأ را هي،ك ا كي م ل كميك

ا ودددياكككلي شددد ل ك دددهكالمجئمدددةكبلصددد  اي،كل  دددلسكااهددد افكإ ار    ددد كالثقاففففة ال فففعيفة  -2
كال راراهكالمجيتالةكمميكلؤ يكإل ك ش هكأ را هي.

إلدد كلودددل كأجدددلاعكم  دد   كمددد كالث ي دديهكال جئيميدددة،ك ادددهكك ار لادد كأشددديركال ددعكا مددديءكات
ك)التدددلاطك:ااجدددلاعكهددداسكلمددد كمجئمدددةكإلددد كمجئمدددة،كلمددد كأبدددر ك و  دددلكمددد كااددديعكإلددد كااددديع،

 .(63ك:1998 لال  لبه،
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:ك دددهكمثددد كهددداسكالث ي دددةكال جئيميدددةك  حددد  كالمتدددؤللييهكلالتددد ايهكالثقاففففة البيروقراطيفففة -أ
 يل مددد كمدددجئ كلمدددل ع،كلهجدددي ك جتدددل كبدددل كاللحددد اهكالمو   دددة،كليأوددداك ت تددد كالتددد اةك

 .لاالل  ا  ل   م كا  كال ح  لاج  ي كالم  لميهكش ممكهرمييم،ك
ل  ملدد كبلوددل كبل ددةكامدد ك تدديا كا دد كاتبدد اع،كل  تدد كأ ددرا سكالحددبكالثقافففة اإلبداعيففة:  -ب

 .ال ح ييه لملاواة ال راراه ا ويا  ه المويار 
  تدد كبل ددةكال مدد كهجدديكاليلصدد ااةكلمتدديا  كال دديم ل كال  ددا كلددال ع،كالثقافففة المسففاندة:  -ه

ا كأتدددر كلاحدد  ك  مددد كاليجتدددوي كل لا دد كلمدددؤا ر ك يمدددة.ك ل للدد كلددد  كال ددديم ل كإحتددي كالدددأج
ل  م كالمجئمةكا  كو  كولكم كالث دةكلالمتديلا كلال  ديل كلالدرلحكالل يدة،كل د  كال ر لد ك

ك.ال  يم  هجيكا  كالويجبكاتجتيجهك ه
ال مد كللدي كا د كالج دي جكال دهك د ككإجودي لد  كال ر لد كهجديكا د كار  دةكثقافة العمليفات:  - 

 ح ي اي،ك يتل كالحداركبدل كأا ديءكال جئدي ،كلي مد كالكد كا د كحمييدةكأج تدا ،كلاليل ديلهك
  دد كالررالددةك ددهك حمدد كالمودديار ،كلال ددر كالجدديوحكهددلكالددايكي ددل كأكثددرك جئيمدديم،كل اددةمك ددهك

 ام ا. أ اء لا ا،كلالايكلللهكاه ميمميكأكبركاليل  يصل كاج 
 فة التنظيميةوظائ  الثقا 2.8

 وظائ  الثقافة التنظيمية 4(2.3) شكل رقم
 

ك
 

 (.150: 2000)القر وتي، و (314: 2011)دير ، و (331-330: 2004) حر م،  باالعتماد على جرد بواسطة الباحث

وظائف الثقافة التنظيمية

توفير 
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رقابية 
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توفير 
الدعم 
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:ك2004)كحددر  ،كه:هددكر يتددة  وددصك)حددر  (كلئددي لكث ي ددةكالمجئمددةك ددهكأربدد،كلئددي لكلك
ك.(330-331

ال ددديم ل كج ددد كالم ددديللركلال دددي ك إ كمشدددير ةتعطفففي أففففراد المنظمفففة هويفففة تنظيميفففة:   -1
 .لالم ر يهكيمجحا كالش لركاليل لح ،كمميكيتيا كا  ك ال ركاتحتي كاللرعكمش ر 

إ كالش لركاليلا فكالمش ر كيشو،كاالل  ا كال ليكمد كويجدبكتسهيل االلت ام الجماعي:   -2
  م كي ب ل كهاسكالث ي ة.

 شدددو،كالث ي دددةكا ددد كال جتدددل كلال  ددديل كالددد ا مل كبدددل كأا ددديءكتقرار النظفففام: تعففف   اسففف  -3
 المجئمةكلال كم كوم ك شوي،كالش لركاليلاليةكالمش ر ةكلاالل  ا .

 ث ي دةكالمجئمدةكتشكل السفلوك مفن خفالل مسفاعدة األففراد علفى فهفم مفا يفدور حفولهم،  -4
 ييءكا  كجحلكمي. ل ركمص رامكل م يجهكالمش ر ةكال هك  تركلميااك ح  كااش

 (314:ك2011) لري،كوي ي  )دير ( لما سبق من الوظائ  ما يلي: 
  ؤ يكالث ي ةكإل ك راال كأو اءكالمجئمةكلأاتيماي. -1
 ؤ يكالث ي ةكإل كال دأثلركا د كأهد افكالمجئمدةكلال  تد ةكل دال ك دؤثركا د كام يدةكرتديلةك -2

 لرؤيةكالمجئمة.
 :(150:ك2000)ال ر ل ه،ك  هكحل كي لل

  ا كأ   كلميكلوريك هكال جئي كم كأح ا ،كلميكل  ك بجياكم كتييتيه. ل لرك -1
 . ار  ل لركال ا كلالمتيج  كل  ي كال جئيميةكال هك ؤم كبايكات -2
  ر  س. الاي اليلش  ال جئيمهك،ك ت اي،كم كوملايك ش ل كالت ل ك ار رايبيةكلإكإ ار  ل لرك -3

الاليح كأ كالث ي دةكال جئيميدةكهدهكالجديئ كلالمرشد كل مد كالمجئمديهكا د كاود مفككلي    كك
أجلاااددديكل وصصدددي اي،كلهدددهك مثددد ك تددد لرامكرلدددركم  دددلبكلل دددحكار  دددةكال مادددةكبدددل كمتددد لييهك

 المجئمةكل جئمايكلي  هكا  كالمجئمةكتميهكويصةكباي.

 تغيير الثقافة التنظيمية. 2.9
للك كالكثلدر  ككأ كث ي ةكالمجئمةكرلركايب ةكل  لللر،هجي كال  ل كم كالك يبكالال كلرل ك
ك(.ك336:ك2004)كحر  ،ككي    ل كب م يجيةك لللركل   ل كث ي ةكالمجئمة

 كأ ك بددا كوادد امكيدد  لي ددل ك)التدد يرجة(كأ ك لللددركالث ي دديهكامددممكور  دديمكلصددبرامكاددليمم،ك 
رك ددهك مددجحكالث ي ددةكالو لدد  ك كاليلصددبيددا م دديا يمكل شددوي،كالجددي كا دد كابددل كالث ي ددةكالو لدد  ،كلك

ك.(367:ك2009)الت يرجة،ككاللاهك هك  رتخ
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وميد،كالمجئمديهكادي كث ي يدةكلاحد  ،كلث ي دةكالمجئمدةكتدلاءكلد  كل ر ك)ال ميي (كأ كلدي ك
المجئمدة،ك يلمجئمديهكال دهكلد لايكأ اءكمدجو عكك يا يدة يجهكاليةكألك د ي ةك دؤثركا د كاا اءكلك
ك(.317،ك2005)ال ميي :كمجئمي ا ككل  ل كا  كم لر ايكال م كا  ك لللركث ي ة

 لللركث ي دةكالمجئمدةك اد كال مادةكبدل كث ي دةكالمجئمدةكلال لللدر،كل ح لد كال لامد ككل  ا ب
لادرمكلآليدديهكاالتد ويالةكإليدداككااتيتدية،كلال دأثلراهكالر يتددةكالمح ثدةكلددا،كلم ر دةكمراح داكلاييتددا

كلميكل ا الاكم كات را لوييهكل   يم كم ا،كل ال كم ر ةكم ا اليهكلمحد  اهكلصد لاليهك ويهدا،
ك(.330:ك2013هلكأمركل ا بك ح ل كال جيصركالث ي يةكالتي   ك هكال جئي )كمتيا  ،لك

 ي دةكحتدبكج د كال ميدي كاجدا،كأربد،كلتدي  ك تدا ك دهك لللدركث بدلر ركلتد لرر كلاد كاد  ك
ك:(319-318:ك2004)كال ميي ،ككالمجئمةكلههك ميكل ه

 ر اد  عمل دارةاإل أواًل:
لأاميلاددديكالليدددةك اددد كال دددي كلالم   ددد اهكالث ي يدددة،ك ددد كالددد كي  بدددركك ار إ كل دددلحكجئدددر كات

 أت لبك هك لللركالث ي ةكل ال رهي،ك يا را كلرربل ك هكم ر ةكميكهلك رلريك هكال م ،كلمد ك
ال هكك ار ال جييةك ي  ة،ك يا را كل ا  ل كإل كأجميطكثيب ةكلأ  ي كاتك ار م يال ةكات كا لاأو كال ك

كالميك  للاكلا .كاا را كيص الجايكل ؤمجل كك    كأالالايكل و  
 العاملين مشاركة :ثانًيا

ام يددةكإشددرا كال دديم ل كمدد كالمالددي ئكلااتدد كالايمددةك ددهك اددل ركل لللددركث ي ددةكالمجئمددة،ك
 الئكمب أكالمشير ةك  م كا  كر ،كالرلحكالم جليةكل  يم ل كلخ ح  ه كا د كأ اءكك يلمجئميهكال ه

ك.لا اليل يلهك  ب لركل لا كالمت لليةك ويسكال م كل  ي  كاج مي ا لككأاميلا 
 اآلخر ن من المعلومات :ثالًثا

 كاجصدرامكهيمديمك دهك كددل ك  د  كإ كالم  لمديهكالم الي لدةكبدل كاا درا كال ديم ل ك ددهكالمجئمدة،ك
الث ي ددة،ك  جدد ميكيشدد ركال ددر كالددأ كا وددر  كلا مددل كالدداكمدد كوددم ك  ل دد سكاليلم  لمدديهك  جدداكتددل لل ك

ك.ل ياك كل  كاو مياهكاليكم كوم ك   يصكال  تلراهكالم اليلجة
 والمكافآت العوائد ًا:رابع

جمديكيشدم كاالح درا كلال بدل كلال  د لركل  در كح د كيشد رك لي ص كاليل ي  كلي ك   كالمدي ،كلا 
ام يددةكك  دد  كلالث ي ددةكال جئيميددةكك.الدديللالءكلاالج مدديءكل مجئمددةكال ددهكي مدد كبادديكلر دد،كرلحدداكالم جليددة

أتيتيةكلك كم كالمجئمةكلال يم ل كلاليل يلهكتجلاواكص لالةك هك لللرهي،كلمد كاللاودبكأ ك كدل ك
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أودد ك ح لدد كالث ي ددةكايب ددةكل  اددل ركلال لللددرك مشددييمكمدد،كالم للددراهكالبل يددةكال او يددةكلالويرويددةكمدد ك
ك.أه افكالمجئمة

ي   د كالأجداكيم د ك  د ل كل لللدركث ي دةكالمجئمدةكلالد كج لودةكك ار إ كالكثلركمد كا مديءكات
كك:(315-2011:314ال أثركاليل لام كال يلية)ك لري،

 .و ل  كل مجئمةكلايكرؤيةكمو   ةكلؤ يكإل ك لللركث ي ةكالمجئمةكإ ار ئالرك -أ
الث ي ةك  هك  كمرح دةكمد كمراحد كامد كالمجئمدةكجود ك لر كحيي كالمجئمةكلايك أثلركا  ك -ب

 أ كالمجئمةكلايكث ي  ايكالمو   ةكا كالمرح ةكالتيال ة.
حو كلامركالمجئمة:ك يلمجئميهكالصللر كالحود كيم د ك لللدركالث ي دةك لاديكالصدلر كأكبدرك -ه

 م كالمجئميهك بلر كالحو كل ال كالحي ك هكالمجئميهكالصللر كالت .
   مددديك يجدددهكاليدددةكل   ددد  كباددديكال ددديم ل ك  مددديك دددي ك لللرهددديكأصددد بككادددل كالث ي دددةكالحيليدددة - 

 لال   كصحيح.
بكمددد كام يدددةك لللدددركالث ي دددةكااصددد يةكألكصددد لوددل كث ي ددديهك رايدددةك ثلدددر ك دددهكالمجئمدددةكي -ج

 ااتيتية.
 ددل كهدداسكالث ي ددةكجيال ددةكمدد كالمو مدد،كالمحددي كألكالبل ددةكالمحياددةك دديل لللركي ددل كأصدد بك -ح

  ةك مث كا ويهيهك ر يةكل  يم ل ك هكالمجئمة. يميكإااك يجهكهاسكالث ي

؛ك اددهكال ددهك تدد اي،كأ ك يددي  ل ددر كالاليحدد كأ ك لللددركالث ي ددةكهددلكمدد كالماددي كااصددل ةكل 
 ودددريك  يمدددديمكمل ددددلاييمكل ث ي دددةكال جئيميددددةكالتددددي   ك دددهكالمجئمددددة،كلمدددد  كاجتدددويمايكمدددد،كالث ي ددددةك

ك،الو لددد    كلدددلكالمجئمدددةكمددد،كاال ددديعل ح لددد كك ددديل لللركالث دددي هك دددرلر ،كالويرويدددةكالم وددد   
ال لللدر،كلود لاسكل مجئمدةكلأا دي اي،كلآليديهككإودراء ح لد كمد  كأهميدةككصيحالةكال رارك دهلال يي  ك

ا د ك ادل ركتد ل ييهكك ار  دال كاد ر كاتأا ديءكالمجئمدةكل  ب دا،كلكاتد   ا كك ج لاكال لللر،كلم  
كث كالمتيهمةك هكجويحكال لللر.كك لمكااا يءكل  لا  كم،كالتييتيهكالو ل  كل مجئمة،
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 مبحثخاتمة ال 2.10
ال ددهكيشدد ر كك،اا  دديرلكالم   دد اهكلاااددرافكلال ددي اهكلكث ي ددةكالمجئمددةكادد كمو  ددك  بددر

ل ح لدد كااهدد اف،كلهدداسكك؛بادديكأ ددرا كمجئمددةكلاحدد  ،ك   مدد كا دد ك لويدداكتدد ل ا ،كل  ددال كأ ا ادد 
ك.الث ي ةك مل كالمجئمةكا كرلرهيكم كالمجئميه

 للد كالمديم كالمجئمددةكلالك جشدأكاشدلا ييم؛كلهدهك للدد كم دأثر كالمالدي ئكلادي كالمؤتتددل ،كلهدهك
مراادددي كاو يددديركال ددديم ل كالدددال كلؤمجدددل كبدددااهكاا  ددديركلالمالدددي ئكليحم دددل كم ددديجهكمشددديباةكمددد،ك

ك.ل مجئمة

مدد كالمجئمدديه،كك مل هدديكادد كرلرهدديصدد يهككلادديلح دد ك  ح دد كأهدد افكالمجئمددة،كلي ددل ك
،كلاااك يجدهكاجيصدركالث ي دةكالصد ةكلت ل كم مل كل  ديم ل ؛ك مبد كأ ك  م د،كالمجئمدةكبث ي دةكاليدة

   ددم كايمددةك  مثدد ك ددهكال ددي كلال ددي اهكلاااددرافكلالم   دد اه،ك دد  كالث ي ددةكال جئيميددةكلوددبكأ ك
كالمجئمدةكاليدةكل صدالحكث ي دةك دم كأللليديهكاجيصدركالث ي دة؛لي دل ككم ديللركالح د كالرشدل أي يمك

كاي ر كا  ك لوياكالت ل ك م كبل ةكال م كلالئرلفكال جئيمية.لك

ك
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 المبحث الثاني
 الحكم الرشيد

 مقدمة 2.11
هددااكالمالحدد كل جدديل كالح دد كالرشددل كمدد كوددم كال  ر ددلكالددا،كلال  ددرفكا دد كأهمل دداكلأه ا دداككككككك

 .لم يللرسكلم لجي اكلم كث كالح ل كا كال تي كلأتاليالا

ل    كالك يبكلالوبراءكا  كأهميةك ابل كمالي ئكالح  كالرشل ،كحل كيتديه ك دهكالح ديىككك
ا دد كاتدد مرار ةكالمجئمدديهكاليددةكلم ي دديس،كمدد كوددم ك ابلدد كموملاددةكمدد كالمالددي ئكال ددهك ح دد ك
ل مجئمددةك ييجادديكل حملادديكمدد كال تددي ،ك يلمتددي  ةكلالشدد ي يةكلالمشددير ةكلرلرهدديكمدد كالمالددي ئكاجدد ميك

ا ادديكإجوي كمدد كأهدد كاجيصددركث ي ددةكالمجئمددة،ك  جادديك تدديا هيك ددهكالمحي ئددةكا دد كك  رتددخكل صددالح
ككلم  تالي اي.

م كالم يهي كالشدي  ةك دهكالك يالديهكك-ألكالح  كالول ك-م ال كالحل مةكالرشل  كل  كأصالح
الح لثددةكحددل كال جميددةكلال يم راايددة،كحلدد كتدديهمهكال حددلالهكال ددهكشددا هيكال دديل كل ددي كلادديكأثرهدديك

 ددهك بجددهكهددااكالم اددل كمدد كابدد كال  لدد كمدد كالح لمدديه،كك–ل كلمدد ك ددمجاكال دديل كال ربددهكا د كال ددي
لل دديالهكال جميددة،كلالمجئمدديهكالللددركح لميددة،كلالدديهك ح لدد كهددااكالم اددل كشددرايمك ددرلر يمكلمددجحك

ك(.321:ك2009المتيا اهكاتجمي يةكل  ل كالجيمية.)كالت يرجة،ك

لبددرل سك م اددل كلصددل كاليل جميددةكالالشددر ةكلاجدد كالشددرلعك ددهكالحدد ل كادد كالح دد كالصدديلحك
المتدددد  امة،كيم ججدددديكال ددددل :كإ كالمصددددا حكالمددددا لركللدددد كمدددد،كالدددد الاهكالو لدددد  كإلدددد كإاددددي  كبجدددديءك
ال يم راايدددة،كل بجدددهكاتصدددمحيهكاالا صدددي يةكا ددد كأتدددي كاا صدددي كالتدددلمكلاااددديءك لركأكبدددرك

رك دددهكال م يددةكالتييتددديةكل  ادديعكالودديص،كاليت دددي ةكإلدد كالمايلالدددةكب  ددي  كحودد كمشدددير ةكالوماددلك
لاالا صي ية،كم كوم ك وم يهكمو م دةكجيا دةكاليتدماكلم بدر كاد كرأيداكهدهكمجئمديهكالمو مد،ك

ك(.165ك:2006الم جه)كالشلخك الل ،ك
 تعر   الحكم الرشيد 2.12

اامدد كالم حدد  كيتدد و  كم اددل كالح دد كالصدديلحكمدد كا دد ل كمدد كالدد م كمدد كابدد كمؤتتدديهك
شددددؤل كالمو مدددد،كالي ودددديسك اددددل ريكك ار التدددد اةكالتييتدددديةكتتاادددديءكح دددد كايمددددهكا دددد كمميرتددددةك

ل   مه،كأيكأ كالح  كالصديلحكهدلكالح د كالدايك  دل كالداكايدي اهكتييتديةكمج والدة،كل دلا ركإ ار دةك
م   مدددةكب ادددل ركمدددلار كالمو مددد،،كلب  ددد  كالمدددلااجل كلب حتدددل كجلايدددةكحيدددي ا كلر ددديهل ا ،كلالددد ك

ك(.96:ك2004،كبر يه كلابركمشير  ا كل اما ك) ر  
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ك ار إل كمميرتدةكالتد اةكالتييتديةكلاالا صدي يةكلات ار دةكتليشلركم ال كالح  كالصيلحك
صددديلحة"كلالم جدددد كأ مك"مددديكا ددد كوميددد،كالمتددد لييهكالار  دددةكمحددد   كل  صدددلكالأجاددديككشدددؤل كب ددد  ك

لجصددرفكم اددل كالح دد كالصدديلحكإلدد كمجئلمددةكالح دد كال ددهك  دد  كل دد ا كل صددل كر دديسكاتجتددي ،ك
 لتددددي،كادددد راهكالالشددددركلويدددديرا ا ،كل رصددددا ،كلحر ددددي ا كاالا صددددي ية،كلاالو ميايددددة،كل  ددددل كا دددد ك

ك(.10:ك2008لالتييتية،كالكتيميكاليلجتالةكاكثركأ را كالمو م،ك  رامكل اميشيمك)كمص ح،ك
كلالح دد كالرشددل كجئددي كلدد  كالملوالدداكإو دديعكجشدديطكالمؤتتدديهكإلدد كموملاددةكمدد كال ددلاجل 

 ح لد كالودل  كلال ملد ك دهكاا اءكاد كار د كاو يديركااتديللبكالجئ كلال دراراهكال دهك اد فكإلد كلك
المجيتالةكلال  يلةكل ح ل كوا كلأه افكالمؤتتةكل دال كال ماديهكبدل كااادرافكااتيتديةكال دهك

 .(3:ك2012)كجيصركال ل ،ك ؤثرك هكاا اء
الح ددد كالصددديلحكالدددايكيتددد ا فكك2002لي دددر فك  ر دددركال جميدددةكاتجتددديجيةكال ربيدددةكل  دددي ك

جتدد كمدد كالمؤتتدديهكالمو م يددة،كالم بددر كك كمصدد حةكامددل كالجددي ك ددهكالمو مدد،،كا دد كأجددا: ح لدد
اددد كالجدددي ك  بلدددرامكتددد يميم،كل دددرب كبلجاددديكشدددال ةكم لجدددةكمددد كاماددديهكال دددال كلالمتددديءلةكبلاتددداةك

ك) 101ك: 2002اتجمي ه،ك الم ح  كاام كبرجيمج(المؤتتيه،كل هكالجاييةكبلاتاةكالجي 
ل  جميةكال للية،ك   درفكالح د كالرشدل كا د كأجداكاد ر كالح لمدةكا د ككأميكالل يلةكاامر  ية

الح دديىكا دد كالتددم كاالو مددياه،كل ددمي كال دديجل كلالجئددي ،كلال ددرل جكمدد كأودد كو دد كالئددرلفك
ال رلر ةكل جملكاالا صي ي،كل مي كالح كاا ج كم كال أمل كاالو مياه،ك ميك  ك  ر لكالح  ك

،كلالحلد ك كدل كوي د ةك يا يدةال يمدةكال  ديء كلكك ار  كام يدةكاتالرشل كا  كأجاكا ر كالح لمةكا 
هكل ح لمدددةك)ابددد كالجدددلر،كل متددديءلةكلم  لحدددةكلمشدددير ةكالمدددلااجل ،كل ددد ا كمددد كالجئدددي كالددد يم راا

ك(.ك107:ك2006
لالحل مةك  جهكالجئي كال ي ،كأيكلول كجئ ك ح  كال مايهكبل كااارافكااتيتيةكال هك

م لمدديهك  ليددةكالمؤتتددةكا دد كالمدد  كالال لدد كل ح لدد كالمتددؤل كادد كك ددؤثرك ددهكاا اء،ك مدديك شددم 
ال صددددر يهكاال ار ددددةكلالميليددددةكرلددددركالصددددحيحة،كمدددد،ك حملدددد كالمتددددؤلليةكلكدددد كمدددد كألحدددد ك ددددررك
اليلمص حةكال يمة.كليم  كأ كج رفكالحل مةكالأجاي:كموملادةكمد كال دلاجل كلالدجئ كلال دراراهكال دهك

اءكاال اريكاددد كار ددد كاو يددديركااتددديللبكالمجيتدددالةك اددد فكإلددد ك ح لددد كالودددل  كلال ملددد ك دددهكاا 
لال  يلةكل ح ل كوا كلأه افكأيكام كمدجئ كتدلاءك دهكلحد اهكال اديعكالوديصكألك دهكلحد اهك

ك (.12:ك2012)ري ر،ككال ايعكال ي 
إالكأجاددديكا   دددهك دددهكك،لل ددد كالحددد كالاليحددد كأ ك ي دددةكال  ر  ددديهكلا  كاو   دددهك دددهكم ر ا ادددي

 :كأهميةكالح  كالرشل كل لرسك هك ح ل كالمص حةكال يمة،كل ح ل كالم مل كم كحل كأجايك  جيلك
كال يم راايةكلالمتيلا ،كل     كالمشير ةكلاح را كالحر يه،كل ح ل كال مل كلالول  .
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 صددددل كالر دددديسكك،ال  ر  دددديهكم ددددر اهكلمصددددا حيهكايمددددة،كل   ي ددددةكلل دددد كاتدددد و مه
 ك دددهكالمو مددد،؛كلمددديكتدددب كمددد كل ح لددد كمصددد حةكامدددل كالجددديكاالجتددديجه،كلالتدددم كاالو مدددياه،

ك.كا يامصا حيهكم كالص بكاييتاي،كلم ر ةكميكل ح  كمجاي؛كلل  ك     سكلالبجيءك
الح د كالددايكيتد ا فك ح لدد كك:لالاليحد كي درفكالح دد كالرشدل ك ددهكالوم يديهكااه يدةكالأجددا

،كمدد كوددم ك ح لدد كااهدد افكالمل ددلاةك،الوم يددةكال ملميددة،كلو مددةكالمو مدد،كمصدد حةكأا دديء
المشددير ة،كح دد كك) ددهكإادديركال ددلاجل كلااجئمددة،كل ابلدد كم دديللركالح دد كالرشددل ك، يا يددةال  دديء ،كلك

،ك(ال  يلية،كالمحيتالة،كالرؤيدةكاالتد را لويةك،ال يجل ،كالش ي ية،كحت كاالت ويالة،كال لا  ،كالمتيلا 
ك.م ل ةكلم الاةكإ ار لال كابرك

 أهمية الحكم الرشيد  2.13
 اءكأ   كجل حايكأل ابل كالح  كالرشل ك هكالمجئميهك ي ة،كأهميةك هك مي ك ح ل ك

ك يميكل ه:
 م ،كجئي كالحل مةكاليل  ل كم كالم اييكلال لا  كم كأهمادي:ك شدوي،كاالتد ثمير،كلاالب كدير،ك -1

لاتدددد  راركااتددددلامكالميليددددةكلجملهددددي،كل و دددديعكالموددددياركل و دددديعك ك  ددددةكرأ كالمددددي ،ك
لودي كبل دةكامدد كل دمي كالم يم دةك المجصد ةكلحم دةكااتدا ،كل    دد كالث دةكلالمصد ااية،كلا 

 .(2010ت ل ية،ك)كت يمة،كل مي كالمشير ةكلالمتيءلةكلالمحيتالة
الح  كالرشدل ك)الصديلح(،كهدلكاجصدركادل كل  للدة،ك ادلكلدل ركبل دةكمد كالمملد اهكالحتدجة،ك -2

  دهكالديلمو م،كل   د ك ح  كالشرايةكل ل ركالحر دةكتجشديءكمجئمديهكالمو مد،كالمد جه،ك رك
 ددهكالحيددي كال يمددةكل دد ا كحر ددةكال  بلددر،ك  ددم كلوددل كهييكدد كلجئدد ككلويبيددةالمشددير ةكات

ايجلجيددةكل شددر  يةكثيب ددةكلاي لددة،كل   مدد كالشدد ي يةكلالج اهددةكلالمتدديءلةكلح دد كال دديجل ك ددهك
كللهمجئمددديهكالمو مددد،كالددد امددد ك ددد كات اراه،كل ح ددد كال  ددديل كالمثمدددركبدددل كالح لمدددةكلك

 .ك(4:ك2010ك)الل اله،
ل ح دددد كالرشددددل كاج  يتدددديهكا دددد كالمو مدددد،:كالددددلالءكلاالج مدددديءكلاتبدددد اعكلالرايالددددةكالاا يددددةكك -3

 (.2006كلالمرلجةك)كمصا  ،
يتددديه ك دددهك    ددد كر ددديسكاتجتدددي ،كل لتدددي،كاددد راهكالالشدددركلويددديرا ا كل رصدددا كلحر دددي ا ك -4

كك(.2006يشيمك) ير ،كاالا صي يةكلاالو ميايةكلالتييتيةكلويصةكااكثرك  رامكل ام
الرشددل  ك)الحل مددة(ك يمدديكك ار   مثدد كأهميددةكمميرتددةكتدد ايهكاتلك ددهكالوم يدديهكااه يددةك

ك(.5-4:ك2012ك،) لل كالم  ربك:ل ه
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  ددددديل كالحل مدددددةكأشددددد ي كال تدددددي كات اريكلالمددددديلهكاددددد كار ددددد كاييماددددديكب دددددل لركالشددددد ي يةك .1
  ددرو كالمددلار كإلدد كبددرامجكلالمحيتددالة،كالحلدد كيم دد كايكمددلاا كأ كل أكدد كالددأ كالوم يددةك

ك ح  كال جمية،كلال كا كار  كم ر ةكآلييهكصج،كال رار،كل ك  ةك   ي كالو مةكالم  مة.
 تدددديا كا دددد كبجدددديءك ددددلا رك ددددهكالوم يدددديهكااه يددددة،كلا ادددد ا كصددددلكثدددديجهكمدددد كال يددددي اهك .2

كالمت  ب ية،كل مج،كإرممكاليبكال  ليةكا  كا  كمح ل كم كااا يء.
ااهددد افكلتدددب ك ح ي اددديكلالرايالدددةكا ددد كاا اء،كل دددمي كاالتددد مرار ةك تددديا ك دددهك ح لددد ك .3

كالأت لبكا مهكي  م كا  ك راتةكاح ييويهكلألللييهكالمو م يهكالمت ا  ة.
   ددد كمددد كاا مددديهكالميليدددةكلات ار دددة،كل تددديا كا ددد كالودددرلجكالأاددد كالوتدددي ر،كل  دددم ك .4

كات مراركلال يءكالوم ية.ك
ك كالملار . ح  كالك يء كلال  يليةك هكات و ا .5
 . تيا ك هك  لي كام كالوم ييهكااه يةكلايي كال ي  كاالا صي يكمجايكلابرا س .6

لي   دددد كالاليحدددد كأ كأهميددددةكحل مددددةكالوم يدددديهك كمدددد ك ددددهكأجادددديك مجدددد،كئدددديهر كشوصددددجةك
الوم يدديهكل حددل ك ل كو  ادديكح ددرامكا دد كشددوصكر يتدداي،كالحلدد كي ددل كلكدد كا ددلك ددهكمو دد ك

كتيا ك هك ال ركا راهكااا يءكال يي يةكلات ار ة. لركلماي كلؤ لاي،كمميكيك ار ات
ك ال ك   كالحل مةك تيه ك هك     كم ال كال العكم كوم ك رتلخكم ال كالمشير ة.

 معايير الحكم الرشيد 2.14
 معايير الحكم الرشيد 5(2.4) شكل رقم

ك
ك(18:ك2013)ك ر  ،ككاليالا مي كا  ور كبلاتاةكالاليح :ك

معايير 
الحكم 
الرشيد

المشاركة

حكم 
القانون

ةالشفافي

حسن 
ةاالستجاب

المساواةالتوافق

الفعالية

المحاسبة

الرؤية 
يةاالستراتيج
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    هكال راتيهكال هك جيللهكم يللركالح  كالرشل كللك ك راكتيهكبرجيمجكاام كالم حد  ك
ك:(18:ك2013)ك ر  ،ك يجهكأكثركشملالمكل  مجهك ت ةكم يللركل ح  كالرشل كلهه

 ح  كال يجل كك -1
 ةالمشير  -2
 الش ي ية -3
 حت كاالت ويالة -4
 ال لا   -5
 المتيلا كلويصةك كي ؤكال رص -6
 ال  يلية -7
 المحيتالة -8
كالرؤيةكاالت را لوية.ك -9

يمدديمكلمتددؤللل كلمددلااجل ،كلو دد ل كل  دديجل كلالكشددهءك:كحكففم القففانون  -أ ي جددهكأ كالوميدد،،كح  
حدددد كال  ي دددده،كلاتدددد  م كل ددددمي كأاددددركايجلجيددددةكلآليدددديهكالجدددد اعكال دددديجلجهك،كلهجددددي كا يددددايتددددملك
 كالمو مد،ك،كلأ ك اب  كااح ي كلالجصلصكال يجلجيدةكالصدلر كاي لدةكلبد ل ك مللد كبدل كأ دراال  يء

،كلأ ك كدل كهداسكال دلاجل كم   دةكمد،ك هكومي،كمويالهكالحيي كاالا صدي يةكلاالو ميايدةكلالتييتدية
ل وددبكأ ك كددل ك ي ددةكاااددرافكك.م دديللركح ددلمكاتجتددي كل كددل ك ددميجةكلادديكللحر  دديهكاتجتددي 

 (.6:ك2013)ال و لجه،كك ابي ايكلاث ةكم كاح را كهاسكال لاا كلم 
المالي ئكااتيتيةك هكبجيءكالح د كالرشدل كلهدهكمد كال ماديهكال الدةكا د ك:كلههكأح كالمشاركة -ب

رشي سكلم كالمؤشراهكا  كمد  ك  يء دا.كلالك  دل كالمشدير ةكإالكبلودل كالمو مد،كالمد جهكلب لر دةك
:ك2012)كالمشددياالةكلا ددلي،كالمح يددةك ار االج ويالدديهكل م ددل كالمددرأ كلصددلابيةكال شددر ،كلحتدد كات

58.) 
لالدد كمدد كوددم كاجددلاهكمؤتتدديةكميدد،كأ ددرا كالمو مدد،ك ددهكا ودياكال ددراركل  جده:كمشددير ةكو

،كلال دددهك  دددم كحر ددددةكالدددرأيكلال  بلددددركمدددد كال  بلدددركاددد كرأيدددداك دددهكصدددج،كال ددددراركلمو مددد، م ددد كا
 .ك(6:ك2013)ال و لجه،ككلالم يللركااتيتيةكلح لمكاتجتي 

أمي كالوميد،كلمادمعكا د ك:ك لا ركالم  لميهكال اي ةك هكملاال اي،كلا  تيحكالموي كالشفافية -ه
الم  لمديهكال درلر ةكلالملثلادة،كممدديكيتديا ك دهكا ودياكال ددراراهكالصديلحة،ك دهكمودي كالتييتدديهك

 (.18:ك2013)ك ر  ،ككال يمة
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لي  بركالحصل كا د كالم  لمديهكمد كأهد كالوادلاهكال دهكلودبك ح ي اديكل حتدل كالح د ك
يتدبيةكلاليل ديلهك دؤ  كإلد كالحل مدةكالولد  كال يم رااهكالصيلح،ك يلم  لميهك لا كالشد ي يةكلالمح

 هكومي،كالموياله،كلالش ي يةكههك    كالم  لمديهكاالا صدي يةكلاالو ميايدةكلالتييتديةكالشديم ةك
،كلهجددي كثمثددةكم لجدديهكل م  لمدديهكالشدد ي ةكا لاددي ددهكاللاددهكالمجيتددبكلالار  ددةكيم دد كاالا مددي ك

كله :
 يحةكلومي،كالملااجل .إم يجيةكالحصل كا  كالم  لميهكأيكأ ك كل كم  -1
أ ك كددددل كالم  لمدددديهكلثي ددددةكالصدددد ةكاليلمل ددددلعكأيكأ ك كددددل كم    ددددةكاليل  دددديةكالم جيددددةك -2

 ب ص اركاراركم ل .
كإم يجيةكاالا مي كا  كالم  لميهكلال كلوبكأ ك كدل كالم  لمديهك اي دةكلح لثدةكلشديم ة -3

ك(.16ك:٢٠٠4تللي ي ك)
تددد و مةكمددد كو مدددةكالوميددد،ك ل كح ددد ك ددد م  كالمؤتتددديهكلا ليددديهكالمكحسفففن االسفففتجابة: - 

ات ثجيء؛كالبد كمد كلودل كإاديرك مجدهكمم د ،ك  د   كمد كوملداكالمؤتتدةكود مي ايكل  دل كال م يي ادي،ك
لهددااكي جددهكاليل ددرلر كلوددل ك روددةكمدد كال  يادد كبددل كر  ك  دد كالمو مدد،ك ودديسكال ددراراهكلال م يدديه،ك

ك يديهكال ج لداكألكأادركال دراراه،لتراةكال  يا كم،كال لايةكالراو ةكمد كهدااكالمو مد،،كل  د ل كام
 (.46:ك2013)كمص ح،ككال كا  كبجيءمك

:كل رم كإل كال  ر كا  كال لت كلال ح ي كبل كالمصديلحكالم  ديربةكمد كأود كاللصدل كالتوافق -ج
إل كإومديعكلاتد،كحدل كمصد حةكالمصديلحكالم  ديربةكمد كأود كاللصدل كإلد كإومديعكلاتد،كحدل ك

ك(.18:ك2013ال يمة،كلالتييتيهكال يمةك)ك ر  ،كمص حةكالومي،،كلا  كأم  كحل كالمص حةك
:ك  جدد كالمتددديلا ك ددل لركال ددرصكل وميددد،،كل حتددل كر دديهل ا كلحمددديل ا ،كممدديكل ا  دددبكالمسففاواة -ح

 لا ركال   كاالو مياهكلومي،كالملااجل ،كل كل كل لا كال رصكالحيي يدةكل حتدل كأل دياا ،كمد،ك
ال  يهكالمحرلمة؛كم كأو ك مي كإشاليعكل ،كتييتيهكااهكأللليةكالت ا افك حتل كأل يعك
 .(45:ك2013حيوي ا كااتيتيةكل مي كأمجا كالمو م ه)كمص ح،ك

:كل ادددد فكإلدددد ك ددددل ركال دددد ر كا دددد ك ج لدددداكالمشددددير ،كبج ددددي جك تدددد ولبكإلدددد كاح ييودددديهكالفعاليففففة - 
ك(.18:ك2013ا مجيةكلراش  كل ملار ك)ك ر  ،ككإ ار الملااجل كل ا  ي ا كا  كأتي ك

:كمدددد كالح ددددي  كال ددددهك رتددددوهك ددددهكتددددييمكام يددددةكال جميددددةك ددددهكم ئدددد كالمو م دددديهكالمحاسففففبة - 
اتجتيجيةك رلر كلول كآلييهكل ال كأ اءكالت اةكلال م كا  ك  لي كالمؤتتيه،كممث ةكاليل ي مل ك

،كاجددد ميك ودددريكمتددديءل ا كمددد كابددد كهل ددديهكموللدددةكرتدددمييمكبدددال ،كألكمددد كابددد كمؤتتددديهكا لادددي
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)كالمشددددياالةكلا ددددلي،ككلالدددد كحددددل ك ودددديل ه كالح ددددلمكلاجحددددرا ا كالمو مدددد،كالمدددد جهكألكالددددرأيكال ددددي 
 (.ك64:ك2012

ل  جه:كلول كجئي كم كيم كمد كالمحيتدالة،كلالمتديءلةكالتييتديةكلات ار دةكل متدؤللل ك دهك
لئددي  ا كال يمددةكللمؤتتدديهكالمو مدد،كالمدد جهكلال ادديعكالودديص،كلال دد ر كا دد كمحيتددالةكالمتدد للل ك

صلصدديمك ابلدد كمبدد أك صدد كالودديصكادد كال ددي ،كلحمييددةكالصدديلحكادد كإ ار ادد كل مددلار كال يمددة،كلو
ك(.18:ك2013ال ي كم ك  تلكلات لم كالتييتلل ك)ك ر  ،ك

دد كمجئدلركال ددي  ككالر يفة االسففتراتيجية: -ذ البد كل ح دد كالصديلحكمدد كامد م كرؤيددةكاتد را لوية،ك لح 
،ك  ا كالتييمكال ير وهكلالومالركل ح  كلال جميةكاتجتيجيةكلم ا الي اي،كالحل ك    كهاسكالرؤيةكم

لالث ي هكلاالو مياهكالمر بكلاااكالمجئلر،كل  ح   كمث كهاسكالرؤيةكال جملية،كال هكلجاللهكأ كل  ك
 بجلايكم كاب كمؤتتيهكالمو م،كلال للة؛كبلول كمجئلركال ل كالم  كل م يةكال ادل ركالمو م ده،ك

الب ا  ،كلاو ييركاا   كم كبلجاي،كلالح  كالصيلحكلال جميةكالالشر ة،كم،ك ل لركالل لحك هكرت ك
 (.47:ك2013)مص ح،كالم للراهكالمح  يةكلال للية،كالحيليةكلالمت  ب يةكلم،كااواكال ل كاالا الير

  مكونات الحكم الرشيد 2.15
 مكونات الحكم الرشيد 6(2.5) شكل رقم

 ( 8: 2013) كر م،  باالعتماد علىجرد بواسطة الباحث: 

ك  

الدولة

المجتمع المدني

القطاع الخاص
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ي  مدددد كامدددد كالح دددد كالصدددديلحكا دددد ك كيمدددد كامدددد كال للددددةكلمؤتتددددي ايكلال ادددديعكالودددديصك
لمؤتتدديهكالمو مدد،كالمدد جهكليشددم كال ادديعكالودديصك دد كالمشددير ،كالويصددةكرلددركالمم ل ددةكمدد ك
ال للددددةك ددددهكاايادددديهكال مدددد كالويصددددةكلالصددددجياةكلال رااددددةكلال وددددير كلالودددد ميهكمثدددد كالمصدددديرفك

كهي.كالويصةكللتي  كاالام كالويصةكلرلرك
ل  كدددل كالمو مددد،كالمددد جهكالدددايكي ددد،كبدددل كاا دددرا كلال للدددةكمددد كموملاددديهكمجئمدددةكلرلدددرك
مجئمدددةكلأ دددرا كل  ددديا ل كاو ميايددديمكلتييتدددييمكلاا صدددي ييم،كل جئمدددل كال لااددد كلادددلاجل كرتدددميةكلرلدددرك

ك(.ك8:ك2013رتميةك)ك ر  ،ك
المد جه،كهداسككال للة،كم كوم كإ راجكال ايعكالوديصكلالمو مد،ك،ل   م كالح  كالرشل كك

 يل للددةك و دد كبل ددةكتييتدديةكك،ال جيصددركالددثم ك كددل كودد كمامددةكل ددمي ك يملمددةكال جميددةكالالشددر ة
لايجلجيددةكم بللددة،ك مدديكأ كال ادديعكالودديصكلددؤ يكإلدد كو دد كمجيصددبكشددل ،كأمدديكالمو مدد،كالمدد جهك

هك  جدداكيتددا ك  دديا،كال  دد كالتييتددهكلاالو مددياهكابددرك  ب ددةكالوميادديهكح دد ك  ددل كاليلمشددير ةك دد
ك(.7:ك2008ك،ا يك)كتيةكلاالو ميايةااجشاةكالتيي

ل هكالح ي ةك د  ك كيمد كاا لاركما دلبكبدل كالم لجديهكالدثم كال للدةكلالمو مد،كالمد جهك
لال ايعكالويص،كل ح ل كشملليةك ابل كالح  كالرشل ك هكأيكمو م،كم كالمو م يه،كاليت ي ةك

الدال ع،ك يل للدةكلمؤتتدي ايكالح لميدةككلكل كالم لجيهكالدثم ك مثد كواديهكرايبيدةكا د كال  داي
مرااالددةكمدد كابدد كمؤتتدديهكالمو مدد،كالمدد جهكلأ ددرا سكلال للددةك  دديال،كامدد كمجئمدديهكالمو مدد،كالمدد جهك

 لال ايعكالويص.
 شروط تطبيق الحكم الرشيد في م سسات العمل األهلي 2.16

كم كال رلريكأ كي ل كالجئي كااتيتهكل مؤتتيهكااه يةكشيمممكلي   كم ال كالح د 
الصيلحكالحلد كل تد كاليلل دلحكال دي كلألهد اف،كلار  دةكالح د ،كل د ال كالتد اة،كل ل  د،كاا لار،ك
ل ددد حكالددديبكال  دددليةكلشدددرلااي،كلأجئمدددةكا ودددياكال دددراراهكلآليي دددا،كل الدددي  كالم  لمددديهكلاجتدددييبايك
دددةكل مؤتتدددة،كلالي وددديسك ي دددةكالواددديهكااهكال مادددة،كإ دددي ةكإلددد ك ح لددد كآليددديهك الي وددديسكالال دددةكال يم 
ال  للجيهكلالشراء،كلجئ كالمويل يهكلال  لاليه،كلااجئمةكالميليةكلالمحيتبية،كلتييتيهكاتد  مي ك
ملار كالمؤتتة،كلشدرلطكابدل كالمدجحكلصدر اي،كلتييتديهكال  دير ركلال  ليمديه،كل دعكالج ااديه،ك
،كلت  كالرلا بكلالم ي آه،كلح لمكال يم ل ،كإ ي ةكإل كآليديهك جئدي كامد كالم ادلال كلح دلاا 

اكم كأا يءكمو  كات ،كلاج ايءكاليلم الال كالال كي  مل كالو ميه،كلا اد ا ك للد كشديم ك ار ب ءم
ك(.87:ك2013يح ليكا  ك   كالتييتيهكلااجئمةكل ل   اكا  كومي،كالم جلل ك)مص ح،ك

ك
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 معوقات تطبيق الحكم الرشيد 2.17
 دد لكك:بلجاديالصد ةكايمدة،كثمددةكم لاديهك حدد كمد ك ابلدد كالح د كالرشدل ك ددهكال للدةكمدد ك

ال جتددددل كالتييتددددهكبددددل كااحدددد ابكالحيكمددددة،كل ددددال ك دددد لكال جتددددل كمدددديكبددددل كمؤتتدددديهكال للددددةك
المو   ةكم كودم ك د او كالصدمحييهكلالمتدؤللييه،كلريديبكال يم راايدةكالح ي يدة،كلاد  كلودل ك
مجددي كتييتددهكلبل ددةك  ر ددةكمجيتددالةكلاددي،كلادد  كاح ددرا كالحر دديهكال ر يددةكلالوميايددة،كلادد  ك م ددل ك
المرأ كلأواك لرهيك هكالمو م،كج لوةكاي اهكل  يلل كالمو م،،كل  لكاك تيبكالم ر ةكل لئي ايك

 د هلركالل د،كاامجده،كلهجيلد كال دعكلك هكو مةكالمو م،كاليلش  كالايكيالركال  راهكالالشدر ة،ك
ك:2013ك،ال لام ك  لكاليل  كم ك ابل كم ال كالح  كالصديلحك يل تدي كات اريكلالمديلهك)بولده

ك(كك111

لا دد كمتدد ل كال مدد كااه ددهكللاودداكم اددل كالح دد كالصدديلحكادد  كم لادديهك اودد كالال دديهك
ل ش ي يةكلالمتيءلة،كمميكلؤ يكإل كلول كبل ةكام ك د  ا ك لاديك درصكاتد و ا ككرييبكااه يةكم 

المتددددؤللل ك ددددهكالال دددديهكااه يددددةكل م دددد راهكال يمددددةكلمصدددديلحكشوصدددديةك) تددددي (ك مدددديكلددددؤ يكإلدددد ك
لال دددديه،كحلدددد ك  ددددرفكاليتددد كمؤتتددددايكألكمدددد لرهيكألكر ددددي كمو دددد كإ ار اددددي،كألكشوصدددجةكهدددداسكا

اح كيركإ ار ايك هكل كلاح  ،كاليت ي ةكلليديبكام يديهكال لثلد كالممجاودةك اود كالال ديهكااه يدةك
)متددديءلةكال مددد كااه دددهك راتدددةك  ليميدددة،ككممددديكي دددلمكالشددد ي ية،كإااكمددديكرربدددهكالال دددةك دددهك ابي ادددي

ك(.19:ك2007

 الحكم السيت –الفساد  2.18
ال تي كج اةكشر ر ك صيرعكاي كالولركاليتجتي كاللعكالجئركا كابي دةكالجئدي كالتييتدهك

لتدد  كيصدددلككا يددالاالو مددياه،ك اددلكالكيتددد ثجهكمو م دديمك ي ددممكي دددل سكجبددهك محمدد كصددد  كهللاك
حيددي  كمددي كاددي كبدد ل كلودداكحدد ك حيددي  كاا ددةكجدديركمدد كواددج ،كل ددر عكالصددم كا دد كرودد كمدديهك

 (.ك453:ك200ك6)الشاه،ك ر كاجاكترمكااليء كم كالمي كال ي ي ي كلاك رك

لل  كأشيرهك راتيهكا ل  كإلد كصد لالةكل د،ك  ر دلكمحد  كل  تدي ،كلالد كا كحديالهك
ال تي ك ثلر كلم جلاة،كلأ كالكشلكاجاكيحم ك ا ميمكولاجبكو ل  كلالكيتد ركادي  كإالكاد ك شدلك
ودد ءكمدد كالح ي ددة؛كي ددرفكال تددي كالصدد ةكايمددةكالأجدداك"ك دد ك صددرفكمدد كشددأجاكأ كلددؤ يكإلدد كإهدد ارك

ادل كاديجلجهكلاتد،كل   د كالتد ل ييهكويجدبكمد كالمتدؤللل ك دهكال اديعكال دي كالمي كال ي ك"كلهلكم 
تددلاءك دديجلاكتييتددلل كألكمددلئ ل كمدد جلل كيح  ددل كمدد كوملادديكالثددراءكاج تددا كألكلددال ا كالصددلر ك
رلركايجلجيةكلويا ةكا كار  كات و ا كالت اةكال يمةكالم ال  كإللا ؛كللاااكار اكالال عكالأجاك
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م كالمجصدبكال دي كلاالجحدرافكاد كاللاوالديهكلالمادي كالمر الادةكالداكلالد ك"كت ل كادي  كا د كاتد ل
اهكألكم دديممهكمويل ددةك وراءل ح لدد كمصدد حةكويصددةكمي يددةكألكرلددركمي يددةكمدد كوددم كال يددي كبدد

  لا  كم،كم   ييهك ح ل كالصيلحكال ي كالصرفكالجئركا كو لعككل  لاجل كالم مل كبايكألكال
 (.ك47:ك2010البيي ه،ك)"كلجيةال ي  كباااكالت ل كلو اءاهكايج

هجدددي ك لواددديهكم جلادددةك دددهك  ر دددلكال تدددي ك اجدددي كمددد كي ر ددداكالأجددداكودددرلجكاددد كال ددديجل ك
لالجئي ك)اد  كاالل د ا كبامدي(كألكاتد لم كرييبامديكمد كأود ك ح لد كمصديلحكتييتديةكألكاا صدي يةك

ي ك ا  ديمكإلد كألكاو مياية،كألكلومياةكم لجة،ك الكت ل كلويللكاللاواليهكالرتميةكل مجصبكال د
ك ح ل كم يتبكويصةكمي يةكألكم جلية.

لهجي كا  يمك للهكا  ك  ر لكال تي ك ميكح   اكمجئمةكالش ي يةكال لليةكالأجاك د كامد ك
اليلج لودةكلككل  م كتلءكات و ا كالمجصبكال ي كل ح ل كمصد حةكلج تداكألكوميا دا،كلالشد  كادي 

ك(.281:ك2009)كالت يرجة،ك   كال تي كلؤ يكإل كإلحيمكال رركاليلمص حةكال يمةك

لال تددي كهددلكتددلءكتدد ل كاا ددهكلددج   كا دد كا وددر  ،كل كددل كالم يتددبكالمي يددةكالاي  ددةك
ال هكلوجلايكالشوصكا  كحتيبكالمدي كال دي ،كلالمصد حةكال يمدةكلالمو مد،كالمحدي كالدا،كإ دي ةك

ام د ا هيكإل كميكا كل ح كال كم كآثيركت بيةك هكالمو م،،ك  وت ك دهكا  يدي كصدلركاالجحدراف،كلك
ابركشال يهك  يوركاليا صي كالب  كلم  را ا،كم كوم كإ  ي اك او ييم،كلمج  ي كل م يور كالم  را داك

ك(17:ك2013)مص ح،ككويروييمك

 دد كامدد كل  ددم كتددلءكاتدد و ا كل تدد اةكال يمددةكارددراعكك:لال تددي كاملمدديمكي ددرفكالأجددا
ل وديل كالتييتدةكلااهد افكويصة،كلهدلكأي ديمكودرلجكاد كالجئدي كلال ديجل كألكاتد لم كرييبامديك

الم  جددةكلالم  مدد  كمدد كابدد كالتدد اةكالتييتدديةكلرلرهدديكمدد كالمؤتتدديهكالشددرايةكلالدد كالليددةك ح لدد ك
)ك دمبكلآودرل ،ككمج  ةكشوصيةكتدلاءكأكيجدهكتييتديةكألكاو ميايدةكألكميليدةكل  در كألكالوميادة

ك(.3:ك2006

  ر  ديمكك1997تدي كل دي كلل  كويءك هك  ر ركالمو  كال شر  هكال  تدالجهكحدل كم دلكال 
ل  تي كالأجاكورلجكاد كأح دي كال ديجل كألكااجئمدةكالصدي ر كالملوالدا،كألكمويل دةكالتييتديهكال يمدةك
الم  مدد  كمدد كابدد كالملئددلكال ددي كبادد فكوجددهكم يتددبكلدداكألك وددر  كاليكاماددةكألكاتدد لم ك

و  كل  تي كويءكرييبكال يجل كالش  كلاعكل حصل كا  كهاسكالمجي ،،كلاليلرر كم كأ ك  ر لكالم
يكل   ر ددلكال ددي كالم  دد ك  لليدديمكإالكأجدداك  ر ددلكمحدد  كلارددراعكمحدد   ك    دد كب  ر ددرككا يددامشدديبام

 (.2:ك2004المو  ك)كأبلك ية،ك
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فك  د كاو ديرهكأالك  در ككUNCAC-2003أميكا  يايةكاام كالم ح  كلم ي حةكال تي كل  ي 
دديك  تدد يويكألكلصدد يوي،كبدد كاجصددر هكإلدد ك  ر  دداكمدد كوددم كاتشددير كإلدد كالحدديالهكال ددهك ال تددي ك  ر  م

ا  كأرعكاللاا،،كلم كث كال يي كب ور  كهداسكالمميرتديه،كك   يةل رو ك لايكال تي كإل كمميرتيهك
،كلاالود م كبوميد،كلولهدا، لالم ديور ككلهه:كالرشل كبومي،كاش يلايك هكال ايال كال ي  كلالويص 

تدديء كاتدد لم كاللئي ددة،كل بلدديعكاامددلا ،كلالكتددبكرلددركالمشددرلع،كلرلرهدديكمدد كألودداك الدديلج لا،كلا 
ك).384:ك2004الشاهكلآورل ك(ال تي كااور ك

 خصائص الحكم السيت 2.19
مدد كأودد كاالج  ددي كإلدد كمرح ددةكالح دد كالصدديلح؛كالكبدد كمدد كال  ددرفكا دد كوصددي صكالح دد ك

  ج ميكل  صلكالح  كبلاح  كألكأكثركم كالصد يهكال يليدة،ك  ج داكالتلئ،كلوصي صكالح  كالول ،ك
كح مميكتل مي رييبكاتايركال يجلجهكألكا  ك ابل كال ديجل ،كألكاد  ك لجداكادي المكمد،كالوميد،كك:ي   

ألك ح  ك  ةكصللر كاليلت اةكب ل كاج ويالديهكج  ادة،كلحصدل كموملادةكا د كمدلار كال للدةكبد ل ك
ش ي ة،كلالكل  كا وياكال رارك لايكا  كأتي كال ص كبل كالمصد حةككايمةكرلركإ ار لواكح ،كألك

،كللول كألللي يهك   يرعكم،ك ةكلاليلااهكبل كالمي كال ي  كلالمي كالويص  ال يم ةكلالمص حةكالويص 
كلودددل كلاحددد  كألكأكثدددركمددد كهددداسك ال جميدددة،كإ دددي ةكإلددد كإتددديء كاتددد و ا كالمدددلار كالم يحدددة،كأيكأ  

اال دديم،كمدد مرامكا دد كمو  ددلكولاجددبكالحيددي ككح دد كالتددي  ،كلي ددل ك ددأثلرسالصدد يهكيشددلركإلدد كتددلءكال
لمرا  اددي،كل كددل كالحيوددةكاجدد هيكاليددةكل  دد ل كالل دد،،كب و لددلكمئدديهركالح دد كالتددلئكل ويل هدديك

ك(ك96:ك2004الشاه،ك (جحلكوصي صكالح  كالول 

 تفشي الفساد أسباب 2.20
اكثددركئاددلراك ددهكال ادديعكلالكي  صددركئاددلركال تددي كا دد كال ادديعكال ددي كبدد كهددلكادد كي ددل ك

الويصكل هكمؤتتيهكالمو مد،كالمد جهكلال تدي ك دهكال اديعكال دي كالكيئادرك دهكم يصد كالتد اةك
بدد كيم دد كا كيئادددرك ددهكملدد ا كامدد كالتدد اةكال شددر  يةكمددد كك،ال ج لايددةكلالتدد اةكال  ددي يةك  دد 

تدد كأكلك ددهك ل  دد،كالمجيصددبكالح لميددةكا دد أك،وددم ك وملدد كالمشددير ،كارددراعكالمتدديلمةكمددثم
كككككلكا دد كم يددي كالددلالءكاللددعكالجئددركادد كالودد ار كالكالك دديء كالكاالو صدديصأك،لكاي  يددةأح بيددةك

 .(4ال  ل ه،كب ل ك ير خ:ك)
ليشددلركالمو صددل كإلدد كموملاددةكمدد كااتدداليبك  ددلكلراءكاج شدديركال تددي ك ددهكالمؤتتدديهك

ك  مث ك يميكل ه:
ك
ك
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 :وتقسم إلى :أسباب بيئية اجتماعية خارجية -1
ال   كااله مي كاللر كال دي كلااودممكال لجيدةك دهكج دل كااا دي كك ربليةكلت ل ية:أتاليبك -أ

 مميكلؤ يكإل كت ل ييهكرلركحمل  كال بل كالرشل كلا  كالمتؤلليةكلا  كاح را كال يجل .
أتدداليبكاا صددي ية:كحلدد كادديجهكأكثددركالمددلئ ل كوصلصدديمك ددهكالدد ل كالجيميددةكمدد كج ددصك -ب

ي جهكا  كال د ر كا د كالل ديءكالم ا الديهكالم يشدةكلمد ك بلرك هكالرلا بكلاالم يي اه،كميك
هجيكلو كالملئلكج تاكم ارامكل  ب كالا يةك)كالرشدل ك(كليتد كباديكالدج صكالمدي يكالجدي جك

 ا ك  لكالرلا ب.

 لاواكال عكال ل كلوصلصيمك هكال ل كالجيميةك للدراهك دهكالح لمديهكك:أتاليبكتييتيةك–جك
لالجئ كالحيكمةك    بكم ك يم راايةكإل ك ي  ي لر ةكلال   ،كاامركالايكلو  كولكمد ك

 ا  كاالت  راركالتييتهكمميكلالئكالولكل  تي كات اري.
 كلال دلا حكالمجئمدةكلا كلرو،كاالجحرافكإل كتدلءكصدييرةكال دلاجلأسباب داخلية )قانونية (:  -2

ل  مدد كلالدد كج لوددةكللمددلعكمددلا كال ددلاجل كألك  دديربايك ددهكال ددعكااحيددي ،كاامددركالددايكي اددهك
الملئدددلك رصددداكل  ادددربكمددد ك ج لددداكال ددديجل كألكالددداهيبكإلددد ك  تدددلرسكالار   ددداكالويصدددةكال دددهكاددد ك

ك(.285،ك284ك:2009)كالت يرجة،كك   يرعكم،كمصيلحكالملااجل 
 سباب للفساد خاصة بالجمعيات األهلية تتمثل في: ويعتقد الباحث أن ثمة أ

،ك يمدددديكااهكالمو ددد كيشددددرفكا ددد ك ج لدددداكمشددددير ،ك ار مويجيدددةكامدددد كأا ددديءكمو دددد كات .1
لهدلكك،الوم ية،كل هكتبل ك ج لاك   كالمشير ،ك الكيمج،كال وي كلالوايهكال ج لايةكأملاالمك

 ميكا كل  ،كالال عكل ويل كال يجل كل  ي هكااملا .
،كحلددد كالددديهكم  لمددديمكأ كم ئددد كأا ددديءكالوم يددديهك ار أا ددديءكمو ددد كاتكة يا يددداددد  ك .2

،كلي  بددرل كا ددل  ا ك ار ال ملميددةكهدد كمدد كااشددويصكال ر بددل كمدد كأا دديءكمو دد كات
 شر يةك هكالوم ييهكااه ية.

كإ ار اج ددرا سك ددهككا يددا،كممدديكل ر ددبك ار اجحتدديركالمتدد لليةك ددهكشددوصكر ددي كمو دد كات .3
 الوم ية.

ك
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 بحثمخاتمة ال 2.21
ك،لأهمل دددا ابي دددا،ككلم لاددديهكشدددل كلم لجي ددداكلم ددديللرسال ددد كاتددد  راعكم ادددل كالح ددد كلالرك

لدر ال كإلد كحد ك بلدركالم ادل كح دلمكاتجتدي كلال جميدةككم ال كالح د كالرشدل كو صكالاليح كإل كأ 
 دال ك د  ك ح لد كالح د كالرشدل كك،ي كال دهك  د  كم ادل كال يم راايدةلاالت  رار،كلرلرهيكمد كالم ديه

كالمو مد،كالمد جه،كلال اديعكالوديص،ال للدةكالح لميدة،كلكك كبل ل ا بك  يل كلا صيك،ايمةكالص ة
يم د ك ح لد كالح د كالرشدل ،كابدرك كيمد كالمادي كك،الوايهكالثم كالتديال ةكبد لرهيكلم كوم كايي 

كلاا لاركل الي  كالم  لميهكلالوبراه.

مالددددي ئكالمشددددير ةككلالح دددد كالرشددددل ك ددددهكالوم يدددديهكااه يددددةكلادددد فكإلدددد ك    دددد كل رتددددلخ
لالش ي يةكل ح ل كالمتيلا كل كدي ؤكال درصكبدل كوميد،كااا ديء،ك مديكلاد فكإلد ك ح لد كمصديلحك

،كلهددهكا  ددةكال ددهك كددي ك كددل كهددهكااواددركا دد كااا دديء،كليحددل ك ل ك  ددر كشددوصكالمتدد ل 
ك.ال م كااه ه

 دهكالح ديىكا د كح دلمكك،كم كحلد ك لرسلأمي كأهميةكالح  كالرشل ك هكالوم ييهكااه ية
م ديللرسكمد كأللليديهكث ي دةكك كدل كااا يء،كل ال ك هكبجيءكايي  كو لد  كمتد  ب ية،ك مبد كمد كأ ك

 رغك م كأه ا ايكلبرامواي،كلل  كهاسكههكال مادةكال دهكلودبك،كلأ ك خكالمجئمةكل هكا بكرتيل اي
ك.ا لايلأ كلبج كك،أ ك بج 

ك

ك

ك

ك

ك
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 المبحث الثالث

 العمل األهلي الفلسطيني

 مقدمة 2.22
مجئمدديهكال مدد كااه ددهك ددهك  تددال كمدد كالمجئمدديهكالمامددةكلالمددؤثر ك ددهكالمو مدد،كك  ك  ددك

الم جهكال  تالجه،كحل ك   بك   كالمجئميهك لركحلليك هكإايرك جشي كال م كالالاهك او ك
 تيه ك دهك    د كم ادل كالمشدير ةكلال كيمد كلال  ديل ،كل   دبكالمجئمديهكااه يدةك لرامكلككالمو م،،

 .لال ايعكالويصكركال للةماميمكلم مممكل لك

لل تدددددد ي كال ددددددلءكا دددددد كمل ددددددلعكال مدددددد كااه ددددددهكلمجئمي ددددددا،كل جدددددديل كهددددددااكالمالحدددددد ك
كالمل لايهكال يلية:

م اددل كال مدد كااه ددهك،كلكال اددلركال ددير وهكل  مدد كااه ددهكال  تددالجهلكك،المو مدد،كالمدد جهكك
،كل  د ا كالث ي دةكلال او يدةلاما اكاليلح  كالرشل ك هك  تال ،كلاماةكالوم ييهكالث ي يدةكبدل ار هك

ككالوم ييهكالث ي يةك هكمحي ئيهكاايعكر  .

المجئمددديهكااه يدددةكأحددد كم لجددديهكالمو مددد،كالمددد جهكال  تدددالجهكالدددايكيتدددا كالشددد  كك  ددد  كلكك
 يا ك هك   ي كالو ميهكل ومالر،كل ج لاكبرامجك جملية،كل     كال يم راايةكلال  الةكاالو ميايدةك

للا ددددحكأهميددددةكلوددددل كالمجئمدددديهكااه يددددةك ددددهكحيددددي كالمو مدددد،ك ددددهكالمو مدددد،،كحلدددد كالدددديهكمدددد كا
ك(.16:ك2004ال  تالجه)كش الي ،ك

 مفهوم المجتمع المدني 2.23
الولد (كإلد ك(الح د كالراشد ككا لادييمث كالمو م،كالم جهكلمجئمي داكأحد كثمثدةكر دي  كي دل ك

ااك ددي كالح دد كا دد كوددل  كالح دد كيصدد ر  ددهككويجددبكال ادديعكالح ددلمهكال ددي كلال ادديعكالودديص،كلا 
مديهكالمو مد،ك كالمجئمديهكالوميهلر دةكال دهك تدم كمجئ مؤشراهكالح  كال هكلد  كاييتدايك دك لء

راهك رودددةكلايمدددةك لارك بلدددر كلم  يل دددةكللكجاددديكالمامدددةك دددهكبجددديءك  ددد كالمؤشدددأالمددد جهك) ك ك (كلاددديك
ك.(2007)كالشالا ،كأيك جاعكبجال ايكل اال كبابلااي،كلم ييتيمك

 ددددةكالمؤتتدددديهكالتييتدددديةكلاالا صددددي يةكلاالو ميايددددةكاددددرفكالمو مدددد،كالمدددد جهكالأجدددداكوملك
لالث ي يدددةكال دددهك  مددد ك دددهكميي لجاددديكالمو   دددةك دددهكاتددد  م كجتدددبهكاددد كتددد اةكال للدددةكلاددد كأربددديحك

ك(.2002الشمل  ،كك(الشر يهك هكال ايعكالويص
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ل هكإاديركك،اهكم لجةك او كال للةإوراءاالير كا كمجئميهك ش  كبجيءكا  كا وياكلهلك
مد كابد ك  دةكألكاي  دةكك،لكال ادلعأك،الم مل كبايكلأتيتايكالالايدةك،لال ت لر ةك،ال لاا كال يجلجية

 مد،كالشد  كادي كالموكا يدايا د كك،لبجديءكهي د ك جئيمدهكم دل ؛كلكومياةكألكاليكحر دةكألكماجدةأ
ا د كاملمداكالايكل كل كم كالش بكك،لرسكا كالمو م،كالكمتي ه الم جهكالمجئ كلالايكيمل سكب

لمؤتتدددي اكلشدددر ي اكالويصدددةكك،لومياي ددداكلالا  ددداكلمااهالددداكال ر يدددةكلال  ي  يدددةك،لكددد ك  دددرسكلرأيدددا
ح لميةكألكالالايةكهدلكال يدي كبد لرك  دي ك دهكالرلركل يمة،كلالا فكم ك   كالمجئميهكلليتهكا

الرأيكال ي ك هكجا ةكال للةك هكش  كالمويالهكال جمليةكلال م كا  كا  يي كاللاهكال ث ي هكل  ك
ك(.47:ك2014)   كال ل ،ككالمويالهكالح لايةكالتييتيةكلاالا صي يةكلاالو ميايةكلرلرهي

ليم ددددد كال دددددل كإ كالمو مددددد،كالمددددد جهكهدددددلكبجيدددددةكلاماددددديهكلمؤتتددددديهكلؤتتدددددايكاا دددددرا ك
لهلكباااكالم ج كالكلج ص كك-لهلكالم ج كااصحك-بد)ات  مليةك(ا كال للةكألكالت اةكالتييتية

ر ةكالمو مد،كالحد ل كل ادلرس،كلمديكيتد و كمد ك ادلراهكا د كاماديهكأارا داكمد،كال  دايكا كح
الددددال عكلاما دددداكالموم دددداكالدددديلمو م،كالتييتدددده.ك مدددديكأجدددداك)م الميدددديم(كل ددددأثركاليلملودددديهكال  ر ددددةك
الم تدديراةكلب و لدد كال  ددركالدد يم رااهكلم لال ددا،كلكدد كالدد ك دد  كم اددل كالمو مدد،كالمدد جهكالبدد كلأ ك

ك.(2001أبراش،ك)كلمت و اهل كللكم،كهاسكا

لل  كأصدالحكم ادل كالمو مد،كالمد جهكمم مديمكل  للدةكال صدر ة،كالحلد كحد كمحد كمصدا حك
كاليل يلهكل كج  كج ح  كا كامايهكماليشر كبل كالملاا لككالمو م،كال ي  ك هكال  ت ةكالتييتية،

جميكا كامايهكرلركماليشر ك  لتاايكمؤتتيهكل جئيميهكالمو م،كلك كالم جهكم كأح ابال للةكلا 
ل ح لدد كم اددل كالمو مدد،كالمدد جهكلوددبكال ر لدد كا دد كأرب ددةكلككرلرهدديلككج يالدديهلككهل دديهلككوم يدديهلك

  ددر كاالتدد  ملية،كاالر الدديطكالمجئلمددةكمدد كك،اجيصددرك  مثدد ك دده:ك  ددر كال الايددة،ك  ددر كالمؤتتددية
ك(.2014:ك)الالبكالم يهي ك"ح لمكاتجتي ،كالملااجة،كالمشير ةكالتييتيةكالشراية

الحر دديهكالممجلحددةكمد كابدد كال للددةكك ددأثركالمد  ل لركالمو مد،كالمدد جهككلي   د كالاليحدد كأ 
ح لمكاالجتي ،كلم  ك ابل كم ديللركالح د كالرشدل ك دهكمؤتتديهكال للدةككل رويهك ابل كمالي ئ

كل هكم  م ايكالمشير ةكلالش ي يةكلالمحيتالة.

 الجمعيات األهلية -العمل األهلي  2.24
لميكل ب اك   كالمؤتتديهكمد كك؛ال  تالجهكلالكل ا كبوصلصيةك بلر  مل كال م كااه هك

 لركلاجددددهك بلدددددرك دددددهكم يلمدددددةكاالحددددد م ،كلتددددديهمهكلمددددديك الدددددهك دددددهك    ددددد كصدددددمل كالمو مددددد،ك
ال  تالجلل ،كل هكبجيءكالمو م،كال  تالجه،كلميكش   اكم كإ ي ةكجلايةك هكال ادلركاالو مدياهك
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هكالمامشدةكلمديك   مداكمد كود ميهكل اديعك بلدرك دهكلالث ي هكلاللاجهكمد كودم كالجادلعكاليل  دي
  دد كل بددهكلالك الددهك لرامكمملدد امكلر يتدديمك ددهكالدد  يعكادد كالحر دديهكال يمددةكلالويصددة،ك؛كهددااكالمو مدد،

ل    دد كمالددي ئكالرايالددةكالمتدديءلةكلال يم راايددةكلتدديي  كال دديجل كلاح ددرا كح ددلمكاتجتددي ،كلهددهكمدد ك
ه،كتدديميكاالا  ددي كالتييتدده،كحلدد ك  مدد كمؤتتدديهك صدد  كلالك دد ا كلما دد اءكا دد كهدداسكالحر ددي

ككككالمو مدد،كالمدد جهكمدد،كالتدد اةكالحيكمددةكمدد كأودد ك  ددي  كالشدد ي يةكلالمتدديءلةكلل    دد كالح دد كالرشددل 
ك(.2003إبراهي :ك)

أميكا كم ال كالوم يةك لر كصل  حكأجاكيم  ك  ر  ايكالحتبكابي  اي،كلمجئلركال عك
كالوايهكلايك ميكل ه:ك

 موملادةكال دي كلااادرافكال دهكي ب اديكالمو مد،كمكونات المجتمفع المفدني:  باعتبارها أحد
ادددلاه،كليشدددم ك ددد كالمجئمددديهكلال وم ددديهكالم جيدددةكرلدددركلككالمدددجئ كا ددد كجحدددلكتددد م 

ال هك  لت كبل كاا را كلال للة،كل ر ال كأتيتديكبلول هدي،كلككالتيايةكل لصل كإل كالت اة
 المو   ة.كلي ل كهجي ك يص كبلجايكلبل كال للةكلأوا  اي

 وم ددةكالمالددي راهكاالو ميايددةكالالايددةكال ددهككلهددهكبففالنظر إليهففا كمنظمففات ويففر حكوميففة
 جشدد ك ددهكمودديالهكمو   ددةكمثدد :كالودد ميهكاالو ميايددةكلالمتدديا اهكالولر ددةكلودد ميهك

لالصددحةكلالث ي ددةكإ ددي ةكإلدد كااله مددي كالشددؤل كالبل ددةكلال جميددةكلال دد ر بكالماجددهكك   ددي ال
ك.ل أهل كالجتيءكل جميةكالمو م يهكالمح يةكلال  يعكا كح لمكاتجتي كلالا  كلرلرس

 كموملايهكالايةكالك ت ا فكالدربحكلجئماديكملااجدل كا د كمن منظور األمم المتحدة:
لركام ادديكحددل كماددي كم لجددةكي ل هدديكأشددويصكأتددي كمح دد كألكااددريكألك للدده،كل  محدد

اللكاه ميمددديهكمشددد ر ةكلهددد ك دددؤ  كاي  دددةكم جلادددةكمددد كالوددد ميهكلاللئدددي لكاتجتددديجيةك
ل ا ،كالح لميهكا  كشلار كالملااجل كل رصل كالتييتيهكل شوي،كالمشير ةكالتييتيةك

 .ا  كالمت ل كالمو م ه
  :ل  ،كالم يجي ،كلال  يعكاد ككههكمجئميهكويصةك  ل كالأجشاةمن منظور البنك الدولي

 .مصيلحكال  راءكلحمييةكالبل ةكل ح ل ك جميةكالمو م،
 كهدهك" د كوميادةكااهك جئدي كمتد مركلمد  كم لجدةكألكرلدركم لجدةكمن المنظور القانوني:

  ددأللكمدد كأشددويصكابي لددل كألكأشددويصكاا الددير ل كألكمجامدديكم دديمكالكي دد كادد  ه ك ددهك
ك،رلددددركالحصددددل كا دددد كربددددحكمي ي)صددددل  حوميدددد،كااحددددلا كادددد كاشددددر كلالدددد كللددددرعك

 (.ك2008
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 دددهكمي  ددداكالثيجيدددة،كالجشددديطكك2000لتدددجةكك1لل ددد كادددرفكاددديجل كالوم يددديهكااه يدددةكراددد ك
لكأهكألك جمدليكألكرلدرسكي د  ك الاديمكلكجشديطكاو مدياهكألكث دي هكألكأه دأالأجاكأيدةكو مدةككااه ه:

ايديمكألكصدحييمكألكماجيديخكألك جيديمكالمدلااجل ك دهكالمو مد،كاو ميكاو يير يمكلم كشأجاك حتدل كمتد ل ك
 ألكر ي ييمكألكث ي ييمكألك ربلييم.

ااهكالمددي  ،كأ كالوم يددةكألكالال ددةكهدده:كشوصدديةكم جليددةكمتدد   ةككلحتددبكمدديكودديءك دده
هدد افكمشددرلاةك ادد كالصدديلحكأك  كالكي دد كادد كتددال ةكأشددويصكل ح لدد ك جشددأكالملوددبكا  دديمكبددل كادد

اا تديماكبدل كااا ديءكألكل ح لد كمج  دةكشوصديةكال ي ك ل كات ا افكوجهكالربحكالميلهكبا فك
كك(.2014)مجئلمةكال شر  يهكالشيم ةكل م كالوم ييهكالولر ةكلالال يهكااه ية:ك

 لادديكي ددل كا دد كلدد كالددربحكلال مدد كإالأجادديكمجئمدديهكاو ميايددةكالك ادد فككل ددر كأبددلكالجصددر
المو مد،كل  ديحكاا ديءكلد ك  د ي كود ميهكا لد  كلم جلادةكيح ديجكإللاديكإأتي ك الاهكل اد فك

هاسكالوم يةكلل جي ك هكالمو م،كاالش را ك هكومي،كمراح كال م ك هكهاسكالوم ييهكالم ج كأ ك
هدداسكالوم يدديهكالك ادد فكإلدد كالددربحكل   مدد ك ددهكالم ددي كاال كا دد كمشددير ةكااهدديلهك ددهك ح لدد ك

ك(.ك82ك:2007أه ا اي)كأبلكالجصر،

 اليح كأ كل وم ييهكااه يةكوصي صك  مث ك يميكل ه:كلبجيءمكا  كال  ر  يهكالتيال ةكيت ج جكال
حلددد كل  ددد كموملاددةكمددد كااشددويصكا ددد ك كدددل  كوم يددةكل ح لددد كرييدددي ا كالتفففويض:  .1

  لأه ا ا ،كل   ك  ليعكموملاةكمجا كت ار اي.
:ك ادددهكموملاددديهكالايدددةكالك تددد ا فكالدددربح،كلجئماددديكملااجدددل كا ددد كأتدددي كالطوعيفففة .2

 .مح  كألكااريكألك لله
كالمو م،كم،كاي كلؤم كبايكموملاةكم كااشويص،كل جتو المشتركة:  القيم واألعراف  .3

ك.لأارا ا
  ل كالأجشاةكل  ،كالم يجي ،كلال  يعكا كمصيلحكال  راءكلحمييدةكالبل دةكل ح لد كك:فاعليةال .4

 ،كل     كاللاه،كلال ث للكالمو م ه. جميةكالمو م،
 يال حدي اهكال دهك  د ك-اا الدير ل كك:ك  دأللكمد كأشدويصكابي لدل كألكأشدويصالتكو ن .5

 ك-ا  كم كالوم ييه
 . مث كح  ةكلص كبل كالش بكلالح لمةك:الوساطةك .6
شدد ل كالددالم ،كل ددال ككإ ار   دد  كم اددل كالشددراكةكمدد،كالمؤتتدديهكالح لميددةك ددهككالشففراكة: .7

  يميكبلجاي.
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 للعمل األهلي في فلسطين التطور التار خي والقانوني 2.25
مدد ك دد   كم دديهكا الفكمدد كالجددي حل كلالمشددر ل كمدد كمدد  كلمدديك ال ادديكك1948إ كج الددةك

لادر ك  تدال كأث  دهك يهد كالوم يديهكال ي مدةك مديك   دهكالكثلدركمد كأبجديءكالمو مد،كإلد كال   لددرك
 ددددهكإجشدددديءكوم يدددديهكل جيتددددبكادددد  هيكل دددد مء كودددد مي ايكمدددد،كحيودددديهكالكثددددر كالم ددددل  ك أ ددددي هك

لليددةكلراييدةكل أهلدد كالم دلال كل لركاال ددي كالوم يديهكالولر ددةكالود ميهكالصددحيةكلاتتد ي يهكاا
)مر  كال ملد كل مجئمديهكاليت ي ةكل   ي كاللدااءكلالكتديءكلمموئكال و  كلمراك كال  ر بكالماجه

ك(.ك5:ك2003رلركالح لمية،ك

 لقد خ عت المنظمات األهلية الفلسطينية لنظامين قانونيين مختلفين: 

ةكاللربيدددةكمددد كودددم كاددديجل كالوم يددديهكاال كابددد كا ددد كالمجئمددديهكال يم دددةك دددهكال ددد 
ك.1966لتجةكك33لالال يهكاالو ميايةكاار جهكرا ك

أميكالجئي كال يجلجهكالثيجهك الكالجئي كالايك ي كماال ديكا د كالمجئمديهكااه يدةكال يم دةكك
لالايكالديلرر كممديكا مداكإالكأجداكك،1907 هكاايعكر  كم كوم كايجل كالوم ييهكال ثميجهكل ي ك

  تددد ةكحر دددةكال مددد كااه دددهكمددد كودددم كاتشددد يركل واددديهكات ار دددةكب جشددديءكالمجئمدددةكي دددل كا ددد ك
كا يداااه ية،كاامدركالدايك اديكالمح د كل  د ل كمدلا كاديجل كالوم يديهكال ثمديجهكالح ديكالمديكيتدا ك

لالدايكك١٩٨١ل دي كك٦٨٦إو يعكالمجئميهكااه يةك هكاايعكر  ك أص ركاامدركال تد ريكراد ك
اامجيدة)كمتديءلةكال مد ككتجشديءكالمجئمديهكلاتد ب لاكالديل رويصكلالممءمدةكألل كالملوالداكاتشد ير

ك.(2007ك:ااه هكال  تالجه

ب أهكإاي  كالجئرك هكال شر  يهكالحيكمةكك1994ال  كايي كالت اةكال  تالجيةك هكال ي كلك
كل م كالوم ييه،كم كوم كإا ا كال  ل كم كمشرلايهكال لاجل كالجيئمةكل م كالوم ييهكإل كأ 

(كلتدجةك1ات  ركالم ي كب اراركالمو  كال شر  هكل يجل كالوم يديهكالولر دةكلالال ديهكااه يدةكراد ك)
 كالشددد  اكالحددديله،كلالدددايكلحددد كمدددر كأودددر كمجئلمدددةكال شدددر  يهكالويصدددةكال مددد كالوم يددديهك2000

ة:كالولر ةكلالال يهكااه يةك)مجئلمةكال شر  يهكالشيم ةكل م كالوم ييهكالولر ةكلالال يهكااه يد
كك(.2014

لا ك ويل هكهاسكالمجئميهكالج يشكحدل كشدرايةكام اديكبد اراركاديجل كالمجئمديهكااه يدةككك
لالوم يدديهكالولر ددةكالددايكلددجئ كام اددي،كلاج  دد كالج دديشك ددهكالتدديحةكال  تددالجيةكإلدد كالالحدد ك ددهك

  د كا  كرأتايكالموي كالميلهكالم لكك ال ركهاسكالمجئميهكل     ك لرهيك هكالمويالهكالمو   ة،
 اءكالمددديلهكلاددداسكالمتددد لليةكالميليدددةكلاالككالميليدددةك دددهكهددداسكالمؤتتددديهكالمددديكي ددد  كالشددد ي يةك ار الددديت
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ح  كال مد ك ر هكال ل كا  كاو مفكث ي ي ايكلأميك ك لاو هيكالاجل كويصةك ألال كك؛المؤتتيه
ل ددرلر كأ كلككلمدديكلادداسكالمؤتتدديهكمدد ك لرك ددهكالمو مدد،،كه يددة،كجئددرامكالمدديلهك ددهكالمؤتتدديهكاا

ك(.2009ش ي يةكلج اهة)كالالحيصه،كلكك ئاركج ي جكال م كالميلهكلااسكالمؤتتيهكال  كمص ااية

 ك2007(كلتددجةك16 كأصدد ركمرتددل كر يتددهكرادد ك)2007ال دد كاالج تددي كال  تددالجهكاددي ككك
لالايك  كالملوالاكات ب ا كام يةكال تول كال م يةكال رويصكالمجحداكل  دركال او يدةك دهكح لمدةكرا ك

 ايهكلات ةك هكمراو ةك راويصكالوم ييهكلالايكاج  صكم كالح ك هك ش ل كالوم ييهكهللاكت
 كلالدايكي ادهكالحد كلح لمدةكرا ك2011(كلتدجةك6لاالج مي كإللايك ميكأص ركاراركال ديجل كراد ك)

 هللاك هكام م كااصل كالمج للةكلرلركالمج للةكل وم ييهكالمح للة.

(كلتددجاك1م يدديهكالولر ددةكلالال دديهكااه يددةكرادد ك)ل ددهكالم يبدد كاتدد مركال مدد كال دديجل كالو
جايك جئدي كامد كألال هكمد كشدك ك هكاايعكر  كب ل كأيك   ل ،كل  كاص اركاراراهكم م ة2000

الوم ييهكلاالر  يءكبايكل     كمالي ئكالش ي يةكلالح د كالرشدل ك لاديكمثد كال دراركالوديصكاليلشدؤل ك
الوم يددديهك)مجئلمدددةكال شدددر  يهكالشددديم ةكل مددد ككإ ار الميليدددةكلال دددراركالوددديصكاليج وددديبكموددديل ك

ك(.ك2014الوم ييهكالولر ةكلالال يهكااه ية:ك
 :هي مراحل أساسية العمل األهلي قد تطور خالل أربعو 

الاددلاه(كادديال،كولددريكج دديجك)كلوددم كهدداسكالمرح ددةكأودداكال مدد كااه ددهكالطففابع الخيففر : .1
تةكل مح ديول كا د كشد  كالكجيكاماةك لجيةك  ل كا  كأتي ك   ي كال ل كم كالويم،كأل

كلكأيكش  كم كأش ي كال الع.أج  ،كوا ،ك
كوددددم كهدددداسكالمرح ددددةكار ددددال كال مدددد كااه ددددهكالشوصددددييهكااهكتددددميهكطففففابع المظهففففر: .2

 .ال  تالجهكاالو مياه  لرهي إل كات كمي   ا ف شوصية
مدركك1948ج يجكل ج الةكال دهكح دهكالديلمو م،كال  تدالجيةكج ديجكهودر كادي كك:طابع اإلواثة .3

الش بكال  تدالجهكالمأتدي كمدي ا كي ديجهكمجادي،كأوداكال مد كااه دهكشد  كإريثدةكالمج دلبل ك
 .  تال  م   كشر ل كالال كج حلاكإل كمجيا كأوركم كالم

  تدالجيةك دهكوم كهاسكالمرح دةكلج ديجكل د لك لركمجئمدةكال حر دركالكالطابع التنمو : .4
اتددد مرار ةكالك ددديحكالمتددد حكأ  كاليلشددد بكال  تدددالجهكل الحددد كاددد كبددد ل كا لاهكالج دددي ك

ك(.6:ك2003)كالصلراجه،ككلال كم كوم كو  كمجئميهكأه يةكااهكال  ك جمليك
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 عالقة منظمات المجتمع المدني بالحكم الرشيد في فلسطين 2.26
ل بددهكمؤتتدديهكالمو مدد،كالمدد جهك ددهكالمو م دديهكال يم راايددةك لرامكهيمدديمك ددهك    دد كاددي ك
المتددددديءلةكلمحيربدددددةكال تدددددي كلراكمدددددهك وددددديربك دددددهكالددددد ،كلالمددددديكأ كمؤتتددددديهكالمو مددددد،كالمددددد جهك
ال  تالجهك  م ،كب ير خكج ديلهكادليكلب ايدةكوبدر ك دهكموديالهكال يم راايدةكلح دلمكاتجتدي ك د  ك

المددؤ مرك) لركأتيتددهك ددهكا دديييك    دد كالشدد ي يةكلالمتدديءلةكلم ي حددةكال تددي كالدد كلؤه ادديكل  يددي كبدد
ك(.2002المتيءلةك هكالمو م،كال  تالجه:كلككاللاجهكل     كالج اهةكلالش ي ية

 تددد اي،كمجئمددديهكال مددد كالمددد جهكل دددهكمو  دددلكالمو م ددديهكأ ك دددؤ يك لركالحتددد ك دددهك
لدايك  ديشك يدا،كلهدهكبدال كإمديكأ ك كدل كالكثلركم كال  ديييكالمحلر دةكلالم صد يةك دهكالمو مد،كا

أ ا ك ددد ا كل دددؤ يك لركالتددد اةك دددهك  ددد كال للدددةكمددد كأوددد ك    ددد كم ددديهي كال يم راايدددة،كلالح دددلمك
الم جية،كلالح  كالرشل ،كألكأ ك   دبكالد لركال  تدهك)كا حدي كمجئمديهكالمو مد،كالمد جهكالتدلري:ك

2012.) 
صكالدديلح  كالرشددل كل حتددل كأ اءكمجئمدديهكالمو مدد،كالمدد جهكال ددهك ودد ك  دد  كل ددهك  تددال ك

ك:التدددد اةكلالال دددديهكالمح يددددةكاايادددديمكصددددللرامكجتددددبييمكيشدددد م كا دددد كال ددددعكالمجئمدددديهكالرا دددد  كمثدددد 
المؤتتةكال  تالجيةكلككاال  مفكم كأو كالج اهةكلالمتيءلةك)أمي (كلمر  كبيتي كل الحل كلاتجميء

ل شدؤل كال لليدةك)اليتديي(كل  مد كهداسكالوم يةكال  تالجيةكااكي يميةكلككال يم راايةك)ملاا (كل راتة
المجئميهكل  كأتيللبكمو   ةك مجايكم كيشير كالش  كماليشرك هكمرااالةكاا اءكلالو ميهكلي دل ك
الحمدمهكويصددةكاليلشدد ي يةكلالج اهددةك دددك)أمددي (كل  دل كالمجئمدديهكاالوددر كالأالحددي كحددل كالتييتدديهك

ام كمجئميهكالح د كالرشدل ك دهككلأجشاةكأور كبا فكال أثلركالماليشركا  كصيج،كال راركل ر ك 
ال  ةكاللربيةكم يرجةكاليل  لكالجتبهكاجشا ايك هكاايعكر  كاملمديكحلد كالكي مد كهجدي كإالك

 (.141:ك2013اللاجهكل ج اهةك  تال كمؤتتةكأمي .ك)الجئي ك

 عالقة الم سسات الثقافية بو ارة الثقافة 2.27
 دددهكك2016أبر ددد كل  دددي كب ددد كاددد  كالوم يددديهكااه يدددةك دددهكااددديعكرددد  كح ددد كب ايدددةكشدددارك

يةكل ار كإحصدددي وم يدددةك)حتدددبكك59،كلب ددد كاددد  كالوم يددديهكالث ي يدددةك962محي ئددديهكااددديعكرددد  ك
 (.2016ك–ال يمةكل ش ل كال يمةكجيتي كك ار اتك-ال او ية

ل دددد كجئدددد كالمشددددرعكال  تددددالجهكاماددددةكالمؤتتدددديهكلالال دددديهكالث ي يددددةكمدددد،كل ار كالث ي ددددةكلك
  ر ددلكل ددل ار كالمو صددةكك-  ر  دديهك– كودديءك ددهكالمددي  كالثيجيددةكاليا اليرهدديكالددل ار كالمو صددة،كلادد

 حل كار ايكالأجايكالل ار كال هكلج رجكالجشيطكااتيتهكل وم يةك م كاو صيصي اي.



56 
 

المددي  كالتي تدةك ددهكاديجل كالوم يدديهككل يمديكلوددصكم يال دةكالوم يدديهكالث ي يدةك  دد كجصدهكك
كا  كميكل ه:كك2000لتجةكك1را ك

المو صددةكمتددؤلليةكم يال ددةكامدد كالوم يدديهكلالال دديهكل  دديمكاح ددي كهددااك"ك  ددلل كالددل ار ك
ال يجل كلل ل ار كم يال ةكجشديطكأيدةكوم يدةكألكهل دةكالملودبكادراركوادهكمتدببكصدي ركاد كالدل  رك
المو صك هك  كحيلةكل  ثبهكم كأملالايكا كصر هك هكتبل كاللرعكالايكوصصهكمد كأو داك

 يدةكألكالال دة،كلا د كالوم يدةكألكالال دةك م دل كالدل ار كمد كلل  يمكاح ي كهدااكال ديجل كلجئدي كالوم
ك ج لاكهااكال راركل  ثبهكم كأجايك  ل كالأاميلايكل  كأح ي كهااكال يجل كلجئيمايكااتيته.

لادد كابي دددةكال ماددةكبدددل كل ار كالث ي ددةك دددل ار كمو صددةكلالمؤتتددديهكالث ي يددةك  ددد كجئماددديك
 ييهكحل كجصهكا  كميكل دهك"  دل كامادةكالوم يديهكالمشرعك هكالمي  كال يشر كم كايجل كالوم

ك .لالال يهكاليلل اراهكالمو صةكا  كأتي كم كال جتل كلال  يل كلال كيم كلميك ياكالصيلحكال ي "

حل كجصدهكا د ك13ل هكإايركالرايالةكلالم يال ةك جئمايكااهكال يجل كم كوم كالمي  كك
 كالكل    كأرب ةكأشاركم كجاييةكالتجةكالميليدةك"    كالوم يةكألكالال ةكل ل ار كالمو صةك هكملا

  ر ددر  كم ددر  كمدد كالوم يددةكال ملميددة:كتددجليكيح ددليكا دد كلصددلك يمدد كلجشدديايهكالوم يددةكألك
حتدددياليهكاددديجلجهكل   دددم كالشددد  كالال دددةكودددم كال دددي كالمجصدددر كلمددديلهكمصددد مكمددد كابددد كمددد ا ك

ك .المحيتبيةكالم مل كباي"  صل هك يم كإلرا اهكلمصرل يهكالوم يةكألكالال ةكحتبكااصل ك
"ا دد كالوم يدةكألكالال ددةكأ ك ددل عكأملالاديكالج  يددةكاليتددمايكلد  كمصددرفكألكمصدديرفكك31المدي  كك

أ ك واركالل ار كالمو صةكا كواةكاتل اعكلالكلول كل وم يةكألكالال ةككا لايم  م  كم كاب ايكلك
ك االح  يىكل لايكبرصل كج  يكل   كا كمصرلفكشاركلاح ".

ل هكااهكاتايركم كالرايالةكلالم يال ةك   كتمحكال يجل كل وم ييهكبوم،كال برايهكللك ك
"كل وم يديهكلالال ديهكومد،كال براديهككا د ك33ال  كإش يركالل ار كالمو صة،كحل كجصدهكالمدي  ك

مدد كالوماددلركألكمدد كوددم كإايمددةكالح ددمهكلااتددلامكالولر ددةكلالمالير دديهكالر ي دديةكألكرلددركالدد ك
مد،كاامدلا كلألردراعكاالو ميايدةكال دهكأجشد هكمد كأو اديكلالد كال د كإشد يركالدل ار كم كلتدي  كو

ك(.2000لتجةكك1ايجل كالوم ييهكرا كك(المو صة"

  عالقة الم سسات الثقافية بو ارة الداخلية 2.28
ال ماددةكبددل كك2000لتددجةكك1مدد كوددم كادديجل كالوم يدديهكرادد ككعكال  تددالجهجئدد كالمشددر ك

 المؤتتيهكااه يةكالص ةكايمةكلل ار كال او يةكا  كالجحلكال يله:ك
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 جصك هكمي  اكاالل كاليبكال  ر  يهكا  كأ كي ل كلألل يىكلال اليراهكال يليةكاللار  ك دهك
  .مفكال هااكال يجل كالم يجهكالموصصةكلايكأ جيسكميكل ك   كال ر جةكا  كو

ك.ل ار كال او يةك:الو ارة -
كالواةكالمو صةكال هك جشأك هكالل ار .ك:الدائرة -

   جشئكالدل ار ك ا در ك  جد كالشدؤل ك"ك هكاليبك تول كالوم ييهكلالال يهكجصكال يجل كا 
لبدددال كأتدددج كال ددديجل كلدددل ار كال او يدددةك تدددول كالوم يددديهكلالال ددديهكاليل جتدددل كمددد،كالدددل ار ،ك

لددل ار كال او يددةكمدد ك ا ددر ك تددول كالوم يدديه،كلمدد كوددم كالمميرتددةكاو صدديصكال تددول ك
كال م يةكي  صرك لركالل ار كالمو صةكا  كاب اءكالرأيكال جهك يميكلوصكااه اف.

 ا د ك" د كوم يدةكألكهل دةكإلد اعكبيدي كال د ك  د ل كألكم كااهكال ديجل كجصدهكك12المي  ك
را دددايكألكأيك لللدددرك دددهكمو ددد ك لللدددركيادددرأكا ددد كمر  هددديكألكجئيماددديكألكأهددد ا ايكألكأر

الد ا ر كالمو صدة"،كلالد كودم كمد  كأاصديهيكشداركلاحد كمد ك"إ ار ايك  اكألكال  اكل  ك
ك" .ال لللركألكال   ل كإوراء ير خك

 صد لركادراركمد كالوم يدةكال ملميدةكالحد كك:" ح كالوم يدةك دهكالحديالهكال يليدةك37المي  ك
  .الوم يةكل وبكأ كلب  كال رارك لركص لرسكل ل ار 

ةكوددم كال ددي كاال كمدد ك ددير خك تددول ايكمدديكلدد كي دد كال لاددلكيدد  إااكلدد ك اليشددركأاميلادديكال 
جيشئكا كئرلفكايهر كويروةكا كإرا  كالوم يةكألكالال ة،كل هكهاسكالحيلةكل لد ك تدول ايكمد ك

 ر كال  كإجاارهيكبال كواييم.اب كالل ا

إااكثبهكمويل  ايكلجئيمايكااتيتهكمويل ةكولهر ةكلل ك صدححكأل دياايكودم كمد  كالك
)مجئلمددددةكك   دددد كادددد كثمثددددةكأشدددداركمدددد ك ددددير خكإجدددداارهيكوايدددديمكبددددال كمدددد كابدددد كالددددل  ركألكالدددد ا ر "

كال شر  يهكالشيم ةكل م كالوم ييهكالولر ةكلالال يهكااه ية(.

الث ي دةكجئماديكال ديجل كال  تدالجهكلككاةكالوم ييهكالث ي يةكبل ار هكال او يدةلا  كال ك  م
الرايالددةكلككال تدول لككلاد ك الجكبدل كال جتددل كلال كيمد كلالرايالددةكبدل كل ار كالث ي ددةكلالوم يديهكالث ي يددة،

كبل كال او يةكلالمؤتتيهكالث ي ية.

 الجمعيات العاملة في قطاع و ة 2.29
 يمدديكل ددهكوددد لالمكلل ددحك ل  ددد،كك:محافظففات قطفففاع وففف ةتو  ففع الجمعيفففات قطاعيففًا ففففي  .1

الوم ييهكحتبكاايايهكال م كل  كأورك صجي يهكل ار كال او يةكحتدبكميدي ل كامد ك
 .الوم ييه
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برنامج  -العامة للشئون العامة دارةاإل -و ارة الداخلية -ية للجمعيات في قطاع و ةإحصائ( 2-1)4 جدول رقم
 قيا  م شرات األدات.

 النسبة المئوية العدد تسميات الصفوف
ك%45.32 436 االو مياه

 %1.04 10 ات اريكلال واي 
 %0.62 6 ااتر كلالمحرر  

 %0.42ك4 اتصمحكلش ل كال شي ر
 %0.73 7 اتام 

ك%0.10 1 االا صي ي
ك%0.31 3 البجيةكال ح ية

 %0.94 9 البل ه
ك%4.57 44 ال   يمه
ك%6.13ك59 الث ي ه
ك%1.56 15 ال لجه

 %4.57 44 ال رااه
 %0.31 3 التييحةكلا ثير

 %4.89 47 الشاليبهكلالر ي ه
 %6.65 64 الصحه
 %3.01 29 الا  

 %0.73 7 ال مايهكالويروية
 %0.62 6 ال ميلة
ك%0.10 1 ال   
 %0.31 3  المو ل
 %5.30 51 المرأ 

 %0.31 3 المتجل 
 %4.57 44 الم لال 

 %0.10 1 الجئي كااتيتهكرلركم ل ر
ك%5.09 49 الج يبه

 %0.21 2 الج  كلالملاصمه
 %1.25 12 ح لمكاتجتي 

 %0.21 2 اايعكالاياةكلالملار كالابي ية
 %100.00 962 اتوميلهكالك ه
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المر الددددةكالثيلثددددةكال دددد كالوم يدددديهكاالو ميايددددةكلجمحدددد كأ كالوم يدددديهكالث ي يددددةك ددددأ هك ددددهك
(وم يدة؛كمديك59ب  كا  كالوم ييهكالث ي يةكالمتو ةك دهكمحي ئديهكااديعكرد  ك)كلالصحية،كحل 
ك(كم كإوميلهكا  كالوم ييهكالمتو ةك هكمو  لكال ايايه.%6.13ي ي  كجتالةك)

تددمحككل ددهكالح ي ددةكأ ك صددجللكالوم يدديهكرلددركثيبدده،كيتدديه ك ددهكالدد كأ كال دديجل كادد 
 اددهكادد ك  مدد ك ددهكالموددي كالصددحهكلالث ددي هككا يددال وم يدديهكااه يددةكأ ك   دد  كميددي ل كام ادديكلك

كثدد كي ددي ك صددجي ايكال دد ك  ددر كحتددبكابي ددةكبراموادديك لالشدداليبهكلاالو مددياهكل صددجلكث ي يدديمكاب دد اءم
كالتددجلية،كله ددااك لاليدد .كلددال كلددر كالاليحدد كأهميددةكأ كلدد  ك ح لدد كملدد ا كال مدد كا دد كلودداكال اددة،

ككلمج،كال    ؛كالميكلو  كمل ا كام كالوم ية،كليمج،ك  او كال م كبل كالوم ييه.

 تو  ع الجمعيات الثقافية في محافظات قطاع و ة:  -2
(: مقارنة أعداد الجمعيات الثقافية بين محافظات قطاع و ة يو ل 2-2) 5وفيما يلي جدول رقم

 :الثقافية في قطاع و ة التو  ع الجغرافي للجمعيات

 الجمعيات الثقافية المحافظة الترتيب
ك34 و ةك1
ك10 الوسطىك2
ك7 الشمالك3
ك4 خانيون ك4
ك4 رفلك5

ك59كالموملع

ليمحددددد كالاليحددددد كلودددددل كاوددددد م كلا دددددحك دددددهك ل  ددددد،كالوم يددددديهكالث ي يدددددةكمددددد كالجيحيدددددةك
الث ي ية،كلا  ك ي كهااكاامركلاكالولرا ية،كحل ك ج ر كمحي ئةكر  كبجصلبكاات كم كالوم ييهك

ميكلبررسك لجايكالمحي ئةكالمر   ةكل   كأر بكالمرا د كالح لميدة،كإالكأ كثديجهكمحي ئديهكااديعك
ر  )كويجللج (ك ك  هكالأرب دةكوم يديه،كأمدركرلدركمبدرر،كلهدلكمديكيتد  اهك د و كل ار كال او يدةك

كي ئةكالمامة.لالث ي ةك هك لوياكالوم ييهكجحلك رلر ك لاو هيك هكهاسكالمح
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 بحثمخاتمة ال 2.30
ل و دددصكالاليحددد كمددد كودددم كهدددااكالمالحددد كإلددد كأهميدددةكالددد لركالدددلاجهكلالمو م دددهكالدددايك
ايمهكالاكمؤتتيهكال م كااه هك هك  تال ،كحل كأجاديك يجدهكالمثيالدةكال يدي  كالمو م يدةكالب ل دةك

اركالدد لركل شدد بكال  تددالجهك ددهكئدد كريدديبكتدد ا اكال  تددالجية؛كال  دد ك لاودد كاالحدد م ،كلاتدد مرك
كاللاجهكلالمو م هكال  كا ل كالت اةكاللاجيةكال  تالجية.

 ح لدد كال  الددةكلككحمييددةكالددالم كلأمجادديكال ددلمه،كل ددهكحددل كأ كالمجئمدديهكالح لميددةكهدد  اي
كل مؤتتدديهكالويصددةكأهدد ا اي ددال كلكك،بددل كأ ددرا كالمو مدد،،كلالر يهيددةكمدد كوددم كالجمددلكاالا صددي ي

ككاليلت هكل ح ل كالربحكل  ي مل كا  ك   كالمؤتتيه.كةالم مث 

 ددددد  كالمجئمددددديهكااه يدددددةكلوددددد هكل  ددددد ي كالوددددد ميهك دددددهكموددددديالهكم  ددددد   ،كاا صدددددي ية،ك
لاو ميايةكلتييتيةكلث ي ية،كلالمتيهمةك هكحمييةكالمو م،كم كالموياركالصدحيةكلاالو ميايدة،ك

ر  كأصدددل كل مجئمددديهكالح لميدددةكلهدددهكبدددال كشدددكيدددةكل ربليدددةكلث ي يدددة.   يمل دددال ك  ددد ي كوددد ميهك
ك  كيم كم ايكل كم ك لرهي.

؛كمددديكل ملددد كالددداكااددديعكال مددد كااه دددهكمددد كحلددد كالالايدددةكلممددديكل  ددد كهدددااكالددد لركأهميدددة
لالمالدددي ر كالاا يدددة،ك ادددلكل كدددل كمددد كموملادددةكمددد كااا ددديءك الادددلاكلو مدددةكشدددرا حكم لجدددةكمددد ك

هل دة(،كل و ديرلاك–يجلجهك)كوم يدةكالمو م،،كلهدؤالءكااا ديءك   د كإرا ا اد كا د ك كدل  كإاديركاد
لرايالدةكك ار م كبلجا كم كيمث ا كليت  كل ح ل كصديلحا ،كلصديلحكالمو مد،،كمد،كو دلعكهداسكات

وميدد،كااا دديء،كل ددال كالددل اراهكااهكال ماددة؛كلددال ك  جدداكمدد كااهميددةكأ كي ددل كلادداسكل وم يددةك
بددد كهددد كمددد كل رالهددديك دددهكك،ةبدددااهكالث ي دددكلأ ك دددؤم كايدددي اهكهددداسكالوم يدددةكث ي دددةك جئيميدددةكاليدددة،

الوم يةكالحل ك حم كموملادةكمد كال دي كلااادرافكلالم   د اه،كال دهك حدي  كا د كمالدي ئكالح د ك
الرشدددل كال دددهك  دددم كالح ددديىكا ددد كم ددد راهكالمؤتتددديهكااه يدددة،كل ح ددد كالج ددد،كال دددي كلألا ددديء،ك

ك.الث ي ةكال جئيميةكلالح  كالرشل الحل ك ح  كال لايةكال  تيةكبل كالوم يةكلك

ك
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 الفصل الثالث
كابقةفففات السففالدراس

الحصدل كا د كموملاددةكمد كال راتديهكالتدديال ةكااهكالصد ةكالمل ددلعكك م د كالاليحد كمدد 
تدديال ةك    دد كاليلث ي ددةكحلدد ك لصدد كالاليحدد كل راتدديهككال راتددةكلال ددهكتدد  ل ك ددهكمل ددلعكالالحدد ،

ل راتيهكأور ك     كاليلح  كالرشل ،كللد كيصد كالاليحد كايك راتدةكمح يدةكألكاربيدةكك،ال جئيمية
كلال ك   ك  ك صجللكال راتيهك ميكل ه:كألكأوجبيةك وم،كالم للر  ؛

 .ال راتيهكال  تالجية 
 .ال راتيهكال ربية 
 .ال راتيهكااوجبية 

 :الدراسات في كل قسم حسب نوع المتغير إلياعتمد الباحث مبدأ تصني  

    الث ي ةكال جئيمية(.ك راتيهكالم للركالمت( 
 ،ك)الح  كالرشل (.ك راتيهكالم للركال يال
 الدراسات الفلسطينية  3.1
 دراسات المتغير المستقل )الدراسات المتعلقة بالثقافة التنظيمية( .أ
( الثقاففة التنظيميفة وعالقتهفا باإلبفداع اإلدار  "دراسفة مقارنفة 2015)حفويحي: دراسة -1

 .محافظات و ة -بين الجامعات العامة والخاصة
امادةكالث ي دةكال جئيميدةكاليتبد اعكات اريك دهكالويم ديهككا  ه  هكال راتةكإلهكال  رفك

كمحي ئيهكر  .ك-ال  تالجيةكال يمةكلالويصة
اجكاللصددد هكال ح ل ددده،كل ددد ك صدددمي كاتددد اليجةك دددأ ا كل الحددد ،كالمدددجكا ددد اا مددد كالاليحددد كك

متددددد و ميمكال لجدددددةكالاال يدددددةكال شدددددلا ية،كل دددددي كمو مددددد،كالالحددددد كمددددد كوميددددد،كالمدددددلئ ل كات ار دددددل ك
)ويم ددددةكاا هددددر،كلالويم ددددةكاتتددددممية(ككلااكددددي يملل كبلئددددي لكإ ار ددددةك ددددهكالويم دددديهكال يمددددة

(ك1062حلدد كب دد كحودد كمو مدد،كالالحدد )ك)ويم ددةكردد  ،كلويم ددةك  تددال (،كلالويم دديهكالويصددة
كاشلا ية.اال يةكات اليجةك  لجةكك(286م ر  كل  ك ل  ،ك)

 إليها الدراسة: خلصت ومن أهم النتائج التي
الموي كالم    كاليتبد اعككا  لول ك روةكمر   ةكم كالملا  ةكم كاب كأ را كالجةكالالح ك -

ك(.%82)كجتبهمحي ئيهكر  كبل  كك-ات اريك هكالويم يهكال يمةكلالويصة
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مودي كالث ي دةكال جئيميدةككا د لول ك روةكمر   ةكم كالملا  ةكم كاب كأ را كالجدةكالالحد ك -
ك(.%74محي ئيهكر  كبل  كجتبه)ك-   ك هكالويم يهكال يمةكلالويصة

يةكبددددل كأال ددددي كالث ي ددددةكال جئيميددددةكلاتبدددد اعكات اريك ددددهكإحصددددي لوددددل كاماددددةكااهك اللددددةك -
كحي ئيهكر  .مك–الويم يهكال يمةكلالويصةك

 وخلصت الدراسة إلي العديد من التوصيات كان من أهمها:
ملل كالملئ ل كلررالي ا كلا ويهي ا كل حتل كمتد ليككا   رلر كال  رفكالش  كأ   ك -

اا اء،كلاتدد ثميركالايادديهكلال دد راهكالكيمجددةكلدد يكالمددلئ ل كب شددراكا ك ددهكام يددةكا وددياك
كال راراه.

كاتب اعكلاالب كير.كا   ال ةكمجي كيشو،ككا       كااارافكال جئيميةكال هك  م ك -
مفففدل مالئمفففة الثقاففففة التنظيميفففة السفففائدة ففففي الكليفففات "( 2013دراسفففة ) صفففالحية،  -2

 الجودة الشاملة". إدارةقطاع و ة لتطبيق  -الجامعية

التدددي   ك دددهكالك يددديهكهددد  هكال راتدددةكإلددد كال  دددرفكا ددد كمددد  كمم مدددةكالث ي دددةكال جئيميدددةك
الوددل  كالشدديم ة،كحلدد كاتدد و  كالاليحدد كالمددجاجكاللصدد هككإ ار ل ابلدد كك-اادديعكردد  ك–الويم يددةك

ال ح ل هكلأت لبك)كالحصدركالشديم ك(كلومد،كالبييجديهكمد كمو مد،كال راتدةكمد كودم كاالتد اليجيهك
كال هك  كإا ا هيكلاااكاللرع.

ال مددد اءكلرؤتددديءكاااتدددي كلالمدددلئ ل كل كدددل كمو مددد،كال راتدددةكمددد كوميددد،كامددد اءكلجدددلابك
ات ار ل ك هكالك ييهكالويم يةك هكاايعكر  كلههك)ك  يةك  تال كال  جيةك لركالب ح،ك  يةكال  ل ك

(كملئ ديمك296لال كجلللوييكوي كللج ،كالك يدةكالويم يدةكل   دل كال ابي يدةكرد  ،(كلالالديل كاد  ه ك)ك
ك%.67(كملئ يمكبجتالةك198لات ويبكمجا ك)كك2013-2012ل  ي كال راتهك

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبر ها:

ال دهككويءهك روةكمم مةكم لجيهكالث ي ةكال جئيميةك هكالك ييهكالويم يةكالما لر كأامس -
كككالوددل  كالشدديم ةكمر الددةكحتددبكل جادديكمدد كج ددي جكاالتدد اليجةك يل دديلهكإ ار  ددؤثركا دد ك ابلدد ك

%،كال لا دديهكال جئيميددةك51.07الم   دد اهكال جئيميددةكك-%52.40اااددرافكال جئيميددةك)
(ك46.52%،كو مددةكالمتدد  ل ك46.82%،كال ددي كال جئيميددةك46.87%،كال دد ر بك49.14

 لههكجتبكمجو  ةكم يرجةكم،كميكهلكمرولكم كالك ييه.



64 
 

ل ك يدددديهكالويم يددددةك ددددهكإلوددددي كآليدددديهك  يلددددةكل ابلدددد كك  يدددديالك ار هجددددي كاصددددلركلدددد  كاتك -
يهكالصلر ايكالصحيحة،كمميكلؤ يكإل ك أورك هك ج لاكااامي كالتاللةك   يمااجئمةكلال

 ليتر.
ال جصددركال ددي  هكالك ددأثلركا دد كالولاجددبكات ار ددةك ددهكالك يدديهكالويم يددةكلالدد كلابي ددةك -

 . كل  كالمو م،كال  تالجه
هجي كبرامجك  ر بيةك هكالك ييهكالويم يةكم     كالولاجبكللكجايك ح يجكإل كال ر ل ك دهك -

كصصيهكلالمايراهكل لصل كإل كالول  كالشيم ة.ال و

 وخلصت الدراسة إلى التوصيات التالية:

 ددددهكك  يدددديالك ار بكم اددددل كالث ي ددددةكال جئيميددددةك م اددددل كإ اريكمدددد كابدددد كاتي ددددرلر كاتدددد ي  -
 جويحكألك ش كالك ية.كا ياالك ييهكالويم يةكاليا اليرهيكمر ك امكهيميمكي  م ك

 دددهكالك يددديهكالويم يدددةكأ ك  مددد كا ددد كو ددد كالث ي دددةكال جئيميدددةك  يلدددةكك  يددديالك ار ا ددد كات -
 جئيميةك  يلةكم كوم كإلوي كتييتيهكإ ار دةكلا دحةك  الد،كمد كاللااد،كات اري،كل تدا ك

 الور اةكال جئيميةكل واي كات اري،كل ل حكال ي كات ار ةكل ث ي ةكال جئيمية.ك هكرت 
التنظيميففة بففااللت ام الففوظيفي لففد  معلمففي عالقففة الثقافففة ( 2012دراسففة)أبو معيلففق: -3

 المدار  األساسية الحكومية بمحافظات و ة وسبل تطو رها.
هدد  هكال راتددةكإلددهكالكشددلكادد كاماددةكأجمدديطكالث ي ددةكال جئيميددةكالدديالل  ا كالددلئي هكلدد يك
م  مددهكالمدد ار كااتيتدديةكالدد جييكالح لميددةكالمحي ئدديهكردد  ،كلاا ددراحكتددب كل اددل ركهدداسكال ماددة،ك

(كم  ميمكلم  مةك456ت و مهكالاليحثةكالمجاجكاللص هكال ح ل ه،كلا ك كلجهكالجةكال راتةكم )لا
ك2012-2011مدد كم  مددهكالمدد ار كااتيتدديةكالدد جييكالح لميددةكالمحي ئدديهكردد  كل  ددي كال راتددهك

ك(كم كالمو م،كااص ه.%21)كبجتالة
  ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

ال جئيميةكالتي  ك دهكالمد ار كااتيتديةكالد جييكالح لميدةكالمحي ئديهكرد  كأ كجم كالث ي ةك -
كجودددي (،كل ددهكالددد كث ي دددةكات%82.73لهددلكث ي دددةكال ماددديهكاتجتدديجيةكبدددل  كجتدددبهكاددد رس)

(،كثددد كث ي دددةكالدددجئ كلاا لارك%82.18المر الدددةكالثيجيدددةكبدددل  كجتدددبهكاددد رس)كا ددد حصددد هك
(،كلأولددرامكث ي ددةكال ددل كحصدد هك%81.61المر الددةكالثيلثددةكبددل  كجتددبهكادد رس)كا دد حصدد هك

ك(.%60.05ل  كجتبهكا رس)كا  
المدد ار كااتيتدديةكالدد جييكالح لميددةكالمحي ئدديهكردد  كل م  ددل كالمتدد ليكاددي كمدد ككم  مددل -

ك(.%87.56االل  ا كاللئي هكبجتالة)
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بدددل كمتددد ليك  ددد لراهكالم  مدددل كك0.01ييمكاجددد كمتددد ليك اللدددةكإحصدددي هجدددي كامادددةك الدددةك -
لئي هكل لا كلبل كجم كالث ي دةكالتدي   ك دهكم ارتدا كحلد كب د كم يمد كلمت ليكاالل  ا كال

ك%.47االر اليطك
 وخلصت الدراسة إلي العديد من التوصيات أهمها:

  ي  كلاهكالم لر  كب لركالث ي ةكال جئيميدةك دهك    د كاالل د ا كالدلئي هكلد يككا  ال م ك -
كالم  مل .

اددمعكصددييرةكلثي ددةكال دد ا كلئي ددهكلا ددحكل م  مددل كل ل   -  ادديكب ايددةك دد كاددي ك راتدده،كلا 
ك.ا لايال يم ل كالو  ك

المعرفففة فففي جامعففة  إدارة( الثقافففة التنظيميففة وعالقتهففا بفف2011دراسففة)أبو حشففي : -4
 األقصى بمدينة و ة من وجهة نظر أع ات هيئة التدر   فيها

الث ي دةكال جئيميدةكالتدي   ك دهكويم دةكاااصد كلاما اديككا  ه  هكال راتةكإلهكال  رفك
الم ر دددةكلالددد كمددد كلوادددةكجئدددركأا ددديءكالال دددةكال  ر تدددية،كلاددد كاتددد و  كالاليحددد كالمدددجاجكك  ار بددد

(كلأودداهكمجدداك306اللصدد ه،كلاتدد و  كالم يلجددةكال شددلا يةكالالتددياة،كل ددي كادد  كمو مدد،كالالحدد ك)
ك(ا لكهل ةك  ر تية.98الجةكا  هي)
 نتائج التي توصلت إليها الدراسة:ومن أهم ال

أ كالث ي ددةكالتددي   ك ددهكويم ددةكاااصدد كمدد كلواددةكجئددركالال ددةكال  ر تدديةك دد ي ةكبددل  ك -
ك57.76.جتبهكا رس

الم ر ددةك ددهكويم ددةكاااصدد ك مدديكلراهدديكأا دديءكالال ددةكال  ر تدديةكأي دديمككإ ار أ كمتدد ل ك -
ك.59.10  ي ة،كلال كبل  كجتبهكا رس.ك

الم ر ةك هكويم ةكاااص كلاكاماةكال د لكالث ي دةكال جئيميدةككإ ار ك كأ ك  لكمت لك -
كالتي   ك هكالويم ة.

 وقد خلصت الدراسة لتوصيات كان منها:
    دددد كالث ي ددددةكال جئيميددددةكالمب اددددةكلال يم راايددددةكأي دددديمكالمح دددد  ككا دددد  ددددرلر كال ر لدددد ك -

كل  يم ل .

لاالو مدياهكاا ديءكإلوي كحدلا  كلم ي دآهكمي يدةكلم جليدةكلر د،كالمتد ليكاالا صدي يك -
كالال ةكال  ر تية.
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االلكترونيففة  دارةدور الثقافففة التنظيميففة فففي تفعيففل تطبيففق اإل( 2011)العففاج : دراسففة -5
 محافظات و ة–العالي  تعليمفي و ارة التربية وال

ك ار  لركالث ي دددددةكال جئيميدددددةك دددددهك   لددددد ك ابلددددد كاتكا ددددد هددددد  هكال راتدددددةكإلدددددهكال  دددددرفك
محي ئدديهكردد  ،كلا الدد،كالاليحدد كالمددجاجكاللصدد هكك–ال دديلهكك   ددي االلك رلجيددةك ددهكل ار كال ربيددةكلال

ل الحد ،كل د كاتد و ا ككر يتدةال ح ل ه،كللوأكإلهكوم،كالبييجيهكاالليةكمد كودم كاالتد اليجةك دأ ا ك
وميدددد،كالمددددلئ ل كات ار ددددل كالم  دددديم ل ككا دددد أتدددد لبكالحصددددركالشدددديم كحلدددد كل اددددهكاالتدددد اليجةك

(ك294محي ئددديهكرددد  كلاددد  ه )–ال ددديلهكك   دددي االلك رلجيدددةك دددهكل ار كال ربيدددةكلالك ار تددد لبكاتالأ
كملئ يم.

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
يةكبدددددل كاجيصدددددركالث ي دددددةكال جئيميدددددة)ال ي كال جئيميدددددة،كإحصدددددي للوددددد كامادددددةكااهك اللدددددةك -

ال جئيميددددة(كلبددددل ك   لدددد ك ابلدددد كالم   دددد اهكال جئيميددددة،كاااددددرافكال جئيميددددة،كال لا دددديهك
محي ئديهكرد  ،كل يجدهكهداسكال مادةك-ال ديلهك   دي االلك رلجيةك دهكل ار كال ربيدةكلالك ار ات

كار ية.

الكل ديحكل ملئددلكا ودياكال ددراراهكالم    ددةكال م داك ل كالروددلعكإلددهكر يتداكالماليشددرك ددم ك -
كبل ةكال م كاتلك رلجه.

كالم مل   ك هكبجيءكلجشركال م كااللك رلجهكاليلل ار .الكل  ك كر  كألك ح ل كالملئ ل ك -

الكلدددد  كإاادددديءكالمددددلئ ل ك رصددددةكالمشددددير ةك ددددهك اددددل ركجئدددد كلآليدددديهكال مدددد كاليلبرجدددديمجك -
كااللك رلجهكالايكيت و ملجا.

 وخلصت الدراسة إلي العديد من التوصيات أهمها:
تدد را لول ايكلأجشددا ايكاا الدديركأ كملادد،كالددل ار كااللك رلجددهكيمثدد كهليددةكالددل ار كلرتدديل ايكلا -

كلو مي اي،كلأجاكأكبركم كمور كلاواةكإلك رلجيةكل ل ار .

إبدد اءكرألادد ك ددهكال ددي كلالم   دد اهكلاااددرافكلال لا دديهكالم مددل ككا دد  شددوي،كالمددلئ ل ك -
بادددديك اودددد كالددددل ار كل ال رهدددديكالمدددديكيددددمء كبل ددددةكال مدددد كااللك رلجدددده،كل  ميمادددديكاليتدددد مرارك

 ث ي ةكالل ار .الك رلجييمكال اليراهك  بركا ك

ك
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الثقاففة التنظيميفة وعالقاتهفا باإلبفداع اإلدار  لفدل مفدير   (2010 :دراسة )أبفو هفين -6
 المدار  الثانوية بمحافظات و ة من وجهة نظر المعلمين

هددد  هكال راتدددةكإلددد كال  دددرفكا ددد كالث ي دددةكال جئيميدددةكلاما اددديكاليتبددد اعكات اريكلمددد لريك
كلال كم كوم كلواةكجئركالم  مل .الم ار كالثيجليةكالمحي ئيهكر  ك

لادد كاتدد و مهكالاليحثددةكالمددجاجكاللصدد هكال ح ل ددهكلمجيتددب اكمدد،كهددااكالجددلعكمدد كال راتدديهك
ك هكلصلكالئيهر .

ل كدددددل كمو مددددد،كال راتدددددةكمددددد كوميددددد،كم  مدددددهكلم  مددددديهكالمددددد ار كالثيجليدددددةكالح لميدددددةك
ةكلب لدهكالجدةكال راتدةكم  ميمكلم  مدك3464لالاليل كا  ه كك2010المحي ئيهكر  كل  ي كال راتهك

كم  ميمكلم  مةك  كاو ييركالار  ةكاشلا يةكاال ية.ك450
 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

(ك%78.77 بل كأ كث ي ةكالجئ كلاا لاركحص هكا  كالمر الةكاالل كبل  كجتب كا رسك)
كجتيجه.ال هكحص هكا  كالمر الةكالثيجيةكث كث ي ةكال  يالكاتكجوي ل هكال كث ي ةكات

يةكبددددل كم لتددددايهك  دددد لراهكالم  مددددل كلددددجم كالث ي ددددةكإحصددددي الك لوددد ك ددددرلمكااهك اللددددةك -
 ال جئيميةكالتي   ك هكالم ار كالثيجليةك    كلم للراهكالوج ك)ا لركإجي (

يةكبددل كم لتددايهك  دد لراهكالم  مددل كل روددةكمميرتددهكإحصددي الك لودد ك ددرلمكااهك اللددةك -
ر  كلإبد اعكات اريك  د يكلم للدركالودج ك)ا دلر،كم لريكم ار كالثيجليةك هكمحي ئيهك

 إجي (
 وخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها:

 ددرلر كال مدد كا دد ك  ددي  كلاددهكم ر ددةكمدد لريكالمدد ار كالثيجليددةكاليلث ي ددةكال جئيميددةكال ددهك -
  تيا كا  كاتب اعكات اريكم كوم كال  ر بكال م هكالمل اجه.

ك ار لهل دددةكال ددد ر  ك دددهكالويم ددديهكلويصدددةك دددهكأاتدددي كات دددرلر كال  ددديل كمددد،كأا ددديءك -
لال واددي كال ربددليكتاادديءك لراهك  ر بيددةكل  ل دد كالمدد لر  كبوبددراهكو لدد  كم اددلر ك ر دد،ك

 .م كمت ل كأ ا ا 

ك
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أثفففر الثقاففففة التنظيميفففة وعالقتهفففا باالنتمفففات التنظيمفففي لفففدل ( 2010دراسفففة )جعفففارة  -7
 ة الغربيةموظفي الم سسات الحكومية في جنوب ال ف

هددد  هكال راتدددةكإلددد كال  دددرفكا ددد كالث ي دددةكال جئيميدددةكلاما اددديكاليالج مددديءكال جئيمدددهكلددد  ك
ال ددديم ل ك دددهكالمؤتتددديهكالح لميدددةكوجدددلبكال ددد ةكاللربيدددةكلمددد  كمتددديهم ايك دددهك    ددد كحيلدددةك

كاالج ميءكال جئيمهكل  كال يم ل ك هكالمؤتتيهكالرتمية.

الح لميدةك ددهكل ار كلمؤتتديهكالتدد اةككلاد ك كدل كمو مدد،كال راتدةكمد كوميدد،كالمؤتتديه
ك14اللاجيددةكال  تددالجيةك ددهكوجددلبكال دد ةكاللربيددةكمحددي ئ هكالو لدد كلبلددهكلحدد كالالدديل كادد  ه ك

(ك132(كلالمؤل دةكمدد ك)%12مؤتتدة،كحلد كب لددهكالجدةكال راتدةكمدد كمدلئ هكالمؤتتديهكجتددالةك)
ك  ر .ك76مت ولاليمكلل ح ل كهاسكال راتةك  كات و ا كات اليجةكم لجةكم ك

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
متددد ل كالث ي دددةكال جئيميدددةكالتدددي   كلددد  كمدددلئ هكالمؤتتددديهكالح لميدددةكب رودددةكم لتددداةك -

 .لاالج ميءكال جئيمهكب روةكمر   ة
 لول كاماةكار اليطكاليةكلمر   ةكبل كالث ي ةكال جئيميةكلبل كاالج ميءكال جئيمهك -
المالحثددددل كجحددددلك دددد كمدددد كالث ي ددددةكال جئيميددددةكلاالج مدددديءكادددد  كلوددددل ك ددددرلمك ددددهكاتدددد ويالةك -

ال جئيمدددهك  ددد  كإلددد كم للدددراهك)الودددج ،كال مدددر،كالحيلدددةكاالو ميايدددة،كالمؤهددد كال  مددده،ك
ال وصدددص،كالمتدددم كالدددلئي ه،كالددد و كالشددداري،كتدددجلاهكالوبدددر ،كم دددي كالتددد  ،كم دددي ك

 ال م (
 وخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها:

 اراهكالتدددد اةكاللاجيددددةكال  تددددالجيةكالم اددددل كالث ي ددددةكال جئيميددددةكلا وددددياك ددددرلر كاه مددددي كلك -
اهكال ددهك  مدد كا دد ك  ددي  كمتدد ل كإ را كال دديم ل كل ث ي ددةكال جئيميددةكوددراءالتييتدديهكلات

 مميكل   كم كمت ل كاالج ميءكاللئي هكل لا .
يهك رلر كال م كا  كالح يىكا د ك رودةكمر   دةكمد كاالج مديءكال جئيمدهك اود كالمؤتتد -

 م كحل ك حتل كالمجي كاللئي هكل ل لركااولاءكلالحيويهكالمجيتالةكل ملئل.
األدات الففوظيفي دراسففة  ل مسففتو  ى( أثففر الثقافففة التنظيميففة علفف2008دراسففة )عكاشففة: -8

 " في فلسطينPaltelشركة االتصاالت" علىتطبيقية 
أ اءكالمددلئ ل ك ددهككا دد أثددركالث ي ددةكال جئيميددةككا دد هدد  هكهدداسكال راتددةكر ددهكال  ددرفكك

المدلئ ل كاليلشدر ة،كحلد ك د ك ل  دد،ككا دد "ال  تدال ،كلاشد م هكال راتدةكPaltelشدر ةكاال صدياله"
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اجيصددددركالث ي ددددةكال جئيمية)التييتدددديهككا دددد لادددد ك دددد كاالا مددددي ككملئددددل،ك312كا دددد االتدددد بيي ك
ال جئيمية،كال لا يهكاه،كااجئمةكلال لاجل ،كالم يللركلالم يلي ،كااجميطكالت ل ية،كال ي كوراءلات

كال جئيمية،كالم    اهكال جئيمية،كاال ويهيهكال جئيمية(ك أتي كلمل لعكالالح .
 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

كأ اءكالملئ ل كاليلشر ة.كا  ل ث ي ةكال جئيميةككإلويبهأ كهجي كأثرك -
الث ي ددددددددددةكيةكبددددددددددل كاجيصددددددددددركإحصددددددددددي أئاددددددددددرهكال راتددددددددددةكلوددددددددددل كاماددددددددددةكااهك اللددددددددددةك -

اه،كااجئمدددددةكلال دددددلاجل ،كالم ددددديللركلالم ددددديلي ،كااجمددددديطكودددددراءال جئيمية)التييتددددديهكلات
التددددد ل ية،كال دددددي كال جئيميدددددة،كال لا ددددديهكال جئيميدددددة،كالم   ددددد اهكال جئيميدددددة،كاال ويهددددديهك

كال جئيمية(كلبل كمت ليكاا اءكاللئي ه.
لمواجهفة  االسفتعداد الثقافة التنظيميفة علفىأثر بعض عناصر ( 2007: دراسة )شبير -9

 مستشفى ناصراأل مات في 
ك ار هددد  هكال راتدددةكإلددد كإبدددرا كأثدددركال دددعكاجيصدددركالث ي دددةكال جئيميدددةكا ددد كاالتددد   ا كت

اا مددديهك دددهكمت شددد  كجيصدددر،ك دددهكمحيللدددةكل ح لددد كالددد كاللااددد،كل ح لددد كمتدددبالي اكل لصدددل كإلددد ك
الوددد ميهكالم  مدددةككاكلال مددد كا ددد كر ددد،يدددا ولاجدددبكال صدددلرك يددداكباددد فكل ددد،كأتددديللبكل تددديار ك

كل مر  .
لا كات و مهكالاليحثةكلمت اليجةك أ ا كأتيتيةك هكومياةكالبييجديهكاالليدة،كحلد كاال دهك

(كملئ ددديمكمددد ك ي دددةكال ددديم ل ك دددهكمت شددد  ك218ا دد كالجدددةكاشدددلا يةكاال يدددةكجتدددلالةكم لجدددةكمدد ك)
ك(كم كالجةكال راتة.%92.7(كأيكبجتالةك)202جيصر،كلات ويبكمجا ك)

 صلت إليها الدراسة:النتائج التي تو 
أئاددددرهكال راتددددةك دددد  يمكإ ار دددديمكل   دددد كاليلولاجددددبكاتجتدددديجيةكلال مادددديهكالشوصدددديةكبددددل ك -

 ال يم ل ك هكالمت ش  .
الك  م كا  كاالت  ي  كم كأواي ايكألكم ك ويربكا ودر  كلاليل ديلهكاد  كلودل كك ار ات -

 ات   ا اهكلملاواةكاا ميه.
ل اددلارئكحلدد كلدد كلدد  ك ال ددةكادديا كال مدد كادد  كلوددل كوادد كلملاواددةكاا مدديهكلوادد ك -

 لملاواةكاا ميه.
كال لصييهكال هك لص هكإللايكال راتة:

  ي  كااله مدي كاليل جيصدركالالشدر ةكلملاوادةكاا مديهكلااله مدي كاليالتد   ا كلم مديهكأكثدرك -
 م كمور كملاواةكال  كلالااي.
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ل دددل ك دددهكحيلدددةكاماددديهكالالدددةكمددد،كالواددديهكالويرويدددةكال دددهكيم ددد كأ ك  ددد  كلددد كاك كدددل   -
 .اا ميه

( واقع الثقاففة التنظيميفة السفائدة ففي الجامعفات الفلسفطينية 2006دراسة )عبد اإلله  -10
 وأثرها على مستول التطو ر التنظيمي للجامعات: دراسة مقارنة

هدد  هكال راتددةكإلدد كال  ددرفكا دد كجددلعكالث ي ددةكال جئيميددةكالتددي   ك ددهكالويم ددةكاتتددمميةك 
اااصدددد كال ادددديعكردددد  ،كلهدددد  هكإلدددد كال  ددددرفكا دددد كمتدددد ل كال اددددل رككلويم ددددةكاا هددددركلويم ددددة

ال جئيمددهك ددهكالويم دديهكالثمثددةكالمددا لر ،ك مدديكهدد فكإلدد ك راتددةكال ماددةكبددل كالث ي ددةكال جئيميددةك
كالتي   ك هكالويم يهكالثمثةكلمت ل كال ال ركال جئيمه.

هكا دددد كالجددددةكلاددد كاتدددد و  كالاليحدددد كاالتدددد اليجةك ددددأ ا ك ددددهكومددد،كالبييجدددديهكاالليددددةكلاال دددد
ملئ يمكم كات ار دل كلااكدي يملل كلأا ديءكمو د كالويم دةك دهكك340اشلا يةكاال يةكم لجةكم ك

(كملئ دديمكلاتدد و  كالاليحدد كالمددجاجك%77.6بجتددالةك)ك264الوميادديهكالمالحلثددة،كلاتدد ويبكمددجا ك
كاللص ه.

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

،كبلجمدددديكالث ي ددددةكجوددددي اتتددددمميةك ملدددد كإلدددد كث ي ددددةكاتأ كالث ي ددددةكال جئيميددددةك ددددهكالويم ددددةك -
ال جئيميةك دهك د كمد كويم دةكاا هدركلاااصد ك ملد كإلد كث ي دةكالدجئ كلاا لار،ك مديكأ ك

 أا يءكمو  كالويم ةكه كالال كيش  ل كث ي ةكالويم ة.
أللليديهكالمدلئ ل ك ددهكالومياديهكالثمثددةكهدهكاالل د ا كالددأ اءكلاوالدي ا كحتددبكال دلا حك  دد ك -

 يجددهك ر لددبكاددااكالبدد ل كهددلكال ر لددبكاال ،كبلجمدديك ددي كال ر لددبكالثدديجهك ددهكاتتددمميةك
 الماي .كجوي لاا هركت

الملئ ل كالال كيحص ل كا  ك راييهك هكاتتدمميةكلاا هدركهد كالدال كلجود ل كالمادي ك -
 ال  يء كل  يلية.

 وخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها:
 ددهكالويم دديهكالثمثددةكمدد كوددم كأ اءكال مدد كال  دديء ككجوددي ي ددةكاتال مدد كا دد ك رتددلخكث  -

 ل  يليةكلال م كبرلحكال ر  كل  ب كآراءكا ور  كلال  ليعكاللات،
 و دديعكمتدد ل كالمر   ددةكلشوصددجةكا وددياكال ددراراهك ددهكودديم  هكاا هددركلاااصدد كمدد ك -

كإجودددي أوددد كودددم كاالل ددد ا كالياجئمدددةكلال دددلاجل ،كل شدددوي،كالمدددلئ ل كا ددد كال  ددديل كمددد ك
 الماي كالم   ل كباي.
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 ب دراسات المتغير التابع: الحكم الرشيد
مففدل تطبيففق منظمففات القطففاع الخففاص لمعففايير الحكففم الرشففيد  (2015راسففة )هللففو د -1

 .ة على كبار المكلفين في قطاع و ةدراسة تطبيقي الدولة، إدارةفي تع     ودورها

هددد  هكهددداسكال راتدددةكلم ر دددةك ابلددد كمجئمددديهكال اددديعكالوددديصك دددهكااددديعكرددد  كلم ددديللرك
الح دد كالرشددل ،كل لركهدداسكالمؤتتدديهك ددهك    دد كإرا  كال للددةك ددهك دد كمدد كالمودديالهكاالا صددي يةك

ال  جية،كاليت ي ةكلم ر دةكمد  كال  ديل كبدل كمؤتتديهكال للدةكك–لاالو ميايةكلالتييتيةكلات ار ةك
ال للة،كحل ك    كال راتةكرؤيةك تديا ك دهكرتد كصدلر كلا دحةككإ ار  هك     كلال ايعكالويصك

كال للة.كإ ار ل  ايعكالويصكلمتيهم اك هك     ك

اللصدد هكال ح ل دده،ك مدديك دد كإادد ا كاتدد بييجل ك ددأ لاهكأتيتدديةكل  راتددة،ككلادد ك دد كاتدد و ا كالمددجاج
 ا ر ددهك ددر الةكال يمددةكالم ددي ةكا دد كمجئمدديهك الدديركالم   ددل كالمصددج ل ك ددهككااللدد ك دد ك ل   اددي

،كأمدديكاالتدد اليجةكالثيجيددةك  دد ك دد ك ل   ادديكا دد كروددي كال للددةكلرؤتدديءكالج يالدديهك2014لالدد و كل ددي ك
كلالوم ييهكالممث ةكل  ايعكالويص.
 أهمها:النتائج  وخلصت الدراسة إلى العديد من

 ئادركك%،71.78ل  ك ابل كم يللركالح  كالرشل ك هكمجئمديهكال اديعكالوديصكبجتدالةك -
لداككلويبيدةلاييمكايميمكل  كهاسكالمجئميهكالأهميةك ابل كم ديللركالح د كالرشدل كلا ثديركات

  أت لبكإ اري.
بدددل ك ابلددد كم ددديللركالح ددد كالرشدددل ك دددهكمجئمددديهكال اددديعككإلويبيدددة لوددد كامادددةكار يدددةك -

ال للدددة،كحلددد كيتدددا ك ابلددد كهددداسكالم ددديللرك دددهك ح لددد ككإ ار الوددديصكل لرهددديك دددهك    ددد ك
 ال جميةكاالا صي يةكلاالو ميايةكلالتييتيةكلات ار ةكل  للة.

 وخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها:

 دددرلر ك    ددد ك ابلددد كم ددديللركالح ددد كالرشدددل ك دددهكمجئمددديهكال اددديعكالوددديصكالمو   دددة،ك -
 ل صالحكجاويمكم ال يمك هكالجئي كات اريك

ودراء رلر ك حتل كل ال ركآليديهكلكك - مجئمديهكال اديعكالوديصكل  دبك لرككاهكمشدير ةا 
ال للدددددةكا ددددد كالصددددد ل كالتييتدددددهكلاالا صدددددي يكلال  جدددددهككإ ار أكثدددددرك  يليدددددةك دددددهك    ددددد ك

 .لاالو مياه
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واقففع تطبيففق معففايير الحكففم الرشففيد فففي المنظمففات األهليففة  (2014)الدحففدو   دراسففة -2
 الفلسطينية في محافظات و ة

م يللركالح  كالرشل ك هكالمجئميهكااه يدةك ه  هكال راتةكإل كال  رفكا  كلاا،ك ابل 
ال  تالجيةك هكمحي ئيهكر  .كلايي كمت ل ك ابل كم يللركالح  كالرشل ك هكالمجئميهكااه يةك
ال  تدددالجية،كل ح لددد كالصددد لاليهكال دددهك لاوددداكالمجئمددديهكااه يدددةكال  تدددالجيةك دددهك ابلددد كم ددديللرك

يهكل لا  ك ابلد كم ديللركالح د كالرشدل ك دهكالمجئمديهكااه يدةكإلويبيشل ،كلالكشلكا كالح  كالرك
كال  تالجية.

اتددد و  كالاليحددد كالمدددجاجكاللصددد هكال ح ل دددهكل ل  ددد،كاتددد اليجةكا ددد كأصدددحيبكالمتدددمييهك
ال يليددة)كمدد لركاددي ،كجي ددبكمدد لركاددي ،كمدد لرك ج لدداي،كمدد لركبرجدديمج،كمدد لركمشددرلع،كر ددي كاتدد (.ك

كك(كمجئمةكم كمو م،كال راتة.100(كمجئمة،كلب لهكالجةكال راتة)863ال راتةك)لب  كمو م،ك

 النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 دهكااديعكرد  كبجتدالةككل  ك ابل كم يللركالح  كالرشل ك هكالمجئمديهكااه يدةكال  تدالجية -

(74,64.)% 
 ابلدد كم دديللرك(ك ددهك روددةك.05)يةكاجدد كمتدد ل ك اللددةإحصددي الك لودد ك ددرلمكااهك اللددةك -

الح ددد كالرشدددل ك دددهكالمجئمددديهكااه يدددةكال  تدددالجيةك دددهكمحي ئددديهكرددد  ك  ددد  كل م للدددراهك
جددلعكك،ال يليددة)كالوددج ،كال مددر،كالمؤهدد كال  مدده،كالمتددم كالددلئي ه،كادد  كتددجلاهكالو مددة

 المجئمة،كا  كال يم ل (.
للرك لاودداكالمجئمدديهكااه يددةكال  تددالجيةك ددهكمحي ئدديهكردد  كصدد لاليهكجحددلك ابلدد كم ددي -

مدد كأبر هدديكمح ل يددةكالمددلار كالميليددة،ك دد لكالبددرامجكك(%63,32الح دد كالرشددل كبجتددالة)ك
 الم وصصةك هكموي كالح  كالرشل ،كلوشيةكال عكالمجئميهكم كال لللركالش  كاي .ك

 التوصيات التي توصلت إليها الدارسة:
المجئمديهكبجيءكمو م،كم ر دهك  تدالجهكل بجد كم ديللركالح د كالرشدل كل صدالحكجاوديمكلد  ك -

 .ال  تالجيةكالش  كاي كلالمجئميهكااه يةكالش  كويص
واةكلاجيةكلا حةكل م يدةك ابلد كم ديللركالح د كالرشدل ،كلال يدي كالمحيربدةكال تدي كل ،ك -

ح ي يددددةك  دددرو كإلددد كأ  ددددي كا ددد كأرعكاللااددد،ك  بجدددد كالج اهدددةكلالشدددد ي يةككإ ار مددد كودددم ك
 الاجلل كاصر ةكاي لة.كك  ك ح مالالمتيءلةكالمؤتتيةكم كوم كمو م،كم جهك يا كم  
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واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد وعالقتهفا بفاألدات اإلدار  ففي  (2013دراسة )مطير  -3
 الو ارات الفلسطينية

هددد  هكال راتدددةكإلددد كال  دددرفكا ددد كلااددد،ك ابلددد ك ددد كمددد كم ددديللركالح ددد كالرشدددل كلاا اءك
الح ددد كالرشدددل كلاما اددديكالددديا اءكات اريكات اريك دددهكالدددل اراهكال  تدددالجيةكللااددد،ك ابلددد كم ددديللرك

كل ل اراهكال  تالجية.
  كات و ا كالمجاجكاللص هكال ح ل هكل ل  ،كات اليجةكا د كأصدحيبكالمتدمييهكاتشدرافك

كلاللتا كلال جيي.ك  ييالم جيةك هكالمت لييهكات ار ةكالثم كال
 النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

يللركالح د كالرشدل ك دهكالددل اراهكال  تدالجيةك دهكااديعكردد  كب د كالدل  كالجتدبهكل ابلد كم دد -
(كلب  كالدل  كالجتدبهكلمتد ل كاا اءكات اريك دهكالدل اراهكال  تدالجيةك%67.84حلالهك)

 (.%68.93 هكاايعكر  كحلالهك)
بدددل كم لتددايهك  ددد لراهكك0.05يةكاجددد كمتدد ل ك الددةكإحصددي الك لودد ك ددرلمكااهك اللدددةك -

تددالجيةكالمحي ئدديهكردد  كحددل ك ابلدد كم دديللركالح دد كالشدددل كالمالحددلثل ك ددهكالددل اراهكال  
لحل كاا اءكات اريك هكالدل اراهكال  تدالجيةكالمحي ئديهكرد  ك  د  كلم للدراهك)الودج ،ك

 ال مر،كالمتم كاللئي ه،كالمؤه كال  مه،كا  كتجلاهكالو مة(.
 التوصيات التي توصلت إليها الدارسة:

لجشركم ديللركالح د كالرشدل كل صدالحكجاوديمكمؤتتدييمكيتدا ك دهكبجديءكمجئلمدةككه رلر ك بج -
ايميةك  الكإل ك ابل كهاسكالم ديللركل دهكم د م ايكالشد ي يةكلالمتدي  ةكلال  الدةكلالمتديلا ك

 لاالج  يح.
ال ر لدد كا دد كالال دد كااوماددهك ددهكأ اءكالمددلئ ل كمدد كوددم ك    دد كايمددةكالرايالددةكالاا يددةك -

 ،كااامي .ا  كال ر ك هكومي
دور تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في المنظمات ويفر الحكوميفة  (2012دراسة )الحلو  -4

 في قطاع و ة في تحقيق التنمية المستدامة.
مجئمةكرلركك100 ا فكال ارتةكإل كال  رفكا  ك لرك ابل كمالي ئكالح  كالرشل ك هك

ال جميةكالمت  امةك دهكهداسككح لميةك هكاايعكر  كلأثرهيكا  كمتيهمةكهاسكالمجئميهك هك ح ل 
كالمو م،.

لاتدد و  كالاليحدد كالمددجاجكاللصدد هكال ح ل دده،كلاددرحكالاليحدد كاتدد اليجةكللددرعكالالحدد ك دد ك
ك  ك ل   اي.ك200م كأص كك145ات ر ا ك
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 النتائج التي توصلت إليها الدارسة:
لدد  ك ابلدد كمالدددي ئكالح دد كالرشدددل ك ددهكالمجئمددديهكرلددركالح لميدددةك ددهكااددديعكردد  كبجتدددالةك -

)المتددديءلة،كال ددد  ككحلددد ك  دددل كالمجئمددديهكرلدددركالح لميدددةكب ابلددد كمالدددي ئك%،77.77
 وميع،كااجئمةكال او ية،كالش ي ية،كالممر   ة،كالرؤييكاالت را لوية(لالمتيلا ،كات

بدل ك ابلد كمالدي ئكك0.05يةكاجد كمتد ل كال اللدةكإحصدي  لو كامادةكار يدةكااهك اللدةك -
 هكاايعكر  كلالمتديهمةك دهك ح لد كال جميدةكالح  كالرشل ك هكالمجئميهكرلركالح لميةك

 المت  امة.
 خلصت الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها:

 رلر كايي كالمجئميهكرلركالح لميةكبل ،كآلييهكام يةكلللا حك او يدةكل    د ك ابلد ك -
مالددددي ئكالح دددد كالرشددددل ك ددددهكمو  ددددلكالمراحدددد كات ار ددددة،كلاالتدددد  يجةكبوادددديهكم وصصددددةك

 ال ابل ك هكالمجئمة.كلإشرافكا  كل  ي كهاا
   ل ك لركالح لمةك هك لوياكأجشاةكلمشير ،كالمجئميهكرلركالح لميةكجحلكالمتيهمةك -

  هك ح ل كال جميةكالمت  امةك هكاايعكر  .
الحكففم الرشففيد فففي الشففركات المسففاهمة العامففة فففي فلسففطين  (2011 :دراسففة )حسففين -5

 ومدل جاه  تها لتطبيق " مدونة قواعد حوكمة الشركات" وانعكاساته على التنمية"
 ادد فكال راتددةكل ددرعكلاادد،كالح دد كالرشددل ك ددهكالشددر يهكالمتدديهمةكال يمددةك ددهك  تددال ك

 اكا  كال جمية،كلال  درفكا د كلم  كويه   ايكل ابل ك"كم لجةكالاا كحل مةكالشر يه"كلاج  يتي
لاادد،كحل مددةكالشددر يهك ددهك  تددال كل ل دديحكمدد  كويه  ددةكالشددر يهكالمتدديهمةكال يمددةكالم روددةك

ك هكالتلمكالميلية،كال  رفكإل كالال  كال جمليكلحل مةكالشر يه.

 أهمها: نتائجوخلصت الدراسة إلى العديد من ال

 دد كويه  ددةك بلددر كل ابلدد كالاادد كالشددر يهكالم روددةك ددهكتددلمك  تددال كلددأللرامكالميليددةكا -
 )م لجةكحل مةكالشر يهك هك  تال (.كا لايحل مةكالشر يهكال هك جصك

 هجي كاماةكار يةكبل كاتل ا كلال ابل كل لاا كالحل مة. -
 ال  ل كم كال لاجل كالم مل كبايك  جياعكم،كالاا كالحل مةكالول  كل شر يه. -

 أهمها:وخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات 

لودددددلبكايدددددي كالواددددديهكالرتدددددميةكالم جيدددددةكمددددد ك م دددددل كم لجدددددةكالااددددد كحل مدددددةكالشدددددر يهك -
  كإايرامك  يالمكلحل مةكالشر يهكبر ،كاتل ا كبايكل روةكال يجل .ال  تالجيةكل ش  ك
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إلددد ا كالشدددر يهكاليت صددديحكاددد كجتدددالةكال  اماددديكاليلحل مدددةك دددم كات صددديحكاددد كالبييجددديهك -
 التجلي.

مففدل تطبيففق معففايير الحوكمففة الجيففدة فففي بلففديات ال فففة  (2008 :دراسففة )الففداعور -6
 الغربية.

ه  هكال ارتةكإل كايي كم  ك ابل كم يللركالحل مةكالول  ك هكب  ييهكال د ةكاللربيدةك
يةك دهكمتد لييهك ابلد كم ديللركإحصدي م كلواةكجئركأا ي اي،كلايي كلول ك رلمكااهك اللدةك

كالحل مةكالول  .

 أهمها: نتائجمن الوخلصت الدراسة إلى العديد 
 مت ل ك ابل كم يللركالحل مةكالو يةك هكب  ييهكال  ةكاللربيةك يجهكم لتاة. -
 هجي ك  يلهك هكم  ك ابل كهاسكالم يللركل حل مةكالول  . -
يةك ددهكمددد  ك ابلدد كم دديللركالحل مددةكالولدد  ك دددهكإحصددي الكللودد كأيك ددرلمكااهك اللددةك -

 ب  ييهكال  ةكاللربية.
 عديد من التوصيات أهمها:وخلصت الدراسة إلى ال

  رلر كلول كهل ةكح لميةك  ج كالم يال ةكلمميرتةكل ج لاكم يللركالحل مةك -
 ال م كا  كاا مي كم يللركويصةكل حل مةك هك  تال  -

 و ة الحوكمة في المنظمات األهلية الفلسطينية في قطاع( 2008دراسة )األوا  -7
الرشدددل ك دددهكالمجئمددديهكااه يدددةك اددد فكال راتدددةكإلددد كم ر دددةكلااددد،ك ابلددد كمالدددي ئكالح ددد ك

ال  تدددالجيةكال يمدددةك دددهكااددديعكرددد  كلم ر دددةكال مادددةكبدددل كأصدددحيبكالمصددديلحك ددديلبجل كلالشدددر يهك
ك.الويصةكلالملر ل كلالومالر

 أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في دراسته:
 هكالمؤتتديهكك ار االج وياليهكالماليشر كههكالار  ةكااكثركا اليايمك هك ش ل كمويل كات -

 ااه يةكال  تالجية.
 .   كاليل شيلركلال صل هكلليتهكاراراهك ر يةك ار ال راراهك هكمويل كات -
 .  م كا  ك ح ل كمصيلحكالملئ ل ك هكالمؤتتيهكااه يةك ار مويل كات -
 ريلبيةكالمؤتتيهكااه يةكللو كبايكجئي ك او هكلمرااالةك ابل كالاا كالت ل . -
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  .ي توصلت إليها الدراسةأهم التوصيات الت
كرلر كإ يحدددددةكال رصدددددةكاا دددددديءكالوم يدددددةكال ملميدددددةكل مشددددددير ةك دددددهكوددددد ل كأامددددددي  ددددد -

 . ار االو ميايهكال يمةكل   ل اكاليلمشير ةكم،كمو  كات
ال ج لايددةكل مؤتتددةك ددهكمو دد كإ ار ادديكلي ددل كالمثيالددةكك ار  ددرلر كلوددل كأا دديءكمدد كات -

 ك.ح  ةكلص كبل كالمو  كلالملئ ل كال يم ل ك هكالمؤتتة
 :الدراسات العربية 3.2

 الثقافة التنظيمية :المتغير المستقل -أ
( الثقافة التنظيمية وعالقاتها ففي االلتف ام الفوظيفي مفن وجهفة 2015دراسة )الوهابي: -1

 منطقة نجراننظر  باط حر  الحدود في 
هددد  هكال راتدددةكإلددد كال  دددرفكا ددد كامادددةكالث ي دددةكال جئيميدددةكالددديالل  ا كالدددلئي هكل  ددديم ل ك
الحر كالح ل ك هكمجا دةكجودرا كلال  درفكا د كلااد،كالث ي دةكال جئيميدةكالتدي   كاللاا دةك دهكحدر ك

التدي   ككيةكبدل كالث ي دةكال جئيميدةإحصدي الح ل كالمجا ةكجودرا ،كلال  درفكإااكمديك دي كهجدي ك اللدةك
كلاالل  ا كاللئي هكل  يم ل كالحر كالح ل كالمجا ةكجورا .

لاددي كالاليحدد كاليو الدديركالجددةكال راتددةكلب دد كحودد كال لجددةكك204لب دد كحودد كمو مدد،كال راتددةك
اتددد اليجةكصددديلحةكل  ح لددد كلاتددد و  كالاليحددد كالمدددجاجكاللصددد هكلاالتددد اليجةكك134ل ددد كإ ودددي كك134

ك أ اءكلوم،كالبييجيه.
 لتي توصلت إليها الدراسة:ومن أهم النتائج ا

أ كأ را كال راتدةكمحيلد ل ك دهكإويالدي ا كاد كالث ي دةكال جئيميدةكالتدي   ك دهكحدر كالحد ل ك -
"كلمدددد كأبر هدددديكاتدددد و ا كال  جيدددديهك3،31 ددددهكمج اددددةكجوددددرا كلالدددد كالم لتدددد كحتدددديبهك"ك
 لااتيللبكات ار ةكالح لثةكل  ي  ك  يء كال م .

االل دد ا كالددلئي هك ددهكحددر كالحدد ل كالمجا ددةكجوددرا كأ كأ ددرا كال راتددةكملا  ددل كا دد كلاادد،ك -
"كلمدد كأبر هدديكيتد ح كحددر كالحدد ل كبجوددرا كاتوددمصكك3،45لالد كالم لتدد كحتدديبهك"ك

 لاللالء.
(كبدل كالم لتد كال دي ك0.05ييمكاجد كمتد ل )إحصدي  لو كامادةكار الديطكاليدةكملوالدةك الدةك -

 داليطكحدر كالحد ل ك دهكمجا دةكل ث ي ةكال جئيميةكلالم لت كال ي كلمل  ا كالدلئي هكلد  ك
 جورا .

ك
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 وخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها:
  م كايي  كحر كالح ل كبجودرا كا د كو د كث ي دةك جئيميدةك  يلدةك تدا ك دهكر د،كمتد ل ك -

 االل  ا كاللئي ه.
مشير ةكايي  كحر كالح ل كبجورا ك الياايك هك ح ل كم يللركايي كاا اءكل   ي كال لايةك -

    كلا كا كأ ا ا .المرك
أثر الثقافة التنظيمية على سلوك المواطنة التنظيمية في بلديفة ( 2014دراسة )الع ام  -2

 الوسطية في محافظة إربد باألردن
ه  هكال راتةكإلد كم ر دةكااثدركالدايك  ح داكالث ي دةكال جئيميدةكا د ك بجد كل ح لدركتد ل ك

 دهكمحي ئدةكإربد ،ك مديكأجاديكوديءهكلم ر ددةككالملااجدةكال جئيميدةكلد  كال ديم ل ك دهكب  يدةكاللتددياة
 رودددددةكمتددددد ل كالث ي دددددةكال جئيميدددددةكلتددددد ل كالملااجدددددةكال جئيميدددددة،كلال  دددددرفكا ددددد كال مادددددةكبدددددل ك
الوصي صكالشوصيةكل  يم ل كل بج كت ل كالملااجةكال جئيميدةك دهكب  يدةكاللتدايةك دهكمحي ئدةك

كإرب .

(كاديمممكلاد ك183 دل كمد ك)ل  ك ال ركاتد اليجةكل ادهكا د كالجدةك)مو مد،كال راتدة(كالم
ك(.%65.57(كات اليجةك مث ك)120(ك ي كالصيلحكمجايكل  ح ل ك)145  كات را ك)

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
بلجهكج ي جكال راتةكأ كمتد ل كا وديسكالث ي دةكال جئيميدةكالتدي   ك دهكب  يدةكاللتدايةك يجدهك -

مميرتدةكتد ل كالملااجدةكال جئيميدةك(،كبلجمديك يجدهك رودةك3.41م لتاةكبلتد كحتديبهك)
 (.4.16ايليةكبلت كحتيبهك)

أشدديرهكج ددي جك ح لدد كال مادديهكاالر اليايددةكبددل كأال ددي كالث ي ددةكال جئيميددةك)الث ددة،كال  دديل ،ك -
لالم يللركالث ي يةكالمشد ر ة(كلتد ل كالملااجدةكك ار الرؤيةكالمش ر ة،كل أثلراهكمميرتةكات
لويبيدةاليدةكلكال جئيميدةكأ كهجدي كاماديهكار الديطك ييمكبدل ك د كال د كمد كأال ددي كإحصدي  الدةككا 

 الث ي ةكال جئيميةكلت ل كالث ي ةكال جئيمية.
 وخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها:

المحر كااتيتدهكلال يمد كالمحدلريكك    كال م كا  كاالت ثميرك هكال يي  كات ار ةكلال هك -
ااجدةكال جئيميدةكمد كودم كم يلودةكل تدال ك هك ح ل كال يم ل كا  ك بجدهكتد ل ييهكالملك

ال دددأثلراهكالث ي يدددةكا ددد كال ددديم ل كلالمجئمدددةكا ددد كحددد كتدددلاء،كااله مدددي كب ددد ر بكال يدددي اهك
ات ار ددةكا دد كااتدديللبكالرايبيددةكال ددهك تددا ك ددهك ددالل كالصدد يبكال ددهك   ددرعكالمجئمددةك

 ل     كااجميطكال يي يةكااكثرك أثلراكا  كالمجئمة.
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اجمدديطكالث ي يدةكااوددر كلال لامدد كال دهك ددر ال كبادديكلأثرهديكتدد ل كالملااجددةك درلر ك راتددةكا -
ال جئيميةك يلر  كاللئي هكلاللالءكاللئي هكلالمجي كال جئيمهكلال  الةكال جئيميةكلال    ك
ال كجلللوهكلأثدرسكا د كالتد ل كالالشدريك اود كالمجئمدةكلا د كابي دةكااامدي كال دهك  دل ك

 بايكالمجئمة.
أثر الثقافة التنظيميفة علفى اإلبفداع اإلدار  لفدل العفاملين ففي ( 2013دراسة )جلولي  -3

 بسكرة. –العالي الج ائر ة دراسة حالة: جامعة محمد خ يرة  تعليمم سسات ال
ه  هكال راتةكإل كال  رفكا  كا ويهيهكال يم ل ك هكويم ةكالت ر كجحلكمت ل كالث ي ةك

ا  كمت ل كاتب اعكات اريكالتي  كل لا ،كاليت ي ةكإل كم ر دةككال جئيميةكالتي   كلال  رفكأي يمك
كالث ي ةكال جئيميةكالأال ي هيكالمو   ةك هكاتب اعكات اريكل  كال يم ل .

ل كددل كمو مدد،كال راتددةكالمتدد ا فكمدد كال مددي كات ار ددل كبويم ددةكالتدد ر كلالالدديل كادد  ه كك
ايم ةكك230ل شلا يةكلال هكب  كحومايك(كايم كلايم ة،كلات و مهكالايلالةكار  ةكال لجةكا808)

ه،كلا كات و مهكال راتةكالمجاجكحصي ات اليجةكصيلحةكل  ح ل كاتك160لايم كات ر كمجايكجحلك
كاللص هكال ح ل هكل لصل كإل كالج ي ج.

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 مت ل كالث ي ةكال جئيميةكالتي  ك هكويم ةكالت ر كويءكمر   يم. -
 مت ل كاتب اعكات اريكل  كال يم ل كبااهكالويم ةكمر   يم. -
اتبددد اعككيةكل ث ي دددةكال جئيميدددةكالأال ي هددديكالمو   دددةك دددهإحصدددي  بدددل كلودددل كأثدددركالكل اللدددةك -

 ات اريكل  كال يم ل .
يةك ددهكا ويهدديهكالمالحدددلثل كحددل كمتدد ل كالث ي دددةكإحصددي بلجددهكلوددل ك ددرلمكااهك اللدددةك -

التددد ر كلم للدددركالودددج ،ك دددال كلودددل ك دددرلمكااهك اللدددةككال جئيميدددةكالتدددي   ك دددهكوميادددة
يةك دددهكا ويهددديهكالمالحدددلثل كحدددل كمتددد ل كاتبددد اعكات اريكلددد  كال ددديم ل ك  ددد  كإحصدددي 

 لم للراهكال يلية:كال مر،كالمؤه كال  مه،كتجلاهكالوبر 
كوخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها:

 مددددهكل كددددر  كالمبدددد ال كل رتددددلخكالددددجاجكالويم ددددةك شددددوي،كحيلددددةكال جددددي  كال كإ ار ا دددد ك -
 ال يم رااهكبل كالم رتل كلالا الةكلال يم ل .

الويم ةك وصيصكااملا كالكي يةكل ج لاكلم يال ةكاا  يركال دهك  تد كالموديار ككإ ار ا  ك -
 ايليةكل شوي،كال يم ل ك م ك رمك تل هيكرلحكالمويار .
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األدات )مفففن وجهفففة نظفففر  دورهفففا ففففي تحسفففينو ( الثقاففففة التنظيميفففة 2013)العتيبفففي  -4
 الموظفات بجوا ات منطقة الر اض(

هددد  هكال راتدددةكإلددد كال راتدددةكال  دددرفكا ددد كلااددد،كالث ي دددةكال جئيميدددةك دددهكودددلا اهكمجا دددةك
الر يعكم كلواةكجئركالمالحلثيه،كلال لام كال هك  ا كلودل كث ي دةك جئيميدةك دؤ يكإلد ك حتدل ك
اا اءكل  كالملئ يهك هكولا اهكمجا ةكالر يع،كلال  رفكا د كالم لاديهكال دهك حد كمد كلودل ك

 يكإلددد ك تدددحل كاا اءكلددد  كملئ ددديهكودددلا اهكمجا دددةكالر ددديعكل لدددلكيم ددد كث ي دددةك جئيميدددةك دددؤك
ك.ا لايال ل بك

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
أئاددرهكج ددي جكال راتددةكأ كأ ددرا كالجددةكال راتددةكملا  دديهكا دد كلاادد،كالث ي ددةكال جئيميددةك ددهك -

 .5(كم ك3.58ولا اهكمجا ةكالر يعكم كلواةكجئركالمالحلثيهكالم لت كحتيبهك)
يةك دددهكاتددد وياليهكم دددر اهكالجدددةكال راتدددةك  ددد  كإحصدددي اددد  كلودددل ك رلاددديهكااهك اللدددةك -

كل م للراهكال يليةك)ال مر،كالمت ل كاللئي ه،كتجلاهكالوبر ،كال لراهكال  ر بية.
 ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:

لاالب كددددير،كلجشددددركالث ي ددددةك ددددل لركمجددددي ك جئيمددددهكل تدددد كاليلمرلجددددةكليتدددديا كا دددد كاتبدددد اعك -
ال جئيميةكالمرجةكال هك   م كا د كإ يحدةكاد ركأكبدركمد كالممر   دةكلالمشدير ةكبدل كوميد،ك

 الملئ يهك هكولا اهكمجا ةكالر يع.
إلوي كبرجيمجكل ح ل كالملئ يهكالم هكيتديهم ك دهكو دلكألك ادل ركألك  د ي كأيكأ  ديرك -

 و ل  كل حتل كال م ك
لثقافة التنظيمية وعالقاتها بأساليب تعامل العفاملين بوحفدة ( ا2011دراسة )السبيعي  -5

 أمن مينات جدة اإلسالمي
 اددد فكال راتدددةكإلددد كال  دددرفكا ددد كولاجدددبكالث ي دددةكال جئيميدددةكالم    دددةكالأتددديللبكال  يمددد ك
ااكثركشللايمكل  يم ل كبلح  كأم كملجيءكو  كاتتممه،كلال  درفكا د كإم يجيدةكاالر  ديءكبولاجدبك

جئيميددةكل حتددل ك  يمدد كال دديم ل كبلحدد  كأمدد كملجدديءكودد  كاتتددممهكلم ر ددةكمدد  كلوددل كالث ي ددةكال 
يةكبددل كالث ي ددةكال جئيميددةكلأتدديللبك  يمدد كال دديم ل كبلحدد  كأمدد كإحصددي اماددةكار الدديطكااهك اللددةك

كملجيءكو  كاتتممه.
(ك847لا ك ش  كمو م،كال راتةكم كال يم ل كبلح  كأم كملجيءكو  كاتتممهكلا  ه ك)ك
ك(ك ر امكم كر الةكوج يكلح  كر الةكر ي كرااليء.800(ك يالايم،ك)47بلاا،ك)
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لادد كاتدد و  كالاليحدد كالمددجاجكاللصدد هكادد كار دد كمدد و كالمتددحكاالو مددياهكاليتدد و ا ك
كاالت اليجةك أ اءكلوم،كالبييجيهكلالم  لميه.
ك(263(كجتوةكلاالت اليجيهكالمت ر  ك)265ل ي كا  كاالت اليجيهكالمل اةك)

 النتائج التي توصلت إليها الدراسة:ومن أهم 
يح دديجكال دديم ل ك ددهكلحدد  كأمدد كملجدديءكودد  كاتتددممهكإلدد كال ددعكالمادديراهكلالم  لمدديهك -

 الم    ةكاليل  يم كم،كالومالر.
هجي ك  لك هكمت ل كالث ي ةكال جئيميةكالم    ةكالأتيللبكج لوةكج ر كال لراهكال  ر بيدةك -

 تجة.ك20الا كم  كو م ا كال هك ص كأحييجيمكإل ككا لايال هكحص لاك
هجددي كاماددةكار اليايددةكتدديلالةكبددل كم ئدد كاالدديراهكمحددلركالث ي ددةكال جئيميددةكلبددل كاالدديراهك -

 محلركأتيللبكال  يم .
 وخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها:

ي ددددةكا دددد ك رلاهكم ث ددددةكل  دددديم ل كبلحدددد  كأمدددد كملجدددديءكودددد  كاتتددددممهك  ر دددد كحددددل كالث  -
 ال جئيميةك هكاماي ايكالأتيللبكال  يم كم،كالومالر.

  ح ل كال يم ل كمي ييمكلم جلييمكح  كيت اي لاكاالر  يءكالأتيللبكال  يم كم،كالومالر. -
 ت ل كات ار ل كا   أثلركالث ي ةكال جئيميةك هكويم ةكصج يءك (.2007دراسة)فرحان: -6

ال دددأثلراهككا ددد ميهيدددةكالث ي ددةكال جئيميدددةكلم لجي ادددي،كلال  ددرفككا ددد هدد  هكإلدددهكال  ددرفك
تددد ل ييهكالمدددلئ ل كات ار دددل كمددد كودددم كا ويهدددي ا كلآرا اددد ،ككا ددد المو   دددةكل ث ي دددةكال جئيميدددةك

مدددد يكاودددد مفكالث ي ددددةكال جئيميددددةكلدددد يكمددددلئ ل كالويم ددددةكات ار ددددل كالدددديو مفككا دددد لال  ددددرفك
لصدددممهكاتددد اليجةكك،ال لجدددةكالاال يدددةكال شدددلا يةكا ددد تدددةكوصي صدددا كال يملررا يدددة،كلاا مددد هكال را

ك(كملئ يمكم كالمت لييهكات ار ة.245)كا  ل اهك
 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

الث ي ددةكال جئيميددةكبويم ددةكصددج يءكتددي   كالمتدد ليكم لتدد كلأ كمددلئ هكويم ددةكصددج يءكك -
 ات ار ل كاليل ي  كتي   كالمت ليكم لت .

 الك لو كاماةكار يةكملوالةكبل كالث ي ةكال جئيميةكلبل كت ل كالملئ ل كات ار ل .ك -
 :خلصت الدراسة إلي العديد من التوصيات

 دددرلر كاتددد ي يبكم ادددل كالث ي دددةكال جئيميدددةك م ادددل كإ اريكمددد كابددد كال يدددي اهكات ار دددةكك -
 جويحكألك ش كالمجئميهكات ار ة.كا يابويم ةكصج يءكاليا اليرهيكمر ك امكهيميمكي  م ك
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و ددد كث ي دددةك جئيميدددةك  يلدددةكمددد كودددم كإلودددي ككا ددد ال يدددي اهكات ار دددةكأ ك  مددد ككا ددد ك -
تييتددديهكإ ار دددةكلا دددحةك جالددد،كمددد كلااددد،كإ اريكل ل دددحكال دددي كات ار دددةكالم لجدددةكل ث ي دددةك

 ال جئيمية.
الشفففركات أدات المفففوظفين فففي  علففىأثفففر الثقافففة التنظيميفففة  (2007دراسففة) الدو لففة: -7

 الصناعية الكو تية.
أ اءكالمدددلئ ل ك دددهككا ددد أثدددركالث ي دددةكال جئيميدددةككا ددد هددد  هكهددداسكال راتدددةكإلدددهكال  دددرفك

الملئ ل ك هكال لا ركال ج لايدةك دهكالشدر يهككا  الشر يهكالصجيايةكالكل  ية،كلاش م هكال راتةك
شدر ة،كحلد ك د كك23الصجيايةكالكل  يةكالم روةك هكتلمكالكل هكلأللرامكالميليةكلالالديل كاد  هيك

كملئل.ك211كا   ل  ،كاالت بيي ك
 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 اءكالمدلئ ل ك دهكالشدر يهكأكا د يةكلث ي ةكالمجئمةكالتدي   كإحصي للو ك أثلركالك اللةك -
كالصجيايةكالكل  ية.

كا دد يةكلكدد كم )ث ي ددةكالدد لر،كث ي ددةكال ددل ،كال ددر ،كالمامددة(كإحصددي للودد ك ددأثلركالك اللددةك -
كأ اءكالملئ ل ك هكالشر يهكالصجيايةكالكل  ية.

وصددي صكالث ي ددةكال جئيمية) شددي،ككا دد االا مددي ككا دد   ملدد كهدداسكال راتددةك لجادديك  ددل ك -
كالمشير ةك هكا وياكال رار،كاتب اعكلاالب كير،كاالل  ا كلاح را كاللاه،كلوميايةكال م (.

األدات لمففوارد البشففر ة الخاصففة  علففىتففأثير الثقافففة التنظيميففة ( 2006دراسففة) سففالم: -8
 بالشركة الج ائر ة لأللمونيوم.

هددد  هكهددداسكال راتدددةكإلدددهكم ر دددةكأهددد كااال دددي كال دددهك  كدددل كمجاددديك ددد كمددد كث ي دددةكالمجئمدددةككك
ال مادددةكال راالايدددةكبدددل كث ي دددةكالمجئمدددةكلأ اءكال ددديم ل ،كل راتدددةككا ددد لمل دددلعكاا اء،كلال  دددرفك

كا دد ا ويهدديهك ددأثلركال ددي كالث ي يددةك ددهك شدد ل كأجمدديطكالتدد ل كلدد يكال دديم ل ،كل دد ك ل  دد،كاتدد اليجةك
ك.EARA يمك هكالشر ةكالو ا ر ةكلأللملجلل كلح  ك(كملئ88)

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 رلر كاش را كال يم ل ك هكصج،كال راراهكل ح ل كااه افكلرت كالتييتديهكلال لواديهك -

المتددد  ب يةكل مؤتتدددةكممددديكلددد ا كمددد كادددي كاالا دددرافكلال  ددد لركل  يمددد كل   ددد كا الدددةك  يددديهك
االتدد را لويةكلالمددلار كالالشددر ةكك ار ال يمددةكالملا ددي،كاتك ار االو مدديعكلاتاالا صددي كلا دد ك

كا  مل لعكال ي كلالث ي ةكمل لايمكمحلر يمك هكهاسكال  ل كللميكلايكم ك أثلركك    كلال هك
كت ل كلأ اءكاا را .
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 خلصت الدراسة إلي العديد من التوصيات:
ال ددديلهكب حتدددل كئدددرلفكالايلدددبكك   دددي لجدددي هكال دددرلر كاه مدددي كالويم دددةكلل ار كال ربيدددةكلا -

ل م لدددجا كمي يددديمكبر ددد،كالمجحدددةكال راتددديةكل دددال ك دددل لركك  يددديوصلصددديمكا الدددةكال راتددديهكال
ويصددةك دددهكال وصصددديهكالح لثددةكل دددل لركمراكددد كلمو بدددراهكك،الك ددبكلالمراوددد،كالويصدددة

كل الح .
كأ اءكالملار كالالشر ة.كا   رلر كاح را كاللاهكحل كلؤثرك أثلرامكولهر يمك -

 الثقافة التنظيمية وعالقتها باالنتمات التنظيمي  (:2005الشلو  (دراسة  -9
ال  ددرفكا دد كمتدد ل كالث ي ددةكال جئيميددةكاليلك يددة،كل ددال كال  ددرفككإلدد هدد  هكهدداسكال راتددةكك

ا  كمت ل كاالج ميءكال جئيمدهكلمجتدلبلاي،كل ح لد كامادةكالث ي دةكال جئيميدةكاليالج مديءكال جئيمده.ك
(كاتدد اليجة،ك دد كاتدد ر ا ك196ودد كومدد،كالبييجدديهك)ألل ح لدد كهدداسكااهدد افكل اددهكاالتدد اليجيهكمدد ك

ك(.%75(كات اليجةكأيكبجتالة)147)
كالنتائج التالية: إلىي واختبار الفر يات توصلت الدراسة حصائالتحليل اإل إجراتوبعد 
كمت ل كالث ي ةكال جئيميةكتي  كب روةكمر   ةكجتبيي.كأ  -
 مت ل كاالج ميءكال جئيمهكمر  ،كل  كمجتلبهكالك ية.كأ  -
الوددددد مفكيةك دددددهكمتددددد ل كالث ي دددددةكال جئيميدددددةكل  ددددديكإحصدددددي الك لوددددد ك دددددرلمكااهك اللدددددةك -

 الوصي صكالشوصيةكلاللئي ية.
 لو كاماةكار يةكملوالةكبل كالث ي ةكال جئيميةكلاالج ميءكال جئيمهكالمو  لكأال ي سكلبل ك -

كال جئيميةكلاالج ميءكال جئيمهكل  كمجتلبهكالك يةكم كم جلل كلات ر ل .كاي كالث ي ة
 :الدراسات العربية

ككالحكم الرشيد :المتغير التابع -ب
 الجامعات الحكومية فاعلية( المساتلة اإلدار ة على 2012دراسة )العتيبي  -1

الويم دديهكالح لميددةكك يا يددةك دد هدد  هكهدداسكال ارتددةكإلدد كم ر ددةكأثددركالمتدديءلةكات ار ددةكا
كال ربيةكالت ل ية.كالمم كةك(كهل ةك  ر  ك هكويم ةكالم  كت ل ك هكالمم كةك)ا ل

يةكالمجيتالةكلإويالةكا  كأت  ةكحصي تيللبكاتل كلجهكالجةكال ارتةكم كلات و مهكاا
كال ارتةكلاو اليرك ر يي اي.

 وتوصلت الدارسة إلى النتائج التالية: 
ك روةكالمتيءلةكات ار ةك هكالويم يهكالح لميةكالت ل يةكمر   ة. -
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كالويم يهكالح لميةكالت ل يةكمر   يم.ك يا يةمت ل ك -
،كجوددي ات ار ددةك)االج دداليطكالددلئي ه،كال مدد كلاتيةكل متدديءلةكإحصددي للودد كأثددركالك اللددةك -

كالويم يهكالح لميةكالت ل ية.ك يا يةأوماييهكاللئي ةكال يمة(ك هك
 وقدمت الدارسة مجموعة من التوصيات أهمها: 

كإلوي كآلييهكل متيءلةك يت و ا كااتيللبكالح لثةك هكال  ر  ك لجايكمر   ةك -
ال دد ر  كا دد ك  ددي  كااددي ا كلاج دديوا كال  مدده؛كإلوددي كآليدديهكو لدد  كلح دد كأا دديءكهل ددةك -

كالويم ة.كك يا يةل     كأكبركل
ففي  دور الشفافية والمساتلة ففي الحفد مفن الفسفاد اإلدار  ( 2011 :دراسة )السبيعي -2

 القطاعات الحكومية
هددد  هكال ارتدددةكإلددد كال  دددرفكا ددد كمتددد ل كال ددد ا كال اياددديهكالح لميدددةكالم لجدددةكالر ددديعك

 جاليطكمتدددد ل كأجمدددديطكال تددددي كات اريكالشددددي  ةك ددددهكال ايادددديهكالح لميددددة،كب ابلدددد كالشدددد ي يةكلاتدددد
لم ر ةكأه كالم لايهكال هك ح كم ك ابل كالش ي يةكلالمتيءلةك هكال ايايهكالح لمية،كلات و  ك

كمشير يمكك212الاليح كأ ا كاالت اليجةكحل كلص كا  كالمشير ل ك هكاالت بيي ك
 وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

 مت ل كال  ا كال ايايهكالح لميةك هكالمم كةكال ربيةكل يةكب ابل كالش ي يةكمجو عك -
متدد ل كال دد ا كال ايادديهكالح لميددةكاليلجشددركلات صدديحكادد ك  يصددل كبجددل كملا جي ادديكال دد ك -

  اةكلل لحك هك لالهكمح  كلآليةكمج ئمةكمجو  ة.
ييتددددي ايكال يمددددةكمتدددد ل كال دددد ا كال ايادددديهكالح لميددددةكالمشددددير ةكالمددددلااجل ك ددددهكصددددج،كت -

 مجو عكو ا.
 :أما أهم توصيات الدارسة فكانت

  ابل كالح لمةكااللك رلجيةكل     كالش ي يةكلالمتيءلةكل   ي كالو مةكا كال  ك -
 م دددل كمجئمددديهكالمو مددد،كالمددد جهكللتدددي  كاتادددم كمددد كاالادددمعكا ددد كمددديكل وددداكمددد ك -

 تييتيهكل شر  يه.
فافية فاد الشفة أبعفر ممارسفمقترح لقياس أثإطار ( العنوان: 2011)دراسة أبوقاعود  -3

 لاإلدارية في محاور تطوير األعما
هددد  هكال راتدددةكإلددد ك ح لددد كمددد  كمميرتدددةكأال دددي كالشددد ي يةكلمددد  ك دددلا ركمحددديلرك ادددل رك
ااامددي كل ح لدد كأثددركمميرتددةكأال ددي كالشدد ي يةكات ار ددةك ددهكمحدديلرك اددل ركااامددي ك ددهكمجئمدديهك

كةكاال صيالهكاار جيةك"كألراجج"كااامي كاار جيةكل ح ل امكشر 
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اديمممكمد كأود كال لصد كإلد كج دي جكك186ل  كات و ا كاالتد اليجةكال دهكل ادهكالشد  كمج در كا د ك
كال راتة.

 :إلى عدة نتائج أهمها الدراسة توصلت 
ااوازةكاتدارلةكو طولركأاميلايكميدددددةك جهك دددددكإلوددددديبهأثركلاددددديكمميرتةكأب يدكالش ي لةكإ ك -

 المميرتيتكالت بلة.كفكمنكدروةكدوال و ل
 ال أكل كا  كأهميةكال لركالم   كا  كاي  كالح لميهك هك     كمميرتةكالش ي ية. -
 مت ل كمميرتةكأال ي كالش ي يةكات ار ةكويءكمر   يم. -
هجددي ك ددأثلركلمميرتددةكأال ددي كالشدد ي يةكات ار ددةكمو م ددةك ددهك اددل ركااامددي كلدد  كالمجئمدديهك -

كاار جية.
 التوصيات التالية:وتوصلت الدراسة إلى 

  رلر ك ابل كاتايركالم  رحكم كاب كمجئميهكااامي ك -
  مي كمت ل كايلهكم كات صيحكالم  لمي هكلالميله. -
الشفافية اإلدار ة وعالقتها بكل من ال غط واألمن النفسفيين ( 2008 :دراسة )عمايرة -4

 للعامليين في مدير اتهم.
الشد ي يةكات ار دةكالمميرتدةكلد  كمد لريكال ربيدةكه  هكال راتةكإلد كال  درفكا د كمتد ل ك

 دهكاار  كك   ي لمت ل كال ل كالج تهكلاام كالج تهكل  يم ل ك هكم لر يهكال ربيةكلالك   ي لال
كلواةكجئركال يم ل 

 الدراسة إلى النتائج التالية:توصلت وقد 
لمدددد لريكاتدارلةكالش ي لةكيةكبددددل كمودددديالهكإحصددددي لوددددل كاماددددةكار اليايددددةكااهك اللددددةك -

كك.لمويالهكال ل كالج تهكلاام كالج تهكل  يم ل ةكوال   لمكدال ربل
لودددل كامادددةكار اليايدددةكتددديلالةكبدددل كمتددد ل كالشددد ي يةكات ار دددةكالمميرتدددةكمددد كابددد كمددد لريك -

لمت ل كال للطكالج تيةكال هكي يجهكمجايكال يم ل ك هكالمويالهك ي دة،كك   ي ال ربيةكلال
يايدددةكملوالدددةكبدددل كمتددد ل كالشددد ي يةكات ار دددةكالمميرتدددةكمددد كابددد ك مددديكلوددد هكامادددةكار ال

كلمت ل كاام كالج تهكالايكيش ركالاكال يم ل .ك   ي م لريكال ربيةكلال
 وخلصت الدراسة إلى التوصيات التالية:

 ك   ي ال م كا  ك     ك لركالش ي يةكات ار ةكم كاب كال يم ل ك هكم لر يهكال ربيةكلال -
ك.و ل  ك    كالث ةكبل كالم لر يهكلالمو م،كالمح ه بجهكتييتييهك -



85 
 

 الدراسات األجنبية ثالثًا:
 المتغير المستقل: الثقافة التنظيمية –أ 

1. REFIK BALAY AND CEMALETTIN IPEK (2010) Teacher 

Perception of organizational culture and organizational 

commitment in Turkish primary school" 

 تصور المعلمين للثقافة التنظيمية وااللت ام التنظيمي في المدار  االبتدائية التركية"" 

هدد  هكال راتددةكإلدد كال  ددرفكا دد ك صددلراهكالث ي ددةكال جئيميددةكلاالل  امدديهكال جئيميددةكلدد  ك
م ئ كم  مهكالم ار كاالب  ا يةك هك ر يي،ك مديكهد  هكإلد كم ر دةكال مادةكبدل كالث ي دةكال جئيميدةك

 ا كال جئيمدده،كلادد كاتدد و  كاالتدد بيي ك ددأ ا كلومدد،كالبييجدديه،كلادد كأور ددهكهدداسكال راتددةكا دد كلاالل دد
كالم  مل ك هكالم ار كاالب  ا يةكالملول  ك هكمر  كم لجةك"تي كللر ي"كوجلبكشراهك ر يي.

 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها :
ل جئيميددةكلاالل دد ا كال جئيمددهكلو  ددلكالتددببكأ كا را كم  مددهكالمدد ار كاالب  ا يددةكل ث ي ددةكا -

كالوج كلمت لييهكال   ي كلالحيلةكاالو ميايةكلالوبر .
أمددديك يمددديكل   ددد كالم للدددركالودددج ك  ددد كأئادددرهكال راتدددةكأ ك صدددلراهكالم  مددديهكأكثدددركادددل ك -

 لث ي ةكاتجي يةك هكم ارتا .
 ك ح لد كالاليدةكلالد كأئاركم  ملاكالمت ل كاال كاجوي امكث ي ييمكلال  اميمكأكثركا د كمتد لك -

أكثددركمدد كم  مددهكالصددلكالثدديجه،ك ددال كح دد كالم  مددل كالم  لوددل كاجوددي امكأكبددركلث ي ددةك
 اتجي يةكلال  ا ك جئيمهكأكبركا  كمت ل ك ح ل كالالية.

2. Amburgey,(2005) An analysis of the relationship between job 

satisfaction organizational culture, and received leadership 

characteristics. 

 الر ا الوظيفيو العالقة بين الثقافة التنظيمية 
 ال جئيميدة لالث ي دة الدلئي ه الر دي بدل  ال مادة  ح لد  إلد  ال راتدة هداس هد  هك

 لالوصي ص ال جئيمية لالث ي ة اللئي ه الر ي بل  ال ماة  بل  وم  ال يي يةكم  لالوصي ص
 هاس متيهمة الت جاليط اللئي ية الو مة لم   ه   يمال لالمت ل ك الوج      كالو مف ال يي ية

 ج دي ج إلد  ال راتدة لو صده ،ال دراراه لا وديا االتد را لوه ال وادي  ا د  ال لامد كلال دأثلراه
 :أهماي

لالوصدددي صككال جئيميدددةكلالث ي دددةكالدددلئي هكالر ددديكبدددل كل  مادددةكالمالحدددلثل كرؤيدددةك شددديالا .1
 .لالوج  ه   يمال المت ل ك او مف رر  ال يي ية
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 وصي صكال يي   م  اكبر ل أثلر ل لح أكثر الش    ئار وصي صاي ال حل  ية ال يي   .2
 .ال الي لية

كاللئي ه. الر ي م  اله ار  يع  ه م اليلجة ب رويه ال جئيمية الث ي ة  تا  .3
الث ي دةك  ادل ر  ده ااودر ك ال يدي   أجمديط مد  اكبدر ب رودة يتديه  ال حل  يدة ال يدي   جمد   .4

 .اا اء ل حتل  ال جئيمية
3. Lund,daulatram B.(2003) Organizationaln Culture and Job 

Satisfaction, The Journal of Business & Industrial. 

Marketing,Vol.18,no.3 

 " الثقافة التنظيمية والر ا الوظيفي "
الر ددديكالددلئي هكلددد يككا دد هدد  هكهدداسكال راتدددةكإلددهكاو الددديركأجددلاعكالث ي ددةكال جئيميدددةك

المددلئ ل كال دديم ل ك ددهكاايادديهكمو   ددةكاليللاليدديهكالم حدد  كاامر  يددة،كلادد كب دد كحودد كال لجددةك
 ملئ يم.ك1800

 إليها الدراسة:ومن أهم النتائج التي توصلت 
ال لاله)ال  ديالككا د أئارهكج ي جكال راتةكأ كأجلاعكالث ي ةكال جئيميةكالتي   ك يجدهك -

ك،كال ل ،كالجئ ،كلاا لار(.جوي اتجتيجه،كات
كأ كمت لييهكالر يكاللئي هك   يلهكحتبكجلعكالث ي ةكال جئيمية. -
كلال  يالكاتجتيجه.كجوي لول كاماةكار يةكبل كالر يكاللئي هكلث ي يهكات -
 لول كاماةكا تيةكبل كالر يكاللئي هكلث ي  هكالجئ كلال ل . -

 

- 4. Holowetzki, A. (2002) The Relationship Between Knowledge 

Management and Organizational Culture: An Examination of 

Culture Factors that Support the Flow and Management of 

Knowledge Within an Organization. 

علففى مبففادرات  المعرفففة والثقافففة التنظيميففة: تحديففد أثففر العوامففل الثقافيففة إدارة"العالقففة بففين 
 المعرفة في المنظمات". إدارة

ه  هكهاسكال راتةكإل كبيي كأثركال لام كالث ي يةك هكمالي راهكالم ر ة،كم كوم ك راتةكك
الم ر ددددة،كلمدددد كثدددد ك وميدددد،كالبييجدددديهك ددددهكاي مددددةكللدددد م  كالمدددد لرل ككإ ار مدددديكلر ك ددددهكأ بيدددديهك

ال ج لدالل ك دهكالمجئمديهكالصدللر كل دهكالمجئمديهكرلدركالربحيدةكمد كاتد و امايكاجد ك ج لدداه ك
الم ر ةك دهكالمد لر  كل  لدي كاد ر كمجئمدي ا كلاتد   ا ا ايكل ج لداكلا  امدةكمالدي راهككإ ار لمالي راهك

الم ر ددةكالمتدد ج  كإلدد كال كجلللويدديكليتددهكهددهكالحدد كاامثدد ككإ ار الم ر ددة،كلأ كمالددي راهككإ ار 
الم ر دة،كبد كأ كالحد كي مد ك دهكال ر لد كا د كال لامد كالث ي يدةكلاد ر ايككإ ار تجويحكمالدي راهك
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م ر ددددةك يا ددددةككإ ار ا دددد كبجدددديءكلا  امددددةكبل ددددةكال شددددير ك ددددهكالم ر ددددةكال ددددهكهددددهكم  دددديحك ج لدددداك
 دددددهكاللاليدددددديهكالم حددددد  كاامر  يددددددة،كك(Oregon)كلمجئمدددددي ا .كأور دددددهكال راتددددددةك دددددهكويم ددددددة
كلات و مهكال راتةكأت لبك ح ل كالمح ل .

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
الم ر دةكجويحديمكألكإو ياديمكلهده:ك)جئد ككإ ار أ كهجي كتد ةكالامد كث ي يدةك دهكمالدي راهك -

،ك.الم  لميه،كهي  كالمجئمة،كأجئمةكالم ي أ كلال  دليع،كال م يديه،كاا درا ،كال يدي  (
لأ كهاسكال لام كم  او ةكال  ايكبدال عكررد كأ ك د كمجاديكي  بدركايمد كمتد   كالحد ك

كاا ا.

 الدراسات األجنبية :ثالثاً 
 المتغير التابع: الحكم الرشيد -ب

1.Osibanjo ,O.A Adeniji, A.A, (2013), Impact of Organizational 

Culture on Human Resource Practices  

 مفن مختفارة عينفة علفى دراسفة  :البشفر ة المفوارد علفى ممارسفات التنظيميفة الثقاففة أثفر"
  "الخاصة النيجير ة الجامعات

 الجة  ه الالشر ة الملار  مميرتيه ا   ال جئيمية الث ي ة أثر لم ر ة ال راتة هاس ه  ه
 متد ولبك(237ا د ك) هحصدي ات ال ح لد  لاتد ج  جلولر دي،  ده الويصدة مد كالويم ديه مو ير 

 .ا لاي ال راتة ل ابل  او ييرهي    ال ه الويم يهكالويصة  ه
 :النتائج التالية إلى الدراسة وتوصلت

كا  ار لك ال د ر ب، رامجلبد ال لئلدل، لام يدة ال جئيميدة الث ي دة بدل  لثي دة امادة هجدي  أ  -1
 ال  ليع. لا  ار  ااولر، لهي   ال يم ل ، لأ اء اا اءكاللئي ه،

ال ددددي ،ككالم   دددد اه،ة)ال جئيميكلالث ي ددددةكال لئلددددل،كام يددددةكبددددل كلثي ددددةكاماددددةكهجددددي كأ  -2
كالم   دد اه، ال ددي ،(لبددل  ال دد ر ب بددرامج بددل   لحدد  ال دده الال ددة لأ ك،)المميرتدة

ك مدجكإلد كيتد ل ككالمؤتتةك هكال رار صجيعكأل ات ار  أ    جه ال جئيمية،ك)المميرتيه
ك.ل ملئ ل  المصممة ال  ر ب برامج  ه لمميرتي ا كم    ا ا كلايما 

ا د ك المدلئ ل   تيا  تلفك)المميرتة الم    اه، ال ي ، ال جئيمية اليلث ي ة الم ر ةكأ  -3
كبدد  كاللدد ،كم جدديل ك ددهكمادديما كو دد كا دد كمتدديا  ا كلاليل دديلهكال جئيميددة،كااحدد ا ك ادد 

كمجا . م لا، هل مي م ر ة محيللة  ه اللاه م كإ ياة
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2.(Huque 2011) The Relationship Between Knowledge Management and 

Organizational Culture: An Examination of Culture Factors that Support 

the Flow and Management of Knowledge Within an Organization. 

 دور المساتلة والحوكمة في تع    الم  د من اآلليات البيروقراطية

لاللاددلفكا دد كج دديطكك،آليدديهكالمتدديءلةك ددهكبددجلم يشكا دد كةكإلدد كال  ددرفهدد  هكال راتدد
م يجيددديهكال ادددل ر،كلاا مددد هكال راتدددةكا ددد كمراو ددداكل ح لددد كاللثدددي  كالمجشدددلر ك ال دددل كلال ددد لكلا 

كهكالمل اجيةكلمؤتتيهكبجلم يش.لالم  لميهكلالبييجيهكالمحص ةكم كال  يرا

 : التي توصلت لها الدراسة أهم النتائج

آلييهكالمتيءلةكال او يةك هكالمجئميهكات ار ةكرلرك  يلةكجئدرامكلألل ديعكالتييتديةكأ كك .1
ك.لاالا صي يةكلاالو مياية

إل ك     ك م دل كك ار مايلالةكب ابل كالمتيءلةكال  كأ كت هكااتيللبكالح لثةك هكاتالك .2
 ك.المؤتتيهكل ح ل كااه افكالمرول كإ ار الم لر  كم ك

المجئمدددديهك ح دددديجكإلدددد ك   لدددد ك لركمؤتتدددديهكالمو مدددد،كالمدددد جهككال ددددلا حكال او يددددةك ددددهك .3
 .لالبرلمي كلال وي كلااح ابكالتييتيةكلاتام 

 :كال هك لص هكلايكال راتةكأه كال لصييه

جحلك     كآلييهكالمتيءلةكالويرويةكل دمي كالح د كالصديلحكك–بو يةكك– رلر كال م كك .4
 . هكبجلم يش

 .آلييهكللتي  كالبلرلاراايةكل تال كالمتيءلة رلر كال م كا  ك ا كالم   كم كك .5
لاج وياليهكك رلر ك     كال ي كالمر الاةكاليل يم راايةكمث كتيي  كال يجل كلح لمكاالجتي ك .6

 .حر كج  اةكبا فك ال ركجئي كالمتيءلة

3.Uddin, (2010) Impact of Good Governance on Development in 

Bangladesh 

 تأثير الحكم الرشيد على التنمية في بنجالدي  
هدد  هكال راتددةكإلدد كم ر ددةك ددأثلرك ابلدد كمالددي ئكالح دد كالرشددل كا دد كال جميددةكالمح يددةك ددهكك

أ ك ابلدد كم دديللركك:ل يجددهكالج ددي جك،بددجوم يش،كحلدد كإ كالح دد كالرشددل كأحدد كأهدد كشددرلطكال جميددة
ليش  كال تي كا الةك بلر كأمدي كك،ال م هالح  كالرشل ك هكبجوم يشكأمركجي ركالح ل ك هكاللاا،ك

اركليتددددهكشدددد ي ة،كأمدددديكأهدددد ك مدددديكأ كام يددددةكصددددج،كال ددددركك، ابلدددد كالح دددد كالرشددددل ك ددددهكبددددجوم يش
:ك رلر ك ابل كم يللركالح  كالرشل ك هكومي،كالولاجدبك دهكبدجوم يش،كلبدا كالم  د كال لصييه
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لثددلر كج تدديةكل    دد ككمدد كالواددل كل ددرعكم دديللركالح دد كالرشددل كا دد ك دد كااصدد   ،كمدد،كالحيوددة
ك.الح  كالرشل 

4.Norman etal.,(2010) The impact of positivity and transparency on 

trust in leaders and their perceived effectiveness 

 .تهمعليوفابالر سات  الثقة على يجابيةواإل الشفافية أثر

 دهك المرؤلتدل  ث دة مت ل ك ا   الش ي ية  بجه أثر ا   ال  رف إل  ال راتة هاس ه  ه
اشلا هك الش   او ييره     مشير  ( 614 )  هكال راتة الجة ل مث ه .ل  يلل ا لا راكا  الر ي 

ك :ال يلية ال راتة  ر ييه الو الير اامر  ية الم ح   اليللالييه  لللرا ل  هكلالية

ك . يا المرؤلتل  ث ةلككالج تية ل   راه الر ي   بجه بل  إلويبيةاماةك  لو  .1
ك . يا ال يال ل  لث ة الر ي  ا صي  ش ي ية بل  يةإحصي  اللةك ااه إلويبية اماة  لو  .2
 .ل  يلل ا ال يال ل  ل  لي  ا صي كالر ي  ش ي ية بل  إلويبية اماة  لو  .3

 :التالية للنتائج الدراسة وتوصلت

 ث دة  رودة  ده  دؤثر لويبيدةات الج تدية ا را دا لمتد ل ك الدر ي  شد ي ية متد ل ك أ  .1
ك.ل  يلل ا المرؤلتل كلا راكا 

لصدج،ك الم مدة الم  لمديه لاد   لي د   ال د را ا  لثد  الداي اليلمد لر ث دة أكثدر ال ديم ل  إ  .2
 ا د  جمديا كلك المجي تدة، ال جئيمديه ا د  ال ر لد  ي دل ك أال ااكبدر  يل حد ي ال دراراه،

  المجئمة. جويح أمي  ااكبر ال ا ل  ال يم ل ك يش       اال ، الم ي  ال يم ل ك ه
  دراهك ا د  ال ل دب  تد اي، ال ديم ل  مد، شد ي ة ا صدياله جئدي    بجد  ال ده  ار ات أ  .3

 .المؤتتة  لاوااي ال ه الكتي 
لمتد ل ك لاالل د ا ، الر دي،  ده   مثد  إلويبيدة ج دي ج اليلث دة المد لر   إحتدي  اد  لجد ج .5

 .اا اء  ه م مل 
 .ول   تم ة  م    الويروه الومالر م، اماي اي  ه الش ي ية    يم  ال ه  ار ات .6

 وتوصلت الدراسة للتوصيات التالية:

باد فك المرؤلتدل  مد، ال  يمد   ده شد ي ية أكثدر أتديللب إ الديع ال درلر  ال راتدة ألصده .1
ك.المجئمة أ اء  راو، ألايه  ه ويصة اليلرؤتيء الث ة   ي  



90 
 

ال د راهككالث دةك  دي  كودم كمد ك  يمم ا ك هكإلويبيةكأكثركي لجلاكأ ءكالرؤتيكا  كلجالله .2
المو   ددةككااحدد ا كمدد،كلال ددأا  كلالمرلجددةكال  دديؤ ،كبددرلحكال حدد يلككلام يجددي ا ،كالمرؤلتددل 

 .لال  الم مة الوا  لل ، الجويح  ح ل  ا   لاتصرار المجئمة، لاي    رعكال ه
5. chi, Li-chiu(2009) “Do Transparency and Disclosure Predict Firm 

Performance?”, Taiwan Market, National Formosa 

ك هل يمكن للشفافية واالفصا  التنب  بأدات الم سسة
م ر ددةكأثددركاالودد مفك ددهكمتدد ل كوددل  كالشدد ي ية،كلاال صدديحكا دد ككهدد  هكال راتددةكإلدد 

حودددد كالمؤتتددددةكلامددددركك:أ اءكالمؤتتدددديهك ددددهك دددديللا .كل جيللددددهكال راتددددةكثمثددددةكم للددددراه،كهدددده
المؤتتةكلالج لاكالمديلهكلادي،كلاتد و مهكال راتدةكأكثدركالجمدياجكاتد و اميمك دهكايدي كأ اءكشدر يهك

ك.(2005.كTobin's-Qااملا كال كال وربةكلهلكجملاجك

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

لمدديهك ددي كالشددر يهكااهكال صددجللكالمر  دد،ك ددهكمميرتددةكالشدد ي يةكلات صدديحكادد كالم   -أ
 أ اؤهيكأ   .

بدددل كاا اءكالك دددهكل شدددر يهكمددد،كودددل  كمميرتددديهكات صددديحكاددد ككإلوددديبههجدددي كار الددديطك -ب
كالم  لميه.

 وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات والتي كان من أهمها:

 م ل كومي،كالمتيهمل كم كاالامعكا  كالم  لمديهكلالبييجديهك دهكحلجادي،كلالمصد اايةك -أ
 ام ييهكا وياكال راراهكالحتيتةك هكالشر ة.ايليةكبا فك حتل ك

يهكلويبي رلر كات و ا كال لايةكالراو ةكالمر   ،كل يي كأ اءكالشر يهكلاللالفكا  كات -ب
 .ا لايل     هي،كلاك شيفكج يطكال  لكلال ل بك

6.Berggrenc& Bernshteyn 2007 Organizational transparency drives 

company performance.  

 أدات الشركة تحسنالشفافية التنظيمية 
  دددي  ككار ددد كاددد كل مجئمدددةك جي تددديةكملددد  كو ددد كإم يجيدددةك ل ددديحكال راتدددةكإلددد كهددداسكهددد  هك

المجئمددةككاتدد را لوييهك ج لدداكال راتددةكا دد كلر دد ه،كالالشددريككالمددي كرأ كلدد  كال جئيميددةكالشدد ي ية
كتدي ك دهكموملادةكمصديج،كال راتدةكا د كهداسكلاال دهك،ات ار دةكالمتد لييهكلومي،كلو  ايكش ي ة

  ده و ميدة مؤتتدة1000 مد  اكثدركود مي ايك    كلال هكاامر  ية،كالم ح  كاللالييهك هكمي لل
ك.للة18   ح    للة 193
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 :الدراسة نتائج ومن
 ال جئيمية. الش ي ية   ي   وم  م  أ ا اي ل حتل  وي   والاه المجئميه   وا -1
كللدال  المجئمدة، اتد را لوييه  ج لدا  ده ل ك  دة أهميدةكااكثدر الم للدر الملئ دل ككيمثد  -2

 الت را لوييهكالجيوحكال ج لاك هكولهر يمككاجصرامككالمح    كالملئ ل كا  كي  بركالح يى
 المجئمة.

 ااور .كالتلمككالام كم كأكبركالش  كاالت ثمير ةكال راراهكا  كالالشر ةكال  راهك ؤثر -3
اد كك ب و ي ادي   دل  لال شد ي ة ااهد اف و د  ا د  الالحد  الد  الشدر يه موملادة   م  -4

 ات ار ة. المت لييه  هكومي، ال يم ل 
 المؤتتة. أ اء ا   إلويبيي  أثلرامك ال جئيمية الش ي ية       لؤثر -5
اديمممك   د  ك  مدي االتد را لوية،  ج لدا  ده ال صدلر أل ال ود   و ديع إلد  الشد ي ية  دؤ ي -6

 ال م . تلمك  ه الم مل  اا اء اليك الملئ ل  ا   لالح يى واب  ه ر يتيمك
 :الدراسة توصيات أهم ومن
لجاللدهك  تدي كاالتدد را لويةكإلد كاجيصدركألكأهدد افكلا دحةك م د كالمددلئ ل كمد كإ الياادديك -1

،ك يا يددةالتدداللة،ك  جدد ميكلدد  كصددييرةكأهدد افكايب ددةكل  ح لدد ،كل  دد  كالملئ ددل كب ج لدداهيكال
 إلدد  لددؤ يكاا ددرا كالأهدد افكااله مددي  ليدديبكاالتدد را لوييهكالمحدد   كلاللا ددحةكلادد  ك

ك.اا اء   ل
ل دمي ك ام يدةلكلجاللهكال م كا  كل ،كاتد را لويةكلا دحةكلم تدمةكإلد كأهد افك ر د  ك -2

ك.ل  يم ل  هي  ة مشير ة  ح ل 
لجاللددهك ح لدد كااهدد افكال ر يددةك ددهك لر كحيددي كالملئددلكال ددهك شددم ك جميددةكا را دداكل  لددي ك -3

كالمجئمدددةك دددهكهدددااكالمتددد ل كمددد كالشددد ي يةكملددد  ك جي تددديةأ اءسكلام يجددديهك رال ددداكلي  بدددرك
 .المالحلثة

 الدراسات السابقة: علىالتعقيب  3.3
ل  دددحكمددد كادددرعكال راتددديهكالتددديال ةكأ كالث ي دددةكال جئيميدددةكالحيودددةكلم  ددد كمددد كال راتدددة،ك

مدديكل   د كالأال دي كالث ي ددةكلككلوصلصديمكمديكل   د ك ددهكال مادةكبدل كالث ي ددةكال جئيميدةكلالح د كالرشدل ،
حلددد كأ كأر دددبكال راتددديهكالم دددل ر ك دددهكهدددااكالصددد  ك ددد ر كلالح ددد كالرشدددل كلأال دددي س،كك،ال جئيميدددة

م للددراهكأوددر ،ك  دد كيصدد كالاليحدد كل راتددةكلاحدد  ك دد ر كاماددةكلككال ماددةكبددل كالث ي ددةكال جئيميددة
لدددال كيأمدد كالاليحددد كمددد كودددم كهددداسكال راتدددةكأ كك؛بال  ددداميكالدددال عكالم للددر  كمل دددلعكال راتدددة

ك.يتيه ك هك لوياكاج اليسكالاليحثل كل راتةكالم للر  كلاما اميكبال  امي



92 
 

 ال ك   كالاليح كلاواكشدحك دهكال راتديهكال دهكجياشدهكالث ي دةكال جئيميدةكلالح د كالرشدل كك
ك هكالمؤتتيهكااه يةكلوصلصيمكال  تالجية.ك

 والدراسات السابقة:نقاط االتفاق بين هذا البحث  .أ
 لللهكهااكالالح كأهميةكلمل لاهكالث ي ةكال جئيميةكلالح  كالرشل . .1
ا   هكم ئ كال راتيهكالتيال ةكمد،ك راتد هكال  دايك دهكالم للدركالمتد   كلالدال عك .2

ا وددرك ددهكالم للددركال دديال،كل ددهكمددجاجكال راتددة)المجاجكاللصدد ه(كلأي دديمك ددهكأ لاهك
 ال راتيه)االت بيي (.

الث ي ددةكال جئيميددةكلاجيصددرهي،كلهددااكل  دد كمدد،كهددااككا دد هكالتدديال ةكر دد هكال راتددي .3
 الالح كالايكلر  كا  كأه كاجيصركالث ي ةكال جئيمية.

أ كم للددركالث ي ددةكال جئيميددةكلدداكاماددةكمدد،كرلددرسكمدد ككا دد ا   ددهكم ئدد كال راتدديهك .4
 الم للراه.

 نقاط االختالف وما يمي  هذا البحث عن الدراسات السابقة: .ب
الالحدد كا دد كالح دد كالرشددل ك م للددرك دديال،كل ددأثركالدديلم للركالمتدد   كالث ي ددةكر دد كهددااك .1

لا ددد كحددد كك،اددديكالاليحددد لا لمددد كودددم كال راتددديهكالتددديال ةكال دددهكاا ددد،كك،ال جئيميدددة
كم كألا  كال راتيهكال هك حيل كأ ك الح ك هكال ماةكبل كالم للر  .ك    كا ماك

مؤتتددديهكال مددد ككا ددد أل كال راتددديهكال دددهكتددد اب كك  ددد  كحددد كا ددد كالاليحددد ككا ددد  .2
تددلاءك يجددهك يمدديكل   دد كاليلث ي ددةكال جئيميددةككااه ددهكلوصلصدديمكالوم يدديهكالث ي يددة،

ال  تالجيةكألكال ربيةكألكااوجبية،كلهلكميكي  بركمل  كل الح ك هكالكشلكلال  رفك
كأهميةكالث ي ةكال جئيميةك هكالمو م،كالم جهكال  تالجه.ككا  

اكالاليحدد كمدد كال راتدديهكالتديال ةكاتدد ج ج؛كأجدداكالك لودد كأيكيدا مد كوددم كمدديكاا دد،ك .3
 راتةكمح يةك  تالجيةكألكاربيةكألكأوجبيةك  اديب كمد،كال راتدةكالحيليدةكمد كحلد ك

ك الد ك  د كاو   دهكوميد،كال راتديهكالتديال ةككا د المل لعكلمو م،كال راتدة،كلبجديءم
كم،ك رات هكالحيليةك هكالا فكل هكمو م،كال راتةكلالج ا.

 الستفادة من الدراسات السابقة.أوجه ا

  ل يحكمش  ةكالالح كالش  كلا ح. -1
  ل يحكأهميةكلأه افكالالح . -2
  ح ل كالمجاجكالايكتل ال،ك هكات كمي كالالح . -3
  ح ل كم للراهكالالح كال هكتل  ك جيللايكأثجيءكات كميلا. -4
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 االت  ي  كم كالمراو،كلال لر يهكلال راتيهكال  مية. -5
 و هكللا ح.ك ح ل كال ول كالالحثيةكالش   -6
 االت  ي  كم كالج ي جكلال لصييه. -7

كارعكاتايركالجئريكلااسكال راتةك  كاالت  ي  كم كال راتيهكالتيال ةك ه -8
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 ( الفجوة البحثية3-1)6 جدول رقم
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

 ر ددددد هكا ددددد كالم للدددددركالمتددددد   ك
ال جئيميدددددددددةكال ددددددددد  كامادددددددددةكالث ي دددددددددةك
كم للراهكم  راة

)اتبدددددددددددددددددددد اعكات اري،كتدددددددددددددددددددد ل ييهك
كإ ار ك،االل ددددد ا كالدددددلئي هك،الملااجدددددة
متددددد ل كاا اءكالدددددلئي ه،كك،الم ر دددددة

اا اءكاتلك رلجدددددددددددددددددددده،كاالج مدددددددددددددددددددديءك
ال جئيمددددددددددده،كملاوادددددددددددةكاا مددددددددددديه،ك
ال اددل ركال جئيمددده،ك حتدددل كاا اء،ك

كالت ل كات اري(

 ددددد كال ابلددددد كا ددددد كالويم ددددديه،ك 
ال ادديعكال ددي ،كالشددر يه،ككالمدد ار ،

ال اددددددددددددديعكال تددددددددددددد ري،كالموددددددددددددديل ك
ك.المح ية

 ر ددد هكا ددد كالم للددددركال ددديال،كالح دددد ك
ل جيلل ددددددداك م للدددددددركمتددددددد   ككالرشددددددل 

ال ددددددددد  كمددددددددد كالم للدددددددددراهككلار اليادددددددددا
كك.ال يال ة

)المتدددددددددددددددي  ةكاال ار دددددددددددددددة،كال جميدددددددددددددددةك
المتددد  امة،كم ي حدددةكال تدددي ،كال تدددي ك

كاال اري،ك(ك

ة،كال للددكإ ار )كك*ك دد كال ابلدد كا دد 
الويم دددددددديه،كالشددددددددر يه،كالددددددددل اراهك
لالمجئمددددديهكالح لميدددددة،كالمجئمددددديهك

كرلركالح لمية(ك

 اددددد  ك ادددددرمكال راتددددديهكالتددددديال ةك
ك راتددديهك  تدددالجيةكألكاربيدددةك تدددلاءم
ألكأوجبيددددددددةكإلدددددددد كربدددددددد كالم للددددددددر  ك
مو م ددددل كالم للدددددركالمتددددد   )الث ي ةك
ال جئيميددددة(،كلالم للددددركال دددديال،)الح  ك

كالرشل (.
 ال راتدددددددديهكلدددددددد ك ر دددددددد كأيكمدددددددد ك

التددديال ةكا ددد كالث ي دددةكال جئيميدددةك دددهك
الوم يددددددددددددددددديهكااه يدددددددددددددددددةكالث ي دددددددددددددددددةك

كال  تالجية.

 تددل  كال ر لدد كوددم كهدداسكال راتددةك
ا دددد كالث ي ددددةكال جئيميددددةكلاجيصددددرهيك

ك هكالوم ييهكالث ي يةكال  تالجية
 م ر ددةك لركالث ي ددةكال جئيميددةك ددهك

 حتدددل كمتددد ل كالح ددد كالرشدددل ك ددددهك
كجية.الوم ييهكالث ي يةكال  تال

 الدراسات السابقة على بناتً  :جرد بواسطة الباحث
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 الفصل الرابع
 منهج الدراسة وتحليل البيانات

 مقدمة: 4.1
وراءي  بركمدجاجكال راتدةكلك الويجدبكال ابي دهكمد ككإجودي ا داكمحدلرامكر يتديمكلد  كمد كوملداكا 

هكل  لصدد كحصدي ال ح لدد كاتكودراءال راتدة،كلادد كار  داكلدد  كالحصدل كا دد كالبييجديهكالما لالددةكت
إل كالج ي جكال هكل  ك  تلرهيك هك لءكأ بييهكال راتةكالم    ةكالمل لعكال راتدة،كلاليل ديلهك ح د ك

كااه افكال هك ت  كإل ك ح ي اي.ك

الم ال،كلمو م،كلالجةكال راتة،كل ال كأ ا كال راتةككحل ك جيل كهااكال ص كلص يكل مجاج
المتددد و مةكلار  دددةكإاددد ا هيكل ي يدددةكبجي اددديكل ال رهدددي،كلمددد  كصددد اايكلثالي ادددي،كل ج ادددهكال صددد ك

يةكال دددهكاتددد و مهك دددهك ح لددد كالبييجددديهكلاتددد ومصكالج دددي ج،كل يمددديكل دددهكحصدددي اليلم يلوددديهكات
كاه.وراءلصلكلااسكات

 منهج الدارسة: 4.2
 ح لدد كأهدد افكال راتددةكاددي كالاليحدد كاليتدد و ا كالمددجاجكاللصدد هكال ح ل ددهكالددايكمدد كأودد ك

حيل كم كوملاكلصلكالئيهر كمل لعكال راتة،كل ح ل كبييجي اي،كلال ماةكبل كم لجي ايكلا راءك
 .ال هك ارحكحللايكلال م ييهكال هك   مجايكلا ثيركال هك ح ثاي

جدداك"المددجاجكالددايكيتدد  كللصددلكالئددلاهركلي درفكالحمدد اجهكالمددجاجكاللصدد هكال ح ل ددهكالأ
ألكااحدد ا كالم يصددر ،كألكالراهجددةك اددلكأحدد كأشدد ي كال ح لدد كلال  تددلركالمددجئ كللصددلكئدديهر كألك
مشدد  ة،كلي دد  كبييجدديهكادد كوصددي صكم لجددةك ددهكاللاادد،،كل  ا ددبكم ر ددةكالمشددير ل ك ددهكال ارتددةك

ك(.2006:100)الحم اجه،ككلالئلاهركال هكج رتايكلاالايهكال هكجت  م ايكلوم،كالبييجيه"
 وقد استخدم الباحث مصدر ن أساسيين للمعلومات هما:

:كحل كا واكالاليح ك هكم يلوةكاتاديركالجئدريكل  راتدةكإلد كمصدي ركالمصادر الثانوية .1
البييجدددديهكالثيجليددددةكلال ددددهك  مثدددد ك ددددهكالك ددددبكلالمراودددد،كال ربيددددةكلااوجبيددددةكااهكال ماددددة،ك

لااالحددددي كلال راتدددديهكالتدددديال ةكال ددددهك جيللددددهكمل ددددلعككلالدددد لر يهكلالم دددديالهكلال  ددددير ر،
 ال ارتة،كلالالح كلالمايل ةك هكملاا،كاتج رجهكالمو   ة.
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:كلم يلوددةكالولاجددبكال ح ل يددةكلمل ددلعكال راتددةكلوددأكالاليحدد كإلدد كومدد،كالمصففادر األوليففة .2
لاددددااك البييجدددديهكاالليددددةكمدددد كوددددم كاالتدددد اليجةك ددددأ ا كر يتددددةكل  راتددددة،كصددددممهكوصيصدددديكم

 اللرع.

 مجتمع الدراسة وعينته: 4.3
 انقسمت إلى مرحلتين:

ل ي كالاد فكال أكد كمد كتدممةكك؛ات اليجةك30 ل  ،كلكك،الجةككاشلا ية:ك  كاو ييركالمرحلة األولى
اا ا كالمت و مةك هكال راتةكم كوم كحتيبكالصد مكلالثالديه،كلاد ك أكد كالاليحد كمد كصدمحيةك

كاالت اليجة.
 دددد كاتدددد و ا ككحلدددد ،كالكل الدددد،كال ل  دددد،كالابي ددددهلبييجدددديهك ل  دددد،كال ددددال ك  دددد كا  ددددحكأ ك

كم  ميةكلإويالةكا  ك ر ييهكال راتة.ككاالو اليراهكالم
 كدل كمو مد،كال راتدةكمد كأا ديءكالوم يديهكال ملميدةك دهكالوم يديهكالث ي يدةكك:المرحلفة الثانيفةك

ك ار اتك-(كحتدبكآودرك حد لثيهكل ار كال او يدة1483المتو ةك هكاايعكر  ،كلي د  ركاد  ه كبدددك)
كاشدلا يةككالدأ كالاليحد كاو ديركالجدةكاال يدة،كا مديمك2016ك 4ك 21ب دير خكك-ال يمةكل شد ل كال يمدة

ل  يمكل  ر لبكات اريك هكالوم ييه،كالحلد كيمثد كهداسكال لجدةكأا ديءكالوم يدةكال ملميدةكالمديك لاديك
لالد كل  ديمكلم ي لدةكا دلامكك309ك ب  كا  كأ را كال لجةكلكك، ار ،كلرؤتيءكمويل كات ار مو  كات

كرلبلرهكميتل .

ك

ك

 :أداة الدراسة 4.4
مدل مساهمة الثقافة التنظيمية في تع    تطبيق معايير الحكفم الرشفيد "  كإا ا كات اليجةكحدل ك

ك".في الجمعيات الثقافية في فلسطين

 :رئيسةوتتكون استبانة الدارسة من ثالثة أقسام 
لهلكاالير كا كالم  لميهكال يمةكا كالمت ولبك)الوج ،كال مر،كالمؤه كال  مه،ككالقسم األول:

كتجلاهكالوبر ،كالمحي ئة،كالمتم كاللئي ه(.
  ددر ،كمل اددةكا دد كأرب ددةكك22الم للددركالمتدد   :ك)الث ي ددةكال جئيميددة(،كل  كددل كمدد كالقسففم الثففاني: 

كموياله:

    112 
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كراه.(ك  6الموي كاال :كال ي كال جئيمية،كل  كل كم ك) -
ك(ك  راه.6الموي كالثيجه:كالم    اهكال جئيمية،كل  كل كم ك) -
ك(ك  راه.5الموي كالثيل :كااارافكال جئيمية،كل  كل كم ك) -
ك(ك  راه.5الموي كالراال،:كال لا يهكال جئيمية،كل  كل كم ك) -

 تد ةك  در كمل ادةكا د كك52ال يال،:ك)كم يللركالح  كالرشل (،كل  كدل كمد ككالم للرالقسم الثالث: 
كموياله:
 (ك  راه.6الموي كاال :كالمشير ة،كل  كل كم ك) -
ك(ك  راه.6الموي كالثيجه:كح  كال يجل ،كل  كل كم ك) -
 (ك  راه.7الموي كالثيل :كالش ي ية،كل  كل كم ك) -
 (ك  راه.6الموي كالراال،:كاالت ويالة،كل  كل كم ك) -
 (ك  راه.5الموي كالويم :كال لا  ،كل  كل كم ك) -
 (ك  راه.5التي  :كالمتيلا ،كل  كل كم ك)الموي ك -
 (ك  راه.5الموي كالتيال،:كال  يلية،كل  كل كم ك) -
 (ك  راه.6الموي كالثيم :كالمحيتالة،كل  كل كم ك) -
ك(ك  راه.6الموي كال يت،:كالرؤيةكاالت را لوية،كل  كل كم ك) -

تبيان حسفب وتم استخدام مقيا  ليكرت الخماسفي لقيفا  اسفتجابات المبحفوثين لفقفرات االسف
 (:1-4جدول )

 ( درجات مقيا  ليكرت الخماسي1-4)7جدول رقم:
 موافق بشدة موافق محايد وير موافق وير موافق بشدة االستجابة
 5ك4ك3ك2ك1كال روة

(كلمتدد ويالةك"كرلددركملا دد كالشدد  ك"كلبددال كي ددل كالددل  كالجتددبهك1او دديركالاليحدد كال روددةك)
ك%كلهلكل جيتبكم،كهاسكاالت ويالة.20هلك هكهاسكالحيلةك

 صدق االستبانة: 4.5
(،ك2010:105ص مكاالت اليجةكي جهك"أ كي ي كاالت بيي كميكل ،كل ييتدا"ك)الوروديلي،

 مددديكي صددد كاليلصددد مك"شدددمل كاالت  صددديءكلكددد كال جيصدددركال دددهكلودددبكأ ك ددد و ك دددهكال ح لددد كمددد ك
م المددةكلكدد كمدد كيتدد و ماي"ككجيحيددة،كلل ددلحك  را ادديكلم ر ا ادديكمدد كجيحيددةكثيجيددة،كالحلدد ك كددل ك

ك(.كلا ك  كال أك كم كص مكاالت اليجةكالار   ل :2001)ابل اهكلآورل ،ك
 صدق أداة الدراسة:
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اكمدددد كك،المح مددددل كاالتدددد اليجةكمدددد كلواددددةكجئددددركي صدددد كالصدددد م أ كلو دددديركالاليحدددد كادددد  م
كالمح مدددددددل كالم وصصدددددددل ك دددددددهكمودددددددي كالئددددددديهر كألكالمشددددددد  ةكمل دددددددلعكال راتدددددددةك)الوروددددددديلي،

كمدددد 10(،كحلددد ك ددد كادددرعكاالتددد اليجةكا ددد كموملادددةكمددد كالمح مدددل ك أل دددهكمددد ك2010:107
،كلادد ك(2لأتددميءكالمح مددل كالدديلم ح كرادد ك)،كلالح دد كالرشددل ك ار  ددهكاتكل م وصصددالكل كددي يملاا

كب ك راءكالمح مل كلامهخ  دي ةكلحدافكل  د ل ك دهك دلءكالم  رحديهكإمديكل د  كمد كك وراءات وبهخ
ك(.4الم ح كرا ك)اجئركك،يي ك هكصلر اكالجاي يةورجكاالت بالم  مة،كلبال ك

كصدق المقيا : -أ
ي صد كالصد مكاال تديمكالد او هكمد  كا تديمك د ك  در كك:Internal Validityألالم:كاال تديمكالد او هك

مددد ك  دددراهكاالتددد اليجةكمددد،كالمودددي كالدددايك ج مدددهكإليددداكهددداسكال  دددر ،كلاددد كادددي كالاليحددد كالحتددديبكاال تددديمك
ودددم كحتددديبكم ددديممهكاالر الددديطكبدددل ك ددد ك  دددر كمددد ك  دددراهكموددديالهكالددد او هكلمتددد اليجةكلالددد كمددد ك

كاالت اليجةكلال روةكالك يةكل موي كج تا.

(كم يمدد كاالر الدديطكبددل ك دد ك  ددر كمدد ك  ددراهكموددي ك"ال ددي كال جئيميددة"ك2-4لل ددحكودد ل ك)
لال رودددةكالك يدددةكل مودددي ،كلالدددايكلبدددل كأ كم ددديممهكاالر الددديطكالمبلجدددةك الدددةكاجددد كمتددد ل كم جليدددةك

0.05≥αكلبال كي  بركالموي كصي مكلميكل ،كل ييتا.ك
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "القيم التنظيمية" والدرجة  (2-4)8جدول رقم:

 .الكلية للمجال

 الفقرة م
معامل 
سبيرمان 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 693.ك.لويبيةالوم يةكاليلت ل ييهكاتكإ ار ل    كمو  كك .1
 0.000* 755.كالوم يةكاي كال تيمحكلال كيم كلال الع.كإ ار ي   كمو  كك .2
 0.000* 857.كالوم يةكمب أكالمتيلا ك هكم يم ةكااا يء.كإ ار مو  ككلج اجك .3
 0.000* 829.ك  ل ركاي كاالج ميءكل  كأا يءكالوم يةكال ملميةك او كالوم ية.ك .4
 0.000* 859. مب أكالك يء ك هك  للجيهكال يم ل كالوم ية.ك ار ي  م كمو  كاتك .5
 0.000* 817. لالمالي ر  .ك،كااا يءكالمب ال  ار يح   كمو  كاتك .6

 .α≤0.05يًا عند مستول داللة إحصائاالرتباط دال  *
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من فقرات مجال "المعتقدات معامل االرتباط بين كل فقرة  (3-4)9جدول رقم:
 .التنظيمية" والدرجة الكلية للمجال

 الفقرة م
معامل 
سبيرمان 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000*ك855.كيشير كأا يءكالوم يةكال ملميةك هكصجياةكال راراه.ك .1
 0.000*ك777.كللو ك هكالوم يةكجئي كل   هكالش يليكم كااا يء.ك .2
 0.000*ك837.كاهكال م .إوراءويصكب التي كك،الوم يةكم كوم ك لل كح ل ل  كال م ك هكك .3
 0.000*ك795.كلااا يءك يميكل    كبول  كال م .ك ار  لو كرؤيةكمش ر ةك هكالوم يةكبل كاتك .4
 0.000* 852.كيشير كأا يءكالوم يةكال ملميةك هكل ،كرؤ كلتييتيهكالوم ية.ك .5
 0.000*ك719.كال لللرك هكجئ كال م كلآليي اكتلفكي ل كلصيلحا .ي    كااا يءك هكالوم يةكالأ كك .6
 .α≤0.05يًا عند مستول داللة إحصائاالرتباط دال  *

 .معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "األعراف التنظيمية" والدرجة الكلية للمجال (4-4)10جدول رقم:

 الفقرة م
معامل 
سبيرمان 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

مد كحلد كاد  ك  لدل كااودل ك دهكألككا لادي     كالوم يةكالياارافكال جئيميدةكالم  ديرفكك .1
 0.000* 770.كاابكألكاالب كألكاا لاج.

 0.000* 804.ك كر كالوم يةكأا ي ايك هكالمجيتاليهكاالو ميايةكلااايي .كك .2

الوم يةكال  لاليهكا  كالملئلكالمويللكل  لاجل ،كأيديمك يجدهكم يج داككإ ار ياب كمو  كك .3
 0.000* 787.كاالو مياية.

 0.000* 847.كاي كالمصيرحةكلالث ةكالم الي لةكبل كااا يء.ك ار     كاتك .4
 0.000* 735.كا ا .إجوي ككر  كرلا هيكالتيال ل كل و  كأه ك حرصكالوم يةكا  ك ك .5
ك.α≤0.05ييمكاج كمت ل ك اللةكإحصي االر اليطك ا كك*

 .معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "التوقعات التنظيمية" والدرجة الكلية للمجال (5-4)11جدول رقم:

 الفقرة م
معامل 
سبيرمان 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 757.كلؤ يكال يم ل كالوال كالما لالةكل ح ل كأه افكالوم ية.كك .1
 0.000* 860.كالوم يةكميكل لا اكال يم ل كم كحلا  كلم ي آه.كإ ار يح  كمو  كك .2
 0.000* 862.كالوم ية،كاامي كاللئي هكل  يم ل ك لاي.كإ ار يح  كمو  كك .3
 0.000* 850.كالوم يةك هكر ،كم يج ايكل     هيك هكج ل كأا ي اي.كإ ار لا  كمو  كك .4
 0.000* 795.كج يواكلام ا.إل  ك  لي كال يم كم كوم كك .5

 .α≤0.05يًا عند مستول داللة إحصائاالرتباط دال  *
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 .القانون" والدرجة الكلية للمجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "حكم  (6-4)12جدول رقم:

 الفقرة م
معامل 
سبيرمان 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 761. .كا لاي     كالوم يةكاليل لاجل كلااجئمةكلال شر  يهكالمجصلصكك .1
 0.000* 798. المش ر يه.لكك   ل كالوم يةكبجئي كم  لبك يميكلوصكال ايءاهك .2
 0.000* 788. الوم يةكلال يم ل ك لايكاليالت و ا كاامث كلمم  كيهكالوم ية.كإ ار      كك .3
 0.000* 823.  ر ال كالم ي آهكلال راييهك هكالوم يةكبج ي جك  لي كملئ لاي.ك .4
 0.000* 799. او ميايهك لر ةكمج ئمةكلم   كاجايكل وم يةكال ملمية.ك ار ي   كمو  كاتك .5
 0.000* 738.  هكاو مياي اكاليك مي كالجصيبكال يجلجهكاج كا وياكارارا ا.ك ار ل    كمو  كاتك .6

 .α≤0.05يًا عند مستول داللة إحصائاالرتباط دال  *

 .معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "المشاركة" والدرجة الكلية للمجال (7-4)13جدول رقم:

كال  ر ك 
م يم ك
تبلرمي ك
 لمر اليط

ال يمةك
االح ميليةك

(Sig).ك
 0.000* 865.  هكرت كتييتييهكال م ك هكالوم ية.ك ار يشير كرؤتيءكال وي كم،كمو  كاتك .1
 0.000* 862.  هكإا ا كملا جةكالوم ية.ك ار يشير كرؤتيءكال وي كم،كمو  كاتك .2
 0.000* 858. ا اكأمي كالوم يةكال ملمية.إجوي كك ار ي رعكمو  كاتك .3
 0.000* 856. االا راحيهكالم  مةكلاكاليل  يل كم،كالوم يةكال ملمية.ك ار ل ر كمو  كاتك .4
 0.000* 893. ا  ك ال ركأاميلاكم كوم ك الي  كالوبراهكم،كا ور  .ك ار يحرصكمو  كاتك .5
 0.000* 800.كتييتةكالاليبكالم  لحكم،كأا يءكالوم يةكال ملمية.ك ار ل بج كر ي كمو  كاتك .6

 .α≤0.05يًا عند مستول داللة إحصائاالرتباط دال  *

 .معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "الشفافية" والدرجة الكلية للمجال (8-4) جدول رقم:

كال  ر ك 
م يم ك
تبلرمي ك
 لمر اليط

ال يمةك
االح ميليةك

(Sig).ك
 0.000* 810. ال ملمية. جشركالوم يةكارارا ايكاليللتي  كاتامميةكالم يحةكل وم يةكك .1

 ددددد ربكالوم يدددددةكملئ لاددددديكا ددددد كم دددددمل كحددددد كااا ددددديءك دددددهكاالادددددمعكا ددددد كك .2
 0.000* 813. الم  لميه.

 0.000* 846. أجشاةكالوم ية،كلال راراهكلال  ميميه.ككا لايللو كل وم يةكص حةكإلك رلجيةك جشركك .3
 0.000* 838. أا يءكالوم يةكال ملمية.كا لايالمل اجيةكالتجليةكل وم يةكليا ،ككإام ل  كك .4
 0.000* 753.     كالوم يةك  ر ركتجليكا كجشياايكات اريكلالميلهكلل ار كال او ية.ك .5
 0.000* 743.ك    كالوم يةك  ر ركتجليكا كجشياايكات اريكلالميلهكلل ار كالث ي ة.ك .6
 0.000* 823.كأه افكالوم يةكلا حةكل  كااا يءكلال يم ل .ك .7

 .α≤0.05يًا عند مستول داللة إحصائاالرتباط دال  *
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 .معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "االستجابة" والدرجة الكلية للمجال (9-4)14جدول رقم:

كال  ر ك 
م يم ك
تبلرمي ك
 لمر اليط

ال يمةك
االح ميليةك

(Sig).ك
 0.000* 828. اليلحيي كالصرفكالجئركا كمجيا كت جيه .    كالوم يةكالو ميهكلألا يءكك .1
 0.000* 842.     كالوم يةكالو ميهكلألا يءكاليلحيي كالصرفكالجئركا كالوج ك)كأجث كألكا ر(.ك .2
 0.000* 882.     كالوم يةكالو ميهكلألا يءكاليلحيي كالصرفكالجئركا كالمت ل كال  مه.ك .3
 0.000* 854.  رامةكااا يء. ل ركالوم يةكبل ةكام ك  م كاح را كك .4
 0.000* 835.     كالوم يةكو ميهكلألا يءكالش  كمج ئ .ك .5
 0.000* 814.ك الركالوم يةكأجشا ايكالميكيح  ك   ي كو ميهكبول  كايليةكلألا يء.ك .6

 .α≤0.05يًا عند مستول داللة إحصائاالرتباط دال  *

 .االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "التوافق" والدرجة الكلية للمجالمعامل  (10-4)15جدول رقم:

 الفقرة م
معامل 
سبيرمان 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 809.    كالوم يةكتييتيهك ا فكإل ك     كالش لركاليالج ميءكل وم ية.ك .1
 0.000* 785. ل ت ك لركالوم يةكبرلحكالمتؤلليةك ويسكالصيلحكال ي .ك .2
 0.000* 856. الوم يةكمشيك كلم ا اليهكأا يءكالوم يةكال ملمية.كإ ار ل ر كمو  كك .3
 0.000* 826. ال مايهك لأمةكم،كوم ييهكمشيباةكأور .ك ر ال كالوم يةك .4
 0.000* 831.كيح   كااا يءكال مايهكالالةك يميكبلجا ك توركم كأو كمص حةكالوم ية.ك .5

 .α≤0.05يًا عند مستول داللة إحصائاالرتباط دال  *

ك.معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "المساواة" والدرجة الكلية للمجال (11-4)16جدول رقم:

 الفقرة م
معامل 
سبيرمان 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 830. ا كاللئي لكالم ل ر ك هكالوم يةك هكلتي  كاتام كالمح ية.كام ل  كاتك .1
 0.000* 887.  ح  كالوم يةكم ا اليهكلا حةكل لئي ةكالم   كاجاي.ك .2
 0.000* 903. .للو ك هكالوم يةكلوجاك ر كلا اليهكال لئللكالم   كلايك .3
 0.000* 846.كي  ماكم كو ميه. أواكالوم يةكال ل كاالا اليركال  يهكال مر ةكالمو   ةك يميكك .4
 0.000* 812.ك  يم كم،كاليكاالح ييويهكالويصة.للو ك هكالوم يةك ر لاليهكويصةكل ك .5

 .α≤0.05يًا عند مستول داللة إحصائاالرتباط دال  *
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 .الكلية للمجال معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "الفعالية" والدرجة (12-4)17جدول رقم:

 الفقرة م
معامل 
سبيرمان 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 867.  شر كالوم يةك لا رهيكالالشر ةك هك لراهك  ر بياكبل كال  ر كلااور .ك .1
 0.000* 875.  م   كالوم يةكم يللركل يي ك ك  ةكالو ميهكالم  مةكلألا يء.ك .2
 0.000*ك856. ال  ك ج لاهي.  ل كالوم يةكب  لي كالمشير ،كك .3
 0.000* 834.  حت كالوم يةكات و ا كملار هيكالميليةكل  بياكاح ييويهكااا يء.ك .4
 0.000* 797.كللو ك هكالوم يةكأميك كال  ةكالت  الي كالومالر.ك .5

 .α≤0.05يًا عند مستول داللة إحصائاالرتباط دال  *

 .االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "المحاسبة" والدرجة الكلية للمجال معامل (13-4)18جدول رقم:

 الفقرة م
معامل 
سبيرمان 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000*ك711. ا ك  ي هكأوركألكرا بكم كالوم ية.ك ار يم ج،كمو  كاتك .1
 0.000* 818. اهكالم مةكالح كالمويل ل كل لا حكلااجئمة.وراء  واكالوم يةكاتك .2
 0.000* 872. م كاب كالوم يةكال ملمية.كا يال وم يةكهي  ك جئيمهكمصي مكك .3
 0.000* 800. .ل  ا كال يم ل ك هكالوم يةكااجئمةكلال لا حكالما لبك .4
 0.000* 805.      كالوم يةكب   ي كم  لميهكم ص اكللا حةكا كأيكات  تير.كك .5
 0.000* 793.  ،ك هكحي كلالعكمويل يه.ا لا لو كاجياةكل  كال يم ل ،كال  الةك ابل كالو اءاهكك .6

 .α≤0.05يًا عند مستول داللة إحصائاالرتباط دال  *

 .للمجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "الر ية االستراتيجية" والدرجة الكلية  (14-4)19جدول رقم:

 الفقرة م
معامل 
سبيرمان 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 809. وا كال ل  كالم  كل ال ركام كالوم ية.ك ار ي  كمو  كاتك .1
 0.000* 814. ا  ك ال ركأه ا اكم كأو كو مةكااويي كال ي مة.كك ار ي م كمو  كاتك .2
 0.000* 799. ح ل كأ ميهكالكمشيك كمح م ة.  واكالوم يةكاراراهكمت  ب يةكم كأو كمج،كك .3
 0.000* 811. .ل  كالوم يةكرتيلةكمح   ك .4
 0.000* 845.كل  كالوم يةكأه افكلاا ية.ك .5
 0.000* 835. .ل  كالوم يةكواةكل ال ركاما ايكم،كالوايهكالممللةكلالميجحةك .6

 .α≤0.05يًا عند مستول داللة إحصائاالرتباط دال  *
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 Structure Validityثانيًا: الصدق البنائي 

ي  بدركالصدد مكالبجدي هكأحدد كم ديلي كصدد مكاا ا كالددايكي دي كمدد  ك ح د كااهدد افكال ددهك
 ر دد كاا ا كاللصددل كإللاددي،كل بددل كمدد  كار الدديطك دد كموددي كمدد كمودديالهكال راتددةكاليل روددةكالك يددةك

كل  راهكاالت اليجة.
معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت المحور األول "الثقافة التنظيمية" والدرجة  (15-4)20جدول رقم:

 .الكلية للمحور

 الفقرة م
معامل 
سبيرمان 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 834.كالموي كاال :كال ي كال جئيمية.ك .1
 0.000* 901.كالموي كالثيجه:كالم    اهكال جئيمية.ك .2
 0.000* 897.كالثيل :كااارافكال جئيمية.الموي كك .3
 0.000* 912.كالموي كالراال،:كال لا يهكال جئيمية.ك .4

 .α≤0.05يًا عند مستول داللة إحصائاالرتباط دال  *

معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت المحور الثاني "الحكم الرشيد"  (16-4)21جدول رقم:
 .الكلية للمحوروالدرجة 

 الفقرة م
معامل 
سبيرمان 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 846.كالموي كاال :كح  كال يجل .ك .1
 0.000* 873. الموي كالثيجه:كالمشير ة.ك .2
 0.000* 916. الموي كالثيل :كالش ي ية.ك .3
 0.000* 900. الموي كالراال،:كاالت ويالة.ك .4
 0.000* 926. الموي كالويم :كال لا  .ك .5
 0.000* 904. الموي كالتي  :كالمتيلا .ك .6
 0.000* 898. الموي كالتيال،:كال  يلية.ك .7
 0.000* 887. الموي كالثيم :كالمحيتالة.ك .8
 0.000* 871.كالموي كال يت،:كالرؤيةكاالت را لوية.ك .9

 .α≤0.05يًا عند مستول داللة إحصائاالرتباط دال  *

كك
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م ددديممهكاالر الددديطك دددهكوميددد،كموددديالهكاالتددد اليجةك الدددةكالوددد ل كال ددديلهكأ كوميددد،كلبدددل ك
لبدددال كي  بدددركوميددد،كموددديالهكاالتددد اليجةكصدددي اةكلمددديككα≤0.05إحصدددي ييمكاجددد كمتددد ل كم جليدددةك

كل  هكل ييتا
 مجاالت االستبانة صدقاختبار ( 17-4)22جدول

معامل سبيرمان  الفقرة م
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
ك .1

مية
جئي

كال 
ي ة

الث 
ك

 0.000* 769.كالموي كاال :كال ي كال جئيمية.
 0.000* 786.كالموي كالثيجه:كالم    اهكال جئيمية.ك .2
 0.000* 804.كالموي كالثيل :كااارافكال جئيمية.ك .3
 0.000* 851.كالموي كالراال،:كال لا يهكال جئيمية.ك .4
ك .5

شل 
الر

  ك
الح

ك

 0.000* 865.كالموي كاال :كح  كال يجل .
 0.000* 879. الموي كالثيجه:كالمشير ة.ك .6
 0.000* 914. الموي كالثيل :كالش ي ية.ك .7
 0.000* 876. الموي كالراال،:كاالت ويالة.ك .8
 0.000* 907. الموي كالويم :كال لا  .ك .9

 0.000* 901. الموي كالتي  :كالمتيلا .ك .10
 0.000* 886. ال  يلية.كالموي كالتيال،:ك .11
 0.000* 868. الموي كالثيم :كالمحيتالة.ك .12
 0.000* 830.كالموي كال يت،:كالرؤيةكاالت را لوية.ك .13

 .α≤0.05يًا عند مستول داللة إحصائاالرتباط دال  *

 : Reliabilityثبات االستبانة 

 ابي داكاد  كمدراهكي ص كبثاليهكاالت اليجةكهلك"أ كي اهكاالت بيي كج  كالج ي جكإااكأال ك
(،كلي صددد كالددداكأي ددديمكإلددد كأيك رودددةكي ادددهكالم يدددي كادددراءاهك97:ك2010م  يليدددة"ك)الوروددديلي،ك

م  يربددةكاجدد ك دد كمددر كيتدد و  ك لاددي،كألكمدديكهددهك روددةكا تدديااكلاجتددويماكلاتدد مرار  اكاجدد ك كددرارك
ك(.2002ات و اماك هكألايهكمو   ة"ك)ال حايجه،ك

كم يمدددد كأل دددديك رلجالددددي   راتددددةكمدددد كوددددم :لادددد ك ح دددد كالاليحدددد كمدددد كثالدددديهكاتدددد اليجةكال
Cronbach's Alpha Coefficientك

ات و  كالاليح كار  ةكأل يك رلجالي كل يي كثاليهكاالت اليجة،كل يجهكالج ي جك ميكههكمبلجةك
ك(.18-4 هكو ل ك)
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 .معامل ألفا كرونباخ لقيا  ثبات االستبانة (18-4)23جدول رقم:

عدد  الفقرة م
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 الذاتي*

ك .1

مية
جئي

كال 
ي ة

الث 
ك

 0.953 909. 6كالموي كاال :كال ي كال جئيمية.
 0.950 902. 6كالموي كالثيجه:كالم    اهكال جئيمية.ك .2
 0.927 860. 5كالموي كالثيل :كااارافكال جئيمية.ك .3
 0.945 893. 5كالموي كالراال،:كال لا يهكال جئيمية.ك .4
ك .5

شل 
الر

  ك
الح

ك

 0.936 876. 6كالموي كاال :كح  كال يجل .
 0.963 928. 6 الموي كالثيجه:كالمشير ة.ك .6
 0.954 911. 7 الموي كالثيل :كالش ي ية.ك .7
 0.963 927. 6 الموي كالراال،:كاالت ويالة.ك .8
 0.945 893. 5 الموي كالويم :كال لا  .ك .9

 0.951 904. 5 الموي كالتي  :كالمتيلا .ك .10
 0.956 913. 5 الموي كالتيال،:كال  يلية.ك .11
 0.948 899. 6 الموي كالثيم :كالمحيتالة.ك .12
 0.952 907. 6كالموي كال يت،:كالرؤيةكاالت را لوية.ك .13
 0.993 987. 74كومي،كالمويالهكم يم.ك .14

 *الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ

(كأ كايمددةكم يمدد كأل دديك رلجالددي كمر   ددةك18-4المل ددحةك ددهكودد ل ك)لا ددحكمدد كالج ددي جك
(.ك0.987(كبلجمديكب لدهكلوميد،ك  دراهكاالتد اليجةك)0.928 ،0.860لكد كمودي كحلد ك  درالحكبدل ك)

(كبلجمدديكب لددهك0.927،0.963ل ددال كايمددةكالصدد مكالدداا هكمر   ددةكلكدد كموددي كحلدد ك  ددرالحكبددل ك)
ك كأ كم يم كالص مكالاا هكمر  ،.(كلهااكي ج0.993لومي،ك  راهكاالت اليجةك)

(.كلي ل كالاليحد كاد ك1لبال ك كل كاالت اليجةك هكصلر ايكالجاي يةك ميكههك هكالم ح ك)
 أكد كمد كصد مكلثالديهكاتد اليجةكال راتدةكممديكلو  داكا د كث دةك يمدةكالصدحةكاالتد اليجةكلصددمحل ايك

 ل ح ل كالج ي جكلاتويالةكا  كأت  ةكال راتةكلاو اليرك ر يي اي.
 :Normality Distribution Test اختبار التو  ع الطبيعي

 K-S) )Kolmogorov-Smirnovتددمرجلفك- دد كاتدد و ا كاو الدديرك للموددلرلفك
Testالو الدديركمدديكإااك يجددهكالبييجدديهك  الدد،كال ل  دد،كالابي ددهكمدد كا مددا،كل يجددهكالج ددي جك مدديكهددهكك

ك(.19-4مبلجةك هكو ل ك)
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 .يو ل نتائج اختبار التو  ع الطبيعي (19-4)24جدول رقم:

قيمة  الفقرة م
 Zختبارالا

القيمة االحتمالية 
(Sig.) 

ك .1

مية
جئي

كال 
ي ة

الث 
ك

 000. 2.285كالموي كاال :كال ي كال جئيمية.
 000. 2.404كالموي كالثيجه:كالم    اهكال جئيمية.ك .2
 000. 2.383كالموي كالثيل :كااارافكال جئيمية.ك .3
 000.ك2.562كالموي كالراال،:كال لا يهكال جئيمية.ك .4
ك .5

شل 
الر

  ك
الح

ك

 000. 2.097كالموي كاال :كح  كال يجل .
 000. 2.108 الموي كالثيجه:كالمشير ة.ك .6
 000. 2.316 الموي كالثيل :كالش ي ية.ك .7
 000. 2.107 الموي كالراال،:كاالت ويالة.ك .8
 000. 2.546 الموي كالويم :كال لا  .ك .9

 002. 1.879 الموي كالتي  :كالمتيلا .ك .10
 000. 2.593 الموي كالتيال،:كال  يلية.ك .11
 000. 2.219 الموي كالثيم :كالمحيتالة.ك .12
 000. 2.373كالموي كال يت،:كالرؤيةكاالت را لوية.ك .13
 005. 1.720كومي،كالمويالهكم يم.ك .14

لوميدد،كك(.Sig)(كأ كال يمددةكاالح ميليددةك19-4لا ددحكمدد كالج ددي جكالمل ددحةك ددهكودد ل ك)
لبدال ك د  ك ل  د،كالبييجديهكلاداسكالموديالهككα≤0.05م كمت ل كال اللةككأصلرمويالهكال راتةك

م  ميددةكلإويالددةكا دد ك ر ددييهكك دد كاتدد و ا كاالو الدديراهكالددمكحلدد  الكل الدد،كال ل  دد،كالابي دده،
كال راتة.ك

 ية المستخدمة:حصائاألساليب اإل 4.6
 Statisticalهحصددددي االتدددد اليجةكمدددد كوددددم كبرجدددديمجكال ح لدددد كاتك دددد ك  ر دددد كل ح لدددد 

Package for the Social Sciences (SPSS).ك
 ية التالية:حصائتم استخدام األدوات اإل

(:كللصدددلكالجدددةكFrequencies & Percentagesالجتدددبكالم ليدددةكلال كدددراراهك) -1
 ال راتة.

 الم لت كالحتيبهكلالم لت كالحتيبهكالجتبه. -2
ك(،كلم ر ةكثاليهك  راهكاالت اليجة.Cronbach's Alphaأل يك رلجالي ك)او اليرك -3
لم ر دةكKolmogorov-Smirnov Testك:( (K-Sتدمرجلفكك-او الديرك للمودلرلفك -4

 ميكإااك يجهكالبييجيهك  ال،كال ل  ،كالابي هكم كا ما.
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(كل يددي ك روددةكSpearman Correlation Coefficientم يمدد كار الدديطكتددبلرمي ك) -5
.كلا ك  كاتد و اماكلحتديبكل كهااكاالو اليركا  ك راتةكال ماةكبل كم للر  االر اليط:كي 

 اال تيمكال او هكلالص مكالبجي هكلمت اليجة،كلال ماةكبل كالم للراه.
لم ر دةكمديكإااك يجدهكم لتد ك رودةكك دهكحيلدةكالجدةكلاحد  ك"Sign Test"كاتشدير كاو الدير -6

أ ك ا هكألكا دهكاد كالد .ك 3 االتد ويالةكاد كلصد هكإلد ك رودةكالملا  دةكالم لتداةكلهده
 لل  ك  كات و اماكل  أك كم ك اللةكالم لت كلك ك  ر كم ك  راهكاالت اليجة.

 دهكحيلدةكك(Two Independent Samples Test)ك"Mann Whitney"كاو الدير -7
يةكبدددل كمومدددلا ل كمددد كإحصدددي  دددي كهجدددي ك رلاددديهكااهك اللدددةككلم ر دددةكمددديكإااكالج دددل 

 البييجيهكالمت   ة.ك
 -k Independent)ك"Kruskal Wallisلاال ك"ك–او الددديرك رلتددد ي كاو الددديرك -8

Samples Testيةكبددل كثددم كإحصددي (كلم ر ددةكمدديكإااك ددي كهجددي ك رلادديهكااهك اللددةك
كموملايهكألكأكثركم كالبييجيه.

 تحليل البيانات: 4.7
هااكال ص كار يمكل ح ل كالبييجيهكلاو الديرك ر دييهكال راتدة،كلالد كمد كودم كل  م ك

اتويالددةكادد كأتدد  ةكال راتددةكلاتدد  راعكأبددر كج ددي جكاالتدد اليجةكلال ددهك دد كال لصدد كإللادديكمدد كوددم ك
 ح لدد ك  را اددي،كلاللاددلفكا دد كالم  لمدديهكال يمددةكال ددهكاشدد م هكا دد ك)الوددج ،كال مددر،كالمؤهدد ك

يةكحصددي الم يلودديهكاتكإوددراءلددااك دد ك ،كالمحي ئددة،كالمتددم كالددلئي ه(،ال  مدده،كتددجلاهكالوبددر 
يةكل  راتدددديهكحصددددي ل بييجدددديهكالم وم ددددةكمدددد كاتدددد اليجةكال راتددددة،كإاك دددد كاتدددد و ا كبرجدددديمجكالددددر  كات

كل حصل كا  كج ي جكال راتةكال هكتل  كار ايكل ح ل ايك هكهااكال ص .ك(SPSS)االو ميايةك

 وفق المعلومات العامة: ي لعينة الدراسةحصائالوص  اإل 4.7.1

كل يميكل هكارعكلوصي صكالجةكال راتةكل  كالم  لميهكال يمة:
 أواًل: تو  ع عينة الدراسة حسب الجن .

 .تو  ع عينة الدراسة حسب الجن (20-4)25جدول رقم:
 النسبة المئوية % العدد الجن 

 67.6 209 ا ر
 32.4 100 أجث 

 100.0ك309كالموملع
كك
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%كم كالجةكال راتةكهد كمد كالدا لرك دهك67.6(كأ كميكجتب اك20-4ل  حكم كو ل ك)
إلد كأ كالوم يديهكااه يدةك   مد كالشد  كك؛  لكالاليحد كالد ي%،كلك32.4حل كجتالةكاتجي كب لهك

 بلركا د كمبد أكال ادلع،كلريلالديمكمديكي دل كامد كالوم يديهكالث ي يدةك دهكألاديهكرلدركألاديهكال مد ك
مشدير ةكالمدرأ ك دهكالرتمية،كلهلكمديكيمثد كادبءكا د كالمدرأ كال  تدالجية،كل در كالاليحد كأ كجتدالةك

ه دهكالث دي ه،كلابي دةكأجشدا اكال دهكولد  ،كل  جيتدبكمد،كوصلصديةكال مد كااالوم ييهكالث ي يدةك
 يكالش  كأكبر.كلرك ت  ابكال جصركالا 

 ثانيًا: تو  ع عينة الدراسة حسب العمر.

 .تو  ع عينة الدراسة حسب العمر (21-4)26جدول رقم:
 النسبة المئوية % العدد العمر

 20.1 62 30أا كم ك
 42.4 131 40ال كأا كم كك30م ك
 26.9 83 50ال كأا كم كك40م ك
 10.7 33ك50  أكثر

 100.0 309كالموملع
%كمدد كالجددةكال راتددةكأامدديره كأادد كمدد ك20.1(كأ كمدديكجتددب اك20-4ل  ددحكمدد كودد ل ك)

%ك  رالحكأامديره كمد ك26.9تجة،كك40إل كأا كم كك30%ك  رالحكأاميره كم ك42.4تجة،كك30
كتجةك أكثر.ك50%كأاميره ك10.7تجة،كبلجميكك50إل كأا كم كك40

ك2015ل  ي كلإحصيءيةكالواي كالمر  كإحصي لالاليح كلر كأ كهاسكالج لوةك جتو كم،ك
حل كلر كأ كالمو مد،كال  تدالجهكمدي ا كمو م ديمك  يديم،ك  د كاد رهكجتدالةكاا درا ك دهكال  دةكال مر ددةك

مد كمومد كالتد ي ك ددهك  تدال ،كلب لدهكك%39.4الحلالهكك2015(كتجةكمج صلكال ي ك0-14)
ك60 ددهكحددل كب لددهكجتددالةكاا ددرا كالددال ك ب دد كأامدديره ك)ك%،30.0(كتددجةك29-15جتددالةكاا ددرا ك)
(كلأ كالوم يديهكااه يدةك ح دديجك2015)كالوادي كالمر د يكلإحصديء،ك،.%ك  د 4.5تدجةك دأكثر(ك

إلدد كموملاددةكمدد كال لامدد كالكبدد كمدد ك لا رهدديك ددهكا ددل  اي،ك  مثدد ك دده:كالايادديهكالشدديالةكلال  ددرغك
 يجهكالج ي جك   كا  كلول كجتالةك بلر كم كال لجدةك وديل هكالث ثدل كممد كهد ك ل ككالجتبه،كلال 

اارب ددل كايمدديمك؛كلالدد كلمتدد  ي  كمدد كادد ر ا كا دد كال ادديءكلاالتدد  ي  كمدد كادد را ا ك ددهكمودديالهك
الح لثددةكلاتاددم كالو لدد ،كمدد،كلوددل كجتددالةكولدد  كمدد كالوبددراهكالمدديكيح دد ك كيمدد كك ار اتدد و ا كات

ك.اا لار.
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 ثالثًا: تو  ع عينة الدراسة حسب الم هل العلمي.
 .تو  ع عينة الدراسة حسب الم هل العلمي (22-4) 27جدول رقم:

 النسبة المئوية % العدد الم هل العلمي
 27.5 85  ب ل ك أا 
 52.1 161 ال يللر ل 
 13.3 41 ميوت لر
 7.1 22    لراس

 100.0 309كالموملع
%كمددد كالجددةكال راتدددةكمدددؤه ا كال  مدددهك27.5(كأ كمدديكجتدددب اك22-4ل  ددحكمددد كوددد ل ك)

مدد كحم ددةكشدداي  كالميوتدد لر،كك%13.3،ك%كمددؤه ا كال  مددهكال دديللر ل 52.1 ب ددل ك أادد ،كبلجمدديك
مدد كحم ددةكشدداي  كالدد   لراس،كل ددر كالاليحدد كأ كحم ددةكالال دديللر ل كهدد كااكثددرك لاودد ك ددهكك7.1%

الوم ييهكال ملمية،كههكج لوةك جتو كم،كلول كاجصركالشاليبكالكبلرك هكالوم ييهكال ملمية،ك
يدددة،كل ددددال ك ددد  كومددد كال لجدددةكهددد كمددد كحم ددددةك   يمليتدددهكمؤتتددديهكأكي يميدددةككلهدددهكالابي  ادددي

؛ك    هكابي دةكال مد كالث دي هك لاود ه ك ار الليلبكه كأا يءكمويل كات،كل هك  ييالشاي اهكال
كلمت  ي  كم كا را ا كوبرا ا .

 رابعًا: تو  ع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة.
 .تو  ع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة(23-4) 28جدول رقم:

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة
 17.5 54 5أا كم ك

 40.1 124 10ال كأا كم كك5م ك
 31.7 98ك15إل كأا كم كك10م ك
 10.7 33 15  يكثر

 100.0 309كالموملع
%كم كالجةكال راتةكتجلاهكوبدر ا كأاد ك17.5(كأ كميكجتب اك23-4ل  حكم كو ل ك)

%ك31.7تدجلاه،كبلجمديكك10إلد كأاد كمد كك5%ك  رالحكتجلاهكوبدر ا كمد ك40.1تجلاه،كك5م ك
كتجةك أكثر. 15 %كوبر ا 10.7كة،تجك15إل كأا كم كك10  رالحكتجلاهكوبر ا كم ك

تجة،كبجتالةكك15تجلاهكلك5بل ككل لا كتجلاهكو مةكميكلي    كالاليح كأ كلول كأا يء
؛كلرودد،كالدد كإلدد كأ كالوم يدديهكااه يددةكادد كل  ددهكأل ددياايكال دد كصدد لركادديجل ك%70 ودديل هك

،كلاليل ددديلهك ددد  كا دددل  ا ك دددهكريلبل اددديك دددأ هكال ددد كال دددي ك2000كلتدددجةك1الوم يددديهكااه يدددةكراددد ك
ك.كلأميكم كه كأا كم كوم كتجلاهك ا كأا يءك هكوم ييهكح لثةكال أتي .2000
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 خامسًا: تو  ع عينة الدراسة حسب المحافظة.
 .تو  ع عينة الدراسة حسب المحافظة(24-4) 29جدول رقم:

 النسبة المئوية % العدد المحافظة
 11.7 36 ر ح

 12.6 39 وي كللج 
 19.1 59 اللتا 

 39.5 122 ر  
 17.2 53 الشمي 
 100.0 309كالموملع

ل لاوددد ل ك دددهك%كمددد كالجدددةكال راتدددةك11.7(كأ كمددديكجتدددب اك24-4ل  دددحكمددد كوددد ل ك)
ل لاودد ل ك ددهكمحي ئددةك%ك19.1ل لاودد ل ك ددهكمحي ئددةكوددي كلددلج ،ك%ك12.6،كمحي ئددةكر ددح

كل لاو ل ك هكمحي ئةكالشمي %ك17.2ل لاو ل ك هكمحي ئةكر  ،ك%ك39.5اللتا ،ك
كلي  لكالاليح كالد كإلد كال ل  د،كالولرا دهكل وم يديهكالث ي يدةك دهكمحي ئديهكااديعكرد  ،

ك7كوم يدديه،كل ددهكالشددمي ك10اللتددا ككل ددهكالمحي ئددةكوم يددة،ك34حلدد كللودد ك ددهكم لجددةكردد  ك
كوم ييهكلك كمحي ئة.ك4ر حكلوي كللج ك للو ككوم ييه،كأميك ه

 سادسًا: تو  ع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي.
 .تو  ع عينة الدراسة حسب المنصب الحالي(25-4) 30جدول رقم:

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 6.1 19  ار ر ي كمو  كات
 31.7 98  ار ا لكمو  كات

 62.1 192 ا لكوم يةكاملمية
 100.0 309كالموملع

%كمدد كالجددةكال راتددةكمتددميه كالددلئي هك6.1(كأ كمدديكجتددب اك25-4ل  ددحكمدد كودد ل ك)
%كمتدددددميه ك62.1،ك ار %كمتددددميه كالدددددلئي هكا ددددلكمو ددددد كات31.7،ك ار ر ددددي كمو ددددد كات

ككاللئي هكا لكاملمية.
المدددا لر كحلددد كأ كرؤتددديءكموددديل كل روددد،كالددد كإلددد كابي دددةكجتدددبكالمتدددمييهكاللئي يدددةك

كال ملميددةكلب دد كأا دديءكالوم يدديهك،كلادد  458ك ار لأا دديءكمودديل كاتكا ددل،ك59  دد كك ار ات
ك.ك966

ك
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 تحليل فقرات االستبانة: 4.8
لم ر دةكمديكإااك يجدهكك"Sign Test"ل ح لد ك  دراهكاالتد اليجةك د كاتد و ا كاو الديركاتشدير ك

كأ كال.ك3م لت ك روةكاالت ويالةكا كلص هكإل ك روةكالملا  ةكالم لتاةكلههك
لهدهك  يبد ك رودةكالملا  دةكالم لتداةكحتدبكك3:كم لت ك روةكاتويالدةكيتديليكالفر ية الصفر ة

كم يي كلي رهكالمت و  .

ك.3:كم لت ك روةكاتويالةكالكيتيليكالفر ية البديلة

(ك  جاكالكيم د كر دعكال ر ديةكالصد ر ةك0.05أكبركم ككSig)كSig > 0.05إااك يجهك
لي ل ك هكهداسكالحيلدةكم لتد كآراءكاا درا كحدل كالئديهر كمل د،كال راتدةكالكلو  دلكولهر ديمكاد ك

(ك ل  كر عك0.05أا كم ككSig)كSig < 0.05،كأميكإااك يجهك3 روةكالملا  ةكالم لتاةكلههك
 ددةكال ي  ددةكالددأ كم لتدد كآراءكاا ددرا كلو  ددلكولهر دديمكادد كال ر دديةكالصدد ر ةكلابددل كال ر دديةكالب ل

،كل هكهاسكالحيلةكيم د ك ح لد كمديكإااك دي كم لتد كاتويالدةكل  د ك3 روةكالملا  ةكالم لتاةكلههك
ك.3ألكلج صكالصلر كولهر ةكا ك روةكالملا  ةكالم لتاةكلههك

 أواًل: تحليل فقرات مجال القيم التنظيمية.

لم ر دددةكمددديكإااك يجدددهكم لتددد ك رودددةكاالتددد ويالةكاددد كك"Sign Test" ددد كاتددد و ا كاو الدددير
ك(.26-4أ كال.كالج ي جكمل حةك هكو ل ك)ك3لص هكإل ك روةكالملا  ةكالم لتاةكلههك

المتوسط الحسابي، المتوسط الحسابي النسبي، االنحراف المعيار ، وقيمة االحتمال (26-4) 31جدول رقم:
(Sig).، القيم التنظيمية. والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال 

 الفقرة م

ابي
حس
ط ال
وس
لمت
ا

ي  
ساب
الح
ط 
وس
لمت
ا

بي
نس
ال

 

ر  
عيا
الم
ف 
حرا
االن
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الحت
ة ا
قيم
ال

(
Si

g
يب .(
ترت
ال

 

 1 0.000* 707. 87.96 4.40ك.لويبيةالوم يةكاليلت ل ييهكاتكإ ار ل    كمو  ك  .11
 2 0.000* 797. 86.47 4.32كال تيمحكلال كيم كلال الع.الوم يةكاي ككإ ار ي   كمو  ك  .12
 3 0.000* 818. 84.08 4.20كالوم يةكمب أكالمتيلا ك هكم يم ةكااا يء.كإ ار مو  ككلج اج  .13
 4 0.000* 866. 81.62 4.08ك  ل ركاي كاالج ميءكل  كأا يءكالوم يةكال ملميةك او كالوم ية.  .14
 5 0.000* 1.028 81.36 4.07 مب أكالك يء ك هك  للجيهكال يم ل ك هكالوم ية.ك ار ي  م كمو  كات  .15
 6 0.000* 969. 80.91 4.05 لالمالي ر  .ك،كااا يءكالمب ال  ار يح   كمو  كات  .16
  0.000* 722. 83.73 4.19ك.ومي،ك  راهكالموي كم يمك 

 .α≤0.05 يًا عند مستول داللةإحصائ* المتوسط الحسابي دال 
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ك(كيم  كات ومصكميكل ه:26-4و ل ك)كم 
."كالمر الدةكااللد كلويبيةالوم يةكاليلت ل ييهكاتكإ ار (ك"ل    كمو  ك1اح  هكال  ر كرا ك)

(،كلالم لتد كالحتديبهك4.40 هك ر لبك  راهكهااكالموي ،كلب د كالم لتد كالحتديبهكل  د كال  در ك)
هدداسكال  ددر ك الددةكك  دد  كلددال كك0.000(ك تدديليكSig(،كلأ كال يمددةكاالح ميليددةك).%87.96الجتددبهك)
،كمميكل  كا  كأ كم لت ك روةكاالت ويالةكلااسكال  ر كا كαك≤0.05ييمكاج كمت ل ك اللةكإحصي 

ود امكمد كابد ككب رودةك بلدر كلهدااكي جدهكأ كهجدي كملا  دةك3 ا كا ك روةكالملا  دةكالم لتداةكلهدهك
كأ را كال لجةكا  كهاسكال  ر .

 ادددد كمدددد كالجوددددبكك ار لابي ددددةكالشوصددددييهكالم لجددددةكلمودددديل كاتك؛الدددد ك دددد للالاليحدددد كي
المجتددددو كمدددد،كل دددد ايككلودددديبهالمو م يددددةكلالث ي يددددة،كلهددددهكحر صددددةكا دددد كاالل دددد ا كاليلتدددد ل كات

اددلكهددلكالواددةكااهكالمتدد لليةكأمددي كالوادديهكالح لميددة؛ك ك ار االو مددياه،كل ددال ك دد  كمو دد كات
ك هكج ل كااا يء.ك،كل     كم يج احر صكا  كاالل  ا كلاالج اليط

لالمالدي ر  ."كالمر الدةكك،كااا ديءكالمبد ال  ار (ك"يح   كمو د كات6اح  هكال  ر كرا ك)
(،كلالم لتد ك4.05التي تةك هك ر لبك  دراهكهدااكالمودي ،كلب د كالم لتد كالحتديبهكل  د كال  در ك)

هددداسكك  ك  دددلدددال كك0.000(ك تددديليكSig(،كلأ كال يمدددةكاالح ميليدددةك).%80.91الحتددديبهكالجتدددبهك)
،كممدديكلدد  كا دد كأ كم لتدد ك روددةكاالتدد ويالةكαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي ال  ددر ك الددةك

لهدااكي جدهكأ كهجدي كملا  دةكب رودةك بلدر كك3لااسكال  ر كا ك ا كا ك روةكالملا  ةكالم لتداةكلهدهك
لالاليحدد كي   دد كأ كهدداسكال  ددر كاح  ددهكالمر الددةكااولددر ك ددهككمدد كابدد كأ ددرا كال لجددةكا دد كهدداسكال  ددر .

لرود،كإلدد كامدلحكااا دديءكبلوددل كك؛رردد كالملا  دةكالكبلددر كمدد كأ درا كال لجددةكال جئيميدة،مودي كال ددي ك
كا لاديراييةكأكبدر،ك دال ك د  كراييدةكالمبد ال ك و د،ك  د كالل د ا كالمو د كاا بده،كلالكيحيتدبك

كة.كإ كل كل    كبايكم كأيكواةكرايبي
(،كلأ ك4.19(كالدددأ كالم لتدد كالحتددديبهكب ددد ك)26-4الشدد  كادددي كل بددل كمددد كوددد ل كرادد ك)

لال كك0.000(ك تيليكSig(،كلأ كال يمةكاالح ميليةك).%83.73الم لت كالحتيبهكالجتبهكب  ك)
،كممدديكلدد  كا دد كأ كαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي "ك ا كال ددي كال جئيميددةي  بددركموددي ك"

لهدااكك3يالةكلاااكالموي كلو  لكولهر يمكاد ك رودةكالملا  دةكالم لتداةكلهدهكم لت ك روةكاالت و
م كاب كأ درا كال لجدةكا د ك  دراهكهدااكالمودي .كلي د لكالاليحد كي جهكأ كهجي كملا  ةكب روةك بلر ك

ال كإل كابي ةكال ماةكبل كأا يءكالوم ييهكال ملمية،كحل ك وم ا كمصيلحكملح  ،كلمو  ك
الوم يدددةكمددد كودددم كالح ددديىكا ددد كاتددد  رارككإ ار يحدددرصكا ددد ك يملم ددداكلاتددد مرار  ا،ك دددهكك ار ات

،كلال مددد كا ددد ك    ددد كلويبيدددةاما ددداكالأا ددديءكالوم يدددةكال ملميدددة،كلال  امددداكالددديل ي كال جئيميدددةكات
كالوم يةكل ج لاكتييت اي.كإ ار م يجلايك هكج ل كااا يء،كلمميرت ايك هك



114 
 

  من الدراسات على النحو التالي: دوقد اتفقت هذه الدراسة مع عد
(كلادد كلرودد،كالدد كل  شدديالاكبددل كمو م ددهكال راتددةكمدد كحلدد كلوددل ك2015)حددليحه،ك راتددة

ك.المث  ةااكي يميةككالاال ة
 ك يجددهكادد كحصدد هكال ددي كال جئيميددةكا دد كملا  ددةكا ك(كلك2011ل   دد كمدد،ك راتددةك)ال دديو ،ك

ك ار ل رو،كال كالو مفكمو م،كال راتة،كلح اثةكمل لعكاتك، هك راتةكال يو كب روةكم لتاة
كااللك رلجية.كك ار ليةكات ثميركال ي ك هك     كاتآاتلك رلجية،كلا  كل لحك
(كلادددد كحصدددد هكال ددددي كال جئيميددددةكا دددد كملا  ددددةكال لجددددةكب روددددةكك2008 راتددددةك)كا يشددددة،ك

،كمو م،كلا فكل ح ل كالربحكالمي يالو مفكمو م،كال راتة،كاليا اليرسككلا كلرو،كال ،كم لتاة
ك.ل هكمث كهاسكالمو م يهكا ك  راو،كال ي ،كإااكميك  ير هكم،كالمصيلح

جتددددبك دددد ي ة،؛كال ددددي كال جئيميددددةكا دددد ككحصدددد ه(كحلدددد ك2104)صدددديلحية،كك راتددددةكأمددددي
لحيلةكال در  كلد  كال لجدة،كل د  كات شد يره كاليلث ي دةكال جئيميدة،كلمد  ك   كال راتة؛ككاليح أرو ايك

حلد ك جيللدهك راتد اككالود مفكمو مد،كال راتدةك؛الد كلالاليح كي د لكما ك ثيرهيكا  كال م .  ا
،ك اددد كل  ي دددل كأودددر،ك دددهكحدددل كال راتدددةكالحيليدددةك   يمددد كمددد،كال ددديم ل ك دددهكالك يددديهكال  تدددالجية

كم الال .
 وقيمة االحتمال المتوسط الحسابي النسبي، االنحراف المعيار ، المتوسط الحسابي، (27-4) 32جدول رقم:

(Sig.)، المعتقدات التنظيمية. والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال 
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 4 0.000* 983. 75.28 3.76كصجياةكال راراه.يشير كأا يءكالوم يةكال ملميةك هك  .1
 6 0.000* 1.071 72.82 3.64كللو ك هكالوم يةكجئي كل   هكالش يليكم كااا يء.  .2

وددديصكب التدددي كك،لددد  كال مددد ك دددهكالوم يدددةكمددد كودددم ك للددد كحددد ل   .3
 3 0.000* 1.000 75.47 3.77كاهكال م .إوراء

لااا ديءك يمدديكل   دد كك ار  لود كرؤيددةكمشدد ر ةك دهكالوم يددةكبددل كات  .4
 2 0.000* 951. 77.09 3.85كبول  كال م .

يشدددددير كأا دددددديءكالوم يدددددةكال ملميددددددةك دددددهكل دددددد،كرؤ كلتييتدددددديهك  .5
 5 0.000* 1.068 74.56 3.73كالوم ية.

ي   ددد كااا ددديءك دددهكالوم يدددةكالدددأ كال لللدددرك دددهكجئددد كال مددد كلآليي ددداك  .6
 1 0.000* 975. 77.41 3.87كتلفكي ل كلصيلحا .

  0.000* 827. 75.44 3.77ك.  راهكالموي كم يمكومي،ك 
 .α≤0.05 يًا عند مستول داللةإحصائ* المتوسط الحسابي دال 



115 
 

ك(كيم  كات ومصكميكل ه:27-4م كو ل ك)

(ك"ي   د كااا ديءك دهكالوم يدةكالدأ كال لللدرك دهكجئد كال مد كلآليي داك6اح  هكال  در كراد ك)
 ر لددبك  ددراهكهددااكالموددي ،كلب دد كالم لتدد كالحتدديبهكتددلفكي ددل كلصدديلحا ."كالمر الددةكااللدد ك ددهك

(كSig(،كلأ كال يمدددةكاالح ميليدددةك).%77.41(،كلالم لتددد كالحتددديبهكالجتدددبهك)3.87ل  ددد كال  دددر ك)
،كممديكلد  كا د كαك≤0.05ييمكاج كمت ل ك اللدةكإحصي هاسكال  ر ك الةكك    كلال كك0.000 تيليك

لهدااكي جدهكك3اد ك رودةكالملا  دةكالم لتداةكلهدهكأ كم لت ك رودةكاالتد ويالةكلاداسكال  در كاد ك ا ك
كأ كهجي كملا  ةكب روةك بلر كم كاب كأ را كال لجةكا  كهاسكال  ر ،

المددديكيح ددد ك لللدددركلااددد،كالوم يددةكجحدددلكاا  دد ،كلي دد لكالاليحددد كالدد كلحيودددةكااا دديءكل
 دهككلال كجلللويديك تديه كالشد  ك بلدرك ار ،كلحر ةكال ادلرك دهكموديالهكاتإلويبهاملحا كالش  ك

كهااكاالا  ي كل  كااا يء.ك

(ك"للودد ك ددهكالوم يددةكجئددي كل   ددهكالشدد يليكمدد كااا دديء."كالمر الددةك2اح  ددهكال  ددر كرادد ك)
(،كلالم لتد ك3.64التي تةك هك ر لبك  دراهكهدااكالمودي ،كلب د كالم لتد كالحتديبهكل  د كال  در ك)

هددداسكك  ددد  كلدددال كك0.000(ك تددديليكSig(،كلأ كال يمدددةكاالح ميليدددةك).%72.82الحتددديبهكالجتدددبهك)
،كممدديكلدد  كا دد كأ كم لتدد ك روددةكاالتدد ويالةكαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي ال  ددر ك الددةك

لهدااكي جدهكأ كهجدي كملا  دةكب رودةك بلدر كك3لااسكال  ر كا ك ا كا ك روةكالملا  ةكالم لتداةكلهدهك
كم كاب كأ را كال لجةكا  كهاسكال  ر .

الوم ييهكااه ية،كحل ك  صلكال ماةككبل كأا يءال ماةككال كلابي ةكلي  لكالاليح 
صدددللر،كي دددرفكال  ددداكال  ددديم،كبدددل كااا ددديءكاليالجتدددوي ،كلالصددد ااة،كلهددد ك دددهكالليلدددبكمو مددد،ك

كيصي كصل اك ل كأيك ر لاليهكإ ار ة.كإليت اي،ك

،كلأ ك(3.77)(كالدددأ كالم لتدد كالحتددديبهكب ددد ك27-4الشدد  كادددي كل بددل كمددد كوددد ل كرادد ك)
لال كك0.000(ك تيليكSig(،كلأ كال يمةكاالح ميليةك).%75.44ب  ك)كالم لت كالحتيبهكالجتبه

،كممديكلد  كا د كαك≤0.05ييمكاجد كمتد ل ك اللدةكإحصي "ك ا ككالم    اهكال جئيميةي  بركموي ك"
ك3أ كم لتدد ك روددةكاالتدد ويالةكلاددااكالموددي كلو  ددلكولهر دديمكادد ك روددةكالملا  ددةكالم لتدداةكلهددهك

كةك بلر كم كاب كأ را كال لجةكا  ك  راهكهااكالموي .لهااكي جهكأ كهجي كملا  ةكب رو

ال ددهك م  دد كك،م يددةكال ملميددةكمدد كالاال ددةكالمث  ددةأا دديءكالوكلي دد لكالاليحدد كالدد كإلدد كأ 
،كلأ كيتددد ثمركلويبيدددةلمتددد  ي  كمددد كايادددي ا كاتكيتددد  ك ار مو ددد كاتلككوبدددراهكلماددديراهكمدددؤثر ،

 هكل ،كالرؤ ،كلاالت ميعك را ا ،كالميكلو  كالوم يةكالص ةكايمةكك يشر ا وبرا ا كلمايرا ا ،ك
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 دل كالشدر ةك تد  كل رتدلخكك(2008 دراسدة )عكاشدة ل   د كهداسكال راتدةكمد،كل ح لد كأهد ا اي.ك
ككم    اهك جئيميةكل  كال يم ل ك تيه ك هك     كاج مي ا كلااي ا ،كل  ي  كال ح ل .

لا كلرو،كال كا كك(2011ل راتةك)أبلكحشيش،ك(2014ل و  لكم،ك راتة)كصيلحية،ك
ك ابي دددةكالويم ددديهكل ر ل هددديكا ددد كالويجدددبكااكدددي يمه،كلاا مي هددديكا ددد كادددلاجلل كللدددلا ح،كل دددال

كلالملئ ل .ك ار ال ماةكبل كات
 وقيمة االحتمال المتوسط الحسابي النسبي، االنحراف المعيار ، المتوسط الحسابي، (28-4) 33جدول رقم:

(Sig.)، األعراف التنظيمية والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال. 
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مدد كحلدد كادد  ككا لاددي   دد  كالوم يددةكالددياارافكال جئيميددةكالم  دديرفك  .1
 2 0.000* 999. 78.06 3.90ك  لل كااول ك هكألكاابكألكاالب كألكاا لاج.

 4 0.000* 1.052 74.89 3.74ك كر كالوم يةكأا ي ايك هكالمجيتاليهكاالو ميايةكلااايي .ك  .2

الوم يددددةكال  لالدددديهكا دددد كالملئددددلكالمودددديللككإ ار يابدددد كمو دددد ك  .3
 3 0.000* 987. 77.99 3.90كل  لاجل ،كأييمك يجهكم يج اكاالو مياية.

 1 0.000* 987. 78.90 3.94كاي كالمصيرحةكلالث ةكالم الي لةكبل كااا يء.ك ار     كات  .4
 5 0.017* 1.068 73.92 3.70كا ا .إجوي ك حرصكالوم يةكا  ك كر  كرلا هيكالتيال ل كل و  كأه ك  .5
  0.000* 816. 76.75 3.84ك.ومي،ك  راهكالموي كم يمك 

 .α≤0.05 يًا عند مستول داللةإحصائ* المتوسط الحسابي دال 

ك(كيم  كات ومصكميكل ه:28-4م كو ل ك)

ادددي كالمصددديرحةكلالث دددةكالم الي لدددةكبدددل كااا ددديء."كك ار (ك"  ددد  كات4اح  دددهكال  دددر كراددد ك)
(،ك3.94 ر لدددبك  دددراهكهدددااكالمودددي ،كلب ددد كالم لتددد كالحتددديبهكل  ددد كال  دددر ك) دددهكااللددد كالمر الدددةك

لددال كك0.000(ك تدديليكSig(،كلأ كال يمددةكاالح ميليددةك).%78.90لالم لتدد كالحتدديبهكالجتددبهك)
،كممدديكلدد  كا دد كأ كم لتدد ك روددةكαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي هدداسكال  ددر ك الددةكك  دد  ك

لهددااكي جددهكأ كهجددي كملا  ددةكك3االتدد ويالةكلادداسكال  ددر كادد ك ا كادد ك روددةكالملا  ددةكالم لتدداةكلهددهك
كب روةك بلر كم كاب كأ را كال لجةكا  كهاسكال  ر .ك

لي د لكالاليحدد كأ كالث دةكهددهكأتدي ك كددل  كمجئمديهكال مدد كااه ده،كلالوم يدديهكااه يددةك
مكموملاةكم كااشويص،ك وم ا كرييديهكلأهد افكمشد ر ة،كل تدل كبلدجا ك  كل كم كوم كا  ي
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هدددااكالمبددد أكالمددديكيح ددد كالصددديلحكك ار اددي كالث دددةكالم الي لدددة،كلدددال كمددد كالابي دددهكأ كي ددد  كمو ددد كات
كك؛كل ل لركولكصحهكل  م كلال ايء. ،كلي م كات مراركحيلةكاالت  رارال ي

 كرلا هددددديكالتددددديال ل كل و ددددد كأهددددد ك(ك" حدددددرصكالوم يدددددةكا ددددد ك كدددددر 5اح  دددددهكال  دددددر كراددددد ك)
ا ا ."كالمر الددةكالويمتددةك ددهك ر لددبك  ددراهكهددااكالموددي ،كلب دد كالم لتدد كالحتدديبهكل  دد كال  ددر كإجوددي ك

(ك تدددددديليكSig(،كلأ كال يمددددددةكاالح ميليددددددةك).%73.92(،كلالم لتدددددد كالحتدددددديبهكالجتددددددبهك)3.70)
،كممدديكلدد  كا دد كأ كαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي هدداسكال  ددر ك الددةكك  دد  كلددال كك0.000

لهدااكي جدهكأ كك3م لت ك رودةكاالتد ويالةكلاداسكال  در كاد ك ا كاد ك رودةكالملا  دةكالم لتداةكلهدهك
كهجي كملا  ةكب روةك بلر كم كاب كأ را كال لجةكا  كهاسكال  ر .

لي  لكالاليح كأ كاد  كمد كالدرلا كيتد مرك دهكال مد ك دهكالوم يديهكل  دراهكال  دة،كلهدلككك
مدديكادد كلؤودد ك كددر ما ،كلددال ك ددرر ك ددأورك ر لددبكهدداسكال  ددر ك ددهكالموددي ،كإالكأجادديكحئلددهكالملا  ددةك

ك بلر كم كال لجة.ك

(،كلأ ك3.84(كالدددأ كالم لتدد كالحتددديبهكب ددد ك)28-4الشدد  كادددي كل بددل كمددد كوددد ل كرادد ك)
لال كك0.000(ك تيليكSig(،كلأ كال يمةكاالح ميليةك).%76.75الحتيبهكالجتبهكب  ك)الم لت ك

،كممدديكلدد  كا دد كαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي "ك ا كاااددرافكال جئيميددةكي  بددركموددي ك"
ك3أ كم لتدد ك روددةكاالتدد ويالةكلاددااكالموددي كلو  ددلكولهر دديمكادد ك روددةكالملا  ددةكالم لتدداةكلهددهك

لي دد لككملا  ددةكب روددةك بلددر كمدد كابدد كأ ددرا كال لجددةكا دد ك  ددراهكهددااكالموددي .كلهددااكي جددهكأ كهجددي 
ك؛الاليح كال كإل كأ كأه كميكيمل كأا يءكالوم ييهكال ملميةكأجا كموملاةكم  يربةك  رامكلت ل يمك
ك ار لددال ك دد  كموملاددةكمدد كاااددرافكلال ددي اهكلال  يللدد كالمشدد ر ةك وم ادد ،كليحددرصكمو دد كات

لالتددلرك ددهكهدد اهيكلاا اليرهدديكجئيمدديمكم  مدديم،كلدداكللألا دديءكالكيحدد كايكمددجا ككا دد كاالل دد ا كباددي،
 كاو  دلكمو مد،كال راتدة،كلاد كلا كك(2008 )عكاشدة ل    كهاسكال راتةكم،ك راتدةككالورلجكاجاي.

حصد هكااادرافك يمديك. الشدر ة ملد ككأارافك جئيميةكلول الشر ةكحر صةكا  كا كلرو،كال ك
ك.الك ييهكجحلكال م كااكي يمهل ر ل ك،كا  كجتالةكم  جيةك(2013)كصيلحية،ك راتة هك

ك

ك

ك
 وقيمة االحتمال المتوسط الحسابي النسبي، االنحراف المعيار ، المتوسط الحسابي، (29-4) 34جدول رقم:

(Sig.)، التوقعات التنظيمية والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال. 
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 2 0.000* 824. 79.68 3.98كلؤ يكال يم ل كالوال كالما لالةكل ح ل كأه افكالوم ية.ك  .1

الوم يددددددةكمددددديكل لا ددددداكال دددددديم ل كمددددد كحددددددلا  ككإ ار يح ددددد كمو ددددد ك  .2
 4 0.000* 1.022 75.28 3.76كلم ي آه.

 5 0.000* 1.076 73.72 3.69كالوم ية،كاامي كاللئي هكل  يم ل ك لاي.كإ ار يح  كمو  ك  .3

الوم يدددةك دددهكر ددد،كم يج اددديكل     هددديك دددهكج دددل ككإ ار لاددد  كمو ددد ك  .4
 3 0.000* 959. 78.96 3.95كأا ي اي.

 1 0.000* 1.021 79.94 4.00كل  ك  لي كال يم كم كوم كاج يواكلام ا.  .5
  0.000* 824. 77.51 3.88ك.الموي كم يمكومي،ك  راهك 

 .α≤0.05 يًا عند مستول داللةإحصائ* المتوسط الحسابي دال 

ك(كيم  كات ومصكميكل ه:29-4م كو ل ك)

"كالمر الددةكااللدد ك ددهكلددي كال يمدد كمدد كوددم كاج يودداكلام ددا(ك"لدد  ك  5اح  ددهكال  ددر كرادد ك)
(،كلالم لتددد كالحتددديبهك4.00ل  ددد كال  دددر ك) ر لدددبك  دددراهكهدددااكالمودددي ،كلب ددد كالم لتددد كالحتددديبهك

هدداسكال  ددر ك الددةكك  دد  كلددال كك0.000(ك تدديليكSig(،كلأ كال يمددةكاالح ميليددةك).%79.94الجتددبهك)
،كمميكل  كا  كأ كم لت ك روةكاالت ويالةكلااسكال  ر كا كαك≤0.05ييمكاج كمت ل ك اللةكإحصي 

جدي كملا  دةكب رودةك بلدر كمد كابد كأ درا كلهدااكي جدهكأ كهك3 ا كا ك روةكالملا  ةكالم لتاةكلههك
كال لجةكا  كهاسكال  ر .

،ك اددددلكملودددداكل وماددددلر،كل و دددد،كل   لددددي كالاليحدددد كالدددد كلابي ددددةكال مدددد كالث ددددي هلي دددد لك
الماليشدددر،كمددد كالومادددلركلالواددديهكالممللدددةكلالميجحدددة،كلهدددلكاددد كلدددؤثركا ددد كال مل ددد ك دددهكالمدددراهك

ا كآثدديرسك ددج   كا دد كالوم يددةكالصدد ةككال ي مددة؛كلددال ك موددي كالمحيالددي ك ددهكالدد ك دد للكودد ام،
كا  كلواكالوصلص.كك ار ايمة،كلمو  كات

اامدددي كالدددلئي هكل  ددديم ل ك لادددي."كك،الوم يدددةكإ ار (ك"يح ددد كمو ددد ك3اح  دددهكال  دددر كراددد ك)
(،ك3.69المر الددةكالويمتددةك ددهك ر لددبك  ددراهكهددااكالموددي ،كلب دد كالم لتدد كالحتدديبهكل  دد كال  ددر ك)

لددال كك0.000(ك تدديليكSig(،كلأ كال يمددةكاالح ميليددةك).%73.72لالم لتدد كالحتدديبهكالجتددبهك)
  كا دد كأ كم لتدد ك روددةك،كممدديكلددαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي هدداسكال  ددر ك الددةكك  دد  ك

لهددااكي جددهكأ كهجددي كملا  ددةكك3االتدد ويالةكلادداسكال  ددر كادد ك ا كادد ك روددةكالملا  ددةكالم لتدداةكلهددهك
كب روةك بلر كم كاب كأ را كال لجةكا  كهاسكال  ر .
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لي  لكالاليح كال كل  لكاالم يجيهكالمي يةكل وم ييهكالث ي ية،ك ادهك   مد كا د كمشدير ،كككككك
أحييجددديمكأودددر ؛كلدددال ك  ددد لكالمدددلار كك) ددد لل(الميجحدددة،كل مل ددد كشوصهممللدددةكمددد كالواددديهك

لاالم يجييهكالمي يةكلؤثركا  كلول كبرامجك مي كلأمي كلئي هكل  يم ل ،كلا كوديءهكال  در ك دهك
كال ر لبكالويم كل موي ،كرر ك روةكالملا  ةكالكبلر .ك

(،كلأ ك3.88(كالدددأ كالم لتدد كالحتددديبهكب ددد ك)29-4الشدد  كادددي كل بددل كمددد كوددد ل كرادد ك)
لال كك0.000(ك تيليكSig(،كلأ كال يمةكاالح ميليةك).%77.51الم لت كالحتيبهكالجتبهكب  ك)

،كمميكل  كا  كأ كαك≤0.05ييمكاج كمت ل ك اللةكإحصي "ك ا كال لا يهكال جئيميةي  بركموي ك"
لهدااكك3م لت ك روةكاالت ويالةكلاااكالموي كلو  لكولهر يمكاد ك رودةكالملا  دةكالم لتداةكلهدهك

كي جهكأ كهجي كملا  ةكب روةك بلر كم كاب كأ را كال لجةكا  ك  راهكهااكالموي .ك

م ددل كهدد كمدد كالاال ددةكااهكالث ي ددةكال يليددة،كيحك ار لي دد لكالاليحدد كالدد كإلدد كأ كمودديل كاتكككككك
رتيلةكتديمية،كليحديللل كمد كودم كمميرتدةكالث ي دةكلال جدل كإيصدي كرتديل ا ،كل وم اد كلأا ديءك
الوم يةكال ملميةكرلحكاتب اعكلالالمكالر ي،،كهاسكالشوصدييهكهدهكحر صدةكا د كأ ك كدل كاجد ك

هذه الدراسة م  ل    ككحت كئ كأا يءكوم ل ا كال ملميةكلال يم ل كم كوم ك ج لاك لا ي ا .

حلددد ك حدددرصكمؤتتددديهكال اددديعكالوددديصكا ددد كر ددد،كتددد لك لا ددديهكك(2008 راسدددة )عكاشدددة د
ل و  دددلكمددد،ك راتدددة)ككال ددديم ل كل و اددد كل ح لددد كهددداسكال لا ددديه؛كالمددديكيح ددد كمصددد حةكالمؤتتدددة.

،ك ار  دددل كالملئدددلك ا مددديمكل ا ددد،كلأل  ددد كليشددد ركاليل صدددلركمددد كويجدددبكاتك(2014صددديلحية،ك
ك.رل لجهكل   ل يك  ا ،كل ملئلكالأ كأ اءسك ار لات

 االحتمال وقيمة المتوسط الحسابي النسبي، االنحراف المعيار ، ،الحسابي المتوسط (30-4) 35جدول رقم:

(Sig.) ،  التنظيمية. محور الثقافة تمجاال من مجال لكلوالترتيب 
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 1 0.000* 722. 83.73 4.19كال جئيمية.كالموي كاال :كال ي   .7

 4 0.000* 827. 75.44 3.77كال جئيمية.كالموي كالثيجه:كالم    اه  .8

 3 0.000* 816. 76.75 3.84كال جئيمية.كالموي كالثيل :كاااراف  .9

 2 0.000* 824. 77.51 3.88كال جئيمية.كالموي كالراال،:كال لا يه  .10

  0.000* 712. 78.36 3.92 .التنظيمية الثقافة محور مجاالتجمي   
 .α≤0.05 ياً عند مستوى داللةإحصائ* المتوسط الحسابي دال 

الحتديبهكالجتدبهكلوميد،كموديالهكمحدلركالث ي دةكل بدل كأ كالم لتد ك30-4) م كود ل ك)
كك.مر  ،ك هكالوم ييهكالث ي ية جئيميةكالث ي ةكلاكمت ل كلهااكي جهكأ كك.78.36ال جئيميةكب  ك
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لالوم يددديهكك ار موددديل كاتك دددهك  ددد لي ددد لكالاليحددد كالددد كإلددد كأ كالوم يددديهكالث ي يدددةك
،كلهدهكالاال دةكال دهك  صدلكاليلماديراه،كمبد ال كلالملهدلبل مد كالمث  دل كلالكا  ك بلدرال ملمية،ك
ة،كلمدديك دده ددهكالددلاجهكرتددخكاددي كلم   دد اهكلأاددرافكثيب ددةكلار  ددير خكال مدد كاا مدديكأ كلالوبدراه،ك

كإلويبيددة،ك ا كمدد كالوم يددةكاللاحدد  كأا دديءمدد كل دديمكلاجتددوي ك ددهكال  ددركبددل كك م ددي كالدداكال ماددة
لال  د كصدحيح،كممديكتديه كبلودل كث ي دةك جئيميدة،كيم دد كك ار  لا ديهكااا ديءكمد كموديل كات

ك.ا لايالبجيءك

 التي    المجئمة لث ي ة  أثلرك بلر للو حل كك(2012ك:)ص ي هلهاسكال راتةك    كم،ك
  .لرا ة لالية  ه لالم لتاة الصللر  المؤتتيه  ه الالشر ة الملار  أ اء ا  

 اال صيالهكشر ة  ه التي    ال جئيمية الث ي ة أ  بلجه ال ه ( 2008 ) ا يشة  راتةلك
ك.اللئي ه اا اء مت ل ك ا    ؤثر ال  تالجية

 المؤتتديه مدلئ ه لد   التدي    ال جئيميدة الث ي دة (كمتد ل ك2010)و دير كل راتدةك
ل رود،كالد كإلد كأ كالمو م ديهكال ربيدةكلال  تدالجيةك  صدلككم لتداة. ب رودة  يجده الح لميدة

 ددهككالأجادديكمو م دديهك حمدد كايمدديمكلمالددي ئكاجتدديجيةكتدديمية،ك ح دد كلا  كاو   ددهكمو م دديهكال راتددة
كإالكأ كال رلمك ال  كالتياةك هك رويهكالملا  ةكميكبل كالمر   ةكلالم لتاة.ك روةكالملا  ة
ل  ككهجي ك  لك هكمت ل كالث ي ةكال جئيميةك(2011)التبي هككدراسةل و  لكم،كك

اركا د كمد ك ار جشدلي كال ديم ل كلاتال يم ل ك هكملجديءكود  كالد لله.كلهدااكلرود،كلابي دةكال مد كلا
كالتياةكل  لكالم يال ة.
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 ثانيًا: تحليل فقرات مجال الحكم الرشيد.
 وقيمة االحتمال المتوسط الحسابي النسبي، االنحراف المعيار ، المتوسط الحسابي، (31-4) 36جدول رقم:

(Sig.)، حكم القانون  والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال. 
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 1 0.000* 926. 84.08 4.20 .كا لاي     كالوم يةكاليل لاجل كلااجئمةكلال شر  يهكالمجصلصك  .1
 3 0.000* 941. 79.81 3.99 المش ر يه.لكك   ل كالوم يةكبجئي كم  لبك يميكلوصكال ايءاه  .2

الوم يدددةكلال ددديم ل ك لاددديكاليالتددد و ا كاامثددد كلمم  كددديهككإ ار    ددد  ك  .3
 2 0.000* 957. 81.10 4.06 الوم ية.

 5 0.000* 982. 76.44 3.82  ر ال كالم ي آهكلال راييهك هكالوم يةكبج ي جك  لي كملئ لاي.  .4

او ميايهك لر ةكمج ئمةكلم   كاجاديكل وم يدةكك ار ي   كمو  كات  .5
 6 0.000* 1.158 75.40 3.77 ال ملمية.

 ددهكاو مياي دداكاليك مددي كالجصدديبكال دديجلجهكاجدد كك ار ل  د  كمو دد كات  .6
 4 0.000* 1.057 78.12 3.91 ا وياكارارا ا.

  0.000* 791. 79.16 3.96 .ومي،ك  راهكالموي كم يمك 
 .α≤0.05 يًا عند مستول داللةإحصائ* المتوسط الحسابي دال 

كل ه:(كيم  كات ومصكميك31-4م كو ل ك)

."كا لادي(ك"     كالوم يةكاليل لاجل كلااجئمةكلال شر  يهكالمجصدلصك1اح  هكال  ر كرا ك)
(،ك4.20المر الدددةكااللددد ك دددهك ر لدددبك  دددراهكهدددااكالمودددي ،كلب ددد كالم لتددد كالحتددديبهكل  ددد كال  دددر ك)

لددال كك0.000(ك تدديليكSig(،كلأ كال يمددةكاالح ميليددةك).%84.08لالم لتدد كالحتدديبهكالجتددبهك)
،كممدديكلدد  كا دد كأ كم لتدد ك روددةكαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي هدداسكال  ددر ك الددةكك  دد  ك

لهددااكي جددهكأ كهجددي كملا  ددةكك3االتدد ويالةكلادداسكال  ددر كادد ك ا كادد ك روددةكالملا  ددةكالم لتدداةكلهددهك
كب روةك بلر كو امكم كاب كأ را كال لجةكا  كهاسكال  ر .ك

ايجلجيدديمكأمدديكالوم يددةكال ملميددة،كلالوادديهكمتددؤل كك ار ي دد لكالاليحدد كالدد كا كمو دد كات
الرايبيةكالح لمية،كل ال كالوايهكالممللة،كلال كويءهكهاسكال  ر ك دهكال ر لدبكاال كبدل ك  دراهك

كالموي .

او ميادددديهك لر ددددةكمج ئمددددةكلم  دددد كاجادددديكك ار (ك"ي  دددد كمو دددد كات5اح  ددددهكال  ددددر كرادددد ك)
اهكهااكالموي ،كلب د كالم لتد كالحتديبهكل  د ك هك ر لبك  رككالتي تةل وم يةكال ملمية."كالمر الةك

(ك تديليكSig(،كلأ كال يمدةكاالح ميليدةك).%75.40(،كلالم لت كالحتديبهكالجتدبهك)3.77ال  ر ك)
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،كممدديكلدد  كا دد كأ كαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي هدداسكال  ددر ك الددةكك  دد  كلددال كك0.000
لهدااكي جدهكأ كك3ملا  دةكالم لتداةكلهدهكم لت ك رودةكاالتد ويالةكلاداسكال  در كاد ك ا كاد ك رودةكال

وددديءهك دددهكلا  كهددداسكال  دددر كلكهجدددي كملا  دددةكب رودددةك بلدددر كمددد كابددد كأ دددرا كال لجدددةكا ددد كهددداسكال  دددر .ك
   كحص هكا  كجتالةكملا  ةكايليةكمد كأ درا كالجدةكال راتدةكككل ك  راهكالموي ؛كال ر لبكااولركب

بدا كال جييدةك ديءكالوم يدةكال ملميدة،كلكأالول كم يال ةك اي ة،كلمتد مر كمد كلي  لكالاليح كال ؛كل
ك.ار اكال ي يةكل وم يةيةك هكصلر كإ مالم مةكم كالمو  ،كلل ،كالوم يةكال ملك

(،كلأ ك3.96(كالدددأ كالم لتدد كالحتددديبهكب ددد ك)30-4الشدد  كادددي كل بددل كمددد كوددد ل كرادد ك)
لال كك0.000(ك تيليكSig(،كلأ كال يمةكاالح ميليةك).%79.16الم لت كالحتيبهكالجتبهكب  ك)

،كممددديكلددد  كا ددد كأ كαك≤0.05ييمكاجددد كمتددد ل ك اللدددةكإحصدددي "ك ا كح ددد كال ددديجل كي  بدددركمودددي ك"
لهدااكك3م لت ك روةكاالت ويالةكلاااكالموي كلو  لكولهر يمكاد ك رودةكالملا  دةكالم لتداةكلهدهك

ي جهكأ كهجي كملا  ةكب روةك بلر كم كاب كأ درا كال لجدةكا د ك  دراهكهدااكالمودي .كلي د لكالاليحد ك
ال كإل كم ر ةكالمو  كأجاكهلكالواةكالمجلطكبايك ج لاكال يجل ،كلال م كل  كم   يي ا،كلأجاكهلك

الشد كالمد جه(،كلالدل ار كالمو صدة،ك)كم كلو ،كل محيتالة،كل ال كو لااكلرايالدةكل ار كال او يدة
كم يال ةكالوم يةكال ملمية.ك ال كلك

 وقيمة االحتمال المتوسط الحسابي النسبي، االنحراف المعيار ، الحسابي،المتوسط  (32-4) 37جدول رقم:
(Sig.)، المشاركة والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال. 
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 دهكرتد كتييتدييهكال مد كك ار يشير كرؤتيءكال ودي كمد،كمو د كات  .1
 5 0.012* 1.060 72.10 3.61  هكالوم ية.

 6 0.044* 1.073 71.00 3.55  هكإا ا كملا جةكالوم ية.ك ار يشير كرؤتيءكال وي كم،كمو  كات  .2
 1 0.000* 1.102 76.12 3.81 ا اكأمي كالوم يةكال ملمية.إجوي كك ار ي رعكمو  كات  .3

االا راحدديهكالم  مددةكلداكاليل  دديل كمدد،كالوم يددةكك ار لد ر كمو دد كات  .4
 4 0.030* 1.120 72.49 3.62 ال ملمية.

ا ددددد ك ادددددل ركأاميلددددداكمددددد كودددددم ك الدددددي  كك ار يحدددددرصكمو ددددد كات  .5
 3 0.001* 1.084 73.53 3.68 الوبراهكم،كا ور  .

تييتددددةكالالدددديبكالم  ددددلحكمدددد،كأا دددديءكك ار ل بجدددد كر ددددي كمو دددد كات  .6
كالوم يةكال ملمية.

3.71 74.17 1.119 *0.053 2 

  0.000* 937. 73.24 3.66 .ومي،ك  راهكالموي كم يمك 
 .α≤0.05 يًا عند مستول داللةإحصائ* المتوسط الحسابي دال 
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ك(كيم  كات ومصكميكل ه:32-4م كو ل ك)

ا دداكأمددي كالوم يددةكال ملميددة."كالمر الددةكإجوي كك ار (ك"ي ددرعكمو دد كات3اح  ددهكال  ددر كرادد ك)
(،كلالم لتدد ك3.81 ددهك ر لددبك  ددراهكهددااكالموددي ،كلب دد كالم لتدد كالحتدديبهكل  دد كال  ددر ك)كااللدد 

هددداسكك  ددد  كلدددال كك0.000(ك تددديليكSig(،كلأ كال يمدددةكاالح ميليدددةك).%76.12الحتددديبهكالجتدددبهك)
،كممدديكلدد  كا دد كأ كم لتدد ك روددةكاالتدد ويالةكαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي ال  ددر ك الددةك

لهدااكي جدهكأ كهجدي كملا  دةكب رودةك بلدر كك3لااسكال  ر كا ك ا كا ك روةكالملا  ةكالم لتداةكلهدهك
إلددد كأ كمددد كم ا الددديهكال ددديجل كأ كك؛الددد كالاليحددد كي دد للكمدد كابددد كأ دددرا كال لجدددةكا ددد كهددداسكال  دددر .ك

وم يدددةكال ملميدددة،ك مددديكلر ك دددهكالمدددي  ل ك  ر دددرسكالمددديلهكلات اريكا ددد كالك ار ي دددرعكمو ددد كات
،ك2000لتدددددجةكك1،كمددددد كاددددديجل كالوم يددددديهكالولر دددددةكلالال ددددديهكااه يدددددةكراددددد ك23،كلراددددد ك18راددددد 

ا دا،كل دال كادرعكجويحي دا؛كل دمي كاتد مرارسكلحصدللاكا د كالث دةكال ا مدةكمد كإجوي كلوصلصيمك
كااا يء.ك

 ددددهكإادددد ا كملا جددددةككر  ا(ك"يشددددير كرؤتدددديءكال وددددي كمدددد،كمو دددد كات2اح  ددددهكال  ددددر كرادددد ك)
 ددهك ر لددبك  ددراهكهددااكالموددي ،كلب دد كالم لتدد كالحتدديبهكل  دد كال  ددر ككالتي تددةالوم يددة."كالمر الددةك

(ك تدددددديليكSig(،كلأ كال يمددددددةكاالح ميليددددددةك).%71.00(،كلالم لتدددددد كالحتدددددديبهكالجتددددددبهك)3.55)
لادداسك،كممدديكلدد  كا دد كαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي هدداسكال  ددر ك الددةكك  دد  كلددال كك0.044

لهدااكي جدهكأ كهجدي كملا  دةكب رودةك بلدر كمد كك3ال  ر كا ك ا كاد ك رودةكالملا  دةكالم لتداةكلهدهك
ك.اب كأ را كال لجةكا  كهاسكال  ر 

ب  ر هديك دهكك ار موديل كاتكا يدالمديك أبدهكك أوركهاسكال  در ك دهكال ر لدب،كلي  لكالاليح 
ال صرفك هكااملركالميلية،كب كلاا صيرهيك لمديمكا د كشدوصكالدر ي كلأمدل كالصدج لم،كلاب  دي ك
الدددياهكأا ددديءكالمو ددد كاددد كالمشدددير ةكلاليل ددديلهكمددد كالابي دددهكأ كالكيشدددير كأا ددديءكال ودددي ك دددهك

كل ،كالملا جيه.

لأ ك(،ك3.66(كالدددأ كالم لتدد كالحتددديبهكب ددد ك)32-4الشدد  كادددي كل بددل كمددد كوددد ل كرادد ك)
لال كك0.000(ك تيليكSig(،كلأ كال يمةكاالح ميليةك).%73.24الم لت كالحتيبهكالجتبهكب  ك)

،كممديكلد  كا د كأ كم لتد كαك≤0.05ييمكاجد كمتد ل ك اللدةكإحصدي "ك ا كالمشدير ةي  بركموي ك"
لهااكي جهكأ كك3 روةكاالت ويالةكلاااكالموي كلو  لكولهر يمكا ك روةكالملا  ةكالم لتاةكلههك

كهجي كملا  ةكب روةك بلر كم كاب كأ را كال لجةكا  ك  راهكهااكالموي .
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لي دد لكالاليحدد كالدد كإلدد كأ كأا دديءكالوم يدديهكال ملميددةكموملاددةكمدد كالجوددبكال  ر ددةككك
حدددددر صكا ددددد كمشدددددير  ا ك دددددهكل ددددد،كالتييتددددديه،كل ج لددددداهيكك ار لالث ي يدددددةكالمملددددد  ،كلمو ددددد كات
كلمت  ي  كم كمايرا ا كلوبرا ا .

 وقيمة االحتمال المتوسط الحسابي النسبي، االنحراف المعيار ، المتوسط الحسابي، (33-4) 38م:جدول رق
(Sig.)، الشفافية والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال. 
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 جشدددددركالوم يدددددةكارارا اددددديكاليللتدددددي  كاتامميدددددةكالم يحدددددةكل وم يدددددةك  .1
 5 0.000* 985. 75.40 3.77 ال ملمية.

  ربكالوم يةكملئ لايكا  كم مل كح كااا ديءك دهكاالادمعك  .2
 7 0.000* 1.072 73.14 3.66 ا  كالم  لميه.

أجشدددداةكالوم يددددة،ككا لادددديللودددد كل وم يددددةكصدددد حةكإلك رلجيددددةك جشددددرك  .3
 2 0.000* 988. 78.25 3.91 لال راراهكلال  ميميه.ك

أا ديءكالوم يدةككا لاديالمل اجيدةكالتدجليةكل وم يدةكليا د،ككإام ل  ك  .4
 3 0.000* 1.057 77.28 3.86 ال ملمية.

  ددد  كالوم يددددةك  ر ددددركتددددجليكاددد كجشددددياايكات اريكلالمدددديلهكلددددل ار ك  .5
 1 0.000* 1.085 79.42 3.97 ال او ية.

  ددد  كالوم يددددةك  ر ددددركتددددجليكاددد كجشددددياايكات اريكلالمدددديلهكلددددل ار ك  .6
 6 0.000* 1.219 73.46 3.67كالث ي ة.

 4 0.000* 1.098 75.99 3.80كأه افكالوم يةكلا حةكل  كااا يءكلال يم ل .  .7
  0.000* 868. 76.13 3.81 .ومي،ك  راهكالموي كم يمك 

 .α≤0.05 مستول داللةيًا عند إحصائ* المتوسط الحسابي دال 

ك(كيم  كات ومصكميكل ه:33-4م كو ل ك)

(ك"  دد  كالوم يددةك  ر ددركتددجليكادد كجشددياايكات اريكلالمدديلهكلددل ار ك5اح  ددهكال  ددر كرادد ك)
ال او يدددة."كالمر الدددةكااللددد ك دددهك ر لدددبك  دددراهكهدددااكالمودددي ،كلب ددد كالم لتددد كالحتددديبهكل  ددد كال  دددر ك

(ك تدددددديليكSig(،كلأ كال يمددددددةكاالح ميليددددددةك).%79.42)(،كلالم لتدددددد كالحتدددددديبهكالجتددددددبهك3.97)
،كممدديكلدد  كا دد كأ كαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي هدداسكال  ددر ك الددةكك  دد  كلددال كك0.000

لهدااكي جدهكأ كك3م لت ك رودةكاالتد ويالةكلاداسكال  در كاد ك ا كاد ك رودةكالملا  دةكالم لتداةكلهدهك
هجي كملا  ةكب روةك بلر كم كاب كأ را كال لجةكا  كهاسكال  در .كلي د لكالاليحد كالد ؛كامدركار دهك
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لوم يدديهكااه يددةكالددأ كل ار كال ددي  ،كب  دد ي كال  ر ددركالمدديلهكلددل ار كال او يددةكشدد لرامكمدد كاكا يدداوددرهك
ال او يةكأكثركج لاام،كلألت،كت اة،كم،كأ كال يجل كا كجصكا د ك  د ي كالوم يدةكل دل ار كالمو صدةك
لههكهجيكل ار كالث ي ة،كلاليلرر كمد كالد ك  د كوديءكبجد ك  د ي كال  ر دركلدل ار كالث ي دةك دهكالمر الدةكابد ك

كااولرك هكهااكالموي .ك

بكالوم يددددةكملئ لادددديكا دددد كم ددددمل كحدددد كااا دددديءك ددددهك(ك" دددد رك2اح  ددددهكال  ددددر كرادددد ك)
 ددددهك ر لددددبك  ددددراهكهددددااكالموددددي ،كلب دددد كالم لتدددد ككالتدددديال ةاالاددددمعكا دددد كالم  لمدددديه."كالمر الددددةك

(،كلأ كال يمددةكاالح ميليددةك%73.14(،كلالم لتدد كالحتدديبهكالجتددبهك)3.66الحتدديبهكل  دد كال  ددر ك)
.(Sigك تديليك)ك≤0.05ييمكاجدد كمتد ل ك اللددةكإحصدي هدداسكال  در ك الددةكك  د  كلددال كك0.000αكممدديك،

ك3لدد  كا دد كأ كم لتدد ك روددةكاالتدد ويالةكلادداسكال  ددر كادد ك ا كادد ك روددةكالملا  ددةكالم لتدداةكلهددهك
كلهااكي جهكأ كهجي كملا  ةكب روةك بلر كم كاب كأ را كال لجةكا  كهاسكال  ر .ك

لي د لككهدااكالمودي .لرر كالملا  دةكالكبلدر ،كإالكأ كهداسكال  در كاح  دهكالمر الدةكااولدر ك دهك
ا دديءكيم كددل كمدد كالددلاهكباددااكاامددر؛كاليا الدديركااك ار الاليحدد كالدد كإلدد كادد  كاه مددي كمو دد كات

كميكي  هكلمميرتةكح ايك هكاالامعكا  كالم  لميه.لالم ر ةك

(،كلأ ك3.81(كالدددأ كالم لتدد كالحتددديبهكب ددد ك)33-4الشدد  كادددي كل بددل كمددد كوددد ل كرادد ك)
لال كك0.000(ك تيليكSig(،كلأ كال يمةكاالح ميليةك).%76.13)الم لت كالحتيبهكالجتبهكب  ك
،كممدديكلدد  كا دد كأ كم لتدد كαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي ي  بددركموددي ك"الشدد ي ية"ك ا ك

لهااكي جهكأ كك3 روةكاالت ويالةكلاااكالموي كلو  لكولهر يمكا ك روةكالملا  ةكالم لتاةكلههك
إلد كك؛را كال لجةكا  ك  راهكهااكالمودي .كلي د لكالاليحد كالد هجي كملا  ةكب روةك بلر كم كاب كأ 

حر صةكا  ك    كالم  لميه،كل   ي كإوياليهكلا حةكا كام اي،كلبرامواي،كك ار أ كمويل كات
  دد كالوادديه،كل حصدد كا دد كال مل دد ككيل مل  اددي،كاا ددي اي،كلل وادديهكالميجحددةكح دد ك جددي كر دد

كبيةك ج لاامكل  يجل .لههك    كالم  لميهكل وايهكالرايك،ال ا  

ك

ك

ك

ك

ك
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 وقيمة االحتمال المتوسط الحسابي النسبي، االنحراف المعيار ، المتوسط الحسابي، (34-4) ججدول رقم:
(Sig.)، االستجابة والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال. 
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    كالوم يةكالو ميهكلألا يءكاليلحيي كالصرفكالجئركاد ك  .1
 1 0.000* 1.006 75.99 3.80 مجيا كت جيه .

    كالوم يةكالو ميهكلألا يءكاليلحيي كالصرفكالجئركاد ك  .2
 3 0.000* 1.158 75.40 3.77 الوج ك)كأجث كألكا ر(.

الجئركاد ك    كالوم يةكالو ميهكلألا يءكاليلحيي كالصرفك  .3
 5 0.000* 1.242 73.92 3.70 المت ل كال  مه.

 2 0.000* 1.092 75.60 3.78  ل ركالوم يةكبل ةكام ك  م كاح را ك رامةكااا يء.  .4
 6 0.000* 1.163 73.66 3.68     كالوم يةكو ميهكلألا يءكالش  كمج ئ .  .5

 ادددلركالوم يدددةكأجشدددا ايكالمددديكيح ددد ك  ددد ي كوددد ميهكبودددل  ك  .6
 4 0.000* 1.032 74.76 3.74كلألا يء.ايليةك

  0.000* 957. 74.89 3.74 .ومي،ك  راهكالموي كم يمك 
 .α≤0.05 يًا عند مستول داللةإحصائ* المتوسط الحسابي دال 

ك(كيم  كات ومصكميكل ه:34-4م كو ل ك)
(ك"  ددد  كالوم يدددةكالوددد ميهكلألا ددديءكاليلحيدددي كالصدددرفكالجئدددركاددد ك1اح  ددهكال  دددر كراددد ك)

تدد جيه ."كالمر الددةكااللدد ك ددهك ر لددبك  ددراهكهددااكالموددي ،كلب دد كالم لتدد كالحتدديبهكل  دد كمجدديا ك
(ك تديليكSig(،كلأ كال يمدةكاالح ميليدةك).%75.99(،كلالم لت كالحتديبهكالجتدبهك)3.80ال  ر ك)
،كممدديكلدد  كا دد كأ كαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي هدداسكال  ددر ك الددةكك  دد  كلددال كك0.000

لهدااكي جدهكأ كك3تد ويالةكلاداسكال  در كاد ك ا كاد ك رودةكالملا  دةكالم لتداةكلهدهكم لت ك رودةكاال
كهجي كملا  ةكب روةك بلر كم كاب كأ را كال لجةكا  كهاسكال  ر .

كلي دد لكالاليحدد كالدد ؛كإلدد كوصلصدديةكامدد كالوم يدديهكالث ي يددةكااه يددة،ك اددهك  دد  كث ي ددة
ااا ديءكمدد كودم كل دديءاهكلمارويجدديهكم ر دةكل جدديم،كلهدهكأمددلركم جليدة،كل دد  ك  د يمايكلوميدد،كلك

الكيم دد ككلمو مدد،كأا دديءكالوم يددةكمو مدد،كصددللر،كايمددةكلاو ميادديه،كلجدد لاه،كللرشكامدد ،
 ودديل س،كل ددال كهددهكالك   صددركا دد كالمجا ددةكال ددهك  لاودد ك لادديكالوم يددةكللكجاددي،كحر صددةكا دد ك

ككايصي كرتيل ايكل كي ة.كلأ ك شم كو مي ايكاكبركشر حةكمم جة.
كالتي تدة(ك"  د  كالوم يدةكود ميهكلألا ديءكالشد  كمجد ئ ."كالمر الدةك5ال  ر كرا ك)اح  هك

(،كلالم لتد كالحتديبهك3.68 هك ر لبك  راهكهااكالموي ،كلب د كالم لتد كالحتديبهكل  د كال  در ك)
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هدداسكال  ددر ك الددةكك  دد  كلددال كك0.000(ك تدديليكSig(،كلأ كال يمددةكاالح ميليددةك).%73.66الجتددبهك)
،كمميكل  كا  كأ كم لت ك روةكاالت ويالةكلااسكال  ر كا كαك≤0.05 ل ك اللةكييمكاج كمتإحصي 

لهدااكي جدهكأ كهجدي كملا  دةكب رودةك بلدر كمد كابد كأ درا كك3 ا كا ك روةكالملا  ةكالم لتاةكلههك
لي دد لكالاليحدد ك ددأوركهدداسكال  ددر ك ددهكال ر لددبكل مر الددةكالويمتددةك ددهكهددااككال لجددةكا دد كهدداسكال  ددر .

ال مل دد كل لال ددا،كلمدد  كاتدد مرار ةكالمشددير ،،كللوددل كك ليدديهلا  ددةكالكبلددر ؛كي ددل كالموددي كرردد كالم
 مل  ،كلا ر كالوم يةكا  ك   ي كالو ميهكلال هك  مث ك هكال م كالث ي هكبراييةكمب ال كل جميدةك

كالاكال ،كلههكمشير ،،كلبرامج،ك ح يجكإل ك مل  كمت مر.كيشكملاهب،كلمي
(،كلأ ك3.74(كالدددأ كالم لتدد كالحتددديبهكب ددد ك)34-4)الشدد  كادددي كل بددل كمددد كوددد ل كرادد ك

لال كك0.000(ك تيليكSig(،كلأ كال يمةكاالح ميليةك).%74.89الم لت كالحتيبهكالجتبهكب  ك)
،كممديكلد  كا د كأ كم لتد كαك≤0.05ييمكاج كمت ل ك اللدةكإحصي ي  بركموي ك"االت ويالة"ك ا ك

لهااكي جهكأ كك3الملا  ةكالم لتاةكلههكك روةكاالت ويالةكلاااكالموي كلو  لكولهر يمكا ك روة
كهجي كملا  ةكب روةك بلر كم كاب كأ را كال لجةكا  ك  راهكهااكالموي .

لي ددد لكالاليحددد كالددد كإلددد كأ كالوم يدددةك  دددأللكمددد كموملاددديهكصدددللر ك   ددد ك دددهكالدددرؤ ،ك
لمدددرأ ك مددديكأ كبدددرامجكاك،لااال دددي كاالو ميايدددة،كلال  دددركالتييتددده،كل لحددد هيكأ  ددديركث ي يدددةكم  يربدددة،

لالا دد كهددهكااكثددرك مددليمم،كمدد كالوادديهكالميجحددة،كلددال ك دديلمرأ كحي ددر ك ددهكالبددرامجكلالودد ميهك
كالم  مة.

 وقيمة االحتمال المتوسط الحسابي النسبي، االنحراف المعيار ، المتوسط الحسابي، (35-4) 39جدول رقم:
(Sig.)، التوافق والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال. 
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  دد كالوم يددةكتييتدديهك ادد فكإلدد ك    دد كالشدد لركاليالج مدديءك  .1
 1 0.000* 1.060 78.12 3.91 ل وم ية.

 2 0.000* 1.015 77.73 3.89 ل ت ك لركالوم يةكبرلحكالمتؤلليةك ويسكالصيلحكال ي .  .2

الوم يدددددةكمشددددديك كلم ا الددددديهكأا ددددديءككإ ار لددددد ر كمو ددددد ك  .3
 4 0.000* 1.039 75.86 3.79 الوم يةكال ملمية.

 5 0.004* 1.177 71.78 3.59 ال مايهك لأمةكم،كوم ييهكمشيباةكأور .ك ر ال كالوم ية  .4

يحد   كااا ديءكال مادديهكالالدةك يمديكبلددجا ك تدوركمد كأودد ك  .5
 3 0.000* 1.096 76.38 3.82كالوم ية.مص حةك

  0.000* 903. 75.97 3.80ك.ومي،ك  راهكالموي كم يمك 
 .α≤0.05 يًا عند مستول داللةإحصائ* المتوسط الحسابي دال 
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ك(كيم  كات ومصكميكل ه:35-4م كو ل ك)

(ك"  دددد كالوم يددددةكتييتدددديهك ادددد فكإلدددد ك    دددد كالشدددد لركاليالج مدددديءك1اح  ددددهكال  ددددر كرادددد ك)
ل وم يدددة."كالمر الدددةكااللددد ك دددهك ر لدددبك  دددراهكهدددااكالمودددي ،كلب ددد كالم لتددد كالحتددديبهكل  ددد كال  دددر ك

(ك تدددددديليكSig(،كلأ كال يمددددددةكاالح ميليددددددةك).%78.12(،كلالم لتدددددد كالحتدددددديبهكالجتددددددبهك)3.91)
،كممدديكلدد  كا دد كأ كαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي هدداسكال  ددر ك الددةكك  دد  كلددال كك0.000

لهدااكي جدهكأ كك3م لت ك رودةكاالتد ويالةكلاداسكال  در كاد ك ا كاد ك رودةكالملا  دةكالم لتداةكلهدهك
هجي كملا  ةكب روةك بلر كم كاب كأ را كال لجةكا  كهاسكال  ر .كل رو،كال كإل كأ كااتدي كالدايك

ليتد ل كومي ديمكل ح ي ادي،كالوم ييهكااه يةكالث ي ية،كلول ك  ر كلدؤم كباديكااا ديء،ككا يا  ل ك
لال كالكل ح  كب ل كاج ميءكل   كال  ر كلاليل يلهكل وم ية.ك يلومي،كحر صكا  ك ح لد كاالج مديءك

كال هكايمهكم كأو اي.كل وم ية،كلميكلاكم كأثرك هك ح ل كال  ر 

ال ماددديهك لأمدددةكمددد،كوم يددديهكمشددديباةكأودددر ."كك(ك" دددر ال كالوم يدددة4اح  دددهكال  دددر كراددد ك)
(،ك3.59 ددهك ر لددبك  ددراهكهددااكالموددي ،كلب دد كالم لتدد كالحتدديبهكل  دد كال  ددر ك)كيمتددةالوالمر الددةك

لددال كك0.000(ك تدديليكSig(،كلأ كال يمددةكاالح ميليددةك).%71.78لالم لتدد كالحتدديبهكالجتددبهك)
،كممدديكلدد  كا دد كأ كم لتدد ك روددةكαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي هدداسكال  ددر ك الددةكك  دد  ك

لهددااكي جددهكأ كهجددي كملا  ددةكك3ادد ك ا كادد ك روددةكالملا  ددةكالم لتدداةكلهددهكاالتدد ويالةكلادداسكال  ددر ك
كب روةك بلر كم كاب كأ را كال لجةكا  كهاسكال  ر .ك

الاليح ك أوركهداسكال  در ك دهكال ر لدب،كررد ك رودةكالملا  دةكالكبلدر ؛كالود مفكال  درككي  ل
ركالتييتهكالتي  كللول كالتييتهكالايك ؤم كبايكالوم ييهكلأا ي اي،ك يو مفكالمشيربكلال  

حيلةكم كاالج تي كالتييته،كلؤثرك هكبجيءكاماةكم كالشراكةكلال لأمة،كإالكأ كال كالكيحل ك ل ك
لول كامايهك  ديل كل كيمد كبدل كمديكل شديالاكمجاديك دهكال  در،كلل د كلودل كاال حدي كال دي كل مراكد ك

كالحيلةكم كال  يل كلال كيم .ككالث ي يةكالميكي  كم كاشراهكالمراك كالث ي ية،ك لل كلا حكلااس

(،كلأ ك3.80(كالدددأ كالم لتدد كالحتددديبهكب ددد ك)35-4الشدد  كادددي كل بددل كمددد كوددد ل كرادد ك)
لال كك0.000(ك تيليكSig(،كلأ كال يمةكاالح ميليةك).%75.97الم لت كالحتيبهكالجتبهكب  ك)

،كممدديكلدد  كا دد كأ كم لتدد كαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي ي  بددركموددي ك"ال لا دد "ك ا ك
لهااكي جهكأ كك3 روةكاالت ويالةكلاااكالموي كلو  لكولهر يمكا ك روةكالملا  ةكالم لتاةكلههك

هجي كملا  ةكب روةك بلر كم كاب كأ را كال لجةكا  ك  راهكهااكالمودي .كلي د لكالاليحد كالد ؛كإلد ك
وم يديه،كلابي دةكال مادةكأ كال ويج كبل كأا يءكالوم ييهكالث ي ية،كلصلركمو مد،كأا ديءكال
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 ا كم كأتي ك كل  كالوم يدةكموملادةكم  يربدةك  درامكلا مديم.كوم د ا ك  در ،كل الادلاكمد كك،بلجا 
أو كجويحاي،ك مكموي كلمصيلحكمي يدةكاد ك دؤثرك دهكال ماديهكبلدجا كلا تدي كحيلدةكال لا د كبلدجا ،ك

ك يلا فك ح ل كمص حةكالومي،.
 وقيمة االحتمال المتوسط الحسابي النسبي، االنحراف المعيار ، المتوسط الحسابي، (36-4) 40جدول رقم:

(Sig.)، المساواة والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال. 
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ا كاللئي لكالم ل ر ك هكالوم يةك هكلتدي  ككام ل  كات  .1
 3 0.000* 1.034 74.56 3.73 اتام كالمح ية.

 1 0.000* 1.081 75.53 3.78  ح  كالوم يةكم ا اليهكلا حةكل لئي ةكالم   كاجاي.  .2
 4 0.012* 1.153 72.17 3.61 .للو ك هكالوم يةكلوجاك ر كلا اليهكال لئللكالم   كلاي  .3

ال ل كاالا اليركال  ديهكال مر دةكالمو   دةك يمديك أواكالوم يةك  .4
 2 0.000* 1.078 74.76 3.74كي  ماكم كو ميه.

5.  
للوددددد ك دددددهكالوم يدددددةك ر لالددددديهكويصدددددةكل   يمددددد كمددددد،كاليك

كاالح ييويهكالويصة.
ك

3.45 69.06 1.199 *0.426 5 

  0.000* 944. 73.22 3.66ك.ومي،ك  راهكالموي كم يمك 
 .α≤0.05 يًا عند مستول داللةإحصائ* المتوسط الحسابي دال 

ك(كيم  كات ومصكميكل ه:36-4م كو ل ك)

(ك" حد  كالوم يددةكم ا الديهكلا ددحةكل لئي دةكالم  دد كاجادي."كالمر الددةك2اح  دهكال  در كرادد ك)
(،كلالم لتدد ك3.78 ددهك ر لددبك  ددراهكهددااكالموددي ،كلب دد كالم لتدد كالحتدديبهكل  دد كال  ددر ك)كااللدد 

هددداسكك  ددد  كلدددال كك0.000(ك تددديليكSig(،كلأ كال يمدددةكاالح ميليدددةك).%75.53الحتددديبهكالجتدددبهك)
،كممدديكلدد  كا دد كأ كم لتدد ك روددةكاالتدد ويالةكαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي ال  ددر ك الددةك

لهدااكي جدهكأ كهجدي كملا  دةكب رودةك بلدر كك3 ا كا ك روةكالملا  ةكالم لتداةكلهدهكلااسكال  ر كا ك
ل رودد،كالدد كا كاللئددي لكال ددهك   دد كاجادديكالوم يدديه،ككمدد كابدد كأ ددرا كال لجددةكا دد كهدداسكال  ددر .

محدد ل  ،كلمر الاددةكببددرامجكحصدد هكالوم يددةكا دد ك مل دد كلاددي،كل  دد كالبددرامجك  ا ددبكملاصدد يهك
كويصة،كلمح   .

(ك"للود ك دهكالوم يدةك ر لالديهكويصدةكل   يمد كمد،كاليكاالح ييوديهك5  ر كراد ك)اح  هكال
 ددهك ر لددبك  ددراهكهددااكالموددي ،كلب دد كالم لتدد كالحتدديبهكل  دد كال  ددر ككالويمتددةالويصددة."كالمر الددةك
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(ك تدددددديليكSig(،كلأ كال يمددددددةكاالح ميليددددددةك).%69.06(،كلالم لتدددددد كالحتدددددديبهكالجتددددددبهك)3.45)
،كممدديكلدد  كا دد كαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللدةكإحصدي  كرلددرك الددةكهدداسكال  دركك  دد  كلدال كك0.426

لهدااكي جدهكك3أ كم لت ك روةكاالت ويالةكلااسكال  ر كا كايربكم ك روةكالملا  ةكالم لتاةكلهدهك
كأ كهجي كملا  ةكب روةكم لتاةكم كاب كأ را كال لجةكا  كهاسكال  ر .ك

الث ي ية،كالك م د كم دراهكويصدةككلي  لكالاليح كال كا كالليلبيةكال ئمهكم كالوم ييه
جمدديكهددهك تدد أوركم را اددي،كلهددهكم ددراهكلمالدديجهكرلددركم دد  كالتدد  الي كهدداسكال  ددة،كلالحيوددةك باددي،كلا 

ككلملا مة،كلههكمش  ةكايمةك هك ي ةكالمؤتتيهكالص ةكايمة،كإالكالجاركاليتلركمجاي.

أ ك(،كلك3.66(كالدددأ كالم لتدد كالحتددديبهكب ددد ك)36-4الشدد  كادددي كل بددل كمددد كوددد ل كرادد ك)
لال كك0.000(ك تيليكSig(،كلأ كال يمةكاالح ميليةك).%73.22الم لت كالحتيبهكالجتبهكب  ك)

،كممدديكلدد  كا دد كأ كم لتدد كαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي ي  بددركموددي ك"المتدديلا "ك ا ك
لهااكي جهكأ كك3 روةكاالت ويالةكلاااكالموي كلو  لكولهر يمكا ك روةكالملا  ةكالم لتاةكلههك

هجي كملا  ةكب روةك بلر كم كاب كأ را كال لجدةكا د ك  دراهكهدااكالمودي .كلي د لكالاليحد كالد كإلد ك
،ك ار أ كابي دددةكمو مددد،كالوم يدددةكالم كدددل كمددد كموملاددديهكم  ير دددة،كلم ددديال  ا كل مددد كمو ددد كات

لاه مدددي كالواددديهكالميجحدددةكب مل ددد كبدددرامجكويصدددةكاليلا ددد كلالمدددرأ ،كممددديكو ددد كهدددي ل كالشدددر ح ل ك
ك يميك   ماكالوم يةكم كجشيايهكلو ميه.حي ر ل ك
 وقيمة االحتمال المتوسط الحسابي النسبي، االنحراف المعيار ، المتوسط الحسابي، (37-4) 41جدول رقم:

(Sig.)، الفعالية والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال. 
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 شددددر كالوم يددددةك لا رهدددديكالالشددددر ةك ددددهك لراهك  ر بيدددداكبددددل ك  .1
 4 0.000* 1.118 72.88 3.64 ال  ر كلااور .

 م  دددد كالوم يددددةكم دددديللركل يددددي ك ك  ددددةكالودددد ميهكالم  مددددةك  .2
 5 0.023* 1.043 71.72 3.59 لألا يء.

 3 0.000* 1.067 73.66 3.68 المشير ،كال  ك ج لاهي.  ل كالوم يةكب  لي ك  .3

 حتدد كالوم يددةكاتدد و ا كملار هدديكالميليددةكل  بيدداكاح ييودديهك  .4
 1 0.000* 1.030 75.86 3.79 ااا يء.

 2 0.000* 1.050 74.82 3.74كللو ك هكالوم يةكأميك كال  ةكالت  الي كالومالر.  .5
  0.000* 915. 73.79 3.69ك.ومي،ك  راهكالموي كم يمك 

 .α≤0.05 يًا عند مستول داللةإحصائ* المتوسط الحسابي دال 
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ك(كيم  كات ومصكميكل ه:37-4م كو ل ك)

(ك" حتدددد كالوم يدددددةكاتدددد و ا كملار هدددديكالميليددددةكل  بيدددداكاح ييوددددديهك4اح  ددددهكال  ددددر كرادددد ك)
 ددهك ر لددبك  ددراهكهددااكالموددي ،كلب دد كالم لتدد كالحتدديبهكل  دد كال  ددر ككااللدد ااا دديء."كالمر الددةك

(ك تدددددديليكSig(،كلأ كال يمددددددةكاالح ميليددددددةك).%75.86(،كلالم لتدددددد كالحتدددددديبهكالجتددددددبهك)3.79)
،كممدديكلدد  كا دد كأ كαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي هدداسكال  ددر ك الددةكك  دد  كلددال كك0.000

لهدااكي جدهكأ كك3ا كاد ك رودةكالملا  دةكالم لتداةكلهدهكم لت ك رودةكاالتد ويالةكلاداسكال  در كاد ك ك
كهجي كملا  ةكب روةك بلر كم كاب كأ را كال لجةكا  كهاسكال  ر .

لي دد لكالاليحدد كالدد ؛كا كالوم يددةك  ا دد،كل ح لدد كأكبددركادد ركمم دد كمدد كاالتدد  ي  ،كمدد كك
حددة،كلالرايالددةكوددم كاالتدد ثميركاامثدد كل مددلار ،كل ددال كلو ددلاايكل م يال ددةكمدد كابدد كالوادديهكالميج

كم كالوايهكالح لميةكااهكال ماة.

(ك" م   كالوم يةكم يللركل يي ك ك  ةكالو ميهكالم  مةكلألا ديء."ك2اح  هكال  ر كرا ك)
(،ك3.59 ددهك ر لددبك  ددراهكهددااكالموددي ،كلب دد كالم لتدد كالحتدديبهكل  دد كال  ددر ك)كالويمتددةالمر الددةك

لددال كك0.000(ك تدديليكSigالح ميليددةك).(،كلأ كال يمددةكا%71.72لالم لتدد كالحتدديبهكالجتددبهك)
،كممدديكلدد  كا دد كأ كم لتدد ك روددةكαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي هدداسكال  ددر ك الددةكك  دد  ك

لهددااكي جددهكأ كهجددي كملا  ددةكك3االتدد ويالةكلادداسكال  ددر كادد ك ا كادد ك روددةكالملا  ددةكالم لتدداةكلهددهك
كب روةك بلر كم كاب كأ را كال لجةكا  كهاسكال  ر .ك

الوم يددةكحر صددةكا دد ك ح لدد كر دديكااا دديء،ك اددهككإ ار الاليحدد كالدد ؛كإلدد كأ كلي دد لك
ر دديكال  ددلكهددلكالم يدديرك ددهكك  دد  ك ادد  كبددال كا دد كحتدديبكلوددل كم دديللركل يددي كال ك  ددة،كحلدد ك

ككمميرتةكام اي.

(،كلأ ك3.69(كالدددأ كالم لتدد كالحتددديبهكب ددد ك)37-4الشدد  كادددي كل بددل كمددد كوددد ل كرادد ك)
لال كك0.000(ك تيليكSig(،كلأ كال يمةكاالح ميليةك).%73.79)كالم لت كالحتيبهكالجتبهكب  
،كممدديكلدد  كا دد كأ كم لتدد كαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي ي  بددركموددي ك"ال  يليددة"ك ا ك

لهااكي جهكأ كك3 روةكاالت ويالةكلاااكالموي كلو  لكولهر يمكا ك روةكالملا  ةكالم لتاةكلههك
 را كال لجةكا  ك  راهكهااكالمودي .كلي د لكالاليحد كالد ؛كإلد كهجي كملا  ةكب روةك بلر كم كاب كأ

مدد ك مل دد ككا يدداأ كالوم يدديهكااه يددةكالث ي يددةك   مدد كالشدد  كي ددي كي ددل ك  ددهكا دد كمدديك حصدد ك
لمشير  اي،كم كوايهكميجحة،كل دهكال  در كااولدر ،كأصدالحكهدااكال مل د كمد كالصد لالةكالم دي كللد ك

لا  ار ةك     كبلول كأا  ك بلركم كالوم ييهك  مد ك دهكي  كتامم،كاتاليبكتييتيةكلاا صي ية،ك
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لددال ك يلوم يددةك حددرصكالشدد  ك بلددركا دد كأ ك لودداكالمددلار كاللواددةكالصددحيحةكلأ كك.ااهكالمودي 
ييددددديهكلااهددددد افكالمرودددددل ،كل ح لددددد كر ددددديكااا ددددديءكل تددددد ثمرهيكولدددددركاتددددد ثميركلأ ك ح ددددد كال

كلالومالر.
 المتوسط الحسابي النسبي، االنحراف المعيار ، المتوسط الحسابي، (38-4) 42جدول رقم:

 .المحاسبة والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال ،(.Sig) وقيمة االحتمال
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 1 0.000* 1.097 79.16 3.96 ا ك  ي هكأوركألكرا بكم كالوم ية.ك ار يم ج،كمو  كات  .1
 2 0.000* 1.031 76.63 3.83 اهكالم مةكالح كالمويل ل كل لا حكلااجئمة.وراء  واكالوم يةكات  .2
 6 0.000* 1.078 74.43 3.72 م كاب كالوم يةكال ملمية.كا يال وم يةكهي  ك جئيمهكمصي مك  .3
 4 0.000* 968. 74.89 3.74 .الوم يةكااجئمةكلال لا حكالما لبل  ا كال يم ل ك هك  .4

   دددددد  كالوم يددددددةكب  دددددد ي كم  لمدددددديهكم صدددددد اكللا ددددددحةكادددددد كأيك  .5
 3 0.000* 993. 75.73 3.79 ات  تير.ك

 ،ك ددهكا ددلا لودد كاجياددةكلدد  كال دديم ل ،كال  الددةك ابلدد كالودد اءاهك  .6
 5 0.000* 1.058 74.50 3.72 حي كلالعكمويل يه.

  0.000* 846. 75.89 3.79ك.  راهكالموي كم يمكومي،ك 
 .α≤0.05 يًا عند مستول داللةإحصائ* المتوسط الحسابي دال 

ك(كيم  كات ومصكميكل ه:38-4م كو ل ك)

ادد ك  ي ددهكأوددركألكرا ددبكمدد كالوم يددة."كك ار (ك"يم جدد،كمو دد كات1اح  ددهكال  ددر كرادد ك)
(،ك3.96المر الدددةكااللددد ك دددهك ر لدددبك  دددراهكهدددااكالمودددي ،كلب ددد كالم لتددد كالحتددديبهكل  ددد كال  دددر ك)

لددال كك0.000(ك تدديليكSig(،كلأ كال يمددةكاالح ميليددةك).%79.16لالم لتدد كالحتدديبهكالجتددبهك)
لدد  كا دد كأ كم لتدد ك روددةكك،كممدديαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي هدداسكال  ددر ك الددةكك  دد  ك

لهددااكي جددهكأ كهجددي كملا  ددةكك3االتدد ويالةكلادداسكال  ددر كادد ك ا كادد ك روددةكالملا  ددةكالم لتدداةكلهددهك
كب روةك بلر كم كاب كأ را كال لجةكا  كهاسكال  ر .ك

لي دد لكالاليحدد كالدد كا كهدداسكال الددير ،ك ددأ هكم   ددةكمدد،كصددر حكجددصكال دديجل كالددايكيمجدد،ك
الك ك ار ا  كأا يءكمو  كات ككال يجل .كا لايور مةكي يابكك    ك ي هكرا ب،كلا 

مددددد كابددددد كالوم يدددددةككا يدددددا(ك"ل وم يدددددةكهي ددددد ك جئيمدددددهكمصدددددي مك3اح  دددددهكال  دددددر كراددددد ك)
 ددهك ر لددبك  ددراهكهددااكالموددي ،كلب دد كالم لتدد كالحتدديبهكل  دد كال  ددر ككالتي تددةال ملميددة."كالمر الددةك
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(ك تدددددديليكSigاالح ميليددددددةك).ك(،كلأ كال يمددددددة%74.43(،كلالم لتدددددد كالحتدددددديبهكالجتددددددبهك)3.72)
،كممدديكلدد  كا دد كأ كαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي هدداسكال  ددر ك الددةكك  دد  كلددال كك0.000

لهدااكي جدهكأ كك3االتد ويالةكلاداسكال  در كاد ك ا كاد ك رودةكالملا  دةكالم لتداةكلهدهككم لت ك رودة
ككهجي كملا  ةكب روةك بلر كم كاب كأ را كال لجةكا  كهاسكال  ر .

لي د لكالاليحدد كالدد ؛كلابي ددةكال مدد ك ددهكالوم يديهكال ددهك بجدد كا دد كأتددي كال اددلع،كلمدديك
  ر اكهداسكالحيلدةكمد كاد  كالثالديهك دهكالبجيدي كال جئيمدهكل وم يدة،كل دال كا كالوم يدةك مدير ك
ام ادديكمدد كوددم كال  لدد كمدد كالمشددير ،كالم جلاددة،كلال ددهك  ا ددبكأشدد ي ك جئيميددةكمو   ددة،كإالكأ ك

لوددل كهييكدد ك جئيميددةكل بجدديءكااتيتددهكالثيبددهكلالددم  كل ج لدداككالشدد  ك بلددركا دد الوم يددةك حددي  ك
كتييتيهكالوم يةكليتا كام ايكلوصلصيمكميكل    كالياملركالميليةكلات ار ةكلاتاممية.

(،كلأ ك3.79(كالدددأ كالم لتدد كالحتددديبهكب ددد ك)38-4الشدد  كادددي كل بددل كمددد كوددد ل كرادد ك)
لال كك0.000(ك تيليكSig(،كلأ كال يمةكاالح ميليةك).%75.89الم لت كالحتيبهكالجتبهكب  ك)
،كممديكلد  كا د كأ كم لتد كαك≤0.05ييمكاجد كمتد ل ك اللدةكإحصدي ي  بركموي ك"المحيتالة"ك ا ك

لهااكي جهكأ كك3 روةكاالت ويالةكلاااكالموي كلو  لكولهر يمكا ك روةكالملا  ةكالم لتاةكلههك
هجي كملا  ةكب روةك بلر كم كاب كأ را كال لجةكا  ك  راهكهااكالمودي .كلي د لكالاليحد كالد ؛كإلد ك

 مكموي كل   يا كك،ول كا لاليهبلكك ر ال أ كموي كالمحيتالةكل    كاليل  اميهكايجلجية،كمويل  ايك
كا ك ج لاكال يجل كلاالل  ا كبجصلصا.

 وقيمة االحتمال المتوسط الحسابي النسبي، االنحراف المعيار ، المتوسط الحسابي، (39-4) 43جدول رقم:
(Sig.)، الر ية االستراتيجية والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال. 

 الفقرة م
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 3 0.000* 1.026 75.92 3.80 وا كال ل  كالم  كل ال ركام كالوم ية.ك ار ي  كمو  كات  .1
 4 0.000* 1.018 75.79 3.79 ا  ك ال ركأه ا اكم كأو كو مةكااويي كال ي مة.كك ار ي م كمو  كات  .2

  ودداكالوم يددةكاددراراهكمتدد  ب يةكمدد كأودد كمجدد،كحدد ل كأ مدديهكالكمشدديك ك  .3
 6 0.001* 1.081 73.85 3.69 مح م ة.

 2 0.000* 1.114 76.12 3.81 .ل  كالوم يةكرتيلةكمح     .4
 1 0.000* 1.017 76.50 3.83كل  كالوم يةكأه افكلاا ية.  .5
 5 0.009* 1.127 73.92 3.70 .الممللةكلالميجحةل  كالوم يةكواةكل ال ركاما ايكم،كالوايهك  .6
  0.000* 879. 75.35 3.77 .ومي،ك  راهكالموي كم يمك 

 .α≤0.05 يًا عند مستول داللةإحصائ* المتوسط الحسابي دال 
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ك(كيم  كات ومصكميكل ه:39-4م كو ل ك)

 هك ر لبك  راهكهااككاالل (ك"ل  كالوم يةكأه افكلاا ية."كالمر الةك5اح  هكال  ر كرا ك)
(،ك%76.50(،كلالم لتد كالحتديبهكالجتدبهك)3.83الموي ،كلب  كالم لت كالحتيبهكل   كال  ر ك)

ييمكاجدد كمتدد ل كإحصددي هدداسكال  ددر ك الددةكك  دد  كلددال كك0.000(ك تدديليكSigلأ كال يمددةكاالح ميليددةك).
ا كاددد ك رودددةك،كممددديكلددد  كا ددد كأ كم لتددد ك رودددةكاالتددد ويالةكلاددداسكال  دددر كاددد ك كαك≤0.05 اللدددةك

لهااكي جهكأ كهجي كملا  ةكب روةك بلر كم كاب كأ را كال لجةكا  كهاسكك3الملا  ةكالم لتاةكلههك
كال  ر .

ااا يء،كلي د لجايك دهككا لايل رو،كال كا كلك كوم يةكأه افكايب ةكل  ح  ،كل   ك
كتييت ا ،كليت ل كومي يمكل ح ي اي،كم كوم كالبرامجكلااجشاة.ك

(ك"  ودداكالوم يددةكاددراراهكمتدد  ب يةكمدد كأودد كمجدد،كحدد ل كأ مدديهكالك3رادد ك)كاح  ددهكال  ددر 
 ددهك ر لددبك  ددراهكهددااكالموددي ،كلب دد كالم لتدد كالحتدديبهكل  دد ككالتي تددةمشدديك كمح م ددة."كالمر الددةك

(ك تديليكSig(،كلأ كال يمدةكاالح ميليدةك).%73.85(،كلالم لت كالحتديبهكالجتدبهك)3.69ال  ر ك)
،كممدديكلدد  كا دد كأ كαك≤0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةكإحصددي ر ك الددةكهدداسكال  ددك  دد  كلددال كك0.000

لهدااكي جدهكأ كك3م لت ك رودةكاالتد ويالةكلاداسكال  در كاد ك ا كاد ك رودةكالملا  دةكالم لتداةكلهدهك
كهجي كملا  ةكب روةك بلر كم كاب كأ را كال لجةكا  كهاسكال  ر .ك

لررددد كالملا  دددةكالكبلدددر ك ددد  كال  دددر كوددديءهك دددهكال ر لدددبكااولدددرك دددهكهدددااكالمودددي ،كلي ددد لك
الاليح كال ؛كالتببكالئرلفكالتييتيةكرلركالمت  ر كال هكي يشايكاايعكر  كلئرلفكالحصدير،ك

،كللك كرر كال كلالتدببكمديكح ل كأ ميهكمج،كم كالص بكا وياكاراراهكمت  ب يةكم كأو كلال 
ل   يمددد كمددد،ككه،كمددد كوبدددراه،كل رودددةكالدددلاهكالولددد  كلددد  كايدددي  كالوم يددديه دددراك كلددد  كالوم يدددي

ك ح  هكحيلةكالر يكم كال لجةكا  كهاسكال  ر .كاا ميه؛

(،كلأ ك3.77(كالدددأ كالم لتدد كالحتددديبهكب ددد ك)39-4الشدد  كادددي كل بددل كمددد كوددد ل كرادد ك)
لال كك0.000(ك تيليكSig(،كلأ كال يمةكاالح ميليةك).%75.35الم لت كالحتيبهكالجتبهكب  ك)

،كمميكلد  كا د ك(α ≥ 0.05)ييمكاج كمت ل ك اللةكإحصي ي  بركموي ك"الرؤيةكاالت را لوية"ك ا ك
ك3أ كم لتدد ك روددةكاالتدد ويالةكلاددااكالموددي كلو  ددلكولهر دديمكادد ك روددةكالملا  ددةكالم لتدداةكلهددهك

كلهااكي جهكأ كهجي كملا  ةكب روةك بلر كم كاب كأ را كال لجةكا  ك  راهكهااكالموي .ك

لي دد لكالاليحدد كالدد ؛كإلدد كأ كالوم يدديهكااه يددةكحر صددةكا دد كلوددل كرؤيددةكاتدد را لوية،ك
لاا يةكحرصيم،كا  كر يكالوايهكالميجحةكلجل كث  ادي،كل دال كابي دةكايدي اهكالوم يديهككلأه اف
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اليكالددد رويهكلالك ددديءاهكال  ميدددة،كلو ددد كمددد كال وادددي كاالتددد را لوه،كصكالث ي يدددة،كمددد كااشدددوي
كمجاجكل  ت ةكلتييتةكل وم يةك تلركل  اي.ك

 الحسابي النسبي، االنحراف المعيار ، المتوسط الحسابي،المتوسط  (40-4) 44جدول رقم:
 محور الحكم الرشيد. والترتيب لكل مجال من مجاالت ، (.Sig) وقيمة االحتمال
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 1 0.000* 791. 79.16 3.96كالموي كاال :كح  كال يجل .  .1

 8 0.000* 937. 73.24 3.66 .المشير ةالموي كالثيجه:ك  .2

 2 0.000* 868. 76.13 3.81 .الش ي يةالموي كالثيل :ك  .3

 6 0.000* 957. 74.89 3.74 .االت ويالةالموي كالراال،:ك  .4

 3 0.000* 903. 75.97 3.80 الموي كالويم :كال لا  .  .5

 9 0.000* 944. 73.22 3.66 الموي كالتي  :كالمتيلا .  .6

 7 0.000* 915. 73.79 3.69 .ال  يليةالموي كالتيال،:ك  .7

 4 0.000* 845. 75.89 3.79 الموي كالثيم :كالمحيتالة.  .8

 5 0.000* 879. 75.35 3.77ك.الرؤيةكاالت را لويةالموي كال يت،:ك  .9

  0.000* 804. 75.29 3.76 .الرشيد الحكم محور مجاالتجمي   

 .α≤0.05 يًا عند مستول داللةإحصائالمتوسط الحسابي دال  *

الح د كالحتديبهكالجتدبهكلوميد،كموديالهكمحدلرككالم لتد كل بدل كأ 40-4) مد كود ل ك)
لهددااكي جددهكأ كهجددي ك روددةكملا  ددةك بلددركاليلجتددالةكلمتدد ل كالح دد كالرشددل ك ددهك،ك75.29ب دد كالرشددل 

كالوم ييهكالث ي ية.

ال م كااه دهكالدايك دي كتديال يمكل لودل كالح دلمه،كلمديكحم داكلالاليح كي  لكال ؛كل ير خك
مدد كوددم ككا يددا تدد  كل ح دديىكك،ا دد ك يه دداك ددهكملاواددةكاالحدد م ،كممدديك ددل كل يدداكرصددل كايمدده

اح را كمالي ئكالح  كالرشل كل ال ك لرهديكالر دي يكالمديك  دماكمد كجودبك  ر دة،ك  دل كال مد كلهدهك
كحر صةكا  كأ ك     كاليل يجل .

كبلددر كا دد ك ابلدد كم دديللركالملا  ددةكحلدد كال(ك2015ه  لك)تددةك   دد كمدد،ك راتددةلهدداسكال را
،كلي  لكالاليح كال كا كالمؤتتيهكالويصةكم يال دةكالح  كالرشل ك هكمؤتتيهكال ايعكالويص
ال حدد لحك راتددةك   دد كمدد،كلكلوم يي ادديكال ملميددة.كك ار الشدد  ك الدد كمدد كالشددر يءكلمدد كمودديل كات

ل  ك ابل كم يللركالح  كالرشل ك هكالمجئميهكااه يةكال  تالجيةك هكاايعكر  كبجتالةك(ك2014)
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لي ددددد لكالاليحددددد كالددددد كل م يال دددددةكالمتددددد مر كمددددد كل ار كال او يدددددةكلالث ي دددددةكلالوم يدددددةكك%(.74,64)
ككا  ك ابل كم يللركالح  كالرشل .ك ار ال ملمية،ك  حرصكمويل كات

الح د كالرشدل ك دهكالمجئمديهكرلدركالح لميدةك دهكلد  ك ابلد كمالدي ئكك2012 راتةكالح للك
لرودد،كالدد كل  شدديالاكالكبلددركا  ددي ةكل م يال ددةكمدد كالوادديهكالم جيددة،ك.كلك%77.77اادديعكردد  كبجتددالةك

كبل كمو م يهكال راتة.كللح  كالبل ةكالمحياةك)كاايعكر  (

ب ددد كالدددل  كالجتدددبهكل ابلددد كم ددديللركالح ددد كالرشدددل ك دددهكالدددل اراهك(ك2013مالدددر) راتدددةكلك
ل و،كال كل م يال ةكم كالوايهكالرايبيدة،ك د للا كك.(%67.84ال  تالجيةك هكاايعكر  كحلالهك)

لا ك(ك2008)الدد االر:ك راتددةكل   دد ككالرايالددةكالميليددةكلات ار ددة،كل لددلا كالمددلئ ل كال ددي ،كلرلرهددي.
 لوادةكمد  اللربية ال  ة ب  ييه  ه الول   الحل مة م يللر  ابل   روة حل  ي كب روةكأا ك

ي د كك،إلد كأ كابي دةكمو مد،كال راتدةك دهكالب د ييهك؛،كل رود،كالد م لتداة  يجده أا دي اي جئر
كيةكلث ي يةكم اليلجة،كلؤثرك هكمت ل ك ابل كم يللركالح  كالرشل .   يممت لييهك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك
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 اخلامس الفصل
 ومناقشتها فرضيات الدراسة عن اإلجابة
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 مقدمة: 5.1
 ابلدد ككوددم كمدد كإللادديكال لصدد ك دد كال ددهكل ج ددي جك  صددل ييمككار دديمككال صدد كتددل جيل كهدداا

اتويالددةككودم كمدد كج دي جكمدد كإليداكال لصدد ك د كمدديكلمجياشدةك  تددلركإلد كاليت ددي ةكال راتدة،كأ لاه
ك ح لد كوم كم كإللايكال لص ك  كال هكاالت اليجةكج ي جكأبر كلات  راع،ك جيل ك ر ييهكال راتة

ا دد "كمدد  كمتدديهمةكالث ي ددةكال جئيميددةك ددهك    دد ك ابلدد كم دديللركالح دد ككال  ددرفكبادد فك  را اددي،
ك.الرشل ك هكالوم ييهكالث ي يةك هك  تال "

 اختبار الفر يات وتفسير النتائج 5.2
ك.او اليركال ر ييهكحل كال ماةكبل كم للر  كم كم للراهكال راتة

كيةكبل كم للر  كم كم للراهكال راتة.إحصي الك لو كاماةكااهك اللةككالفر ية الصفر ة:

كيةكبل كم للر  كم كم للراهكال راتة.إحصي  لو كاماةكااهك اللةككالفر ية البديلة:

0.05أكبدددركمددد كمتددد ل كال اللددةككSig.(P-value)إااك يجددهك جددداكالكيم ددد كر دددعكك  
يةكبددددل كم للددددر  كمدددد كم للددددراهكإحصددددي ال ر ددديةكالصدددد ر ةكلاليل دددديلهكالك لودددد كاماددددةكااهك اللدددةك

0.05أا كم كمت ل كال اللةككSig.(P-value)ال راتة،كأميكإااك يجهك ل  كر دعكال ر ديةكك 
يةكبدل كم للدر  كمدد كإحصدي  اللددةككالصد ر ةكلابدل كال ر ديةكالب ل دةكال ي  ددةكالأجداك لود كامادةكااه

 م للراهكال راتة.
بدل ك لركك(αك≥ك0.05)يةكاجد كمتد ل كإحصي  لو كاماةكااهك اللةك الفر ية الرئيسة األولى:

 الح  كالرشل ك هكالوم ييهكالث ي يةك هك  تال .كل     ك ابل كم يللرالث ي ةكال جئيميةك
الحكم الرشيد في  وتع    تطبيق معاييرمعامل االرتباط بين دور الثقافة التنظيمية  (41-5) 45جدول رقم:

 الجمعيات الثقافية في فلسطين.

 سبيرمانمعامل  الفر ية
 لالرتباط

االحتمالية  القيمة
(Sig.) 

بددل ك لركالث ي ددةكك(α ≥ 0.05)يةكاجدد كمتدد ل كإحصددي  لودد كاماددةكااهك اللددةك
الح دددد كالرشددددل ك ددددهكالوم يدددديهكالث ي يددددةك ددددهككم دددديللرل    دددد ك ابلدددد كال جئيميددددةك
ك  تال .

.824 *0.000 

 .α≤ 0.05 يًا عند مستول داللةإحصائاالرتباط دال *

.(كSigلأ كال يمددةكاالح ميليددةك)ك،.824(كأ كم يمدد كاالر الدديطكيتدديليك41-5لبددل كودد ل ك)
لهدااكلد  كا د كلودل كامادةكااهك اللدةككα≤0.05لههكأا كمد كمتد ل كال اللدةكك0.000 تيليك
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الح  كالرشل ك هكالوم ييهكك ابل كم يللركيةكبل ك لركالث ي ةكال جئيمية،كل حتل كمت ل كإحصي 
كالث ي يةك هك  تال .

 ددل ركإادديرامكك لجاددي؛كل لرهدديكأهميددةكالث ي ددةكال جئيميددةكلهددااكل  دد كمدد،كاتادديركالجئددريك ددهكك
 كال دديم ل كل شدد ل كأجمدديطكالتدد ل كالما ددلب،كل مددجحكأ ددرا كلال ددأثلركا ددكل جئددي كل لويدداكالتدد ل ،

المجئمدددةكهل  ادددي،كل  ددد  كاالتددد  راركل تدددا كاالل ددد ا كالومدددياه،كلالث ي دددةكال جئيميدددةكلمددد كودددم ك
لال يمدده،كالددايكي ددم كاتدد  رار،كلر  ددةككلودديبهم يللرهددي،ك  بددركادد كم ددر اهكلم دديجهكالتددل كات

م ر اه،كم ديهي كالح د كالرشدل كلمالي  دا،ك يلمشدير ة،كالوم ية،كلم كالابي هكأ كي ل كبل ك   كال
لرلرهددي،كلوصلصدديمكأ ك  دد كالمالددي ئك  مدد كا دد كم يلمددةكال تددي ككال  يليددة،لككلالشدد ي ية،كلالمتدديلا ،

المدديلهكلاال اري،كل   دد كمدد كادد ر كالوم يددةكا دد ك ح لدد كااهدد اف،كلتددب ك ح ي اددي،كل  رتددخك  دد ك
كو ءكما كم كت ل كااا يء.ل صالحككالمالي ئك هكالث ي ةكال جئيمية،

،كلمددد كالبددد لاهكأ كلويبيددةهدددلكإالكموملادددةكمدد كال دددي كلالتددد ل ييهكاتك دديلح  كالرشدددل كمدديكك
 كدل كحي در ك ددهكث ي دةكأيكمجئمددة،ك  يدي  كالوم يدةكلااا دديءكحر صدل كا دد كأ كي د  لاكث ي ددةك

كوم ل ا كال  كميكي للكل   كالث ي ة،كلي ل اي.
بدل كال د كك(α ≥ 0.05)يةكاجد كمتد ل كإحصدي امادةكااهك اللدةكك لود الفر ية الفرعية األولى: 

الح  كالرشل ك هكالوم ييهكالث ي يةك هكل     كك ابل كم يللرك"ال ي كال جئيمية"ككالث ي ةكال جئيمية
ك  تال .

تطبيق  وتحسين مستول  معامل االرتباط بين بعد الثقافة التنظيمية "القيم التنظيمية" (42-5) 46جدول رقم:
 الحكم الرشيد في الجمعيات الثقافية في فلسطين. معايير

 الفر ية
 سبيرمانمعامل 

 لالرتباط
االحتمالية  القيمة

(Sig.) 
بددل كال دد كالث ي ددةكك(α ≥ 0.05)يةكاجدد كمتدد ل كإحصددي  لودد كاماددةكااهك اللددةك

الح دد كالرشددل ك ددهكالوم يدديهككل    دد ك ابلدد كم دديللر"ال ددي كال جئيميددة"ككال جئيميددة
كالث ي يةك هك  تال .

.711 *0.000 

 .α≤ 0.05 يًا عند مستول داللةإحصائاالرتباط دال *

.(كSigلأ كال يمددةكاالح ميليددةك)ك،.711(كأ كم يمدد كاالر الدديطكيتدديليك42-5لبددل كودد ل ك)
لهدااكلد  كا د كلودل كامادةكااهك اللدةككα≤0.05لههكأا كمد كمتد ل كال اللدةكك0.000 تيليك
الح دد كالرشددل ك ددهككل    دد ك ابلدد كم دديللريةكبددل كال دد كالث ي ددةكال جئيميددةك"ال ددي كال جئيميددة"كإحصددي 

كالوم ييهكالث ي يةك هك  تال .
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كليم  كال ل كالأ كال ي كال جئيميةك  م كا  :ك

 الئرلفكال جئيميةكالمو   ة.كيم،ك م إلويبي لوياكت ل كااا يءكك 
 كاي كالمتيلا كلال تيمحكلال كيم كبل كأا يءكالوم ية.ك      
 اح  ي كالمب ال كلراييةكاتب اع.ك 
 اا مي كمب أكالك يء ك هكال  للجيه،كلال راييهكلال ك ي يه،ك او كالوم ية.ك 

كإ ار تب كيتيه كالش  ك بلرك دهك حتدل كمتد ل كالح د كالرشدل ،كلي د  ك ابي داك دهككلمي
كالوم يةكلبل كااا يءكلال يم ل .

بل ك لود كك(α ≥ 0.05)يةكاج كمت ل كإحصي  لو كاماةكااهك اللةك: الثانيةالفر ية الفرعية 
بدددل كال ددد كالث ي دددةكال جئيميدددة"كالم   ددد اهكك(α ≥ 0.05)يةكاجددد كمتددد ل كإحصدددي امادددةكااهك اللدددةك

 الح  كالرشل ك هكالوم ييهكالث ي يةك هك  تال .كل     ك ابل كم يللرال جئيمية"ك
تطبيق معايير  وتع   معامل االرتباط بين بعد الثقافة التنظيمية" المعتقدات التنظيمية"  (43-5) 47جدول رقم:

 الحكم الرشيد في الجمعيات الثقافية في فلسطين.

 معامل سبيرمان الفر ية
 لالرتباط

االحتمالية  القيمة
(Sig.) 

بددل ك لودد كاماددةكااهكك(αك≥ك0.05)يةكاجدد كمتدد ل كإحصددي  لودد كاماددةكااهك اللددةك
بدددل كال ددد كالث ي دددةكال جئيميدددة"كالم   ددد اهك(كαك≥ك0.05)يةكاجددد كمتددد ل كإحصدددي  اللدددةك

ك.الح  كالرشل ك هكالوم ييهكالث ي يةك هك  تال كابل كم يللر كل     ال جئيمية"ك
.708 *0.000 

 .α≤ 0.05 يًا عند مستول داللةإحصائاالرتباط دال *

.(كSigلأ كال يمددةكاالح ميليددةك)ك،.708(كأ كم يمدد كاالر الدديطكيتدديليك43-5لبددل كودد ل ك)
لهدااكلد  كا د كلودل كامادةكااهك اللدةككα≤0.05لههكأا كمد كمتد ل كال اللدةكك0.000 تيليك
الح دد كالرشددل ك ددهك ابلدد كم دديللرككل    دد يةكبددل كال دد كالث ي ددةكال جئيميددةك"ال ددي كال جئيميددة"كإحصددي 

كالوم ييهكالث ي يةك هك  تال .
 يلي: حيث تعمل المعتقدات التنظيمية على ما

 لتييتيهكالوم ية.ك   ل كمشير ةكااا يءك هكل ،كرؤ ك 
 الوم ية.كا  ار      كمشير ةكااا يءك هكصجياةكال رار،كلكك 
 ل ح ل كالمصيلحكالمش ر ةكلألا يء.كلويبهالمتيهمةك ل لركبل ةك  ا ،كل  لللركات 
 لااا يء،كلابل كالج  كالبجيء،كللول كالولكال يم رااه.ك ار    ل كآلييهكالحلاركبل كات 
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 اهكات ار دةكودراءاه،كلا الديعكاتودراء،كل  يء كاا اء،كم كودم ك التدي كات يا ية     كال
 الح لثة.

بدل كال د كك.α≤ 0.05كيةكاجد كمتد ل كحصدي إ لود كامادةكااهك اللدةك: الثالثفةالفر فية الفرعيفة 
الح دد كالرشددل ك ددهكالوم يدديهكالث ي يددةك ددهككل    دد ك ابلدد الث ي ددةكال جئيميددةك"اااددرافكال جئيميددة"،ك

ك  تال .
 معايير تطبيقوتع    معامل االرتباط بين بعد الثقافة التنظيمية "األعراف التنظيمية"،  (44-5) 48جدول رقم:

 الحكم الرشيد في الجمعيات الثقافية في فلسطين.

 معامل سبيرمان الفر ية
 لالرتباط

االحتمالية  القيمة
(Sig.) 

بدل كال د كالث ي دةكال جئيميدةكك.α≤ 0.05كيةكاجد كمتد ل كإحصدي  لو كامادةكااهك اللدةك
 0.000* 732.كالح  كالرشل ك هكالوم ييهكالث ي يةك هك  تال ك     ك ابل لك"ااارافكال جئيمية"،ك

 .α≤ 0.05 يًا عند مستول داللةإحصائاالرتباط دال *

.(كSigلأ كال يمددةكاالح ميليددةك)ك،.732(كأ كم يمدد كاالر الدديطكيتدديليك44-5لبددل كودد ل ك)
لهدااكلد  كا د كلودل كامادةكااهك اللدةككα≤0.05لههكأا كمد كمتد ل كال اللدةكك0.000 تيليك
الح  كالرشل ك هككل     ك ابل كم يللريةكبل كال  كالث ي ةكال جئيميةك"ااارافكال جئيمية"،كإحصي 

كالوم ييهكالث ي يةك هك  تال .ك
 ذلك أن االعراف التنظيمية تعمل على ما يلي:  

 كلم لد  كل  د  كباديكأا ديءكالوم يدة،كل أجاديكاديجل ،كاجاد كار  ددلاكإلويبيدة دل لركم ديللرك،
 ال كلاب لس.

 كمالي ئكالمصيرحةكلالث ةكالم الي لةكبل كااا يء.ك      
 كمب أكإودمصكلاالج مديءكمد كودم ك كدر  كالدرلا كالتديال ل ،كا د كاد كالمتديلا كل ل ك     

 محيالي كاح ،كحل كأ كلراا كم ييركاالب اعكلال  لم،كلال ايء.
 كهكال لدد امكادد صددادد  كاتدد لم كالج ددلاكالشوصددهكل ح لدد كأرددراعكويصددة،كااهكال دد كشو

 مص حةكالوم ية.
بدل كال د كك.α≤ 0.05كيةكاجد كمتد ل كإحصدي  لود كامادةكااهك اللدةك: الرابعفةالفر فية الفرعيفة 
الح  كالرشل ك هكالوم ييهكالث ي يدةككل     ك ابل كم يللر"ال لا يهكال جئيمية"ككالث ي ةكال جئيمية

ك هك  تال .
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"التوقعات التنظيمية" وتحسين مستول الحكم  االرتباط بين بعد الثقافة التنظيميةمعامل  (45-5) 49جدول رقم:
 الرشيد في الجمعيات الثقافية في فلسطين.

 الفر ية
 معامل سبيرمان
 لالرتباط

االحتمالية  القيمة
(Sig.) 

بدل كال د كالث ي دةكال جئيميدة"كك.α≤ 0.05كيةكاجد كمتد ل كإحصي  لو كاماةكااهك اللةك
 0.000* 792.كالح  كالرشل ك هكالوم ييهكالث ي يةك هك  تال كل     ك ابل ال لا يهكال جئيميةك"ك

 .α≤ 0.05 يًا عند مستول داللةإحصائاالرتباط دال *

.(كSigلأ كال يمددةكاالح ميليددةك)ك،.792(كأ كم يمدد كاالر الدديطكيتدديليك45-5لبددل كودد ل ك)
لهدااكلد  كا د كلودل كامادةكااهك اللدةككα≤0.05لههكأا كمد كمتد ل كال اللدةكك0.000 تيليك
الح ددد كالرشدددل ك دددهككل    ددد ك ابلددد "ال لا ددديهكال جئيميدددة"ككيةكبدددل كال ددد كالث ي دددةكال جئيميدددةإحصدددي 

كالوم ييهكالث ي يةك هك  تال .ك

 حيث أن المعتقدات التنظيمية، تعمل على ما يلي:
 مدددديكل لا دددداكااا دددديء،كمدددد كودددد ميه،كلمدددديكل لا دددداكالوم يددددةكا دددد ك ح لدددد ككإ ار  شددددوي،ك

 ال يم ل كم كم ي آهكلحلا  
 جحلكر ،كم يجةكالوم يةكل     ك   كالم يجةك هكج ل كااا يء.ك ار  ا ك لواكات 
 .شوي،كال يم ل كا  ك أ يةكالوال كالما لالة؛كل ح ل كأه افكالوم ية  
 ل ،كالمدديكي د  كاج مددي ا ،كلي ددل كل تدد هكجحدلك ح لدد كاامددي كالدلئي هكل  دديم ك ار  ح لد كات

 اليل ي   كا  كالوم ية.
 الفر ية الرئيسة الثانية:

 حتدددل ككل ث ي دددةكال جئيميددةك ددهك(αك≥ك0.05)يةكاجدد كمتدد ل كإحصدددي للودد كأثددركالك اللددةك
كمت ل كالح  كالرشل ك هكالوم ييهكالث ي يةك هك  تال .

الواددهكالم  دد  "كلم ر ددةكمدديكإااك ددي كهجددي ك ددأثلرككاالجحدد ار دد كاتدد و ا كاو الدديرك" ح لدد ك
ل ث ي ةكال جئيميةك)ال ي كال جئيمية،كالم    اهكال جئيمية،كااارافكال جئيمية،كال لا يهكال جئيمية(ك

الح  كالرشل ك هكالوم ييهكالث ي يةك هك  تال ،كلالج ي جكال يليةك ل حكك     ك ابل كم يللر هك
كال .
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 يمكن استنتاج ما يلي: Enterمن نتائج االنحدار المتعدد باستخدام طر قة 

 بددددل كأ كالم للددددراهكالمددددؤثر كا دددد كالم للددددركال دددديال،ك"متدددد ل كالح دددد كالرشددددل "كهدددده:كال ددددي ك
ال جئيميددة،كاااددرافكال جئيميددة،كال لا دديهكال جئيميددة،كلأ كم للددرك"الم   دد اهكال جئيميددة"ك بددل كأ ك

ك أثلرسك  لل.

%ك72.5،كلهااكي جهكأ ك0.725،كلم يم كال ح ل كالمخ  َّ =ك0.729ح ل ك=كم يم كال 
مددد كال للدددرك دددهكالح ددد كالرشدددل ك)الم للدددركال ددديال،(ك ددد ك  تدددلرسكمددد كودددم كال مادددةكالوايدددة،كلالجتدددالةك

ك%كا ك رو،كإل كالام كأور ك ؤثركا  كالح  كالرشل .ك27.5الم ال يةك
تعفففدد لمعفففامالت االنحفففدار لكفففل مفففن الجففدول التفففالي يمثفففل نتيجفففة تحليفففل االنحففدار الم

 المتغيرات المستقلة.
 (: تحليل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار46-5) 50جدول رقم:

 .Sigالقيمة االحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار المتغيرات المستقلة
 685.ك406.ك059. الم  اركالثيبه
 000. 4.097 204. ال ي كال جئيمية

 548. 601. 031. الم    اهكال جئيمية
 000. 5.150 281. ااارافكال جئيمية
 000. 7.931 428. ال لا يهكال جئيمية

 0.725م يم كال ح ل كالمخ  َّ =ك 0.729كم يم كال ح ل ك=
المتد ل كالح د كالرشدل كمد كودم ككؤ ح ل كاالجح اركيم  كال جبك(46-5م كوم كو ل ك)

كالث ي ةكال جئيميةكاليت و ا كالم ي لةكال يلية:

*كااارافكال جئيميةكك0.281*كال ي كال جئيميةك+كك0.204+كك0.059=ككالحكم الرشيد
ك*كال لا يهكال جئيمية.0.428+ك

 بل كأ كالم للراهكالمت   ةكحتبكأهمل ايك هك  تدلرك"الح د كك(46-4م كوم كو ل ك)
هه:كال لا يهكال جئيمية،كلم كث كااارافكال جئيمية،كلأولرامكال ي ككTشل "كحتبكايمةكاو اليركالرك

كال جئيمية.ك

كإ ار ال ي مدددةكا ددد كأتدددي كالث دددة،كبدددل ككال مادددةكالولددد  ،كابي دددةكلي ددد لكالاليحددد كالددد كإلددد 
ل  مددد ككالوم يددديهكلااا ددديء،كاامدددركالدددايكلر ددد،كمددد كتددد لكال لا ددديهكالم الدددي  كبدددل كالادددر ل ،

 ابلددد كمالدددي ئكالح ددد كالرشدددل ،كك   لددد ا ددد كالبجددديءكا ددد كهددداسكال مادددةكمددد كودددم كك ار موددديل كات
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،كل  مدد كا دد ك ددل لركبل ددةك يلمشددير ةكلالشدد ي يةكلالمتدديلا ،كلرلرهدديكمدد كالمالددي ئكال ددهك  دد  كالث ددة
ك.ك جئيمية،كلمجي ك جئيمهكيتيا كل  ا ك حتل ك ابل كالح  كالرشل ك هكالوم ية

ال جئيميدددةكا ددد كالمر الدددةكالثيجيدددةكمددد كااهميدددةك دددهك  تدددلركمتددد ل ككلاددد كحصددد هكااادددراف
الح  كالرشل ،كلي  لكالاليح كال كإل كالمو م،كال  تالجهكمو م،كاب ه،كلا  كاليل رفكل  واكمجاك
اجصركإل ا كا كي لمكال يجل كأحييجيم؛كلال ك   كلألارافكال جئيميةك لرك ياد ك دهك ابلد كم ديللرك

م يددديهك تددد  كالتددد ثميركال دددرفكال جئيمدددهك دددهك حتدددل ك ابلددد كالح ددد كالوكا  ار ،كلكالح ددد كالرشدددل 
كابل كالح  كالرشل . ،كل  م كهااكال رفكجئيميمكل لوايمكايميمكي   كالرشل 

 هك  تلركمتد ل كالح د كالرشدل ،كلي د لكالاليحد كالد ككال ي كال جئيميةلا كويءهكأولرامك
 حدددرصكا ددد كك ار إلددد كأ كالمو مددد،كال  تدددالجهكمو مددد،كمحدددي  كا ددد كايمددداكلم  ددد  كالمالي  دددا،كلات

ك     كمت ل كالح  كالرشل كم كوم ك   ل ك لركال ي كال جئيميةك هكال .

ادد ككاالددير كال جئيميددةكال ددي كال كأ  ددال ددي كال جئيميددةك ددهكالمر الددةكالثيلثددة؛كأ ك ددأ هككللكدد 
بددل كالث ي ددةككالمث  ددل ك  الدديل كمجدديال،كث ددي  ا ،كمدديلككااا دديء،كتدد ل كم  تددب،كل  ددأثركالابي ددةكث ي ددة

تمميةكل  كلاكجئر اك هك   كال ي كل روةكال  اماكباي،كإالكأ كال كال  يلهكهلكجتبهكاللربيةكلات
لوديءكهدااك،ك ابلد كم ديللركالح د كالرشدل ك    لال ك يجهكالملا  ةكا  ك لركال ي كال جئيميةك هك 

كال ي كال جئيمية. لركال راو،كل مر الةكاالولر كمجتوميمكم،كال  يلهكالجتبهك هكال جياةكب

أجاديك  بدركاد كالدااهككلالد كج لودةك؛وديءك د ي يمكالم   د اهكال جئيميدةكي    كالاليح كأ كلك
أ  دديركمشدد ر ةكحددل كابي ددةكال مدد ،كلالحيددي كاالو ميايددةك ددهكبل ددةكلادد كا وددر  ك اددهكاالددير كادد ك

لادد كك،ك ادهكالك  بددركاد كال  ددلكلحد سكللكجادديك  بدركادد كالمومدلع،ال مدد كإجودي ال مد ،كل ي يددةك
  وبالتدالي ضدعف تأثيرهدا علدى تحقيدق ال ماةكال شير ية،كلهااكا كي بركا ك  لكهاسكال ماة

ك في تحسين تطبيق معايير الحكم الرشيد. نجازاإل
 هكأثركم ديللركالث ي دةكال جئيميدةكللكجاديكك(2015م،ك راتةكحليحهك)    كهاسكال راتةكلك

حلد كاح  دهكالمر الدةكااللد ك"ال دي كال جئيميدة"كبدل  كجتدبهك  د كالم ديللرككاو   هكم ايك هك ر لب
ميددددددة"كل"ال لا دددددديهكال جئيميددددددة"ك(،كل ددددددهكالمر الددددددةكالثيجيددددددةكودددددديءهك"اااددددددرافكال جئي%77ادددددد رسك)

ك(2011ال يو )كم،ك راتةكهاسكال راتةكل    (.ك%74ل"الم    اهكال جئيمية"كبل  كجتبهكا رسك)
،كال لا يهكالم    اهكال جئيميةل و  لكم ايك هك ر لبكالم يللركحل كويءهكا  كالجحلكال يلهك

كجئيمية.ااارافكال جئيمية،كل هكال ر لبكااولركال ي كال كال جئيمية،
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(كحل كويءهكومي،كالجتدبكمجو  دةكلاليلكدي ك صد ك2013ل و  لكم،ك راتةكصيلحية)
لالم   دددد اهكال جئيميددددة،كك،اااددددرافكال جئيميددددةك:%،كلودددديءهكا دددد كالجحددددلكال دددديله50إلدددد كجتددددالةك

ال لا يهكال جئيمية،كلأولدرامكال دي كال جئيميدة،كلي د لكالاليحد كالد كالود مفكمو م دهكال راتدةك دهك
ل   دد كاليل دديم ل ك ددهكالويم دديهكال  تددالجية،ك يمدديكال راتددةكالحيليددةكال راتدد ل كالتدديال  ل كحلدد ك ددي ك

 ددديءكم الادددل كلالكل  ي دددل ك    ددد كالأا ددديءكالوم يددديهكال ملميدددةكل وم يددديهكالث ي يدددة،كلهددد كأا
كأور.

 الفر ية الرئيسة الثالثة:

(كبدددددل كم لتدددددايهكαك≥ك0.05يةكاجددددد كمتددددد ل ك اللدددددةك)إحصدددددي  لوددددد ك رلاددددديهكااهك اللدددددةكك
ات وياليهكالمالحلثل كحل كالث ي ةكال جئيميةك دهكالوم يديهكالث ي يدةك دهك  تدال ك  د  كل م للدراهك

كالوبر ،كالمحي ئة،كالمتم كاللئي ه(.ا  ية:ك)الوج ،كال مر،كالمؤه كال  مه،كتجلاهك
 و تفرع عن هذه الفر ية الرئيسة الفر يات الفرعية التالية:

( بفففين متوسفففطات α ≥ 0.05ية عنفففد مسفففتول داللفففة )إحصفففائتوجفففد فروقفففات ذات داللفففة  .1
استجابات المبحوثين حول الثقافة التنظيمية في الجمعيات الثقافية في فلسفطين تعف ل لمتغيفر 

 أنثى(.الجن  )ذكر، 

ليتدد و  ك ددهككMann Whitneyل جددهك-هدداسكال ر دديةك دد كاتدد و ا كاو الدديركمددي كلالو الددير
م  ميددة،كأيكال دهكالك  الدد،كال ل  دد،كالابي ددهكلم ر دةكمدديكإااك ددي كهجددي ك رلادديهككحيلدةكالبييجدديهكالددم

كيةكبل كموملا ل كم كالبييجيهكالمت   ة.إحصي ااهك اللةك
لكل مجال ولمعدل محور الثقافة التنظيمية حسب متغير (U – Test)  ( تحليل مان وتني47-5) ججدول رقم:

 .(0.05)الجن  عند مستول داللة 

 المجال #
 متوسطات الرتب )الجن (

مستول  Uقيمة 
 أنثى ذكر الداللة

 0.694 10163.00 152.13 156.37 ال ي كال جئيمية  .1
 0.306 9700.50 162.50 151.41 الم    اهكال جئيمية  .2
 0.243 9595.50 146.46 159.09 ااارافكال جئيمية  .3
 0.734 10201.50 152.52 156.19 ال لا يهكال جئيمية  .4

 0.782 10247.00 152.97 155.97 م   ك  راهكمحلرك)الث ي ةكال جئيمية(

(كبددل ك0.05ييمكاجدد كمتدد ل ك اللددةك)إحصددي (كرلددرك الددةكUأ كايمددةك)ك(47-5لبددل كودد ل ك)
م لتدايهكآراءكالدا لركلاتجددي ك دهكالموديالهكاارب ددة،كحلد ك يجدهكايمددةكمتد ل كالم جليدةكأكبددرك
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يةكاج كمتد ل كإحصي (،كلال كج ب كال رعكالص ريكأيكأجاكالك لو ك رلمكااهك اللةك0.05م ك)
 يةك(كبل كم لتايهكات وياليهكالمالحلثل كحل كالث ي ةكال جئيميةك هكالوم ييهكالث ي0.05ال اللةك)

ك هك  تال ك    كلم للركالوج ك)ا ر،كأجث (.

كلي د لكالاليحدد كالدد كلمديك  ملدد كالدداكالوم يديهكالث ي يددةكمدد كلودل كأا دديءكل ملدد ل كب روددة
م كال  ركلالث ي دة،ك تديه كالشد  ك بلدرك دهك  بد كالودج كا ودر،كلال مد كتدلييمك ل ك مللد ،ككايلية

.كل لركالمدددرأ كالمملدددد ك دددهكالمو مدددد،كررددد كأ كالمو مددد،كال  تددددالجهكالصددد ةكايمددددةكمو م ددديمكا لر دددديمك
كال  تالجهكالكلو  كا  كأح .

( بففين متوسففطات α ≥ 0.05ية عنففد مسففتول داللففة )إحصففائتوجففد فروقففات ذات داللففة  .2
استجابات المبحوثين حول الثقافة التنظيمية في الجمعيات الثقافية في فلسفطين تعف ل لمتغيفر 

 (.50، فأكثر 50الى أقل من  40، من 40الى أقل من  30، من 30العمر )أقل من 

ليتد و  ككKruskal Wallisلاال ك –لالو اليركهاسكال ر يةك  كاتد و ا كاو الديرك رلتد ي 
 هكحيلةكالبييجيهكالمم  مية،كأيكال هكالك  ال،كال ل  ،كالابي هكلم ر ةكميكإااك ي كهجي ك رلاديهك

كيةكبل كثم كموملايهكألكأكثركم كالبييجيه.إحصي ااهك اللةك
لكل مجال ولمعدل محور  Kruskal Wallis (H – Test)واال   –كروسكال( تحليل 48-5) 51جدول رقم:

 (.0.05الثقافة التنظيمية حسب متغير العمر عند مستول داللة )

 المجال #
 متوسطات الرتب )العمر(

مستول  x²قيمة 
أقل من  الداللة

30 
الى  30من 

 40أقل من 
الى  40 من

 فأكثر 50 50أقل من 

 185. 4.822 159.45 139.03 165.80 151.19 ال ي كال جئيمية  .1
 013. 10.701 141.83 131.05 165.80 171.24 الم    اهكال جئيمية  .2
 108. 6.086 167.26 134.77 160.15 164.68 ااارافكال جئيمية  .3
 077. 6.848 169.06 133.90 159.37 166.53 ال لا يهكال جئيمية  .4

 052. 7.712 159.97 131.81 163.87 164.66 م   ك  راهكمحلرك)الث ي ةكال جئيمية(
يةكبل كآراءكأ را كال لجةكي   كإل كإحصي أجاكللو ك رلمكااهك اللةكك(48-5لبل كو ل ك)

تجة،كك30م للركال مرك هكالموي كالثيجهك)الم    اهكال جئيمية(،كلصيلحكالال ك   كأاميره كا ك
ك.0.05،كلههكأا كم كمت ل ك اللةك013.،كلمت ل ك اللة10.701(كx²حل كب لهكايمةك)

لي  لكالاليح كال ك ل كهاسكالشر حةكال مر ةكالشيالةك كل كأكثركمديممكل  مد كال شدير ه،ك
مي الددهك بجددهكوبرا ادديك ددهكمرح ددةكمال ددر كمدد كال مدد ؛ك دد   ايكل ث ددةكالددي ور  ،كلال مدد كم ادد ،ككلهدده

؛كجودي  اهكال جئيميةك  بركا كأ  يركمش ر ةكحل كابي ةكال مد كل ي يدةكاتلوصلصيمكأ كالم   
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لدددال ك ددد  كهددداسكالشدددر حةكا ددد ك رودددةكايليدددةكمددد كالملددد كل م   ددد اهكال جئيميدددةكل لرهددديك دددهكال مددد ك
كالمؤتتي ه.

أمدددديكالددددياهكالمودددديالهكاال كلالثيلدددد كلالراالدددد،ك)ال ددددي كال جئيميددددة(،ك)اااددددرافكال جئيميددددة(،ك
يةكبدددل كآراءكأ دددرا كال لجدددةكي ددد  كإلددد كإحصدددي )ال لا ددديهكال جئيميدددة(،ك دددمكللوددد ك دددرلمكااهك اللدددةك

ك.0.05(،كحل كمت ل كال اللةكأكبركم ك0.05م للركال مركاج كمت ل ك اللةك)
( بففين متوسففطات α ≥ 0.05ية عنففد مسففتول داللففة )حصففائإتوجففد فروقففات ذات داللففة  .3

استجابات المبحوثين حول الثقافة التنظيمية في الجمعيات الثقافية في فلسفطين تعف ل لمتغيفر 
 الم هل العلمي )دبلوم فأقل، بكالور و ، ماجستير، دكتوراه(.

لكل مجال ولمعدل محور الثقافة  Kruskal Wallisواال   –كروسكال( تحليل 49-5) 52جدول رقم:
 (α ≥ 0.05)التنظيمية حسب متغير الم هل العلمي عند مستول داللة

مستول  x²قيمة  متوسطات الرتب )الم هل العلمي( المجال #
 دكتوراه ماجستير بكالور و  دبلوم فأقل الداللة

 085. 6.620 176.18 140.28 164.02 139.54 ال ي كال جئيمية  .1
 127. 5.697 148.27 134.00 165.98 146.08 الم    اهكال جئيمية  .2
 181. 4.879 160.00 136.46 164.56 144.54 ااارافكال جئيمية  .3
 070. 7.066 161.93 140.50 166.68 138.08 ال لا يهكال جئيمية  .4

 070. 7.724 160.43 134.72 167.40 139.89 م   ك  راهكمحلرك)الث ي ةكال جئيمية(
يةكبدل كآراءكأ درا كال لجدةكي د  كإحصدي أجاكالك لو ك رلمكااهك اللدةكك(49-5لبل كو ل ك)

حلد كك،(α ≥ 0.05)إل كم للركالمؤه كال  مدهك دهكوميد،كالموديالهكاارب دةكاجد كمتد ل ك اللدةك
ك.(α ≥ 0.05)مت ل كال اللةكأكبركم 

ال  ميةكا ك  مش ك حهك أثلركاللاهكلي  لكالاليح كال كإل كأ كال رلمكبل كالمت لييهك
ك.ل  كومي،كالشرا حكالملول  ك هكالوم ييهكالث ي يةكلال  ريككالث ي ه

( بففين متوسففطات α ≥ 0.05ية عنففد مسففتول داللففة )إحصففائتوجففد فروقففات ذات داللففة  .4
استجابات المبحوثين حول الثقافة التنظيمية في الجمعيات الثقافية في فلسفطين تعف ل لمتغيفر 

أقففل مففن  –سففنوات10سففنوات، 10أقففل مففن –سففنوات5سففنوات،  5الخبففرة )أقففل مففن  سففنوات
 سنة(.15سنة، أكثر من 15
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لكل مجال ولمعدل محور الثقافة  Kruskal Wallisواال   –كروسكال( تحليل 50-5) 53جدول رقم:
 (.0.05التنظيمية حسب متغير سنوات الخبرة عند مستول داللة )

 المجال #
 متوسطات الرتب )سنوات الخبرة(

مستول  x²قيمة 
الى  5من  5أقل من  الداللة

 10أقل من 
إلى  10من 

 فاكثر 15 15أقل من 

 501. 2.361 139.67 150.46 163.37 153.38 ال ي كال جئيمية  .1
 503. 2.350 158.55 145.27 163.21 151.66 الم    اهكال جئيمية  .2
 315. 3.541 177.06 145.18 158.66 150.93 ال جئيميةااارافك  .3
 805. 986. 158.88 147.65 158.66 157.57 ال لا يهكال جئيمية  .4

 647. 1.655 158.68 146.64 161.71 152.53 م   ك  راهكمحلرك)الث ي ةكال جئيمية(
يةكبدل كآراءكأ درا كال لجدةكي د  كإحصدي أجاكالك لو ك رلمكااهك اللدةكك(50-5لبل كو ل ك)

،كحلدد ك(α ≥ 0.05)إلدد كم للددركتددجلاهكالوبددر ك ددهكوميدد،كالمودديالهكاارب ددةكاجدد كمتدد ل ك اللددةك
ك.(α ≥ 0.05)مت ل كال اللةكأكبركم ك

لي  لكالاليح كال كإل كأ كااا يءكالو  كاج ميكلج مل كل وم ييهكالث ي يةكه كلراالك
ال ي مل كا  كالوم يةكاج ميكيت  ابل كأا يءكو  ك اد كيحرصدل كالث ي ةكالملول  كل ال ك   ك

كا  كأ ك  ل رك لا كااهكالث ي ةكلالص يهكال يمةككالميكيح  كاالجتوي كبل كالومي،
( بففين متوسففطات α ≥ 0.05ية عنففد مسففتول داللففة )إحصففائتوجففد فروقففات ذات داللففة  .5

الثقافية في فلسفطين تعف ل لمتغيفر استجابات المبحوثين حول الثقافة التنظيمية في الجمعيات 
 المحافظة )رفل، خانيون ، الوسطى، و ة، الشمال(.

لكل مجال ولمعدل محور الثقافة  Kruskal Wallisواال   –كروسكال( تحليل 51-5) 54جدول رقم:
 (.0.05التنظيمية حسب متغير المحافظة عند مستول داللة )

مستول  x²قيمة  الرتب )المحافظة(متوسطات  المجال #
 شمال و ة وسطى خان يون  رفل الداللة

 021. 11.557 167.31 138.84 153.78 155.90 192.67 ال ي كال جئيمية  .1
 001. 18.734 176.71 133.97 145.92 167.78 195.33 الم    اهكال جئيمية  .2
 139. 6.941 162.26 142.66 154.43 156.44 185.51 ااارافكال جئيمية  .3
 001. 19.411 173.04 136.32 151.49 147.77 205.32 ال لا يهكال جئيمية  .4

 001. 17.884 172.38 134.75 152.03 156.82 200.96 م   ك  راهكمحلرك)الث ي ةكال جئيمية(
يةكبل كآراءكأ را كال لجةكي   كإل كإحصي أجاكللو ك رلمكااهك اللةكك(51-5لبل كو ل ك)

المحي ئدددةك دددهكالمودددي كاال كلالثددديجهكلالراالددد،ك)ال دددي كال جئيميدددة(،ك)الم   ددد اهكال جئيميدددة(،ككم للدددر
)ال لا ديهكال جئيميدة(،كلصدديلحكالوم يديهكالم لاود  ك ددهكمحي ئدةكر دح،كحلدد كب د كمتد ل كال اللددةك

ك.ك0.05(،كلههكأا كم كمت ل ك اللةك001.(،ك)001.(،ك)021.)
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 تدد  كلبجددديءكث ي ددةك جئيميدددة،ككلث ي يدددةك ددهكر دددح،لي دد لكالاليحددد كالدد كإلددد كأ كالوم يدديهكا
 تدددديا هيك ددددهكال لاودددد كبددددل كالوم يدددديهكالمددددؤثر كلال يا ددددةك ددددهكال مدددد كالث ددددي ه،كلوصلصدددديمك  دددد ك

كالوم ييهكالكبلر ك هكالم  كالكبر .
كصددلركمو مدد،كالوم يدديهكالث ي يددة،كلم ر ددةكااا دديءكبال  ددا كالددال عكل  دد كمدد  مدديكأ ك

ك يكإل كار  يعكمت ل كال لا يهكال جئيمية.ؤكااا يء؛كمميكلم  الهكالث ةكالم الي لةكبل ك
يةكبدل كآراءكإحصدي أميكالموي كالثيل ك)ااادرافكال جئيميدة(،ك دمكللود ك درلمكااهك اللدةك

،كحلددد كب ددد كمتددد ل ك(α ≥ 0.05)أ دددرا كال لجدددةكي ددد  كإلددد كم للدددركالمحي ئدددةكاجددد كمتددد ل ك اللدددةك
ك.(α ≥ 0.05)(كلهلكأكبركم ك139.ال اللةك)

( بففين متوسففطات α ≥ 0.05ية عنففد مسففتول داللففة )إحصففائتوجففد فروقففات ذات داللففة  .6
استجابات المبحوثين حول الثقافة التنظيمية في الجمعيات الثقافية في فلسفطين تعف ل لمتغيفر 

 ، ع و جمعية عمومية(.إدارة، ع و مجل  دارةالمسمى الوظيفي )رئي  مجل  اإل
لكل مجال ولمعدل محور الثقافة  Kruskal Wallisواال   –كروسكال( تحليل 52-5) 55جدول رقم:

 (α ≥ 0.05)التنظيمية حسب متغير المسمى الوظيفي عند مستول داللة 

 المجال #
 متوسطات الرتب )المسمى الوظيفي(

مستول  x²قيمة 
رئي  مجل   الداللة

 دارةاإل
ع و مجل  

 دارةاإل
ع و جمعية 
 عمومية

 000. 23.161 137.79 175.91 221.03 ال ي كال جئيمية  .1
 100. 4.611 147.84 162.56 188.37 الم    اهكال جئيمية  .2
 004. 11.253 145.89 161.13 215.50 ااارافكال جئيمية  .3
 000. 15.700 141.38 170.26 213.89 ال لا يهكال جئيمية  .4

 001. 14.282 142.69 167.35 215.68 م   ك  راهكمحلرك)الث ي ةكال جئيمية(
يةكبل كآراءكأ را كال لجةكي   كإل كإحصي (كأجاكللو ك رلمكااهك اللةك52-5لبل كو ل ك)

م للددددركالمتددددم كالددددلئي هك ددددهكالمودددديالهكاال كلالثيلدددد كلالراالدددد،ك)ال ددددي كال جئيميددددة(،ك)اااددددرافك
،كحلدد ك ار مو دد كاتالددلئي هكر ددي ككال جئيميددة(،ك)ال لا دديهكال جئيميددة(،كلصدديلحكالددال كمتددميه 

كك(α ≥ 0.05)(،كلههكأا كم كمت ل ك اللة000.(،ك)004.(،ك)000.ب  كمت ل كال اللةك)
ه كمد كل حم دل كود كالمتد للية،كلهد كك ار لي  لكالاليح كال كإل كأ كرؤتيءكمويل كات

كلأهمل ايك هكات  راركالمجئمةكل ح ل كأه ا اي.أكثركم كل ر ل ك لركالث ي ةكال جئيمية،ك
يةكبدل كآراءكإحصدي أميكالموي كالثيجهك)الم    اهكال جئيمية(،ك مكللو ك رلمكااهك اللدةك

،كحلد كمتد ل ك(α ≥ 0.05)أ را كال لجةكي د  كإلد كم للدركالمتدم كالدلئي هكاجد كمتد ل ك اللدةك
ك(α ≥ 0.05)ال اللةكأكبركم 
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 الفر ية الرئيسة الرابعة:
(كبدددددل كم لتدددددايهكαك≥ك0.05 اللدددددةك)كيةكاجددددد كمتددددد ل كإحصدددددي  لوددددد ك رلاددددديهكااهك اللدددددةكك

اتددد وياليهكالمالحدددلثل كحدددل كمتددد ل كالح ددد كالرشدددل ك  ددد  كل م للدددراهكا  يدددة:ك)الودددج ،كال مدددر،ك
كالمؤه كال  مه،كتجلاهكالوبر ،كالمحي ئة،كالمتم كاللئي ه(.

 و تفرع عن هذه الفر ية الرئيسة الفر يات الفرعية التالية: 
( بففين متوسففطات α ≥ 0.05مسففتول داللففة ) ية عنففدإحصففائتوجففد فروقففات ذات داللففة  .1

 استجابات المبحوثين حول مستول الحكم الرشيد تع ل لمتغير الجن  )ذكر، أنثى(.
لكل مجال ولمعدل محور الحكم الرشيد حسب متغير (U – Test) ( تحليل مان وتني53-5) 56جدول رقم:

 .(0.05)الجن  عند مستول داللة 

مستول  Uقيمة  متوسطات الرتب )الجن ( المجال #
 أنثى ذكر الداللة

 781. 10246.500 152.97 155.97 ح  كال يجل ك  .1
 705. 10172.000 152.22 156.33 المشير ة  .2
 849. 10310.500 156.40 154.33 الش ي ية  .3
 931. 10386.500 155.64 154.70 االت ويالة  .4
 669. 10137.000 151.87 156.50 ال لا    .5
 983. 10434.500 155.16 154.93 المتيلا   .6
 455. 9902.500 149.53 157.62 ال  يلية  .7
 848. 10309.500 156.41 154.33 المحيتالة  .8
 615. 10081.000 151.31 156.77 الرؤيةكاالت را لوية  .9

 852. 10313.000 153.63 155.66 م   ك  راهكمحلرك)الح  كالرشل (
 (α ≥ 0.05)ييمكاجد كمتد ل ك اللدةكإحصدي  الدةكرلدرك (U) أ كايمدةك(53-5)كلبدل كود ل 

بددل كم لتددايهكآراءكالددا لركلاتجددي ك ددهكالمودديالهكال تدد ة،كحلدد ك يجددهكايمددةكمتدد ل كالم جليددةك
يةكإحصدي ،كلدال كج بد كال درعكالصد ريكأيكأجداكالك لود ك درلمكااهك اللدةك(α ≥ 0.05)أكبركم 

بدل كم لتدايهكاتدد وياليهكالمالحدلثل كحدل كالح دد كالرشدل ك ددهكك(α ≥ 0.05)اجد كمتد ل كال اللددةك
كالوم ييهكالث ي يةك هك  تال ك    كلم للركالوج ك)ا ر،كأجث (.

( بفين متوسفطات α ≥ 0.05ية عنفد مسفتول داللفة )إحصفائتوجد فروقات ذات داللفة  .2
لمتغيففر اسففتجابات المبحففوثين حففول الحكففم الرشففيد فففي الجمعيففات الثقافيففة فففي فلسففطين تعفف ل 

 (.50، فأكثر 50الى أقل من  40، من 40الى أقل من  30، من 30العمر )أقل من 
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لكل مجال ولمعدل محور الحكم Kruskal Wallis (H – Test)واال   –( تحليل كروسكال54-5) 57جدول رقم:
 (.0.05الرشيد حسب متغير العمر عند مستول داللة )

 المجال #
 متوسطات الرتب )العمر(

مستول  x²قيمة 
أقل من  الداللة

30 
الى  30من 

 40أقل من 
الى  40من 

 فأكثر 50 50أقل من 

 242. 4.190 173.18 139.62 157.60 160.42 ح  كال يجل ك  .1
 321. 3.499 156.71 139.96 163.14 157.02 المشير ة  .2
 152. 5.288 152.95 136.50 162.61 164.77 الش ي ية  .3
 563. 2.043 155.77 144.20 156.98 164.85 االت ويالة  .4
 483. 2.460 173.06 145.11 157.10 154.18 ال لا    .5
 463. 2.570 160.73 141.66 159.08 161.19 المتيلا   .6
 210. 4.523 147.83 138.98 162.46 164.49 ال  يلية  .7
 175. 4.952 166.23 136.77 162.34 157.93 المحيتالة  .8
 253. 4.076 168.24 139.39 161.95 154.15 الرؤيةكاالت را لوية  .9

 260. 4.015 163.50 138.25 160.59 161.08 م   ك  راهكمحلرك)الح  كالرشل (
يةكبدل كآراءكأ درا كال لجدةكي د  كإحصدي أجاكالك لو ك رلمكااهك اللدةكك(54-5لبل كو ل ك)

،كحلدد كمتدد ل ك(αك≥ك0.05)كمتدد ل ك اللددةإلدد كم للددركال مددرك ددهكوميدد،كالمودديالهكال تدد ةكاجدد ك
ك.(αك≥ك0.05)كال اللةكأكبركم 

( بفين متوسفطات α ≥ 0.05ية عنفد مسفتول داللفة )إحصفائتوجد فروقات ذات داللفة  .3
اسففتجابات المبحففوثين حففول الحكففم الرشففيد فففي الجمعيففات الثقافيففة فففي فلسففطين تعفف ل لمتغيففر 

 دكتوراه(. الم هل العلمي )دبلوم فأقل، بكالور و ، ماجستير،
لكل مجال ولمعدل محور Kruskal Wallis (H – Test)واال   –( تحليل كروسكال55-5) 58جدول رقم:

 (.0.05الحكم الرشيد حسب متغير الم هل العلمي عند مستول داللة )

مستول  x²قيمة  متوسطات الرتب )الم هل العلمي( المجال #
 دكتوراه ماجستير بكالور و  دبلوم فأقل الداللة

 003. 14.015 177.07 120.51 168.95 139.51 ح  كال يجل ك  .1
 015. 10.432 148.39 122.88 169.09 145.52 المشير ة  .2
 001. 16.627 133.80 117.24 173.28 144.08 الش ي ية  .3
 068. 7.132 147.32 130.13 167.05 146.15 االت ويالة  .4
 050. 7.833 143.36 132.95 168.22 143.61 ال لا    .5
 013. 10.726 165.68 122.89 168.14 142.84 المتيلا   .6
 045. 8.042 139.66 130.70 168.06 145.96 ال  يلية  .7
 047. 7.943 161.61 126.99 166.52 144.97 المحيتالة  .8
 153. 5.275 154.39 136.23 165.50 144.32 الرؤيةكاالت را لوية  .9

 008. 11.804 149.25 123.60 170.57 142.15 محلرك)الح  كالرشل (م   ك  راهك
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يةكبددل كآراءكأ ددرا كال لجددةكي دد  كإحصددي (كأجدداكللودد ك ددرلمكااهك اللددةك5-55لبددل كودد ل ك)
إلددد كم للدددركالمؤهددد كال  مدددهك دددهكالمودددي كاال ،ك)ح ددد كال ددديجل (،كلصددديلحكالدددال كمدددؤه ا كال  مدددهك

ك(αك≥ك0.05)ك(،كلههكأا كم كمت ل ك اللة003.   لراس،كحل كب  كمت ل كال اللةك)

لي ددد لكالاليحددد كالددد ؛كا كال  دددلكالحيصددد كا ددد كمؤهددد كال  مدددهك"   دددلراس"،كيم ددد كمددد ك
الوبراهكلال  راهكال  ميةكميكيتيا سكا  كإم يجيةكال   لركالمجا دهكلالدلاا ه،ك ل كمويم دة،كلالمديك

ككل   كم،ك لرسكلم يج اك هكالوم يةكلبل كااا يء.

يةكبددل كآراءكأ ددرا كال لجددةكي دد  كإلدد كم للددركإحصددي  مدديك بددل كأجدداكللودد ك ددرلمكااهك اللددةك
المؤه كال  مهك دهكالموديالهكالثديجه،كالثيلد ،كالوديم ،كالتدي  ،كالتديال،،كلالثديم ،ك)المشدير ة(،ك
)الشددددد ي ية(،ك)ال لا ددددد (،ك)المتددددديلا (،ك)ال  يليدددددة(،ك)المحيتدددددالة(،كلصددددديلحكالدددددال كمدددددؤه ا كال  مدددددهك

(،ك047.(،ك)045.(،ك)013.(،ك)050.(،ك)001.(،ك)015. ل ،كحلددد كب ددد كمتددد ل كال اللدددةك)ال ددديللرك
ك.ك(αك≥ك0.05)كلههكأا كم كمت ل ك اللة

كلي  لكالاليح كال كإل كأ كحم ةكالال يللر ل كيمث دل كال  دةكااكبدركبدل كال  ديهكااودر ،
الشداليبكالم لاود كجتدالةكاجصدرككمد كالجدةكال راتدة،كلهدهك د  كا د %ك52.1ب لدهكجتدب ا ككحل 

 ادددد كيمث ددددل كاصددددبكك ددددهكالوم يدددديه،كلآرا ادددد كيح مادددديكالحمددددي ،كلمدددد كوددددم كالجتددددالةكالمددددا لر 
الوم ية،كل ج ال كتييت ايكله كي   د ل كب ابلد كالموديالهكالمدا لر كأادمسكأكثدركمد كرلدره كمد ك

ك.كال  يهكال  ميةكااور ،كي يفكإل كال كح اثةكال وربة

االتددد ويالة(،ك)الرؤيدددةكاالتددد را لوية(،ك دددمكللوددد ك دددرلمكااهكأمددديكالمودددي كالراالددد،كلال يتددد،ك)
 0.05)يةكبل كآراءكأ را كال لجةكي   كإل كم للركالمؤهد كال  مدهكاجد كمتد ل ك اللدةكإحصي  اللةك

≤ α)كحل كمت ل كال اللةكأكبركم ك،(0.05 ≤ α).ك

( بفين متوسفطات α ≥ 0.05ية عنفد مسفتول داللفة )إحصفائتوجد فروقات ذات داللفة  .4
اسففتجابات المبحففوثين حففول الحكففم الرشففيد فففي الجمعيففات الثقافيففة فففي فلسففطين تعفف ل لمتغيففر 

أقففل مففن  –سففنوات10سففنوات، 10أقففل مففن –سففنوات5سففنوات،  5سففنوات الخبففرة )أقففل مففن 
 سنة(.15سنة، أكثر من 15
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لكل مجال ولمعدل محور Kruskal Wallis (H – Test)واال   –( تحليل كروسكال56-5) 59جدول رقم:
 (.0.05الحكم الرشيد حسب متغير سنوات الخبرة عند مستول داللة )

 المجال #
 متوسطات الرتب )سنوات الخبرة(

مستول  x²قيمة 
الى  5من  5أقل من  الداللة

 10أقل من 
إلى  10من 

 فاكثر 15 15أقل من 

 628. 1.739 170.44 147.86 154.73 159.14 ح  كال يجل ك  .1
 389. 3.018 176.70 145.83 155.83 156.48 المشير ة  .2
 367. 3.167 171.94 143.29 159.20 156.27 الش ي ية  .3
 590. 1.917 167.03 145.56 157.37 159.35 االت ويالة  .4
 428. 2.774 179.18 151.94 153.16 150.00 ال لا    .5
 650. 1.642 173.17 151.99 154.63 150.19 المتيلا   .6
 715. 1.359 159.92 146.35 158.85 158.85 ال  يلية  .7
 942. 391. 153.48 150.83 157.00 158.92 المحيتالة  .8
 463. 2.570 178.12 150.44 152.57 154.73 الرؤيةكاالت را لوية  .9

 1.859 172.26 147.96 156.10 154.70 م   ك  راهكمحلرك)الح  كالرشل (
 

.602 
 

يةكبدل كآراءكأ درا كال لجدةكي د  كإحصدي أجاكالك لو ك رلمكااهك اللدةكك(55-5لبل كو ل ك)
،كحلدد ك(α ≥ 0.05)إلدد كم للددركتددجلاهكالوبددر ك ددهكوميدد،كالمودديالهكال تدد ةكاجدد كمتدد ل ك اللددةك

ك.(α ≥ 0.05)مت ل كال اللةكأكبركم ك
( بفين متوسفطات α ≥ 0.05ية عند مسفتول داللفة )إحصائتوجد فروقات ذات داللة   .5

المبحففوثين حففول الحكففم الرشففيد فففي الجمعيففات الثقافيففة فففي فلسففطين تعفف ل لمتغيففر اسففتجابات 
 المحافظة )رفل، خانيون ، الوسطى، و ة، الشمال(.

لكل مجال ولمعدل محور  Kruskal Wallis (H – Test)واال   –( تحليل كروسكال57-5) 60جدول رقم:
 (.0.05المحافظة عند مستول داللة )الحكم الرشيد حسب متغير 

مستول  x²قيمة  متوسطات الرتب )المحافظة( المجال #
 شمال و ة وسطى خان يون  رفل الداللة

 221. 5.721 157.26 145.64 164.30 143.31 180.82 ح  كال يجل ك  .1
 002. 17.425 152.78 138.35 166.87 145.36 205.67 المشير ة  .2
 223. 5.698 162.92 145.59 154.56 148.03 183.51 الش ي ية  .3
 387. 4.144 155.15 149.64 161.14 140.85 178.21 االت ويالة  .4
 240. 5.501 154.38 147.20 161.63 144.05 183.33 ال لا    .5
 024. 11.279 155.54 143.42 158.94 144.44 198.43 المتيلا   .6
 062. 8.955 153.13 142.34 163.39 151.24 190.97 ال  يلية  .7
 395. 4.081 156.21 146.59 152.31 160.97 179.65 المحيتالة  .8
 464. 3.593 151.72 153.44 148.90 149.58 181.00 الرؤيةكاالت را لوية  .9

 095. 7.899 155.88 144.86 160.51 144.72 190.18 م   ك  راهكمحلرك)الح  كالرشل (
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يةكبل كآراءكأ را كال لجةكي   كإل كإحصي (كأجاكللو ك رلمكااهك اللةك57-5لبل كو ل ك)
م للدددركالمحي ئدددةك دددهكالموددديالهكالثددديجهكلالتدددي  ك)المشدددير ة(،ك)المتددديلا (،كلصددديلحكأ دددرا كال لجدددةك

(،كلهدهكأاد كمد ك024.(،ك)002.الملول  كوم يي ا ك هكمحي ئةكر ح،كحل كب  كمتد ل كال اللدةك)
الاليحدد كالدد كإلدد كابي ددةكال ماددةكبددل كمو مدد،كالوم يدديهك ددهكم لجددةكلي دد لك.ك0.05متدد ل ك اللددةك

ر ددح،كحلدد ك وم ادد كامادديهكحميميددة،كلوصلصدديمكأ كالوم يدديهكال ملميددةكلادداسكالوم يدديهكا لدد ك
حددددر صكا دددد كاالتدددد  ي  كمدددد كالايادددديهكك ار ال دددد  ،ك ددددمكموددددي كل  مللدددد ،كل ددددال ك دددد  كمو دددد كات

كالملول  كمميكي   كم ك روةكالمشير ة.

مودديالهكاال كلالثيلدد كلالراالدد،كلالودديم كلالتدديال،كلالثدديم كلال يتدد،ك)ح دد كال دديجل (،كأمدديكال
)الشدد ي ية(،ك)االتدد ويالة(،ك)ال لا ددد (،ك)ال  يليددة(،ك)المحيتددالة(،ك)الرؤيدددةكاالتدد را لوية(،ك ددمكللوددد ك

يةكبل كآراءكأ را كال لجةكي د  كإلد كم للدركالمتدم كالدلئي هكاجد كمتد ل كإحصي  رلمكااهك اللةك
ك(αك≥ك0.05)،كحل كمت ل كال اللةكأكبركم ك(αك≥ك0.05)لةك ال
( بفين متوسفطات α ≥ 0.05ية عنفد مسفتول داللفة )إحصفائتوجد فروقات ذات داللفة  .6

اسففتجابات المبحففوثين حففول الحكففم الرشففيد فففي الجمعيففات الثقافيففة فففي فلسففطين تعفف ل لمتغيففر 
 جمعية عمومية(.، ع و إدارة، ع و مجل  دارةالمسمى الوظيفي )رئي  مجل  اإل

لكل مجال ولمعدل محور Kruskal Wallis (H – Test)واال   –( تحليل كروسكال58-5) 61جدول رقم:
 (.0.05الحكم الرشيد حسب متغير المسمى الوظيفي عند مستول داللة )

 المجال #
 متوسطات الرتب )المسمى الوظيفي(

مستول  x²قيمة 
مجل  رئي   الداللة

 دارةاإل
ع و مجل  

 دارةاإل
ع و جمعية 
 عمومية

 000. 21.510 141.18 166.61 234.74 ح  كال يجل ك  .1
 000. 17.528 140.42 171.71 216.16 المشير ة  .2
 001. 14.425 143.48 165.04 219.63 الش ي ية  .3
 000. 16.968 141.89 167.63 222.37 االت ويالة  .4
 002. 12.958 146.10 159.43 222.11كال لا    .5
 000. 19.951 141.27 167.34 230.13 المتيلا   .6
 000. 22.161 139.92 169.74 231.37 ال  يلية  .7
 000. 26.180 140.71 165.31 246.26 المحيتالة  .8
 000. 19.667 140.73 169.06 226.74 الرؤيةكاالت را لوية  .9

 000. 24.219 140.06 168.00 238.95 م   ك  راهكمحلرك)الح  كالرشل (
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يةكبل كآراءكأ را كال لجةكي   كإل كإحصي (كأجاكللو ك رلمكااهك اللةك58-5لبل كو ل ك)
تدددميه كالدددلئي هكر دددي كمو ددد ك كمم للدددركالمتدددم كالدددلئي هك دددهكالموددديالهكال تددد ة،كلصددديلحكمددد

ك.ك0.05،كحل كمت ل كال اللةكلومي،كالمويالهكأا كم كمت ل ك اللةك ار ات

الوم يددةككإ ار هدد كالمجددلطكبادد كمتدد لليةكك ار الدد كا كرؤتدديءكمودديل كاتلي دد لكالاليحدد ك
ا كأكثددركشددر حةك ددر ك دد ججئر ديمكللاا يدديم،كلهددهك تددلركل دد كرؤ دد ا ،كلتييتدد ا كالشد  كر ددي ؛كلددال ك

ك.أجايك اب كم يللركالح  كالرشل 

ك

ك



 

 

 

 

 

 سادسالفصل ال
 اتـــــائج والتوصيــــالنت
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 ساد الفصل ال
 النتائج والتوصيات

لادد فكهددااكال صدد كإلدد كاتدد  راعكج ددي جكال راتددةكال ددهكو ددصكإللادديكالاليحدد ،كمدد كوددم ك
 ابلد كك     كام يةك ح ل كالبييجيهكلاو اليركال ر ييه،كلاللالفكا  ك لركالث ي ةكال جئيميةك ه

م ديللركالح د كالرشدل ك دهكالوم يديهكالث ي يدة،كل  دد ي كأهد كال لصدييهكالم  رحدةك دهك دلءكالج ددي ج،ك
ةكايمةكلالث ي هكا د كلوداك هكإثراءكال م كااه هكالص كةلال هكيأم كالاليح كم كوملايكالمتيهم

كالوصلص.

ك النتائج 6.1
 بالمتغير المستقل) الثقافة التنظيمية(  نتائج متعلقة 6.1.1

أميك ر لبكم يللركالث ي ةكال جئيميةكحتدبكك،%78.36ب لهكجتالةك لركالث ي ةكال جئيميةك
(،كبلجميكال لا يهك%83.73جتب ايك)لكال ي كال جئيميةك هكالمر الةكاالل ككل جايكالجتبهك   كويءه

(،كلاااددددرافكال جئيميددددةك ددددهكالمر الددددةكالثيلثددددةك%77.51 ددددهكالمر الددددةكالثيجيددددةكلجتددددب ايك)كال جئيميددددة
(،كلوددددديءهكالم   ددددد اهكال جئيميدددددةك دددددهكالمر الدددددةكالراال دددددةكلااولدددددر كلجتدددددب ايك%76.75ب ايك)لجتددددد

(75.44.)% 
 نتائج متعلقة بالمتغير التابع ) الحكم الرشيد(  6.1.2

،كل ر لبكم يللركالح  كالرشل كحتبكالدل  كالجتدبه،ك%75.29ب لهكجتالةكالح  كالرشل ك
لجتدددددددب ايك ددددددهكالمر الدددددددةكالثيجيددددددةكي يةك،كأمددددددديكالشدددددد (%79.16)كلجتددددددب اكح دددددد كال دددددديجل كوددددددديءكألالمك

(ك%75.89(كأميكالمحيتالةكجتب ايك)%75.97لجتب اك)الثيلثةكك هكالمر الةكلال لا  ك%(،76.13)
ك ددددهكالمر الددددةك(كلودددديءه%75.35،كلالرؤيددددةكاالتدددد را لويةكجتددددب ايك)الراال ددددةك ددددهكالمر الددددةكلودددديءه
 دهكالمر الدةكتي تة،كلال  يليةكالك هكالمر الةك(كلويءه%74.89)ك،كأميكاالت ويالةك جتب ايالويمتة

(،ك%73.24ثيمجددددةكلجتددددب ايك)الك ددددهكالمر الددددةك(،كلودددديءهكالمشددددير ة%73.79لجتددددب ايك)كتدددديال ةال
 (.%73.22ال يت ةكلااولر كلجتب ايك)المر الةكلالمتيلا ك
الحكفم الرشفيد  وتع    تطبيق معفاييربين دور الثقافة التنظيمية  نتائج متعلقة بالعالقة 6.1.3

 افية في فلسطين )فر يات الدراسة(.في الجمعيات الثق
بدل ك لركالث ي دةكال جئيميدةكك(αك≥ك0.05)يةكاجد كمتد ل كإحصدي  لو كاماةكااهك اللدةك -أ

لأ كم يمدد ككالح دد كالرشددل ك ددهكالوم يدديهكالث ي يددةك ددهك  تددال ،كل    دد ك ابلدد كم دديللر
 824.0االر اليطكيتيليك
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 بدل كال د كالث ي دةكال جئيميدةك(αك≥ك0.05)يةكاجد كمتد ل كإحصدي  لو كامادةكااهك اللدةك -ب
الح  كالرشل ك هكالوم ييهكالث ي يةك هك  تال ،ككل     ك ابل كم يللرال ي كال جئيمية"ك"

ك711.0لأ كم يم كاالر اليطكيتيليك

" (كبدل كال د كالث ي دةكال جئيميدةαك≥ك0.05يةكاجد كمتد ل ك)إحصي  لو كاماةكااهك اللةك -ه
الح دد كالرشددل ك ددهكالوم يدديهكالث ي يددةك ددهككم دديللرل    دد ك ابلدد كالم   دد اهكال جئيميددة"ك

 708.0  تال ،كلأ كم يم كاالر اليطكيتيليك
" الث ي دةكال جئيميدةكبدل كال د (كαك≥ك0.05)يةكاجد كمتد ل كإحصي  لو كاماةكااهك اللةك - 

الح دد كالرشددل ك ددهكالوم يدديهكالث ي يددةك ددهككل    دد ك ابلدد كم دديللرك"، اااددرافكال جئيميددة
 732.0  تال ،كأ كم يم كاالر اليطكيتيليك

" بدل كال د كالث ي دةكال جئيميدةك(αك≥ك0.05)يةكاجد كمتد ل كإحصي  لو كاماةكااهك اللةك -ج
الح دد كالرشددل ك ددهكالوم يدديهكالث ي يددةك ددهككل    دد ك ابلدد كم دديللر"  ال لا دديهكال جئيميددة

 792.0  تال ،كأ كم يم كاالر اليطكيتيليك
 حتددل ككل ث ي ددةكال جئيميددةك ددهك(αك≥ك0.05)يةكاجدد كمتدد ل كإحصددي للودد كأثددركالك اللددةك - 

 بدددل كأ كالم للدددراهكمتددد ل كالح ددد كالرشدددل ك دددهكالوم يددديهكالث ي يدددةك دددهك  تدددال ،كحلددد ك
ال لا دديهكالمددؤثر كا دد كالم للددركال دديال،ك"متدد ل كالح دد كالرشددل "كمر الددةكا دد كالجحددلكال دديله:ك

 بدددل كأ كم للدددرك"الم   ددد اهكلكك،ال جئيميدددة،ك دددياارافكال جئيميدددة،كلأولدددرامكال دددي كال جئيميدددة
 ال جئيمية"ك أثلرسك  لل.

 نات الشخصيةاالنتائج المتعلقة بالبي 6.1.4
(كبدل كم لتدايهكαك≥ك0.05يةكاجد كمتد ل ك اللدةك)إحصي ااهك اللةكالك لو ك رلايهكك -أ

اتدد وياليهكالمالحددلثل كحددل كالث ي ددةكال جئيميددةك ددهكالوم يدديهكالث ي يددةك ددهك  تددال ك  دد  ك
 لم للركالوج .

بددل كم لتددايهكك(αك≥ك0.05)يةكاجدد كمتدد ل كال اللددةكإحصددي الك لودد ك ددرلمكااهك اللددةك -ب
اتددد وياليهكالمالحدددلثل كحدددل كالح ددد كالرشدددل ك دددهكالوم يددديهكالث ي يدددةك دددهك  تدددال ك  ددد  ك

 لم للركالوج ك)ا ر،كأجث (.
يةكبدددل كآراءكأ دددرا كال لجدددةكي ددد  كإلددد كم للدددركال مدددرك دددهكإحصدددي للوددد ك دددرلمكااهك اللدددةك -ه

أمدديككتددجة،ك30الموددي كالثدديجهك)الم   دد اهكال جئيميددة(،كلصدديلحكالددال ك  دد كأامدديره كادد ك
الياهكالمويالهكاال كلالثيل كلالراال،ك)ال ي كال جئيمية(،ك)ااارافكال جئيمية(،ك)ال لا يهك
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يةكبدل كآراءكأ درا كال لجدةكي د  كإلد كم للدركإحصدي ال جئيمية(،ك مكللو ك رلمكااهك اللدةك
 .(αك≥ك0.05)ال مركاج كمت ل ك اللةك

يةكبددل كآراءكأ ددرا كال لجددةكي دد  كإلدد كم للددركال مددرك ددهكإحصددي الك لودد ك ددرلمكااهك اللددةك - 
ك.(αك≥ك0.05)ومي،كالمويالهكال ت ةكاج كمت ل ك اللةك

يةكبدددل كآراءكأ دددرا كال لجدددةكي ددد  كإلددد كم للدددركالمؤهددد كإحصدددي الك لوددد ك دددرلمكااهك اللدددةك -ج
 .(αك≥ك0.05)ال  مهك هكومي،كالمويالهكاارب ةكاج كمت ل ك اللةك

يةكبدل كآراءكأ درا كال لجدةكي د  كإلد كم للدركالمؤهد كال  مدهكي إحصدللو ك درلمكااهك اللدةك -ح
للوددد كك دددهكالمودددي كاال ،ك)ح ددد كال ددديجل (،كلصددديلحكالدددال كمدددؤه ا كال  مدددهك   دددلراس،ك مدددي

يةكبددل كآراءكأ ددرا كال لجددةكي دد  كإلدد كم للددركالمؤهدد كال  مددهك ددهكإحصددي هك اللددةك ددرلمكاا
التديال،،كلالثديم ،ك)المشدير ة(،ك)الشد ي ية(،كالمويالهكالثيجه،كالثيل ،كالويم ،كالتدي  ،ك

 )ال لا  (،ك)المتيلا (،ك)ال  يلية(،ك)المحيتالة(،كلصيلحكالال كمؤه ا كال  مهكال يللر ل 
يةكبل كآراءكأ را كال لجةكي   كإل كم للدركتدجلاهكالوبدر كإحصي الك لو ك رلمكااهك اللةك - 

 (.αك≥ك0.05) هكومي،كالمويالهكاارب ةكاج كمت ل ك اللةك
يةكبل كآراءكأ را كال لجةكي   كإل كم للدركتدجلاهكالوبدر كإحصي الك لو ك رلمكااهك اللةك - 

ك.(αك≥ك0.05) هكومي،كالمويالهكال ت ةكاج كمت ل ك اللةك
يةكبددل كآراءكأ ددرا كال لجددةكي دد  كإلدد كم للددركالمحي ئددةك ددهكإحصددي للودد ك ددرلمكااهك اللددةك -ا

يددددة(،ك)الم   دددد اهكال جئيميددددة(،ك)ال لا دددديهكالموددددي كاال كلالثدددديجهكلالراالدددد،ك)ال ددددي كال جئيم
 ال جئيمية(،كلصيلحكالوم ييهكالم لاو  ك هكمحي ئةكر ح.

يةكبددل كآراءكأ ددرا كال لجددةكي دد  كإلدد كم للددركالمحي ئددةك ددهكإحصددي للودد ك ددرلمكااهك اللددةك -ر
الموددددديالهكالثددددديجهكلالتدددددي  ك)المشدددددير ة(،ك)المتددددديلا (،كلصددددديلحكأ دددددرا كال لجدددددةكالملودددددل  ك

كمحي ئةكر حوم يي ا ك هك
يةكبدل كآراءكأ درا كال لجدةكي د  كإلد كم للدركالمتدم كالدلئي هكإحصي للو ك رلمكااهك اللةك - 

 هكالمويالهكاال كلالثيلد كلالراالد،ك)ال دي كال جئيميدة(،ك)ااادرافكال جئيميدة(،ك)ال لا ديهك
  ار اللئي هكر ي كمو  كاتكال جئيمية(،كلصيلحكالال كمتميه 

يةكبل كآراءكأ را كال لجةكي   كإل كم للركالمتم كاللئي هك إحصيللو ك رلمكااهك اللةك - 
ك. ار  هكالمويالهكال ت ة،كلصيلحكم كمتميه كاللئي هكر ي كمو  كات
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 توصيات خاصة بالثقافة التنظيمية:  6.1.5
 القيم التنظيمية: -أ

 بجددهكالوم يدديهكالث ي يددةك ليدديهك  مدد كا دد ك    دد ك ابلدد كايمددةكال اددلع،كلمتدد  ي  كمدد ك 
 ،كلال م كا  ك رتلخكهاسكال ي كل  ك ي ةكشرا حكالمو م،.لويبيةاتالايايهك

 كاح  دددددي كالوم يددددديهكالث ي يدددددةكل مبددددد ال كلالمالدددددي ر  ،كلال مددددد كا ددددد ك ادددددل ركاددددد را ا ،ك
 لاب ااي ا .

 المعتقدات التنظيمية -ب
 كإجودي جحلكلول كأ  يركمش ر ةكحل كابي ةكال م ،كل ي يدةكك ار  رلر ك لواكمو  كات

 ال م كلالماي ،كلات ثميركال ك هك حتل كمت ل كالح  كالرشل .
 اهكال م كم كوم كلول ك لل كح ل ،كي م كل دلحكالرؤيدةكحدل كابي دةكإوراء التي ك

 س،كلالماي كال جئيمية.إجوي كال م كل ي يةك
 ددل لركجئددي كودديصكاليلشدد يل ،كي ددم كإيصددي كصددلهكلرتدديلةكال  ددلكلم ودداكال ددرارك ددهك 

 . ار ل كال لايةكالراو ةكل  لي كأ اءكاتالوم ية،كليح  كم ا
 األعراف التنظيمية:  -ت

 .كر  كالرلا كالتيال ل ،كالميكيح  كالل يءكلا ،كل ح ل كااويي كالشيالة  
 الوم يدددديهكالث ي يددددةكالياا دددديءك ددددهكالمجيتدددداليهكاالو ميايددددةككإ ار مودددديل ككإ ار اح  دددديءك

لااايدددي ،كالمددديكي ددد  كالث دددةكالم الي لدددة،كل لاددد كال ماددديهكاالجتددديجيةكبدددل كااا ددديءكومي ددديمك
 ،كل ح ل كالولكالصحهكل  م . ار لبلجا كلبل كمو  كات

 التوقعات التنظيمية:  -ث
 كاللئي هكل  يم ل .الوم ييهكالث ي يةكل ح ل كااميكإ ار  رلر كت هكمويل ك  
 كةب دل لركالحدلا  كلالم ي دآهكل  ديم ل ،كلالمالدي ر  ،كل متديهمك ار  رلر كال د ا كموديل كات

 ب ح ل كاج مي ا كل وم ية،ك ح ي يمكل مص حةكال يمة.
 توصيات خاصة بالحكم الرشيد:  6.1.6

 حكم القانون  -أ
 لاادد ا كجمددياجكل   لددي ك ددرلر كلوددل كجئددي كي  مدد كربدد كال رايدديهكلالم ي ددآهكبج ددي جكال  لددي ،ك

   ت كاليلمص ااية.
 لم  ددددد كاجادددديكل وم يدددددةككال  ددددد كاو مياي دددداكال لر دددددةكالشدددد  كمجدددد ئ ك ار ال دددد ا كمودددديل كات

 ج ي جكهاسكاالو ميايهكاا يءكالوم يةكال ملمية.كا ام ال ملمية،كلك
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 المشاركة -ب
 ،لصددجياةككإشددرا كااا دديءك ددهكل دد،كالددرؤ ،كلرتدد كالتييتدديهك ددهكالوم يدديهكالث ي يددةك

 ال راراه،كل ابل كهااكالم ييرك هك ي ةكال وي كال يم ةك هكالوم ييهكالث ي ية.
 ال مد كا د كمشدير ةكلككاالا راحيهكالم  مةكلاكمد كالوم يدةكال ملميدة،ك ار ابل كمو  كات

  هكإا ا كملا جةكالوم ية.ك ار رؤتيءكال وي كم،كمو  كات
 ال ملميدددةكلمتددد  ي  كمددد ك ك تددد هكالوم يددديهكل  دددي  كاددد  كأا ددديءكالوم يددديهكأ دددرلر ك

 لالك يءاهكال  مية.كلويبيةالايايهكات
 الشفافية -ت

 كالوم يةك  ر ركتجليكا كجشياايكات اريكلالميلهكلل ار كالث ي ة.أ ك     
 جشدددركادددراراهكلال  ميمددديهكالوم يدددةكاليللتدددي  كاتامميدددة،كالمددديكي دددم كلصدددللايككأ ك جشدددر

 لومي،كأا يءكالوم يةكال ملمية.
 ددددهكاالاددددمعكا دددد ككالوم يددددةكب دددد ر بكأا ددددي ايكا دددد كم ددددمل كالحدددد اه مددددي ك ددددرلر ك 

 الم  لميه.
 الوم يددددةكب  دددد ي ك  ر ددددركتددددجليكادددد كجشددددياايكات اريكلالمدددديلهكلددددل ار كالث ي ددددة،كأ ك   دددد  ك

 اليا اليرهيكالل ار كالمو صة.
 االستجابة  -ث

 ال دددد ا كالوم يددددةكب  دددد ي كودددد ميهكلألا دددديءكالشدددد  كمجدددد ئ ،كلهددددااكل ا ددددبكمدددد كأ ك   دددد  كك
يددددة،كأ ك الحدددد كادددد ك مل دددد كاا ددددهكاجشددددا اي،كلادددد  كالك  دددديءكاليل مل دددد كااوجبدددده،كالوم 

 لوصلصيمكأ كالث ي ةكأصالحهكصجياة،كلل ك   كم كال رفكلالكميلييه.
 التوافق  -ج

 ال مادديهك لأمددةكمدد،كوم يدديهكمشدديباةكأوددر ،كالمدديكيتدديه ك ددهك اددل رككأ ك ددر ال كالوم يددةك
كاا اءكل ل لركالج  يه.

 الوم يددددةكمشدددديك كلم ا الدددديهكأا دددديءكالوم يددددةكال ملميددددة،ككإ ار إ را كمو دددد ك ددددرلر كك
 لال م كا  كل ،كالح ل كالمجيتالة،كلح اي.

 المساواة  - 
 ال  ا كالوم يديهكالث ي يدةكبل د،ك ر لالديهكويصدةكل   يمد كمد،كاليكاالح ييوديهككأ ك     ك

ل دل لركالويصة،كم كحل كملا مةكالماليجه،كل موا ك هكالبرامجكال هك  د مايكالوم يديه،ك
كالراييةكل ملهلبل كمجا .
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 الم مةكل مي ك ح ل كم ييركالمتيلا ك هكال لئلل.كاهوراءي وياكاتأ ك  ل كالوم يةكال 
 الفعالية:  -ه

 با فك ال ركا را ا كلمايرا ا .كا ي ايك لراهك  ر بيةاأ ك ج اكالوم يةك 
 لألا يء.ك رلر كأ ك  ،كالوم ييهكالث ي يةكم يللركل يي ك ك  ةكالو ميهكالم  مة 
 .رلر كايي كالوم ييهكب  لي كمشير  ايكال  ك ج لاهي  
 المحاسبة  -و

 جشدددركث ي دددةكالمحيتدددالةكبدددل كوميددد،كااا ددديءكلال ددديم ل ك دددهكالوم يددديه،كلو  اددد ك دددرلر ك
 .يمث ل كوت كرايبهكا  كأامي كالوم ييه

 اهكالم مددةكالحدد كالمودديل ل كوددراء ددرلر كلوددل كجئددي كم كيمدد كمدد كالمحيتددالة،كلا وددياكات
 ل  يجل كلال لا ح.

 الر ية االستراتيجية - 
 الوم يدديهكالث ي يددةكب    دد كمبدد أكال واددي كاالتدد را لوه،كلل دد،كالتييتدديهكال ددهكأ ك   دد  ك

 لال م كا  كمج،كح ل كاا ميه.،ك ت اي،كأ ك   يم كم،كالئرلفكالاير ة
 لوية.افكالوم يةكاليت مراركل لاكبكال الراهكاالا صي يةكلال كجلل ال م كا  ك ال ركأه 

 توصيات عامة  6.1.7
اا مددي كبرجدديمجكلاجددهكشدديم كل اددل ركاادديعكال مدد كالث ددي هكالح ددلمهكلااه دده،كلاا الدديرسك -أ

اادديعكااهكأللليددة،كالمدديكل ر ددبكا دد كالدد كمدد ك وصدديصكالملا جدديه،كلاا مددي كالتييتدديهك
 ال يمة.

 ادددل ركم ادددل كالح ددد كالرشدددل ،كل ابلددد كم ددديللرسك دددهكلل ددد،كاتددد را لويةكشددديم ةكويصدددةك -ب
الث ي يدددة،كل شدددير ك دددهكل ددد ايكل ار كالث ي دددةكلل ار كال او يدددة،كلمؤتتدددةكأمدددي كالوم يددديهك

ل ج اهدددددةكلالشددددد ي ية،كلالمو ددددد كال شدددددر  ه،كلالوم يددددديهكالث ي يدددددة،كمددددد،ك دددددرلر كمتددددديهمةك
الوم ييهكالث ي يةك هكجشركالدلاهكالمو م دهكال  ديييكالح د كالرشدل كل    د كهدااكالم ادل ك

كل  كاايايهكالمو م،كالمو   ة.
،كلاا اليرهديكال جئيميدة،كلم ديلركالح د كالرشدل كم ديللركالث ي يدة شدم كم لجةكتد ل ،كك مي اا -ه

لال دددديم ل ك ددددهكالوم يدددديهكااه يددددةككلثي ددددةكشددددرفكم  مددددةكلكي ددددةكالوم يدددديه،كلااا دددديء،
 الث ي ية.

الوم يددديهكالث ي يدددة،كالم ادددل كالث ي دددةكال جئيميدددة،كلرتددد كالتييتددديهكك دددرلر ك  دددي  كاه مدددي  - 
 هك  دي  كمتد ل كإ را كأا ديءكالوم يديهككاهكال هك تيه وراءاتالويصةكبال ،كلا اليعك



163 
 

ااه يةكالأهميةكالث ي ةكال جئيمية؛كالميكيح  ك حتل كمت ليكالح  كالرشل كل لا ،كل ج   ك
 ا  كالوم ييهكااه يةكالث ي ية.

 رلر كايي كل ار كالث ي ةكبل ،كبرجيمجكويصكل صجللكالوم ييهكالث ي ية،كل  ك ابي ايك -ج
ال ددل كلال دد ل،كل  دد ي كحددلا  كك الح دد كالرشددل ،كلل دد كث ي  ادديكال جئيميددةكمدد كحلددم دديللرك

  ال يمكلاااكال صجلل.
كالوم يددددديهل ار كالث ي ددددةكل ال دددد كالولرا دددددهكاجدددد ك تددددول كلكك ددددرلر كمرااددددي كل ار كال او يدددددة -ح

 م،كا  كالت ي .كجيتبالث ي ية،كالميكيح  كال لا  كبل كالمحي ئيه،كل  

 

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك
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 : إطار عام  مقتر  لتنفيذ التوصيات(6-1) 62جدول رقم

 مدة التنفيذ جهة المسئولية إجراتات التنفيذ التوصيات النتيجة  
بلغفففففت نسفففففبة القفففففيم  1

التنظيميففففففففففففففففففففففففففففففففففففة 
(83.73)% 

 بجددددددددددهكالوم يدددددددددديهكالث ي يددددددددددةك
 ليدددددديهك  مدددددد كا دددددد ك    دددددد ك
 ابلددددددددددددد كايمدددددددددددددةكال ادددددددددددددلع،ك
لمتددددددددددد  ي  كمددددددددددد كالاياددددددددددديهك

لال مدددددددددد كا دددددددددد كاتلويبيددددددددددة،ك
 رتدددلخكهددداسكال دددي كلددد  ك ي دددةك

 شرا حكالمو م،.

اادددددددددددددد ا ك لراهك  ر الددددددددددددددةكك-
ك- ل دددددحكأهميدددددةكال ادددددلع.كك
ك ج لاكبرامجك العكمو م ية.

مدددددجحكالم ادددددلال كحدددددلا  كك-
 مي ية،كلم جلية.

كالوم يدددددددددددددددددددددددددددددددددديه
كالددل اراهك–الث ي يددة

 المو صة

 الا كال ي 

اح  ددددي كالوم يدددديهكالث ي يددددةك
لال مدددد كل مبدددد ال كلالمالددددي ر  ك

ا دددددددددددددد ك اددددددددددددددل ركادددددددددددددد را ا ك
 لاب ااي ا .

اادددممكمتددديال يهكاب اايدددةكك-
 لر ددددةك ددددهكمودددديالهكالث ي ددددةك

كالمو   ة.
 كدددددر  كأصدددددحيبكاا  ددددديركك-

لالمالدددددي راهكاالب اايدددددةكال دددددهك
  رتخكال ي كالمو م ية.

الوم يدددددددددددددددددددددددددددددددددديهك
ل ار كك-الث ي يدددددددددددددددددة

 الث ي ة

 الا كال ي 

المعتقفففدات التنظيميفففة ك2
نسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففبتها 

(75.44.)% 

 لودددداكمو دددد كات ار ك ددددرلر ك
جحدددددلكلودددددل كأ  ددددديركمشددددد ر ةك
حددددل كابي ددددةكال مدددد ،كل ي يددددةك
إجوددددددددددددي كال مدددددددددددد كلالماددددددددددددي ،ك
لاتددددد ثميركالددددد ك دددددهك حتدددددل ك

 مت ل كالح  كالرشل .

 ج لددداكاددد  كمددد كلرشكال مددد ك
 ددددددهكموددددددي كاال ار كلالح ددددددد ك

 الرشل .

الوم يدددددددددددددددددددددددددددددددددديهك
ك-الث ي يددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

مؤتتددددديهكالح ددددد ك
 الرشل 

 مر ل كتجلييمكك

األعفففففراف التنظيميفففففة   3
 (%76.75نسبتها)

 كدددددر  كالدددددرلا كالتددددديال ل ،كالمددددديك
يح ددددد كالل ددددديءكلاددددد ،كل ح لددددد ك

 ااويي كالشيالة.

او يددددديركلدددددل كتدددددجليكوددددديصك
 وم يةك كر ك ياكرلا هي.يلال

الوم يدديهكالث ي يددةك
 ل ار كالث ي ةك–

 شارك يتمبر

اح  دددددددددددددددديءكإ ار كالوم يدددددددددددددددديهك
الث ي يدددددددددددةكالياا ددددددددددديءك دددددددددددهك
المجيتدددددددددددددددداليهكاالو ميايدددددددددددددددددةك

ي دددددد  كالث ددددددةكلااايددددددي ،كالمدددددديك
الم الي لدددددة،كل لاددددد كال مادددددديهك
االجتددددددددديجيةكبدددددددددل كااا ددددددددديءك
ومي دددديمكلبلددددجا كلبددددل كمو دددد ك

 ات ار 

 ج لدددددددددددددداكاح  دددددددددددددديالهك ددددددددددددددهك
المجيتدداليهكاللاجيددةكالمشددير ةك
وميدددد،كأا ددددي اي،كلالمو مدددد،ك

ك.المح ه
ك
 

الوم يدديهكالث ي يددةك
المو مددددددددددددددددددددددددددددد،كك–

 المح ه

 المجيتاليهكلااايي ك

ك
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4 
 
 

التوقعففففات التنظيميففففة 
 نسبتها

(77.51)% 

 دددددرلر كتددددد هكموددددديل كا ار ك
الوم يدددددديهكالث ي يدددددددةكل ح لددددددد ك

 اامي كاللئي هكل  يم ل .

ل ددددد،كجئدددددي كمددددديلهكوددددديصك
اليل ددددددددديم ل ،كل جيتدددددددددبكمددددددددد،ك
الجئي كالميلهكالح دلمه،كالمديك
 ددددهكالدددد كاال ودددديركلم ي ددددأ ك

 جاييةكالو مة.

الوم يدددددددددددددددددددددددددددددددددديهك
ل ار كك-الث ي يدددددددددددددددددة

 ال او ية

 الش  كمت مر

موددديل كات ار ك دددرلر كال ددد ا ك
ب دددددددل لركالحدددددددلا  كلالم ي دددددددآهك
ل  دددددددددددددددددديم ل ،كلالمالددددددددددددددددددي ر  ،ك
ل متدددددديهمةكب ح لدددددد كاج مددددددي ا ك

 .ل وم ية

اجشدددددديءكصددددددج لمكودددددديصك -
حددلا  كلككالدديلرلا كالتدديال ل ،

 ل مول ل .

الوم يدديهكالث ي يددةك
مؤتتددددددددددددددددددددددددديهكك–

 ال ايعكالويص

 الش  كمت مر

 حكم القانون نسبتهك5
(79.16) 

 دددددرلر كلودددددل كجئدددددي كي  مددددد ك
ال رايديهكلالم ي دآهكا  كربد ك

بج دددي جكال  لدددي ،كلااددد ا كجمدددياجك
 ل   لي ك  ت كاليلمص ااية.

كاادددددد ا كهي  يدددددديه،ك جيتددددددب-
 .ااه يةكالوم ييهكام 
ل دددددد،كجمددددددياجكل   لددددددي ،ك-

لربدد كتدد  كالرلا ددبكبج ددي جك
ال  لددددددددددي ،كل ددددددددددال كربدددددددددد ك

 ال راييهكاليل  لي .

ك-ل ار كال او يدددددددددةك
ل ار كالث ي دددددددددددددددددددددددددددةك
الوم يدددددددددددددددددددددددددددددددددديهك

 الث ي ية.

 مت مرالش  ك

ال ددددددد ا كموددددددديل كات ار كال  ددددددد ك
او مياي دددددددداكال لر ددددددددةكالشدددددددد  ك
مجددد ئ كلم  ددد كاجاددديكل وم يدددةك
ال ملميددة،كلااددم كج ددي جكهددداسك
االو مياددددددددددددددددديهكاا ددددددددددددددددديءك

كالوم يةكال ملمية
ك
ك
ك
ك
ك
ك
 

كا دد كاو ميادديهك لر ددة، -
لاالاددددددددددددددددددم كاجادددددددددددددددددديك
لألا دديءكابددركصدد حةك
الوم يددددددة،كالمدددددديكيح دددددد ك

 ال لاص .
الوم يدددةكك ادددل كأا ددديء -

كلح ددددددددددددلرككال ملميددددددددددددة
االو مياددددددددديهكالصددددددددد ةك

 رلركرتمية.
ا دددددد كاو ميادددددديهكمدددددد،ك -

ااا دددددددددددددددديءكلشددددددددددددددددرحك
 .ال راراه

مودددددددددددددددددددددديل كإ ار ك
كك-الوم يددددددددددددددددددددددددددديه

الوم يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةك
م يال ددةكك-ال ملميدة

 ل ار كالث ي ة

 الش  كمت مر

ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
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المشففففففاركة ونسففففففبتها ك6
(73.24،)% 

إشددددرا كااا دددديءك ددددهكل دددد،ك
الدددرؤ ،كلرتددد كالتييتددديهك دددهك

الث ي يددة،ككلصددجياةكالوم يديهك
ال راراه،كل ابل كهااكالم ييرك
 دددهك ي دددةكال ودددي كال يم دددةك دددهك

كالوم ييهكالث ي ية.

 شدد ل كلوددي ك جيددةكلكي ددةك -
 مويالهكام كالوم ية.

كا ددددد كلرشكامددددد كلل ددددد، -
 .ات را لويةكل  م 

كا دد كلرشكامددد كلل ددد، -
 الوا كال شلل ية.

ك-مو ددددددددددد كات ار 
الوم يددةكال ملميددةك

 ل وم ية

كب ايددددددةكامدددددد كمو دددددد 
 ات ار كال  كاج ويالا.

مو دددددددددددددددد كات ار ككأ كي بدددددددددددددددد 
االا راحدددديهكالم  مددددةكلدددداكمدددد ك

لكال مدددد ك الوم يددددةكال ملميددددة،
ا ددد كمشدددير ةكرؤتددديءكال ودددي ك
مددد،كمو ددد كات ار ك دددهكإاددد ا ك

 ملا جةكالوم ية.

اادددددددد ا كبجدددددددد كل مشددددددددير ،،ك -
 تدددددددددددددددددو ك يددددددددددددددددداكوميددددددددددددددددد،ك
االا راحددددددددديه،كل ددددددددد  ك بجدددددددددهك
أ  ددددددد كالمشدددددددير ،كلم ي دددددددأ ك

 م  ماي.
اح ييودددديهكال وددددي ك ح لددد ك -

لمشددددددددير  ايك ددددددددهكاادددددددد ا ك
كالملا جة

 ك تددد هكالوم يددديهكأ دددرلر ك
ل  ي  كا  كأا ديءكالوم يديهك
ال ملميددددددددددةكلمتدددددددددد  ي  كمدددددددددد ك
الايادديهكاتلويبيددةكلالك دديءاهك

ك.ال  مية

 دددددددد حكالدددددددديبكاالج تدددددددديبك -
اليككالتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ي يب

الك دددددددددديءاهكلمج ددددددددددمي ك
ك.ل وم يةكال ملمية

الشففففففففافية  نسفففففففبتها  7
(76.13)% 

    كالوم يدةك  ر دركتدجليكأ ك
اددد كجشدددياايكات اريكلالمددديلهك

كلل ار كالث ي ة.

إاددددددددد ا ك  ر دددددددددركمددددددددديلهك -
لا  اريكلر  دددددددداكلددددددددل ار ك

 الث ي ة.
 

مو دددددددددددددددددد كات ار ك
اليل  ددددددددددددديل كمددددددددددددد،ك
م ي ددددددبكمحيتددددددالةك

 م وصصة.

الجصلكاال كم ك  ك
كاي .

 

ك
جشددددددددددركاددددددددددراراهكل  ميمدددددددددديهك
الوم يددةكاليللتددي  كاتامميددة،ك

لوميدددد،كالمدددديكي ددددم كلصددددللايك
كأا يءكالوم يةكال ملمية.

ك
ك
ك

ااددددددددد ا كجشدددددددددر ك لر دددددددددةك -
ويصدددددددددددددددةكاليل  ددددددددددددددديمي ك
 لاراراهكمو  كات ار .

لوددددددلكللحددددددةكاامجدددددديهك -
ويصدددددددددددددددددةكال دددددددددددددددددراراهك
المو  ،كلأيكاامجديهك
 وددددددددددصكار دددددددددد كا ار ك

كالوم ية.

ك
ك-مو ددددددددددد كات ار 

لودددددددي كال ماددددددديهك
اتاددددددددددددددم ك ددددددددددددددهك

كالوم ية.

االسففففففتجابة نسففففففبتها   8
(74.89)% 

أ ك   ددددددددد  كالوم يدددددددددةكب  ددددددددد ي ك
ودددددددد ميهكلألا دددددددديءكالشدددددددد  ك
مجدددددد ئ ،كلهددددددااكل ا ددددددبكمدددددد ك
الوم يدددددددددة،كأ ك الحددددددددد كاددددددددد ك
 مل دد كاا ددهكاجشددا اي،كلادد  ك

اجشددددددددددديءكلوجدددددددددددةكويصدددددددددددةك -
اليل لاصددددد كمددددد،كااا ددددديءك
لالمو مددددددددددددددددددد،كالمحدددددددددددددددددددي ك

ة؛كل ح لددددددددددددددددددد كاليلوم يددددددددددددددددددد
اح ييوددددددددددديهكااا ددددددددددديء،ك

ك–مو ددددددد كات ار ك
الوم يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةك

 ال ملمية.

 الش  كمت مر



167 
 

الك  دددددديءكاليل مل دددددد كااوجبددددددده،ك
لوصلصدددددددددددددددددديمكأ كالث ي دددددددددددددددددددةك
أصددددالحهكصددددجياة،كللدددد ك  دددد ك

كم كال رفكلالكميلييه.

 لال م كا  ك ح ي اي.
ااددد ا كاتددد امايهكل دددرأيك -

لم ر ددةكرأيكااا دديءك ددهك
 أ اءكمو  كات ار .

التوافففففففففففق  نسففففففففففبته  9
(75.97)% 

 ددددددرلر كأ ك ددددددر ال كالوم يددددددةكك
ال ماددديهك لأمدددةكمددد،كوم يددديهك
مشيباةكأور ،كالميكيتيه ك دهك
ك ال ركاا اءكل ل لركالج  يه.

ك
ك

اجشدددديءكامادددديهك لأمددددةك -
بددل كالوم يدديهكالث ي يددةك
ال هك   يا،ك دهكام اديك

 الش  ك بلر.
اجشدددديءكامادددديهك لأمددددةك -

مدددد،كوم يدددديهكمشدددديباةك
 ددددددددهكالدددددددد ل كالشدددددددد ي ةك

 لالص ي ة.

مودددددددددددددددددددددديل كإ ار ك
لوددي كك-الوم يدديه

 ال مايهكال يمة.

 الش  كمت مر

 رلر كأ كلد ر كمو د كإ ار ك
الوم يدددددةكمشددددديك كلم ا الددددديهك
أا ددددديءكالوم يدددددةكال ملميدددددة،ك
لال مدددد كا دددد كل دددد،كالح ددددل ك

كالمجيتالة،كلح اي.

اجشدددددددددددديءكلحدددددددددددد  كل   ددددددددددددهك -
الشدددددددددددد يل ،ك  صددددددددددددلك

كاليلش ي يةكلالج اهة.

ك-مو ددددددددددد كات ار 
لحدددددددددددددددد  ك   ددددددددددددددددهك

 الش يل ك

المسففففففاواة ونسففففففبتها ك10
(73.22.)% 

الوم يددددديهكالث ي يدددددةككأ ك   ددددد  
بل دددددددددد،ك ر لالدددددددددديهكويصدددددددددددةك
ل   يمدد كمدد،كاليكاالح ييودديهك
الويصددددة،كمدددد كحلدددد كملا مددددةك
المالدديجه،كل موادد ك ددهكالبددرامجك
ال ددددددددددهك  دددددددددد مايكالوم يدددددددددديه،ك
ل دددددددل لركالراييدددددددةكل ملهدددددددلبل ك

كمجا .

إاددد ا كمشدددير ،كلملا مدددةك -
 ماليجهكالوم ييه.

الالحدددددددد كادددددددد ك مل دددددددد ك -
 ل ج لاكالمشير ،.

ك-مو ددددددددددد كات ار 
ا كلوددددددددددددددي كإادددددددددددددد 

 المشير ،.

 الش  كمت مر

أ ك  وددداكالوم يدددةكاالودددراءاهكك
الم مةكل مي ك ح لد كم يديرك

 المتيلا ك هكال لئلل.
ك

االاددم كادد كاللئددي لك -
 دددددددهكمو  دددددددلكلتدددددددي  ك

 االام .
 شدددد ل كلوددددي ك لئلددددلك -

المشددير ةكوادديهكوددديرجك
 الوم ية.

كيك وصددديصكجتدددبكلدددالك -
 اتاياة،كلل وجتل 

ك–مو ددددددد كات ار ك
ال وجددددددددةكات ار ددددددددةك

 الوم ية.ك ه

الفعاليفففففففففة  سفففففففففابعة  ك11
ونسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففبتها 

أ ك ج اكالوم يةكأا دي ايك دهك
 لراهك  ر بيدة؛كبادد فك اددل رك

كا را ا كلمايرا ا .

إادددددد ا ك راتددددددةكل ح لدددددد ك -
االح ييودددددديهكال  ر بيددددددةك

 لألا يء.

لح  كال د ر بك دهك
ل ار كك-الوم يدددددددددددددة

ك–الث ي ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةك

 الش  ك لريك
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ا دددددددددد ك لراهك  ر بيددددددددددةك - %(73.79)
م وصصةك دهكلحتدبكك

  راتةكاالح ييويه.

لالواددددددددددددددددديهكااهك
 ال ماة.

 ددددرلر كأ ك  دددد،كالوم يدددديهك
الث ي يدددةكم ددديللركل يدددي ك ك  دددةك

كالو ميهكالم  مةكلألا يء.

اجشددددددديءكلحددددددد  كلل ددددددد،ك -
 م يللركل يي كال ك  ة

 ح لدد كودد ل كالودد ميهك -
 الم  مة،كالش  ك لري.

 لح  كالمشير ،

الوم يدديهكب  لددي ك ددرلر كايددي ك
 مشير  ايكال  ك ج لاهي.

ك

ا ددد كلرشكامددد كل  لدددي ك -
المشددددير ،كال دددد كاالجادددديءك
مجاددديكالمشدددير ةكمو ددد ك

 ات ار كلااا يء.
اادددد ا كاتدددد بيي كودددديصك -

اليلمشددددير ،كلددددل عكا دددد ك
االا دددددددديءكلالشددددددددر حةك

 المت  ل  .

 لح  كالمشير ،

المحاسفففففبة  نسفففففبتها  12
(75.89 

جشددددددركث ي ددددددةكالمحيتددددددالةكبددددددل ك
ااا يءكلال ديم ل ك دهكومي،ك

الوم يددددديه،كلو  اددددد كيمث دددددل ك
وتددددددد كراددددددديبهكا ددددددد كأامدددددددي ك

كالوم ييه.
ك
ك
ك

اجشدديءكلحدد  كرايالددةك او يددةك -
  مددد كا ددد كم يال دددةكامددد ك
ال وددددددددي ،كلر دددددددد،ك  ر رهدددددددديك

 لمو  كات ار .كك
 ج لدددددددددداك لراهك  ر بيددددددددددةك -

لألا ددددددديءكلشدددددددرحكأتددددددديللبك
الرايالدددددددةكلآليي اددددددديكلااددددددد ا ه ك

 لمميرت اي.

مو ددددددددددددددددددددددددد كإ ار ك
اليل  ددديل كالوم يدددةك

مدد،كوادديهكرايبيددةك
 م وصصةك

 الش  كمت مر

 دددرلر كلودددل كجئدددي كم كيمددد ك
مدددددددددددد كالمحيتددددددددددددالة،كلا وددددددددددددياك
االودددددددددراءاهكالم مدددددددددةكالحددددددددد ك

 المويل ل كل  يجل كلال لا ح.
ك

ااددددددددد ا كال حدددددددددةك او يدددددددددةك -
   دددددددددددددم كال  لالددددددددددددديهك
لالوددددددددد اءاهكلحددددددددديالهك

  لاي اي.
 لايدددددددددد،كال  لالدددددددددددةكا ددددددددددد ك -

المودديللكل  ددلاجل كلال ددلا حك
ك ل ك ملل .

مو ددددددددددددددددددددد كإ ار كك
الوم يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةك

ك-ال  تددددددددددددددددددددددددالجية
كالم لركال ج لاي.

الر يفففة االسفففتراتيجية  ك13
 (%75.35نسبتها )

ال ددددددددد ا كالوم يددددددددديهكالث ي يدددددددددةك
ب    دددددددددددد كمبدددددددددددد أكال واددددددددددددي ك
االتددددددددددددددددددد را لوه،كلل ددددددددددددددددددد،ك
التييتددددديهكال دددددهك تددددد اي،كأ ك
،    يم كم،كالئدرلفكالاير دة

لال مدددددد كا دددددد كمجدددددد،كحدددددد ل ك

اادددددد ا كواددددددةكاتدددددد را لويةك -
تدددجلاه.كمددد كودددم كك3لمددد  ك

لرشكامددد ك  ددد كااا ددديءك
 لالمو صل .

كك-مو ددددددد كات ار ك
وميدددددددددددددد،كلوددددددددددددددي ك

ك–الوم يددددددددددددددددددددددددددددددةك
المو صددددددددددددددددددددددددددددددل ك
اليل مدددددددد كالث ددددددددي هك

لات ار ك

ال ددددد كاج وددددديبكمو ددددد ك
 اال ار 
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 كككك

كور كبلاتاةكالاليح 
 

 مقترحةالدراسات ال 6.1.8
 .ااه يةكل مجئميهك جمية ح ل كالكك هكالرشل كالح  ك لرك -1
الوم يددديهكااه يدددةكل لرهددديك دددهك ابلددد كالودددل  كأجدددلاعكالث ي دددةكال جئيميدددةكالتدددي   ك دددهك -2

 الشيم ة.
  لركايي اهكالمجئميهكااه يةك هك ابل كم يللركالح  كالرشل . -3
 

  

 لال واي .كاا ميه.
ال مددددد كا دددددد ك اددددددل ركأهدددددديفك
الوم يدددددددةكاليتددددددد مراركل لاكدددددددبك
ال اددددددددددددددددددلراهكاالا صددددددددددددددددددي يةك

كلال كجلللوية.

ل دددد،كوادددد ك شددددلل ية،ك -
الل دددد،ككتددددجلية،ك راادددده
 الميلهكل وم ية.

ل ددددددددد،كواددددددددد كب ل دددددددددةك -
لملاوادددددددددددددددددددةكاا مددددددددددددددددددديهك

 لالالارئ.
 ادددددددددددددددددددددل ركأهددددددددددددددددددددد افك -

كالوم ييه،ك

مددددددددر كتدددددددددجلييمكب ايدددددددددةكك
 ال ي .
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 عفففففالمراج
 الكتب  -1

 (كط2007أبددلكالجصددر،كمدد حه:)إل ددرا كل االياددة.كإدارة منظمففات المجتمففع المففدني، ،ك1
كال يهر .

 (  ك2000أبددلكال ددر،كمصددا:) عففداد الخطففة االسففتراتيجيةدليففل التفكيففر ،كاالسففتراتيجي واد
كال اركالويم ية،كاتت ج ر ة.

 (  ك2005أبلكال ر،كمصا:)كالد اركالويم يدة،كالتنظيم االدار  في المنظمات المعاصفرة،
 اتت ج ر ة.

 ك1طكالفساد المالي واإلدار  في الم سسات االنتاجية والخدميفة البيي ه،ك ير كرشل ،ك،
 أل ةكل جشر،كامي 

  ت تدد ةكإصدد اراهكالجففودة الشففاملة: الففدليل المتكامففل، (:كك2003،كابدد كالددرحم )ك ل لدد
 مر  كالوبراهكالماجيةكلإ ار ،كالمي ،كال يهر .

 (ك2010الورويلي،ك  ي ،ك:)"كالاال ةكالثيجية،كماال ةك"القواعد المنهجية لبنات االستبيان،
ك.أبجيءكالوراح،ك  تال 

 ك اركالص يءك1،كطالتنظيمي في عصر التغييرإدارة السلوك (:ك2011ومب،كإحتي )ك،
كل جشركلال ل  ،،كام ي .

 ( 2004حدددر  ،كحتددد:) سفففلوك األففففراد والجماعفففات ففففي منظمفففات -السفففلوك التنظيمفففي
ك،ك اركلم  الةكالحيم ،كاَمي .األعمال

 ( ك2006 الل ،كامددي:) ،كمر دد ك راتدديهكاللحدد  كال ربيددة،ك1طالشفففافية ومراقبففة الفسففاد،
كهكالج ل كال  ر ة،كبلرله.ك م كالحل كلمجياشي

 ( ك2001الدد ايم،كإبددراهي:) مففدخل إلففى دراسففة المجتمففع المففدني الفلسففطيني فففي ال فففة
 ،كالحل كلج يشيهكمر  ك راتيهكاللح  كال ربية.وو ة

 ( ك2011 لري،ك اه:)ك اركالمتلر كل جشركلال ل  ،.1،كطالسلوك التنظيمي، 
 (ك2014   كال ل ،كالم ك:)ك1،كطي في الدول العربية والغربيةمنظمات المجتمع المدن،

ك اركال  ركالويم ه،كاتت ج ر ة.
 ( ك2009الت يرجة،كالم:)ك،ك اركالمتلر كل االياةكلالجشر،كامي .أخالقيات العمل
 ( ك2009التددد يرجة،كالدددم:)  ك اركالمتدددلر كل االيادددةكلالجشدددر،كالتطفففو ر التنظيمفففي واإلدار،

كامي .
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 ( ك2006الشدداهكلآوددرل:) كمر دد ك راتدديهكالصففالل فففي الففبالد العربيففةالفسففاد والحكففم،
 اللح  كال ربية،كبلرله.

 ( ك2006الشلخك الل ،كامي:)كمر د ك راتديهكالفساد والحكم الصالل ففي الفبالد العربيفة،
 اللح  كال ربية،كبلرله.

 (  ك2012الارالجددة،كحتددل ،كار  دديه،كأحمدد .كابدد كالاددي ي،ك ل لدد .كال رمددلاه،كشددحي:)
كالحيم كل جشركلال ل  ،.كامي ،كاار  (.،ك ارك1،كطنظر ة المنظمة

 ( ك2011الئدديهر،كج ددي:)كادديل كالك ددبكالح لثددةك1،كطاإلدارة الحديثففة نظر ففات ومفففاهيم،
 ل جشركلال ل  ،،كإرب ،كاار  (.

 البحفث العلمفي(:ك"ك2001ابل اه،كالاي كلا  ،كاب كالدرحم ،كلابد كالحد ،ك يلد ،)ك- 
 ركل جشركلال ل  ،،كامي .ك،ك اركال  14،كطمفهومه وأدواته وأساليبه"

 ( 2003ال ايدددة،كميوددد:) ك اركالشدددرلمك1،كطسفففلوك المنظمفففة سفففلوك الففففرد والجماعفففة،
كل جشركلال ل  ،،كامي .

 ( ك2005ال ميددي ،كمحمددل كتدد مي:)ك ارك3،كطالسففلوك التنظيمففي فففي منظمففات األعمففال،
كلا  ،كام ي .

 ( ك2000ال ر ددددل ه،كمحمدددد:) سففففاني الفففففرد  دراسففففة السففففلوك اإلن–السففففلوك التنظيمففففي
ك،ك اركالشرلمكل جشركلال ل  ،،كام ي .3،كطوالجماعي في المنظمات المختلفة

 ( ك2010ال ر ددل ه،كمحمدد:)ك اركلا دد كل جشددركلال ل  دد،،ك4،كطنظر ففة المنظمففة والتنظففيم،
 ام ي .

 كمر د ك راتديهكاللحد  كالفساد والحكم الصالل في الفبالد العربيفة(:ك2006حتد ) ر  ،ك،
كال ربية،كبلرله،كلبجي .ك

 ( ك1995المدد هل ،كملتدد ،كالودد كرالي،كإبددراهي:) تحليففل السففلوك التنظيمففي: سففيكولوجيًا
دار اً   ،كامي ،كالمر  كال ربهكل و ميهكالامبية.1،كطللعاملين والجمهوركواد

 شددددرك،ك اركالمتددددلر كل ج1،كطمنظففففور كلففففي-إدارة المنظمففففات(:ك2013متدددديا  ،كميودددد )ك
كلال ل  ،،كام ي .

 ك اركاإلصففال  السياسففي والحكففم الرشففيد(:ك2012المشددياالة،كأمددل ،كا ددليكالم  صدد )ك،
كلم  الةكالحيم كل جشركلال ل  ،،كامي .

 ك،ك اركاليي لريكال  ميةكل جشركلال ل  ،،كامي (.اإلدارة الدولية(:ك2007ييتل ،كت  )ك
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 العلميةالرسائل 
 المعرفففة فففي جامعففة  إدارةالتنظيميففة وعالقتهففا بفف ثقافففةال(،ك2011أبددلكحشدديش،كالتددي )ك

،كمو دددةكويم دددةكالجوددديحكاألقصفففى بغففف ة مفففن وجهفففة نظفففر أع فففات هيئفففة التفففدر   فيهفففا
كلألالحي )ال  ل كاتجتيجية(.

 فافية فففففاد الشفففففة أبعفففففر ممارسفففففإطار مقترح لقياس أثك(:2011)أبددددلكادددديال ،كرددددي يكك
  يدددةكاالا صدددي كلال  دددل كالتييتددديةك،ك راتدددةك  ليميدددة،كلاإلدارية في محاور تطوير األعما

كويم ةكال يهر ،كمصر.
 (2012أبددلكم ل دد ،كأمدديجه):  عالقففة الثقافففة التنظيميففة بففااللت ام الففوظيفي لففد  معلمففي

،كأارلحدددةكميوتددد لر،كالمفففدار  األساسفففية الحكوميفففة بمحافظفففات وففف ة وسفففبل تطو رهفففا
كالويم ةكاتتممية،كر  ،ك  تال .

 ة التنظيميففة وعالقاتهففا باإلبففداع اإلدار  لففدل مففدير  الثقافففك(:2010)أبددلكهددل ،كل ا ك
،ك ارتددةكميوتدد لرك ددهكالمففدار  الثانويففة بمحافظففات وفف ة مففن وجهففة نظففر المعلمففين

كال ربية،كويم ةكاا هر،كر  ،ك  تال .
 كلحوكمففة فففي المنظمففات األهليففة الفلسففطينية فففي قطففاع وفف ةاك(:2008)ااردي،كل لدد كك،

كر  ،ك  تال . راتةكميوت لر،كويم ةكاا هر،ك
 أثففر الثقافففة التنظيميففة وعالقتهففا باالنتمففات التنظيمففي لففدل ك:(2010و ددير ،كهدديجهك)ك

،كرتدديلةكميوتدد لر،كويم ددةكمففوظفي الم سسففات الحكوميففة فففي جنففوب ال فففة الغربيففة
كال   ،ك  تال .

 أثففر الثقافففة التنظيميففة علففى اإلبففداع اإلدار  لففدل العففاملين ك(:2013)و ددلله،كأتددميء،ك
التدد ر ،كك–:كويم ددةكمحمدد كو ددلر كالعففالي الج ائر ففة دراسففة حالففة تعلففيمم سسففات الفففي 

ك راتةكميوت لر،كالو ا ر.
 ففي فلسفطين الحكم الرشفيد ففي الشفركات المسفاهمة العامفة ك(:ك2011)حتل ،كامي ،ك

،كمدونففة قواعففد حوكمففة الشففركات" وانعكاسففاته علففى التنميففةومففدل جاه  تهففا لتطبيففق 
كال   ،ك  تال .ك راتةكميوت لركويم ة

 ، دور تطبيففففق مبففففادئ الحكففففم الرشففففيد فففففي المنظمففففات ويففففر ك(:2012ك)الح ددددل،كأحمدددد
كإ ار ،ك راتدددةكميوتددد لر،كالحكوميفففة ففففي قطفففاع وففف ة ففففي تحقيفففق التنميفففة المسفففتدامة

كااامي ،كالويم ةكاتتممية،كر  ،ك  تال .
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 اإلدار  "دراسفففة الثقاففففة التنظيميفففة وعالقتهفففا باإلبفففداع : (2015حدددليحه،كإتدددميال )ك
،كأارلحدةكميوتد لر،كالويم دةكمحافظفات وف ة -مقارنة بين الجامعفات العامفة والخاصفة

 اتتممية،كر  ،ك  تال .
 مفدل تطبيفق معفايير الحوكمفة الجيفدة ففي بلفديات ال ففة ك(:ك2008)ال االر،كإتدم ،ك

 أامي ،كويم ةكالو ل ،ك  تال .كإ ار ،ك راتةكميوت لر،كالغربية
 أدات المففففوظفين ففففي الشففففركات  علفففىأثففففر الثقاففففة التنظيميففففة :ك(2007 اددد )ال ل  دددة،ك

،كمدددا ر كميوتددد لركرلدددركمجشدددلر ،كويم دددةكامدددي كال ربيدددةكل  راتددديهكالصفففناعية الكو تيفففة
ك.  ييال

 ( 2006تيل ،كإليدي)أدات المفوارد البشفر ة، حالفة  علفىدراسة تثير الثقافة التنظيمية :ك
م م ددةكلجلدد كشدداي  كالميوتدد لرك ددهكال  ددل كال وددير كك،كمددا ر الشففركة الج ائر ففة لأللمونيففوم

كرلركمجشلر ،كويم ةكمحم كبل ييف،كالمتل ية،كالو ا ر.
 الثقافففة التنظيميففة وعالقتهففا بأسففاليب العففاملين بوحففدة أمففن ك(:ك2011)التدبي ه،كايدديب

ك،كالت ل ية.جامعة ناي  العربية للعلوم األمنيةمينات جدة اإلسالمي، 
  دور الشففافية والمسفاتلة ففي الحفد مفن الفسفاد ك(:2011)لش،كالتبي ه،ك ير كب كا

،كرتددديلةك   دددلراسكرلدددركمجشدددلر ،كويم دددةكجددديللكال ربيدددةكففففي القطاعفففات الحكوميفففة اإلدار  
كل   ل كاامجية،كالر يعك هكال ايايهكالح لمية،كالت ل ية.

  لمواجهفة أثر بعض عناصر الثقافة التنظيمية على االسفتعداد ك(:2007)كشبلر،كاب ادي
،كالويم ددةكاتتددممية،كردد  ،ك ار ،كرتدديلةكميوتدد لرك ددهكاتاأل مففات فففي مستشفففى ناصففر

ك  تال .
 ( 2005الشدد لي،كحمدد كبدد ك رحددي)كالثقافففة التنظيميففة وعالقتهففا باالنتمففات التنظيمففي:ك،

كرتيلةكميوت لرك هكال  ل كات ار ةكرلركمجشلر ،كويم ةكجيللكال ربيةكل   ل كاامجية.
 االلكترونيففة  دارةدور الثقاففة التنظيميفة ففي تفعيفل تطبيفق اإل:ك(2011إلاديب)ال ديو ،ك

،كأارلحددددةكميوتدددد لر،كالويم ددددةكمحافظففففات وفففف ة -العففففالي تعلففففيمفففففي و ارة التربيففففة وال
كاتتممية،كر  ،ك  تال .

 واقع الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفلسفطينية ك(:ك2006ك)اب كاتلا،كتدملر
،كرتدديلةكميوتدد لر،كمسففتول التطففو ر التنظيمففي للجامعففات: دراسففة مقارنففةوأثرهففا علففى 

كالويم ةكاتتممية،كر  ،ك  تال .ك
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 ،الجامعففات الحكوميففة،  فاعليففةأثففر المسففاتلة اإلدار ففة علففى ك(:2012كراشدد )كال  لبدده
 ربيددةكالتدد ل يةكاليلمم كددةكالك–دارسففة تطبيقيففة مففن وجهففة نظففر أع ففات هيئففة التففدر  

 ،كالت ل ية.ت ل ويم ةكالم  ك
   الثقافة التنظيمية دورها ففي تحسفين األدات )مفن وجهفة نظفر ك(:2013ك)ال  لبه،كمد

،ك راتةكميوت لرك هكال  ل كات ار ة،كويم ةكااملركالموظفات بجوا ات منطقة الر اض(
ك.جيلل،كالر يع،كالت ل ية

 السلوكية لدل طلبفة القيم التنظيمية وأثرها في الممارسات ك:(2010مجصلرك)ال  لبه،ك
،كمو ددةك  يددةكمففن وجهففة نظففرهم ووجهففة نظففر أع ففات هيئففة التففدر   -جامعففة نجففران

 .4(كج34ال   )كال ربية،كويم ةكال كشم ،
  أثر الثقافة التنظيمية على سلوك المواطنة التنظيمية ففي بلديفة ك(:2014ك)ال  ا ،ك  دي

 ددل كات ار ددة،كاللرمددل ،ك،كأارلحددةكميوتدد لرك ددهكال الوسففطية فففي محافظففة إربففد بففاألردن
 إرب ،كالمم كةكاار جيةكالايشمية.

 (2008اددد ي،كااو دددر،ك):كفعاليفففة الحكفففم الراشفففد )الحوكمفففة( ففففي تفعيفففل الشفففركات"ك
حل مةكالشر يهك"ك لرهيك هكاتصدمحكاالا صدي ي،كويم دةككالمؤ مركال  مهكاال كحل 

  مش .
 (  2008ا يشددة،كأتدد):مسففتو  األدات الففوظيفي، دراسففة  علففىأثففر الثقافففة التنظيميففة ك

،كرتديلةكميوتد لركرلدركمجشدلر ،ك" ففي فلسفطين"Paltelشفركة االتصفاالت علفىتطبيقية 
كالويم ةكاتتممية،كر  .

 فففي األردن  تعلففيمالشفففافية اإلدار ففة لففدل مففدير  التربيففة والك(:2008)امدديلر ،كادد جي ،ك
ال ربليدة،كك ار ،كاتوعالقتها بكفل مفن ال فغط واألمفن النفسفيين للعفاملين ففي مفدير اتهم

ك،كاار  .  ييويم ةكامي كال ربيةكل  راتيهكال
 (2007 رحددي ،كابدد كهللا):سففلوك  علففىتففأثير الثقافففة التنظيميففة فففي جامعففة صففنعات ك

 صج يء،كاليم ك،،كرتيلةكويم يةكرلركمجشلر اإلدار ين
 واقفع تطبيفق معفايير الحكفم الرشفيد وعالقتهفا بفاألدات اإلدار  ك(:2013ك)كمالر،كتملر

ك  يدديلالتييتدديةكل  ارتدديهكالك ار  راتددةكميوتدد لر،كأكي يميددةكات،كفففي الففو ارات الفلسففطينية
 لويم ةكاااص ،كر  ،ك  تال .

 (ك2015ه  ددل،كجا ددة:) مففدل تطبيففق منظمففات القطففاع الخففاص لمعففايير الحكففم الرشففيد
"ك راتددةك ابي يددةكا دد ك الدديركالم   ددل ك ددهكاادديعكردد  "،ككالدولففة إدارةدورهففا فففي تع  فف  و 
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 راتدددةكميوتددد لر،كأكي يميدددةكات ار كلالتييتدددةكل  راتددديهكال  يددديكلويم دددةكاااصددد ،كرددد  ،ك
ك  تال .

 (2015اللهيبه،كبجد ر):الثقاففة التنظيميفة وعالقاتهفا ففي االلتف ام الفوظيفي مفن وجهفة ك
،كأارلحددةكميوتدد لرك ددهكال  ددل كات ار ددة،كنجففرانكالحففدود فففي منطقففةنظففر  ففباط حففر  

 ويم ةكجيللكال ربيةكل   ل كاامجية،كالر يع،كالت ل ية.
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 الدراسات والنشرات والتقار ر:

المجتمع المدني الفلسطيني من الثفورة إلفى تأسفي  الدولفة،  :(2001إبراهي ك)ك، أبراش -
   تال .ك،ر  ،كلراةكالحثيةكم  مةكلم ا ك ج ي كال ربليك

،كملاددد،كشدددال ةكم سسفففات المجتمفففع المفففدني والمسفففاتلة :(2013)  إبدددراهي ،كمصدددا   -
 pngoportal.orgك.wwwك-البلاالةك–المجئميهكااه يةك

،كمجشدلراهكاال د مفكمد ك1،كطسبله وآليات مكافحته :الفسادك:(2004أبلك ية،كأحمد )ك -
 ر  ،ك  تال كأمي .ك–أو كالج اهةكلالمتيءلةك

الماليففة فففي المنظمففات  دارةالوطنيففة لففإلو  المعففايير الدوليففةك:(2009الالحيصدده،كاصددي ) -
الميليددةكك ار ،كلراددةكامدد كم  مددةكوددم كلرشددةكال مدد كحددل ك اددل ركاتاالهليففة الفلسففطينية

ك  تال . – هكالمجئميهكااه يةك جئمايكشال ةكالمجئميهكااه ية،كر  ك
،كويم ددةكالحكففم الصففالل فففي العففراق ودوره فففي بنففات الدولففةك:(2013بولدده،كحلدد رك)ك -

ك.ال رامك،الكل ة
،كالحكففم الرشففيد فففي مجتمعففات الحكففم المففدنيك:(ك2012 ادد كالمو مدد،كالمدد جهك)برجدديمجك -

Egyptك|Usaid. 
  اتجمي ه. الم ح   اام  ،كبرجيمج1طك:(2002  ر ركال جميةكالالشر ة)ك -
المخالففففات األكثفففر ك:(2013لددد للا كالرايالدددةكالميليدددةكلات ار دددة)ك  ر دددركربددد،كتدددجليكالثيلددد  -

 ،كرا كهللا،ك  تال .والمنظمات وير الحكوميةشيوعًا في الم سسات األهلية 
كك.www.pcbs.gov.psواي كاتحصيءكالمر  يك -
 راتدددةكمتدددحيةك ح ل يدددةكلمجئمددديهكالمو مددد،كالمددد جهك دددهكاارا دددهكال  تدددالجيةكالمح  دددة،ك -

ك.SOGES لت يجلجه،كويي كلآور  ،كك:(2011)
ك:كر  .(2014) لل كالوم ييهكالولر ةكلالال يهكااه يةكالمح ية،كاتص اركاال ك -
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كصدددحي ةكالشدددرمكال ار دددة،الرشفففيدة،  دارةالحوكمفففة نظفففام لفففإلك:(2010تددد ل ية،كاددد جي ) -
   تال .

ك،كم يلددةكا ميددة،البعففد الففوقتي لثقافففة التنظففيمك:(1999التددلاط،كا دد ،كال  لبددهكتدد ل )ك -
 ،كال   كاال .ك12،كالمو  ك ار مو ةكويم ةكالم  كاب كال     كاالا صي كلات

الحكففففم الففففديمقراطي الصففففالل المكففففون الرئيسففففي لإلصففففال  ك:(2004وددددل )تددددللي ي ،ك -
 لاشجا ك– الويصةكال لليةكالمشرلايهكالمر  كال ج لايك،ك)الم لرالسياسي واالقتصاد 

 اامر  ية(.ك الم ح   ت كاللالييه   
،كمو دةكصدلهكأهميفة دور المنظمفات ففي المجتمفع الفلسفطينيك:(2004ش الي ،كامدر) -

   تال .كك(،كر  ،16)ال ملر،كال   ك
لراددةكك،تع  فف  دور م سسففات المجتمففع المففدني فففي الصففمودك:(2002الشددمل  ،كمحمدد ) -

    تدددالك-را كهللاك،2002 11 26كم  مدددةك دددهكمدددؤ مركالبجددديءكالددد يم رااهكالم ددديل كامددد 
http://www.medadcenter.com/articles/544 

   تال .،  جييكاللا المجتمع المدني والتنمية االقتصادية، ك:(2007الشالا ،كجل  ) -
 شدال ةك،1،كطالرشفيدة ففي المنظمفات األهليفة دارةدليفل اإلك:(2003الصدلراجه،كأحمد )ك -

 ال  تالجية،كر  . ااه ية المجئميه
حمايفففة حقففففوق و  دور الجمعيفففات األهليفففة فففففي ترقيفففةك:(2008المصدددا  )كك،صدددلليح -

كلم  لمدددددددددددددددددددددددددديهكح ددددددددددددددددددددددددددلمكاالجتددددددددددددددددددددددددددي ،كالشددددددددددددددددددددددددددال ةكال ربيددددددددددددددددددددددددددةكاإلنسففففففففففففففففففففففففففان
anhri.net/hotcase/2008/0408.shtml. 

أثفففر تطبيفففق الشففففافية علفففى مسفففتول المسفففاتلة ك:(2011)الارالجدددةكلال  ددديل ة،كرشددديك -
،كامدددي ،ك1ااامددي ،كال دد  ككإ ار ،كالمو ددةكاار جيددةك ددهكاإلدار ففة فففي الففو ارات األردنيفففة

كاار  .
دور الثقاففة التنظيميفة ففي التنبف   :(2010اب كال اللكاب كال الل،كول  ،كمح لىك) -

 راتدددةكمل اجيدددةكا ددد كأا ددديءكهل دددةكال ددد ر  ك دددهكالويم ددديهك ،بقفففوة الهويفففة التنظيميفففة
 ال   كالثيجه.ك26اار جيةكالويصة،كمو ةك مش كل   ل كاالا صي يةكلال يجلجية،كالمو  ك

الرشيد في دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الحكم ك:(2006اب كالجلر،كجيوه) -
كمو ةكال  ركال   كالثيل ،كويم ةكاليوهكمو يركاجيالة.ككالج ائر
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لما صددي كلال مل دد ككال و ددلجه،كمحمدد ،كالحدد كم بددل كل   دد ي كإلدد كالمددؤ مركال دديلمهكال يتدد، -
لالمجدليكا د سككالنمو والعدالة والسفتقرار مفن منظفور إسفالميك(كحل ICIEFاتتممهك)
 الفساد  .2013 9 11-9وم كال  ر كك، ر ييك، هكإت جبل 

الحكفففم الرشفففيد وخصوصفففية الم سسفففات اشفففاره الفففى واقفففع  :(2008اددد ي،كاالو دددر،) -
المدددؤ مركال  مدددهكاالل كحدددل ك"حل مدددةك،كويم دددةك مشددد كاالقتصفففاد والم سسفففة الج ائر فففة

ك.2008- شر  كاالل ك16-ك15الشر يهكل لرهيك هكاالصمحكاالا صي ي"ك
تعر فففففففففه وأسففففففففبابه وآثففففففففاره ووسففففففففائل الفسففففففففاد  :ال  ل دددددددده،كرحددددددددي )كبدددددددد ل ك ددددددددير خ( -

كwww.nazaha.iq/search_web.مكافحته،
،كالمدددؤ مركال  مدددهكالددد لله،كمعاييرهفففاو  بحفففث محفففددات العولمفففةك:(2012ردددي ر،كمحمددد ) -

  هكاصركالم ر ة،كويم ةكالوجي ،كاراب  ،كلبجي .ك ار اللمةكات
الشدددد ي يةك،كوم يددددةكالحكففففم الصففففالل الطر ففففق إلففففى التنميففففةك:(ك2010الل الددده،كصدددديلحك) -

 الكل  ية،كالكل ه
:كأ دديمكالعولمففة والحكففم السففليم والففدور المتغيففر للدولففةك:(2006 ددير ،كمحمدد كاامددل ك) -

و لدد  ،كاو مدديعكوبددراءكأثددركال للمددةكا دد كاال دديعكاالو ميايددةكا دد كالمجا ددةكال ربيددة،ك
كشال ةكال الركاالو مياه،كبلرلهك،االت ل

،كرتدديلةكالداخليففة علففى الففوالت التنظيمففيأثففر بيئففة العمففل ك:(2002)ال حادديجه،كمحمدد ك -
 .ال ربيةكل   ل كاامجية،كالر يعكميوت لركرلركمجشلر ،كويم ةكجيلل

لى أ  مدل ساهمت هذه اإلصفالحات إكم ي (:ك2014)بلكالبك،جيصرالي،كبلحجيةكلكك -
ك.المو ةكات ر  يةكل   ل كالتييتيةكر:السياسية في بنات الحكم الراشد في الج ائ

دور النقابفففات الحديثفففة ففففي الكشففف  عفففن الغففف  ك:(2006لأودددرل ،ك)ك دددمب،كتددد ل ك -
ك  يديلرادةكالحثيدةكم  مدةكل  ديءكال  مدهكالدايكجئم داكالموملادةكال ربيدةكلألواد  كالك والفساد

 (.2006-10 ك7-5ل رايالةكالميليةكلالمحيتالةك هكمصر ك
ورقففة عمففل تع  فف  دور م سسففات ك:(2003مر دد كال ملدد كل مجئمدديهكرلددركالح لميددة)ك -

 .المجتمع المدني في الصمود
ود كالج اهدةكلالمتديءلة،كأ،كاال د مفكمد ك1طك:(2007متيءلةكال م كااه هكال  تالجه)ك -

 را كهللا.
،كصددحي ةكاتددم كأل كاللدد كالحكففم الصففالل فففي البورصففة :(2006مصددا  ،كاصددي ك)ك -

كwww.google.ps،كااللك رلجية،كالت ل ية



179 
 

،ك2  ر دددركالج اهدددةكلالشددد ي يةكلالمتدددي  ةك دددهكملاوادددةكال تدددي ،كطك:(2013)ابلدددركمصددد ح، -
 أمي .ك-مؤتتةكاال  مفكم كأو كالج اهةكلالمتي  ة

،ككال مددددددددددد كال ادددددددددددلاهكل  بيدددددددددددةكاح ييوددددددددددديهكاللااددددددددددد،كالمح دددددددددددهك:(2016م ددددددددددد ،كبددددددددددد ر) -
www.badermalek.com 

 ا ددر كك:(2014مجئلمددةكال شددر  يهكالشدديم ةكل مدد كالوم يدديهكالولر ددةكلالال دديهكااه يددة)ك -
ال يمدددةكل شددد ل كال يمدددةكلالمجئمددديهكرلدددركالح لميدددة،كك ار اتك،1طك-ال راتددديهكلااالحدددي 
ك.ل ار كال او ية،كر  

را ك(2002)المتيءلةك هكالمو م،كال  تالجه:كلككالمؤ مركاللاجهكل     كالج اهةكلالش ي ية -
ككهللاك كر  .

 .ency.com/ar-www.arabكالملتلاةكال ربية، -
مسففففاتلة العمففففل األهلففففي ك(:2007)المؤادددده،ك يامددددة،كلوبر دددد ،كمحمدددد ،كلدددد ا ل كحتدددد  -

 مجشلراهكاال  مفكم كأو كالج اهة. ،الفلسطيني
ك.كملا،كالبرجيمجكاللاجهكال  تالجهكلمؤشراهكاا اءكل وم ييهكالولر ةكلالال يهكااه ية -
لراددةكامدد ك، الحاكميففة وأبعادهففا واالصففال  المجتمعففيك:(2012جيصددركالدد ل ،كي  ددلب) -

 م  مةكإل كم    كاتصمحكالمو م هكالشيم ،كهل ةكاتريثةكاار جية.
 اال  مفكم كأو كالج اهةكلالمتي  ة.ك:(2013الجئي كاللاجهكل ج اهةك  تال ك)ك -
 منظمتفين ثقاففة تشفكيل ففي المفدير ن قفيم أهميفة (1992):أحمد كالرحم كاب ،كهلوي  -

كال يمة.ك ار اتكمو ةكتيب ،كلشر ةكل جال،كل وبل كالم كيةكالال ة:كسعوديتين
  

http://www.arab-ency.com/ar
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 قفففففففالمالح
 التنظيمية الثقافة أواًل: أسئلة استطالعية لبيان واقع 1(1.1) رقم ملحق

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

 م
 
 العبارة
 

 موافق
 محايد موافق تماماً 

وير 
 موافق

وير 
موافق 
 تماماً 

 دهك لا دحة لا دحكلالمتدؤللييه اللصدلكالدلئي هك1
كمو  كإ ار كالوم ية

ككككك

ككككككمج ئمة الصلر  ال يم ل  أ اء   لي  ل  ك2
ككككك لال ي كالحمل   اتلويبية اليلت ل ييه ال يم ل  ل    ك3

أا ديءكمو د كات ار ك بدل  الم الدي   االح درا  يتدل ك4
كلال يم ل 

ككككك

اد  ك ل جاللده ماد  اللاده اجصدر الدأ  االا  دي  يتدل ك5
كإ يا ا

ككككك

 ال مد   ده اتودمص أ  أا ديءكالوم يدةكم  ج دل كك6
كج ي جكمر ية يح  

ككككك

 شددددددو،كإ ار كالوم يددددددةكاتبدددددد اعكل كددددددي ئكالمبدددددد ال ككك7
كلالم مل   

ككككك

ككككككم    لاوب لي  برس ام ا ا ل يح ر ك  ك8
 لالمتدؤللييه الصددمحييه إ ار كالوم يددة   دلعك9

كالم مةكل  م 
ككككك

ل اددل ركالمددلئ ل ك ويصددة بددرامج لدد  كالوم يددة  10
كل ح ل ه 

ككككك
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 ثانيًا: أسئلة استطالعية لبيان واقع الحكم الرشيد 2(1.2)رقم ملحق

 وير محايد موافق موافق تماماً  العبارةك
 موافق

وير 
موافق 
 تماماً 

مدديهكالصددي ر كالملوددبكي   دد  كالوم يددةكالياجئمددةكلال   ك1
ك2000لتجةكك1ايجل كالوم ييهكااه يةكرا ك

ككككك

   لدد كالوم يددةكبجئددي كم  ددلبك يمدديكلوددصكال ادديءاهكك2
كلالمش ر يه

ككككك

للوددددد ك دددددهكالوم يدددددةكجئدددددي كشددددد يليكم  دددددلبكلم  ددددد كك3
كلألا يءك

ككككك

تييتدديهكيشددير كرؤتدديءكال وددي كلااا دديءك ددهكرتدد كك4
كال م ك هكالوم ية

ككككك

ل  يل كأا يءكالوم يةكال يمةكم،كمو  كات ار ك دهكك5
ك تللركأملرهي

ككككك

 أواكالوم يةكال ل كاالا اليركال  يهكال مر دةكالمو   دةكك6
ك يميك   ماكم كو ميه

ككككك

للودد ك ددهكالوم يددةك ر لالدديهكويصددةكل   يمدد كمدد،كاليكك7
كاالح ييويهكالويصة

ككككك

ل تدددددد ك  دددددد ي كودددددد ميهكالوم يددددددةكل مددددددلااجل كاليلحيددددددي كك8
كالصرفكالجئركا كالوج ك

ككككك

  ددلا رك ددهكالوم يددةكبل ددةكامدد ك  ددم كاح ددرا ك رامددةكك9
كااا يءك

ككككك

كككككك  ل كالوم يةكب  لي كالمشير ،كال  ك ج لاهيك10
لددددد  كمو ددددد كات ار كواددددد كال لددددد  كالمددددد  كل ادددددل ركك11

كمت ل كالو ميهكالم  مةكلألا يءك
ككككك

ل تدددد ك لركالوم يددددةكبددددرلحكالمتددددؤلليةك ودددديسكالصدددديلحكك12
كال ي 

ككككك
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 قائمة بأسمات محكمي االستبانة:  3(1.3) رقم ملحق

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

كل ار كالج  كلالملاصمهككك .كأيم كرا هك1
كويم ةكال   كالم  لحةك .كوم كشاليهك2
كالويم ةكاتتمميةك .كويل كال ه ل ك3
كلالتييتةك ار أكي يميةكاتك .كو ل كمي هك4
كويم ةكال   كالم  لحةكك .كصبريكمش ا ك5
كويم ةكاا هركر  كك .كمحم ك ير ك6
كلالتييتةك ار أكي يميةكاتك .كمحمل كالشجاهك7
ك  يةك  تال كال  جيةك .كمجصلركااللبهك8
كويم ةكاااص ككمجصلركمجصلرك. ك9
 ال شر  هكالمو    .كجي اكالم هل كك10
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 ستبانةاال: 4(1.4) ملحق رقم
 

 

 برنامج الدراسات العليا املشرتك بني

 أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

 غزة –وجامعة األقصى فلسطني 
 

 ختصص إدارة الدولة واحلكم الرشيد

 
 حفظكم هللا      فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف األخ/

 كم ورحمة هللا وبركاته،،،يعلالسالم 

 المو وع/ تعبئة استبانة بحث علمي

الثقاففففففة التنظيميفففففة ففففففي "دور  ددددهكإاددددديركالحددددد كميوتدددد لركي دددددل كالددددداكالاليحدددد كال جدددددلا كككك
جأمدددد كمدددد ككتع  فففف  تطبيففففق معففففايير الحكففففم الرشففففيد فففففي الجمعيففففات الثقافيففففة فففففي فلسففففطين".

تدددددديي  ك كال كددددددر كب  ب ددددددةكاالتددددددد اليجةكالمر  ددددددة،كحلدددددد كالدددددديهكم  لمددددددديمكأهميددددددةكالث ي ددددددةكال جئيميدددددددةك
لأهميددددةك ابلدددد كم دددديللركالح دددد ككل أثلرهدددديكا دددد كأ اءكلتدددد ل كال دددديم ل ك ددددهكالوم يدددديهكااه يددددة،

لرشددددل كاليا اليرهدددديكجدددديئ كلددددأل اء.كليددددأ هكالالحدددد كاتدددد كميالمكلجلدددد ك روددددةكالميوتدددد لرك ددددهكبرجدددديمجكا
اللدددددددد  ،ك ددددددددم كك  يدددددددديلالتييتددددددددةكل  راتدددددددديهكالك ار الح دددددددد كالرشددددددددل كالأكي يميددددددددةكاتلككال للددددددددةكإ ار 

،كإ ك  يدددددديلالتييتددددددةكل  راتدددددديهكالك ار البرجدددددديمجكالمشدددددد ر كبددددددل كويم ددددددةكاااصدددددد كلأكي يميددددددةكات
 كالم  لمدددددديهكب اددددددةكلمل ددددددلايةكتددددددلؤ يكإلدددددد كج ددددددي جكأ  دددددد ،كلو مددددددةكحرصدددددد  كا دددددد ك  دددددد ي

ل  مدددددد كااه ددددددهكالث ددددددي ه،كا مدددددديمكأ كهدددددداسكالبييجدددددديهكلراادددددد ك لادددددديكالتددددددر ةكال يمددددددة،كلت تدددددد و  ك
كارراعكالالح كال  مهك   .

ك

 مع فائق االحترام والتقدير

 لباحثا                                                                     

 سامي يوس  أبو وطفة
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 االستبيان
ككككأجث كا ر الجن  

ككككك
كك ميك لمكتجةكك50كتجة50أا كم كك–تجةكك40 تجةك40أا كم ك–تجةك30كتجةك30أا كم  العمر 2

ككككك
الم هل  3

 العلمي
كك   لراسكميوت لركال يللر ل ك أا ك ب ل 

ككككك
سنوات  4

 برةالخ
ككتجة15أكثركم ككتجة15كأا كم ك–تجلاه10كتجلاه10م كأا ك–تجلاه5كتجلاهك5أا كم ك

ك   ك
كالشمي ك ر   اللتا  ويجللج كر ح المحافظةك5

ككككك
المسمى ك6

 الوظيفي 
ك  ا لكوم يةكاملمية ا لكمو  كإ ار كر ي كمو  كات ار 

ككككك
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 مع العلم أنه لي  هناك إجابة صحيحة وأخرل خاطئة  ،اختر اإلجابة األنسب 

 المحور األول: الثقافة التنظيمية

كالم ييركاال :كال ي كال جئيميةك
كهاسكال ي كا  ك لوياكت ل كال يم ل ك م كالئرلفكال جئيميةكالمو   ةك  م 

كملا  
 الش  

كرلركمحيل كملا  
كملا  

كرلركملا  
كالش  

كككككك.كلويبيةات اليلت ل ييه الوم ية إ ار مو  ككل     -1
ككككككاي كال تيمحكلال كيم كلال الع.الوم يةككإ ار كمو  ك   يك-2
ككككككااا يء.ةك يم مالوم يةكمب أكالمتيلا ك هككإ ار مو  ككج اجلك-3
كككككك او كالوم ية.كأا يءكالوم يةكال ملميةك  ل ركاي كاالج ميءكل  ك-4
ككككككالوم ية.كال يم ل كمب أكالك يء ك هك  للجيهك ار مو  كاتكي  م ك-5
ككككككلالمالي ر  .كااا يءكالمب ال ك، ار اتمو  كح   كيك-6
كالم ييركالثيجه:كالم    اهكال جئيمية:ك

كأ  يركمش ر ة كا  ك هكابي ةكحل كاالير  كاالو مياية كال م ،كبل ةكال م كلالحيي 
ك.ال جئيميةكلالماي كال م كإجوي كل ي ية

كملا  
 الش  

كرلركمحيل كملا  
كملا  

كرلركملا  
كالش  

كككككك هكصجياةكال راراه.كالوم يةكال ملميةكيشير كأا يء -1
ككككككللو ك هكالوم يةكجئي كل   هكالش يليكم كااا يء.ك-2
ككككككاهكال م .إوراءويصكب التي كك، لل كح ل ل  كال م ك هكالوم يةكم كوم كك-3
ككككككلااا يءك يميكل    كبول  كال م .ك ار رؤيةكمش ر ةك هكالوم يةكبل كات لو كك-4
كككككك.الوم يةك هكل ،كرؤ كلتييتيهكال ملميةكيشير كأا يءكالوم يةك-5
ي    كااا يءك هكالوم يةكالأ كال لللرك هكجئ كال م كلآليي اكتلفكي ل كك-6

ك.لصيلحا 
ككككك

كال جئيميةالم ييركالثيل :كااارافكك
كم يللركل    كبايكال يم ل ك هكالمجئمةكا  كاا اليركأجايكم يللركم ل  ك

كملا  
 الش  

كرلركمحيل كملا  
كملا  

كرلركملا  
كالش  

م كحل كا  ك  لل كااول ك هككا لاي     كالوم يةكالياارافكال جئيميةكالم  يرفكك-1
كألكاا لاج.كب ألكاالألكاابك

ككككك

ككككككك.أا ي ايك هكالمجيتاليهكاالو ميايةكلااايي  كر كالوم يةكك-2
أييمك يجهكك، لاجل  الوم يةكال  لاليهكا  كالملئلكالمويللكلكإ ار كمو  كاب ي -3

كم يج اكاالو مياية.
ككككك

ككككككاي كالمصيرحةكلالث ةكالم الي لةكبل كااا يء.ك ار     كاتك-4
ككككككا ا .إجوي ك حرصكالوم يةكا  ك كر  كرلا هيكالتيال ل كل و  كأه كك-5
ك:كال لا يهكال جئيميةراال،الم ييركالك

كمجاميكم كا وركك  كالمجئمةكألكال ر كل لا ايكألكيح  هيكال لا يهكم كموملاة
كملا  
 الش  

كرلركمحيل كملا  
كملا  

كرلركملا  
كالش  

ككككككلؤ يكال يم ل كالوال كالما لالةكل ح ل كأه افكالوم ية.كك-1
ككككككالوم يةكميكل لا اكال يم ل كم كحلا  كلم ي آه.كإ ار يح  كمو  كك-2
ككككككالوم ية،كاامي كاللئي هكل  يم ل ك لاي.كإ ار يح  كمو  كك-3
ككككككالوم يةك هكر ،كم يج ايكل     هيك هكج ل كأا ي اي.كإ ار لا  كمو  كك-4
ككككككل  ك  لي كال يم كم كوم كاج يواكلام ا.كك-5
 
ك

كككككك
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 المحور الثاني: الحكم الرشيد
كالم ييركاال :كح  كال يجل ك 

يميمكلمتؤللل كلملااجل ،كلو  ل كل  يجل كلالكشهءكيتملكا ياك  الومي،،كح  
كملا  
 الش  

كرلركمحيل كملا  
كملا  

كرلركملا  
كالش  

           كالوم يةكاليل لاجل كلااجئمةكلال شر  يهكالمجصلصكا لاي.كك-1
         ل كالوم يةكبجئي كم  لبك يميكلوصكال ايءاهكلالمش ر يه.ك-2
           كإ ار كالوم يةكلال يم ل ك لايكاليالت و ا كاامث كلمم  كيهكالوم ية.ك-3
      الم ي آهكلال راييهك هكالوم يةكبج ي جك  لي كملئ لاي. ر ال كك-4
      ي   كمو  كات ار كاو ميايهك لر ةكمج ئمةكلم   كاجايكل وم يةكال ملمية.ك-5
      ل    كمو  كات ار ك هكاو مياي اكاليك مي كالجصيبكال يجلجهكاج كا وياكارارا ا.ك-6
كالم ييركالثيجه:كالمشير ةك 

ك كال رار ك هكا ويا كالمو م، كأ را  كومي، كاجلاهكمؤتتيةكمشير ة لال كم كوم 
 م كال  بلركا كرأياك هكصج،كال راركلمو م، م  كا

كملا  
 الش  

كرلركمحيل كملا  
كملا  

كرلركملا  
كالش  

      يشير كرؤتيءكال وي كم،كمو  كات ار ك هكرت كتييتييهكال م ك هكالوم ية.ك-1
      ال وي كم،كمو  كات ار ك هكإا ا كملا جةكالوم ية.يشير كرؤتيءكك-2
      ي رعكمو  كات ار كإجوي ا اكأمي كالوم يةكال ملمية.ك-3
      ل ر كمو  كات ار كاالا راحيهكالم  مةكلاكاليل  يل كم،كالوم يةكال ملمية.ك-4
      ا ور  .يحرصكمو  كات ار كا  ك ال ركأاميلاكم كوم ك الي  كالوبراهكم،كك-5
     كل بج كر ي كمو  كات ار كتييتةكالاليبكالم  لحكم،كأا يءكالوم يةكال ملمية.ك-6
كالم ييركالثيل كالش ي ية 

 إ تيحكالموي كأمي كالومي،كلمامعكا  كالم  لميهكال رلر ةكلالملثلاة
كملا  
 الش  

كرلركمحيل كملا  
كملا  

كرلركملا  
كالش  

      ارارا ايكاليللتي  كاتامميةكالم يحةكل وم يةكال ملمية. جشركالوم يةكك-1
كا  كك-2 كاالامع ك ه كااا يء كح  كم مل  كا   كملئ لاي كالوم ية   رب

 الم  لميه.
     

كلال راراهكك-3 كالوم ية، كأجشاة كا لاي ك جشر كإلك رلجية كص حة كل وم ية للو 
 لال  ميميه.ك

     

      ل وم يةكليا ،كا لايكأا يءكالوم يةكال ملمية.ل  كإام كالمل اجيةكالتجليةكك-4
          كالوم يةك  ر ركتجليكا كجشياايكات اريكلالميلهكلل ار كال او ية.ك-5
     ك    كالوم يةك  ر ركتجليكا كجشياايكات اريكلالميلهكلل ار كالث ي ة.ك-6
     كأه افكالوم يةكلا حةكل  كااا يءكلال يم ل .ك-7

كالم ييركالراال،ك:كاالت ويالةكك
لول ك روةكم كال  يا كبل كر  ك   كالمو م،ك ويسكال راراهكلال م ييه،كلتراةك

 ال  يا كم،كال لايةكالراو ةكم كهااكالمو م،

كملا  
 الش  

كرلركمحيل كملا  
كملا  

كرلركملا  
كالش  

      ت جيه .    كالوم يةكالو ميهكلألا يءكاليلحيي كالصرفكالجئركا كمجيا كك-1
    كالوم يةكالو ميهكلألا يءكاليلحيي كالصرفكالجئركا كالوج ك)كأجث كألكك-2

 ا ر(.
     

          كالوم يةكالو ميهكلألا يءكاليلحيي كالصرفكالجئركا كالمت ل كال  مه.ك-3
       ل ركالوم يةكبل ةكام ك  م كاح را ك رامةكااا يء.ك-4
      لألا يءكالش  كمج ئ .    كالوم يةكو ميهكك-5
     ك الركالوم يةكأجشا ايكالميكيح  ك   ي كو ميهكبول  كايليةكلألا يء.كك-6
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كالم ييركالويم :كال لا  ككككككككك
ال  ر كا  كال لت كلال ح ي كبل كالمصيلحكالم  يربةكم كأو كاللصل كإل كك

 إوميعكلات،كحل كمص حةكحل كمص حةكالومي،

كملا  
 الش  

كرلركمحيل كملا  
كملا  

كرلركملا  
كالش  

         كالوم يةكتييتيهك ا فكإل ك     كالش لركاليالج ميءكل وم ية.ك-1
      ل ت ك لركالوم يةكبرلحكالمتؤلليةك ويسكالصيلحكال ي .ك-2
      ل ر كمو  كإ ار كالوم يةكمشيك كلم ا اليهكأا يءكالوم يةكال ملمية.ك-3
      ال مايهك لأمةكم،كوم ييهكمشيباةكأور . ر ال كالوم يةكك-4
     كيح   كااا يءكال مايهكالالةك يميكبلجا ك توركم كأو كمص حةكالوم ية.ك-ك5

كالم ييركالتي  :كالمتيلا كك
كال   ك ك لا ر كل ا  ب كممي كلحميل ا ، كر يهل ا  كل حتل  كل ومي،، كال رص  ل لر

 االو مياه

كملا  
 الش  

كرلركمحيل كملا  
كملا  

كرلركملا  
كالش  

      ل  كاتام كا كاللئي لكالم ل ر ك هكالوم يةك هكلتي  كاتام كالمح ية.ك-1
       ح  كالوم يةكم ا اليهكلا حةكل لئي ةكالم   كاجاي.ك-2
      للو ك هكالوم يةكلوجاك ر كلا اليهكال لئللكالم   كلايك-3
     كالمو   ةك يميكي  ماكم كو ميه.ك أواكالوم يةكال ل كاالا اليركال  يهكال مر ةك-4
كللو ك هكالوم يةك ر لاليهكويصةكل   يم كم،كاليكاالح ييويهكالويصة.ك-5

ك
     

كالم ييركالتيال،:كال  يليةك
كالملااجل كك كاح ييويه كإل  ك ت ولب كبج ي ج كالمشير ، ك ج لا كا   كال  ر   ل ر

 ل ا  ي ا 

كملا  
 الش  

كرلركمحيل كملا  
كملا  

كملا  رلرك
كالش  

       شر كالوم يةك لا رهيكالالشر ةك هك لراهك  ر بيةكبل كال  ر كلااور .ك-1
       م   كالوم يةكم يللركل يي ك ك  ةكالو ميهكالم  مةكلألا يء.ك-2
        ل كالوم يةكب  لي كالمشير ،كال  ك ج لاهي.ك-3
      اح ييويهكااا يء. حت كالوم يةكات و ا كملار هيكالميليةكل  بياكك-4
     كللو ك هكالوم يةكأميك كال  ةكالت  الي كالومالر.ك-5

 المعيار الثامن: المحاسبةك
كل متؤللل ك هك كلات ار ة كالتييتية كلالمتيءلة كم كيم كم كالمحيتالة، كجئي  لول 

 لئي  ا كال يمةكللمؤتتيهكالمو م،كالم جهكلال ايعكالويص

كملا  
 الش  

كرلركمحيل كملا  
كملا  

كرلركملا  
كالش  

      يم ج،كمو  كات ار كا ك  ي هكأوركألكرا بكم كالوم ية.ك-1
        واكالوم يةكاتوراءاهكالم مةكالح كالمويل ل كل لا حكلااجئمة.ك-2
      ل وم يةكهي  ك جئيمهكمصي مكا ياكم كاب كالوم يةكال ملمية.ك-3
      لال لا حكالما لب.كل  ا كال يم ل ك هكالوم يةكااجئمةك-4
           كالوم يةكب   ي كم  لميهكم ص اكللا حةكا كأيكات  تير.كك-5
 لو كاجياةكل  كال يم ل ،كال  الةك ابل كالو اءاهكا لا ،ك هكحي كلالعكك-6

 مويل يه.
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كالم ييركال يت،:كالرؤيةكاالت را لويةك
 ام م كرؤيةكات را لوية،ك لح  كمجئلركال ي  كلالومالركل ح  كلال جميةكاتجتيجيةك

كملا  
 الش  

كرلركمحيل كملا  
كملا  

كرلركملا  
كالش  

      ي  كمو  كات ار كوا كال ل  كالم  كل ال ركام كالوم ية.ك-1
      ي م كمو  كات ار كا  ك ال ركأه ا اكم كأو كو مةكااويي كال ي مة.كك-2
        واكالوم يةكاراراهكمت  ب يةكم كأو كمج،كح ل كأ ميهكالكمشيك كمح م ة.ك-3
     كل  كالوم يةكرتيلةكمح   .ك-4
     كل  كالوم يةكأه افكلاا ية.ك-5
      ل  كالوم يةكواةكل ال ركاما ايكم،كالوايهكالممللةكلالميجحة.ك-6
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