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 آية قرآنية
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 اإلهـــــداء
 
 

 علمني العطاء بدون انتظار .. ن  م  إلى  من كلله هللا بالهيبة والوقار ..إلى 

 والدي العزيز أحمل اسمه بكل افتخار ... ن  م  إلى 

 ن  م  إلى  .. الدنيا برضاها أسير في هذه ن  م  إلى  إلى الروح ومهجة القلب..

 أمي الحبيبةإلى  أفنت زهرة حياتها من أجلي...

 ال تحلوا الحياة إال بهم ...  ن  إلى م  أحيا بجسور محبتهم ...  ن  إلى م  

 إخواني وأخواتي األعزاء إلى

النصف إلى  .. رفيقة دربيإلى  أنارت لي طريقي وآزرتني... ن  م  إلى 

 لعزيزةاألجمل في حياتي... زوجتي ا

 ةه المفعمو الوجإلى  هم.. والسعادة في ضحكت مهيأرى التفاؤل بعين ن  م  إلى 

 أبنائي األعزاء بالبراءة..

علمني النجاح  ن  م  كل إلى  ثم الذين أضاءوا بعلمهم عقول اآلخرينإلى 

 أساتذتي الكرامإلى  ..والصبر

ل من المولى عز وجل أن يجد القبو  اأهدي هذا البحث المتواضع راجي  

 والنجاح.



 ج
 

 شكـــــر وتقديـــــر

النبددددي المصددددطفي ، والمرسددددلين األنبيدددداء أشددددر  علددددى والسدددد م والصدددد ة، العددددالمين رب هلل الحمددددد
 :وبعد، أجمعين وصحبه آله وعلى، الصادق الوعد األمين

ومددا رمرنددي بدده مددن ، علددى جزيددل نعمدده وأشددكره، األول الفضددل وتعددالى صدداحبأنَّه هللا سددبح أحمددد
، سددلطان  وعظدديم وجهدد  بجدد ل يليددق احمددد   الحمددد   لدد    فيددارب، الرسددالة هددذه ق إلتمددامفضددل وتوفيدد

 هدذه إنجاز هللا في بعد فضل له كان ن  م  ل   متنانواال والتقدير الشكر بخالص أتقدم أن   يسعدني كما
 دمأتقددد أن   إال يسدددعني ال المقدددام هدددذا وفدددي، الجدددزاء خيدددر يجدددزيهم أن وجدددلَّ  عدددزَّ  هللا سدددائ   ، الدراسدددة
لتفضددله بقبددول اإلشددرا   حســام نعــيم النفــار الــدكتور   لسددعادة واالمتنددان والعرفددان الشددكر بجزيددل

وأسددأل هللا ، مددن نصددو وتوجيدده لددي وقددت وجهددد ومددا أسددداه  مددن وعلددى مددا بذلدده، علددى هددذه الرسددالة
 الجزاء. كل عني ويجزيه، يسدد على طريق الحق خطاه أن  أنَّه سبح

 :من كل  ل الجزيل بالشكر كما وأتقدم
 ، ،،  محمد إبراهيم المدهون    الدكتور األستاذ الداخلي المناقش
 ،،   ماضي إسماعيل خليل   الدكتور الخارجي المناقش
 وإثرائها بالم حظات والتوجيهات القيمة.، هذه الدراسة مناقشة على بالموافقة تفضلهما على وذل 

أسرتي لما عانوه  أفرادجميع إلى  بالجميل كما وأتوجه بخالص مشاعر الشكر واالمتنان واالعترا 
وأخددص بالدذكر زوجتددي ال اليددة التددي صددبرت واحتسددبت وهددي ، معدي طددوال فتددرة إعددداد هددذه الدراسددة

 وفقها هللا لما يحب ويرضى.، تلملم أوراقي المبعثرة أثناء إنجاز هذه الرسالة
نخبددددة وبندددداء رجددددال دولددددة والسياسددددة التددددي اتخددددذت مسددددار ال دارةأكاديميددددة اإلإلددددى  الجزيددددل والشددددكر

المدددهون الددذي  بددراهيمإ خددص بالددذكر سددعادة الدددكتور محمدددوأ لددب ده امحب دد اصدداعد   وصددنعت جددي   
اوم   كان أب ا  حفظه هللا وأطال عمره. علم ا وقدوة حسنة لي ولزم ئي جميع 
دا يجعلده وأن  ، العمل بهذا ينفع أن وجل عز هللا أسأل، وختام ا  ذلد  علدىه أنَّد، الكدريم لوجهده خالص 
 جدير. وباإلجابة، قدير

 ، ،، أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم هللا وصلى
 

 الباحث 
 محمد عبد الرحمن قريق
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 الدراسة الصةخ

في تحقيق التميز المؤسسي في  االستراتيجي أثر ممارسة التفكير  إلىالتعر   هدفت هذه الدراسة
واالستبانة كأداة لجمع ، ليالباحث المنهج الوصفي التحلي استخدم وقد ، القطاع الحكومي

والبالغ عددهم  ن في وزارات قطاع الحكميالعامالمديرين ن مجتمع الدراسة من . وتكو  البيانات
 وتم  ، وذل  لص ر حجم مجتمع الدراسة ،شاملالمسو ال سلوباستخدام أ وتم  ، مدير ا عام ا (81)

 %(.98.76( استبانة صالحة للتحليل بنسبة )80استرداد )

 العديد من النتائج كان أبرزها: إلى  ت الدراسةوقد خلص

وهددي  (%77.07)ككددل نسددبة  االسددتراتيجي للتفكيددر ن يالعددامالمددديرين بل ددت درجددة ممارسددة 
وهدي  (%67.18)بل دت درجدة التميدز المؤسسدي فدي وزارات قطداع الحكدم مدا نسدبته نسبة جيددة، 

التفكيدر اللدة إحصدائية لممارسدة توجدد ع قدة ذات دوتحتاج إلدى العمدل والتطدوير،  متوسطةنسبة 
حيث  على تحقيق التميز المؤسسي لدى وزارات قطاع الحكمن يالعامالمديرين لدى  االستراتيجي 

 علددى االسددتراتيجي للتفكيددر ن يالعددامالمددديرين أثددر لممارسددة  توجددد ، 0.05كانددت داللددة أقددل مددن 
 . التميز المؤسسي تحقيق

 كان أبرزها:  وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات

في مؤسسات القطاع العام بأهمية المساءلة للموظفين المقصرين المديرين العامين زيادة وعي 
ع عدن التوجيهدات الشدفهية للمقصدرين، واعتماد النظام في اتخاذ العقوبدات واالبتعداد قددر المسدتطا

العمدل فيهدا وخلدق ار فدي ادارة الصدراع داخدل الدوزارة لمدا يحقدق اسدتقر المديرين تعزيز وزيادة كفاءة 
ددد ىعلدددبيئدددة عمدددل منافسدددة،  ل وزارة العمدددل علدددي تطدددوير رؤيتهدددا ورسدددالتها مدددن خددد ل المشددداركة ك 

ورسددالة الددوزارة التددي يعملددون  الفاعلددة للمددوظفي لتوحيددد جهددود المددوظفين نحددو تبنددي وتحقيددق رؤيددة
ويراعدددي  إعدددداد نمدددوذج وطندددي للتميدددز يحددداكي النمددداذج العالميدددة بحيدددث ي ئدددم ىالعمدددل علدددبهدددا، 

 المت يرات الداخلية والخارجية للبيئة الفلسطينية.



 ي
 

Abstract 

 
This study aimed to identify the impact of the practice of strategic thinking on 

the achievement of institutional excellence in the government sector. The 

researcher used the analytical descriptive approach as well as a questionnaire as 

a tool for collecting data. The study population consisted of the general 

managers in the ministries of the governance sector (81) general managers, and 

a comprehensive survey was carried out for the small size of the study 

population, and the recovery was (80) questionable for analysis, namely that 

the percentage recovery is (98.76%). 

  The study found several results, the most prominent of which were:  

The degree of general managers' practice of strategic thinking was 77.07% 

which is a good percentage, The degree of institutional excellence in the 

ministries of the government sector is 67.18%, which is relatively weak and 

needs to work and development, There was a statistically significant 

relationship between the practice of strategic thinking and the achievement of 

institutional excellence in the ministries of the governance sector, where the 

significance was less than 0.05, There is an impact of the general managers' 

practice of strategic thinking on achieving organizational excellence. 

  The study presented a number of recommendations, the most prominent of 

which were: 

Increase the awareness of General managers of the importance of 

accountability for negligent employees and the adoption of the system in taking 

sanctions and avoiding as far as possible the verbal guidance, Enhancing and 

increasing the efficiency of general managers in managing the conflict within 

the ministry in order to stabilize the work and create a competitive work 

environment, The need for all ministries to develop their vision and mission 

through the active participation of staff to unite the efforts of employees 

towards the adoption and realization of the vision and mission of the ministry 

in which they work, Work on the preparation of a national model of excellence 

that simulates global models to suit and take into consideration the internal and 

external variables of the Palestinian environment. 
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 المقدمة:
ا تواجه المؤسسات تحديات كبيرة جراء التحوالت االقتصادية والسياسية التي يمر به

وفي ، التي تحكم عمل المؤسساتواإلجراءات ت يير في المعايير و إلى  مر الذي يؤدياأل ،العالم
التفكير  أسلوبظل هذه المت يرات المت حقة أصبو من الصعب االستمرار في نفس منهج و 

ة المتبعة سيؤدي داريوفي حال االستمرار بنفس طريقة التفكير اإل، المتبع في المؤسسات داري اإل
 أساليبمن وجود  دَّ ب  لذا ف ، للتحديات التي تواجه المؤسسات انظر   ،انهيار المؤسساتإلى   ذل

ولتحقيق التميز في تقديم  ،ا ستكون عليه المؤسسة مستقب   م  جديدة ومبتكرة لوضع رؤية واضحة ل  
استشرا   ن المؤسسة منالذي ي مك   االستراتيجي أهمية التفكير  ىجلمن هنا تت  ، الخدمات للجمهور

الة مع ضمان التنفيذ التحديات المستقبلية ومواجهتها عن طريق وضع استراتيجيات واضحة وفع  
مما يتطلب ضرورة قيام القيادات العليا في المنظمات بتخصيص  ،اتاالستراتيجي المرن لهذه 

األزمات  ارةإدمن االكتفاء بمواجهة و  فكير في األوضاع المستقبلية بدال  جزء كبير من وقتهم في الت
 الجارية.

المتعلقة  األمورمحاولة استجماع إلى  والتفكير عملية ذهنية عالية المستوى تقود صاحبها
علمية ومنطقية  ودراسة المقدمات واستخ ص النتائج وفق سياقات ،الموقف(أو  بالقادم )المشكلة

 إدارةتدبير و إلى  صولوالتذكر وراية ذل  الو ، والتخيل، ركائز التصورإلى  اوموضوعية استناد  
التفكير هو  وبهذا يمكن القول أنَّ ، واألحداث في الزمن القادم على نحو أمثل، واألفعال األمور

أو  اتخاذ القرارأو  وقد يكون ال رض هو الفهم، التقصي المدروس للخبرة من أجل ررض ما
 (. 3: 2010، الحكم على األشياء )الشهري أو  ،حل المشك تأو  التخطيط
يتطلب منهجية تطوير تعتمد مداخل  ،التحول نحو قيادة ذات كفاءة وفاعلية استراتيجيةو 

 مدخ    االستراتيجي ه يعد التفكير وضمن هذا االتجا، وتقنيات ذات مضمون وم زى استراتيجي
دة صميم القياإلى  باعتباره أحد أبرز القوى المحركة والدافعة، للقيادة الجديدة اا مهم  مطلب  و  اأساسي  

يعتمد مهارات وكفاءات إبداعية في مواجهة ، اريادي   افكري   الكونه يمثل منهج  ،  االستراتيجية
وفي البحث واالهتمام عن ، والتعامل مع مت يرات البيئة الداخلية والخارجية، المشك ت واألزمات

 (.12: 2009، تكون عليه المؤسسة في المستقبل )ديب التصور الذي يجب أن  
للتميز  إنَّ حيث ، التميز المؤسسي من أهم مقومات استمرار المؤسساتلقد ردا و 
 ،في عملها التميزإلى  فالمؤسسة التي ال تسعى ،هم في بقاء المؤسسة وتطورهامدور  المؤسسي
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ولتحقيق التميز في ، التطور يكون مصيرها الضمور ومن ثم الزوالإلى  والتي ال تسعى
العليا رؤية استراتيجية تحقق للمؤسسة التميز في أداء  دارةبنى اإلتت أن   دَّ الب   المؤسسات الحكومية

 خدماتها واالستمرار في مستوى هذا التميز لتحقيق رضا الجمهور.
 فاعلية وتنال رضا المواطنينو  ولتتمكن المؤسسات الحكومية من تقديم خدماتها بكفاءة

تساعد في نفس و  ،م ء المؤسسةتتمتع بثقافة ت قدر ع يجب أن  ، العاملين بها على حد  سواءو 
لدى  اإلبداعوالوصول ألعلى درجات ، الوقت في تطوير دافعية العاملين وخلق الوالء لديهم

العليا  دارةرضا العاملين واإلو  العاملين لتحقيق ميزة تنافسية في المؤسسة تنال بها رضا الجمهور
 (.Khan & Matalay, 2009:769 ). على حد  سواء

تركز على  وأن   ،التجديد واالنفتاحو  تتمتع بالمرونة تميزة يجب عليها أن  فالمؤسسة الم
عمل تحليل استراتيجي مفصل وبشكل دوري لبيئتها الداخلية والخارجية بهد  تحديد نقاط القوة 

وتحقق ، لصيارة خطة استراتيجية ت ئم احتياجاتها وطموحها، ونقاط الضعف والفرص والتهديدات
 (.2009:111، التقدم للمؤسسة ) الدوري و  اإلبداعالتميز و 

العليا ج ل وقتها في التفكير  دارةلتحقيق التميز المؤسسي هو استثمار اإل األولواألساس 
ف   ،دارات الدنيااإلدون الخوض في تفاصيل المهام اليومية التي هي من مسئولية  االستراتيجي 

يير دون تفكير استراتيجي يتنبأ بمستقبل يمكن ألي مؤسسة التقدم في هذا العالم المتسارع الت 
 تلبية الرربات المتسارعة للعم ء.إلى  ويسعى ،المؤسسة

 االستراتيجي أثر ممارسة التفكير  إلىالدراسة تحاول التعر   ومن خ ل ما سبق فإنَّ 
 . على تحقيق التميز المؤسسي في القطاع الحكومي

 مشكلة الدراسة: 1.1
حددد  بعيددد بمدددى التطددور العلمددي والتكنولددوجي الددذي إلددى  تددأثرتقدددم أي أمددة مددن األمددم ي إنَّ 

، ةداريددوهددذا التطددور الددذي تصددل إليدده يعكددس مدددى كفدداءة وفاعليددة أنظمتهددا اإل، تحددرزه تلدد  األمددة
تكون قادرة على التكيف مع طبيعدة  فيه للمنظمات أن   دَّ والب   ،فالعصر الحالي هو عصر ت ير دائم

وصددارت عمليددات إعددادة  ،حيدداة أسددلوبيددر فددي مواقددع العمددل وفددي عصددر أصددبو فيدده الت ي، العصددر
تكددددون  وأن   ،تكددددون متددددوافرة لددددديهم تنظدددديم وإدخددددال التقنيددددات الفكريددددة والتكنولوجيددددة حاجددددة يجددددب أن  

مختلفددددددة فددددددي  إدارةفعصددددددر الثددددددورة المعرفيددددددة والتكنولوجيددددددة يتطلددددددب ، اتجاهدددددداتهم نحوهددددددا إيجابيددددددة
 (.4: 2008، تفكيرها)نجيب
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مختلددف  فددي االسددتراتيجي علددى تددوافر عوامددل التفكيددر مددن الدراسددات حيددث أكدددت العديددد 
فر عوامدددل التفكيدددر ( تدددوا2013حيدددث توصدددلت دراسدددة العشدددي ) القطاعدددات ولكدددن بنسدددب متفاوتدددة

%(، 79.51بة )دارة العليا في المنظمات رير الحكوميدة فدي قطداع ردزة بنسدلدى اإل االستراتيجي 
 لدددى االسددتراتيجي بددأن مسددتوى مهددارات التفكيددر ( 2017فددي حددين توصددلت دراسددة أبددو شددعبان ) 

(، وهددذا 71.16العداملين فدي المسدتويات اإلشددرافية فدي وزارة الداخليدة واألمدن الددوطني ب دزة بنسدبة )
ددددظ  ي    فددددي بددددين القطدددداع الحكددددومي وريددددر الحكددددومي، االسددددتراتيجي فددددي مهددددارات التفكيددددر  ار تفاوت دددده 

نمداذج التميدز المؤسسدي فدي ديدوان المدوظفين  مسدتوى تطبيدق (، أنَّ 2015دراسة جودة )وتوصلت 
 ( أنَّ 2013سددهمود ) فددي حددين أظهددرت دراسددة ،%( وهددي نسددبة متدنيددة52.03العددام ب ددزة بل ددت )

 EFQMمستوى تطبيق جامعة األقصي لعناصر إدارة التميز في ضدوء النمدوذج األوروبدي للتميدز 
 .%(60يقل عن )

ي متميددز يجددب البحددث عددن مجموعددة مددن مؤسسددات أداء  إلددى  للوصددولأنَّدده ب ويــرا الباحــث
ومن ، ق عملهاو ب على العوائق والتحديات التي تعاآلليات واألدوات التي ت مكن المؤسسة من الت ل

أصددبو ضددرورة ملحدددة  دارةفددي اإل االسددتراتيجي فالبعددد ، بددين هددذه اآلليددات تبنددي تفكيددر اسددتراتيجي
ة التي تضمن لها دارياآللية اإل قتناع بأنَّ لذا على المؤسسة اال، وليس اختيار يمكن االست ناء عنه

فددي  دارةفالوقدت الددذي تسددت رقه اإل، التفكيددر المنطقددي السددليمأسدس بنددى علددى ت   يجددب أن   اأداء  متميدز  
للطاقددددات  أفضدددلواسدددت  ل  ،ينشددددأ عنددده تقددددير دقيدددق للفددددرص المسدددتقبلية االتفكيدددر يعتبدددر اسدددتثمار  

 .اإلبداعيز المؤسسة وقدرتها على والقدرات والعمل على توجيهها بما يخدم تم
وهي إحددى الدوزارات التابعدة لقطداع الحكدم فدي  ،ومن خ ل عمل الباحث في وزارة المالية

بعددا اإلدارات فددي القطدداع  ن بددأنَّ طدد ع الباحددث تبددي  اومددن خدد ل ، القطدداع الحكددومي الفلسددطيني
ممددا أثددر وبشددكل  كبيددر علدددى ، وجدددت للددوزارة إن    االسددتراتيجيةالحكددومي ال تلتددزم بتطبيددق الخطددة 

 .االستراتيجي في القطاع الحكومي للتفكير  المديرين العامينممارسة 
 ومن خ ل ما سبق يمكن صيارة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس اآلتي:

 في تحقيق التميز المؤسسي في القطاع الحكومي؟  الستراتيجي ما أثر ممارسة التفكير 
 س السابق األسئلة التالية:ويتفرع من التساؤل الرئي

 على تحقيق التميز المؤسسي؟ المديرين العامينلدى  التفكير االستراتيجيممارسة  مستوى ما  .1
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، رؤية استراتيجية، المساءلة ، اإلبداع عوامل التفكير االستراتيجي ) ممارسة مستوى ما  .2
تحقيق التميز على  المديرين العامينلدى  ( االبتكار، إدارة الصراع، التفكير المنظم

 المؤسسي؟
 تطبيق التميز المؤسسي في وزارات القطاع الحكومي؟ مستوى  ما .3
المددديرين لدددى  االسددتراتيجي هدل توجددد فددروق ذات داللددة إحصدائية حددول أثددر ممارسددة التفكيدر  .4

 سنوات الخبرة(.، المؤهل العلمي، للمت يرات الشخصية )الجنس ت عزى  العامين
ئية حددول اسددتجابات المبحددوثين لتحقيددق التميددز المؤسسددي هددل توجددد فددروق ذات داللددة إحصددا .5

 سنوات الخبرة(.، المؤهل العلمي، للمت يرات الشخصية )الجنس ت عزى 
 أهداف الدراسة: 2.1

 اآلتي: إلى  تهد  الدراسة
   في وزارات قطاع الحكم. المديرين العامينلدى  االستراتيجي ى مستوى التفكير إلالتعر 
   المؤسسي في وزارات قطاع الحكم. مستوى التميزى إلالتعر 
  وتحقيدق التميددز المؤسسدي فددي وزارات  االسدتراتيجي بيدان طبيعدة الع قددة بدين ممارسدة التفكيددر

 قطاع الحكم.
   فدي وزارات قطداع الحكدم  المديرين العامينلدى  االستراتيجي أثر ممارسة التفكير ى إلالتعر

 على تحقيق التميز المؤسسي.
 االسدتراتيجي روق فدي إجابدات المبحدوثين حدول أثدر ممارسدة التفكيدر الكشف عن مدى وجود ف 

المؤهدل ، للمت يدرات الشخصدية )الجدنس ت عدزى في وزارات قطداع الحكدم  المديرين العامينلدى 
 سنوات الخبرة(.، العلمي

 ق التميدددز المؤسسدددي فدددي يدددالكشدددف عدددن مددددى وجدددود فدددروق فدددي إجابدددات المبحدددوثين حدددول تحق
 سنوات الخبرة(.، المؤهل العلمي، للمت يرات الشخصية )الجنس عزى ت  وزارات قطاع الحكم 

  تقددددديم توصدددديات عمليددددة لقيددددادات المؤسسددددات الحكوميددددة للمسدددداعدة فددددي تطددددوير أداء التفكيددددر
 . للفئة القيادية للمؤسسات الحكومية للمساهمة في تحقيق تميز مؤسسي االستراتيجي 
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 أهمية الدراسة: 3.1
 آلتي:تكمن أهمية الدراسة حسب ا

 األهمية العلمية )النظرية(:  - أ
 علددى تحقيددق  االسددتراتيجي وهددو أثددر ممارسددة التفكيددر ، أهميددة الموضددوع الددذي تتناولدده الدراسددة

 في وزارات قطاع الحكم في قطاع رزة. المديرين العامينالتميز المؤسسي لدى 
 لمستقل والتابع فدي والتي تربط بين المت ير ا، وخاصة الفلسطينية منها، ندرة الدراسات السابقة

 هذه الدراسة.
 .قد تساعد هذه الدراسة الطلبة والباحثين واألكاديميين لمواصلة البحث في هذا الموضوع 
 األهمية العملية: - ب
  فددي الددوزارات المددديرين يأمددل الباحددث أن تفيددد النتددائج والتوصدديات المتوقعددة للبحددث فددي إمددداد

 لوزارات.المعنية بآلية لتحقيق التميز المؤسسي في هذه ا
  التددي لددم تكددن فددي عينددة الدراسددة  األخددرى فددي الددوزارات  المددديرين العددامينقددد تفيددد هددذه الدراسددة

 ل ستفادة من نتائج هذه الدراسة.
 متغيرات الدراسة 4.1

 ويشمل المت يرات الفرعية اآلتية: االستراتيجي التفكير : المتغير المستقل 
 .اإلبداع .1
 .المسائلة .2
 . االستراتيجيةالرؤية  .3
 .كير المنظمالتف .4
 ع.الصرا  إدارة .5
 .االبتكار  .6

 وينقسم إلى: التميز المؤسسي: المتغير التابع 
 التميز القيادي. .1
 التميز المعرفي. .2
  التميز الخدمي. .3

 العمر(.، الخبرة العملية، المؤهل العلمي، )الجنس: المتغيرات الشخصية والتنظيمية
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 (2013(، والعشي )2014البحيصي) دراسة: باالعتماد علي جرد بواسطة الباحث: متغيرات الدراسة: (1شكل رقم )

  

 فرضيات الدراسة: 5.1
 من خ ل مشكلة الدراسة وتساؤالتها يمكن صيارة فرضيات الدراسة على النحو االتي:

 : ىاألول الرئيسية الفرضية
ة التفكير ( بين ممارسα  0.05 ≥داللة )مستوى  توجد ع قة ذات داللة إحصائية عند

التفكير ، ة االستراتيجيالرؤية ، المسائلة، اإلبداعمتمث   بد ) المديرين العامينلدى  االستراتيجي 
 وتحقيق التميز المؤسسي لدى وزارات قطاع الحكم. االبتكار(، الصراع إدارة، المنظم

 
 

 
 

 المتغير التابع

 التميز المؤسسي

 لمتغير المستقلا
 التفكير الستراتيجي

  .اإلبداع 
 المسائلة . 
 الرؤية الستراتيجية . 
 التفكير المنظم . 
 الصراع إدارة . 
 البتكار . 

 الشخصية والتنظيمية: المتغيرات
 الجنس 

 المؤهل العلمي 

 الخبرة العملية 

 العمر 
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 : التية الفرعية ويتفرع منها الفرضيات
، المساءلة ، اإلبداع عوامل التفكير االستراتيجي ) سةتوجد ع قة ذات داللة إحصائية لممار  -1

على  العامين المديرينلدى  ( االبتكار، إدارة الصراع، التفكير المنظم، رؤية استراتيجية
 تحقيق التميز المؤسسي لدى وزارات قطاع الحكم.

 : الثانية الرئيسية الفرضية
 متمث    المديرين العامينلدى  يجي االستراتأثر ذو داللة إحصائية لممارسة التفكير  توجد 

االبتكار( على تحقيق ، الصراع إدارة، التفكير المنظم،  االستراتيجيةالرؤية ، المسائلة، اإلبداعبد )
 التميز المؤسسي لدى وزارات قطاع الحكم.

 : الفرضية الثالثة
لمبحوثين بين إجابات ا( α  0.05 ≥عند مستوى داللة )إحصائية  دالله   ذا فرق  توجد ال 

 ت عزى في وزارات قطاع الحكم(  المديرين العامينلدى  االستراتيجي حول ) ممارسة التفكير 
 العمر(.، الخبرة العملية، المؤهل العلمي، للمت يرات الشخصية )الجنس

  الفرضية الرابعة:
بين إجابات  ( α  0.05 ≥عند مستوى داللة ) إحصائية دالله   فرق ذا توجد ال 
للمت يرات  ت عزى ، حول تحقيق التميز المؤسسي في وزارات قطاع الحكم المبحوثين
 العمر(.، الخبرة العملية، المؤهل العلمي، )الجنسالشخصية

 حدود الدراسة: 6.1
في تحقيق التميز المؤسسي  االستراتيجي تناول الدراسة أثر ممارسة التفكير الحد الموضوعي: 
في  المديرين العامينلدي  االستراتيجي ت التفكير من أجل تطوير مهارا، في القطاع الحكومي
 القطاع الحكومي.

 .(م(2017الدراسة خ ل العام  جرت الحد الزماني:
، وزارة الخارجيةوهي "، وزارات قطاع الحكم في قطاع رزةعلى  جراء الدراسةإتم  الحد المكاني:
 وقا  والشؤون الدينية".وزارة األ، دلوزارة الع، وزارة الحكم المحلي، وزارة المالية، وزارة الداخلية
العاملين في الفئة العليا )درجة مدير عام( في وزارات قطاع على  صر الدراسةقت  أ الحد البشري:

 . من مهام موظفي الفئة العليا االستراتيجي التفكير  نَّ ، ذل  ألالحكم في قطاع رزة
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 مصطلحات الدراسة: 7.1
فدددددي القطددددداع  المدددددديرين العدددددامينفكدددددري الدددددذي ينتهجددددده ال سدددددلوب: هدددددو األالســـــتراتيجي التفكيـــــر 

الرؤيددددددة االستشددددددرافية والحدددددددس علددددددى  ة المرتكددددددزةداريددددددالحكددددددومي أثندددددداء ممارسددددددتهم ل نشددددددطة اإل
والدددددذي مدددددن خ لددددده يدددددتمكن المدددددديرين مدددددن تحليدددددل المواقدددددف والتحدددددديات ، االسدددددتراتيجي دراك واإل

 ل رتقاء بها.، والمت يرات التي تحيط بالمؤسسة
هددددددو االرتقدددددداء بددددددأداء المددددددوظفين والخدددددددمات المقدمددددددة مددددددن المؤسسددددددة مددددددن  لمؤسســــــي:التميــــــز ا

والتفددددوق فددددي تقددددديم  اإلبددددداعتقددددان والتميددددز و حددددد اإلإلددددى  الحددددد األدنددددى مددددن جددددودة الخدمددددة المقدمددددة
أداء يلبددددددي رربددددددات وتطلعددددددات المددددددواطنين وأصددددددحاب المصددددددلحة  أفضددددددلإلددددددى  الخدمددددددة للوصددددددول

 التحديات المستقبلية التي تواجه المؤسسة. في المؤسسة والتطوير المستمر لتلبية
هددددي السددددلطة التنفيذيددددة المسددددئولة عددددن تسدددديير شددددئون المددددواطنين وتددددوفير سددددبل الحيدددداة  الحكومــــة:

وتقدددددددديم الخددددددددمات التدددددددي يحتاجهدددددددا المدددددددواطنين خددددددد ل التكامدددددددل والتنسددددددديق بدددددددين ، الكريمدددددددة لهدددددددم
 مكونات المختلفة للحكومة وفق الص حيات التي حددها القانون.

منددددداحي الحيددددداة  لسددددديادية والتدددددي بددددددورها تدددددؤثر فدددددي شدددددتىيحدددددوي وزارات الدولدددددة ا قطـــــاع الحكـــــم:
ة واالسددددددتقرار وتتركددددددز محدددددداور قطدددددداع الحكددددددم فددددددي سياسددددددات محددددددددة أهمهددددددا العدالدددددد ،فددددددي الدولددددددة

 مني، ويشمل قطاع الحكم ستة وزارات.المالي والخدمي واأل
 هيكلية الدراسة: 8.1

العددددددام  طدددددداراإل تندددددداول األولالفصددددددل ، الدراسددددددة مددددددن خمسددددددة فصددددددول رئيسددددددية تتكوندددددد
، مباحدددددث ث ثدددددةالنظدددددري للدراسدددددة ويتكدددددون مدددددن  طددددداراإل فتنددددداول أمدددددا الفصدددددل الثددددداني  ،للدراسدددددة

 ،تندددددداول التميددددددز المؤسسدددددددي المبحددددددث الثدددددداني، االسددددددتراتيجي مفهددددددوم التخطدددددديط  األولالمبحددددددث 
 ندددددددددداول الفصددددددددددل الثالددددددددددثتو ، مكونددددددددددات القطاعددددددددددات الحكوميددددددددددة سددددددددددتعرضا الثالددددددددددثوالمبحددددددددددث 

 ،جددددددددراءاتاول المنهجيددددددددة واإلتنددددددددف أمددددددددا الفصددددددددل الرابددددددددع، الدراسددددددددات السددددددددابقة والتعقيددددددددب عليهددددددددا
ثددددددددم قائمددددددددة المصددددددددادر ، النتددددددددائج والتوصدددددددديات الخاصددددددددة بالدراسددددددددة تندددددددداولف الفصددددددددل الخددددددددامسو 

 الم حق. اوأخير  ، والمراجع
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 ملخص 
لدراسددة  العلمددي البحددث مددنهج خطددوات علددى الفصددل هددذا فددي الباحددث اعتمددد

فددددددددي   ممارسددددددددة التفكيدددددددر االسددددددددتراتيجي فدددددددي تحقيدددددددق التميددددددددز المؤسسدددددددي موضدددددددوع أثدددددددر
 وعلدددى عامدددة، مقدمدددة علدددى الفصدددل هدددذا إشدددتملالقطددداع الحكدددومي الفلسدددطيني، و 

، السددددابقة الدارسددددات توصدددديات والتددددي تددددم تعزيزهددددا باالعتمدددداد علددددى الدارسددددة مشددددكلة
 أهددددا  تحديددد ثدددم ومددن الدارسددة، وتسددداؤالت الددرئيس السددؤال الباحدددث حدددد كمددا

 الدارسددددة، حدددددود إلددددى الباحددددث وتطددددرق  وفروضددددها، وأهميتهددددا، الدارسددددة،
 اإلطددددار (الثددددان للفصدددل تمهيدددددا   ؛)الدارسددددة هيكددددل (وتقسدددديماتها ومصدددطلحاتها،

 راسة، وأدبياتها (.للد النظري 
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 اإلطار النظري : الفصل الثاني
 

 الستراتيجي التفكير  ول:األ المبحث 

 يز المؤسسيالتم: المبحث الثاني

 وزارات قطاع الحكم: الثالثالمبحث 
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 المقدمة:

مميددزات التفكيددر االسددتراتيجي ، مددن حيددث أهميتدده و مفهددوم التفكيددر االسددتراتيجيتندداول هددذا الفصددل 
أنمداط ، و االتجاهدات الحديثدة للفكدر االسدتراتيجيه، وكدذل  أساليب و عناصرو  هايجابياته خصائص

 ، اإلبددددداع ) عوامددددل التفكيددددر االسددددتراتيجي  ، ثددددم تندددداول سددددتراتيجيخطددددوات ممارسددددة التفكيددددر االو 
، وكددذل  تندداول مفهددوم (االبتكددار، إدارة الصددراع ،التفكيددر المددنظم، الرؤيددة االسددتراتيجية، المسدداءلة

ز المعرفدددي، التميدددز التميدددز المؤسسدددي وأهميتددده وأبعددداد التميدددز المؤسسدددي ) التميدددز القيدددادي، التميددد
 وتقسيماتها القطاعية.ريف بالحكومية تناول تع الخدمي(، ثم
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 الستراتيجي التفكير : المبحث األول

 
 تمهيد: 

 الستراتيجي مفهوم التفكير  1.1.2
 الستراتيجي أهمية التفكير  2.1.2
 الستراتيجي مميزات التفكير  3.1.2
 الستراتيجي خصائص التفكير  4.1.2
 الستراتيجي ايجابيات التفكير  5.1.2
 الستراتيجي عناصر التفكير  6.1.2
 الستراتيجي التفكير  أساليب 7.1.2
 الستراتيجي التجاهات الحديثة للفكر  8.1.2
 الستراتيجي أنماط التفكير  9.1.2

 الستراتيجي خطوات ممارسة التفكير  10.1.2
 الستراتيجي معوقات التفكير  11.1.2
 الستراتيجي عوامل التفكير  12.1.2

 اإلبداع.   1.12.1.2
 المساءلة.  2.12.1.2
 ة الستراتيجيالرؤية   3.12.1.2
 التفكير المنظم  4.12.1.2
 إدارة الصراع  5.12.1.2
 ارالبتك  6.12.1.2
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 تمهيد:
 فهدددددددو يعتمدددددددد، أحدددددددد المدددددددداخل المهمدددددددة لفهدددددددم المسدددددددتقبل االسدددددددتراتيجي يعتبدددددددر التفكيدددددددر 

وتحديددددد اتجاهدددددات المنظمدددددة والمفاضدددددلة ، دراسدددددة الواقدددددع والتأمددددل العميدددددق لقدددددراءة المسدددددتقبلعلددددى 
ودقيقدددددددة ل حدددددددداث  قدددددددراءة متأنيدددددددةعلدددددددى  از  ك دددددددت  ر  م  ، بدددددددين الفدددددددرص المتاحدددددددة ومواجهدددددددة التحدددددددديات

الوصددددول اليهددددا إلددددى  والددددرؤى وال ايددددات التددددي ترنددددوا المنظمددددة، بهددددا المنظمددددة تمددددر  السددددابقة التددددي
 وتحقيقها في المستقبل.

 االبتكار والتجديدعلى  تفكير موسع يعتمد أسلوبأنَّه (. ب2006:1) Hainesعتبره ا وقد 
 اوهو يضع تصور  ، وهو أكثر شمولية لبيئة المنظمة الداخلية والخارجية، استراتيجيةأسس على 
 .ان عليه في المستقبل البعيد نسبي  وما ستكو  ،لمستقبل المنظمة اعام  

 الستراتيجي مفهوم التفكير  1.1.2
حيث انتشر ، داري من المصطلحات الحديثة في الفكر اإل االستراتيجي يعتبر التفكير 

( 2001:18)   رفه الم  وقد عَّ ، ة االستراتيجي دارةاإل إطاربشكل واسع في نهاية القرن العشرين في 
وينقي التفكير من  ،المتشابكة فكارمسار فكري له خط سير محدد يريو العقل من األأنَّه ب

 . اموضوع معين له أهدا  محددة مسبق  التصورات التي ال يحتاجها العقل أثناء التفكير في 
والطريقة التي يتم من خ لهما تحليل  سلوب" األ: ه( بأنَّ 75: 2004فه الخفاجي )وعرَّ 

والتعامل من خ ل تصور ، ف التي تواجه المنظمة والتي تتميز بالت يير المستمر والتحديالمواق
نظمة ضمان االستمرار بتقديم خدماتها بتميز وتحمل المو  ،محكم لضمان بقاء المنظمة
 ". ا ومستقب   خ قية حاضر  لمسئولياتها االجتماعية واأل

 البصيرة بمعالجة يهتم للتفكير صخا طريق " :هبأنَّ  Mintzberg (1994:108) ويعرفه
 توظيف حسن عن تنتج تركيبية عملية خ ل من ذل و ، للمنظمة ومتكاملة شاملة رؤية عنه ينتج
 ".  االستراتيجية التوجهات صيارة في اإلبداعو  الحدس من كل

 بدددددددةقيتطلدددددددب نظدددددددرة ثا ى متندددددددوع الدددددددرؤ  أسدددددددلوب" أنَّددددددده ( ب49 :2003فددددددده التعيمدددددددي )ويعرَّ 
عدددددن  ىوتبندددددي النظدددددر مدددددن أعلدددددى لفهدددددم مدددددا هدددددو أدنددددد، ي ضدددددوء فهدددددم الماضددددديالمسدددددتقبل فدددددإلدددددى 

ويلجدددددددأ للتركيددددددب التشخيصدددددددي ، طريددددددق توظيدددددددف االسددددددتدالالت لفهدددددددم كلددددددي لمكوندددددددات المنظمددددددة
يدددددؤمن بقددددددرات ، تفكيدددددر ذو نظدددددرة تفائليدددددة االسدددددتراتيجي ويعتبدددددر التفكيدددددر ، لفهدددددم حقيقدددددة الوقدددددائع

 .وطاقات العنصر البشري"
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" القددددددددرات والمهدددددددارات الواجدددددددب توفرهدددددددا  :ه( بأنَّددددددد131: 2012فددددددده الطيطدددددددي )كمدددددددا عرَّ 
مددددددن خدددددد ل الفحددددددص والتحليددددددل ،  االسددددددتراتيجية دارةالجماعددددددة لممارسددددددة مهددددددام اإلأو  فددددددي الفددددددرد
 الدقيق".

يحمددددددددددل الددددددددددوجهين  االسددددددددددتراتيجي " التفكيددددددددددر  :( بددددددددددأنَّ 63: 2002فدددددددددده محمددددددددددد ) ويعرَّ 
معلومدددددددددات إلدددددددددى  تسدددددددددتند فدددددددددي اتخاذهدددددددددا  ةاالسدددددددددتراتيجيالقدددددددددرارات  نَّ إذ إ، التحليلدددددددددي والتركيبدددددددددي

 مستمدة من الواقع واستشرا  المستقبل ".
فددددددي التفكيددددددر  أسددددددلوبهددددددو  االسددددددتراتيجي التفكيددددددر  وممددددددا سددددددبق يمكددددددن االسددددددتنتاج بددددددأنَّ 

 دراسدددددة  علدددددى  امعتمدددددد  ،  االسدددددتراتيجيةالموجددددده لتحقيدددددق رايدددددات ورؤى المنظمدددددة واتخددددداذ القدددددرارات 
 . العليا دارةويعتبر من مهام اإل، بدائل المتاحةبين ال الواقع والمفاضلة   وتحليل  
 الستراتيجي أهمية التفكير  2.1.2

تدددددددوافر القددددددددرات والمهدددددددارات الضدددددددرورية للقيدددددددام إلدددددددى  يشدددددددير االسدددددددتراتيجي التفكيدددددددر  إنَّ 
ات واتخدددددداذ القددددددرارات المتكيفددددددة مددددددع االسددددددتراتيجي مكانيددددددة صدددددديارة إمددددددع ، بددددددالتنبؤات المسددددددتقبلية

، لمواقددددددف التنافسددددددية فددددددي ظددددددل مواردهددددددا المحدددددددودة )سددددددليمانلكسددددددب معظددددددم ا ،حيدددددداة المنظمددددددة
 .(9:2004)الهلباوي،  ،(246:2004

 : اآلتيةمن خ ل النقاط  االستراتيجي ويمكن توضيو أهمية التفكير 
 يات وتحديدها وإشاعتها بين العاملين.و األولترتيب  -
 تطوير القدرة على تشكيل المستقبل. -
 رة لإلنسان.وضوح الرؤية فهو مثل البصر والبصي -
 تقليل نسبة الخطأ في التعامل مع المواقف واتخاذ القرارات. -
 التطوير والتحديث المستمرين مما يلزم لتحسين األداء. -
 والوقائع من خ ل است  ل عنصر الوقت. حداثاألحسن التعامل مع  -
 مكانيات الفكرية والمادية والبشرية. االستعداد بالحجم الكافي من اإل -

 الستراتيجي كير مميزات التف 3.1.2
 التصدورات واالختيدارات تعددد نتيجدة اتاالسدتراتيجي  بتعددد االسدتراتيجي  التفكيدر يتميدز
-108 :2015 )سدالم مدن كدل حددد ولقدد، علمدي أسدلوبب  االسدتراتيجية البددائل بدين والمفاضدلة

 :اآلتي النحو على االستراتيجي  التفكير مميزات )7 :2006) والكبيسي، (109



16 
 

ــ   -  ولربطدده، المحدديط الشددمولية للعددالم الرؤيددة باعتمدداده يعتمددد ألنَّدده : نظمــي يــرتفكأنَّ
 وفهمدده ،للظددواهر تحليلدده الكليددات فددي مددن والنط قدده ،المنددتظم شددكلها فددي األجددزاء
 .ل حداث

 ليسدتمد المسدتقبل مدن يبددأ إصد حي لكونده منده أكثدر تفكيدر ألنَّده : تطـويري  تفكيـرأنَّـ   -
 البيئدة مدع خ لهدا مدن ليتعامدل الخارجيدة الرؤيدة نمد وينطلدق ،الحاضدر صدورة منده

 .الداخلية
 عدن البحدث فدي واالبتكدار اإلبدداع علدى يعتمدد ألنَّده  تباعـدي:أو  افتراقـي تفكيـرأنَّـ   -

 .لمعرفة سابقة مستحدثة تطبيقات ويكتشف جديدة أفكار
ــ    - ــرأنَّ  ى والقددو  األضددداد بددين الصددراع بواقعيددة يقددر أنصدداره ألنَّدده  تنافســي: تفكي

 .ريرهم قبل الفرص اقتناصإلى  ويتطلعون 
ــ   - ــرأنَّ ــائي: تركيبــي تفكي  والحدددس، واالستبصددار اإلدراك علددى يعتمددد ألنَّدده  وبن

 .حدوثه قبل م مو المستقبل ورسم البعيدة الصور الستحضار
 اختدراق علدى العقليدة اإلنسدان وطاقدات بقددرات ؤمني د ألنَّده  إنسـاني: تفـاؤلي تفكيـرأنَّـ   -

 .حدوثها الممكن واالحتماالت، مجهولال العالم
 الستراتيجي خصائص التفكير  4.1.2

الكثيددر مددن الخصددائص والسددمات التددي ينفددرد بهددا عددن ريددره مددن أنددواع  االسددتراتيجي للتفكيددر 
 :(96: 2012، )القراري  ا ذكرهامومن هذه الخصائص ك ،التفكير
 .ىالتخطيط طويل المد -
 الرؤية. تفكير تصوري يتبلور حسبأنَّه أي  :الشكلية -
 المستقبل.على  الكيفية: انعكاس للواقع -
 ويفاضل بين الفرص المتاحة. ،الكبيرة والمستقبلية للقضايابإيجاد حلول  : يهتمهتماماال -
حداث لوضع حلول مشاكل متوقع واستباق األ ،: دائم البحث عن التجديد واالبتكاراإلبداع -

 حدوثها.
 الواقع.على  وتطبيقهاالفاعلية: يهتم بالنتائج ومخرجات التفكير  -
 حداث الجارية من جميع جوانبها.لرؤية األ ىأي النظر مع أعل، : فوقيى المستو  -

 تتمثل في: االستراتيجي أهم خصائص التفكير  ( بأنَّ 15  :2006وأضا  السلطان )
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 األمام أي التوجه المستقبلي للمنظمة.إلى  النظرة -
 عي واإلدراك.الو على  المبني اإلبداعاإللهام و على  عتماداال -
 تحقيقه.إلى  يسعىختراع مستقبل االنظرة المستقبلية البعيدة من  -
 .جلاأل  طويلة إلى  جلفعال قصيرة األ  االنتقال من ردود األ -

 :اآلتية( الخصائص 13  :2004وأضا  الهلباوي )
 تطوير التحسينات بصورة مناسبة تتفق مع خواص المنظمة. -
 نهيار المنظمة.اون جابة السريعة في الفكر تحول داالست -
ليصبو المجتمع وحدة واحدة مع احترام التخصص القائم لكل  االستراتيجي التفكير  يسعى -

 من جوانب المجتمع.
 بددددأنَّ  يــــرا الباحــــث ،االسددددتراتيجي طرحدددده مددددن خصددددائص التفكيددددر  مددددن خدددد ل مددددا تددددمَّ  
مدددددن أجدددددل يحددددددث للمنظمدددددة فددددي المسدددددتقبل  لمعرفدددددة مددددا يمكدددددن أن   يسدددددعى االسدددددتراتيجي التفكيددددر 

تفدددددادي التهديددددددات مدددددن خددددد ل وضدددددع سددددديناريوهات للتعامدددددل مدددددع و  ،اسدددددت  ل الفدددددرص المتاحدددددة
مدددددع ، رتقددددداء المنظمدددددةانمدددددو و  ممدددددا يكفدددددل اسدددددتمرار ،المشدددددك ت التدددددي قدددددد تطدددددرأ فدددددي المسدددددتقبل

     ضمان منافسة المنظمة وتميزها عن مثي تها.
 :الستراتيجي يجابيات التفكير إ 5.1.2

 . كلي وع قة شمولية فكري في محيط إطاربلورة  -
 أهمية المستقبل وتحديد اتجاهاته واحتماالته.على  التأكيد -
ئل التش يلية التي الجزئيات والوساعلى   من التركيزتوحيد الجهود نحو تحقيق ال ايات بدال   -

 دارات الدنيا.هي من مهمة اإل
الداعمة والمساندة  ى و لق  اتعزيز و  يجابي مع البيئة الخارجيةقيق التكيف والتأقلم والتفاعل اإلتح -

 .(109: 2015، )سالم للمنظمة
 :الستراتيجي عناصر التفكير  6.1.2

 تددي يجددب توافرهددا فددي عمليددة التفكيددرمددن عدددد مددن العناصددر ال االسددتراتيجي يتكددون التفكيددر 
 ،(68-67: 2002 ،)محمدد ،(Liedtka, 1998: 120-122) عدن كمدا وردت االسدتراتيجي 

 تتمثل في العناصر اآلتية:



18 
 

هو تفكير موجه نحو تحقيق رايات  االستراتيجي التفكير : الستراتيجي نصر القصد ع -
وهذا ينتج من خ ل ، نفراد والمفاجئةاب رض التميز واإلأو  ب رض تقليد المنافسين، المنظمة

 . المستقبلية  االستراتيجيةهدا  العليا في تحقيق األ دارةتوجهات اإل
 االستراتيجي والتفكير ، عمل المنظمةعلى  تأثير البيئةفي كيفية  عنصر شمولية التفكير: -

 سواء. حد  على  فرادالمنظمة واأل كسلو على  تأثير مؤكد لهذهني  أنموذجهنا هو 
من أهم خصائصه هو التفكير في الوقت  االستراتيجي التفكير  عنصر توقيت التفكير: -

، دراسة الحاضر للتنبؤ بالمستقبلمن الماضي و  هقات  س  بيانات م  على  ويعتمد التفكير، المناسب
للمقارنة بين ما حدث في الماضي ويحدث  اومستمر   ادائم   االستراتيجي بحيث يكون التفكير 

 األمورويعتبر التفكير في الوقت المناسب من أهم  ،في الحاضر وما سيحدث في المستقبل
 التي تسد الفجوة بين الواقع والحاضر للتنبؤ بالمستقبل.

التي تعكس الصورة العلمية لعملية  المرآة  وهذا العنصر هو  نحو الغايات: عنصر التوج -
وضع االفتراضات لكل إلى  االستراتيجي حيث يلجأ متخذ القرار ، االستراتيجي التفكير 
 ومن ثم يتم اختيار البديل المناسب بناء  ، ومن ثم تبدأ عملية جمع البيانات لكل بديل، بديل
 قواعد علمية.على 

 
 .(2002 ،)محمد د بواسطة الباحث باالعتماد علىر  : ج  االستراتيجي عناصر التفكير :(2كل رقم )الش
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 الستراتيجي التفكير  أساليب 7.1.2
 :اآلتية ساليبمن خ ل األ االستراتيجي تتم عملية التفكير 

ويقصد بها الوسائل المادية وريرها من المواد التي يمكن من خ ل استخدامها  األدوات: -
 عملية التفكير.على  ق تأثيرات معينةتحقي

والتي يمكن من  ،االستراتيجي التي يتم استخدامها من قبل المفكر  ساليبوهي األ العناصر: -
 في العمل. معينةخ ل تطويعها واستخدامها تحقيق ت ييرات 

ولكن من خ ل  للعمل اس  ساأوهي العناصر البسيطة التي ال تصلو في حد ذاتها  المكونات: -
 يعتمد عليه. اساس  أ  لتصبو  ى خر أعلها مع عناصر تفا

 ى  م ز  ذووهو اجتماع وسائل وعناصر ومكونات في سياق واحد لخلق تأثير  الموقف: -
 استراتيجي.

الرؤى واالعتبارات العقلية والنفسية التي تساهم في تكوين و  هدا وهي ال ايات واأل   القيم: -
 المعايير القيمية للمنظمة.

 :الستراتيجي ة للفكر التجاهات الحديث 8.1.2
وتعتبر ، دارةمفاهيم ظهرت حديثا  في علم اإلعلى  في الحديث االستراتيجي يعتمد التفكير 

منظمة وأهم اتجاهات للتميز واالرتقاء بالتسعى ساسي للمنظمات التي ألهذه المفاهيم المرشد ا
 :(38-34: 2016، )جمال وهما كما ذكرهما ،الفكر الحديث

 العولمة: -
ئة هي وحدة كونية متكاملة ال يمكن فصل أجزائها عن بعضها يالب مفهوم العولمة بأنَّ  يعتمد
البيئة الداخلية للمنظمة والبيئة الخارجية على  فالبيئة التي تعمل فيها المنظمة ال تقتصر، البعا

 بل تتسع لتشمل طبيعة نشاط المنظمة وحجمها.، المحيطة بها
 الجودة الشاملة: -

على  سواق وتنوع رربات المستفيدين من المنظمة كان من الواجبل انفتاح األ  ظفي 
واستثمار جميع الموارد والطاقات ، العلمي في مواجهة التحديات سلوبالمنظمات انتهاج األ

الجودة الشاملة من المفاهيم  إدارةويعتبر مفهوم ، ل رتقاء بأداء المنظمة بأكثر فاعلية وكفاءة
إلى  والجودة الشاملة تحتاج، طوير واالرتقاء بجميع جوانب المنظمةالتعلى  الحديثة الذي يركز
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ولمعرفة التحول نحو ، تباعها لتطبيق نظام الجودة الشاملةاوسياسات ينب ي قيادة فاعلة وواعية 
 الجودة الشاملة: إدارةومن أهم مميزات  ،الجودة الشاملة إدارةالعمل ب

 .تقليل االخطاء الشائعة داخل المنظمة 
 ثلي من الموارد المتاحة للمنظمة.تفادة الم  االس 
 زيادة رضا المستفيدين 
 .زيادة رضا العاملين في المنظمة 
 .تقوية الوالء للمنظمة 
 .تحسين بيئة العمل 
 الجودة الشاملة. دارةتأسيس نظام معلوماتي دقيق إل 
 نسانية واالجتماعية.بناء وتعزيز الع قات اإل 
 اآلخرين عند حدوث أي أمر رير مبرر.على  تبعاتتحديد المسؤوليات وعدم إلقاء ال 

 زيادة أهمية العميل: -
والقواعد في المنظمة من أجل زيادة واإلجراءات المنظمات وضع النظام الداخلي على  ينب ي

 رضا العميل في الخدمات المقدمة.
 الفرص والتهديدات والقوة والضعف: -

 نقاطعلى  مرتكزة، التي تواجه المنظمةالمنظمة تحديد الفرص المتاحة والتهديدات على  يجب
 الت لب.على  قدرة المنظمة ىخذ بالحسبان قوة المنافسين ومدمع األ  ، قوتها وضعفها

 :الستراتيجي أنماط التفكير  9.1.2
 ساليبأل اوفق  ، للمواقف التي يجابهها متخذو القرار اتبع   االستراتيجي تتعدد أنماط التفكير 

 :اآلتيوتصنف على النحو ،  يةاالستراتيجاختيارهم للبدائل 
ويعتمد في ، العام للمشكلة طاربتحديد اإل االستراتيجي يهتم القائد  نمط التفكير الشمولي: -

طر وصيارة أ  ، ذل  على خبرته المتراكمة في تحديد أولويات العوامل التي تؤثر في المشكلة
 (.Lyles & Thomas,1988: 131النتائج المستهدفة )

بحصر العوامل العامة المحيطة بالمشكلة  االستراتيجي يهتم القائد تجريدي: نمط التفكير ال -
ما يطبق ميوله وقيمه التي  اورالب  ، يقوم على فلسفة متخذ القرار وتوجهاته، انتقائي إطارفي 

القائم  االستراتيجي ويقترب هذا النمط من مفهوم التفكير  ،خيالهأو  ضوء حدسه تتحدد في
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يعني التفكير  ،يكون  أنَّ ما يجب التفكير في إذ أنَّ ، ي لمسار الوضع القائمعلى الت يير الجذر 
 (.71:2002، في صيارة األدوار الجديدة للمنظمة )محمد

، يؤكد على إجراء تحليل دقيق للموضوع المراد اتخاذ قرار بصدده نمط التفكير التشخيصي: -
حلول إلى  البديل المناسب وصوال  الي اختيار وبالت، ومن ثم تشخيص أهم دواعي اتخاذ القرار

 ىذ يعتمد علإ ،حتمية. ويحدد متخذ القرار محاور تفكيره باألسباب التي تقف وراء المشكلة
عند اختيار الحل النهائي و  .معنويتهاو  التحقق من قوة الع قةو  قانون السببية في التحليل

ويتجلى هد  متخذ القرار  ،للمشكلة يبحث في مدى استجابة الحلول العلمية لمعالجة الموقف
وال يمكن ، حكم مبني على التسليم المطلق بوجود المت يرات في عالم الواقعإلى  في الوصول

وبذل  تستكمل عملية ، استثناء عوامل ال موض البيئي في تأثيرها في نتائج صدق القرار
، )يونسحيط باألسباب والعمل على تخفيفهاالتشخيص بتحديد مصادر ال موض التي ت

130:2006.) 
يتجه هذا النمط نحو تحديد النتائج الممكنة كمرحلة أولى في  نمط التفكير التخطيطي: -

حيث يركز هذا النمط بشكل أقل على ، ثم تهيئة مستلزمات الوصول لتل  النتائج، التفكير
 للسماح لعنصر المرونة في تحديد دَّ ب  وال، حتمية توافر جميع األسباب الكامنة وراء المشكلة

راد حصرها ألرراض اتخاذ القرار الحلول واألهدا  المأو  ،درهااألسباب والمعلومات ومصا
(Hamal& Prahalad, 1989:63-69.) 

 )ه ل (،55:1999)الم ربي، :الستراتيجي خطوات ممارسة التفكير  10.1.2
2007:43-45) 

الكتشا  ما  ،من خ ل استخدام جميع الت يرات وتحليلها تحليل البيئة الداخلية والخارجية -
مع معاودة النظر في ، توفره البيئة الخارجية من فرص وما ينتج عتها من مخاطر ومعوقات

، لتيسير جمع المعلومات، هذه التحلي ت بدقة وفي فترات منتظمة ال تزيد عن ستة أشهر
 طارئ. ت يرات المت حقة واالستعداد أليواستيعاب ال

ومقارنتها بالقيمة المضافة التي حققتها المنظمات ، يةتحليل القيمة المضافة والميزة التنافس -
 المماثلة. األخرى 

للتهديد مثل عناصر جديدة تدخل السوق  القوا الخارجيةإلى  تحليل وضع المنافسة بالنظر -
من األخذ بعين االعتبار المقدرة االقتصادية  دَّ ظهور منتجات جديدة. والب  أو  ألول مرة
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والتفاعل بينهم ، ووضع السوق والمقدرة االقتصادية للعم ء للمنظمة والمنظمات المنافسة
 والت ير في وضع المنافسة.

ومحاولة التنبؤ بما ستكون العوامل الخارجية  عوم التوفيق بين المتغيرات البيئية الرئيسية -
وفهم  ةووضع نماذج تفسيرية لمواجه ،ومتابعتها بشكل منتظم، المؤثرة في مستقبل المنظمة

 مؤكدة التي قد تواجه المنظمة.الرير منتظمة و الرير الت يرات 
ورصد أي ، من خ ل استشعار البيئة الخارجية إعداد عدة سيناريوهات بديلة للمستقبل -

 بحدوث ت يرات رئيسية كبرى. ار  نذي ارالب   شارات قد تكون  إ
سيناريو  ومناقشة اآلثار المختلفة المترتبة على كل، مناقشة وتحليل كل سيناريو مستقبلي  -

 على المنظمة.
 ات الخاصة بالمنظمة.االستراتيجي و  اتخاذ القرارات بشأن السياسات -
ات االستراتيجي للموارد الكفيلة بتحقيق تل   الستراتيجي اتخاذ القرارات الخاصة بالتوزيع  -

 والكفاءات.
 .االستراتيجي في عملية التخطيط  البدء  -
ى يتم ربط الت يرات البيئية مع الخطط حت إعادة تشكيل عمليات التغذية الراجعة -

 .ات المختلفةاالستراتيجي و 
 :الستراتيجي معوقات التفكير  11.1.2

نأخذها في االعتبار  ة يجب أن  مهمأن هناك عدة جوانب إلى  (35: 2004أشار توفيق )
 وهي: االستراتيجي كمعوق للتفكير 

ي فترة من الوقت ض  وبعد م  ، جديد أسلوبتعلم إلى  تركيزالاالتجاه بقوة و  العادات السيئة: -
 يحاول خ لها المدير الكف عن العادات السيئة التي قد مارسها لفترة طويلة.

تأخذ نصيبها الكافي من الوقت وال يمكن  هناك بعا المهام يجب أن   حيث أنَّ  التسرع: -
 ض ط الوقت من أجل الحصول على النتائج المطلوبة.

 تطلب التوازن األمثل بين التفكير والتنفيذ.نجاح أي مبادرة ي إنَّ  عدم التوازن: -
ال يتجزأ من الوظيفة  والعمل به جزء   االستراتيجي تنمية التفكير  إذ يجب اعتبار أنَّ  الهامشية: -

 األساسية.
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 الستراتيجي عوامل التفكير  12.1.2
  اإلبداع: وًل أ 1.12.1.2

ة تركيب تجميع وإعادأو  متصلة بحل مشك ت معينة أفكارأنَّه ب اإلبداعيمكن تعريف 
 ألنَّه  ،األنماط المعروفة من المعرفة في أشكال فريدة، وال يقتصر اإلبداع على الجانب التكتيكي

اآلالت  اأيض  بل يتعدى  ،ال يشمل تطور السلع والعمليات المتعلقة بها وإعداد السوق فحسب
ن العمل بما والمعدات وطرائق التصنيع والتحسينات في التنظيم نفسه ونتائج التدريب والرضا ع

 (. 28 :2001نتاجية )الصرن، زيادة اإلإلى  يؤدي
 يأ ؛ومميز تقديم شيئ نوعيإلى  "الحالة التي تؤدي :أنَّه( ب13 :2002فه القذافي )وعرَّ 
 ."ا من قبليبدو العمل اإلبداعي على شكل جديد لم يكن معروف   ضرورة أن  

والتي تبحث  ،قوم بها المديرينعمال التي يواأل   فكار" األ :أنَّه( ب552 :2002فه القاسمي )وعرَّ 
يجاد طرق وأساليب أكثر فاعلية وكفاءة، لتحقيق أهدا  ورايات المنظمة، وأكثر خدمة إعن 

 للجمهور.
قدرة الشخص على استخدام قدراته الذهنية،  :فاإلبداع من وجهة نظر الباحث هو

سم بالتميز والواقعية، لتقديم حلول مبتكرة جديدة تت أفكارواست  ل الموارد المتاحة للمنظمة لتوليد 
 تطوير النظام الحالي، بطريقة تكفل تحقيق رايات المنظمة بكفاءة وفاعلية عالية. أو  لمشكلة ما،

   مبادئ اإلبداع: 1.1.12.1.2
اإلبداع للقيام إلى  دراسات يجب على المنظمات التي تسعىأو  وهي عبارة عن أعمال

مجموعة من  اأيض  (، كما حدد The Do’sممارسات )بها، وأطلق على هذه المجموعة من ال
(. واألشياء التي يجب على The Don’t’sالممارسات يجب على المنظمة تجن بها وأطلق عليها )

 (.Drucker, 1985:133-137المنظمات القيام بها هي )
اعية، اإلبداع الهاد  المنظم يبدأ بتحليل الفرص، فهو يبدأ بالتفكير بمصادر الفرص اإلبد إن   -

ها تختلف من مجال آلخر ومن نَّ أإال  ،وعلى الررم من أهمي ة كل مصدر من هذه المصادر
 يجب دراسة وتحليل جميع هذه المصادر بشكل منتظم.أنَّه إال  ،وقت آلخر

مقابلة الناس واالستفسار منهم  اأيض  ما يجب عدم االكتفاء بالتفكير في المشكلة، وإنَّ  -
وآخر إدراكي حسي. فالمبدعون يجدون  ،ع جانبان: جانب مفاهيميواالستماع إليهم. فلإلبدا 
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يكون عليه اإلبداع ل ستفادة من الفرصة، ثم يقومون بمقابلة  ما يجب أن  طريقة تحليلية ل  
 المستخدمين للتعر  على توقعاتهم والقيم والحاجات الموجودة لديهم.أو  العم ء

 نحو حاجة محددة. اا ومركز  ط  يكون بسي يجب أن   ؛لكي يكون اإلبداع فعاال   -
بحيث ال يتطلب الكثير من األموال واألفراد وريرها من  ،اال عادة يبدأ ص ير  اإلبداع الفع   -

 المصادر.
 :لتي يجب على المنظمات تجنبها فهيأما األعمال ا -

 اإلبداع بطريقة يصعب على إلى  وإظهار الذكاء للوصول ،الم االة في التفكير
 لتعامل معه.األشخاص العاديين ا

 .التنويع ومحاولة عمل عدة أشياء في نفس الوقت 
 .محاولة اإلبداع للمستقبل البعيد وليس للحاضر 
 مراحل عملية اإلبداع:  2.1.12.1.2

بها عملية اإلبداع بما  نجاز المراحل التي تمر  إثاره يمكن آمن خ ل دراسة معالم اإلبداع و   
 ( 424-423: 2005الشماع، وحمود، يأتي: ) 

 الدراك : أو  التصورمرحلة  -
مكانات التكنولوجية تصور كامل لإلأو  ،بداع الناجو بفكرة جديدةتبدأ الخطوة األساسية لإل
االجتماعية التي يأخذها المبدع أو  ضافة لدراسة المنافع االقتصاديةإواالحتياجات المطلوبة، 

نتاج المتوقعة بكلفة اإل   قارنة المنافعالمحتمل(، ومطبيعة الطلب المتوقع )أو  بنظر االعتبار،
 ( 424-423: 2005الشماع، وحمود، ) المطلوب. 

 مرحلة تكوين الفكرة:  -
تصميم  نَّ إحيث مرحلة تكوين الفكرة هي العملية األساسية الثانية في مرحلة اإلبداع، 

المحتوى يشتمل على تحديد الطلب المتوقع والتكنولوجيا المحتملة لتكوين التصميم. وهذه 
هذه تمثل عملية  ق لتوحيد كل العوامل المطلوب اعتمادها. كما أنَّ هي عمل مبدع وخ   الخطوة 

مر كان األ  إذا  ذ يتقرر في ضوئها ماإتقييم تصاحب إدارة اإلبداع في كل مراحله المطلوبة، 
 (25: 2005)السالم، كانت هنال  ضرورة للتوقف عن العمل. أو  في االستمرار، اممكن  
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 :المشكلةمرحلة معالجة  -
حيث تصاحب ذل  ظهور بعا  ،ترافق هذه الخطة عملية اإلبداع بشكل مستمر  

أو  المشروع توقف نَّ إف ،المعالجات الممكنةتتخذ بشأنها  ن  أالمعوقات التي يجب أو  المشك ت
 ( 424-423: 2005الشماع، وحمود، )  يل ى العمل به.

 مرحلة الحل:  -
تأتي هذه المرحلة التي يكون اإلبداع فيها قد وجد ذا ما نجحت نشاطات حل المشك ت، إ

مكانات التكنولوجية المتاحة ذا تحقق المشروع من خ ل اإلإف ،وتحقق نجاح المشروع المستهد 
مكانية التنفيذ إلم تحقق الموارد التكنولوجية المتاحة إذا  هذا النوع اإلبداعي بالتبني، أما ي  م  س  
وهي مرحلة  من مراحل اإلبداع األخرى المرحلة  اعتمادإلى  المنظمة تلجأ نَّ إف

 (8: 2001)المهدي،التطوير.
 مرحلة التطوير:  -

 مكانية قياس الحاجةإ حيث أنَّ حدى صور عدم التأكد التي يواجهها المبدع، إتمثل هذه المرحلة 
يحل  لذل  يحاول المبدع أن   ؛كمال المشروع تكون رير معروفة عادة  التكنولوجيا المتوقعة إلإلى 

وال  ،نتاجية المرافقة لذل والعقبات اإلمشك ت عدم التأكد من خ ل األخذ بالنظر حاجة السوق، 
الشماع، ) للسوق.  ( فع   اتالمخرجوالخدمات )ال حينما يتم تقديم السلع إ يمكن تحقق اإلبداع

 ( 424-423: 2005وحمود، 
 النتشار: أو  مرحلة الستعمال -

أو  النهائية في عملية اإلبداع، حيث يتم استعمال اإلبداع تمثل هذه المرحلة الخطوة
ما تكون المدة األولى من تش يل المشروع  اوالنتائج المتحققة منها. ورالب   انتشار فكرة اإلبداع

ة وتش يلية، واحتمال )تنفيذ الفكرة( عالية الكلفة، بسبب ما تتحمله المنظمة من كلف استثماري
: 2010)العميان، ، تنتظر االستخدام األعلى في المستقبل. نتاجية فائضةإوجود طاقات 

398) 
ها تصورات نَّ إبل عمليات اإلبداع ليست حاالت رتيبة من التفكير،  ومن هنا يتضو بأنَّ 

سواء، كما  نسانية الكامنة في الفرد والجماعة والمنظمة على حد  تفجير الطاقات اإلإلى  هادفة
 رية فاعلة لخدمة المنظمة والمجتمع.نتائجها هي ذات أبعاد تطوي أنَّ 



26 
 

قات و اعية ل فراد تقابلها بعا المعالقدرات اإلبد بأنَّ  يرا الباحثمن خ ل ما سبق   
 قات:و من عملية اإلبداع، ومن هذه المع التي تحد
 شخاص المبدعين.الخو  من الفشل من قبل األ 
 فرضها عملية الت يير. الرربة في إبقاء الوضع الراهن كما هو بسبب التكاليف التي ت 
 والذي سيؤثر على المركز  داري مقاومة عملية اإلبداع الناتج عنها ت يير في الهيكل اإل

 لفئة من العاملين في المنظمة. داري اإل
 حجام اإلدارة العليا في المنظمة عن تشجيع االشخاص المبدعين.إ 
  ق عملية الت يير.و تع أنظمةوجود قوانين و 

 ا: المساءلةثانيً  2.12.1.2
تبر المساءلة وسيلة لمكافحة الفساد في المنظمة، فشعور العاملين بوجود نظام تع

 المساءلة يكافو االنحرافات وعمليات است  ل السلطة، وإساءة استخدام موارد المنظمة، حيث أنَّ 
 :2002ري ي. )دو داري ظهار عدم استقامة القرار والسلوك اإلإبإمكانية  االمساءلة تخلق شعور  

62.) 
عمال والمسئوليات وما ترتبط األ   " مقدرة تحمل األفراد :ها( بأنَّ 34 :2007ه ل )عرفها 

 أنظمةاالتفاق عليها وفق  ستنادا  للشروط والمواصفات التي تم  إوليات من مهام، وذل  بتل  المسئ
 ."وقوانين المنظمة

العمليات  نَّ أالتي يتم بموجبها التحقق من  والمساءلة هي جملة من العمليات واألساليب
جل تحقيق أمن  ل است  ل الموارد است  ال  في المنظمة تسير وفق ما هو مخطط له، من خ 

 (22 :2006شيدة: ار رايات وأهدا  المنظمة. )أخو 
( المساءلة التزام المنظمة بتقديم تقرير بالواجبات التي 228 :2002فندي )أعتبر ا و 

منظمة، بهد  وضع آليات لضمان النزاهة الكفاءة والفعالية للمستوى  تتحملها بهد  رفع
 وتحقيق مصلحة المنظمة والمستفيدين. داري والشفافية، بهد  القضاء على الفساد اإل

أو  االمساءلة ليست تحقيق   من خ ل ما سبق يتضو لنا ومن وجهة نظر الباحث بأنَّ 
ن فيها يجري ضمن أداء المنظمة والعاملي محاكمة، بل هي عملية التأكد من أنَّ أو  ااستجواب  

 عال   مستوى  ل بهد  الوصول ؛التي حددت لها وفق المعايير والمحددات المنصوص عليهاطر األ  
هدا  وال ايات التي حددتها لتلبية رربات المستفيدين، وفق األمن التميز والكفاءة والفاعلية 

 المنظمة. 
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 مبادئ المساءلة:  1.2.12.1.2
سس ملين في المنظمة ويدركوا القواعد واأليعر  العا : وهي بأن  نظمةوضوح القوانين واأل -

 .نظمةالمطلوب االلتزام بها، وعواقب مخالفة تل  القوانين واأل
تتم عملية العقاب للمخالفين في الحال دون تأجيل وبعد  ن  ألمباشرة في تطبيق العقوبة: أي ا -

 ب المناسب.والمتابعة للتأكد من ارتكاب المخالفة ولتحديد العقا ،استيفاء كامل التحقيقات
ارتكابها، وذل  بهد   تتوافق العقوبة مع المخالفة التي تم   عدالة تطبيق العقوبة: أي بأن   -

 ومحدد بنوع المخالفة وطبيعة العقوبة. واضويكون هناك تحذير  تحقيق العدالة، أي يجب أن  
يتم  ن  أ وأترتبط العقوبة بنوع المخالفة وليس بالشخص المخالف،  ن  أالمساواة والتجانس: أي  -

 تمييز.أو  توقيع العقوبة على المخالفة دون تحيز
 (37 :2007تتناسب العقوبة مع المخالفة.)المدني:  ن  أالتدرج: أي  -

 معوقات تطبيق المساءلة: 2.2.12.1.2
 المركزية الشديدة.  -
همال الطاقات، وعدم إ مما يضعف المنظمة وذل  من خ ل ضعف التخطيط الشامل،  -

 مثل.أ  ل است  ل موارد المنظمة است  
 للمنظمة وتعدد نشاطها. داري تضخم الجهاز اإل -
المعمول بها في  نظمةالت يرات المتتالية في مدد قصيرة التي تتم على اللوائو والقوانين واأل -

 المنظمة.
 .(:2002101،)دويري  المساءلة قاتو مع ى اد والمحسوبية والذي أصبو من أقو انتشار الفس  -

 تعيق عملية المسائلة في المنظمة ومنها: ى ل أخر عوام توجد  نظر الباحثومن وجهة 
 في معظم المنظمات وخاصة الحكومية منها. ى الذي استشر  داري الترهل اإل -
والذي يحد من قدرات العاملين، ويضدعف مدن أدائهدم ويجعلهدم مقيددين  داري تمكين اإلال رياب -

 .دون تحمل أي مسئولية بل والتهرب منها نظمةبالتعليمات والقوانين واأل
 فوائد المساءلة: 3.2.12.1.2

لمحاسبة  إضافة   ،للعدالة الة لتحسين أداء المنظمة، وتحقيق  عند تطبيق مبدأ المساء
 أفضلالمتجاوزين الحدود القانونية المسموحة لهم، عند ذل  يمكن للمنظمة من تحقيق نتائج 

 (95 :2002)دويري:  لة والتي يتم من خ لها:ءتشكل بمجموعها عملية المسا
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 وير أداء المنظمة.تحسين وتط -
 رضا العاملين مما يعزز شعور االنتماء والوالء للمنظمة.مستوى  تزيد من -
 نتاجية في العمل.ملين في المنظمة، مما يزيد من اإلوجود وصف وظيفي واضو لكل العا -
 المنظمة.مستوى  علىأو  األفرادمستوى  تعزيز الشعور بالجدارة والكفاءة سواء على -
  ة على اإلبداع واالبتكار من قبل العاملين فيها.يساعد مبدأ المساءل -

اءلة في تطبيق وتفعيل مبدأ المس تم  إذا أنَّه ب للباحث الستنتاج من خ ل ما سبق يمكن
جميع أنشطتها، تساعد في القضاء على جميع أوجه الفساد  ىجميع ادارات المنظمة وعل

 ات وخاصة الحكومية منها، مما يؤديالحاصل في كثير من المنظم داري والمحسوبية والترهل اإل
تطبيقها  تمَّ إذا  المساءلة أمثل، أي أن   ست  ل الموارد المتاحة است  ال  هدار الوقت وعدم اإ إلى 
واستقرار العاملين  ،ها تساعد في تعزيز الثقة بالمنظمات من خ ل تعزيز كفاءة المنظمةنَّ إف

 نتاجيتها.إداء المنظمة و ألى ا عاألمان الوظيفي مما ينعكس إيجاب  وشعورهم ب
 ة الستراتيجي: الرؤية اثالثً  3.12.1.2

ه المنظمة ليتصل إ أن  ة للمنظمة، أي الرؤية هي ما تتمنى هي الصورة المستقبلي
 :2004، وذل  من خ ل ما تتبناه المنظمة من فكر وعقيدة وقيم ومبادئ. )توفيق، مستقب   

22.) 
المستقبل لتحقيق إلى  المنظمة من خ لهاوتعد الرؤية هي العين النافذة التي تنظر 

داء العاملين في أمستوى  ن في المنظمة على االبتكار، ورفعيركز المديرو  أهدافها، ويجب أن  
، الخفاجيالمنظمة، وكذل  المسئولية االجتماعية اتجاه المستفيدين، لتحقيق التميز للمنظمة، )

2004: 4) 
قي ونجاح المنظمة وزيادة دافعية العاملين نحو ولرؤية المنظمة أهمية كبيرة في تقدم ور 

 (68 :2006هدا  المنظمة وتميزها. ) مرسي، أداء من أجل تحقيق أ  أفضلتقديم 
تحقيقه، واآلمال والتطلعات التي يسعى الفرد إلى تسعى تمثل الرؤية المستقبلية حلم المنظمة التي 

 (27 :2006ويل. )خطاب، طوالمنظمة لتحقيقها في األجل ال
 تكون  أنَّ  تطمو وما المنظمة لمستقبل تصور هي( "54 :2008، ويعرفها )مصطفى

 المدير ينظر  االستراتيجية الرؤية المنظمة، ووفق رسالة في متضمنة تكون  ما عليه، وعادة
 ".في المستقبل عليه تكون  أن   يأمل كما بل ؛اآلن هي كما ليس للمنظمة استراتيجي كمفكر
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امت ك المنظمة لرؤية شاملة وواقعية تراعي  بأنَّ  للباحث يستنتجمن خ ل ما سبق 
احتياجات المنظمة والمستفيدين على حد سواء، فهي بذل  تكون النقطة الموجهة التي تسترشد بها 

 .بهاهدا  الخاصة تجاه الصحيو لتحقيق ال ايات واألالمنظمة وتسير من خ لها باال
 :نها اعتبرتإحيث  االستراتيجي فكر وبذل  تكون الرؤية هي العنصر المميز للم

 شكل من أشكال القيادة. -
 إحدى أهم المهام التي يقوم بها قادة المنظمة. -
 تعيد صيارة قيم المنظمة بأبعاد جديدة ترتبط بمستقبل المنظمة. -

ر في ثقافة المنظمة والتأثير في المستفيدين لتبني يالت  إحداثفي  االستراتيجي وقدرة المفكر 
ا كبير ا ستراتيجيةاالرؤيته   لتحقيق أهدافه المستقبلية. ، يعتبر نجاح 

 (175 :2008، رشيد ور ب)  خصائص الرؤية الناجحة: 1.3.12.1.2
 .التركيز على المستقبل -
 .الوضوح -
 .للمنظمة االستراتيجي أن تعكس التوجه  -
 .تتسم بالطموح والتحدي -
 .لهامالقدرة على اإل -
 .تتسم بالثبات واالستقرار النسبي -
 .التنارم مع ثقافة المنظمةاالنسجام و  -

داة ما هي أوإنَّ بتحديات قادمة، أو  مرتبط بفترة زمنية محددة اتصور   اوالرؤية ال تعتبر  
لتتمكن من تحقيق الهد   لمحيطة وواقع ومستقبل المنظمة؛مكانيات المنظمة والبيئة اإإلى  تستند

 تجاه رايات وأهدا  المنظمة. توحيد جهود العاملين باعن طريق 
 : التفكير المنظمارابعً  4.12.1.2

فاق جديدة للتفكير ورؤية البيئة من حولنا آتساعد على فتو  المنظم وسيلة   يعتبر التفكير  
بشكل أشمل، ويساعد على تحديد المسببات الحقيقية ل حداث والمشاكل التي تتعرض لها 

 ال. فع   حداث بشكل  ظمة، ويمكن من التعامل مع هذه األالمن
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نماذج وأنماط أكثر إلى  حداث التي تبدو منفصلةنظام يتجاوز األأنَّه منظم بويعر  التفكير ال
ذه العمل على تحليل وفهم ه حداث المختلفة، ومن ثم  يجاد روابط بين األعن طريق إا، عمق  
 (13-5 :2005حداث والتأثير فيها. )أوكونور وماكدرموت، األ

لتفكير، والتفكير في التفكير، يتضمن إدارة عملية اأنَّه ( ب5 :2002ويعرفه عبيد )
هدا  إعادة ترتيبها بمرونة في ضوء األ حداث ثمتحليل المواقف واألل  القدرة على ذويتضمن ك

 المطلوب الوصول إليها.
 خصائص التفكير المنظم: 1.4.12.1.2

إدراك الروابط والع قة بين وحدات المنظمة المختلفة، وكذل  الروابط بين المنظمة والبيئة  -
 المحيطة بها.

 الت ذية الراجعة. -
 فهم السلوك التفاعلي للنظام، من خ ل تحديد المشك ت التي تتعرض لها المنظمة.  -
لوصف النظام وع قته المتشابكة، من خ ل وصف الع قات داخل  ابتكار نموذج محاكاة -

 المنظمة باستخدام البيانات الكمية والوصفية المختلفة.
لتقييم ودراسة قوة التأثيرات المحيطة بالمنظمة على  اختبار التأثيرات، استخدام المحاكات -

 أدائها.
 مهارات التفكير المنظم: 2.4.12.1.2

بداعية، والقدرة حل المشك ت بطرق إإلى  يطور التفكير المنظم مهارات التحليل للوصول
على التعامل الجيد مع البيئة المحيطة بالمنظمة، والتفكير المنظم يتطلب القيام بعدة طرق 

 :(81 :2004)النمر،  كما ذكرها متزامنة وهي
التصنيف النظامي: أي ترتيب المفاهيم العامة للمنظمة، والتمييز بين الحقائق والبيانات  -

 والمعلومات التي تتعلق بالمنظمة.
دراك وكذل  اإلدراك ومعرفة الع قات بين وحدات المنظمة، لع قة النظامية: أي إإدراك ا -

 بيئة المحيطة بها.الشامل للع قة بين المنظمة وال
 التحليل: االستنباط واالستنتاج والربط بين مكونات المنظمة، الكتشا  الخطأ في النظام. -
 تركيب المنظومة: أي تركيب مفاهيم المنظمة، لوضع التعليمات والتعميمات حول المنظمة. -
 داء المنظمة ووضع رؤية شاملة للمنظمة.تقوية المنظومة: تطوير أ -
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 هدا  من أبرزها:تحقيق عدة أ إلى  التفكير المنظم يسعى ( بأنَّ 68 :2003ة)ويشير عبيد وعفان
 حداث وربطها وتجنب المخاطر التي تتعرض لها المنظمة.تنمية القدرة على تحليل األ -
 تحقيق االنسجام والتفاعل بين المنظمة والبيئة المحيطة بها. -
المختلفة التي تؤثر على مكونات البيئة رة الكلية للمنظمة من خ ل ربط دراك الصو إ -

 المنظمة.
يجاد حلول ابداعية للمشك ت التي تتعرض ية من خ ل إتنمية قدرات االشخاص اإلبداع -

 لها المنظمة.
 : إدارة الصراعاخامسً  5.12.1.2

العملية التي تسعى فيها وحدات نظام ما لتحقيق مصالحها على  :أنَّهيعر  الصراع ب
 (363، 2004حساب مصالو وحدات أخرى. )العميان، 

 ,Jones).أو هو عبارة عن التعارض الناتج عن تضارب األهدا  بين جماعة وأخرى 
1995: 500.) 

 أ  المنظمات وقد ينشأو  الجماعات،أو  من األفراد،أو  فالصراع قد يكون من داخل الفرد
 رةالحاجة للسيطرة على الموارد النادأو  المركز والقوة،أو  عن االخت   في األهدا  والمصالو،

 (43 :2005االخت   في السياسات.)السعد وسلطان، أو 
 تطور مفهوم الصراع:  1.5.12.1.2

 مر مفهوم الصراع في ث ث مراحل هي:
 النظرة التقليدية: -

التخلص أو  حالة مرضية يجب عدم حصولها وتجنبهاأنَّه عدت هذه المرحلة الصراع ك
كان يواجه بالتهديد والعقاب  ولذل  ،تشيع الفوضى في المنظمة وتعرقل إعمالها األنَّه ؛منها

 (303 :1989وفرض رقابة شديدة )حسن، 
 النظرة السلوكية: -

وقد اتجهت  ،نتيجة عمليات التفاعل االجتماعي هنت فكرة أن الصراع أمر ال مفر منتب
في مواجهة الصراع وحسمه.)الشماع  اعتماد السلطة )القوة(إلى  النظرتان التقليدية والسلوكية

 (308 :2005وحمود، 
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 النظرة التفاعلية:  -
نظمات فقط بل وقد تكون له جوانب في الم االصراع ليس حتمي   نَّ أ  تبنت الفلسفة القائلة ب

يقضي  ن مصلحة التنظيم أن  ليس م هنَّ إ  ومن ثم ف ،للتنظيم في أحيان معينةيجابيه ذات فائدة إ
 (310 :1995على الصراعات فيه. )الم ربي،  انهائي  

 صراع التنظيمي: أساليب إدارة ال 2.5.12.1.2
له بعدان يحددان  امخطط   ( 385-382 :2004) العميان،  ثوماس وكلمان  استخدم   

 سلوك الفرد، حيث يمكن تصنيف هذا السلوك على طول هذين البعدين وهما:
 خر.ا الفرد في إشباع حاجات الطر  اآليحدد هذا البعد الدرجة التي يصله :ب عد التعاون  -
 البعد الدرجة التي يصل إليها الفرد في إشباع حاجاته.  يحدد هذا :ب عد الحزم -

موضو في الشكل هو ويتنج من توحيد هذين البعدين خمسه أساليب إلدارة الصراع كما 
 .(3رقم)

 

 (Accommodating( أسلوب التنازل) Collaboratingأسلوب التعاون) 
 )تعاون وحزم( )تعاون وألحزم(

 
 

 (Compromisingالحل الوسط )
 بشكل جزئي( االتعاون والحزم مع  )

 
 

 (Avoding( أسلوب التجنب )Campetingأسلوب المنافسة )
 حزم( تعاون وال تعاون( )ال ) حزم وال

 
 

 ( 385-382 :2004لمان ) العميان، ووماس وكتنموذج : أساليب إدارة الصراع التنظيمي: (3شكل رقم )

 

 بعُد التعاون

 غير حازم

او
تع
 م
ر
غي

ن
 

ن
او
تع
م

 

 بعُد الحزم

 حازم
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وبالتالي التطور  ،لى تجنب المشك تاستخدام كل هذه األساليب يساعد المنظمة ع إنَّ 
نجاز وبالتالي ضعف اإل ؛تمزق المنظمةإلى  يدؤ استمرار الصراع دون حلول سي نَّ أل والبقاء،

 الرياضي وعدم الحصول على النتائج المطلوبة وهذا شرح مبسط لكل هذه األساليب:
يستمر الصراع  الت اضي عن أسباب الصراع، على أن    االستراتيجيةتتضمن هذه  التجنب: -

تحت ظرو  معينة ومحكمة وتستخدم أساليب )اإلهمال، الفصل الجسدي بين أطرا  
 الصراع، التفاعل المحدود (.

عواطف األطرا  المتصارعة  أ  ى تهدكسب الوقت حت  إلى   االستراتيجيةتسعى هذه التهدئة:  -
ل ) التخفيف، وهناك أسلوبان يمكن استخدامهما في هذا المجا ،الصراع بينها ةف حدخوت

 (.والتوفيق
ول من مركز ؤ الصراع، ويتم ذل  بإقحام شخص مس اءألنَّه القوة إلى  هنا ءيتم اللجو  اإلجبار: -

 مر بإنهاء الصراع.ل األمن خ  ةأطرا  الصراع لع ج الموقف ببساطأعلى للتدخل مع 
لمشتركة يتم هنا تحديد ومناقشة مصادر الصراع، حيث يتم معرفة المصالو ا المواجهة: -

 (  260-258 :2000للمجموعات المتصارعة والتركيز عليها. )القريوتي، 
التضحية ببعا مصالحهم في إلى  ميل بعا األفراد  االستراتيجيةتعكس هذه  المساومة: -

، 1995)جواد، الحل الوسط. أو  أسلوب التسوية هحالة اتفاق ويطلق عليإلى  سبيل التوصل
154). 

 : البتكاراسادسً  6.12.1.2
" ما هو جديدإلى  التوصل "هأنَّ إلى  ب المفهوم الشائع واألكثر تداوال  االبتكار حس يعر 

  .(19 :2003نجم: )
ه منظمة ما وليس فرد محدد، فقد ج  ت  ن  االبتكار الذي ت   منظمات هوونقصد باالبتكار في ال  

تستمر في  للمنظمة المعاصرة التي تحتاج أن   اأساسي   اأصبحت االختراعات واالبتكارات منتج  
 .(359 :2004، ) برنوطي النمو
ها منتجات مفهوم االبتكارات التنظيمية على أنَّ إلى  ( فقد أشارSchumpeterأما)  

تنظيم طرق جيدة لجديدة، طرق إنتاج جديدة، مصادر تموين جيدة، استكشا  السوق الجديدة، 
 .(Draftk، 2005: 8العمل)
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أو  خدمةأو  تقديم منتج جديد على شكل سلعةأنَّه ويعر  االبتكار في المنظمات ب  
 .(128 :2006 ،عبوي ) الخدمةأو  توزيع هذه السلعةأو  التجديد في عملية اإلنتاج

االبتكار  بأنَّ  ،نستخلص التعريف التالي ذكره من تعريفات يمكن أن   خالل ما سبقمن   
ع المستجدات والتكنولوجية عملية الت يير والتجديد في طرق عمل إدارة المنظمة، لتتوافق م" هو
ضافات جديدة للمنظمة باالعتماد على المعرفة المتجددة إيجاد إ  إلى  التي تهد  ةداريواإل

 ."للزبون 
 أشكال البتكار في المنظمات 1.6.12.1.2

 هي: أشكال ث ث تأخذ االبتكارات قد عامة بصفة
 :داري البتكار اإل -

المفاهيم الجديدة القابلة إلى  صل"التو  :أنَّهب داري ( االبتكار اإل345 :2003عر  نجم )
 سياسات وتنظيمات وطرق تساهم في تطور األداء في المنظمة". إلى  للتحويل

"يشددمل علددى الت يددرات فددي الهيكددل التنظيمددي، وتصددميم أنَّدده ب داري وقددد عددر  ل بتكددار اإل  
 "األعمددددددددددال، وعمليددددددددددات المنظمددددددددددة، سياسددددددددددات واسددددددددددتراتيجيات جديدددددددددددة، ونظددددددددددم رقابددددددددددة جديدددددددددددة

 .(2004:346،)حريم
المنظمدددة،  ة داخدددلداريددديهدددتم بإنجددداز المهدددام اإل داري االبتكدددار اإل ممدددا سدددبق يمكنندددا القدددول بدددأنَّ 

 نتاجية، وزيادة الترابط بين المنظمة والبيئة المحيطة بها.وتحقيق أهدا  العمل اإل
 :البتكار التقني -

يث يتم توليد اإلبداعات ح ،الة من أسفل ألعلىعملية فع  أنَّه ( االبتكار التقني بDaftعر  )
 (130 :2006 ،)عبوي  موظفين الدنيا ذوي الخبرة الفنيةودعمها من قبل طبقة ال

حينما تعتمد على تقنية جديدة في عمله،  المنظمة تعد مبتكرة أنَّ إلى  (Marquisوأشار )  
: 2004 ،)حريم.اد  تقليأو  بالتبني اهذا الت يير نفسه فيعتبره ابتكار  أما قيام باقي المنظمات بتقليد 

346.) 
عمليات ترتبط أو  منتجات جديدة خدماتأنَّه ( االبتكار التقني بDamanpourوعر  )

 (216 :2004 ،)كينج.بتدائيبشكل مباشر بنشاط العمل اإل
االبتكار التقني يشتمل على عناصر أساسية  من خ ل وجهة نظر الباحث يتضو لنا بأنَّ 

 منها:
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 نتاج السلعة.إلطرق أو  يدة لتقديم الخدمةيعمل على استحداث طرق جد 
 .استحداث طرق جديدة لتلبية رربات المستفيدين 
 للمنظمة.  االستراتيجيةهدا  يلبي األ 
 :ر اإلضافيالبتكا -

التي تشكل حدود االبتكارات " :أنَّهالمساعد بأو  ( االبتكار اإلضافيDamanpourعرفه)
 :2004 ،كنج.)"بتدائية للعمل بالمنظمةف اإلن الوظائبعد مأ  إلى  والتي تذهب ؛البيئة التنظيمية

212) 
تقديم تحسينات في إلى  االبتكارات تهد  ( على أنَّ Dangayach, et alوأضا  )

المنتجات كخدمات إضافية، لتلبية حاجات السوق واالستعانة بقدرات المنظمة في مجال البحث 
هذا االبتكار يتعلق بالبرامج والخدمات  أنَّ  (West et alنفس الشيء ) والتطوير والتدريب"، وأكد  

التي تتجاوز النشاطات الوظيفية األساسية للمنظمة، مثل برامج تنمية الوظائف التعليمية 
 هذه االبتكارات تحدث ت يرات في أهدا  المهام والمكاتب العامة، وبذل  نجد أنَّ 

(S.Dangayach ،20054، ص) 
ة والتقنية فهي داريضافية ال تقف عند حدود االبتكارات اإلاالبتكارات اإل   يمكننا القول بأنَّ 

ضافية تعتبر هي الميزة التنافسية المميزة للمنظمة، وبها يمكن ضمان فالخدمات اإل  بعد من ذل ، أ  
 .ابات المستفيدين بدرجة عالية جد  تلبية رر

 الخالصة:
بل المنظمة سواء على لرسم مستق اا ناجح  يعتبر طريقة وأسلوب   االستراتيجي التفكير 

المبني  االستراتيجي يجب على المنظمة اعتماد أسلوب التفكير أنَّه المتوسط أو البعيد، وب ىالمد
على األساليب العلمية، لتستطيع المنظمة االرتقاء والتميز في تقديم خدماتها مرتكزة على رؤية 

ادر قوة المنظمة لتفادي التهديدات مستقبلية واعية وواقعية، مستندة على دراسة دقيقة ومتأنية لمص
 التي تحيط بالمنظمة. 
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 تمهيد:
يفرض مجتمع القرن الحادي والعشرين على مختلف مؤسسات المجتمع ضرورة التوجه 

شهد  وقد ظهر ذل  بعد أن  ، نحو تحقيق التميز في األداء على المستويين الفردي والمؤسسي
 حركة اإلص ح القائم على المعايير، التربوية بوجه خاص دارةواإل، بوجه عام دارةمجال اإل
دت على ضرورة توافر معايير واضحة ومحددة لعمليات التطوير والتحسين في التي أك  ، القياسية

 تحقيق التميز المؤسسي يجب أن   وتلى ذل  حركة البحث عن التميز التي أكدت أنَّ ، المؤسسات
 (.344: 2012، يصبو الش ل الشارل لجميع المؤسسات على اخت   مستوياتها )المليجي

إلى  يعود الفضل في ظهورها، ةإداريوهي بمثابة فلسفة ، التميز من المفاهيم الحديثة إدارةوتعد 
بروز تنظيمات أخذت على عاتقها مهمة البحث عن أنجو الطرق ل رتقاء بأداء المنظمات 

، ي مختلف األطرا  من ذوي المصلحة في المنظمةض  ر  مستويات ت  إلى  والوصول بها، وتطويرها
وعلى رأس هذه التنظيمات المنظمة األوروبية ، الهد  الرئيس من وجودها وجعلت ذل  بمثابة

 (.19: 2015، أحمد)الجودة  دارةإل
رفع مستويات إلى  يؤدي داري والتميز المؤسسي هو ضرورة من ضرورات التطوير اإل
تطوير مهاراتهم  وبذل  فإنَّ ، األداء من خ ل زيادة مهارات وقدرات العاملين في المنظمة

والمنافسة بحيث ، والمبادرة، واالبتكار، ال تسوده روح الفريقيتطلب وجود تنظيم فع  ، راتهموقد
بذل إلى  هذا الشعور يدفع العاملين وأنَّ ، له لك االمنظمة م   العاملين بأنَّ  فراديشعر كل فرد من األ

، نيطاقاتهم وجهودهم كافة وإعطاء كل ما لديهم من أجل تميز المنظمة ونجاحها )الحورا
2014 :26.) 
 مفهوم التميز المؤسسي:  1.2.2

وهذا التعدد ، ينطلق تعريف التميز المؤسسي من العديد من الكتب والدراسات واألبحاث
ة المعاصرة تركز داريفي تعريف التميز المؤسسي يعكس أهمية المفهوم التي جعلت المداخل اإل

ة حدد مفهوم الكفاءة كأساس للتميز العلمي دارةفمدخل اإل، جهودها لتحديد مفهوم التميز المؤسسي
إلى  وأضا ، ز على الحاجات االجتماعية للعاملينومدخل الع قات اإلنسانية رك  ، المؤسسي

، وجودة الحياة الوظيفية، وفرق العمل، قاموس التميز المؤسسي مصطلحات مثل العمل الجماعي
ة المعاصرة داريفي ذل  المداخل اإل ة بماداريوقد تواصلت الجهود اإل، والمناخ والثقافة التنظيمية
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التي حددت مفهوم الفاعلية الذي يركز على تحقيق أهدا  المنظمة الكلية في ظل الت ييرات 
 (.86: 2003، البيئية المتعددة )زايد

مدخل شامل يجمع عناصر ومقومات بناء إلى  ويعبر التميز المؤسسي عن الحاجة
مواجهة المت يرات واألوضاع الخارجية المحيطة بها  تحقق لها القدرة علىأسس المنظمات على 

، كما تكفل لها تحقيق الترابط والتناسق الكامل بين عناصرها ومكوناتها الذاتية، من ناحية
والتفوق كذل  في األسواق وتحقيق الفوائد والمنافع ألصحاب ، واستثمار قدراتها المحورية

 (.63: 2016، ملين معها )الدويسمية وحسنالمصلحة من مالكي المنظمة وعاملين بها ومتعا
أو  حكومية، كبيرةأو  حدث في منظمة ص يرةي   يمكن أن   للحياة أسلوبوالتميز هو عبارة عن 

 (.Ajaif, 2008: 227تقدم خدمة )أو  تقدم سلعة، رير حكومية
الممارسات في  أفضلويعبر التميز المؤسسي عن القدرة المتفوقة للمنظمة على تحقيق 

واست  ل اإلمكانات رير المست لة ، وجودة منتجاتها وخدماتها، أعمالها وحل مشك تها أداء
وفق استراتيجية فعالة ورؤية موحدة ، بما يتجاوز اآلخرين ويحقق األهدا ، والفرص الحاسمة

والعاملون والعوامل التنظيمية التي تتيو المرونة ال زمة لهيكل ، تتنارم فيها القيادة الداعمة
والتحسين  اإلبداعثقافة تنظيمية إيجابية تعزز التعلم و  إطارنظمة ل ستجابة للمت يرات في الم

 (.2: 2016، بما يكفل التميز المستمر عن باقي المنظمات )العلي، المستمر
للتميز المؤسسي منها  عدة م مفاهيمقدَّ  داري الفكر اإل ( بأنَّ 26: 2016وترى السهلي )

قييم ذاتي لتحسين فاعلية المنظمة وتحسين موقفها التنافسي ومرونة العمل ه: "عملية تكليف وتبأنَّ 
من  في كل أقسام المنظمة للعمل سوي ا المستخدمون  جميعوهو عملية نوعية تتضمن إشراك ، فيها

 ."خ ل فهم كل النشاطات إلزالة الخطأ وتحسين العملية نحو إنجاز تميز العمل
سي هو است  ل الفرص الحاسمة التي يسبقها التخطيط التميز المؤس وهناك من يرى بأنَّ 

وكفاية المصادر  ،وااللتزام إلدراك رؤية مشتركة يسودها وضوح الهد  ،الالفع   االستراتيجي 
 (.Burkhart & Reuss, 1993: 88)والحرص على األداء 

 تميز الخدمات التي تقدمها المنظمة إليجاد شيء يدرك علىإلى  ويشير مفهوم التميز
متعددة  يأخذ تحقيق هذه الميزة أشكاال  ، شيء فريد ومميزأنَّه المستوى الذي تعمل فيه المنظمة ب

خدمات المنظمة المعنية  ع مة تجارية وتحاول إيجاد تصور لدى المستفيدين بأنَّ أو  كتصميم
 (.66: 2016، تختلف عن مثي تها في القطاع نفسه )الدويسيمة وحسن
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بمجموعة من الخصائص المهمة كالقبول باألعمال  تحقق تميز ا وتتمتع المنظمات التي
وتوفر القيادة ، قبول األعمال الصعبة يعد من أهم مصادر التميز المؤسسي نَّ إالصعبة؛ إذ 

والمقدرة ، ولها دور بارز في تحفيز التميز والتشجيع عليه ،فالقيادة تعمل كقدوة للعاملين، الكفؤ
فالمنظمات المتميزة يتوفر ، توضو مستويات قدرة المنظمات فالمصاعب، على تحمل المصاعب

، والدقة ويقصد بها تعزيز قدة نظام التنبؤ الخاص بالمنظمة، لديها الخبرات خارج نطاق العمل
والقدرة على بناء مناخ داخلي يؤكد على ، لتأدية المهمات ساليباأل أفضلمن خ ل اختيار 

 (.27: 2014، يز المنظمة )الحورانيأهمية دقة التنبؤ في التأثير على تم
التميز المؤسسي عبارة عن  ( بأنَّ 1999: 10) ,Eskildsen, et.al من ويرى ك   

، الرضا المتوازن لكل من )المتعاملين مع المنظمةإلى  "الطريقة اإلجمالية للعمل التي تؤدي
 مل. المجتمع( وبالتالي زيادة إمكانية النجاح طويل األمد في الع، الموظفين

المؤسسات المتميزة هي التي تحرص على ترجمة رؤيتها ورسالتها  بأنَّ  يرا الباحث
إلى  والتي تسعى من خ لها ،واقع ملموس من أجل تحقيق طموحاتهاإلى   االستراتيجيةوراياتها 

وذل  من خ ل توفر مجموعة  ،من مختلف أنشطة ومجاالت عملها اإلبداعدعم وتشجيع التميز و 
وتوفر المناخ التنظيمي  ،لتصبو المؤسسة مميزة كالقيادة ؛ر التي ال رنى عنهامن العناص

 الم ئم.
 أهمية التميز المؤسسي: 2.2.2

تنبع أهمية التميز المؤسسي من إمكانية المنظمة في بلورة القوى الداعمة للتميز في 
، ى البشريةوحفظ المكانة التنظيمية )القو ، المنظمات من خ ل تحقيق معدالت الت يير السريعة

الهيكل التنظيمي( ثم تنامي الشعور بالجودة والقدرة على توظيف التكنولوجيا ، الثقافة التنظيمية
: 2010،النسور) ويمكن إبراز أهمية التميز المؤسسي في النقاط التالية، اإلبداعفي المعلومات و 

32): 

في حال وسائل وطرق للتعر  على العقبات التي تواجهها إلى  المنظمات بحاجة -
 ظهورها.

حتى تتمكن من اتخاذ القرارات المهمة ، وسيلة لجمع المعلوماتإلى  المنظمات بحاجة -
الموظف الذي يتسم بروح  ن  وم   الذي يجب ترقيته، ن  م   :مثل ،بخصوص الموارد البشري 
 المبادرة والتميز في األداء.
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حتى ، الموظفين أو تطوير أعضائها بصفة مستمرة سواء المديرينإلى  المنظمة بحاجة -
 في األداء. ساعدة في جعل المنظمة أكثر تميز ايتمكنوا من الم

ورفع مستوى األداء من خ ل تطوير  ،ولهذا فإن التميز يعتبر ضرورة حتمية للتطور
تطوير مهارات وقدرات العاملين يتطلب وجود  حيث أنَّ ، قدرات ومهارات العاملين في المؤسسة

المنظمة مل  له؛  وشعور كل فرد عامل بأنَّ ، والمبادأة  اإلبداعفريق و ال تسوده روح التنظيم فع  
، بذل أقصى جهودهم لتميز المنظمة ونجاحها )بلكبيرإلى  هذا الشعور يدفع العاملين حيث أنَّ 
2016 :168.) 
 عوامل التميز المؤسسي: 3.2.2

( عوامل التميز المؤسسي 2004: 13-15) ,Peters & Wetrman يطرح كل من
منظمة من المنظمات األمريكية المتميزة وهذه  (اثنان وستون )تحديد خصائص وسمات من خ ل 

 السمات والخصائص هي:
 البيروقراطية. دارةاالنحياز نحو العمل من خ ل الخروج عن أنماط اإل -
 الصلة الوثيقة بالمتعاملين واالستجابة لمقترحاتهم. -
 السماح باالستق لية التنظيمية في العمل. -
 ة من خ ل العاملين بتوفير الثقة والمشاركة.اإلنتاجي -
 االهتمام بقيم المنظمة. -
 االرتباط بالعمال التي تجيدها المنظمة. -
 البساطة والرشاقة في حجم المنظمة ومستويات هيكلها التنظيمي. -
 رقابة ضمنية فاعلة ومرنة باتباع المركزية وال مركزية. -

 ياستراتيجية التميز في مؤسسات القطاع الحكوم 4.2.2
، لتتمكن مؤسسات القطاع الحكومي من تحقيق التميز في خدماتها المقدمة للجمهور

دارة العليا تدرك نَّ أ  يجب   (95 :2004، المتميزة. )عباس دارةمفاهيم ومقومات اإل اإل 
العليا في القطاع العام  دارة( عدد من المعايير التي يتطلب من اإل10ص، 2009) Waalوحدد 

 وهي: ،قيق التميز للمؤسسات الحكوميةالتركيز عليها لتح
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خصائص المدير المتميز ليستطيع على  تحديد خصائص المدير المتميز: من المهم التعر  -
مصا  المؤسسات إلى  ة فيها ليقودهادارياإل ساليبان يتقدم في المؤسسة ويطور األ

 المتميزة.
، حد سواءعلى  ين والمديرينالتقييم والمسائلة والتوجيه المستمر ومتابعة نتائج عمل الموظف -

العليا زيادة الدافعية والفعالية لدي  دارةاإل ىوعل، العليا دارةوبث الثقة بين الموظف واإل
 كفاءة. أفضلداء بأ   ىعلأ  على  الموظفين للحصول

في تقديم المؤسسة لخدماتها لجمهور  اإلبداعو  ،التحسين المستمر والجديدعلى  العمل -
 محور التنافسية في مؤسسات القطاع العام هو العملي والمجتمع. نَّ أل ،المتعاملين معها

المنظمة من خ ل استحداث مؤشرات ومعايير لقياس  إدارةالتحسين المستمر والتطوير في  -
 عمال واالهتمام بالعميل من قبل الموظفين.نجاز األ  إ
من حيث تناسق  ،العمليات الداخلية في مؤسسات القطاع العام إدارةوالتطوير في  اإلبداع -

بهد  تعزيز الثقة بين  ،ةداريوالبعد عن التعقيد والبعد عن البيروقراطية اإلواإلجراءات 
 العميل والمؤسسة.

لتدريب والتأهيل الذي التطوير والتجويد المستمر لكفاءة الموظفين في المؤسسة عن طريق ا -
 نشطة المنظمة.أ  يتوافق مع 

 اكبة وتحليل المت يرات المت حقة.لمو  االستراتيجي وجود نظام للتخطيط  -
 نشر مفهوم الجودة والتميز في كل مكونات المؤسسة الحكومية. -
اع العام يزيد من تقدم طللمعرفة في مؤسسات الق إدارةتبني ثقافة المؤسسات المتعلمة ووجود  -

 المؤسسة وتميزها.
 رربات المستفيدين.لتقديم الخدمات بما يتوافق و  دارةالتقنيات الحديثة لإلعلى  االعتماد -

الرقي بالمؤسسة الحكومية نحو التميز يتطلب تهيئة  بأنَّ  يرا الباحثسبق من خ ل ما 
العليا بحتمية الت يير في  دارةمن خ ل اقتناع اإل، وم ئمة بيئة المؤسسة الداخلية والخارجية

يق التقييم وذل  عن طر ، ة والمستخدمة والتطوير المستمر لضمان نجاحهادارياإل ساليباأل
البحوث العلمية والمتوافقة مع سياسة على  عتمادواال، المستمر ألداء المؤسسة بكل مكوناتها

 العليا نحو تقديم خدمة حكومية متميزة. دارةمما يدعم توجهات اإل ؛المؤسسة
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 أبعاد التميز المؤسسي: 5.2.2
وقد  ،انيللتميز المؤسسي مجموعة من األبعاد حسب نموذج جائزة المل  عبد هللا الث

 ( كما يلي:43: 2016، ذكرتها )حجازي 
 التميز القيادي: 1.5.2.2
، فرادوذل  من خ ل تنمية قدرات األ، القيادة العليا لها تأثير مباشر على التميز إ نَّ 

وذل  من خ ل تميزها بالمهارة القيادية وع قات ، والتميز اإلبداعوتشجيعها لهم بالتوجه نحو 
وكذل  اهتمامها بتشجيع ، ى التفكير المتجدد الذي يبتعد عن التقليدوالقدرة عل، الةالعمل الفع  

تبنت استراتيجية الباب إذا  القيادة العليا كما أنَّ ، جديدة أفكارإلى  للتوصل فرادالمنافسة بين األ
ذل  يتيو تبادل المعلومات المتعلقة  فإنَّ ، فرادودعم االتصاالت المباشرة بينها وبين األ، المفتوح
، اقتراحات وابتكار حلول جديدة لمشاكلهاإلى  والوصول، والقدرة على مناقشتها، ية المنظمةبفاعل

، يقوم بها القادة لتشجيع ظهور التميز في المنظمة وهناك مجموعة من النشاطات التي يجب أن  
االبتكارية بين  فكارفنظام ال مركزية في العمل داخل المنظمة يسهل انسياب المعلومات واأل

 فرادالقدرة االبتكارية لدى األ كذل  فإنَّ ، عاملين والقيادة العليا مباشرة دون حواجز بيروقراطيةال
رؤية كثير من المشك ت  كما أن القائد المتميز الذي يستطيع، تتأثر بنمط القيادة الديمقراطية

 أنَّ  ش َّ وال ، ويحس بالمشك ت، في الموقف الواحد فهو يعي األخطاء ونواحي القصور والنقص
تزداد ، األشخاص الذين تزداد حساسيتهم إلدراك أوجه القصور والمشك ت في المواقف كافة

االحتمال سيزداد أمامهم نحو  فإذا قاموا بذل  فإنَّ ، فرصتهم لخوص رمار البحث والتأليف فيها
 التميز.

اب   بأنَّ ( 10: 2010، ويرى )عجمي مؤسسي من في التميز ال عد القيادة يلعب دور ا مهم 
 خ ل:

 تطوير القيادة لرؤية ورسالة المؤسسة وتحديد أهدافها وتقديم القدوة لثقافة التميز -
 العمل. أنظمةالمشاركة الشخصية للقيادة في تطوير وتطبيق وتحديث  -
 تعامل القيادة مع جميع الفئات المعنية وتأكيد التزامهم بتحقيق تعاون ورضا تل  الفئات. -
 .اإلبداعر بيئة م ئمة ومشجعة على دور القيادة في توفي -
 كيفية تبني القيادة لسياسة الت يير. -
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Source: Kanji, G.K., & Sa´, P.M., " Performance Measurement: The Path to Excellence. Leeds", Wisdom House, (2006), pp 417-427. 
 ( نموذج التميز القيادي4شكل رقم )

 
من تبني  دَّ التميز المؤسسي الب  إلى  الوصول راد القطاع الحكوميأإذا أنَّه ب ا الباحثير 

من امت ك رؤية استراتيجية  دَّ ب  وال، ثقافة وآليات التميز في جميع مراحل عمل القطاع الحكومي
لتستطيع  جي االستراتيالتفكير على  العليا من امت ك القدرة دارةمن قدرة اإل دَّ ب  وال أيضا  و ، متميزة

 التميز في تقديم خدماتها وتنال رضا المستفيدين. مؤسسات القطاع العام
 التميز المعرفي: 2.5.2.2

يمتل  المعرفة يستطيع  ن  فم   ،للمنظمات االستراتيجي و  مالمهأصبحت المعرفة المصدر 
في مكن العاملين فامت ك المعرفة ي  ، يتميز وينفرد في تقديم السلع والخدمات دون منافسة أن  

 مكن المؤسسة من تحسين واالرتقاء فيعند ذل  ي  ، المنظمات من تطوير مهاراتهم وقدراتهم
 فامت ك المعرفة يدعم استراتيجية المنظمة.، خدماتها وتميزها في ذل مستوى 
 النشاطات من عدد تهتم بتنفيذ ن  م خدماتها يجب أ  أي منظمة تررب في التميز بتقدي نَّ إ  

 إدارةف. (المعرفة إدارة)  بمصطلو عليها يطلق بما وتوظيفها ونشرها معرفةال توليد التي تتضمن
 (6 :2007، جل دعم تميز المنظمة. )عبدالوهابهي من أ   المعرفة

القدرات والمعلومات و  ها مزيج من الخبرة والمهاراتبأنَّ  (2015يعرفها حسين )كما 
نشطة والعمليات التي ها جميع األ  بأنَّ  رفها أبو خضيكما عر  ، الموظفين في المنظمة المتراكمة لدى

 ة.دارياخت   مستوياتهم اإلعلى  فرادالربط بين األإلى  تهد 
 

 الرؤيــــــــة

 الرسالــــــة

 االستراتيجية

 األولويات

مؤشرات 

التميز 

 القيادي

قيم 

 المنظمة
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 أهمية المعرفة 1.2.5.2.2
إن امت ك المعرفة يشكل الثروة الحقيقة للمنظمة وتعتبر أداة حيوية في قيام المنظمة 

متل  فمن امتل  المعرفة ا فة تعتبر قوة وتميز للمنظمةفالمعر ، ليهاإبالوظائف والمهام الموكلة 
وهي المورد الوحيد الذي ينمو ويزداد بتراكم المعار  وال يتناقص  ،رأس مال في ازدياد مستمر

 (26 :2009 ،وآخرون ، باستخدامها بل يتطور باستمرار.)العلي
 وتتمثل أهمية المعرفة فيما يلي:

 مة.تحدد المعرفة القرار باختيار مجال النشاط الذي ستقوم به المنظ -
 المعار  المتاحة يبني عليها تصميم الهيكل التنظيمي للمنظمة والوظائف ونظم العمل. -
نتاجية والتسويقية والمالية وريرها من متطلبات عد المعرفة في تخطيط العمليات اإل  تسا -

 .داري العمل اإل
ة داريالمعار  تساعد في التطور المستمر للمنظمة في جميع المجاالت التقنية واإل -

 مالية.وال
 وإنتاج وتصميم اختيار عمليات مباشرة في المتجددة المعرفةإلى  المنظمة تحتاج -

 لتصميم تحتاجها كما، منها الموجود وتحسين تطويرأو  والخدمات السلع من المنتجات
 التوقيت في المناسبة األسواقإلى  المنتجات بتل  والوصول والتوزيع التسويق وآليات نظم

 (205 :2002، الصحيو)السلمي
الطرق  أفضلتقدم خدماتها ب لكي تستطيع منظمات القطاع العام أن  أنَّه ب ويرا الباحث

 زمة المعار  العلى  فإن الحصول، المستفيدين التميز بمعارفها لضمان رضاإلى  ها تحتاجفإنَّ 
في الخدمات التي تقدمها  تكون رائدة   ن  جميع مجاالت عملها يؤهل المنظمة ألللمنظمة في 

 وتميزها في جميع مجاالت عملها. 
 التميز الخدمي: 3.5.2.2
وعندما يتم الحصول ، فئات المتعاملين كافة يعدون بمثابة مستهلكين للسلع والخدمات إنَّ 

 هؤالء المتعاملين يلجئون  تزيد من توقعاتهم فإنَّ أو  على سلعة ال تلبي حاجات فئات المتعاملين
على  مؤشر ا عد  هذه النتائج ي  إلى  اللجوء التميز فإنَّ  ةإدار وفي ظل ، المنافسين للتعامل معهمإلى 
وهذه األعراض ، الخدماتأو  إنتاج هذه المنتجاتإلى  شيئا  ما خطأ في العمليات التي أدت أنَّ 

استخدام المدخل  أنَّ  وال ش َّ  ،نواحي القصورأو  لتصحيو هذه األخطاء، خطة عملإلى  تفضي
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: 2016، )حجازي .كان التحرك المستمر نحو التحسين المستمرالهيكلي لحل المشاكل يجعل باإلم
44.) 

في  امهم   المؤسسة واستراتيجيتها تلعب دور ا( بأن سياسة 10: 2010 ) ويرى عجمي
 تحقيق التميز المؤسسي من خ ل:

مدى كون سياسة واستراتيجية المؤسسة مبنية على االحتياجات والتوقعات الحالية والمستقبلية  -
 للمجتمع.

 مدى اعتماد سياسة واستراتيجية المؤسسة على معلومات دقيقة ناتجة عن قياس األداء والبحوث. -
 . االستراتيجيةكيفية إعداد ومراجعة وتحديث السياسة و  -
 . االستراتيجيةكيفية شرح وإيصال السياسة و  -

هي درجة تميز الخطوات التي تتخذها المنظمة لتحقيق رؤيتها  ة االستراتيجيوتميز 
على   االستراتيجيةتربط مزايا المنظمة بقدرتها ، لتها وتفاعلها كخطة موحدة شاملة ومتكاملةورسا

 (.360: 2016، مواجهة التحديات البيئية )الزامل
( مجموعة من القواعد التي تعمل على تطوير آلية تقديم Hughes, 2003: 22وقد حدد )

 الخدمة للعم ء ومنها:
وتشمل االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتقابل توقعات  ،ىاألولوضع العميل بالدرجة  -

 ومحاولة تقديمها على الوجه األمثل. ،العميل كما تشمل محاولة فهم رربات العم ء
تتم عملية تقديم  بناء ع قة طويلة األمد من خ ل مد يد العون والمساعدة للعميل بعد أن   -

 قاه من خدمة.بما تل العميل راض   أنَّ  ن  والتأكد م   ،الخدمة
والعمل على تعزيز إمكانات المنظمة  ،التعر  على إمكانيات المنظمة ونقاط الضعف لديها -

 وذل  في سبيل زيادة جودة الخدمة المقدمة للعم ء. ،في تدنية نقاط الضعف
والتعر  على احتياجاتهم وآليات التحسين في ، التواصل مع العم ء من خ ل االستماع لهم -

 ت المستقبلية.تقديم الخدما
بل القيام بتحليل الموقف واالعتذار وتعويا  ؛وم على الموظفين أمام العم ءعدم إلقاء اللَّ  -

 العم ء بصورة الئقة وهادئة.
 العمل على تعزيز مفهوم ضمان الجودة لدى العاملين في الخدمة المقدمة للعم ء. -
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 الخالصة:
إذا  التتميز بتقديم خدماتها إ   يمكن أن   مؤسسات القطاع العام ال مما سبق بأنَّ يستنتج 

تتميز في  ن  ا تستطيع منظمات القطاع العام أحينه، تميزت بقياداتها وامتلكت المعرفة المطلوبة
ئر ة في جميع الدواالمعرف إدارةفمن خ ل تطبيق ، الخدمات وتنال رضا الجمهور أفضلتقديم 
هذا سو  يدعم  ل  ك   ،ها منظمات القطاع العامنشطة التي تقوم بقسام والعمليات ومختلف األ  واأل

 تميز منظمات القطاع العام.
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 تمهيد
ساسي د السلطات الث ث حسب القانون األ  حأ  وهي  ،كومة تمثل السلطة التنفيذيةالح
وتشترك الحكومة ، وهي السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية ،الفلسطيني

وقد حدد القانون الفلسطيني اختصاصات كل من الحكومة  ،والرئيس في مهام السلطة التنفيذية
وتتكون الحكومة من عدد من الوزارات ، فيما يخصه من مهام السلطة التنفيذية يس ك   والرئ

ولكل وزارة وهيئة دور ومهام ، والهيئات التي تنفذ السياسات العامة وفق الرؤية العامة للسلطة
 محددة موكلة لها بحيث ال تتداخل عمل المؤسسات الحكومية مع بعضها البعا.

 تعريف الحكومة: 1.3.2
ة العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره داريداة التنفيذية واإلهي األ

فيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية ، السلطة التشريعية موضع التنفيذ
ة من اختصاص الحكومة.)القانون داريتكون الص حيات التنفيذية واإل، ساسيقانون األيحددها ال

 (2005سطيني المعدلساسي الفلاأل
 (2015-2013 االستراتيجية)الخطة  الرؤية والرسالة
قليمي في تقديم الخدمات الحكومية بجودة شاملة الحكومة نحو تحقيق التميز اإلتسعى 

 وإلى تقديم الخدمات الحكومية لجميع مكونات المجتمع من خ ل االعتماد، من خ ل رسالتها
خذ لوجيا المعلومات الحديثة مع األو م تقنيات االتصال وتكنوباستخدا، طواقم بشرية مميزةعلى 

، المواطن الفلسطينيعلى  بعين االعتبار العديد من القيم التي تؤمن بها الحكومة وأهميها التركيز
 عطاءه الحق في مراقبة عمل الحكومة.إ الشفافية إزاءه و والسعي ل لتزام بمبدأ 

 وزارة الداخلية واألمن الوطني 2.3.2
يقع على عاتق وزارة الداخلية ، كثر أهمية في الحكومة الفلسطينيةلوزارات األ  ا أحدهي 

من توفير األ  و ، منيةوضبط الحالة األ  ، محاباةأو  فرض سيادة القانون على الجميع دون تمييز
 )موقع وزارة الداخلية(منية.زمات األ  حداث واأل  ومعالجة األ  ، للمواطن

من الوطني ) الشق المدني( عبر المراحل المتتابعة واأل  د تطور عمل الوزارة الداخلية وق
حيث وضعت لذل  خطة البناء  ،اتباع أقصر الطرق إلنجاز المعام تإلى  بهد  الوصول

ساسية التي يحتاجها المواطن والمتعلقة ات األتقدم الخدم واستطاعت أن  ، التنظيمي والهيكلي
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هتمت ا كما ، ..إلخ. وشهادات المي د ،هويةوبطاقة ال ،بشؤونه المدنية كإصدار جواز السفر
وقدمت ، الوزارة بتنظيم الحياة المدنية من خ ل رعاية ومتابعة ومراقبة منظمات المجتمع المدني

( لعام 1مثل قانون الجمعيات والهيئات االهلية رقم)، مشاريع القوانين لتنظيم الحياة المدنية
 ( المرجع السابقت الخيرية. )اوال ئحة التنفيذية لقانون الجمعي، (2000)

 رسالة الوزارة 1.2.3.2
ذات مسئوليات أخ قية واجتماعية ، من الوطني مؤسسة وطنية سياديةوزارة الداخلية واأل  

تساهم في تطوير مجتمع حر وديمقراطي في دولة فلسطينية مستقلة ذات ، وواجبات مدنية وأمنية
وإنشاء بنية أمنية مستقرة تحظى  ،القانون وفرض سيادة  ،من واألمانعن طريق توفير األ  ، سيادة

 (المرجع السابق) قليمي والدولي.الصعيد الوطني واإل  على  باالحترام والدعم
 الشق المدني -من الوطنيهداف العامة لوزارة الداخلية واألاأل 2.2.3.2
الخدمات المدنية للمجتمع من الوطني بتقديم الشق المدني بوزارة الداخلية واأليقوم 

 .(لوزارة الداخلية  االستراتيجيةة خطالوأهمه)
 من المي د حتى الوفاة. االوثائق المدنية التي تخصه شخصي  على  حصول المواطن -
الشراكة والتعاون بين أسس على  ،تسجيل جميع مؤسسات المجتمع المدني كافةعلى  العمل -

 الجسم الحكومي ورير الحكومي.
وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات  ،المؤسسي اري دتطوير الموارد البشرية والمادية والواقع اإل -

متلقي  ىبما يحقق أعلى مستوى رضا لد، لمعايير التميز المعتمدة اوذل  وفق  ، الع قة
 الخدمة.

 وزارة المالية 3.3.2
، تعتبر وزارة المالية من أهم المؤسسات المالية العاملة في فلسطين ولها رسالة محددة

وذل  من أجل ، وطنية الفلسطينية المالية بكفاءة وفاعليةبتطبيق سياسة السلطة ال ىنع  وهي ت  
والمساهمة ، موال العامةاأل إدارةتحقيق تنمية اقتصادية مستمدة من خ ل وضع أولويات اإلنفاق و 

وذل  بالتعاون مع ، عمل تنظيمي م ئم إطاروضمان وجود ، في وضع السياسات االقتصادية
 (2009، ات الع قة. )تقريرالمجلس التشريعي الفلسطيني والجهات ذ
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 رؤيـــة الـــوزارة 1.3.3.2
االزدهار من خ ل التنمية إلى  المساهمة في استقرار ونمو االقتصاد الوطني للوصول

 )موقع وزارة المالية( المستدامة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
 رســـالة الـــوزارة  2.3.3.2

وترشيد النفقات باالستعانة  ،اإليراداتالمال العام بكفاءة وفعالية من خ ل تنمية  إدارة
 (المرجع السابق) مدعمة بإجراءات رقابية.، مالية شفافة ونزيهة أنظمةب

 لوزارة المالية(  االستراتيجية)الخطة  لوزارة المالية  الستراتيجيةاألهداف  3.3.3.2
 وتوفير االحتياجات.، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، تعظيم جباية اإليرادات الضريبية -
 .إنفاق متوسط المدى إطاراإلنفاق العام ضمن  إدارةو ، رسم السياسة المالية الشاملة -
 تطوير آليات إعداد وتنفيذ موازنة البرامج واألداء بدقة وفاعلية. -
 .المال العام دارةقانوني مؤسساتي شامل إل إطاراعتماد  -
 أنظمةب دعما  عالي الجودة م إداري اإلنفاق العام بموجب نظام محاسبي ومالي و  إدارة -

 .وقوانين ونظام تقارير دوري 
 تنظيم وضبط المشتريات والممتلكات الحكومية. -
 ة وتعزيز الدور الفعال للتدقيق الداخلي.داريتطبيق إجراءات الرقابة المالية واإل -
 وتطوير استخدام وتوزيع الموارد البشرية والمادية في الوزارة بشكل فعال. -

 (المرجع السابق ):الفلسطينية مهام واختصاصات وزارة المالية 4.3.3.2
ومتابعة تحقيق وتحصيل اإليرادات العامة  للدولة وضع الخطط لتفنيد السياسة المالية -

ا  على صر  النفقات العامة وتنظيم الحسابات المتعلقة بهما واإلشر  ،وتوريدها للخزينة
 .ا للتشريعات المالية المعمول بهاوفق  

مين السيولة وتوجيه االستثمار الحكومي بما يتفق والسياسات أالتدفقات النقدية لت إدارة -
 .المالية والنقدية

واإلجراءات اسات المالية و دراسة األوضاع المالية والنقدية واالقتصادية وتحليلها وتقييم السي -
 .الضريبية

إعداد مشاريع التشريعات المالية المتعلقة باإليرادات العامة والنفقات العامة والعمل على  -
 .تطويرها وتحديثها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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بما يحقق االنسجام بين السياسات المالية  سلطة النقد الفلسطينية التعاون والتنسيق مع -
 .ل قتصاد الوطني والنقدية خدمة

واالتفاقيات وأي مواضيع أخرى ترتب  نظمةإبداء الرأي والمشورة في مشاريع القوانين واأل -
 .التزامات مالية

ا ألحكام القوانين ات وفق  شؤون التقاعد المدني والتعويض إدارةوتسوية الرواتب و  إدارة -
 .المعمول بها نظمةواأل

 .وتسوية الرواتب إدارة -
 .اا ومحاسبي  التعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر الحكومية لتدريب وتأهيل الكوادر مالي   -

 وزارة الحكم المحلي. 4.3.2
 هي الوزارة المسؤولة عن تطوير قدرات الهيئات المحلية وزارة الحكم المحلي الفلسطينية

حكم  إطاروتنمية مواردها لتصبو أكثر قدرة على تحقيق رفاهية مواطنيها في  دولة فلسطين في
 )موقع وزارة الحكم المحلي( .محلي رشيد
 : ارةرؤية الوز  1.4.3.2
 .التنمية المستدامة بمشاركة مجتمعية فاعلة قادر على تحقيق رشيد حكم محلي
 (المرجع السابق)رسالة الوزارة:  2.4.3.2

وزارة رائدة تعمل على بناء قدرات الهيئات المحلية وتنمية مواردها لتصبو أكثر قدرة على 
 (المرجع السابق) حكم محلي رشيد. إطارتحقيق رفاهية مواطنيها في 

 (المرجع السابق) :الوزارة "تيجيات "غاياتاسترا 3.4.3.2
 .تمكين الهيئات المحلية من امت ك قدرات مؤسساتية فاعلة  -
 رفع كفاءة الوزارة لتمكينها من التخطيط والتوجيه واإلشرا  على قطاع الحكم المحلي.  -
 المجتمعية في قطاع الحكم المحلي.تحقيق مزيد من الديمقراطية والشفافية والمشاركة  -
يز مفهوم الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاعين الخاص والعام للمساهمة في إحداث تعز  -

 تنمية محلية وتعزيز االستق ل المالي للهيئات المحلية.
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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 وزارة الخارجية  5.3.2
هي الوزارة المسؤولة عن الع قات الخارجية  وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية

 .بدولة فلسطين الدبلوماسية مع الدول األجنبية
 رؤية الوزارة: 1.5.3.2

في  اومقرر   اا مؤثر  في جعل القضية الفلسطينية عنصر   الرؤية العامة للوزارة تتمثل
 (الخارجيةزارة )موقع و  .الدبلوماسية الدولية

 (المرجع السابق: )مهام الوزارة 2.5.3.2
 :في مجال التحرك السياسي الخارجي

ده إزاء السياسة ا إطاروضع المواقف التفصيلية في  .1 دَّ ووضع ، من القضايا أي   لخارجية الم ح 
 وتحديد اآلليات والخطوات ال زمة لتنفيذها.، الخطط

الصهيوني وشرحه  -اع الفلسدطينيعرض المدوقف السياسي الفلسطيندي في مجدال الصر  .2
وإبراز الجهود ، وتوضيحه وترويجه للرأي العام العالمي وللمحافل السياسية والدبلوماسية

عملية الس م على مختلف  إطاروالمواقف الفلسطينية الم تَّخذة في ، الفلسطينية المبذولة
واإلقرار بالحقوق  من أجل تحقيق األهدا  الوطنية الفلسطينية، مسارات التفاوض وأطره

 الوطنية واإلنسانية للشعب الفلسطيني المكفولة بموجب القوانين واألعرا  الدولية.
د  داعم  إلى  والتوصل، العربية –العمل على تعميق الع قات الفلسطينية  .3 موقف عربي   م و حَّ

سته وتطوير مؤس، واإلسهام الجدي في تعزيز العمل العربي المشترك، للموقف الفلسطيني
 .وتعزيز دورها (جامعة الدول العربية)ى األول
 وزارة العدل  6.3.2

تسعى وزارة العدل وضمن مسؤوليتها المحورية والمركزية في قطاع العدالة وبالتنسيق مع 
استقرار النظام القانوني بما يواكب التطور السياسي و  تعزيز سيادة القانون إلى  بقية األطرا 

من أجل  األخرى بناء ع قة تكاملية بين مؤسسات العدالة لى إ إضافة  ، واالجتماعي والثقافي
 (العدل)موقع وزارة  العدالة وإلى الحكم الرشيد.إلى  األهدا  وال اياتإلى  الوصول

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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 الرؤية 1.6.3.2
 الحقوق العامةو  سيادة القانون بما يصون الحرياتو  قطاع عدل قادر على تحقيق

المستدامة و  الم ئم للتنمية الشاملة طاريوفر اإلو  يةبما يحفظ الكرامة اإلنسانو  المساواة و  الخاصةو 
 (المرجع السابق ).لدى المجتمع الفلسطيني في ظل دولة فلسطينية كاملة السيادة"

 الرسالة 2.6.3.2
المساهمة في تهيئة بيئة قضائية وقانونية ذات كفاءة وتحقيق العدالة لحماية الحقوق 

ورسم السياسات ، رقابة على الجهاز القضائيال وتطوير، وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص
وتمتين الروابط مع الجهات المحلية والدولية المعنية بعملية التقاضي ، التشريعية العصريةاألطر و 

 (المرجع السابق) والمساندة القانونية.
 (المرجع السابق): القيم 3.6.3.2

 ونزاهة.والنظر في قضاياهم بحيادية ، العدالة: ترسيخ مبدأ العدالة بين الناس -
المساواة: تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع في الحقوق والحريات  -

 ه.أفرادوإشاعة الطمأنينة بين 
 الشفافية: العمل على ترسيخ مبدأ الشفافية. -
وترسيخ مصداقية ، المصداقية: إرساء نهج مؤسسي قادر على الحصول على ثقة المواطن -

 القضاء.
حسين المستمر في األداء للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للجمهور وقطاع الجودة: الت -

 العدالة.
التواصل: نشر المعلومة القانونية والقضائية وتكريس التواصل الداخلي والخارجي وانفتاح  -

 القضاء على محيطه.
 داري اإل وقد حدد القانون اختصاصات وزير العدل فيما يتعلق بالنيابة العامة والقضاء واإلشراف

 )القانون الفلسطيني المعدل(  :على المحاكم على النحو التالي
وتعيين مقر ودوائر ، والتقني داري على المحاكم والرقي بمستوى األداء اإل داري اإلشرا  اإل -

 اختصاص محاكم الصلو ودوائر اختصاص كافة المحاكم النظامية.
 بالسلطة القضائية.مراقبة شؤون القضاء واعتماد مشروع الموازنة الخاصة  -
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حيث تضطلع النيابة باختصاصها في إقامة دعوى الحق ، المسؤولية عن النيابة العامة -
الذي يقوم بتعيين ، العام تحت مسؤولية وإشرا  السلطة التنفيذية من خ ل وزير العدل

وطلب ، ونقلهم خارج دائرة المحكمة المعينين أمامه ،مكان عمل أعضاء النيابة العامة
 يق معهم وإقامة الدعوى التأديبية عليهم.التحق

ة وهيئة قضايا دارية والنيابة اإلداريإعداد التشريعات إلنشاء المحكمة الدستورية والمحاكم اإل -
 الدولة.

للقرارات  اكمين المعتمدين لدى الوزارة وفق  وإنشاء سجل للمح، اعتماد المحكمين أنظمةإعداد  -
 المحكمين المعتمدين.الخاصة بقوائم  نظمةوالتعليمات واأل

تبادل الرأي في و  ،إقامة الع قات مع المؤسسات القانونية والحقوقية الوطنية والدولية -
 مختلف القضايا الحقوقية اإلنسانية.

المحددة سس بناء  على األ، إعداد وتنظيم مهنة الترجمة وإصدار رخص ممارسة المهنة -
وإنشاء سجل للمترجمين المرخصين في  ،التنفيذية الخاصة بذل  نظمةبموجب القانون واأل

 وزارة العدل.
 الدراسات القانونية.و  وإعداد األبحاث، المسؤولية عن ديوان الفتوى والتشريع -
 تطوير الوزارة ورفع كفاءة وقدرات الموظفين. -
  إنشاء المعهد القضائي الفلسطيني. -
مما يسهم في  ،جمع ونشر وحفظ الوثائق والتشريعات واألبحاث والمعلومات ورير ذل  -

 قطاع العدالة. إدارةتحسين 
 متابعة مركز الطب الشرعي والمعمل الجنائي وتولى إدارته. -
 متابعة شكاوى المواطنين من خ ل وحدة شكاوى المواطن وحقوق اإلنسان -

 وزارة األوقاف والشئون الدينية  7.3.2
المجتمع  وتعد  وزارة األوقا  والشئون الدينية من المؤسسات الحكومية الفاعلة في

والنهوض به لتحقيق ، اوفكري   اواجتماعي   المجتمع ثقافي  ا لها من دور في دعم ام  ل   ،الفلسطيني
ا وفكر ا وتعنى بشؤون  وتوثيق ع قة المجتمع بالدين اإلس مي. والوزارة تطبق اإلس م منهج 

 وقا ()موقع وزارة األ .المسلمين
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 :رسالة الوزارة 1.7.3.2
سبيل إلى  العمل على إظهار األخ ق والقيم اإلس مية بالدعوةو ، تبليغ الدعوة اإلس مية

 (المرجع السابق) .عن ال لو والتعصب المقيت اى بالحكمة والموعظة الحسنة بعيد  هللا تعال
 وقا (لوزارة األ  االستراتيجية)الخطة  :العامة للوزارة  الستراتيجية 2.7.3.2

 :والشئون الدينية في اآلتيات التي تتبناها وزارة األوقاف الستراتيجي تتمثل 
تثبيت العقيدة وتعزيز الثقافة اإلس مية في المجتمع الفلسطيني وفق منهج أهل السنة  -

 .والجماعة
نشر التعليم الشرعي من أجل تخريج نوعية متخصصة من الدعاة المتميزين والملتزمين دين ا  -

 .وعلم ا قادرين على الحوار والمناقشة والتوجيه واإلرشاد
 .والعمل على تنميتها واستثمارها االستثمار األمثل، فظة على األم ك الوقفيةالمحا -
تخفيف األعباء عن كاهل أبناء الشعب الفلسطيني بدعم األسر الفقيرة مادي ا واجتماعي ا عبر  -

  .كافة لجان الزكاة التابعة للوزارة المنتشرة في أنحاء الوطن
 .رفع مستوى خدمات الحج والعمرة -
 .برامج التنمية المجتمعية ذات الع قة بالعمل النسائي التوسع في -
وتخريج ، وتنمية القائمين على تحفيظه، رفع مستوى إقبال المواطنين على القرآن الكريم -

 .الحفظة المتقنين
واالهتمام ، المساجد بطريقة تكون معها قادرة على أداء رسالتها على أكمل وجه إدارة -

 .المعمارية للمساجدبالجوانب الفنية واإلنشائية و 
 .اقتناء المخطوطات اإلس مية وحفظها بطريقة عصرية سهلة االنتفاع -
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 تمهيد
، ابقة بمثابدددة البوصدددلة التدددي تصدددحو طريدددق البحدددث العلمدددي وخطددداهتعتبدددر الدراسدددات السددد

وذلددد  مدددن أجدددل ، وتعدددرفهم علدددى خطدددى مدددن سدددبقهم فدددي البحدددث العلمدددي، وتوسدددع مددددارك البددداحثين
 وتجنب التكرار.، االستفادة والتطوير للعملية البحثية

وتدم ، ا ما مع موضوع دراسدته الحاليدةوقد تناول الباحث بعا الدراسات التي تتقارب نوع  
اوضع ملخص ل فيده الهدد  مدن الدراسدة والمنهجيدة ومجتمدع  لدراسات التي تدم استعراضدها موضدح 
تدم كل دراسة، حيدث وكذل  أداة الدراسة وأهم النتائج والتوصيات التي توصلت لها ، وعينة الدراسة

 تدددميدددة، و جنبالعربيدددة، والدراسدددات األ تقسددديم الدراسدددات السدددابقة إلدددى الدراسدددات المحليدددة، والدراسدددات
التعليدددق عليهدددا مدددن حيدددث الموضدددوع، وحيدددث الدددربط بدددين  تدددمَّ لدددى األقددددم، و عرضدددها مدددن األحددددث إ

تدم عدرض الفجدوة البحثيدة فدي نهايدة لمدنهج، وحيدث أداة الدراسدة، و المت ير المستقل والتابع، حيدث ا
 .الفصل

 ملخص الدراسات السابقة: (1جدول رقم )

 الدراسات الفلسطينية

 2016و سعدة، أب 2017أبو شعبان، 
 2014البحيصي،  2015جودة، 
 2013العشي،  2013، الدجني
 2012بشير،  2012الحلو،
 2011قاسم،  2011شراب،
 2009ديب،  2009الفرا، 

 2006نافع،

 الدراسات العربية
 2012محمد ومطهر،  2015، بوعزيزي 

 2010، النسور 2011خليف وديراني، 
 2010الشهري، 

 ت الجنبيةالدراسا
2013 ،Saada Mahalli,2013 

Julian, 2013 Goldman, 2006 
2004, Gallimore 

 الرسائل السابقة. ىجرد بواسطة الباحث بالعتماد عل
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 الفلسطينيةالدراسات  :أولً  1.3
قرار األمني بوزارة في صنع ال الستراتيجي "أثر التفكير  (:2017، دراسة ) أبو شعبان .1

 من الوطني الفلسطيني". الداخلية واأل
قرار األمني بوزارة في صنع ال االستراتيجي أثر التفكير  إلى التعر  هدفت الدراسة

الباحث االستبانة كأداة  استخدم ولتحقيق أهدا  الدراسة ، من الوطني الفلسطينيالداخلية واأل
مجتمع الدراسة من  وتكون ، استخدام المنهج الوصفي التحليلي كما تمَّ ، رئيسية لجمع البيانات

من الداخلي من رتبة رائد فما فوق حيث قام جميع العاملين في الوظائف اإلشرافية في جهاز األ
ا137الباحث باختيار عينة شاملة بل ت )  .( موظف 

 -: أهمها نتائج منإلى  ت الدارسةلوتوص
ارة في وز ية لدى العاملين في المستويات اإلشراف االستراتيجي مهارات التفكير  ى مستو 
توجد ع قة طردية بين واقع %(، 71.16من الوطني كان بدرجة كبيرة بنسبة )الداخلية واأل

ية في وزارة وصنع القرار األمني لدى العاملين في الوظائف اإلشراف االستراتيجي التفكير 
درجة ب االستراتيجي يؤثر بعد ممارسة التفكير (، 0.469من الوطني بدرجة ارتباط )األو  الداخلية

 %(. 21أعلى من باقي األبعاد في صنع القرار األمني بنسبة )
 وكانت أهم توصيات الدارسة: 

في وزارة الداخلية واألمن الوطني  االستراتيجي بضرورة تعزيز ممارسة التفكير 
 الفلسطيني. 

مقترح لتطوير أداء قيادات منظمات المجتمع المدني  أنموذج" :(2016 ،أبو سعدة)دراسة  .2
 ".ل لتطوير األداء المؤسسي في ضوء معايير التميزكمدخ

في طاع رزة المجتمع المدني في قمنظمات  تواقع أداء قياداهدفت الدارسة التعر  إلى  
 ةداريالجوانب اإل - ء ة بالعمطاء المرتبألدج ائ)نتا ز تبعا  لمجاالتضوء معايير )بالدريج( التمي

الدارسة تبعت ا، كفاءة العمليات الداخلية( –وارد البشرية نتائج األداء المرتبطة بالم – والمالية
وبل ت عينة الدراسة ، يةاألولكأداة لجمع المعلومات االستبانة عداد وتم إ ، المنهج الوصفي التحليلي

(366.) 
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 :أهمها نتائج منإلى  ت الدارسةلوتوص
 ≤ α)مستوى  ال توجد فروق عند، المجتمع المدني توير أداء قياداطلت أنموذجبناء 

المجتمع  ظماتمنت وير أداء قيادال تطالعينة حو  أفرادء رااستجابة آ طاتبين متوس( 0.05
 سنوات، العلمي لالمؤه، ة العمريةئالف، )الجنسإلى  ت عزى  زالمدني في ضوء معايير التمي

 الخدمة(.
  وكانت أهم توصيات الدارسة: 

جراء التحسينات االزمة خ ل وإ، مدنيوتطبيقه في منظمات المجتمع ال نموذجاعتماد األ
 فترة التطبيق.

في  EFQM(: " واقع تطبيق ممكنات التميز المؤسسي األوروبي 2015دراسة )جودة،  .3
 ديوان الموظفين العام بقطاع غزة.

( EFQMواقع تطبيق ممكنات التميز المؤسسي االوروبي ) إلىهدفت الدراسة التعر  
ولتحقيق أهدا  داري المؤسسي في ديوان الموظفين العام، ومحاولة الوصول لتطوير العمل اإل

االستبانة كأداة لجمع  استخدم بع الباحث المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الحالة، و الدراسة اتَّ 
 زة.ب  ديوان الموظفين العامفي  ( موظف ا88البيانات األولية، وبل ت عينة الدراسة )

 ا:هت الدارسة إلى نتائج منلوتوص 
وجد فروق ال ت%(، 52.03غ )لتطبيق نموذج التميز المؤسسي بللمستوى الكلي ا 

معنوية بين متوسطات استجابة المبحوثين حول تطبيق نموذج التميز المؤسسي االوروبي 
EFQM   عزي للمت يرات الديم رافية.ت 

دراسة  -عاملين في تحقيق التميز المؤسسي "دور تمكين ال :( 2014 ،البحيصي)دراسة  .4
 الكليات التقنية في محافظات قطاع غزة".على  يدانيةم

دور تمكين العاملين في تحقيق التميز المؤسسي _ دراسة إلى  التعر  هدفت الدراسة
بع الباحث ولتحقيق أهدا  الدراسة اتَّ ، الكليات التقنية في محافظات قطاع رزةعلى  ميدانية

وبل ت ، يةاألولاالستبانة كأداة لجمع البيانات  استخدم و ، المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الحالة
ا205عينة الدراسة ) وشملت العينة الموظفين ، في الكليات التقنية في قطاع رزة ( موظف 

 كاديميين. ين واألدارياإل
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 ا:هنتائج منإلى  ت الدارسةلوتوص
يز المؤسسي ى توفر التمليات التقنية قيد الدارسة يوافقون علالعينة المبحوثة في الك أفراد

توجد ع قة أنَّه رت النتائج هكما أظ، والخدماتي ( بدرجة كبيرة، والبشري ، بجميع أبعاده )القيادي
 ت التالية:رامت يلعزى لي   في دور التمكين في تحقيق التميز المؤسسي حصائيةإذات داللة 

وجود ع قة لى إ كما أشارت النتائج، والعمر(، وات الخدمةنوس، يميلوالمستوى التع، يةل)الك
عزى لمت ير الجنس ولصالو ي بين التمكين في تحقيق التميز المؤسسي حصائيةإذات داللة 
 الذكور. 

 وكانت أهم توصيات الدارسة: 
ومات وفرق العمل لوالمشاركة بالمع داري ضرورة وجود الثقافة التنظيمية والتفويا اإل

 هوم التميز وتبنيهعريف الموظفين بمفبت تهتمت التي رازيادة الدو ، لتحقيق التميز المؤسسي
ور هبات الجملبية طلى تللدى القيادة في الكميات تعمل ع استراتيجيةدا  هبني أ تو ، تيجيةراكاست

 .  الكمياتلخدمة من تلالطالب ل
واقع األداء المؤسسي في مدارس دار األرقم بمحافظات غزة في (: "2013 ،الدجني) ،دراسة .5

 ."لتميز وسبل تطويرهاألوروبي ل نموذجضوء األ 
واقع األداء المؤسسي في مدارس دار األرقم بمحافظات رزة إلى التعر   هدفت الدارسة

، بع الباحث المنهج الوصفي التحليليات  و ، األوروبي للتميز وسبل تطويره نموذجاأل في ضوء
ا178وبلغ عينة الدراسة)، واستخدام أداة االستبانة ل لمجتمع الحصر الشام استخدم و ، ( موظف 

 الدراسة.
 من أهمها: ، عدة نتائجإلى  وقد توصلت الدارسة

بل ت درجة تقدير العاملين في مدارس دار األرقم بمحافظات رزة ل داء المؤسسي 
إحصائية بين  داللة وجود فروق ذات(، 70.24) األوروبي للتميز نموذجضوء األ لمدارسهم في

عدم وجود فروق ذات ، داري لمسمى الوظيفي اإللصالو أصحاب ا، ت العاملينامتوسطات تقدير 
، التخصص األكاديمي، لمت ير )الجنس ت عزى ت العاملين راداللة إحصائية بين متوسطات تقدي

 (.سنوات الخدمة
 وكانت أهم توصيات الدارسة: 

 ا.ك المعنيين في وضعهرابحيث تكون واضحة ومعلنة مع إشة االستراتيجيتحديث الخطة 
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 المنظمات في العليا دارةاإل أداء على الستراتيجي  التفكير أثر: "(2013 ،العشي) ،دراسة .6
 ".غزة قطاع في التأهيل مجال في الحكومية العاملة غير

 في العليا دارةاإل أداء على االستراتيجي  التفكير أثرإلى  التعر  الدراسة هذه تهد 
 على الدراسة واعتمدت. زةر قطاع في التأهيل مجال في العاملة الحكومية رير المنظمات
 رئيسة كأداة  االستبانة باستخدام الميدانية الدراسة أسلوب جانبإلى  التحليلي الوصفي المنهج
 لمجتمع الشامل الحصر طريقة باستخدام الباحثة قامت وقد للدراسة األساسية البيانات لجمع
 دارةاإل مجالس وأعضاء ةدار اإل مجالس برؤساء المتمثلة العليا دارةاإل من والمكون  الدراسة
 في التأهيل قطاع في العاملة الحكومية رير المنظمات في المشاريع ومديري  المؤسسات ومديري 
 .شخص (95) بواقع جمعية (26) عددهم والبالغ رزة قطاع

 : أهمها من النتائج من العديدإلى  الدراسة خلصت وقد
 في الحكومية رير المنظمات في لياالع دارةاإل لدى االستراتيجي  التفكير عوامل تتوافر

في المنظمات رير الحكومية لدى اإلدارة العليا يتوفر االبداع ، (%79.51) بنسبة رزة قطاع
في لدى اإلدارة العليا تتوفر المساءلة ، (%78.11)المعاقين بنسبة  لالعاملة في مجال تأهي

تتوفر المدخل ، (%77.68)ة المعاقين بنسبتأهيل المنظمات رير الحكومية العاملة في مجال 
المعاقين تأهيل في المنظمات رير الحكومية العاملة في مجال لدى اإلدارة العليا المستقبلي 

في المنظمات رير الحكومية العاملة لدى اإلدارة العليا تتوفر إدارة الصراع ، (%82.28)بنسبة 
في لدى اإلدارة العليا  تتوفر التفكير المنظم، (%78.93)المعاقين بنسبة تأهيل في مجال 

 .(%79.04)المعاقين بنسبة تأهيل المنظمات رير الحكومية العاملة في مجال 
 : أهمها توصيات عدةإلى  الدراسة وتوصلت

 الحكومية رير المنظمات مديري  لدى االستراتيجي  التفكير عوامل اعتماد ودعم تعزيز
 في العليا اإلدارة لدى الوعي زيادة على العمل، األداء مستوى  لتحسين الع قة ذات والمؤسسات
  .المؤسسات هذه إدارة في االستراتيجي  منهج التفكير تبني أهمية حول الحكومية رير المنظمات

 إدارةوعالقت  ب الستراتيجي "درجة ممارسة كليات التربية للتخطيط  :(2012، دراسة)بشير .7
 الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس".

وع قته  االستراتيجي درجة ممارسة كليات التربية للتخطيط إلى التعر   دفت الدارسةه
الباحث المنهج  استخدم و ، الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بها إدارةب
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ن مجتمع الدارسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية بكليات التربية في وتكو  ، الوصفي التحليلي
وتم  ( عضو ا158والبالغ عددهم )، األقصى(، األزهر، لفلسطينية الث ث )اإلس ميةالجامعات ا

كأداة  الباحثة االستبانة تاستخدم و ، جتمع الدارسة بطريقة المسو الشاملمأخذ العينة من كامل 
 .يةاألولجمع المعلومات 

 من أهمها:، عدة نتائجإلى  وقد توصلت الدارسة
 درجة متوسطة بنسبة االستراتيجي ربية لعمليات التخطيط بل ت درجة ممارسة كليات الت

، %(41 .62) بل ت درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة درجة متوسطة بنسبة%(، 68.94)
العينة لدرجة ممارسة كليات  أفرادت ار يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقد

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ، عةعزي لمت ير الجامت   االستراتيجي التربية للتخطيط 
عزي لمت ير العينة لدرجة تطبيق كليات التربية لمعايير الجودة الشاملة ت   أفرادت ار ديمتوسطات تق

العينة لدرجة  أفرادت اتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقدير ، المؤهل العلمي
 . عزي لمت ير المسمى الوظيفيتطبيق كليات التربية لمعايير الجودة الشاملة ت  

 وكانت أهم توصيات الدارسة: 
باعتبار عامل عدم ،  االستراتيجيةعند إعداد الخطط  ة االستراتيجياالهتمام بالبدائل 

ت السياسية واالقتصادية التي تؤثر على عملية االفلسطينية وكثرة الت ير  ر في البيئةااالستقر 
ليتسنى لها أن تقوم بمهامها في ، دة في كل جامعةتفعيل دور وحدة ضمان الجو ، التطبيق
 دة. الجو  إدارةتطبيق 

 غير الحكومية المنظمات في الرشيد الحكم مبادئ تطبيق دور" :2012 )،الحلو) ،دراسة .8
 ".المستدامة التنمية تحقيق في غزة قطاع في

 منظمة (100) أكبر في الرشيد الحكم مبادئ تطبيق دورإلى  التعر  الدراسة هذه هدفت
 في المستدامة التنمية تحقيق في المنظمات هذه مساهمة على وأثرها رزة قطاع في حكومية رير

 الباحث أعدَّ  كما، التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم  الدراسة هذه وإلجراء، المجتمع
 نفيذيون الت يرينوالمد دارةاإل مجلس رؤساء على توزيعها وتم، رئيسية كأداة  البحث ل رض استبانة
 أصل من استبانة (145) استرداد تم وقد رزة قطاع في حكومية رير منظمة مائة ألكبر

 .توزيعها تم استبانة (200)
 



63 
 

  :الدراسة نتائج أهم من وكان
 بنسبة رزة قطاع في الحكومية رير المنظمات في الرشيد الحكم مبادئ تطبيق يتم

، والمساواة  العدل، المساءلة) مبادئ يقبتطب الحكومية رير المنظمات تقوم حيث، %(77.77)
، ال مركزية،  االستراتيجية الرؤيا، والكفاءة الفاعلية (القانون  حكمو ) الداخلية نظمةاأل، اإلجماع
 الرشيد للحكم اإليجابية اآلثار نحو المنظمات هذه لدى عام وعي تظهر مقبولة بنسب( الشفافية

 الحكم مبادئ تطبيق بين( 0.05) عند إحصائية ةدالل ذات طردية ع قة وجودي، إدار  أسلوبك
 تحقيق في والمساهمة الداللةمستوى  وبين رزة قطاع في الحكومية رير المنظمات في الرشيد
 واالجتماعية االقتصادية التنمية تحقيق في المبادئ تل  تطبيق يساهم حيث، المستدامة التنمية
 .المجتمع في والبيئية
  :الدراسة وأوصت

 تطبيق لتعزيز داخلية ولوائو عملية آليات بوضع الحكومية رير المنظمات يامق ضرورة
 على لإلشرا  متخصصة بجهات واالستعانة، ةدارياإل المراحل مختلف في الرشيد الحكم مبادئ
 .المنظمة في التطبيق هذا وتقييم

 دراسة – القرارات اتخاذ عملية على الستراتيجي  الذكاء أثر": 2011)، قاسم) ،دراسة .9
 ."لألونروا التابع اإلقليمي غزة مكتب في المديرين على تطبيقية

 القرارات اتخاذ عملية على االستراتيجي  الذكاء أثرإلى  التعر  الدراسة هذه تهد 
 أثر على التعر  الدراسة تشمل كما، ل ونروا التابع اإلقليمي رزة مكتب في العاملين المديرين

 المشر  وعدد ،الوظيفية والدرجة ،العلمي والمؤهل ،الخبرة واتسنو  ،والعمر، الجنس) من كل
 الوصفي المنهج على الباحثة اعتمدت .القرارات اتخاذ وعملية االستراتيجي  الذكاء على( عليهم

 يرينالمد من والمكونة، الدراسة عينة آراء الستط ع االستبانة استخدام تم ولقد، التحليلي
 هذا مثل حيث، امدير   (94) عددهم بلغ والذين، ل ونروا التابع يمياإلقل رزة مكتب في العاملين
 .الدراسة في الشامل الحصر أسلوب استخدم  كما، الدراسة مجتمع العدد

 :الدراسة نتائج أهم من وكان
 تفكير، االستشرا ) االستراتيجي  الذكاء عناصر بين إحصائية داللة ذات ع قة وجود 
 مكتب في العاملين للمديرين القرارات اتخاذ وعملية ة(الشراك، الدافعية، ةالمستقبلي الرؤية، المنظم
 المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال ، ل ونروا التابع اإلقليمي رزة
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 والوظيفية الشخصية للصفات ت عزى  القرارات اتخاذ عملية على االستراتيجي  الذكاء أثر حول
 (.الوظيفية الدرجة، العلمي المؤهل، لخبرةا، العمر، الجنس)

 :الدراسة أوصت وقد
 واإلسهام المطلوبة بالمعلومات األونروا تزويد مهمتها االستراتيجي  للذكاء وحدة بتشكيل 

 مراقبة جانبإلى  معهم التعامل وقنوات خدماتها من المستفيدين بصدد مستقبلها معالم رسم في
 وذل ، إزاءها المناسب الموقف اتخاذ في يريهامدر  مساعدة، أنشطتها في تؤثر التي الت يرات
 .رزة قطاع في ال جئين حياة معالم رسم في يساعد

دراسـة  –وعالقت  بـالميزة التنافسـية"  الستراتيجي : " التخطيط (2011،)شراب ،دراسة .10
 . "دوية في محافظات غزةميدانية في شركة توزيع األ

لميزة التنافسية وع قته با االستراتيجي ممارسة التخطيط واقع إلى التعر   هدفت الدراسة
 أسلوبو ، من خ ل اتباع المنهج الوصفي التحليلي، دوية في محافظات رزةلشركات توزيع األ

ت توزيع االدوية اوالمديرين في شرك دارةالحصر الشامل لمجتمع الدراسة المكون من مجالس اإل
 ية. األولتم استخدام االستبانة كأداة لجمع المعلومات  ،ا( مبحوث  74حيث بلغ مجتمع الدراسة )

 عدة نتائج من أهمها:إلى  توصلت الدراسة
وتحقيق الميزة  االستراتيجي وجود ع قة ذات داللة إحصائية بين ممارسة التخطيط 

وجود فروق ، ل (للشركات موضوع الدارسةالتكلفة األق، اإلبداع، التنافسية المتمثلة في )التمايز
 االستراتيجي ات داللة إحصائية في استجابات مجتمع الدارسة حول كل من ممارسة التخطيط ذ

عدم وجود فروق ذات داللة ، المديرينلمت ير عمر  ت عزى والميزة التنافسية في هذه الشركات 
في هذه الشركات  االستراتيجي إحصائية في استجابات مجتمع الدارسة حول ممارسة التخطيط 

 سنوات الخدمة(.، )المؤهل العلمي للمديرينت الشخصية امت ير لل ت عزى 
دوره في تطوير قيادات األمن الوقائي و  الستراتيجي التفكير  : "(2009، دراسة )ديب .11

 ".الفلسطيني
لدى قادة األمن  االستراتيجي مدى توافر مهارات التفكير إلى التعر   هدفت الدراسة
ى ممارسة قادة األمن الوقائي الفلسطيني التفكير التعر  على مدو ، الوقائي الفلسطيني

وأهميته في تطوير قادة  االستراتيجي بيان دور التفكير وكذل  ، في مجال العمل االستراتيجي 
، مجتمع الدراسة من قادة األمن الوقائي الفلسطيني قطاع رزة وتكون ، األمن الوقائي الفلسطيني
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، برتبة )رائد ا( قائد   251م( والبالغ عددهم )  2009ممن هم على رأس العمل في العام ) 
 استخدم و ، طبق الباحث المنهج الوصفي بمدخله المسو االجتماعيو ، لواء(، عميد، عقيد، مقدم
ولطبيعة الظرو  األمنية في ، ( عبارة 54التي تكونت في صورتها النهائية من )  االستبانةأداة 

اختيار عينة عشوائية طبقية تناسبية إلى  أ الباحثلجو ، وتعذر إجراء المسو الشامل، قطاع رزة
وجمع البيانات المطلوبة وتحليلها واستخراج  االستبانةوقام الباحث بتوزيع ، ا( قائد  154قوامها )

 النتائج المحققة ألهدا  الدراسة
 :أهمها نتائج منإلى  ت الدارسةلوتوص

، قائي الفلسطيني بدرجة متوسطةلدى قادة األمن الو  االستراتيجي توافر مهارات التفكير 
( من  8، 14)مدير دائرة فأعلى( والذين يشكلون ما نسبته )  داري القادة ذوي الموقع اإلوأن 

يمارس قادة األمن ، بدرجة عالية االستراتيجي مجتمع الدراسة تتوافر لديهم مهارات التفكير 
يرى قادة األمن و ، ة متوسطةفي مجال العمل بدرج االستراتيجي الوقائي الفلسطيني التفكير 

 في تطوير القيادات األمنية. ادور مهم جد   االستراتيجي للتفكير  الوقائي أنَّ 
 وقد أوصت الدراسة:

تكوين فرق مرجعية قيادية ذات قدرات وخبرات متميزة توكل لها مهمة تطبيق التفكير ب
 االستراتيجي مجال التفكير من خ ل مراجعة تجارب رائدة في ، في األمن الوقائي االستراتيجي 

االهتمام بتوفير المتطلبات وتذليل المعوقات المستخلصة من ، للبدء من حيث انتهى اآلخرون 
 . االستراتيجي قبل وأثناء الشروع بعملية تطبيق التفكير ، الدراسة الحالية

فـي  الهليةلدا قادة المنظمات  الستراتيجي مستوا التفكير  "(: 2009، الفرا)دراسة  .12
 ." قطاع غزة

العليا في المنظمات  دارةاإل االستراتيجي  لدىالتفكير مستوى إلى  التعر  هدفت الدراسة
كما ، الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الظاهرة استخدم وقد ، االهلية في قطاع رزة

( 98مع الدراسة )حيث بلغ مجت، يةاألولعداد استبانة كأداة للكراسة لجمع البيانات قام الباحث بإ
 الحصر الشامل مجتمع الدراسة.  أسلوبالباحث استخدم و  موظف ا

 العديد من النتائج أهمها:إلى  وقد توصلت الدراسة
%( 74تفكير استراتيجي مناسب بلغ )مستوى  المنظمات االهلية في قطاع رزة لديها أنَّ 

 هلية.المؤسسات األ ديات التي تتعرض لهاتعزيز بما يناسب حجم التحإلى  ولكن يحتاج
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 وقد أوصت الدراسة:
لبرنامج عمل سنوي لتعزيز التفكير  عمل ودورات تدريبية مستمرة وفق ا عقد ورش

 هلية في قطاع رزة. االستراتيجي  لدى الفئة العليا في المنظمات األ
مؤسسات  في الستراتيجي  والتفكير البتكار بين العالقة": 2006 )،نافع) ،دراسة .13

 ."غزة قطاع في الفلسطينية صحةال وزارة
 مؤسسات في االستراتيجي  والتفكير االبتكار بين الع قة إلىالتعر   الدراسة تهد 

 المنهج ةسدراال هذه في الباحثة تاستخدم  وقد،  رزة قطاع في الفلسطينية الصحة وزارة
 هذا يحتوي ، بحثلل اخصيص   إعداده تم استبيان في للبحث الرئيسية األداة  تمثلت وقد ،الوصفي
 على يحتوي  األول رئيسية. القسم أقسام ث ثة على موزعة، م لق سؤاال   (86) على االستبيان

 الثاني عمله. القسم لمكان التنظيمية والخصائص للموظف الشخصية بالجوانب تتعلق أسئلة
 يربالتفك فيتعلق الثالث القسم أما الصحة وزارة في باالبتكار تتعلق أسئلة على يحتوي 

 .الصحة وزارة في االستراتيجي 
  الدراسة نتائج أهم من وكان

 كل، االستراتيجي  والتفكير االبتكار من كل في إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم
أو  السابقة الخبرةأو  الوظيفي الموقعأو  الدراسي المؤهلمستوى  إلى نعزيها أنَّ  يمكن، حدة على

 درجة وجود، جانبإلى  فالموظ فيه يعمل الذي القسمأو  الموظف فيها يعمل التي المحافظة
 موجود االستراتيجي  التفكير أنَّ  إال، الصحة وزارة في االبتكار من %(68.56بل ت ) ضعيفة
 وأنَّ  ،االستراتيجي والتفكير االبتكار بين االرتباط من عالية درجة وجود مع أعلى بدرجة فيها
 .االستراتيجي التفكيرأو  ل بتكار دعم أي تقدم وال لل اية سلبية الصحة وزارة في البيئة
  :الدراسة أوصت وقد

 والتفكير االبتكار لدعم المناسبتين والثقافة البيئة ببناء الصحة وزارة تهتم أن   بضرورة
 التعدي ت إجراء ، الصحة وزارة في المنهجية والقواعد النظم تطوير ودعم داخلها االستراتيجي 

  ،االستراتيجي والتفكير االبتكار دعمإلى  يؤدي بما الصحة لوزارة التنظيمي كلالهي في ال زمة
 .الصحة وزارة في االستراتيجي  بالتفكير تعني محددة جهة وإنشاء
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 الدراسات العربية  ثانًيا: 2.3
ـــوعزيزي ) ،دارســـة .1 ـــتع(2015 ،ب ـــر ال ـــم التنظيمـــي عل: "أث ـــر ل  الســـتراتيجي ى التفكي

 وم التســيير بجامعــةلــوم القتصــادية والتجاريــة وعلــلعيــة الحالــة أســاتذة كدراســة 
 ."محمد خضير

قد اعتمد الباحث و ، االستراتيجي ى التفكير لالتنظيمي ع لمدفت الدارسة لمعرفة أثر التعه
 لومية العلجميع أساتذة ك هد المجتمع المست لقد تمثو ، صفي في إعداد الدارسةو ج الهالمن

في حين ا ( أستاذ  167) عددهمالبالغ محمد خيضر ارية بجامعة التج لومالعو التسيير  االقتصادية
الباحث االستبانة كأداة لجمع المعلومات  استخدم وقد ، ( أستاذ ا 70شكلة عينة الدراسة ) 

 ية. األول
 :أهمهاعدد من النتائج إلى  ت الدارسةلوقد توص
 فرادسلوك األ عديلوتت يير  لخ  نم االستراتيجي ى التفكير لالتنظيمي يؤثر ع لمالتع
، زمة للتوفيق والتعامل مع معطيات البيئة الجديدة تمكينهم وإكسابهم المهارات الو  وممارساتهم

 وما تحمله من فرص وتهديدات بشكل يمكن المنظمة من خ له الفوز بسباق التطور واالرتقاء
يمي ) تعزيز التعلم أثر ذو داللة إحصائية للتعلم التنظ توجد مصا  المنظمات المتميزة، إلى 

أساتذة كلية  لدى االستراتيجي التفكير على  التفكير المنظم(، تشجيع التعلم التنظيمي، التنظيمي
 %(. 28.2العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة بسكرة حيث بل ت )

 وقد أوصت الدارسة:
التفكير على  ده المختلفةالتأكيد على أهمية وعي األساتذة لدور التعليم المنظم بأبعا

وذل  من خ ل المشاركة في تحديد  ل تعلم كيفية التفكير استراتيجي امن خ ، االستراتيجي 
في مختلف  االستراتيجي دراسة المعوقات التي تؤثر في عملية التفكير المستقبلية للكلية،  الرؤية

 ووضع الحلول المناسبة له.، القطاعات وأهم مقومات تطبيقه
لـدا القيـادات الرياضـية  السـتراتيجي مسـتوا التفكيـر  : "(2012، ة )محمـد ومطهـردراس .2

 ".في اليمن
لدى القيادات الرياضية في  االستراتيجي مستوى التفكير إلى  لتعر هدفت الدراسة 

 االستراتيجي الفروق في مستوى التفكير إلى  وكذل  التعر ، المؤسسات الرياضية في اليمن
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، نوع المؤسسة)لمت يرات  ت عزى رياضية في المؤسسات الرياضية في اليمن لدى القيادات ال
واشتملت العينة على ، االستراتيجي الباحثان مقياس التفكير  استخدم و  (الخبرة، المؤهل العلمي

االتحادات ، مبيةاألولاللجنة )ا يمثلون قيادات المؤسسات الرياضية في اليمن فرد   (111)
 .(لرياضيةاألندية ا، الرياضية

 :أهمهاعدد من النتائج إلى  ت الدارسةلوقد توص
ولم يكن للخبرة والمؤهل ، هناك ضعف في مستويات التفكير التخطيطي والتجريدي 

كما أظهرت ، لدى القيادات الرياضية اليمنية االستراتيجي العلمي تأثير على مستوى التفكير 
 .ذوي المؤه ت العلمية العلياالنتائج تفوق في مستوى التفكير التشخيصي لصالو 

 وقد أوصت الدارسة:
 دارةكبر بإعداد القادة الرياضيين من خ ل الدورات المتخصصة باإلأاالهتمام بشكل 

والتفكير  االستراتيجي وباستخدام مقاييس التخطيط ، االستراتيجي والتخطيط  ة االستراتيجي
 الرياضية. بشكل دوري للتعر  على مستوى القيادات االستراتيجي 

ــــي ،دراســــة .3 ــــف وديران ــــوذج : "(2011، )خلي ــــر  إداري  أنم ــــوم التفكي ــــرح لتطــــوير مفه مقت
 ".األردنلمديري المدارس الثانوية الحكومية في  الستراتيجي 

لمديري  االستراتيجي لتطوير مفهوم التفكير  إداري  أنموذجاقتراح إلى  هدفت الدراسة
ن خ ل تطوير استبانة تم توزيعها على عينة الدراسة م، األردنالمدارس الثانوية الحكومية في 

مجتمع الدراسة من مديري المدارس الثانوية الحكومية في مديريتي  أفرادالمكونة من جميع 
ومديرة للعام الدراسي  ا( مدير  115والبالغ عددهم )، ى والثانية في عماناألولالتربية والتعليم 

 . (م2008/  2007)
 :أهمهاعدد من النتائج إلى  ت الدارسةلوقد توص
وممارسته مرتفعة لدى مديري المدارس  االستراتيجي كانت درجة إدراك مفهوم التفكير  

بينت النتائج عدم وجود فروق ذات ، وبالنسبة لمت يرات الدراسة ،األردنالثانوية الحكومية في 
لمفهوم التفكير  ردناألداللة إحصائية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في 

 . دارةوالخبرة في مجال اإل، والمؤهل العلمي، لمت يرات الجنس ت عزى االستراتيجي 
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 وقد أوصت الدارسة:
لمديري المدارس الثانوية  االستراتيجي مقترح لتطوير مفهوم التفكير  إداري  أنموذجبناء 
 داري اإل نموذجلدراسة بتبني األمن معطيات النتائج فقد أوصت ا اوانط ق  ، األردنالحكومية في 

 .المقترح
مـديري المـدارس  الـد السـتراتيجي اقع التفكير (: "و2010، الشهري )، دراسة .4

 هلية بمدينة الطائف".دارس التعليم العام الحكومية واألالثانوية بم
على درجة ممارسة التفكير وأ ، االستراتيجي أنماط التفكير إلى  التعر  هدفت الدراسة

، مديري المدارس الثانوية الحكومية لدى االستراتيجي معوقات التفكير  وعلى، تيجي االسترا
الباحث  استخدم و ، ( مدير ا57وتكونت عينة الدراسة من)، الباحث المنهج الوصفي استخدم و 

 ية.األولاالستبانة كأداة لجمع المعلومات 
 عدد من النتائج كان أهمها:إلى  توصلت الدارسة

بينما نمط ،  ك مديري المدارس لنمط التفكير الشمولي كان بدرجة كبيرةدرجة امت أنَّ 
 أنَّ لتفكير التخطيطي كان بدرجة قليلة، التفكير التجريدي ونمط التفكير التشخيصي ونمط ا

والمعوقات التنظيمية والمعوقات الشخصية من معوقات ، معوقات البيئة الخارجية والداخلية
 هلية بدرجة كبيرة.ي المدارس الثانوية الحكومية واألمدير  لدى االستراتيجي التفكير 

 وقد أوصت الدارسة:
، بشكل أوسع في المدارس الثانوية بمدينة الطائف االستراتيجي ضرورة ممارسة التفكير 

مشروع إعداد مديري المدارس في ضوء ، التربية والتعليم بمحافظة الطائف إدارةمن خ ل تبني 
 االستراتيجي.التفكير 

لمتعلمــــة فــــي تحقيــــق التميــــز : " أثــــر خصــــائص المنظمــــة ا(2010، النســــور) ،دارســــة .5
 ."يةاألردندارسة تطبيقية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -المؤسسي

، التعلم المستمر )الكشف عن أثر خصائص المنظمة المتعلمةإلى  دفت الدارسةه
، القيادة ) في تحقيق التميز المؤسسي( لواالتصال والتواص، والتمكين، العملفرق ، الحوار

، في وازرة التعليم العالي والبحث العلميالتميز المالي ( ، المعرفة، والعمليات، والموارد البشرية
( من 194) وتكونت عينة الدارسة من، يةاألوللجمع المعلومات وقامت الباحثة بتصميم استبانة 

 موظفي الوزارة حملة البكالوريوس فما فوق. 
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 عدد من النتائج كان أهمها:إلى  توصلت الدارسة
مستوى امت ك خصائص المنظمة المتعلمة في وازرة التعليم العالي والبحث العلمي  أنَّ 

، متوسط اواالتصال والتواصل( كان ، والتمكين، وفرق العمل، والحوار، )التعلم المستمر يةاألردن
ية ) األردنزرة التعلم العالي والبحث العملي مستوى تطبيق أبعاد التميز المؤسسي في وا أنَّ 

والتميز المالي( ، والتميز المعرفي، والتميز بالعمليات، والتميز بالموارد البشرية، القيادي التميز
وجود تأثير ذي داللة معنوية لخصائص المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز المؤسسي ، متوسط ا

وجود تأثير ذي داللة ، (0.05ية عند مستوى داللة ) األردن العالي والبحث العلمي بوازرة التعليم
 (واالتصال والتواصل، والتمكين، وفرق العمل، الحوار)معنوية لخصائص المنظمة المتعلمة

 ية. األردنالبحث العلمي و  بتحقيق التميز القيادي والتميز بالموارد البشرية في وازرة التعليم العالي
 : الدراسات األجنبيةاثالثً  3.3

  :( Saada، 2013)، دراسة .1
Applying leadership Criterion of EFQM Excellence model higher 

education institution –UCAS as Acase Study" 

 " للتميز األوروبي للنموذجوفقًا  العالي التعليم مؤسسات في القيادة معيار تطبيق مدى"

 للنموذج اوفق   العالي التعليم مؤسسات يف القيادة تطبيق مدى إلى التعر  سةدراال هدفت
التحليلي في  الباحث المنهج الوصفي استخدم و ، العالي التعليم مؤسسات في للتميز األوروبي
 . العالي التعليم مؤسسات في امدير  ( 120) من البحث عينة وتكونت الدارسة

 عدد من النتائج كان أهمها:توصلت الدارسة إلى 
 األوروبي للنموذج القيادة معيار تطبيق عند الجامعية الكلية في ياديالق األداء مستوى  أنَّ 

  .الع قة ذات الجهات بمشاركة القيم ومنظومة والرسالة للرؤية القادة تطويريتم ، (75.9)  بلغ
 (:Mahalli,2013دراسة ) .2

"Applying the EFQM Model in Performance Measuring of 

Organization" 

 التميز األوروبي في قياس أداء المؤسسة" " تطبيق نموذج

معيار  ىهدفت الدراسة لقياس األداء لمشروع قائم لصناعة الفوالذ في إيران بناء  عل
 .التحليلي في الدارسة الباحث المنهج الوصفي استخدم و التمكين في نموذج التميز األوروبي، ، 
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 عدد من النتائج كان أهمها:توصلت الدارسة إلى 
نجاز األهدا  في نموذج التميز األوروبي ودرجة إلمعايير المعنية لنطاق التمكين ا أنَّ 

إلى تعزيز وتحسين  تعلق بأداء المؤسسة، وتؤدي نسبي اكل معايير نطاق التمكين ت تشير إلى أنَّ 
 %(.36.4%(، ومعيار الموارد البشرية )47.7أداء الشركة، وقد كان معيار القيادة )

 وقد أوصت الدارسة:
تطوير إدارة الموارد البشرية وعملياتها المختلفة، التي تعتبر جوانب  ضرورة العمل على

 قوة المشروع.
  (:Julian, 2013)، دراسة .3

"Relationship between strategic planning and institutional 
performance in NGOs. Kenya". 

ي فـــي المنظمــات غيــر الحكوميـــة. واألداء المؤسســ الســتراتيجي العالقــة بــين التخطـــيط  "
 ".كينيا

مج راوير أداء البطفي ت االستراتيجي  طيطفية استخدام التخكيمعرفة إلى  الدارسة تهدف
، ومية فيهاكرير الح تمانظوهي دارسة حالة عن الم، ينياكاإلراثي في ل المعتمد في العمي

( 5) دارسة حالة على لموقام بع، التحليلي في الدارسة الباحث المنهج الوصفي استخدم و 
( فر دا 12) مع لةابقالم  لمن خ تالمعلوماثم قام بجمع ، اإلراثي ملة في العكشري تمؤسسا
 العليا والتنفيذية. دارةاإل من

 عدد من النتائج كان أهمها:إلى  توصلت الدارسة
تخطيط وذل  نتيجة استخدام أوات ال، المنظمات المستهدفة لديها أداء عالي في العمل إنَّ 

لتحسين  االستراتيجي مختلفة للتخطيط  أنظمةواستخدام ، مراحل العمل جميعالمختلفة في 
تحسين أداء العمل و  إحصائية بين عملية التخطيط بية ذات داللةع قة ايجا توجد داء، األ

 المؤسسي في المنظمات رير الربحية التي تعمل في المجال اإلراثي في كينيا.
 وقد أوصت الدارسة:
قياس النتائج ي وريره، والمؤسس داري داء اإلات للمشاريع المنفذة في طبيعة األعمل تقييم

استراتيجية أكثر ص بة ومتانة وذات رؤية  أجل وضع خطط من، واألثر للخدمات المقدمة
 ورسالة قوية.
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 : (Goldman, 2006دراسة ) .4
"Strategic Thinking at the Summit: What influences the 
development of expertise". 

 الخبرة". في القمة: ما الذي يؤثر في تطوير الستراتيجي "التفكير 
اإلجابة عن السؤال التالي: ما الخبرات التي تساهم في تطوير التفكير إلى  هدفت
( من مديرين ومسؤولين في  36؟ ولتحقيق هذا الهد  تم اختيار عينة الدراسة ) االستراتيجي 
المقابلة لتحديد  أسلوبوتم استخدام ، الصحية في الواليات المتحدة األمريكية وكنداحقل الرعاية 

 . االستراتيجي ومدى مساهمتها في تطوير تفكيرهم ، خبرات المشاركين
 :أهمهاعدد من النتائج إلى  ت الدارسةلوقد توص

إلى ث ثة نماذج يتم من خ لها وصف الخبرات التي تسهم في تطوير التفكير 
 مواجهة التحديات والعقبات. االستراتيجي ممارسة التخطيط ، وهي تطوير الفهم ستراتيجي اال
 ".الستراتيجي ي على التفكير اإلبداع: "التدريب (Gallimore ,2004دراسة ) .5

والكشف عن أثر  االستراتيجي في التفكير  اإلبداعالكشف عن أثر إلى  هدفت الدراسة
ي على تطوير استراتيجيات إبداعية وبالتالي اإلبداعت التفكير لتدريب في تقنيا فرادتلقي األ

. تم تطبيق الدراسة على طلبة ما قبل التخرج )السنة الجامعية االستراتيجي تطوير التفكير 
، األعمال في جامعة مانشستر متروبيلتان في الواليات المتحدة األمريكية إدارةاألخيرة( في كلية 

ريبية تلقت وقسموا لمجموعتين مجموعة تج، اة تم اختيارهم عشوائي  ا وطالبلب  ( طا70وعددهم )
طالبة( والمجموعة الضابطة الذين لم يتلقوا أي تدريب و  اطالب   33)  اإلبداعفي  اا تدريبي  برنامج  
المجموعتين من حيث درجة امت كهم آلليات  أفرادثم تم تقييم ، طالبة(و  اطالب   37) اإلبداعفي 

 تيجي االستراالتفكير 
 عدد من النتائج كان أهمها:إلى  توصلت الدارسة

 .االستراتيجي التفكير يزيد ويطور  اإلبداعالتدريب على  وأظهرت الدراسة أنَّ 
 
 
 
 



73 
 

 الدراسات السابقة:على  التعقيب 4.3
والتددي لهددا ع قددة ، جنبيددةلدراسددات الفلسددطينية والعربيددة واألسددتعرض الباحددث فيمددا سددبق عدددد مددن اا

مجموعدة مدن النتدائج التدي سداعدت إلدى  وقدد توصدلت الدراسدات السدابقة، ة الحاليدةبموضوع الدراس
سدددتعان الباحددث فدددي المعلومددات الموجددودة فدددي الدراسددات السدددابقة اوقددد ، فددي إثددراء الدراسدددة الحاليددة

ددو ، خدد ل إعددداده للخطددة النظددري  طددارالباحددث مددن الدراسددات السددابقة خدد ل إعددداده لإل سددتفادا اأيض 
 ا يلي أهم تعليقات الباحث على الدراسات السابقة:وفيم، للدراسة

 من حيث الموضوع: - أ
فدي المؤسسدات علدى اخدت   أحجامهددا  االسدتراتيجي أبدرزت الدراسدات السدابقة أهميدة التفكيدر 

يعددد مددن أهددم عوامددل تطددور المؤسسددة وتميددز خدددماتها  االسددتراتيجي التفكيددر  وذلدد  ألنَّ ، وأنشددطتها
وتحديدددددد الدددددرؤى واألهددددددا    االسدددددتراتيجيةالعليدددددا فدددددي رسدددددم الخطدددددط  دارةواالرتقددددداء بهدددددا ودور اإل

 للمؤسسات لتحقيق التميز في الخدمات المقدمة من المنظمة.
تدددأثير التفكيدددر  ميدددز المؤسسدددي للقطددداع الحكدددومي، ومددددىهدددذه الدراسدددة أهميدددة الت كمدددا أبدددرزت
 في تميز مؤسسات الدولة. االستراتيجي 

 ل والتابع:من حيث الربط بين المتغير المستق - ب
والتميددددز  االسددددتراتيجي لددددم يسددددبق الددددربط بددددين ممارسددددة التفكيددددر أنَّدددده علددددى حددددد علددددم الباحددددث ف

ا، المؤسسددي فددي القطدداع الحكددومي فددي تندداول الدراسددات العربيددة واألجنبيددة  كمددا وجددد الباحددث شددح 
 وربطه بالتميز المؤسسي. االستراتيجي لموضوع التفكير 

 من حيث المنهج: - ت
وتطابقدت الدراسدة ، سات السابقة المنهج الوصدفي التحليلدي كمدنهج أساسدياعتمدت جميع الدرا

فيمدا ، الحالية مع الدراسدات السدابقة باعتمداد نفدس المدنهج للدراسدة وهدو المدنهج والوصدفي التحليلدي
 المنهج التجريبي كمنهج أساسي للدراسة. (Gallimore ,2004)ت دراسة استخدم 

 من حيث أداة الدراسة: - ث
ت دراسدددددددة اسدددددددتخدم فيمدددددددا ، راسدددددددات السدددددددابقة االسدددددددتبانة كدددددددأداة للدراسدددددددةت الداسدددددددتخدم 

(Goldman, 2006) و(Julian, 2013) .المقابلة كأداة أساسية للدراسة 
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 أوج  اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة: 1.4.3
 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في عدد من النقاط أهمها: 

 التميدز ، االسدتراتيجي لسابقة موضدوعات تتعلدق بمت يدرات الدراسدة )التفكيدر تناولت الدراسات ا
 رير مباشر.أو  بشكل مباشر المؤسسي(

  .اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي 
 جمدددع اتفقددت الدراسددة الحاليددة مدددع معظددم الدراسددات السددابقة فدددي اسددتخدام أداة االسددتبانة كددأداة ل

 ية.األولالمعلومات 
  أوج  اختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة: 2.4.3

 حيدث اختدار الباحدث  ،اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فدي اختيدار عيندة الدراسدة
فدي وزارات قطداع الحكدم ، (مدير عامراسة من الموظفين الفئة العليا )في هذه الدراسة عينة الد

 ب زة.
  الدراسددددة الحاليددددة عددددن الدراسددددات السددددابقة فددددي كونهددددا جمعددددت بددددين مت يددددرين التفكيددددر اختلفددددت

حدد علدم علدى  والذي لم يدتم الدربط بينهمدا فدي دراسدات سدابقة ،والتميز المؤسسي االستراتيجي 
 الباحث. 
 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 3.4.3

  القطاعات التي سو  تدرسدها وتحللهدا تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث
، فدي المؤسسدة التدي سديتم تناولهدا داري والفترة الزمنية وطبيعدة عمدل عيندة الدراسدة وموقعهدا اإل

حيددث ، التميددز المؤسسدديعلددى  االسددتراتيجي ثددر ممارسددة التفكيددر فالدراسددة الحاليددة سددتتناول أ
ومي لحكددم فددي القطدداع الحكددعددام" فددي قطدداع امددوظفي الفئددة العليددا "مدددير علددى  سدديتم تطبيقهددا

 ب زة. 
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 الفجوة البحثية: 5.3

 الفجوة البحثية: (2)رقم جدول

 الدراسة الحالية الفجوة الدراسات السابقة
  بحثــت الدراســات الســابقة

ــــــــــر  ــــــــــر التفكي ــــــــــي أث ف
فــــــــــــي  الســــــــــــتراتيجي 

القطاعــــــــــات التجاريــــــــــة 
، والهليــــــــة والحكوميــــــــة

والعديــــــــد مــــــــن بيئــــــــات 
 .األخرا التطبيق 

 ســــــات الدرا كمــــــا بحثــــــت
ـــــــز  الســـــــابقة فـــــــي التمي
المؤسســـــي فـــــي العديـــــد 

علـى  بيئات العمل وركزت
 عمال بشكل كبيربيئة األ

 ـــى ـــم الباحـــث  عل حـــد عل
ــــي  ــــة ه فالدراســــة الحالي

ــة  ــالدراســة المحلي ى األول
التــي تــربط بــين ممارســة 

 الســــــــتراتيجي التفكيــــــــر 
ـــي  ـــز المؤسســـي ف والتمي

 القطاع الحكومي.
  الجانــب التطبيقــي والــذي

قطـــــــاع العلـــــــى  ســـــــيتم
ومي الفلســـــــطيني الحكـــــــ

حيــــث ســـــيتم اســـــتطالع 
ـــــــــات نظـــــــــر آ راء ووجه

مــــــوظفي الفئــــــة العليــــــا 
)مـــدير عـــام( فـــي قطـــاع 

 الحكم.

  ـــــة عـــــن ـــــت الدراســـــة الحالي اختلف
الدراســــــات الســــــابقة مــــــن حيــــــث 
ـــي ســـوف تدرســـها ، القطاعـــات الت

وطبيعـة ، والفترة الزمنيـة، وتحليلها
عمـــل العينـــة التـــي ســـيتم تناولهـــا 

ــــة ــــر  فالدراســــة الحالي ســــتتناول أث
فـي  السـتراتيجي ممارسة التفكيـر 

حيـــث ، تحقيـــق التميـــز المؤسســـي
ــى  ســيتم تطبيقهــا قطــاع الحكــم عل

ـــــام الفلســـــطيني  ـــــي القطـــــاع الع ف
ـــذي يشـــمل ســـبع وزارات وهـــي  وال

وزارة ، )وزارة الشــؤون الجتماعيــة
وزارة ، وزارة الماليـــــــــة، الداخليـــــــــة
وزارة ، ةداريـــالتنميـــة اإلو  التخطـــيط

وزارة ، وزارة العــدل، لــيالحكــم المح
 الوقاف والشؤون الدينية(.

 الدراسات السابقة.إلى  جرد بواسطة الباحث بالستناد
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 الدراسة التطبيقية: الفصل الرابع
 جراءاتها: منهجية الدراسة وإاألولالمبحث 

  المبحث الثاني: التحليل والنقاش
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها: األولالمبحث 

 
   تمهيد

 سة وأسلوب البحثمنهجية الدرا 1.1.4
 مجتمع الدراسة  2.1.4
 عينة الدراسة  3.1.4
 خطوات بناء الستبانة  4.1.4
 أداة الستبانة 5.1.4
 صدق الستبانة 6.1.4
 ثبات الستبانة  7.1.4
 المستخدمةاإلحصائية  ساليباأل  8.1.4
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 :تمهيد
نجاز الجانب التطبيقي من إا يتم من خ له ا رئيسي  تعتبر منهجية الدراسة وإجراءاتها محور  

المطلوبددة إلجددراء التحليددل اإلحصددائي  يددةاألول وعددن طريقهددا يددتم الحصددول علددى البيانددات، ةالدراسدد
، النتدددائج التدددي يدددتم تفسددديرها فدددي ضدددوء أدبيدددات الدراسدددة المتعلقدددة بموضدددوع الدراسدددةإلدددى  للتوصدددل

 تحقيقها.إلى  وبالتالي تحقق األهدا  التي تسعى
وكذل  أداة الدراسة ، الدراسةعينة و ومجتمع  متبعنهج الللما وصف   المبحثتناول هذا حيث 

 ومددى صددقها وثباتهدا. كمدا يتضدمن وصدفا  ، وكيفيدة بنائهدا وتطويرهداإعددادها المستخدمة وطريقدة 
تهدددا اسدددتخدم واألدوات التدددي ، أداة الدراسدددة وتقنينهدددا تصدددميمفدددي  الباحدددث ابهدددم لإلجدددراءات التدددي قدددا
لبيانات ت في تحليل ااستخدم ئية التي وينتهي الفصل بالمعالجات اإلحصا، لجمع بيانات الدراسة
 يلي وصف لهذه اإلجراءات. اوفيم، واستخ ص النتائج

 : دراسةال أسلوبمنهجية و  1.1.4
الباحددث المددنهج  اسددتخدم بندداء  علددى طبيعددة الدراسددة واألهدددا  التددي تسددعى لتحقيقهددا فقددد   

 اهددتم بوصددفها وصددف  وجددد فددي الواقددع ويوالددذي يعتمددد علددى دراسددة الظدداهرة كمددا ت، التحليلدديالوصددفي 
دد كمددا ال يكتفددي هددذا المددنهج عنددد جمددع المعلومددات المتعلقددة ، مي دداوك اا كيفي ددا ويعبددر عنهددا تعبيددر  دقيق 

التحليدل والدربط والتفسدير إلدى  بدل يتعدداه ، المختلفةبالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وع قاتها 
بهددددا رصدددديد المعرفددددة عددددن اسددددتنتاجات يبنددددي عليهددددا التصددددور المقتددددرح بحيددددث يزيددددد إلددددى  للوصددددول
  ( 104 20 :05، وصادق حطب أبو) الموضوع.

 الباحث مصدرين أساسين للمعلومات: استخدم وقد 
، الكتب والمراجدع العربيدة واألجنبيدة ذات الع قدةنحو جه الباحث حيث ات   المصادر الثانوية:( 1)

، ناولددت موضددوع البحددثواألبحدداث والدراسددات السددابقة التددي ت، والدددوريات والمقدداالت والتقددارير
 والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.

جمددددع إلدددى  لمعالجدددة الجواندددب التحليليدددة لموضدددوع البحدددث لجدددأ الباحدددث يـــة:األولالمصـــادر ( 2)
 لهذا ال رض. اصممت خصيص  ، ية من خ ل االستبانة كأداة رئيسة للبحثاألولالبيانات 

 الدراسة: وعينة مجتمع 2.1.4
، في وزارات قطاع الحكم في الحكومة الفلسطينية العامين المديرين من دراسةتكون مجتمع الي

ا81والبالغ عددهم )  .( موظف 
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 مجتمع الدراسة حسب الوزارة: (3جدول رقم)

 العامين المديرينعدد  الوزارة م
 10 وزارة الخارجية  .1

 18 وزارة الداخلية  .2

 23 وزارة المالية  .3

 12 وزارة الحكم المحلي  .4

 7 رة العدلوزا  .5

 11 وقاف والشؤون الدينيةوزارة األ   .6

 81 إجمالي مجتمع الدراسة
 (2018يناير  )المصدر  شؤون الموظفين في الوزارات المذكورة

 

العاملون في وزارات قطاع  العامين المديرينالمسج الشامل لجميع  أسلوبتم استخدام 
 .ا( موظف  81الحكم والبالغ عددهم )

 انة :خطوات بناء اإلستب 3.1.4
تحقيـــق  فـــي الســـتراتيجي أثـــر ممارســة التفكيـــر قددام الباحددث بإعدددداد أداة الدراسددة لمعرفدددة       

 التالية لبناء اإلستبانة : واتبع الباحث الخطوات، في القطاع الحكومي التميز المؤسسي
واالستفادة ، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة داري ط ع على األدب اإلاال -1

 ا في بناء اإلستبانة وصيارة فقراتها.منه
ين داريددأسدداتذة الجامعددات الفلسددطينية والمشددرفين اإل المحكمددين مددن االباحددث عدددد   ةاستشددار  -2

 في تحديد أبعاد اإلستبانة وفقراتها.
 ستبانة.تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها اال -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. -4
 ر  للنقاش وإبداء الم حظات.عرض االستبانة على المش -5
 ث ث محاور أساسية.ية وقد تكونت من األولستبانة في صورتها تم تصميم اال -6
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ة داريواإل ( من المحكمين ذوي الخبرة في المجاالت األكاديمية9تم عرض اإلستبانة على ) -7
أسماء  يب ين( 2واإلحصائية في كل من الجامعات والمؤسسات الحكومية. والملحق رقم )

 عضاء لجنة التحكيم.أ 
اإلضافة أو  ستبانة من حيث الحذ تعديل بعا فقرات اال في ضوء آراء المحكمين تمَّ  -8

 (. 4 ملحق )، ( فقرة61ستبانة في صورتها النهائية على )لتستقر اال، والتعديل
 أداة الدراسة : 4.1.4

في  تحقيق التميز المؤسسي في الستراتيجي أثر ممارسة التفكير ستبانة اتم إعداد 
 :قسام رئيسيةث ث أستبانة الدارسة من اتتكون و، القطاع الحكومي

، المسمى الوظيفي، )الجنسوهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيب : األولالقسم 
 .العمر(، سنوات الخدمة، المؤهل العلمي

  .الستراتيجي عوامل التفكير القسم الثاني :
 لقطاع الحكومي.القسم الثالث: التميز المؤسسي في ا

 : فقرة (61)ويتكون من 

 عدد محاور االستبانة: (4جدول رقم)

 عدد الفقرات العوامل

عوامل التفكير 
 الستراتيجي 

 8 لإلبداع المديريندرجة ممارسة 

 9 للمساءلة المديريندرجة ممارسة 

 8 لوجود رؤية استراتيجية المديريندرجة ممارسة 

 5 فكير المنظمللت المديريندرجة ممارسة 

 7 الصراع دارةإل المديريندرجة ممارسة 

 9 لالبتكار المديريندرجة ممارسة 

 46 الستراتيجي عوامل التفكير : أوًل 
 15 التميز المؤسسي: ثانًيا

 61 إجمالي محاور الستبانة 
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 :(6ول رقم )( لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جد10-1تم استخدام التدرج )

 استجابة المبحوثينمقياس درجة : (5جدول رقم)

 غير موافق بشدة  موافق بشدة الستجابة

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 المقياس

على  يدل 10إلى  1كلما اتجهت باتجاه القيمة من ، ( ل ستجابة10-1اختار الباحث التدرج ) 
 .(%10)وكل تدرج له وزن نسبي  الموافقة المتدنيةعلى  الموافقة العالية والعكس يدل

 :صدق وثبات الستبانة
وذلد  ، يقصدد بصددق وثبدات االسدتبانة التحقدق مدن صددق وثبدات أداة الدراسدة )االسدتبانة(

 على النحو التالي:
 صدق الستبانة: أوًل  5.1.4

 أي( 105:2010يس االستبيان ما وضع لقياسه )الجرجاوي،يق صدق االستبانة يعني  أن  
ووضدددوح فقراتهدددا ، تددددخل فدددي التحليدددل مدددن ناحيدددة سدددتبانة لكدددل العناصدددر التدددي يجدددب أن  شدددمول اال

أداة  كمدا يقصدد بالصددق أنَّ ، بحيدث تكدون مفهومدة لكدل مدن يسدتخدمها، ومفرداتها من ناحية ثانية
حدددددت مددددى إذا  وت عدددد الدراسدددة صدددادقة، آخدددر ايس مدددا وضدددعت لقياسددده وال تقددديس شددديئ  القيددداس تقددد

اختبددارات الصدددق  جددرى الباحددثأ  ، ن أجددل التحقددق مددن صدددق أداة الدراسددةومدد، صدد حية درجاتهددا
 التالية:
 المحكمين "الصدق الظاهري": من وجهة نظر صدق 

يدة علدى مجموعدة مدن المحكمددين األولحيدث قدام الباحدث بعدرض أداة الدراسدة فددي صدورتها 
ددد10بلدددغ عدددددهم ) والجدددودة  األعمدددال إدارةمختصدددين فدددي مجدددال ، ( 2فدددي ملحدددق رقدددم )  ا( محكم 
والدددذين قددداموا بددددورهم بتقدددديم النصدددو واإلرشددداد وتعدددديل وحدددذ  مدددا يلدددزم علدددى فقدددرات ، واإلحصددداء
 االستبانة.

العبارات لقياس ما وضعت  م ئمةمن المحكمين إبداء آرائهم في مدى  وقد طلب الباحث
ومددى ، ومدى وضوح صيارة العبارات ومدى مناسبة كدل عبدارة للمحدور الدذي ينتمدي إليده، ألجله

إلدددى  هدددذا باإلضدددافة، كفايدددة العبدددارات لت طيدددة كدددل محدددور مدددن محددداور مت يدددرات الدراسدددة األساسدددية
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إضافة عبارات جديدة أو  ،حذفهاأو  من تعديل صيارة العبارات اا وضروري  ناسب  اقتراح ما يرونه م
والوظيفيدة يدة )الخصدائص الشخصدية األولوكذل  إبدداء آرائهدم فيمدا يتعلدق بالبياندات ، ألداة الدراسة

وبددددذل  خددددرج االسددددتبيان فددددي صددددورته النهائيددددة. وتركددددزت توجيهددددات  ،المطلوبددددة مددددن المبحددددوثين(
 كمدا أنَّ ، علدى بعدا العبدارات المتكدررة ي قاد طدول االسدتبانة حيدث كاندت تحتدو المحكمين على انت

وإضددافة بعددا ، بعددا المحكمددين نصددحوا بضددرورة تقلدديص بعددا العبددارات مددن بعددا المحدداور
 محاور أخرى.ى إل العبارات

 :صدق المقياس 
 صدق التساق الداخلي لفقرات الستبانة: .1

مدددى اتسدداق كددل فقددرة مددن فقددرات االسددتبانة مددع المحددور ، يقصددد بصدددق االتسدداق الددداخلي
حيث تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة على عينة الدراسدة ، الذي تنتمي إليه هذه الفقرة

كدل فقدرة والدرجدة  نوذلد  بحسداب معدام ت االرتبداط بدي، ( مفدردة30االستط عية البالغ حجمهدا )
 الكلية للمحور التابعة له على النحو التالي:

 (.الستراتيجي)التفكير  تساق الداخلي للقسم الثاني في الستبانةال 
 لإلبداع المديريندرجة ممارسة : األوللفقرات المحور الداخلي  التساق صدق .1

 لإلبداع المديريندرجة ممارسة  :األول المحورتساق الداخلي لفقرات صدق اال: (6جدول رقم)

معامل  الفقرات .م
 الرتباط

 الدللة
Sig 

 0.000 0.743 الجديدة وأتبناها. فكارأشجع العاملين على تقديم األ  .1

2.  
ية التي يقدمها العاملون وأحاول أن أنفذها اإلبداع فكارأشارك األ

 وأعمل على تعميمها.
0.785 0.000 

 0.000 0.576 أقدم حوافز معنوية ومادية للمبدعين.  .3

4.  
البرامج واألدوات المعتمدة على الحاسب في عملية تطوير  استخدم 

 الخدمات للمستفيدين.
0.651 0.000 

 0.000 0.768 أعزز التكامل بين األقسام المختلفة والعمل بانسجام وتعاون.  .5

 0.000 0.804 عابه.أشجع العاملين على تقبل الت يير واستي  .6

 0.000 0.805 أعمل على تسهيل إجراءات العمل.  .7

 0.000 0.834 أوزع األدوار والمسؤوليات بشكل أمثل وكفء.  .8

 0.349قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05داللة مستوى  عند  إحصائي ااالرتباط داال   *
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: درجددة األولالمحددور رات فقددرة مددن فقدد( معددام ت االرتبدداط بددين كددل 7جدددول رقددم ) يب ددين
معدام ت االرتبداط المبيندة  يب دين أنَّ والدذي ، األولللمحور الكلي  والمعدل لإلبداع المديرينممارسة 

وبددذل   (0.05القيمددة االحتماليددة لكددل فقددرة أقددل مددن ) حيددث أنَّ ، (0.05دالددة عنددد مسددتوى داللددة )
 .ا وضع لقياسهم  ل   يعتبر المجال صادق ا

 للمساءلة المديريندرجة ممارسة للمحور الثاني: خلي الدا التساق صدق .2

 للمساءلة المديرينصدق االتساق الداخلي للمحور الثاني: درجة ممارسة : (7)جدول رقم

 الفقرات .م
معامل 
 الرتباط

 الدللة
Sig 

1.  
أتابع التزام العاملين في االجتماعات والمجالس التي تنظم داخل 

 الوزارة.
0.592 0.000 

 0.000 0.657 ي سوء است  ل العاملين لوقت الدوام الرسمي.أحقق ف  .2

 0.000 0.746 صاعين لتعليمات وأوامر المدير.ن  أؤنب العاملين رير الم    .3

 0.000 0.700 .نأحاسب العاملين ال مباليي  .4

 0.000 0.830 أعاقب العاملين الذين يفشون أسرار العمل.  .5

6.  
لتزمين والمقصرين وأرفعها عن العاملين الم أعد تقرير ا منفص   
 ل طرا  المعنية.

0.723 0.000 

 0.000 0.631 أحارب المحسوبية والرشوة داخل الوزارة.  .7

 0.000 0.778 أحاسب العاملين على سلوكياتهم التي ال تنسجم مع قيم الوزارة.  .8

9.  
نجازهم ألعمالهم وأهدافهم عاقب العاملين على عدم تحقيقهم وإأ 

 المطلوبة.
0.713 0.000 

 0.349قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05داللة مستوى  عند  إحصائي ااالرتباط داال   *

درجدددة ممارسدددة كدددل فقدددرات المحدددور الثددداني ( معدددام ت االرتبددداط بدددين 7جددددول رقدددم ) يب دددين
لدة معدام ت االرتبداط المبيندة دا يب دين أنَّ والدذي ، للمحدور الثدانيالكلدي  والمعددل للمسداءلة المديرين

وبددذل  يعتبددر  (0.05القيمددة االحتماليددة لكددل فقددرة أقددل مددن ) حيددث أنَّ ، (0.05عنددد مسددتوى داللددة )
 ا وضع لقياسه.م  ل   المجال صادق ا
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 لوجود رؤية استراتيجية المديريندرجة ممارسة للمحور الثالث: الداخلي  التساق صدق .3

لوجود رؤية  المديرينرسة : درجة مماالثالثصدق االتساق الداخلي للمحور : (8)جدول رقم

 استراتيجية

 الفقرات .م
معامل 
 الرتباط

 الدللة
Sig 

 0.000 0.745 أقوم بأداء وتوجيه العاملين وفق الرؤية الواضحة والمكتوبة للوزارة. .1

 0.000 0.656 لعاملين بخصوص الرؤية الخاصة بالوزارة.ا لتعريفي   عد دلي   أ   .2

 0.001 0.788 عليها الوزارة على العاملين. عمم القيم التي تعتمدأ   .3

 0.000 0.757 حد ما.إلى  رؤية الوزارة واقعية أعتقد أنَّ  .4

 0.000 0.695 الرؤية للوزارة واضحة ومفهومة للعاملين فيها. .5

6. 
مكانات الذاتية في التعاطي مع أستفيد من الخبرات الشخصية واإل

 األحداث المستقبلية.
0.793 0.000 

 0.000 0.842 محددة وواضحة الستخدامها في اتخاذ القرارات. أهداف ا لديَّ  .7

 0.000 0.793 رؤيتي في توحيد جهود العاملين باتجاه أهدا  الوزارة. استخدم  .8

 0.349قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05 داللةمستوى  عندداال  إحصائي ا االرتباط  *

درجدددة ممارسدددة كدددل فقدددرات المحددور الثالدددث ت االرتبدداط بدددين ( معدددام 8جددددول رقدددم ) يب ددين
معام ت االرتبداط  يب ين أنَّ والذي ، للمحور الثالثالكلي  والمعدل لوجود رؤية استراتيجية المديرين

 (0.05القيمددة االحتماليددة لكددل فقددرة أقددل مددن ) حيددث أنَّ ، (0.05المبينددة دالددة عنددد مسددتوى داللددة )
 ا وضع لقياسه.م  ل   وبذل  يعتبر المجال صادق ا

 للتفكير المنظم المديريندرجة ممارسة للمحور الرابع: الداخلي  التساق صدق .4

 للتفكير المنظم المديرين: درجة ممارسة الرابعصدق االتساق الداخلي للمحور : (9)جدول رقم

 الفقرات .م
معامل 
 الرتباط

 الدللة
Sig 

1. 
تمعة  دون فصلها عن أسبابها مجإلى  أتعامل مع المشك ت بالنظر

 بعضها.

0.874 0.000 
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 الفقرات .م
معامل 
 الرتباط

 الدللة
Sig 

 0.000 0.895 من دراستها فرادى. مجتمعة بدال   فكارأدرس األ .2

3. 
أقوم بدمج العناصر المختلفة في الوزارة ل رض تحليلها وفهم الكيفية 

 التي تتفاعل بموجبها.

0.855 0.000 

 0.000 0.794 الوزارة بأنها نظام مترابط ومتناسق األجزاء.إلى  أنظر .4

 0.000 0.590 أرى األحداث التي تحيط بالوزارة بشكل واضو. .5

 0.349قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05 داللةمستوى  عندداال  إحصائي ا االرتباط  *

درجدددة ممارسدددة كدددل فقدددرات المحدددور الرابدددع ( معدددام ت االرتبددداط بدددين 9جددددول رقدددم ) يب دددين
معدام ت االرتبداط المبيندة  يب دين أنَّ والدذي ، للمحدور الرابدعالكلدي  معددلوال للتفكير المنظم المديرين

وبددذل   (0.05القيمددة االحتماليددة لكددل فقددرة أقددل مددن ) إنَّ حيددث ، (0.05دالددة عنددد مسددتوى داللددة )
 ا وضع لقياسه.م  ل   ايعتبر المجال صادق  

 صراعال دارةإل المديريندرجة ممارسة للمحور الخامس: الداخلي  التساق صدق .5

 دارةإل المديرين: درجة ممارسة الخامسصدق االتساق الداخلي للمحور : (10جدول رقم)

 الصراع

 الفقرات .م
معامل 
 الرتباط

 الدللة
Sig 

 0.000 0.799 أضع أهدافا  مشتركة أطلب إنجازها من الجميع. .1

 0.000 0.842 أشرك العاملون في حل المشك ت التي تواجههم. .2

 0.000 0.83 عرقلة العمل.إلى  لنقاط التي تؤديأتجنب ا .3

4. 
أطبق قانون العقوبات للض ط على األطرا  المتصارعة داخل 

 الوزارة.
0.621 0.000 

5. 
أهيئ المناخ المناسب لحصول كافة األطرا  المتصارعة على حلول 

 مرضية.
0.737 0.000 

 0.000 0.824 هم.خرين وأحافظ على الع قات القائمة معأراعي شعور اآل .6

 0.001 0.756 أوفر بيئة عمل صحية وخالية من الصراعات والض وط. .7

 0.349قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05 داللةمستوى  عندداال  إحصائي ا االرتباط  *
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درجدة ممارسدة كدل فقدرات المحدور الخدامس ( معدام ت االرتبداط بدين 10جدول رقم ) يب ين
معام ت االرتباط المبيندة  يب ين أنَّ والذي ، للمحور الخامسالكلي  والمعدل الصراع دارةإل المديرين

وبددذل   (0.05القيمددة االحتماليددة لكددل فقددرة أقددل مددن ) إنَّ حيددث ، (0.05دالددة عنددد مسددتوى داللددة )
 ا وضع لقياسه.م  ل   ايعتبر المجال صادق  

 لالبتكار المديريندرجة ممارسة للمحور السادس: الداخلي  التساق صدق .6

 لالبتكار المديرين: درجة ممارسة السادسصدق االتساق الداخلي للمحور : (11جدول رقم)

 الفقرات .م
معامل 
 الرتباط

 الدللة
Sig 

 0.799 .وأعمل على تحفيزهم مادي ا ومعنوي ا، األكثر ابتكار ا فرادأقوم بتعيين األ .1
0.000 

 0.727 بتكار داخل العمل.ومساحة ل  أمنو العاملين وقت ا كافي ا .2
0.000 

3. 
أشكال رسمية إلى  تكوين فرق عمل لتحويل االبتكاراتإلى  أسعى
 واالبتكارات. فكارهذه األ إدارةوالعمل على ، للتعامل

0.755 

0.000 

4. 
ا ، عن األعمال التقليدية بالوزارة أجعل المبتكرين منفصلين تمام 

ا  الجوهرية منها. وخصوص 
0.702 0.000 

5. 
 إدارةأهتم بتطوير نفسي من خ ل دورات مهارات القيادة الفعالة في 

 االبتكار.
0.797 0.000 

6. 
أقوم ببناء فرق مشاركة لتعزيز نقل المعرفة وتحقيق الثقة المتبادلة بين 

 الموظفين.
0.779 0.000 

7. 
أهتم بتقارير األداء المتميز للعاملين وألتقي بهم لتحفيزهم على 

 االبتكار.
0.795 0.000 

8. 
العصف الذهني عند مواجهة مشكلة في العمل للعمل على  استخدم 
 حلها.

0.753 0.000 

9. 
أعتمد برنامج تقييم دوري ل هدا  الموضوعة للعاملين وطرق 

 نجاحهم وترقيتهم.
0.818 0.000 

 0.349ي قيمة االرتباط الجدولية تساو .α≤0.05 داللةمستوى  عندداال  إحصائي ا االرتباط  *
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درجدة ممارسدة كدل فقدرات المحدور السدادس ( معدام ت االرتبداط بدين 11جدول رقدم ) يب ين
معدام ت االرتبداط المبيندة دالدة  يب ين أنَّ والذي ، للمحور الخامسالكلي  والمعدل ل بتكار المديرين

  يعتبددر وبددذل (0.05القيمددة االحتماليددة لكددل فقددرة أقددل مددن ) إنَّ حيددث ، (0.05عنددد مسددتوى داللددة )
ا المجال   وضع لقياسه.صادق ا ل م 

 الإلتساق الداخلي للقسم الثالث باإلستبانة )التميز المؤسسي(
 التميز المؤسسي في القطاع الحكوميلفقرات القسم الثالث: الداخلي  التساق دقص

 وميصدق االتساق الداخلي لفقرات القسم الثالث: التميز المؤسسي في القطاع الحك: (12جدول رقم)

 الفقرات .م
معامل 
 الرتباط

 الدللة
Sig 

 0.000 0.764 تمتل  الوزارة مهارات قيادية وإدارية مميزة. .1

 0.000 0.821 ات.االستراتيجي تمتل  الوزارة الكفاءة الجيدة في مجال وضع  .2

 0.000 0.847 تسعى الوزارة باستمرار إلى تحقيق مركز تنافسي قوي. .3

 0.000 0.900 عمل في الوزارة على قيام العاملين بأداء أفضل.تساعد بيئة ال .4

 0.000 0.868 يتوفر لدى الوزارة برامج متنوعة للتدريب والتطوير للعاملين. .5

6. 
ايتوفر لدى الوزارة أس دقيقة الختيار وتعيين األشخاص في  اس 
 الوظائف المختلفة.

0.863 0.000 

 0.000 0.786 دين والعمل على حلها.تتلقى الوزارة شكاوى من المستفي .7

8. 
يساعد الهيكل التنظيمي داخل الوزارة في تحقيق األهدا  الوظيفية 

 الموضوعة.
0.806 0.000 

 0.000 0.854 تتسم بيئة الوزارة بدعم العاملين ووالئم الملحوظ لإلدارة العليا. .9

 0.000 0.719 احة.تتسم إجراءات تقديم الخدمات داخل الوزارة بالسرعة والر  .10

 0.000 0.818 تقوم الوزارة بالرقابة وبشكل مستمر على مرافقها لتحسين أدائها. .11

 0.000 0.754 لوجيا المعلومات للتفكير إليجاد حلول معرفية.و تستخدم الوزارة تكن .12

 0.000 0.774 لدى الوزارة موارد مالية كافية ت طي جميع احتياجاتها التش يلية. 13

 0.000 0.769 تقوم الوزارة بمتابعة دورية ومنتظمة لتكاليف خدماتها. .14

 0.000 0.810 تتميز الوزارة بإدارة جيدة للسيولة والتدفقات النقدية. .15

 0.349قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05عند مستوى داللة داال  إحصائي ا االرتباط  *
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القسددم الثالددث: التميددز فقددرة مددن فقددرات ط بددين كددل ( معددام ت االرتبددا12جدددول رقددم ) يب ددين
معددام ت االرتبدداط  يب ددين أنَّ ، والددذي للقسددم الثالددثالكلددي  والمعدددل المؤسسددي فددي القطدداع الحكددومي

 (0.05القيمددة االحتماليددة لكددل فقددرة أقددل مددن ) إنَّ (، حيددث 0.05ة عنددد مسددتوى داللددة )المبينددة دالدد
  قياسه.ا وضع لم  وبذل  يعتبر المجال صادقا  ل  

 البنائي لالستبانةصدق 

 االستبانةصدق االتساق الداخلي لمحاور : (13جدول رقم)

 المحاور .م
معامل  عدد الفقرات

 الرتباط
 الدللة

 0.000 0.883 8 لإلبداع المديرين: درجة ممارسة األولالمحور  .1

 0.000 0.805 9 للمساءلة المديرينالمحور الثاني: درجة ممارسة  .2

 000 .0 0.872 8 لوجود رؤية استراتيجية المديرينلمحور الثالث: درجة ممارسة ا .3

 0.000 0.714 5 للتفكير المنظم المديرينالمحور الرابع: درجة ممارسة  .4

 0.000 0.911 7  الصراع دارةإل المديريندرجة ممارسة : خامسالمحور ال .5

 0.000 0.904 9 ارلالبتك المديرينمحور السادس: درجة ممارسة ال .6

   15 التميز المؤسسي .7
 

من محاور القسم الثاني: التفكير محور ( معام ت االرتباط بين كل 13جدول رقم ) يب ين
معددام ت االرتبدداط المبينددة دالددة عنددد  يب ددين أنَّ والددذي ، والمعدددل الكلددي للقسددم الثدداني االسددتراتيجي 
وبذل  يعتبدر المجدال  (0.05أقل من ) بعدمالية لكل القيمة االحت حيث أنَّ ، (0.05مستوى داللة )
 وضع لقياسه.صادق ا ل م ا 

 :Reliabilityثبات فقرات الستبانة : ثانًيا 6.1.4
تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تدم إعدادة توزيدع االسدتبانة  يقصد بثبات االستبانة أن  

عندي االسدتقرار فدي نتدائج االسدتبانة بعبدارة أخدرى يأو  ،أكثر من مرة تحت نفس الظرو  والشدروط
عدددة مددرات خدد ل فتددرات زمنيددة  فددرادوعدددم ت ييرهددا بشددكل كبيددر فيمددا لددو تددم إعددادة توزيعهددا علددى األ

وللتحقق من ثبات استبانة الدراسدة أجريدت خطدوات الثبدات علدى ، ( 97:2010)الجرجاوي، معينة
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ينة االستط عية ضمن عينة الدراسة وقد دخلت الع ،امبحوث   (20)والتي بل ت العينة االستط عية
 ومعامل ألفا كرونباخ. ،نفسها بطريقتين هما: التجزئة النصفية

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1
تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسدئلة الفرديدة الرتبدة ومعددل األسدئلة الزوجيدة 

االرتبددداط باسدددتخدام معامدددل ارتبددداط سدددبيرمان بدددراون الرتبدددة لكدددل بعدددد وقدددد تدددم تصدددحيو معدددام ت 
 ( حسب المعادلة التالية: Spearman-Brown Coefficientللتصحيو )

1 معامل الثبات =

2

ر

ر

 يب ين أنَّ ( 15وقد بين جدول رقم )، معامل االرتباط (ر)حيث  
ستبانة بكل مما يطمئن الباحث على استخدام اال، لفقرات االستبيان اهناك معامل ثبات كبير نسبي  

 ،طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات استخدم كما و  طمأنينة.
 معام ت الثبات مرتفعة مما يطمئن الباحث على استخدام االستبانة بكل طمأنينة.  أنَّ  نوقد بيَّ 

 ألفاكرونباخ و يوضح معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية(: (14)جدول رقم

عدد  المجالت م
 الفقرات

كرونباخ 
 ألفا

سبيرمان 
 براون 

1. لإلبداع المديرين: درجة ممارسة األولالمحور    8 0.885 0.847 

2. للمساءلة المديرينالمحور الثاني: درجة ممارسة    9 0.873 0.873 

3. لوجود رؤية  المديرينالمحور الثالث: درجة ممارسة  
 استراتيجية

8 0.886 0.868 

4. للتفكير المنظم المديرينالمحور الرابع: درجة ممارسة    5 0.874 0.724 

5. الصراع  دارةإل المديرينالمحور الخامس: درجة ممارسة    7 0.881 0.833 

ل بتكار المديرينالمحور السادس: درجة ممارسة  .6  9 0.914 0.905 

الستراتيجيالقسم الثاني: التفكير     5 0.973 0.890 

لقسم الثالث: التميز المؤسسي في القطاع الحكوميا .7  15 0.962 0.940 

أداة الدراسددددة )االسددددتبانة(  مددددن نتددددائج اختبدددداري الصدددددق والثبددددات أنَّ  ويســــتخلص الباحــــث
ما يؤهلها لتكون أداة قياس ، اكما أنها ثابتة بدرجة عالية جد  ، صادقة في قياس ما وضعت لقياسه

 . وبذل  تكون االستبانة في صورتها النهائية، مكن تطبيقها بثقةمناسبة وفاعلة لهذه الدراسة وي
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 :التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة

-Sample K -1سدمرنو  –يركز هذا المبحث على نتدائج اسدتخدام اختبدار)كولمجرو  

S)))  َّذلددد  سددديتم تحليدددل إلدددى  باإلضدددافة، البياندددات تتبدددع التوزيدددع الطبيعدددي مدددن عدمددده لمعرفدددة أن
وسدديقوم الباحددث بعددرض ، عينددة الدراسددة نحددو مت يددرات الدراسددة المسددتقلة والتابعددة أفددراد اسددتجابات

ثدم سديتم تفسدير ، اسدتنتاجات تدرتبط بدهإلدى  للوصدول، وتحليل اإلجابات عن كدل مت يدر علدى حددة
 وذل  بعد عرض الجداول اإلحصائية التي توضو نتائج االختبارات.، تل  النتائج

 ((:(Sample K-S -1سمرنوف–اختبار كولمجروفاختبار التوزيع الطبيعي ) -1

لمعرفة هل تتبع  ((Sample K-S -1سمرنو  –الباحث اختبار )كولمجرو   استخدم 
معظم  البيانات التوزيع الطبيعي أم ال؟ وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات ألنَّ 

َ .ايكون توزيع البيانات طبيعي   ط أن  االختبارات المعلمية تشتر 

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1)الطبيعي يوضح اختبار التوزيع : (15)دول رقمج

 المجالت م
 Z قيمة عدد الفقرات

القيمة 
 الحتمالية

لإلبداع المديرين: درجة ممارسة األولالمحور  .1  8 0.098 0.057 

للمساءلة المديرينالمحور الثاني: درجة ممارسة  .2  9 0.065 0.106 

لوجود رؤية  المديرينثالث: درجة ممارسة المحور ال .3
 استراتيجية

8 0.090 0.12 

للتفكير المنظم المديرينالمحور الرابع: درجة ممارسة  .4  5 0.072 0.116 

الصراع  دارةإل المديرينالمحور الخامس: درجة ممارسة  .5  7 0.081 0.200 

ل بتكار المديرينالمحور السادس: درجة ممارسة    9 0.095 0.070 

الستراتيجيالقسم الثاني: التفكير  .1   5 0.082 0.200 

 0.067 0.087 15 القسم الثالث: التميز المؤسسي في القطاع الحكومي .2
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ور أكبدر امحدالالقيمدة االحتماليدة لكدل  حيدث أنَّ ، ( نتائج االختبار15يوضو الجدول رقم )
البيانددددات تتبددددع التوزيددددع الطبيعددددي ويجددددب  وهددددذا يدددددل علددددى أنَّ ، (                   ) 0.05مددددن 

 استخدام االختبارات المعلمية.

  المستخدمةاإلحصائية  ساليباأل 7.1.4
النسددب المئويددة والتكددرارات والمتوسددط الحسددابي: يسددتخدم هددذا األمددر بشددكل أساسددي ألرددراض 

 . معرفة تكرار فئات مت ير ما ويتم االستفادة منها في وصف عينة الدراسة
 لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.، (Cronbach's Alphaا كرونباخ)اختبار ألف -1

 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.split halfاختبار التجزئة النصفية ) -2

يسدتخدم  K-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Testسدمرنو -اختبدار كولمجدورو  اسدتخدام -3
 من عدمه.كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي إذا  هذا االختبار لمعرفة ما

( لقيدداس درجددة االرتبدداط: Pearson Correlation Coefficientمعامددل ارتبدداط بيرسددون ) -4
. وقدد تدم اسدتخدامه لحسداب االتسداق الدداخلي يقوم هذا االختبدار بدراسدة الع قدة بدين مت يدرين

 والع قة بين المت يرات.، والصدق البنائي ل ستبانة

ولقد تم استخدامه للتأكد من داللة المتوسط لكدل  (T-Test) في حالة عينة واحدة (T)اختبار  -5
 فقرة من فقرات االستبانة.

كددان إذا  ( لمعرفددة مدداIndependent Samples T-Test) فددي حالددة عينتددين T))اختبددار  -6
 هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة. 

( لمعرفدة One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبدار تحليدل التبداين األحدادي  -7
 أكثر من البيانات.أو  كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ث ث مجموعاتإذا  ما

 Multiple Regressionلمتعدداختبار االنحدار ا -8

 
 
 
 
 
 

05.0. sig
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 الملخص :
اعتماد إلى  وأشارت، استعرضت الدراسة في هذا الفصل منهجية الدراسة وإجراءاتها

، في دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية اأكثر المناهج استخدام   ألنَّه ،ليليالمنهج الوصفي التح
ها في الدراسة بنوعيها استخدم كثرها مناسبة لموضوع الدراسة. كما أوضحت المصادر التي أو 

العليا في وزارات  دارةفي اإلية. واستعرض مجتمع الدراسة المكون من العاملين األولالثانوية و 
حيث ، الباحث المسو الشامل لمجتمع الدراسة استخدم و ، ( مفردة81والبالغ عددهم )م قطاع الحك
( استبانة بنسبة استرداد 80مجتمع الدراسة وتم استرداد ) أفراد( استبانة على 81تم توزيع )

العينة. وأوضحت الدراسة الخطوات التي اتبعها إلعداد االستبانة  أفرادمن عدد  (98.76%)
، وضحت الطرق التي تم استخدامها للتحقق من صدق وثبات االستبانةأومن ثم ، ئيبشكلها النها

 اإلحصائية المستخدمة في هذه الدراسة. ساليبوفي الختام تم عرض األ
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 التحليل والنقاش: المبحث الثاني
 تمهيد

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية 1.2.4

 ة.تحليل فقرات الستبان 2.2.4

 ملخص نتائج اإلجابة عن الفرضيات الرئيسية الثالثة والرابعة 3.2.4

 الخالصة  4.2.4
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 :تمهيد
 ومناقشة األسئلة واختبار فرضيات يحتوي هذا الفصل على عرض لتحليل البيانات

والتي تم التوصل إليها ، وذل  من خ ل اإلجابة على أسئلة الدراسة واستعراض النتائج، الدراسة
جراء المعالجات اإلحصائية للبيانات التي تم إوذل  بعد ، فقرات االستبانة من خ ل تحليل

وتحليلها باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات  استخدام أداة الدراسة )االستبانة(تجميعها ب
(SPSS.للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا المبحث ) 

 :ائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصيةالوصف اإلحص: أوًل  1.2.4
 فيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:

تم استكمالها بالتعبئة من  بياناتمن االست (%98.77) نَّ أ   (16يتضو من خ ل جدول )
 تم اعتبارها استمارات مفقودة. (%1.23)بينما المبحوثين 

 جعة والمكتملةاالستبيانات المر(: 16)رقم جدول

 النسبة التكرار 
 98.77 80 استمارات مكتملة

 1.23 1 م االجابة عليها(تتاستمارات مفقودة )لم 

 100.0 81 املجموع

 

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس : (17)رقم جدول

 النسبة التكرار 
 76.3 61 ذكر

 23.8 19 نثىأ
 100.0 80 اإلجمالي

  
كانوا من الذكور بينما  يب ينمن المستج (%76.3)ما نسبته  أنَّ ( 17) جدوليتضو من ال

 .كانوا من اإلناث (%(23.8
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، رالبية الفئة العاملة في المجتمع الفلسطيني هي من الذكور ذل  ألنَّ ويعُزو الباحث   
وهذا يتفق مع المركز الفلسطيني لإلحصاء في تقريره عن القوى العاملة في فلسطين حيث بل ت 

المرأة في  يدل على أنَّ  هذا كما أنَّ ، وهي نسبة كبيرة %(71.6)العاملة من الذكور  نسبة القوى 
 المجتمع قلي   ما ترتقي في السلم الوظيفي ونسبة ضئيلة تتولي مناصب قيادية عليا في الحكومة. 

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر : (18)رقم جدول

 النسبة التكرار الفئة العمرية
 0.0 0 سنة 30أقل من 

 30.0 24 سنة 40أقل من إلى  30من 
 46.3 37 سنة 50أقل من إلى  40من 
 23.8 19 سنة فأكثر 50

 100.0 80 اإلجمالي

 
 (30)أقل من إلى  (20)من  يب ينالفئة العمرية للمستج ( أنَّ 18يتضو من جدول رقم )

بينما ، (%30)سنة  (40)أقل من إلى  (30)بينما الفئة العمرية من ، (%0) ةنسب شكلتسنة 
 (30)الفئة العمرية من  نَّ أي أ  ، (%46.3)سنة  (40)أقل من إلى  (30)من الفئة العمرية 
من عدد موظفي الفئة العليا في  (%70)نسبة تزيد عن على  عام استحوذت 50عام وحتي 

 وزارات قطاع الحكم قطاع الحكم.
الحكومة الفلسطينية بعد عام ذل  لت يير معظم موظفي الفئة العليا في  ويمكن تفسير

ى أقل لسنة إ (40)من الفئة العمرية من واستبدالهم بموظفين جدد كان معظمهم من  م(2007)
من الموظفين  (%85)ما يزيد عن  كذل  تشير إحصائيات ديوان الموظفين أنَّ  سنة، (50)من 

م وقت كانت أعماره، م(2013)حتى منتصف عام  م(2007)تم تعينهم منذ منتصف عام 
 سنة. (40)التعيين أقل من 
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 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي : (19)رقم جدول

 النسبة التكرار 
 57.5 46 بكالوريوس
 37.5 30 ماجستير
 5.0 4 دكتوراه
 100.0 80 اإلجمالي

 
مددن مددوظفي الفئددة العليددا يحملددون الدرجددة العلميددة  (%42.5) ( أنَّ 19جدددول )يتضددو مددن 

االهتمام الكبير من قبل موظفي الفئة العليدا لتطدوير مهداراتهم  نيبي  وهذا ، اجستير ودكتوراه العليا م
رقدددي وتميدددز بشدددكل كبيدددر فدددي تطدددور و  يسددداهمالقياديدددة وتدددوجههم لنيدددل درجدددات علميدددة متقدمدددة ممدددا 

( وهددي النسددبة األكبددر %57.5)نسددبة حملددة شددهادة البكددالوريوس  ، وبل ددتالمؤسسددة التددي يددديرونها
 .جات علمية عليا من أجل تطوير مهاراتهم القياديةجب تشجيعهم على نيل در والتي ي

 توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة:  (20)رقم جدول

 النسبة التكرار 
 8.8 7 سنوات 10اقل من – 5من 

 46.3 37 سنة 15اقل من -10من 
 45.0 36 سنة فأكثر15من 

 100.0 80 اإلجمالي
مددن  (%55)أكثددر مددن  ومددن خدد ل النتددائج السددابقة يتضددو أنَّ  (20ل )يتضددو مددن جدددو 

ت ييددر عدددد مددن مددوظفي الددوزارة إلددى  وهددذا يعددود ،سددنة (15)المددوظفين سددنوات خدددمتهم أقددل مددن 
 بسبب االنقسام الداخلي واستبدالهم بموظفين جدد.

 تحليل فقرات الستبانة: 2.2.4
، لتحليل فقرات االستبانة(One Sample T test)للعينة الواحدة ( T)تم استخدام اختبار 

المحسوبة  (T) كانت قيمةإذا  العينة يوافقون على محتواها أفراد يجابية بمعنى أنَّ إقرة الف عتبروت
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والوزن  0.05قل من أ القيمة الحتمالية)أو (، 1.97)الجدولية والتي تساوي  (T)كبر من قيمة أ
إذا  العينة ال يوافقون على محتواها أفراد معنى أنَّ الفقرة سلبية ب عتبروت، %(60كبر من أالنسبي 

 القيمة الحتمالية)أو (، 1.97)الجدولية والتي تساوي  (T)المحسوبة أص ر من قيمة  t كانت قيمة

القيمة كان إذا  وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة، %(60قل من أوالوزن النسبي  0.05قل من أ

 .(0.05) كبر منألها  الحتمالية

 الستراتيجي القسم الثاني: التفكير : تحليل فقرات أوًل 
على تحقيق التميز  العامين المديرينلدا  اإلبداع مستوا ما : األول المحورتحليل فقرات : 1.1

 .المؤسسي

 يب ينوالذي  (22)للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  (T)تم استخدام اختبار   
 لإلبداع المديريندرجة ممارسة  األولالمحور  في فقراتسة عينة الدرا أفرادآراء 

 لإلبداع المديرين: درجة ممارسة األول المحورلفقرات  تحليل: (21)جدول رقم

الوسط  البيان م.

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

الجديدة  فكارأشجع العاملين على تقديم األ .1
 وأتبناها.

8.30 83.00 1.48 13.910 0.000 1 

ية التي يقدمها العاملون اإلبداع فكارأشارك األ .2
 وأحاول أن أنفذها وأعمل على تعميمها.

8.09 80.90 1.40 13.356 0.000 3 

 8 0.000 5.165 1.65 69.50 6.95 أقدم حوافز معنوية ومادية للمبدعين. .3

لمعتمدة على البرامج واألدوات ا استخدم  .4
الحاسب في عملية تطوير الخدمات 

 للمستفيدين.
7.75 77.50 1.56 10.014 0.000 7 

أعزز التكامل بين األقسام المختلفة والعمل  .5
 بانسجام وتعاون.

8.09 80.90 1.43 13.104 0.000 4 

 6 0.000 9.523 1.66 77.60 7.76 أشجع العاملين على تقبل الت يير واستيعابه. .6

 2 0.000 12.755 1.57 82.40 8.24 أعمل على تسهيل إجراءات العمل. .7

 5 0.000 10.861 1.66 80.10 8.01 أوزع األدوار والمسؤوليات بشكل أمثل وكفء. .8

  0.000 56.555 11.54 78.98 7.90 جميع الفقرات 
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ممارسة درجة  " األولالوزن النسبي المحور  أنَّ ن النتائج تبي  ( 21من خ ل جدول )
( أي أكبر من 6%( وهو أكبر من القيمة االفتراضية العدد )78.98) "لإلبداع  المديرين

استجابات  ( وهذا يعني أنَّ 0.05هي أقل من )و  (0.000وكانت القيمة االحتمالية ) (60.0%)
أشجع العاملين على  ( "1جاءت الفقرة )وقد ، %(78.98)المبحوثين على هذا المحور كانت 

بلغ الوزن  حيث، ى في ترتيب فقرات هذا المحوراألولفي المرتبة  "الجديدة وأتبناها فكارتقديم األ
والقيمة االحتمالية تساوي ، %(60.0( أي أكبر من )3( وهو أكبر من العدد )%83.0)النسبي 

حسب  راء كانت في هذه الفقرة إيجابي ااآل نَّ أمما يدل على  (0.05) من أقلوهي ( 0.000)
حيث  ."أقدم حوافز معنوية ومادية للمبدعين( "3. بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة )المبحوثين

% والقيمة االحتمالية 60.0( أي أكبر من 6%( وهي أكبر من العدد )69.5بلغ الوزن النسبي )
اآلراء في هذه الفقرة كانت ن أمما يدل على ( 0.05( وهي أقل من )0.000للفقرة بل ت )

 إيجابية. 
 المديريندرجة ممارسة توجد درجة موافقة مرتفعة بالمحور الخاصة أنَّه  لباحثويرا ا

الخاصة أقدم حوافز معنوية ومادية للمبدعين.  (3) مع األخذ باالعتبار حصول الفقرة، لإلبداع
ا ترتبط بسياسات التقشف التي تعمل بها الوزارات نتيجة لقلة الموارد ألنَّه، على أدنى درجة موافقة

أشجع العاملين على تقديم ( 1، في حين حصلة الفقرة )القطاععلى  ية بسبب الحصارالمال
في تشجيع الموظفين علي  العامين المديرينهتمام وهذا يعكس مدى ا  األفكار الجديدة وأتبناها

حصل على  محور اإلبداع اإلبداع وتقديم افكار ومقترحات بناءة لتطوير العمل، ومن الواضو بأنَّ 
دارة العليا على تحسين الخدمات المقدمة ، وذل  نابع من إهتمام اإل%(78.98عة بل ة )نسبة مرتف

 وتطويرها بشكل مستمر.
 لددى االسدتراتيجي  التفكيدر عوامدل تتدوافر( م2013العشدي ) مدع دراسدة اتفقت نتدائج هدذه الدراسدة 

واتفقدت  كمدا %(، (79.51بنسدبة ردزة قطداع فدي الحكوميدة ريدر المنظمدات فدي العليدا اإلدارة
مدن أهددم  اإلبدداع بدأنَّ  ( (Monavarian, Farmani and Jajm 2011الدراسدة مدع دراسدة 

Gallimore (2004 )تفقدت الدراسدة مدع دراسدة كمدا وا، االسدتراتيجي التفكيدر تنمي  التي العوامل
مسددتوى  ( بددأنَّ 2017، وإتفقددت مددع دراسددة أبددو شددعبان )االسددتراتيجي التفكيددر يزيددد ويطددور  اإلبددداع

العددداملين فدددي المسدددتويات اإلشدددرافية فدددي وزارة الداخليدددة  ىلدددد االسدددتراتيجي فر مهدددارات التفكيدددر تدددو 
 %(.71.16كانت بنسبة )
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على تحقيق  العامين المديرينالمساءلة لدا  مستوا المحور الثاني: ما تحليل فقرات  1.2
 التميز المؤسسي؟

    

 يب ينوالذي  (23)ي جدول رقم للعينة الواحدة والنتائج مبينة ف (T)تم استخدام اختبار 
 .للمساءلة المديريندرجة ممارسة  المحور الثاني في فقراتعينة الدراسة  أفرادآراء 

 للمساءلة المديريندرجة ممارسة  الثاني: المحورلفقرات  تحليل: (22جدول رقم)

الوسط  البيان م.

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة 

القيمة 

 ةاالحتمالي
 الترتيب

أتابع التزام العاملين في االجتماعات والمجالس  .1
 4 0.000 12.558 1.26 77.60 7.76 التي تنظم داخل الوزارة.

أحقق في سوء است  ل العاملين لوقت الدوام  .2
 8 0.000 8.408 1.52 74.30 7.43 الرسمي.

أؤنب العاملين رير المنصاعين لتعليمات  .3
 3 0.000 10.949 1.47 78.00 7.80 وأوامر المدير.

 6 0.000 10.055 1.47 76.50 7.65 .نأحاسب العاملين ال مباليي .4

 5 0.000 9.375 1.65 77.30 7.73 أعاقب العاملين الذين يفشون أسرار العمل. .5

عن العاملين الملتزمين  أعد تقرير ا منفص    .6
 9 0.000 4.194 2.05 69.60 6.96 والمقصرين وأرفعها ل طرا  المعنية.

 1 0.000 12.145 1.78 84.10 8.41 أحارب المحسوبية والرشوة داخل الوزارة. .7

أحاسب العاملين على سلوكياتهم التي ال تنسجم  .8
 2 0.000 10.635 1.66 79.80 7.98 مع قيم الوزارة.

أعاقب العاملين على عدم تحقيقهم وانجازهم  .9
 7 0.000 7.960 1.71 75.30 7.53 ة.ألعمالهم وأهدافهم المطلوب

  0.000 55.181 11.50 76.93 7.69 جميع الفقرات 

 
درجة ممارسة  "الوزن النسبي للمحور الثاني  أنَّ ن النتائج تبي  ( 22جدول )من خ ل 

( أي أكبر من 6القيمة المفترضة العدد ) من %( وهي أكبر76.93) للمساءلة المديرين
استجابات  ( وهذا يعني أنَّ 0.05( وهي أقل من )0.000االحتمالية )وكانت القيمة  (60.0%)

أحارب المحسوبية  ( "7جاءت الفقرة )وقد ، %(76.93)المبحوثين على هذا المحور كانت 
بلغ الوزن النسبي  حيث، ى في ترتيب فقرات هذا المحوراألولفي المرتبة  "والرشوة داخل الوزارة 
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والقيمة االحتمالية تساوي ، %(60.0( أي أكبر من )6( وهو أكبر من العدد )84.1%)
اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية حسب  نَّ أمما يدل على  (0.05) من أقلوهي ، (0.000)

عن العاملين  ا منفصاًل أعد تقريرً  ( وهي "6بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة )، المبحوثين
وهي أكبر من  (%69.6)" بوزن نسبي .الملتزمين والمقصرين وأرفعها لألطراف المعنية

 نَّ أمما يدل على ( 0.05قل من )( وهي أ0.000والقيمة االحتمالية للفقرة بل ت ) (60.0%)
 آراء المبحوثين على هذه الفقرة كانت إيجابية. 

درجة ممارسة توجد درجة موافقة مرتفعة بالمحور الخاصة أنَّه عام  وبشكل   ويرا الباحث
عن  ا منفصاًل أعد تقريرً السادسة الخاصة  مع األخذ باالعتبار حصول الفقرة، ةللمساءل المديرين

وحصل محور ، على أدنى درجة موافقة العاملين الملتزمين والمقصرين وأرفعها لألطراف المعنية
 المديرينممارسة  وهذا يعني أنَّ  %(76.93علي نسبة ) للمساءلة المديريندرجة ممارسة 

الضوابط والقوانين المعمول بها في الوزارات  ذل  إلىويعُزو الباحث ة كبيرة للمسائلة متوفرة بدرج
ال، جانب وعي المؤسسات والقائمين عليها بأهمية تحقيق مبدأ المساءلة بشكل فع   لىالمعني، إ

تنبيه ل المديرينميل  مؤسسة مع األخذ بعين االعتبار إلىيجابية عن الوهذا يعكس صورة إ
 مستقبلهم الوظيفي.على  تؤثر نَّ إعداد تقارير ممكن أشفويا دون الموظفين المقصرين 

في اإلدارة العليا  لدىتوفر المساءلة تحيث  (2013اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة العشي)
( 2012والحلو)، %(77.68المعاقين بنسبة ) لالمنظمات رير الحكومية العاملة في مجال تأهي

في المؤسسات رير الحكومية حيث بل ة نسبة موافقة العينة  التي بينت وجود نظام للمساءلة
، (%76.27)في دراسة الحلو الموافقةوبل ت نسبة ، (%77.68)المبحوثة في دراسة العشي 

حيث تطابقت هذه النسب من نسبة استجابة العينة المبحوثة في هذه الدراسة حيث بل ت نسبة 
 . (%76.93)االستجابة 

 العامين المديرينوجود رؤية استراتيجية لدا  مستوا ثالث: ما المحور التحليل فقرات  1.3
 على تحقيق التميز المؤسسي؟

   

 يب ينوالذي  (24)للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  (T)استخدام اختبار  تمَّ 
 .يةلوجود رؤية استراتيج المديريندرجة ممارسة المحور الثالث  في فقراتعينة الدراسة  أفرادآراء 
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 لوجود رؤية استراتيجية المديريندرجة ممارسة  الثالث: المحورلفقرات  تحليل: (23)جدول رقم

الوسط  البيان م.

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

أقوم بأداء وتوجيه العاملين وفق الرؤية  .1
 الواضحة والمكتوبة للوزارة.

7.98 79.80 1.62 10.941 0.000 4 

أعد دليل تعريفي العاملين بخصوص الرؤية  .2
 الخاصة بالوزارة.

7.49 74.90 1.71 7.798 0.000 6 

أعمم القيم التي تعتمد عليها الوزارة على  .3
 العاملين.

7.83 78.30 1.44 11.345 0.000 5 

 7 0.000 7.746 1.66 74.40 7.44 ما. حد  إلى  أعتقد أن رؤية الوزارة واقعية .4

 8 0.000 5.776 1.86 72.00 7.20 الرؤية للوزارة واضحة ومفهومة للعاملين فيها. .5

مكانات أستفيد من الخبرات الشخصية واإل .6
 الذاتية في التعاطي مع األحداث المستقبلية.

8.19 81.90 1.28 15.241 0.000 1 

محددة وواضحة الستخدامها في  أهداف ا لديَّ  .7
 ذ القرارات.اتخا

8.06 80.60 1.38 13.357 0.000 2 

رؤيتي في توحيد جهود العاملين باتجاه  استخدم  .8
 أهدا  الوزارة.

8.00 80.00 1.28 13.945 0.000 3 

  0.000 55.776 11.50 77.72 7.77 جميع الفقرات 

مارسة درجة م الوزن النسبي للمحور الثالث " أنَّ ن النتائج تبي  ( 23جدول )من خ ل 
( أي أكبر 6%( وهي أكبر القيمة المفترضة العدد )77.72) " لوجود رؤية استراتيجية المديرين
 ( وهذا يعني أنَّ 0.05( وهي أقل من )0.000وكانت القيمة االحتمالية ) (،%60.0)من 

أستفيد من  ( "6جاءت الفقرة )وقد ، %(77.72)استجابات المبحوثين على هذا المحور كانت 
ى األولفي المرتبة  "مكانات الذاتية في التعاطي مع األحداث المستقبلية الشخصية واإل الخبرات

( أي 6( وهو أكبر من العدد )%81.9)بلغ الوزن النسبي  حيث، في ترتيب فقرات هذا المحور
مما يدل على  (0.05) من أقلوهي ، (0.000)والقيمة االحتمالية تساوي ، %(60.0أكبر من )

 ( "5بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة )، انت في هذه الفقرة إيجابية حسب المبحوثيناآلراء ك نَّ أ

% وهي أكبر من 72.0" بوزن نسبي  الرؤية للوزارة واضحة ومفهومة للعاملين فيها
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ن أمما يدل على ( 0.05( وهي أقل من )0.000والقيمة االحتمالية للفقرة بل ت ) (،60.0%)
 لفقرة كانت إيجابية. آراء المبحوثين على هذه ا

رجة ممارسة بدتوجد درجة موافقة مرتفعة بالمحور الخاصة أنَّه وبشكل عام  يرا الباحث
 بأنَّ الخامسة الخاصة  مع األخذ باالعتبار حصول الفقرة، لوجود رؤية استراتيجية المديرين

وقد حصل  ،قةعلى أدنى درجة مواف والمحسوبية الرؤية للوزارة واضحة ومفهومة للعاملين فيها
( وهي نسبة مقبولة %77.72علي نسبة ) لوجود رؤية استراتيجية المديرينممارسة درجة محور 

تعزيز قيم من  دَّ والب   ،تكون واقعية أكثر نَّ حوثين فإن الروية تحتاج إلى أولكن وحسب رأي المب
و الباحث  العاملين فيها الوزارات بشكل أفضل لدى تمر بها  وضاع التيذل  بسبب األويعز 

 ،عدم وضوح في الرؤيةإلى  مما يؤدي ،زمات ماليةوزارات الفلسطينية بقطاع رزة من أال
لعدم مطابقتها ومجاراتها ة االستراتيجيذا تتجنب الوزارات نشر رؤيتها ل  ، وصعوبة التنبؤ بالمستقبل

 للوضع االستثنائي الذي تمر به الوزارات ب زة.
لدى يتوفر المدخل المستقبلي  ( حيث2013ة العشي)مع دراس اتفقت نتائج هذه الدراسة

%( 82.28في المنظمات رير الحكومية العاملة في مجال تأهير المعاقين بنسبة )اإلدارة العليا 
التفكير على  أي تحول نحو التميز يتطلب منهجية تعتمد ( أنَّ 2011) Berghoutمع دراسة 

 ,Monavarianقت الدراسة مع دراسة كما واتف، من حيث الرؤية والرسالة االستراتيجي 

Farmani and Jajm  (2011 أن أهم العوامل المرتبطة بالتفكير ) هي والرؤية  االستراتيجي
  .المستقبلية

على تحقيق  العامين المديرينالتفكير المنظم لدا  مستوا المحور الرابع: ما تحليل فقرات   1.4
 التميز المؤسسي؟

 يب ينوالذي  (25)ة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم للعين (T)استخدام اختبار  تمَّ  
 .للتفكير المنظم المديرينالرابع: درجة ممارسة  المحور في فقراتعينة الدراسة  أفرادآراء 

 للتفكير المنظم المديرينالرابع: درجة ممارسة  المحورلفقرات  تحليل: (24)جدول رقم

الوسط  البيان م.

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

نحراف اال

 المعياري
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

أسبابها مجتمعة  إلى  أتعامل مع المشك ت بالنظر .1
 دون فصلها عن بعضها.

7.39 73.90 2.05 6.045 0.000 2 
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 5 0.000 5.275 1.97 71.60 7.16 مجتمعة بدال  من دراستها فرادى. فكارأدرس األ .2

ة في الوزارة ل رض أقوم بدمج العناصر المختلف .3
 تحليلها وفهم الكيفية التي تتفاعل بموجبها.

7.29 72.90 1.54 7.457 0.000 3 

الوزارة بأنها نظام مترابط ومتناسق إلى  أنظر .4
 األجزاء.

7.55 75.50 1.76 7.860 0.000 1 

 3 0.000 6.521 1.77 72.90 7.29 أرى األحداث التي تحيط بالوزارة بشكل واضو. .5

  0.000 38.441 15.70 73.47 7.35 يع الفقراتجم 

درجة ممارسة  أن الوزن النسبي للمحور الرابع "تبين النتائج ( 24جدول )من خ ل 
( أي أكبر من 6%( وهي أكبر القيمة المفترضة العدد )73.47) "للتفكير المنظم المديرين

استجابات  وهذا يعني أنَّ ( 0.05( وهي أقل من )0.000وكانت القيمة االحتمالية ) (60.0%)
الوزارة بأنها إلى  أنظر ( "4جاءت الفقرة )وقد ، %(73.47)المبحوثين على هذا المحور كانت 
بلغ  حيث، ى في ترتيب فقرات هذا المحوراألولفي المرتبة  "نظام مترابط ومتناسق األجزاء 

القيمة االحتمالية و ، %(60.0( أي أكبر من )6( وهو أكبر من العدد )%75.5)الوزن النسبي 
اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية  نَّ أمما يدل على  (0.05) من أقلوهي ، (0.000)تساوي 

من  مجتمعة بدًل  فكارأدرس األ ( وهي "2بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة )، حسب المبحوثين
الية للفقرة بل ت والقيمة االحتم (%60.0)وهي أكبر من  (%71.6)بوزن نسبي  " رادادراستها فُ 

 آراء المبحوثين على هذه الفقرة كانت إيجابية. ن أمما يدل على ( 0.05( وهي أقل من )0.000)
 المديريندرجة ممارسة بتوجد درجة موافقة جيدة للفقرات للمحور الخاص أنَّه  ويرا الباحث

 مجتمعة بدلً  فكاراأل ةسادر الثانية الخاصة  مع األخذ باالعتبار حصول الفقرة، للتفكير المنظم
بيئة عمل مستقرة يمكن إلى  التفكير المنظم يحتاج  ،على أدنى درجة موافقة رادامن دراستها فُ 

على  علمية بناءأسس على  عملية تفكير تقومإلى  من خ لها التنبؤ بالمستقبل مما يؤدي
زارات يعملون تحت في الو  العامين المديرين معلومات تواكب الواقع العام للمنظمة في حين أنَّ 

وكذل  ، منية في القطاعرئة نتيجة التقلبات السياسية واألا وحالة استثنائية وطاض ط كبير جد  
توفير االموال وتقليص على  بسبب نقص الموارد المالية الذي يتسبب جعل التفكير ينصب

 .محدودية التفكير الجماعي الذي أدى إلى، النفقات
  توفر ( التي بيتة 2013دراسة العشي) دراسة أتفقت هذه الدراسة معاتفقت نتائج هذه الدراسة مع

المعاقين  لفي المنظمات رير الحكومية العاملة في مجال تأهيلدى اإلدارة العليا التفكير المنظم 
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 التفكير المنظم نَّ أ ( التي بينت2011ة مع دراسة قاسم )كما واتفقت الدراس، (%79.04)بنسبة 
 .(%84.1)في العينة بلغ 

على  العامين المديرينالصراع لدا  إدارة مستوا المحور الخامس: ما تحليل فقرات   1.5
 تحقيق التميز المؤسسي؟

  

 يب ينوالذي  (26)للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  (T)تم استخدام اختبار 
 .الصراع رةداإل المديرين: درجة ممارسة الخامس المحور في فقراتعينة الدراسة  أفرادآراء 

 الصراع دارةإل المديرين: درجة ممارسة الخامس المحورلفقرات  تحليل: (25)جدول رقم

الوسط  البيان م.

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

 5 0.000 13.402 1.30 79.50 7.95 أضع أهدافا  مشتركة أطلب إنجازها من الجميع. .1

أشرك العاملون في حل المشك ت التي  .2
 تواجههم.

8.01 80.10 1.41 12.769 0.000 4 

 2 0.000 13.462 1.46 82.00 8.20 عرقلة العمل.إلى  أتجنب النقاط التي تؤدي .3

أطبق قانون العقوبات للض ط على األطرا   .4
 المتصارعة داخل الوزارة.

6.93 69.30 1.74 4.751 0.000 7 

المناخ المناسب لحصول كافة األطرا  أهيئ  .5
 المتصارعة على حلول مرضية.

7.65 76.50 1.34 11.000 0.000 6 

خرين وأحافظ على الع قات أراعي شعور اآل .6
 القائمة معهم.

8.23 82.30 1.41 14.074 0.000 1 

أوفر بيئة عمل صحية وخالية من الصراعات  .7
 والض وط.

8.03 80.30 1.58 11.500 0.000 3 

  0.000 57.744 11.24 78.55 7.86 جميع الفقرات 

درجة ممارسة  الوزن النسبي للمحور الخامس " أنَّ تبين النتائج ( 25ل )من خ ل جدو 
( أي أكبر من 6%( وهي أكبر القيمة المفترضة العدد )78.55) " الصراع دارةإل المديرين

استجابات  ( وهذا يعني أنَّ 0.05من ) ( وهي أقل0.000وكانت القيمة االحتمالية ) (60.0%)
خرين أراعي شعور اآل ( "6جاءت الفقرة )وقد ، %(78.55)المبحوثين على هذا المحور كانت 
بلغ  حيث، ى في ترتيب فقرات هذا المحوراألولفي المرتبة  "وأحافظ على العالقات القائمة معهم 

والقيمة االحتمالية ، %(60.0من )( أي أكبر 3( وهو أكبر من العدد )%82.30)الوزن النسبي 
اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية  نَّ أمما يدل على  (0.05) من أقلوهي ، (0.000)تساوي 
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أطبق قانون العقوبات للضغط  ( وهي "4بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة )، حسب المبحوثين
 (%60.0)أكبر من وهي  (%69.3)بوزن نسبي  " على األطراف المتصارعة داخل الوزارة

آراء المبحوثين ن أمما يدل على ( 0.05( وهي أقل من )0.000والقيمة االحتمالية للفقرة بل ت )
 على هذه الفقرة كانت إيجابية. 

درجة ممارسة بالمتعلق للمحور الخامس توجد درجة موافقة مرتفعة أنَّه  يرا الباحث
طبق قانون تالرابعة الخاصة  الفقرة مع األخذ باالعتبار حصول، الصراع دارةإل المديرين

في حين ، على أدنى درجة موافقة العقوبات للضغط على األطراف المتصارعة داخل الوزارة
شراك العاملين   لتوجه اإلدارة العليا إل%(، وذل78.55دارة الصراع علي نسبة )حصل محور إ

ورة جماعية واالبتعاد ووضع أهدا  العمل بص في وضع حلول للمشك ت التي تطرأ في العمل،
توجه المديرين لمسائلة الموظفين إلى  ذل  عزى وي   عن مواطن الخ   التي تعرقل العمل،
إلى  مما أدى، الع قات الشخصية وزمالة العملعلى  االمقصرين وتوجيههم بشكل ودي حفاظ  

 ضعف استخدام نظام العقوبات للموظفين المقصرين.
لدى تتوفر إدارة الصراع أنَّه  (2013العشي ) راسةاتفقت نتائج هذه الدراسة مع د 

المعاقين بنسبة  لفي المنظمات رير الحكومية العاملة في مجال تأهياإلدارة العليا 
 أنَّ  Monavarian, Farmani and Jajm  ((2011مع دراسة تكما اتفق %(78.93)

نسبة مرتفعة على  صلحيث ح االستراتيجي الصراع يعتبر من أهم عوامل التفكير  إدارةعامل 
 %(.78.55في استجابات المبحوثين بل ت)

على تحقيق  العامين المديرينالبتكار لدا  مستوا المحور السادس: ما تحليل فقرات   1.6
 التميز المؤسسي؟

  

آراء  يب ينوالذي  (27)للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  (T)تم استخدام اختبار 
 لإلبتكار. المديرين: درجة ممارسة السادس المحور ي فقراتفعينة الدراسة  أفراد

 لإلبتكار المديرين: درجة ممارسة السادس المحورلفقرات  تحليل: (26)جدول رقم

الوسط  البيان م.

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

أعمل على و ، األكثر ابتكار ا فرادأقوم بتعيين األ .1
 .تحفيزهم مادي ا ومعنوي ا

7.66 76.60 1.57 9.492 0.000 4 

 1 0.000 12.002 1.44 79.40 7.94ومساحة ل بتكار  أمنو العاملين وقت ا كافي ا .2
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 داخل العمل.
 تكوين فرق عمل لتحويل االبتكاراتإلى  أسعى .3

 إدارةوالعمل على ، أشكال رسمية للتعاملإلى 
 بتكارات.واال فكارهذه األ

7.48 74.80 1.51 8.721 0.000 7 

ا .4 عن األعمال  أجعل المبتكرين منفصلين تمام 
ا، التقليدية بالوزارة  الجوهرية منها. وخصوص 

7.05 70.50 1.81 5.199 0.000 9 

أهتم بتطوير نفسي من خ ل دورات مهارات  .5
 االبتكار. إدارةالقيادة الفعالة في 

7.90 79.00 1.49 11.412 0.000 2 

أقوم ببناء فرق مشاركة لتعزيز نقل المعرفة  .6
 وتحقيق الثقة المتبادلة بين الموظفين.

7.59 75.90 1.49 9.530 0.000 6 

أهتم بتقارير األداء المتميز للعاملين وألتقي بهم  .7
 لتحفيزهم على االبتكار.

7.61 76.10 1.70 8.471 0.000 5 

مواجهة مشكلة العصف الذهني عند  استخدم  .8
 في العمل للعمل على حلها.

7.84 78.40 1.53 10.743 0.000 3 

أعتمد برنامج تقييم دوري ل هدا  الموضوعة  .9
 للعاملين وطرق نجاحهم وترقيتهم.

7.28 72.80 1.41 8.117 0.000 8 

  0.000 52.180 11.97 75.83 7.58 جميع الفقرات 

درجة ممارسة  الوزن النسبي للمحور السادس " أنَّ تبين النتائج ( 26من خ ل جدول )
 (%60.0)( أي أكبر من 6%( وهي أكبر القيمة المفترضة العدد )75.83) لإلبتكار " المديرين

استجابات المبحوثين  ( وهذا يعني أنَّ 0.05( وهي أقل من )0.000وكانت القيمة االحتمالية )
ومساحة  اا كافيً أمنح العاملين وقتً  ( "2جاءت الفقرة )وقد ، على هذا المحور كانت إيجابية

بلغ الوزن النسبي  حيث، ى في ترتيب فقرات هذا المحوراألولفي المرتبة  "العمل لالبتكار داخل
والقيمة االحتمالية تساوي ، %(60.0( أي أكبر من )6( وهو أكبر من العدد )79.4%)
في هذه الفقرة إيجابية حسب  اآلراء كانت نَّ أمما يدل على  (0.05) من أقلوهي ، (0.000)

عن  اأجعل المبتكرين منفصلين تمامً  ( وهي "4بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة )، المبحوثين
وهي أكبر من  (%70.5)بوزن نسبي  " وخصوصًا الجوهرية منها، األعمال التقليدية بالوزارة

ن أمما يدل على ( 0.05( وهي أقل من )0.000والقيمة االحتمالية للفقرة بل ت ) (60.0%)
 آراء المبحوثين على هذه الفقرة كانت إيجابية.

درجة ممارسة والذي تناول  للمحور السادستوجد درجة موافقة جيدة أنَّه  يرا الباحث
أجعل المبتكرين الرابعة الذي تناولت  مع األخذ باالعتبار حصول الفقرة، لالبتكار المديرين
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على أدنى درجة  الجوهرية منها اوخصوًص ، دية بالوزارةمنفصلين تمامًا عن األعمال التقلي
برنامج  المديرين%(، وذل  لعدم اعتماد 75.83وقد حصل محور االبتكار علي نسبة )، موافقة

، وكذل  تدني تدني النسبة بشكل طفيف أثر علىمما  ،هدا  الموضوعة للعاملينتقييم دوري ل 
و الباحث  فكار االبتكارية،لتكوين فرق عمل لتطوير اال المديرينعتماد ا  من  عدة سبابأذل  ويعز 

القليل من الموظفين الذين  معظم الموظفين ليس لديهم الخبرة الكافية في العمل والعدد أنَّ  ؛أهمها
عليه اعتماد كبير لتسيير  نَّ ؛ ألال يمكن فصلهم عن بيئة العمل ايبدعو أو  ايبتكرو  نَّ يمكن أ

عمالهم بسبب قيام الموظفين القدامى من تأدية أ لعدم ، المتراكمة عمال اليومية نتيجة خبرتهماأل
 االنقسام الحاصل منذ ما يزيد عن عشر سنوات.

( بوجود درجة عالية بين االبتكار م2006اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة نافع )
وزارات وجود درجة جيدة من االبتكار في ظهرت هذه الدراسة في حين أ ،االستراتيجيوالتفكير 

 وجود جانبإلى  (م2006في حين اختلفت هذه الدراسة مع دراسة نافع ) قطاع الحكم في رزة،
و الباحث ، الصحة وزارة في االبتكار من  %(68.56حيث بل ت نسبة ) ضعيفة درجة ذل  ويعز 

ت ثناء تحاول تطوير العمل وابتكار آلياالحكومة الفلسطينية في هذه األ وأنَّ  ،لقدم دراسة نافع
 .جديدة لتحقيق رربات المستفيدين

 القسم الثالث: التميز المؤسسي في القطاع الحكومي: تحليل فقرات ثانًيا
 تحليل فقرات القسم الثالث: التميز المؤسسي في القطاع الحكومي 2.1

  

آراء  يب ينوالذي  (28)للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  (T)تم استخدام اختبار 
 .القسم الثالث: التميز المؤسسي في القطاع الحكومي في فقراتعينة الدراسة  أفراد

 لفقرات القسم الثالث: التميز المؤسسي في القطاع الحكومي تحليل: (27جدول رقم)

الوسط  البيان م.

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

 1 0.000 5.713 1.88 72.00 7.20 ة مميزة.إداريت قيادية و تمتل  الوزارة مهارا .1

تمتل  الوزارة الكفاءة الجيدة في مجال وضع  .2
 ات.االستراتيجي 

6.99 69.90 1.91 4.634 0.000 3 

تحقيق مركز إلى  تسعى الوزارة باستمرار .3
 تنافسي قوي.

7.09 70.90 1.82 5.358 0.000 2 

 7 0.000 4.261 1.80 68.60 6.86ارة على قيام العاملين تساعد بيئة العمل في الوز  .4
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 .أفضلبأداء 
يتوفر لدى الوزارة برامج متنوعة للتدريب  .5

 والتطوير للعاملين.
6.63 66.30 2.11 2.653 0.010 11 

ا .6 دقيقة الختيار وتعيين  يتوفر لدى الوزارة أسس 
 األشخاص في الوظائف المختلفة.

6.58 65.80 2.01 2.557 0.012 13 

تتلقى الوزارة شكاوى من المستفيدين والعمل  .7
 على حلها.

6.89 68.90 1.80 4.410 0.000 6 

يساعد الهيكل التنظيمي داخل الوزارة في  .8
 تحقيق األهدا  الوظيفية الموضوعة.

6.90 69.00 1.87 4.313 0.000 5 

تتسم بيئة الوزارة بدعم العاملين ووالئم الملحوظ  .9
 العليا. رةدالإل

6.64 66.40 1.86 3.070 0.003 10 

تتسم إجراءات تقديم الخدمات داخل الوزارة  .10
 بالسرعة والراحة.

6.80 68.00 1.81 3.953 0.000 9 

تقوم الوزارة بالرقابة وبشكل مستمر على مرافقها  .11
 لتحسين أدائها.

6.86 68.60 2.10 3.678 0.000 8 

يا المعلومات للتفكير تستخدم الوزارة تكنلوج .12
 واالبتكار إليجاد حلول معرفية.

6.93 69.30 2.01 4.114 0.000 4 

لدى الوزارة موارد مالية كافية ت طي جميع  .13
 احتياجاتها التش يلية.

5.54 55.40 2.50 -1.658 0.101 15 

تقوم الوزارة بمتابعة دورية ومنتظمة لتكاليف  .14
 خدماتها.

6.36 63.60 2.34 1.386 0.170 14 

جيدة للسيولة والتدفقات  إدارةتتميز الوزارة ب .15
 النقدية.

6.61 66.10 2.38 2.303 0.024 12 

  0.000 33.550 16.31 67.18 6.72 جميع الفقرات 

التميز "القسم الثالث: الوزن النسبي لفقرات  أنَّ تبين النتائج ( 27جدول )من خ ل 
( أي أكبر 6%( وهي أكبر القيمة المفترضة العدد )67.18) "المؤسسي في القطاع الحكومي

 ( وهذا يعني أنَّ 0.05( وهي أقل من )0.000وكانت القيمة االحتمالية ) (%60.0)من 
تمتلك الوزارة  ( "1جاءت الفقرة )وقد ، استجابات المبحوثين على هذا المحور كانت إيجابية

بلغ الوزن  حيث، في ترتيب فقرات هذا المحور ىاألولفي المرتبة  "ة مميزة.إداريمهارات قيادية و 
والقيمة االحتمالية تساوي ، %(60.0( أي أكبر من )6( وهو أكبر من العدد )%72.0)النسبي 

اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية حسب  نَّ أمما يدل على  (0.05) من أقلوهي ، (0.000)
لدا الوزارة موارد مالية كافية تغطي  " ( وهي13بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة )، المبحوثين
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والقيمة  (%60.0)وهي أقل من  (%55.4)" بوزن نسبي  جميع احتياجاتها التشغيلية
آراء المبحوثين على  نَّ أمما يدل على ( 0.05( وهي أقل من )0.001االحتمالية للفقرة بل ت )
 هذه الفقرة كانت سلبية. 
%( 67.18متوسطة لب ت نسبة )جة موافقة توجد در أنَّه عام  وبشكل   ويرا الباحث

تؤدي  نَّ عديد من العوامل التي من الممكن أهتمام االدارة العليا باللمحور التميز المؤسسي لعدم ا 
عدم متابعة الوزارات لتكلفة تقديم خدماتها، وكذل  عدم اتباع رقي المنظمة ومن هذه العوامل  إلى

ا في وخصوص   ،يار الموظفين في الوظائف المختلفةختسس دقيقة وواضحة لمعايير االوزارات أل
لدا الوزارة موارد مالية الثالثة عشر الخاصة  مع األخذ باالعتبار حصول الفقرةالمواقع العليا، 

زمة ناتج عن األ وذل  ،على أدنى درجة موافقة كافية تغطي جميع احتياجاتها التشغيلية
تمتلك ولى قطاع رزة، وكذل  حصول الفقرة األ ياالقتصادية الكبيرة التي تمر بها الوزارات ف

ا يعزز قدرات الوزارات للوصول إلى تميز مؤسسي ، وهذالوزارة مهارات قيادية وإدارية مميزة
زمات مالية ا يواجهه قطاع رزة من أ  م  الباحث ل   ويعزو ذلك خرى،ولكن بتظافر جميع العوامل األ

وإرفال االرتقاء ، نش ال بتسيير أمورها اليوميةإلااحنة ادت بالمؤسسات الحكومية باواقتصادية ط
مواكبة أي على  زمة وعدم قدرة الموظفين والتميز في تقديم الخدمة لعدم توفر الموارد المالية ال
 تطور في ضل ظرو  اقتصادية في راية الصعوبة.

 حيث توصلت دراسة النسور بأن (م2010النسور )اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
واختلفت هذه الدراسة مع دراسة البحيصي ، سط امتو تطبيق أبعاد التميز المؤسسي مستوى 

والخدماتي ( ، والبشري ، التميز المؤسسي بجميع أبعاده )القياديبتوفر  م( التي أكدت2014)
 ،في حين أظهرت نتائج هذه الدراجة بتوفر أبعاد التميز المؤسسي بدرجة متوسطة، بدرجة كبيرة
و ال  ،فيها دراسة البحيصي تختلف عن البيئة الحالية البيئة التي اجريت أنَّ إلى  ذل باحث ويعز 

( درجة التميز 2013الدجني )مع دراسة  اأيض  وتختلف ، وكذل  من حيث الفئة المستهدفة
( في حين بل ت درجت التميز المؤسسي في الدراسة الحالية 70.24المؤسسي بل ت )

(67.18)%. 
القطاع  مدارسعلى  دراسة الدجني أجريت ذا االخت   بسبب أنَّ هويعُزو الباحث  

لتستطيع المنافسة المدارس  ؛ساسية التي التميز واالرتقاء المستمرالخاص، والتي تهد  بدرجة أ
 ة كبيرة.إداريالحكومية بخ   مؤسسات القطاع العام التي تواجه تحديات مالية اقتصادية و 
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 دراسة:أبعاد محاور التحليل : ثالًثا

 أبعاد محاور الدراسة تحليل: (28جدول رقم)

 .م
الوسط  المحاور

 الحسابي
الوسيط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

لإلبداع المديرين: درجة ممارسة األولالمحور  1.3  78.98 80.00 11.54 

للمساءلة المديرينالمحور الثاني: درجة ممارسة  1.4  76.93 77.78 11.50 

لوجود رؤية استراتيجية المديرينث: درجة ممارسة المحور الثال 1.5  77.72 80.00 11.50 

للتفكير المنظم المديرينالمحور الرابع: درجة ممارسة  .2  73.47 77.50 15.70 

الصراع  دارةإل المديرينالمحور الخامس: درجة ممارسة  2.1  78.55 79.29 11.24 

تكارل ب المديرينالمحور السادس: درجة ممارسة  2.2  75.83 76.67 11.97 

الستراتيجيالقسم الثاني: التفكير  2.3   77.07 78.04 10.22 

 16.31 69.33 67.18 القسم الثالث: التميز المؤسسي في القطاع الحكومي 2.4

 

بلغ  االستراتيجي الوزن النسبي للقسم الثاني التفكير  ( يوضو أنَّ 28جدول )
بوزن  لإلبداع المديرين: درجة ممارسة األولالمحور ى ولاألحيث جاء في المرتبة ، (77.07%)

بوزن نسبي  الصراع دارةإل المديرين: درجة ممارسة يليه المحور الخامس (%78.98)نسبية 
 للتفكير المنظم المديريندرجة ممارسة بينما جاء في المرتبة األخير المحور الرابع  (78.55%)

امل المترابطة منها عدم وضوح الرؤية بشأن ، وذل  لعدد من العو (%73.47)بوزن نسبي 
العوامل التي تحيط بالوزارات سواء الداخلية والخارجية بسبب حجم الض ط الكبير التي تواجهه 

كما وجاء الوزن النسبي للقسم الثالث التميز  الوزارات في ضل االزمات االقتصادية المت حقة،
 .(%67.18)المؤسسي في القطاع الحكومي 

( بددأن م2009(، ودراسددة الفددرا )م2017تددائج هددذه الدراسددة مددع دراسدة أبددو شددعبان )اتفقدت ن
ولكدددن يحتددداج إلدددى مزيدددد مدددن  ،سدددتراتيجي مناسدددبتفكيدددر اي المنظمدددات لدددديهم مسدددتوى المدددديرين فددد

إدراك مفهدوم ( م2011التطوير والتعزيز، كما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة خليف وديراني،)
ن، كمددا اتفقددت نتددائج هددذه الدراسددة مددع دراسددة مددديريالوممارسددته مرتفعددة لدددى   االسددتراتيجيالتفكيددر 
 االسدتراتيجي يمتلكون درجة مرتفعة مدن التفكيدر  المديرينأن ( م2010النسور )(د م2010الشهري)
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، كمدا اتفقدت هدذه الدراسدة االسدتراتيجي مع ضرورة بيئة مناسبة تقلل من معوقات ممارسدة التفكيدر 
عنصددر  االسددتراتيجي التفكيددر  ( بددأنَّ م2011) Monavarian, Farmani and Jajmمددع 

هدي: ) اإلبدداع،  االسدتراتيجي أهدم العوامدل المرتبطدة بدالتفكير  وكدذل  أنَّ  ،أساسي لقيدادة المؤسسدة
إدارة الصددراعات، والرؤيددة المسددتقبلية، والتفكيددر المددنظم(، كمددا اتفقددت نتددائج هددذه الدراسددة مددع دراسددة 

تطبيددددق أبعدددداد التميددددز المؤسسددددي مسددددتوى  يددددث توصددددلت دراسددددة النسددددور بددددأنَّ ح (م2010النسددددور )
أي تحدددول نحدددو  ( أنَّ م2011) Berghout، كمدددا اتفقدددت نتدددائج هدددذه الدراسدددة مدددع دراسدددة متوسدددط ا

في حين نتائج من حيث الرؤية والرسالة،  االستراتيجي التميز يتطلب منهجية تعتمد على التفكير 
( حيددددث بل ددددت درجددددة تقدددددير العدددداملين لدددد داء 2013ة الدددددجني )هددددذه الدراسددددة متقاربددددة مددددع دراسدددد

كمدددا %(، 70.24المؤسسددي فددي مددددارس دار األرقددم فددي ضدددوء النمددوذج األوروبددي للتميدددز نسددبة )
قيادة األمدن الوقدائي يمارسدون التفكيدر  (، بأنَّ م2009واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة ديب )

يمارسدون  العدامين المدديرين رت نتائج هذه الدراسة بأنَّ بدرجة متوسطة في حين أظه االستراتيجي 
منيدة ينطلدق عملهدا مدن األجهدزة األ ذلد  بدأنَّ  عدزى وي   ،بدرجدة مرتفعدة االسدتراتيجي مهارات التفكير 

مساحة كافية للممارسدة عمليدة  تي تخضع لها األجهزة األمنية والتتوجد واقع التعليمات والقوانين ال
خدد   العدداملين فددي الددوزارات المدنيددة الددذين لددديهم القدددرة االكبددر ومسدداحة ب االسددتراتيجي التفكيددر 

 االستراتيجي.جيدة لممارسة عمليات التفكير 
فقدد كاندت النتدائج الخاصدة  ،أبعداد محداور الدراسدةتحليدل مدن خد ل نتدائج و  يرا الباحـثو 

سددبة لمحدداور قسددم قددل ن، حيددث كددان الفددارق بددين أعلددى نسددبة وأمتقاربددة االسددتراتيجي بقسددم التفكيددر 
االسدددتراتيجي حيدددث بلدددغ الدددوزن النسدددبي لقسدددم التفكيدددر ، (%3.5)ال تتجددداوز  االسدددتراتيجي التفكيدددر 

ددا77.07%) مطبقددة   االسددتراتيجيةبعدداد التفكيددر أ أنَّ علددى  ممددا يدددلل ؛مددا ( وهددذه نسددبة مرتفعددة نوع 
  .بنسبة مقبولة في القطاع الحكومي

 الدراسة: فرضياتاختبار   
 ( بين ممارسة α 0.05 ≥داللة )مستوى  توجد ع قة ذات داللة إحصائية عند :ىولاأل  الفرضية
،  االستراتيجيةالرؤية ، المسائلة، اإلبداعبد ) متمث    العامين المديرينلدى  االستراتيجي التفكير 

 .وتحقيق التميز المؤسسي لدى وزارات قطاع الحكم االبتكار(، الصراع إدارة، التفكير المنظم
ختبار هذه الفرضية تم استخدام معامل ارتباط بيرسون وتظهر النتائج كما في الجدول ال
 .(30)رقم
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 والتميز المؤسسي االستراتيجي العالقة بين أبعاد التفكير : (29)جدول رقم

 الدللة الدللة قيمة ر المجالت

لإلبداع المديرين: درجة ممارسة األولالمحور   دالة 0.001 0.358 
للمساءلة المديرينالثاني: درجة ممارسة المحور   دالة 0.001 0.462 

لوجود رؤية استراتيجية المديرينالمحور الثالث: درجة ممارسة   دالة 0.001 0.488 
للتفكير المنظم المديرينالمحور الرابع: درجة ممارسة   دالة 0.001 0.567 

الصراع  دارةإل المديرينالمحور الخامس: درجة ممارسة   دالة 0.001 0.409 
ل بتكار المديرينالمحور السادس: درجة ممارسة   دالة 0.001 0.464 

الستراتيجيالقسم الثاني: التفكير   دالة 0.001 0.540  
  0.181=  79قيمة ر الجدولية عند درجة حرية  

 يجي االستراتوجد ع قة ذات داللة إحصائية بين القسم الثاني التفكير تأنَّه ( يوضو 29جدول )
والداللة اإلحصائية  0.540تحقيق التميز لدى وزارات قطاع الحكم حيث كانت قيمة )ر( = و 

 .0.05أقل من 
تحقيق و  العامين المديرينلدى  اإلبداعممارسة بين  توجد ع قة ذات داللة إحصائية .1

 والداللة اإلحصائية 0.358حيث كانت قيمة )ر( =  التميز المؤسسي لدى وزارات قطاع الحكم
 .0.05أقل من 

تحقيق و  العامين المديرينممارسة المسائلة لدى بين توجد ع قة ذات داللة إحصائية  .2
والداللة اإلحصائية  0.462حيث كانت قيمة )ر( =  التميز المؤسسي لدى وزارات قطاع الحكم.

 .0.05أقل من 
 العامين المديرينامت ك رؤية استراتيجية لدى بين توجد ع قة ذات داللة إحصائية  .3
والداللة  0.488حيث كانت قيمة )ر( =  تحقيق التميز المؤسسي لدى وزارات قطاع الحكمو 

 .0.05اإلحصائية أقل من 
 العامين المديرينلممارسة التفكير المنظم لدى بين  توجد ع قة ذات داللة إحصائية .4
والداللة  0.567حيث كانت قيمة )ر( =  تحقيق التميز المؤسسي لدى وزارات قطاع الحكمو 

 .0.05اإلحصائية أقل من 
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 العامين المديرينالصراع لدى  إدارةممارسة بين توجد ع قة ذات داللة إحصائية  .5
والداللة  0.409حيث كانت قيمة )ر( =  تحقيق التميز المؤسسي لدى وزارات قطاع الحكمو 

 .0.05اإلحصائية أقل من 
تحقيق و  العامين المديرينر لدى ممارسة االبتكابين توجد ع قة ذات داللة إحصائية  .6

والداللة اإلحصائية  0.464حيث كانت قيمة )ر( =  التميز المؤسسي لدى وزارات قطاع الحكم
 .0.05أقل من 

المساءلة  بداعم( بوجود ع قة بين اإل2013العشي )مع دراسة  اتفقت هذه النتيجة
 (م2011)شرابدارة العليا، واإل ظمدارة الصراع والتفكير المنوالمدخل أو الرؤية المستقبلية، وإ

كما ، وتحقيق الميزة التنافسية االستراتيجي التخطيط  ابعادذات داللة إحصائية بين بوجود ع قة 
توجد ع قة قوية ذات داللة إحصائية بين ( 2012اتفقت هذه الدراسة مع دراسة بشير)

تهم لدرجة اومتوسط تقدير  يجي االستراتللتخطيط  العينة لدرجة ممارسة أفرادت ار يمتوسطات تقد
توجد ع قة أنَّه ( ب2017كما اتفقت هذه الدراسة مع دراسة أبو شعبان )، التميزتطبيق معايير 
 .التميز المؤسسيعلى  ية مما يؤثروالعاملين في الوظائف اإلشراف االستراتيجي بين واقع التفكير 

ادئ واضحة للسلوك األخ قي هذا لتوافر ثقافة تنظيمية أخ قية ومبويعُزو الباحث  
 يؤدي أن  أنَّه المعدات والتجهيزات ال زمة إلنجاز العمل في المؤسسة هذا من ش أفضلوتوفير 
 تحسين جودة األداء المؤسسي.إلى 

  :الثانية الرئيسية الفرضية

 العامين المديرينلدا  الستراتيجي أثر ذو دللة إحصائية لممارسة مفهوم التفكير  توجد 
البتكار( ، الصراع إدارة، التفكير المنظم،  الستراتيجيةالرؤية ، المسائلة، اإلبداعثاًل بـ )متم

 على تحقيق التميز المؤسسي لدا وزارات قطاع الحكم.

 ةالمسددددتقل المت يددددراتثددددر أاسددددتخدام تحليددددل االنحدددددار الخطددددي الختبددددار هددددذه الفرضددددية تددددم 
، الصددراع إدارة، التفكيددر المددنظم،  االسددتراتيجيةلرؤيددة ا، المسددائلة، اإلبددداعو  االسددتراتيجي التفكيددر )

 وقدددد تبددين مدددن خدد ل نتدددائج هددذا التحليدددل أنَّ ، (التميدددز المؤسسددياالبتكددار( علددى المت يدددر التددابع )
وهددي ذات داللددة  (8.765) المحسددوبة تسدداوي  (F)قيمددة  حيددث أنَّ ومقبولددة معادلددة االنحدددار جيدددة 
 قددددل مددددنأوهددددي  (0.000) القيمددددة االحتماليددددة تسدددداوي  حيددددث أنَّ  (0.05) إحصددددائية عنددددد مسددددتوى 
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 االسدددتراتيجي وهدددذا يددددل علدددى وجدددود ع قدددة معنويدددة ذات داللدددة إحصدددائية بدددين التفكيدددر  .(0.05)
 نموذج االنحدار جيد. ومحاوره والتميز المؤسسي وأنَّ 

Y = 7.226+2.539(x1) + 2.444(X2) + 2.080 (X3) + 0.884(X4) + 
2.368(X5) + 2.503 (x6) + 13.637 (x7)  
Y : التميزَالمؤسسي 
X1: اإلبداع 
X2: المساءلة 
X3: َالستراتيجيةالرؤية   
X4: التفكيرَالمنظم 
X5: الصراعَإدارة  

X6:البتكار 
X7: الستراتيجيالتفكيرََ   

 يوضح تحليل االنحدار الخطي )المتغير التابع: التميز المؤسسي( : (30)رقم جدول

 المتغيرات المستقلة
ت معامال

 االنحدار
 الخطأ المعيار

معامالت 

االنحدار 

 المعيارية

Beta 

 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية

sig. 

مستوى 

الداللة عند 

(0.05) 

 رير دال 0.517 0.651  11.105 7.226 الثابت
 دال 0.005 2.886 1.797 0.880 2.539 اإلبداع

 دال 0.019 2.406 1.723 1.016 2.444 المساءلة
 دال 0.029 2.232 1.467 0.932 2.080  اتيجيةاالستر الرؤية 

 رير دال 0.074 1.813 0.851 0.488 0.884 التفكير المنظم
 دال 0.004 2.991 1.632 0.792 2.368 الصراع إدارة

 دال 0.017 2.442 1.837 1.025 2.503 االبتكار
 دال 0.008 2.750 8.548 4.960 13.637 الستراتيجي التفكير 

 ANOVAاين حتليل التب
 0.000 القيمة االحتماليةF 8.765َقيمة اختبار 

Rالمعدل  معامل التفسيرقيمة 
 0.000 القيمة االحتمالية لمعامل التفسير 0.408 2
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بشددكل  االسددتراتيجي تددأثير بددين التفكيددر  توجددد أنَّدده ومددن خدد ل الداللددة اإلحصددائية يتضددو 
 (0.05)وهدددي أقدددل مدددن  (0.008)حصدددائية عدددام والتميدددز المؤسسدددي حيدددث كاندددت قيمدددة الداللدددة اإل

كلمددا ت يددر المت يددر التددابع أنَّدده وهددذا يعنددي  (13.637)والتددي تسدداوي  βوكددان مقدددار التددأثير قيمددة 
( بمقددددار االسدددتراتيجي )التميددز المؤسسدددي( بمقددددار وحدددة واحددددة ت يدددر المت يدددر المسددتقل )التفكيدددر 

 أنَّه.قد أظهرت النتائج و  (،13.637)
وهدي  (0.019)بداع على التميز المؤسسي حيث بل ت قيمة الداللدة اإلحصدائية أثر لإل توجد  .1

 .(2.539)بينما بل ت قيمة األثر ، (0.05)أقل من 
( 0.122)أثددر للمسدداءلة علددى التميددز المؤسسددي حيددث بل ددت قيمددة الداللددة اإلحصددائية  توجددد  .2

 (.2.444)بينما بل ت قيمة األثر  (،0.05وهي أكبر من )

حيددث بل ددت قيمددة الداللددة اإلحصددائية  ،علددى التميددز المقدمددة ة االسددتراتيجيؤيددة لر أثددر ل توجددد  .3
 (.2.080)بينما بل ت قيمة األثر  ،(0.05)وهي أقل من  (0.029)

حيدددث بل دددت قيمدددة الداللدددة اإلحصدددائية  ،علدددى التميدددز المؤسسدددي لتفكيدددر المدددنظمأثدددر ل توجدددد  .4
  .(0.05)وهي أكبر من  (،0.074)

 0.004حيث بل ت قيمة الداللدة اإلحصدائية  ،اع على التميز المؤسسيالصر  دارةأثر إل توجد  .5
 2.368بينما بل ت قيمة األثر  .0.05وهي أقل من 

( 0.017)حيددث بل ددت قيمددة الداللددة اإلحصددائية  ،أثددر لإلبتكددار علددى التميددز المؤسسددي توجددد  .6
 .(2.503)بينما بل ت قيمة األثر  (،0.05وهي أقل من )

أثدددر ذو داللدددة إحصدددائية للتفكيدددر  توجدددد ( م2015) بدددوعزيزي دراسدددة اتفقدددت هدددذه النتيجدددة مدددع 
وجود  (م2010النسور )كما اتفقت هذه الدراسة مع دراسة   ،االستراتيجيالتفكير على  المنظم

 .في تحقيق التميز المؤسسي االستراتيجي بعاد التفكير إحصائية ألتأثير ذي داللة 
  الفرضية الثالثة :

ممارسة التفكير ائية بين إجابات المبحوثين حول )إحص ةلق ذات دالو ال توجد فر 
للمت يرات الشخصية التالية  ت عزى في وزارات قطاع الحكم(  العامين المديرينلدى  االستراتيجي 

 العمر(.، الخبرة العملية، المؤهل العلمي، )الجنس
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 يانات الشخصيةالبو االستراتيجي ممارسة التفكير  الفروق اإلحصائية بين: (31)رقم جدول

الوسط  العدد البيانات الشخصية
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

قيمة 
 الختبار

الدللة 
 اإلحصائية

 الجنس .1

 0.139 1.496 10.84 78.02 61 ذكر

   7.38 74.03 19 أنثى

  الفئة العمرية .2

 0.65 0.433 8.35 77.95 24 سنة 40أقل من إلى  سنة 30من 

   12.02 75.92 37 سنة 50أقل من إلى  سنة 40من 

   8.70 78.19 19 سنة فأكثر 50

   10.22 77.07 80 المجموع

 المؤهل العلمي .3

 0.048 3.161 9.76 79.38 46 بكالوريوس

   10.05 73.51 30 ماجستير

   11.71 77.17 4 دكتوراة 

   10.22 77.07 80 المجموع

 سنوات الخبرة .4

 0.007 5.356 6.68 77.45 7 سنوات 10أقل من إلى  سنوات 5من 

   10.53 73.37 37 سنة 15أقل من إلى  سنوات 10من 

   9.24 80.80 36 سنة 15أكثر من 

   10.22 77.07 80 المجموع

 

( يوضو التالي:31جدول )  
والجنس حيث كانت  االستراتيجي التفكير بين فروق ذات داللة إحصائية  توجدال  .1

 .(0.05)قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من 

والفئة العمرية حيث  االستراتيجي فروق ذات داللة إحصائية بين التفكير توجد ال   .2
 (.0.05)كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من 

حيث كانت  والمؤهل العلمي االستراتيجي فروق ذات داللة إحصائية بين التفكير  توجد .3
لصالو حملة البكالوريوس بوزن نسبي كانت الفروق و  (،0.05)من  أقلقيمة الداللة اإلحصائية 

 .(%77.17)% يليهم حملة الدكتوراه بوزن نسبي 79.38



117 
 

حيث كانت  وسنوات الخبرة االستراتيجي فروق ذات داللة إحصائية بين التفكير  توجد   .4
كانت الفروق لصالو المبحوثين الذين تزيد خبرتهم عن و  (0.05)من  أقلقيمة الداللة اإلحصائية 

 .(%80.80)يث بلغ الوزن نسبي سنة ح (15)

والمؤهل العلمي  االستراتيجي داللة إحصائية بين التفكير وجود فروق ذات  و الباحثيعزُ 
نصف  ، وقد تجاوزتكبراأل %( وهي النسبة57.5نسبة حملة البكالوريوس بل ت ) نَّ وذل  أل

ذات داللة فروق بوجود فروق لصالحهم، وكذل  وجود بشكل كبير  مما أثر   ؛العينة المبحوثة
وذل  ناتج من سنوات الخدمة الطويلة في  وسنوات الخبرة االستراتيجي إحصائية بين التفكير 
من العينة  %(45نسبة ) ( سنة فأكثر على15)الذين خدموا  المديرينالمؤسسة واستحواذ فئة 

 الفروق لصالحهم. المبحوثة رجحت

عددددم وجدددود فدددروق ذات ( م2011) اتفقدددت نتدددائج هدددذه الدراسدددة مدددع دراسدددة خليدددف وديراندددي
واختلفدددت هدددذه  ،لمت يدددرات الجدددنس ت عدددزى  االسدددتراتيجي داللدددة إحصدددائية لدرجدددة ممارسدددة التفكيدددر 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات مجتمدع الدارسدة  (2011الدراسة مع دراسة شراب)
كمدا اختلدف مدع نفدس ، المديرينلمت ير عمر  ت عزى  االستراتيجي حول كل من ممارسة التخطيط 

عدددم وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي اسددتجابات مجتمددع الدارسددة حددول كددل مددن الدراسددة فددي 
وكدذل  اختلفدت  سدنوات الخدمدة، ت المؤهدل العلمدياللمت يدر  ت عزى  االستراتيجي ممارسة التخطيط 

مجتمددع  وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي اسددتجابات( 2011هددذه الدراسددة مددع دراسددة شددراب )
 تكمدا واختلفد المدديرينلمت يدر عمدر  ت عدزى  االستراتيجي الدارسة حول كل من ممارسة التخطيط 
عدددم وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية لدرجددة ( 2011هددذه الدراسددة مددع دراسددة خليددف وديرانددي )

 .والخبرة  ، لمت يرات المؤهل العلمي ت عزى  االستراتيجي ممارسة التفكير 
  الرابعة : الفرضية الرئيسية

إحصائية بين إجابات المبحوثين حول تحقيق التميز المؤسسي  وق ذات داللةفر توجد ال 
 العمر(.، الخبرة العملية، المؤهل العلمي، للمت يرات الشخصية التالية )الجنس ت عزى 
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 البيانات الشخصيةو تحقيق التميز المؤسسي الفروق اإلحصائية بين: (32)رقم جدول

الوسط  العدد لشخصيةالبيانات ا
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

قيمة 
 الختبار

الدللة 
 اإلحصائية

 الجنس .1

 0.634 0.478 17.82 67.67 61 ذكر

   10.26 65.61 19 أنثى

  الفئة العمرية .2

 0.475 0.751 11.70 67.36 24 سنة 40أقل من إلى  سنة 30من 

   18.70 65.19 37 سنة 50أقل من إلى  سنة 40من 

   16.45 70.84 19 سنة فأكثر 50

   16.31 67.18 80 المجموع

 المؤهل العلمي .3

 0.325 1.140 17.02 67.67 46 بكالوريوس

   15.63 65.02 30 ماجستير

   10.00 77.83 4 دكتوراة 

   16.31 67.18 80 المجموع

 سنوات الخبرة .4

 0.754 0.284 16.00 69.62 7 سنوات 10أقل من إلى  سنوات 5من 

   10.44 65.75 37 سنة 15أقل من إلى  سنوات 10من 

   20.98 68.19 36 سنة 15أكثر من 

   16.31 67.18 80 المجموع

 ( يوضو التالي:32جدول )
التميدددز المؤسسدددي والجدددنس حيدددث تحقيدددق بدددين فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية توجدددد ال  .1

 .0.05كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من 

التميز المؤسسي والفئة العمرية حيث تحقيق ذات داللة إحصائية بين  فروق توجد ال  .2
 0.05كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من 

 التميددز المؤسسددي والمؤهددل العلمدديتحقيددق فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين توجددد ال  .3
  0.05.من  أكبرحيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية 

 التميدددز المؤسسدددي وسدددنوات الخبدددرةتحقيدددق  فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددينتوجدددد ال  .4
 .0.05من  أكبرحيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية 
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التميدددز المؤسسدددي تحقيدددق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين عددددم وجدددود فدددروق  يعـــزو الباحـــث
 المدديرين بدأن الثقافدة العامدة لددى ، وسدنوات الخبدرة،والمؤهدل العلمدي ،والفئة العمريةوالجنس، 
 تشجع وتنمي التوجه نحو تحقيق التميز المؤسسي.قطاع الحكم في وزارات  العامين

مستوى  ال توجد فروق عندأنَّه ( بم2016)، اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة أبو سعدة
(α≥ 0.05 )إلددى  ت عدزى  زضدوء معددايير التميدفدي العينددة  أفدرادء رااسدتجابة آ طاتبدين متوسدد

، كمددا واتفقددت الدراسددة مددع دراسددة ، الخدمددة( واتسددن، العلمددي لالمؤهدد، ة العمريددةئددالف، )الجددنس
عدددم وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية ( م2013الدجني )كمدا اتفقددت هددذه الدراسددة مددع دراسدة 

واختلفدت هدذه الدراسدة مدع ، سنوات الخدمدة، لمت ير الجنس ى عز ت   تحقيق التميز المؤسسيبين 
فددي تحقيددق  حصددائيةإاللددة وجددود ع قددة ذات دإلددى  أشددارتالتددي  (م2014البحيصددي )دراسددة 

الدراسدة مدع دراسدة  كمدا اختلفدت هدذه، عدزى لمت يدر الجدنس ولصدالو الدذكوري   التميز المؤسسدي
الميددزة حددول وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي اسددتجابات مجتمددع الدارسددة ( 2011شددراب)

 .المديرينلمت ير عمر  ت عزى التنافسية في هذه الشركات 
 

 الملخص:
ضمنت والتي ت، في هذا الفصل تحليل خصائص مجتمع الدراسة استعرضت الدراسة

، المؤهل العلمي، لسماتهم الشخصية والتي تمثلت في )الجنس االوصف اإلحصائي للمجتمع وفق  
تحليل فقرات المت يرين المستقل المتمثل في أبعاد إلى  سنوات الخدمة(. ثم تطرقت الدراسة

ثم أوضحت نتائج اختبار الفرضيات ، التميز المؤسسيفي  والتابع المتمثل، االستراتيجي التفكير 
 وأوجه االتفاق واالخت   مع الدراسات السابقة. ومن ثم عمل ملخص لنتائج الفرضيات. 
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جدول يوضح الدراسات التي اتفقت واختلفت مع نتائج هذه الدراسة: (33جدول رقم )  

 االختالف االتفاق الفقرة المحور

  الستراتيجيالتفكير 

 العامين المديرينما أثر ممارسة اإلبداع لدا 
 على تحقيق التميز المؤسسي

 Monavarian, Farmani and Jajm 
2011 

  Gallimore (2004) 

 

 العامين المديرينما أثر ممارسة المساءلة لدا 
 على تحقيق التميز المؤسسي

 (2013العشي) 
 (2012الحلو) 

 

لدا ما أثر ممارسة وجود رؤية استراتيجية 
 على تحقيق التميز المؤسسي العامين المديرين

 Berghout (2011) 

 Monavarian, Farmani and Jajm  
(2011) 

 

 المديرينما أثر ممارسة التفكير المنظم لدا 
 على تحقيق التميز المؤسسي العامين

 (2013العشي) 
 ( 2011قاسم) 

 

 المديرينما أثر ممارسة إدارة الصراع لدا 
 تحقيق التميز المؤسسيعلى  العامين

 Monavarian, Farmani and Jajm 
((2011 

 

 العامين المديرينما أثر ممارسة البتكار لدا 
 (2006نافع )  (2006نافع )  على تحقيق التميز المؤسسي

التميز المؤسسي في 
 القطاع الحكومي

 التميز المؤسسي في القطاع الحكومي
 ( 2010النسور ) 
 Berghout (2011) 

 (2014صي )البحي 
 ( 2013الدجني) 

أبعاد محاور تحليل 
 الدراسة

 ( 2009(                   * ودراسة الفرا )2017أبو شعبان) 
 Monavarian, Farmani and Jajm  (2011 )(                * 2011خليف وديراني،)

 (2010الشهري *                       )( 2010النسور ) 
 Berghout (2011) 

 ( 2009ديب) 

 اختبار فرضيات
 الدراسة

األولى: العالقة بين أبعاد التفكير  الفرضية
 والتميز المؤسسي الستراتيجي 

 (2012(    * بشير)2011شراب) 
 ( 2017أبو شعبان) 

 

 :الثانية الفرضية
على  الستراتيجي أثر ممارسة مفهوم التفكير 
 تحقيق التميز المؤسسي.

  (2015) بوعزيزي 
 ( 2010النسور) 

 

 الفرضية الثالثة :
ممارسة التفكير  الفروق اإلحصائية بين

 (2011خليف وديراني )  والبيانات الشخصية الستراتيجي 
 (2011شراب) 
 ( 2011خليف وديراني) 

 الفرضية الرابعة :
تحقيق التميز المؤسسي  الفروق اإلحصائية بين

 والبيانات الشخصية
 ( ،2016أبو سعدة) 
 (الدجني 2011شراب *   )(2013) 

  ( 2014البحيصي) 
 (2011شراب) 
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 النتائج والتوصيات: الخامسالفصل 
 تمهيد

 : نتائج الدراسةأوال   1.5
 : توصيات الدراسةثاني ا 2.5
 آليات مقترحة لتنفيذ التوصياتا: ثالث   3.5
ا 4.5  الدراسات المستقبلية المقترحة: رابع 
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 تمهيد:
ليهدا الدراسدة كإجابدة توصدلت إ هدذا الفصدل النتدائج والتوصديات الدى يستعرض الباحث في

ول مددن هددذه الدراسددة التددي مثلددت مشددكلتها وفرضددياتها سددئلة التددي تددم طرحهددا فددي الفصددل األعددن اال
التي بنيت عليها، وعلي ضوء هذه النتائج التي تدم التوصدل إليهدا فدي الدراسدة الحاليدة قددم الباحدث 

صل إليده مدن خد ل إجابدة التو  تم لدراسة وفق ماتوصيات، يمكن تلخيص أهم النتائج لعددا  من ال
 المبحوثين في االستبانة بما يلي: 

 :: النتائجأوًل  1.5
 نتائج تحليل محاور الدراسة وتساؤلتها: .أ 
 وهي نسبة جيدة. (%78.98)لإلبداع نسبة  العامين المديرينبل ت درجة ممارسة  .1
 يدة.وهي نسبة ج (%78.55)إلدارة الصراع نسبة  العامين المديرينبل ت درجة ممارسة  .2
وهدي نسدبة  (%77.72)لوجدود رؤيدة اسدتراتيجية نسدبة  العدامين المدديرينبل ت درجة ممارسة  .3

 جيدة.
وهددي  (%77.07)ككددل نسددبة  االسددتراتيجي للتفكيددر  العددامين المددديرينبل ددت درجددة ممارسددة  .4

 نسبة جيدة.
 وهي نسبة جيدة. (%76.93)للمساءلة نسبة  العامين المديرينبل ت درجة ممارسة  .5
 وهي نسبة جيدة. (%75.83)ل بتكار نسبة  العامين المديرينرجة ممارسة بل ت د .6
 .جيدة  وهي نسبة  (%73.47)للتفكير المنظم نسبة  العامين المديرينبل ت درجة ممارسة  .7
 جيددةوهي نسبة  (%67.18)بل ت درجة التميز المؤسسي في وزارات قطاع الحكم ما نسبته  .8

 وتحتاج إلى العمل والتطوير. نسبي ا
 :والتميز المؤسسي الستراتيجي أبعاد التفكير نتائج العالقة بين  .ب 
 فدددي العدددامين المدددديرينلددددى  االسدددتراتيجي التفكيدددر توجددد ع قدددة ذات داللدددة إحصدددائية لممارسدددة  -1

والداللددة  0.540حيددث كانددت قيمددة )ر( =  ،تحقيددق التميددز المؤسسددي لدددى وزارات قطدداع الحكددم
 .0.05اإلحصائية أقل من 

علددى تحقيددق التميددز  العددامين المددديرينة ذات داللددة إحصددائية لممارسددة اإلبددداع لدددى توجددد ع قدد -2
والداللدة اإلحصدائية أقدل  0.358حيث كانت قيمدة )ر( =  ،المؤسسي لدى وزارات قطاع الحكم

 .0.05من 
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ز تحقيددق التميدد فددي العددامين المددديرينتوجددد ع قددة ذات داللددة إحصددائية لممارسددة المسددائلة لدددى  -3
والداللدة اإلحصدائية أقدل  0.462حيث كانت قيمدة )ر( =  ،ى وزارات قطاع الحكمالمؤسسي لد

 .0.05من 
تحقيددق  فددي العددامين المددديرينتوجددد ع قددة ذات داللددة إحصددائية المددت ك رؤيددة اسددتراتيجية لدددى  -4

والداللدددددة  0.488حيدددددث كاندددددت قيمدددددة )ر( =  ،التميدددددز المؤسسدددددي لددددددى وزارات قطددددداع الحكدددددم
 .0.05اإلحصائية أقل من 

تحقيددق  فددي العددامين المددديرينتوجددد ع قددة ذات داللددة إحصددائية لممارسددة التفكيددر المددنظم لدددى  -5
والداللدددددة  0.567حيدددددث كاندددددت قيمدددددة )ر( =  ،التميدددددز المؤسسدددددي لددددددى وزارات قطددددداع الحكدددددم

 .0.05اإلحصائية أقل من 
حقيدددق علددى ت العددامين المددديرينتوجددد ع قددة ذات داللددة إحصددائية لممارسددة إدارة الصدددراع لدددى  -6

والداللدددددة  0.409حيدددددث كاندددددت قيمدددددة )ر( =  ،التميدددددز المؤسسدددددي لددددددى وزارات قطددددداع الحكدددددم
 .0.05اإلحصائية أقل من 

علدى تحقيدق التميدز  العدامين المدديرينتوجد ع قة ذات داللدة إحصدائية لممارسدة االبتكدار لددى  -7
ائية أقدل والداللدة اإلحصد 0.464حيث كانت قيمدة )ر( =  ،المؤسسي لدى وزارات قطاع الحكم

 .0.05من 
 :التميز المؤسسيفي تحقيق  الستراتيجي ممارسة التفكير نتائج أثر  .ج 
حيث  ،التميز المؤسسي تحقيق على االستراتيجي للتفكير  العامين المديرينأثر لممارسة  توجد  -1

 .0.05وهي أقل من  0.008بل ت قيمة الداللة اإلحصائية 
 0.019حيث بل دت قيمدة الداللدة اإلحصدائية  ،ؤسسيالتميز الم تحقيق أثر لإلبداع على توجد  -2

 .2.539، بينما بل ت قيمة األثر 0.05وهي أقل من 
حيددددث بل دددت قيمددددة الداللدددة اإلحصددددائية  ،التميددددز المؤسسدددي تحقيدددق أثددددر للمسددداءلة علددددى توجدددد  -3

 2.444. بينما بل ت قيمة األثر 0.05وهي أكبر من  0.122
حيددددث بل ددددت قيمددددة الداللددددة  ،المؤسسدددديالتميددددز  قيددددقتح علددددى ة االسددددتراتيجيلرؤيددددة أثددددر ل توجددددد  -4

 2.080بينما بل ت قيمة األثر  .05. 0وهي أقل من  0.029اإلحصائية 
حيدث بل دت قيمدة الداللدة اإلحصدائية  ،التميدز المؤسسدي تحقيدق علدى لتفكير المدنظمأثر ل توجد  -5

  .0.05وهي أكبر من  0.074
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حيددث بل ددت قيمددة الداللددة اإلحصددائية  ،ؤسسدديالتميددز الم تحقيددق أثددر إلدارة الصددراع علددى توجددد  -6
 2.368بينما بل ت قيمة األثر  .0.05وهي أقل من  0.004

 0.017حيث بل ت قيمة الداللة اإلحصائية  ،التميز المؤسسيتحقيق أثر لإلبتكار على  توجد  -7
 .2.503بينما بل ت قيمة األثر  .0.05وهي أقل من 

 و البيانات الشخصية: الستراتيجي كير ممارسة التف الفروق اإلحصائية بيننتائج  .د 
 االسددتراتيجي التفكيددر  إجابددة المبحددوثين حدول ممارسددة بددينفددروق ذات داللددة إحصدائية  توجدد ال  .1

الجدددنس حيدددث كاندددت قيمدددة الداللدددة عدددزي الدددى فدددي وزارات قطددداع الحكدددم ت   العدددامين المدددديرين لددددى
 .0.05اإلحصائية أكبر من 

 االسددتراتيجي التفكيددر  إجابددة المبحددوثين حدول ممارسددة بددين فددروق ذات داللددة إحصدائية توجدد ال  .2
والفئدددة العمريدددة حيدددث كاندددت قيمدددة عدددزي الدددى فدددي وزارات قطددداع الحكدددم ت   العدددامين المدددديرين لددددى

 0.05الداللة اإلحصائية أكبر من 
 االسدددتراتيجي التفكيدددر  إجابدددة المبحدددوثين حدددول ممارسدددة بدددينفدددروق ذات داللدددة إحصدددائية  توجدددد  .3

حيددث كانددت قيمددة  والمؤهددل العلمدديعددزي الددى فددي وزارات قطدداع الحكددم ت   العددامين ينالمدددير  لدددى
و كاندددت الفدددروق لصدددالو حملدددة البكدددالوريوس بدددوزن نسدددبي  0.05مدددن  أقدددلالداللدددة اإلحصدددائية 

 % .77.17% يليهم حملة الدكتوراه بوزن نسبي 79.38
 االسدددتراتيجي لتفكيدددر ا إجابدددة المبحدددوثين حدددول ممارسدددة بدددينفدددروق ذات داللدددة إحصدددائية  توجدددد  .4

حيددث كانددت قيمددة  وسددنوات الخبددرةعددزي الددى فددي وزارات قطدداع الحكددم ت   العددامين المددديرين لدددى
و كانددت الفددروق لصددالو المبحددوثين الددذين تزيددد خبددرتهم عددن  0.05مددن  أقددلالداللددة اإلحصددائية 

 %.80.80سنة حيث بلغ الوزن نسبي  15
 لمؤسسي و البيانات الشخصية:تحقيق التميز ا الفروق اإلحصائية بين نتائج .ه 
 ت عدزى  تحقيدق التميدز المؤسسدي إجابة المبحوثين حدول بينفروق ذات داللة إحصائية  توجد ال  .1

 .0.05حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من  الجنس  إلى 
 ت عدزى تحقيدق التميدز المؤسسدي  إجابة المبحوثين حدول بينفروق ذات داللة إحصائية  توجد ال  .2

 0.05حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من  ،ة العمريةالفئ
تحقيدق التميددز المؤسسددي  إجابددة المبحدوثين حددول بددينفددروق ذات داللدة إحصددائية بدين  توجدد ال  .3

  0.05.من  أكبرحيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية  ،المؤهل العلمي ت عزى 
تحقيدق التميددز المؤسسددي  حدوثين حددولإجابددة المب بددينفددروق ذات داللدة إحصددائية بدين  توجدد ال  .4

 .0.05من  أكبرحيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية  ،سنوات الخبرة ت عزى 
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أظهددرت النتددائج تحقيددق أهدددا  الدراسددة علددى  النتــائج المتعلقــة بتحقيــق أهــداف الدراســة:
 النحو الموضو في الجدول التالي:

 (34جدول رقم)
 ةالنتائج المتعلقة بتحقيق أهداف الدراس

 
 مجال تحقيقه الهد  م

1 

ى مسدددددددددتوى التفكيدددددددددر االسدددددددددتراتيجي  إلدددددددددالتعدددددددددر  
فددددددددددي وزارات قطدددددددددداع  المددددددددددديرين العددددددددددامينلدددددددددددى 
 الحكم.

 (.27( إلى الجدول رقم )22تم  تحليل النتائج من الجدول رقم )

يتضددو مددن نتددائج التحليددل علددى وجددود مسددتوى جيددد مددن التفكيددر 
 رات قطدددداع الحكددددمفددددي وزا االسددددتراتيجي لدددددى المددددديرين العددددامين

 .%(77.07حيث بلغ نسبة )

2 
ى مسرررررررتوز التميرررررررز الم سسررررررري إلرررررررالتعررررررر  

 في وزارات قطاع الحكم.

 (.28تم  تحليل النتائج من الجدول رقم )

يتضددو مددن نتددائج التحليددل علددى وجددود مسددتوى جيددد نسددبيا  التميددز 
 %(.67.18المؤسسي في وزارات قطاع الحكم حيث بلغ نسبة )

3 
عالقرررررة برررررين ممارسرررررة التفكيرررررر بيررررران طبيعرررررة ال

االسرررررررتراتيجي  وتحقيرررررررس التميرررررررز الم سسررررررري 
 في وزارات قطاع الحكم.

 (.30تم  تحليل النتائج من الجدول رقم )

يتضددددددو مددددددن نتددددددائج التحليددددددل علددددددى وجددددددود  ع قددددددة ذات داللددددددة 
إحصدددائية بددددين التفكيدددر االسددددتراتيجي وتحقيدددق التميددددز المؤسسددددي 

 0.540ة )ر( = لدى وزارات قطاع الحكم حيث كانت قيم

4 

ى أثرررررررررر ممارسرررررررررة التفكيرررررررررر إلرررررررررالتعرررررررررر  
فررررري  المرررررديرين العررررراميناالسرررررتراتيجي  لررررردز 

وزارات قطرررررررررراع الحكررررررررررم علررررررررررى تحقيررررررررررس 
 التميز الم سسي.

 (.31تم  تحليل النتائج من الجدول رقم )

يتضدددددو مددددددن نتددددددائج التحليددددددل علدددددى وجددددددود تددددددأثير بددددددين التفكيددددددر 
كاندددت قيمدددة  االسدددتراتيجي  بشدددكل عدددام والتميدددز المؤسسدددي حيدددث

 (0.008الداللة اإلحصائية )

5 

الكشررررررر  عرررررررن مررررررردز وجرررررررود فررررررررو  فررررررري 
س التميررررررز يررررررإجابررررررات المبحرررررروثين حررررررول تحق

الم سسررررررررري فررررررررري وزارات قطررررررررراع الحكرررررررررم 
تُعررررررررزز للمتشيرررررررررات الشخ ررررررررية )الجررررررررن ، 

 الم هل العلمي، سنوات الخبرة(.

 (.33تم  تحليل النتائج من الجدول رقم )

تحقيدق التميدز المؤسسدي ئية بين توجد فروق ذات داللة إحصاال 
 لمت يددرات الشخصددية )الجددنس، المؤهددل العلمددي، سددنوات الخبددرة(ا

 .0.05من  أكبرحيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية 
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 توصيات الدراسة: اثانيً  2.5
  (.الستراتيجي التوصيات المتعلقة بالمتغير المستقل ) التفكير 

 ث إلى التوصيات التالية:من خالل النتائج السابقة فقد توصل الباح
لما له االثر الكبير في تطوير وتميز الوزارات  المديرينالموظفين و  بتكار لدىبداع واالالتعزيز  -1

 .ومكافئة المتميزين من الموظفين
المسداءلة للمدوظفين المقصدرين في مؤسسدات القطداع العدام بأهميدة  العامين المديرينزيادة وعي  -2

 عقوبات واالبتعاد قدر المستطاع عن التوجيهات الشفهية للمقصرين.واعتماد النظام في اتخاذ ال
دددل   ؛دارة الصدددراع داخدددل الدددوزارةفدددي إ المدددديرينتعزيدددز وزيدددادة كفددداءة  -3 ا يحقدددق اسدددتقرار العمدددل فيهدددا م 

 وخلق بيئة عمل منافسة.
دل   ؛علدي رفدع مسدتوي التأهيدل العلمدي العدامين المديرينتحفيز   -4 ي فد أهميدة  مدن ا للمؤهدل العلمدي م 

 .االستراتيجي عملية التفكير 
علددي تطددوير رؤيتهددا ورسددالتها مددن خدد ل المشدداركة الفاعلددة  العمددل   مددن الددوزارات علددي كددل وزارة -5

 للموظفي لتوحيد جهود الموظفين نحو تبني وتحقيق رؤية ورسالة الوزارة التي يعملون بها.
 لمتغير التابع ) التميز المؤسسي(التوصيات المتعلقة با 

 لنتائج السابقة فقد توصل الباحث إلى التوصيات التالية:من خالل ا
بحيددددث ي ئددددم ويراعددددي  ،نمددددوذج وطنددددي للتميددددز يحدددداكي النمدددداذج العالميددددة إعتمدددداد العمددددل علددددى -6

 المت يرات الداخلية والخارجية للبيئة الفلسطينية.
القطداع  دارة العليدا فديلتميز ضمن سياسة واسدتراتيجيات اإلإدخال معايير ومفاهيم ا العمل على -7

 الحكومي.
تفعيدددل دور وحددددات الجدددودة والتميدددز فدددي الدددوزارات الفلسدددطينية ووضدددع الدددوزارات لخططهدددا وفدددق  -8

 معايير التميز المؤسسي.
عن الخدمات التي تقدمها  المستفيدين من مؤسسات القطاع الحكومي االعمل على قياس رض -9

ع المدني لم مسة ، وعقد ورش عمل مع مختلف فئات المجتمع ومؤسسات المجتمالوزارات
 احتياجات المجتمع.
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 التوصيات العامة 
وضددع آليددات محددددة وممنهجددة تضددمن مشدداركة أوسددع للعدداملين فددي مؤسسددات القطدداع العددام  -10

 والمستفيدين منه عند صيارة رؤية ورسالة كل مؤسسة.
 واالهتمام بهم. وقع ش لهم لوظائف قيادية مستقب   االهتمام بتحديث بيانات األفراد المت -11
أعمالها والتي تحقق بداعية ومبتكرة إلنجاز تحفيزية لإلدارات التي تقدم طرق إاعتماد جوائز  -12

 داء.التميز في األ
التفكيدر  عدامون لدديهم القددرة والمهدارة علدى مدديري تبني ديوان الموظفين العام مشروع إعدداد  -13

 .االستراتيجي 
ي تقددددددمها الدددددوزارات أدوات قيددددداس دوريدددددة ألصدددددحاب المصدددددلحة حدددددول الخددددددمات التددددد رتدددددوفي -14

 المختلفة. 
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 : آليات تنفيذ التوصيات:ثالًثا 3.5
 ( آليات تطبيق التوصيات التي توصلت إليها الدراسة35يوضو الجدول رقم )

 (: آليات تنفيذ التوصيات35جدول رقم)

 التوصية المحور
آلية تنفيذ التوصية من خالل النشطة 

 التالية
 مدة التفيذ جهة التنفيذ

ير 
متغ

ال
ير 

تفك
 "ال

تقل
مس

ال
ي 

تيج
سترا

ال
" 

المــوظفين و  البـداع والبتكــار لـداتعزيـز 
ــل   المــديرين ثــر الكبيــر فــي تطــوير ا لــ  األ م 

وتميـــز الـــوزارات ومكافئـــة المتميـــزين مـــن 
 .الموظفين

عــــن طريــــق تحفيــــز المــــوظفين المبــــدعين 
 اا ومعنويً والمبتكرين ماديً 

ديوان الموظفين + 
 + وحدة الجودة بالوزارة

 دارة الموارد البشريةإ

 مستمر

ــــــادة وعــــــي  ــــــي  العــــــامين المــــــديرينزي ف
مؤسسات القطـاع العـام بأهميـة المسـاءلة 
للمــوظفين المقصــرين واعتمــاد النظــام فــي 
ــات والبتعــاد قــدر المســتطاع  اتخــاذ العقوب

 عن التوجيهات الشفهية للمقصرين.

تطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي المقصرين 
 مستمر ديوان الموظفين المدنيةحسب قانون الخدمة 

علـــــي رفـــــع  العـــــامين المـــــديرينتحفيـــــز  
التأهيـــــل العلمـــــي لمـــــا للمؤهـــــل  مســـــتوا 

ــــــر  العلمــــــي أهميــــــة فــــــي عمليــــــة التفكي
 .الستراتيجي 

التعاقد مع جامعـات داخليـة وخارجيـة لمـنح 
بـــرامج دراســـات عليـــا فـــي مجـــال  المـــديرين
وغيرهـا مـن البـرامج  السـتراتيجي التخطيط 

 تطور مهارات الصف القيادي.التي 

 مستمر ديوان الموظفين

ــوزارات العمــل علــىعلــي كــل وزارة   مــن ال
تطـــــوير رؤيتهـــــا ورســـــالتها مـــــن خـــــالل 
المشاركة الفاعلة للموظفي لتوحيـد جهـود 

ة يـــــالمـــــوظفين نحـــــو تبنـــــي وتحقيـــــق رؤ 
 ورسالة الوزارة التي يعملون بها.

مــن خــالل عقــد ورش عمــل وأيــام دراســية 
تصــــين ومؤسســــات مجتمــــع بمشــــاركة مخ

المؤسســـــــات مـــــــدني والمســـــــتفيدين مـــــــن 
هـــداف للمشـــاركة فـــي صـــياغة الـــرؤا واأل
 والغايات والرسالة للمؤسسات العامة.

 شهور 3 الوحدات الحكومية

بالمتغير 
 "التابع 
التميز 
 ."المؤسسي

نمــــوذج وطنــــي  إعتمــــادالعمــــل علــــي 
للتميز يحـاكي النمـاذج العالميـة بحيـث 

ـــــم ويراعـــــي المت ـــــة يالئ ـــــرات الداخلي غي
 والخارجية للبيئة الفلسطينية.

ــــراء  علــــى ــــوزراء تكليــــف خب مجلــــس ال
ــى إومختصــين بالعمــ عــداد نمــوذج ل عل
 للتميز الوطني.

 شهور 6 مجلس الوزراء

ـــاهيم  ـــي إدخـــال معـــايير ومف العمـــل عل
ـــز ضـــمن سياســـة واســـتراتيجيات  التمي

 لدارة العليا في القطاع الحكومي.إ

محــددة للتميــز عــن طريــق تبنــي معــايير 
تكون معلومـة لجميـع المـوظفين ويمكـن 

 تطبيقها علي العمل.

دائرة التخطيط في كل 
 وحدة حكومية

 شهور 6
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تفعيل دور وحدات الجودة والتميـز فـي 
ــوزارات  ــوزارات الفلســطينية ووضــع ال ال
ــــــــز  ــــــــايير التمي ــــــــق مع لخططهــــــــا وف

 المؤسسي.

وذلــك مــن خــالل توظيــف مــوظفين ذوي 
تميز، وكذلك التأهيل خبرة في الجودة وال

المســـــــتمر لمـــــــوظفي دوائـــــــر الجـــــــودة 
 والتميز.

 مستمر ديوان الموظفين

المســـتفيدين  اعلـــى قيـــاس رضـــالعمـــل 
عــن  مــن مؤسســات القطــاع الحكــومي

، وعقـد الـوزاراتالخدمات التـي تقـدمها 
ورش عمل مع مختلف فئات المجتمـع 
ومؤسسـات المجتمـع المـدني لمالمسـة 

 احتياجات المجتمع.

سـتطالعات الــرأي واللقــاءات الل امـن خــ
 الحوارية.

 من خالل تفعيل صندوق الشكاوي.

دارية في كل الشئون اإل
 مستمر وحدة حكومية

امة
 الع

ات
صي

لتو
ا

 

وضــع آليــات محــددة وممنهجــة ت+ضــمن 
مشـــاركة أوســـع للعـــاملين فـــي مؤسســـات 
القطــــاع العــــام والمســــتفيدين منــــ  عنــــد 

 صياغة رؤية ورسالة كل مؤسسة.

ـــق عـــن طر  ـــدوات ي إعـــداد ورش العمـــل والن
يام الدراسية عند وضع الرؤية والرسـالة واأل

 للمنظمة.

طراف أصحاب العالقة في األ مشاركة جميع
 وضع الرؤية والرسالة للمنظمة.

دائرة التدريب والتطوير 
 شهرين في كل وحدة حكومية

إجراء المزيد من الدراسات والبحـوث حـول 
 الموضوع وربط  بمتغيرات أخرا.

مــن خــالل التعــاون بــين مؤسســات القطــاع 
العـــام ومؤسســـات التعلـــيم العـــالي، لتوجيـــ  
الباحثين لدراسة مشاكل المؤسسـات العامـة 

 وطرح حلول لها.

دائرة التخطيط في كل 
 عام وحدة حكومية

ــات األفــراد المت وقــع الهتمــام بتحــديث بيان
والهتمـام  شغلهم لوظائف قيادية مستقباًل 

 بهم.

ــــــزين لتطــــــوير بتعــــــاث المــــــبا وظفين الممي
 مستمر ديوان الموظفين مهاراتهم القيادية والتأهيل العلمي.

اعتماد جوائز تحفيزية لإلدارات التي تقـدم 
أعمالهـــا طـــرق ابداعيـــة ومبتكـــرة إلنجـــاز 

 داء.والتي تحقق التميز في اإل

ـــزي لتكـــريم المـــوظفين إ ـــامج تحفي عـــداد برن
كثـــر دارات األ المتمييـــزين وكـــذلك لتكـــريم اإل

 تميزا والمؤسسات كذلك.
 شهور 4 ديوان الموظفين

تبني ديوان الموظفين العام مشروع إعداد 
عامون لديهم القدرة والمهارة علـي  مديري 

 .الستراتيجي التفكير 

ـــي  المـــديرينمـــن خـــالل تطـــوير مهـــارات  ف
لتــأهيلهم ليكونــوا قيــادات  اإلدارات الوســطى

 المستقبل.

ديوان الموظفين + دائرة 
تدريب والتطوير في ال

 كل وحدة حكومية
 شهور 6

تــــــوفر أدوات قيــــــاس دوريــــــة ألصــــــحاب 
ـــدمها  ـــي تق المصـــلحة حـــول الخـــدمات الت

 الوزارات المختلفة. 

ــي مــن خــالل اســتطالع آ راء المســتفيدين ف
تطــــوير  وكــــذلك ســــبل ،الخــــدمات المقدمــــة

التميــز فــي  الداء المؤسســي للوصــول الــى
 تقديم الخدمة.

ي كل دائرة التخطيط ف
 وحدة حكومية

 مستمر
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 الدراسات المستقبلية المقترحة:: رابًعا 4.5
 وع قتها باألداء المؤسسي. االستراتيجي أنماط التفكير  .1
 داء في القطاع الحكومي.وع قتها بجودة األ االستراتيجي أثر معوقات التفكير  .2
 التميز المؤسسي. أثر الهيكل التنظيمي على .3
 الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات القطاع العام.جودة  أثر التميز المؤسسي على .4
 معوقات تطبيق معايير التميز المؤسسي في القطاع الحكومي. .5
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 المصادر والمراجع
 

 : المصادرأوًل  -

 : المراجع العربيةثانًيا -

 : المراجع األجنبيةثالًثا -
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 المصادر والمراجع
 

 : المصادر:أوًل 
 .القرآن الكريم 
 : المراجع العربية انًياث
 ( 2016أبو سعدة، يوسف .) أنموذج مقترح لتطوير أداء قيادات منظمات المجتمع المدني

، رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدارة كمدخل لتطوير األداء المؤسسي في ضوء معايير التميز
 والسياسة للدراسات العليا، رزة، فلسطين.

 ( 2017أبو شعبان، أسامة .)قرار المني بوزارة في صنع ال الستراتيجي ير أثر التفك
، رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، رزة، من الوطنيالداخلية واأل
 فلسطين. 

 التفكير مهارات  الستراتيجية واإلدارة العولمة تحديات(. 2008) مصطفى سيد ،أحمد 
 .اهرةالهندسية، الق الدار ، مطابعالستراتيجي 

 ( 2015أحمد، محمد جاد حسين .) تطوير األداء المؤسسي بجامعة جنوب الوادي في ضوء
. مجلة معايير التميز للمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة : النموذج األوروبي إلدارة التميز

 .7، ع2الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية، مصر، س اإلدارة التربوية،
 دار الحامد للنشر المساءلة والفاعلية في اإلدارة التربوية( 2006) يدة، عاليةاخوارش ،

 والتوزيع، عمان.
 (2010أسماء، النسور ) أثر خصائص المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز المؤسسي

، رسالة ماجستير، جامعة يةاألردندارسة تطبيقية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 .ط، األردنالشرق األوس

 ( 2002أفندي، عطية حسين).  مدخل للتطوير وقضايا هامة  -اإلدارة العامة: إطار نظري
 جامعة القاهرة، مصر. في الممارسة،

 لإلبداع ةأساسي مهارات :األنظمة تفكير فن(2005). وماكدرموت، أيان أوكونور، جوزيف 
 .جرير، الرياض، السعوديية مكتبة :ترجمة ،المشكالت وحل  

 دور تمكين العاملين في تحقيق التميز (. 2014يصي، عبد المعطي محمود )البح
، رسالة ماجستير المؤسسي: دراسة ميدانية على الكليات التقنية في محافظات قطاع غزة

 رير منشورة، جامعة األزهر، رزة، فلسطين.
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 ( 2004برنوطي، سعاد نايف). ،التوزيع،دار وائل للنشر و  اإلدارة: أساسيات إدارة األعمال 
 . األردن ، عمان2ط

 وعالقت   الستراتيجي درجة ممارسة كليات التربية للتخطيط (. 2012) بشير، رشا أحمد
رسالة ماجستير، الجامعة  ،بإدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 فلسطين. :س مية، رزةاإل
 ( 2016بلكبير، خليدة محمد .)مجلة ن خالل المنظمة المتعلمةتحقيق التميز التنظيمي م ،

 (.1، المجلد )14االقتصاد الجديد، العدد
 ( 2015بوعزيزي، محمد .) دراسة حالة الستراتيجي أثر التعلم التنظيمي على التفكير :

 ، جامعة محمد خيضر.أساتذة كلية العلوم القتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 ( 2004توفيق، عبد الرحمن .) بمي  للنشر  المهارات والممارسات، ستراتيجي الالتفكير

 القاهرة. :والتوزيع
 ( 2004توفيق، عبدالرحمن .))القاهرة، مصر.منهج اإلدارة العليا)كيف تفكر استراتيجيا ، 
 دار خالد اللحياني  ، الستراتيجيةمبادئ في اإلدارة واإلدارة  .(2016) جمال، أحمد ج ل

 عمان . :للنشر والتوزيع
 ،الحامد دار ،األعمال اإلدارية سياسات السياسات (.2000)  قيس والمؤمن، قي،شو  جواد 

 .عمان :
 ( 2016حجازي، نهال موسى شحدة .) التوظيف وعالقت  بالتميز المؤسسي: دراسة ميدانية

، رسالة ماجستير رير منشورة، جامعة قطاع غزة-على المنظمات األهلية غير الحكومية
 األزهر، رزة، فلسطين.

 السلوك التنظيمي: سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال، .(2004م، حسين )حري 
 .األردندار حامد للنشر والتوزيع، عمان، 

 مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، علم المنظمة .(1989محمد حربي ) ،حسن ،
 العراق.

 ،دار المعاصرة، عملياتها مداخلها مفاهيمها  الستراتيجية اإلدارة .(2004) ف ح حسين 
 .عمان، وائل

 في  الحكومية غير المنظمات في الرشيد الحكم مبادئ تطبيق دور(. 2012) الحلو، أحمد
اإلس مية،  منشورة، الجامعة رير ماجستير رسالة "المستدامة التنمية تحقيق في غزة قطاع
 .رزة

 ( 2014الحوراني، أشر  محمد يونس .)وقدرات التعلم التنظيمي  أثر قدرات إدارة المعرفة
ية الحاصلة على جائزة األردنفي تحقيق التميز المؤسسي: دراسة تطبيقية على الشركات 
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، رسالة ماجستير رير منشورة، جامعة الشرق الملك عبدهللا الثاني لتميز القطاع الخاص
 .األردناألوسط، عمان، 

 الثقافة ارد ،لمفاهيم والعملياتالمدخل وا  الستراتيجية اإلدارة (.2004) الخفاجي، عباس ،
 .عمان

 ( 2010الجرجاوي، زياد .)،مطبعة أبناء  القواعد المنهجية لبناء الستبيان، الطبعة الثانية
 الجراح، فلسطين.

 واقع األداء المؤسسي في مدارس دار األرقم بمحافظات غزة  .(2013) الدجني، علي يحيى
س مية، رسالة ماجستير، الجامعة اإل ،ويرهفي ضوء األنموذج األوروبي للتميز وسبل تط

 رزة فلسطين.
 ،اإلدارة لندوة مقدم بحث، اإلداري  والتميز  الستراتيجية اإلدارة .(2006) حسين الدوري 

 .صنعاء اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة اإلداري، والتميز  الستراتيجية
  التمكين واقتصاديات الثقة في  إدارة .2009))ي لأحمد ع ،صالوو ق، لزكريا مط، الدوري

 .األردننشر والتوزيع، عمان، لمية لل، دار اليازوري الع2ط ،منظمات أعمال األلفية الثالثة
 ( 2002دويري، أحمد).  رسالة ماجستير رير  ،األردنالمساءلة في اإلدارة العامة في

 عمان. ،منشورة، جامعة اليرموك
 ( 2016الدويسمية، مهند مولود .)للموارد البشرية على التميز   الستراتيجيةدارة أثر اإل

 – 2011المؤسسي بالتطبيق على الشركة الليبية اإلفريقية للطيران في الفترة من 
 ، رسالة ماجستير رير منشورة، جامعة أم درمان اإلس مية، السودان.2016

 ( 2009ديب، حمزة .) وقائي ودوره في تطوير قيادات األمن ال الستراتيجي التفكير
 منية، الرياض.جامعة نايف العربية للعلوم األ الفلسطيني،

 ( 2008ديراني، محمد وخليفة، لينا .) أنموذج إداري مقترح لتطوير مفهوم التفكير
 .األردن، عمان، لمديري المدارس الثانوية الحكومية الستراتيجي 

 ( 2016الزامل، مها عثمان .) ية فى تحقيق التميز دور تمكين العامالت من الهيئة اإلدار
، مجلة مستقبل المؤسسى : دراسة استطالعية على جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 (.103(، العدد )23مصر، المجلد ) -التربية العربية
 ( 2003زايد، عبد الناصر .) المنظمة المتعلمة وتطبيقاتها المختلفة نحو أداء متميز في

 تمر الدولي للتنمية اإلدارية، السعودية.، بحث مقدم إلى المؤ القطاع الحكومي
 المكتب العربي للمعار ، الستراتيجي إدارة الزمات والتخطيط  .(2015) سالم، أمينة ،

 مصر.
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 ( 2005السالم، مؤيد سعيد.) ،العالقة بين أبعاد تصميم العمل والسلوك اإلبداعي للمعلمين 
 ( العراق.113 -18، )ص 1(، ع16مجلة دراسات مجلد )

 الصراع التنظيمي بين كمنظمات  .( 2005سعد، مسلم ع وي وسلطان، وفاء علي )ال
 .، العراق(، جامعة البصرة16مجلة العلوم االقتصادية، عدد) واستراتيجيات إدارت ،

 ( 2006السلطان، خالد).  ورقة عمل  في مؤسسات التعليم العالي، الستراتيجي التفكير
-21/2ية السعودية لإلدارة، الخبر، الفترة من مقدمة للقاء اإلداري الرابع للجمع

 هد.3/3/1427
 دار المعرفة، عصر في اإلدارة وتقنيات نماذج :التميز دارةإ.  ( 2002 )السلمي، علي 

 .العربية مصر والتوزيع، القاهرة، جمهورية رريب للنشر
 ( 2004سليمان، سلمان .) مركز الخليج ل بحاثدبي للمعرفة الستراتيجي العد : ،

 .االمارات
 ( 2013سهمود، إيهاب .) واقع إدارة التميز في جامعة األقصى وسبل تطويرها في ضوؤ

، رسالة ماجستير رير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة EFQMالنموذج األوروبي للتميز 
 للدراسات العليا، رزة، فلسطين.

 ( 2016السهلي، أسيل بنت محمد بن عبد هللا .)تعلمة في تحقيق التميز دور المنظمة الم
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 (: خطاب التحكيم1ملحق رقم )
 
 

 
 

 ، ،، ، المحترم ............................................. /السيد الدكتور
 

 استبانة للتحكيم
 ان:يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنو 

 في تحقيق التميز المؤسسي في القطاع الحكومي" الستراتيجي "أثر ممارسة التفكير 
لددذا قدددام الباحدددث بتطدددوير ، والقيدددادة دارةكمتطلددب تكميلدددي لنيدددل درجدددة الماجسددتير فدددي تخصدددص اإل

مددع العلدددم أننددا سددنقوم بتوزيدددع االسددتبانة علددى عيندددة متمثلددة فدددي ، اسددتبانة لقيدداس مت يدددرات الدراسددة
 من الموظفين في الفئة العليا )درجة مدير عام( في وزارات قطاع الحكم في قطاع رزة.مجموعة 

أو  كاندت صدالحةإذا  لذا أرجدو التكدرم بإبدداء رأيكدم السدديد ومقترحداتكم بشدأن فقدرات االسدتبانة فيمدا
تعدددي ت ترونهددا مناسددبة لتحقيددق هددد  الدراسددة أو  مددع اضددافة أي مقترحددات أخددرى ، ريددر صددالحة

.الحالية  

 ، ،، ،، ، والتقدير االحترام بقبول وتفضلوا، شاكرا  حرصكم واهتمامكم
 الباحث   

 محمد عبد الرحمن قريق   
0595844436 
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 شخصيـة البيـانات ال: القسم األول

 ( أمام الخيار المناسب.×الرجاء وضع اشارة )

 العمر
           45 -36من                         35-22من 

 فأكثر -56من                        55-46من

 أنثى  ذكر  الجنس  

 المؤهل العلمي   
 ماجستير  بكالوريوس 

   دكتوراه  

 الخبرة الخدمة   
 سنوات 10 – 6  سنوات 5 – 1 

 سنة 15أكثر من   سنة 15 – 11 

 

  "للمستقبل التحضير ألجل الحاضر تحليل إلى تهدف جماعية أو فردية إدراكية "عملية: الستراتيجي التفكير : القسم الثاني

 ( أمام الخيار المناسب. ×انطالقًا من الواقع العملي في مجال عملك، أرجو منكم وضع اشارة ) 

 
 العبارات م

 درجة الممارسة
كبيرة 
 جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 
 جدا

الحالة التي تؤدي الى تقديم شيئ نوعيي ومميز " أا ضرورة أن يبدو العمل البداعي علي  " لإلبداع المديريندرجة ممارسة : ولالمحور األ 
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 العبارات م

 درجة الممارسة
كبيرة 
 جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 
 جدا

 " شكل جديد لم يكن معروفا من قبل

      أساعد العاملين في الوزارة على ابتكار وتحديث أساليب جديدة في العمل.  .1

      أشجع العاملين على تقديم األفكار الجديدة وأتبناها.  .2

3.  
لفكار البداعية التـي يقـدمها العـاملون وأحـاول أن أنفـذها وأعمـل علـى أشارك ا
      تعميمها.

      أقدم حوافز معنوية ومادية للمبدعين.  .4

5.  
البـرامج واألدوات المعتمــدة علـى الحاســب فـي عمليــة تطـوير الخــدمات  اسـتخدم 

      للمستفيدين.

      ام وتعاون.أعزز التكامل بين األقسام المختلفة والعمل بانسج  .6

      أشجع العاملين على تقبل التغيير واستيعاب .  .7

      أقلص البيروقراطية في العمل وأعمل على تسهيل إجراءات العمل.  .8

      أوزع األدوار والمسؤوليات بشكل أمثل وكفء.  .9
الكفاءة  ا جبات التي تتحملها بهدف رفع مستو م تقرير بالواالمساءلة التزام المنظمة بتقدي ": للمساءلة المديريندرجة ممارسة : ثانيالمحور ال

 "والفعالية للمنظمة

      أتابع التزام العاملين في الجتماعات والمجالس التي تنظم داخل الوزارة.  .1

      أحقق في سوء استغالل العاملين لوقت الدوام الرسمي.  .2

      ر.أؤنب العاملين غير المنصاعين لتعليمات وأوامر المدي  .3

      .نأحاسب العاملين الالمباليي  .4

      أعاقب العاملين الذين يفشون أسرار العمل.  .5

      أعاقب العاملين الذين يسيئون أخالقيات المهنة.  .6
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 العبارات م

 درجة الممارسة
كبيرة 
 جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 
 جدا

7.  
ـــزمين والمقصـــرين وأرفعهـــا لألطـــراف  ـــرًا منفصـــاًل عـــن العـــاملين الملت أعـــد تقري

      المعنية.

      الوزارة. أحارب المحسوبية والرشوة داخل  .8

      أحاسب العاملين على سلوكياتهم التي ل تنسجم مع قيم الوزارة.  .9

      أعاقب العاملين على عدم تحقيقهم وانجازهم ألعمالهم وأهدافهم المطلوبة.  .10

مستقبال، وذلك من خالل ما  " الرؤية هي ما تتمني أن تصل الي  المنظمة: لوجود رؤية استراتيجية المديريندرجة ممارسة : ثالثالمحور ال

 تتبناه المنظمة من فكر و عقيدة وقيم ومبادئ"

      أقوم بأداء وتوجي  العاملين وفق الرؤية الواضحة والمكتوبة للوزارة.  .1

      العاملين بخصوص الرؤية الخاصة بالوزارة. اتعريفيً  أعد دلياًل   .2

      .أشارك العاملين في وضع الرؤية المستقبلية للوزارة  .3

      أعمم القيم التي تعتمد عليها الوزارة على العاملين.  .4

      أعتقد أن رؤية الوزارة واقعية إلى حد ما.  .5

6.  
واقـع ممكــن تطبيقـ  ضــمن رسـالة الــوزارة  أمتلـك القـدرة علــي تحويـل الرؤيــة إلـى

      واهدافها.

      الرؤية للوزارة واضحة ومفهومة للعاملين فيها.  .7

      أن أخلق تكامل وانسجام بين وحدات الوزارة وأقسامها.أحاول   .8

9.  
ــات الذاتيــة فــي التعــاطي مــع األحــداث  ــرات الشخصــية والمكان أســتفيد مــن الخب

      المستقبلية.

      محددة وواضحة لستخدامها في اتخاذ القرارات. أضع أهداًفا  .10

      عمال.أمتلك رؤية ذات ابعاد شمولية أحدد من خاللها اتجاه ال  .11
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 العبارات م

 درجة الممارسة
كبيرة 
 جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 
 جدا

      رؤيتي في توحيد جهود العاملين باتجاه أهداف الوزارة. استخدم   .12
، عن طريق منفصلة، إلى نماذج وأنماط أكثر عمًقا " نظام يتجاوز الحداث التي تبدو: للتفكير المنظم المديريندرجة ممارسة : رابعالمحور ال

 حداث والتأثير فيها"على تحليل وفهم هذه األحداث المختلفة، ومن ثمة العمل ايجاد روابط بين ال

      أتعامل مع المشكالت بالنظر إلى أسبابها مجتمعًة دون فصلها عن بعضها.  .1

      من دراستها فرادا. أدرس األفكار مجتمعة بدًل   .2

3.  
أقــوم بــدمج العناصــر المختلفــة فــي الــوزارة لغــرض تحليلهــا وفهــم الكيفيــة التــي 

      تتفاعل بموجبها.

      أنظر إلى الوزارة بأنها نظام مترابط ومتناسق األجزاء.  .4

      أرا األحداث التي تحيط بالمنظمة بشكل واضح.  .5

6.  
ــر  ــالوزارة بصــورة أكث ــالنظم يســاعد علــي رؤيــة الحــداث التــي تحــيط ب التفكيــر ب

      ا.وضوحً 

لتي تسعى فيها وحدات نظام ما لتحقيق مصالحها على حساب مصالح العملية ا ": إلدارة الصراع المديريندرجة ممارسة : خامسالمحور ال

 "وحدات أخرا 

      مشتركة أطلب إنجازها من الجميع. أضع أهداًفا  .1

      أشرك العاملون في حل المشكالت التي تواجههم.  .2

      أؤجل التعامل مع الصراعات القائمة إلى حين تهدئة األمور.  .3

      إلى عرقلة العمل. أتجنب النقاط التي تؤدي  .4

      أطبق قانون العقوبات للضغط على األطراف المتصارعة داخل الوزارة.  .5

      أهيئ المناخ المناسب لحصول كافة األطراف المتصارعة على حلول مرضية.  .6

7.  
أبــذل الجهــد الكــافي للوصــول إلــى الحلــول المتكاملــة إلرضــاء جميــع األطــراف 

      المتصارعة.
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 العبارات م

 درجة الممارسة
كبيرة 
 جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 
 جدا

      شعور األخرين وأحافظ على العالقات القائمة معهم.أراعي   .8

      في متابعة القرارات واتخاذها. أكون حازًما  .9

      خرين.أضحي برغباتي في سبيل رغبات اآل  .10

      أوفر بيئة عمل صحية وخالية من الصراعات والضغوط.  .11
 "التوصل إلى ما هو جديد» كار حسب المفهوم الشائع واألكثر تداوًل إلى أن يعرف البت ": لالبتكار المديريندرجة ممارسة : سادسالمحور ال

      مرنة يتم تحقيقها من خالل إنجاز أشياء بصورة مختلفة. أضع أهداًفا  .1

      .األكثر ابتكاًرا وإبداًعا، وأعمل على تحفيزهم مادًيا ومعنوًياأقوم بتعيين األفراد   .2

      ومساحة لالبتكار داخل العمل. اأمنح العاملين وقًتا كافيً   .3

4.  
أســعى إلــى تكــوين فــرق عمــل لتحويــل البتكــارات إلــى أشــكال رســمية للتعامــل، 

      والعمل على إدارة هذه األفكار والبتكارات.

5.  
 عمــال التقليديــة بــالوزارة، وخصوًصــاعــن األ رين منفصــلين تماًمــاأجعــل المبتكــ

      الجوهرية منها.

      فسي من خالل دورات مهارات القيادة الفعالة في إدارة البتكار.أهتم بتطوير ن  .6

7.  
أقــوم ببنــاء فـــرق مشــاركة لتعزيـــز نقــل المعرفـــة وتحقيــق الثقـــة المتبادلــة بـــين 

      الموظفين.

      أهتم بتقارير األداء المتميز للعاملين وألتقي بهم لتحفيزهم على البتكار.  .8

9.  
ــايير نجــاح محــدد فــي  ــق الهــدف أعتمــد مع ــ  لتحقي العمــل وأعــرف المــوظفين ب

      المطلوب للنظر إلى المستقبل وتطلعات .

      العصف الذهني عند مواجهة مشكلة في العمل للعمل على حلها. استخدم   .10

11.  
أعتمـــد برنـــامج تقيـــيم دوري لألهـــداف الموضـــوعة للعـــاملين وطـــرق نجـــاحهم 

      وترقيتهم.
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ن اإلبداع والتفوق للمؤسسة يؤدي إلى تحقيق مستويات متقدمة حالة م ": ي في القطاع الحكوميالتميز المؤسس: القسم الثالث

 "إنجازات تتفوق على ما يحققه المنافسون، ويحقق رضا المستفيدين ة المؤسسة، بما يؤدي بالمؤسسة إلىنشطمن األداء في جميع أ

 ( أمام الخيار المناسب. ×ارة ) انطالقًا من الواقع العملي في مجال عملك، أرجو منكم وضع اش

 
 العبارات م

 درجة الموافقة
كبيرة 
 جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 
 جدا

      تمتلك الوزارة مهارات قيادية وإدارية مميزة.  .1
      ات.الستراتيجي تمتلك الوزارة الكفاءة الجيدة في مجال وضع   .2
      افسي قوي.تسعى الوزارة باستمرار إلى تحقيق مركز تن  .3
      تساعد بيئة العمل في الوزارة على قيام العاملين بأداء أفضل.  .4
      يتوفر لدا الوزارة برامج متنوعة للتدريب والتطوير للعاملين.  .5
      دقيقة لختيار وتعيين األشخاص في الوظائف المختلفة. ة أسًسايتوفر لدا الوزار   .6
      فيدين والعمل على حلها.تتلقى الوزارة شكاوا من المست  .7
      يساعد الهيكل التنظيمي داخل الوزارة في تحقيق األهداف الوظيفية الموضوعة.  .8
      تتسم بيئة الوزارة بدعم العاملين وولئم الملحوظ لإلدارة العليا.  .9

      تتسم إجراءات تقديم الخدمات داخل الوزارة بالسرعة والراحة.  .10
      الرقابة وبشكل مستمر على مرافقها لتحسين أدائها.تقوم الوزارة ب  .11
      تستخدم الوزارة تكنلوجيا المعلومات للتفكير والبتكار إليجاد حلول معرفية.  .12
      لدا الوزارة موارد مالية كافية تغطي جميع احتياجاتها التشغيلية.  .13
      تقوم الوزارة بمتابعة دورية ومنتظمة لتكاليف خدماتها.  .14
      تتميز الوزارة بإدارة جيدة للسيولة والتدفقات النقدية.  .15

 

 ،،،،،،،معنا تعاونكم لحسن شكرا
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 (: أسماء المحكمين2ملحق رقم )
 

 مكان العمل الوظيفة االسم م

 اكاديمية اإلدارة والسياسة أ. مشارك في اإلدارة د. محمد إبراهيم المدهون  1
 أكاديمية اإلدارة والسياسة في اإلدارة . مساعدأ د. محمود عبد الرحمن الشنطي 2
 أكاديمية اإلدارة والسياسة في اإلدارة أ. مساعد ماضي إسماعيل خليلد.  3
 جامعة األقصى في اإلدارة أ. مساعد د. منصور منصور 4
 جامعة األقصى في اإلدارة أ. مساعد د. أشرف محمـد مشمش 5
 جامعة األقصى اإلدارةفي  أ. مساعد د. عالء الدين السيد 6
 أكاديمية اإلدارة والسياسة علم النفسأ. مساعد في  د. محمد عبد العزيز الجريسي 7
 باحث ومحلل احصائي محلل إحصائي جهاد عكاشة م. 8
 باحث ومحلل إحصائي محلل إحصائي أ. محمـد ماهر شحادة 9
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 كتاب تسهيل مهام(: 3ملحق رقم )
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 في صورتها النهائية الستبانة(: 4) ملحق رقم
 

 
 

 حولاستبانة 
 

 في تحقيق التميز المؤسسي في القطاع الحكومي" الستراتيجي "أثر ممارسة التفكير 
 

 ، ،، ، المحترم ............................................................................................ /السيد 
 

فددي القطدداع الحكددومي وأثرهددا فددي تحقيددق  االسددتراتيجي الكشددف عددن مدددي ممارسددة التفكيددر إلددى  السددتبانةتهددد  هددذه ا
 .دارةوتعتبر هذه االستبانة جزء من دراسة الماجستير في تخصص القيادة واإل، التميز المؤسسي

لعلدددم أن إجدددابتكم علدددى ونظدددرا  ألهميدددة هدددذه الدراسدددة نرجدددو مدددن سددديادتكم التكدددرم باإلجابدددة علدددى أسدددئلة االسدددتبانة مددده ا
والمعلومددات التددي سدديتم الحصددول عليهددا لددن ، االسددتبانة بدقددة وموضددوعية سدديكون لهددا األثددر الكبيددر فددي نجدداح الدراسددة

 تستخدم إال ألرراض البحث العلمي فقط.
 وإلي  النموذج التوضيحي لتعبئة االستبانة:

 العبارة م
يدل على  10إلى  1كلما اتجهت باتجاه القيمة من 

 وافقة العالية والعكس يدل على الموافقة المتدنيةالم
 " لإلبداع المديريندرجة ممارسة : األولالمحور 

 8 الجديدة وأتبناها. فكارأشجع العاملين على تقديم األ 1
   

 ، ،، ،، ، والتقدير االحترام بقبول وتفضلوا، شاكرا  حرصكم واهتمامكم
 الباحث: محمد عبد الرحمن قريق

 كتور: حسام نعيم النفارإشراف الد 
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 )الديمغرافية( :شخصيـةالبيـانات ال: األولالقسم 
  ( أمام الخيار المناسب.×الرجاء وضع اشارة )

 الجنس: .1

   أنثي   ذكر
 الفئة العمرية: .2

 عام 40أقل من  -30    عام 30أقل من  – 20
 عام فأكثر -50    عام 50أقل من  -40

 الحالة الجتماعية: .3
 غير ذلك: ...............................              أعزب   متزوج

 المؤهل العلمي: .4
   بكالوريوس      دبلوم

    دكتوراه    ماجستير
 عدد سنوات الخبرة: .5

   أعوام 10وأقل من  أعوام 5من      أعوام 5أقل من 
 عام فأكثر 15من    عام 15أقل من  أعوام 10من 

 
 
 
 
 
 
 
 

 التحضير ألجل الحاضر تحليلإلى  تهدف جماعيةأو  فردية إدراكية "عملية: الستراتيجي التفكير : ثانيالقسم ال

  "للمستقبل
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يدل على  10إلى  1كلما اتجهت باتجاه القيمة من  العبارات م

 الموافقة العالية والعكس يدل على الموافقة المتدنية

ي على اإلبداعتقديم شيئ نوعيي ومميز " أا ضرورة أن يبدو العمل إلى  الحالة التي تؤدي " علإلبدا المديريندرجة ممارسة : األولالمحور 
 " شكل جديد لم يكن معروفا من قبل

  الجديدة وأتبناها. فكارأشجع العاملين على تقديم األ  .10
  ية التي يقدمها العاملون وأحاول أن أنفذها وأعمل على تعميمها.اإلبداع فكارأشارك األ  .11
  أقدم حوافز معنوية ومادية للمبدعين.  .12
  البرامج واألدوات المعتمدة على الحاسب في عملية تطوير الخدمات للمستفيدين. استخدم   .13
  أعزز التكامل بين األقسام المختلفة والعمل بانسجام وتعاون.  .14
  أشجع العاملين على تقبل التغيير واستيعاب .  .15
  أعمل على تسهيل إجراءات العمل.  .16
  أوزع األدوار والمسؤوليات بشكل أمثل وكفء.  .17

الكفاءة مستوا  المساءلة التزام المنظمة بتقديم تقرير بالواجبات التي تتحملها بهدف رفع ": للمساءلة المديريندرجة ممارسة : ثانيالمحور ال
 "والفعالية للمنظمة

  ل الوزارة.أتابع التزام العاملين في الجتماعات والمجالس التي تنظم داخ  .11
  أحقق في سوء استغالل العاملين لوقت الدوام الرسمي.  .12
  أؤنب العاملين غير المنصاعين لتعليمات وأوامر المدير.  .13
  .نأحاسب العاملين الالمباليي  .14
  أعاقب العاملين الذين يفشون أسرار العمل.  .15
  ألطراف المعنية.أعد تقريرًا منفصاًل عن العاملين الملتزمين والمقصرين وأرفعها ل  .16
  أحارب المحسوبية والرشوة داخل الوزارة.  .17
  أحاسب العاملين على سلوكياتهم التي ل تنسجم مع قيم الوزارة.  .18

  أعاقب العاملين على عدم تحقيقهم وانجازهم ألعمالهم وأهدافهم المطلوبة.  .19

وذلك من خالل ما ، ؤية هي ما تتمني أن تصل الي  المنظمة مستقبال" الر : لوجود رؤية استراتيجية المديريندرجة ممارسة : ثالثالمحور ال
 عقيدة وقيم ومبادئ"و  تتبناه المنظمة من فكر

  أقوم بأداء وتوجي  العاملين وفق الرؤية الواضحة والمكتوبة للوزارة.  .13
  أعد دليل تعريفي العاملين بخصوص الرؤية الخاصة بالوزارة.  .14
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يدل على  10إلى  1كلما اتجهت باتجاه القيمة من  العبارات م

 الموافقة العالية والعكس يدل على الموافقة المتدنية

  ها الوزارة على العاملين.أعمم القيم التي تعتمد علي  .15
  حد ما.إلى  أعتقد أن رؤية الوزارة واقعية  .16
  الرؤية للوزارة واضحة ومفهومة للعاملين فيها.  .17
  أستفيد من الخبرات الشخصية والمكانات الذاتية في التعاطي مع األحداث المستقبلية.  .18
  لدي أهدافًا محددة وواضحة لستخدامها في اتخاذ القرارات.  .19
  رؤيتي في توحيد جهود العاملين باتجاه أهداف الوزارة. استخدم   .20

عن طريق ، نماذج وأنماط أكثر عمقاً إلى  ،" نظام يتجاوز الحداث التي تبدو منفصلة: للتفكير المنظم المديريندرجة ممارسة : رابعالمحور ال
 ذه الحداث والتأثير فيها"ومن ثمة العمل على تحليل وفهم ه، ايجاد روابط بين الحداث المختلفة

  أسبابها مجتمعًة دون فصلها عن بعضها.إلى  أتعامل مع المشكالت بالنظر  .7
  مجتمعة بدًل من دراستها فرادا. فكارأدرس األ  .8
  أقوم بدمج العناصر المختلفة في الوزارة لغرض تحليلها وفهم الكيفية التي تتفاعل بموجبها.  .9
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