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 شكر وتقدير

 
 

قرار لى معرفتو، كمعارؼ ترشدنا إلى اإلهلل الذم جعؿ مف ألبابنا بصائر تقكدنا إ الحمدي       
ما ـ، الذم بربكبيتو ليخرجنا مف الظممات إلى النكر برحمتو، كالٌصبلة كالٌسبلـ عمى الرسكؿ المعم

" ، حيث قاؿ صمى هللا عميو كسمـ: "مىٍف ال يشكر الناس ال يشكر هللانا عميوترؾ باب خير إال دلٌ 
  .)حديث صحيح, صححو األلباني (

، بعد هللا سبحانو كتعالى لو فضؿ عمي   فٍ مى  ؿى ر كي أشكى  ال يسعني في ىذا المقاـ إال أفٍ 
كر الفاضؿ / محمكد عبد الرحمف الشنطي ، الذم لمدكت كأبدأ بالشكر الكافر كالتقدير العظيـ

، إذ لـ كلما أكالني مف عناية خاصة خبلؿ إشرافو عميٌ ، لدراسةىذه ا بقبكؿ اإلشراؼ عمىتفضؿ 
رشادم إلتقاف ىذا العمؿ، بحكـ خبرتو الطكيمة، فكاف لتكجيياتو القيمة جيدن  يأؿي  ا في نصحي كا 

يحفظو  يبارؾ فيو كفي عممو كيمتعو بحياتو كأفٍ  أفٍ  عظيـ األثر في إتقاف ىذا البحث، أسأؿ هللا
 كينفع بو.

/ محمد المدىكف، الفاضؿ لدكتكراألعضاء لجنة المناقشة كما أتقدـ بالشكر كالتقدير 
 .رئيس أكاديمية اإلدارة كالسياسة مناقشا داخميا كلمدكتكر الفاضؿ/ نبيؿ المكح مناقشا خارجيا

عرفاف إلى السادة المحكميف ألداة الدراسة؛ ًلمىا كاف إلرشاداتيـ كما أتقدـ بجزيؿ الشكر كال       
ثرائيا. كالشكر مكصكؿ إلى السادة األفاضؿ/  كنصحيـ مف النفع كالفائدة إلغناء الرسالة كا 

ا بذلكه مف جيد في تعبئة استمارات مى لً  ؛جياز الشرطة الفمسطينية بمحافظات غزةالعامميف في 
 الدراسة الميدانية.

ذ         يجعمو في  أسأؿ هللا تعالى أفٍ مكا مف عطاء مميز شكر ليـ ىذا الجيد عمى ما قدٌ أكا 
 يجزييـ خير الجزاء. كأفٍ  ،ميزاف حسناتيـ

 

 الباحث



  ج 

 الخالصة

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مستكل ممارسة أبعاد القيادة االستراتيجية في جياز الشرطة 
اك جكدة الحياة الكظيفية  ركدرجة تكافة، الفمسطينية بالمحافظات الجنكبي األداء  مستكل قياس أيضن

المؤسسي، ككذلؾ تحديد دكر جكدة الحياة الكظيفية  كمتغير كسيط في العبلقة بيف القيادة 
ـٌ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، ياالستراتيجية كاألداء المؤسس . كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ت

مميف بجياز الشرطة الفمسطينية مف مختمؼ الرتب تـ ( مف العا367نت عينة الدراسة  مف )كتككٌ 
%(، كلتحميؿ 81.70اختيارىـ بطريقة العينة العشكائية الطبقية، ككانت نسبة االستجابة )

ـٌ استخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي )  (.SPSSالبيانات ت
 

ية كانت : مستكل القيادة االستراتيجأىميا ،مت الدراسة  إلى العديد مف النتائجكقد تكصٌ 
كجاء بالمرتبة األكلى بيعد تطكير رأس الماؿ البشرم  % (60.64) متكسطة كبكزف نسبي  بنسبة

%( بينما في المرتبة األخيرة بيعد استثمار القدرات التنافسية بكزف نسبي 62.05بكزف نسبي )
%( بدرجة مكافقة 62.60) كاف بكزف نسبي %(، كتبٌيف أف  مستكل األداء المؤسسي58.02)

. تؤثر متكسطة%( بدرجة مكافقة 52.49. كتكافر جكدة الحياة الكظيفية كاف بنسبة )متكسطة
%( مف التبايف 75.1كفيسرت ما نسبتو )ا جكىرين  تأثيرنافي األداء المؤسسي  ةالقيادة االستراتيجي
ف القيادة كتيبيًٌف النتائج أف  جكدة الحياة الكظيفية تتكسط جزئينا العبلقة بي .في المتغير التابع

 االستراتيجية كاألداء المؤسسي. 
 

عادة النظر في نظـ التعكيضات المعمكؿ بيا إ  كانت أىـ التكصيات عمى النحك التالي:ك 
التي يتقاضاه العاممكف مقارنة باألعماؿ كالمجيكدات  ماى تحقؽ العدالة التكزيعية لً لبجياز الشرطة 

عمى زيادة كفاءة جياز الشرطة في استخداـ  العمؿ .إلييا يتعرضكفالمخاطرة التي يبذلكنيا ك 
جكدة  لمساس بمستك الىدار المكارد دكف إ خفض التكاليؼ غير الضركرية كمنع المصادر ل

يفاء بالتزاماتو تجاه جياز مف اإلالزيادة قدرة البلزمة لتكفير المكارد المالية ك  الخدمات التي يقدميا
ىداؼ االستراتيجية المكضكعة لجياز الشرطة العمؿ عمى زيادة االنسجاـ بيف األ العامميف.

كذلؾ باستخداـ أدكات التحميؿ  ؛مكانات المتاحةؿ لمبيئة الداخمية كالخارجية كاإلكمخرجات التحمي
كذلؾ الخطة االستراتيجية حسب الكحدة التي يعمؿ بيا  عدادإ في  العامميفشراؾ ا  ك  ، المناسبة
 لمجياز. تحقيؽ األىداؼ المستقبميةل لحفزىـ
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Abstract 

The study aimed to identify the level of practice of the strategic 

leadership dimensions in the Palestinian police in the southern governorates 

,and  the degree of availability of the quality of the job life as well as the 

measurement of the level of institutional performance, as well as determining 

the role of quality of life as an intermediate variable in the relationship 

between strategic leadership and institutional performance. In order to achieve 

the objectives of the study,  the descriptive analytical approach was used. The 

study sample consisted of (367) Palestinian police employees of different 

grades who were selected in the stratified random sampling method. The 

response rate was (81.70%). The statistical package for social sciences(SPSS) 

was used for data analysis. 

The study reached a number of results, the most important  were: The 

strategic leadership level was medium and relatively high (60.64%), followed 

by the development of human capital with relative weight (62.05%). It was 

found that the level of institutional performance was relatively high (62.60%) 

with a moderate approval. The availability of quality of work was (52.49%) 

with moderate approval. Strategic leadership in institutional performance 

significantly affected (75.1%) of variance in the dependent variable. The 

results show that the quality of the career partly mediates the relationship 

between strategic leadership and institutional performance. 

The most important recommendations were as follows: a review of the 

compensation systems in place in the police apparatus to achieve the 

distributive justice of the workers in comparison to the work, the efforts they 

make and the risk they are exposed to. To increase the efficiency of the police 

system in using resources to reduce unnecessary costs and prevent waste of 

resources without compromising the quality of the services it provides and 

providing the necessary financial resources to increase the capacity of an 

organ to meet its obligations to employees. To work towards increasing the 

harmony between the strategic objectives of the police force and the analysis 

outputs for the internal and external environment and the available resources 

by using appropriate analysis tools and involving the employees in preparing 

the strategic plan according to the unit in which they work. 
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ََالفصلَالول
َاإلطارَالعامَللدراست

 كيشتمؿ عمى: 
 .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهــــقــاله

 

 .أســــــــــــــــئمتٍا هشــــــــــــــــكمة الدراســــــــــــــــة 1.1
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 .أٌهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3.1 
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 :الهقدهة
جة عالية تعيش المنظمات الخاصة كالحككمية في العصر الحالي في بيئة تتصؼ بدر       

 اجتماعيةأك  اقتصاديةسكاء كانت  بالمتغيرات كبيرتتأثر بشكؿ  مف الديناميكية كالتي أصبحت
تكنكلكجية، كلقد أدت العكلمة كازدياد حدة المنافسة كاالنفتاح، كتغير ىياكؿ القكل أك  سياسةأك 

 لبلستجابةات المنظم غكط عمىالض العاممة، كزيادة كعي المكاطنيف لمفاىيـ الجكدة إلى تزايد
ؿ جعاألمر الذم  ؛كتمبية حاجات المكاطنيف ،حميافي  كاإلسياـاالجتماعية كالمشكبلت  لمقضايا

 يا كي تضمف البقاء كاالستمرار.  المنظمات أماـ تحدم لتحسيف أدائ

أىـ المكضكعات لتحقيؽ كبمكغ األىداؼ باستخداـ مكارد  كيعتبر األداء المؤسسي أحد      
فاألداء المؤسسي ىك انعكاس لتمسؾ المؤسسات في أىدافيا كقدرتيا ة كفاعمية، المنظمة بكفاء
و ينقؿ العمؿ إلى إنجاز تمؾ األىداؼ مف الفردية ن  ، إذ إحيث يمتمؾ أىمية بالغة ،عمى إنجازىا

إلى الجماعية كمف العفكية إلى التخطيط كمف الغمكض إلى الكضكح كمف محدكدية المكارد 
عد االستراتيجي ية المكارد كسعة التأثير، كيحمؿ األداء المؤسسي في طياتو البي كالتأثير إلى تعدد
إذا طبقت بشكؿ  تيجية ال يكفي لتحقيؽ النجاح إالٌ حيث امتبلؾ خطة استرا ،لديناميكية العمؿ

يحقؽ أىداؼ المنظمة مف خبلؿ االىتماـ باألداء المتميز بحيث تككف مخرجات ىذا األداء سمة 
أصػػػػػبح األداء المؤسسػػػػػي منظكمػػػػػة متكاممػػػػػة لنتػػػػػائج أعمػػػػػاؿ المنظمػػػػػػة دراتيا. ك لنمك كتطكير ق

 الداخمية كالخارجية.  بيئتيافػػػػػي ضػػػػػكء تفاعميػػػا مػػػػع 

القيادة االستراتيجية ىي مف أبرز العكامؿ  كلقد أشار الكثير مف الباحثيف كالكتاب إلى أف        
إدارة  ـالجذرية في عالػ غيراتالتكذلؾ  (Kitonga, 2016التي تؤثر في األداء المؤسسي )

إلنجاح العمؿ  قيادية كاستراتيجية بعيدة المدل ميارات يمتمككف قادة كجكدتتطمب  المؤسسات
حيث تمتمؾ رؤية  ،فالقيادة االستراتيجية تتجاكز األنماط التقميدية في القيادةالمؤسساتي. 

حداث كالتنبؤ بيا. فالقيادة االستراتيجية إحدل عمى استشراؼ المستقبؿ بقراءة األ ية كتعمؿمستقبم
ظمات في تحقيؽ المزايا التنافسية، مف خبلؿ المصادر كالمكارد الجكىرية التي تستخدميا المن

حداث التغيير كالتكيؼ كاالنسجاـ التنظيمي في ظؿ بشكؿ يمبى معو المتطمبات قدرتيا عمى إ
  .ديات المعاصرة المستقبميةلمتح

في  قضايا اإلدارية التي احتمت مكاننا متميزناكيعد مكضكع جكدة الحياة الكظيفية مف ال      
يا تحتكم عمى العديد مف العناصر التي تمس أداء المؤسسات مباشرة كتؤثر ألن   ؛أدبيات اإلدارة

ئة العمؿ مع االحتياجات (. فجكدة حياة العمؿ حصيمة تفاعؿ بي2008فييا )جاد الرب، 
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الشخصية لمعامميف، لذا استكجب ذلؾ عمى المنظمات النظر لمعامميف كأغمى مكاردىا كالعمؿ 
عمى تطكيرىـ ال استخداميـ فقط. فالقيادة االستراتيجية تؤثر في المرؤكسيف مف خبلؿ االىتماـ 

 العناصر مف كاسعة مجمكعة بخمؽ بيئة عمؿ تتصؼ بالجكدة في كؿ عناصرىا لتشمؿ عمى
العمؿ،  كفرؽ كالتمكيف، المكظفيف، كمشاركة الصحة المينية، العبلقات االجتماعية، :مثؿ

 إنتاجية ارتفاع مستكل تحقيؽ أجؿ مف متزايد لفيـ تحسيف نظاـ التعكيضات كالتي بدكرىا تقكد
 بنجاحيـ يككف نجاح المنظمة.  ألف   ؛البشرية كاألداء الكمي المكارد

 

 ياز الشرطة في دكؿ العالـ الكاجية الرئيسة لمتعامؿ مع المكاطنيف، كما يعتبريعتبر ج      
نفاذ القانكف كتطيير المجتمع مف  أىـ األجيزة األمنية المكمفة بتنفيذ األمف الداخمي لممجتمع كا 

از . كجيلمصفة كالطبيعة الخاصة الذم يتمتع بيا بحكـ النظاـ كالقانكف انظػػػػػػػػرن  ؛المجـر كالجريمة
الشرطة الفمسطينية مف المؤسسات الحككمية الفاعمة في المجتمع الفمسطيني كالتي يقع عمى 

مف كاألماف اـ كحماية أمف المجتمع كتكفير األعاتقيا مياـ جساـ لمحفاظ عمى النظاـ الع
منية قادرة عمى اتخاذ مف خبلؿ قيادة أ لممكاطنيف كحمايتيـ مف أم تيديد كمخاطر يتعرض ليا

تحسيف  كبكممات أخرل ،ارضاء العامميف كالمكاطنيف أيضن ، كا  كتحسيف جكدة الخدمات ،اتالقرار 
دكر جكدة الحياة الكظيفية في العبلقة  ميو تقكـ ىذه الدراسة بالتعرؼ إلىاألداء المؤسسي. كع

 بيف القيادة االستراتيجية كاألداء المؤسسي.

 : وأسئمتٍا هشكمة الدراسة 1.1
مى عدد مف مصادر الشعكر بالمشكمة كالحظ مف خبلؿ عممو في كتمة اعتمد الباحث ع      

كثرة الشكاكل  :منيا ،التغيير كاالصبلح البرلمانية التابعة لممجمس التشريعي العديد مف المشكبلت
تقرير الييئة المستقمة  مف الجميكر الخاصة بسكء المعاممة القاسية كالتعذيب أثناء التكقيؼ، فقد ذكر

مف قطاع غزة بيذا الشأف كميا  (19)شككل قدمت مف الضفة الغربية ك  (24) ف  ف ألحقكؽ األنسا
( إلى جانب ذلؾ 2018ديكاف المظالـ ، -نساف)تقرير الييئة المستقمة لحقكؽ اإلضد جياز الشرطة 

حؽ حرية ىناؾ مجمكعة مف االنتياكات قد سجمت ضد مراكز الشرطة في قطاع غزة منيا  فإف  
عمى خمفية نشاطات في مكاقع التكاصؿ االجتماعي، كمنع فعاليات  السممي كالتجمع الرأم كالصحافة
الشكاكل في بطيء االستجابة مف جياز الشرطة لطمبات المكاطنيف  ىناؾ بعضى  ثقافية، كما أف  
أك  التأخير في تنفيذ أحكاـ المحاكـيتـ أك  لـ يتـ تنفيذىا عدة جرائـ، حيث ىناؾ كتنفيذ معامبلتيـ

ؼ عف نتائج التحقيؽ فييا مما يعني عدـ تكفر مستكل رضا مف الجميكر الخارجي كبالتالي الكش
 عؼ في األداء المؤسسي.ض
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كباالطبلع عمى نتائج الدراسات الفمسطينية السابقة التي تناكلت األداء المؤسسي أك       
كزارة الصحة مستكل األداء المؤسسي ب ( أكضحت أف  2015دراسة )جبر،  مككناتو فقد أظيرت

نت مستكل ( بيٌ 2015%(. كذلؾ دراسة )المحاسنة كالخرشة ، 52.28)الفمسطينية كانت ال تتجاكز 
عمى نتائج ىذه المجمكعة مف  كبناءن مف األداء المؤسسي في إدارة الشرطة النسائية.  امتكسطن 

الحككمية عمى  في المؤسسات الفمسطينية مستكل األداء المؤسسي أك مككناتو أف   يتبيفالدراسات 
 لسبة متكسطة كال ترتقي إلى المستك %( كىي ن65 -% 52بيف ) ما تتراكحكجو الخصكص 

إعداد دراسة استكشافية حيث تـ تكزيع  لتأكد مف كجكد مشكمة الدراسة فقد تـٌ كفي سبيؿ ا .المأمكؿ
( 1رقـ ) كيكضح جدكؿ ،في قطاع غزةالمراكز الشرطية المختمفة استبانة عمى العامميف في  (30)

 نتائج ىذه الدراسة.

 (: ىتائج الدراسة الستكشايية1 1.جدول رقم )

 هحايد هوايق البىد م
غير 
 هوايق

الوزن 
 الىسبي%

 68.82 8 9 12 يعتمد جياز الشرطة عمى التخطيط لممستقبؿ مف أجؿ التحسيف. المستمر. 1
 57.72 14 10 6 ية لتنفيذ األنشطة. لخدمة المكاطنيف.يكفر جياز الشرطة كؿ المستمزمات الضركر  2
 63.27 11 11 8 تيتـ اإلدارة بتحقيؽ مستكيات عالية مف الرضا لدل الجميكر. 3
 73.26 9 6 15 ييكلي جياز الشرطة اىتماـ باستقباؿ شكاكل الجميكر كالعمؿ. عمى حميا.  4
 55.5 16 8 6 يف. بشكؿ دكرم.تعمؿ جياز الشرطة عمى دراسة حاجات كرغبات المراجع 5
 71.04 11 4 15 يستخدـ جياز الشرطة التكنكلكجيا الحديثة لتسكيؽ خدماتيا. تسييبل عمى المراجعيف. 6
 66.6 10 10 10 يكجد نظاـ تكاصؿ فٌعاؿ بيف إدارة الشرطة كمراكزىا كالجميكر. 7
 66.6 8 14 8 يعمؿ جياز الشرطة عمى استثمار المكارد المالية بشكؿ فٌعاؿ. 8
 72.15 8 9 13 يسعى جياز الشرطة لتحسيف جكدة عممياتو كخدماتو بشكؿ دائـ. 9

 %66.10 %50 %23.3 %26.7 المجمكع
 

مف العينة كانكا غير  (%50) كبناء عمى نتائج الدراسة االستكشافية التي أظيرت أفٌ 
و، كىي يعممكف ب الذمالشرطة دارات جياز فقرات األداء المؤسسي في مراكز كا  مكافقيف عمى تكافر 

ا  ممف كانت إجاباتيـ متكسطة، كما أفٌ  (%23.3)إذا ما أضيؼ إلييا  نسبة ال يستياف بيا خصكصن
 (%66.10)المستكل اإلجمالي لؤلداء المؤسسي في جياز الشرطة في قطاع غزة كاف بمستكل 

األداء المؤسسي بكؿ كىي نسبة )متكسطة( كىي نسبة تشير إلى ضركرة العمؿ عمى تحسيف مستكل 
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عمى المستكيات إلرضاء المكاطنيف كالحفاظ عمى أمنيـ كالذيف ىـ كسيمتو أ بو إلى  قات كصكالن الطا
 يمكف التعبير عف مشكمة الدراسة باألسئمة التالية:كمف خبلؿ ما سبؽ  ،كغايتو
 ما مدل ممارسة أسمكب القيادة االستراتيجية في جياز الشرطة الفمسطينية؟. .1
 تكافر جكدة الحياة الكظيفية كما تتصكره عينة الدراسة؟ درجةما  .2
 ما مستكل األداء المؤسسي كما يراه أفراد العينة مف منتسبي جياز الشرطة الفمسطينية؟ .3
 حصائية لمقيادة االستراتيجية في األداء المؤسسي؟إىؿ يكجد أثر ذك داللة  .4
 كدة الحياة الكظيفية؟حصائية لمقيادة االستراتيجية في جإىؿ يكجد أثر ذك داللة  .5
 حصائية لجكدة الحياة الكظيفية في األداء المؤسسي؟إىؿ يكجد أثر ذك داللة  .6
العبلقة بيف القيادة االستراتيجية كاألداء متغير جكدة الحياة الكظيفية يتكسط  ىؿ  .7

 المؤسسي.
بيف آراء  ( α≤ 0.05)حصائية عند مستكل معنكية إىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  .8

لشخصية تيعزل لممتغيرات ا (األداء المؤسسي ،ادة االستراتيجية)القيحكؿ المبحكثيف 
 (الخدمة  سنكات ،المؤىؿ العممي كالكظيفية التالية )الجنس، الرتبة العسكرية،

 أٌداف الدراسة: 2.1
ا  لتحقيؽ األىداؼ التالية: ىالدراسة الحالية تسع مع أسئمة الدراسة فإف   انسجامن
 سة أسمكب القيادة االستراتيجية في جياز الشرطة الفمسطينية.ممار  درجةالكقكؼ عمى  .1
 التعرؼ عمى مستكل تكافر جكدة الحياة الكظيفية كما تتصكره عينة الدراسة. .2
الكشؼ عف مستكل األداء المؤسسي كما يراه أفراد العينة مف منتسبي جياز الشرطة  .3

 الفمسطينية.
 جياز الشرطة الفمسطينية.في سسي القيادة االستراتيجية في األداء المؤ  بياف أثر .4
 أثر القيادة االستراتيجية في جكدة الحياة الكظيفية. معرفة .5
 .األداء المؤسسي  جكدة الحياة الكظيفية في أثر إلىالتعرؼ  .6
القيادة االستراتيجية كمتغير كسيط في العبلقة بيف جكدة الحياة الكظيفية دكر  معرفة .7

 .في قطاع غزة  مسطينيةفي جياز الشرطة الف كاألداء المؤسسي
لجياز الشرطة الفمسطينية تقديـ تكصيات إلى المعنييف بيدؼ تحسيف األداء المؤسسي  .8

 مف خبلؿ االىتماـ بالممارسات القيادية كتكافر عناصر جكدة الحياة الكظيفية.
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يف متكسطات آراء المبحكثيف عند مستكل بكجدت(  الفركؽ االحصائية )إفٍ  إلىالتعرؼ  .9
تيعزل لممتغيرات  (األداء المؤسسي)القيادة االستراتيجية ، حكؿ  (α 0.05 ≥)معنكية 

 .المؤىؿ العممي(الخدمة ، سنكات الرتبة العسكرية، الشخصية كالكظيفية التالية )الجنس،

 :أٌهية الدراسة 3.1
الدراسػػػة الحاليػػػة تسػػػاير التطػػػكر اإلدارم المنشػػػكد خاصػػػة فػػػي ظػػػؿ افتقػػػار  إف  : هيـــة العمهيـــةاألٌ
ىػػذه  إف  عمػى كجػػو الخصػػكص لمثػؿ ىػػذا النػػكع مػف الدراسػػات، حيػػث  ةكتبػة العربيػػة كالفمسػػطينيالم

كالتػي تتنػاكؿ  ،الفمسػطينية البيئػة فػي الدراسة كعمى حد عمـ الباحث مف الدراسات القميمة المنشػكرة
ة كاألداء الدكر الكسيط كمتغير ثالث لجكدة الحياة الكظيفية في العبلقة ما بيف القيادة االستراتيجي

 ،التأصػػػػيؿ العممػػػػي لمفيػػػػـك األداء المؤسسػػػػيذلػػػػؾ فتسػػػػيـ الدراسػػػػة فػػػػي  إضػػػػافة إلػػػػىالمؤسسػػػػي. 
فػػػي تحقيػػػؽ مسػػػتكم أفضػػػؿ لكػػػؿ مػػػف جػػػكدة الحيػػػاة  إلػػػى أكثػػػر األسػػػاليب القياديػػػة تػػػأثيرناكالتعػػػرؼ 

ضػػافة مػػادة عمميػػة جديػػدة إتسػػيـ ىػػذه الدراسػػة فػػي  الكظيفيػػة كاألداء المؤسسػػي، كمػػف المػػأمكؿ أفٍ 
 ممكتبة العربية بشكؿ عاـ كالفمسطينية بشكؿ خاص كالباحثيف كالميتميف بيذا المجاؿ.ل

تقدـ النصائح كاإلرشادات لصناع القػرار فػي جيػاز  ىذه الدراسة مف المتكقع أفٍ األٌهية العهمية: 
الشرطة بشػكؿ عػاـ فػي فمسػطيف نحػك تطػكير اوليػات كاتخػاذ اإلجػراءات البلزمػة لتعزيػز ممارسػة 

ػػػاالقيػػػادة االسػػػتراتيجية أسػػػاليب يػػػا ن  إمػػػف مجػػػاؿ تطبيقيػػػا، حيػػػث  ، كتكتسػػػب الدراسػػػة أىميتيػػػا أيضن
ػػتطبؽ عمػػى العػػامميف فػػي جيػػاز الشػػرطة الفمسػػطيني كالػػذيف ىػػـ يعممػػكف لتعزيػػز فػػي قطػػاع غػػزة  ةسي

لمبػػػاحثيف  تكػػػكف ىػػػذه الدراسػػػة مصػػػدرنا ييتكقػػػع أفٍ سػػػيادة القػػػانكف كحفػػػظ األمػػػف كالسػػػبلمة العامػػػة. 
ف بمكضػػكع إلجػػراء المزيػػد مػػف البحػػكث حػػكؿ ىػػذه المكضػػكعات الميمػػة مػػف مكضػػكعات كالميتمػػي

 اإلدارة كالسمكؾ التنظيمي في فمسطيف.

ستيثرم الدراسة معارؼ الباحث حػكؿ مكضػكعات ميمػة مػف مكضػكعات اإلدارة  األٌهية لمباحث:
ػابشكؿ عاـ كالقيادة كجكدة الحياة الكظيفيػة تينمي مياراتػو فيمػا األداء المؤسسػي، ككػذلؾ سػ ، كأيضن

لمحصػػكؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير  اكمػػا تعتبػػر ىػػذه الدراسػػة متطمبنػػ يتعمػػؽ بالبحػػث العممػػي كأدكاتػػو،
 في تخصص اإلدارة كالقيادة.
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 :وذج وهتغيرات الدراسةىه 4.1
اسػػػتغبلؿ كاسػػػػتثمار االسػػػتراتيجي، تحديػػػد التكجػػػو القيػػػادة االسػػػػتراتيجية )الهتغيـــر الهســـتقل:  1

تعزيػػز التنظيميػػة، مسػػاندة كتعزيػػز الثقافػػة يجية، تطػػكير رأس المػػاؿ البشػػرم، االسػػتراتالقػػدرات 
 كالمتكازنة(.تنفيذ الرقابة التنظيمية األخبلقي، الممارسات 
 .األداء المؤسسي التابع:الهتغير 

 جكدة الحياة الكظيفية. الهتغير الوسيط:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ل العمهي،  كريةالرتبة العس، الجىس، الهتغيرات الديهغرايية:   سىوات الخدهة، الهٌؤ
 ( : أىهوذج هقترح لمعالقات بين هتغيرات الدراسة11. الشكل )

كفيما (  2015،  القيسيكدراسة ) (Hitt ،2001دراسة )جيرد بكاسطة الباحث باالعتماد عمى 
لكابمف، كفيما يخص المتغير يخص متغير األداء المؤسسي باالستفادة مف بطاقة األداء المتكازف 

المغربي ، ( كدراسة )2008جاد الرب ، )ا عمى دراسة الكسيط جكدة الحياة الكظيفية اعتمادن 
2004   .) 

 الهتغير الوسيط
 الوظيفيةجودة الحياة 

 الهتغير التابع
 األداء الهؤسسي

 ير الهستقلالهتغ
 القيادة الستراتيجية

 .تحديد التكجو االستراتيجي 1

استغبلؿ كاستثمار القدرات  2
 االستراتيجية.

 تطكير رأس الماؿ البشرم.   3

 مساندة كتعزيز الثقافة التنظيمية.  4

 تعزيز الممارسات االخبلقية.  5

 .تنفيذ الرقابة التنظيمية كالمتكازنة 6
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 :يرضيات الدراسة 5.1
 مف عدد تطكير تـٌ  فقد أىدافيا لكي يتمكف الباحث مف اإلجابة عمى أسئمة الدراسة كتحقيؽ     

  كىي كالتالي: ،الفرضيات
ـــى:الفرضـــي تػػػؤثر القيػػػادة االسػػػتراتيجية )تحديػػػد التكجػػػو االسػػػتراتيجي، اسػػػتغبلؿ  ة الرئيســـة األول

كاستثمار القدرات التنافسية، تطكير رأس الماؿ البشرم، مسػاندة كتعزيػز الثقافػة التنظيميػة، تعزيػز 
ئية عنػػد حصػػاإذك داللػػة  ابػػة التنظيميػػة المتكازنػػة( تػػأثيرنا إيجابينػػاالممارسػػات األخبلقيػػة، تنفيػػذ الرق

 في األداء المؤسسي. (α 0.05≥)مستكل 

ذك داللػة احصػائية عنػد مسػتكل  ؤثر القيادة االستراتيجية تػأثيرنا مكجبنػات الفرضية الرئيسة الثاىية:
(≤0.05 α) .في جكدة الحياة الكظيفية 

حصػػائية ذك داللػػة ا ؤثر جػػكدة الحيػػاة الكظيفيػػة تػػأثيرنا مكجبنػػا كمعنكينػػاتػػ الفرضــية الرئيســة الثالثــة:
 في األداء المؤسسي. (α 0.05≥)عند مستكل 

يتكسػط متغيػر جػكدة الحيػاة الكظيفيػة العبلقػة بػيف القيػادة االسػتراتيجية  الفرضية الرئيسة الرابعـة:
 كاألداء المؤسسي.   

بػػيف  (α 0.05 ≥)حصػػائية عنػػد مسػػتكل معنكيػػة إتكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة  :الخاهســةالفرضــية 
 :لممتغيػػػرات الشخصػػػية كالكظيفيػػػة مثػػػؿ لتيعػػػز  القيػػػادة االسػػػتراتيجية متكسػػػطات المسػػػتجيبيف حػػػكؿ

 )الجنس، سنكات الخدمة، المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي(.

بػػيف  (α 0.05 ≥)حصػػائية عنػػد مسػػتكل معنكيػػة إتكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة  الفرضــية السادســة:
)الجػنس، سػنكات  :مثؿ ةالديمغرافيلممتغيرات  لالمؤسسي تيعز  ءمتكسطات المستجيبيف حكؿ األدا

 (.الخدمة، المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي

 :هصطمحات الدراسة 6.1
قدرة الشخص عمى التكقع، كالتصكر، كابقاء المركنة  ياتعرؼ عمى أن  القيادة الستراتيجية: 

 لمنمك بدء التغيرات التي ستخمؽ مستقببلن قاببلن كالتفكير بشكؿ استراتيجي، كالعمؿ مع اوخريف ل
  .(Lee & Chen, 2007كاالزدىار لممنظمة )
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دارة التي تؤكد عمى كرامة إليا فمسفة اكآخركف عمى أن   Gibsonيعرفيا جودة الحياة الوظيفية: 
العامميف، كتطكر التغيرات في ثقافة المنظمة، كتحسيف الجكانب المعنكية كالجسمانية لمعامميف 

 (.2008ب ،تاحة فرص النمك كالتطكير )جاد الر إعف طريؽ 

: ىك المنظكمة المتكاممة لنتاج أعماؿ المنظمة في ضكء تفاعميا مع بيئتيا األداء الهؤسسي
 (.  2013ممكاكم ،)الداخمية كالخارجية 

كل األمف الداخمي الفمسطيني يعتبر جياز الشرطة أحد مككنات قي جٍاز الشرطة الفمسطيىية: 
 (84)، بينما حددت المادة رقـ ـ2005لسنة  (8) لقانكف الخدمة لقكل األمف الفمسطيني رقـ كفقنا

ت عمى التالي: "قكات األمف حيث نصٌ  ،مف القانكف األساسي الفمسطيني دكر جياز الشرطة
الكطني كالشرطة قكة نظامية كىي القكة المسمحة في الببلد كتنحصر كظيفتيا في الدفاع عف 

 مف كالنظاـ العاـ كاوداب العامة،الكطف كخدمة الشعب كحماية المجتمع كالسير عمى حفظ األ
كتؤدم كاجبيا عمى الحدكد التي رسميا القانكف في احتراـ كامؿ لمحقكؽ كالحريات". كيعتبر 

بصفة مأمكرم ضبط  تمتع منتسبيونفاذ القانكف في فمسطيف كيإجياز الشرطة مف أىـ مؤسسات 
 .(ـ2005، قانكف الخدمة لقكل األمف الفمسطيني) قضائي

 الدراسة:حدود  7.1
كىي القيادة  ،الدراسة الحالية األداء المؤسسي كالعكامؿ التي تؤثر فييا تناكلتالحد الهوضوعي: 

ككذلؾ جكدة الحياة الكظيفية كدكرىا في  ،االستراتيجية بأبعادىا الستة دكف غيرىا مف األبعاد
 .العبلقة بيف المتغير المستقؿ كالتابع كمتغير كسيط

 ؛فقطىذه الدراسة عمى منتسبي جياز الشرطة الفمسطينية بقطاع غزة ء جراإتـ الحد الهكاىي: 
سرائيمي كالقيكد إللصعكبة التكاصؿ مع العامميف في المحافظات الشمالية بسبب االحتبلؿ ا

 المفركضة عمى الحركة كالتنقؿ.

 ابن الدراسة عمى جميع العامميف في جياز الشرطة بقطاع غزة مف جميع الرت طيبقت الحد البشري:
 .فقط ى رأس عمميـ حاليناكممف ىـ عم

 صعوبات الدراسة:  8.1
 أثناء قيامو بالدراسة الحالية مجمكعة مف الصعكبات، مف أىميا: الباحث وكاج
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مف يحممكف مخاصة كتنكع أماكف عمميـ عدـ استجابة المكظفيف لصعكبة جمع البيانات  .1
الجيد لمكصكؿ إلييـ  مما اضطر الباحث لمزيد مفالنشغاليـ بالعمؿ  رتب سامية

 متابعة األمر.ب
االنقساـ السياسي الفمسطيني كما ترتب عنو ظركؼ معيشية صعبة كانقطاع التيار  .2

 الكيربائي المستمر كما كاف لو أثر عمى إنجاز الدراسة .
المعابر كعدـ  غبلؽإلنتيجة  ما يتعمؽ بمحكر األداء المؤسسي)الكتب( في ندرة المراجع .3

  .الكصكؿ لممكاقع كالمكتبات العالميةتكاليؼ جامعات ك دخكؿ كتب حديثة لم

 لهمخص : ا
باإلضافة لفقرة عف بيئة  ،الثبلث متغيراتاشتمؿ ىذا الفصؿ عف مقدمة عامة تناكلت 

شعكر  :ىي ،استندت بشكؿ كاضح عمى ثبلث مصادر، ثـ صياغة المشكمة التي التطبيؽ
طرح األسئمة التي يسعى  كتـٌ ، اسة االستكشافيةكنتائج الدر ثـ نتائج الدراسات السابقة،  ،الباحث

فرضيات الصياغة ك مف ثـ أىداؼ الدراسة كأىميتيا العممية كالعممية، ك  البحث لئلجابة عمييا ،
الذم يكضح منطقية  طار المفاىيمىإلكا لنمكذج الدراسة التي انبثقت استنادنا( ك 6كعددىا )

، التعريفات االصطبلحية كاإلجرائيةالدراسة، ك  حدكد، كتطرؽ الفصؿ إلى اتالعبلقة بيف المتغير 
 التي كاجيت الباحث أثناء الدراسة. كالصعكبات
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َالفصلَالثاني
 اإلطــــارَالنظــــري

 
 مباحث:  أربعةكيشتمؿ عمى 

 .الستراتيجيةالهبحث األول: القيادة  1.2
 .جودة الحياة الوظيفيةالهبحث الثاىي:  2.2
 .داء الهؤسسياألالثالث:  الهبحث 3.2
 .ىبذة عن جٍاز الشرطة الفمسطيىيةالهبحث الخاهس:  4.2

 الهمخص
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  .تعريف القيادة 1.1.2
 .تعريف القيادة الستراتيجية 2.1.2
 ة والستراتيجية.الفرق بين القيادة والتقميدي 3.1.2
 .وأٌدايٍا الستراتيجيةالقيادة أٌهية  4.1.2
  .القادة الستراتيجيينخصائص  5.1.2
 .الستراتيجية القيادة أىشطة 6.1.2
 تيجيةراأىهاط القيادة الست 7.1.2
 .القيادة الستراتيجية أبعاد 8.1.2
 الهمخص        
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 : يدتهٍ
ليا مف دكر  ماى لً  ؛زدىارىا كاستمرارىاتعتبر القيادة المحرؾ الرئيس لنيضة المؤسسات كا

القائد يعمؿ  ف  إكبير في تكحيد العامميف كتكجيييـ كتحفيزىـ نحك تحقيؽ أىداؼ المنظمة، حيث 
يجاد البيئة المناسبة في الدمج بيف حاجات العامميف كالمنظمة، كالتعاكف بما يحقؽ الدافع إعمى 

يادة بشكؿ عاـ كالقيادة االستراتيجية بشكؿ إللياـ المكظفيف نحك مصمحة المنظمة؛ كتعد الق
المتغيرات الشخصية لمقائد، كأنماط تميزه في عبلقاتو  ف  إحيث  ،خاص مف الظكاىر المعقدة

التبادلية مع اوخريف، ككيفية استخدامو لمعمميات التنظيمية، كمياراتو كقدراتو في التعامؿ مع 
)إبراىيـ،  تفاكتة في كؿ أدكار القيادةكؿ ذلؾ يؤثر بدرجات م أف   اوخريف، كال شؾ  

يا تؤدم دكرىا بكفاءة عالية في بيئة تتصؼ كتتميز القيادة االستراتيجية بأن   (.354:2012
االستراتيجييف يتطمعكف  القادةى  بالغمكض كالتعقيد كالتشكيش، نتيجة الكفرة المعمكماتية، كيرل أف  

المستقبمية، كيؤسسكف المعنى كاألغراض تحديد كجيتيا  المنظمة كباألحرللكضع تكجيات 
لذا سيقكـ الباحث مف خبلؿ ىذا المبحث عرض  (.3:2015كاألىداؼ لممنظمة)المصرم،

قيادة ، كتعريؼ القيادتيف التقميدية كاالستراتيجيةالتفريؽ بيف الالقيادة بشكؿ عاـ تعريؼ 
أنماط القيادة كأنشطة ك  القادة االستراتيجييف ، ،كخصائصكأىدافيا أىميتيا ك االستراتيجية 

 الستة.القيادة االستراتيجية أبعاد االستراتيجية كمعرفة 

 تعريف القيادة:  1.1.2
فيا تعتبر القيادة مف أىـ المكضكعات التي حظيت باىتماـ الباحثيف الميتميف، لذلؾ عرٌ 

 حثكفلباـ اقد  ك حسب تصكراتيـ الشخصية، كبالتالي ال يكجد تعريؼ كاحد متفؽ عميو،  حثكفالبا
مفاىيـ كتعريفات عف القيادة إال أنو ال يكجد إجماع عمى تعريؼ محدد لمقيادة أك مصطمح ثابت 

يرل القريكتي  فمثبلن  لو حيث يختمؼ تعريؼ كؿ باحث عف اوخر حسب المكضكع الذم يتناكلو،
ي قدرة شخص ما في التأثير عمى اوخريف بحيث يجعميـ يقبمكف قيادتو طكاعية، كى :يابأن  

دراؾ إعممية تفاعؿ يف تابعيف كمتبكعيف مما يتطمب الفيـ لدقيؽ لصفات المتبكعيف، حتى يمكف 
(. كعرفت 104:1989ما يؤثر فييـ كيجعميـ يتكجيكف الكجية المطمكبة في سمككيـ )القريكتي، 

 :Robbins, 1998"القدرة عمى التأثير في المجمكعة إلنجاز أىداؼ محددة") :ياالقيادة بأن  
فعؿ ديناميكي، كقكة تيدؼ إلى تماسؾ المجمكعة كتحقيؽ اليدؼ  :ا(. كعرفت عمى أني  314

يا عممية التأثير (. كعرفت عمى أن  231:2000المشترؾ بفاعمية ككفاءة )العشماكم، 
عمى تقديـ المساعدة كالدعـ لآلخريف إلنجاز مياـ مشتركة  اقادرن  احيث يككف شخصن  ،االجتماعية

(Chermers, 2001: 140 .) كلقد عرؼ ليكرت (Likert)  المحافظة عمى ركح  :ياالقيادة بأن
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ككذلؾ عرفيا السكاط كآخركف  المسؤكلية بيف أفراد الجماعة كقيادتيا لتحقيؽ أىداؼ المشتركة.
ك تحقيؽ أىداؼ الجماعة" قكة التأثير عمى اوخريف لتكجيو جيكدىـ نح ":يا"بأن  

عممية التأثير االجتماعي، كىذا بأن يا  (22:2011عرفيا نجـ )(. 230:2007)السكاط،
نٌ القيادة ال تقتصر عمى الشركات كمجاالت العمؿ اإلدارم؛  التعريؼ يعني أف   تكجد في  :ماكا 

ىذا تأثير يحممو األفراد إلى ما ىك أبعد  المدرسة، المسجد أك الكنيسة، كفي األسرة كغيرىا. كأف  
كيركز بعض الباحثيف  .االجتماعي د تكجد القدرة عمى التأثيرمف العمؿ، كأنيـ أينما كيًجدكا ق

القيادة ىي محصمة التفاعؿ بيف القائد كالمرؤكسيف كالمكقؼ كعمى اعتبار القيادة  عمى اعتبار أف  
ككذلؾ تعرؼ عمى (. 2:2012عممية مستمرة، كيكضح الشكؿ التالي ىذا المفيكـ )جاد الرب،

ص )القائد( في مجمكعة مف األشخاص لتحقيؽ األىداؼ يا عممية يؤثر مف خبلليا شخأن  
 (. Northouse, 2013المشتركة )

ىذه التعريفات فيناؾ اتفاؽ بيف الباحثيف كالدارسيف عمى مكضكع القيادة  تعددتكميما   
 ،(Yukl, 2006كالتي تعتبر ميمة لظاىرة القيادة ) ،جمكعة مف الخصائصميا تشتمؿ عمى بأن  

 كمنيا:
يػػا تبػػادؿ يحػػدث يممػػؾ شػػخص سػػمة أك صػػفة، أم أن   ي عمميػػة شػػاممة أكثػػر مػػف أفٍ القيػػادة ىػػ .1

 القائد يؤثر كيتأثر بالمرؤكسيف. كىذا يعني أف   ،بيف القائد كاتباعو
كبالتػػػالي فيػػػي تتػػػأثر بالبيئػػػة االقتصػػػادية كالسياسػػػية  ،القيػػػادة عمميػػػة تجػػػرم فػػػي سػػػياؽ معػػػيف .2

 عمى القيادة. ، كحضارة المجتمع التي تؤثر حتمناكالثقافية
القيػػادة تشػػمؿ عمػػى التػػأثير فػػي المجمكعػػة أك فػػي األفػػراد كالػػذيف ليػػـ غػػرض كىػػدؼ مشػػترؾ  .3

 يسعكف لتحقيقو.

 عمميػػػػة القيػػػػادة يجػػػػب أفٍ  ( أف  1.2( فػػػػي شػػػػكؿ )103:1982كقػػػػد بػػػػيف )عبػػػػد الكىػػػػاب، 
د، )القائ :كىي ،عمى ثبلثة عناصر تتفاعؿ مع بعضيا البعض كيؤثر كؿ منيا في اوخر متحتك 

 جماعة العمؿ، المكقؼ(.
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 (: العىاصر الهؤثرة يي عهمية القيادة1 2.شكل )

يا كمف خبلؿ التعريفات السابقة كعناصر القيادة يمكف لمباحث تعريؼ القيادة عمى أن  
كتكجيو سمككيـ العامميف  ثلحبجياز الشرطة  تفاعؿ متبادؿ بيف القائد كمرؤكسيوعممية 

نشطة بما يسيـ في تحقيؽ األىداؼ الكمية لمجياز نجاز المياـ كاألإ نحكسائؿ المختمفة بالك 
 كتحقيؽ رسالتو. 

 تعريف انميبدة االستراتيجيت:  2.1.2

اختمفت كجيات نظر الميتميف بمكضكع القيادة االستراتيجية حكؿ تحديد مفيكـ القيادة 
 Crow  الستراتيجية: حيث يعرفيااالستراتيجية، كفيما يمي بعض التعريفات لمقيادة ا

يا تمؾ األفعاؿ التي تركز بشكؿ كبير عمى تحديد التكجو الطكيؿ األمد كالرؤية إن   (1993:10)
يصاؿ ىذه الرؤية إلى الجيات ذات العبلقة، كالكالء، كالقكة البلزمة إلدراؾ ىذه  االستراتيجية، كا 

لياـ اوخريف صكب االتجاه الصح Magee  (3:1998 ) كما عرفيا  يح.الرؤية كتحقيقيا، كا 
غية تحقيؽ رؤية استراتيجية كاضحة كمفيكمة، مف خبلؿ التأثير عممية يمجأ إلييا القائد بي بأنيا 

في الثقافة التنظيمية، كتخصيص المكارد، كالتكجيو بكاسطة السياسات، كتحقيؽ حالة مف 
فيا )اليكارم، ديدات. كعرٌ االنسجاـ في إطار بيئة عالمية معقدة بغية تشخيص الفرص كالتي

يا: "القيادة التي ترفع مف مستكل التابعيف مف أجؿ اإلنجاز كالتنمية الذاتية، مما ( بأن  47:1999
( 13:2005فيا ريد )كعرٌ  يركج في الكقت نفسو عممية تنمية كتطكير المجمكعات كالمنظمات".

بيدؼ  ،كرية كالخدمية بالمنظمةيا عممية التحسيف المستمر المتكاصؿ لجميع الكظائؼ المحبأن  
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مف خبلؿ صياغة رؤية كاستراتيجية عممية كىيكمة سياسة  ،تطكير الخدمات المقدمة لممستفيديف
خريف عمى مكاجية الصعكبات التي تتعمؽ بحؿ المشكبلت العمؿ كاالندماج في تدريب او

 كالتكليدم الجديد. التكيفياليكمية النابعة مف العمؿ 

القيادة االستراتيجية ىي القيادة المميمة  ( فيرياف أف  2007)  لغالبىاك  كأما العامرل
 كىي يحاء ليـ بقبكؿ التغيير المستمر كتحسيف االستراتيجيات كعمميات تنفيذىا. لمعامميف كاإل

ا بناء المركنة كدعـ كأيضن  ،القيادة التي يككف ليا السبؽ كالقدرة عمى التخيؿ كالتصكر المستقبمي
كما  .(2012) جاد الرب، خمؽ التغيير االستراتيجي الضركرم كالمطمكب لممنظمة اوخريف نحك
بقاء  :يا( بأن  Lee & Chen,2007: 1028كيعرفيا ) قدرة الشخص عمى التكقع، كالتصكر، كا 

 المركنة كالتفكير بشكؿ استراتيجي، كالعمؿ مع اوخريف لبدء التغييرات التي ستخمؽ مستقببلن 
( القدرة عمى كضع المنظمة في المستقبؿ 2014) عكض، كيرل ،دىار لممنظمة لمنمك كاالز قاببلن 

مف خبلؿ تكجيو المنظمة نحك تنفيذ الخطة االستراتيجية، كتبني ممارسات استراتيجية حقيقية 
المتغيرات، كالتطكرات البيئية المتسارعة، كرغبات األطراؼ ذات  لجميععبر االستجابة السريعة 

 ىداؼ االستراتيجية لممنظمة.العبلقة ، لتحقيؽ األ

القيادة  امتبلؾالقيادة االستراتيجية عبارة عف  الباحث يرل أف   كمف خبلؿ ما كرد فإف  
، بيدؼ تنفيذ القرارات اليكمية  المرؤكسيففي كالقدرة عمى التنبؤ كالتكقع كالتأثير رؤية مستقبمية ل

تحقيؽ أىدافيا ساعدة المنظمات لمكبما يسيـ في  ،حداث التغييرإكتمكيف اوخريف مف أجؿ 
 .كالحصكؿ عمى المزايا التنافسية ،المنشكدة

 انفرق بين انميبدة االستراتيجيت وانميبدة انتمهيديت:3.1.2 

تختمؼ مياـ كممارسات القيادة االستراتيجية عف األدكار كاألنماط التي تمارسيا القيادة 
قيادة التقميدية كالتي ظيرت استجابة لمتغيرات حيث تعتبر األكلى مرحمة متقدمة عف ال التقميدية،

( مجمكعة مف المعايير التي يمكف 21:2012-22كقد حدد يكنس ) السريعة في بيئة المنظمة.
رقـ الجدكؿ  كيكضح ،الفركؽ بينيالطبيعة  شامؿ بيدؼ الحصكؿ عمى تصكر  االعتماد عمييا

 عمى النحك التالي: عدة ( أىـ الفركؽ مف جكانب1.2)
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 يوضح الفرق بين القيادة التقميدية والستراتيجية:( 21.)ل جدو
 القيادة الستراتيجية القيادة التقميدية هعايير التهييز

لتحقيؽ الكفاءة الكمية  ىتسع اليدؼ
ا لممكاءمة بيف الفرص المنظمة تبعن 

 .كالمكارد المتاحة

ا عن تسعى لتحقيؽ الفاعمية كالكفاءة لممنظمة تب
ىداؼ كالفرص المتاحة لمعبلقة بيف األ

كالمركنة في تحقيؽ حالة مف التكامؿ بيف 
 .التنسيؽ كبيف المنظمة كالبيئة

مة الداخمية بيف ءتركز عمى المكا التركيز
فعاؿ بغرض التنسيؽ الكظائؼ كاأل

 ينبغي عممو. ماى الداخمي لً 

مة الداخمية كالخارجية ءتركز عمى المكا
ما يحدث داخؿ كخارج لمتكيؼ مع  ىكتسع

 .المنظمة
تعتمد الخطط التشغيمية لمكاجية  التخطيط

 ماى ا لً حداث الحالية فقط استنادن األ
 تممكو مف ميارة تقميدية.

ا تعتمد تحميؿ كتخطيط استراتيجي استنادن 
لمنطؽ التفكير االستراتيجي كلتكامؿ مكاجية 

 حداث الحالية كالمستقبمية.األ
 ماى حد كمخطط لً تتبع منيج مك  القرارات

ينبغي عممو في ظؿ ضكابط 
محددة مبتعدة عف المخاطر كعدـ 

 التأكد في اتخاذ القرارات.

تتخذ القرارات السريعة كالمفاجأة خاصة في 
حالة األزمات باالستناد لمخبرات كالميارات 

 المكجكدة.

يميؿ لبللتزاـ كاتباع التعميمات  مركنة العمؿ
 جراءات.كاإل

اتباع التعميمات يميؿ لممركنة في 
 .جراءاتكاإل

يميؿ لمتغيير الجزئي كتحسيف  التغيير
 مستمر.

 يميؿ لمتغيير الجذرم كاالبتكارات الجديدة.

 (45:2012المصدر: ) يكنس، 

 ،القيادة التقميدية تيتـ بالبيئة الداخمية فقط كيستخمص الباحث مف المقارنة السابقة أف  
كتميؿ لمتقيد بالقكانيف كالمكائح الناظمة  ،لمصادر كالمكاردكتسعى لتحقيؽ الكفاءة في استخداـ ا

تركز عمى الفعالية  االستراتيجية، في حيف القيادة التحسيف كالتغيير الجزئيكتبحث عف  ،لمعمؿ
كتمتمؾ المركنة الكافية في التعامؿ مع  ،بداعكتعزز ركح اإل ،كتيتـ بالتغيير الشامؿ كالجذرم

، كلدييا القدرة عمى دراسة المشكبلت كفؽ المداخؿ العممية مع القكانيف ات البيئية كالتعامؿالتغير 
 كتتصؼ بالقدرة عمى سرعو اتخاذ القرارات مستندة لممعرفة كالخبرة التي تمتمكيا.

 : وأهدافهب أهميت انميبدة االستراتيجيت 4.1.2

لى نشطتيا كأىدافيا كطبيعة عمميا إأتسعى كؿ منظمة، بالرغـ مف اختبلؼ حجميا ك 
البقاء كاالستمرار كالنمك، كىذه األىداؼ ال تتحقؽ بمعزؿ عف كجكد قيادة استراتيجية قادرة عمى 
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تحقيؽ طمكحات المنظمة ، فالمنظمات الناجحة ىي التي تعتمد عمى القيادة االستراتيجية التي 
رار كالنمك تتميز بالرؤية المستقبمية ، كالقدرة عمى قراءة األحداث كالمستجدات بما يكفؿ االستم

(. كيمكف تحديد أىمية القيادة االستراتيجية مف خبلؿ ما أكرد )مكفؽ، 2005الدكرل، )لممنظمة 
 ( ككنيا تساىـ في: 2008؛جاد الرب،2013

بناء استراتيجية مؤسسية تحقؽ النجاح كاالزدىار عمى المدل الطكيؿ، كتعزز الميزة  .1
القيادة  ( أف   2008يكؿ" ) التنافسية المتكاصمة، حيث أثبتت دراسة "جكرج كما
نجاز أىدافيا، أما فقداف القيادة ا  االستراتيجية ترتبط بنجاح المؤسسات في أعماليا، ك 

 و يجعؿ المنظمة تفقد التركيز عمى المدل البعيد.االستراتيجية فإن  
القدرة عمى التعامؿ مع نكعيات مختمفة مف الناس داخؿ كخارج المنظمة كالتنسيؽ مع  .2

القيادة االستراتيجية تعزز االلتزاـ كالمشاركة،  كف بينيا تفاعؿ مف قبؿ. إف  جيات لـ ي
الممثؿ  بمنزلةكتؤكد النمكذج األخبلقي في العبلقات المؤسسية الداخمية، كما إنيا 

لممنظمة، كالمفاكض عنيا في التعامؿ مع الككاالت كالييئات كالمؤسسات الخارجية ذات 
 الصمة.

كالمستنير لمبيئة المؤسسية الداخمية كالخارجية، المحمية كالعالمية مف الرصد كالفيـ الكاعي  .3
أجؿ اتخاذ قرارات فطنة كرشيدة حكؿ جدكل األنشطة كاالستثمارات المؤسسية، كزيادة قدرة 

القيادة  إف   يئة،المنظمة عمى االستجابة المرنة كالمتكازنة لتحديات كفرص ىذه الب
طؽ كالمغزل الضطراب كغمكض البيئة، كتقديـ رؤية االستراتيجية تعطي المعنى كالمن
 تسمح لممنظمة بالتطكر كاإلبداع.

ركرة، كالتي تشمؿ األفراد كالفرؽ كالمجمكعات ضعة عممية التعمـ التي تتميز بالصنا .4
كالمنظمة ككؿ، كمف خبلؿ عممية التعمـ تقكـ برعاية كعناية الجيؿ القادـ أك الصؼ الثاني 

 .مف القيادة كالمديريف
المساىمة في بناء رؤية كرسالة، كخمؽ كعي استراتيجي، كعمميات متجددة كحيكية مف  .5

 أجؿ ضماف االتساؽ االستراتيجي في أعماؿ المنظمة.
دارة المكارد المؤسسية )المالية، المادية، كالبشرية(، كجزء جكىرم مف عممية تغيير  .6 تدبير كا 

في أكقات  اؿ ربما يشكؿ تحدينافعٌ استراتيجي حقيقي كمتكامؿ، كالقياـ بذلؾ عمى نحك 
تراجع  كتقمص المكارد، كعندما تصبح عممية تكزيع المكارد الثمينة عبر المنظمة بطريقة 

نتاجية محفكفة بالمخاطر، فإف   إنصافناأكثر  القيادة االستراتيجية تسعى لمتركيز عمى  كا 
 المستقبمي المستمر. في ضماف النجاح تحدث فرقنا المكارد الحيكية التي مف األرجح أفٍ 
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زيادة كترقية رأس الماؿ البشرم كالمعرفي كاالجتماعي داخؿ المنظمة، إذ تسعى القيادة  .7
االستراتيجية إلى تنمية رأس الماؿ البشرم كاستغبلؿ كصيانة الكفايات الجكىرية، كتنمية 
رأس الماؿ االجتماعي مف خبلؿ تعزيز المناخ المؤسسي، كتفعيؿ الشركات الفردية 

 الجماعية كالمؤسسية.ك 
تنفيذ الخطط كاالستراتيجيات المؤسسية المكضكعة كفقان لممعايير المتفؽ عمييا، حيث  .8

( كجكد عبلقة إيجابية كتبادلية بيف تبني القيادة  2007أثبتت دراسة لي كتشيف ) 
 االستراتيجية كتنفيذ أعماؿ المنظمة كأىدافيا.

دارتوة كالقدرة عمى مكاجية التغيير الة تتميز بالمركنبناء ثقافة تنظيمية فعٌ  .9 لتحقيؽ  كا 
 أىداؼ المنظمة.

تحقيؽ كاستدامة الجكدة الشاممة في المنظمة، حيث أثبتت العديد مف الدراسات أىمية   .10
 القيادة االستراتيجية في مؤسسات الجكدة الشاممة.

وليات الهىوطة وأظٍرت بعض الدراسات األٌهية العمهية والعهمية لمقيادة الستراتيجية والهسؤ 
 :(3:2012)جاد الرب، بٍا والتي تتضهن 

 إدارة المنظمة ككؿ كليس التركيز عمى إدارة الكحدات الفرعية. .1
القيادة االستراتيجية تساعد المنظمة في التغمب عمى المشكبلت الحادة، كالتي يفرضيا كاقع  .2

 المنافسة المعقدة في السكؽ الذم تعمؿ فيو.
ا كيفية كأىمية التأثير في السمككيات، كتقديـ يمكف كيعرفكف جيدن القادة االستراتيجيكف يف .3

 األفكار، كالعمؿ بكفاءة في أم بيئة عمؿ غير مؤكدة أك تتسـ بالمخاطرة.
 مف ميارات القائد االستراتيجي. الميـ القدرة عمى إدارة الكادر البشرم كىي تككف الجانب .4
 يأخذ في االعتبار جميع أصحاب المنافع.القدرة عمى تأسيس، كبناء المناخ التنظيمي الذم  .5
 تقع عمييـ مسؤكلية صنع القرارات األساسية كالجكىرية، كىذه ال يمكف التفاكض بشأنيا. .6
 المسؤكلية الجكىرية لمقيادة االستراتيجية الفاعمة تتحدد في تعظيـ قيمة المنظمة.                   إف   .7

تيدؼ إلييا القيادات االستراتيجية؛  جمعت العديد مف الدراسات عمى خطكط عريضةك 
 (2012لتحقيؽ األىداؼ االستراتيجية لممنظمات، كىي كما يمي: )أيكب، 

إسقاط الحاضر عمى المستقبؿ، كمحاكلة افتراض الكاقع بشكؿ يستكعب التغيرات  .1
 المستقبمية.

 التعامؿ مع المستقبؿ كمتغيراتو بمركنة. .2
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و المنظمات، مف خبلؿ اإلنذار المبكر كفي مكاجية المشكبلت المستقبمية التي ستكاج .3
 الكقت المناسب.

صياغة كفيـ األىداؼ االستراتيجية لممنظمة بكضكح، كرسـ الطرؽ المثمى لتحقيقيا بأقؿ  .4
 زمف كأدنى تكمفة.

دراؾ العبلقة بيف األشياء، كاألىمية االستراتيجية ا  تمكيف التابعيف مف قيادة أنفسيـ، ك  .5
 ألفعاليـ.

 ظمة، كرؤيتيا، كالقيـ األساسية ليا.تصميـ غرض المن .6
عدـ تجاىؿ العناصر الميمة في المنظمة، كضركرة إشراكيا في صياغة القرارات  .7

 المستقبمية.
تعزيز مساىمات المنظمة في المحيط االجتماعي بما يحقؽ أغراض المجتمع  .8

 كمتطمباتو.

لتكجو االستراتيجي في رسـ ا دكرنا ميمناالقيادة االستراتيجية تمعب  أف   الباحث ىوير 
كتحديد مسارىا المستقبمي كتحقيؽ أىداؼ المؤسسة حيث تعمؿ عمى إحداث التغيير كاالستجابة 

ظيار المركنة العالية في التعامؿ مع المشكبلت التي تكاجييـ إمف خبلؿ  ،لمظركؼ المتقمبة
دريب العامميف كبناء ، فيي التي تقكـ باألدكار المختمفة منيا تالحاسمة المصيرية كاتخاذ القرارات

التصكرات أك التكجيات المستقبمية ، كاالىتماـ بتنمية مكاردىا كقدرات المنظمة كاعتبار العامميف 
المكرد األىـ كتحسيف جكدة الخدمات المقدمة كمراعاة معايير الجكدة الشاممة مف خبلؿ بناء 

ة كبدفع عممية التعمـ ثقافة تشجع عمى االبتكار كالمشاركة كالمصارحة كنيتـ بنقؿ المعرف
المستمر لمعاممييف ، كذلؾ كاالىتماـ بالتكفيؽ بيف األطراؼ مف ذكم العبلقة كالمصمحة بما 

 يضمف ضماف مساىمتيـ في تعزيز كتحسيف األداء العاـ كاستمرار تفكؽ المنظمة.

 خصبئص انمبدة االستراتيجيين:  5.1.2

ى الصراحة كعدـ التحيز، الشجاعة ، األكفاء يدرككف معن ييفاالستراتيج القادةى  إف  
الكاقعية ، القرارات التي ربما تككف صعبة ، ثـ يدرككف األشياء الضركرية في الظركؼ الداخمية 

(، كتتحدد سمات القائد االستراتيجي كما يراىا 2012كالخارجية التي تكاجييـ )جاد الرب، 
 ( في:2006)فريدماف كتريجك،

 كير الحاسـ كالمنظـ في القضايا المجردة.قكة التصكر: القدرة عمى التف .1
 ك تضميؿ.أمنظكر شامؿ: القدرة عمى رؤية الصكرة الكاممة مف دكف قيكد  .2
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مع األفكار الجديدة، كالتحرؾ خارج األطر  كالتبلؤـاإلبداع: القدرة عمى التفكير الحر،  .3
 القائمة.

كاضحة، يفيميا  التعبير: القدرة عمى ترجمة التفكير المجرد عف المنظمة إلى كممات .4
 اوخركف.

تحمؿ الغمكض: القدرة عمى التحميؿ بفاعمية، حتى عندما تككف المعمكمات المتاحة  .5
 ناقصة أك متضاربة، أك عندما يككف ضغط شديد لتبني حؿ معيف.

اإلحساس باإلدارة لممستقبؿ: تتمثؿ في االستعداد إلعادة النظر في الخيارات التي قد  .6
 مف أجؿ حماية مكارد المؤسسة مع مركر الكقت. تقدـ مكاسب قصيرة األجؿ،

خصائص القائد االستراتيجي تنطكم ضمف مجمكعتيف األكلى:  فيما أكضح "ديفيز" أف  
 (:(Davies, 2004القدرات التنظيمية كالثانية: القدرات الشخصية ( 

 الهجهوعة األولي: القدرات التىظيهية:
جو االستراتيجي: مف خبلؿ ربط الرؤل طكيمة أف تتكفر لدل القائد القدرة لمتك  د  بي  ال .1

 المدل بمفاىيـ العمؿ اليكمي.
القدرة عمى ترجمة االستراتيجية إلى أفعاؿ: كىي تحكيؿ االستراتيجية إلى فعؿ عف  .2

 طريؽ تحكيميا إلى إجراءات عممية تشغيمية.
منظمة: القائد االستراتيجي لديو القدرة عمى التكفيؽ كتنظيـ القكل بيف األفراد في ال .3

 كجكىر ىذه القدرة في تشجيع االلتزاـ مف خبلؿ التشارؾ في القيـ.
تتكافر لدييـ القدرة عمى تحديد نقاط التدخؿ الفعالة: فالقائد االستراتيجي قادر عمى  .4

 معرفة المحظة الجكىرية المناسبة لمتغير االستراتيجي في المنظمة.
مف البحث عف قدرات جديدة, إعادة  دالن تيجية: بلدييـ القدرة عمى تطكير القدرات االسترا .5

 تطكير القدرات كالمصادر المكجكدة.

 الهجهوعة الثاىية: القدرات الشخصية:
الرغبة في التغيير: كذلؾ مف خبلؿ عدـ الرضا, كالممؿ مف الكضع الراىف أك ما يعرؼ  .1

 ؽ.بالتكتر الخبٌل 
عمـ منيا كذلؾ لتطبيقيا القدرة عمى المبلحظة: مف خبلؿ فيـ المعمكمات كاستخداميا كالت .2

 كاتاحتيا.
 القدرة عمى التكيؼ: كىي القدرة عمى التغير كالتعمـ مف الخبرات كالتجارب السابقة. .3
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 الحكمة: ىي القدرة عمى القياـ بالفعؿ أك التصرؼ المناسب في الكقت الصحي. .4

تتمثؿ في مجمكعة خصائص القائد االستراتيجي  أف   ويي ضوء ها سبق يرى الباحث
 ،كامتبلؾ الدكافع لمتغيير ،كالمبادرة ،منيا الشجاعة ،صائص الشخصية كما يمتمكو مف قدراتالخ

، كالمركنة في التكييؼ اؿ لممعمكماتكاستخداـ فعٌ  ،كاستخداـ المبلحظة في تشخيص المشكبلت
، كما تعتمد عمى التي تمكنو مف التصرؼ بشكؿ مناسبكالحكمة  ،المتبلؾ المعرفة كصكالن 

جراءات إدقة اتباع صياغة االستراتيجية ك  ىالقدرة عمدرات التنظيمية المتمثمة في مجمكعة الق
 ،مف المركنة الستيعاب التغييرات المستجدة عمى الخطط المكضكعة مع قدر عاؿو  التنفيذ

، كيمتمؾ القدرة عمى التحميؿ المنطقي كيستطيع التكيؼ مع الظركؼ المتغيرة بشكؿ كبير
لماـ الفني ، كلديو اإلجية المشاكؿ كحميا بفاعمية كبيرةمكاك  ،بداعياإلكالمكضكعي كالتفكير 

بطبيعة األعماؿ كالتكاممية في العمؿ، كيستطيع التفاعؿ مع البيئة المحيطة كتسخيرىا لتحقيؽ 
كيستطيع صناعة  قراءة الكاقع كاستحضار الماضي كاستشراؼ المستقبؿ، كيعمؿ عمىاألىداؼ، 

صناعة  مىالمقدرة عمى صنع بيئة محفزة لئلبداع كالتميز ، كقادر ع القرار االستراتيجي، كلديو
 عداد قيادة المستقبؿ.ا  ك 

 :تراتيجيتأنشطت انميبدة االس 6.1.2

، حيث ينحصر في تطكير المنظمات باستمرار فعاالن  ااالستراتيجية عنصرن  تعتبر القيادةي 
، تمكيف ة مكضع التنفيذككضع االستراتيجي ،: تحديد االتجاهكىينشاطيا في خمسة أمكر، 

، كتطكير القابمية االستراتيجية تراتيجية، تحديد النقاط الفاعمةالعامميف الستبلـ كتطكير االس
(Davies, 2006:75.)  ( نشاط القيادة االستراتيجية في خمسة 18:2012،أيكب)بينما حدد

 ىي كما يمي: ،أنشطة
كاإلمكانات المتاحة  المكارد بجميعاإللماـ  : كىذا يحتاج مف القادةتحديد الوضع الحالي لمهىظهة

مف خبلؿ  ،كتحديد نقاط القكة كالضعؼ كالفرص كالتيديدات ،بالمنظمة طبيعة الخدمات المقدمة
 نقطة االنطبلؽ االستراتيجي لممنظمة. بمنزلةاستخداـ التحميؿ لمبيئة كىي 
 ،االستغبلؿ األمثؿ مكاناتإلالمعمكمات كيستغؿ ا يحمؿائد : فالقتحديد هستقبل الهىظهة

كتحديد االستراتيجيات  ،حصائية الرياضية كالسيناريكىاتإلكيستخدـ النماذج الفكرية كاألساليب ا
 المبلئمة لتحديد مستقبؿ المنظمة.
ىدافيا أ : بناء عمى الفيـ العميؽ كالدقيؽ ألغراض المنظمة ك صياغة الخطط الستراتيجية

حداث الحالية كالمستقبمية، ئة مف أجؿ مكاجية األالمستقبمية كالظركؼ المحيطة بيا لمتيي
 مف القادة االستراتيجييف. اكجيدن  طكيبلن  اكيستغرؽ ذلؾ كقتن 



 23 

راتيجي التحقؽ مف سير العمؿ يتطمب ذلؾ مف القائد االست: تقييم األداء الستراتيجي وهتابعتً
 لممعايير المكضكعة مف أجؿ التأكد مف سبلمة التنفيذ. طبقنا

: ىذه العممية ميمة لمقائد االستراتيجي المتبلكو األفكار كالمشاركات ارات الستراتيجيةاتخاذ القر 
األمكر الخاصة بالمنظمة  بجميعكاإللماـ  ،الفاعمة لزيادة احتماؿ نجاحيـ باتخاذ القرارات

 مف اتخاذ القرارات الصائبة مف خبلؿ االختيار البديؿ األفضؿ كبناء ليتمكفكمكاردىا المختمفة ، 
مة بيف المدخبلت مكاءى كالكالتغذية الراجعة  ، المتغيرات الخارجية كالداخمية المؤثرة تحميؿ عمى

 سة.ك كالمخرجات لتجنب القرارات المتسرعة غير المدر 

 أنمبط انميبدة االستراتيجيت:  7.1.2

كيشير إلي  ،المكقفيشكؿ مف أشكاؿ التكافؽ السمككي  :ويعرؼ النمط القيادم بأن  
التي يتفاعؿ بيا المدير مع مرؤكسيو كىك الطريؽ التي يستخدميا القائد في التصرؼ  الطريقة

الكثير مف الدراسات  األنماطلى ىذه إتطرقت ك  .بالصبلحيات المتاحة لو لقيادة اوخريف
 ( مف قبؿ 1984ما نمط القيادم االستراتيجي فقد ظير ىذا المصطمح عاـ )أكالبحكث 

(Hambrick, Miller & Friesen  كيبلحظ أف )  لى ىذا إىناؾ قمة بالمصادر التي تطرقت
يا مجمكعة السمات الذاتية كالميارات المكتسبة التي يمتمكيا فرد ما المفيكـ بالشرح، كعرفت بأن  

كما يترتب عمييا مف مياـ كقرارات كتبايف  ،كالتي تحدد أسمكبو في ممارسة القيادة االستراتيجية
التبايف في ممارسة األدكار بيف القيادات االستراتيجية  (،  فإف  2010مف فرد وخر ) جميؿ، 

 :(28:2015يخمؽ العديد مف أنماط القيادة كالتي تتمحكر كما يأتي ) القيسي،
: كفيو يمارس أعضاء اإلدارة العميا كمساعدكىـ مياميـ ىهط القيادة الهشاركة .1

ة كأىدافيا االستراتيجية االستراتيجية عمى أفضؿ كجكه، كيتـ صياغة رسالة المنظم
كخططيا، مما يشكؿ مصدر قكة يعبر عف قدرة القيادة االستراتيجية عمى النظر إلى 
العالـ كاألشياء مف زكايا مختمفة؛ لذا يشكؿ ىذا النمط أفضؿ صيغة لممارسة القيادة 

 االستراتيجية بالمنظمة.
كيتخذكف  ،األمكر جميعى : كىنا يسيطر أعضاء اإلدارة العميا عمىهط القيادة التشريعية .2

ا يتمتع مى نظران  لً  ؛القرارات االستراتيجية دكف الرجكع إلى المستكيات األخرل كالمساعديف
بو أعضاء اإلدارة مف كضع قانكني، أك لمكانتيـ المميزة في المنظمة، ففي ىذا النمط 

لجياز ينحصر االىتماـ باالستراتيجية لدل أعضاء اإلدارة العميا دكف باقي أعضاء ا
 اإلدارم في المنظمة.
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: تختمؼ عف اإلدارة التشريعية في اىتماـ أعضاء الجياز اإلدارم ىهط القيادة التىفيذية .3
الرئيس األعمى  التنفيذم، كعدـ اىتماـ أعضاء اإلدارة العميا باالستراتيجية، كىك يعني أف  

أعضاء اإلدارة العميا  القرارات االستراتيجية مع مساعديو، كيكافؽ باقيجميع لئلدارة يتخذ 
 عمى القرارات الصادرة مف الرئيس األعمى لئلدارة كمساعديو.

: كىنا يبلحظ عدـ اىتماـ الجميع مف الرئيس كمساعديو، ىهط القيادة الفوضوية .4
ذا ا  ك  ،كأعضاء اإلدارة العميا كاإلدارة التنفيذية. ال أحد ييتـ باالستراتيجية في المنظمة

  عف منظمات مشابية.كرؽ فقط، كربما نقبلن كضعت تككف شكمية عمى ال
 

 دارة بالمشاركةإلنمط ا دارة التنفيذيةإلنمط ا

 دارة التشريعيةإلنمط ا دارة الفكضكيةإلنمط ا

 
              مرتفعاالستراتيجية     بدارة إلعضاء اأ اىتماـ               منخفض                         

 ( أىهاط القيادة الستراتيجية2. 2شكل )
 (29:2015المصدر : ) القيسي، 

 انميبدة االستراتيجيت:  أبعبد 8.1.2

كردت إسيامات عديدة لمباحثيف في مجاؿ تحديد ىذه الممارسات الرئيسية لمقيادة 
منيا ممارسات أك مككنات أك أفعاؿ أك أدكار القيادة  عدة االستراتيجية كتحت مسميات

 ؛اختمؼ الباحثكف في تحديد أبعاد القيادة االستراتيجية(. ك 2006تراتيجية )الفيحاف كجبلب ، االس
 ،، رباعيةثبلثيةا الختبلؼ اتجاىاتيـ الفكرية، فقد اتجو بعض الباحثيف إلى اعتبار أبعادىا نظرن 

 Mason, 1986 ;Davies, 2006مثؿ نمكذج ) األبعاد ،كسداسية ،كخماسية
;Handscombe & Nprman, 1989;)يد أىـ إسيامات الباحثيف ليذه د، ، كيمكف تح

 .(3.2الممارسات في الجدكؿ رقـ )

دارة
 اإل

بيف
كف 

تعا
ال
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 ( بعض إسٍاهات الباحثين والكتاب يي ههارسات القيادة الستراتيجية2 2.الجدول رقم )
 أبعاد القيادة األىهوذج م
1 Mintzberg, 1973  المعمكماتية.األدكار التفاعمية، األدكار 

2 Mason, 1986  ،تطكير رؤية استراتيجية، تحديد المكارد كالعبلقات
 صياغة األىداؼ التنظيمية، التنفيذ، الرقابة.

3 
Handscombe& 
Norman, 1989 

تنمية كخمؽ اإلحساس داخؿ المنظمة بالقصد 
االستراتيجي، إيجاد حالة مف التكامؿ بيف اإلدارة 

تراتيجية، الحرص عمى تكافر أعمى التقميدية كاإلدارة االس
مستكيات التنافس االستراتيجي اإلدارم لدل فريؽ 

 القيادة، إقامة تحالفات استراتيجية مع الزبائف.

4 Thompson, 1997 
الرؤية االستراتيجية، االستشراؼ العممي، الييكؿ 

كالسياسات شبكة االتصاالت، الحكـ كاإلدارة، إدارة 
 التغيير.

5 Hagher & Hassan,1998 
المقدرة الجكىرية، تطكير رأس الماؿ البشرم، االستخداـ 
الفاعؿ لمتقنية الجديدة، التصرؼ االستراتيجي األمثؿ، 

 الييكؿ التنظيمي كالثقافة التنظيمية.

6 
(Hitt, et al., 2001,2003 ) 

 ( 2012( ك)جاد الرب، 2004ك)جبلب، 
 (2010( ك)حسكني، 2006ك)الفيحاف، 

ة االستراتيجية، المحافظة عمى المقدرات تحديد الرؤي
الجكىرية، تطكير رأس الماؿ البشرم، المحافظة عمى 

ثقافة تنظيمية فاعمة، التأكيد عمى الممارسات األخبلقية، 
 إنشاء نظاـ رقابة متكازف.

 (2015)النفار ،  7

القدرات  كاستثمار التصكر االستراتيجي، استغبلؿ
 رأس الماؿ البشرم ؾامتبل،  االستراتيجيةكالمكاىب 

الممارسات  تعزيزثقافة تنظيمية ،  كجكد، مؤىؿ
التنظيمية المتكازنة ،التعمـ التنظيمي ، رقابة الاألخبلقية، 

 التطكير كالتغيير التنظيمي.

 (2016)ماضي،  8
التصكر االستراتيجي، ادارة الصراع التنظيمي ، تنمية 

ة ، كتطكير رأس الماؿ البشرم ، دعـ ثقافة تنظيمي
 مساندة الممارسات األخبلقية، ادارة الصراع التنظيمي.

 الدراسات السابقة جرد بكاسطة الباحث باالعتماد عمى
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نمكذج ( ، ك Hitt et al, 2001كفي الدراسة الحالية تـ االعتماد عمى نمكذج كؿ مف )
 سات(أبعاد )ممار  ةست كالتي تتضمف( لممارسات لمقيادة االستراتيجية 2012) جاد الرب، 

 لمقيادة االستراتيجية، كىي عمى النحك التالي:
 

 
 

 يوضح ههارسات القيادة الستراتيجية (3 2.شكل رقم )

عممية تحديد التكجو االستراتيجي لممنظمة  تمثؿ تحديد التصور الستراتيجي لمهىظهة: .1
فعالية تحديد االتجاه  ذلؾ أف   بشكؿ كاضح كدقيؽ الميمة األساسية األكلى لمقيادة العميا ،

تحديد األىداؼ  مثؿبشكؿ متكامؿ تعتمد عميو مختمؼ األنشطة األخرل في المنظمة، 
كتخصيص المكارد  ،كضع الخطط العممية ،كاختيار استراتيجيات ،لئلدارات المختمفة

تطكير رؤية استراتيجية طكيمة شمؿ كي (.13:2011كمختمؼ األنشطة األخرل )العجمي، 
مد لميدؼ االستراتيجي الذم يعكس بدكره كجيات النظر الشخصية لمقائد المميـ، فإذا ما األ

و مرؤكسيو فييا فإن   كمشاركةاستطاع القائد االستراتيجي تكضيح كجية نظرة الشخصية 
االستراتيجية، مما يجعؿ مف اليدؼ االستراتيجي  لرؤية المنظمةيحصؿ عمى تأييدىـ 

 لدل الجميع. كفي الكقت نفسو شيئنا مشتركنا كمفيكمنائد، خصكصية مف خصكصيات القا
لتكجو االستراتيجي مف ( ضركرة دعـ المرؤكسيف لممشاركة في ا58:2014كأكضح عرفة )

قدرة القادة  شباع حاجاتيـ ، كما أف  ا  مف تفيـ القيادة لحاجات األفراد ك  خبلؿ مزيد



 27 

ا في كيفية التفكير خارج الصندكؽ االستراتيجيكف عمى تطكير امكانات العامميف كتطكيرى
 كالقدرة عمى التخطيط بما يخدـ التكجو االستراتيجي لممنظمة.

رية والهحايظة عميٍا: .2 تشير المقدرة الجكىرية أك المميزة إلى مكارد  اكتشاف الهقدرة الجٌو
ا االمنظمة، كقابميتيا التي تعد مصدرن   بالمنافسيف ليا في ميداف لميزتيا التنافسية قياسن

ميارات التصنيع، التمكيؿ،  :مما يعكس الميارات الكظيفية التنظيمية، مثؿ الصناعة
كالشركة تستخدـ ىذه الميارات بطرؽ متعددة كفي  ،التسكيؽ كالبحكث كالتطكير كغيرىا

ف   ف لدييـ قدرات متنكعة لتشجيع يالقادة االستراتيجي مجاالت متنكعة لتنفيذ استراتيجيتيا، كا 
االسـ  :راتيجية المنظمة، كفي بعض الشركات فاف القدرات التنافسية مثؿكدعـ تنفيذ است

كقنكات التكزيع تستخدـ لتنفيذ االستراتيجيات الجديدة لمشركة، كذلؾ لزيادة قدرتيا  ،التجارم
التنافسية في األسكاؽ العالمية، كالقدرات التنافسية لشركات أخرل قد تككف ممثمة في كظيفة 

ا تستخدـ الشركات طرؽ متنكعة لتحريؾ كتحفيز العامميف بيا مثؿ المكرد البشرم، كلذ
التمكيف كاألجكر كغيرىا، كفي الحقيقة القدرات التنافسية ال يمكف كضعيا أك استغبلليا 

حصكؿ المنظمة عمى  إف   (.31:2012،بكفاءة بدكف رأس الماؿ البشرم المتميز)جاد الرب
لممنافسة يحقؽ التميز عف منافسييا، في حيف  اشيء مف المقدرة الجكىرية كاتخاذىا رمزن 

تشير أدبيات اإلدارة االستراتيجية إلى اقتراب الميزة التنافسية مف المقدرة الجكىرية ككنيا 
يا تصاغ كتظير يا تبتعد عنيا في أن  تعبر عف تميز المنظمة مقارنة بالمنافسيف، إال أنٌ 

ييا بكصفيا محصمة لتفاعؿ مكاردىا مبلمحيا عمى مستكل المنظمة بشكؿ عاـ، لك نظر إل
المقدرة الجكىرية تصاغ  كقابميتيا لمكصكؿ إلى حالة التميز عف اوخريف، في حيف أف  

 كتظير مبلمحيا في كظائؼ المنظمة منفردة.
يشير رأس الماؿ البشرم إلى مجمكعة األفراد الذيف يمتمككف  تطوير رأس الهال البشري: .3

مع ىذه  ، كاتساقنالممنظمات المضافةيـ في زيادة القيمة ميارات، كمعارؼ، كقابميات تس
يحتاج إلى  سمالينارأ مؤسسات اليكـ كافة يمثمكف مكردنا األفراد العامميف في الكجية، فإف  

إيجاد رأس الماؿ البشرم البلـز إلدارة المنظمة عمى نحك فاعؿ ليس باألمر  إف   استثمار.
إلى حميا مف خبلؿ استخداـ  المنظماتديد مف السيؿ، إذ يشكؿ مشكمة صعبة تسعى الع

ا، بينما تحاكؿ المنشآت األخرل تحسيف أساليبيا المستخدمة في العامميف الجدد األكثر تطكرن 
حؿ ىذه المشكمة يتطمب خطكات  استقطاب العامميف كاختيارىـ. كميما يكف األمر، فإف  

ؿ ىذه المشكمة يحتاج إلى بناء حالة ا، كمف أجتعدك التعاقد مع العامميف الجدد األكثر تطكرن 
التزاـ فاعمة بأىداؼ المنظمة كذلؾ، كىنا تظير الحاجة إلى القادة االستراتيجييف لبناء فريؽ 
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األمر الذم ينعكس عمى  ؛تنظيمي فاعؿ يمتـز بتحقيؽ رؤية المنشأة باتجاه تطكير قدراتيا
: 2008بر )الخفاجي، استمرار تحسيف الميارات كبالتالي ضماف كظيفي كاقتصادم أك

195-194).  
تباينت كجيات النظر بشأف تحديد معنى دقيؽ  الهحايظة عمى ثقاية تىظيهية ياعمة: .4

الثقافة  المظاىر الصريحة المرئية، كاصفنا ركز عمى فٍ فمنيـ مى  ؛كمحدكد لمثقافة التنظيمية
فيما أشار آخركف  يا: مفيكـ شامؿ لكؿ ما يتصؿ بمظاىر الحياة في المنظمة،التنظيمية بأن  

، بكصفيا أبعادىا الجكىرية كالسمككية معنا إلى الثقافة التنظيمية مف خبلؿ التركيز عمى
 يعرؼ بالنسيج الثقافي. اى لمً  بيف الفكر كالفعؿ )التصرؼ(، تبعناكسيمة لتحقيؽ حالة االنسجاـ 

صكص في كتؤثر ثقافة المنظمة، في الغالب عمى متابعة الفرص الريادية، عمى كجو الخ
إذ تعد الثقافة الريادية المصدر األساسي لمنمك كاإلبداع، فالمنظمات التي  ،المنظمات الكبيرة

دارة الذات، كما  تشجع عمى الثقافة الريادية تسمح لمعامميف فييا بالعمؿ بحرية كاستقبللية كا 
(، كتدعـ يا في الكقت نفسو تشجع عمى دعـ األفكار الجديدة كغير المألكفة )اإلبداعيةأن  

يا في ذات الكقت رغبة العامميف في تحمؿ المسؤكليات عند متابعة الفرص الريادية. كما أن  
يفعؿ المنافسكف  تعمؿ عمى تكقع الحاجات المستقبمية لمسكؽ كالعمؿ عمى إشباعيا قبؿ أفٍ 

تشجيعيا عمى اتخاذ األعماؿ كاإلجراءات التي تحقؽ ليا التفكؽ عمى  إضافة إلىذلؾ، 
 (.Hitt et al.,2003:399فسيف )المنا

تشير األخبلؽ إلى المبادئ األساسية التي تحكـ عممية  التأكيد عمى الههارسات األخالقية: .5
 كما أف   .التفاعؿ بيف األفراد العامميف مف جية، كالمنظمة كالجيات الخارجية ذات العبلقة

رؼ اإلنساني السميـ، ا لتفسير فيـ التصالممارسات األخبلقية في أم منظمة تمثؿ أساسن 
كالتعرؼ إلى ما ىك أخبلقي أك ال أخبلقي في العمؿ اإلدارم لممنظمة باعتمادىا عمى 
مناىج كمداخؿ فمسفية كاضحة، كتعكس األخبلقيات القيـ كالعادات اإليجابية أك السمبية 

ادئ المب كفي السياؽ نفسو إف  لممجتمع أك الجماعة، كتتأثر بالنظـ السائدة في المجتمع. 
السامية ىي التي يؤدم تكافرىا إلى عدـ إثارة األسئمة المريبة بشأف استخداـ النشاطات 

إلى التزاـ المؤسسات ( 335:2007، كعمى الرغـ مف ذلؾ، يشير الصيرفي )المختمفة
 .ية لمعمؿ، بعكس المؤسسات الكبيرةالصغيرة كالمتكسطة الحجـ بالجكانب األخبلق

تمؾ اإلجراءات التي يعتمد عمييا بيا يقصد  قابة التىظيهية:إرساء أسس ىظام هتوازن لمر  .6
غية المحافظة عمى النشاطات التنظيمية، أك إحداث تغيير في أنماطيا، كبيذا، المديركف؛ بي 

الرقابة التنظيمية تسيـ في تحقيؽ التكيؼ مع التغيرات البيئية، كتتألؼ الرقابة التنظيمية  فإف  
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القائد االستراتيجي الفاعؿ، ف .ابة المالية، كالرقابة االستراتيجيةمف نكعيف رئيسيف، ىما: الرق
ىك الذم يكازف بيف ىذيف النكعيف مف الرقابة في سعيو لتحقيؽ اليدؼ االستراتيجي الخاص 

ا مف ا ميمن يا تمثؿ جزءن ا ما كاف ينظر إلى عمميات الرقابة التنظيمية عمى أن  ككثيرن  بالمنظمة.
لمنتائج التي  المنظماتضركرية لمتأكد مف مدل تحقؽ  حيث ىي يجيةعمميات تنفيذ االسترات

كتساعد عمميات الرقابة  .ترغب بتحقيقيا بشأف المنافسة االستراتيجية كالعكائد المرتفعة
خذيف في الحسباف إجراءات المديريف في الحفاظ عمى آالرسمية التي تستند إلى معمكمات 

لتعديبلت الطفيفة عمييا، كتمكف القادة االستراتيجييف أنماط النشاطات التنظيمية أك إجراء ا
ظيار قيمة االستراتيجيات ألطراؼ المنشأة، كتساعد كذلؾ عمى  مف بمكغ المصداقية، كا 
تعزيز التغيير االستراتيجي كدعمو، كاألكثر أىمية مف ذلؾ، تكفر عمميات الرقابة مقاييس 

التصحيحية البلزمة عندما تككف يجرم في ضكئيا تنفيذ االستراتيجيات، كالفعاليات 
 (.202:2008التعديبلت المرتبطة بالتنفيذ مطمكبة )الخفاجي،

في تحديد التصكر االستراتيجي  ابارزن  االقيادة االستراتيجية تمتمؾ دكرن  أف   الباحث ىوير 
بعيدة األفؽ كربط الرسالة بيا ، مع مراعاة التكازف بيف أىداؼ األىداؼ لممنظمة مف خبلؿ كضع 

أصحاب المصالح المختمفة كدمجيا ضمف ىذه الرؤية كتشجيع مشاركة العامميف في بناء التكجو 
االستثمار  ف  أ. كما االستراتيجي لزيادة القناعة لدييـ كبالتالي ضماف تقميؿ المقاكمة اتجاه التغيير

ممنظمة مزايا في القدرات التنافسية لممنظمة كاالىتماـ بكفاءة استخداـ المكارد المختمفة يحقؽ ل
رأس الماؿ البشرم ىك المكرد األىـ مف كجية نظر ىذا النكع مف  ما أف  كتنافسية عمى اوخريف. 

فكعييا بأىمية امتبلؾ المكاىب ككضع البرامج كالخطط التدريبية لتطكير العامميف القيادة 
كعميو  ،كر بالثقةكيزيد الشع ،كتزكيدىـ بالمعارؼ كالميارات يشجع العامميف عمى تحمؿ المسئكلية

يكسب المنظمة ميزة تؤدم لنجاح استراتيجياتيا كتحقيؽ أىدافيا. كتحتؿ الثقافة التنظيمية أىمية 
ابالغة فيي تمثؿ أسمكب كطريقة التعامؿ بيف  ، كما المديريف كمرؤكسييـ كبيف العامميف أيضن

حرية بالمشاركة، احة التا  كتؤكد عمى القيـ التي تتبناىا المنظمة مف حيث ركح التعاكف، ك 
الممارسات األخبلقية ىي تعبير عف قدرات القيادة  . إف  كالتمكيف، كالشفافية كجكدة األداء كغيرىا

كحفز  االستراتيجية عمى نشر معايير الممارسات األخبلقية كالسمككيات المرغكبة في المنظمة
ممارسة  إف   ي تعمؿ بو.، لخمؽ سمعة تنظيمية جيدة في المجتمع التالعامميف عمى االلتزاـ بيا

دكر رقابي مف جانب القيادة االستراتيجية متكازف يركز عمى جكىر العمميات كاألنشطة 
 الممارسات األخبلقية ىك جكىر عمؿ القيادة االستراتيجية.ك 
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 همخص الهبحث:
عمى ز حكؿ ركٌ ك  ،اصة بالقيادة كمككناتيا كتعريفياذا المبحث بعض المفاىيـ الخى استعرض

كالتي  ،لفرؽ بينيا كبيف األنماط القيادية األخرل كالتقميديةتيا كامفيكـ كأىميالقيادة االستراتيجية  مفيكـ
تاحة الفرص لممرؤكسيف إعد االستراتيجي كالنظرة المستقبمية مع يمكف تمخيصيا باالىتماـ بالبي 

 ،لقيادة االستراتيجيةكأبعاد اخصائص القادة االستراتيجييف  إلىالتعرؼ كذلؾ تـ  .لممشاركة الفاعمة
، كتـ اختتاـ المبحث كبشكؿ خاص تـ تقديـ شركحات حكؿ األبعاد التي تـ اعتمادىا ليذه الدراسة

 بممخص يتضمف أىـ االستنتاجات التي خمص إلييا الباحث.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 



 31 

 الثاىيالهبحث 

 جودة الحياة الوظيفية
 
 

 .تهٍيد
 .هفٍوم جودة حياة العهل 1.2.2
 .الوظيفيةيوائد جودة الحياة  2.2.2
 .الوظيفيةعوائق تطبيق جودة الحياة 3.2.2
 .أبعاد جودة الحياة الوظيفية 4.2.2

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

 تهٍيد:
في إدارة  ميـعكفت المنظمات منذ زمف قريب لبلىتماـ بجكدة حياة العمؿ كمحكر 

ئة مناسبة تعمؿ عمى تحقيؽ رغبات نتاجية مف خبلؿ تكفير بيإلالقكل البشرية  يعمؿ عمى زيادة ا
يـ بما يخدـ منظماتيـ كبما يحقؽ تطكر ئكمصالح العامميف بتمكنيـ مف تغيير تكجياتيـ كآرا

األكبر لكؿ مف العامميف كأصحاب  مكنمك المنظمة. يعتبر استمرار المنظمات كبقاؤىا التحد
يؽ أىدافيا كأىداؼ المشركع، كلف يتـ تحقيؽ ذلؾ إال مف خبلؿ قدرة المنظمات عمى تحق

كسيتـ في  مصالح الجميع.ل ا(، كبما يحقؽ انسجامن 2015العامميف فييا في آف كاحد )األستاذ، 
تطبيقيا،  معكقاتمف مفيكـ جكدة حياة العمؿ، كأبعادىا، كفكائدىا، ك  ىذا المبحث دراسة كبلن 

 كذلؾ في ضكء الدراسات كاألدبيات المرجعية لجكدة حياة العمؿ.

 م جودة حياة العهل:هفٍو  1.2.2
جكدة حياة العمؿ حسب كجية نظر العمماء  تعريفاتلقد تعددت كتنكعت مفاىيـ ك 

جكدة حياة العمؿ ىي الفاصؿ الرئيس  ( أف  2016حيث يرل )منصكر،  ،كالباحثيف كالمختصيف
بيف مصادر قكة المديريف مف جية، كأداء العامميف مف جية أخرل، حيث تعمؿ جكدة حياة 

، بغرض تكفير كتحقيؽ بيئة ديركفى دراسة كتحميؿ األساليب التي يستخدميا المالعمؿ عم
تنظيمية مشجعة لمعامميف مف خبلؿ استثمار المؤسسة لرأس ماليا البشرم، كتنمية قدراتو 

تطكيرىـ االبتكارية كزيادة معارؼ األفراد كبناء مصادر قكتيـ الذاتية، كبالتالي العمؿ عمى 
شعكر بجكدة حياة العمؿ الذم ينعكس عمى األداء الكمى لممنظمة. فيما يعرؼ ، بما يكفر المينينا

(Swamy & Others, 2015  جكدة حياة العمؿ بأن )مدل رضا المكظؼ عف االحتياجات  :يا
الشخصية كالعممية مف خبلؿ المشاركة في العمؿ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المنظمة. كذلؾ يعرفيا 

رضا العامميف تجاه ما تكفره المنظمة مف بيئة عمؿ مادية  يا حالة( بأن  2015)اشتيكم، 
يا عممية كاعية مخططة كطكيمة األجؿ جماعية ( عمى أن  2014فيا )ديكب، كمعنكية. فيما عرٌ 

حداث التكازف  ،تمثؿ الجياز المسؤكؿ عف تحقيؽ الرضا الكظيفي لمعامميفك  ،لى التغييرإ ىادفة كا 
عامميف، تقكـ عمى العدالة االجتماعية كالحفاظ عمى كرامة بيف الحياة الكظيفية كاألسرية لم

العامميف، بما يتفؽ مع االستراتيجية العميا في المنظمة كثقافتيا السائدة مف خبلؿ تأميف ظركؼ 
جؿ أعمؿ مناسبة كآمنة ، مف أجؿ رفع مستكل العامميف كتكفير البيئة التنظيمية المبلئمة مف 

ية متطكرة تسمح ليا بمزيد مف التطكر كالنجاح في العمؿ نقؿ المنظمة إلى كضعية مستقبم
بطريقة تؤمف المقدرة االستراتيجية كاألداء التنافسي في المنظمة.  بينما عرفيا )الدحدكح، 

"المدل الذم يككف فيو أعضاء المؤسسة قادريف عمى إشباع حاجاتيـ الشخصية  :يا( بأن  2015
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مشاعر الشخص حكؿ كؿ جانب مف جكانب  مف خبلؿ خبراتيـ في المؤسسة، كىي تغطي
العمؿ بما في ذلؾ المكافآت االقتصادية كالفكائد كاألماف كالعدالة الداخمية كالخارجية، كشركط 

معافو كبيرة في حياة  جميعناالعمؿ كالعبلقات التنظيمية كالشخصية الداخمية، كالتي ليا 
األنظمة كالبرامج المرتبطة بتحسيف يا: "مجمكعة مف ( أن  2014األشخاص". فيما يرل )ماضي، 

تؤثر عمى  س الماؿ البشرم لممنظمة، كالتي مف شأنيا أفٍ أكتطكير مختمؼ الجكانب الخاصة بر 
عمى  إيجابناالحياة الكظيفية لؤلفراد كبيئتيـ االجتماعية كالثقافية كالصحية، كالذم بدكره ينعكس 

حقيؽ أىداؼ المنظمة كالفرد كاألطراؼ مستكل األداء الكظيفي لمعامميف، كمف ثـ يساىـ في ت
يا: "أقصى مدل بأن  Geet & Deshpan, 2009) كافة ذات العبلقة بالمنظمة". كذلؾ عرفيا )

يستطيع المكظفكف الكصكؿ إليو مف تمبية احتياجاتيـ الشخصية الميمة في العمؿ". أما )جاد 
ات المتكاممة المخططة ؼ جكدة الحياة الكظيفية بمجمكعة مف العممي( فعر  2008الرب، 
كالتي تستيدؼ تحسيف مختمؼ الجكانب التي تؤثر عمى الحياة الكظيفية العامميف  ،كالمستمرة

ا،كحياتيـ الشخصية  كالذم يساىـ بدكره في تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية لممنظمة  أيضن
 كالعامميف فييا كالمتعامميف معيا.

منظكمة  :يااالجرائي لجكدة حياة العمؿ أن   التعريؼ سبؽ يرل الباحث أف   اى لمً  ككفقنا
متكاممة لممنظمات تعمؿ عمى تحقيؽ جميع متطمبات العامميف المادية كالمالية كالصحية 

شباع رغباتيـ بما يتفؽ مع سياسات المنظمة، كالذم بدكره يؤثر عمى انتماء كعطاء ا  ك  ،كالنفسية
 مة.المكظؼ لتقديـ أقصى جيد ممكف في تحقيؽ مصمحة المنظ

 يوائد جودة الحياة الوظيفية: 2.2.2
 أصحاب العبلقة، كذلؾ ال يمكف أفٍ  لجميعاستقرار المنظمات كنمكىا مطمب رئيس  إف  

يتأتى إال مف خبلؿ بناء برامج تعمؿ عمى إحداث التكازف كاالنسجاـ بيف الحياة الكظيفية لؤلفراد 
لكالء التنظيمي، كتخفيض تكاليؼ كبيف حياتيـ الشخصية كالعائمية، مما يؤدم إلى زيادة ا

التأميف الصحي، كانخفاض معدالت التعكيض المدفكعة نتيجة حكادث العمؿ، كزيادة المركنة 
كالتكيؼ مف قبؿ قكة العمؿ لتزايد اإلحساس بالمشاركة كالممكية، كاختيار عمالة أفضؿ )جاد 

اة الكظيفية تتجمي في أىمية تطبيؽ جكدة الحي أف   ى( إل2014(. كيشير )ماضي، 2008الرب،
تخفيض الصراعات بيف العامميف كاإلدارة مف خبلؿ تطكير مناخ لعبلقات أكثر إنتاجية، 

تحسينات في  ىتؤدم إل كمشاركة أكبر مف أعضاء قكة العمؿ باألفكار البناءة التي يمكف أفٍ 
ـ كتحقيؽ األبعاد المختمفة لعمميات التصنيع كظركؼ العمؿ، زيادة انتماء العامميف ككالئي
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التكامؿ بيف أىداؼ المنظمة كأىدافيـ، المساىمة  في تعزيز الجكدة كالتعمـ كاإلبداع، زيادة درجة 
نسانية في المنظمة، انخفاض معدالت الغياب في الرضا الكظيفي، تحسيف كدعـ العبلقات اإل

لتنظيمية المنظمة، تدني معدؿ دكراف العمؿ في منظمات األعماؿ، زيادة الكفاءة كالفعالية ا
لممنظمة كاستثمار أفضؿ كأمثؿ لممكارد البشرية  في المنظمة. فيما تضيؼ )قريشي كباديسي، 

تحقيؽ النتائج  ىأىمية تطبيؽ أبعاد جكدة الحياة الكظيفية تقكد المؤسسة إل ( إلى أف  2016
 اوتية:

تقميؿ معدالت حكادث العمؿ كاإلصابات  ىزيادة رضا العامميف مما يؤدم إل -1
 لخ.إككذا تقميؿ معدؿ دكراف العمؿ ...  ،يابكالغ

زيادة الكفاءة  :كثير مف المنافع مثؿ ىتحسيف أداء العامميف، كيقكد بدكره إل  -2
 كتحسيف جكدة المنتج أك الخدمة.، اإلنتاجية

 تعميـ قدرة المؤسسة التنافسية. -3
ة عمؿ جذب كاالحتفاظ بالمكارد البشرية المتميزة بالميارات كالمعارؼ ، كتكفير قك  -4

 أكثر مركنة، ككالء كدافعية.
 تكفير ظركؼ عمؿ محسنة كمطكرة مف كجية نظر العامميف .  -5

فكائد برامج جكدة الحياة الكظيفية تظير  (، بأف  Adhikar & Gautam, 2010فيما يمخص )
 عمى كؿ مف المكظفيف كأرباب العمؿ كما يمي: 

 الشعكر باألماف الكظيفي. .1
 إمكانية الترقية كالتقدـ. .2
 أجكر كتعكيضات عادلة ككافية. .3
 تكفير ظركؼ عمؿ صحية كآمنة. .4
 التكامؿ االجتماعي، كااللتزاـ الدستكرم. .5

ساىـ في زيادة فاعمية فاعمية جكدة الحياة الكظيفية تي  كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف  
جكدة  سبؽ يمكف استنتاج أف   اى لمً  (. ككفقنا2008كس صحيح )جاد الرب، المنظمة ككؿ، كالع

لحياة الكظيفية تحقؽ بيئة عمؿ مناسبة تراعي متطمبات أرباب العمؿ، كرغبات العامميف، بما ا
يساىـ في تعزيز القدرة التنافسية كقدرة المنظمات عمى المنافسة كتحسيف جكدة الخدمات، 

 جميعكخاصة في بيئة معقدة مثؿ العمؿ الشرطي الذم ينكط بو مياـ صعبة كتحتاج إلى 
 ؿ إلى تقديـ خدمة أفضؿ.المتطمبات لمكصك 
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 عوائق تطبيق جودة الحياة الوظيفية: 3.2.2
مف )السكيطي،  ى عدد مف الدراسات مثؿ دراسة كبلن مف خبلؿ اطبلع الباحث عم

 ,Srivastava and Kanpur، )(Swamy et al, 2015)(، 2016(، )الحسني، 2016
كىي عمى  ،ة الحياة الكظيفية(، كالتي أجممت أغمب المعيقات التي تحكؿ دكف تطبيؽ جكد2014

 النحك التالي:
دارية الدنيا في صنع القرارات، كضعؼ عدـ مشاركة العامميف كخاصة مف المستكيات اإل .1

 تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية كفقنااالستماع ورائيـ بشكؿ مستمر، كيرجع ذلؾ إلى عدـ 
 مؤسسات األمنية كمنيا الشرطية.لتقدير االدارة العميا، كلئلدارة المركزية التي تتمتع بيا ال

دراؾ الصحيح مف جانب المكظفيف ألىداؼ كأىمية برامج جكدة حياة العمؿ كالقيمة عدـ اإل .2
 دارة كالمكظفيف.تحققيا ىذه البرامج لكؿ مف اإل المتبادلة التي يمكف أفٍ 

يا، كما دارية المختمفة لديعدـ قياـ المنظمات بتقدير االحتياجات التدريبية لممستكيات اإل .3
 يحتاجكنو مف تعميـ كتدريب، ليككنكا قادريف عمى التفاعؿ مع ىذه البرامج كأىميتيا.

التكمفة المالية المرتفعة التي تحتاجيا لتطبيؽ برامج جكدة الحياة الكظيفية في المؤسسات،  .4
 نتاجية.عدـ ضماف مردكدات تطبيقيا عمى اإل إضافة إلى ،كالتي ال يمكف تحمميا

لسيئة، عبء العمؿ، كعدـ القدرة عمى تقديـ الرعاية، كعدـ التكازف بيف العمؿ بيئات العمؿ ا .5
كاألسرة، العمؿ بنظاـ الكرديات، كعدـ المشاركة في صنع القرار، كالعزلة المينية، االفتقار 

 إلى االعتراؼ بالنفس كالعبلقات السيئة مع المشرؼ كالزمبلء.
 ة حياة العمؿ في تنمية كتطكير العنصر البشرم.عدـ إدراؾ القيادة العميا ألىمية برامج جكد .6

 تطبيؽ برامج جكدة العمؿ في بيئة جياز الشرطة ترجع إلى اوتي: معكقات كيرل الباحث أف  
منو، التي ال تأبو بالمخاطر كلدييا إقداـ  االذم يعتبر أفراد الشرطة جزءن ثقافة المجتمع ك   .1

تفكيؾ األجساـ المتفجرة  :منية، مثؿاأل األحداثغير محسكب في التعامؿ مع المكاقؼ ك 
 كالمشبكىة، ككذلؾ معاينة مناطؽ القصؼ خبلؿ الحركب كغيرىا مف األمثمة العديدة.

 التكمفة المرتفعة في ظؿ انعداـ التمكيؿ بسبب الحصار كاالحتبلؿ. .2
عدـ كجكد دراسات بحثية تكصي بتطبيؽ برامج محددة لجكدة حياة العمؿ في البيئة  .3

 منية.الشرطية كاأل
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 أبعاد جودة الحياة الوظيفية: 4.2.2
مف آراء المختصيف كالباحثيف في مكضكع أبعاد جكدة الحياة  اض الباحث عددن سيعر 

أبعاد جكدة حياة العمؿ  ( بأف  2008حيث يرل )جاد الرب،  ،الكظيفية عمى اختبلؼ آرائيـ
دالة( لتتماشى مع ثراء، تفكيض، ترقي، عإتتمثؿ بإتاحة الظركؼ المبلئمة مف )مشاركة، 

فحدد  Andy et alطمكحات كميارات العامميف لتحسيف اإلنتاجية كزيادة الكفاءة التنظيمية. أما 
ت ، فآيا: )مشاركة العامميف، كاألمف الكظيفي، كاألجكر كالمكاعناصر جكدة الحياة الكظيفية بأن  

أبعاد جكدة الحياة  بأف    Walton (. كأضاؼ Andy et al،  2008:151كالسمكؾ اإلشرافي( )
عدالة األجكر كالتعكيضات، ظركؼ عمؿ صحية كآمنة، الفرص المتاحة (الكظيفية تتمثؿ ب: 

لتنمية كتطكير القدرات البشرية، الفرص المستقبمية لمنمك كاألماف الكظيفي، الحقكؽ الدستكرية 
اة الكظيفية لمعامميف بالمنظمة، التكامؿ االجتماعي في عمؿ المنظمة، التكازف بيف الحي

(. كقد Ayesha ، 2012:79كالشخصية لمعامؿ، المسئكلية األخبلقية كاالجتماعية لممنظمة(  )
يا )خصائص العمؿ المعنكية، ( أبعاد جكدة حياة العمؿ بأن   201:2011عبد الفتاح،)حددت 

شراؼ جكر كالمكافآت، كجماعة العمؿ، كالقيادة اإلدارية كاإلكخصائص الكظيفة، كعدالة نظـ األ
أبعاد جكدة الحياة الكظيفية  ( أف  2016اؿ، كالمشاركة في اتخاذ القرارات(، كيشير )الحسنى، الفعٌ 

نسانية، السمكؾ، األجكر، األماف الكظيفي(. إلتككف فيما يمى )المشاركة، العبلقات ا يمكف أفٍ 
تكمف أبعاد جكدة الحياة الكظيفية  ( أف  Valizadeh and Ghahremani, 2012كيضيؼ )

في األجكر العادلة كالكافية، بيئة عمؿ صحية كآمنة، قانكف المنظمة، تكفير فرص األمف 
كالتطكر المستمر، التبعية االجتماعية لمحياة العممية، تناسؽ العمؿ مع الحياة باإلضافة الى 

( أكثر 2016(، ك)البربرم، 2017مف )أبك حميد،  البشرية. بينما يمخص كيؿه تنمية القدرات 
كالتي سيتـ تناكليا عمى النحك  ،لمجمكعة مف الباحثيف عاد جكدة الحياة الكظيفية تداكالن كفقناأب

 التالي:
يعتبر االىتماـ بالسبلمة كالصحة المينية في أم مؤسسة أحد أىـ األهن والصحة والسالهة:  .1

نساني مؤشرات األبعاد المرتبطة ببيئة العمؿ المادية كالمعنكية إلشباع غريزة األماف اإل
تخطيط مف مظاىر التطكر اإلدارم كال يعتبر مظيرنالتحقيؽ جكدة الحياة الكظيفية، كما 

ا لمكعي العاـ كدكر الحككمات كالمنظمات في االرتقاء بأحكاؿ  االقتصادم الناجح كانعكاسن
"العمؿ عمى حماية المكظفيف  :يا(، كتعرؼ السبلمة المينية عمى أن  2016العمؿ )عجرمة، 

"خمك المكظفيف  :يات العمؿ الناتجة عف الحكادث"، أما الصحة المينية فتعرؼ بأن  صاباإمف 
(، فيما 2007مف األمراض البدنية العضكية، كالنفسية التي ليا صمة بالعمؿ" )برنكطي، 
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اإلنساف، المكاد الخاـ، أدكات  :نتاج الرئيسيةتعني السبلمة "المحافظة عمى عناصر اإل
"تمؾ  :ياطة"، كتعرؼ منظمة الصحة العالمية الصحة المينية بأن  االنتاج، البيئة المحي

المتغيرات التي تتعامؿ مع جميع جكانب الصحة كالسبلمة في مكاف العمؿ مع التركيز عمى 
 (.2015)إبراىيـ كعجرمة،  "الكقاية األكلية مف المخاطر

الجتماعية في المنظمة، نسانية كاىي العبلقات التي تيتـ بالجكانب اإلالعالقات الجتهاعية:  .2
يؤثر  نتاج في ظؿ أفضؿ ما يمكف أفٍ إكىي بذلؾ تستيدؼ الكصكؿ بالعامميف إلى أفضؿ 

نفسية كمعنكية، باعتباره إنساننا كجدانينا كانفعالينا، أكثر منو رشيدنا أك  عمى الفرد مف عكامؿ
مع ني في التعامؿ نسااالىتماـ بالجانب اإل (، كبالتالي نجد أف  2012)القحطاني،  منطقينا

بداع، في تكفير المناخ اإليجابي الداعـ لئلنتاجية كاإل األفراد في المنظمة يعد عامبلن ميمنا
ف مسؤكلية تكفير ىذا المناخ تقع بالدرجة األكل عمى القائد الذم يعمؿ مف خبلؿ قراراتو  ىكا 

عيـ لبذؿ المزيد مف يجابي في تعزيز العبلقات مع األفراد لدفالمكضكعية، كطريقة تعاممو اإل
العبلقات االجتماعية في مكاف  (، كما أف  2016المجيكد، كرفع مستكيات األداء )مفمح، 

العمؿ ال تؤدم إلى زيادة اإلنتاجية فحسب، بؿ تقكد إلى أداء أفضؿ، كمتعة، كالتزاـ، كرضا 
 مف قبؿ العامميف في عمميـ.

ل في تحديد أداء المكظفيف كالعامميف تمثؿ األجكر كالركاتب أىمية كبر األجور والرواتب:  .3
العبلقة بيف اتجاه  كتكجيو األداء، كبالتالي تكجو دافعية العامميف في اتجاه معيف، حيث إف  

الدافعية كاألجكر عبلقة قكية، تؤدم إلى نتائج تؤثر عمى مستكم اإلنتاج كالنتائج المتكقع 
التي تقدميا المنظمة، فقصكر تحقيقيا عمى مستكل المنظمة، ككذلؾ عمى مستكل الخدمة 

ىذه األجكر عف تمبية االحتياجات األساسية لمعامميف يدفعيـ نحك اتجاه سمكؾ سمبي لؤلداء، 
 (.Mahapator, 2010كسمبية عمى المنظمة ) ةمما يترتب عميو نتائج خطير 

ألساسية دارية كالكسيمة ايعتبر القرار جكىر العممية اإل: هشاركة العاهمين يي اتخاذ القرارات .4
النشاطات التي تمارسيا المنظمة في ظؿ  لتحقيؽ أىداؼ المنظمة، كتكمف أىميتو في أف  

العممية الكاضحة في  ةالسباؽ العممي التكنكلكجي كالحضارم المعاصر تتطمب اعتماد الرؤي
العامميف في اتخاذه، مما يزيد مف اىتماـ األفراد بتنفيذه )نصار، جميع اتخاذ القرار كمشاركة 

شباع إكتأتي في  ،(، كبالتالي تكمف مشاركة العامميف في اتخاذ القرارات ضركرية2013
رغباتيـ بما يحقؽ األىداؼ المنشكدة لممنظمة كالفرد عمى حد سكاء، حيث يمكف تعريؼ 

اشتراؾ عقمي كانفعالي لمفرد داخؿ الجماعة مف خبلؿ مكقؼ  :يامشاركة العامميف عمى أن  
يشترؾ في المسؤكلية  كأفٍ  ،اركة كالمساىمة في األىداؼ الجماعيةجماعي يشجعو عمى المش
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ا مف ا ، كما تؤمف المشاركة مزيدنا(2003عنيا )سبلمة،  النسجاـ في جك العمؿ كتكفر مناخن
لمعامميف يساىـ في استخراج الطاقات الكامنة لدييـ كتحريرىا إلى أقصى الحدكد، كما  جيدنا
عمى الرضا عف العمؿ، كتشكؿ حافزنا معنكينا  تأثيرنا قكينالممشاركة في صنع القرارات  أف  

ا، كتعمؿ عمى رفايجابينا  (.2015نتاجية )األستاذ، عمى اإل ع الركح المعنكية، كليا أثر أيضن
يعتبر بعد االستقرار كاألماف الكظيفي أحد أىـ األبعاد التي الستقرار واألهان الوظيفي:  .5

يادة رغبة المكظؼ ككالؤه كانتماؤه لممنظمة، كالتي ينعكس تحافظ عمى رفع الركح المعنكية كز 
مف لبقاء (، فيما يعتبر األمف الكظيفي الضا1995يجابي عمى األداء )المغربي، إبشكؿ 

في نفس المؤسسة دكف نقص باألجر، كاألقدمية كالمحافظة عمى  كاستمرارية الفرد مكظفنا
لصحة  ميـنتاجية، فيك محكر اإل يجابي عمىإحقكؽ التأميف كالمعاشات، لما لو أثر 

كسبلمة المكظفيف، كزيادة رفاىيتيـ النفسية كالجسدية، كزيادة رضاىـ الكظيفي كالتزاميـ 
التنظيمي مما يؤثر عمى رفع األداء الكظيفي ، كما يعد االستقرار كاألماف الكظيفي بتكفير 

كعدـ فقداف الكظيفية دكف مجمكعة مف الضمانات كالمنافع الكظيفية التي يتطمبيا العاممكف، 
لو األثر عمى االستقرار  اى لمً  ؛دارية التعسفيةجراءات اإلأسباب شرعية، ككذلؾ اتخاذ اإل

 (.2006ء كتكثيؽ الكالء )الشنطي، النفسي، كرفح الركح المعنكية، كبالتالي تحسيف األدا
ات كتكجيو ذلؾ تعتبر عممية التأثير في نشاط األفراد كالجماع: شراييالىهط القيادي واإل .6

شراؼ )السيحاني، النشاط نحك تحقيؽ غاية معينة يستيدفيا التنظيـ محكر كتعريؼ اإل
صدار إدارم في مجاؿ يا النشاط الذم يمارسو اإل(، فيما عرفت القيادة عمى أن  2004
دارم عمى اوخريف باستخداـ السمطة الرسمية كعف شراؼ اإلصدار األكامر كاإلا  ك  ،القرارات
مف  العديدكىناؾ  (،2010تأثير كاالستمالة بقصد تحقيؽ ىدؼ معيف )السكارنة، طريؽ ال

باإلضافة إلى األنماط القيادية األكتكقراطية، كالديمكقراطية، كالحرة،  :مثؿ ،األنماط القيادية
الحديثة كمنيا التحكيمية كاالستراتيجية، حيث يعتبر النمط القيادم مف العكامؿ الرئيسية في 

جكدة الحياة فيو،  حيث تتأثر دافعية األفراد  لعة المناخ داخؿ العمؿ كمستك تحديد طبي
لؤلداء كاتجاىاتيـ النفسية كسمككياتيـ كرضاىـ عف العمؿ بالنمط القيادم المتبع داخؿ 

   (.2016التنظيـ )قريشي، 
يعتبر التطكر التنظيمي لممكظؼ مف خبلؿ تحسيف مكقعو الكظيفي : التقدم والرقي الوظيفي .7

داخؿ المؤسسة كترقيو لمستكيات إدارية متقدمة، لو تأثير كبير عمى مراكز المكظفيف 
يجمع بيف مصالح المكظفيف كافة في  مف كجكد نظاـ ترؽو  د  بي  كمعنكياتيـ، لذلؾ ال

المؤسسة، ككذلؾ مصمحة المؤسسة ذاتيا، كالعمؿ عمى تجنب ردكد الفعؿ السمبية لممكظفيف 
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(، Armstrong, 2010المستكل كلـ يشمميـ االختيار لمترقي ) المرشحيف لمترقية مف نفس
ينتمي لممنظمة  مف عكامؿ الرضا الكظيفي، فأم مكظؼ عندما اميمن  كتعتبر الترقية عامبلن 

ا ا كانت فرص الترقية مٌ ، رغبة منو في التقدـ كالنمك، ككمإلى المراكز العميا فإنو يتطمع دائمن
 (.2003يفي، كالعكس صحيح )المدلج، رضاه الكظ أقؿ مف طمكح الفرد قؿٌ 

كجكد ىذه األبعاد في المؤسسات بشكؿ عاـ محفز عمى النيكض  كيؤكد الباحث أف  
لو األثر  اى لمً  ؛كتميز الخدمات كخاصة بالعمؿ الشرطي، فيما لك تـ تطبيقيا بشكؿ متكامؿ

تفع كالذم قد يصؿ الكبير عمى زيادة كالء كانتماء العامميف، بالرغـ مف مستكل المخاطرة المر 
بذؿ التضحيات كتقديـ األركاح في سبيؿ الحفاظ عمى أمف المكاطنيف كممتمكاتيـ كالسبلمة  ىإل

 العامة.

 همخص الهبحث:
ز حكؿ عمى استعرض ىذا المبحث بعض المفاىيـ الخاصة بجكدة حياة العمؿ ، كركٌ 

العكائؽ التي تحكؿ دكف ـ مفيكـ جكدة حياة العمؿ مفيـك كأىميتيا كفكائدىا، باإلضافة إلى أى
تقديـ  مفيكـ أبعاد جكدة الحياة الكظيفية كبشكؿ خاص تـٌ إلى كذلؾ تـ التعرؼ تنفيذىا، 

ككانت عمى  ،شركحات حكؿ األبعاد التي تـ اعتمادىا كصياغة فقرات االستبانة مف خبلليا
مشاركة العامميف  كالسبلمة، العبلقات االجتماعية، األجكر كالركاتب، ،كالصحة ،األمف :التكالي

شرافي، التقدـ كالرقي في اتخاذ القرارات، االستقرار كاألماف الكظيفي، النمط القيادم كاإل
 الكظيفي، كتـ اختتاـ المبحث بممخص يتضمف أىـ االستنتاجات التي خمص إلييا الباحث.
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 تهٍيد: 
 ،المنظماتك باىتماـ متزايد مف قبؿ الباحثيف  أك المؤسسي يحظى األداء التنظيمي

يكد المبذكلة مف قبؿ اإلدارة كالعامميف في إطار المنظمات كيعتبر القاسـ المشترؾ لجميع الج
االتي يعممكف بيا، لذا يعد األداء المؤسسي مفي كاد يككف كي ،ا بالنسبة لممنظماتجكىرين  كمن

العديد مف  المنظماتتكاجو  كفي العصر الحالي حقكؿ المعرفة اإلدارية. لجميعالظاىرة الشمكلية 
كيتفؽ . التي تتسـ بالتعقيد كالتغير المستمري البيئة الخارجية التحديات كالتغيرات السريعة ف

إن ما ىك ، معايير المالية كاالقتصادية فحسبلم اليس انعكاسن  المؤسسيأغمب الباحثيف أف  األداء 
معايير نكعية داخمية كخارجية تعكس قدرة المنظمة عمى تحقيؽ مجمكعة  يتضمف شامؿمفيكـ 

؛ العامميف، كالمساىميف، كالزبائف، مف أصحاب المصالح راؼ عدةكاسعة مف األىداؼ تجاه أط
 األمثؿ باالستخداـ المنظمات في كفاءة األداء ترتبطك  (.304:2010كاإلدارة كالمجتمع )دىاـ،

 المناسبة األساليب استخداـ طريؽ عف كذلؾ المنظمة؛ في المتكفرة كالبشرية المالية لممكارد
 لمتنفيذ قابمة كمكضكعية كاضحة أىداؼ عمى مبنية فيي ليكبالتا المنظمة؛ أىداؼ لتحقيؽ

 ،المؤسسيؤلداء ل المتعددة متعريفاتل التطرؽ كفي ىذا المبحث تـٌ  .لؤلداء مستكل لتحقيؽ أفضؿ
األداء  تقييـ،  المؤسسيكالعكامؿ المؤثرة في األداء المؤسسي ، تحسيف األداء  أىميتو ،

 .المؤسسيأبعاد األداء  كأخيرنا،  أىدافو، المؤسسي اء األد خطكات قياس،  ومستكياتالمؤسسي ك 

 داء الهؤسسي:األ تعريف 1.3.2
بالنسبة لممنظمات، حيث يعتبر القاسـ المشترؾ  محكرينا مفيكمنااألداء المؤسسي  ييعد  

 )Scott  ؼر  عى كيي . لجميع الجيكد المبذكلة مف قبؿ اإلدارة كالعامميف في إطار منظمات األعماؿ
و " نتيجة لمجمكعة مف التفاعبلت المعقدة التي تتـ بيف األداء المؤسسي عمى أن  27:2003)

األفراد كبيف األساليب كالمكارد التي يستخدمكنيا، ككذلؾ بيف ىؤالء األفراد كبيف الثقافة كالبيئة 
 ،عممية تكظيؼ عناصر المنظمة كافة بطريقة إدارية صحيحة وأن  ب ؼى رً كعي  التي يعممكف فييا" .

، دعجة)، أما ( 31:2016)حسكنة، مف أجؿ إنجاح رسالة المنظمة كتحقيؽ أىدافيا
ىك األعماؿ التي تمارسيا الكحدات التنظيمية  :( فعرؼ األداء التنظيمي عمى أن و157:2016

لمقياـ بدكرىا الذم تقكـ بتنفيذه في المؤسسة كصكالن لتحقيؽ األىداؼ التي كضعت ليا عمى 
ا )محمد، ضكء األىداؼ االست ( يعرؼ 112:2014راتيجية لممؤسسة كسياستيا العامة، كأيضن

"ىك قدرة المؤسسة كاستعدادىا لمكصكؿ إلى النتائج التي حددتيا سمفنا"  :أن و عمى المؤسسياألداء 
 كيضيؼك. المؤشر الذم يقيس نجاح المؤسسة في تحقيؽ أىدافيا عمى البقاء كالنم فيكلذا 

كقدرتيا  كاستمراريتيانجاح المؤسسة  يعكسنشاط شامؿ كمستمر  :وأن   92:2014) الياشمي ) 
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ا لمتطمبات نشاطيا، مع البيئة، كفؽ معايير كأسس تضعيا المؤسسة، ككفقن  كالتكييؼعمى التأقمـ 
 ,Lusthaus, et alيرل بعض الباحثيف مثؿ )بينما  كعمى ضكء األىداؼ طكيمة األمد.

2002, P.21  تحقيؽ المنظمة ألىدافيا التي قامت  :واء المؤسسي بأن  و يمكف تعريؼ األد( أن"
بتحديدىا في رسالتيا مف خبلؿ إنفاؽ مستكل مقبكؿ مف المكارد التنظيمية, كذلؾ مف أجؿ 

 تحقيؽ ىدؼ االستمرارية كالبقاء في األجؿ الطكيؿ لممنظمة".

لمنظمة عماؿ اأ محصمة نتائج  ىكبناءن عمى ما سبؽ يمكف تعريؼ األداء المؤسسي: ك 
البيئة الداخمية  بالتكافؽ معكمككناتيا  ياتنتج عف تفاعؿ المنظكمة المتكاممة لعممياتكالتي 

التي حددت عمى ضكء خطتيا االستراتيجية لتحقيؽ أىدافيا التنظيمية  كالتكيؼ معيا كالخارجية
لبقاء كمعايير تضمف ليا ا بكفاءة كفعالية كفؽ أسسكرسالتيا باستخداـ المدخبلت كالمكارد 

 .كالنمك

 األداء الهؤسسي  أٌهية 2.3.2
كمف  ،تبرز أىمية األداء المؤسسي في ككنو ينقؿ العمؿ مف الفردية إلى الجماعية

 ،كمف محدكدية المكارد إلى تعددية المكارد ،العفكية إلى التخطيط كمف الغمكض إلى الكضكح
 بيد   إلى الشرعية القانكنية, كما الكمف التأثير المحدكد إلى التأثير الكاسع, كمف الكضع العرفي 

العـز كالتككؿ  أىميا: ،تبدأ بالعمؿ المؤسسي مف تكفر مجمكعة مف الصفات ألم جية تريد أفٍ 
لمبدء في ك البلزمة,  اإلشراقيةالتفكير اإليجابي, كالميارات ك االنفتاح كالنضكج,  عمى هللا تعالى،

 (:21 – 2002:22كما يمي  )العدلكني , ىي ،يجب تكفر عشرة عناصر رحمة البناء المؤسسي
تكفر رأس ماؿ كاؼو مف مصادر تمكيؿ ذاتية كمتنكعة كمستمرة, مع الحفاظ عمى  -

 االستقبللية بالتصرؼ, ككجكد نظاـ مالي كمحاسبي دقيؽ.
 إيجاد سمعة جيدة لممؤسسة في نظر العامميف كالمتعامميف كفي نظر منافسييا. -
 المؤسسة. كضكح الفكرة التي قامت مف أجميا -
 كجكد قيادة مؤىمة كقادرة كمتحمسة كمتفرغة ليذا العمؿ. -
 مشركعية المؤسسة, كالحصكؿ عمى الترخيص القانكني لبدء العمؿ كفؽ شركطو. -
 كجكد نظاـ لمرقابة كالمتابعة كالتقكيـ المستمر لمتأكد مف سبلمة التخطيط كالتنفيذ. -
ييا, كمكتكبة كمعركفة كجكد خطط كبرامج, محددة ككاضحة, كمدركسة كمتفؽ عم -

 لمجيات المعنية التي ستتعامؿ معيا.
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كجكد لكائح كأنظمة عمؿ, محددة ككاضحة كمتفؽ عمييا, كمكثقة كمدكنة كمعركفة لكؿ  -
 الجيات المعنية كالمعاممة معيا, كمتناسبة مع أىداؼ المؤسسة.

 مف العامميف األكفاء المنجزيف كالمتحمسيف كالمقتنعيف. جذب عدد كاؼو  -
ة المؤسسة عمى اتخاذ قراراتيا دكف تدخؿ خارجي, كتحقيؽ أىدافيا, كالتغمب عمى قدر  -

جبار اوخريف عمى مسايرتيا.  الصعكبات, كا 
 كتعتبر العناصر السابقة الزمة كميمة ألم مؤسسة ترغب بالتميز كالنجاح.

الباحثيف  تتمثؿ في مساعدة األداء التنظيميأىمية  ( أف  6:2007كذكر )البغدادم، 
دارة المنظمة في الكشؼ عف جممة نكاحو ك   منيا:  ا 
تحديد المدل الذم تستطيع المنظمة في التكيؼ كاالستجابة إلى المحددات البيئية مف خبلؿ  -

 كضع األىداؼ، كبناء االستراتيجيات، كتكظيؼ المكارد؛ لتحقيؽ تمؾ األىداؼ. 
يميا التنظيمي في يساعد عمى تحديد كبياف مستكل التنسيؽ بيف مككنات المنظمة كتصم -

 تنفيذ األىداؼ. 
تأتي مف ككنو يمثؿ قدرة المنظمة كاستعدادىا لمكصكؿ إلى النتائج  المؤسسيأىمية األداء  -

 التي حددتيا سمفنا. 
المؤشر الذم يقيس نجاح المنظمة في تحقيؽ أىدافيا كقدرتيا عمى المؤسسي يعد األداء  -

 البقاء كالنمك. 

 :الهؤسسيخصائص األداء  3.3.2
، كأىـ ىذه كعة مف الخصائص التي تجعمو مميزنابمجم المؤسسييتصؼ األداء 

 .(74:2016، )حريـ ،  (22:2002-23الخصائص ما يمي )العدلكني، 
المحافظة عمى ثبات العمؿ كاستمراره: مف خبلؿ الخبرات التراكمية، كالتجارب السابقة  -1

ؿ بحيث ال تتأثر المؤسسة إلى جي التي تثرم المؤسسة، كتكرث ىذه الخبرات مف جيؿو 
 بغياب أك تغيير القيادات.

االعتماد عمى جماعية األداء كالمشاركة في اتخاذ القرار مف قبؿ المختصيف كالخبراء  -2
إلدارة المؤسسة، كيضمف العمؿ المؤسسي عمى عدـ تفرد رئيس المؤسسة باإلدارة 

 كالقرار.
ذلؾ مف خبلؿ اتباع السياسات ك  ؛المحافظة عمى االستقرار اإلدارم كالمالي لممؤسسة -3

 كالنظـ كالقكانيف المعتمدة.
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األفراد العامميف في المؤسسة نحك تطكير المؤسسة في إطار  جميعاستثمار جيكد  -4
كاضح مف الكاجبات كالمسؤكليات، كمشاركة جماعية في تحقيؽ األىداؼ، كاختيار 

مى مستكل الخدمات لممؤسسة ع نظريات اإلدارية التي تحقؽ تفكقناأفضؿ األساليب كال
 التي تقدميا.

التركيز عمى العنصر البشرم كتنميتو كتأىيمو باستمرار، كاستقطاب أفضؿ الكفاءات مف  -5
 خبلؿ سياسة متطكرة تعتمدىا المؤسسة في التكظيؼ.

يضمف العمؿ المؤسسي خمؽ قيادات بديمة كيتيح المجاؿ لممتميزيف لممارسة تقدميـ في  -6
 الكظائؼ العميا.

العمؿ الفردم تظير فيو بصمات صاحبة  باغ بصبغة األفراد، ذلؾ أف  عدـ االصط -7
 د  خر، أك إىمالو في ثالث ال بي آكاضحة، فضعفو في جانب مف الجكانب، أك غمكه في 

ينعكس عمى العمؿ، لكف ال يقبؿ المستكل نفسو مف القصكر في العمؿ الجماعي  أفٍ 
 المؤسسي الذم يسعى لمتقكيـ المستمر لؤلداء

األداء المؤسسي المميز يعتمد عمى الخبرات كالميارات المتراكمة لدل  ف  أد الباحث كيؤك
 جميع العامميفالعامميف فييا كلممعرفة المخزنة بداخميا ، كاالستناد إلى المشاركة في القرارات مف 

، كؿ حسب اختصاصو كاتباع أسمكب البلمركزية ضمف ضكابط تعمؿ عمى سرعة االستجابة 
بالعنصر البشرم كتطكيره كتشجيع العمؿ الجماعي كالمسئكلية المشتركة كالعمؿ عمى كاالىتماـ 

االستقرار الداخمي لممنظمة كخمؽ قيادات مف الصؼ الثاني كرسـ المسار الكظيفي لممكظفيف 
 كتأىيميـ لمكصكؿ إلييا عبر الفجكة بيف الميارات المكجكدة كالمطمكبة لشغؿ الكظائؼ المستقبمية.

 واهل الهؤثرة يي األداء الهؤسسي:الع 4.3.2
ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ كاألسس التي تعمؿ كقكة دافعة تحدد المسار االستراتيجي 

 (:57:2011كالتي تؤثر عمى األداء المؤسسي ) جكىر،  ،لممؤسسة
 السياسةمة ءكمدل مبل السياسييفالمناخ كالنظاـ  حيثكذلؾ مف  العاهل السياسي: -1

 حاكمة ألعماؿ المؤسسة. سياسةد ألعماؿ المؤسسة ككجك 
: كذلؾ مثؿ المكارد االقتصادية، كالعمالة ،كالبطالة، كاالقتصاد القتصادي العاهل -2

المحمي ، كاإلقميمي كالعالمي كأثر كؿ ذلؾ عمى المؤسسة كمدل االنعكاسات عمى 
 ممارسة اإلنتاج كالعمؿ كالنشاط كالخدمات.
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 حياةؤسسة كالمجتمع كالسمكؾ العاـ كنمط : كمثاؿ ذلؾ حاجات المالعاهل الجتهاعي -3
 األفراد كالعبلقات اإلنسانية كالمجتمعية.

كذلؾ كالتقدـ التقني كالفني كمدل تكفرىما لدعـ كتميز األداء كعمؿ  :العاهل التكىولوجي -4
 المؤسسة.

العامؿ البيئي: مثاؿ ذلؾ المناخ كمجاؿ عمؿ المؤسسة كالمكقع الجغرافي كالتمكث   -5
 يات المجتمع المحمي اتجاه البيئة.البيئي كسمكك

 كقكانيفشؤكف الدكلة كتشريعات  ينظـ: كذلؾ نحك كجكد دستكر العاهل القاىوىي  -6
 كالحقكؽ المدنية لممكاطنيف.

 نحك تصنيؼ اتجيكا أغمب الباحثيف ( أف  30:2012السعيد بريش )  في حيف يذكر
مجمكعات متجانسة فقسمكىا إلى عكامؿ  فيمعايير مختمفة ل استنادنا العكامؿ المؤثرة في األداء

  :خارجية كأخرل داخمية كتتمثؿ فيما يمي
تتمثؿ العكامؿ الخارجية في مجمكعة المتغيرات  العواهل الخارجية الهؤثرة يي األداء: -1

ثارىا قد تككف في شكؿ فرص آ كالقيكد التي تخرج عف نطاؽ التحكـ، كبالتالي فإف  
عمى أداء المؤسسة، مما يستدعي  قد تككف خطرناليا بتحسيف األداء ك يسمح استغبل

ثارىا، خاصة إذا تميزت بعدـ الثبات كالتعقيد. كتنقسـ آضركرة التكيؼ معيا لتخفيؼ 
ىذه العكامؿ إلى عكامؿ اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، تكنكلكجية، سياسية كقانكنية 

 تتفاكت في درجة تأثيرىا عمى أداء المؤسسة.
تتمثؿ العكامؿ الداخمية في مختمؼ المتغيرات  لهؤثرة يي األداء:العواهل الداخمية ا -2

 الناتجة عف تفاعؿ عناصر المؤسسة الداخمية كالتي تؤثر عمى أدائيا، كيمكف لممسير أفٍ 
يتحكـ فييا كيحدث فييا تغيرات تسمح بزيادة أثارىا اإليجابية أك التقميؿ مف أثارىا 

بالتالي صعكبة حصرىا، التداخؿ فيما بينيا، السمبية، تتميز ىذه العكامؿ بكثرتيا، ك 
التفاكت مف حيث درجة تأثيرىا كالتحكـ فييا، كنتيجة لذلؾ تـ تجميعيا في مجمكعتيف 

 (:94:2001ىما )مزىكدة،  ،رئيسيتيف
: كىي مختمؼ القكل كالمتغيرات التي ترتبط بالجانب التقني في العواهل التقىية - أ

  كتضـ ،المؤسسة
نكع التكنكلكجيا سكاء المستخدمة في ،  و كمدل مناسبة التغميؼ لونكعية المنتكج شكم

تصميـ المؤسسة مف حيث ،  الكظائؼ الفعمية أك المستخدمة في معالجة المعمكمات
ف منتجات المؤسسة كرغبات طالبييا ، التكافؽ بيالتجييزات كاوالت ، المخازف، الكرشات، 
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المكقع الجغرافي ؤسسة ، مستكيات األسعار، ك قتي التخزيف كاإلنتاج في المالتناسب بيف طا
 لممؤسسة.

: كىي مختمؼ القكل كالمتغيرات التي تؤثر عمى استخداـ المكرد البشرم العواهل البشرية - ب
،  مستكل تأىيؿ األفرادكيبة البشرية مف حيث السف كالجنس، التر كىي في المؤسسة 

، نظامي  تكنكلكجيا المستخدمةالتكافؽ بيف مؤىبلت العماؿ كالمناصب التي يشغمكنيا كال
،  الجك السائد بيف العماؿ كالعبلقة السائدة بيف المشرفيف كالمنفذيفالمكافآت كالحكافز ، 

 نكعية المعمكمات.ككذلؾ 

و كرغـ اختبلؼ التصنيفات لمعكامؿ الحرجة التي تؤثر في األداء كيرل الباحث أن  
محيطة بالمنظمة كالبيئة السياسية كمدل المؤسسي فإنيا تجمع عمى ضركرة دراسة األكضاع ال

االستقرار التي تتمتع بو المنظمات كعدـ التدخؿ مف قبؿ الحككمات ، ككذلؾ البيئة االقتصادية 
كالتي تؤثر عمى مستكل االستيبلؾ كالقدرة الشرائية ، كمف جانب آخر فإف البيئة التقنية كحداثة 

ة خرل تؤثر في جكدة الخدمات المقدمة كدقالمعدات كدرجة تطكرىا مقارنة مع المنظمات األ
يا تعمؿ كفؽ ن  إالبيئة القانكنية حاكمة لنشاطات المؤسسة إذ  النتائج كاالعتمادية ، كذلؾ فإف  

ظمة حتي تتجنب لقانكف الدكلة التي تعمؿ فييا كبالتالي يتكجب ضركرة االلتزاـ بالتشريعات النا
ا عية كدراسة عادات كتقاليد المجتمع كثقافتو كالعبلقات بيف البيئة االجتما فإف   بالمخالفات. كأيضن

األفراد تؤثر عمى طبيعة الخدمة كالمنتج كطريقة تسكيقية كتقديمو كغيرىا مف العكامؿ التي ىي 
المتغيرات البيئة الداخمية الناتجة عف تفاعؿ  مف عناصر األداء المؤسسي. كمف جانب آخر فإف  

كمكقؼ المنظمة  ،درجة ميارة العامميف :كمنيا ،عمى أدائيا عناصر المؤسسة الداخمية تؤثر
 كحداثة المعدات كالتجييزات كغيرىا. ،كالسيكلة المتكفرة ،المالي

 :تحسين األداء الهؤسسي 5.3.2
ال ينتجاف مف استخداـ اوالت كاألجيزة لكنيما المنافسة القكية كاإلبداع بالرغـ مف أىمية 

ن  الحديثة كالمتقدمة كمحاكلة ت ما باستخداـ أىـ مصدر عمى اإلطبلؽ كىك قميؿ النفقات فحسب, كا 
العاممكف, كأصبح يحكـ عمى نجاح أم مؤسسة بمدل اىتماميا بقدرات مكظفييا ككفاءاتيـ 
كحسف أدائيـ ألعماليـ. ككيفية استثمار رأس الماؿ البشرم, كالتركيز عمى األداء )األغبرم, 

تحقؽ إال مف خبلؿ الدراسة الشاممة لعناصره كمستكياتو تحسيف األداء ال ي (. إف  2016:22
كالبحث عف األساليب الفعالة لتحسيف كتطكير تمؾ  ،كتحميؿ العكامؿ التنظيمية المؤثرة فيو

العكامؿ, كفمسفة تحسيف األداء تمثؿ سياسة عامة تنتيجيا المنظمات الحديثة )الفايدم 
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كامؿ التي تؤدم بالمؤسسات إلى ( مجمكعة مف الع(45:2013عمر كيذكر (.2008:59,
 تحسيف أدائيا كىي عمى النحك التالي:

ىي: معدالت  ،: مف أىـ العكامؿ التي تدفع بالتحسيف المستمردوايع التحسين الهستهر: أوًل 
 التغير السريعة، المنافسة، الحفاظ عمى المكانة كاالىتماـ بالجكدة:

 الخارجية، التي تؤثر عمى  : كىي تمثؿ مجمكعة القكلهعدلت التغير السريعة
نشاط كقرارات المؤسسة كتتأثر بيا، كالبيئة الخارجية ىي نقطة البداية كالنياية 
لممؤسسة، فمف حيث ككنيا نقطة البداية فيي المصدر األساسي لمحصكؿ عمى 
المكارد التنظيمية مثؿ المكاد الخاـ، رؤكس األمكاؿ، العمالة كالمعمكمات عف 

بيئة األعماؿ ىي المستيمؾ األساسي  ككنيا نقطة النياية فإف  السكؽ، أما مف حيث 
ما تميزت البيئة بعدـ التأكد نتيجة لكثرة عدد لمنتجات كخدمات المؤسسة، فكمٌ 

المتغيرات كعدـ استقرارىا عندىا تعمؿ المؤسسات عمى تحسيف أدائيا لمكاجية 
 كذلؾ مف خبلؿ االبتكار. ؛ظركؼ الغمكض البيئي

 تعكس المكانة المكقع التنافسي لممؤسسة بيف بقية المؤسسات هكاىةالحفاظ عمى ال :
تحقؽ ميزة تنافسية عندما تقـك بتطبيؽ  العاممة في نفس المجاؿ، كيمكف ليا أفٍ 

االستراتيجيات التي تخمؽ القيمة لممستيمؾ، كالتي ال يمكف لممنافسيف الحالييف أك 
تمؾ ميزة تنافسية دائمة مف خبلؿ تم المؤسسة يمكف أفٍ  المرتقبيف تطبيقيا، فإف  

المزج الدقيؽ بيف الميارات البشرية كاألصكؿ المادية، بطرقة فريدة تؤدم إلى تحقيؽ 
 الميزة التنافسية المنشكدة.

 المتغيرات السريعة التي تحيط بنشاط المؤسسات،  : كمنو فإف  الٌتهام بالجودة
تجد لنفسيا  ذه المؤسسات أفٍ خاصة اليادفة لمربح، كاشتداد المنافسة تحتـ عمى ى

مف  األسمكب الذم يمكنيا مف دمج معارفيا كمكاردىا المختمفة لتحقيؽ مستكل عاؿو 
األداء، كذلؾ مع الحرص عمى التركيز عمى الجكدة الشاممة، كالتي تعبر عف 
األساس الذم ينطمؽ منو استيداؼ ذلؾ المستكل مف األداء، ىذا إضافة إلى 

 تنمية المستدامة.ضركرة مراعاة شركط ال
 :كىي تعبر عف حالة الصراع المكجكد بيف المؤسسات كمحاكلة كؿ منيا  الهىايسة

كذلؾ باعتماد عدة استراتيجيات تمكنيا مف تحقيؽ  ؛كسب الريادة في السكؽ
بالتحديث المستمر  األداء، لذلؾ عمى المؤسسة القياـ مستكيات مرتفعة مف

 ة الخارجية.ع متغيرات البيئبالستراتيجياتيا كتت
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 :ياتيعرؼ المسؤكلية االجتماعية بأن   الهسؤولية الجتهاعية لمهؤسسة والتىهية الهستداهة:ا: ثاىيً 
"اإلدماج االختيارم مف طرؼ المؤسسات باالىتماـ بالمشاكؿ االجتماعية كالبيئية في أنشطتيا 

اجتماعية مسؤكلة التجارية، كعبلقاتيا مع األطراؼ ذات المصمحة، فالمؤسسات ليا سمككيات 
بغض النظر عف المتطمبات القانكنية المفركضة مف أجؿ االستجابة لمحاجات االجتماعية، 

مف بيف ك فيككف مف بيف أىدافيا المساىمة في التنمية المستدامة كالصحة كالرفاىية االجتماعية، 
 ا كتحسف مف أدائيا ىي:الفكائد التي تحصؿ عمييا المؤسسة المسؤكلة اجتماعين 

 سيف صكرة المؤسسة كالحفاظ عمى سمعتيا في المجتمع.تح 
  معرفة متطمبات الزبكف بصفة إجمالية، كىذا بتقديـ منتجات بتكنكلكجيات محافظة عمى

 البيئة، كىذا ما يضمف الحصكؿ عمى ميزة تنافسية.
 .تحفيز العماؿ، كىذا بتتبع المؤسسة لسياسات كخطكات التنمية المستدامة 
 ،ا التحكـ في المخاطر مف التسبب في  تكاليؼ البيئية كاالجتماعية، بدالن في ال كأيضن

 بعض المشاكؿ كالككارث البيئية.
  االستجابة لمتطمبات األطراؼ ذات المصمحة، كىذا بتعامؿ المؤسسة مع عدة عكامؿ

خارج النطاؽ االقتصادم، مما يسمح بضماف سير العبلقة الجيدة بينيا كبيف جميع 
أما التنمية المستدامة فيي تمؾ التنمية التي تستجيب لمحاجات  األطراؼ ذات المصمحة،

 الحالية بدكف استنزاؼ الثركات التي تساعد عمى التنمية لؤلجياؿ القادمة.

كذلؾ لضماف تفكقيا أك  ؛كيؤكد الباحث عمى ضركرة اىتماـ المنظمات بتحسيف أدائيا
ى لمتحسيف المستمر كتبني ثقافة تسع المنظمات يجب أفٍ  كعميو فإف   ،عمى األقؿ االستمرار

الجكدة الشاممة كمنيا االىتماـ بجكدة الخدمة كالمنتج بحيث يشبع حاجات المستيمكيف 
)المستفيديف( كيمبي درجة تكقعاتيـ لتقميؿ الفجكة بيف المدرؾ كالفعمي ، كما تسعى إلى تحسيف 

داء التعاطؼ كاألماف با  جراءاتيا كتبسيطيا بما يسيؿ الحصكؿ عمى الخدمة أك المنتج ، ك إ
لمتمقي الخدمة كالنظر لممنافسة في الصناعة كالعمؿ عمى استراتيجيات مبلئمة لمكاجية المنافسة 

كىذا  ،سكاء االستراتيجيات الدفاعية أك اليجكمية أك استراتيجيات قيادة التكمفة أك المنتج كالخدمة
بالعاممييف كتكفير بيئة مبلئمة  االىتماـ كضاع المنظمة مقارنة بالمنافسيف. كماأحسب تحميؿ 

تضمف معاممتيـ باحتراـ كتكفير نظـ مف الركاتب كالتعكيضات مناسبة كنمط مساند مف القيادة 
ضماف  :كمنيا ،مراعاة المسئكلية االجتماعية إضافة إلى ،كالشعكر باألماف كبتطكير العامميف

نشطة التي تفيد المجتمع كتعمؿ عدـ تضرر المجتمع كالبيئة مف نشاط المنظمة ، كالمساىمة باأل
عمى تطكيره. فيذه العكامؿ كميا تحقؽ فكائد مالية أك استقرار مالي ، كتحسف الكفاءة الداخمية 
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بما كتشجيع التعمـ مقبكؿ مف الرضا لمعامميف كالمستفيديف  لمخدمات كالعمميات ، كتحقؽ مستكلن 
 .باعتبارىا مككناتو يحسف األداء المؤسسي

 :الهؤسسي وهستوياتًاألداء  تقييم 6.3.2
المحددة "مدل تحقيؽ المؤسسة لؤلىداؼ  :و عبارة عفييعرؼ التقييـ المؤسسي بأن  

عممية التقييـ المؤسسي تعتبر أحد أىـ  ، كيمكف القكؿ بأف  (Hanna  ،4-3:2004)ليا
ات العمميات اإلدارية التي تحظى باىتماـ المؤسسات، كالذم تتضح أىميتو في تكفير البيان

المكضكعية التي تساعد القيادة المؤسسية عمى تحديد أكلكيات التطكير المؤسسي كمدخؿ لخطط 
التحسيف، بما يحقؽ الفاعمية  التعميمية، في ضكء بيئة داعمة مف العامميف بالمؤسسة ) اإلدارة 

ى "عممية ىادفة إل :و(  بأن  305:2011كيرل عبد الفتاح ) (.4:2010العامة لتقكيـ التدريب،
اقياس ما تـ إنجازه خبلؿ فترة زمنية معينة، مقارنة بما تـ التخطيط لو  باستخداـ  كنكعنا كمن

مجمكعة مف المعايير كالمؤشرات، مع تحديد أكجو القصكر كاالنحراؼ كسبؿ عبلجيا في 
عمى الرغـ مف تعدد كتنكع تصنيؼ مستكيات قياس كمف جية أخرل ك  الحاضر كالمستقبؿ.
حيث األىداؼ كالغايات التي ترمي إلييا، أك مف حيث شمكليتيا كعمكمتييا، األداء، سكاء مف 

 كىي كاوتي: ،(2006إال أنو يمكف تمثيميا بثبلث مستكيات حسب كؿ مف )الزعابي، 
: كىك مستكل قياس األداء العاـ، كييدؼ إلى قياس أداء قطاع معيف مثؿ الهستوى األول -

 ىي الجية المسئكلة عف ىذا القياس.قطاع التعميـ، الصحة، كغيرة، كالدكلة 
دؼ إلى قياس أداء الكحدات ي: كىك مستكل قياس األداء التنظيمي كيالهستوى الثاىي -

الفرعية داخؿ المؤسسات، كىنا تككف الكحدة اإلدارية ىي كحدة القياس المتبعة. كبالرغـ مف 
، كؿ كاحد منيا منفردناو يختمؼ عف احتكاء األداء التنظيمي عمى المستكيات السابقة، إال أنٌ 

 و محصمة ليما كلتأثيرات البيئة عمييما.ألن   ؛فيك يختمؼ عف األداء الفردم كعف األداء العاـ

يشكؿ ىمزة الكصؿ التي تربط بيف  المؤسسيقياس مستكل األداء  خرل فإف  أكمف جية   
ؿ بقياس األداء العاـ المستكل األدنى في المتمثؿ بقياس األداء الفردم، بالمستكل األعمى المتمث

لممؤسسات عمى مستكل الدكلة ككؿ، لتشكؿ في مجمميا سمسة مترابطة تيدؼ إلى االرتقاء 
(. كتتحدد الفمسفة التي يقـك عمييا 15:2001بمستكل األداء اإلجمالي لممؤسسات )ثابت، 
 :(16:2000األداء المؤسسي في اوتي )مخيمر كآخركف، 

 داء ىك جزء مف مستكل أداء كمي أكبر بالمنظمة.كؿ مستكل مف مستكيات األ إف   -
قياس األداء القائـ عمى االىتماـ باألجزاء دكف إدراؾ نقاط التبلمس كالحركة مع بقية  إف   -

أجزاء الكؿ يبعد المؤسسة عف المثالية كيقكدىا إلى مجمكعة مف الصراعات التي تؤدم 
 في النياية لميدـ كتشتيت الجيكد.
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يجة النظرة الجزئية فيك تفكؽ مؤقت يؤدم إلى االختبلفات إذا حدث تفكؽ ما نت -
 كالتدىكر في المدل البعيد.

إدراؾ طبيعة النظرة الكمية لؤلداء التنظيمي ىك تصاعد لتكامؿ األفكار كالسياسات  إف   -
 كالنظـ لمكصكؿ إلى المثالية التكاممية.

دراؾ االختبلؼ مع األجزاء إالنظرة التكاممية لؤلداء ال تعني عدـ االختبلؼ بؿ تعني  إف   -
إلى التجانس اإلدارم كالذم يؤدم إلى الجماعية في األداء اإلدارم كتحقيؽ  كصكالن 

 اإلبداع اإلدارم.

 :الهؤسسيخطوات قياس األداء  7.3.2
تتمثؿ عممية قياس األداء في مقارنة األداء الحالي لممنظمة مع األىداؼ المكضكعة   

كذلؾ لتزكيد اإلدارة بالتغذية الراجعة الضركرية لتقييـ النتائج  ؛ضمف الخطة االستراتيجية ليا
كاتخاذ خطكات تصحيحية في حاؿ تطمب األمر، كتأتي ىذه الخطكة ضمف الرقابة المستمرة التي 

كتقكـ المنظمة بقياس األداء بشكؿ دكرم لمعرفة مدل (. 2002تقكـ بيا الشركة )عصفكر، 
 ؛ كذلؾ كفقناإذا ما كاف ىنالؾ قصكر في العمؿ التنظيميتقدميا أك نجاحيا، ككذلؾ لمعرفة 

ألىداؼ المنظمة كمعايير األداء التي تضعيا. كتتمثؿ عممية التقييـ في مقارنة النتائج المتكقعة 
حقيقيا كمعرفة االنحرافات عف الخطط كتقكيـ األداء التنظيمي ككؿ مع النتائج الفعمية التي تـ تٌ 
كىناؾ العديد مف الخطكات التي تقـك بيا إدارة سنكية المقررة. بما يتناسب مع األىداؼ ال

 (:2005)الدكرم،  األداء الكمي لممنظمة، كذلؾ كفقناالمؤسسة لقياس 
تراقب كتهقيـ: ىنا يتـ تحديد العناصر التي يتـ إحكاـ  تحديد نتائج األداء التي يجب أفٍ  -1

تقاس بمكضكعية كبدرجة عالية  فٍ تتصؼ بالقدرة كالقابمية عمى أ الرقابة عمى ما يجب أفٍ 
 مف الثبات.

كذلؾ  ؛ىذه الخطكة تعتبر خطكة بالغة األىمية صياغة معايير محددة لقياس األداء: إف   -2
عف األىداؼ  خدـ في قياس النتائج تمثؿ تعبيرنا مفصبلن معايير األداء التي تست ألف  

اء المقبكلة كالتي يتكقع منيا االستراتيجية، كىي بيذه الصفة التي تشكؿ مقاييس نتائج األد
 تحقؽ األىداؼ كما يجب. أفٍ 

 قياس األداء الحالي كما ىك ذلؾ باستخداـ المعايير المحددة في الخطكة الثانية. -3
كة إلى معرفة فيما إذا كانت نتائج طمقارنة نتائج األداء مع المعايير: كتيدؼ ىذه الخ -4

العممية الرقابية ىنا في حالة طابؽ  األداء الحالي متطابقة مع األىداؼ أـ ال. كتتكقؼ
 النتائج مع األىداؼ.
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اتخاذ اإلجراءات التصحيحية: كذلؾ في حاؿ كانت نتائج األداء ال تتكافؽ مع األىداؼ،  -5
مف اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة لمعالجة المكقؼ باستخداـ التغذية  د  بي  نو الإف

 النتائج كاألىداؼ كبيرة كحقيقية كتتطمب كذلؾ لمعرفة ىؿ االنحرافات بيف ؛الراجعة
 كبعد إتماـ عممية قياس األداء، مف البدييي أفٍ  ، إجراءات تصحيحية لتصكيبيا مف عدمو

تكظؼ النتائج مف قبؿ إدارة المنظمة لتحسيف كتطكير األداء التنظيمي، كتتطمب عممية 
في التكنكلكجية، كالتكمفة )تطكير كتحسيف المنظمة تحقيؽ التكازف في الجكدة، كاإلنتاجية، ك 

لنتائج القياس الذم قامت بو المنظمة، كيتـ ذلؾ مف  حاؿ كانت المنظمة ربحية( كفقنا
 خبلؿ الخطكات المكضحة في الشكؿ التالي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 ( خطوات قياس األداء التىظيهي4. 2شكل رقم )
 مؤسسة لقياس األداء الكمي لممنظمةالخطكات التي تقكـ بيا إدارة ال

 (2010المصدر: )صياـ، 

 داء المنشكد كالفعمي.تحميؿ المسببات في الفجكة بيف األ 
 .كضع حؿ يتناسب مع نتيجة تحميؿ المسببات 

معرفت 

 انمسبببث

 .إدخاؿ آلية المعالجة حيز التنفيذ 
  تصميـ نظامان لممتابعة كمحاكلة تحميؿ أك تضميف مفاىيـ التغيير التي تريدىا

 المنظمة في األعماؿ اليكمية.
 بالنسبة لمتغيير لضماف تحقيؽ  االىتماـ بتأثير األمكر المباشرة كغير المباشرة

 فعالية ككفاءة المنظمة.

 انتطبيك

 تحميؿ األداء باختيار أداء المؤسسة ضمف أكلكيتيا كقدرتيا 
 .التعرؼ كالتحميؿ لمكضع الحالي كالمتكقع لممشاكؿ في أداء العمؿ كالمنافسة 

 تحهيم األداء

 اء كمسبباتو.كضع آلية منتظمة كشاممة كمتكاممة لبلستجابة لمشاكؿ األد 
  كتطكير األداء مع األخذ بعيف االعتبار تغيير أىداؼ المؤسسة قبؿ تطبيؽ

 اإلستراتيجية لضماف قبكليا كتطبيقيا في كؿ المستكيات.

اختيبر آنيت 

 انمعبنجت

 .كضع كسائؿ مراقبة كمتابعة تركز عمى قياس التغيير الحاصؿ 
 تقييـ التأثير الحاصؿ عمى تكفير تغذية راجعة كمبكرة لنتيجة تمؾ الكسائؿ كل

 محاكلة سد الفجكة في األداء التنظيمي.
 .المقارنة كبشكؿ مستمر مع التقييـ الرسمي بيف األداء الفعمي كاألداء المنشكد 

مرالبت 

 وتمييم األداء
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 داء:هؤشرات قياس األو أىواع  8.3.2
داء عمي المؤشرات التي تستخدـ في زت الدراسات التي تـ تنفيذىا في مجاؿ قياس األركٌ 

عممية القياس كنكعيتيا كالشركط المطمكب تكافرىا في ىذه المؤشرات، كىنا يمكف تقسـ مؤشرات 
 ( :219:2016)  ساسية كما ذكرىا تبكؾأست مجمكعات  ىداء إلاألقياس 
جيزة الحككمية عمى تطكيرىا، ىداؼ التي تعمؿ األمؤشرات تتعمؽ بفاعمية تحقيؽ األ -1

 .نشاط كأىداؼ كؿ كحدة كتتكقؼ تمؾ المجمكعة مف المؤشرات عمى طبيعة
المجمكعة نسبة  ، إذ تتضمف ىذهالمنظمةمؤشرات تتعمؽ بكفاءة استخداـ المكارد في  -2

بعض المخرجات المحددة التي يقدميا الجياز، كيعبر عف ذلؾ  ىجمالية إلالتكاليؼ اإل
 بشكؿ أساسي تكمفة الخدمة التي يقدميا ىذا الجياز.

، كيككف ذلؾ عف طريؽ العبلقة النسبية بيف المنظمة مؤشرات تتعمؽ بإنتاجية كحدات  -3
جمالية  نتاجية اإلكؿ مف اإل مخرجات كمدخبلت تمؾ الكحدات، كيتفؽ ذلؾ مع

 نتاجية الجزئية لمعناصر.كاإل
 ، كيتضمف ذلؾ تحميبلن المنظمةفي  المقدمةمؤشرات تتعمؽ بمستكل جكدة الخدمات  -4

لؤلبعاد األساسية التي تتككف منيا جكدة الخدمة بصفة عامة كجكدة الخدمات الحككمية 
 شكؿ خاص.ب

يقيس قدرة المنظمة عمى أداء العمؿ كىك  Timelinesمؤشرات تتعمؽ بكقت التشغيؿ  -5
ف عمى أساس متطمبات متمقي بشكؿ صحيح كفي الكقت المحدد، كالمعيار ىنا يكك 

 .الخدمة
 مؤشرات تتعمؽ باألماف كىك يقيس كفاءة المنظمة كالبيئة التي يعمؿ فييا العاممكف. -6

 داء الهؤسسي:أٌداف قياس األ 9.3.2
دة، تتمثؿ في تحقيؽ مناقع لؤلجيزة الحككمية داء أىداؼ متعدالستخداـ نظاـ قياس األ

 (76:2011-77كىي: ) القحطاني، : ،ىداؼ المرجك تحقيقيا مف كراء التطبيؽمف خبلؿ األ
دارية كالجياز الحككمي إلأىداؼ استراتيجية : يحدث التكامؿ بيف أىداؼ الفرد كالكحدة ا -1

االستراتيجية لمجياز  ىداؼالجيكد تنصب في اتجاه تحقيؽ األ ف  أككؿ، كالتأكد مف 
 يجابيات كمعالجة السمبيات.الحككمي كتعزيز اإل

دعـ عممية صناعة القرارات االدارية مف خبلؿ معمكمات عف الكفاءات،  أىداؼ إدارية: -2
داء المرغكب، كغير المرغكب لممكظفيف كفاعمية تطبيؽ كالحكافز كالترقيات كمعرفة األ
 نظاـ الحكافز المادية كالمعنكية.
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داء الجياز الحككمي، كمف ثـ تحديد أتكفير معمكمات مرتدة عف   ؼ معمكماتية:أىدا -3
عماؿ األكثر أىمية لمكحدات نقاط القكة كتعزيزىا كنقاط الضعؼ كمعالجتيا، كتكضيح األ

 دارية كما ىك مطمكب منيا.اإل
أىداؼ تطكيرية: تساعد المعمكمات المرتدة التي يكفرىا قياس األداء في تطكير أداء  -4

، كيتـ كذلؾ معالجة داء مستقببلن لجياز الحككمي ككضع خطط التطكير كتحسيف األا
 .يداء عمى المستكييف الجزئي كالكمانحرافات األ

أىداؼ صيانة: تتمثؿ في تخطيط العمؿ كتكزيع الصبلحيات كالمياـ، كا عادة تكزيع  -5
التدريبية الحالية  مع قدراتيـ كمياراتيـ المختمفة كتحديد االحتياجات يتبلءـفراد بما األ

 كالمستقبمية، كالتأكد مف فاعمية إدارة المكارد البشرية.
يمة المتعمقة مغراض، كتدكيف القرارات الأىداؼ تكثيقية: تصميـ قاعدة بيانات متعددة األ -6

 بكؿ أنشطة الجياز الحككمي.
 : تكفير الكمفة المتعمقة بالماؿ كالكقت كالجيد.أىداؼ مالية -7

)الخمؼ  ىداؼ منيا كما ذكرمتقييـ المؤسسي العديد مف األل خركف أف  آكيضيؼ 
 :(2011، كعامر، عبدالفتاح

 تسميط الضكء عمى مدل الكفاءة في استغبلؿ المؤسسة لمكاردىا المتاحة. - أ
 التحقؽ مف قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ أىدافيا، كمعرفة مدل نطاؽ اإلنجاز الفعمي مع  - ب

 الخطط المكضكعة .
بغرض اكتشاؼ مكاطف القكة كالضعؼ مف أجؿ التعزيز اإلنجاز  إلىالتعرؼ  - ت

 .التصحيحك 

 )هحاور بطاقة األداء الهتوازن(: الهؤسسيأبعاد األداء  10.3.2
عنى بقياس األداء المؤسسي عمى يتمثؿ اليدؼ الرئيسي لبطاقة األداء المتكازف كالتي تي 

ات األعماؿ مف خبلؿ االستراتيجية لمنظم الرؤيةمستكل المؤسسة ككؿ، في قياس مدل تحقؽ 
يا كتعرؼ بطاقة األداء المتكازف عمى أن  . سمفناالمكضكعة  متابعة األداء المنجز كفقا لؤلىداؼ

اإلدارات العميا صكرة كاضحة كشاممة عمى أداء  لمديرممجمكعة مف المقاييس المالية التي تقدـ 
، )السممي ،  (42:2007يمي )حساني، كما  يايمكف عرضفي أربعة جكانب رئيسية  منظماتيـ

 :(123:2011( ، )المعاني كآخركف ،119:2002
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المؤشرات كتعتبر : ينصب التحسف في نياية األمر إلى تعظيـ ثركة المساىميف الهحور الهالي
التغيرات كىي تمثؿ قيمة أساسية في تحديد أثر األحداث  لجميعالمالية المحصمة النيائية 

األىداؼ المالية تعتبر المحصمة النيائية  ، إف  لمنظمةااالقتصادية التي تمت أك حدثت في 
تككف مرتبط باستراتيجية  أفٍ  د  بي  ممحاكر األخرل لمنظاـ، كاختيار مقاييس األداء المالي الل

كيرتبط اختيار المؤشرات كمقاييس األداء المالية بطبيعة االستراتيجية المتبناة داخؿ  المؤسسة.
المؤشرات تأخذ بعيف االعتبار  ىي استراتيجية النمك فإف   مثبلن يجية المؤسسة، فإذا كانت االسترات

كيؤكد ىذا تطكر معدالت النمك كنمك األعماؿ ، نمك عدد الزبائف ، معديؿ دكراف األصكؿ. 
 د  المدخؿ عمى أىمية تكافر البيانات المالية الدقيقة في الكقت المناسب، كضمف ىذا اإلطار ال بي 

تسعى لتحقيؽ اإلنتاجية كالكفاءة كالقيمة  أفٍ  د  األىداؼ المالية لمكحدات ال بي  مف التأكد عمى أف  
االىتماـ الزائد بالتركيز عمى البيانات المالية كحدىا يؤدل إلى حدكث نكع مف  مع التأكيد أف  

  .عدـ التكازف مع بقية عناصر تقييـ األداء المؤسسي

بقياس مدل نجاح  ييتـسسة ألعماليا التي يركز عمى كيفية أداء المؤ  العهالء:رضا هحور 
المؤسسة بالكفاء باحتياجات العمبلء كتكقعاتيـ مف خبلؿ تقديـ خدمات ذات جكدة عالية ، 
كبذلؾ تنجح المؤسسة في تحقيؽ رضا العمبلء كالذم ييعد مف األىداؼ االستراتيجية التي تسعى 

مبلء كتفضيبلتيـ تحتاج إلى دراسة التنكع كاالختبلؼ في نكعية الع إف   .المؤسسة لتحقيقيا
تسكيقية تفضيمية ليـ، فمف الكاجب تحديد طبيعة كنكعية العميؿ الكاجب تحقيؽ رضاه ككذا 

العمبلء يساعد في كضع  إلىالتعرؼ  إف  المجاؿ السكقي الذم يمكف ممارسة النشاط مف خبللو، 
مكعة مف المؤشرات منيا مج المؤشرات الخاصة لقياس أداء ىذا المحكر بحيث يمكف استخداـ

تبيف درجة كالء العمبلء لممؤسسة ،  مؤشراتككذلؾ مؤشرات تبيف عدد كحجـ العمبلء ، 
لقياس األداء الخاص بمحكر ك  مؤشرات تبيف مدل التحسيف في شريحة السكؽ لممؤسسة.ك 

اة إلى أفراد العينة المستقص إلىالعمبلء يمكف القياـ بدراسة استقصائية يتـ التعرؼ مف خبلليا 
جانب تحميؿ خصائص المؤسسة كأىـ منافسييا لمعرفة مستكل الخدمة المقدمة كالقياـ بعممية 

مف أىـ المعايير التي يمكف استخداميا في الدراسة نجد تقييـ الخدمة مف حيث السعر ك مقارنة. 
ة مة السعر لجكدة الخدمة تقييـ سرعة التعكيض، تقييـ كفاءة العامميف، تقييـ مدءكمدل مبل

االنتظار، تقييـ معاممة المستخدميف لمزبائف كتقييـ الككاالت مف حيث االنتشار، مف حيث 
  النظافة كمف حيث الراحة.
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تركز المؤشرات كالمقاييس المتعمقة بيذا المحكر عمى  هحور عهميات التشغيل الداخمية:
ة العمميات كقياس مدل جكديا مف قصكر، يالجكانب التي يمكف تحسينيا كالتغمب عمى ما ف

كمف ثـ المساىمة في تحقيؽ  ،التنظيمية الداخمية كمدل مساىمتيا في إشباع رغبات المستفيديف
ففي ظؿ ىذا النظاـ يتـ اقتراح مراحؿ جديدة كتطكير المراحؿ القائمة بشكؿ  ميمة المنظمة،

األىداؼ  األمر الذم يساعد في النياية عمى تحقيؽ ؛يمكف المؤسسة مف تمبية احتياجات الزبائف
المالية المرتبطة بالمساىميف. كالشكؿ التالي يبيف أف تقييـ المنتج كتطكيره يخضع إلى تحديد 

 احتياجات الزبكف.
 
 
 
 

 ( هحور عهميات التشغيل الداخمية ودوري يي إشباع احتياجات العهيل5. 2شكل رقم )
 (44:2007المصدر: حساني، )

سمسة القيمة، كؿ نشاط داخؿ المؤسسة يحقؽ قيمة إضافية، كما  في ظؿ مفيكـ نمكذج
 في يمكف تجميع بعض األنشطة في مراحؿ أساسية كالتحديث، التشغيؿ كخدمة بعد البيع، فمثبلن 

 مرحمة التحديث تعتمد بعض المؤسسات عمى استخداـ المؤشرات التالية:
 الفترة الزمنية التي يتـ خبلليا تقديـ منتجات جديدة. - ت
 لمقارنة بيف ما يقدمو المنافسكف مف منتجات كما تقدمو المؤسسة.ا - ث
 نسبة مبيعات المنتجات الجديدة بإجمالي المبيعات. - ج

قدرة المنظمة عمى التطكير كالتحسيف المستمر، تعتمد بصكرة أساسية،  إف   هحور التعمم والىهو:
، كمف ىنا ييقاس لممنظمةرم عمى مدل تكافر قكل بشرية مدربة كمؤىمة باعتبارىا رأس الماؿ الفك

مستكل األداء العاـ ليا بالقدرة عمى استقطاب العمالة الماىرة، كالجيكد المستمرة لتدريبيا كتنمية 
مياراتيا، كما يتضمف ىذا البعد إضافة إلى التدريب، القدرة عمى استقطاب المكارد البشرية كخمؽ 

ذا المحكر عمى رفع مستكل حيث يركز ى ،الثقافة التنظيمية المدعمة لقيـ التجديد كاالبتكار
األمر الذم يمكنيـ مف القياـ بعمميات التشغيؿ الداخمية  ؛الميارات كالكفاءات لدل العامميف

  .       بيدؼ تحقيؽ رضا الزبائف كتحسيف الكضع المالي لممؤسسة

خذمت بعذ  تسويق تطوير تصميم

 انبيع

اتباع 

احتياجاث 

 انعميم

احتياجاث 

 انعميم



 56 

ف معو كً مٍ م يي ف مف نقؿ اإلمكانات كالطاقات إلى المستكل الذكًٌ مى كر التعمـ كالنمك يي مح إف  
المؤسسة، إف اختبلؼ المستكل التأىيمي، كالفني كالتقني لممكظفيف يؤدل إلى  استراتيجيةتحقيؽ 

ىذا المحكر مف خبلؿ  يمكف النظر إلىحيًث اختبلؼ أدائيـ كبذلؾ أداء المؤسسة ككؿ، 
ت قدرات كميارات العامميف بالمؤسسة كطرقة تقديميـ لمخدمامجمكعة مف الطرؽ كىي زيادة 

األمانة ،  اوداب مف حيث احتراـ كتقدير الزبائفي خمؽ الرضى كالكفاء لدل العمبلء ، كبالتال
لقياس المحكر يمكف ك خبلؿ القدرة عمى كسب ثقة الزبائف ، الحكافز كالدافع لبللتزاـ بالعمؿ ، مف 

اندماج مؿ، رضا العامميف مف خبلؿ نشاط العامؿ، األداء الجيد لمعا استخداـ المؤشرات التالية:
درجة االحتفاظ بالعامميف مف خبلؿ نسبة العامميف الجدد إلى العامؿ كمدل دعمو كتحفيزه ، 

 إنتاجية العامؿ مف أكثر المؤشرات استعماالن ميف كمعدؿ دكراف قيادات العامميف ، إجمالي العام
 ىك إنتاجية العامؿ مف اإليراد المحقؽ.

داء الهؤسسي يي ظل جودة الحياة الوظيفية ية واألالعالقة بين القيادة الستراتيج 11.3.2
 كهتغير وسيط

القائد  ف  إذ إ ،داء المؤسسينماط الحديثة منيا خاصة ذات تأثير في األألتعتبر القيادة كا
ما في مرحمة بداية العمؿ أم فيك صاحب نظرة ثاقبة كتكجو مستقبمي ال سي   ؛يقكـ بأدكار ميمة

نتاج المنتجات كزيادة حجـ المبيعات ا  قيادة تنشغؿ في تقديـ الخدمات ك ال ف  إبداية نشأة المنظمة ف
يـ يركزكف عمى االتجاىات االستراتيجية كيفكضكف ن  إككظيفة التسكيؽ. كمع نمك المنظمة ف

 ،ساس الثقة في قدراتيـأالمسؤكليات كالصبلحيات كاألعماؿ التشغيمية الركتينية لمعامميف عمى 
 ؛فراد داخؿ المنظمةطار رقابة ألنشطة األإجراءاتو في ا  المحكـ لمعمؿ ك ا إلى التصميـ كاستنادن 

ح لمعامميف ف مف حيث تعزيز االتصاالت كالسمااألمر الذم يفرض عمييـ تكفير عكامؿ التمكي
كفي ىذه  نجاز االعماؿ.إلميارات البلزمة كسابيـ الإفي المشاركة في اتخاذ القرارات، ككذلؾ 

كبما  ،يعات يبدأ بالتزايد كيتحسف الطمب عمى الخدمة أك السمعة المقدمةنمك المب ف  أالمرحمة ف
 ة.داء العاـ لمشركتحسيف األ سعار مما يعنىً يضمف تحسيف الجكدة التي تبرر الزيادة في األ

تتفيـ الدكر الحرج بيف القدرات التي تممكيا كالقيمة التي  القيادة االستراتيجية يجب أفٍ  إف  
كليذا  ،عماؿداء المؤسسي لمنظمات األىذه العبلقة تقع في قمب األ ف  إيث تعمؿ عمى خمقيا ح

تنتيجو مع ضركرة التعديؿ كالتكيؼ مع  فيي تضع التكجو العاـ المستقبمي التي تسعى إلى أفٍ 
فكار الكبيرة القيادة االستراتيجية تعمؿ عمى ترجمة األ ف  أكبالتالي ف ،مرما لـز األالمتغيرات كمٌ 

ئف إلى مجمكعة مف العمميات كالمصادر التي تشبع ىذه لتي تتعمؽ باحتياجات الزباميزة االم
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كعي القيادة االستراتيجية ألىمية االستثمار في تنمية  الرغبات ضمف إدارة فاعمة لمتكمفة. إف  
 اكباعتبار تركيزن  ،بداع كالمكاىبتمتمكو مف خبلؿ البرامج التدريبية كتعزيز اإل الذمالمكارد البشرية 

( ،  Nel & Beudeker, 2009كمتفكؽ لممنظمات ) عاؿو  لمحصكؿ عمى أداءو  اميمن  ااستراتيجين 
درة القادة عمى قالمتميز ينبثؽ مف كجكد ثقافة تعزز األداء كالمتمثؿ في  المؤسسيداء األ كما أف  

ختمفة. المدارة استخداـ المكارد المختمفة كدمجيا كرفعيا كزيادتيا مف خبلؿ االستراتيجيات إ
ىدافيا العامة أ القيادة في تشكيؿ استراتيجيات المنظمة كتحديد تكجياتيا الرئيسية ك  فانشغاؿ

 إلىالقيادة االستراتيجية  ىخبلقية التي تسعالممارسات األ ف  إكذلؾ ف داء المؤسسي.ف األسًٌ حى يي 
كالعامميف.  جميكرلمخريف عمى تبنييا تضمف الشفافية كالرضا  ثـ تحث اوتكافرىا في نفسيا أكالن 

دارة كبكجكد الرقابة الفاعمية المتكازنة التي تؤمف بالرقابة ككظيفة أساسية مف كظائؼ اإل
 .داء المؤسسيالكتشاؼ االنحرافات الجكىرية ىي انطبلقة كاعية لتحسيف األ

الرقابة  أف   عمى كالذم يؤكد ،ا ال يتجزأ مف ىذا المفيـكتعتبر الثقافة التنظيمية جزءن   
نشطتيـ أنجاز مياميـ ك إيا تساعد العامميف عمى ن  ألؤلخطاء كالمعاقبة بقدر  ست تصيدنالي

 ، كفي الكقت المحدد كفقناخطاءككذلؾ تحقيؽ األىداؼ التنظيمية  بأقؿ قدر مف األ ،اليكمية
 ترؾكت ،تجد لنفسيا الكقت الكافي لمتفرغ بالمياـ الكبرلالقيادة االستراتيجية  لؤلداء المتكقع. إف  

خريف كالسماح ليكامش الخطأ في حدكد االنشغاؿ باألعماؿ الركتينية عبر حسف تفكيضيا او
حكؿ تعريفيا كمجاؿ ممارستيا  بعكامؿ عدةت عمكـ القيادة قد مر   ف  إكمف جانب آخر ف معينة.

يف نسانية مع العاممفي ضركرة االىتماـ بالعبلقات اإل يبيا كنظرياتيا كالتي تمخص غالبناسالأك 
 كىذه العكامؿ تمس  ،نجازكتحفيزىـ مف أجؿ اإل ،الشخصية بأمكرىـكحؿ مشكبلتيـ كاالىتماـ 

 بعاد جكدة الحياة الكظيفية.أبشكؿ ممحكظ كتمثؿ الثقافة التنظيمية 

ممارسة القيادة االستراتيجية لبلستثمار في القدرات التنافسية كالتركيز  إضافة إلى أف  
، مع بناء مناخ مشجع لدارة دكف أخر أك إحدة اليس عمى ك الشامؿ عمى المنظمة ككؿ ك 

مر األ ؛تحرؾ العامميف نحك العمؿ التيالسمككيات المؤثرة فييـ كالعكامؿ  إلىكالتعرؼ  ،كمناسب
 .ل تكافر جكدة الحياة الكظيفيةالذم يتكقؼ عمى مد

 باألخبلقياتالتزاـ القيادة االستراتيجية في المنظمة  ( أف  192:2008كيذكر جاد الرب )
تعمؿ فيو تدعـ العامميف كتقكل مراكزىـ لدل  التيالحميدة كتكافقيا مع القيـ السائدة في المجتمع 

دارة اإل سعىً  كما أف    لجكدة حياة العمؿ .ا فعاالن كىذا يكفر اطارن  ،كثر قبكالن أالمجتمع كيصبحكف 
لبيئة التنظيمية التي يعيش فييا عكس سبلمة اييجابية تنظيمية قائمة عمى القيـ اإل لتأسيس ثقافة
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 ،كجد حالة مف الرضا لمعامميفدارة بما يي إلالة في اساليب الفعٌ ألنماط الديمكقراطية كاكاأل العاممكف
حساس اإل الثقافة القكية تنمىً  ألف   ي مف عناصر جكدة الحياة الكظيفية؛ساسأكالتي ىي عنصر 

كتمد العامميف برؤية  ،ض معدؿ الدكرات كالغيابكتخف ،ر العامميف باالستقرارعً شٍ باالنتماء كتي 
تكافر عناصر جكدة  كزيادة عمى ذلؾ فإف   شياء في بيئة العمؿ مف حكليـ.كاضحة لفيـ األ

ف  ك ، داء المؤسسيالحياة الكظيفية يؤثر في تحسيف األ بعاده كبرامجو أاالىتماـ بيذا المفيكـ ك  ا 
شباع حاجات ا  ك  ،لممنظمة يداء الكماء بمستكل األنتاجية كاالرتقلى زيادة اإلإالمختمفة يؤدم 

 .(87:2014ماعية كالمعنكية) ماضي، العامميف بأشكاليا المختمفة المادية كاالجت

ساسي مف برامج جكدة الحياة الكظيفية ىك تحسيف ظركؼ العمؿ مف كجية فاليدؼ األ
حرص  ف  إلذا ف ؛مة كقياداتياداء مف كجو نظر المنظكزيادة الفاعمية التنظيمية كاأل ،نظر العامميف

المؤىبلت العالية كتدريب العامميف المكجكديف  مالمنظمة عمى استقطاب العامميف الميرة مف ذك 
مف دافعيتيـ ككالئيـ كمستكل االلتزاـ  يزيدكاالستثمار فييـ كتحسيف مكقؼ المنظمة التنافسي 

كبالتالي نجاح  ،الداء المؤسسيلى تحقيؽ مستكيات عالية مف الربحية كاإالتنظيمي الذم يقكد 
يجابية كمعاممة االىتماـ بتكفير الجكانب االجتماعية اإل إف   المنظمة كضماف استمراريتيا.

عالية لتحسيف  بداء ىموى إيسكده التقدير كاالحتراـ مما يحفزىـ عمى  الرؤساء لمعامميف في جكو 
عف منظمتو كما يحيط بيا مف داء الكظيفي كالمؤسسي ، فالفرد كالعامؿ ال يعمؿ بمعزؿ األ

غمى أ خمؽ جك مريح كبيئة عمؿ مناسبة كثقافة تؤكد عمى اعتبار العامؿ  ف  إكبالتالي ف ،مشكبلت
ىداؼ أ لتحقيؽ  ،داء المتميز كالسعييمكف العامميف مف األك المصادر التي تممكيا المنظمات 

 لييا.إالمنظمة التي ينتمكف 

االقتصادية المتمثمة بنظـ التعكيضات كالحكافز  النكاحي المالية كالجكانب ف  أكما 
أداء استعداد العامميف لبذؿ المزيد مف الجيكد كاالبتكار في  لمؤشر لمدبمنزلة ت ىي آكالمكاف
لييـ بما يعنى إ، كاالىتماـ بالعمبلء كمحاكلة حؿ مشكبلتيـ كتحسيف الخدمات المقدمة مياميـ

عدـ  إف   .داء المؤسسيكبالتالي زيادة األ ،زيادة الطمب عمى خدمات المنظمة كمنتجاتيا
جيكدىـ  أف   ىالحصكؿ عمى الحكافز المناسبة كالتي تعكس تقييـ القيادة ألداء العامميف يشير إل

 كما أف   كبالتالي تنخفض الدكافع إلنجاز أىداؼ المنظمة كرسالتيا. ،لممعايير المطمكبة لـ ترؽى 
قة بيف العامميف فيما بينيـ يخفؼ مف التكترات كيخمؽ شراؼ كمستكل المشاركة كالعبلطبيعة اإل

ة التي تؤدم لمتسابؽ اءى طار المنافسة البنٌ إمف التآلؼ كيضبط مستكيات الصراع لتككف في  اجكن 
بداع مثؿ تقديـ اإل ىالشعكر باألماف الكظيفي يؤدم إل ف  إككذلؾ ف ،داء المؤسسيلزيادة جكدة األ
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نتاجية كتحقيؽ عكائد مما يعنى زيادة الكفاءة اإل ‘ممصادر كالمكاردالخدمات أك االستخداـ الكفؤ ل
 داء المؤسسي.عالية كىى جانب مف جكانب األ

"، حيث استعرض الباحث مجمكعة مف المؤسسيفي ىذا المبحث تـ تناكؿ " األداء  :الهمخص
، كأىمي عدادىا التي تأتي مف ككنو يمثؿ قدرة المنظمة كاست توالتعريفات الخاصة بالمفيـك

لمكصكؿ إلى النتائج التي حددتيا سمفنا ، كباعتباره المؤشر الذم يقيس نجاح المنظمة في تحقيؽ 
ىـ العكامؿ المؤثرة ألالتعرض  ككذلؾ الخصائص المميزة لو. كتـٌ  ،ىداؼ التي يسعى لتحقيقيااأل

ة ، االجتماعية ، فيو كمنيا الخارجية كالتي تتمثؿ بالعكامؿ السياسية ، االقتصادية ، التكنكلكجي
كالقانكنية كالتشريعية ، إضافة لمعكامؿ الداخمية. كتـ الحديث عف كيفية تحسيف األداء المؤسسي 

كذكر الباحث أىداؼ قياس األداء المؤسسي سكاءن االستراتيجية منيا أك اإلدارية أك المعمكماتية ، 
الخطكات الخمسة لقياسو  لىإكتـ التعرؼ كالتطكيرية كالصيانة كالتكثيؽ كاألىداؼ المالية. 

 كفي نياية المبحث تـٌ . التنظيمي لممنظمةداء األداء العاـ أك الكمي ك كمستكياتو كالتي تشمؿ األ
أبعادىا  حسب بطاقة األداء المتكازف كالتي تـ اعتماد المؤسسيشرح األبعاد الرئيسة لؤلداء 

رؽ لمعبلقات المنطقية كتفسير التط كتـٌ في الدراسة الحالية.  المؤسسيلقياس األداء  كمرشد
كبشكؿ خاص كيؼ ترتبط القيادة االستراتيجية في األداء المؤسسي  ،كجكدىا بيف المتغيرات

 بشكؿ غير مباشر في كجكد جكدة الحياة الكظيفية كمتغير متداخؿ.
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 :تهٍيد
باإلضافة إلى األجيزة األمنية  ،ا في حياة المجتمعاتا رئيسين تشكؿ قكة الشرطة متطمبن 

و ىك ألن   ؛منية المكجكدة في الدكؿألالمتخصصة، كيعتبر جياز الشرطة مف أىـ األجيزة ا
نفاذ إالكاجية الرئيسية لمتعامؿ مع المكاطنيف في حمايتيـ كاسترجاع حقكقيـ بالتعاكف مع أجيزة 

المحافظة عمى  ىالعدالة بالدكلة، كتعتبر مؤسسة حككمية قانكنية ذات طابع اجتماعي تيدؼ إل
اـ القائمة. النظاـ العاـ، كتطبيؽ القانكف كضماف كجكد النظاـ كتكاصمو في كؿ أشكاؿ النظ

كتمثؿ الشرطة قكة تنفيذية تعمؿ في المجتمع مف أجؿ تحقيؽ مبدأ مساكاة المكاطنيف أماـ القانكف 
نساف كالمكاطف، كىك مف أىـ األجيزة المكمفة بحماية األمف إلمف خبلؿ المحافظة عمى حقكؽ ا

نفاذ القانكف كتطيير المجتمع مف المجـر كالجريمة لمصفة كالطبيعة  انظرن  ؛الداخمي لممجتمع كا 
الخاصة التي تتمتع بيا بحكـ النظاـ كالقانكف، فالشرطة بشكميا العاـ البسيط أكؿ ما ظيرت منذ 

كجدت تجمعات بشرية مف أجؿ تنفيذ القرارات التي تصدر مف حكاـ تمؾ التجمعات فتطكر  أفٍ 
ر كشممت بحيث أصبح ليا دكر كبي ،كصمت الحد أك الشكؿ الذم تعيشو اوف أفٍ  ىعمميا إل
إنفاذ  لدارية( أك عمى مستك إلمف )الصبلحية انكاحي الحياة سكاء عمى مستكل حفظ األ جميع

 .(2010القانكف ككشؼ الجريمة ) سمطة الضبط القضائي( )حمداف ،

 واقع الشرطة الفمسطيىية: 1.4.2
، ـ1948مت الشرطة الفمسطينية في عيد االنتداب البريطاني لفمسطيف حتى عاـ شكٌ 

ـ إصدار العديد مف القكانيف في تمؾ الفترة التي تحدد كتبيف صبلحيات الشرطة منيا حيث ت
( لعاـ 30كقانكف رقـ ) ـ،1929( لعاـ 49كقانكف رقـ ) ـ،1926( لعاـ 17قانكف رقـ )

كقياـ إسرائيؿ باحتبلؿ القسـ األكبر مف أرض فمسطيف, كآنذاؾ تـ  ـ1948. كبعد عاـ ـ1934
امعة الدكؿ العربية بضـ الضفة الغربية إلى السمطة األردنية حيث إصدار قرار مشترؾ مف ج

ما فيما يخص قطاع غزة فقد أنشأت مصر إدارة خاصة أالقكانيف األردنية عمييا،  جميعطبقت 
بقانكف  يى مً ىناؾ ) إدارة الحاكـ العاـ لقطاع غزة ( كصدر قانكف خاص بالشرطة ىناؾ سي 

.الذم يت ـ1936( لعاـ 6الشرطة رقـ )  ـ الرجكع كاالستناد إليو حتى اليـك

 ـ1967كباحتبلؿ إسرائيؿ لجميع أراضي فمسطيف في الضفة الغربية كقطاع غزة عاـ 
مت سمطات االحتبلؿ قكة شرطية جديدة بالتعاكف كشكٌ  ،حؿ الشرطة المكجكدة عمى األرض تـٌ 

( لعاـ 37رقـ )ككاف تشكيميا باألمر العسكرم اإلسرائيمي  ،مع جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي
 . ـ1980( لعاـ 647،  كاألمر رقـ )ـ1967( لعاـ 74المعدؿ باألمر العسكرم رقـ ) ـ1967
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كعكدة قكات منظمة التحرير الفمسطينية إلى أرض  ـ1994كسمك لمسبلـ عاـ أكمع تكقيع اتفاقية 
/ غازم في تمؾ األثناء المكاء يترأسوكاف  كالذمشاء جياز الشرطة الفمسطينية، إنالكطف تـ 

كاستمر تعاقب قيادات عمى  ،الجبالي كأكؿ قائد شرطة فمسطيني في الضفة الغربية كقطاع غزة
، الذم أكجد مؤسستيف منفصمتيف بقعؿ االنقساـ ـ5/2007رأس جياز الشرطة حتى تاريخ 

كاء الفمسطيني كاحدة بالضفة الغربية كيترأسيا المكاء حاـز عطا هللا، كالثانية في غزة كيترأسيا الم
كال يكجد أم تنسيؽ  ،كبمرجعيات مختمفة ةتيسير البطش، ككبل المؤسستيف تعمؿ عمى حد

لخطة البحث سيتـ تطبيؽ الدراسة عمى الشرطة الفمسطينية بقطاع غزة التي قامت  بينيما. ككفقنا
ى حتٌ دامى مف االلتزاـ بأعماليـ في فترة االنقساـ ك يا بعد عككؼ الشرطييف القي ئقيادتيا بإعادة بنا
، كفي عاـ  كزراء حدد قرار أكؿ ىيكؿ تنظيمي لمشرطة الفمسطينية مف مجمس الإتـ  ـ2014اليـك

 .اختصاصاتيا كصبلحياتيا

 تعريف الشرطة: 2.4.2
( قكات األمف كالشرطة 48ـ في المادة )2003ؼ القانكف الفمسطيني المعدؿ لسنة ر  عى 

د، كتنحصر كظيفتيا في الدفاع عف الكطف قكات نظامية كىي القكة المسمحة في الببل :يابأن  
كخدمة الشعب كحماية المجتمع كالسير عمى حفظ األمف العاـ كاوداب العامة، كتؤدم كاجبيا 

فيا )النفيعي، في الحدكد التي رسميا القانكف في احتراـ كامؿ لمحقكؽ كالكاجبات. فيما عرٌ 
فظة عمى األمف كتطبيؽ األنظمة كتنفيذ ا لممحاا خاصن ىيئة نظامية مدربة تدريبن  :يا( بأن  2010

أكامر الدكلة كتعميماتيا دكف المساس بأمكاؿ الناس كأعراضيـ كحرياتيـ الشخصية إال في حدكد 
قرار النظاـ ا  مف، ك أليا بكجو عاـ أداة الدكلة في صكف ا( عرفيا بأن  2010النظاـ. أما ) كمكب، 

ح مكاطنييا كالشرطة ىـ الجند الذيف يعتـ عمييـ العاـ، كتنفيذ القكانيف التي تسنيا الدكلة لصال
ذلؾ  ىمف، كحفظ النظاـ كالقبض عمى الجناة كالمفسديف كما إلألك الكالي في استباب اأالخميفة، 

( الشرطة 2007دارية التي تكفؿ سبلمة الجميكر كطمأنينتيـ. كيرل ) دحبلف، مف األعماؿ اإل
لداخمية تؤدم كظائفيا كتباشر اختصاصاتيا برئاسة مدير ىيئة نظامية مدنية تتبع لكزارة ا :يابأن  

عاـ الشرطة كىك يصدر القرارات المنظمة لجميع شؤكنيا كتؤدم كاجباتيا في خدمة الشعب، 
تنفيذ ما  ىكتكفؿ لممكاطنيف الطمأنينة، كتسير عمى حفظ النظاـ كاألمف العاـ كاوداب، كتتكل

 ا لمقانكف.ككفقن  تفرضو عمييا القكانيف كالمكائح مف كاجبات

االجتيادات السابقة مف الباحثيف في صياغة تعريفات متنكعة يرجع إلى عدـ  لعؿ  ك 
، حيث صدر قرار بقانكف ـ2017كجكد مرجع قانكني فمسطيني فيما يخص الشرطة حتى نياية 
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بشأف الشرطة، كييدؼ ىذا القرار بقانكف إلدارة كتنظيـ شؤكف كعمؿ  ـ2017( لسنة 23رقـ )
ة، كصبلحياتيا كاختصاصاتيا، كتسرم أحكامو عمى عناصر الشرطة. كتعرؼ الشرطة الشرط
 قكة نظامية تمارس اختصاصات مدنية، كتتبع كزارة الداخمية، كتختص بالمياـ التالية: :ياعمى أن  
 المحافظة عمى النظاـ كاألمف العاـ، كاوداب العامة، كالسكينة العامة. .1
 كاؿ.معراض كاألركاح كاألحماية األ .2
 منع كمكافحة الجريمة، كضبط مرتكبييا بمكجب القكانيف المعمكؿ بيا. .3
 خبلؿ باألمف العاـ.إلمظاىر ا جميعمكافحة أعماؿ الشغب ك  .4
حماية الحقكؽ كالحريات المشركعة التي يكفميا القانكف األساسي كالقكانيف ذات الصمة،  .5

 بيا. ت الدكلية التي تككف الدكلة طرفناكاالتفاقيا
 لممتمكات العامة كالخاصة لمدكلة كاألفراد.حماية ا .6
 مساعدة قكل األمف كالسمطات العامة األخرل في أداء مياميا بمكجب أحكاـ القانكف. .7
قميمي كالدكلي في مجاؿ مكافحة الجريمة مف خبلؿ جمع التعاكف الشرطي العربي كاإل .8

مات كتقديـ خد كتكثيؽ كتبادؿ المعمكمات كالبيانات كاألدلة عمى الجرائـ كمرتكبييا،
ت الدكلية التي تككف لمتشريعات كالقكانيف النافذة، كاالتفاقيا التعاكف الشرطي كاألمني كفقنا

 فييا. الدكلة طرفنا
 تنفيذ ما تفرضو عمييا القكانيف كالمكائح كاألنظمة مف كاجبات كمياـ. .9

جريمة، رشادات لممكاطنيف بالكسائؿ التي تساعد عمى مكافحة التقديـ المعمكمات كاإل .10
ككقايتيـ منيا، كتسييؿ تنفيذ كاجبات الشرطة بما يحقؽ ضماف مساىمة المكاطنيف في 

 كاجباتيا. جميعمعاكنتيا كدعميا في 
تكعية المكاطنيف بحقكقيـ ككاجباتيـ، لضماف المشاركة المجتمعية في حفظ النظاـ  .11

 كاألمف العاـ في المجتمع.
لمساىمة في تحقيؽ األمف القكمي تحقيؽ األمف الداخمي لمكطف كالمكاطنيف، كا .12

بالتنسيؽ كالتعاكف مع األجيزة األمنية المختصة، كالمؤسسات العامة، كمؤسسات 
 عبلـ، كليا تنظيـ مذكرات تفاىـ بالخصكص.المجتمع المدني، ككسائؿ اإل

 رؤية ورسالة الشرطة الفمسطيىية: 3.4.2
ية رائدة، ككانت رسالتيا طلرؤية تسعى إلى تحقيؽ مؤسسة شر  حيث تعمؿ الشرطة كفقنا

ا تمبية تنفيذ الكظائؼ االجتماعية كاالقتصادية كاألمنية كالصحية كالقضائية، مستيدفن  ىعمالعمؿ 
( 2014االحتياجات الشرطية لمكاطني قطاع غزة.)الخطة السنكية لجياز الشرطة الفمسطينية، 
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بو مف أعماؿ متنكعة كثيقة  تقكـ اى مينة الشرطة ذات طبيعة خاصة لمً  ف  أتكضح رسالة الشرطة 
فئاتيـ  جميعالصمة بالمجتمع، كبالتالي يتسع عمؿ رجؿ الشرطة ليشمؿ خدمة الجماىير ب

مف كجكد إطار مف القيـ لتأدية ىذه المياـ بحيث يتقبميا المكاطف كيقتنع  د  كطبقاتيـ، لذا ال بي 
ثناء تأدية أالشرطة كتمتـز (. 2013كبالتالي برسالة الشرطة كرسالة سامية نبيمة )كمكب،  ،بيا

 (:2017تي )قانكف الشرطة، كاجباتيا باو
لمقانكف األساسي كالقكانيف كاألنظمة  فيا كاختصاصاتيا ككاجباتيا، كفقناكظائ بجميعالقياـ  .1

كالمكائح كالتعميمات، كمعايير الشفافية كالحيادية كالنزاىة كالمساءلة، كاحتراـ حقكؽ 
 احتراـ األحكاـ القضائية كتنفيذىا.نساف كالحريات العامة، ك اإل

احتراـ كترسيخ سيادة القانكف كاستقبلؿ القضاء كتحقيؽ مبدأ عدـ التمييز بيف المكاطنيف  .2
 بسبب العرؽ أك الجنس أك المكف أك الديف أك الرأم السياسي أك اإلعاقة.

 لمقكانيف النافذة في الدكلة. مراعاة الحصانة الممنكحة كفقنا .3

 ( الٍيكل التىظيهي لمشرطة الفمسطيىية6. 2شكل رقم )
 2014-5تـ اعتمادىا ىيئة االدارة كالتنظيـ لمشرطة
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لختصاصاتٍا حسب القاىون ولهتطمبات  تتعدد وظائف الشرطة تبًعا وظائف الشرطة: 4.4.2
ا عمى الىحو التالي: ،العهل الهيداىية  حيث يهكن حصٌر

نشطة التي تمارسيا الشرطة كسمطة كيقصد بيا مجمكعة األ دارية لمشرطة:الوظيفة اإل .1
 ،إدارية، بحصانة االمف العاـ كالنظاـ العاـ كاوداب العامة، كما تفتضيو ىذه األغراض

منع كقكع الجريمة، كما تتخذ كزارة  ىعماؿ الكقائية التي تيدؼ إلكيشمؿ ذلؾ جميع األ
جراءات تقمؿ مف فرص ارتك ابيا بما يطكر مف أكامر كنكاىي تحد الداخمية مف تدابير كا 

مف إطبلؽ حريات المكاطنيف بطريؽ مضر باألمف العاـ، كالمنشآت كالسكينة العامة 
( 2000(. ككما أشار ) محمد، 117:2010كالصحة العامة كاوداب العامة . ) كمكب، 

 دارية في ثبلث أغراض:و يمكف تحديد كظائؼ الشرطة اإلأن  
لعاـ: كيقصد باألمف العاـ إنشاء حالة يسكد المجتمع فييا مف االمحافظة عمى األ . أ

سكاء تمؾ  ،شعكر بالطمأنينة بالقدر الكافي إلزالة مخاكفو مف أم أخطار تيدده
األخطار التي تيدد نظمو السياسية أك االجتماعية أك االقتصادية، أكؿ األخطار التي 

صكرة جريمة مف تيدد حياتو أك مالو سكاء كاف الخطر مف صنع اإلنساف في 
 الجرائـ، أك مف الطبيعة في شكؿ كارثة مف الككارث.

المحافظة عمى النظاـ : المقصكد بالنظاـ ىك تنظيـ مظاىر الحياة الخارجية لؤلفراد  . ب
براز أبصكرة تمكنيـ مف مباشرة نشاطيـ في يسر كسيكلة، دكف مضايقة  ك تعطيؿ كا 

نظيـ حركة المركر في الطرؽ صكر الكظيفية اإلدارية لمشرطة في حفظ النظاـ كت
ا حفظ النظاـ العاـ في األماكف العامة التي تؤميا العامة مف المدف، كمنيا أيضن 

جماىير غفيرة مف المكاطنيف مثؿ : االحتفاالت الرسمية، االحتفاالت الدينية، 
 سكاؽ األسبكعية كالمعارض.المباريات الرياضية، االنتخابات العامة، كاأل

القكانيف كالمكائح مف كاجبات: مف ىذه القكانيف كالمكائح ما ضمنيا تنفيذ ما تفرضو  . ت
الشرطة  صنشطة الفردية بقصد حماية األمف العاـ كيخا عمى بعض األالمشرع قيكدن 

 .( 54:2007) صياـ، بتنفيذىا بكصفيا األداء المسئكلة عف صكف األمف العاـ
لقضائية كلمصمحتيا كتتثمؿ تمارسيا الشرطة نيابة عف السمطة االوظيفية القضائية:  .2

باإلجراءات التي تقكـ بيا الشرطة عقب كقكع الجريمة بيدؼ معرفة الفاعؿ كجمع األدلة 
تقديـ الفاعؿ لجية القضاء ) أبك جياب،  ى إلكاتخاذ إجراءات الضبط كصكالن 

46:2014.) 
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إزالة األسباب الكظيفة االجتماعية تتمثؿ في الكقاية مف الجريمة ب إف  الوظيفة الجتهاعية:  .3
ارتكباىا ، كتأخذ ىذه الكظيفية شكؿ مساعدات ذات طابع  ىكالعكامؿ التي تدفع األفراد إل

اجتماعي تقدميا الشرطة لمجماىير أك تساىـ فييا مع الييئات المختصة بيذا الشأف، مثؿ 
تأىيؿ نزالء مراكز اإلصبلح كالتكعية مف أضرار كمخاطر المخدرات كالتكعية بخصكص 

 (.1998النفس كالماؿ )عريؼ،  ىظ عماات السبلمة عمى الطرؽ كفي مجاالت الحفإجراء
تمارس ىذه الكظيفة في المجتمعات الحديثة بدرجات متفاكتة، الوظيفة القتصادية:  .4

فبعض الدكؿ تمنح سمطات كاسعة لممارستيا في حيف يضيؽ البعض اوخر مف ىذه 
دكلة عف األخرل، كتيدؼ إجراءات تفاكت الظركؼ في كؿ  ىالسمطات، كيرجع ذلؾ إل
حماية اقتصاد الدكلة، كالحفاظ عمى أمكاؿ كممتمكات الدكلة  ىالشرطة في ىذا الشأف إل

كمكافحة الجرائـ االقتصادية مثؿ تزكير العمبلت كالتيريب كالتيرب مف دفع الضرائب، 
ؼ، ككذلؾ جانب التفتيش عمى سرقة الخدمات األساسية مثؿ الماء كالكيرباء كاليات ىإل

)عزاـ، التفتيش عمى المكاد الغذائية كالصحية بالتعاكف مع الكزارات كالجيات المعنية 
58:2013.) 

تستيدؼ حماية المجتمع مف مظاىر االنحراؼ السياسي كحمايتو مف  الوظيفة السياسية: .5
ؿ بنظاـ الحكـ االخبل ىالتطرؼ كاالتجاىات كالتيارات السياسية المناىضة التي تيدؼ إل

 (.136:2013) كمكب،زعزعة االستقرارك 

  الهٍام الشرطية الحديثة:( 72:2010-73يعتبر )حمداف،  فيما
عمييا استراتيجية منع الجريمة كفي  تبنىتعتبر أجيزة الشرطة القاعدة األساسية التي حيث 

كيمكف  ،بميمة مكافحة الجريمة ىجميع بمداف العالـ، كقد بدأت الشرطة منذ نشأتيا األكل
(، 116:2010)كمكب، يد المياـ الشرطية المتعددة المتداخمة في النقاط التالية:تحد

 (.54:2012(، .)خميؿ، 71:2014)جكدة،
 حماية األركاح كالممتمكات العامة كالخاصة كحماية حريات األفراد كحقكقيـ الخاصة. -1
 جراءات الكقاية مف الجريمة.إقيادة  -2
 كالقبض عمى الجناة. جراءات اكتشافياإمكافحة الجريمة كاتخاذ  -3
 البحث الجنائي كتكفير األدلة البلزمة لتحقيؽ العدالة الجنائية كمساعدة ضحايا الجريمة. -4
 تطبيؽ القكانيف كاألنظمة السارية في الدكلة كحفظ النظاـ العاـ. -5
 تنفيذ أحكاـ القضاء. -6
 ميف كسائؿ النقؿ كالمكاصبلت.أإدارة نظـ السير كالمركر كت -7
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 ات الخاصة كالعامة.تأميف نظـ المعمكم -8
 ككذلؾ األمف االقتصادم كالثقافي. ،المحافظة عمى األمف السياسي بجميع متطمباتو -9

 تسيير الدكريات الشرطية كضماف التكاجد الشرطي الدائـ. -10
لى المؤسسات الدكلية كالدبمكماسية إباإلضافة  ،حراسة المؤسسات كالمقرات الحككمية -11

 كالقنصمية.
 .ماكف العامةألكاالحتفاالت كالمكاكب العامة في الطرؽ كا شراؼ عمى االحتجاجاتاإل -12
 .زيادة فرص نجاح التنمية فتكفير األمف كاالستقرار يكفر الطمأنينة لرؤكس األمكاؿ -13

مف خبلؿ القكة  -سابقة الذكر- كيعمؿ جياز الشرطة الفمسطيني لتحقيؽ الكظائؼ 
مركز شرطة  (21)تشار أكثر مف مناطؽ قطاع غزة، كالن جميعالبشرية لمشرطة المنتشرة في 

كالحفاظ عمى المكاطنيف كفض االشتباكات،  لالمحافظات الستقباؿ شكاك  جميعمكزعيف عمى 
، مف ا( شرطين 2500قكة المراكز تفكؽ ) أف   ...، داخؿ مناطؽ االختصاص، عممنا األمف العاـ

كما ىك مكضح  ،محافظات قطاع غزة جميعالمنتشرة في  اشرطين  (8433)قكة الشرطة  جماليإ
 التالي: في الجدكؿ

 ( يوضح توزيع قوة الشرطة عمى هحايظات قطاع غزة.3 2.جدول رقم )
 الهجهوع الهحايظة هسمسل

 1533 شهال غزة 1
 5897 غزة 2
 1083 الوسطي 3
 1351 خاىيوىس 4
 1146 ريح 5

 8010 الهجهوع
 

 2018العاهة لمتىظيم والدارةالهصدر: اإلدارة 
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َالفصلَالثالث

َالدراساثَالسابقت
 كيشتمؿ عمى:

 تهٍيد

 الدراسات التي تتعمق بهحور القيادة الستراتيجية 1.3

 الدراسات التي تتعمق بهحور جودة الحياة الوظيفية 2.3

 داء الهؤسسي.الدراسات التي تتعمق بهحور األ 3.3

 ابقة.الدراسات الس ىالتعميق عم 4.3

 أوجً التفاق والختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة 5.3

 هدى الستفادة هن الدراسات السابقة 6.3

 الفجوة البحثية 7.3
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 :تهٍيد
تعتبر الدراسات السابقة الركيزة األساسية التي يعتمد عمييا الباحث لمكصكؿ إلى مشكمة       

االستراتيجية  ة مف الدراسات البحثية التي ارتبطت بمكضكع القيادةالدراسة، كفيما يمي مجمكع
التي األىداؼ سردىا لمكقكؼ عمى أىـ  تـٌ  حيث ،كجكدة الحياة الكظيفية ككذلؾ األداء المؤسسي

كالتعرؼ إلى األساليب كاإلجراءات التي اتبعتيا، كأىـ النتائج  ،تمؾ الدراسات سعت إلى تحقيقيا
ىذه الدراسات، كمف خبلؿ تناكؿ الباحث لمدارسات السابقة  إلييات كالتكصيات التي تكصم

المرتبطة بعنكاف كمتغيرات الدراسة الحالية، سيتـ تصنيؼ الدراسات إلى ثبلث مجمكعات 
لكؿ متغير مف كذلؾ  (10) جنبيةأ ،(11عدد )عربية  ،(15عدد ) محمية :كىي ،رئيسية

ـ  ، الحالية متغيرات الدراسة حسب التسمسؿ الزمني مف األحدث إلى األقدـ عمى  ترتيبيا كقد ت
 النحك التالي:

 :ستراتيجيةالدراسات التي تتعمق بالقيادة ال 1.3

 الفمسطيىية:الدراسات 1.1.3 
ا عمى التطوير "  بعىوان ( 2018دراسة )ياسين، .1 ههارسات القيادة الستراتيجية وأثٌر

 ". دراسة تطبيقية عمى الجاهعات الفمسطيىية التىظيهي
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى ممارسات القيادة االستراتيجية كأثرىا عمى التطكير التنظيمي في 

استخداـ  الجامعات الفمسطينية بالمحافظات الجنكبية، كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـٌ 
المنيج الكصفي التحميمي، كتكٌكف مجتمع الدراسة مف جميع المكظفيف األكاديمييف كاإلدارييف 

جامعة فمسطيف( كعددىـ  -جامعة األزىر -الجامعات الفمسطينية ) الجامعة اإلسبلمية في
استخداـ االستبانة  ( مكظفنا، كاستخدـ الباحث أسمكب المسح الشامؿ لمجتمع الدراسة، كتـٌ 285)

( استبانة، بنسبة استرداد 253استرجاع ) كأداة رئيسة لجمع البيانات الضركرية، كقد تـٌ 
( لتحميؿ SPSSا استخدـ الباحث برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية )%(، كم88.8)

مستكل ممارسات القيادة االستراتيجية في  :أٌهٍا عدة، وتوصمت الدراسة إلى ىتائج البيانات.
عد %(، كجاء بي 66.2الجامعات الفمسطينية كاف بشكؿ عاـ بدرجة متكسطة كبكزف نسبي )

%(، كفي المرتبة األخيرة 67.80عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي ) تحديد التكجو االستراتيجي
تكجد عبلقة ذات داللة ، %(63.54تطكير رأس الماؿ البشرم بدرجة متكسطة، كبكزف نسبي )

إحصائية قكية طردية عند مستكل داللة بيف ممارسات القيادة االستراتيجية كالتطكير التنظيمي 
في  اا جكىرين سات القيادة االستراتيجية تأثيرن تؤثر ممار ، ةفي الجامعات الفمسطينية بقطاع غز 
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%( مف التبايف في المتغير التابع )التطكير 74.1التطكير التنظيمي، كقد فسرت ما نسبتو )
 التنظيمي(.

 اإلدارة شفايية تعزيز يي الستراتيجية القيادة عالقة"بعنكاف: ( 2017دراسة )الٍجين،  .2
 ".الفمسطيىي األهن قوى لدى
في تعزيز شفافية اإلدارة لدل قكل  االستراتيجيةلتعرؼ عمى عبلقة القيادة اىدفت الدراسة      

كف مجتمع الدراسة مف الضباط مف رتبة األمف الفمسطيني في المحافظات الجنكبية، كقد تكٌ 
، ضابطنا( 4750)نقيب فما فكؽ( بكزارة الداخمية داخؿ األجيزة األمنية، الذيف بمغ عددىـ )

، كتـ استرداد ا( ضابطن 355ة الطبقية التي بمغت )تمدت عينة الدراسة عمى العينة العشكائيكاع
%(، كقد استخدـ 13( استبانة بنسبة )45د )قٍ فى  %(، كتـٌ 87( استبانة، بنسبة استجابة )310)

، ( سؤالن 47متغيرم الدراسة بمعدؿ ) الباحث االستبانة كأداة لمدراسة، كأسئمة مكزعة عمى أبعاد
نت الدراسة كبيٌ  (.SPSSستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كبرنامج التحميؿ اإلحصائي )ا

 مفاأل كلقي  لدل دارةاإل شفافية تعزيز في يجابيةإ ارتباط عبلقة ليا االستراتيجية القيادة أف  
 لدل ستراتيجيةاال القيادة مع يجابيةإ ارتباط عبلقة ليا االدارية لشفافيةا نت أف  ، كما بيٌ الفمسطيني

 المصمحة عمى الخاصة المصمحة تغميب تجنب ضعؼككذلؾ أكضحت . الفمسطيني مفاأل كلقي 
 داللة ذات فركؽ . فيما أظيرت كجكداألمنية المؤسسة في كالضباط القيادات لدل العامة

 الجنس لمتغير تيعزل االستراتيجية القيادة عبلقة حكؿ المبحكثيف، استجابات بيف حصائيةإ
 ذات معنكية فركؽ كجدت الو كأنٌ  ،البكالكريكس لصالح العممي المؤىؿ كمتغير الذككر حلصال
 لمتغيرات تيعزل االستراتيجية القيادة عبلقة حكؿ المبحكثيف، استجابات بيف حصائيةإ داللة

 (.الخدمة سنكات العسكرية، الرتبة)

 بوزارة األهىية األزهات ارةإد يي الستراتيجية القيادة " دور :( بعىوان2017دراسة )اسميم،  .3
 الفمسطيىي". الوطىي واألهن الداخمية

مف الداخمي، كقياس قدراتيا لتعرؼ إلى دكر القيادة االستراتيجية بجياز األاىدفت الدراسة      
، كذلؾ مف خبلؿ دراسة أبعاد الفمسطينينية بكزارة الداخمية كاألمف الكطني مفي إدارة األزمات األ

اتيجية )نشر التعمـ التنظيمي، كتمكيف العامميف، كنشر الثقافة التنظيمية، كتفعيؿ القيادة االستر 
براز عبلقتيا كتأثيرىا بإدارة  التقنيات الحديثة كالتصكر االستراتيجي، كالرقابة التنظيمية(، كا 

في  مت الدراسة تكصيات مقترحة لتعزيز كتطكير دكر القيادة االستراتيجيةاألزمات األمنية، كقد  
كاستخدـ الباحث المنيج  الكصفي التحميمي، كاستخدـ االستبانة كأداة  إدارة األزمات األمنية.
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سمكب الحصر الشامؿ لتحميؿ العينة، كىي الرتب السامية في أكاعتمد  ،رئيسة لجمع البيانات
( 137تكزيع ) ، حيث تـٌ ا( ضابطن 137رائد فما فكؽ كعددىـ )مف الداخمي مف رتبة از األيج

نت الدراسة كبين  %(.96( استبانة، كقد بمغ نسبة االسترداد )132نة، استرد الباحث منيا )استبا
 %(.68.42درجة كبيرة )ب جاء مف الداخميكاقع ممارسة القيادة االستراتيجية في جياز األ أف  

لقيادة خبرة عممية في إدارة األزمات األمنية، كتقـك باستثمار جميع فيما أظيرف امتبلؾ ا
منية عداد خطط كبرامج متعددة لمتعامؿ مع األزمات األإ انات ليذا الغرض، كما تعمؿ عمى اإلمك

فيما أظيرت عدـ  %(.69.69اءت النتيجة بدرجة كبيرة )جكقد  ،لمكصكؿ لحالة مف الكقاية
 استجابات( بيف متكسطات α ≥ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) كجكد

عزل لمتغيرات )العمر، قيادة االستراتيجية في إدارة األزمات األمنية تي المبحكثيف حكؿ دكر ال
ى اإلدارم، عدد سنكات الخدمة، المحافظة التي يعمؿ مالمؤىؿ العممي، الرتبة العسكرية، المس

 بيا(.

ا الستراتيجية القيادة" بعنكاف:( 2017دراسة )السراج،  .4  الحياة جودة تحسين يي وأثٌر
 ."غزة بقطاع الحكوهية غير الهىظهات عمى اىيةهيد دراسة" الوظيفية

 في الكظيفية الحياة جكدة تحسيف في االستراتيجية القيادة ثرأ إلى التعرؼ الدراسة ىدفت     
 مف الدراسة مجتمع فكتككٌ  العالميف، نظر كجية مف غزة بقطاع الحككمية غير المنظمات
 ،مفردة( 338) بمغت عشكائية طبقية ةعين اختيار كتـٌ  ،الحككمية غير بالمنظمات العامميف

 تـ حيث ،البيانات لجمع كأداة االستبانة باستخداـ التحميمي الكصفي المنيج الباحثة كاستخدمت
 االحصائي التحميؿ برنامج استخداـ تـٌ  كما ،%(81.6) نسبتو ما أم استبانة( 279) استرجاع

(SPSS )كجكد عبلقة ىت الدراسةوقد بي   .البيانات كتحميؿ كمعالجة إلدخاؿ إحصائية كرزمة 
 لمعامميف الكظيفية الحياة جكدة كتحسيف االستراتيجية القيادة ممارسات بيف إحصائية داللة ذات
اكبيٌ  .غزة بقطاعة الحككمية غير المنظمات في  لممارسات إحصائية كداللة أثر كجكد نت أيضن

 الحككمية، غير المنظمات في مميفلمعا الكظيفية الحياة جكدة تحسيف في االستراتيجية القيادة
 تحديد البشرم، الماؿ رأس تطكير" :ىي التابع المتغير عمى المؤثرة المتغيرات أف   فتبيٌ  حيث
 تأثيرىا أف   فتبيٌ  المتغيرات كباقي" األخبلقية الممارسات عمى التأكيد االستراتيجي، التكجو
 المبحكثيف استجابات تكسطاتم بيف إحصائية داللة ذات فيما أظيرت كجكد فركؽ .ضعيؼ
 .الخدمة كلسنكات العمرية لمفئة تيعزل الحككمية غير المنظمات في القيادة االستراتيجية  حكؿ

ا  جكدة حكؿ المبحكثيف استجابات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد ككذلؾ أيضن
 .الخدمة لسنكاتك  العمرية لمفئة زلعٍ تي  الحككمية غير المنظمات في الكظيفية الحياة
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"دور القيادة الستراتيجية يي تحقيق الهيزة التىايسية يي  : عنكافب (2017دراسة )حهيد، .5
 ".وزارة األوقاف والشؤون الديىية

دكر القيادة االستراتيجية في تحقيؽ الميزة التنافسية في كزارة  إلىىدفت الدراسة التعرؼ      
لباحثة المنيج الكصفي التحميمي، كاالستبانة الدينية، كقد استخدمت ا ؤكفاألكقاؼ كالش

ف مجتمع الدراسة مف العامميف في المناصب اإلشرافية كالمقاببلت كأداة لجمع البيانات، كتككٌ 
، استخدمت (123ف الدينية البالغ عددىـ )ؤك )رئيس شعبة فما فكؽ( في كزارة األكقاؼ كالش

%(، 88.6استبانة صالحة لمتحميؿ بنسبة )( 109استرداد ) سمكب المسح الشامؿ، كتـٌ أالباحثة 
كف الدينية ؤ مستكل ممارسات القيادة االستراتيجية في كزارة األكقاؼ كالش نت الدراسة أف  كقد بيٌ 

الميزة التنافسية في كزارة  متغير مستكلفيما كاف  %(،67.5كزف نسبي )ب مرتفع بدرجة كبيرة
د عبلقة ذات داللة . فيما أظيرت كجك %(63.8زف نسبي )بك األكقاؼ كالشؤكف الدينية متكسط، 

بيف ممارسة القيادة االستراتيجية لدل العامميف في كزارة  (α≤0.05)إحصائية عند مستكل داللة 
كجكد أثر ذم داللة إحصائية . ككذلؾ أظيرت كف الدينية كتحقيؽ الميزة التنافسيةؤ األكقاؼ كالش
االستراتيجية لدل العامميف في كزارة  بيف ممارسات القيادة (α≤0.05)داللة  لعند مستك 

 األكقاؼ كالشؤكف الدينية كتحقيؽ الميزة التنافسية.

  الدراسات العربية: 2.1.3
لهستداهة االهىظهات  ءدور القيادة الستراتيجية يي بىا ":بعنكاف (2015ىي، ٍ)الج دراسة .1

 ."دود بالرياضدراسة هقارىة بين الٍيئة الهمكية بيىبع والهديرية العاهة لحرس الح"
مستكل تكافر ميارات القيادة االستراتيجية لدل القيادات بالييئة  إلىىدفت الدراسة التعرؼ      

الممكية بينبع كالمديرية العامة لحرس الحدكد بالرياض، كمعرفة مستكل أبعاد االستدامة المتحققة 
العبلقة ذات  إلىكالتعرؼ في الييئة الممكية بينبع كالمديرية العامة لحرس الحدكد بالرياض، 

الداللة اإلحصائية في آراء المبحكثيف بيف مستكل تكافر ميارات القيادة االستراتيجية في بناء 
ف مجتمع الدراسة مف مجتمعيف، األكؿ: القيادات في الييئة الممكية تككٌ ك المنظمات المستدامة، 

ير إدارة، رئيس قسـ( كالبالغ عددىـ يشغمكف المراتب الكظيفية اوتية )مدير عاـ، مد فبينبع كالذي
(، كالثاني: القيادات في المديرية العامة لحرس الحدكد بالرياض لمرتب اوتية )مقدـ، 141)

( كبمغت العينة 108(، كبمغت عينة الدراسة األكلى )275عقيد، عميد، لكاء( كالبالغ عددىـ )
تخدـ أداة االستبانة كأداة لجمع (، كاستخدـ الباحث أسمكب المنيج الكصفي، كاس162الثانية )
تكافر ميارات القيادة االستراتيجية لدل القيادات في الييئة الممكية بينبع نت الدراسة كبيٌ  البيانات.

 اككانت ىذه الميارات أكثر تكافرن ( 3.4874كالمديرية العامة لحرس الحدكد بالرياض بمتكسط )
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ا لدل قيادات المديرية العامة لحرس الحدكد ( عني3.7030لدل الييئة الممكية بينبع بمتكسط )
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ مستكل نت كما بيٌ  (.3.3449كالتي كاف متكسط تكافرىا )

تكافر ميارات القيادة االستراتيجية كمستكل أبعاد االستدامة المتحققة في المنظمتيف محؿ الدراسة 
 لصالح الذيف يعممكف بالييئة الممكية بينبع.

لضغوط العهل،  دور هٍارات القيادة الستراتيجية يي التٍيؤ"بعنكاف:  2012)دراسة )رحيهة،  .2
 ."دراسة تحميمية آلراء عيىة هن القادة العسكريين

دكر ميػػػارات القيػػػادة االسػػػتراتيجية بأبعادىػػػا الثبلثػػػة: )الرؤيػػػة،  بيافىػػػدؼ الدراسػػػة إلػػػى      
تنفيػػذ( فػػي التييػػؤ لضػػغكط العمػػؿ بأبعادىػػا السػػتة، كىػػي: )التييػػؤ لممكاجيػػة، التأمػػؿ ال ،التركيػػز

لممكاجيػة، المكاجيػة الكقائيػة، البحػث عػف الػدعـ الكسػيمي، البحػث عػف الػدعـ الكجػػداني كتجنػب 
لمذككريف، كأبعادىما الفرعيػة، المكاجية(، كذلؾ مف خبلؿ دراسة االرتباط كالتأثير بيف المتغيريف ا

فػي منظمتػي الػدفاع كالداخميػة، كاسػتخدـ  اا عسػكرين قائػدن  (42إذ طبػػؽ البحػث عمػى عينػة بمغػت )
اختبارىػا  اسػتخداـ االسػتبانة كػأداة لجمػع البيانػات، تػـٌ  الباحػث المػنيج الكصػفي التحميمػي، كقػد تػـٌ 

 كتـٌ  .األكلى لعبلقة االرتباط، كالثانية لمتأثير، كالثالثة لمفركؽمف خبلؿ ثبلث فرضيات، كانت 
 .التكصؿ إلى كجكد عبلقة ارتباط كتأثير بيف ميارات القيادة االستراتيجية كالتييؤ لضغكط العمؿ

دور القيادات الستراتيجية يي تطوير الهىظهات األهىية "بعنكاف:   2010)دراسة )الزغبي، .3
 ."العربية السورية والهدىية يي الجهٍورية

ية األمنية كالمدن دكر القيادات االستراتيجية في تطكير المنظمات إلىالتعرؼ ىدفت الدراسة      
، كذلػؾ مف خبلؿ نشر التعميـ التنظيمي، تمكيف العامميف، نشر في الجميكرية العربية السكرية

ف مجتمع الدراسة نظيمية. كقد تككٌ الثقافة التنظيمية، تفعيؿ التقنيات الحديثػة كتطكير اليياكؿ الت
عميد، لكاء(، كعددىـ مف الضباط العامميف بكزارة الداخمية السكرية مف رتبة )مقدـ، عقيد، 

كف االجتماعية، كالعمؿ ممف يشغمكف كظيفة ؤ ، إضافة إلى العامميف بكزارة الشا( ضابطن 200)
، كقد استخدـ الباحث المنيج ا( مكظفن 100ى كالثانية(، كعددىـ ))مدير، كمكظفي الفئة األكل

مكافقة أفراد مجتمع مت الدراسة إلى كتكصٌ  .الكصفي التحميمي باستخداـ االستبانة كأداة لمدراسة
و ال تكجد كأن   ،الدراسة عمى دكر القيادات االستراتيجية في تطكير المنظمات األمنية كالمدنية

الدراسة تجاه محاكر الدراسة حكؿ دكر فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة مكافقة أفراد مجتمع 
 االجميكرية العربية السكرية تبعن  القيادات االستراتيجية في تطكير المنظمات األمنية كالمدنية في
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ا تجاه محاكر الدراسة فركؽ دالة إحصائين فيما أظيرت كجكد  .لمتغيراتيـ الشخصية كالكظيفية
 .نظماتلعدد الدكرات في مجاؿ القيادة كتطكير الم اتبعن 

 جىبية:الدراسات األ 3.1.3
"تأثير القيادة الستراتيجية عمى أداء  نكاف:بع(Zia-ud-Din et al, 2017 ): دراسة  .1

 .الهوظفين"
Impact of Strategic Leadership on Employee Performance      

نت كبيٌ ىدفت الدراسة إلى تحديد العبلقة بيف القيادة االستراتيجية عمى أداء المكظفيف، 
كالمكظفيف في سبيؿ تعزيز أداء المكظؼ،  اإلدارةالقيادة االستراتيجية تخمؽ عبلقة نادرة بيف  أف  

ممشاركة في العمؿ بيف القيادة االستراتيجية ل سيطالك الدكر شاؼ تأثير تاك كفي ىذه الدراسة تـٌ 
بيف  استبانة( 130كأداء المكظؼ، تـ استخداـ العينات المبلئمة المأخكذة، حيث تـ تكزيع )

%(، 92.3بشكؿ صحيح بمعدؿ استجابة ) اجراؤىإتـ  استبانة،( 120المشاركيف في الدراسة، )
 ، لمتحقؽ مف العبلقة بيف المتغيرات.(SPSS)عبر برنامج  اتحميؿ البيانات إحصائين  كلقد تـن 

أظيرت فيما  ،ظفيفكمباشر عمى أداء المك  ميـالقيادة االستراتيجية ليا تأثير  نت الدراسة أف  كبيٌ 
 .النسيج مثمكا لمتابعة العمؿ يكمين دارييف العامميف في مؤسسات اإلالقادة ا أف  

داء التىظيهي يي "القيادة الستراتيجية واأل عنكاف:ب(kitonga  et al, 2016 ) دراسة  .2
 .كيىيا" -الهىظهات القيادية يي ىيروبي

Strategic Leadership Practices And Organizational Performance In Not-For-

Profit Organizations In Nairobi County In Kenya 

داء التنظيمي في ىدفت الدراسة لفحص العبلقة بيف ممارسات القيادة االستراتيجية كاأل
داء المؤسسي عمى المنظمات القيادية، تـ عمؿ دراسة لتقييـ ممارسات القيادة االستراتيجية كاأل

في منظمات غير ربحية في مقاطعة نيركبي في كينيا، كجدت  ا( مديرن 328) نت مفعينة تككٌ 
 يجابية بيف متغيرات القيادة االستراتيجية كاألداء التنظيمي، كجدت النتائج أف  إالدراسة عبلقة 

 التغير في مف  (%53.2) القيادة االستراتيجية خسرت أف  ( ك 0.730) االرتباط بمغمعامؿ 
ربحية الالمؤسسات غير  مديرمفي حاؿ استخداـ و قد أظيرت الدراسة أنٌ ك  األداء التنظيمي.

دراسة اقتراح  فيما تـٌ  و مف المرجع تحسيف أدائيـ التنظيمي بشكؿ كبير.القيادة االستراتيجية فإنٌ 
 القيادة االستراتيجية باعتبارىا طريقة لتعزيز األداء التنظيمي في المؤسسات الغير ربحية.
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 ."الهدارس العالقة بين القيادة الستراتيجية ويعالية": بعىـوان (Wiraporn et al, 2014) دراسة .3
Relationship between Strategic Leadership and School Effectiveness 

مسػتكيات القيػادة االسػتراتيجية، كمسػتكيات الفاعميػة فػي  إلىىػدفت الدراسػة التعػرؼ      
 ػ ػيف أداء القيػػادة االسػػتراتيجية، كفاعميػػة المػػدارس فػػي المجمػػس المحمػػي بالمػػدارس، كالعبلقػػة بػ

(Khon Kaen) ( 32بتايبلند، حيث طبقت عمى عينة مف ) امدرسن ( 217مدرسة، ك ) مديرى ،
ػتراتيجي، التنفيػػػذ الكصػػػؼ االسػػ)الحكػػػـ عمػػػى مسػػػتكل القيػػػادة مػػػف خػػػبلؿ العكامػػػؿ التاليػػػة:  كتػػػـٌ 

 أما فيما يخص الفاعمية في المدارس، فقد تـٌ  ،(االستراتيجي، الثقافة التنظيمية، التقييـ كالرقابة
خصػائص الطػبلب، إنجػػػاز الطػػػبلب، الرضػػػا عػػػف أداء )االعتماد عمى األبعاد التالية: 

مستكل  نت الدراسة أف  كبيٌ  .(نػػػاخ كبيئػػػة المدرسةالمدرسػػػيف، التغييػػػر كالتطػػػكير فػػػي المدرسػػػة، م
تطبيؽ القيادة االستراتيجية مرتفػع، كمػا كػاف لمتنفيػذ االسػتراتيجي أعمػى نسػبة تطبيؽ؛ بينما 

اليػػة مسػػتكل فع تكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف  ك  (.تكجيات المنظمة أقؿ نسبة، كىي )متكسطة
ككذلؾ  .ككػػاف لخصػػائص الطػػبلب أعمى نسبة؛ بينما إلنجازىـ أقؿ نسبة ،االمػػدارس كػػاف مرتفعػػن 

فيمػػا يتعمػػؽ بالعبلقػػة بػػيف القيػػادة االسػػتراتيجية كفعاليػػة المػػدارس، فقػػد بمػػغ معامػػؿ أظيرت 
قيػػػػػادة االسػػػػػتراتيجية أم عبلقػػػػػة مكجبػػػػػة بػػػػػيف الجكانػػػػػب المختمفػػػػػة لمR=0.520) ) االرتبػػاط

 .كفعاليػػػػػة المدارس، كىك ما يعزز مساىمتيا في تحسينيا

مت االستراتيجيت ءنعاللت بين انميبدة االستراتيجيت وانمىاا"بعنػكاف: (Lear, 2012): دراست  .4

 ."في انشركبث ذاث األداء انعبني بجنىة أفريميب
The relationship between strategic leadership and strategic 
alignment in high – performing in South Africa. 

مة ءىدفت الدراسة إلى البحث في أىمية المعايير الحرجة لمقيادة االستراتيجية كدرجة المكا     
استبانتيف كأداة في جمع  االنحياز( في المؤسسات ذات األداء العالي، كاستخدـ الباحثي (

ة األكؿ لتأسيس قيمة مكاف القيادة العميا عمى مجمكعة مختارة مف المعايير المعمكمات، االستبان
مة في المنظمات التي جرل عمييا البحث، ءالحرجة لمقيادة كاالستبانة الثانية لتحديد مستكل المكا

 ا( شخصن 200كاستخدـ المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة، جمع البيانات مف عينة مقدارىا )
ف القيادة االستراتيجية تؤثر بشكؿ أكأظيرت الدراسة  .ت ذات األداء المتميز( منظما6مف )

القيادة االستراتيجية ليا تأثير مباشر عمى األداء  كأف   ،إيجابي عمى المكائمة االستراتيجي
القيادة االستراتيجية الفعالة ليا أثر كبير في مساعدة المؤسسات عمى تحسيف  التنظيمي، كأف  
 .ك مف التنافس في البيئات المضاربةاألداء في ج
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 :بجودة الحياة الوظيفيةالدراسات التي تتعمق  2.3

 الفمسطيىية:الدراسات 1.2.3 
الدور الوسيط ألخالقيات العهل يي العالقة بين جودة " بعىوان: (2018دراسة ) أبو سهرة،  .1

 .لحياة الوظيفية واألداء الهؤسسي"ا
كسيط ألخبلقيات العمؿ في العبلقة بيف جكدة الحياة الكظيفية الدكر ال إلىىدفت الدراسة التعرؼ 

، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، لمؤسسي في المنظمات غير الحككميةداء اكاأل
ف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في المنظمات غير كاالستبانة كأداة لجمع البيانات، كتككٌ 

فأكثر، كتزيد ميزانيتيا عف مميكف  ا( مكظفن 25مغ عدد مكظفييا )الحككمية في قطاع غزة كالتي يب
عدد المنظمات التي  ( سنكات فأكثر، كبالتالي فإف  10ـ كعمرىا الزمنى )2016شيكؿ في عاـ 

(، حيث بمغ حجـ العينة 4986( منظمة كبمغ عدد العامميف فييا )53تمثؿ مجتمع الدراسة ىك )
 ى%( ، كتكصمت إل76.75استبانة صالحة لمتحميؿ بنسبة )( 274( مفردة، كتـ استرداد )357)

العامميف في المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة  جكدة الحياة الكظيفية لدل أف   ؛نتائج أبرزىا
 ا في العبلقة بيفا كسيطن خبلقيات العمؿ تمعب دكرن أ حصمت عمى درجة مكافقة بدرجة كبيرة ، كأف  

 حككمية.الغير المؤسسي في المنظمات جكدة الحياة الكظيفية كاألداء 

 الهؤسسات الحكوهية يي الوظيفية الحياة جودة واقع: "بعىوان(   2016)الشىطي، دراسة .2
 ."العهل بأخالقيات وعالقتً
 العامة كاإلسكاف، األشغاؿ كزارة في الكظيفية الحياة جكدة كاقع إلى التعرؼ الدراسة ىدفت     

 لتحقيؽ كاستخدـ الباحث كاإلسكاف، العامة األشغاؿ كزارة مكظفي لدل العمؿ بأخبلقيات كعبلقتيا
 مجتمع الشامؿ لجميع الحصر سمكبأ استخدـ كما. التحميمي الكصفي المنيج الدراسة أىداؼ
 الدراسة تكصمت كقد .البيانات لجمع كأداة االستبانة عمى امعتمدن  الكزارة، في العامميف مف الدراسة

 كىناؾ ،متكسطة بدرجة األشغاؿ العامة كزارة في الكظيفية الحياة دةجك  تكفر :أىميا نتائج لىإ
 مستكل تعزيز بضركرة الدراسة كأكصت .بالكزارة العامميف لدل العمؿ خبلقياتأ كبيف بينيا عبلقة
 في لمعامميف الفرصة تاحةا  ك  كاإلسكاف، األشغاؿ العامة كزارة في لمعامميف الكظيفية الحياة جكدة
 .كحؿ المشكبلت القرار اتخاذ عممية في كةبالمشار  الكزارة
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 لدى اللتزام التىظيهي تعزيز يي الوظيفية الحياة جودة أثر: "بعىوان( 2016 الحسىي، )دراسة .3
 ."غزة بقطاع الجتهاعية ونؤ الش وزارة يي الجتهاعيين الباحثين
 التنظيمي لدل ـااللتزا تعزيز في الكظيفية الحياة جكدة ثرأ إلى التعرؼ الدراسة ىدفت     

 لتحقيؽ أىداؼ الباحث كاستخدـ غزة، في االجتماعية كفؤ كزارة الش في االجتماعييف الباحثيف
 عمى كقد اعتمد الشامؿ، المسح طريقة استخداـ لىإ باإلضافة التحميمي، الكصفي المنيج الدراسة
في الكزارة كالبالغ  اعييفاالجتم الباحثيف مف الدراسة مجتمع فكتككٌ  البيانات، لجمع كأداة االستبانة
 لمستكل الكمي الحسابي المتكسط أف  : أىميا ،نتائج لىإ الدراسة تكصمت (. كقد195عددىـ )

 ف  أك  منخفضة، درجة كىي (% 43) بمغت قد االجتماعييف الباحثيف لدل الكظيفية الحياة جكدة
 تأثير كيكجد متكسطة، درجة كىي( % 50) بمغ قد التنظيمي االلتزاـ لمستكل المتكسط الحسابي

 بضركرة الدراسة كأكصت  .التنظيمي االلتزاـ تعزيز في المختمفة بأبعادىا الكظيفية لجكدة الحياة
 صرؼ انتظاـ خبلؿ مف كف االجتماعيةؤ الش كزارة في الكظيفية الحياة جكدة مستكل برفع االىتماـ
 االجتماعييف الباحثيف أماـ لفرصةا تاحةا  الكظيفي، ك  كاألماف االستقرار متطمبات كتكفير الركاتب،
 قدراتيـ كمياراتيـ. في الثقة يزيد مما القرارات اتخاذ في لممشاركة

 -لدى العاهمين اإلداري باإلبداع وعالقتٍا العهل حياة جودة: "( بعىوان2015دراسة )األستاذ،  .4
 ."جوال -الفمسطيىية الخموية التصالت شركة عمى هيداىية دراسة
شركة  في اإلدارم باإلبداع كعبلقتيا العمؿ حياة جكدة إلى التعرؼ راسةالد ىدفت     

الكصفي  المنيج الدراسة أىداؼ لتحقيؽ الباحث كاستخدـ جكاؿ، -الفمسطينية الخمكية االتصاالت
جميع  في الشركة في العامميف المكظفيف لجميع الشامؿ الحصر أسمكب عمى كاعتمد التحميمي،
 متتكصٌ  كقد .البيانات لجمع رئيسة كأداة االستبانة استخدـ كما (،195) عددىـ كالبالغ الفركع،
 درجة ككجكد أفراد الدراسة، قبؿ مف المكافقة مف عالية درجة كجكد: أىميا ،نتائج لىإ الدراسة
 بيف إيجابية كجكد عبلقة النتائج كأظيرت كما اإلدارم، اإلبداع فقرات عمى المكافقة مف عالية
 .جكاؿ -الخمكية الفمسطينية االتصاالت شركة في اإلدارم كاإلبداع العمؿ، حياة جكدة أبعاد

 الذم كاألماف الكظيفي باالستقرار، العاممكف بيا يشعر عمؿ بيئة تكفير بضركرة الدراسة كأكصت
 الكضع تتناسب مع عادلة أجكر كجكد إلى باإلضافة القرارات، اتخاذ في المشاركة مف مكنيـي

 تدريب، كعقد برامج اإلدارم، اإلبداع عمى يساعدىـ مما العاممكف فيو شيعي الذم االقتصادم
 .اإلبداعية األفكار لتطبيؽ االىتماـ مف المزيد عطاءا  ك  كتعمـ،
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ا الوظيفية الحياة جودة: "بعىوان ( 2014دراسة )هاضي،  .5  األداء الوظيفي هستوى عمى وأثٌر
 . " الفمسطيىية الجاهعات عمى تطبيقية دراسة لمعاهمين
الكظيفي  األداء مستكل عمى كأثرىا الكظيفية الحياة جكدة إلى التعرؼ الدراسة ىدفت     

الكصفي  المنيج الدراسة اىداؼ لتحقيؽ الباحث كاستخدـ. الفمسطينية الجامعات في لمعامميف
 ةمجتمع الدراس حجـ بمغ كقد البيانات، لجمع رئيسة كأداة االستقصاء قائمة استخدـ كما التحميمي،

 لىإ الدراسة تكصمت .طبقية عشكائية العينة ككانت (،344)     الدراسة عينة كبمغت (3254 )
 الكظيفي كاألداء الكظيفية جكدة الحياة أبعاد بيف إحصائية داللة ذات عبلقة كجكد: أىميا ،نتائج

 تقدـكال الترقي فرص الكظيفية تشمؿ الحياة جكدة ألبعاد اأيضن  ميـ تأثير كجكد مع لمعامميف
 .القرارات اتخاذ في الكظيفي، المشاركة كاألماف االستقرار االجتماعية، العبلقات الكظيفي،
 مستكيات الجامعاتجميع  عمى القرارات اتخاذ في الشفافية تحقيؽ ضركرة عمى الدراسة كأكصت

 قترحم لى نمكذجإ كالتكصؿ كالمرؤكسيف، العميا، اإلدارة بيف الةفعٌ  عبلقة كجكد تأميف خبلؿ مف
 الكظيفي مستكل األداء تطكير في المساىمة تطبيقو خبلؿ مف يتـ الكظيفية الحياة جكدة ألبعاد

 .لمعامميف

 الدراسات العربية: 2.2.3
عهال اتصالت الجزائر بورقمة  ى( بعىوان: " جودة الحياة الوظيفية لد2018دراسة زيىب ) .1

  .دراسة هيداىية عمى عيىة هن عهال اتصالت الجزائر"
 ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة مستكل جكدة الحياة الكظيفية لدل عماؿ اتصاالت الجزائر

أما  ،بكرقمة، كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كاالستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات
 71ف مف عماؿ اتصاالت الجزائر بكرقمة ، حيث بمغت عينة الدراسة )مجتمع الدراسة فتككٌ 

يعد معيار ظركؼ ك  ،لجكدة الكظيفية اىناؾ معاييرن  مت الدراسة إلى أف  ، تكصٌ  كعاممة(عامبلن 
، مستكل جكدة الحياة لدل عماؿ اتصاالت الجزائر بكرقمةالعمؿ ىك المعيار األكثر أىمية 

، ال يكجد اختبلؼ في درجات جكدة لدل عماؿ اتصاالت الجزائر بكرقمة االكظيفية كاف منخفضن 
ا لممؤىؿ العممي . يكجد اختبلؼ في يفية لدل عماؿ اتصاالت الجزائر بكرقمة تبعن الحياة الكظ

ا لسنكات الخدمة. كأكصت درجات جكدة الحياة الكظيفية لدل عماؿ اتصاالت الجزائر بكرقمة تبعن 
الدراسة باالىتماـ برفاىية العامميف بما يتناسب كطبيعة العمؿ داخؿ المؤسسة كقدراتيا المالية، 

ىتماـ إدارة المؤسسة إلى تحسيف نظاـ األجكر كالعبلكات كالمكافآت داخؿ المؤسسة، سعي كا 
كعدالة تكزيعيا لضماف استمرارية العامميف في تقديـ أقصى جيد ممكف في العمؿ، مما يسيـ 

، ضركرة تعزيز دكر معامميف، كرفع معنكياتيـ ككالئيـذلؾ في تكفير حياة كظيفية مستقرة ل
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صاصاتيـ لممشاركة في اإلدارة كاتخاذ القرارات التي تمس عمميـ داخؿ العامميف حسب اخت
المؤسسة، كتشجيعيـ عمى ذلؾ، لضماف تنفيذىا بشكؿ جيد، كيجب منح العامميف صبلحيات 
كافية تتبلءـ مع قدراتيـ كمؤىبلتيـ التي تمس عمميـ داخؿ المؤسسة، فيذا يجعؿ العامميف 

، كمنح في إنجاز األعماؿ بالشكؿ المطمكب فعاؿه  يـ دكره يـ ميمكف في عمميـ، كليشعركف بأن  
ى ال يشعر العاممكف بالظمـ، مما يضمف تحقيؽ فرص الترقية عمى أسس كقكاعد كاضحة حتٌ 

 أىداؼ المؤسسة بشكؿ جيد، كتمبية طمكحات العامميف.

ة الفاعمي عمى الوظيفية الحياة جودة أثر: "بعىوان م( 2017 والعضايمة) الٍاشهي دراسة .2
 ."ييٍا العاهمين ىظر وجٍة هن الرياض بهىطقة العسكرية الهستشفيات يي التىظيهية

 الفاعمية التنظيمية عمى كتأثيرىا الكظيفية، الحياة جكدة مستكل إلى التعرؼ الدراسة ىدفت     
 فييا، كاعتمدت العامميف نظر كجيو مف بالسعكدية الرياض بمنطقة العسكرية المستشفيات في

 في مف العامميف طبقية عشكائية عينة الباحث اختار كقد التحميمي، الكصفي المنيج عمى الدراسة
 تكزيع حيث تـٌ  رئيسية، كأداة االستبانة البيانات جمع عممية في كاستخدـ المستشفيات، ىذه
 الحياة جكدة مستكل أف: أىميا ،النتائج مف عدد لىإ الدراسة تكصمت كقد .استبانة (450)

 التنظيمية الفاعمية مستكل أف   كجد كما متكسطة، بدرجة كامف العامميف نظر ةكجيمف  الكظيفية
 ةدالل ذات فركؽ كجكد لىإ النتائج أشارت كما متكسطة، بدرجة كانت العسكرية في المستشفيات

كعدـ  كالخبرة، الجنسية لمتغير تعزل الكظيفية الحياة لجكدة المبحكثيف تصكرات في إحصائية
 االجتماعية، كالحالة العممي، كالمؤىؿ العمؿ، كجية ،العمر) لممتغيرات زلعتي  فركؽ كجكد

 بما لمترقيات ـكمبلئً  كاضح نظاـ كجكد عمى بالحرص الدراسة كأكصت .(كالنكع ،كطبيعة العمؿ
 كظركفو، العمؿ بيئة بتحسيف كاالىتماـ عاممييا، كطمكحات المستشفيات، تحقيؽ أىداؼ يضمف
 .كعاممييا العسكرية المستشفيات كمصمحة يتناسب، ابم جداكؿ العمؿ كتفعيؿ

لدى  اإلداري باإلبداع وعالقتٍا الوظيفية الحياة جودة: "بعىوان (2015)هحهود،  دراسة .3
 ."الهصرية بالجاهعات الترويجية ىشطةاأل  هسئولي
 دارمكاإلبداع اإل الكظيفية، الحياة جكدة مف لكؿ الفعمي الكاقع إلى التعرؼ الدراسة ىدفت     
 بيف جكدة العبلقة إلى التعرؼ ككذلؾ المصرية، بالجامعات التركيجية نشطةاأل مسئكلي لدل
المصرية،  بالجامعات التركيجية نشطةاأل مسئكلي لدل اإلدارم كاإلبداع الكظيفية، الحياة

استخدمت  كقد اإلدارم، اإلبداع ضكء في الكظيفية الحياة لجكدة المقترح التصكر إلى كالتعرؼ
 .االستبانة عمى البيانات جمع عممية في الباحث كاعتمد التحميمي، الكصفي المنيج دراسةال
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 الحياة الكظيفية، جكدة بيف ارتباط عبلقة كجكد: أىميا ،النتائج مف عدد لىإ الدراسة متكتكصٌ 
 عدبي  عبلقة لكؿ ككجكد المصرية، بالجامعات التركيجية نشطةاأل مسئكلي لدل اإلدارم كاإلبداع

 المعنكية المدعمة الظركؼ إتاحة القرارات، اتخاذ في المشاركة ) الكظيفية الحياة جكدة أبعاد مف
 عمؿ متكاممة( تكفير المكافآت، نظـ عدالة الكظيفي، كالتقدـ الترقي فرص العامميف، ألداء

 الدراسة أكصت كقد .المصرية بالجامعات التركيجية األنشطة مسئكلي لدل اإلدارم كاإلبداع
 الظركؼ إتاحة اتخاذ القرارات، في المشاركة الكظيفية) الحياة جكدة بأبعاد االىتماـ كرةبضر 

 كتكفير المكافآت، عدالة نظـ الكظيفي، كالتقدـ الترقي فرص العامميف، ألداء المدعمة المعنكية
 .ةالمصري التركيجية بالجامعات األنشطة مسئكلي لدل اإلدارم باإلبداع متكاممة"( لعبلقتيا عمؿ

( بعىوان " أثر عىاصر جودة الحياة الوظيفية عمى أداء 2017دراسة )العهرى واليايى،  .4
 الهوظف العام "دراسة تطبيقية عمى هوظفي الخدهة الهدىية يي الههمكة العربية السعودية".

رة في أداء مكظفي ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر عناصر جكدة الحياة الكظيفية المؤث     
الشخصية ككؿ مف ) األداء كتقييمو، ، كقياس مقدار الفركقات بيف العكامؿ دنيةالخدمة الم

المكظؼ مع الرؤساء كزمبلء العمؿ، كالحكافز  ، كالعبلقة االجتماعية التي تجمعالرضا الكظيفي
كاستخدمت استبانة  ،( اعتمدت الدراسة المنيج الكصفي التحميميالمادية كالمعنكية، كبيئة العمؿ

العربية السعكدية بطريقة في مجاؿ الخدمة المدنية في المممكة  ا( مكظفن 2500كزعت عمى )
ا عناصر جكدة الحياة الكظيفية األكثر تأثيرن  : أف  مت الدراسة إلى نتائج، أىميا. كتكصٌ عشكائية

زمبلء العمؿ، الرضا ) العبلقات االجتماعية التي تجمع المكظؼ مع الرؤساء ك  :عمى األداء ىي
لحكافز المادية كتقييـ األداء( كما كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية في ) األداء ، االكظيفي

الكظيفي ، كالرضا الكظيفي ، كالعبلقات التي تجمع المكظؼ مع الرؤساء كزمبلء العمؿ 
. كقد أكصت الدراسة بإعطاء مؤسسات المعنكية ، كالحالة االجتماعية (كالحكافز المادية ك 
، داءأكبر لعناصر جكدة الحياة الكظيفية المؤثرة في األداء ) كتقييـ األ االقطاع العاـ اىتمامن 

الرضا الكظيفي، العبلقة االجتماعية التي تجمع المكظؼ مع الرؤساء كزمبلء العمؿ ، كالحكافز 
كصت بإعادة النظر في طبيعة المكائح التنظيمية أعف طريؽ االشتراؾ في برامج تدريبية ( ، كما 

داء الكظيفي ا في مجاؿ الخدمة المدنية ، كاقتراح آلية لتعديميا لتبلئـ األين المعمكؿ بيا حال
المطمكب، كدراسة احتياجات مؤسسات الخدمة المدنية في تطكير أداء المكظفيف فييا كربطيا 

 باألىداؼ االستراتيجية لممنظمة. 
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 الدراسات األجىبية.3.2.3 
ا لالعه حياة جودة: "بعىوان swapan (2015)دراسة  .1  واللتزام الوظيفي الرضا عمى وأثٌر

 ."الهعموهات تكىولوجيا صىاعة قطاع عمى دراسة: التىظيهي
Quality of Work Life Metrics as a Predictor of Job satisfaction and 
Organizational Commitment: A Study with Special Reference to 
Information Technology Industry 

كااللتزاـ  الكظيفي، الرضا عمى العمؿ حياة جكدة أثر معرفة إلى التعرؼ الدراسة ىدفت     
عمى  الدراسة جريتكأي  اليند، في المعمكمات تكنكلكجيا صناعة قطاع في العامميف لدل التنظيمي

 الكصفي ، كاستخدمت المنيج(WIPRO, INFOSYS, TCS) اليند في شركات ( ثبلث3)
 ( 410 ) مككنة مف الدراسة عينة ككانت لمبحث، كأداة االستبانة تكاستخدم كما التحميمي،

: منيا عدة، نتائج لىإ الدراسة متتكصٌ  كقد .الدراسة مجتمع مف (4113 ) أصؿ مف امكظفن 
 )لمفئات عزلتي  فركؽ ككجكد تنظيمي، كالتزاـ رضا كظيفي ىناؾ كاف العمرية الفئة تقدمت ماكمٌ 

 الكظيفي، كالرضا الكظيفية، الحياة كجكد إلى حكؿ نظرتيـ ماعية(االجت الحالة الخبرة، العمرية،
 أكثر، العمؿ حياة بجكدة الشركات اىتماـ بضركرة الدراسة كأكصت .التنظيمي كااللتزاـ

  .كالمادم المعنكم كالتقدير المينية، بلمةكالسٌ  لؤلخطار، األمف كالتعرض في اكخصكصن 

 ."الصحة والتحقق هقياس تطوير:  العهل اةحي جودة: "بعىوان Swamy  (2015 ) دراسة .2
Quality of Work Life: Scale Development and Validation. 

يمة مال األبعاد في النظر خبلؿ مف كمكثكؽ صحيح مقياس كضع إلى الدراسة ىدفت     
في  الحجـ كالمتكسطة الصغيرة الميكانيكية الصناعات في بالمكظفيف الخاصة العمؿ حياة لجكدة

 كأداة لجمع االستبانة عمى كاعتمد التحميمي، الكصفي المنيج الباحث استخدـ كقد اليند، كارناتاكا
 كقد .الميكانيكي المجاؿ في يعممكف امكظفن  ( 1092 ) عمى الدراسة مجتمع مف البيانات
 عةالرئيسة التس األبعاد تحديد تـ دقى فى  العكامؿ تحميؿ بعد: أىميا ،نتائج لىإ الدراسة متتكصٌ 
ثقافة  العمؿ، بيئة: )كىي التبايف، إجمالي مف( % 82)كأكضحت ،العمؿ حياة لجكدة الميمة

الرضا  كالمرافؽ، كالمكافآت، التعكيضات كالتطكير، التدريب كالتعاكف، العبلقة المناخ، المنظمة،
 ىتماـاال بضركرة الدراسة كأكصت .(المكارد ككفاية ،العمؿ استقبللية الكظيفي، كاألمف ،الكظيفي
 .المنظمات العالمي في الصعيد عمى ألىميتيا العمؿ حياة جكدة بأبعاد
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 هؤشرات عمى باعتباري األىا وقوة العهل حياة جودة: "( بعىوانZilli & Ali  ,2015 ) دراسة .3
 ."اإلداريين الهوظفين عمى دراسة: التىظيهي اللتزام

Quality of Work Life and Ego-Strength as a Predictor of 
Organizational Commitment : study of Managerial Personnel. 

التنظيمي  بااللتزاـ لمتنبؤ مؤشرات باعتباره العمؿ حياة جكدة تأثير قياس إلى الدراسة ىدفت     
 مدينة في كالعاـ الخاص القطاع مديرم بيف الفرؽ كتحديد الخاصة، المؤسسات مديرم بيف

 حياة جكدة حكؿ المديريف كانطباعات تصكر تأثير فيـ لىإ اأيضن  لدراسةا كىدفت دليي اليندية،
 كتكصمت . المديريف مف (300) مف البيانات لجمع كأداة االستبانة الباحث استخدـ كقد .العمؿ
 التنظيمي إلى الكالء تشير التي الكحيدة ىي العمؿ حياة جكدة أف  : ىمياأ  مف ،نتائج لىإ الدراسة

 مديرم بيف فركؽ كجكد اأيضن  النتائج نتبيٌ  كقد الدراسة، لعينة المديريف مف فةكا المجمكعات في
 .الدراسة متغيرات عمى جميع قياسيا تـ التي الدراسة، متغيرات في كالخاص العاـ القطاعيف
  قكة األنا فيـ إلى ماسة بحاجة كالخاص العاـ القطاعيف في المنظمات بأف   الدراسة كأكصت

 يقكد ذلؾ حيث لدييـ، األنا لتقكية ليـ مناسبة عمؿ بيئة تكفير خبلؿ مف مديريف،ال لدل دارتياكا  
 .التنظيمي كالئيـ تحسيف إلى

 :األداء الهؤسسيالدراسات التي تتعمق  3.3

 الدراسات الفمسطيىية: 1.3.3
أثر التهكين اإلداري يي تحسين األداء الهؤسسي ( بعىوان: " 2018دراسة )حهدوىة،  .1

 ."لطبية العسكرية بالهحايظات الجىوبيةيي الخدهات ا
دكر أبعاد التمكيف اإلدارم في تحسيف األداء المؤسسي بالمؤسسات  إلىىدفت الدراسة التعرؼ 

تطكير االستبانة كأداة  الصحية العسكرية في الخدمات الطبية. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة، تـٌ 
ف مجتمع نيج الكصفي التحميمي. كتككٌ استخداـ الم ككذلؾ تـٌ  ،رئيسة لجمع البيانات الضركرية

لطبية كالبالغ عددىـ الدراسة مف جميع العامميف بالمؤسسات الصحية العسكرية في الخدمات ا
، حيث تـ ا( مكظفن 259، حيث قاـ الباحث باختيار عينة عشكائية طبقية بمغت )ا( مكظفن 797)

غايات التحميؿ اإلحصائي ( استبانة صالحة ل259كقد تـ استرداد ) ،( استبانة280تكزيع )
( SPSS%(. كاستيخدـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية )92.5بنسبة استجابة )
مستكل األداء المؤسسي كاف  أىميا: أف   عدة، نتائج مت الدراسة إلىكتكصٌ  لتحميؿ البيانات.

في األداء  اجكىرين  ار أبعاد التمكيف المختمفة تأثيرن %(. تؤث72.64بدرجة مرتفعة بكزف نسبي )
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مف التبايف فيو باستثناء بيعد التفكيض فمـ يكف لو (%56.8سرت ما نسبتو )المؤسسي، كقد في 
داء تأثير. عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات آراء المبحكثيف حكؿ األ

 . (الجنس، الفئة العمرية، المؤىؿ العممي، عدد سنكات الخدمة) :عزل لمتغيرالمؤسسي تي 

ا  :( بعىوان2018دراسة ) دٌميز،  .2 " جودة الخدهات الهقدهة يي الدوائر الضريبة وأثٌر
 داء التىظيهي لهكاتب الهحاسبة والتدقيق بقطاع غزة"يي تحسين األ

ريبة بكزارة المالية دكر أبعاد جكدة الخدمات المقدمة مف دكائر الض إلىىدفت الدراسة التعرؼ 
ىداؼ أ كجو نظر العامميف بمكاتب المحاسبة كالتدقيؽ، كلتحقيؽ  داء التنظيمي مففي تحسيف األ

كاستخداـ االستبانة كأداة رئيسة في جمع  ,الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي
ف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في مكاتب المحاسبة كالتدقيؽ البالغ عددىـ البيانات، كتككٌ 

, أىميا: لى نتائجمت الدراسة إكتكصٌ كب الحصر الشامؿ, مساستخداـ أ كتـٌ  ,ا( مكظفن 265)
الية كانت بشكؿ عاـ بدرجة جكدة الخدمات المقدمة مف دكائر الضريبة بكزارة الم مستكل
 كأفٌ  ,داء التنظيمي لمكاتب المحاسبة كالتدقيؽ كاف بدرجة متكسطةمستكل األ ، كأفٌ متكسطة

 .التنظيميداء األا في ا جكىرين أبعاد جكدة الخدمة تؤثر تأثيرن 

( بعىوان: " رأس الهال الفكري ودوري يي جودة األداء 2017)عبد الٍادي،  دراسة .3
دراسة تطبيقية عمى برىاهج التربية والتعميم بوكالة غوث وتشغيل الالجئين  –الهؤسسي 
UNRWA ." يي قطاع غزة 

المؤسسي في برنامج  رأس الماؿ الفكرم كدكره في جكدة األداءإلى ىدفت الدراسة التعرؼ      
راسة عمى المنيج , كاعتمدت الدةغكث كتشغيؿ البلجئيف في قطاع غز  التربية كالتعميـ بككالة

(  268سمكب الحصر الشامؿ لمجتمع الدراسة الذم بمغ )أاستخداـ  كتـٌ , الكصفي التحميمي
عيا عمى جميع تكزي, كقد تـ البيانات األكلية كأداة لمدراسة , كاستخدمت االستبانة في جمعامديرن 

%( مف االستبانات المكزعة. 93بنسبة ) ( استبانة,249, كتـ استرداد ) أفراد مجتمع الدراس
. درجة كبيرةببمغ  حيث تكافر معايير جكدة األداء المؤسسي في البرنامج مت الدراسةكقد تكصٌ 
كجكدة األداء كجكد عبلقة ارتباطية قكية مكجبة بيف مككنات رأس الماؿ الفكرم نت ككذلؾ بيٌ 

جكدة األداء  . كأظيرت أفٌ المؤسسي في برنامج التربية كالتعميـ في األكنركا في قطاع غزة
) رأس  :حصائية بكؿ مف المتغيراتإالمؤسسي في البرنامج تتأثر بصكرة جكىرية كذات داللة 

 .(العبلقاترأس الماؿ البشرم, رأس الماؿ  ,الماؿ الييكمي
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ا يي تحسين جودة ( بع2017)الغىام،  دراسة .4 ىوان: "أبعاد الهىظهة األخالقية ودوٌر
 األداء الهؤسسي يي الهستشفيات الفمسطيىية"

أبعاد المنظمة األخبلقية كدكرىا في تحسيف جكدة األداء إلى ىدفت الدراسة التعرؼ      
المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، 

ف مجتمع الدارسة مف العامميف في كؿ مف مستشفى غزة كتككٌ  .بانة كأداة لجمع البياناتكاالست
,كالعينة طبقية عشكائية لجميع (1082كالبالغ عددىـ ) ,األكركبي كمستشفى ناصر الطبي

( مفردة, كتـ 284, حيث بمغ حجـ العينة )ةكظيفية في المستشفيات قيد الدراسالمستكيات ال
مستكل  أف   الدراسةىتائج  ىتوقد بي   %( ,93بانة صالحة لمتحميؿ بنسبة )( است265استرداد )

ضح ذلؾ حيث اتٌ  ,جكدة األداء المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية في محافظات غزة مرتفع
كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية . كأظيرت %( 76.67مف خبلؿ حصكلو عمى كزف نسبي )

د المنظمة األخبلقية لدل العامميف في المستشفيات بيف أبعا( α≤0.05)عند مستكل داللة 
كجكد عبلقة ارتباطية طردية قكية . كبينت كذلؾ الفمسطينية كتحسف  جكدة األداء المؤسسي
بيف الممارسات األخبلقية كاألداء ( α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 

 .المؤسسي

لريادية يي تحسين هستوى األداء دور الخصائص ا "( بعىوان:2017)أبوسهرة،  دراسة .5
 الهؤسسي "دراسة تطبيقية عمى الجاهعات الفمسطيىية الخاصة ".

األداء المؤسسي  مستكلدكر الخصائص الريادية في تحسيف إلى ىدفت الدراسة التعرؼ     
كصفي كقد استخدـ الباحث المنيج ال ,ينية الخاصة العاممة في قطاع غزةفي الجامعات الفمسط

ف مجتمع الدراسة مف العامميف اإلدارييف كتككٌ  ,كاالستبانة كأداة لجمع البيانات ,يالتحميم
,كالعينة (259كاألكاديمييف في الجامعات الفمسطينية الخاصة في قطاع غزة البالغ عددىـ )

, حيث بمغ حجـ العينة لكظيفية في الجامعات قيد الدراسةطبقية عشكائية لجميع المستكيات ا
مت الدراسة ، كتكصٌ %(85ة )ب( استبانة صالحة لمتحميؿ بنس131كتـ استرداد ) ,( مفردة155)

, حيث سطينية الخاصة في قطاع غزة مرتفعمستكل األداء المؤسسي في الجامعات الفم أف  إلى 
كجكد عبلقة ذات داللة  تكأظير  .%(69.9اتضح ذلؾ مف خبلؿ حصكلو عمى كزف نسبي )

بيف الخصائص الريادية لدل العامميف في الجامعات ( α≤0.05)إحصائية عند مستكل داللة 
االفمسطينية الخاصة كتحسيف مستكل األداء المؤسسي كجكد أثر ذم داللة  . فيما بينت أيضن

ا لدل العامميف في بيف الخصائص الريادية مجتمعة معن ( α≤0.05)إحصائية عند مستكل داللة 
 الجامعات الخاصة كتحسيف مستكل األداء المؤسسي .
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 :الدراسات العربية 2.3.3
أثر القيادة التحويمية عمى األداء التىظيهي " :، بعىوان(2016دراسة )الرواد وآخرون ،  .1

 ."ىهوذج الهعادلة الٍيكمية -هن هىظور الدور الوسيط لمهسؤولية الجتهاعية لمشركات 
ي كالمسئكلية نظيمالدراسة إلى اختبار العبلقات بيف القيادة التحكيمية كاألداء الت ىدفت     

ا عمى المكظفيف يتـ تكزيع( 217)بمغ عددىا باستبانة, كتمثمت عينة الدراسة االجتماعية لمشركات
 يانات باستخداـ نمكذج المعادلة الييكمية.بتحميؿ ال كتـٌ  ،في شركات صناعة األدكية باألردف

 ألف   باإلضافةداء التنظيمي, يجابي عمى األإثير أالقيادة التحكيمية ليس ليا ت أف  نت الدراسة كبيٌ 
يجابي عمى المسؤكلية االجتماعية لمشركات, ككذلؾ المسئكلية إثير أالقيادة التحكيمية ليس ليا ت

 داء التنظيمي. عمى األ يجابيإاالجتماعية لمشركات ليس ليا تأثير 

: دور السموك التىظيهي يي أداء هىظهات األعهال ": بعىوان (2015دراسة )إبراٌيم ،  .2
لبىوك التجارية يي ولية دراسة عمى عيىة هن ا" بيئة الهىظهات الداخمية كهتغير هعدل 

 ."الخرطوم
دكر ًتحديد ؿ منظمات األعماء معرفة دًر السمًك التنظيمي في أداىدفت الدراسة إلى      

، اليدف اختيرت ثبلثة مصارف تجارية ًلتحقيق ىذاالسمكؾ التنظيمي في أداء ىذه المنظمات 
, استخدـ الدارس االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ة ممثمة لمقطاع المصرفي السكدانيينكع

( مفردة مف مجتمع الدراسة الذم يتككف مف 220األكلية مف عينة عشكائية طبقية بمغ حجميا )
 ( استبانة , كلقد تـٌ 190اإلدارات العميا كالكسطى كالدنيا بالمصارؼ المختارة , تـ استرجاع )

ا ىناؾ أثرن  أظيرت الدراسة أف  . ك استخداـ المنيج الكصفي التحميمي لمبلئمتو لطبيعة الدراسة 
انت . فيما بيٌ ا لمثقافة التنظيمية عمى مستكل كفاءة أداء المصارؼيجابين إ ا ىناؾ أثرن  أف  إلى  أيضن

أشارت , كما عمى مستكل كفاءة األداء بالمصارؼا لضغكط العمؿ كالصراع التنظيمي سمبين 
فعالية األداء بالمصارؼ المبحكثة تتأثر بالثقافة التنظيمية كضغكط العمؿ كالصراع  النتائج بأف  

جكدة األداء كااللتزاـ التنظيمي لمعامميف  أف  . كأكضحت التنظيمي كبيئة المنظمة الداخمية
بعض  راسة أف  ينت نتائج الدككذلؾ بٌ  ،ا بضغكط العمؿ كالصراع التنظيميبالمصارؼ يتأثراف سمبن 

أبعاد بيئة المنظمة الداخمية تعدؿ العبلقة بيف السمكؾ التنظيمي كاألداء بالمصارؼ التجارية 
 .كبعضيا ال يعدؿ العبلقة
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دور عهميات إدارة الهعرية يي تحسين األداء "( بعىوان: 2014دراسة )عيسى،  .3
 ."هشقالٍيئة التعميهية يي جاهعة د الهؤسسي " دراسة عمى عيىة هن أعضاء

دكر عمميات إدارة المعرفة في تحسيف األداء المؤسسي لدل  إلىىدفت الدراسة التعرؼ      
داللة الفركؽ في إيجابيات أفراد عينة البحث عمى  إلىالعامميف في جامعة دمشؽ , كالتعرؼ 

سنكات الخبرة, التكصيؼ  ,ات البحث : )المرتبة األكاديميةإدارة المعرفة كفؽ متغير  استبانة
 استبانة: )مي الكصفي, كاستخدمت أداة البحث, كقد اعتمد الباحث عمى المنيج التحميالكظيفي(

ككانت  ىيئة تعميمية في جامعة دمشؽ. ( عضكى 243( حيث شممت عينة البحث )إدارة المعرفة
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط إجابات كجكد  :التي تكصؿ إلييا الباحثأٌم الىتائج 
إدارة المعرفة كفؽ متغير المرتبة األكاديمية لصالح األفراد الذيف  استبانةالبحث عمى  أفراد عينة

ا إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كأظيرت أيضن  ،(ككف رتبة أكاديمية )أستاذ جامعييمتم
إدارة المعرفة كفؽ متغير سنكات الخبرة لصالح  استبانةمتكسط إجابات أفراد عينة البحث عمى 

 .سنة فأكثر (21فراد الذيف لدييـ سنكات خبرة)األ
أثر التهكين اإلداري يي األداء التىظيهي يي " ( بعىوان:2014دراسة )أبو عميم ،  .4

 ."الهستشفيات الخاصة يي عهان
أثر التمكيف اإلدارم في األداء التنظيمي في المستشفيات  إلىىدفت الدراسة التعرؼ      

اختيار عينة الدراسة  كتـٌ  ،حث المنيج الكصفي التحميمي السببيالخاصة في عماف , استخدـ البا
, ا مف فئة )مدير , نائب مدير, رئيس قسـ( فردن 250مف فئة شاغمي الكظائؼ اإلشرافية بكاقع )

( استبانة 250تكزيع ) كاستخدمت االستبانة لجمع البيانات مف أفراد العينة , إذ تـٌ  ،مشرؼ(
( استبانة صالحة 171( استبانة , كعدت )29كاستبعد منيا )( استبانة , 200استرد منيا )

خطية بيف متغيرات التمكيف اإلدارم )  كجكد عبلقة تشابكية أظيرت النتائج إلىك  لمتحميؿ .
التدريب , إعطاء المعمكمات المطمكبة , تفكيض السمطة , المشاركة كمتغيرات األداء التنظيمي ) 

ا إلى كجكد (, كأظيرت أيضن α ≤ 0.05)  ت مستكل معنكيةخدمة الزبائف , كالء الزبائف ( تح
 .أثر ذك داللة معنكية لمتغيرات التمكيف اإلدارم عمى متغير األداء التنظيمي
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 الدراسات األجىبية: 3.3.3
أثر استخدام وسائل التواصل الجتهاعي عمى "بعىوان : ، (Dodokh  ،2017دراسة )  .1

 ".شركات هىتجات البحر الهيت يي األردن األداء الهىظهي : دراسة هيداىية عمى
The Impact of Social Media Usage on Organizational Performance 
: A Field Study on Dead Sea Products Companies in Jordan. 

ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف أثر استخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي عمى األداء      
 المديريفجمع استبانات مف  , تـٌ فنتجات البحر الميت في األردات مالمنظمي في شرك

كؿ عمى البيانات البلزمة كالمشرفيف في عشريف شركة لمنتجات البحر الميت في األردف لمحص
كالمشرفيف  المديريف( استبانة صالحة لمتحميؿ التي تـ جمعيا مف 169جمع ) , حيث تـٌ لمتحميؿ

كير االستبانة كتحكيميا مف خبلؿ عرضيا عمى مجمكعة مف العامميف بالشركات أعبله , تـ تط
الدراسة كجكد أثر إيجابي ذك داللة إحصائية في المحكميف األكاديمييف , حيث أظيرت نتائج 

استخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي عمى األداء المنظمي في شركات منتجات البحر الميت في 
األردف مف حيث التكيؼ السريع كالكقت إلى السكؽ كخفض التكاليؼ كالرضا كاالبتكار , كما 

دف ىي شركات ذات مسئكلية محدكدة , معظـ شركات منتجات البحر الميت في األر  ف أف  تبيٌ 
 أظٍرتو . في حيف أف أقميا شركات مساىمة عامة , كمعظميا تعتبر شركات متكسطة الحجـ

لكسائؿ التكاصؿ االجتماعي بيف الشركات ذات  اعالين  اىناؾ استخدامن  الدراسة أف  ىتائج 
ذلؾ أشارت النتائج  إلىإضافة , االمسئكلية المحدكدة كخاصة الشركات الصغيرة كالجديدة نسبين 

إلى قمة استخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في الشركات المساىمة العامة كخاصة الشركات 
تنفيذ استخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي ال يقتصر عمى  الكبيرة كالقديمة , كبناء عمى ذلؾ فإف  
نما يشمؿ أيضن   مكظفيف كاإلدارييف .ا جميع أقساـ كعناصر الشركة كالمكظفي قسـ التسكيؽ كا 

ثقاية الهىظهة الهتعمهة، األداء بعىوان: ) (2016وآخرون،  Husseinدراسة ) .2
التىظيهي والبتكار الهؤسسي يي الهؤسسة العاهة لمتعميم العالي يي هاليزيا: دراسة 

 أولية (
Learning Organization Culture, Organizational Performance and 

Organizational Innovativeness in a Public Institution of Higher 

Education in Malaysia: A Preliminary Study 

إلى الكصكؿ لنظرة ثاقبة في تحقيؽ األداء التنظيمي كاالبتكار مف منظكر  الدراسةىدفت      
داء ا اختبار مستكل ثقافة المنظمة المتعممة كعبلقتيا مع األكخصكصن  ,ثقافة المنظمة المتعممة
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كمعرفة العبلقة بيف   ,التنظيمي كاالبتكار بيف األكاديمييف في مؤسسة التعميـ العالي في ماليزيا
 المنظمة المتعممة كاألداء التنظيمي، كمعرفة العبلقة بيف المنظمة المتعممة كاالبتكار التنظيمي.

في منصب ا مف مؤسسة التعميـ العالي أكاديمين ( 40)الحصكؿ عمى البيانات مف  كقد تـٌ 
التعميـ المستمر صاحب أعمى عبلقة مع األداء التنظيمي، في حيف كجد  محاضر. كقد كجد أف  

توصمت و  كبير مع االبتكار المؤسسي.  التعاكف كتعمـ الفريؽ لتككف مرتبطة إلى حدو  أف  
افة جميع أبعاد ثق تحميؿ االرتباط بيف المتغيرات يشير إلى أف   أف   :أىميا ،لىتائج الدراسة

ا عمى ا بكؿ مف األداء التنظيمي كاالبتكار. كىذا يدؿ أيضن ا كثيقن المنظمة المتعممة ترتبط ارتباطن 
جميع أبعاد المنظمة المتعممة عمى نفس القدر مف األىمية بالنسبة لؤلداء التنظيمي. كقد  أف  

عاكف كالتعمـ كفريؽ، كما ا بالتنظيـ األداء، تمييا التا كثيقن التعميـ المستمر يرتبط ارتباطن  كجد أف  
في تحقيؽ أداء  ميمةساىماف مساىمة التعاكف كالتعمـ الجماعي يي  تظير نتائج الدراسة أف  

 أفضؿ. 

بعىوان : ) تحميل األداء التىظيهي ، (Hatian and Irawan ،2015)  دراسة .3
 .باستخدام بطاقة األداء الهتوازن يي بىك جابرباىتن يي أىدوىيسيا (

The Analysis of Organization Performance using Balanced Scorecard at 

PT.Bank Jabar Banten 

ىدفت الدراسة إلى قياس األداء الكمي باستخداـ بطاقة األداء المتكازف كالتي لدييا أربعة      
, حيث استخدـ في البحث المنيج ء في بنؾ جابربانتف في أندكنيسياأبعاد لقياس أدا

مف البيانات الكصفية كالكمية تبعيا بالتحميؿ اإلحصائي  االذم جمع مزيجن ك  ،االستكشافي
حيث تـ في ىذا البحث تحميؿ األداء لبنؾ جابربانتف في  لمكصكؿ إلى نتائج الدراسة .

, حيث كانت األربعة لبطاقة األداء المتكازف كذلؾ بفحص مدل تطبيقو لؤلبعاد ؛أندكنيسيا
. (عد التعمـ كالنمككبي  ،عد العمميات الداخميةكبي  ،عد العمبلءكبي  ،لماليعد االبي ) :األبعاد األربعة ىي

عد العمبلء كقياس رضا جمع البيانات األكلية البلزمة لقياس رضا العمبلء في بي  حيث تـٌ 
. حيث تخداـ البيانات الثانكية لقياسيااس , كاألبعاد األخرل تـٌ كعد التعمـ كالنمالمكظفيف في بي 

مف العمبلء كالمكظفيف العامميف في بنؾ جابربانتف في أندكنيسيا ,  امككنن  اسةً الدر  كاف مجتمعي 
مف عمبلء  ( عميبلن 400يعممكف لدل البنؾ ك ) ا( مكظفن 100كتشكمت عينة الدراسة مف )

بنؾ جابربانتف يطبؽ بطاقة األداء المتكازف بنسبة  الدراسة إلى أف   مت ىتائج, وقد توص  البنؾ
 .فت كنسبة أداء جيدة%( كالتي صن82.45)
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 :التعميق عمى الدراسات السابقة 4.3

االستراتيجية كجكدة بعد استعراض الدراسات السابقة، تتضح أىمية مكضكعات القيادة  
كالتي تمثؿ  ،جياز الشرطة الفمسطينيةكالتي منيا  قطاع األمففي  كاألداء المؤسسي حياة العمؿ

ر دٍ تككف حديثة قى  بأفٍ  كاىتـ ،( دراسة سابقة36) احثكقد استعرض الببيئة تطبيؽ ىذه الدراسة. 
 كىي: ،ثبلثة مجاالت (، كقد تناكؿ2010-2018)المستطاع فكانت جميعيا خبلؿ الفترة 

دراسة، تكزعت بيف دراسات  (12): بمغ عدد دراسات ىذا المجاؿ االستراتيجيةالقيادة  .1
 راسات دكلية نسبتيا، كد%(25)، كدراسات عربية نسبتيا %(42)فمسطينية نسبتيا 

(33.)% 

دراسة، تكزعت بيف دراسات  (12): بمغ عدد دراسات ىذا المجاؿ جكدة حياة العمؿ .2
كدراسات دكلية %(، 33.5)، كدراسات عربية نسبتيا%(41.5)فمسطينية نسبتيا 

 %(.25)نسبتيا

، تكزعت بيف دراسات دراسة (11)بمغ عدد دراسات ىذا المجاؿاألداء المؤسسي:  .3
 %(.28)كدراسات دكلية نسبتيا%(، 36)، كدراسات عربية نسبتيا%(36)ة نسبتيا فمسطيني

 أوجً التفاق والختالف هع الدراسات السابقة:  5.3
 ما يمي: مى الدراسات السابقة اتضح لمباحثمف خبلؿ االطبلع ع

 تيجيةاالستراال تكجد دراسة فمسطينية ناقشت العبلقة بيف القيادة  عمـ الباحث و كعمى حدأنٌ  .1
فأغمب  ،في قطاع غزة جياز الشرطة الفمسطينيةفي كجكدة حياة العمؿ كاألداء المؤسسي 

كعميو تككف الدراسة الحالية  ،فقط كاألداء المؤسسي االستراتيجيةالدراسات تناكلت القيادة 
االتي تناكلت الثبلث مجا ىاألكل الشرطة كفي  الت مع بعضيما في قطاع غزة عمكمن

اخصك  الفمسطينية  .صن

تنكعت الدراسات السابقة في بيئة تطبيقيا بيف مدارس كجامعات ككميات كمصارؼ  .2
كلكف ىذه الدراسة تناكلت  ،كشركات كمراكز صحية كمؤسسات حككمية كجمعيات خيرية

 . بقطاع غزة الشرطة الفمسطينية

 تراتيجيةاالساتفقت الدراسة الحالية مع أغمب الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع القيادة  .3
كمتغير تابع  األداء المؤسسيكمتغير مستقؿ، فيما اتفقت مع الدراسات السابقة التي تناكلت 

، فيما اختمفت  كمتغير كسيط فييا جكدة حياة العمؿكف تلـ كاختمفت مع الدراسات التي 
الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة التي لـ تتناكؿ دكر القيادة االستراتيجية في 
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األداء المؤسسي، كاكتفت بدراسة القيادة االستراتيجية مع متغيرات أخرل، ككذلؾ مع 
 المتغيرات األخرل.

، كاتفقت ىذه الدراسة مع ةالتي تناكلتيا الدراسات السابق االستراتيجيةتنكعت أبعاد القيادة  .4
لقدرات تحديد التكجو االستراتيجي، استثمار ا) :ىي ،ستةأغمبيا في اشتماليا عمى أبعاد 

التنافسية، تطكير رأس الماؿ البشرم، دعـ الثقافة التنظيمية، التأكيد عمى الممارسات 
كدراسة  (Hitt ،2011كدراسة ) (2017،  اليجيف)األخبلقية، تنفيذ الرقابة المتكازنة( مثؿ 

األداء المؤسسي باالستفادة مف لمتغير التابع كىك افي ، كذلؾ األمر ( 2015،  القيسي)
ا األداء المتكازف لكابمف، كفيما يخص المتغير الكسيط جكدة الحياة الكظيفية اعتمادن بطاقة 

 (.2004المغربي ، ( كدراسة )2008جاد الرب ، )عمى دراسة 

اتفقت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في استخداميا المنيج الكصفي التحميمي مع  .5
 االستبانة.ككذلؾ في أداة جمع المعمكمات كىي  ،معظـ الدراسات

 هدى الستفادة هن الدراسات السابقة:  6.3
  االستراتيجية كجكدة أىمية كؿ مف القيادة  إلىبناء الفكرة العامة لمدراسة، حيث تـ التعرؼ

 .حياة العمؿ كاألداء المؤسسي

 .صياغة التعريؼ االجرائي لمصطمحات الدراسة 

 العممي، المسمى الكظيفي، سنكات  )الجنس، المؤىؿ: كىي ،تحديد متغيرات الدراسة المناسبة
 الخدمة(.

 .المنيج المستخدـ في الدراسة 

 كتحديد مجاالتيا كتطكيرىا. ،كىى االستبانة  ،فكرة بناء أداة الدراسة المستخدمة 

  حصائية.أساليب المعالجات اإل إلىالتعرؼ 

 كاالستغراؽ  جكانب القيادة التحكيمية جميعإثراء اإلطار النظرم لمدراسة مف خبلؿ اإللماـ ب
 الكظيفي كالسمكؾ اإلبداعي.

 .االستفادة مف مراجع الدراسات السابقة في إثراء الدراسة الحالية 

 :الفجوة البحثية 7.3
مكف مبلحظة نقاط التشابو ككذلؾ االختبلؼ بيف يي اسات السابقة مف خبلؿ االطبلع عمى الدر 

 الدراسة الحالية كالدراسات السابقة عمى النحك التالي:
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 ( هقارىة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة1 3.جدول رقم )
 ها ركزت عمية الدراسة الحالية ها ركزت عمية الدراسة السابقة البيان م
ركزت العديد مف الدراسات عمى دراسة القيادة  -1 الهوضوع .1

 :االستراتيجية كربطيا مع متغيرات أيخرل مثؿ
إدارة األزمات ( ، 2018التنظيمي )ياسيف، التطكير 
(، تعزيز شفافية االدارة )اليجيف، 2017)اسميـ، 
( ،  بناء 2017( ، الميزة التنافسية )حميد، 2017

( ، التييؤ 2015المنظمات المستدامة )الجيني ، 
( ، تطكير 2012لضغكط العمؿ )رحيمة ، 

( ، تحسيف جكدة 2010المنظمات األمنية )الزعبي ، 
 أداء العامؿ( ، 2017لحياة الكظيفية )السراج، ا

 Zia-ud-Din et( .أداء المكظفيف )2017)عبده، 
al, 2017 ، )األداء التنظيمي (kitonga  et al, 

 ,Wiraporn et al) التنظيمية الفعالية( ، 2016
 (.Lear, 2012) المكائمة االستراتيجية( ، 2014

ة جكدة زت العديد مف الدراسات عمى دراسركٌ  -2
 :الحياة الكظيفية كربطيا مع متغيرات أيخرل مثؿ

( 2018داء مؤسسي )أبك سمرة،أأخبلقيات ك 
(، االلتزاـ 2016أخبلقيات العمؿ )الشنطي، 

، Zilli & Ali،  2016التنظيمي )دراسة الحسني، 
، محمكد، 2015دارم )األستاذ، بداع اإل(، اإل2015
لفاعمية (، ا2014(، األداء الكظيفي )ماضي، 2015

(، أداء 2017كالعضايمة،       التنظيمية )الياشمي 
(، الرضا 2017المكظؼ العاـ )العمرل كاليافى، 

(، swapan ،2015الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي )
،   Swamy) لجكدة الحياة الكظيفيةتطكير مقياس 

 (.2018ككاقع الجكدة لحياة العمؿ )زينب، (.2015
ت عمى دراسة األداء ركزت العديد مف الدراسا -3

التمكيف  :المؤسسي كربطيا مع متغيرات أيخرل مثؿ
( ، جكدة الخدمة المقدمة 2018اإلدارم )حمدكنة ،

رأس الماؿ الفكرم )عبد اليادم، ( ، 2018)دىميز ،
( 2017( ، أبعاد المنظمة األخبلقية )الغناـ، 2017

( ،  القيادة 2017، الخصائص الريادية )أبك سمرة، 

الدراسة الحالية عمى  ركزت
العبلقة المباشرة كغير المباشرة 

مقيادة االستراتيجية كاألداء ل
قميؿ مف  ف  إحيث  ،المؤسسي

الدراسات تناكلت المتغيريف 
الدراسة الحالية  فٌ أبالدراسة.  كما 

كؿ دكر جكدة الحياة ستتنا
الكظيفية كمتغير ثالث كسيط في 
العبلقة بيف القيادة االستراتيجية 
كاألداء المؤسسي. كمف المبلحظ 

معظـ الدراسات تناكلت  فٌ أ
متغيريف منفصميف عف بعضيما 
كلـ تتناكؿ الثبلثة متغيرات 

 مجتمعة.
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)الركاد كآخركف ،  كالمسئكلية االجتماعية يةالتحكيم
 كبيئة المنظمة كمعدؿ ( ، السمكؾ التنظيمي2016

، عمميات إدارة المعرفة )عيسى، (2015)إبراىيـ ، 
 ،(2014دارم )أبك عميـ ، التمكيف اإل ( ،2014

،  Dodokhاستخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي )
 Hussein، ثقافة المنظمة المتعممة ) (2017

( ، استخداـ بطاقة األداء المتكازف 2016كآخركف، 
 .(Hatian & Irawan ،2015األداء )

فة لقد طبقت الدراسات السابقة عمى مجتمعات مختم هجتهع الدراسة .2
أبك  ;2018الجامعات الفمسطينية )ياسيف ،منيا 
 2014ماضي ،   ;2015،  محمكد ;2017سمرة ،

 2010قكل االمف )الزغبي ، ، ( 2014عيسى ،;
رحيمة ،  ;2017اليجيف ، ; 2017اسميـ ، ;

 المنظمات غير الحككمية )أبك سمرة ،،  (2012
،  (;kitonga,2016 2017السراج ،2018;

الشنطي ،  ;،2016الحسني ة )الكزارات الحككمي
،  (2017العمرم كاليافي ، 2017;حميد ،  2016;

كبرامج  المدارس،  (2015حرس الحدكد )الجيني ، 
 Hussein et al. ,2016 ; wiraporn et) التعميـ

al., 2014 ;، الشركات الخاصة 2017عبد اليادم)
( (Lear, 2012 ، 2015األستاذ; 

swapan,2015 swamy,2015;كاتب (. م
( ، شركات 2018المحاسبة كالتدقيؽ )دىميز ،
( ، المصارؼ 2016األدكية )الركاد كآخركف ، 

،  (hatian and Irawan,2015 2015;براىيـ ،إ)
الياشمي كالعضايمة  2018;المستشفيات )حمدكنة ، 

 (2014أبك عميـ ، ; 2017الغناـ  2018;، 

ىذه الدراسة ستركز عمى جميع 
الفمسطينية  منتسبي جياز الشرطة

في محافظات قطاع غزة في دكلة 
فمسطيف كىك قطاع حككمي 
شرطي لـ تتطرؽ أم مف 
الدراسات السابقة لو بالتطبيؽ 

كل األمف )الزغبي ، قي باستثناء 
اليجيف ; 2017اسميـ ، ; 2010
( 2012رحيمة ،  2017;، 

قكل األمف كالتي طبقت عمى 
 الفمسطيني كحرس الحدكد

 دفاعككزارة ال بالسعكدية
كليس  كالمنظمات األمنية بسكريا

، عمى جياز  الشرطة الفمسطينية
بينما الدراسة الحالية عف الدراسة 

عمى جميع  طيبقت، الحالية
العامميف بالشرطة الفمسطينية كمف 

 جميع الرتب العسكرية. 

تنكعت أماكف الدراسات السابقة ما بيف المحمية كالتي  الهكان .4
اسات العربية كالتي طبقت طبقت في فمسطيف كالدر 

في )سكريا كالسعكدية األردف، العراؽ( كالدراسات 
اليند  –تركيا  –جنبية كالتي طبقت في   ) ماليزيا األ
  .أندكنيسيا( -فريقياأجنكب  –كينيا  -تايكاف –

في محافظات  أجريف ىذه الدراسة
 قطاع غزة بدكلة فمسطيف.

 لسابقةإعداد الباحث بالعتهاد عمى الدراسات ا
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 :تهٍيد
جرا نجاز الجانب التطبيقي مف إا يتـ مف خبللو ا رئيسن ءاتيا محكرن تعتبر منيجية الدراسة كا 

الدراسة, كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتكصؿ 
إلى النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة, كبالتالي تحقؽ 

ا لممنيج المتبع تناكؿ ىذا الفصؿ كصفن  عمى ذلؾ كبناءن قيقيا. األىداؼ التي تسعى إلى تح
كمجتمع كعينة الدراسة, ككذلؾ أداة الدراسة المستخدمة كطريقة إعدادىا ككيفية بنائيا كتطكيرىا, 
كمدل صدقيا كثباتيا, كينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات 

 يمي كصؼ ليذه اإلجراءات. كاستخبلص النتائج, كفيما

 :سةراهىٍج الد 1.4
الذم  التحميمي الكصفي المنيج باستخداـ الباحث قاـ الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف

مككناتيا  بيف بياناتيا، كالعبلقة كتحميؿ الدراسة، مكضكع الظاىرة كصؼ خبللو مف يحاكؿ
الحمداني  كيعرؼ .تحدثيا تيال كاوثار تتضمنيا التي كالعمميات حكليا تطرح التي كاوراء

"المنيج الذم يسعى لكصؼ الظكاىر أك : وبأن   التحميمي الكصفي المنيج (100:2006)
األحداث المعاصرة، أك الراىنة فيك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير المنظـ لكصؼ ظاىرة أك 

لدارسة مشكمة، كيقدـ بيانات عف خصائص معينة في الكاقع، كتتطمب معرفة المشاركيف في ا
 كالظكاىر التي ندرسيا كاألكقات التي نستعمميا لجمع البيانات". 

 وقد استخدم الباحث هصدرين أساسين لمهعموهات:
مصػػادر  ىفػػي معالجػػة اإلطػػار النظػػرم لمدراسػػة إلػػ و الباحػػث: حيػػث اتجػػالهصــادر الثاىويــة .1

ات العبلقة، كالدكريات الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذ :كالتي تتمثؿ في ،البيانات الثانكية
كالمقػػاالت كالتقػػػارير، كاألبحػػػاث كالدراسػػات السػػػابقة التػػػي تناكلػػت مكضػػػكع الدارسػػػة، كالبحػػػث 

 كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.
جمػػػع  ىإلػػػ نػػػب التحميميػػػة لمكضػػػكع الدراسػػػة لجػػػأ الباحػػػث: لمعالجػػػة الجكاالهصـــادر األوليـــة .2

 ا ليذا الغرض.داة رئيسة لمدراسة، صممت خصيصن كأ االستبانةالبيانات األكلية مف خبلؿ 

 الدراسة: وعيىة هجتهع  2.4
يتككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في جياز الشرطة الفمسطينية بقطاع غزة   

 فقد تـٌ لكبر حجـ مجتمع الدراسة كلتكفير الكقت كالتكمفة ا، كنظرنا ( مكظفن 8010كالبالغ عددىـ )
البيانات البلزمة لمدراسة. كباستخداـ معادلة  جمع لطبقية العشكائية بيدؼاستخداـ طريقة العينة ا
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( تكزيع 1.4. كيكضح الجدكؿ رقـ )مكظفان ( 367حجـ عينة الدراسة يتككف مف ) ثامبسكف فإف  
 أفراد مجتمع الدراسة حسب الرتب العسكرية مف عينة الدراسة كالتالي:

 وزيع أيراد هجتهع الدراسة( : ت1 4.جدول رقم )
 الستباىات الهستمهة حجم العيىة عدد القوة القوة الرئيسة

 28 612 لواء( –رتب ساهية )رائد 

 156 3402 (ىقيب-هالزم شرايية )إرتب 

 183 3996 ضباط صف وأيراد

 300 367 8010 اإلجهالي

 2018  -لتنظيمي لقكل األمف الفمسطيني  كلبيانات ىيئة التنظيـ كاإلدارة لمييكؿ ا ابيانات غير منشكرة كفقن 

 ، حيث تـٌ الرتب العسكريةحسب العشكائية الطبقية قاـ الباحث باستخداـ طريقة العينة ك 
 (%81.08) بنسبة استبانة (300)كقد تـ استرداد  ،عمى مجتمع الدراسة استبانة(370) تكزيع
 (:Moore,2003) ف المعادلة التاليةحساب حجـ العينة م كقد تـٌ 

2

2

Z
n

m

 
  
 

       (1) 

 حيث:  
Zمثبلن : القيمة المعيارية ال( مقابمة لمستكل داللة معمكـ :Z  =1.96  لمستكل داللةα≤0.05.) 
m (. 0.05: عبر عنو بالعبلمة العشرية ) مثبلن )الخطأ اليامشي(: كي± 

 الة المجتمعات النيائية مف المعادلة اوتية:ثـ يتـ تصحيح حجـ العينة في ح
(2)   n الميعىٌدؿ   = 

1 

nN

N n
         

 حجـ العينة يساكم: ( نجد أف  1، كباستخداـ المعادلة )حجم العيىة Nحيث تمثؿ 
2

1.96
384

2 0.05

 
  

 
n 

 ( يساكم: 2حجـ العينة الميعىٌدؿ باستخداـ المعادلة ) فإف   ،N   =8010مجتمع الدراسة  ف  إحيث 
= 6.366

13848010

8010384





 nالميعىٌدؿ   

  عمى األقؿ. ا( مكظفن 367حجـ العينة المناسب في ىذه الحالة يساكم ) كبذلؾ فإف  
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 :العيىة الستطالعية
مف  عشكائية، تـ اختيارىـ بطريقة استبانة( 40ف )نت عينة الدراسة االستطبلعية مكٌ تك

بغرض تقنيف أداة الدراسة، كالتحقؽ مف  العامميف في جياز الشرطة الفمسطينية بقطاع غزة
حصائي رغبة في استبعادىا مف التحميؿ اإل ، كقد تـٌ صبلحيتيا لمتطبيؽ عمى العينة األصمية

  الحصكؿ عمى نتائج أكثر دقة.

 :أداة الدراسة 3.4
كذلؾ لميزاتيا  ؛األكلية البيانات عمى ستخداـ االستبياف كأداة رئيسة لمدراسة لمحصكؿا تـٌ 

العديدة كالتي مف ضمنيا تكفير الكقت كالتكمفة كالجيد، باإلضافة إلمكانية جمع أكبر عدد مف 
ء فرصة لممبحكث لئلجابة عمى عطاقصير، كارتفاع نسبة االسترداد، كا  االستبانات بكقت 

دكر جكدة الحياة الكظيفية كمتغير كسيط في العبلقة بيف  " حكؿ استبانةإعداد  تـٌ ك  ،ةسئماأل
 ،"محافظات غزة -القيادة االستراتيجية كاألداء المؤسسي لدل العامميف بجياز الشرطة الفمسطينية

 :ىي ,أقساـ رئيسة أربعةتتككف مف حيث 
جنس, الرتبة العسكرية, المؤىؿ ال):لممستجيبيف البياىات الشخصيةكىك عبارة عف القسم األول: 

 .(العممي, سنكات الخدمة
 (6)عمى , مكزعفقرة (35), كيتككف مف القيادة الستراتيجيةكىك عبارة عف  القسم الثاىي:

 ( 2015، القيسي) (،Hitt ،2011، )(2017، اليجيف)باالعتماد عمى دراسة كؿ مف  مجاالت
 :كىي

  .ات( فقر 6, كيتككف مف )تحديد التوجً الستراتيجي :األول الهجال
 .ات( فقر 6, كيتككف مف )استثهار القدرات التىايسية: الثاىي الهجال
 .ات( فقر 6, كيتككف مف )تطوير رأس الهال البشريالثالث:  الهجال
 .ات( فقر 6كيتككف مف ), دعم الثقاية التىظيهية الرابع: الهجال

 ( فقرات.6تككف مف )كي, التأكيد عمى الههارسات األخالقيةالهجال الخاهس: 
 ( فقرات.5كيتككف مف ), تىفيذ الرقابة الهتوازىةالهجال السادس: 

باالعتماد عمى دراسة  ة( فقر 13, كيتككف مف )جودة الحياة الوظيفيةكىك عبارة  القسم الثالث:
 (.Swamy,2015(، )2004(، )المغربي، 2017كؿ مف )العمرم كاليافي، 

باالعتماد عمى دراسة كؿ مف  ة( فقر 12, كيتككف مف )ء الهؤسسياألداكىك عبارة  القسم الرابع:
(Musau, 2016 )( 2014بك عميـ ، أك.) 
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ف ما اقتربت الدرجة مبحيث كمٌ  انةلفقرات االستب (10-1)استخداـ المقياس مف  كقد تـٌ 
( 2.4عمى المكافقة العالية عمى ما كرد في العبارة كالعكس صحيح، كالجدكؿ التالي )  دؿٌ  (10)

 يكضح ذلؾ:
 درجات الهقياس الهستخدم يي الستباىة (42. جدول )

 الستجابة
هوايق 
بدرجة 
 قميمة جدا

هوايق  
بدرجة كبيرة 

 جدا
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة

 :الستباىةخطوات بىاء  4.4
كظيفيػة كمتغيػر كسػيط دكر جػكدة الحيػاة ال " إلػىلمتعػرؼ بإعداد أداة الدراسػة  قاـ الباحث 

 -في العبلقة بيف القيادة االستراتيجية كاألداء المؤسسي لدل العػامميف بجيػاز الشػرطة الفمسػطينية
 : االستبانةالخطكات التالية لبناء  "، كاتبع الباحث محافظات غزة

الدراسػػات السػػابقة ذات الصػػمة بمكضػػكع الدراسػػة, كاالسػػتفادة ك  اإلدارماألدب عمػػى  االطػػبلع -1
 كصياغة فقراتيا. االستبانةفي بناء  منيا

 .كفقراتيا االستبانة مجاالتمف أساتذة الجامعات كالمشرفيف في تحديد  ااستشار الباحث عددن  -2
 .االستبانةالرئيسة التي شممتيا  مجاالتالتحديد  -3
 .مجاؿتحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ  -4
 في صكرتيا األكلية.  االستبانةتـ تصميـ  -5
 بؿ المشرؼ.ح االستبانة مف قً تـ مراجعة كتنقي -6
 الجامعػػػات مػػػف المحكمػػيف مػػف أعضػػػاء ىيئػػة التػػػدريس فػػي (10عمػػى ) االسػػػتبانةتػػـ عػػرض  -7

 الفمسطينية المختمفة.
مػػف حيػػث الحػػذؼ أك اإلضػػافة  االسػػتبانةراء المحكمػػيف تػػـ تعػػديؿ بعػػض فقػػرات آفػػي ضػػكء  -8

  النيائية.في صكرتيا  االستبانةكالتعديؿ, لتستقر 

 باىة:صدق الست 5.4
 يقيس االستبياف ما كضع لقياسو" )الجرجاكم، " أفٍ :صدؽ االستبانة يعني  

تدخؿ في  "شمكؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أفٍ  :(، كما يقصد بالصدؽ2010:105
التحميؿ مف ناحية، ككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف 

 بطريقتيف: االستبانةالتأكد مف صدؽ  (. كقد تـٌ 179:2001ف، يستخدميا" )عبيدات كآخرك 
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 الهحكهين "الصدق الظاٌري": آراء صدق -1
 في المتخصصيف المحكميف مف عددنا الباحث يختار أفٍ  يقصد بصدؽ المحكميف "ىك

 االستبانةعرض  ( حيث تـٌ 107:2010الدراسة" )الجرجاكم، مكضكع المشكمة الظاىرة أك مجاؿ
المجاالت األكاديمية كاإلدارية متخصصيف في ( 11)المحكميف تألفت مف عمى مجمكعة مف
 ,وراء المحكميف (، كقد استجاب الباحث4كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ) كالمينية كاإلحصائية

كقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة، كبذلؾ خرج االستبياف في 
 (.1الممحؽ رقـ )انظر  -صكرتو النيائية 

 صدق الهقياس: -2
 Internal Validity: التساق الداخمي أوًل 

 المجاؿمع  االستبانةيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات 
كذلؾ مف خبلؿ  ؛لبلستبانةىذه الفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي  والذم تنتمي إلي

 مجاؿكالدرجة الكمية لم االستبانة مجاالتبيف كؿ فقرة مف فقرات  حساب معامبلت االرتباط
 نفسو.
 " القيادة الستراتيجية " لـالتساق الداخمي  -

" هجال " تحديد التوجً الستراتيجيهعاهل الرتباط بين كل يقرة هن يقرات  (3 4.جدول )
 والدرجة الكمية لمهجال

 الفقرة م

ون
رس
 بي
هل
هعا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
هال
لحت

ة ا
قيه
ال

(
Si

g
). 

1.  
تمتمؾ إدارة الجياز رؤية طكيمة المدل تستند إلى تحميؿ دقيؽ لمبيئة الداخمية 

 كالخارجية.
 تحرص إدارة الجياز عمى تحديد رؤية استراتيجية ليا تتسـ بالكضكح كالدقة.  .2

3.  
مكضكعة كاإلمكانيات المتاحة لدل إدارة ـ بيف األىداؼ االستراتيجية الؤ يكجد تبل
 الجياز.

4.  
تسعى إدارة الجياز لبلستفادة مف تجارب األجيزة الشرطية األخرل في تحديد 

 التكجو المستقبمي ليا.
 تسعى إدارة الجياز إلى إقناع مكظفييا بتكجياتيا االستراتيجية.  .5
 عمى كضع خطط استراتيجية تتفؽ مع رسالتيا. تعتمد إدارة الجياز  .6
 .α ≤ 0.05عند مستكل داللة  اؿ إحصائين االرتباط دا *



 99 

تحديد التكجو ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 3.4جدكؿ )يكضح 
الة عند مستكل معامبلت االرتباط المبينة د ف أف  " كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيٌ االستراتيجي 

 لقياسو. عى ضً ا كي مى لً  اكبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقن ,  α≤ 0.05معنكية 

هعاهل الرتباط بين كل يقرة هن يقرات هجال " استثهار القدرات التىايسية "  :(4 4.جدول )
 والدرجة الكمية لمهجال

 الفقرة م

ون
رس
 بي
هل
هعا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
هال
لحت

ة ا
قيه
ال

(
Si

g
). 

 تمتمؾ إدارة الجياز المباني كالتجييزات كالمعامؿ المبلئمة لؤلعماؿ الشرطية.  .1
 تسعى إدارة الجياز المتبلؾ مكارد كقدرات تكنكلكجية متطكرة.  .2

3.  
تحرص إدارة الجياز عمى تسجيؿ براءات اختراع كابتكارات لصالح العمؿ 

 الشرطي.

إدارة الجياز إلى تكفير التمكيؿ الكافي لتنفيذ مشركعات كأعماؿ تسعى   .4
 ابتكارية جديدة.

 تستحكذ إدارة الجياز عمى ميزات أفضؿ مقارنة باألجيزة األمنية األخرل.  .5
 تقدـ إدارة الجياز خدماتيا المتنكعة لمجميكر بكفاءة كفعالية.  .6
 .α ≤ 0.05عند مستكل داللة  اؿ إحصائين االرتباط دا *

استثمار القدرات ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 4.4جدكؿ )يكضح 
معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل  ف أف  " كالدرجة الكمية لممجاؿ, كالذم يبيٌ  التنافسية
 قياسو.لً  عى ضً ا كي مى كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لً  , α≤ 0.05معنكية 
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هعاهل الرتباط بين كل يقرة هن يقرات هجال " تطوير رأس الهال البشري " : (5 4.جدول )
 والدرجة الكمية لمهجال

 الفقرة م
ون
رس
 بي
هل
هعا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
هال
لحت

ة ا
قيه
ال

(
Si

g
). 

 ميف.تعمؿ إدارة الجياز عمى تنظيـ البرامج التدريبية المتنكعة لمعام  .1
 تشجع إدارة الجياز عمى العمؿ بركح الفريؽ الكاحد كالعمؿ الجماعي.  .2

تتضمف سياسات إدارة الجياز استقطاب كاختيار الكفاءات القادرة عمى اإلبداع   .3
 كاالبتكار في العمؿ.

 باستمرار. تساعد إدارة الجياز عمى تطكير الميارات المتنكعة لمعامميف  .4
 ئ إدارة الجياز العامميف لدييا ذكم األداء المتميز.تيكافً   .5
 يكجد لدل إدارة الجياز برنامج متكامؿ لبناء معارؼ تراكمية لمعامميف.  .6

 .α ≤ 0.05عند مستكل داللة  ااالرتباط داؿ إحصائين    *

تطكير رأس الماؿ  " مجاؿبيف كؿ فقرة مف فقرات  ( معامؿ االرتباط5.4جدكؿ )يكضح 
 مستكلمعامبلت االرتباط المبينة دالة عند  ف أف  ، كالذم يبيٌ مجاؿكالدرجة الكمية لم " البشرم
 قياسو.لً  عى ضً كي  امى لً  صادقان  المجاؿكبذلؾ يعتبر  ,α ≤ 0.05معنكية 

قرة هن يقرات هجال " دعم الثقاية التىظيهية " هعاهل الرتباط بين كل ي :(6 4.جدول )
 والدرجة الكمية لمهجال

 الفقرة م

ون
رس
 بي
هل
هعا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
هال
لحت

ة ا
قيه
ال

(
Si

g
). 

 تسعى إدارة الجياز إلى نشر القيـ كالمعتقدات التي تنسجـ مع استراتيجيتيا المتبعة.  .1
 بحرية كاستقبللية.تيشجع إدارة الجياز العامميف عمى التصرؼ   .2
 تغرس الثقافة التنظيمية لمجامعة األفكار التي تيعزز مف قيمة العمؿ.  .3
 تيكلي إدارة الجياز أىمية كبيرة لؤلفكار الجديدة كغير المألكفة مف العامميف.  .4

5.  
.إلخ( . )تفكيض، مشاركة، :تعمؿ إدارة الجياز عمى تمكيف العامميف مثؿ

 بشكؿ كبير.
 ترسخ إدارة الجياز عبلقات الكد كاالحتراـ بيف العامميف لدييا.  .6

 .α ≤ 0.05عند مستكل داللة  ااالرتباط داؿ إحصائين    *
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دعـ الثقافة  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "6.4جدكؿ )يكضح 
معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل  ف أف  لممجاؿ، كالذم يبيٌ " كالدرجة الكمية التنظيمية 
 قياسو.لً  عى ضً ا كي مى كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لً  ,α ≤ 0.05معنكية 

هعاهل الرتباط بين كل يقرة هن يقرات هجال " التأكيد عمى الههارسات :  (7 4.جدول )
 لمهجال األخالقية " والدرجة الكمية

 الفقرة م

ون
رس
 بي
هل
هعا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
هال
لحت

ة ا
قيه
ال

(
Si

g
). 

 تيمثؿ إدارة الجياز قدكة حسنة لمعامميف مف خبلؿ ممارساتيا األخبلقية.  .1

2.  
تنشر إدارة الجياز أدلة خاصة تكضح معايير السمكؾ األخبلقي المطمكب 

 االلتزاـ بيا.
 الة عمى سمككيات العامميف لدييا.از أساليب رقابية فعٌ تستخدـ إدارة الجي  .3

تعتمد إدارة الجياز نظاـ الحكافز لتشجيع السمكؾ اإليجابي لمعامميف في   .4
 الجامعة.

 يتـ تنفيذ برامج تدريبية ترسخ سمككيات كأخبلقيات المينة.  .5
 حة العامة عمى المصالح الشخصية ليـ.ييغمىب العامميف في الجياز المصم  .6

 .α ≤ 0.05عند مستكل داللة  ائين االرتباط داؿ إحصا   *

التأكيد عمى  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "7.4جدكؿ )يكضح 
ة دالة عند معامبلت االرتباط المبين ف أف  " كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيٌ  الممارسات األخبلقية

 قياسو.لً  عى ضً ا كي مى لً  اكبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقن  , α≤ 0.05مستكل معنكية 
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هعاهل الرتباط بين كل يقرة هن يقرات هجال " تىفيذ الرقابة الهتوازىة " :  (8. 4جدول )
 والدرجة الكمية لمهجال

 الفقرة م

ون
رس
 بي
هل
هعا

 
باط
الرت

ل
هالي 
لحت

ة ا
قيه
ال

ة 
(

Si
g

). 

1.  
الرقابػة التنظيميػة مػف الكظػائؼ األساسػية التػي تحتػاج إلػى  تعتبر إدارة الجياز أف  

 اىتماـ دائـ.

تضػػػػػع إدارة الجيػػػػػاز إجػػػػػراءات رقابيػػػػػة لمتابعػػػػػة األنشػػػػػطة المنفػػػػػذة كمقارنتيػػػػػا مػػػػػع   .2
 المخططة.

 س تصيد األخطاء.تيدؼ الرقابة بالجياز إلى تصحيح المسار كالتطكر كلي  .3

4.  
تحػػرص إدارة الجيػػاز عمػػى االىتمػػاـ بالتغذيػػة الراجعػػة مػػف أجػػؿ تحسػػيف مخرجػػات 

 العمؿ.
 تقـك إدارة الجياز بتطكير أنظمة رقابية تنسجـ مع جميع أصحاب المصالح.  .5

 .α ≤ 0.05عند مستكل داللة  ااالرتباط داؿ إحصائين    *

تنفيذ الرقابة  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "8.4جدكؿ )يكضح 
معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل  ف أف  كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيٌ  "المتكازنة 
 قياسو.لً  عى ضً ا كي مى لً  اكبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقن  ,α ≤ 0.05معنكية 
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 اة الوظيفية "جودة الحي التساق الداخمي لـ " -

هعاهل الرتباط بين كل يقرة هن يقرات هجال " جودة الحياة الوظيفية " :  (9 4.جدول )
 والدرجة الكمية لمهجال

 الفقرة م

ون
رس
 بي
هل
هعا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
هال
لحت

ة ا
قيه
ال

(
Si

g
). 

 تمبي ظركؼ العمؿ بجياز الشرطة شركط السبلمة المينية لمعامميف.  .1
 يكجد بجياز الشرطة تشريعات كقكانيف متعمقة بسبلمة كصحة العامميف.  .2
 نصاؼ.ا  يعامؿ الرؤساء العامميف بعدالة ك   .3
 جياز تحقيؽ التكازف بيف االلتزامات العائمية كاحتياجات العمؿ.ال يراعيي   .4
 لمجيكداتيـ التي يبذلكنيا. ةعاممكف مناسبتيعتبر الركاتب التي يتقاضاىا ال  .5
 يشعير العاممكف بالسعادة بما يحصمكف عميو مف دخؿ في عمميـ.  .6
 عمى المشاركة في اتخاذ القرار التي تخص عمميـ. ء العامميفى يشجع الرؤساي   .7
  .ف داخؿ جياز الشرطةتسكد عبلقات الكد كاالحتراـ بيف الرؤساء كالمرؤكسي  .8
 يشترؾ العاممكف في حؿ المشكبلت التي تكاجو العمؿ في جياز الشرطة.  .9

 يشعر العاممكف باالستقرار الكظيفي كعدـ االستغناء عنيـ.  .10

11.  
تتكفر المكارد المالية التي تيمكف جياز الشرطة مف اإليفاء بالتزاماتو اتجاه 

 امميف.الع
 .كظائفيـيكجد تكافؽ بيف المؤىبلت العممية لمعامميف كطبيعة    .12
 ماـ العامميف لمترقية كالتقدـ الكظيفي.أتكجد فرص مستقبمية متاحة   .13

 .α ≤ 0.05عند مستكل داللة  ااالرتباط داؿ إحصائين  *

فقرة مف فقرات مجاؿ " جكدة الحياة  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ9.4جدكؿ )يكضح 
معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل  ف أف  الكظيفية " كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيٌ 

 قياسو.لً  عى ضً ا كي مى كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لً  , α≤ 0.05معنكية 
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 األداء الهؤسسي " التساق الداخمي لـ " -

هعاهل الرتباط بين كل يقرة هن يقرات هجال " األداء الهؤسسي " والدرجة :  (10 4.جدول )
 الكمية لمهجال

 الفقرة م

ون
رس
 بي
هل
هعا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
هال
لحت

ة ا
قيه
ال

(
Si

g
). 

 التكاليؼ دكف تأثير عمى جكدة الخدمات.خفض جياز عمى اليعمؿ   .1

2.  
ؿ المناسب لدعـ برامج الخدمة جياز الشرطة لمحصكؿ عمى التمكياليسعى 

 التي تقدميا.

3.  
يعمؿ جياز الشرطة عمى التحسيف كالتطكير المستمر لعممياتو لخفض معدالت 

 ىدر المكارد.
 تتصؼ إجراءات العمؿ في جياز الشرطة بالكضكح كالتسمسؿ.  .4
 الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة.يسعى جياز الشرطة لتطكير خدماتيا باستخداـ   .5
6.  .  يكفر جياز الشرطة خدماتو لمجميكر في كؿ األكقات كعمى مدار اليـك

7.  
تتابع إدارة جياز الشرطة شكاكل الجميكر كتقدـ الحمكؿ المناسبة ليـ بشكؿ 

 دكرم.

8.  
ة في الداخؿ كالخارج يتمقى العاممكف بجياز الشرطة برامج تدريبية مختمف

 لبلرتقاء بمستكل األداء.
 يعمؿ جياز الشرطة عمى دعـ أنشطة البحث كالتطكير.  .9

 ييشجع جياز الشرطة العامميف داخمو عمى التعمـ كالتطكر الميني.  .10

11.  
تدريبية ييتبنى إدارة جياز الشرطة خطة كاضحة لمتدريب مبنية عمى الحاجات ال

 الفعمية.

12.  
ييساىـ جياز الشرطة في تطكير المجتمع عف طريؽ عقد ندكات تثقيفية خاصة 

 بأمف المكاطف.
 .α ≤ 0.05عند مستكل داللة  ااالرتباط داؿ إحصائين  *

( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " األداء المؤسسي 10.4جدكؿ )يكضح 
 0.05معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  ف أف  رجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيٌ " كالد

≥α ,  قياسو.لً  عى ضً ا كي مى لً  اكبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقن 
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 Structure Validityا: الصدق البىائي ثاىيً 
 يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي

الدراسة بالدرجة الكمية  مجاالتمف  مجاؿارتباط كؿ  لتريد األداة الكصكؿ إلييا، كيبيف مد
 ستبانة.اللفقرات ا

ستباىة والدرجة الكمية لهعاهل الرتباط بين درجة كل هجال هن هجالت ا:  (411. جدول )
 ستباىةلال

 هعاهل بيرسون الهجال
 لالرتباط

القيهة 
  (.Sig)تهاليةالح

 تحديد التكجو االستراتيجي.
 .استثمار القدرات التنافسية
 .تطكير رأس الماؿ البشرم

 دعـ الثقافة التنظيمية.
 التأكيد عمى الممارسات األخبلقية.

 تنفيذ الرقابة المتكازنة.
 .دة الستراتيجيةالقيا

 جودة الحياة الوظيفية.
 األداء الهؤسسي.

 .α ≤ 0.05عند مستكل داللة  ااالرتباط داؿ إحصائين  * 

ستبانة دالة الع مجاالت اجميع معامبلت االرتباط في جمي ( أف  11.4يبيف جدكؿ )  
ا مى لً  ةستبانة صادقالكبذلؾ تعتبر جميع مجاالت ا α ≤ 0.05عند مستكل معنكية  اإحصائين 

 لقياسو. تٍ عى ضً كي 

 : Reliabilityستباىة لثبات ا 6.4
عدة  تمرا تطبيقو عيدأي  إذا النتائج نفس انةاالستب تعطي يقصد بثبات االستبانة ىك أفٍ  

دـ متتالية، كيقصد بو أيضا إلى أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخ
 فييا, أك ما ىي درجة اتساقو كانسجامو كاستمراريتو عند تكرار استخدامو في أكقات مختمفة

معامؿ ألفا  ستبانة الدراسة مف خبلؿاكقد تحقؽ الباحث مف ثبات . (97:2010)الجرجاكم،
، ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ Cronbach's Alpha Coefficient كركنباخ 

(12.4.) 
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 ستباىةلهعاهل ألفا كروىباخ لقياس ثبات ا :(12 4.جدول )

عدد  الهجال
 الفقرات

هعاهل ألفا 
 كروىباخ

 تحديد التكجو االستراتيجي.
 .استثمار القدرات التنافسية
 .تطكير رأس الماؿ البشرم

 دعـ الثقافة التنظيمية.
 مارسات األخبلقية.التأكيد عمى الم

 تنفيذ الرقابة المتكازنة.
 .القيادة الستراتيجية

 جودة الحياة الوظيفية.
 األداء الهؤسسي.
 اجهيع الهجالت هعً 

قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة  ( أف  12.4كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
, (لجميع فقرات اإلستبانة ) بينما بمغت ،(،) بيفتتراكح  حيث مجاؿكؿ ل

في صكرتيا النيائية كما ىي  االستبانةكبذلؾ تككف  .اإحصائين كداؿ  مرتفعالثبات  كىذا يعنى أف  
الدراسة مما  استبانةككف الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات ي( قابمة لمتكزيع. ك 2في الممحؽ )

أسئمة الدراسة  عفكصبلحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة  االستبانةعمى ثقة تامة بصحة  مويجع
 كاختبار فرضياتيا.

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
 K-S) )  Kolmogorov-Smirnovسػمرنكؼ  -اختبػار ككلمجػكركؼ  تػـ اسػتخداـ

Test ككانػػت النتػػائج كمػػا ىػػي التكزيػػع الطبيعػػي مػػف عدمػػو الختبػػار مػػا إذا كانػػت البيانػػات تتبػػع ،
 (.13.4مبينة في جدكؿ )
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 يوضح ىتائج اختبار التوزيع الطبيعي:  (13 4.جدول )

القيهة الحتهالية  قيهة الختبار الهجال
(Sig.) 

 تحديد التكجو االستراتيجي.
 .استثمار القدرات التنافسية
 .تطكير رأس الماؿ البشرم

 دعـ الثقافة التنظيمية.
 التأكيد عمى الممارسات األخبلقية.

 تنفيذ الرقابة المتكازنة.
 .القيادة الستراتيجية

 جودة الحياة الوظيفية.
 األداء الهؤسسي.

 جهيع هجالت الستباىة

أكبر مف  (.Sig)القيمة االحتمالية  ( أف  13.4كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
 تـٌ  حيث ,يتبع التكزيع الطبيعي مجاالتتكزيع البيانات ليذه ال كبذلؾ فإف   ,0.05مستكل الداللة 

 فرضيات الدراسة.  اختبارك  لتحميؿ البياناتاستخداـ االختبارات المعممية 

 األساليب اإلحصائية الهستخدهة: 7.4
ج التحميػػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػػائي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنامػػػػػػػبلؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػؿ اإلسػػػػػػػتبانة مػػػػػػػػػػػػػػػػػغ كتحميػػػػػػػػػػػػػػػػتفري تػػػػػػػـٌ 

Statistical Package for the Social Sciences  (SPSS) ، كقػد تػـ اسػتخداـ األدكات
 ة التالية:اإلحصائي

 لكصؼ عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئكية كالتكرارات   .1
 .كاالنحراؼ المعيارم النسبي كالكزفالمتكسط الحسابي   .2
 ستبانة.ال( لمعرفة ثبات فقرات اCronbach's Alpha) اختبار ألفا كركنباخ  .3
الختبار  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ  -اختبار ككلمجكركؼ  .4

 ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو.
( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسكف )  .5

. كقد استخدمو الباحث لحساب االتساؽ يقكـ ىذا االختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف
 .مجاالتالككذلؾ لدراسة العبلقة بيف  ,الداخمي كالصدؽ البنائي لبلستبانة
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( لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة T-Test) في حالة عينة كاحدة Tاختبار  .6
أـ زادت أك قمت عف ذلؾ. كلقد استخدمو  (5.5)قد كصمت إلى الدرجة المتكسطة كىي 

 الباحث لمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.
 (.Linear Regression- Model Simple)نحدار الخطي البسيط نمكذج اال .7
 .(Linear Regression- Model Multiple) المتعدد تحميؿ االنحدار الخطينمكذج  .8

( لمعرفػة مػا إذا كػاف Independent Samples T-Test) فػي حالػة عينتػيف Tاختبػار  .9
 ستقمة. ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات الم

( ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادم .10
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف 

  البيانات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 119 

َ
َاخلامسالفصلَ

حتليلَالبياناثَواختبارَفرضياثَ
َومناقشتهاَالدراست

 

 

 الهقدهة

 .الشخصيةالبياىات الوصف اإلحصائي لعيىة الدراسة ويق  1.5

 .الهحك الهعتهد يي الدراسة 2.5

 تحميل يقرات الستباىة. 3.5

 .اختبار يرضيات الدراسة 4.5
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 الهقدهة:
، كذلؾ مف خبلؿ تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسةل ايتضمف ىذا الفصؿ عرضن       

كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ  االستبانةستعراض أبرز نتائج اإلجابة عف أسئمة الدراسة كا
لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية , لممستجيبيف الشخصيةالبيانات تحميؿ فقراتيا, كالكقكؼ عمى 

استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات  إذ تـٌ  ,الدراسة استبانةلمبيانات المتجمعة مف 
 عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ.  لمحصكؿ (SPSS)االجتماعية 

 الشخصيةالبياىات الوصف اإلحصائي لعيىة الدراسة ويق  1.5
 الشخصيةالبيانات كفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ 

 توزيع عيىة الدراسة حسب الجىس -

 س(: توزيع عيىة الدراسة حسب الجى51.جدول )
 الىسبة الهئوية % العدد الجىس
 ذكر
 أنثى

 الهجهوع

مف عينة الدراسة ذككر, بينما  ما نسبتو  ( أف  1.5يتضح مف جدكؿ )
تضمف األعماؿ التي التي ت حث ىذه النتيجة لطبيعة العمؿ الشرطيايعزك البك إناث.  (%)

أعماؿ حفظ األمف كفض الشغب كاالنتشار  :مثؿ كاـ ليميقكة بدنية كجيد كد ىتحتاج إل
لى ذلؾ طبيعة المجتمعات إضافة إنثكية، ر تكافؽ ىذه المياـ مع الطبيعة األذالميداني، مما يتع

حصائي ا لتقرير المركز اإلالشرقية كمف ضمنيا الفمسطيني ككنيا مجتمعات ذككرية كفقن 
 ؿ، كالتي ال تفضؿ عم(%30)قارنة باإلناث م (%70)مت نسبة الذككر حيث مثٌ  ،الفمسطيني

ناث ضمف كحدة إلمف ا (%4.3)أما تكافر ما نسبتو  النساء في األعماؿ األمنية كالشرطية.
كذلؾ لخصكصية بعض األعماؿ التي ال يمكف تحقيقيا إال مف خبلؿ العنصر  ؛الشرطة النسائية

 ف النساء.تفتيش المنازؿ كالتعامؿ مع النزيبلت في سجك  :النسائي مثؿ
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 توزيع عيىة الدراسة حسب الرتبة العسكرية -

 (: توزيع عيىة الدراسة حسب الرتبة العسكرية2 5.جدول )
 الىسبة الهئوية % العدد الرتبة العسكرية
 الرتب السامية

 شرافيةإلالرتب ا
 ضباط الصؼ كاألفراد

 الهجهوع

مػػف  مػػف عينػػة الدراسػػة رتبػػتيـ العسػػكرية (%7.6)مػػا نسػػبتو ( أف  2.5يتضػػح مػػف جػػدكؿ )
مػا نسػبتو  (مػبلـز حتػى نقيػب)شػرافية مػف رتبػة تػب اإلمػت الر ، فيمػا مثٌ  رائػد(-السامية )لكاء رتبال
كيعػػزك الباحػػث  .فػػراد%( مٌثمػػت رتػػب فئػػة ضػػباط الصػػؼ كاأل47.3)، أمػػا مػػا نسػػبتو (45.0%)

كممػا  الػذم يكضػح أف   فيمػا يخػص )الرتػب السػامية كاالشػرافية( الييكػؿ التنظيمػي ذلؾ إلى سبلمة
ككجػػكد بعػض الخمػػؿ إذ . عمػى الييكػػؿ التنظيمػي الكظػػائؼ عػددنازادت الرتبػة العسػكرية كممػػا قمػت 

لضباط الصؼ كقد يككف السبب الترقيات التي تتـ بدكف  أف الرتب االشرافية كانت مساكية تقريبان 
 ة كلفتح باب التقاعد لضباط الصؼ في سف مبكرة.معايير ميني

ل العمهيتوزيع عيىة الدراسة حسب  -  الهٌؤ
ل العمهي(: توزيع عيىة الدراسة حسب 3 5.جدول )  الهٌؤ

ل العمهي  الىسبة الهئوية % العدد الهٌؤ
 ةدكتكرا 

 ماجستير
 بكالكريكس
 قؿدبمـك متكسط فأ
 الهجهوع

مػػػؤىميـ العممػػػػي مػػػف عينػػػة الدراسػػػة  %()مػػػا نسػػػػبتو  ( أف  3.5تضػػػح مػػػف جػػػدكؿ )ي
, بينمػػػػا بكػػػػالكريكس مػػػػؤىميـ العممػػػػي (%مػػػػؤىميـ العممػػػػي ماجسػػػػتير,  (%، ةدكتػػػػكرا 

ميف د الحاصػكيعػزك الباحػث ذلػؾ نحػك ارتفػاع عػد. مؤىميـ العممي دبمكـ متكسط فأقؿ (%
معظـ الضباط فػي سػمؾ الشػرطة يػتـ تعييػنيـ مػف خريجػي الكميػات  ألف   عمى درجة البكالكريكس؛

لشػغؿ  يػا شػرطه األمنية كالشرطية كمف االختصاصييف مف حممػة الدرجػة الجامعيػة األكلػى، كمػا أن  
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. كيفسػػػػػػر الباحػػػػػػث حصػػػػػػكؿ عينػػػػػػة الدراسػػػػػة مػػػػػػف حممػػػػػػة الػػػػػػدبمـك عمػػػػػػى مػػػػػػا اإلشػػػػػػرافيةالكظػػػػػائؼ 
عمميػػػػة عميػػػػا مثػػػػؿ ميػػػػاـ بعػػػػض الكظػػػػائؼ ال تتطمػػػػب مػػػػؤىبلت  يرجػػػػع إلػػػػى أف   (%32.7)نسػػػػبتو

ذنة كمكظفك الخدمات الذيف تحتاج إلى تخصصات فنية كتقنيػة كمينيػة كحرفيػة، أمػا الحراسة كاأل
مػػف العػػامميف يرغبػػكف  اعػػددن  كىػػذا يػدؿ أف   (%7)فيمػا كانػػت نسػػبة الحاصػػميف عمػى دراسػػات عميػػا 

ألحكاـ  اعتمد عمييا في الترقية كفقن الدراسات العميا ال يي  يا تشير إلى أف  ن  في تطكير أنفسيـ، كما أ
 قانكف الخدمة لقكل األمف الفمسطيني.

 سىوات الخدهةتوزيع عيىة الدراسة حسب  -
 سىوات الخدهة(: توزيع عيىة الدراسة حسب 4 5.جدول )

 الىسبة الهئوية % العدد سىوات الخدهة
 سنكات 5قؿ مف أ
 سنكات 10إلى أقؿ مف  5مف 
 سنة 15إلى أقؿ مف  10مف 

 سنة فأكثر 15
 الهجهوع

أقؿ  سنكات خدمتيـمف عينة الدراسة  (%ما نسبتو  ( أف  4.5يتضح مف جدكؿ )
 (%)سنكات,  10مف  إلى أقؿ 5مف  سنكات خدمتيـتتراكح  (%سنكات،  5مف 

سنة  15سنكات خدمتيـ  (%)سنة, بينما  15إلى أقؿ مف  10مف  سنكات خدمتيـتتراكح 
مف العامميف في سمؾ الشرطة ممف لدييـ خبرة أقؿ  (%87)ما نسبتو  كيعزك الباحث أف   .فأكثر
تعييف  يث تـٌ ح عامنا 12لسياسي التي تجاكزت مدتو كيرجع ذلؾ بسبب االنقساـ ا ,سنة 15مف 
مف المكظفيف في حينيا لسد الفراغ الناتج عف امتناع عدد كبير مف المكظفيف القدامى  اكبيرن  اعددن 

عزل إلى سنكات يي  5خدمتيـ أقؿ مف  (%6)ما نسبتو  مف االستمرار في أعماليـ. كأما فيما أف  
ممف تزيد  (%13)بتو الحصار كقمة التعيينات الجديدة خبلؿ الفترة ، أما تفسير الباحث ما نس

 تعيينيـ قبؿ االنقساـ بأعماليـ. سنة يرجع إلى استمرار بقاء العامميف الذيف تـٌ  15خدمتيـ عف 

 :(Ozen et al., 2012)لهحك الهعتهد يي الدراسة ا 2.5
 الباحث عمى ترتيب اعتمد االستجابة، مستكل عمى كالحكـ الدراسة نتائج لتفسير

حدد  كقد مجاؿ، كؿ في الفقرات كمستكل انةلبلستب المجاالت كلمست عمى الحسابية المتكسطات
 :التالي الجدكؿ في مكضح ىك لمدراسة، كما المعتمد المحؾ حسب المكافقة درجة الباحث



 113 

 يوضح الهحك الهعتهد يي الدراسة :(5 5.جدول )
 درجة الهوايقة الوزن الىسبي  الهتوسط الحسابي

 منخفضة جدا 28% -10مف % 1 - 2.80مف 
 منخفضة 46% -28أكبر مف % 2.80 - 4.60 أكبر مف 
 متكسطة  64%-% 46أكبر مف  4.60 – 6.40أكبر مف 
 كبيرة 82%- 64أكبر مف % 6.40 – 8.20أكبر مف 
 كبيرة جدا 100% -82أكبر مف % 10 -  8.20أكبر مف 

 (ozen,2012المصدر: )

 :تحميل يقرات الستباىة 3.5
 " القيادة الستراتيجية : تحميل يقرات "أوًل 

 " تحديد التوجً الستراتيجي " هجال تحميل يقرات -
كقيمة اختبار  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيبتـ استخداـ 

t  (.6.5النتائج مكضحة في جدكؿ ) .درجة المكافقةلمعرفة 
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الهتوسط الحسابي والىحراف الهعياري والوزن الىسبي والترتيب وقيهة : (6 5.جدول )
 لكل يقرة هن يقرات هجال " تحديد التوجً الستراتيجي tاختبار

الهتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الىحراف 
 الهعياري

الوزن 
درجة  الترتيب الىسبي

 الهوايقة
قيهة 
 الختبار

القيهة 
 الحتهالية

1.  

از تمتمؾ إدارة الجي
رؤية طكيمة المدل 
تستند إلى تحميؿ دقيؽ 
لمبيئة الداخمية 

 كالخارجية.

2.  

تحرص إدارة الجياز 
عمى تحديد رؤية 
استراتيجية ليا تتسـ 

 بالكضكح كالدقة.

3.  

ـ بيف ؤ يكجد تبل
األىداؼ االستراتيجية 

ة المكضكع
كاإلمكانيات المتاحة 

 لدل إدارة الجياز.

 

4.  

تسعى إدارة الجياز 
لبلستفادة مف تجارب 
األجيزة الشرطية 
األخرل  في تحديد 
 التكجو المستقبمي ليا.

5.  

تسعى إدارة الجياز 
إلى إقناع مكظفييا 

بتكجياتيا 
 ستراتيجية.اال

6.  

تعتمد إدارة الجياز 
عمى كضع خطط 
استراتيجية تتفؽ مع 

 رسالتيا.

 
جميػػػػع فقػػػػرات المجػػػػاؿ 

 امعن 
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 ( يمكف استخبلص ما يمي:6.5مف جدكؿ )
تعتمد إدارة الجياز عمى كضع خطط استراتيجية تتفؽ مع  " السادسةلمفقرة بي المتكسط الحسا -

، كىذا يعني (%) النسبي الكزف ( أم أف  10)الدرجة الكمية مف  " يساكم  رسالتيا
كيعزك الباحث ذلؾ إلى عمى ىذه الفقرة.  قبؿ أفراد العينةمف  متكسطةبدرجة  ىناؾ مكافقة أف  

شرطة بمفاىيـ التخطيط االستراتيجي كسعييا إلى كضع  رؤية كرسالة لجياز دارة الإاىتماـ 
عنى إلى كجكد إدارة متخصصة تي  االشرطة ككؿ مف أجؿ رسـ مساره المستقبمي، كيرجع ذلؾ أيضن 

كف التخطيط ضمف الييكؿ التنظيمي الرسمي تككف مف ضمف مياميا كضع الخطط بشؤ 
جاف ليذا الغرض، إال أف ىذه النسبة بحاجة إلي تعزيز كتشكيؿ الم ,شراؾ العامميفكا  كتنفيذىا 

كخاصة إيجاد االنسجاـ كالتكافؽ بيف االستراتيجيات المتكلدة كاالمكانيات المتاحة بالجياز، كقد 
 يرجع السبب لعدـ بذؿ جياز الشرطة الجيد الكافي إلقناع العامميف بالتكجيات العامة لمجياز.

ـ بيف األىداؼ االستراتيجية المكضكعة ؤ يكجد تبل" :ثةالثاللمفقرة المتكسط الحسابي  -
، كىذا (%أم أف الكزف النسبي  " يساكم  كاإلمكانيات المتاحة لدل إدارة الجياز

كيعزك الباحث ذلؾ مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. متكسطة ىناؾ مكافقة بدرجة  يعني أف  
كعدـ كجكد التمكيؿ المالي الكافي  ,بسبب الحصارمكانيات كضعؼ المكازنات إلإلى ضعؼ ا

كالمكازنات التي تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية، كما قد يرجع السبب إلى ضعؼ 
كاستخداـ األساليب كاألدكات  ,ميارة القائميف عمى عممية التخطيط كخاصة صياغة االستراتيجية

كتعزيز نقاط القكة كالضعؼ في  ,رص كالتيديداتكتقميؿ الف ,مكانياتإلالتي تربط بيف األىداؼ كا
 ضكء التحميؿ البيئي.

" يساكم  تحديد التكجو االستراتيجي" لمجاؿ المتكسط الحسابي  بأف عاـ يمكف القكؿبشكؿ  -
قبؿ مف  متكسطةبدرجة  كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة، (%الكزف النسبي  أم أف   

كتدؿ ىذه النسبة المتكسطة عمى كجكد ادراؾ ككعي لحد . مجاؿالعمى فقرات ىذا  أفراد العينة
معقكؿ مف إدارة الشرطة لكجكد رؤية نظرة مستقبمية، كيعزك الباحث ذلؾ بسبب إلى البيئة 

ؾ البيئة المحيطة الخارجية التي تتسـ بدرجة كبيرة مف التعقيد كالغمكض كعدـ االستقرار، ككذل
جراءات االحتبلؿ الصييكني، باإلضافة ا  صار الخانؽ ك لظركؼ الح االقتصادية الصعبة نظرنا

إلى ضعؼ القائميف عمى عممية التخطيط لقمة الفرص التدريبية خاصة الخارجية بيذا المجاؿ 
مستكياتيـ في كضع األىداؼ  باختبلؼشراؾ العامميف إدارة الشرطة في إككذلؾ عدـ جدية 

ستفادة أفراد الشرطة مف التجارب العربية االستراتيجية، كمف جية أخرل قد يرجع السبب لعدـ ا
جياز تتسـ لضركرة كضع رؤية كاضحة لم كالدكلية الناجحة في تحديد التكجيات المستقبمية ليا
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ا األىداؼ الذكية كئيتنبثؽ منيا رسالتيا التي تستمد منيا كعمى ض كأفٍ  ,بالدقة كالكضكح
 الطمكحة كاالستراتيجيات كالتكتيكات المبلئمة.

ت ( كالتي بينٌ 2018ذه النتيجة مع نتائج الراسات السابقة كمنو دراسة )ياسيف ،كتتفؽ ى
%( ، كذلؾ 67.80متكسط مف التكجو االستراتيجي في الجامعات الفمسطينية كبنسبة ) لمستك 

مف التكافر بمجمكعة فنادؽ  ت مستكل متكسطنا( كالتي بينٌ 2013انسجمت كدراسة )جكىرة ، 
مستكل التكجو االستراتيجي كاف  ( بأف  2015قت مع دراسة )أبك غنيمة، جزائرية بالجزائر ، كاتف

( كدراسة Lear, 2012في الكزارات الفمسطينية بقطاع غزة  ، كاتفقت مع نتائج ) امتكسطن 
 أف  ( كالتي أكدت 2017(. كاختمفت مع نتائج دراسة )اليجيف ، 2006)الفيحاف كالجبلب ، 

مف %( لدل قكات األ70.33كبير كبكزف نسبي ) لتك التكجيات االستراتيجية كانت بمس
مستكل التكجو االستراتيجي كاف  أف  ( كالتي خمصت ب2016الفمسطينية، كمع دراسة )القانكع، 

 ( كالتي بينت أف  2017سميـ ،االشؽ المدني بغزة. كتكافقت مع نتائج )–بكزارة الداخمية  اكبيرن 
المبحكثة في كزارة الداخمية كاألمف الكطني م العينة أنسبة التكجو االستراتيجي حسب ر 

%( بالجمعيات غير الحككمية. كدراسة 72.45%( كالسراج )68.16الفمسطيني كانت كبيرة )
%( بالكميات 76.47التكجو االستراتيجي كاف بكزف نسبي ) ( كالتي بينت أف  2017)عبده ، 

( 2016لؾ )أبك سمطاف،( ككذMinja,2016الجامعية بقطاع غزة، كما اختمفت مع دراسة )
%( لمجاؿ التكجو االستراتيجي في الكزارات 69.58كدت عمى تكافر بدرجة كبيرة )أكالتي 

مستكل التكجو  ( التي أظيرت أف  2017مع دراسة )حميد ، االفمسطينية، كاختمفت أيضن 
 %( كبمستكل كبير، كدراسة72.3كف الدينية كاف بكزف )الشؤ كقاؼ ك اتيجي بكزارة األاالستر 

( كالتي بينت كجكد مكافقة عمى درجة االنطباؽ لمجاؿ التكجو االستراتيجي 2017)السراج،
يعزل االختبلؼ لمبيئة المتغيرة كالديناميكية أٍف %( بالمنظمات غير الحككمية. كيمكف 72.45)

عني مدل التي تعيشيا ىذه المؤسسات كالختبلؼ المجتمعات التي طبقت عمييا الدراسة كالتي تى 
قناع العامميف , بيا كا  اإلدارة العميا بأىمية رسـ التصكر االستراتيجي لممؤسسة التي يعممكف قناعة

 شراكيـ في صياغتيا.ا  ك 

 " استثهار القدرات التىايسية تحميل يقرات هجال " -
تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار 

t (.7.5النتائج مكضحة في جدكؿ ) .فقةلمعرفة درجة المكا 
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الهتوسط الحسابي والىحراف الهعياري والوزن الىسبي والترتيب وقيهة :  (7 5.جدول )
 " استثهار القدرات التىايسية لكل يقرة هن يقرات هجال " tاختبار

الهتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الىحراف 
 الهعياري

الوزن 
درجة  تيبالتر  الىسبي

 الهوايقة
قيهة 
 الختبار

القيهة 
 الحتهالية

1.  

تمتمؾ إدارة الجياز 
المباني كالتجييزات 
كالمعامؿ المبلئمة 

 لؤلعماؿ الشرطية.

2.  
تسعى إدارة الجياز 
المتبلؾ مكارد كقدرات 

 تكنكلكجية متطكرة.

3.  

تحرص إدارة الجياز 
عمى تسجيؿ براءات 
اختراع كابتكارات 
لصالح العمؿ 

 الشرطي.

  

4.  

تسعى إدارة الجياز 
إلى تكفير التمكيؿ 
الكافي لتنفيذ 
مشركعات كأعماؿ 

 ابتكارية جديدة.

 

5.  

تستحكذ إدارة الجياز 
ميزات أفضؿ  عمى

مقارنة باألجيزة 
 األمنية األخرل.

 

6.  

تقدـ إدارة الجياز 
خدماتيا المتنكعة 
لمجميكر بكفاءة 

 كفعالية.

 

 
جميػػػػع فقػػػػرات المجػػػػاؿ 

 امعن 
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 ف استخبلص ما يمي:( يمك7.5مف جدكؿ )
تقدـ إدارة الجياز خدماتيا المتنكعة لمجميكر بكفاءة "  :السادسةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

، كىذا يعني (%(الكزف النسبي  ( أم أف  10)الدرجة الكمية مف  " يساكم  كفعالية
فسر الباحث ذلؾ إلدراؾ كيمف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  متكسطةىناؾ مكافقة بدرجة  أف  

يا تصب في القيادة العميا ألىمية الجكدة المقدمة لمجميكر كمحاكلة تحسينيا باستمرار، كأنٌ 
مصمحة سمعة الشرطة لدل المكاطف الفمسطيني كذلؾ باستغبلؿ المكارد المستخدمة كالمدخبلت 

اج إلى تحسيف رغـ ىذه النسبة تحت الباحث أف   لفي تقديـ الخدمة كالمخرجات النيائية، كير 
كيرجع ذلؾ لعدـ كجكد مقياس أداء  ,حصكليا عمى الترتيب األكؿ ضمف الفقرات بدرجة متكسطة

الجميكر، كلصعكبة الحالة األمنية في ضكء العديد مف  لكعدـ االىتماـ الكافي بشكاك 
تيا ضعاؼ قدرة الشرطة عمى القياـ بكاجباا  المشكبلت التي تعمؿ عمى زيادة معدالت الجريمة ك 

 .مثؿ البطالة كالحصار كاستيداؼ مقرات الشرطة في الحركب
تحرص إدارة الجياز عمى تسجيؿ براءات اختراع كابتكارات "  :الثالثةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

ىناؾ  ، كىذا يعني أف  (%( الكزف النسبي أم أف   " يساكم  لصالح العمؿ الشرطي
كيعزك الباحث ذلؾ إلى طبيعة فراد العينة عمى ىذه الفقرة. مف قبؿ أ متكسطةمكافقة بدرجة 

بداع كاالبتكار، باإلضافة العمؿ الشرطي كاألمني الذم تغمب فيو المركزية كغياب مساحات اإل
كذلؾ  ؛ىذه النسبة تكضح كجكد تميز لدل بعض العامميف إلى ركتينية العمؿ كتكراره، إال أف  

بداعية النادرة مثؿ كشؼ عماؿ البطكلية كاإلثنائية نظير األبحصكليـ عمى ترقيات كأقدميات است
نشاء إقضايا معقدة كمعرفة الجناة، كتفكيؾ العصابات كشبكات تجارة المكاد المخدرة، ككذلؾ 

ككذلؾ التعامؿ مع مسرح الجريمة  ،المعمؿ الجنائي القادر عمى كشؼ الكثائؽ كالعمبلت المزكرة
 ضرار باألدلة.بحرفية دكف اإل

" يساكم  استثمار القدرات التنافسية" لمجاؿ المتكسط الحسابي  بأف  كؿ عاـ يمكف القكؿ بش -
مف  متكسطةىناؾ مكافقة بدرجة  ، كىذا يعني أف  (%)الكزف النسبي  أم أف   

كيعزك الباحث ذلؾ إلى تحسف الخدمات التي قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 
طراؼ المعنية كالمكاطف الفمسطيني بشكؿ عاـ مف خبلؿ امتبلكيا قدرات تقدميا الشرطة لؤل

تقاف العمؿ كتحسيف الخدمات كسرعة ا  تعمؿ عمى تجكيد ك تكنكلكجية كبرامج محكسبة 
ىناؾ العديد مف المباني كالمعامؿ كغرؼ العمميات التي تناسب العمؿ  أف   انجاز، كماإل

كيعزك الباحث ذلؾ  ،احية أخرل بحاجة إلى تحسيفىذه النسبة تعتبر مف ن الشرطي، إال أف  
بداعية إإلى عدـ سعي إدارة الجياز بالقدر الكافي لتكفير التمكيؿ المبلئـ لتنفيذ مشاريع 
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جياز الشرطة ال يحظى  قة كجديدة تختص بتحسيف العمؿ الشرطي كتطكره، كما أف  خبٌل 
 باىتماـ كمميزات مقارنة ببعض األجيزة األمنية األخرل.

( كالتي بينت 2018كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج الراسات السابقة كمنو دراسة )ياسيف ،
عد استثمار القدرات التنافسية في الجامعات الفمسطينية كبنسبة مستكل متكسط مف الممارسة لبي 

مف تكافر  نت مستكل متكسطنا( كالتي بيٌ 2013%( ، كذلؾ انسجمت كدراسة )جكىرة ، 64.87)
( Lear, 2012درات التنافسية بمجمكعة فنادؽ جزائرية بالجزائر ، كاتفقت مع نتائج )استثمار الق

متكسط  لاستثمار القدرات التنافسية كانت بمستك  ف  أ( كالتي أكدت 2017كدراسة )اليجيف ، 
ا%( لدل قكات األ62.5كبكزف نسبي ) مع دراسة )حميد  مف الفمسطينية، كانسجمت أيضن

كف الدينية كاف ؤ كقاؼ كلشمستكل استثمار القدرات التنافسية بكزارة األ ( التي أظيرت أف  2017،
 ف  أ( كالتي خمصت ب2016%( كبمستكل متكسط. كدراسة كمع دراسة )القانكع، 63.3بكزف )

دراسة ، ك الشؽ المدني بغزة–بكزارة الداخمية  امستكل استثمار القدرات التنافسية كاف متكسطن 
كجكد مستكل متكسط لمجاؿ استثمار القدرات التنافسية في كزارة  ( التي أكدت2015)المصرم ،

استثمار القدرات  نت أف  ( كالتي بيٌ 2017ني. كاختمفت مع دراسة )عبده ، طالداخمية كاألمف الك 
%( ، ككذلؾ اختمفت 76.65التنافسية بالكميات الجامعيات بمحافظات غزة كاف بكزف نسبي )

م العينة المبحكثة في أستكل كبير لفقرات المجاؿ حسب ر ( م2015مع نتائج كؿ )المغربي ،
( كالتي 2016كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني ، كما كاختمفت دراسة )أبك سمطاف، 

(. %70.34كدت عمى تكافر استثمار القدرات التنافسية في الكزارات الفمسطينية بنسبة كبيرة )أ
اعة اإلدارة العميا بالمنظمات المبحكثة محؿ الدراسة كيعزك الباحث ىذا االختبلؼ الختبلؼ قن

كالختبلؼ القدرات   ةألىمية االستثمار بالقدرات التنافسية كمصادر إلكساب الميزة التنافسي
 مكانيات المادية كالبشرية التي تممكيا.كاإل

 " تطوير رأس الهال البشري تحميل يقرات هجال " -
 tؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحرا

 (.8.5النتائج مكضحة في جدكؿ ) .لمعرفة درجة المكافقة
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الهتوسط الحسابي والىحراف الهعياري والوزن الىسبي والترتيب وقيهة :  (58. جدول )
 " تطوير رأس الهال البشري لكل يقرة هن يقرات هجال " tاختبار

الهتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الىحراف 
 الهعياري

الوزن 
درجة  الترتيب الىسبي

 الهوايقة
قيهة 
 الختبار

القيهة 
 الحتهالية

1.  

تعمؿ إدارة الجياز 
عمى تنظيـ البرامج 
التدريبية المتنكعة 

 لمعامميف.

 0.000 9.57 كبيرة 1 66.83 2.14 6.68

2.  

تشجع إدارة الجياز 
عمى العمؿ بركح 

الكاحد كالعمؿ  الفريؽ
 الجماعي.

 0.000 8.07 كبيرة 2 65.47 2.25 6.55

3.  

تتضمف سياسات إدارة 
الجياز استقطاب 
كاختيار الكفاءات 
القادرة عمى اإلبداع 
 كاالبتكار في العمؿ.

 0.000 5.42 متكسطة 3 61.77 2.16 6.18

4.  

تساعد إدارة الجياز 
عمى تطكير الميارات 
المتنكعة لمعامميف 

 باستمرار.

 0.000 5.50 متكسطة 4 61.77 2.13 6.18

5.  
تيكافئ إدارة الجياز 
العامميف لدييا ذكم 

 األداء المتميز.
 0.005 2.57 متكسطة 5 58.63 2.44 5.86

6.  

يكجد لدل إدارة 
الجياز برنامج 
متكامؿ لبناء معارؼ 

 تراكمية لمعامميف.

 0.015 2.17 متكسطة 6 57.79 2.22 5.78

 
جميع فقرات المجاؿ 

 امعن 
 0.000 6.37 متكسطة  62.05 1.92 6.20
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 ( يمكن استخالص ما يهي:8.5من جذول )

تعمؿ إدارة الجياز عمى تنظيـ البرامج التدريبية المتنكعة "  :األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  -
، كىذا يعني (%)الكزف النسبي ( أم أف  10)الدرجة الكمية مف  " يساكم  لمعامميف

كيعزك الباحث ذلؾ إليماف اؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. ىن أف  
كسابيـ ا  ك  ،قيادة جياز الشرطة بأىمية التدريب بشكؿ عاـ في رفع قدرات كميارات العامميف

طبيعة العمؿ الشرطي  لممرغكب، كما أف   كالعمؿ عمى تعديؿ سمككياتيـ كفقنا ،المتنكعة المعارؼ
ج إلى التدريب المستمر كجيكزية العناصر الشرطية لؤلعماؿ الميدانية التي تعتمد عمى القكة تحتا

ة الفعؿ مف جانب كالمياقة البدنية مف جانب كعمى التعمـ كالمعرفة كالتنبؤ كسرعة البديية كرد
ا إلدراؾ قيادة الجياز بارتباط التدريب بفتح آفاؽ تعمؿ عمى رسـ المسار  آخر، ككذلؾ أيضن

 لكظيفي المستقبمي لمعامميف نحك منحيـ ترقياتيـ المستحقة.ا
يكجد لدل إدارة الجياز برنامج متكامؿ لبناء معارؼ "  :السادسةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

ىناؾ مكافقة  ، كىذا يعني أف  (%)الكزف النسبي أم أف   " يساكم تراكمية لمعامميف
يعزك الباحث ذلؾ إلى ضعؼ ممارسة ة عمى ىذه الفقرة. مف قبؿ أفراد العين متكسطةبدرجة 

كيرجع ذلؾ لعدـ كجكد كحدة متخصصة ضمف الييكؿ  ،عمميات المعرفة في جياز الشرطة
ا خكؼ بعض العامميف كامتناعيـ مف نقؿ خبراتيـ التنظيمي لجياز الشرطة، ككذلؾ أيضن 

 يـ الكظيفية بالجياز.يا مصدر قكة كتعزيز لمكاقعنٌ أكمعارفيـ لآلخريف عمى اعتبار 
 " يساكم  تطكير رأس الماؿ البشرم" لمجاؿ بشكؿ عاـ يمكف القكؿ المتكسط الحسابي  -

مف قبؿ أفراد  متكسطةىناؾ مكافقة بدرجة  ، كىذا يعني أف  (%) الكزف النسبي أم أف  
 ،يبية المتنكعةعداد البرامج التدر إ كيرجع السبب في ذلؾ إلى العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 

اب استقط كذلؾكتشجيع العامميف عمى المسؤكلية المشتركة كالعمؿ بركح الفريؽ الكاحد، 
 اجتياز مجمكعة مف االختبارات المقررة ، كمف جانب آخر فإف   الكفاءات المميزة لتعيينيـ بعد

اتف تبذؿ، كما يمكف أفٍ  ىناؾ مساحة مف العمؿ يمكف أفٍ  ىذه النسبة تشير إلى أف    سر أيضن
إلى عدـ قدرة إدارة الشرطة إلى تنظيـ برامج معرفية متكاممة لمعامميف كعدـ ممارسة عمميات 

 ،ة المتميزيف في األداءأما نشرىا كتطبيقيا كضعؼ نظـ الحكافز في مكافسيٌ  المعرفة ال
 ككذلؾ عدـ كجكد متخصصيف في إدارة كتنمية المكارد البشرية.

نت ( كالتي بيٌ 2018الراسات السابقة كمنو دراسة )ياسيف ، كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج
س الماؿ البشرم في الجامعات الفمسطينية كبنسبة أعد تطكير ر مف الممارسة لبي  امستكل متكسطن 

( كالتي 2017( كدراسة )اليجيف ، Lear, 2012%( ، كذلؾ انسجمت مع نتائج )63.54)
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%( لدل قكات 68.84متكسط كبكزف نسبي ) لس الماؿ البشرم كانت بمستك أتطكير ر  فٌ أأكدت 
امف األ مستكل استثمار  ( التي أظيرت أف  2017مع دراسة )حميد ، الفمسطينية، كانسجمت أيضن

%( كبمستكل متكسط. 63.5كف الدينية كاف بكزف )ؤ لشاكقاؼ ك القدرات التنافسية بكزارة األ
تي أكدت كجكد مستكل متكسط ( ال2015كاتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج )المصرم ،

س الماؿ البشرم في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، كاتفقت مع نتائج دراسة )أبك ألمجاؿ تطكير ر 
س الماؿ البشرم في الكزارات الفمسطينية أكدت عمى تكافر تطكير ر أ( كالتي 2016سمطاف، 

س أتطكير ر  نت أف  ( كالتي بيٌ 2017(. كاختمفت مع دراسة )عبده ، %66.24بنسبة متكسطة 
%( بالكميات الجامعية بمحافظات غزة، كمع دراسة كؿ 75.85الماؿ البشرم كاف بكزف نسبي )

س أمستكل تطكير ر  ف  أ( كالتي خمصت ب2016(، ك)القانكع، 2006مف )الفيحاف كالجبلب ، 
مفت كذلؾ مع الشؽ المدني بغزة  كاف بدرجة مكافقة كبيرة . كاخت –الماؿ البشرم بكزارة الداخمية 

تطكير راس الماؿ البشرم جاء بدرجة مكافقة  ف  أ( كالتي أظيرت 2017نتائج دراسة )السراج، 
%(. كيرجع الباحث ىذا االختبلؼ لمكضع المالي الصعب كالذم 70.44كبيرة كبكزف نسبي )
سابيـ كا  حياف تنفيذ برامج تطكيرية كتدريبية لصقؿ ميارات الكادر البشرم ك يمنع في كثير مف األ
 المعارؼ المختمفة.

 " دعم الثقاية التىظيهية تحميل يقرات هجال " -
 tتـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار 

 (.9.5النتائج مكضحة في جدكؿ ) .لمعرفة درجة المكافقة
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لىحراف الهعياري والوزن الىسبي والترتيب وقيهة الهتوسط الحسابي وا: (9 5.جدول )
 لكل يقرة هن يقرات هجال " دعم الثقاية التىظيهية " tاختبار

الهتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الىحراف 
 الهعياري

الوزن 
درجة  الترتيب الىسبي

 الهوايقة
قيهة 
 الختبار

القيهة 
 الحتهالية

1.  

تسعى إدارة الجياز 
إلى نشر القيـ 

ت التي تنسجـ كالمعتقدا
مع استراتيجيتيا 

 المتبعة.

2.  
تيشجع إدارة الجياز 
العامميف عمى التصرؼ 

 بحرية كاستقبللية.

3.  
تغرس الثقافة التنظيمية 
لمجامعة األفكار التي 
 تيعزز مف قيمة العمؿ.

4.  

تيكلي إدارة الجياز 
أىمية كبيرة لؤلفكار 
الجديدة كغير المألكفة 

 مف العامميف.

 

5.  

تعمؿ إدارة الجياز 
عمى تمكيف العامميف 

 )تفكيض، :مثؿ
.إلخ( بشكؿ .مشاركة،
 كبير.

6.  
جياز ترسخ إدارة ال

عبلقات الكد كاالحتراـ 
 بيف العامميف لدييا.

 
جميػػػػػع فقػػػػػرات المجػػػػػاؿ 

 امعن 

 ( يمكف استخبلص ما يمي:9.5مف جدكؿ )
ف العامميف ترسخ إدارة الجياز عبلقات الكد كاالحتراـ بي"  :السادسةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

 ، كىذا يعني أف  (%) الكزف النسبي ( أم أف  10)الدرجة الكمية مف  " يساكم  لدييا
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كيعزك الباحث ذلؾ إلى تعاليـ ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
تركيبة جياز الشرطة  كما أف   ،ديننا الحنيؼ كالذم يحث عمى التراحـ كالتكاد مع أفراد المجتمع

دارة بضركرة قناعة اإل الحالي يتضمف العامميف في غالبيتيـ مف نفس الطيؼ السياسي، كما أف  
 نتاجيةظيار مشاعر االحتراـ بيف الرؤساء كالمرؤكسيف كاالىتماـ بحاجاتيـ يعمؿ عمى زيادة اإلإ

دة مثؿ التحكيمية كالتي تتكافر كىذا ما تحققو أنماط القيا ،ككفاءة األداء كارتفاع مستكم االنتماء
 بنسبة متكسطة في قطاع األمف الفمسطيني.

تيشجع إدارة الجياز العامميف عمى التصرؼ بحرية "  :الثانيةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
ىناؾ مكافقة  ، كىذا يعني أف  (%) الكزف النسبي أم أف   " يساكم  كاستقبللية
كيعزك الباحث ذلؾ إلى طبيعة العمؿ العينة عمى ىذه الفقرة.  مف قبؿ أفراد متكسطةبدرجة 

 ،جراءات الصارمة كعدـ تجاكزىاإلالحككمي كخاصة الشرطي كاألمني الذم يتقيد باألنظمة كا
 نيا مسممات يجب تنفيذىا كعدـ مناقشتيا، كما أف  أككذلؾ االلتزاـ باألكامر كالتعميمات عمى 

في اتخاذ القرارات كالتي ال تعطي الحرية كاالستقبللية لمعامميف األجيزة األمنية تتبع المركزية 
 كتفكيض أجزاء مف الصبلحية.

 " يساكم  دعـ الثقافة التنظيمية" لمجاؿ المتكسط الحسابي  بأف  بشكؿ عاـ يمكف القكؿ  -
مف قبؿ أفراد  متكسطةىناؾ مكافقة بدرجة  ، كىذا يعني أف  (%)الكزف النسبي أم أف  

يفسر ذلؾ إلى سعي جياز الشرطة لترسيخ عبلقات العمؿ لعينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. ا
التي تنسجـ مع عقيدتيا األمنية  المعتقداتالتي تعتمد عمى االحتراـ المتبادؿ ثـ نشر القيـ ك 

يجابية يا تغرس الثقافة التي تعزز مف قيـ العمؿ اإلكرسالتيا كاستراتيجياتيا المتبعة، كما أن  
الباحث  لير  ،ىذا المجاؿ حصؿ عمى نسبة متكسطة ف العامميف، كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف  بي
عطاء إدارة الجياز أىمية كبيرة لؤلفكار إ كيعزك ذلؾ إلى عدـ  ،و يمكف العمؿ عمى تحسينياأن  

كعدـ منحيـ الصبلحيات كالسمطات  ،كالمقترحة مف العامميف كتفكيض العامميفغير المألكفة 
 كالتصرؼ بقدر مف الحرية كاالستقبللية. ،كالمشاركة في اتخاذ القرارات ،الكافية

( كالتي بينت 2018كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج الراسات السابقة كمنو دراسة )ياسيف ،
%( ، 65.64مف دعـ الثقافة التنظيمية في الجامعات الفمسطينية كبكزف نسبي ) امتكسطن  لمستك 

ا( التي بينت مستكل متكسطن Lear, 2012كاتفقت مع نتائج )  ا عمى فقرات المجاؿ، كاتفقت أيضن
كقاؼ مستكل دعـ الثقافة التنظيمية بكزارة األ ( التي أظيرت أف  2017مع دراسة )حميد ،

( كالتي 2015%(. كدراسة )القيسي ، 65.6كف الدينية كاف بمستكل متكسط كبكزف )ؤ لشاك 
التنظيمية في كزارة الصحة الفمسطينية . كمف ناحية لتكافر دعـ الثقافة   اأظيرت مستكل متكسطن 
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الثقافة  ف  أ( كالتي أكدت 2017أخرل اختمفت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة )اليجيف ، 
مف الفمسطينية، كمع %( لدل قكات األ69.16كبير كبكزف نسبي ) لالتنظيمية كانت بمستك 

 –بكزارة الداخمية  اافة التنظيمية كاف كبيرن مستكل الثق ف  أ( كالتي خمصت ب2016دراسة )القانكع، 
نسبة دعـ الثقافة  ( كالتي بينت أف  2017الشؽ المدني بغزة. كلـ تتفؽ مع نتائج )سميـ ،

م العينة المبحكثة في كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني كانت كبيرة ، أالتنظيمية حسب ر 
( كالتي بينت 2017مية. كدراسة )عبده ، %( بالجمعيات غير الحكك 71.23كدراسة السراج )

%( بالكميات الجامعية بمحافظات غزة، 76.66أف دعـ الثقافة التنظيمية كاف بكزف نسبي )
%( 69.16كدت عمى تكافر بدرجة كبيرة )أ( كالتي 2016ككذلؾ اختمفت مع )أبك سمطاف،

عزل االختبلؼ لمبيئة يي  فٍ ألمجاؿ دعـ الثقافة التنظيمية في الكزارات الفمسطينية، ، كيمكف 
الختبلؼ األنماط القيادية لممجتمعات التي طبقت عمييا الدراسة كالتي تعمؿ عمى خمؽ ثقافة 

كتحث العامميف عمى التمسؾ بالقيـ المشتركة كالتي تنبثؽ عف رسالة  ،تنظيمية كمعتقدات
 المنظمة كتتكافؽ مع قيـ المجتمع.

 " ات األخالقيةالتأكيد عمى الههارس تحميل يقرات هجال " -
 tتـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار 

 (.10.5النتائج مكضحة في جدكؿ ) .لمعرفة درجة المكافقة
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الهتوسط الحسابي والىحراف الهعياري والوزن الىسبي والترتيب وقيهة :  (01 5.جدول )
 لكل يقرة هن يقرات هجال " التأكيد عمى الههارسات األخالقية " tباراخت

الهتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الىحراف 
 الهعياري

الوزن 
درجة  الترتيب الىسبي

 الهوايقة
قيهة 
 الختبار

القيهة 
 الحتهالية

1.  

تيمثؿ إدارة الجياز 
قدكة حسنة لمعامميف 
مف خبلؿ ممارساتيا 

 األخبلقية.

2.  

تنشر إدارة الجياز 
أدلة خاصة تكضح 
 معايير السمكؾ
األخبلقي المطمكب 

 االلتزاـ بيا.

3.  

تستخدـ إدارة الجياز 
الة أساليب رقابية فعٌ 

عمى سمككيات 
 العامميف لدييا.

 

4.  

الجياز  تعتمد إدارة
نظاـ الحكافز لتشجيع 
السمكؾ اإليجابي 

 .الجيازلمعامميف في 

5.  

يتـ تنفيذ برامج 
 تدريبية ترسخ

    سمككيات
 كأخبلقيات المينة.

6.  

ييغمىب العامميف في 
الجياز المصمحة 
العامة عمى المصالح 

 ية ليـ.الشخص

 
جميػػع فقػػرات المجػػاؿ 

 امعن 
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 ( يمكف استخبلص ما يمي:10.5مف جدكؿ )
تيمثؿ إدارة الجياز قدكة حسنة لمعامميف مف خبلؿ "  :األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  -

 الكزف النسبي ( أم أف  10)الدرجة الكمية مف  " يساكم  ممارساتيا األخبلقية
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  ، كىذا يعني أف  (%)

يعزك الباحث ذلؾ إلى التأسيس لفكرة القيادة التحكيمية التي تعتمد عمى التأثير الكارزمي كالمثالي 
يجابي إحبة مرؤكسيو مف خبلؿ تصرؼ القائد لنمكذج بحيث يحظى الرئيس عمى احتراـ كثقة كم

ىناؾ مف القيادات التي ضحت  الجميع إلى تقميده، كيؤكد الباحث أف   ىبو كيسع لحتذيي 
بأركاحيا في سبيؿ الكطف كعمى رأسيا قائد الشرطة المكاء تكفيؽ جبر ككذلؾ كزير الداخمية 

ريس األخبلؽ الحميدة كأىمية ذلؾ في بناء ا ذلؾ بإيماف الشرطة العميؽ بتكاألسبؽ. كيفسر أيضن 
 ،التعامؿ األخبلقي يجذب كالء العامميف صكرة جميمة في أعيف المكاطف الفمسطيني، كما أف  

القياـ بيا كانتشار ثقافة السمكؾ باإلضافة إلى كجكد الئحة باألعماؿ التي تحظر عمى العسكرم 
 قي.األخبلقي التي ترشد العسكرييف إلى السمكؾ األخبل

تعتمد إدارة الجياز نظاـ الحكافز لتشجيع السمكؾ اإليجابي "  :الرابعةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
ىناؾ  ، كىذا يعني أف  (%)الكزف النسبي أم أف   " يساكم  الجيازلمعامميف في 
مكانيات إلكيفسر الباحث ذلؾ لقمة امف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  متكسطةمكافقة بدرجة 

المادية كالمالية التي يمكف استخداميا في تكفير أنظمة الحكافز المادية عمى كجو الخصكص 
كذلؾ ناتج عف األزمة لبلقتصادية التي تمر بيا  ،يجابي لمعامميفلمحث عمى ممارسة السمكؾ اإل

كىذا  ،كالتي ال تشبع حاجات العامميف ،غزة كاقتصار الحكافز كالمكافآت عمى المعنكية منيا
 4مف ركاتب العامميف لمدة تزيد عف  (%60) ينسجـ مع عدـ قدرة الحككمة عمى دفع ما نسبتو

 سنكات.
" التأكيد عمى الممارسات األخبلقية " لمجاؿ المتكسط الحسابي  بأف  بشكؿ عاـ يمكف القكؿ  -

 تكسطةمىناؾ مكافقة بدرجة  ، كىذا يعني أف  (%) الكزف النسبي أم أف   يساكم 
ع الباحث ىذه النسبة إلى الممارسات رجً يي ك  مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
، نمكذج إيجابي يسعى العاممكف إلى تقميدهاألخبلقية التي يمارسيا القادة كالتي تمثؿ 

عمى العامميف، ككذلؾ أنظمة القاب لممخالفيف كنشر  الةكجكد أساليب رقابية فعٌ  إلى باإلضافة
لة خاصة لتكضيح معايير القيـ كاألخبلؽ المفترض االلتزاـ بيا مف الجميع، باإلضافة إلى أد

التدريب المشترؾ كخاصة مع ىيئة التكجيو السياسي كالمعنكم في مجاؿ تعزيز القيـ 
 كاألخبلؽ.



 128 

( كالتي بينت 2018كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج الراسات السابقة كمنو دراسة )ياسيف ،
مف مستكل الممارسات األخبلقية في الجامعات الفمسطينية كبكزف نسبي  اطن متكس لمستك 

ا عمى فقرات نت مستكل متكسطن ( التي بيٌ Lear, 2012%( ، كاتفقت مع نتائج )67.67)
ا مستكل الممارسات األخبلقية  ( التي أظيرت أف  2017مع دراسة )حميد ، المجاؿ، كاتفقت أيضن

%(. كدراسة )القيسي ، 65.6ة كاف بمستكل متكسط كبكزف )كف الدينيؤ لشاكقاؼ ك بكزارة األ
ة في كزارة الصحة الفمسطينية لتكافر الممارسات األخبلقي ا( كالتي أظيرت مستكل متكسطن 2015
عد الممارسات بي  ف  أ( كالتي أكدت 2017تكافقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة )اليجيف ، . ك 

الفمسطينية. مف %( لدل قكات األ66.09نسبي )متكسط كبكزف  لاألخبلقية كانت بمستك 
مستكل الممارسات  ف  أ( كالتي خمصت ب2016كاختمفت النتائج الحالية مع دراسة )القانكع، 

الشؽ المدني بغزة. كلـ تتفؽ مع دراسة السراج التي أظيرت –بكزارة الداخمية  ااألخبلقية كاف كبيرن 
، عيات غير الحككمية. كدراسة )عبده%( بالجم71.35تكافر الممارسات األخبلقية بكزف نسبي )

الممارسات األخبلقية كانت متكفرة بمستكل كبير كبكزف نسبي  ( كالتي بينت أف  2017
( كالتي 2016%( بالكميات الجامعية بمحافظات غزة، ككذلؾ اختمفت مع )أبك سمطاف،77.91)
قية في الكزارات خبل%( لمجاؿ الممارسات األ69.31كدت عمى تكافر بدرجة كبيرة )أ

( التي أكدت كجكد مستكل كبير لمجاؿ 2015الفمسطينية، كلـ تتفؽ مع نتائج دراسة )المصرم ،
بعض  ألف   ؛الممارسات األخبلقية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني. كيفسر الباحث االختبلؼ

الغير حككمية حيث تتعامؿ المنظمات  ،المؤسسات تيتـ بالممارسات األخبلقية أكثر مف غيرىا
خبلقية السمككية كاأل نبكالذم يظيركف رقابة كبيرة عمى الجكا ،مع مجمكعة مف المانحيف

خبلقي كالتي تكضح السمككيات المرغكبة كغير كيؤسسكف لكجكد مدكنات خاصة بالسمكؾ األ
 اكبيرن  اكذلؾ بعض المؤسسات العسكرية التي تكلي اىتمامن  ؛المرغكبة كتحاسب العامميف كفقيا

كبر مقارنة بالمنظمات أخبلؽ القكيمة بشكؿ بسمككيات كانضباط عناصرىا بالمثؿ العميا كاأل
 األخرل.

 "تىفيذ الرقابة الهتوازىة تحميل يقرات هجال "  -
 tتـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار 

 (.11.5في جدكؿ )النتائج مكضحة  .لمعرفة درجة المكافقة
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الهتوسط الحسابي والىحراف الهعياري والوزن الىسبي والترتيب وقيهة :  (511. جدول )
 لكل يقرة هن يقرات هجال " تىفيذ الرقابة الهتوازىة " tاختبار

الهتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الىحراف 
 الهعياري

الوزن 
درجة  الترتيب الىسبي

 الهوايقة
يهة ق

 الختبار
القيهة 
 الحتهالية

1.  

تعتبر إدارة الجياز 
الرقابة التنظيمية  أف  

مف الكظائؼ 
األساسية التي تحتاج 

 إلى اىتماـ دائـ.

2.  

تضع إدارة الجياز 
إجراءات رقابية 
لمتابعة األنشطة 
المنفذة كمقارنتيا مع 

 المخططة.

 

3.  

تيدؼ الرقابة 
بالجياز إلى تصحيح 
المسار كالتطكر 
كليس تصيد 

 األخطاء.

4.  

تحرص إدارة الجياز 
عمى االىتماـ 
بالتغذية الراجعة مف 
أجؿ تحسيف 

 مخرجات العمؿ.

5.  

تقـك إدارة الجياز 
تطكير أنظمة رقابية ب

تنسجـ مع جميع 
 أصحاب المصالح.

 
جميػػع فقػػرات المجػػاؿ 

 امعن 
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 ( يمكف استخبلص ما يمي:11.5مف جدكؿ )
ية مف الكظائؼ الرقابة التنظيم تعتبر إدارة الجياز أف  "  األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  -

( أم أف الكزف 10)الدرجة الكمية مف  " يساكم  األساسية التي تحتاج إلى اىتماـ دائـ
مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه  متكسطةىناؾ مكافقة بدرجة  ، كىذا يعني أف  (% )النسبي
ي يعمؿ عمى دراؾ قيادة الشرطة ألىمية كجكد نظاـ رقابا  كيعزك الباحث ذلؾ إلى كعي ك الفقرة. 

كالكشؼ عف االنحرافات  ،صبلحيا بتنفيذ الرقابة المتزامنةبؤ باألخطاء قبؿ كقكعيا كمحاكلة إالتن
دارة، كليس أدؿ مف إلفي أداء الجياز عمى اعتبار كظيفة الرقابة كظيفة أساسية مف كظائؼ ا

 .ـبالرقابة كالتفتيش عمى أداء العامميف كمتابعتي ىعنتي  فدارتيإذلؾ كجكد 
تقـك إدارة الجياز بتطكير أنظمة رقابية تنسجـ مع جميع "  :الخامسةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

ىناؾ  ، كىذا يعني أف  (%) أم أف الكزف النسبي " يساكم  أصحاب المصالح
كيعزك الباحث ذلؾ إلى عدـ تفيـ مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  متكسطةمكافقة بدرجة 

جياز إلى التعاكف المشترؾ مع الييئات كالمؤسسات مف أصحاب المصالح كالميتميف في إدارة ال
امجاؿ حقكؽ اإل ذلؾ إلى غياب الكعي في التدرج باستخداـ القكة  نساف كالحريات، كيرجع أيضن
 عادة بناء جياز الشرطة في فترة ما بعد االنقساـ الفمسطيني.إ كخاصة بعد 

 " يساكم تنفيذ الرقابة المتكازنة لمجاؿ " متكسط الحسابي ال بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف   -
مف قبؿ أفراد  متكسطةىناؾ مكافقة بدرجة  ، كىذا يعني أف  (%) الكزف النسبي أم أف  

لمرقابة ككظيفة مميمة كأساسية  ذلؾ بالنظريعزك الباحث العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 
لمتابعة تنفيذ جراءات رقابية إمف خبلؿ كضع كتصميـ كتحتاج إلى اىتماـ مستمر  ،لمشرطة
االنحرافات تساعد عمى تصكيب يجابية إلمخطط، ككذلؾ إلى انتشار ثقافة  المنفذة كفقنا المياـ

خريف كاالنتقاـ منيـ، ككذلؾ االىتماـ بالتغذية الراجعة كتصحيحيا كليس إلى تصيد أخطاء او
عدـ حصكؿ ىذا المحكر إلى نسبة  أخرم فإف   جراءات العمؿ. كمف ناحيةإمف أجؿ تحسيف 

أكبر يرجع إلى عدـ القدرة عمى تطكير منظكمة رقابية مع أصحاب المصالح المختمفة كغياب 
النظاـ الرقابي عمى مستكل الدكلة، كالتكازف في العمؿ الرقابي لكجكد أخطاء ال يمكف 

 متابعتيا كيمكف غض النظر عف بعض االنحرافات لممكظؼ.
نت ( كالتي بيٌ 2018دراسة )ياسيف ، اراسات السابقة كمنيدىذه النتيجة مع نتائج ال كتتفؽ -

مف مستكل الرقابة التنظيمية المتكازنة في الجامعات الفمسطينية كبكزف نسبي  امتكسطن  لمستك 
عمى فقرات  انت مستكل متكسطن ( التي بيٌ Lear, 2012%( ، كاتفقت مع نتائج )66.68)

نسبة الرقابة  ( كالتي بينت أف  2017سميـ ،ازنة، كتكافقت مع نتائج )مجاؿ الرقابة المتكا
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م العينة المبحكثة في كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني أالتنظيمية المتكازنة حسب ر 
( 2017%(، كتكافقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة )اليجيف ، 67.05كانت متكسطة )
متكسط كبكزف نسبي  للتنظيمية المتكازنة كانت بمستك عد الرقابة ابي  ف  أكالتي أكدت 

مف الفمسطينية. كاختمفت النتائج الحالية مع دراسة )القانكع، %( لدل قكات األ66.60)
مستكل الرقابة التنظيمية المتكازنة كاف بدرجة مكافقة كبيرة بكزارة  ف  أ( كالتي خمصت ب2016

الرقابة  نت أف  ( كالتي بيٌ 2017اسة )عبده ، الشؽ المدني بغزة. كلـ تتفؽ مع در –الداخمية 
%( بالكميات الجامعية 77.93التنظيمية المتكازنة كانت متكفرة بمستكل كبير كبكزف نسبي )

كدت عمى تكافر بدرجة أ( كالتي 2016بمحافظات غزة، ككذلؾ اختمفت مع )أبك سمطاف،
ات الفمسطينية، كلـ تتفؽ مع %( لمجاؿ الرقابة التنظيمية المتكازنة في الكزار 70.0كبيرة )

( التي أكدت كجكد مستكل كبير لمجاؿ الرقابة التنظيمية 2015نتائج دراسة )المصرم ،
االمتكازنة في كزارة الداخ ( التي 2017مع دراسة )حميد ، مية كاألمف الكطني. كاختمفت أيضن

كاف بمستكل متكسط كف الدينية ؤ لشاكقاؼ ك مستكل الممارسات األخبلقية بكزارة األ أظيرت أف  
بعض المؤسسات تمتمؾ كحدات رقابية  ألف   ؛%(. كيفسر الباحث االختبلؼ71.5كبكزف )

الة بشكؿ يفكؽ غيرىا كيعكد لتفاكت اىتماميا باألنظمة الرقابية ككظيفة أساسية لضبط فعٌ 
 عمؿ كتصحيح االنحرافات.لا
 القيادة الستراتيجيةتحميل جهيع يقرات  -

الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار  تـ استخداـ المتكسط
t (.12.5النتائج مكضحة في جدكؿ ) .لمعرفة درجة المكافقة 

الهتوسط الحسابي والىحراف الهعياري والوزن الىسبي والترتيب وقيهة :  (12 5.جدول )
 "تيجيةالقيادة السترا لجهيع يقرات " tاختبار

الهتوسط  الهجال
 الحسابي

الىحراف 
 الهعياري

الوزن 
درجة  الترتيب الىسبي

 الهوايقة
قيهة 
 الختبار

القيهة 
 الحتهالية

 تحديد التكجو االستراتيجي.
 .استثمار القدرات التنافسية

 .اؿ البشرمتطكير رأس الم
 دعـ الثقافة التنظيمية.

 التأكيد عمى الممارسات األخبلقية.
 تنفيذ الرقابة المتكازنة.

 يادة االستراتيجيةالق جميع فقرات "
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يسػاكم  القيادة االسػتراتيجيةالمتكسط الحسابي لجميع فقرات  ( تبيف أف  12.5جدكؿ )مف 
ىنػاؾ مكافقػة  كىػذا يعنػي أف   ،(%) النسػبي الػكزف ( أم أف  10)الدرجة الكمية مػف  
 . بشكؿ عاـ القيادة االستراتيجية فقراتمف قبؿ أفراد العينة عمى  متكسطةبدرجة 

بأىمية ممارسة القيادة كامتبلكيا نظرة مستقبمية  لكجكد استشعارذلؾ  كيعزك الباحث
اىتماـ إدارة الشرطة بتطكير رأس الماؿ  إلى تحقيقيا في ظؿ القيكد البيئية، كما أف   ىتسع

لمؤىبلت كالميارات المتخصصة ألداء البشرم كاالعتماد عمى القكة الشابة كالمدربة كالتي تمتمؾ ا
أغمى المكارد التي يجب البشرية  لالقك  مياـ العمؿ الشرطي بشكؿ عاـ، كعمى اعتبار أف  

كتمكنيا مف االرتقاء كالتميز بالعمؿ كالمنافسة  ،المحافظة عمييا كاالستثمار فييا بشكؿ مستمر
كحث  ،تأكيد عمى الممارسات األخبلقيةمع األجيزة الشرطية المكازية كالمتقدمة. باإلضافة إلى ال

الجميع عمى االلتزاـ بيا بشكؿ كبير عمى اعتبارىا معايير يجب العمؿ كفقيا كعدـ الخركج عنيا. 
القدرات  بإبرازكمف ناحية أخرل يمكف تفسير عدـ ارتفاع النسبة إلى االىتماـ غير الكافي 

ث القدرات االبتكارية أك مف امتبلؾ أنظمة التي يمتمكيا العاممكف كالجياز سكاء مف حيالتنافسية 
المعمكمات المتقدمة كجمب التكنكلكجيا الحديثة. كما يمكف تفسير ذلؾ إلى عدـ قدرة الجياز عمى 

مع ضعؼ المركنة بكضع البدائؿ االستراتيجية في تحديد التكجو االستراتيجي بشكؿ دقيؽ 
ت االستراتيجية لمجياز بشكؿ منيجي التعامؿ مع الظركؼ البيئية المتغيرة، كتحديث القدرا

 كاالستفادة مف تجارب الدكؿ الناجحة كمحاكاتيا.

نت ( كالتي بيٌ 2018راسات السابقة كمنو دراسة )ياسيف ،دكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج ال
مف مستكل ممارسة أبعاد القيادة االستراتيجية في الجامعات الفمسطينية كبكزف  امتكسطن  لمستك 

عمى محكر  انت مستكل متكسطن ( التي بيٌ Lear, 2012%( ، كاتفقت مع نتائج )66.02نسبي )
 ف  أ( كالتي أكدت 2017القيادة االستراتيجية، كتكافقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة )اليجيف ، 

مف %( لدل قكات األ66.75متكسط كبكزف نسبي ) لمحكر القيادة االستراتيجية كانت بمستك 
كدت عمى تكافر بدرجة كبيرة أ( كالتي 2016كذلؾ مع )أبك سمطاف،الفمسطينية. اتفقت 

ا%( لمقيادة االستراتيجية في الكزارات الفمسطينية، كانس66.10) مع دراسة )حميد  جمت أيضن
كف الدينية كاف ؤ لشاكقاؼ ك مستكل القيادة االستراتيجية بكزارة األ ( التي أظيرت أف  2017،

( كالتي 2016ختمفت النتائج الحالية مع دراسة )القانكع، %(. كا67.5بمستكل متكسط كبكزف )
 –كاف بدرجة مكافقة كبيرة بكزارة الداخمية  االستراتيجيةمستكل ممارسة نمط القيادة  ف  أخمصت ب

نسبة تكافر القيادة  نت أف  ( كالتي بيٌ 2017سميـ ،االشؽ المدني بغزة. كاختمفت مع نتائج )
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المبحكثة في كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني كانت م العينة أاالستراتيجية حسب ر 
القيادة االستراتيجية  ( كالتي بينت أف  2017%(، كلـ تتفؽ مع دراسة )عبده ، 68.42متكسطة )

%( بالكميات الجامعية بمحافظات غزة، 76.87كانت متكفرة بمستكل كبير كبكزف نسبي )
كافقة عمى درجة االنطباؽ لمحكر القيادة ( كالتي بينت كجكد م2017كدراسة )السراج،
( كالتي 2017سميـ ،ا%( بالمنظمات غير الحككمية. كتكافقت مع نتائج )71.20االستراتيجية )

م العينة في كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني  أالقيادة االستراتيجية حسب ر  بينت أف  
ة المؤسسات المبحكثة بشكؿ عاـ كالبيئة تمارس بدرجة كبيرة. كيفسر الباحث االختبلؼ لطبيع

 ؛المتغيرة في األماكف المختمفة أك حتى عبر األكقات المختمفة ، كما يعكد لنكع المؤسسات
 ،فالحككمية منيا تميؿ لمنظـ البيركقراطية كالمركزية كالتي تشجع عمى تنفيذ األكامر كالتعميمات

ا بخبلؼ نماط القيادة الحديثة كمنيا التحكيمية كتطبؽ األ المنظمات األخرل األكثر انفتاحن
 كاالستراتيجية.

 "جودة الحياة الوظيفية تحميل يقرات هجال " ا: ثاىيً 
تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار 

t (.13.5النتائج مكضحة في جدكؿ ) .لمعرفة درجة المكافقة 

الهتوسط الحسابي والىحراف الهعياري والوزن الىسبي والترتيب وقيهة  : (13 5.جدول )
 لكل يقرة هن يقرات هجال " جودة الحياة الوظيفية " tاختبار

الهتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الىحراف 
 الهعياري

الوزن 
درجة  الترتيب الىسبي

 الهوايقة
قيهة 
 الختبار

القيهة 
 الحتهالية

1.  
ظركؼ العمؿ بجياز  تمبي

الشرطة شركط السبلمة 
 المينية لمعامميف.

2.  
يكجد بجياز الشرطة 
تشريعات كقكانيف متعمقة 
 بسبلمة كصحة العامميف.

 

3.  
يعامؿ الرؤساء العامميف 

 نصاؼ.ا  بعدالة ك 
 

4.  
يراعى جياز الشرطة 
تحقيؽ التكازف بيف 
االلتزامات العائمية 
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لمعامميف كاحتياجات 
 العمؿ.

5.  
تيعتبر الركاتب التي 
 ةيتقاضاىا العاممكف مناسب
 لمجيكداتيـ التي يبذلكنيا.

6.  
ممكف بالسعادة يشعير العا

بما يحصمكف عميو مف 
 دخؿ في عمميـ.

7.  
يشجع الرؤساء العامميف 
عمى المشاركة في اتخاذ 
 القرار التي تخص عمميـ.

8.  

تسكد عبلقات الكد 
كاالحتراـ بيف الرؤساء 
كالمرؤكسيف داخؿ جياز 

  .رطةالش

9.  
يشترؾ العاممكف في حؿ 
المشكبلت التي تكاجو 
 العمؿ في جياز الشرطة.

10.  
يشعر العاممكف باالستقرار 
الكظيفي كعدـ االستغناء 

 عنيـ.

11.  

مالية التي تتكفر المكارد ال
تيمكف جياز الشرطة مف 
اإليفاء بالتزاماتو اتجاه 

 العامميف.

12.  

يكجد تكافؽ بيف  
المؤىبلت العممية لمعامميف 
كطبيعة الكظائؼ التي 

 يشغمكىا.

13.  
تكجد فرص مستقبمية 

ماـ العامميف أمتاحة 
 مترقية كالتقدـ الكظيفي.ل

 اجميع فقرات المجاؿ معن  
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 ( يمكف استخبلص ما يمي:13.5مف جدكؿ )
 " يساكم  نصاؼا  يعامؿ الرؤساء العامميف بعدالة ك "  :الثالثةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

ىناؾ مكافقة بدرجة  ، كىذا يعني أف  (%) الكزف النسبي ( أم أف  10مية مف )الدرجة الك
يعزك الباحث ذلؾ إلى حالة التبلحـ بيف القادة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  متكسطة

 جميعكالمرؤكسيف ككجكد أنظمة حاكمة تطبؽ عمى الجميع دكف استثناء لجميع الكظائؼ كفي 
كر القيادة بأىمية تحقيؽ العدالة التنظيمية في التعامؿ كمراعاة أدؽ القرارات المعامبلت كلشع

جراءات بما المتخذة بحؽ العامميف. ككذلؾ تكزيع المكافآت كتزكيد العامميف بالمعمكمات كاإل
تحقيؽ العدالة أساس العمؿ الشرطي كمف أىـ القيـ التي  جرائية، كما أف  يعرؼ بالمعاممة اإل

 لعاممكف كذلؾ كفؽ مبدأ تعزيز سيادة القانكف كتحقيؽ العدالة.يتحمى بيا ا
 ةتيعتبر الركاتب التي يتقاضاىا العاممكف مناسب"  :الخامسةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

 ، كىذا يعني أف  (%) أم أف الكزف النسبي " يساكم  لمجيكداتيـ التي يبذلكنيا
يعزك الباحث ذلؾ لمضائقة ك اد العينة عمى ىذه الفقرة. مف قبؿ أفر  منخفضةىناؾ مكافقة بدرجة 

مكانية تكفير النفقات المالية الخاصة إسرائيمي لقطاع غزة كالتي أعاقت االقتصادية كالحصار اإل
( مف قيمة الراتب %40) حيث ال تسطيع الحككمة دفع أكثر مف ،بتغطية ركاتب المكظفيف

ا تقريبنا، 50خبلؿ  إضافة  ،حككمية مقابؿ ركاتبيـ يضة العامميف بأراضو باإلضافة إلى مقا يكمن
. إلى عدـ زيادة الراتب لسنكات مما أد 5كقؼ استحقاؽ الترقيات المستحقة لفترة تزيد عف  إلى

،باإلضافة إلى غبلء المعيشة كعدـ كفاية الراتب حتٌ  لدل  اىناؾ اعتقادن  ف  إحيث  ى لك كاف كامبلن
 مة راتبيـ أماـ المجيكدات المبذكلة.ءاطرة كعدـ مبلالعامميف الذيف يتعرضكف إلى المخ

" يساكم جكدة الحياة الكظيفية "  لمجاؿالمتكسط الحسابي  بأف  بشكؿ عاـ يمكف القكؿ  -
مف  متكسطةىناؾ مكافقة بدرجة  ، كىذا يعني أف  (%) الكزف النسبي أم أف   

مكانيات كعدـ تكفر حث ذلؾ لضعؼ اإليعزك الباك قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 
كلشعكر العامميف بعدـ  ،يفاء بالتزاماتيـالمكارد المالية التي تساعد جياز الشرطة عمى اإل

كعدـ تكفر المكارد  ،تكافؤ المجيكدات التي يبذلكنيا مقابؿ نظـ التعكيضات التي تنمح ليـ
لشعكر المكظفيف باإلضراب المالية التي تمكف جياز الشرطة تجاه المجتمع كالعامميف، ك 

يـ عرضة لبلستغناء عنيـ كتسريحيـ في أم كقت كخاصة مع كأن   ،كعدـ االستقرار بكظائفيـ
تاحة الفرصة لمعامميف إضعؼ المكازنات الحككمية أك مع أم اتفاؽ مصالحة. ككذلؾ عدـ 

 أف   بالمشاركة باتخاذ القرارات التي تخص أعماليـ كحؿ المشكبلت التي تعترضيـ. كما
كيعزك الباحث ذلؾ إلى  غمكض الفرص المستقبمية لمترقي كعدـ كضكح التقدـ الكظيفي.
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المعاممة العادلة في جياز الشرطة ككجكد أنظمة كقكانيف تتعمؽ بسبلمة كصحة العامميف 
كمحاكلة الجياز كالرؤساء لخمؽ حالة مف التكازف بيف االلتزامات العائمية كاحتياجات العمؿ 

جازات حسب الضركرة، ككجكد تكافؽ بيف المؤىبلت العممية كالمياـ الكظيفية اإلنحك منحيـ 
 مقبكؿ. إلى حدو 

نت ( كالتي بيٌ 2016كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج الراسات السابقة مثؿ دراسة )البربرم ،
مف مستكل تكافر جكدة الحياة الكظيفية بشبكة األقصى كبكزف نسبي  امستكل متكسطن 

جكدة الحياة الكظيفية بكزارة  ( كالتي أكدت أف  2015فقت مع نتائج )الدحدكح، %( ، كات61.33)
مستكل  ( التي أكضحت أف  2016كتتفؽ مع )الشنطي، ر بدرجة متكسطة. فالتربية كالتعميـ تتكا

%( ، 61.5جكدة الحياة الكظيفية بكزارة األشغاؿ بغزة كانت بمستكل متكسط بكزف نسبي )
المتكسطة لجكدة الحياة الكظيفية.  ( بماليزيا كالتي بينت الدرجةDaud,2010ككذلؾ مع دراسة )

تقييـ جكدة الحياة  ف  أ( كالتي اكضحت 2013مع دراسة )نصار،  كجاءت النتائج متكافقة جزئينا
%( مقارنة بتقييـ معممي كزارة التربية كالتعميـ غزة 62.32الكظيفية بككالة الغكث  كانت )

مستكل  ف  ( الذم أكضحت دراستو أ2014فت مع دراسة )ماضي ، %( كبيرة. كاختم68.8)
%( كمع نتائج دراسة 68.64كبيرة ) انتجكدة الحياة الكظيفية بالجامعات الفمسطينية بغزة ك

جكدة الحياة الكظيفية بالمنظمات غير الحككمية  ف  أ( كالتي كشفت عف 2018)أبك سمرة ، 
 ف  أ( كالتي أظيرت 2012ـ تتكافؽ مع )البمبيسي، %(. كل69كانت بمستكل كبير كبكزف نسبي )

و مف الطبيعي نٌ أجكدة الحياة الكظيفية في المنظمات غير الحككمية كانت كبيرة. كيرل الباحث 
 ة كذلؾ كفقناتختمؼ تقديرات العينة في المجتمعات المختمفة نحك درجة جكدة الحياة الكظيفي فٍ أ

نماط القيادية المستخدمة كنظـ كلطبيعة االختبلؼ في األ لممناخ التنظيمي كالثقافة السائد فييا
 التعكيضات التي تختمؼ بيف القطاعيف الحككمي كالخاص.

 ا: تحميل يقرات هجال " األداء الهؤسسي "ثالثً 
 tتـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار 

 (.14.5تائج مكضحة في جدكؿ )الن .لمعرفة درجة المكافقة
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الهتوسط الحسابي والىحراف الهعياري والوزن الىسبي والترتيب وقيهة  : (14 5.جدول )
 لكل يقرة هن يقرات هجال " األداء الهؤسسي " tاختبار

الهتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الىحراف 
 الهعياري

الوزن 
درجة  الترتيب الىسبي

 الهوايقة
قيهة 
 الختبار

القيهة 
 الحتهالية

1.  

يعمؿ جياز الشرطة عمى 
التكاليؼ غير خفض 

الضركرية دكف تأثير عمى 
 جكدة الخدمات.

2.  
يسعى جياز الشرطة لمحصكؿ 
عمى التمكيؿ المناسب لدعـ 

 برامج الخدمة التي تقدميا.

3.  

يعمؿ جياز الشرطة عمى 
التحسيف كالتطكير المستمر 
لعممياتو لخفض معدالت ىدر 

 المكارد.

4.  
تتصؼ إجراءات العمؿ في 
جياز الشرطة بالكضكح 

 كالتسمسؿ.

5.  
يسعى جياز الشرطة لتطكير 

الكسائؿ خدماتيا باستخداـ 
 التكنكلكجية الحديثة.

6.  
يكفر جياز الشرطة خدماتو 
لمجميكر في كؿ األكقات 

.  كعمى مدار اليـك

7.  
تتابع إدارة جياز الشرطة 
شكاكل الجميكر كتقدـ الحمكؿ 

 المناسبة ليـ بشكؿ دكرم.

8.  

يتمقى العاممكف بجياز الشرطة 
برامج تدريبية مختمفة في 
الداخؿ كالخارج لبلرتقاء 

 بمستكل األداء.

9.  
يعمؿ جياز الشرطة عمى دعـ 

 أنشطة البحث كالتطكير.
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10.  
العامميف ييشجع جياز الشرطة 

داخمو عمى التعمـ كالتطكر 
 الميني.

11.  

ييتبنى إدارة جياز الشرطة 
خطة كاضحة لمتدريب مبنية 
عمى الحاجات التدريبية 

 الفعمية.

12.  

ييساىـ جياز الشرطة في 
تطكير المجتمع عف طريؽ 

فية خاصة عقد ندكات تثقي
 بأمف المكاطف .

 اجميع فقرات المجاؿ معن  

 ( يمكف استخبلص ما يمي:14.5مف جدكؿ )
يكفر جياز الشرطة خدماتو لمجميكر في كؿ األكقات "  :السادسةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

، (%) الكزف النسبي ( أم أف  10)الدرجة الكمية مف  يساكم  " كعمى مدار اليكـ
كيعزك الباحث ذلؾ ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  كىذا يعني أف  

كجكدة الخدمات التي تقدـ لمجميكر بحيث تقدـ  اىتماـ قيادة الشرطة بمفيكـ الجكدة الشاممةإلى 
 جميعمكنة كبأعمى جكدة كعمى مدار الساعة، حيث تنتشر مراكز الشرطة عمى بالسرعة الم

شرطة، كتعمؿ بشكؿ مستمر لمنع الجريمة كضبط األمف  مركزى  (21) محافظات الكطف بكاقع
 مف الجميكر كفض النزاعات كالمشاكؿ العائمية، كما أف   لكتعزيز سيادة القانكف كاستقباؿ الشكاك 

كذلؾ مف  ؛تاج إلى متابعة كتحرم كجمع معمكمات عمى مدار الساعةطبيعة العمؿ الشرطي تح
 أجؿ كشؼ متجاكزم القانكف كالميربيف كالمنحرفيف كالمخالفيف.

التكاليؼ غير الضركرية خفض يعمؿ جياز الشرطة عمى "  :األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  -
، كىذا يعني (%) بيالكزف النس أم أف   " يساكم  دكف تأثير عمى جكدة الخدمات

يعتبر الباحث ىذه النتيجة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. متكسطة ىناؾ مكافقة بدرجة  أف  
 ف  إإذ  ،خفض التكاليؼ يؤثر عمى جكدة الخدمات بشكؿ ممحكظ حيث أف   ،منطقية

لمتميز. كما  لة أخر االستراتيجيات العامة تشمؿ استراتيجية مستقمة لتخفيؼ التكاليؼ كاستراتيجي
الكضع الحالي يجبر إدارة الشرطة عمى اتخاذ التدابير البلزمة كالتقشؼ لضماف تقديـ الخدمة  أف  

 بالجد األدني دكف انقطاعيا.
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أم  األداء المؤسسي " يساكم لمجاؿ " المتكسط الحسابي  بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف   -

مف قبؿ أفراد  متكسطةىناؾ مكافقة بدرجة  أف  ، كىذا يعني (%) الكزف النسبي أف  
المتكسط يؤكد عمى حرص  لىذا المستك  يعتقد الباحث أف  العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 

 األداء العاـ عبر االىتماـ بتحقيؽ أبعاده المختمفة، كما أف   لإدارة الشرطة لبلرتقاء بمستك 
ككذلؾ  ،يكر كتقديـ الحمكؿ لمشكبلتيـاىتماـ قيادة الشرطة بتحقيؽ رضا العامميف كالجم

 ،جراءاتسعي جياز الشرطة الستخداـ التكنكلكجيا في تحسيف عممو كتطكير ككضكح اإل
كذلؾ  ؛ىذه النسبة مف كجية نظر الباحث ليست بالكبيرة ىكتبق كتحسيف العمميات الداخمية.

دـ الحصكؿ عمى يرجع إلى عدـ القدرة عمى المزج بيف استراتيجية التكمفة كالجكدة، كع
التمكيؿ كالدعـ البلـز كاستخداـ أنشطة البحث كالتطكير كمدخؿ عممي لحؿ المشكبلت 
كتطكير الخدمات كتحسيف كفاءة العمميات كتشجيع العامميف عمى اكتساب المعارؼ كالتطكر 

ديد لبلحتياجات الفعمية لمعامميف كتح عدـ بناء البرامج التدريبية كفقنا، باإلضافة إلى كالتعمـ
 الفجكة بيف الميارة المكجكدة كاألداء المطمكب.

مستكل األداء التنظيمي  ف  أنت ( كالتي بيٌ 2018كاتفقت النتائج مع دراسة )دىميز ،
%(. كاختمفت النتيجة 56.18يث بمغ الكزف النسبي )ح تب المحاسبة كالتدقيؽ كاف متكسطنالمكا

 ( كالتي بينت أف  2014دراسة )أبك حسنة ،  الحالية ليذه الدراسة مع الدراسات السابقة كمنيا
( 2014%( ، كدراسة )أبك رية ، 77.18) اداء  المؤسسي بكمية التربية بالجامعات كاف كبيرن األ

شرافية بكزارة داء المؤسسي متكافر بدرجة كبيرة مف كجية شاغمي الكظائؼ اإلاأل كالتي أكدت أف  
ااعية. كجاءت النتائج كف االجتمؤ العمؿ كالش ( التي 2018مع دراسة )أبك سمرة ،  محتفمة أيضن

حككمية ، كدراسة الاألداء المؤسسي كاف بدرجة مكافقة كبيرة بالمنظمات غير  ف  أأكدت نتائجيا 
 ااألداء المؤسسي لمخدمات الطبية العسكرية بغزة كاف كبيرن  ( كالتي بينت أف  2018)حمدكنة ،

نسبتو  كضحت أف  أ( كالتي 2017د اليادم ،%(. كدراسة )عب72.64حيث الكزف النسبي )
ا )الغناـ75.40كالتعميـ العالي )بكزارة التربية  ثكفاألداء المؤسسي كما يراه المبحك  ، %(. كأيضن

 كبير مف األداء لالمستشفيات الطبية الفمسطينية تتمتع بمستك  ف  أظيرت أ( كالتي 2017
ا76.67المؤسسي ) ( كالتي بينت مستكل مف األداء 2016، كدراسة )مبارؾ  %(. كاختمفت أيضن

اا في المنظمات كبير ككبير جدن  دغيش، امع نتائج ) التي خضعت لمدراسة. كاختمفت أيضن
لبطاقة األداء المتكازف كانت كبيرة  األداء المؤسسي طبقنا كضحت أفٌ أ( كالتي 2017

مؤسسات المبحكثة ىي ال ألف   ؛األداء المؤسسي كاف بدرجة كبيرة ف  أ(. كيرل الباحث 72.30)
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 ،غير حككمية ال تيدؼ لمربح بشكؿ أساسي كبالتالي فالتقييـ يتركز عمى الجكانب األخرم
كالتي تستخدـ مؤشرات لقياس الربحية  ،بخبلؼ دراسة دىميز التي تمت عمى المكاتب المحاسبية

 ات.كنسبة السيكلة كالعائد عمى األصكؿ كالممكية كالحصة السكقية كغيرىا مف المؤشر 

 اختبار يرضيات الدراسة 4.5
ــادة الســتراتيجية )تحديــد التوجــً الســتراتيجي، اســتثهار  الفرضــية الرئيســة األولــى: تــؤثر القي

القدرات التىايسية، تطوير رأس الهال البشري، دعم الثقاية التىظيهية، التأكيد عمى الههارسـات 
 (α 0.05 ≥)حصائية عىد هستوى إذو دللة  تىفيذ الرقابة الهتوازىة( تأثيرًا إيجابًيااألخالقية، 

 يي األداء الهؤسسي.
 :كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾالمتعدد الخطي االنحدار  استخداـالختبار ىذه الفرضية تـ 

 ألثر القيادة الستراتيجية يي األداء الهؤسسي(: تحميل الىحدار الهتعدد 15 5.جدول )
 .Sigالقيهة الحتهالية  Tقيهة اختبار  هعاهالت الىحدار ةالهتغيرات الهستقم
 المقدار الثابت

 تحديد التكجو االستراتيجي.
 .استثمار القدرات التنافسية
 .تطكير رأس الماؿ البشرم
 دعـ الثقافة التنظيمية.

 التأكيد عمى الممارسات األخبلقية.
 تنفيذ الرقابة المتكازنة.
 0.751معامؿ التحديد الميعد ؿ=  0.870 = رتباطمعامؿ اال

 0.000القيمة االحتمالية =  F  =148.623قيمة االختبار 

 تنتاج ما يمي:( يمكف اس15.5المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
 (%75.1) ، كىذا يعني أفٌ 0.751كمعامؿ التحديد الميعد ؿ=  0.870=  رتباطمعامؿ اال -

تفسيره مف خبلؿ العبلقة الخطية كالنسبة المتبقية قد ترجع  تـٌ  األداء المؤسسيمف التغير في 
 . األداء المؤسسي في إلى عكامؿ أخرل تؤثر

مما  0.000القيمة االحتمالية تساكم  كما أف   ,148.623بمغت المحسكبة  Fاالختبار قيمة -
القيادة بيف  ذات داللة إحصائيةيعني رفض الفرضية الصفرية كالقبكؿ بكجكد عبلقة 

  األداء المؤسسي.ك  االستراتيجية
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المتغيرات )تحديد التكجو االستراتيجي، استثمار القدرات التنافسية، تطكير  جميع تبيف أف   -
الثقافة التنظيمية، التأكيد عمى الممارسات األخبلقية، تنفيذ الرقابة  رأس الماؿ البشرم، دعـ

في األداء  (α 0.05 ≥)حصائية عند مستكل إذك داللة  زنة( تؤثر تأثيرنا إيجابيناالمتكا
 المؤسسي. 

 معادلة االنحدار: -
استثمار ) 0.223( + تحديد التكجو االستراتيجي) 0.141+  0.982=  األداء الهؤسسي

)دعـ الثقافة التنظيمية(  0.216)تطكير رأس الماؿ البشرم( +  0.220+  (ت التنافسيةالقدرا
 )تنفيذ الرقابة المتكازنة( 0.123)التأكيد عمى الممارسات األخبلقية( +  0.226+ 

كيعزك الباحث النتيجة لتأثير القيادة االستراتيجية في األفراد كالمجمكعات كالعكائد 
داء تعمؿ عمى زيادة الشعكر باالنتماء كتنمية ركح العمؿ الجماعي كاأل فيي المختمفةالتنظيمية 

ساسي كحيكم في التأثير في األداء المؤسسي  أدكر القيادة االستراتيجية  ف  إالكمي لممنظمات. 
 كنجاح المنظمات كضماف استمراريتيا فيمارس دكر المرشد كالمخطط كالمدرب لمعامميف. كما أف  

يجية في جياز الشرطة كمف خبلؿ التأكيد عمى السمككيات األخبلقية كالترفع عف القيادة االسترات
المصالح الذاتية في سبيؿ تحقيؽ مصمحة المنظمة كالمكاطنيف )العمبلء( كالتأسيس لتكافر قيـ 

يحرص العاممكف عمى تقميده كاالمتثاؿ  ايجابين إ انمكذجن أد بسمككو النزاىة كالعدالة بحيث يككف القائي 
خاصة مما يعني مشاكميـ ال منزلةيا بن  أمره كالمشاركة معو في حؿ مشكبلت العمؿ باعتبار ألكا
كىذا  ،خطاء كاليدر في مكارد الجيازرضاء المكاطنيف كالعامميف كتقميؿ معدالت األإمف  مزيدنا

رتب التزاـ القادة كالعامميف بجياز الشرطة بمختمؼ ال ف  إالكمي.  ءيزيد مف ارتفاع مستكل األدا
كتحسس  ،ظيار التعاطؼ معيـا  لمسمككيات الحميدة كاألخبلقية تعني معاممة الجميكر باحتراـ ك 

كتقديـ الخدمات بالسرعة الممكنة  ،كقات االنتظارأكتقميؿ  ،جراءات العمؿإكتبسيط  ،مشكبلتيـ
ي خبلقكجكد معايير لمدكنات السمكؾ األ داء الكمي لمجياز. كما أف  مما يزيد مف تقييـ األ

ف لمعامميف التصرفات المقبكلة كغير المقبكلة بما يمـز الجميع باتباعيا كالعقيدة األمنية يبيٌ 
 داء العامميف.أكبالتالي تحسف 

حرص قيادة جياز الشرطة عمى كضع رؤية مستقبمية كبصيرة الستقراء  كما أف  
دارة إفرة كالمتاحة تمكف مكانات المتك المستقبؿ كاالستعداد لو كاألخذ بعيف االعتبار الكاقع كاإل

االستفادة مف تجارب  ف  ا، كأبحيث يمكف تحقيقي ،ىداؼ الكاقعية كالذكيةالجياز عمى كضع األ
ك أجيزة شرطية يعمؿ عمى زيادة منحنيات التعمـ كالخبرة كبالتالي ازدياد أفراد أخريف سكاء او
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سالة تعتبر منارة يمتؼ حكليا فالقيادة التي ال تمتمؾ التكجو كتبني ر  ؛مستكل األداء المؤسسي
تعمؿ كفؽ تخطيط عممي كاضح فيي ليس درب مف  تعني أفٍ  ،العاممكف كيسعكف لتحقيقيا

مكانات البشرية ـ بيف اإللتحميبلت كأدكات مساعدة عممية تكائً  ما تكضع كفقنانٌ ا  الخياؿ ك 
تنظيمية التي تخمقيا كالتكنكلكجية كالمالية كغيرىا كالكضع القائـ. كمف ناحية أخرل فالثقافة ال

القيادة االستراتيجية كالتي تؤكد عمى الشفافية كالعدالة كاألمانة كاإلخبلص كالمشاركة بالعمؿ بما 
كاحدة كجسد كاحد في تحمؿ المسئكليات كتحقيؽ النجاحات ترفع  ةيجعؿ مف العامميف كتم

 مستكل األداء لجياز الشرطة.

كبر نسبة تأثير في أقدرات التنافسية عمى عد االستثمار في الكيعزك الباحث حصكؿ بي 
فيي  ،المنظمات ضماف استمراريتيا ةىي عامؿ ميـ في اتجاه نجا األداء المؤسسي ربما ألف  

تمتمكيا المنظمات كمزايا تنافسية كقدرات كبيرة تتفرد بيا  فٍ أعناصر النجاح الحرجة التي يجب 
ختصة بالتحاليؿ الجنائية كغيرىا مف التقنيات امتبلؾ المباني كالمعامؿ الشرطية الم . كما أف  

عماؿ ككشؼ الجرائـ بالسرعة التي تشير األنجاز كدقة الحديثة يساعد كبدكف شؾ في سرعة اإل
لتنظيمية كجاء بعد الرقابة ايصاليا لممعنيف بسرعو فائقة كتطمئف المجتمع. ا  لتقديـ الخدمة ك 

ء المؤسسي ربما لغياب التنسيؽ الكامؿ بيف جياز بيف األبعاد في األدا المتكازنة األقؿ تأثيرنا
مع المؤسسات الرقابية األخرل كمؤسسات  االشرطة كاألطراؼ األخرل المعنية كالذم يخمؽ تفاىمن 

دارية كغيرىا ينمي االىتماـ مف الجياز باألخذ نساف كديكاف الرقابة المالية كاإلحقكؽ اإل
داء لمجياز. كربما يعكد لمنظرة سيف كفاءة األاألمر الذم يسيـ في تح ؛باالعتبار معاييرىـ

كالكشؼ عف األخطاء بيدؼ  دالرقابة ىدفيا التصيي  مف أف   يريفالتقميدية التي يمتمكيا بعض المد
 .العقاب كليس التطكيرالمكـ ك 

لقيادة االستراتيجية تؤثر ممارسات ا نت أف  ( كالتي بيٌ 2018كاتفقت مع دراسة )ياسيف، 
%( مف التبايف في المتغير 74.1في التطكير التنظيمي، كقد فسرت ما نسبتو ) اا جكىرين تأثيرن 

كجكد أثر ذم داللة ( 2017ككذلؾ أظيرت دراسة )حميد ،  التابع )التطكير التنظيمي(.
ممارسات القيادة االستراتيجية لدل العامميف في كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية كتحقيؽ لإحصائية 

( كالتي بينت كجكد تأثير ألبعاد القيادة 2017كانسجمت مع )اسميـ ،  الميزة التنافسية.
زمات دارة األإاالستراتيجية كىي )نشر تفعيؿ التقنيات الحديثة كالتصكر االستراتيجي( في 

مف الكطني. كمع دراسة %( مف االختبلؼ بالمتغير التابع بكزارة الداخمية كاأل48كفسرت )
ى كجكد عبلقة ارتباط كتأثير بيف ميارات القيادة إل( التي تكصمت 2012)رحيميو ، 
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دكر ( كالتي كشفت عف 2010كاتفقت مع )الزغبي ،  االستراتيجية كالتييؤ لضغكط العمؿ.
 دراسة بسكريا. كجاءت متفقة مع  القيادات االستراتيجية في تطكير المنظمات األمنية، كالمدنية

:( Zia-ud-Din et al, 2017) القيادة االستراتيجية عمى أداء غير ميـ لمتتأثير كجكد
 القيادة ف  أكضحت أكالتي (kitonga  et al, 2016 ) دراسة . كمع نتائج المكظفيف

 كفسرت كينيا -داء التنظيمي في المنظمات القيادية في نيركبياألتؤثر عمى االستراتيجية 
كالتي  (Lear, 2012): . كتكافقت مع دراسة األداء التنظيمي التغير في مف  (53.2%)

الة كبير في مساعدة المؤسسات عمى تحسيف األداء مقيادة االستراتيجية الفعٌ كشفت عف كتأثير ل
 .في جك مف التنافس في البيئات المضاربة

رًيـات الفرضية الرئيسة الثاىية: حصـائية إذو دللـة  ؤثر القيـادة السـتراتيجية تـأثيرًا هوجًبـا وجٌو
 الحياة الوظيفية. يي جودة (α 0.05 ≥)عىد هستوى 

 الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار االنحدار الخطي البسيط، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.

 ألثر القيادة الستراتيجية جودة الحياة الوظيفية (: تحميل الىحدار الخطي البسيط16 5.جدول )
 .Sigالقيهة الحتهالية  Tبار قيهة اخت هعاهالت الىحدار الهستقل الهتغير

 المقدار الثابت
 القيادة االستراتيجية
 0.602معامؿ التحديد =  0.776 = رتباطمعامؿ اال

 ( يمكف استنتاج ما يمي:16.5المكضحة في جدكؿ ) مف النتائج 
لمقيادة االستراتيجية في  (α≤0.05عند مستكل الداللة ) إحصائيةذك داللة  كجكد تأثير -

كىي أقؿ مف مستكل  0.000القيمة االحتمالية  ، حيث تبيف أف  جكدة الحياة الكظيفية
 .0.05الداللة

مف  (%60.2) ، كىذا يعني أف  0.602، كمعامؿ التحديد = 0.776=  رتباطمعامؿ اال -
خبلؿ العبلقة الخطية )المتغير التابع( تـ تفسيره مف  جكدة الحياة الكظيفيةالتغير في 

 . في جكدة الحياة الكظيفيةكالنسبة المتبقية قد ترجع إلى عكامؿ أخرل تؤثر 
 معادلة االنحدار -

  القيادة االستراتيجية* + = جودة الحياة الوظيفية 

كيعزك الباحث ذلؾ ككف القيادة االستراتيجية بجياز الشرطة تعمؿ عمى خمؽ بيئة عمؿ 
قيـ كعقيدة  ىتنظيمي يسيؿ التكاصؿ كاالتصاؿ بيف العامميف، كيجمعيـ عممبلئمة كمناخ 
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س الماؿ البشرم أقيادة الجياز تحاكؿ ككفؽ المتاح االستثمار بر  المنظمة األمنية ، كما أف  
تعميميـ كالقدرات التنافسية ىك مصدر يفكؽ المصادر األخرل كاالىتماـ بتدريب العامميف ك 

تاحة فرص ك  ،لرفع مستكل جيكزيتيـ لمحاالت التي تستدعي ذلؾ ينا كبدنيناكاالرتقاء بمستكاىـ فكر  ا 
القيادة تعمؿ عمى تحديد المسارات التي يرغب الجياز العمؿ فييا  . كما أف  التعمـ كالتجريب

ما ىي عكامؿ ميمة تعمؿ عمى تحسيف جكدة الحياة الكظيفة. نٌ إكاألىداؼ التي يصبك لتحقيقيا 
نظمة الحكافز المناسبة التي تستطيع أنظمة السبلمة ك أجية تعمؿ عمى كضع كالقيادة االستراتي

استخداميا لتثير دكافعيـ كتكصؿ العامميف لحالة متميزة مف الرضا الكظيفي كااللتزاـ كاالنتماء. 
كالقيادة ىي المسئكلة عف التأسيس لخمؽ مناح االحتراـ كالتعاكف بيف العامميف بتكفير كسائؿ 

يا تستخدـ الرقابة الكقائية كتساعد العامميف عمى عدـ الكقكع في مفة ، كما أن  االتصاؿ المخت
كاستخداـ األساليب الديمقراطية  ،األخطاء بما يشعرىـ بالراحة في عمميـ كالقدرة عمى أداء العمؿ

 في التأثير عمييـ كقيادتيـ كالتفكيض لمصبلحيات كىي جميعيا عناصر جكدة الحياة الكظيفية.
ا2017مع )السراج ، كاتفقت   االستراتيجية القيادة لممارسات إحصائية كداللة أثر كجكد ( أيضن

 الحككمية. غير المنظمات في لمعامميف الكظيفية الحياة جكدة تحسيف في

تؤثر جودة الحياة الوظيفية تأثيرًا هوجبًا وهعىويـًا ذو دللـة احصـائية  الفرضية الرئيسة الثالثة:
 يي األداء الهؤسسي. (α 0.05≥)عىد هستوى 

 الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار االنحدار الخطي البسيط، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.

 ألثر جودة الحياة الوظيفية يي األداء الهؤسسي (: تحميل الىحدار الخطي البسيط17 5.جدول )
 .Sigالقيهة الحتهالية  Tر قيهة اختبا هعاهالت الىحدار الهستقل الهتغير

 المقدار الثابت
 جكدة الحياة الكظيفية
 0.602معامؿ التحديد =  0.776 = رتباطمعامؿ اال

 ( يمكف استنتاج ما يمي:17.5المكضحة في جدكؿ ) مف النتائج 
 لجكدة الحياة الكظيفية (α≤0.05عند مستكل الداللة ) إحصائيةداللة  مذ كجكد تأثير -

كىي أقؿ مف مستكل  0.000القيمة االحتمالية  ، حيث تبيف أف  األداء المؤسسي في
 .0.05الداللة 
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مف  (%60.2) ، كىذا يعني أف  0.602، كمعامؿ التحديد = 0.776=  رتباطمعامؿ اال -
ة الخطية كالنسبة )المتغير التابع( تـ تفسيره مف خبلؿ العبلق األداء المؤسسيالتغير في 

 . األداء المؤسسيفي المتبقية قد ترجع إلى عكامؿ أخرل تؤثر 
 معادلة االنحدار -

 جكدة الحياة الكظيفية* + =  األداء الهؤسسي

بجكانػب كعناصػر عػدة جكدة الحياة الكظيفيػة كالمتمثمػة  ألف   ؛كيفسر الباحث ىذه النتيجة
تػؤثر بشػكؿ ممحػكظ جيػزة كالمعػدات كدرجػات الحػرارة كغيرىػا األك  ،تييئػة بيئػة عمػؿ مبلئمػة منيا:

عمػػى قػػدرة المعػػامميف كرغبػػتيـ عمػػى األداء كاالسػػتمرار عمػػى عكػػس فيمػػا إذا كانػػت األجػػكاء متعبػػة 
دارة الجيػػػػاز رغػػػػـ الضػػػػائقة الماليػػػػة إ ىنظػػػػـ الركاتػػػػب كالتعكيضػػػػات التػػػػي تسػػػػع ف  أكمرىقػػػػة. كمػػػػا 

اإلدارة تحتػػرميـ كتيػػتـ  نؽ يػػزكد العػػاممكف بإحسػػاس بػػأف  لتكفيرىػػا لمعػػامميف فػػي ظػػؿ الحصػػار الخػػا
مػر خػارج األ كتعمؿ بكػؿ عػـز كجيػد لتػكفير احتياجػاتيـ ممػا يعطػي العػاممكف انطباعػات أف   ،بيـ

 ف  ألمتعػػاكف مػػع القيػػادة ألداء الميػػاـ بشػػكؿ متميػػز بكػػؿ جكانبػػو. كمػػا  اكيكػػكف دافعنػػ ،عػػف السػػيطرة
ا ىـ  مع رؤسائيـ في العمؿ كالتي غالبناتراـ كتعاكف ككد ككذلؾ باح معاممة الزمبلء بعضيـ بعضن

 ايمتمككف نفس الميكؿ السياسية كاالتجاىػات الدينيػة يكسػع مسػاحات التفػاىـ كيعمقيػا فيكػكف دافعنػ
كىػي جػزء مػف األداء الكمػي المؤسسػي  ،دارات الجيػاز طيبػةإ ةكػكف سػمعتف أاالىتماـ بك لئلنجاز 

مػف األمػاف  انيف كاألنظمة التي تحافظ عمى سبلمة العامميف تييػئ جػكن لمجياز. كما اف تكافر القكا
نشػػػطة كفػػػؽ يػػػؤدكف األ يفتكافػػػؽ المػػػؤىبلت العمميػػػة مػػػع الميػػػاـ الكظيفيػػػة يجعػػػؿ العػػػامم ، كمػػػا أف  

جيػػاز  لمتخصػػص بمػػا يعنػػي تكظيػػؼ معػػارفيـ الدقيقػػة فػػي األداء بمػػا يضػػمف تحسػػينو. كػػذلؾ فػػإف  
متكسػط مػف حيػث مشػاركة العػامميف فػي  للكصػفية جػاء بمسػتك حصاءات االشرطة كمف خبلؿ اإل

فػرص معقكلػة لمترقػي اتخاذ القرارات التي تخص عمميـ كالسػماع ألفكػارىـ كمقترحػاتيـ مػع كجػكد 
المشػػاركة تعنػػي زيػػادة قناعػػة العػػامميف  ألف   ؛لتحسػػيف األداء المؤسسػػي مممػػا يػػؤدأمػػاـ العػػامميف، 

ككجػػكد فػػرص مسػػتقبمية  د معارضػػة كمقاكمػػة لمتغييػػر،عػػدـ كجػػك ك  ،بتحقيػػؽ األىػػداؼ بػػأعمى دقػػة
ظيػػار تميػػزه ا  ليػػـ ممػػا يعنػػي اجتيػػاد كػػؿ عامػػؿ ك  كالمػػالي مكانيػػة تحسػػف الكضػػع الػػكظيفيإيعنػػي 

كالتطػكع كتػكفير التكػاليؼ دكف  لبمحاكلة تقديـ خدمة جيدة كتقميؿ الشػكاك يجابية إككجكد منافسة 
 .  كىي أبعاد األداء المؤسسي ،ىدر

جػػكدة الحيػاة الكظيفيػة تػػؤثر  أف   ى( كتكصػمت إلػ2018ع دراسػة ) أبػػك سػمرة، كتكافقػت مػ
مػػػػػػػع دراسػػػػػػػة  تحككميػػػػػػػة بقطػػػػػػػاع غػػػػػػػزة. اتفقػػػػػػػالفػػػػػػػي األداء المؤسسػػػػػػػي فػػػػػػػي المنظمػػػػػػػات غيػػػػػػػر 
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 االلتػػػزاـ تعزيػػػز فػػػي المختمفػػػة بأبعادىػػػا الكظيفيػػػة لجػػػكدة الحيػػػاة تػػػأثير ( كيكجػػػد2018)الحسػػػني،
 جػكدة أبعػاد بػيف إحصػائية داللػة مذ تأثير ( كجكد2014التنظيمي. كاتفقت مع دراسة )ماضي، 

 كاألمػاف االسػتقرار االجتماعيػة، العبلقػات الكظيفي، كالتقدـ الترقي فرص) :الكظيفية تشمؿ الحياة
كانسػػػػجمت مػػػػع دراسػػػػة  (لمعػػػػامميف الػػػػكظيفي فػػػػي األداء القػػػػرارات اتخػػػػاذ فػػػػي المشػػػػاركة الػػػػكظيفي،

ا عمػػى عناصػػر جػػكدة الحيػػاة الكظيفيػػة األكثػػر تػػأثيرن  ( كالتػػي كشػػفت أف  2017)العمػػرم كاليػػافي ، 
) العبلقػػات االجتماعيػػة التػػي  :األداء العػػاـ لمػػكظفي القطػػاع العػػاـ المممكػػة العربيػػة السػػعكدية ىػػي

تجمػػع المكظػػؼ مػػع الرؤسػػاء كزمػػبلء العمػػؿ ، الرضػػا الػػكظيفي ، الحػػكافز الماديػػة كتقيػػيـ األداء(. 
 التػي الكحيػدة ىػي العمؿ حياة جكدة ظيرت أف  أ( كالتي Zilli & Ali  ,2015كاتفقت كذلؾ مع ) 

عبػػد كاتفقػػت مػػع ) الدراسػػة. ةلعينػػ المػػديريف مػػف كافػػة المجمكعػػات فػػي التنظيمػػي إلػػى الػػكالء تشػػير
جػػكدة األداء المؤسسػػي فػػي البرنػػامج تتػػأثر بصػػكرة جكىريػػة  ( التػػي أظيػػرت أف  2018،  اليػػادم

رأس المػاؿ  ،رأس الماؿ البشػرم ،) رأس الماؿ الييكمي :حصائية بكؿ مف المتغيراتإكذات داللة 
أبعػاد المنظمػػة األخبلقيػة لػػدل  ف  أالتػػي أكضػحت  (2017)الغنػاـ، كاتفقػت كػػذلؾ مػع  .(العبلقػات

بػػػك أ. كانسػػػجمت دراسػػػة )العػػػامميف فػػػي المستشػػػفيات الفمسػػػطينية كتحسػػػف  جػػػكدة األداء المؤسسػػػي
ا( فيما بيٌ 2017سمرة،  داللة إحصػائية بػيف الخصػائص الرياديػة مجتمعػة  كجكد أثر ذم نت أيضن

 .سيف مستكل األداء المؤسسيا لدل العامميف في الجامعات الخاصة كتحمعن 

يتوسط هتغير جودة الحياة الوظيفية العالقة بين القيادة الستراتيجية  الفرضية الرئيسة الرابعة:
    واألداء الهؤسسي.

 أربعػػةقػػد تػػـ اسػػتخداـ االنحػػدار المتعػػدد عمػػى لبحػػث أثػػر المتغيػػر الكسػػيط فػػي العبلقػػة ف
(: المرحمة األكلى: كيتـ فييا قياس أثر المتغير Baron & Kenny, 1986مراحؿ كما حددىا )

كفػػػي المرحمػػػة الثانيػػػة : يػػػتـ قيػػػاس أثػػػر المتغيػػػر المسػػػتقؿ عمػػػى   ،المسػػػتقؿ عمػػػى المتغيػػػر التػػػابع
كفػػي المتغيػػر الكسػػيط عمػػى المتغيػػر التػػابع. كالمرحمػػة الثالثػػة : يػػتـ قيػػاس أثػػر  ،المتغيػػر الكسػػيط 
نمػػكذج االنحػػدار المتعػػدد مػػع المتغيػػر المسػػتقؿ  فػػييػػتـ إدخػػاؿ المتغيػػر الكسػػيط  المرحمػػة الرابعػػة

 يقكـ بيا عمى العبلقة بيف المتغير المستقؿ كالمتغير التابع. كيبلحظ أف   التيلقياس أثر الكساطة 
لمتغيػػر المسػػتقؿ كالمتغيػػر التػػابع لػػف يتحقػػؽ إال بكجػػكد تػػأثير المتغيػػر الكسػػيط عمػػى العبلقػػة بػػيف ا

تقؿ لممتغير المس جكىرملممتغير المستقؿ عمى المتغير الكسيط ذاتو ثـ كجكد تأثير  جكىرمتأثير 
تػػأثير  نمػكذج االنحػػدار فػإف   فػيو عنػػد دخػكؿ المتغيػر الكسػػيط ، فإن ػ اعمػى المتغيػر التػػابع.  كأخيػرن 
كيصػيح االرتبػاط  أك يقترب مػف الصػفر اتمامن  ييختف ر التابع إما أفٍ المتغير المستقؿ عمى المتغي
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فيعتبػر  اض االرتبػاط كلكػف يظػؿ داؿ إحصػائين تكسػط كامػؿ ، أك يػنخف ىسمكيي  اغير داؿ إحصائين 
  .اجزئين  اتكسطن 

داء المؤسسػػػي األفػػػي  اتػػػؤثر إيجابينػػػ سػػػتراتيجيةالقيػػػادة اال ( أف  18.5يتبػػػيف مػػػف جػػػدكؿ )
(B=0.857 ,P ≤ 0.05 ،)ا ا مكجبن تأثيرن  جكدة الحياة الكظيفيةؤثر القيادة التحكيمية في ككذلؾ ت

تػػأثير إيجػػابي كداؿ  اليػػ جػػكدة الحيػػاة الكظيفيػػة (، كمػػا أف  (B=0.800 ,P ≤ 0.05 اجكىرينػػ
(، كىذا يعنػي تحقيػؽ الخطػكات الػثبلث B=0.598, P≤ 0.05)داء المؤسسي األعمى  اإحصائين 
قيمة معامػؿ  تأخذ الكسيط بعيف االعتبار فإف   النتائج تكضح أفٍ  ذلؾ فإف   ى. كباإلضافة إلىاألكل

 تا كقػد تحسػنحصػائين إ ةزالػت دالػ يػا مػا( رغػـ أنٌ 0.661( إلػى )(0.857االنحدار انخفضت مف 
( فػػي تفسػػير %2.2إلػػى تحسػػف قػػدريه ) امشػػيرن %75.7) ( إلػػى ) %73.5نسػػبة التفسػػير مػػف )

بػيف القيػادة  اتكسػط العبلقػة جزئينػ جػكدة الحيػاة الكظيفيػة ا يعني أف  مم، التبايف في المتغير التابع 
 " كالذم تبيف أف  " Sobel testجراء اختبارإكلمزيد مف التأكد تـ  ،كاألداء المؤسسي االستراتيجية

 .الثانية( مما يؤكد ثبكت الفرضية Z= 5.251, sig=0.000قيمة )

جودة الحياة :  واألداء الهؤسسي الستراتيجيةلعالقة بين القيادة (: ا518. جدول رقم )
 كهتغير وسيط الوظيفية

 
 

      (0.800**)                             0.246**)                          ) 
                                                                      0.598**)) 

 
 

0.857**)  (0.661**)) 

R² Sig T Β SE B خطوات الوسيط 

0.735 0.000 28.659 0.857 0.030 0.868 1   
0. 641 0.000 22.970 0.800 0.039 0.889 2 

0.757 0.000 5.159 0.246 0.043 0.223 3 

0.000 13.860 0.661 0.048 0.669 4 

Sobel test results 

Sig Total effect Indirect effect Direct effect Z score ىوع التوسط 

 Partialجزئي  5.057 0.661 0.196 0.857 0.000

**p<0.01, *p<0.05  

 وظيفيتانجودة انحياة 

 انقيادة االستراتيجيت األداء انمؤسسي
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األداء المؤسسي مػف  تؤثر في االستراتيجيةالقيادة  ككأحد التفسيرات ليذه النتيجة ىي أف  
تيػا كتحقيػؽ ترسػـ مسػتقبميا كتعمػؿ عمػى الكصػكؿ لرؤيالقيػادة  جكدة الحياة الكظيفيػة ، فػإف   خبلؿ

كخاصػػة عنػػد بدايػػة يػػا رسػػالتيا ممػػا يخمػػؽ حيػػاة كظيفيػػة تتسػػـ بالكضػػكح كعػػدـ الغمػػكض، كمػػا كأن  
ككػػذلؾ المبػػادئ  ،تسػػتمر تأسػػيس المنظمػػات تعمػػؿ عمػػى غػػرس الثقافػػة التنظيميػػة التػػي تريػػدىا أفٍ 

ع يجػػػاد القكاطػػػإنشػػػاء تعمػػػؿ القيػػػادة عمػػػى القػػػيـ التػػػي تسػػػعى لنشػػػرىا. كبعػػػد مػػػركر زمػػػف عمػػػى اإل
 ،ؿ المعاممػػػة الحسػػػنة لمعػػػاممييفكتييئػػػة البيئػػػة المناسػػػبة سػػػكاء مػػػف خػػػبل ،المشػػػتركة بػػػيف العػػػامميف

ظيػػار الرؤسػػاء  ػػكا   االسػػتراتيجية القيػػادة .ا لعاممييػػا بغػػض النظػػر عػػف مسػػتكل عمميػػـأكثػػر احترامن
تخمػػؽ بيئػػة عمػػؿ كحيػػاة كظيفيػػة تيػػتـ بالعػػامميف مػػف  فيػػي بػػذلؾتطبػػؽ معػػايير السػػمكؾ األخبلقػػي 

قػػػدرات تطػػػكر القيػػػادة االسػػػتراتيجية  كمػػػا أف  لػػػداخؿ كالعمػػػبلء الخػػػارجييف كاالىتمػػػاـ بمصػػػالحيـ. ا
كتكسػػػبيـ المعػػػارؼ  يجػػػاد بيئػػػة لمػػػتعمـ المسػػػتمر، إ ىكتػػػزكدىـ بالميػػػارات البلزمػػػة بمعنػػػ العػػػامميف

متػكازف  القيادة حينما تعمػؿ بمسػتكلن  ، كما أف  في قدرتيـ عمى التفكير اإلبداعي البلزمة مما يزيد 
بالمنظمػة لبلىتمػاـ بالقضػايا المصػيرية  لممػديريفتػرؾ مسػاحة  ىميػةأ يػا تؤكػد عمػى مػف الرقابػة فإن  

شػػراؼ إكجػػكد نظػػـ حػػكافز عادلػػة ككافيػػة مػػع كجػػكد بيئػػة  كاألساسػػية كعػػدـ االنشػػغاؿ بػػالركتيف. إف  
باكتشػػافيا قبػػؿ ككػػذلؾ الرقابػػة التػػي تيػػدؼ لمعالجػػة األخطػػاء  ،كاالىتمػػاـ بتطػػكير قػػدرات العػػامميف

كقكعيا كليس تصيد العقاب كاألخطاء بالتأكيد كبدكرىا تحسف األداء المؤسسي كتحسف مستكيات 
بعػض  ربط مػعالػلعدـ كجكد دراسات تربط المتغيرات الثبلثة مػع بعضػيا تػـ  كنظرنا جكدة الخدمة.

 ب دكرى الثقافػػة التنظيميػة تمعػػ( التػػي أكضػحت أف Zehira et al., 2011)الدراسػات كدراسػة 
( 2018كتكافقت مع دراسة ) أبك سػمرة،  نماط القيادية كاألداء المؤسسي.المتغير الكسيط بيف األ

داء المؤسسػي ا فػي العبلقػة بػيف جػكدة الحيػاة الكظيفيػة كاألا كسػيطن خبلقيات العمؿ تمعب دكرن أ بأف  
نػت اف التػي بيٌ  (2016كاتفقت مع نتائج دراسة )الركاد كآخػركف ، حككمية. الفي المنظمات غير 

 داء التنظيمي.المسئكلية االجتماعية تتكسط العبلقة بيف القيادة التحكيمية كاأل

 ≤ 0.05: توجد يروق ذات دللة إحصائية عىد هستوى دللة )الخاهسةالفرضية الرئيسة 
α لمبياىات ُتعزى  القيادة الستراتيجية( بين هتوسطات درجات تقدير أيراد عيىة الدراسة حول
ل العمهي, سىوات الخدهة"  خصية الش  ."الجىس, الرتبة العسكرية, الهٌؤ

 كيشتؽ مف ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
( بين هتوسطات درجات α ≤ 0.05توجد يروق ذات دللة إحصائية عىد هستوى دللة ) -

 الجىس.تقدير أيراد عيىة الدراسة حول القيادة الستراتيجية ُتعزى إلى 
 لعينتيف مستقمتيف " كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ. -  T" الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار
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 الجىس –لعيىتين هستقمتين "  -  T(: ىتائج اختبار" 19 5.جدول )

 الهجال
 الهتوسطات

هة 
قي

بار
لخت

ا
هة  

القي
ية 
هال
لحت

ا (
Si

g
 أىثى ذكر .(

 ستراتيجي.تحديد التكجو اال
 .استثمار القدرات التنافسية
 .تطكير رأس الماؿ البشرم

 دعـ الثقافة التنظيمية.
 التأكيد عمى الممارسات األخبلقية.

 كازنة.تنفيذ الرقابة المت
 .القيادة الستراتيجيةجهيع هجالت 

 T " المقابمة الختبار (.Sig)القيمة االحتمالية  ( تبيف أف  19.5مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
تكجد فركؽ ال و , كبذلؾ يمكف استنتاج أن  0.05مف مستكل الداللة  أكبر" لعينتيف مستقمتيف  -

 . الجنسعزل إلى ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تي 

كمف  ،تاح ليـ نمط القيادة التي يرغب فيوبل الجنسيف يي كً  أف   كيعزك الباحث ذلؾ إلى
ناث كالذككر اإل أف   ادارة بتحقيؽ العديد مف الفكائد، كمكالتي تقنع اإل ،ضمنيا القيادة االستراتيجية

ناث جميع العامميف مف اإل شراؼ قيادة كاحدة. باإلضافة إلى أف  إيعممكف في بيئة كاحدة كتحت 
كبالتالي تشابيت كجيات  ،كالذككر يخضعكف ألكامر كتعميمات مكحدة مف رؤسائيـ المباشريف

 كتتفؽ ىذه النتيجة ناؾ تأثير لمتغير الجنس عمييـ.ىكلـ يكف  ،نظرىـ حكؿ القيادة االستراتيجية
( التي أظيرت عدـ كجكد اختبلفات حكؿ محكر القيادة االستراتيجية 2017مع دراسة )السراج ، 

نت كجكد فركؽ ( كالتي بيٌ 2017حككمية، كتتفؽ مع )عبده، العزل لمجنس في الجمعيات غير تي 
( كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ 2018لمجنس، كتتفؽ مع )ياسيف،  عية طبقنافي الكميات الجام

( كالتي 2017نسيف مف أفراد العينة في الجامعات الفمسطينية، كما كاتفقت مع )حميد، بيف الج
ككذلؾ مع دراسة )أبك سمطاف،  ،كف الدينيةؤ كشفت عف عدـ كجكد فركؽ في كزارة األكقاؼ كالش

ت تثبأ( كالتي 2017كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة )اليجيف،  ( في الكزارات الفمسطينية.2017
 كل األمف الفمسطيني.ككانت لصالح الذككر مف العامميف في قي كجكد فركؽ 

( بين هتوسطات درجات α ≤ 0.05توجد يروق ذات دللة إحصائية عىد هستوى دللة ) -
 تقدير أيراد عيىة الدراسة حول القيادة الستراتيجية ُتعزى إلى الرتبة العسكرية.

 حادم " كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ" التبايف األ الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار
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 الرتبة العسكرية –(: ىتائج اختبار" التباين األحادي " 20 5.جدول )

 الهجال

 الهتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيه

ية  
هال
لحت

ة ا
قيه
ال

(
Si

g
 ضابط .(

صف  
 ضابط

 تحديد التكجو االستراتيجي.
 .لقدرات التنافسيةاستثمار ا

 .تطكير رأس الماؿ البشرم
 دعـ الثقافة التنظيمية.

 التأكيد عمى الممارسات األخبلقية.
 تنفيذ الرقابة المتكازنة.

  .القيادة الستراتيجيةجهيع هجالت 

المقابمة  (.Sig)القيمة االحتمالية  ( تبيف أف  20.5مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
تكجد ال و كبذلؾ يمكف استنتاج أن   0.05مف مستكل الداللة  أكبرالختبار" التبايف األحادم " 
. الرتبة العسكريةعزل إلى بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تي  فركؽ ذات داللة إحصائية

يـ يتعاممكف مع نفس القيادة رغـ اختبلؼ الرتب لدل العسكرييف إال أن   أف   كيعزك الباحث ذلؾ إلى
إدارات ككحدات كالذيف بدكرىـ يخضعكف إلى  يرمدارم مف مداإل لاالستراتيجية كمف نفس المستك 

 رات القيادية كالتخطيط االستراتيجي بشكؿ مكثؼ.دكرات لتنمية الميا

( 2018كتتفؽ ىذه الدراسة مع مجمكعة مف الدراسات السابقة منيا دراسة )ياسيف، 
لممسمى الكظيفي،  مميف في الجامعات الفمسطيني طبقناكالتي بينت عدـ كجكد فركؽ بيف العا

ي الرتب العسكرية بيف ( كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ف2017ككذلؾ تتفؽ مع )اليجيف، 
( كالتي 2017سميـ، اكتنسجـ مع ) كل األمف الفمسطيني.متكسطات استجابات المبحكثيف مف قي 

كشفت عف تكافؽ كجيات نظر أفراد العينة مف العامميف بكزارة الداخمية كاألمف الكطنية، كما 
مسمى ( كالتي أكضحت عدـ كجكد فركؽ حسب ال2017كتأتي متبلئمة مع دراسة )عبده، 

( 2016( ك )أبك سمطاف، 2017كتتفؽ ىذه النتيجة مع )حميد،  الكظيفي في الكميات الجامعية.
كف الدينية كالكزارات ؤ أفراد العينة في كزارة األكقاؼ كالش وراء كالتي كشفت عدـ كجكد فركؽ طبقنا

 الفمسطينية عمى الترتيب.



 151 

( بين هتوسطات درجات α ≤ 0.05توجد يروق ذات دللة إحصائية عىد هستوى دللة ) -
ل العمهي.  تقدير أيراد عيىة الدراسة حول القيادة الستراتيجية ُتعزى إلى الهٌؤ

 " التبايف األحادم " كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار

ل –"  (: ىتائج اختبار" التباين األحادي21 5.جدول )  العمهي الهٌؤ

 الهجال

 الهتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيه

ية  
هال
لحت

ة ا
قيه
ال

(
Si

g
). 

دراسات 
 عميا

 بكالوريوس
دبموم 
هتوسط 
 يأقل

 تحديد التكجو االستراتيجي.
 .استثمار القدرات التنافسية
 .تطكير رأس الماؿ البشرم

 دعـ الثقافة التنظيمية.
 التأكيد عمى الممارسات األخبلقية.

 تنفيذ الرقابة المتكازنة.
 .القيادة الستراتيجيةجهيع هجالت 

 .α ≤ 0.05عند مستكل داللة  اف المتكسطات داؿ إحصائين الفرؽ بي* 

 ( يمكف استنتاج ما يمي:21.5مف النتائج المكضحة في جدكؿ ) 
مف مستكل  أكبرالمقابمة الختبار" التبايف األحادم "  (.Sig)القيمة االحتمالية  تبيف أف    

تكجد فركؽ ذات ال ج أنو كبذلؾ يمكف استنتا"  دعـ الثقافة التنظيمية لمجاؿ " 0.05الداللة 
. المؤىؿ العمميعزل إلى داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تي 

كيحرصكف  الثقافة التنظيمية ىي قيـ كمعتقدات يحمميا العاممكف كيشترككف بيا كيرجع ذلؾ ألف  
أما بالنسبة لباقي  .نظمةعمى التمسؾ كالتحمي بيا بما يتفؽ مع المجتمع التي تعمؿ بو الم

مف  قؿأ (.Sig)القيمة االحتمالية  فقد تبيف أف   اكمجاالت القيادة االستراتيجية معن المجاالت 
و تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات كبذلؾ يمكف استنتاج أن   ،0.05مستكل الداللة 

عزل إلى المؤىؿ تي  اتراتيجية معن كمجاالت القيادة االس تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت
الدبمـك حممة  إلى أف   ليعز . كذلؾ لصالح الذيف مؤىميـ العممي دبمكـ متكسط فأقؿ ،العممي

كبالتالي األقؿ قدرة كمعرفة حكؿ مفيكـ القيادة االستراتيجية كالحكـ  المتكسط ىـ األقؿ تأىيبلن 
ؤىبلت العميا البكالكريكس الذيف لدييـ بجياز الشرطة مقارنة بحممة الم ىاعمى مدل مستكل تكافر 
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أغمب حممة الدبمكـ ىـ  كما أف   ،المعايير البلزمة لمتأكد مف تنفيذ كممارسة ىذا النكع مف القيادة
 ضباط صؼ كينظركف نظرة خاصة تجاه القيادة مف الرتب السامية.

ير لممتغ حت فركؽ تبعنا( كالتي أكض2017تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )اليجيف، 
كاختمفت مع نتائج  في قكات األمف الفمسطيني. سالمؤىؿ العممي كلصالح حممة درجة البكالكريك 

( التي بينت عدـ كجكد فركؽ في الجامعات الفمسطيني حسب المؤىؿ 2017دراسة )ياسيف، 
( كالتي بينت عدـ كجكد فركؽ في المؤىؿ العممي بيف 2016العممي، كاختمفت مع )أبك سمطاف، 

( كالتي 2017سميـ، افي الكزارات الفمسطينية، ككذلؾ جاءت متناقضة مع نتائج ) العامميف
 رة الداخمية كاألمف الكطنية طبقناكشفت عف عدـ كجكد فركؽ بيف العامميف مف المبحكثيف في كزا

ا لممؤىؿ العممي. ( كالتي كشفت عف عدـ كجكد فركؽ 2017مع دراسة )السراج،  كاختمفت أيضن
عزل ليذا المتغير الديمغرافي، كاختمفت مع دراسة )عبده، حككمية تي الر لدل الجامعات غي

( كالتي بينت عدـ كجكد فركؽ بيف العامميف في الكميات الجامعية حسب متغير المأىؿ 2017
( كالتي أكضحت عدـ كجكد فركؽ لدل كزارة 2017ككذلؾ اتفقت مع دراسة )حميد،  ،العممي

 كف الدينية.ؤ األكقاؼ كالش
( بين هتوسطات درجات α ≤ 0.05روق ذات دللة إحصائية عىد هستوى دللة )توجد ي -

 تقدير أيراد عيىة الدراسة حول القيادة الستراتيجية ُتعزى إلى سىوات الخدهة.
 " التبايف األحادم " كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار

 سىوات الخدهة –"  (: ىتائج اختبار" التباين األحادي22 5.جدول )

 الهجال

 الهتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيه

ية  
هال
لحت

ة ا
قيه
ال

(
Si

g
). 

أقل هن 
10 
 سىوات

 10هن 
إلى أقل هن 

 سىة 15

15 
سىة 
 يأكثر

 تحديد التكجو االستراتيجي.
 .استثمار القدرات التنافسية
 .تطكير رأس الماؿ البشرم

 دعـ الثقافة التنظيمية.
 التأكيد عمى الممارسات األخبلقية.

 تنفيذ الرقابة المتكازنة.
 ستراتيجيةالقيادة الجهيع هجالت 
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المقابمة  (.Sig)القيمة االحتمالية  ( تبيف أف  22.5ف النتائج المكضحة في جدكؿ )م
تكجد ال كبذلؾ يمكف استنتاج أنو  0.05مف مستكل الداللة  أكبرالختبار" التبايف األحادم " 

. سنكات الخدمةعزل إلى ة تي فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراس
إال دارة العميا باختبلؼ سنكات خدمتيـ أف معظـ العامميف كخاصة اإلكيعزك الباحث ذلؾ إلى 

القيادة  ف  أسنة، كما  15سنكات خدمتيـ أقؿ مف  (%87)أكثر مف  حيث أف   ،يا تظؿ متقاربةأن  
ا المعرفي كلدييـ االستراتيجية في مرحمة النضج الفكرم كالتراكـ كمشاركة في  نظرة أكثر كضكحن

( كالتي بينت عدـ كجكد 2018تتفؽ ىذه الدراسة مع )ياسيف،  تحقيؽ التكجيات االستراتيجية.
اختبلفات بيف آراء العينة مف العامميف في الجامعات الفمسطينية حسب سنكات خبراتيـ، كتتفؽ 

عزل االستراتيجية تي ( كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ حكؿ القيادة 2017كذلؾ مع )حميد، 
ـ ( كالتي بينت عد2017سميـ، ا( ك )2017لسنكات الخدمة، كتتفؽ مع دراسة كؿ مف )اليجيف، 

اكاتفقت  الخدمة لدل قكات األمف الفمسطيني.لسنكات  كجكد فركؽ حكؿ ىذا المحكر تبعنا مع  أيضن
ستراتيجية مف كجية اتفاؽ عدـ تأثير سنكات الخدمة في القيادة اال( كالتي بينت 2017)السراج، 

( كالتي أثبتت 2017كتختمؼ مع دراسة )عبده،  حككمية.النظر العامميف في الجمعيات غير 
سنة  15إلى  10سنكات خدمتيـ تتركاح مف  فٍ كجكد فركؽ حكؿ القيادة االستراتيجية لصالح مى 

امف الذيف يعممكف في الكميات الجامعية ك )أبك  (2015مع دراسة )القيسي،  ، كاختمفت أيضن
سنكات  5سنكات خدمتيـ أقؿ مف  فٍ مت عمى كجكد فركؽ كلصالح مى ( كالتي دلٌ 2016سمطاف، 

 مف العامميف في الكزارات الفمسطينية.

( α ≤ 0.05: توجد يروق ذات دللة إحصائية عىد هستوى دللة )السابعةالفرضية الرئيسة 
ُتعزى لمبياىات  الهؤسسي األداءبين هتوسطات درجات تقدير أيراد عيىة الدراسة حول 

ل العمهي, سىوات الخدهة". الشخصية "  الجىس, الرتبة العسكرية, الهٌؤ
 كيشتؽ مف ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

( بين هتوسطات درجات α ≤ 0.05وجد يروق ذات دللة إحصائية عىد هستوى دللة )ت -
 ُتعزى إلى الجىس.سسي األداء الهؤ تقدير أيراد عيىة الدراسة حول 

 لعينتيف مستقمتيف " كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ. -  T" الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار
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 الجىس –لعيىتين هستقمتين "  -  T(: ىتائج اختبار" 32 5.جدول )

 

 الهتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيه

ية  
هال
لحت

ة ا
قيه
ال

(
Si

g
 أىثى ذكر .(

 األداء المؤسسي.

المقابمة  (.Sig)القيمة االحتمالية  تبيف أف   (23.5مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
ال , كبذلؾ يمكف استنتاج أنو 0.05مف مستكل الداللة  أكبرلعينتيف مستقمتيف "  - Tالختبار"

كيعزك  .الجنسعزل إلى الدراسة تي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة 
العمؿ في  كأف   ،بل الجنسيف متقاربيف في االتجاىات كالميكؿ كالمياراتكً  أف  الباحث ذلؾ إلى 

كفاءة تأدية  رات الشرطة المختمفة يعتمد عمى الكفاءة الشخصية كليس عمى الجنس، كأف  إدا
تائج ىذه الدراسة مع دراسة ن كتطابقت المياـ المنكطة بكؿ منيـ ال تعتمد عمى الجنس.

ناث في الخدمات الطبية ( كالتي بينت عدـ كجكد اختبلفات بيف الذككر كاإل2018)حمدكنة، 
( كالتي أكدت عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسية 2016دغيش، االعسكرية كاتفقت مع نتائج دراسة )

( التي 2018 كاتفقت كذلؾ مع دراسة )دىميز، ،عبلميةمف العامميف لدل شبكة األقصى اإل
 ناث كالذككر في مكاتب المحاسبة كالتدقيؽ.أكضحت عدـ كجكد فركؽ بيف العامميف مف اإل

( كالتي تمت في برنامج التربية 2017( ك )عبد اليادم، 2016كاتفقت مع نتائج )مبارؾ، 
كما كاتفقت مع دراسة )غناـ،  كالتعميـ بككالة الغكث كبينت عدـ كجكد فركؽ حسب الجنس.

سي في ناث حكؿ جكدة األداء المؤسكالتي بينت عدـ كجكد فركؽ بيف الذككر كاإل( 2017
( كالتي 2017لمتغير الجنس، كاختمفت مع دراسة )أبك سمرة،  سطينية تبعنامالمستشفيات الف

فيما يتعمؽ بالجنس، أكضحت كجكد فركؽ حسب آراء العامميف في الجامعات الفمسطيني 
ا حصائية حكؿ األداء إ( كالتي بينت كجكد فركؽ 2018سمرة، مع دراسة )أبك  كاختمفت أيضن

 لمجنس كلصالح الذككر. تبعناالمؤسسي 
( بين هتوسطات درجات α ≤ 0.05توجد يروق ذات دللة إحصائية عىد هستوى دللة ) -

 ُتعزى إلى الرتبة العسكرية.األداء الهؤسسي تقدير أيراد عيىة الدراسة حول 
 ." التبايف األحادم " كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ تخداـ اختبارالختبار ىذه الفرضية تـ اس
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 الرتبة العسكرية –(: ىتائج اختبار" التباين األحادي " 524.جدول )

 

 الهتوسطات 

بار
لخت

ة ا
قيه

ية  
هال
لحت

ة ا
قيه
ال

(
Si

g
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رتب 
 ساهية

رتب 
 شراييةإ

ضباط 
صف 
 ضابط

  األداء المؤسسي.

المقابمة  (.Sig)القيمة االحتمالية  ( تبيف أف  24.5مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
تكجد ال , كبذلؾ يمكف استنتاج أنو 0.05مف مستكل الداللة  أكبرالختبار" التبايف األحادم " 

 .تبة العسكريةالر عزل إلى فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تي 
امتبلكيـ المعمكمات الكافية ألداء الجياز كالنظرة الشمكلية لطبيعة كيعزك الباحث ذلؾ إلى 

مسئكلية النجاح كالفشؿ مرتبطة بقدراتيـ عمى قيادة  ككذلؾ قناعاتيـ بأف   ،نجازاتيـإ لكمستك 
ية المرسكمة نجاز في ضكء الخطط االستراتيجكالحكـ عمى مدل تحقؽ اإل التأثير في اوخريف
( التي أشارت لكجكد فركؽ بيف 2015اتفقت النتائج الحالية مع دراسة )جبر،  كالمكارد المتاحة.

كاختمفت مع دراسة  متكسطات تقديرات العينة حكؿ األداء التنظيمي بسبب المسمى الكظيفي.
حسب المسمى الكظيفي لدل العامميف في ( التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ 2018)دىميز، 

( كالتي بينت عدـ 2018، ةكلف تنسجـ النتائج مع دراسة )أبك سمر  اتب المحاسبة كالتدقيؽ.مك
مف )أبك  كيؿو كاتفقت كذلؾ مع دراسة  ،لممسمى الكظيفي كؽ بيف آراء المبحكثيف تبعناكجكد فر 
ؽ حكؿ متغير األداء المؤسسي ( كالتي أشارت لعدـ كجكد فرك 2018( ك )سالـ، 2018معيمؽ، 

 سمى الكظيفي في مجمع الشفاء الطبي.لمم تبعنا
( بين هتوسطات درجات α ≤ 0.05توجد يروق ذات دللة إحصائية عىد هستوى دللة ) -

ل العمهي.األداء الهؤسسي تقدير أيراد عيىة الدراسة حول   ُتعزى إلى الهٌؤ
 ؾ" التبايف األحادم " كالجدكؿ التالي يكضح ذل الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار

ل العمهي –"  (: ىتائج اختبار" التباين األحادي25 5.جدول )  الهٌؤ

 

 الهتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيه

ية  
هال
لحت

ة ا
قيه
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(
Si

g
). 

دراسات 
 عميا

 بكالوريوس
دبموم 
هتوسط 
 يأقل

 األداء المؤسسي.

 .α ≤ 0.05عند مستكل داللة  اين الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائ* 
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المقابمة  (.Sig)القيمة االحتمالية  ( تبيف أف  25.5مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
, كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ 0.05الختبار" التبايف األحادم " أقؿ مف مستكل الداللة 

كذلؾ لصالح  المؤىؿ العمميعزل إلى ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تي 
حممة الدراسات العميا قد  أف  كيعزك الباحث ذلؾ إلى . مؤىميـ العممي دبمكـ متكسط فأقؿالذيف 
الجامعات كالتي تتناسب مع  فيباألداء األفضؿ كالبحث عف مكاف عمؿ آخر  كف دائمنايطمح

امستكاىـ العممي ك  مكانياتيـ الجامعية، ككذلؾ أيضن حممة الدبمكـ يقبمكف  أف   إلىيعكد السبب  ا 
األداء  بمستكيات أقؿ مف األداء كذلؾ لعدـ معرفتيـ بمعايير التقييـ العممية لؤلداء، كما أف  

رضاء العمبلء كاألداء المالي ككفاءة العمميات كميارة التدريب، إالمؤسسي يعتمد عمى معايير 
ذم يمكف لمعامميف بالرغـ مف اختبلؼ لؤلداء المؤسسي ال ااألداء الكظيفي يعتبر مؤشرن  ككما أف  

كعزيمة أكبر مف أجؿ تحقيؽ مستكل أداء  يبذلكا جيدنا أفٍ  ليمكفتدني مستكل المؤىبلت العممية 
فراد العينة بكزارة الصحة أ( كالتي بينت كجكد فركؽ بيف 2018بك سمرة، أكاتفقت مع ) أعمى.

العامة كأقؿ في المنظمات غير الحككمية.  ا لممؤىؿ العممي كلصالح حممة الثانكيةالفمسطينية طبقن 
( كالتي بينت كجكد اختبلفات في المستشفيات الفمسطينية باختبلؼ 2017كاختمفت مع )الغناـ ، 

اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )حمدكنة، . ةالمؤىؿ العممي كلصالح حممة الدكتكرا 
 ة العسكرية حسب المؤىؿ العممي.( كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ في الخدمات الطبي2018
راء العينة في آكضحت عدـ كجكد فركؽ بيف كالتي أ( 2017، ةمع دراسة )أبك سمر  كاختمفت

( كالتي 2017الجامعات الفمسطينية بسبب المؤىؿ العممي. ككذلؾ تتطابؽ مع نتائج )ادغيش، 
لمؤسسي لشبكة جماع العامميف في كجيات نظرىـ حكؿ عدـ كجكد فركؽ حكؿ األداء اإكشفت 

عبلمية بغض النظر عف المسمى الكظيفي.  كجاءت منسجمة مع دراسة كؿ مف األقصى اإل
( ، كالتي تمت 2017)عبد اليادم ، ا مع دراسةكأيضن  ( ،2016( ،)مبارؾ، 2015)جبر ، 

  ببرنامج التعميـ بككالة الغكث كالتي ذكرت عدـ كجكد فركؽ حسب ىذا المتغير.

( بين هتوسطات درجات α ≤ 0.05إحصائية عىد هستوى دللة ) وجد يروق ذات دللةت -
 ُتعزى إلى سىوات الخدهة.األداء الهؤسسي تقدير أيراد عيىة الدراسة حول 

 " التبايف األحادم " كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار
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 سىوات الخدهة –"  لتباين األحادي: ىتائج اختبار" ا(26 5.)جدول 
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سىوات 10
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 15أقل هن 
 سىة
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 األداء المؤسسي.

بمة المقا (.Sig)القيمة االحتمالية  ( تبيف أف   26.5مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
تكجد ال , كبذلؾ يمكف استنتاج أنو 0.05مف مستكل الداللة  أكبرالختبار" التبايف األحادم " 

. سنكات الخدمةعزل إلى فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تي 
التقييـ المؤسسي ال يتأثر بعدد سنكات الخدمة فجميع العامميف  أف  ذلؾ إلى كيعزك الباحث 

اختبلؼ سنكات خدمتيـ متفقيف في حكميـ عمى مستكل األداء المؤسسي كيمتمككف نفس كب
تقييـ دكلية مستقمة كتعتمد عمى الكفاءة كأبعاد أخرل  كنماذجى  ىناؾ معاييرى  ف  إكجيات النظر، إذ 

( كالتي 2018كاتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )حمدكنة،  كال تشمؿ سنكات الخدمة.
ـ كجكد فركؽ في الخدمات الطبية العسكرية حسب سنكات الخدمة. ككذلؾ تتطابؽ أظيرت عد

جماع العامميف في كجيات نظرىـ حكؿ عدـ كجكد إ( كالتي كشفت 2017مع نتائج )ادغيش، 
عبلمية بغض النظر عف سنكات الخدمة.  فركؽ حكؿ األداء المؤسسي لشبكة األقصى اإل

( ، كالتي أكدت تمت ببرنامج التعميـ بككالة 2017،كجاءت منسجمة مع دراسة )عبد اليادم 
( 2017كاتفقت مع دراسة )الغناـ، الغكث كالتي ذكرت عدـ كجكد فركؽ حسب ىذا المتغير. 

كما كجاءت لسنكات الخدمة ،  حكؿ األداء المؤسسي تبعنا كالتي أفادت بعدـ كجكد اختبلفات
استو كالتي أكضحت عدـ كجكد فركؽ بيف ( في نتائج در 2017، ةكرده )أبك سمر أمتطابقة مع ما 

( 2018بك سمرة، أمع ) راء العينة في الجامعات الفمسطينية باختبلؼ سنكات الخدمة. كاختمفتآ
سنة.  10-5سنكات خدمتيـ تتراكح مف  فٍ مى فراد العينة كلصالح أكالتي بينت كجكد فركؽ بيف 

ات في المستشفيات الفمسطينية ( كالتي بينت كجكد اختبلف2018،  دىميزمع )كذلؾ كاختمفت 
  سنكات. 5 فٍ مف سنكاتيـ أقؿ مى كلصالح  سنكات الخدمةباختبلؼ 

 

َ
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 الفصل السادس
 الىتائج والتوصيات

 تهٍيد:
ػا ألىػـ النتػائج التػي تكصػمت إلييػا الدراسػة؛ كذلػؾ بعػد إجػراء  يتضمف ىذا الفصػؿ ممخصن
التحميؿ اإلحصائي لبيانات االستبيانات الخاصػة بعينػة الدراسػة. كمػا يتطػرؽ إلػى أىػـ التكصػيات 

سي مػف خػبلؿ القيػادة المقترحة في ضكء نتائج الدراسة، كالتي قد تساعد في تحسيف األداء المؤس
 االستراتيجية كالدكر الكسيط جكدة الحياة الكظيفية.

 ىتائج الدراسة 1.6
 (:القيادة الستراتيجيةالىتائج الهتعمقة بالهتغير الهستقل )

أظيرت النتائج أف  مستكل القيادة االستراتيجية  بشكؿ عاـ كاف بدرجة مكافقة متكسطة 
منتسبي جياز الشرطة بمحافظات غزة، كجاء ترتيب أبعاد  %(، مف كجية نظر60.64بنسبة )

%( بدرجة 62.05س الماؿ البشرم بنسبة )أالقيادة االستراتيجية، المرتبة األكلى بيعد تطكير ر 
%( 61.94مكافقة متكسطة، تبله بالمرتبة الثانية بيعد التأكيد الممارسات األخبلقية  بنسبة )

%( بالمرتبة الثالثة 61.58فيذ الرقابة التنظيمية المتكازنة )بدرجة مكافقة متكسطة، ككاف بيعد تن
%( 60.37بدرجة مكافقة متكسطة، كجاء بالمرتبة الرابعة بيعد دعـ الثقافة التنظيمية بنسبة )

بدرجة مكافقة متكسطة ، بينما بالمرتبة الخامسة تحديد التكجو االستراتيجي كبكزف نسبي 
%( 58.02عد استثمار القدرات التنافسية بكزف نسبي )ة بي خير %(. كجاء في المرتبة األ60.12)

 كبمستكل مكافقة متكسطة .

 الىتائج الهتعمقة بالهتغير الوسيط )جودة الحياة الوظيفية(:
كشفت نتائج الدراسة أف  إجمػالي مسػتكل جػكدة الحيػاة الكظيفيػة لػدل العػامميف فػي جيػاز 

لمفقػرة المتكسػط الحسػابي %(، ككػاف 52.94الشرطة كانت بمكافقة بدرجة متكسطة بكزف نسػبي )
( أم 10)الدرجػػة الكميػػة مػػف  6.28" يسػػاكم  نصػػاؼا  الثالثػػة " يعامػػؿ الرؤسػػاء العػػامميف بعدالػػة ك 

األكلى ترتيبنا بيف الفقرات " ، كىذا يعني أف  ىنػاؾ مكافقػة بدرجػة ، (%62.85)الكزف النسبي  أف  
الفقػرة الخامسػة " تيعتبػر الركاتػب التػي جػاءت بينما  متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

" بالترتيب األخيػر حيػث المتكسػط الحسػابي  يبذلكنيالمجيكداتيـ التي  ةيتقاضاىا العاممكف مناسب
يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة منخفضػػة ، كىػػذا (%40.47)الػػكزف النسػػبي  أم أف   4.05يسػػاكم 

 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
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 ىتائج الهتعمقة بالهتغير التابع )األداء الهؤسسي(:ال
كشػػػػفت نتػػػػائج الدراسػػػػة أف  إجمػػػػالي مسػػػػتكل األداء المؤسسػػػػي لػػػػدل العػػػػامميف فػػػػي جيػػػػاز 

يػكفر  " %(، كجػاءت الفقػرة السادسػة62.60الشرطة كانت بمكافقة بدرجة متكسطة بػكزف نسػبي )
األكلػى ترتيبينػا بػيف الفقػرات  "  يػكـجياز الشرطة خدماتو لمجميػكر فػي كػؿ األكقػات كعمػى مػدار ال

، (%(68.31الػػػكزف النسػػػبي  ( أم أف  10)الدرجػػػة الكميػػػة مػػػف  6.83يسػػػاكم كبمتكسػػػط حسػػػابي 
 الفقػرة بينمػا احتمػت ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمػى ىػذه الفقػرة.  كىذا يعني أف  

لضػػػركرية دكف تػػػأثير عمػػػى جػػػكدة األكلػػػى " يعمػػػؿ جيػػػاز الشػػػرطة عمػػػى خفػػػض التكػػػاليؼ غيػػػر ا
 أم أف   5.91يسػػاكم الترتيػػب األخيػػر بػػيف فقػػرات المحػػكر ككػػاف المتكسػػط الحسػػابي "  الخػػدمات

ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة متكسػػطة مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة  ، كىػػذا يعنػػي أف  (%59.12)الػػكزف النسػػبي 
 عمى ىذه الفقرة.

 الىتائج الهتعمقة بالفرضيات:
 ر بين الهتغيرات:الىتائج الخاصة باألث .1

فػػي ( α≤0.05ذك داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة ) يكجػػد أثػػر لمقيػػادة االسػػتراتيجية
اد تبٌيف أف  بيعد " استثمارات القدرات التنافسية" ىك أكثػر أبعػداء المؤسسي في جياز الشرطة، ك األ

بيعػد "  (، بينمػا ،4.03فػي األداء المؤسسػي حيػث قيمػة ت الجدكليػة ) القيادة االسػتراتيجية  تػأثيرنا
فػػي األداء المؤسسػػي حيػػث قيمػػة ت الجدكليػػة  يميػػة المتكازنػػة" ىػػك األقػػؿ تػػأثيرناتنفيػػذ الرقابػػة التنظ

 األداء المؤسسػػي فػػي جيػػاز الشػػرطة%( مػػف التغيػػر فػػي 75.1كقػػد فيسػػرت مػػا نسػػبتو )(، 2.22)
داء األرل تػػؤثر فػػي مػػف خػػبلؿ العبلقػػة الخطيػػة كالنسػػبة المتبقيػػة كالتػػي قػػد ترجػػع إلػػى عكامػػؿ أخػػ

ذك داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة  كما كيكجػد تػأثير المؤسسي خارج نطاؽ الدراسة الحالية.
(0.05≥αل ) ( مف 60.2، كقد فسرت ما نسبتو) مقيادة االستراتيجية في جكدة الحياة الكظيفية%

مػػف خػػبلؿ العبلقػػة )المتغيػػر الكسػػيط( فػػي جيػػاز الشػػرطة غػػزة جػػكدة الحيػػاة الكظيفيػػة التغيػػر فػػي 
داللػة  مذ كأظيرت النتػائج كجػكد تػأثيرالخطية كالنسبة المتبقية التي قد ترجع إلى عكامؿ أخرل. 

كىػذا يعنػي األداء المؤسسػي جكدة الحياة الكظيفية فػي ( α≤0.05إحصائية عند مستكل الداللة )
بلقػة الخطيػة كالنسػبة % (مف التغير في المتغير التابع كالذم تػـ تفسػيره مػف خػبلؿ الع60.2أف  )

النتػػػائج بػػػأف  جػػػكدة الحيػػػاة الكظيفيػػػة  أكضػػػحتكمػػػا المتبقيػػػة كالتػػػي قػػػد ترجػػػع إلػػػى عكامػػػؿ أخػػػرل. 
 داء المؤسسي. كاألالعبلقة بيف القيادة االستراتيجية  جزئينايتكسط 
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 الىتائج الهتعمقة بالفروق اإلحصائية:
ؿ مػف المتغيػريف، عمػى النحػك اوتػي: أظيرت الدراسة النتائج المتعمقة بالفركؽ اإلحصػائية لكػ

فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػائية بػػػيف متكسػػػطات تقػػديرات عينػػػة الدراسػػػة حػػكؿ القيػػػادة االسػػػتراتيجية  تكجػػد
ككذلؾ االداء المؤسسي تيعزل لممؤىؿ العممي، ككانت لصالح حممة الدبمكـ المتكسط فأقؿ، بينما تبٌيف 

ات الديمغرافيػػة التاليػػة)الجنس، الرتبػػة العسػػكرية، المتغيػػر  كجػػكد فػػركؽ حػػكؿ كػػبل المحػػكريف تبعنػػاعػػدـ 
 سنكات الخدمة(.

 الىتائج الهتعمقة باإلجابة عمى أسئمة الدراسة وتحقيق أٌدايٍا هوضحة يي الجدول اآلتي:

 : اننتبئج انمتعهمت ببإلجببت عن أسئهت اندراست وتحميك أهدافهب(0 6.)جدول 

 هجال تحققً الٍدف
: ما مدل ممارسة أسمكب سؤال األولال

القيادة االستراتيجية في جياز الشرطة 
  ؟الفمسطينية

ممارسة  لالكقكؼ عمى مستك  الٍدف األول:
أسمكب القيادة االستراتيجية في جياز 

 الشرطة الفمسطينية.

 . (12.5)إلى جدول  (6.5)تم تحميل الىتائج هن جدول 
ستراتيجية  بشكؿ عاـ كاف أظيرت النتائج أف  مستكل القيادة اال

%(، مف كجية نظر 60.64بدرجة مكافقة متكسطة بنسبة )
منتسبي جياز الشرطة بمحافظات غزة، كجاء بالمرتبة األكلى بيعد 

%( بدرجة مكافقة 62.05س الماؿ البشرم بنسبة )أتطكير ر 
خيرة بعد استثمار القدرات التنافسية متكسطة، ، بينما بالمرتبة األ

 %( كبمستكل مكافقة متكسطة .58.02)بكزف نسبي 
ما مستكل تكافر جكدة الحياة السؤال الثاىي: 

 الكظيفية كما تتصكره عينة الدراسة؟ 
مستكل تكافر  إلىالتعرؼ  الٍدف الثاىي:

جكدة الحياة الكظيفية كما تتصكره عينة 
 الدراسة.

 (.13.5)تم تحميل الىتائج هن جدول 
ي مسػػػتكل جػػػكدة الحيػػػاة الكظيفيػػػة كشػػػفت نتػػػائج الدراسػػػة أف  إجمػػػال

لػػػدل العػػػامميف فػػػي جيػػػاز الشػػػرطة كانػػػت بمكافقػػػة بدرجػػػة متكسػػػطة 
%(، ككػاف المتكسػط الحسػابي لمفقػرة الثالثػة " 52.94بكزف نسبي )

)الدرجػة  6.28يعامؿ الرؤسػاء العػامميف بعدالػة كانصػاؼ " يسػاكم 
ا ، األكلػػى ترتيبنػػ(%(62.85الػػكزف النسػػبي  ( أم أف  10الكميػػة مػػف 

بيف الفقرات " بدرجة مكافقة متكسػطة، بينمػا جػاءت الفقػرة الخامسػة 
لمجيػكداتيـ التػي  ة" تيعتبر الركاتب التي يتقاضػاىا العػاممكف مناسػب

 4.05يبذلكنيا " بالترتيب األخيػر حيػث المتكسػط الحسػابي يسػاكم 
ىنػػػاؾ مكافقػػػة  ، كىػػػذا يعنػػػي أف  (%40.47)الػػػكزف النسػػػبي  أم أف  

 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. بدرجة منخفضة 
ما مستكل األداء المؤسسي  السؤال الثالث:

كما يراه أفراد العينة مف منتسبي جياز 
 الشرطة الفمسطينية ؟

: الكشؼ عف مستكل األداء الٍدف الثالث

ي   (.14.5)يي الجدول رقم تم تحميل الىتائج ٌو
كشػػػفت نتػػػائج الدراسػػػة أف  إجمػػػالي مسػػػتكل األداء المؤسسػػػي لػػػدل 
منسػػبي جيػػاز الشػػرطة كانػػت بمكافقػػة بدرجػػة متكسػػطة بػػكزف نسػػبي 

%(، كجػػػػػػاءت الفقػػػػػػرة السادسػػػػػػة " يػػػػػػكفر جيػػػػػػاز الشػػػػػػرطة 62.60)
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 هجال تحققً الٍدف
المؤسسي كما يراه أفراد العينة مف منتسبي 

 جياز الشرطة الفمسطينية.
 

خدماتػػػػو لمجميػػػػكر فػػػػي كػػػػؿ األكقػػػػات كعمػػػػى مػػػػدار اليػػػػـك " األكلػػػػى 
)الدرجػػػػة  6.83كبمتكسػػػػط حسػػػػابي يسػػػػاكم   ترتيبينػػػػا بػػػػيف الفقػػػػرات

 ، كىذا يعنػي أف  (%(68.31الكزف النسبي  ( أم أف  10الكمية مف 
ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة كبيػػرة مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى ىػػذه الفقػػرة. 
بينمػػػا احتمػػػت الفقػػػرة  األكلػػػى " يعمػػػؿ جيػػػاز الشػػػرطة عمػػػى خفػػػض 

ت " الترتيب التكاليؼ غير الضركرية دكف تأثير عمى جكدة الخدما
 5.91ككاف المتكسط الحسابي يساكم  ،األخير بيف فقرات المحكر
ىنػػػاؾ مكافقػػػة  ، كىػػػذا يعنػػػي أف  (%59.12)أم أف الػػػكزف النسػػػبي 

 بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
ىؿ يكجد أثر ذك داللة  السؤال الرابع:

إحصائية لمقيادة االستراتيجية في األداء 
ي بجياز الشرطة حسب رأم أفراد المؤسس
 العينة؟

بياف أثر القيادة االستراتيجية  الٍدف الرابع:
في األداء المؤسسي بجياز الشرطة كما 

 يتصكره المبحكثيف.

ي يي الجدول رقم   (.15.5)تم تحميل الىتائج ٌو
داء في األيكجد أثر لمقيادة االستراتيجية ذك داللة إحصائية 

، كتبٌيف أف  بيعد " استثمارات القدرات المؤسسي في جياز الشرطة
في األداء  اد القيادة االستراتيجية  تأثيرناالتنافسية" ىك أكثر أبع

(، بينما ، بيعد " تنفيذ 4.03المؤسسي حيث قيمة ت الجدكلية )
في األداء المؤسسي  يمية المتكازنة" ىك األقؿ تأثيرناالرقابة التنظ

%( 75.1فيسرت ما نسبتو ) (، كقد2.22حيث قيمة ت الجدكلية )
مف التغير في األداء المؤسسي في جياز الشرطة مف خبلؿ 
العبلقة الخطية كالنسبة المتبقية كالتي قد ترجع إلى عكامؿ أخرل 

 داء المؤسسي خارج نطاؽ الدراسة الحالية.تؤثر في األ
ىؿ يكجد أثر ذك داللة  السؤال الخاهس:

كدة إحصائية لمقيادة االستراتيجية في ج
الحياة الكظيفية في جياز الشرطة الفمسطينية  

 حسب رأم العامميف؟
: معرفة أثر القيادة الٍدف الخاهس

االستراتيجية في جكدة الحياة الكظيفية في 
 حسب تصكرات العينة.

ي يي الجدول رقم  (. 16.5) تم تحميل الىتائج ٌو
الحياة  يكجد تأثير ذك داللة إحصائية لمقيادة االستراتيجية في جكدة

%( مف التغير في جكدة 60.2الكظيفية ، كقد فسرت ما نسبتو) 
الحياة الكظيفية )المتغير الكسيط( في جياز الشرطة غزة مف 
خبلؿ العبلقة الخطية كالنسبة المتبقية التي قد ترجع إلى عكامؿ 

 أخرل.

: ىؿ يكجد أثر ذك داللة السؤال السادس
داء إحصائية لجكدة الحياة الكظيفية في األ

 المؤسسي ؟
أثر جكدة  إلى: التعرؼ الٍدف السادس

الحياة الكظيفية في األداء المؤسسي  في 
 جياز الشرطة حسب رأم المبحكثيف.

ي يي الجدول رقم  (. 17.5) تم تحميل الىتائج ٌو
أظيرت النتائج كجكد تأثير ذك داللة إحصائية عنػد مسػتكل الداللػة 

(0.05≥αجػػػػكدة الحيػػػػاة الكظيفيػػػػة فػػػػي ا )كىػػػػذا  ،ألداء المؤسسػػػػي
% (مف التغير في المتغير التابع كالذم تـ تفسيره 60.2يعني أف  )

مػػػف خػػػبلؿ العبلقػػػة الخطيػػػة كالنسػػػبة المتبقيػػػة كالتػػػي قػػػد ترجػػػع إلػػػى 
 أخرل.عكامؿ 
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 هجال تحققً الٍدف
: ما دكر جكدة الحياة السؤال السابع

الكظيفية كمتغير كسيط في العبلقة بيف 
سسي في القيادة االستراتيجية كاألداء المؤ 
 جياز الشرطة بمحافظات غزة ؟

: معرفة دكر جكدة الحياة الٍدف السابع
الكظيفية كمتغير كسيط في العبلقة بيف 
القيادة االستراتيجية كاألداء المؤسسي في 

 جياز الشرطة .

ي يي الجدول رقم كما أكضحت (. 18.5) تم تحميل الىتائج ٌو
الحياة الكظيفية يتكسط النتائج بأف  كما أكضحت النتائج بأف  جكدة 

 داء المؤسسيالعبلقة بيف القيادة االستراتيجية كاأل جزئينا

: ىؿ تكجد فركؽ بيف السؤال الثاهن
المبحكثيف حكؿ متغيرات  متكسطات استجابة

)القيادة االستراتيجية، األداء  الدراسة
المؤسسي تبعنا لممتغيرات الديمغرافية 

المؤىؿ التالية)الجنس، الرتبة العسكرية ، 
 العممي، سنكات الخدمة(؟

: تحديد أىـ الفركؽ بيف الٍدف الثاهن
متكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ متغيرات 
الدراسة  )القيادة االستراتيجية، األداء 
المؤسسي( تبعنا لممتغيرات الديمغرافية 
التالية)الجنس، الرتبة العسكرية ، المؤىؿ 

 العممي، سنكات الخدمة(.

ي هن جدولتم تحميل الىتا  (.26.5) حتى جدول (19.5) ئج ٌو
أظيرت الدراسة النتائج المتعمقة بالفركؽ اإلحصائية لكؿ مف 
المتغيريف، عمى النحك اوتي: تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ القيادة االستراتيجية 

نت لصالح العممي، ككا  داء المؤسسي تيعزل لممؤىؿ ككذلؾ األ
كجكد   فركؽ حكؿ حممة الدبمـك المتكسط فأقؿ، بينما تبٌيف عدـ 

المتغيرات الديمغرافية التالية)الجنس، الرتبة  كبل المحكريف تبعنا
 العسكرية، سنكات الخدمة(.

 

 توصيات الدراسة: 2.6
كمتغيػر كسػيط فػي العبلقػة  جكدة الحياة الكظيفيةمف خبلؿ دراسة الباحث لمكضكع دكر 

بجيػاز الشػرطة الفمسػطينية لػدل العػامميف حكؿ القيػادة االسػتراتيجية كاألداء المؤسسػي ف القيادة بي
، كمف خبلؿ مػا تكصػمت إليػو مػف نتػائج بعػد تطبيػؽ أدكات الدراسػة المسػتخدمة،  بمحافظات غزة
 كصي باوتي: يفإف  الباحث 

 التوصيات الخاصة بالهتغير الهستقل )القيادة الستراتيجية(:
عمؿ عمى زيادة االنسجاـ بيف األىداؼ االستراتيجية المكضكعة لجياز الشرطة ال .1

كمخرجات التحميؿ لمبيئة الداخمية كالخارجية كاالمكانات المتاحة ،كاشراؾ المكظفيف في 
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بناء كتطكير الخطة االستراتيجية كبلن حسب اختصاصو كذلؾ لزيادة قناعة المكظفيف 
 المرسكمة المستقبمية. بأىمية تحقيؽ األىداؼ كالتكجيات

العمؿ عمى تمكيف العامميف بالطرؽ المختمفة كتفكيض الصبلحيات كاتاحة مساحة كافية  .2
ليـ بالمشاركة في اتخاذ القرارات كاستخداـ أسمكب البلمركزية بما يساعدىـ عمى أداء 

 عمميـ بحرية كتدريبيـ كتنمية مياراتيـ.
كمقترحاتيـ كشكاكييـ كتحفيزىـ عمى التجريب زيادة االىتماـ باالستماع وراء العامميف  .3

كالنظر إلى المشكبلت مف زكايا مختمفة كتقديـ الحمكؿ غير االعتيادية كتنفيذ مشاريع 
 ابتكارية تسجؿ لصالح العمؿ الشرطي.

تشجيع إدارة جياز الشرطة العامميف عمى اتساع السمككيات االيجابية في العمؿ كااللتزاـ  .4
قي الخاصة باألجيزة األمنية كالشرطية كاألعراؼ المتفؽ عمييا، بمدكنة السمكؾ األخبل

 كحثيـ عمى تغميب المصمحة العاممة لمجياز كالترفع عف تحقيؽ المصالح الشخصية.
تطكير أنظمة رقابية فعالة كمتطكرة لقياس مدل تكافؽ األداء الفعمي مع األداء المخطط  .5

ريف، كاالىتماـ بالتغذية الراجعة لو كدرجة تحقؽ االنسجاـ مع أصحاب المصمحة اوخ
 كالمعمكمات المرتدة الناتجة عف نتائج استخداـ النظـ االدارية لتحسيف مخرجات العمؿ.

 التوصيات الخاصة بالهتغير الوسيط )جودة الحياة الوظيفية(:
اعادة النظر في نظـ التعكيضات المعمكؿ بيا بجياز الشرطة بحيث تحقؽ العدالة  .1

قاضاه العاممكف مقارنة باألعماؿ التي يبذلكنيا ك المخاطرة التي التكزيعية لما يت
يتعرضكف إلييا جراء العمؿ الشرطي. كتطكير نظاـ فعاؿ لمحكافز كالمكافآت لمكافأة 

 العامميف ذكل األداء المميز.
ايجاد مناخ تنظيمي مناسب كتكفير المكارد المالية التي تسيـ في زيادة قدرة جياز مف  .2

زاماتو تجاه العامميف. خمؽ حالة مف االطمئناف كزيادة شعكر العامميف باألماف االيفاء بالت
كاالستقرار الكظيفي كتمسؾ جياز الشرطة بيـ كاظيار أىميتيـ عمى اعتبار أنيـ أغمى 

 المصادر التي يمتمكيا كعدـ االستغناء عنيـ.
ة المتاحة أماميـ العناية برسـ المسار الكظيفي لمعامميف كتكضيح فرص الترقي المستقبمي .3

كامكانية التقدـ الميني كالكظيفي كتأىميـ المتبلؾ القدرة كااليفاء بالمتطمبات كالكظائؼ 
 الجديدة المقترحة.
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 التوصيات الخاصة بالهتغير الوسيط )األداء الهؤسسي(:
العمؿ عمى زيادة كفاءة جياز الشرطة في استخداـ المصادر لخفض التكاليؼ غير  .1

حد األدنى كمنع اىدار المكارد دكنما مساس بمستكم جكدة الخدمات الضركرية إلى ال
 التي يقدميا.

استخداـ أساليب البحث العممي كمنيجياتو في حؿ المشكبلت التي تكاجو جياز الشرطة  .2
كالعمؿ عمى تطكير األداء المؤسسي كتحسيف الخدمات بالشكؿ الذم يحقؽ زيادة في 

 رضا المكظفيف.
بية المتخصصة كالمناسبة لطبيعة العمؿ في جياز الشرطة قائمة إعداد البرامج التدري .3

عمى أساس تحديد االحتياجات التدريبية الفعمي لبناء الجكانب المعرفية كالميارية 
 كالسمككية. 

 هقترحات لدراسات هستقبمية: 3.6 
تغير يككف ليا تأثير بالم فٍ أعادة الدراسة بدراسة عكامؿ مستقمة جديدة أيخرل مف المحتمؿ إ  .1

)الرشاقة االستراتيجية ،  كظائؼ المكارد البشرية( في  :مثؿ أثر (االداء المؤسسي)التابع 
 األداء المؤسسي.

إعادة الدراسة بإدخاؿ عكامؿ كسيطة مثؿ)االلتزاـ التنظيمي، الثقافة التنظيمية، المناخ  .2
 التنظيمي( في العبلقة بيف القيادة االستراتيجية كاألداء المؤسسي.

، أك ة لكزارة الداخمية كاألمف الكطنيتابع لمنية أخر أالدراسة كتطبيقيا عمى أجيزة إعادة  .3
عمؿ دراسة مقارنة مع جياز الشرطة بالضفة الغربية كجمع البيانات مف أكثر مف نقطة 

 زمنية؛ كذلؾ لمعرفة األثر خبلؿ  فترات زمنية متعاقبة. 

 الخطة التىفيذية: 4.6
راسػة قػاـ الباحػث بإعػداد خطػة عمػؿ لتنفيػذىا، كمػا فػي جػدكؿ رقػـ بناءن عمى نتػائج كتكصػيات الد

(2.6): 
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 (: خطة عهل لتىفيذ التوصيات3 6.جدول )

 البراهج واألىشطة  التوصية م
الجٍة 

الهسؤولة عن 
 التىفيذ

الهدة 
 الزهىية

1 

العمؿ عمى زيادة االنسجاـ بيف األىداؼ 
ياز الشرطة االستراتيجية المكضكعة لج

كمخرجات التحميؿ لمبيئة الداخمية كالخارجية 
كاالمكانات المتاحة ،كاشراؾ المكظفيف في بناء 
كتطكير الخطة االستراتيجية كبلن حسب 
اختصاصو كذلؾ لزيادة قناعة المكظفيف بأىمية 
تحقيؽ األىداؼ كالتكجيات المرسكمة 

 المستقبمية.

عمؿ تحميؿ لمبيئة الداخمية  -1
ستخداـ نمكذج سكاط كالخارجية ال

كأحد األدكات لمعرفة نقاط القكة 
 كالضعؼ كالفرص كالتيديدات.

تكليد كايجاد االستراتيجيات المبلئمة  -2
 بناء عمى االمكانيات المتاحة.

عقد كرشات عمؿ لمعامميف  -3
لممشاركة في اعداد الخطط 

 االستراتيجية.
تزكيد العامميف بالتغذية الراجعة  -4

ي تحقيؽ كمدم االنجاز كالتقدـ ف
 األىداؼ االستراتيجية.

 اإلدارة العميا 
 دائرة التخطيط
جميع العامميف 
 في الجياز

1-3 
 سنكات

2 

العمؿ عمى تمكيف العامميف بالطرؽ المختمفة 
كتفكيض الصبلحيات كاتاحة مساحة كافية ليـ 
بالمشاركة في اتخاذ القرارات كاستخداـ أسمكب 
يـ البلمركزية بما يساعدىـ عمى أداء عمم

 بحرية كتدريبيـ كتنمية مياراتيـ.

زيادة التكاصؿ مع العامميف  -1
 بالكسائؿ المختمفة.

تفكيض السمطات كالمسئكليات  -2
 لمعامميف كفؽ قكاعد محددة.

 تككيف قيادات الصؼ الثاني. -3
تدريب العامميف عمى المشاركة  -4

 كاتخاذ القرار.

 اإلدارة العميا
بشكؿ 
 مستمر

3 

راء العامميف زيادة االىتماـ باالستماع و
كمقترحاتيـ كشكاكييـ كتحفيزىـ عمى التجريب 
كالنظر إلى المشكبلت مف زكايا مختمفة كتقديـ 
الحمكؿ غير االعتيادية كتنفيذ مشاريع ابتكارية 

 تسجؿ لصالح العمؿ الشرطي.

 انشاء صندكؽ لمشكاكم. -1
خمؽ ثقافة تنظيمية تسمح بقدر مف  -2

 الحرية كالتجريب.
مفتكح لسماع تبني سياسة الباب ال -3

 شكاكم العامميف.
دراسة شكاكم العامميف كمشكبلتيـ  -4

 إليجاد الحمكؿ.

 دائرة الرقابة
مدراء الدكائر 
 المختمفة

بشكل 
 هستهر
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 البراهج واألىشطة  التوصية م
الجٍة 

الهسؤولة عن 
 التىفيذ

الهدة 
 الزهىية

4 

تشجيع إدارة جياز الشرطة العامميف عمى 
اتساع السمككيات االيجابية في العمؿ كااللتزاـ 
بمدكنة السمكؾ األخبلقي الخاصة باألجيزة 

لشرطية كاألعراؼ المتفؽ عمييا، األمنية كا
كحثيـ عمى تغميب المصمحة العاممة لمجياز 

 كالترفع عف تحقيؽ المصالح الشخصية.

انشاء مدكنة السمكؾ األخبلقي  -1
 تختص بالعمؿ الشرطي.

نشر الممارسات األخبلقية المرغكبة  -2
 باستخداـ الكسائؿ المتنكعة.

تفعيؿ نظاـ الحكافر لمكافئة  -3
 الممتزميف.

 العميا اإلدارة
 دائرة الرقابة
دائرة المكارد 
 البشرية

 الدائرة المالية 

بشكؿ 
 مستمر

5 

تطكير أنظمة رقابية فعالة كمتطكرة لقياس مدل 
تكافؽ األداء الفعمي مع األداء المخطط لو 
كدرجة تحقؽ االنسجاـ مع أصحاب المصمحة 
اوخريف، كاالىتماـ بالتغذية الراجعة 

ة عف نتائج استخداـ كالمعمكمات المرتدة الناتج
 النظـ االدارية لتحسيف مخرجات العمؿ.

 

كضع المعايير لتحديد االداء  -1
 المرغكب.

االجتماع مع العامميف لمناقشة  -2
 المستكيات المطمكب تحقيقيا.

تصميـ نماذج لقياس الفجكة بيف  -3
 األداء الفعمي كالمأمكؿ.

االستفادة مف نتائج التقييـ لتعديؿ  -4
 االنحرافات.

 قابةدائرة الر 
 دائرة التخطيط
 باقي الدكائر

بشكؿ 
 مستمر

6. 

اعادة النظر في نظـ التعكيضات المعمكؿ بيا 
بجياز الشرطة بحيث تحقؽ العدالة التكزيعية 
لما يتقاضاه العاممكف مقارنة باألعماؿ التي 
يبذلكنيا ك المخاطرة التي يتعرضكف إلييا جراء 
العمؿ الشرطي. كتطكير نظاـ فعاؿ لمحكافز 

 لمكافآت لمكافأة العامميف ذكل األداء المميز.كا

اعادة تقييـ الكظائؼ بجياز الشرطة  -1
 كتقدير المخاطرة.

دراسة جيكد العامميف بجياز  -2
 الشرطة مع األجيزة األخرل.

مكافئة المتميزيف ماليا كمعنكيا  -3
 باإلعبلف عف جكائز المتفكقيف.

 اإلدارة العميا
 دائرة التخطيط
دائرة المكارد 

 البشرية
دائرة الشئكف 
 االدارية

مرة كؿ 
 عاميف

7 

ايجاد مناخ تنظيمي مناسب كتكفير المكارد 
المالية التي تسيـ في زيادة قدرة جياز مف 
االيفاء بالتزاماتو تجاه العامميف. خمؽ حالة مف 
االطمئناف كزيادة شعكر العامميف باألماف 
كاالستقرار الكظيفي كتمسؾ جياز الشرطة بيـ 

يـ عمى اعتبار أنيـ أغمى كاظيار أىميت
 المصادر التي يمتمكيا كعدـ االستغناء عنيـ.

 تقميص النفقات الغير ضركرية. -1
جمب الدعـ كالمشاريع التمكيمية  -2

 لمجياز.
تشجيع كجكد بيئة مستقرة كأماف  -3

 كظيفي لمعامميف.

اإلدارة العميا 
 كدائرة

 الشؤكف 
اإلدارية كدائرة 

 التخطيط
 

بشكؿ 
 مستمر
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 البراهج واألىشطة  التوصية م
الجٍة 

الهسؤولة عن 
 التىفيذ

الهدة 
 الزهىية

8 

سـ المسار الكظيفي لمعامميف كتكضيح العناية بر 
فرص الترقي المستقبمية المتاحة أماميـ 
كامكانية التقدـ الميني كالكظيفي كتأىميـ 
المتبلؾ القدرة كااليفاء بالمتطمبات كالكظائؼ 

 الجديدة المقترحة.
 

حصر العامميف كمؤىبلتيـ كالخبرات  -1
 التي يمتمككنيا.

تقييـ مبلئمة مكاصفات المكظؼ  -2
 ات شغؿ الكظيفة.كمتطمب

كضع البرامج التدريبية لسد الفجكة  -3
 إلمكاف شغؿ المناصب المستقبمية.

تحيد المناصب الكظيفية التي يمكف  -4
 أف يشغميا كيترقى إلييا مستقببل.

دائرة المكارد 
 البشرية

 دائرة التخطيط
 دائرة التدريب
 باقي الدكائر 

بشكؿ 
 مستمر

9 

في العمؿ عمى زيادة كفاءة جياز الشرطة 
استخداـ المصادر لخفض التكاليؼ غير 
الضركرية إلى الحد األدنى كمنع اىدار المكارد 
دكنما مساس بمستكم جكدة الخدمات التي 

 يقدميا.

تقميؿ حجـ استخداـ المكارد مقارنة  -1
 بالمخرجات.

إيجاد آليات كمعايير لقياس مدل  -2
 كفاءة الجياز.

تقميص التكاليؼ الزائدة كالنثريات  -3
 مجياز.الكمالية ل

كضع معايير حاكمة لجكدة  -4
الخدمات المقدمة كالرقابة عمى 

 االلتزاـ بيا.

 دائرة الرقابة
جميع دكائر 

 الكزارة

بشكؿ 
 مستمر

10 

استخداـ أساليب البحث العممي كمنيجياتو في 
حؿ المشكبلت التي تكاجو جياز الشرطة 
كالعمؿ عمى تطكير األداء المؤسسي كتحسيف 

يحقؽ زيادة في رضا الخدمات بالشكؿ الذم 
 المكظفيف.

 . 
 

عقد اجتماع لمقيادات الفنية لمجياز  -1
كبعض المستشاريف الخارجييف لحؿ 

 المشكبلت بأساليب عممية.
عقد اجتماعات دكرية لمتفكير في  -2

 تطكير األداء العاـ لمجياز.
استخداـ النماذج الكمية في تحميؿ  -3

المشكبلت كتقديـ الحمكؿ الخاصة 
 بيا.

 يااإلدارة العم
 دائرة التخطيط
 جميع الدكائر

بشكؿ 
 مستمر
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 البراهج واألىشطة  التوصية م
الجٍة 

الهسؤولة عن 
 التىفيذ

الهدة 
 الزهىية

11 

إعداد البرامج التدريبية المتخصصة كالمناسبة 
لطبيعة العمؿ في جياز الشرطة قائمة عمى 
أساس تحديد االحتياجات التدريبية الفعمي لبناء 

 الجكانب المعرفية كالميارية كالسمككية

عمؿ دراسة دقيقة لتحديد احتياج  -1
ريب في كؿ العاممييف مف التد

 كحدة.
عقد البرامج التدريبية لسد الفجكة  -2

 المعرفية كالميارية كالسمككية.
تقييـ جدكم التدريب كمدل  -3

 االستفادة منو كانعكاسو عمى األداء.

 دائرة التدريب
دائرة المكارد 
 البشرية

بشكؿ 
 مستمر

 المصدر: إعداد الباحث
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 الخاصة الهستشفيات يي التىظيهي األداء يي اإلداري ينالتهك أثر" ،(2014) طالب عميـ، ابك
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 الوظيفي الحتراق ظاٌرة هن الحد يي الستراتيجية القيادة دور" ،(2015. )حناف غنيمة، أبك
 جامعة اإلدارية، لعمكـكا االقتصاد كمية منشكرة، ماجستير رسالة ،"الفمسطيىية بالوزارات
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 ، جامعة األزىر، غزة، فمسطيف.الحكوهية وسبل التغمب عميٍا

 تطبيقية دراسة) الهؤسسي التهيز تحقيق يي الستراتيجي التخطيط " دور ،(2014ماىر )
 كالسياسة اإلدارة أكاديمية ماجستير، رسالة الجتهاعية" والشؤون العهل ارتيوز  عمى

 .فمسطيف غزة، العميا، لمدراسات
  ،السعكدية ،"التدريبية لموحدات الذاتي التقويم هعايير" ،(2010) التدريب لتقكيـ العامة اإلدارة

.  2018-10-9 بتاريخ استرجع كالميني، التقني لمتدريب العامة المؤسسة
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إهكاىية تطبيق بطاقة األداء الهتوازن لتقييم أداء شبكة  ى" هد (،2016إدغيش، أحمد )
 غزة، العميا، لمدراسات كالسياسة اإلدارة أكاديمية ماجستير، رسالة ،األقصى اإلعالهية"

 .فمسطيف
 لدى دارياإل باإلبداع وعالقتٍا العهل حياة جودة" ،(2015) صبحي الرحمف عبد ستاذ،األ

 رسالة ،"جوال الفمسطيىية الخموية التصالت شركة عمى هيداىية دراسة: العاهمين
 .غزة األزىر، جامعة منشكرة، غير ماجستير

 الداخمية بوزارة األهىية األزهات إدارة يي الستراتيجية القيادة دور" ،(2017) محمد اسميـ،
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 .صنعاء

: تطبيقية دراسة هتعمهة هىظهات بىاء يي الستراتيجية القيادة دور"(  2012)  حنكة أيكب،
 خضير، سكرة، محمد جامعة ،(منشكرة غير) ماجستير رسالة ،"الجزائر اتصالت هؤسسة
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 172 

دار كائؿ  ،عماف، 3ط ،"يرادإدارة األ -البشرية الهواردإدارة "(: 2007) برنكطي، سعاد نائؼ
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 .العربي دار الفكر
 دار الفكر العربي. ،القاىرة  ، " القيادة الستراتيجية"  ( :2012جاد الرب، سيد محمد )
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 جامعة األزىر، غزة، فمسطيف. 
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 .3عدد 2 مجمد. االقتصادية كاإلدارية 

ا الضريبة الدوائر يي الهقدهة الخدهات جودة"  ،( 2018دىميز، محمد )  تحسين يي وأثٌر
، منشكرة غير ماجستير رسالة، "غزة بقطاع والتدقيق الهحاسبة لهكاتب التىظيهي داءاأل
 .غزة العميا، لمدراسات السياسةك  دارةاإل كاديميةأ

، دار "دراسية وحالت وعهميات هفاٌيم الستراتيجية اإلدارة": (2005)ؾ مالدكرم، زكريا مط
 . األردفنشر، ممية لماليازكرم الع

قطاع  يي الوظيفية الحياة جودة لتحسين كهدخل العاهمين تهكين" ، ( 2014 ) أيمف ديكب،
 ص ،1 عدد.  30 المجمد. كالقانكنية االقتصادية معمكـل دمشؽ جامعة مجمة  "التصالت

195-224. 
 العهل دراسة لضغوط التٍيؤ يي الستراتيجية القيادة هٍارات دور"  ،( 2012) سممي رحيمة،

االقتصادية  لمعمـك األنبار جامعة مجمة ،"العسكريين القادة هن عيىة لآلراء تحميمية 
 .اؽالعر  ،9 العدد ،4 المجمد كاإلدارية،

 الدور هىظور هن التىظيهي األداء عمى التحويمية القيادة أثر" ،(2016) كآخركف الركاد،
 .ردفاأل ،"الٍيكمية الهعادلة ىهوذج - لمشركات الجتهاعية لمهسؤولية الوسيط
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ثاىوية الرسهية تقييم األداء الهؤسسي يي الهدارس ال"  (،2006) الزعابي، سميماف سرحاف
 عماف. "،التعميم بدولة الهارات العربية الهتحدةو لوزارة التربية 

مكعة النيؿ جم، القاىرة ،"لمتغير صياغة استراتيجيات - الهتهيزة القيادة" :(2005) بيترج ، دري
 العربية.
 األهىية والهدىية الهىظهات تطوير يي الستراتيجية القيادات دور" (، 2010) محمد الزعبي،
 لمعمـك نايؼ العربية جامعة منشكرة، غير ةدكتكرا  رسالة ،"يةالسور  العربية الجهٍورية يي

 .السعكدية العربية المممكة الرياض، األمنية،
 دراسة بورقمة الجزائر اتصالت عهال لدي الوظيفية الحياة جودة"  ، (2018) زينب، صالحي

اح، ، رسالة ماجستير، جامعة قاصدم مرب "الجزائر اتصالت عهال هن عيىة عمى هيداىية
 الجزائر.

ا الستراتيجية القيادة"  ( ،2017) أالء, السراج  الوظيفية الحياة جودة تحسين يي وأثٌر
, األزىر جامعة, ماجستير رسالة, "غزة بقطاع الحكوهية غير الهىظهات عمى هيداىية دراسة"

 .فمسطيف غزة،
 التسيير يي تقيينبيو أدَات هراقبة ل أٌهية التكاه" ،(2012نعيمة يحياًي )، بريش السعيد
المؤسسات ء مجمة أدا،  "دراسة حالة همبىة األَراس - الهىظهات َزيادة يعاليتٍاء أدا

 .2012 – 2011، 01عدد ،الجزائرية
 ،القدس مكتبة ،القاىرة، األكلى الطبعة ،"البشرية الهواردإدارة "(: 1997)عمي  ،السممي

 .دار غريب لمطباعة ،الزقازيؽ
 الوزاراتيي  التىظيهي الولء عمىالعهال  حياةأثر جودة " ،(2016ؿ.)إسماعي، شمبي السيكطي

 .جامعة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا، الخرطـك ،غير منشكره ةرسالة دكتكرا "، الفمسطيىية
سكان واقع جودة الحياة الوظيفية يي وزارة الشغال العاهة وال" ،(2016)الشنطي، نياد 

"، رسالة ماجستير سكان شغال العاهة والهوظفي وزارة القيات العهل لدى قتٍا بأخالوعال
 .كالسياسة لمدراسات العميا، غزة اإلدارةغير منشكرة، أكاديمية 

تطبيق التخطيط الستراتيجي وعالقتً بأداء الهؤسسات األٌمية " ،(2010ماؿ نمر )آصياـ، 
كالعمكـ اإلدارية، ، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية االقتصاد "الىسوية يي قطاع غزة

 جامعة األزىر بغزة.

http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86
http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86
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يعالية هتطمبات تطبيق وظائف إدارة وتىهية الهوارد البشرية "(، 2007صياـ، محمد رشدم )
دراسة ماجستير غير منشكرة، الجامعة  ،"يي جٍاز الشرطة الفمسطيىية يي قطاع غزة 

 اإلسبلمية، غزة.
األكلى  الطبعة ،دار الفكر الجامعي "،يةالقيادة اإلدارية واإلبداع "(:2007) الصيرفي محمد
 اإلسكندرية.

اإلدارة " (2007): كالغالبي، طاىر محسف منصكر العامرم، صالح ميدم محاسباف ،
 .دار كائؿ لمنشر، عماف، األردف "،والعهال

األداء  تقييم يي الهعاصرة العالهية بالتجاٌات الستعاىة"  ،(2011) رشاد مناؿ الفتاح، عبد
 ( ،18) المجمد ،"العربية التربية هستقبل هيداىية( )دراسة السويس قىاة لجاهعة يالهؤسس
 (.70العدد )

 دراسة – الهؤسسي األداء جودة يي ودوري الفكري الهال رأس" ،(2017) ميسكف اليادم، عبد
 قطاع يي UNRWA الالجئين وتشغيل غوث بوكالة والتعميم التربية برىاهج عمى تطبيقية

 .غزة ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة ماجستير، ةرسال ،"غزة
 . معيد اإلدارة العامة ، السعكدية،  "هقدهة يي اإلدارة" (:1982)محمد  عمي ، عبد الكىاب 

 دراسة الهؤسسي األداء بتهيز وعالقتٍا الستراتيجية القيادة ههارسات" ،(2017) رنا، عبده،
 سبلمية،اإل الجامعة ماجستير، رسالة ،"غزة هحايظات يي الجاهعية الكميات عمى تطبيقية
 .فمسطيف غزة،
 هفٍوهً -العمهي البحث"(: 2001) كايد, الحؽ كعبد, الرحمف عبد, كعدس ذكقاف عبيدات،
 .عماف كالتكزيع، لمنشر الفكر دار ،"وأساليبً وأدواتً

 بهواقع الوظيفية الحياةأثر تأهين بيئة العهل عمى جودة " ،(2016) عجرمة، فاطمة
 العربيةالمجمة . "والتعاقدية التشريعية والهسئولية التفعيلالهصرية بين  التشييد روعاتهش

 األبحاث. ،كنشر لمعمكـ
، "اإلدارية والتىهية البشر القيادة الحديثة يي التجاٌات" (:2011) حمد حسنيفمالعجمي 
 ة.دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباع ،ردفاأل عماف,
 .حـز ابف دار ، بيركت ،"الهؤسسي العهل" :(2002)  ـأكر  محمد العدلكني،
، الييئة "دراسات وهالحظات ىقدية -قواىين الشرطة يي يمسطين" ،(1998) زيادعريؼ، 

 نساف، غزة.الفمسطينية المستقمة لحقكؽ اإل
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التدوير الوظيفي وأثري عمى الروح الهعىوية لمعاهمين يي األجٍزة " ،(2013عزاـ، أحمد )
 سبلمية، غزة.، الجامعة اإل "قطاع غزة -تابعة لوزارة الداخمية الفمسطيىيةاألهىية ال

دارة األسس وتطبيقاتٍا يي الىشطة القتصادية إلا" ،(2000)العشماكم ، سعد الديف 
 كاديمية نايؼ لمعمـك األمنية، الرياض.أ "،األهىية

 .ةرلمسيدار ا ،فعما، "ىظم وهٍارات تحسين األداء الهؤسسي"(: 2002ر محمد )وعصف
التىوع يي تحسين الهؤسسة الصىاعية دراسة حالة  استراتيجيةدور " ،(2013عمر تمجغديف )

، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية العمكـ االقتصادية كالعمـك التجارية "هؤسسة كوىدور
 كعمـك التسيير، جامعة بسكرة، الجزائر.

 أداء عمى الوظيفية الحياة جودة ىاصرع أثر"  ،(2017 كاليافي، رنده ) العمرل، محمد، 
 العربية الههمكة يي الهدىية الخدهة هوظفي عمى تطبيقية دراسة -العام الهوظف
 .1العدد 13، المجمة األردنية في إدارة األعماؿ، المجمد"السعودية

ا عمى درجة الثقة  ،(2014عكض، رجعة المبركؾ ) " هتطمبات بىاء القيادة الستراتيجية وأثٌر
، رسالة ىظيهية: دراسة هيداىية بالتطبيق عمى قطاع األعهال الصىاعي العام بميبيا"الت

 الفمسفة في إدارة األعماؿ، كمية التجارة، جامعة قناة السكيس، مصر. ةدكتكرا 
 األداء تحسين يي الهعرية إدارة عهميات دور" ،(2014) طاىر كحسف، حسيف، عيسي،

 مجمة ،"دهشق جاهعة يي التعميهية الٍيئة أعضاء هن عيىة عمى دراسة - الهؤسسي
( 36) المجمد كالقانكنية االقتصادية العمـك سمسمة العممية، كالدراسات لمبحكث تشريف جامعة
 .سكريا ،2014( 6) العدد
ا األخالقية الهىظهة أبعاد" ،(2017) جياد الغناـ،  الهؤسسي األداء جودة تحسين يي ودوٌر
 .غزة كالسياسة، دارةاإل كاديميةأ ماجستير، سالةر  ،"الفمسطيىية الهستشفيات يي

أطركحة  "،يرق العهل وعالقتٍا بأداء العاهمين يي األجٍزة األهىية "، (2008)الفايدم، سالـ 
 .جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، كمية الدراسات العميا، قسـ العمـك اإلدارية، ةدكتكرا 

، ترجمة عبد "الستراتيجيةج القيادة ٍين وهى" :(2006)ريدماف، مايؾ كتريجك، بنياميف بيف
 .رة، مصرىجامعة الدكؿ العربية، القا ،اإلداريةتنمية ميجاف، المنظمة العربية لىالرحمف 

 ،"يي تعزيز ريادة الهىظهات األعهالدور حاضىات " ،(2013ف)،سعدك ف اميكس يثارإ ،ففيحاال
 .30ددع الجامعة، االقتصادية لمعمـك ية بغداد مة كممج
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 الستراتيجية القيادة ههارسات" ،(2006) دىش إحساف كجبلب، اليادم، عبد إيثار الفيحاف،
 مجمة األىمية، المصارؼ مديرم مف عينة وراء تحميمية دراسة ،"الزبون بخدهة وعالقتٍا
 .العراؽ بغداد، ،59 العدد كاالقتصاد، اإلدارة
 واألهن الداخمية بوزارة العاهمين تهكين يي جيةالستراتي القيادة دور"، (2017)أسامة القانكع،

 غزة، العميا، لمدراسات كالسياسة اإلدارة أكاديمية ماجستير، رسالة، "الهدىي الشق-الوطىي
 فمسطيف

رسالة  "،ت العاهميناقتٍا بهعىويبيئة العهال الداخمية وعال" ،(2012)القحطاني، ساعد. 
 .منية، السعكديةلمعمـك األماجستير غير منشكرة. جامعة نايؼ العربية 

دارة األداء يي القطاع الحكوهي يي الههمكة  "(، 2011القحطاني، مشبب بف عايض ) قياس وا 
دارة العامة كالتنمية اإلدارية في دكؿ المؤتمر الثاني لمعاىد اإل ، الرياض،"العربية السعودية

 مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية.
ا الوظيفية الحياة جودة" ،(2016 )فييمة كباديسي، ىاجر قريشي، األداء  تحسين يي ودوٌر

الدارسات  مجمة التيسير، كعمكـ التجارية االقتصادية، العمكـ كمية حالة دراسة "،الوظيفي
 (.3)  2 ،االقتصادية 

دراسة السموك اإلىساىي الفردي والجهاعي يي الهىظهات "(: 1989)محمد قاسـ  ،القريكتي 
   .األردفعماف،  "، اإلدارية
 بوزارة اإلدارية السياسات تطوير يي الستراتيجية القيادة دور"  (،2015) محمد القيسي،

 غزة، العميا، لمدراسات كالسياسة اإلدارة أكاديمية ماجستير، رسالة ،"الفمسطيىية الصحة
 .فمسطيف

تبة دار مك ،1ط ،"البىاء التىظيهي لوزارة الداخمية الفمسطيىية "( : 2010) عرابي كمكب،
 .فمسطيف غزة، األرقـ،

مكتبة  دور إدارة الهوارد البشرية يي تىهية الكوادر الشرطية"،" (:2013كمكب، عرابي )
 كمطبعة دار األرقـ، غزة.

ا الوظيفية الحياة جودة" ،( 2014 ) خميؿ ماضي،  الوظيفي األداء الهستوى عمى وأثٌر
 جامعة منشكرة، غير ةدكتكرا  رسالة ،"ةالفمسطيىي الجاهعات عمى دراسة تطبيقية -لمعاهمين

 .مصر السكيس، قناة
 - األصغر التهويل هؤسسات أداء بريع وعالقتٍا الستراتيجية الرقابة" ،(2016) دىـأ مبارؾ،

 .غزة زىر،األ جامعة ماجستير، رسالة ، "غزة قطاع هحايظات يي هيداىية دارسة
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رية الكفايات" ،(2015) كالخرشة المحاسنة، ا الىسائية مقياداتل الجٌو  األداء يي وأثٌر
 لمبحكث مؤتة مجمة ،"األردىية الىسائية الشرطة إدارة يي حالة دراسة -الهؤسسي
 .األكؿ العدد الثبلثكف، المجمد كاالنسانية، االجتماعية العمكـ سمسمة كالدراسات،

صالت يي قياس ياعمية الستخدام لتكىولوجيا الهعموهات والت"(، 2014محمد، حيدر حسف )
مركز ، نصريةت، الجامعة المستحميمً"دراسة  -األداء التىظيهي لهؤسسات الهعموهات

 .2-1(، العدد 15لكتركنية، المجمد )الحاسبة اإل
 لدى اإلداري باإلبداع وعالقتٍا الوظيفية الحياة جودة" ،(2015) عمي مصطفي محمكد،

 جامعة منشكرة، غير ةدكتكرا  رسالة ،"الهصرية بالجاهعات الترويجية الىشطة هسئولي
 .مصر أسيكط،

، إصدارات المنظمة قياس األداء الهؤسسي لؤلجٍزة الحكوهية"(: "1999مخيمر كآخركف، )
 القاىرة، مصر. العربية لمتنمية اإلدارية،

قياس هستوى الرضا الوظيفي لدى العاهمين الفىيين يي الخدهات "  (،2003) هللاالمدلج، عبد
، رسالة دراسة هيداىية عمى هستشفى القوات الهسمحة بالرياض" -سمحة الطبية لمقوات اله

منية، الرياض، المممكة العربية ماجستير غير منشكرة، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األ
 .السعكدية

، مجمة العمـك "األداء بين الكفاءة والفعالية هفٍوم وتقييم" (،2001) مزىكده عبد المميؾ
 .خيضر بسكرة العدد األكلى اإلنسانية، جامعة محمد

 بوزارة الهعرية إدارة عهميات تفعيل يي الستراتيجية القيادة دور" ،( 2015)  سمماف المصرم،
 كالسياسة لمدراسات اإلدارة أكاديمية ،(منشكرة غير)ماجستير رسالة ،"الوطىي واألهن الداخمية
 .فمسطيف غزة، العميا،
 ، الطبعة األكلى  كالتكزيع، دار الفكر لمطباعة  " دارةاإل أساسيات(، " 1995) ، كامؿ المغربي
ا العهل حياة جودة" ،(2004) أحمد المغربي،  ماجستير رسالة ،"الوظيفي الستغراق عمى وأثٌر
 .مصر المنصكرة جامعة منشكرة، غير
 وجٍة هن اإلداري باإلبداع وعالقتٍا الستراتيجية القيادة ههارسات" ،(2015) رامي المغربي،
، رسالة ماجستير، " غزة بقطاع الفمسطيىية الجاهعات يي العميا اإلدارية القيادات ىظر

 جامعة األزىر، غزة، فمسطيف.
"، الىاجح يي بيئة العهل اإلداري األداءبوابة  اإلىساىيةقات العال"( 2016)المفمح، سكسف 
  ق1437ربيع آخر، ، 132، العدد اإلداريةمكقع التنمية 
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 العمهية الحمقة األهىي األداء لقياس كهؤشر الستراتيجي التخطيط" (،2013 )عصاـ ممكاكم،
 .التدريب كمية الرياض، ،"األهىي العهل يي األداء قياس-

 وعالقتٍا الثاىوية الهدارس هديري لدىجودة حياة العهال "(، 2016).إبراىيـ محمد، منصكر
 .، غزةاألزىرجامعة  ،منشكرةرسالة ماجستير غير "، بدرجة ههارستٍم لمهساءلة الذكية 
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 عزيزي الهشارك/                                                             حفظً هللا،
 تحية طيبة كبعد،

 الهوضوع: تعبئة استباىة

جودة الحياة دور " االستبانة المرفقة عبارة عف أداة لجمع البيانات البلزمة إلجراء بحث بعنكاف:

لدى العاهمين  واألداء الهؤسسي الستراتيجيةة بين القيادة كهتغير وسيط يي العالق الوظيفية

لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في  ، كذلؾ استكماالن "قطاع غزة -ةبجٍاز الشرطة الفمسطيىي

كنظران ألىمية الدراسة في مجاؿ البحث العممي  القيادة كاإلدارة مف أكاديمية اإلدارة كالسياسة بغزة.

دارة األعماؿ كأثرىا في  بانة، تحسيف أداء العامميف، فإنو يشرفني مساىمتكـ في تعبئة ىذا االستكا 

ثرا افأرجك التفضؿ بإعطائي جزءن  ئيا بمبلحظاتكـ بما مف كقتكـ الثميف كالتكـر بتعبئة االستبانة كا 

البحث  ألغراض إال تستخدـ كلف تامة، بسرية مع إجاباتكـ و سيتـ التعامؿأن   اا، عممن تركنو مناسبن 

  .العممي

 (.1799011151كفي حاؿ كجكد استفسار حكؿ االستبانة برجاء االتصاؿ عمى جكاؿ رقـ )
 

 مع وافر االحترام والتقدير،،،
 

 الباحث                                                                             

 سهاعيل أبو عودةإإبراٌيم   
 

  
 برنامج الدراسات العليا املشترك بين

 أكاديمية إلادارة والسياسة للدراسات العليا

 وجامعـة ألاقصـى بغــزة

  دارةثخــصــص القـــيادة وإلا 
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 لهحور األول: البياىات الشخصية: ا

 ( في المكاف المناسب.يرجى كضع إشارة )
 

 ذكر                             أنثى                       :          الجنس .1

 لواء                عميد             عقيد              مقدم              رائد               :    انرتبت انعسكريت .2

 نقيب                  مالزم أول               مالزم                                       

 مساعد أول           مساعد           رقيب أول             رقيب          عريف                                                    

 جندي                     

 ماجستير                بكالوريوس            دبلوم متوسط فأقل                                                                         ةدكتورا          :   املؤهل العلمي .3

 :سنوات الخدمة .4

 سنواث 11أقل من  إلى 5سنواث                                      من  5أقل من                                

 سنت فأكثر 15سنت                           15إلى أقل من  11من                                 

 يي الهحاور التالية :

ما اقتربت اإلجابة مف الدرجة ، حيث أنو كمٌ 10إلى  1نأمؿ منكـ التكـر باستخداـ التدرج مف 
ى ما كرد في الفقرة المعنية مف كجية نظركـ فيما ىك دٌؿ ذلؾ عمػى مػكافقتكـ العالية عم 10

 مطبؽ في الكزارة  .

 
 ضعيفة       )درجة الهوايقة(       عالية
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 الستراتيجية: القيادة الثاىيالهحور 
ىذه مجمكعة مف العبارات تخص ممارسات إدارة قيادة جياز الشرطة، لذا يرجى التكـر باإلجابة 

 مناسبة أماـ كؿ مف العبارات اوتية: بدرجة المكافقة التي تراىا

 الدرجة العبارات م
1-10 

 البعد األول: تحديد التوجً الستراتيجي
  تمتمؾ إدارة الجياز رؤية طكيمة المدل تستند إلى تحميؿ دقيؽ لمبيئة الداخمية كالخارجية.  .1
  تحرص إدارة الجياز عمى تحديد رؤية استراتيجية ليا تتسـ بالكضكح كالدقة.  .2
  ـ بيف األىداؼ االستراتيجية المكضكعة كاإلمكانيات المتاحة لدل إدارة الجياز.ؤ يكجد تبل  .3

4.  
تسعى إدارة الجياز لبلستفادة مف تجارب األجيزة الشرطية العالمية كالعربية الناجحة في تحديد 

  التكجو المستقبمي ليا.

  يجية.تسعى إدارة الجياز إلى إقناع مكظفييا بتكجياتيا االسترات  .5
  تعتمد إدارة الجياز عمى كضع خطط استراتيجية تتفؽ مع رسالتيا.  .6

 البعد الثاىي: استثهار القدرات التىايسية
  تمتمؾ إدارة الجياز المباني كالتجييزات كالمعامؿ المبلئمة لؤلعماؿ الشرطية.  .1
  تسعى إدارة الجياز المتبلؾ مكارد كقدرات تكنكلكجية متطكرة.  .2
  رة الجياز عمى تسجيؿ براءات اختراع كابتكارات لصالح العمؿ الشرطي.تحرص إدا  .3
  تسعى إدارة الجياز إلى تكفير التمكيؿ الكافي لتنفيذ مشركعات كأعماؿ ابتكارية جديدة.  .4
  تستحكذ إدارة الجياز عمى ميزات أفضؿ مقارنة باألجيزة األمنية األخرل.  .5
  لمجميكر بكفاءة كفعالية.تقدـ إدارة الجياز خدماتيا المتنكعة   .6

 .تطوير رأس الهال البشري البعد الثالث:
  تعمؿ إدارة الجياز عمى تنظيـ البرامج التدريبية المتنكعة لمعامميف.  .1
  تشجع إدارة الجياز عمى العمؿ بركح الفريؽ الكاحد كالعمؿ الجماعي.  .2

رة عمى اإلبداع كاالبتكار في تتضمف سياسات إدارة الجياز استقطاب كاختيار الكفاءات القاد  .3
 العمؿ.

 

  تساعد إدارة الجياز عمى تطكير الميارات المتنكعة لمعامميف باستمرار.  .4
  تيكافئ إدارة الجياز العامميف لدييا ذكم األداء المتميز.  .5
  يكجد لدل إدارة الجياز برنامج متكامؿ لبناء معارؼ تراكمية لمعامميف.  .6

 ية التىظيهيةالبعد الرابع: دعم الثقا
  تسعى إدارة الجياز إلى نشر القيـ كالمعتقدات التي تنسجـ مع استراتيجيتيا المتبعة.  .1
  تيشجع إدارة الجياز العامميف عمى التصرؼ بحرية كاستقبللية.  .2
  تغرس الثقافة التنظيمية لمجامعة األفكار التي تيعزز مف قيمة العمؿ.  .3
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  لؤلفكار الجديدة كغير المألكفة مف العامميف.تيكلي إدارة الجياز أىمية كبيرة   .4
  )تفكيض، مشاركة،.إلخ( بشكؿ كبير. :تعمؿ إدارة الجياز عمى تمكيف العامميف مثؿ  .5
  ترسخ إدارة الجياز عبلقات الكد كاالحتراـ بيف العامميف لدييا.  .6

 البعد الخاهس: التأكيد عمى الههارسات األخالقية
  حسنة لمعامميف مف خبلؿ ممارساتيا األخبلقية. تيمثؿ إدارة الجياز قدكة  .1
  تنشر إدارة الجياز أدلة خاصة تكضح معايير السمكؾ األخبلقي المطمكب االلتزاـ بيا.  .2
  الة عمى سمككيات العامميف لدييا.تستخدـ إدارة الجياز أساليب رقابية فعٌ   .3
  معامميف في الجامعة.تعتمد إدارة الجياز نظاـ الحكافز لتشجيع السمكؾ اإليجابي ل  .4
  يتـ تنفيذ برامج تدريبية ترسخ سمككيات كأخبلقيات المينة.  .5
  ييغمىب العامميف في الجياز المصمحة العامة عمى المصالح الشخصية ليـ.  .6

 البعد السادس: تىفيذ الرقابة الهتوازىة
  تحتاج إلى اىتماـ دائـ.الرقابة التنظيمية مف الكظائؼ األساسية التي  تعتبر إدارة الجياز أف    .1
  تضع إدارة الجياز إجراءات رقابية لمتابعة األنشطة المنفذة كمقارنتيا مع المخططة.  .2
  تيدؼ الرقابة بالجياز إلى تصحيح المسار كالتطكر كليس تصيد األخطاء.  .3
  تحرص إدارة الجياز عمى االىتماـ بالتغذية الراجعة مف أجؿ تحسيف مخرجات العمؿ.  .4
  ـ إدارة الجياز بتطكير أنظمة رقابية تنسجـ مع جميع أصحاب المصالح.تقك   .5

 الهحور الثالث: جودة الحياة الوظيفية: 
لذا يرجى ، العبارات التالية تتعمؽ بمدل تكفر جكدة الحياة الكظيفية في عممؾ بجياز الشرطة

 ات اوتية:التكـر باإلجابة بدرجة المكافقة التي تراىا مناسبة أماـ كؿ مف العبار 
 الدرجة
 م العبارات 1-10

  .1 تمبي ظركؼ العمؿ بجياز الشرطة شركط السبلمة المينية لمعامميف. 
  .2 يكجد بجياز الشرطة تشريعات كقكانيف متعمقة بسبلمة كصحة العامميف. 
  .3 تسكد عبلقات الكد كاالحتراـ بيف الرؤساء كالمرؤكسيف داخؿ جياز الشرطة. 
  .4 قيؽ التكازف بيف االلتزامات العائمية لمعامميف كاحتياجات العمؿ.يراعى جياز الشرطة تح 
  .5 تيعتبر الركاتب التي يتقاضاىا العاممكف مناسبو لمجيكداتيـ التي يبذلكنيا. 
  .6 يشعير العاممكف بالسعادة بما يحصمكف عميو مف دخؿ في عمميـ. 
  .7 .تشجع قيادة الجياز العامميف عمى بذؿ أقصى جيد ممكف في العمؿ 
  .8 يشجع الرؤساء العامميف عمى المشاركة في اتخاذ القرار التي تخص عمميـ. 
  .9 نصاؼ.ا  يعامؿ الرؤساء العامميف بعدالة ك  
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  .10 يشترؾ العاممكف في حؿ المشكبلت التي تكاجو العمؿ في جياز الشرطة. 
  .11 يشعر العاممكف باالستقرار الكظيفي كعدـ االستغناء عنيـ. 
  .12 الية التي تيمكف جياز الشرطة مف اإليفاء بالتزاماتو اتجاه العامميف.تتكفر المكارد الم 
  .13 ال يكجد تكافؽ بيف المؤىبلت العممية لمعامميف كطبيعة الكظائؼ التي يشغمكىا. 
  .14 تكجد فرص مستقبمية متاحة اماـ العامميف لمترقية كالتقدـ الكظيفي. 

 األداء الهؤسسي: : الرابع الهحور 
لذا يرجى التكـر  عة هن العبارات الهتعمقة باألداء الهؤسسي لجٍاز الشرطة،ييها يمي هجهو 

 باإلجابة بدرجة المكافقة التي تراىا مناسبة أماـ  كؿ مف العبارات اوتية:

 الدرجة العبارات م
1-10 

  يعمؿ جياز الشرطة عمى تقميؿ التكاليؼ غير الضركرية دكف تأثير عمى جكدة الخدمات.  .1
  الشرطة لمحصكؿ عمى التمكيؿ المناسب لدعـ برامج الخدمة التي تقدميا.يسعى جياز   .2

3.  
يعتبر األجكر المستحقة عمى الخدمات المقدمة مف جياز الشرطة مناسبة كضمف قدرات 

 المراجعيف.
 

  يعمؿ جياز الشرطة عمى التحسيف كالتطكير المستمر لعممياتيا لخفض معدالت ىدر المكارد.  .4
  عمؿ في جياز الشرطة بالكضكح كالتسمسؿ.تصؼ إجراءات الت  .5
  يقـك إدارة جياز الشرطة ببرمجة العمميات اإلدارية كالمالية فييا لتسييؿ آلية العمؿ.  .6
  يسعى جياز الشرطة لتطكير خدماتيا باستخداـ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة.  .7
.يكفر جياز الشرطة خدماتو لمجميكر في كؿ األكقات كعمى مدار الي  .8   ـك
  تتابع إدارة جياز الشرطة شكاكل الجميكر كتقدـ الحمكؿ المناسبة ليـ بشكؿ دكرم.  .9

  يتمقى العاممكف جياز الشرطة برامج تدريبية مختمفة في الداخؿ كالخارج لبلرتقاء بمستكل األداء.  .10
  يعمؿ جياز الشرطة عمى دعـ أنشطة البحث كالتطكير.  .11
  اخمو عمى التعمـ كالتطكر الميني.ييشجع جياز الشرطة العامميف د  .12
  ييتبنى إدارة جياز الشرطة خطة كاضحة لمتدريب مبنية عمى الحاجات التدريبية الفعمية.  .13
  ييساىـ جياز الشرطة في تطكير المجتمع عف طريؽ عقد ندكات تثقيفية خاصة حماية المكاطنيف.  .14

 شكرًا لحسن تعاونكمو
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 األخ الدكتور/                                                             حفظً هللا،
 تحية طيبة كبعد،

 الهوضوع: تحكيم استباىة

جودة الحياة دور " عف أداة لجمع البيانات البلزمة إلجراء بحث بعنكاف:االستبانة المرفقة عبارة 

لدى العاهمين  واألداء الهؤسسي الستراتيجيةكهتغير وسيط يي العالقة بين القيادة  الوظيفية

لمحصكؿ عمى درجة الماجستير  ، كذلؾ استكماالن "هحايظات غزة -ةبجٍاز الشرطة الفمسطيىي

ألىمية الدراسة في مجاؿ البحث  اكنظرن  كاديمية اإلدارة كالسياسة بغزة.في القيادة كاإلدارة مف أ

دارة األعماؿ كأثرىا في تحسيف أداء العامميف، فإنو يشرفني مساىمتكـ في   تحكيـالعممي كا 

ثرا تحكيـمف كقتكـ الثميف كالتكـر ب ابانة، فأرجك التفضؿ بإعطائي جزءن االست ئيا االستبانة كا 

 .انو مناسبن بمبلحظاتكـ بما ترك 

 (.1799011151كفي حاؿ كجكد استفسار حكؿ االستبانة برجاء االتصاؿ عمى جكاؿ رقـ ) 

 مع وافر االحترام والتقدير،،،
 

 الباحث                                                                             

 إبراٌيم اسهاعيل أبو عودة
 
 

  
 ترك بينبرنامج الدراسات العليا املش

 أكاديمية إلادارة والسياسة للدراسات العليا

 وجامعـة ألاقصـى بغــزة
 

  ثخــصــص القـــيادة وإلادارة
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 سهاء الهحكهينأ: ( 1) همحق
 
 
 الجٍة التي يتبعٍا اسم الهحكم م
 غزة-كالسياسة لمدراسات العميا اإلدارةأكاديمية رئيس  د. محمد المدىكف 1
 عميد كمية االدارة جامعة األقصى د. عبلء الديف السيد 2
 اإلسبلمية الجامعة د. أكـر سمكر 3
 جامعة األقصى-رئيس قسـ المحاسبة د. عصاـ الطكيؿ 4
 كمية فمسطيف التقنية د. منصكر األيكبي 5

 غزة-كالسياسة لمدراسات العميا اإلدارةأكاديمية  د. خميؿ ماضي 6

 جامعة األقصى -رئيس قسـ االدارة د. أشرؼ مشمش 7
 غزة-دراسات العمياأكاديمية اإلدارة كالسياسة لم د. محمد الجريسي 8
 جامعة األقصى د. أحمد فرج هللا 9
 كزارة النقؿ كالمكاصبلت د. أيمف راضي 11
 محمؿ إحصائي عمي صنع هللا . أ 11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


