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  إهداء
إلى الُمعلم األّول للعالمين، اُألمي األمين، وُمنير عقول البشرّية بفصاحِة رسالته اّلتي تبعها من  �

 ..)صّلى اُهللا عليه وسّلم(إلى رسولنا وشفيعنا يوم الّدين ُمحّمد بن عبد اهللا .. واله من الُمهتدين 
إلى من أحمل أسمه .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار .. إلى من كلله اهللا بالهيبة والوقار  �

ورسمت المستقبل .. إلى اليد الطاهرة التي أزالت من أمامي أشواك الطريق .. بكل افتخار 
أرجو من اهللا أن يمد في عمرك لترى .. إلى الذي ال تفيه الكلمات.. بخطوط من األمل والثقة 

وفي الغد وٕالى  اليوم وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها.. ثمارًا قد حان قطافها بعد طول انتظار 
 ..األبد إلى أبي الحبيب 

إلى  ،ن دعائها سر نجاحي وتوفيقين كام إلىالتي وهبتني كل العطاء والحنان ،  سيدةِ الإلى  �
 ..إلى ُأّمي ، رامة والعطاء وخدمة الوطن والدينالتي ربتني على العزة والك

 نْ إلى مَ  ، من مزق قلوبنا بفراقه إلىإلى نجٍم وّدع سماءنا على عجٍل والزالت ُندبة غيابه تّتسع،  �
إلى ترك ثغرة في حياتنا ال يمالها سواه ، إلى من تمنيت أن يكون بيننا اليوم ويشاركني فرحتي 

 ..رحمه اهللا  "علي"الحبيب  أخي روح
 لّدرب في الّشدة كما في الّرخاء،رفيقة ا الحياة وعناء جهد شاركتني نْ مَ  إلىإلى نصفي الُمتّمم،  �

 .. زوجتي
 ..، ليانعلي، مهند، ملك، عيسى:  ، إلى أبنائيوقرة عينيإلى فلذة كبدي،  �

إلى  ،إلى مصدر عزي وفخريشاركتهم شغفي ومغامراتي، إلى ذخائري في الّشدائد،  نْ إلى أّول مَ  �
 ..إخوتي وأخواتي

 .. بهم الّدم وعّزز رباطه الُحب واُأللفة، إلى أخوالي وخاالتي وعّماتيإلى من ربطني  �
 .. إلى المرآة اّلتي ُأبِصر فيها ذاتي وجوهري، الُمبادرين دوًما بمد يد العون، أصدقائي ورفاقي �
اقلي ، وكادوا أن ُيجاِبهوا الرُسل، إلى نقولعُ الإلى َمن حملوا ِنبراًسا من النور ُمضيئين به ُظلمة  �

 .. العلِم والمعرفة إلى األساتذة األفاضل
انفّكت عن الّتصّدي لُكل عنجهّيٍة، ففاضت أرواحهم وبّللت دمائهم ثرى الوطن  االدروِع اّلتي م إلى �

 .."، خالدعلي، عبد الّسميع" أبناِء عّمتي  وعلى رأسهمالّطاِهر، إلى الشهداء مسك األرض، 
  ..انا البواسلإلى جرح،،،  إلى أسرى الحرية �

  ..هدي هذا الجهد المتواضعأا اليهم جميعً     
� �
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 صــلي وأســلم ف أهــل العلــم ورفــع منــزلتهم علــى ســائر الخلــق، وأُ الحمــد هللا رب العــالمين، الــذي شــر
ن أخـذه فقـد أخـذ على سيد األولين واآلخرين، الذي لم ُيورث ديناًرا وال درهًما، وٕانما َورث العلم، فَمـ

  :بعد ن ُحِرمه فهو المحروم، أماحظا وافًرا، ومَ 
  ....الدراسةوفقني إلتمام هذه  أنْ  يوافي نعمه ويكافئ مزيدها حمدً  الحمد هللا 

هـذا  إخـراجسـاهم فـي مسـاعدتي ومسـاندتي فـي  نْ كما وأتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان لكل َمـ
  ....باسمه ولقبه  لٌ كُ  العمل المتواضع 

ذي تفضــل باإلشــراف علــى هــذه الــ، ســامي ســليم أبــو طــه/ الفاضــل  الــدكتور بالــذكرأخــص  وهنــا
فلــه ، ســديدة ومفيــدة  وٕارشــاداتبذلــه مــن جهــد متواصــل ومتابعــة حثيثــة ومســتمرة ،  اَ لِمــو ة ، ســدراال

  ...الشكر والتقدير والعرفان 
  : المتنان إلى أعضاء لجنة المناقشةوعظيم االشكر بجزيل تقدم كما أ

  ايً لخاد اشً قانم نو هدملا ميهار بإ دمحم .د / رو تكدلا
  ايً جر اخ اشً قانم ريجحو بأ حلفم قر اط .د /رو تكدلا

  .وذلك على تفضلهما بالموافقة على مناقشة الدراسة
الصـرح العلمـي الشـامخ ، ممثلـة  كاديميـة اإلدارة والسياسـة للدراسـات العليـام بالشكر الجزيل ألوأتقد

لين واإلخـــوة مجلـــس إداراتهـــا والعـــامو ،  المـــدهون إبـــراهيم بعميـــدها وربـــان ســـفينتها الـــدكتور محمـــد 
 الـــذين لـــم يكونـــوا مجـــرد زمـــالء وٕانمـــا إخـــوةوأخـــص بالـــذكر فـــرع الجنـــوب ، ازمـــالء الدراســـة جميًعـــ

  .على ما قدموا لي من فرصة لالرتقاء والتطويرمتحابين فأشكرهم 
حصــائي علــى تكرمــه فــي التحليــل اإل) أبــو يوســف(محمــد العكــر .أ/ العزيــز لــألخوالشــكر موصــول 

  .والمساهمة في تعزيز البحث
  ...ةسدراالألداة  إثراءا قدموه لي من مَ لِ ؛الشكر واالمتنان للسادة المحكمينكما وأتقدم ب

  ...)أبو عيسى(لحبيب محمد عيسى النشارألخي ا ر موصولالشكو 
بهجـت / بالعميـد ، ممثلـة جهـاز األمـن والحمايـة كما وأتقـدم بالشـكر الجزيـل إلـى أهـل بيتـي الثـاني 

ى تمكنـت مـن إنجـاز حتّـ موه لـي مـن عـون ومسـاعدة،األعزاء على مـا قـدّ  نموظفيالو  ، أبو سلطان
  .ةسار دال

  الباحث
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  الدراسة ةصالخ
فـي تعزيـز الصـحة التنظيميـة فـي وزارة الداخليــة  اإلبداعيــةالقيـادة دور  إلـىالتعـرف هـدفت الدراسـة 

  . واألمن الوطني المحافظات الجنوبية
وتــم اختيــار مجتمــع الدراســة مــن العــاملين فــي ، المــنهج الوصــفي التحليلــي  وقــد اســتخدم الباحــث 

، )نقيـب إلـىعريـف (وزارة الداخلية واألمن الوطني المحافظـات الجنوبيـة الشـق العسـكري مـن رتبـة 
، اموظًفــــ) 353(عينــــة عشــــوائية طبقيــــة قوامهــــا  اختيــــاروتــــم ، موظًفــــا) 15867(والبــــالغ عــــددهم 

ا االســتبانات علــى عــدد المبحــوثين وفًقــ توزيـعوتــم ســتبانة لجمــع البيانــات، واسـتخدم الباحــث أداة اال
  .%)92.3(استبانة بنسبة ) 325(سترداد تم ا، و لعينة الدراسة

  :أهمها ، مجموعة من النتائج  إلىوتوصلت الدراسة 
•  الجنوبيـــة الـــوطني المحافظـــات  واألمـــندرجـــة تطبيـــق القيـــادة اإلبداعيـــة فـــي وزارة الداخليـــة  أن

ــــوافرً  األصــــالةد ، وجــــاء بُعــــ )%74.2(بــــوزن نســــبي  انــــت مرتفعــــةك بــــوزن نســــبي  ا األكثــــر ت
 . %)73.6(المرونة بوزن نسبي ، وفي المرتبة األخيرة %) 74.9(
•  الجنوبيـــة كـــانالمحافظـــات  الــوطني واألمـــنفــي وزارة الداخليـــة مســتوى الصـــحة التنظيميـــة  أن 

ا، بــــوزن نســــبي ح المعنويــــة األكثــــر تــــوافرً وجــــاء بعــــد الــــرو  ، )%65.4(بــــوزن نســــبي  امتوســــطً 
 %) .63.8(، وفي المرتبة األخيرة الدعم بالموارد ، بوزن نسبي %) 65.5(
 .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة اإلبداعية والصحة التنظيمية  •
اخليـة وزارة الدفـي  الصـحة التنظيميـة تعزيـز فـيإحصـائية تأثير ذو داللـة  القيادة اإلبداعية لها •

 .لمحافظات الجنوبيةاواألمن الوطني 
 :وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات، من أهمها

تعزيز قدرات القيادة اإلبداعية مـن خـالل زيـادة الـوعي بأهميـة تطبيـق أبعـاد الصـحة التنظيميـة  •
 .داخل الوزارة 

وأســاليب   العمــل علــى تنميــة قــدرات قيــادات وزارة الداخليــة مــن خــالل التــدريب علــى  مهــارات •
والتركيــز علـى  توقــع المشـكالت قبــل  ،حـل المشـكالت بطــرق علميـة مــن خـالل تفكيــر علمـي 

 .حدوثها والعمل على تالفي مسبباتها 
العمـــل علـــى زيـــادة الـــوعي بأهميـــة الصـــحة التنظيميـــة بـــين قيـــادات وزارة الداخليـــة مـــن خـــالل  •

 .الندوات وورش العمل والدورات التدريبية 
  
 

  



 ك 

 

Abstract  
  

This study aimed to identify the role of creative leadership in strengthening 

organizational health in the Ministry of Interior and National Security Southern 

Governorates. 

 The researcher used the descriptive analytical method. The study population was 

chosen from the employees of the Ministry of Interior and National Security. The 

southern governorates are the military branch of the rank of (Arif to Naqib). The total 

number of employees was ( 15,867) and a random sample of (353)  Questionnaire 

were distributed to the number of respondents according to the sample of the study . 

A total of  (324) questionnaires were retrieved  (91.7%). The researcher used the 

questionnaire to collect the data. 

The study reached a number of results, the most important of which are: 
• The degree of application of the creative leadership in the Ministry of Interior 

and National Security in the southern governorates was relatively high (74.2%), 

followed by the most accessible availability (74.9%) and the relative elasticity 

(73.6%). 

• The level of organizational health in the Ministry of Interior and National 

Security in the southern governorates was average with a relative weight 

(65.4%), followed by the most available morale, with a relative weight (65.5%) 

and the latter with relative support (63.8%). 

• There is a statistically significant relationship between creative leadership and 

organizational health. 

• Creative leadership has a statistically significant impact on the promotion of 
regulatory health in the Ministry of Interior and National Security Southern 
Provinces. 

The study recommended a number of recommendations, the most important of 
which are: 

• Enhancing creative leadership capacities by raising awareness of the importance 
of applying organizational health dimensions within the Ministry. 

• Work on developing the capabilities of the leaders of the Ministry of Interior 
through training in the skills and methods of solving problems in scientific ways 
through scientific thinking and focus on anticipating problems before they occur 
and work to avoid the causes 

• Work to raise awareness of the importance of organizational health among the 

leaders of the Ministry of the Interior through seminars, workshops and training 

courses. 
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  لدراسةاإلطار العام ل: الفصل األول 

   :مقدمة

وتحــريكهم فــي  اآلخــرينالتــأثير فــي  إلــىالقيــادة هــي عبــارة عــن مــنهج ومهــارة وعمــل يهــدف         
تحقيـق أعلـى معـايير الجـودة واألداء  مـن أجـل بالـدؤو وذلك بحثهم علـى العمـل ؛اتجاه محدد ومخطط

مـــن خـــالل عديـــد  ،لتحقيـــق األهـــداف اإلســـتراتيجية المهنـــي باســـتخدام المـــؤهالت والمهـــارات والخبـــرات
ـــــبالوســـــائل ك ـــــوظيفي الترغي ـــــدى  وخلـــــق روح االنتمـــــاء ، ال ـــــة ل ـــــة المخزون واســـــتخراج القـــــدرات الكامن
 معلوماتـــه ثحـــد يُ  الـــذي مبـــدعال وهنـــا يبـــرز القائـــد، المســـئولوتطويعهـــا لتحقيـــق اإلنتـــاج ، المـــوظفين 

مجتمعـات علــى اختالفهـا مــن لل د ُبــ ال ، لـذلك القياديـة الوســائل اختيـار فــي ويبـدع مهاراتــه مـن ويطـور
ى اهللا لّ هللا َصــاولقــد أمرنــا رســول  صــغرت أوهــذه الجماعــة  كبــرت مهمــاقيــادة توجههــا وتتــولى أمورهــا 

ذا خــرج إ"؛ لى اهللا عليـه وسـلمحيث قـال َصـ،لـو كانـت الجماعـة صـغيرة باختيـار قائـد حتـىّ  مَ عليـه وسـلّ 

  .رواه أبو داوود  "حدهم أثالثة في سفر فليأمروا 

 باعـــث هـــو فالقائـــد ا،هـــنجاح فـــيو  منظمـــة يأ حيـــاة فـــي يـــةو الزا حجـــرَ  اإلبداعيـــة القيـــادةوتعـــد        
 أنشـئت التـي اهدافهـأتحقيـق  فـي اهـنجاحو  اهاسـتمرار  نضـما نعـ سـؤولالم وهـو ، المنظمـة في الحياة

 بمـا ديـدالتجو  اإلبـداعو  االبتكـار وامـللع الباحـثو  دمالتقـو  يـةو كالحي ةو القـوامـل بع الـدافع وهـو الهـأج نم
 نـادرة لـوًال ح اهلـدي التـي يهـ اإلبداعيـة فالقيـادة ا،لهـتقاب التـي التحديات ةهاجو لم يملالع رو التط نيضم
 هـدافاأل ىإلـ لوصـولل عمـلال أثنـاء العـاملون اهـل يتعرض التيكل المشاحل  ىلع قدرةلل قعةو مت غير
 ،قنـديل(  هم دافهـأ قيـقلتح همكلو سـ هجيـو تو  ،ناآلخـري ىلـع التـأثير اهلـدي اأيًضـو  د،هـجو  قـتو  أقل في

2014 :32(.  

 فــي تســـهم التــي الشــاملة اإلســتراتيجية بالرؤيــة يتميــز الــذي النــاجح القائــد ســمات مــن اإلبــداع        
 إلـيهم والنظـر العــاملين إحتياجــات علـى بـالتركيز تهـتم المنظمـة في ثقافة وبناء والمنظمة، الفرد تطور

 ألدائهــم، متميــزة أداء معـــايير ترســيخ علــى والعمــل وتــدريبهم مبهــ اإلهتمــام يتوجــب أســرة فــي كأعضــاء
 علـــى كلـــه ذلــك أثـــر يعـــود ممــا للمشــــاركة، لهــــم المجـــال وٕاتاحــــة للعـــاملين، حتــراماال مـــن قـــدر وتــوفير

 قــادة بوجــود إال المســتوى ذلــك إلــى األمــم تلـــك وصـــلت ومـــا المتقدمـــة، األمـــم بركــب لتلحــق المجتمــع

   والعمـل للعلـم امقصـدً  فكانـت أفكـارهم ببـذور بناءها حواوصـرّ  عـواتقهم علـى مةاأل مجد بنوا مبدعين

)   .) 54 :2013، ا���ر�
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،وتعتبر مــن تعـد الصــحة التنظيميــة مــن الموضــوعات المهمـة فــي مجــال ادارة المــوارد البشــريةو        
التغييـرات الالزمـة حـداث إلحيـث تطـور مفهـوم الصـحة التنظيميـة  ،ساسـية لتحسـين العمـل الركائز األ

نمــــا إ يد النظــــري فحســــب و عنجازاتهـــا لــــيس علــــى الصــــإجــــل االبــــداع فــــي أداء المؤسســــات ومــــن أفـــي 
 صـــحة علـــى تحـــافظ التـــي المنظمـــة إســـتراتيجات هـــي التنظيميـــةالصـــحة  بـــالتطبيق العملـــي كـــذلك ،

 حفيـــزهم،بت العمــل أصــحاب هتمــاما طريـــق عــن إنتــاجيتهم، مــن وتزيـــد والنفســية الفســيولوجية العــاملين

 ظـــاهرة مـــن التقليـــل علـــى والعمـــل األداء، علـــى مقـــدرتهم لتحســـين الممكنـــة الحلـــول جميـــع واســـتخدام
 ومســــاعدة لمعالجتهــــا وذلك؛وأســــبابها المشــــكلة جــــذر إلــــى الوصــــول خــــالل مــــن العمــــل عــــن التغيــــب
  .)Wolff :35 ، 2003 ( أعمالهم على الحفاظ على العاملين

المســتمر فــي إطــار دينــاميكي نــابع مــن رضــا العــاملين لــدى  نشــاطحالــة مــن ال الصــحة التنظيميــة ن إ 

بشـــكل إيجـــابي مـــن أجـــل زيـــادة الفاعليـــة وتحســـين أداء  المنظمـــات الرســـمية وغيـــر الرســـمية، موجهـــة
  .)Vansant, :42  2000(  العاملين فيها

يتعـدى  بصحة جيـدة فحسـب وٕانمـا والصحة التنظيمية ال تعني فقط تمتع العاملين في المنظمة       
المنـاخ التنظيمــي اإليجــابي  ى تتكــون صـورةهـذا المفهــوم إلـى االهتمــام بصـحتهم العقليــة والنفســية حتّـ

التـي تبنتهـا فـي أثنـاء  والمنفتح وتتحقق أهـداف العـاملين الشخصـية التـي تتسـاوى مـع أهـداف المنظمـة

 فــي لــيهمإ المشــار  Davey, Gore & Parker, 2003)(قيــام العــاملين بمهمــاتهم األساســية 
  . )100: 2010  والطيط، الصرايرة(

وزارة بـــ العـــاملين   -الشـــريحة التـــي تســـتهدفها ، وهـــي  أهميـــةمـــن  وتـــأتي مبـــررات هـــذه الدراســـة      
 وفـــي ظـــل تعـــدد األدوار الملقـــاة علـــى عـــاتقهم مـــن حمايـــة، ففـــي ظـــل األوضـــاع الراهنـــة  – الداخليـــة

وء علــــى ضــــأصــــبح مــــن الضــــرورة تســــليط ال، ر ن واالســــتقرااألمــــومكافحــــة الجــــرائم ونشــــر المجتمــــع 

مشــكالتهم وتحديــد دور القيــادة اإلبداعيــة فــي تعزيــز الصــحة التنظيميــة لــديهم ، بهــدف تمكيــنهم مــن 
الباحــث يعمــل  ن ؛ ونظــرا ألوبنــاء قــدراتهم للنهــوض بــالمجتمع وتنميتــه وتقدمــه ، أداء دورهــم بفاعليــة 

ه مــن الضــروري البحــث فــي هــذا المجــال ؛ لدراســة رأى أنــوأحــد أفــراد مجتمــع افــي وزارة الداخليــة بغــزة 
من أجل تحديد دور القيادة اإلبداعية في تعزيـز الصـحة التنظيميـة فـي وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني 

  .المحافظات الجنوبية

ـــ، موضـــوع دراســـته هـــو اســـتخدام مفـــاهيم إداريـــة جديـــدة  ختيـــارالمـــا دفـــع الباحـــث  ولعـــلّ       ا أيض
بــأي دراســة ســابقة تــربط بــين المتغيــرات رغــم الحاجــة  -علــم الباحــث  حــد علــى - لــم يحــظَ الموضــوع 
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ا لسلســــلة البحـــــوث ا جديــــدً نضــــيف شــــيئً  نحــــاول أنْ  ومــــن هــــذا المنطلـــــق،  الملحــــة لهــــذا الموضــــوع 
دور  وممـا سـبق يـرى الباحــث أن ، ت لمثـل هـذا الموضــوع فـي فلسـطين والدراسـات السـابقة التـي تطرقـ

 العــاملينهنـا  بالـذكر خـصنو ، ز الصـحة التنظيميـة زيــتع متطلـب أساسـي فـي، هـي داعيـة القيـادة اإلب
  .وزارة الداخليةب

   :وتساؤالتها مشكلة الدراسة .1.1

 فــي كــان ســواء العــالم بــالد جميــع فــي واالســتقرار األمــن ترســيخ فــي األمنــي العمــل ألهميــة انظــرً      
علــى  األمنيــة الكــوادر إعــداد يتطلــب ذلــك ن فــإ ، المكافحــة مجــال فــي أو الجريمــة مــن الوقايــة مجــال

وذلــك يحتــاج لمثــابرة والتضــحية والفــداء داخلهم؛ويكون ذلــك مــن خــالل تعزيــز روح ا،أعلــى المســتويات

شــباع احتياجــاتهم إمن خــالل ،لــى القــدرات الكامنــة داخــل األفــرادإتصــل  نْ أتســتطيع  مبدعــةالــى قيــادة 
فـي ظـل الحصــار  خاصـة ، داءحسـين مقـدرتهم علــى األتالحلــول الممكنـة ل جميـعوتحفيـزهم واسـتخدام 

كبـــر الشـــرائح المتضـــررة مـــن هـــذا أالشـــريحة األمنيـــة أحـــد حيـــث تعتبـــر قطـــاع غـــزة  المفـــروض علـــى
أو علـــى مســـتوى زيـــادة الجـــرائم مكانيـــات أو علـــى مســـتوى اإلالحصـــار ســـواء علـــى مســـتوى الرواتـــب 

 .شكاليات واإل

من مشكلة الدراسـة والتـي قـد  تعزز هر التي من الممكن أنْ وقد قام الباحث بدراسة بعض الظوا      
ا بخبــرة الباحــث مــن خــالل واقــع عملــه فــي بــدءً  ، ا ألســباب القيــام بهــذه الدراســةا وتوضــيحً دعًمــ تمثــل

بــين القيــادة والعــاملين وعــدم االهتمــام بشــكل كبيــر وزارة الداخليــة استشــعر وجــود ضــعف فــي العالقــة 
وللوقـــوف علـــى مشـــكلة الدراســـة بشـــكل أدق قـــام  ، الماديـــة أو المعنويـــةباحتياجـــات العـــاملين و ســـواء 

جمــع  وتــم ، لــى نتــائج تــدعم الهــدف مــن الدراســة إالباحــث بــإجراء دراســة استكشــافية بغــرض الوصــول 

 ،باالعتمـاد علــى الدراســات الســابقة عــداد اســتبانةعــن مشـكلة الدراســة وقــام الباحـث بإ البيانـات األوليــة
التـــابع للدراســـة المتمثـــل بالصـــحة التنظيميـــة فـــي وزارة الداخليـــة واألمـــن الـــوطني  ركـــزت علـــى المتغيـــر

ــعلــى عــدد مــن  اســتبانة) 30( توزيــع وتــم )1ملحــق رقــم( ــ ، ورفــح محافظــةفــي  باطالض م اســترداد وّت
  :وقد أظهرت نتائج الدراسة اآلتي االستبيانات بشكل كامل ، 

، %)56.2(والمتوســـــط الحســـــابي النســـــبي ) 1.69(المتوســـــط الحســـــابي للدرجـــــة الكليـــــة يســـــاوي  ن إ
 .الصحة التنظيمية متوسطة ن أ) 56(ويتضح من الجدول رقم 
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  :وكانت أهم النتائج كما يلي 

 .في عالقة المسئولين مع الموظفين وضعف في احترام اقتراحاتهم داخل العمل  قصوروجود  .1

 .عمل بدرجة متوسطة التزام المسئولين بتطبيق معايير محددة لألداء في ال كان .2

 .اإلدارية قبل تنفيذها  في األعماللدى المسئولين  في التخطيطقصور يوجد  .3

 . الروح المعنوية لدى العاملين كانت منخفضة .4

  .جهيزات الالزمة داخل مكان العمللدى المسئولين في توفير الت يوجد ضعف .5
  :الرئيس التاليالسؤال للباحث صياغة مشكلة الدراسة من خالل وبناًء عليه يمكن 

في وزارة الداخلية واألمن  لدى العاملين دور القيادة اإلبداعية في تعزيز الصحة التنظيميةما 

  ة؟المحافظات الجنوبيالوطني 
  :هي عدة ينبثق من السؤال الرئيس تساؤالت فرعية و 

مـن  نوبيـةالمحافظـات الجمـن الـوطني ي وزارة الداخليـة واألممارسة القيادة االبداعية فـ مستوىما  .1
 ؟ وجهة نظر العاملين

مـن  المحافظـات الجنوبيـة الـوطني واألمـن الداخليـة وزارة فـي الصـحة التنظيميـة توفر ما مستوى  .2
 ؟وجهة نظر العاملين 

بداعيـة وتعزيـز الصـحة التنظيميـة فـي وزارة إحصـائية بـين القيـادة اإلوجـد عالقـة ذات داللـة هل ت .3
 ؟وجهة نظر العاملين  من نوبيةالمحافظات الجالوطني  الداخلية واألمن

ـــة ذا بداعيـــة تـــأثيرً ثر القيـــادة اإلؤ تـــهـــل  .4 ي وزارة تعزيـــز الصـــحة التنظيميـــة فـــحصـــائية فـــي إو دالل
 ؟جهة نظر العاملين من و  المحافظات الجنوبيةالداخلية واألمن الوطني 

دة المبحــــوثين حــــول القيـــــاهــــل توجــــد فــــروق ذات داللـــــة إحصــــائية بــــين متوســــطات اســـــتجابات  .5

المؤهـل العلمـي ، العمـر (:يرات الديمغرافيـة بوزارة الداخلية واألمن الوطني تعزى للمتغ بداعية اال
  ؟ )قوى األمن الفلسطيني  ، سنوات الخدمة ، الرتبة العسكرية ،

تعزيـز الصـحة المبحـوثين حـول  اتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اسـتجابهل  .6
المؤهـــل  –العمـــر (:للمتغيـــرات الديمغرافيـــة  تعــزىاألمـــن الـــوطني وزارة الداخليـــة و فـــي  التنظيميــة
  .)قوى األمن الفلسطيني  –سنوات الخدمة  –الرتبة العسكرية  -العلمي 
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  :أهداف الدراسة .1.2

القيـــادة اإلبداعيـــة فـــي تعزيـــز الصـــحة التنظيميـــة فـــي وزارة تهـــدف الدراســـة الكشـــف عـــن دور        
  :من خالل تحقيق األهداف التالية  ت الجنوبيةالداخلية واألمن الوطني المحافظا

المحافظـــات مـــن الـــوطني فـــي وزارة الداخليـــة األبداعيـــة القيـــادة اإل ممارســـة مســـتوى إلـــىالتعـــرف  - 1
 .وجهة نظر العاملين  الجنوبية

ــــىالتعــــرف  - 2 ــــة األدرجــــة تــــوفر الصــــحة التنظيميــــة  إل ــــوطني فــــي وزارة الداخلي المحافظــــات مــــن ال
 .الجنوبية

مـن التنظيمية في وزارة الداخليـة األ الصحةتوفر على بداعية اإلتوى أثر القيادة مس علىالوقوف  - 3

 .وجهة نظر العاملين الوطني المحافظات الجنوبية 
مــــن يــــة األبداعيــــة والصــــحة التنظيميــــة وزارة الداخلبــــين القيــــادة اإلطبيعــــة العالقــــة  لــــىإالتعــــرف  - 4

 .وجهة نظر العاملين الوطني بالمحافظات الجنوبية 
 الداخليـة بـوزارة اإلبداعيـة القيـادة حـول المبحـوثين اسـتجابات متوسـطات بـين الفروق عن شفالك - 5

 الرتبــة ، العلمــي المؤهــل العمــر،( :اآلتيــة للمتغيــرات ُتعــزى الجنوبيــة المحافظــات الــوطني واألمــن

 ).الفلسطيني األمن قوى ، الخدمة سنوات ، العسكرية،
فـــي  تعزيــز الصـــحة التنظيميـــةالمبحـــوثين حـــول  اتبـــين متوســطات اســـتجاب الفـــروق عـــن الكشــف - 6

ــــوطني  ــــة  اوزارة الداخليــــة واألمــــن ال ــــا لمحافظــــات الجنوبي ــــة تبًع  –العمــــر (:للمتغيــــرات الديمغرافي
 .)قوى األمن الفلسطيني  –سنوات الخدمة  –الرتبة العسكرية  -المؤهل العلمي 

  :أهمية الدراسة .1.3

بداعيـــة فـــي الموضـــوع المتنـــاول،وهو دور القيـــادة اإل أهميـــةتتحـــدد أهميـــة الدراســـة الحاليـــة مـــن        
هميـة فـي ،وتظهـر األتعزيز الصحة التنظيمية في وزارة الداخلية واألمن الوطني المحافظات الجنوبيـة 

  :جانبين على النحو التالي 

 :) النظرية(العلمية  األهمية

 -علــى حــد علــم الباحــث  - نـدرة الدراســات العربيــة والفلســطينية لمثـل هــذا النــوع مــن الدراسـات   •
 .والتي تربط المتغير المستقل بالمتغير التابع

إلجـــراء المزيـــد مـــن البحـــوث والدراســـات  تعتبـــر هـــذه الدراســـة مرجًعـــا للبـــاحثين، وتفـــتح مجـــاًال    •
 .المسقبلية
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خــاص  جديــدة تثــري المكتبــة الفلســطينية بشــكل ا ومقــاييَس ا نظرًيــقــد تضــيف هــذه الدراســة إطــارً    •
  .ربية بشكل عامالمكتبة العو 

  :) التطبيقية ( العملية األهمية

واألجهـزة األمنيـة تفيد نتائج هذه الدراسة الجهـات المسـئولة فـي وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني  دق •
تدريبيــة   الــوزارة مــن خــالل التعــرف إلــى العالقــة بــين متغيــري الدراســة مــن أجــل تنظــيم دورات فــي

أهميتهمـا والعالقـة بينهمـا وأمـور أخـرى و من حيث مفهومهمـا فهم بهذين المتغيرين يتعر و  يرينللمد
 .ذات صلة بهذين المتغيرين

ا علــى الصــحة التنظيميــة والــذي يــنعكس علــى عــن أبعــاد القيــادة اإلبداعيــة األكثــر تــأثيرً  الكشــف •
 .في وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطينيتحسين مستوى أداء العاملين 

  : متغيرات الدراسة .1.4

المتغيــر , مــن الدراســات المتعلقــة بــالمتغيرين المســتخدمين فــي الدراســة العديــدع ام الباحــث بجمــقــ     
اسـتخالص األبعـاد األكثـر اسـتخدامًا  وتمّ  ،الصحة التنظيميةوالمتغير التابع القيادة اإلبداعية المستقل 

  :عليها في دراسة الباحث وهي كالتالي لالعتمادفي تلك الدراسات 

    بداعيــة مــن ابقة تــم اقتبــاس أبعــاد القيــادة اإلبعــد االطــالع علــى الدراســات الســ: لالمتغيــر المســتق .1
 .1977مقياس جيلفوردل استناًدا ) األصالة،  المرونة،  الطالقة،  الحساسية بالمشكالت(

دراســة و ) 2017الحــوراني ( دراسـة  مثــل بعــد االطـالع علــى الدراســات السـابقة  :المتغيـر التــابع .2

 تم اقتباس أبعاد الصحة التنظيمية من)   2007سالم ( ودراسة )  2011الكمالي (
 )(Hoy , Tarter & Kottkamp, 1991  وترجمها) ، إلى اللغة العربية) 2013الشريفي.  
  )، المبادأة بالعمل ، الروح المعنوية ، الدعم بالموارد اإلعتبارية(

 :وتشتمل على التالي: المتغيرات الديمغرافية .3
  ).قوى األمن الفلسطينية، الرتبة العسكرية،  سنوات الخدمةؤهل العلمي، الم العمر ،( 
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  ةــــالدراس أنموذج

                                                                                       
    

  

                                                                                            

 

 ا123ذج ا.-را*( )1(%$# 

            
 بعاد متغيرألما بالنسبة أ، 1977مقياس جيلفوردل ابواسطة الباحث استنادً  بداعيةالقيادة اإلنموذج أبعاد أبناء  تم

  )2013،الشريفي (لدراسة  ااستنادً الصحة التنظيمية 

  
  

 املستقل املتغري املتغري التابع
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  :فرضيات الدراسة .1.5

كـي يــتمكن الباحـث مــن اإلجابـة علــى أسـئلة الدراســة، وتحقيـق أهــداف الدراسـة، فقــد تـم تطــوير ل      
  :عدد من الفرضيات، وهي كالتالي

القيـادة اإلبداعيـة بـين ) α≤0.05(ا عنـد مسـتوى حصائيً إتوجد عالقة دالة  :األولى  الفرضية الرئيسة
  .الجنوبية المحافظات من الوطنيالتنظيمية في وزارة الداخلية واألتعزيز الصحة و 
  :ويتفرع منها الفرضيات التالية  

 والصــحة للمشـكالت الحساســية بـين) α≤0.05 (مســتوى عنـد إحصــائية داللـة ذات عالقــة توجـد .1
 . الجنوبية المحافظاتمن الوطني في وزارة الداخلية واأل التنظيمية

فـي  التنظيميـة صـحةوال الطالقـة بـين) α≤0.05( مسـتوى عنـد إحصائية داللة ذات عالقة توجد .2
 . الجنوبية المحافظاتمن الوطني وزارة الداخلية واأل

فـي  التنظيميـة والصـحة المرونـة بـين) α≤0.05( مسـتوى عنـد إحصـائية داللة ذات عالقة توجد .3
  . الجنوبية المحافظاتمن الوطني وزارة الداخلية واأل

 التنظيميــة والصــحة ةصــالاأل بــين) α≤ 0.05 (مســتوى عنــد إحصــائية داللــة ذات عالقــة توجـد .4
  . الجنوبية المحافظاتمن الوطني في وزارة الداخلية واأل

بداعيـة قيـادة اإللل ) (α≤0.05  عنـد مسـتوىيوجد أثر ذو داللة احصـائية  :الثانية الرئيسية الفرضية
  .في وزارة الداخلية واألمن الوطني المحافظات الجنوبية  )تعزيز الصحة التنظيميةفي 

متوســطات  بــين ) α≤0.05(داللــة عنــد مســتوى  ةلــة إحصــائيالد ذات وجــد فــروقت :ةلثــالفرضــية الثا

متغيــــرات عـــزى للتُ  وزارة الداخليـــة واالمــــن الـــوطنيفـــي بداعيـــة القيــــادة اإلحـــول اســـتجابات المبحـــوثين 
قــــوى األمــــن ،  ســــنوات الخدمــــة، ، الرتبــــة العســــكرية  المؤهــــل العلمــــي،  العمــــر(: الديمغرافيــــة التاليــــة

  .)الفلسطيني
  : رابعة الفرضية ال

 اتبــين متوســطات اســتجاب) α ≤ 0.05(توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة   
لمحافظـــات الجنوبيـــة  اوزارة الداخليـــة واألمـــن الـــوطني فـــي  تعزيـــز الصـــحة التنظيميـــةالمبحـــوثين حـــول 

قــوى   –ســنوات الخدمــة  –ة الرتبــة العســكري -المؤهــل العلمـي  –العمــر (:للمتغيــرات الديمغرافيــة  تبًعـا

  .)األمن الفلسطيني
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   :الدراسةحدود  .1.6

تعزيــز فــي هــذه الدراســة علــى دراســة دور القيــادة اإلبداعيــة  تقتصــر ا:  الموضــوعي الحــد  •

  .األمن الوطني المحافظات الجنوبيةالصحة التنظيمية في وزارة الداخلية و 
المحافظـات الجنوبيـة  مـن الـوطنيوزارة الداخليـة واأل الدراسة علـى  اقتصرت: الحد المكاني •

 .)قطاع غزة (

 .م2018إجراء الدراسة خالل العام  تمّ : الحد الزماني •
الشـق  بوزارة الداخلية المحافظـات الجنوبيـة الموظفينالدراسة على  قتصرتا: الحد البشري •

  .) نقيب  عريف حتىّ (العسكري  من رتبة 
  :مصطلحات الدراسة .1.7

  :تعريف المصطلحات التالية  ا ألغراض الدراسة ، تمّ تحقيقً 

 :القيادة .1
قــدرة الفــرد فــي التــأثير علــى شــخص أو مجموعــة مــن األشــخاص، وتــوجيههم وٕارشــادهم مــن أجــل 
كســــــب تعــــــاونهم وحفــــــزهم علــــــى العمــــــل بــــــأعلى درجــــــة مــــــن الكفايــــــة فــــــي ســــــبيل تحقيــــــق األهــــــداف 

  .)2011المدهون و العجرمي، (.الموضوعة
ــا ه تمكنــه مــن التــأثير فــي يملكهــا شــخص دونــا عــن غيــر  قــدرات خاصــة: ويعرفهــا الباحــث إجرائًي

  .للوصول ألهداف معينة مجموعة من األشخاص شخص أو توجهات سلوكيات و 

 : اإلبداع .2
هـــي عمليـــة تســـعى إلحـــداث نقلـــة متميـــزة علـــى مســـتوى التنظـــيم مـــن خـــالل توليـــد مجموعـــة مـــن 

  .)2012خيري، (.األفكار االبتكارية وتنفيذها من قبل أفراد العمل ومجموعته

 وٕادراك اإلحسـاس تسـاعد اإلنسـان علـىغير مألوفة إنتاج أفكار جديدة و : ويعرفها الباحث إجرائًيا
  .ووضع الحلول المناسبة  الّضعف، ومواقع ، المشكلة

 :القيادة اإلبداعية .3

ــــــة وابتكـــــار أســــــاليب المنظمفـــي  طيع اكتشــــــاف نقـــــاط الضــــــعفالقائـــــد المبــــــدع هـــــو الــــذي يســـــت"
 واســتثمارها واســتحداث وســـائل تفعيلهــــا ،وٕادراك نقــــاط القــــوة والتميـــز فــــي المنظمــــة ،عليهــــا التغلـــب

  . )2009 ،خيــر اهللا("
تهـا والقـدرة علـى توليـد علـى اإلحسـاس بالمشـكلة وٕادراك طبيعقدرة القائـد : ويعرفها الباحث إجرائًيا

  .لحل هذه المشكلة في أكثر من اتجاه ومدهشة ، والتفكير مألوفة الغير األفكار 
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  : الصحة التنظيمية 
صــحة العــاملين الفســيولوجية والنفســية وتزيــد مــن  المنظمــة التــي تحــافظ علــى إســتراتجيات هــي

الحلــول الممكنــة لتحســين  جميــعواســتخدام  أصــحاب العمــل بتحفيــزهم، اهتمــامإنتــاجيتهم، عــن طريــق 

العمــل مــن خــالل الوصــول إلــى  ل مــن ظــاهرة التغيــب عــنمقــدرتهم علــى األداء، والعمــل علــى التقليــ
ـــــــــك لمعالجتهـــــــــــا ومســـــــــــاعدة العـــــــــــاملين علـــــــــــى الحفـــــــــــاظ ؛جـــــــــــذر المشـــــــــــكلة وأســـــــــــبابها ـــــــــــى  وذلــ عل

   (Wolff,2003).أعمالهم

قدرة المؤسسة على القيام بعملها على أكمل وجه بكل فاعلية والتغلب على  :ويعرفها الباحث إجرائًيا

الل توفير ما يحتاجه العاملون من موارد ، وشعور العاملين من خ ،المشكالت التي تواجهها
  .مما يسهل عليها تحقيق أهدافها  المؤسسة ،واالحترام داخل  باالنتماء والثقة 

  :الوطني واألمن الداخلية وزارة تعريف .5

 إلـى تسـعى م،1994 سنة الفلسطينية الوطنية السلطة قيام منذ نشأت الفلسطينية، راتاالوز  إحدى
 الفلســطيني، للجمهــور شــموًال  أكثــر أمنيــة خدمــة وتــوفير دورهــا تنفيــذ ســبيل فــي جديــدة قــدرات تطــوير
ويتفــق الباحــث  )الفلســطينية الـوطني واألمــن الداخليــة وزارة موقــع( وعسـكري مــدني شــقين مــن وتتشـكل

  .مع هذا التعريف

  
  

  الفصل األول خلصم

 وتحديـد الدراسـة، مقدمـة علـى اشـتمل يوالـذ للدراسـة، العـام اإلطـار الفصـل هذا في الباحث تناول

القيـادة اإلبداعيـة فـي تعزيـز الصـحة التنظيميـة فـي وزارة  دور دراسـة فـي تمثلت والتي الدراسة، مشكلة
 النظريـــة الناحيـــة مـــن الدراســـة ألهميـــة التطـــرق وتـــمّ  ،الداخليـــة واألمـــن الـــوطني المحافظـــات الجنوبيـــة 

 التحليلــي الوصــفي المــنهج طريــق عــن اختبارهــا تــمّ  والتــي الفرضــيات، مــن مجموعــة ووضــع والعمليــة
النظـــري  اإلطـــار(ا للفصـــل الثـــاني ها ، تمهيـــدً تحـــدود الدراســـة ومصـــطلحا إلـــىا الباحـــث أيًضـــ وتطـــرق
  .)للدراسة
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري للدراسة
  

  . اإلبداعيةالقيادة : المبحث األول .2.1
 

  .التنظيمية الصحة: المبحث الثاني .2.2
  

 الوطني واألمن الداخلية وزارة: المبحث الثالث .2.3
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  المبحث األول

  يةبداعاإل القيادة 1.2
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  المبحث األول القيادة اإلبداعية .2.1

  

 .تمهيد      
 .تعريف القيادة .2.1.1
 .أهمية القيادة .2.1.2
 .مفهوم اإلبداع .2.1.3
 .مفهوم القيادة اإلبداعية .2.1.4
 .أهمية القيادة اإلبداعية .2.1.5
 .المهارات األساسية للقيادة اإلبداعية .2.1.6
 .المتطلبات الرئيسية القيادة اإلبداعية .2.1.7
 .القيادة اإلبداعيةأبعاد  .2.1.8

 .المبحث األول ملخص  
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 الفصل الثاني اإلطار النظري

  القيادة اإلبداعية المبحث األول .2.1
  :تمهيد

ة اإلبداعيـــ ومفهـــوم القيـــادة ،، ومفهـــوم اإلبـــداع  تهـــاوأهمييتنـــاول هـــذا المبحـــث مفهـــوم القيـــادة        

  .أبعاد القيادة اإلبداعيةو ، الرئيسية  هاطلباتمت، و المهارات األساسية للقيادة اإلبداعيةو ،  تهاوأهمي

 علــى التــأثير فــي مهــم دور مــن لهــا لمــا ؛اإلداري األداء لتطــوير لمــداخلا أهــم مــن القيــادة تعــد      
 ويتـولى ، منظمـةال إليهـا تسـعى التـي األهـداف تحقيـق سـبيل فـي وسـلوكهم أفكـارهم وتوجيـه ، العاملين

 لحـــل والمبـــادرة تماســـكهم علـــى والحفـــاظ العـــاملين بـــين التفاعـــل عمليـــات تنظـــيم مســـئولية كـــذلك القائــد
 بهــا، يتشـبعون التـي القــيم حيـث مـن القياديــة األنمـاط وتختلـف .التفاعـل هــذا عـن ةالناجمـ المشـكالت

 العمـل، دفـة القائـد بهـا يدير التي بالكيفية مرتبط ورسالتها أهدافها تحقيق في المؤسسة نجاح أن  ورغم
 احثينالبـ اهتمـام علـى القيـادة موضـوع اسـتحوذ لـذا ، اإلداريـة للعملية األساسي المحور يعتبر فالعامل

  .العمل في وٕانتاجيتهم وأدائهم سلوكهم على بارز أثر من له ماَ لِ  ؛ريةاإلدا العلوم في
 المســتمر الســعي يحفــزهم ولكــن الموجــودة الهياكــل ترتيــب بإعــادة فقــط يرضــون ال نو اإلبــداعي فالقــادة

 يسـاهم رهمـاوتأثي الـنفس وتجديـد االكتشـاف هو اإلبداعية القيادة نمط إن .لأفض طريقة إيجاد أجل من

 هـــو اإلبـــداعي القائـــد إن  ككـــل، والمنظمـــة واألتبـــاع القيـــادة وعـــي ويرفـــع األعـــم المصـــلحة تحقيـــق فـــي
 ، المترابطـة غيـر عالقتهـا تـنظم فرديـة بطريقـة الـبعض بعضـها مـع الجديـدة األفكـار جمع على القادر

  . إبداع بؤرة وجعلها
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  :القيادة تعريف .2.1.1
  *AC8( .B-را*8ت ا.A@8دة =>;:89ت) 1( 6-ول

  التعريف  الباحث  م

1.   
)45 :

1998DRUCKER 

PETER F,(  

االرتفاع ببصيرة اإلنسان إلى نظرات أعمق، واالرتفاع بمستوى أدائه إلى أعلى 
  .المستويات

  )262: 2000مصطفى، (   .2
ء مثمر يحقق القدرة على التأثير في اآلخرين من خالل االتصال ليسعوا والتزام إلى أدا

  .أهدافا مخططة

  ).11: 2004عباس،(   .3
 القيادة  القدرة على التأثير في اآلخرين من أجل تحقيق األهداف المشتركة، وهذا يعني أن

عملية تواصل بين القائد أو المدير ومرؤوسيه، حيث يتبادلون المعارف واالتجاهات، 
  .ويتعاونون على إنجاز المهام الموكلة إليهم

  )2007:224وني ،السماد(   .4
إلقناعهم وحثهم على المساهمة الفعالة  هعملية التأثير التي يقوم بها القائد في مرؤوسي

  .بجهودهم للقيام بنشاط متعاون

5.   
: 2012صالح وباني،(

120(  

بأنها هي الجسر الذي يستعمله المسؤولون ليؤثروا على سلوك وتوجيهات المرؤوسين 
ظمة وأهداف الفرد أو هي ذلك السلوك الذي يقوم به ليربطوا به بين تحقيق أهداف المن

  .شاغل مركز الرئاسة أثناء تفاعله مع غيره من أفراد المجموعة

  )13: 2013الزهراني، (   .6

إحدى الظواهر االجتماعية المرتبطة بطبيعة اإلنسان، فقد أدى تواجد الجماعات البشرية 
عالقات بين أفراد الجماعة، على شكل مجموعات إلى الحاجة إلى من يقوم بتنظيم ال

األساليب اإلدارية  جميعوالقيادة اإلدارية هي نوع متخصص من أنواع القيادة تستهدف 
 بارًعا يكون اإلداريُ  التي تؤثر في سلوك األفراد بما يكفل تحقيق الهدف وهذا يتطلب أنْ 

  .في القيادة

  )137، 2016الصيرفى، (   .7

ا في الجماعة يشاركها مشكالتها يكون عضوً  نْ عملية تفاعل اجتماعي، فالقائد يجب أ
ومعاييرها وأهدافها وأمالها ويوطد الصلة مع أعضائها ويحصل على تعاونهم ويتوقف 

 القائد هو أصلح شخص للقيام بمطالب هذا  استجابة األعضاء للقيادة على إدراكهم بأن
  . الدور االجتماعي والقيادة تتغير من موقف لموقف ومن عمل لعمل

  ا للدراسات السابقةجرد بواسطة الباحث استنادً : المصدر 

اب والمؤلفـون والبـاحثون بـل اختلفـوا بـاختالف عليـه الكتـ ويرى الباحث أنه ال يوجد تعريٌف محدٌد اتفق
 علــى أن  إجمــاعلكــن هنــاك المــداخل والزوايــا التــي ينظــر البــاحثون والكتــاب إلــى القيــادة مــن خاللهــا، 

قــدرات خاصــة  :ا الباحــث إجرائًيــ اعرفهــوي .ى التــأثير مــن أجـل تحقيــق األهــدافة علــهــي القــدر  القيـادة
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ــ توجهــات شــخص أو مجموعــة مــن ه تمكنــه مــن التــأثير فــي ســلوكيات و ا عــن غيــر يملكهــا شــخص دوًن
  .األشخاص للوصول ألهداف معينة 

  :أهمية القيادة .2.1.2
كانـة األولـى بـين مختلـف العناصـر تعود أهمية القيادة إلى العنصر البشـري الـذي أخـذ يحتـل الم      

فسـلوك الفـرد بـين الصـعب التنبـؤ  ،اإلنتاجية األخرى التي تساهم في تحقيق أهـداف المشـروع المنشـود
كذلك التغيـر فـي الظـروف المحيطـة بالمشـروع مـن  ،للتغيرات المستمرة في مشاعره وعواطفه ؛ نظًرابه

لكـي تضــمن المنشـأة الحــد األدنـى المطلــوب وذلـك  ؛تـؤدي إلــى تغيـر مســتمر فـي السياســات شـأنها أنْ 
تـوفر للعـاملين قيـادة سـليمة  فيجب أنْ  ،من الجهود البشرية الالزمة لتحقيق أهدافها وضمان استمرارها

وحكيمـــة تســـتطيع حفظهـــم والحصـــول علـــى تعـــاونهم مـــن أجـــل بـــذل الجهـــود الالزمـــة إلنجـــاز المهـــام 
فالقـدرة علـى القيـادة سـلعة نـادرة  لـة عـدد القـادرة نسـبًياختلفة علـى قت الدراسات الموقد دل  ،الموكلة لهم

  .ال يتمتع بها إال القالئل من أفراد المجتمع

هو الذي يحدد أهداف الجماعة ويعلنهـا ويفسـرها، وهـو الـذي ":القائد  تكمن أهمية القيادة أن و 
 ،فــراد الجماعــةويســعى للتنســيق فيمــا بينهــا، وهــو الــذي يــنظم العالقــات بــين أ ،يخطــط أســاليب العمــل

 163: 1995المغربي، ( ."القائد هو الذي يربط نشاط الجماعة بغيرها من الجماعات وأن.(  
جــيش مــن األرانــب يقــوده أســد، أفضــل مــن جــيش مــن " :وألهميــة القيــادة قــال القائــد الفرنســي نــابليون

ـــــباأل ـــــة القيـــــادة)6: 2009العســـــاف،  " (ســـــود يقـــــوده أرن ـــــه تظهـــــر أهمي التاليـــــة فـــــي النقـــــاط  ، وعلي

  ):21: 2010، السكارنة(
 .تعد حلقة الوصل بين العاملين وبين خطط المنشأة وتصوراتها المستقبلية .1
 .تعتبر البوتقة التي تنصهر داخلها المفاهيم واالستراتيجيات والسياسات اإلدارية كافة .2
 .تدعيم القوى اإليجابية في المنشأة، وتقليص الجوانب السلبية قدر اإلمكان .3
 .على مشكالت العمل وحلها وحسم الخالفاتالسيطرة  .4

 .تنمية وتدريب ورعاية األفراد باعتبارهم أهم مورد للمنشأة .5
 .مواكبة المتغيرات المحيطة وتوظيفها لخدمة المنشأة .6
  .تسهل للمنشأة تحقيق األهداف المرسومة لها .7

 الكفاءة من قدر صىأق تحقيق على تساعدها ن إ حيث ،أهمية كبيرة  للقيادة  أن  الباحث ويستنتج
 على والحرص الفريق تحفيز على القائد ملعي حيث وضعها، تم التي األهداف وتحقيق العمل في
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 القيادة وتوفر الالزم، واإلشراف التوجيه لتقديم باإلضافة وجه؛ أكمل على وظائفهم بأداء يقوموا أنْ 
 على تساعد الةفعّ  عمل بيئة رتوفي على اأيضً  القيادة وتعمل ،المنظمة أعضاء بين الثقة من اجوً 

  .للمنظمة والمستقر السليم النمو

  :مفهوم اإلبداع  .2.1.3
 *AC8( .B-را*8ت C-اعEا =>;:89ت) 2( 6-ول

  التعريف  الباحث  م

  ).467، 1999جروان، ( .1

مزج من القدرات واالستعماالت والخصائص الشخصية التي إذا ما وجدت في بيئـة 
ترقى بالعمليـات العقليـة لتـؤدي إلـى نتاجـات أصـلية وجديـدة سـواء  كن أنْ مناسبة يم

بالنســبة لخبــرات الفــرد الســابقة، وخبــرات المؤسســة أو المجتمــع أو العــالم إذا كانــت 
  ."النتاجات من مستوى االختراعات اإلبداعية في أحد ميادين الحياة اإلنسانية

  ) .7: 2000أيوب ، " ( .2

 أو منتجـات أو خـدمات ا أو حلـوًال اء جديـدة ، قـد تكـون أفكـارً القدرة على إيجاد أشـي"
أو طـرق أو أسـاليب عمــل مفيـدة ، حيــث يبنـى اإلبـداع علــى تميـز الفــرد فـي رؤيتــه 

ا علــى قدراتــه العقليــة وطالقتــه الفكريــة ، ومعارفــه التــي للمشــكالت ، وحلهــا اعتمــادً 
  ."يمكن تنميتها وتطويرها بوجود المناخ المناسب

  ).28: 2000، الصرن ( .3
أفكار تتصف بأنها جديدة مفيدة متصلة بحل مشكالت معينـة أو تجميـع أو إعـادة "

       ".وفة من المعرفة في أشكال فريدة تركيب األنماط المعر 

4. 
: 2003الشيخلي، (

172.(  

اإليجـاد أو الخلــق أو التكـوين أو االبتكــار والتخيــل أكثـر تلقائيــة مـن اإلبــداع فهــذا  "
 الت فاإلبـداع وفًقــاحلـول مســتندة إلـى الواقـع لمـا نشـعر بــه مـن مشـك يـؤدي بنـا إلـى

للمفهــوم النفســي يعنــي اكتشــاف عالقــات ووظــائف جديــدة ووضــع هــذه المعلومــات 
  ."وتلك الوظائف في صيغة إبداعية جديدة

5. 
: 2006الصيرفى، (

259.(  

شـــيء والدة  ار والخلـــق كمترادفـــات وتعنـــي جميًعـــاتســـتعمل مفـــاهيم اإلبـــداع واالبتكـــ
جديـد غيــر مــألوف، أو حتــى النظــر إلــى األشـياء بطــرق جديــدة، وهنــاك فــروق بــين 

  .اإلبداع والمهارة، فالقائد الماهر هو الذي يعيد تشكيل ما ابتدعه غيره بإتقان

  ).14:  2008نصر ، ( .6

ــد األفكــار ،  ــاج أفكــار جديــدة مــع االســتعانة بــاآلخرين فــي تولي قــدرة الفــرد علــى إنت
براته السـابقة ، والتـي تمكنـه مـن اسـتخدام المهـارات التخيليـة التـي وٕاعادة صياغة خ

تساعد على بزوغ الجديد والنادر والمبتكر ، مما يجعل درجة االستفادة من األفكـار 
  ."كبيرة وتمكنه من وضع تصورات مستقبلية حديثة 

  ا للدراسات السابقةجرد بواسطة الباحث استنادً : المصدر 
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  )22: 2002 ، 6;وان( اCE-اع =>;:G8HI Jت) 2( %$#
  
  
  

 أفكـار أو أشـياء ابتكـار هـو اإلبداع أن  على اتفقت التعريفات جميع أن  الباحث ويستنتج
 أنْ  ويمكــن ، األهــداف إلــى الوصــول أجــل مــن مميــزة نقلــة وٕاحــداث مألوفــة وغيــر جديــدة
ــــى اإلنســــان تســــاعد مألوفــــة وغيــــر جديــــدة أفكــــار إنتــــاج أنهــــا علــــى الباحــــث يعرفهــــا  عل

 . المناسبة الحلول ووضع الّضعف، ومواقع ، المشكلة وٕادراك اإلحساس
  :ةمفهوم القيادة اإلبداعي .2.1.4

القيادة بمفهومها العام هي التأثير في اآلخرين، ودفعهم لتحقيق أهداف المنظمة ولكي يصبح       
قيادة مبنية على اإلبداع في إعدادها واختيارها، وذلك تكون ال أنْ  د بُ  ا ال وحقيقً هذا التأثير فاعًال 

لتترجم المعرفة التي اكتسبتها إلى اختيارات جديدة تتسم بالجودة وتحقق الفائدة من خالل اهتمامها 
هناك  المبدع يالحظ أن  حيث إن  ،بحل المشكالت بطرق إبداعية تختلف عن غيرها من الطرق

أفضل للحل، أو من خالل إعادة تركيب  هناك طريقةً  ن ، وأيالحظه اآلخرون ا لما خاطئً شيئً 

األنماط المعروفة من المعرفة في أشكال فريدة وخطوط تتميز باألصالة وتصل إلى حلول مبدعة 
فالقيادة اإلبداعية مرنة، متجددة، متحدية، موجهة، والقائد المبدع شخصية فذة، واثقة، مثابرة تأخذ 

  ).42: 2012السلمي، (ب األمور ولديه نظرة شاملة ورؤية مستقبليةبزمام المبادرة وتدرك عواق
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 *B. )AC8-را*8ت C-اO@(اE ا.A@8دة =>;:89ت )3( 6-ول
  التعريف  الباحث  م

1. 
  )52:  1996الطالب ، (

  

 ،اإلستراتيجية ووضع الهـدف، وصياغة الرحبة، البعيدة الرؤية ابتكار عملية
 الرؤى يصوغ الـذي هـو المبدع والقائد. للعمل الهمم واستنهاض التعاون، وتحقيق

 األطراف لجميع المدى البعيدة المشروعة المصالح االعتبار في اآخذً  للمستقبل،
 مراكـز دعم يضمن الرؤى، تلك اتجاه في للتحرك راشدة إستراتيجية يضع المعنية،

 في اضروريً  اأمرً  معها العمل أو وافقهات أو تعاونها يعد والتي له، الرئيسية القـوى
 والتي حوله، من للعمل الرئيسية النواة همم يستنهض كما المطلوب، التحـرك إنجاز
  الحركة إستراتيجية لتحقيق اأساسـيً  تحركهـا يعـد

                                                                                          اإلنتاج زيـادة فـي يسـهم اقتـراح أو فكـرة أي   ) .11:  2001كرسب ، ( .2

  )291:  2003ستراك ، ( .3

 إلحداث الممارسةو   التفكيـر مجـاالت فـي واإلصالح والتجديد التغيير على القدرة
 على العمل مـع المؤسسـة داخل واإلنجاز العمل مجاالت في ونوعية كمية تطورات
 المرؤوسين حاجات وتلبية الفعال، المناخ وتهيئة حلها بهدف المشكالت، اكتشاف
  .المحيطة والبيئة

  ).19: 2008نجم، ( .4
الجهود المبذولة للتأثير على سلوك اآلخرين من أجل الوصول إلى أهداف 

 القيادة تعتبر النشاط اإليجابي الذي يؤدي به شخص ما في  المؤسسة باعتبار أن
  ."ن لتحقيق غرض ما باستخدام وسيلة التأثيرمجال اإلشراف اإلداري على اآلخري

  )215: 2009(خير اهللا  .5
الشخص الذي يستطيع اكتشاف نقاط الضعف في المؤسسة ويمتلك مهارة ابتكار  

أساليب التغلب عليها، ويدرك نقاط القوة والتميز في المؤسسة واستحداث وسائل 
  .تفعليها واستثمارها

6. 

ويتفق رزق والحديدي 
والسلمي  )604، 2011(

)2012 ،42(  

وضع نظرية، وطرق عمل جديدة، ألنها نمط من أنماط القيادة التي تتصف 
بسمات الحساسية للمشكالت، والمثابرة، والمرح، والمبادرة، والطرافة والغرابة التي 
تؤدي إلى التغيرات المالئمة لكل يكون الناتج النهائي بمواصفات وخصائص لم 

  .تكن معهودة من قبل

  )55: 2012(امدي الغ .7

هي قدرة المديرة على التطوير في أسلوب العمل اإلداري واستحداثها تقنيات حديثة 
تتالءم مع متطلبات البيئة ومناسبة لتطلعات العصر الحديث وتلبي حاجات 
المجتمع، وذلك من خالل أساليب عمل مبتكرة، وحفز فريق العمل وٕابراز مواهبهم 

  .األهدافوقدراتهم واستثمارها لتحقيق 
  ا للدراسات السابقةجرد بواسطة الباحث استنادً : المصدر 
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 باإلبـداع ، فلكـي  اوثيًقـ امسمى القائد يرتبط ارتباًطـ ويرى الباحث من خالل التعريفات السابقة بأن
دون  رى المشـكلة يـ يتميز باإلبـداع واالبتكـار ، بحيـث تستكمل مواصفات القائد الصحيح ،  يجب أنْ 

علــى اإلحســاس بالمشــكلة قــدرة القائــد : اويعرفهــا الباحــث إجرائًيــ، الخاصــة والمختلفــة  تــهقغيــره وبطري
ي أكثـر مـن اتجـاه لحـل ومدهشـة ، والتفكيـر فـوٕادراك طبيعتها والقدرة على توليد األفكار الغيـر مألوفـة 

  .هذه المشكلة
  :أهمية القيادة اإلبداعية  .2.1.5

      ضرورة حتمية ليس فقط في المنظمات اإلنتاجية بل  القيادة اإلبداعية اليوم أصبحت نجد أن
ا في المنظمات الحكومية والخاصة، وال يمكن تجاهل ما سيؤدي إليه ذلك ليس فقط من أيضً 

ا من إنعاش وتحسين االقتصاد ديناميكية واستمرار فاعلية المنظمات باختالف أنواعها بل أيضً 
وذلك لألسباب التالية كما  ؛فة ومطلب استراتيجيومن ثم فقد أصبحت القيادة اإلبداعي وظي ،القومي

  :وذلك كما يلي) 54، 2011( :وتيون ذكرها كل من  كامبرون
1.  ها تنمي وتراكم المهارات الشخصية في التفكير والتفاعل اإلبداعي الجماعي من خالل فرق أن

 .العصف الذهني
2.  مواقف على مستوى المنظمة أو تزيد من جودة القرارات التي تصنع لمعالجة المشكالت وال هاأن

 .على مستوى قطاعاتها وٕاداراتها في المجاالت المختلفة الفنية واإلدارية والمالية
3.  مجتمعات أو فاعلة للتحرك نحو تجاوز توقعات ال اإلداري في المنظمات يعد قوةً  اإلبداع أن

لتوليد األفكار الجديدة  القيادة اإلبداعية النشطة التي تشجع اإلبداع  العمالء، وهذا ما تهُيؤه

 .وجماعات أفراداضمن برامج لالقتراح تتضمن حوافز واحتفاالت لتكريم المتميزين 
4.  الخطط التي وضعت واألهداف التي صممت تحتاج إلى تنفيذ، وهذا التنفيذ يقوم به أناس  إن

اتهم اين خلفياتهم العلمية والمهنية وقيمهم وشخصيبمختلفون في العرق والسن والجنس وت
وتوقعاتهم المستقبلية وأنماط سلوكهم، كما تواجههم مواقف مختلفة مشجعة ومحبطة، والقيادة 

 .اإلبداعية هي التي تستطيع تجاوز هذه األمور مجتمعة

لعمل فريق العمل، وهذا ما تهيئة القيادة النشطة التي تشجع على  يعد اإلبداع وقوًدا أساسًيا .5
 .اإلبداع لتوليد األفكار الجديدة

6.  ها البوتقة التي تنصهر بداخلها طاقة المفاهيم والسياسات واالستراتيجياتأن. 
 .إنها قيادة المؤسسة من أجل تحقيق األهداف المرسومة .7
 .مواكبة التغيرات المحيطة وتوظيفها لخدمة المؤسسة التربوية .8
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يادة على ضرورة أهمية الق) 24-23 :2009(وأبو النصر ) 37 :2009(من بخاري  ويتفق كل
  :اإلبداعية لألسباب اآلتية

ال يستطيع المدير تحويل األهداف المطلوبة منه إلى نتائج إيجابية وشحذ الهمم والقيام بالمهام  .1
 .والتغيير المطلوب من دون القيادة اإلبداعية

تصبح كل العناصر اإلنتاجية عديمة الفعالية والتأثير عندما تبتعد عن التوجيه في مجال  .2

 .ساعد على حل كثير من تعقيدات العملالعمل الذي ي
 .الزاوية في حياة المجتمعات والمنظمات في نجاحها واستمراريتها القيادة اإلبداعية تمثل حجرَ  .3

 الصــــــحة التنظيميــــــة لهــــــا أهميــــــة القيــــــادة اإلبداعيــــــة كمــــــدخل لتعزيــــــز  وبالتــــــالي يمكــــــن القــــــول أن
خــــاص ، حيــــث يعــــود عليهـــــا  لــــدى المؤسســــات بشـــــكل عــــام والمؤسســــات العســــكرية بشـــــكلكبيــــرة 

بفوائـــــد متعـــــددة تســـــاعدها فـــــي أداء مهامهـــــا وأنشـــــطتها بكفـــــاءة وفاعليـــــة وبالتـــــالي تحقيـــــق أهـــــدافها 
 .بأفضل النتائج 

  
  

  

  

  

  
  
  

  )16: 2010العالق، (المصدر 
  

  :المهارات األساسية للقيادة اإلبداعية .2.1.6
ألساسية التي تعد جميعها الزمة يتطلب نجاح القيادة اإلبداعية توفر مجموعة من المهارات ا      

لإلداري الناجح، حيث يتوقف نجاح اإلدارة على مدى توافر هذه المهارات، ومدى قدرتها على 
توظيفها عملًيا أثناء ممارسته ألعماله وتعامله مع اآلخرين، كما أنها تحدد مدى قدرتها على التأثير 

لمؤسسة التربوية التي يعملون بها، وذلك على سلوك العاملين، ودفعهم للعمل نحو تحقيق أهداف ا
القائد وأفراد الجماعة والمواقف، ولكي يستطيع القائد المبدع : أن للقيادة اإلبداعية ثالث أطراف هي

 ا.A@8د:( ا.8P2رات)  (3 %$#
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تفهم هذه األطراف عليه أْن يكتسب بعض المهارات التي تمكنه من تحقيق أهداف العمل ورفع 
 ).23: 2013الزهراني، (الروح المعنوية لدى األفراد 
  :ومن هذه المهارات ما يلي

 :المهارات الفنية .1

وهي أْن يكون القائد مجيًدا لعمله متقًنا إياه، ملًما بأعمال مرؤوسيه من ناحية طبيعة األعمال 
التي يؤدونها، عارًفا لمراحلها وعالقاتها ومتطلباتها، كذلك أْن يكون بإمكانه استعمال المعلومات 

ا للطرق والوسائل المتاحة والكفيلة بإنجاز العمل وأهم الخصائص المميزة وتحليلها ومدرًكا وعارفً 
  :للمهارة الفنية بما يلي

أّنها أكثر تحديًدا من المهارات األخرى؛ أي أنه يمكن التحقق من توافرها لدى القائد بسهولة   . أ
 .ألنها تبدو واضحة أثناء أدائه لعمله

قدرة على التحليل وعلى تبسيط اإلجراءات المتبعة في أنها تتميز بالمعرفة الفنية العالية والم  . ب
 .استخدام األدوات والوسائل الفنية الالزمة إلنجاز العمل

 .أنها مألوفة أكثر من غيرها لكونها أصبحت مألوفة في اإلدارة الحديثة وفي عصر التخصص  . ت

 .هي أسهل في اكتسابها وتنميتها من المهارات   . ث
 :المهارات اإلنسانية .2

هارات اإلنسانية بالطريقة التي يستطيع بها رجل اإلدارة التعامل بنجاح مع اآلخرين تتعلق الم

ويجعلهم يتعاونون معه، ويخلصون في العمل، ويزيد من قدرتهم على اإلنتاج والعطاء، وتتضمن 
المهارات اإلنسانية مدى كفاءة رجل اإلدارة في التعرف على متطلبات العمل مع الناس كأفراد 

  .ومجموعات
 :المهارات التنظيمية .3

وهي أن ينظر القائد للمنظمة على أساس أنها نظام متكامل، ويفهم أهدافها وأنظمتها 
وخططها، ويجيد أعمال السلطة والصالحيات، وكذا تنظيم العمل وتوزيع الواجبات وتنسيق الجهود 

لذي يقوده، وفهمه ويدرك جميع اللوائح واألنظمة، وتعني كذلك قدرة القائد على رؤية التنظيم ا
للترابط بين أجزائه ونشاطاته وأثر التغيرات التي قد تحدث في أي جزء منه على بقية أجزائه وقدرته 

على تصور وفهم عالقات الموظف بالمنظمة وعالقة المنظمة ككل بالمجتمع الذي يعمل فيه، ومن 
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تميز  ي خصائصخصائص مهنية تمثل جوهر العمل اإلداري، وهالضرورة أن يمتلك المدير 
  .المدير الذي يتخذ من مركزه الوظيفي مهنة يؤمن بها، وينتمي إليها ويلتزم بقواعدها األخالقية

 :المهارات الفكرية .4

وهي أْن يتمتع القائد بالقدرة على الدراسة والتحليل واالستنتاج بالمقارنة، كذلك تعني المرونة 
كار تغير المنظمة وتطويرها حسب متطلبات واالستعداد الذهني لتقبل أفكار اآلخرين، وكذا أف

  )121: 2006حسن، (العصر والظروف
رات لكــي تتــوفر لديــه هــذه المهــا يجــب أنْ   اإلبــداعمرتبــة  إلــىالقائــد لكــي يصــل  أن  نســتنتج ممــا ســبق

تحققــت بــه  نْ ، فــإهــا تكمــل بعضــها بعــضألن  ؛تتــوفر جميعهــا تميــزه عــن غيــره مــن القــادة  ، بشــرط أنْ 

  .وبطريقة إبداعية الهدف المطلوب  إلىيصل  ات يمكنه حينها أنْ هذه المهار 

  :المتطلبات الرئيسية للقيادة اإلبداعية .2.1.7
) 123- 122: 2007( الحربي يذكرها كماالقيادة اإلبداعية  أهداف تحقيق متطلبات تعددت       

 :منها) 227: 2009(وخير اهللا 
إدارة (ة في مجال اإلدارة والقيادة التربوية مثلتحمل المسئولية القيادية وتطبيق المفاهيم الحديث .1

التغيير،اإلدارة باألهداف ، إدارة الجودة الشاملة ، القيادة الموقفية ،القيادة التحويلية ،إدارة 
 .، والقدرة على صنع واتخاذ القرارات ا لرشيدة )الوقت

 معرفة على والقدرة بالتخطيط لها واالستعداد واألحداث باألوضاع والتنبؤ المستقبل استشراف .2
 .عقالني بشكل وتحليلها والداخلية الخارجية المتغيرات

 المتميزة األفكار من حصيلة لتكوين والمستقبلية اإلبداعية التوجهات ذات باألنشطة االهتمام .3
 .الشائعة وغير االعتيادية وغير

 . ناآلخري بإجماع كان ٕانو  ىحتّ  النقد ومواجهة المضاد الرأي مواجهة في الثبات .4
مجموعة من ) 66-65: 2012(والغامدي ) 421- 420: 2006(ويخلص مصطفى 

  :المتطلبات في القيادة اإلبداعية وهي
 للتحسين بالمخاطر الهادفة التكاملية العالقة وتكوين الفعل برد اإلدارة من بدًال  المتحسبة اإلدارة .1

 .اإلبداع خالل من التغيير برامج وتنفيذ المستمر

 ورؤية ، والخارجية الداخلية البيئة المتغيرات نبي الربط على تساعد التي يجيةاإلسترات الرؤية .2
 .القوة ونقاط الضعف نقاط
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 في معلومات من المختلفة بمصادرها تتيحه وما المعلومات تكنولوجيا مع الكفء التعامل .3
 .هم ونصحهمودعمم تدريبه

 الجودة إدارة مثل التربوية المؤسسة تنافسية لتعزيز المعاصرة اإلدارة مداخل وتبني تفهم .4
 .الشاملة

 اإلبداعي والتفكير بالمبادأة اإلدارة وتطبيق التقليدية باللجان وليس المحفزة العمل بفريق اإلدارة .5

 .باللوائح اإلدارة من بدًال 

  :القيادة اإلبداعية أبعاد  .2.1.8
  :ومنها ما يلي،قادةتمتلك القيادة اإلبداعية مجموعة من السمات األساسية يظهر تأثيرها في سلوك ال

  :الحساسية للمشكالت
ســـمة الحساســـية للمشـــكالت مـــن أهـــم ســـمات القيـــادة  إلـــى أن ) 94: 2005(أشـــار القرشـــي 

 عــدة مشـكالت اجهـة موقـف ينطــوي علـى مشـكلة أوالقائـد المبـدع لديـه القــدرة علـى مو  اإلبداعيـة، ألن 
أو علميـــة أو منطقيـــة أو مواقـــف  تحتـــاج إلـــى حـــل أو إحـــداث تغييـــر، وقـــد تكـــون هـــذه المشـــكلة أدبيـــة

  .اجتماعية
ة التــي اســـتخدمت ألول ســمة الحساســية للمشـــكالت مــن الطرائــق الحديثــ أن ) 2005(وذكــر القرشــي 

 )ماسـا تشرسـيت(ة الجماعـة فـي معهـد يم من قبل مركز البحوث الخاص بديناميك1946مرة في عام 

  :هي ،نيت هذه الطريقة على عناصر أساسيةوبُ 
 في موقف معين بما فيه ممن وتمثل القدرة على فهم وٕادراك ما يدور فعًال الحساسية،  .1

 .سلوكيات ومشاعر تجاه اآلخرين
القدرة على التشخيص، وتمثل المهارات في تقدير ما يدور في المواقف اليومية بطريقة تساعد  .2

 .ال من خالل تفهم المتغيرات األساسية في التفاعالت اإلنسانيةعلى العمل الفعّ 
 .ا للمواقفال وفقً ونة التصرف، وهي القدرة على السلوك الفعّ مر  .3

وتعتمد طريقة التدريب على الحساسية للمشكالت إطالق الحرية لإلفراد للتعبير عن مشاعرهم 
بصراحة تامة، وٕابداء آرائهم في اآلخرين وتصرفاتهم، ولذلك تعقد اجتماعات للتنافس بال هدف 

ويتم االستماع  ،لية هذا األسلوب يتم تسجيل ما يدور من نقاشمحدد أو جدول أعمال، ولزيادة فاع

القرشي، (إليه فيما بعد ليتأكد كل متدرب من اتجاهاته نحو اآلخرين واتجاهات اآلخرين نحوه
2005 :94.(  
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  :األصالة
تعد األصالة أعلى درجات اإلبداع، فاألصالة ال تشير إلى كمية األفكار اإلبداعية التي       

كما  تكرار تصوراته أو أفكاره هو شخٌص لفرد كما في الطالقة، وال تشير إلى رفض الفرد يولدها ا

  ).28: 2013الزهراني، (في المرونة
  :المثابرة

وتعني قوة العزيمة واإلصرار، إحدى السمات المبدعة القادرة على تحقيق اإلنجاز، وتحمل       
المفيدة والناجحة العمل للوصول إلى الحلول المسئوليات والتحكم في االنفعاالت واالستمرار في 

  ).609: 2011رزق والحديدي، (عن التصلب العقلي بعيًدا

  :المرونة

 خر بسهولة، والتفكير في اتجاهات مختلفةة الفرد على التغير من موقف إلى آوهي قدر 
اج عدد من األمر الذي يساعد القيادة اإلبداعية على إنتعدة؛ ، وينظر إلى المشكلة من زوايا عدة

 المرونة تعني قدرة  األفكار المختلفة والمتميزة، وهذا يعني الخروج بالتفكير عن اإلطار المحدد، وأن
الفرد على النظر للمشكلة من أبعاد مختلفة وهي درجة من السهولة وعدم التعصب ألفكار بحد 

  ).29: 2009العلجة، (ذاتها
  :الطالقة 

من البدائل أو المترادفات أو األفكار أو المشكالت أو القدرة على توليد عدد كبير       

االستعالمات عند االستجابة لمثير معين ، والسرعة والسهولة في توليدها ، وهي في جوهرها عملية 
  ).84:2008جروان ،(تذكر واستدعاء اختيارية أو خبرات أو مفاهيم سبق تعلمها 

  :القصدية

        هدف أو أهداف محددة مقصودة، والقيادة اإلبداعية تعمل على اإلدارة موجهة نحو  تعني بأن
  .لتحقيقها اتجاه أهداف مستقبلية يعملون مًعاصياغة أهدافها وتطلعاتها بأسلوب تشاركي يقودهم ب
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  :المخاطرة

الجديدة واستعداده لتحمل المخاطرة الناتجة عن  قدرة القائد في تبني األفكار واألساليب       
تي يقوم بها من خالل استثمار الطاقات ووضع أنظمة ومكافآت تشجعهم على قبول األعمال ال

  ).28: 2013الزهراني، (المخاطرة وتحمل نتائجها من قبل العاملين

  
  

  ا.VW )I-XYZ2 ھTه ا.-را*( اCE-اO@( ا.A@8دة أC>8د 123ذج) 4( %$#
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الحساســـــية (أبعــــاد القيـــــادة اإلبداعيــــة اختيــــار فــــي هــــذه الدراســـــة  فقــــد تـــــمّ   ؛ا علــــى مـــــا تقــــدمواســــتنادً 
وذلــك  ، هــا األقــرب لموضــوع ومجتمــع الدراســةن حيــث إ ) بالمشــكالت، المرونــة ، الطالقــة ، األصــالة

لداخليـة واألمـن الــوطني وزارة ا تعزيــز الصـحة التنظيميـة فــي  فـيدور القيــادة اإلبداعيـة  للوقـوف علـى

  بناًء ت عليها هذه الدراسة طبقفي دولة فلسطين ، والتي    المحافظات الجنوبية
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  المبحث األول ملخص
، القيادة اإلبداعية في هذه الدراسة وهو  المستقلالمتغير  األولتناول الباحث في المبحث 

بحيث  ،هي أعلى مراتب القيادة عيةالقيادة اإلبدا لى أن من خالل العرض السابق تم التوصل إو 
ا من اإلبداع واالبتكار واإلحساس بالمشكلة قبل وقوعها ، فيسهل ذلك يصل القائد لدرجة متطورة جدً 

لنفسه وللمرؤوسين وللمواقف، وقوة القائد على التأثير، باإلضافة إلى الوعي  هوفهم هإدراك عليه 
 فإلى المشاكل، ايحلو  لكي يقودهم نْ مَ  ٕالهام، و ل اس والعاطفة والقدرة على االتصاوالثقة واإلحس

 بحذر يخطو أنْ  المبدع القائد على يتعين اإليجابي والتفكير الرؤيا مثل الشخصية الصفات جانب
 السلبي والحديث التفكير فإن  العكس وعلى. الممكنة الطرق بأفضل فريقه مع التواصل يحقق لكي

 فاإلبقاء اإليجابي، والحديث اإليجابي التفكير مع تتالزم ةيالرؤ  وأن  ،اإلبداع قوة من يقلل سوف
وعليه  .به القيام في وٕانجاحهم المنجز العمل لقياس بالعاملين ومنتظم ومستمر دائم تصالا على

  .يفي المبحث التالالصحة التنظيمية سيتم تناول موضوع 
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  الصحة التنظيمية:  المبحث الثاني .2.2

  :تمهيد 

المهمة والضـرورية ، حيـث تعتبـر الصـحة  الموضوعات من الصحة التنظيمية  موضوع يعتبر       
االهتمــام بــالموظفين وتلبيــة رغبــاتهم ورفــع مســتوى  مــا تــمّ ال يتجــزأ مــن المنظمــة ، فكلّ  االتنظيميــة  جــزءً 

ا كـل الجهـد مـن أجـل إعطـاء أفضـل مـا لـديهم مـا بـذلو روحهم المعنوية وخلق بيئة عمل مناسبة لهـم كلّ 
  .أهداف المنظمةتحقيق ن إمكانيات من أجل إنجاح العمل و م

وتحقــق أهــدافها المرجــوة فشــل تنظيمــي  أو إخفاقــاتتواصــل عملهــا بــدون  ولكــي تســتطيع المنظمــة أنْ 
بكـــل جـــد  وعلـــيهم العمـــل ،المنظمـــة هـــي بيـــتهم وأهـــدافهم مـــن أهـــدافها تقنـــع العـــاملين بـــأن  عليهـــا أنْ 

واجتهــاد مــن أجــل رفعتهــا وهنــا يــأتي دور الصــحة التنظيميــة التــي تعمــل علــى االهتمــام بالعــاملين مــن 
عطـائهم حقهـم فـي المشــاركة وإ و دعمهـم بـالموارد كـل النـواحي سـواء مـن خـالل رفـع روحهــم المعنويـة 

  .إليهمواالستماع واحترامهم والثقة بهم 

  :التنظيمية الصحة مفهوم .2.2.1

 لفهـــم احـــديثً  امفاهيمًيـــ اإطـــارً  األدبيـــات فـــي مناقشـــته يـــتم والـــذي التنظيميـــة الصـــحة مفهـــوم عتبـــري     
 ورفاهيــة التنظيميــة الفاعليــة أن  إلــى ينظــر الجديــد الطــرح هــذا منظــور ومــن ،العمــل ضــغوط وحمايــة

 ثقافـةوال التنظيمـي المنـاخ مثـل التنظيميـة بالخصـائص متأثر وكالهما منفصلين غيرَ  ناعنصر  العامل
  .التنظيمية

 ــــداخالت فــــي تظهــــر التــــي العمــــل مواصــــلة فــــي المنظمــــات إخفــــاق إن  االســــتجابة فــــي التنظيميــــة الت
 لـــيس :فــأوًال  ؛بــبعض بعضــها مترابطــة عوامــل ثالثــة إلـــى تقــومأْن  يمكــن العمــل مواقــع فــي للضــغوط

ـــ ،العمـــل لضـــغوط مهـــم كمصـــدر المنظمـــة إلـــى التعـــرف فـــي المـــديرين لـــدى وضـــوح هنـــاك  إن  :اوثانًي

 التــــداخالت توضــــح التــــي الدراســــات عــــرض تتماشـــى اتقريًبــــ التجاريــــة العلميــــة المجــــال فــــي األدبيـــات
ـــ ،العمـــل مواقـــع فـــي الضـــغوط تحقيـــق فـــي التنظيميـــة  أنْ  يمكـــن ال والصـــحي النـــاتج العمـــل إن  :اوثالًث

  .)487، ص 2016,الويذيناني ( بسالم بعضهما مع يعيشا
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 *AC8( -را*8ت. ا.cdY@2@( ا.ab( =>;:89ت )4( 6-ول
  التعريف  الباحث  م

1.   )Wolff, 2003(  

إســـتراتجيات المنظمـــة التـــي تحـــافظ علـــى صـــحة العـــاملين الفســـيولوجية والنفســـية 
اب العمـــل بتحفيــزهم، واســـتخدام وتزيــد مــن إنتـــاجيتهم، عــن طريـــق اهتمــام أصــح

ــى األ جميــع ــة لتحســين مقــدرتهم عل ــول الممكن ــى التقليــل مــن الحل داء، والعمــل عل
وذلـك  ؛ظاهرة التغيب عن العمل من خالل الوصول إلـى جـذر المشـكلة وأسـبابها

  .لمعالجتها ومساعدة العاملين على الحفاظ على أعمالهم

2.   )Hill, 2003(  
ــم مــع ظــروف  ــة، والتكيــف بشــكل مالئ ــى أداء عملهــا بفاعلي ــدرة المنظمــات عل مق

ــى التغلــب ع ــى المشــكالت بشــكل يســهم فــي ازدهارهــا مــن العمــل، ومقــدرتها عل ل
  .الداخل واإلسهام في تغييرها بشكل إيجابي

3.   .(Koscec, 2008)  

صـحي،  حالة تعيشها المنظمة ضمن بيئـة ومكـان عمـل يـوفر للعـاملين فيـه منـاخ
ــــذي يحقــــق جميــــع  ليعملــــوا بنجــــاح للوصــــول إلــــى مســــتوى مــــن األداء النــــاجح ال

الغيــاب عــن العمــل، كس ذلــك فــي انخفــاض البعيـد، ويــنع التوقعـات علــى المــدى
المنظمــة بصــحة فيســيولوجية   عــن تمتــع أفــرادالشــكاوى، فضــًال ودوران العمــل و 

  .ونفسية جيدة

4.   
، . الطيط. الصرايرة( 

2010(  

قدرة المؤسسات في العمل بكل كفاءة مع التكيف والتطـور والنمـو وبقـدر مناسـب 
ــ وتقــوم بالتغلــب  ،المطلوبــةال لتحقيــق األهــداف ضــمن نظــام وظيفــي متكامــل فّع

  .على ما يواجهها من صعوبات تساهم في البقاء واالستمرار

5.   )2012:668 ,Rajabian(  
لــك المواهــب واســتخدام  ت ،مجموعــة المواهــب والمهــارات التــي يتمتــع بهــا أفرادهــا

  .جل تحقيق أهدافهاأمن 

6.   
عطايا و رمضان ، (

2013(  

ـــي واإلدار  ـــة ظـــاهرة ينســـجم فيهـــا المســـتوى الفن ي والمؤسســـي بمـــا يـــؤدي إلـــى تلبي
هـــا تتغلـــب علـــى القـــوى كمـــا أن  ،الحاجـــات المدرســـية ســـواء الوســـيلية أو التعبيريـــة

  .الخارجية التي تهددها في أثناء توجيه طاقاتها نحو تحقيق رسالتها

7.   yuceier,et,al,2013)(  

الهدف من قياس الصحة التنظيمية ليس فقـط إلظهـار واقـع حالـة المنظمـة ولكـن 
التوصـل إليـه  ما تـمّ  ا علىا إلعداد خطط التحسين والتطوير والمستندة أساسً أيضً 

المنظمــة كونهــا صــحية أو غيــر صــحية تتطلــب شــواهد ودالئــل  ن أو . مــن نتــائج 
للتغييـــر والتجديـــد ، والمقـــاييس تقـــود إلـــى بنـــاء مفـــاهيم أساســـية لتحديـــد مؤشـــرات 

عوامل القوة الضـعف  إلىعرف كالت المنظمية من خالل التالحلول والهوية للمش
التـــي تظهـــر مـــن خـــالل قيـــاس التهديـــدات و ا الفـــرص والقيـــود أو وأيًضـــ ،للمنظمــة

صحة المنظمة مما يقودنا إلى دعم مصادر أكثر لعوامل القـوة وتحسـين وتطـوير 
  .عوامل الضعف للمنظمة

8.   
)Sivapragasam & 

Raya, 2013(  

يـز مـن خـالل تهيئـة بيئـة عمـل وذلـك لتحقيـق التم ؛جزء مهـم تقـوم عليـه المنظمـة
ا فـي تحقيـق أهـداف مناسبة للعاملين من أجل تفعيـل إمكانيـاتهم التـي تسـهم إيجاًبـ

  .المنظمة
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9.   
)2014:564,Xenidis & 

Theocharous  (  
 ـــة مـــن حـــاالت التشـــغيل الكامـــل الخـــالي مـــن العوائـــق لجميـــع العمليـــات أن هـــا حال

  .ية منها والثانويةالتنظيمية الرسمية والغير الرسمية ، الرئيس

10. 
)2014:564,De Smet 

. et al(  
     .قدرة المنظمة على تقديم أداء مالي وتشغيلي متفوق على المدى الطويل

11. )2014:147,Nair et al(  

 توضـــيح مفهـــوم الصـــحة التنظيميـــة يوجـــب اختيـــار الصـــحة بشـــكل عـــام لكـــل  إن
وضع األسـاس  نْ م هي مَ نظرية النظ ن إ أو األنظمة الفرعية للمنظمة ، و  مكونات

لســيناريو الصـــحة الشـــاملة للمنظمــات ، وقـــد كانـــت نظريــة الـــنظم هـــي المصـــدر 
ـــاحثين مـــن اجـــل دراســـة والتعامـــل مـــع موضـــوعات متنوعـــة  األول لتصـــورات الب

  ومعقدة في النظم الفرعية للمنظمة

12. 
)Hong & Toner, 

2014(  
للتـوازن واالنسـجام بـين مقدرة المنظمة على التكيف مع بيئتها المحيطـة وٕايجادهـا 

  .أعضاء المنظمة وذلك لتحقيق أهدافها

  )2016السبيعي،( .13

يجــــابي مـــع البيئـــة المحيطــــة ، بـــالتكيف معهــــا نجـــاح المؤسســـة فــــي التفاعـــل اإل
ــين العــاملين بهــا ،  ــق االنســجام والتكامــل ب واالســتجابة لمطالبهــا مــن جهــة ، وخل

ــاغم بــين المســتويات التنظيميــة مــن جهــة أخــرى  ، مــن أجــل زيــادة فاعليتهــا والتن
  .واستمرارها في تحقيق أهدافها وضمان تطورها

  )2016المحيمد ،( .14
ـــى تلبيـــة حاجـــات  ظـــاهرة ينســـجم فيهـــا المســـتوى الفنـــي واإلداري ، بمـــا يـــؤدي إل

 هـا تتغلـب علـى القـوى الخارجيـة التـي تهـددها العاملين المحققة لألهـداف ، كمـا أن
  .يق رسالتهافي أثناء توجيه طاقاتها نحو تحق

15. 
الخليوي و السليمان (

،2017( 

يجـابي يحفــز العـاملين لتحقيـق أهــداف المؤسسـة علـى إيجــاد منـاخ تنظيمـي إ قـدرة
ـــديهم ،  ـــع مســـتوى الرضـــا ل ـــي اتخـــاذ القـــرار ، ويرف ـــدفعهم للمشـــاركة ف العلميـــة وي

  .ويتبادل األفراد الثقة والتعاون 
  ت السابقةا للدراساجرد بواسطة الباحث استنادً : المصدر 

 تــم  وقــد ،التنظيميـة للصــحةعــدة  مضـامين نســتخلص أنْ  يمكـن الســابقة التعــاريف اسـتقراء خــالل ومـن

  : التالية النقاط في إجمالها
  .يجابيةإ بكل معها والتفاعل المحيطة البيئة مع التكيفالعمل على   •
ـــ متكامـــل وظيفـــي نظـــامٍ  بنـــاءَ   • كيـــان  علـــى ويحـــافظ ، الخارجيـــة البيئـــة مـــع التكـــافؤ ويحقـــق ،الوفّع

  . الداخلي المؤسسة
 األهـــداف لتحقيـــق امًعـــ والعمـــل ، والقائـــد المـــوظفين وبـــين ، المـــوظفين بـــين االنســـجام خلـــق تعنـــي  •

  .المرجوة
  .بينها التكامل وٕاحداث ، المؤسسة في التنظيم مستويات بين التناغم درجات أعلى إلى الوصول  •
  . األهداف تحقيق في واالستمرارية عليةالفا يضمن الذي المستمر التطوير تعني  •
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 بأنها الداخلية وزارة واقع على بالتطبيق التنظيمية الصحة أن  الباحث يعرف سبق مما اوانطالقً 
 بين والتناغم ،هم بين والتكامل االنسجام وخلق ، احتياجات العاملين اشباع  في الوزارة نجاح

 وضمان أهدافها تحقيق في واستمرارها فاعليتها يادةز  أجل من،  أخرى جهة من التنظيمية مستوياتها
 ،قدرة المؤسسة على القيام بعملها على أكمل وجه بكل فاعلية : ويعرفها الباحث اجرائيا تطويرها

والتغلب على المشكالت التي تواجهها من خالل توفير ما يحتاجه العاملون من موارد ، وشعور 
  .م داخل المؤسسة ، مما يسهل عليها تحقيق أهدافهاالعاملين باالنتماء والثقة  واالحترا

  : وخصائصها تهاماهيّ  التنظيمية الصحة .2.2.2

 كــان وقــد ،التنظيمــي المنــاخ لفحــص اآخــرً  امنظــورً  تعتبــر التنظيميــة الصــحة أن  يــرى نّ َمــ هنــاك      
)1969 ,Miles (عليـــــه وبنـــــاءً  ، المنظمـــــة خصـــــائص لفحـــــص الصـــــحة منظـــــور اســـــتخدم مـــــن أول 

 مالئـــم بشـــكل تســـاير اأيًضـــ ولكـــن بقائهـــا علـــى فقـــط تحـــافظ ال هـــاأنّ  علـــى الصـــحية ظمـــةالمن يوصـــف
 بطريقــة المسـايرة علـى وقـدرتها ،البقــاء علـى قـدراتها مـن وتزيـد ،نفســها مـن وتطـور ،المختلفـة التغيـرات

 القــوى مكافحــة خــالل مــن بنجــاح دارتُــ الصــحية المنظمــات ن إفــ التعريــف هــذا إطــار وفــي ، مســتمرة
ـــــــــة طاقاتهـــــــــا توجـــــــــه حيـــــــــث ، لهـــــــــا الهادمـــــــــة يـــــــــةالخارج ـــــــــق نحـــــــــو بفعالي  وأهـــــــــدافها رســـــــــالتها تحقي
,p85)1999,Hoy &Feldman(.  
 عنــدما مرتفــع صــحي مســتوى ذات المنظمــة عليهــا يطلــق أنْ  يمكــن المنظمــة ن إفــ األســاس هــذا وعلــى
  . والخارجية الداخلية البيئة لتحديات مسايرة وتكون ،واإلداريين للعاملين أفضل العمل بيئة تصبح

  همير يومـد العـاملين بـين المتبادلـة العالقـات لوصـف بنـاء إطـار ةمنزلب تكون التنظيمية فالصحة ويذلك
  ) .p20)2007,Karkmaz,للمنظمة اجتماعية سيكو مواقف تمثل فهي ثم ومن
 األفــراد مــن مجموعــة ببسـاطة ليســت المنظمــة أن  إلـى االنتبــاه لفــت التنظيميـة الصــحة مصــطلح ولعـلّ 

 بيئــة المنظمــة مــاوٕان  ، األعمــال هــذه مقابــل رواتــب تلقــى أو بهــا مكلفــين أعمــال نجــازإل امًعــ يجتمعــوا
 متخصصـي ن إفـ لـذا ، العمـل جماعـات أفـراد بـين فيمـا العالقـات مـن معقدة مجموعة تحوي ديناميكية

 اإلجرائيــة قـاتوالعال العمليـات علــى التركيـز خـالل مــن المنظمـة يفحصـوا مــا الًبـاغ التنظيميـة الصـحة
 تصــبح هنــا ومــن ، بــالفرد الفــرد عالقــة علــى التركيــز مــن بــدًال  العمــل لبيئــة ســيكولوجي إطــار داخــل
 الصـــحة إلـــى بالوصـــول والمرتبطـــة المختلفـــة األفعـــال كـــل تشـــمل التـــي البـــؤرة بمنزلـــة المنظمـــة صـــحة

  .)Adkins, 1999 (131,للعاملين الجماعية
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 يلعـب ااجتماعًيـ انظاًمـ تعتبـر المنظمـة أن :  أولهما ، باريناعت على التنظيمية الصحة مصطلح يركز
 االجتماعيـة العالقـات المؤسسـية التنظيميـة الصـحة تعكـس لـذا ، والعـاملين اإلداريين دوارَ أ األفراد فيه
 المؤسسـية وظائفهـا تأديـة فـي الةفعّ  المنظمة إن :  وثانيهما ، المنظمة داخل الرئيسية األدوار هذه بين

  .Tsui & Cheng ) 1999(131 , فةالمختل
 ab@(ا. h@;و ا.ab@( ا.82cd2ت g@C ا.9;ق )5( 6-ول

  صحيةالغير المنظمات       المنظمات الصحية
  ليست مفتوحة نحو التجديد والتحسين  اإلنصات نحو التجديد والتحسين

  ويل متدنيةفعاليتها على المدى الط  فعاليتها على المدى الطويل عالية
  العاملون ينفذون القرار المصنوع من اإلدارة العليا  العاملون مشاركون في صنع القرار

  ال ينمي االلتزام التنظيمي  تطوير االلتزام التنظيمي
  ليست مسئولة عن البيئة والعاملين  مسئولة عن البيئة والعاملين

  في تصحيح األخطاءاسترجاعي لألخذ   خذ مقاييس الوقايةأتوافقي استباقي في 
  ضغوط العمل عالية  ضغوط العمل منخفضة
  إعطاء أهمية للعاملين غير متوفر  إعطاء أهمية للعاملين

  الغياب والتوقف عن العمل كبير  قلة الغياب والتوقف عن العمل
  ضعف االتصال بين العاملين واإلدارة العليا  متانة االتصال بين العاملين واإلدارة العليا للمنظمة

  أمان العاملين غير متوفر وتكرار حوادث العمل  وجود أمان للعاملين وندرة حوادث العمل
  انخفاض الدافعية للعاملين ولألداء  لدى العاملين دافعية عالية وعرض ألدائهم

الظروف البيئية الداخلية والخارجية غير المحببة ال تحدث 
  ضررا في المنظمة

جية غير المحببة تؤدي إلى الظروف البيئية الداخلية والخار 
  حدوث ضرر في المنظمة

  روح الفريق غير متوفر والعمل وفق المصالح الشخصية  روح الفريق متوفر والعمل وفق المصلحة العامة
  يفتقدون الشعور باألمان في المنظمة  شعور العاملين باألمان في المنظمة

  ومات غير متوفر في التوقيت واالنتظامتدفق المعل  التوقيت واالنتظام لتدفق المعلومات متوفر
  تفتقد للقدرة في تطبيق اإلستراتيجية  لديها القدرة في تطبيق اإلستراتيجية

  ٕاهمال ثقافة المنظمةاالنغالق و   توفر الثقة والتشجيع على وجود ثقافة المنظمة
  ظهور المشكالت دون تحديد ألسبابها  وضع المشكالت ضمن أسبابها

  المنظمة ليست على كفاءة وفاعلية  لفاعلية لدى المنظمةتوفر الكفاءة وا

  ) p781) yuceler , et al,2013,المرجع
  

 دهــا فقــط وانمــا تحــافظ علــى وجو  أنْ  علــىال تقتصــر  خصــائص الصــحة التنظيميــة ويــرى الباحــث أن
مسـتمر، مكانياتهـا بشـكل المحيطة بها وتطـور مـن قـدراتها وإ  م وتتكيف مع البيئةيجب عليها أْن تتالء

 علــى القــدرة ولــديها الــةفعّ  تكــون أنْ  يجــب المرتفــع الصــحي المســتوى ذات المنظمــة ن أبــ القــول ويمكــن
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ســــتوى الصــــحي الجيــــد المنظمــــة ذات الم نْ ، لــــذلك فــــإ مســــتمرة بطريقــــة والتكيــــف والمســــايرة التغييــــر
وانجــاز  ،بهــا محيطــةالتكيــف مــع البيئــة الا و لحفــاظ علــى نفســها داخلًيــعــدة لخصــائص والمرتفــع تتســم ب

   .ق أهدافهاوتحقي
  :أهمية الصحة التنظيمية .2.2.3

 د داخـــل المنظمـــاتامـــن أي وقـــت مضـــى، إذ يقضـــي األفـــر  اتنظيًمـــ أصـــبح العـــالم اليـــوم أكثـــرَ         
لذا تكمـن أهميـة المنظمـات فـي تحديـد دور الفـرد داخـل المنظمـة حتـى يسـتطيع  ؛أوقات حياتهممعظم 

   Jassbi (,2007 : 150) . ةالتي رسمتها المنظم ألهدافتحقيق ا
ـــًا اتـــتلخص أهميـــة الصـــحة التنظيميـــة للمؤسســـات التربويـــة فـــي توفيرهـــا للعـــاملين إدر  كـــًا ووعي

ويعـــد اســـتخدام هـــذا اإلدراك نحـــو . نحـــو العوامـــل المـــؤثرة فـــي البيئـــة الداخليـــة والخارجيـــة لهـــا امشـــتركً 
ؤدي إلـى زيـادة الفاعليـة والتماسـك لتحسـين الجوانـب المتفـق عليهـا بـين أعضـائها، قـد يـ متابعـة فاعلـة

، ويـؤدي هـذا اإلدراك إلــى زيـادة التطـابق بـين األهــداف المرسـومة والعمـل علــى  المنظمــة بـين أرجـاء
مـن تفاعـل األنظمـة الفرعيـة، والكيفيـة  اوتزيد الصحة التنظيمية أيضً . عملخيارات ال تحقيقها، وتوسيع

اعالت وصـحتها، وبمـا يـؤدي إلـى تـوافر اسـتعدادات للنظـام ككـل، لجـودة هـذه التفـ التـي تسـتجيب فيهـا

  .)45: 2007(التغييرات المطلوبة لمسايرة المستجدات المتعددة  سالم  مالئمة إلحداث
للعالقــات والظــروف داخــل  هــا أداة التقــويم الرئيســةأهميـة الصــحة التنظيميــة تكمــن فــي أن  ن إ

تزويـد المسـؤولين فـي  له من دور كبير في ماَ لِ  ؛المنظمة، ويعد التقويم من أهم عوامل نجاح المنظمة
بـدوره يـؤدي إلـى رفـع  المؤسسات بالمعلومات الضرورية التي تسـهم فـي دعـم أهـداف المنظمـة، والـذي

  Hill(2003: 26) . مـن تركهـا قضـايا المتفاقمـة فـي المنظمـة بـدًال مقدرة المسـؤولين علـى معالجـة ال

العـاملين مـن الرفـاه واإلنتاجيـة  احتياجـاتلعاليـة علـى تلبيـة وتتحدد أهمية الصـحة التنظيميـة مقـدرتها ا
علــى  باالعتمــاداإليجابيــة، ويمكــن التمييــز بــين المنظمــات الصــحية وغيــر الصــحية  والتجــارب الذاتيــة

ويسهم هذا المفهوم في فهـم كيفيـة تفاعـل العوامـل الفرديـة والتنظيميـة فـي العـاملين  الصحة التنظيمية،
تزيــــد أداء العـــاملين مــــن خـــالل زيــــادة الدافعيـــة والــــروح  التـــي مــــن شـــأنها أنْ  اليهــــوالنتـــائج المترتبـــة ع

  (55: المشـكالت بـين العـاملين، وزيـادة الـروح التنافسـية بيـنهم المعنويـة، والتقليـل مـن الغيـاب ومـن
2013 Raya ( Sivapragasam & .  

بشـكل جيـد علـى منـاخ المنظمـة ، هـا تـنعكس ن إا إذ ا مهًمـتعد الصحة التنظيمية للمؤسسـة أمـرً         
فالمنظمـــة التـــي تتمتـــع بصــــحة تنظيميـــة تكـــون قــــادرة علـــى تحقيـــق أهــــدافها والمحافظـــة علـــى بقائهــــا 
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وتتكيــف بشــكل أفضــل مــع متغيــرات البيئــة الداخليــة والخارجيــة ،  الصــحة التنظيميــة هــي أداة تقــويم 
لهـــا مـــن دور فــي نجـــاح المنظمـــة  مــاَ رئيســية للعالقـــات والظــروف داخـــل المنظمـــة والتــي تعـــد مهمـــة لِ 

ــــد المســــئولين فيهــــا بالمعلومــــات الضــــرورية التــــي تســــهم فــــي دعــــم وتحســــين المنظمــــة           مــــرمشوتزوي
) 2015:51 . (  

 إن ) 39: 2013(، وسار وتبـــرز أهميـــة الصـــحة التنظيميـــة فيمـــا يتصـــل بالعـــاملين بحســـب رأي عيـــد

العــــاملين وتطــــور األداء  ة التــــي تحقــــق رفاهيــــةالصــــحة التنظيميــــة تراعــــي العوامــــل الفرديــــة التنظيميــــ
  .التنظيمي

  ها التـي تمتلـك مـدخًال المنظمة المتمتعة بالصحة التنظيمية بأنDalton ( (ومن جهة أخرى فقد اعتبر 
 النفسـية ، ومصــادر األفــراد –اعيــة  يركــز علــى الجوانـب الماديــة لبيئــة العمـل ، والبيئــة االجتممتكـامًال 

  .)22 :2007(سالم ، والممارسات الصحية 

 أهميـــة الصـــحة التنظيميـــة تكمـــن  ويـــرى الباحـــث أن علـــى القـــدرة الـــوزارة تكســـب  هـــا يمكـــن أنْ فـــي أن 
 مـن برامجهـا فـي والتطـوير ، رسـالتها تحقيـق فـي االستمرار لها وتضمن ، جهة من التحديات مواجهة

 ومســـايرة التكيـــف علـــى القـــدرة لـــديها تتكـــون ، اختالفاتهـــا علـــى للمتغيـــرات فباســـتجابتها ، أخـــرى جهـــة
  . وجادة محفزة الوزارة داخل العمل بيئة وجعل المتسارعة، المستجدات

  :مجاالت الصحة التنظيمية .2.2.4

 سـتة مجـاالت رئيسـة للصـحة التنظيميـة تقـع مسـؤوليتها علـى عـاتق Laub(2004: 43) حـدد 
علــى معنويــات العــاملين  وذلــك للمحافظــة ؛بهــا وتقييمهــا باســتمرار باالهتمــاموذلــك  ؛قيــادة المنظمــة

  :لتحقيق اإلنتاجية الجيد، وهي كما يأتي ورضاهم

 أفرادهــا يركـزون علــى كيفيــة قبــول قــيمهم إيمـان المنظمــة وقيادتهــا، بــأنl@jjm :   اjjWk;اد ا[jjY;ام .1
والتـــي تعـــد مـــن أفضـــل  ،يقولـــون بصـــدق مـــاَ ، واإلصـــغاء لِ احتياجـــاتهمواحترامهـــا، وتـــوفير جميـــع 

  .لآلخرين احترامهاقيادة المنظمة عن مدى تعبر فيها  الطرق التي
 تبحـث المنظمـة التـي تتمتـع بالصـحة التنظيميـة عـن تهيئـة بيئـة تعليميـة نشـطة  :=]1:; اjWk;اد .2

تبعـــث علـــى النمـــو والتطـــور وتعطـــي اآلخـــرين فرصـــة لـــتعلم خبـــرة جديـــدة مـــن خـــالل أخطـــائهم، 
  . المنظمة على تشجيع اآلخرين ومنحهم الثقة والقبول وتقوم هذه

3. VO82H.8ء ا.>2# اdC :  العالقـاتاالعتبـارتأخذ المنظمة التي تتميز بالصحة التنظيميـة بعـين ، 
ة المنظمــة والعــاملين فيهــا الوقــت دبــين األفــراد إلنجــاز مهمتهــا وتحقيــق رؤيتهــا، كمــا تســتثمر قيــا
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مـن احتـرام  د ُبـ بـروح الفريـق والمشـاركة واالسـتماع وردود األفعـال، وهنـا ال اللتواجـد مًعـ والفـرص
ويجـب علـى . العمـر، والجـنس، والعـرق، والثقافـة: الجماعات بعضها من ناحية بين االختالفات
تـؤثر فـي العـاملين  أنْ ) االختالفـات العرقيـة اخصوًصـ( االختالفـات ال تسـمح لهـذه المنظمـة أنْ 

   .وفي طبيعة المنافسة بينهم
4. 8jPo8dCو )jAp.ا ljOالتصـال المفتوحـة بـين أفرادهـا وقيادتهـا تعـد المنظمـة التـي تتمتـع بقنـوات ا  :د

مــن الثقــة بـــين  عـــالٍ  يكـــون هنــاك مســتوىً  المنظمــات التــي تتمتـــع بالصــحة التنظيميــة، وأنْ  مــن
  .يتطابق القول مع الفعل في هذه المنظمة العاملين لكي

 المنظمــة التــي تتمتــع بالصــحة التنظيميــة هــي المنظمــة التــي تنظــر لألمــام إن  :ا.lO-jj ا.8jj@Aدي .5
يكـون، وتــدعم القيـادة لتكـون قيــادة  ا يجـب أنْ ولــديها الرؤيـة الثاقبـة عّمــ ،وجهـة نحـو المسـتقبلوم

الفرديــة، كمــا وتنمــي مســؤولية تحقيــق األهــداف ســواء  االحتياجــاتومــؤثرة تهــتم بتــوفير  مبدعــة
  .العاملين لدى القادة أم لدى

6. )r;Ys2.8دة ا@A.تعد المنظمة التي تتمتع بالصحة التنظيمية،  :ا  ُبـ لكل قيـادة سـلطة وال أن مـن د 
 يشارك القادة والعاملون في السلطة، إذ يمكـنهم اإلسـهام فـي التخطـيط لرؤيـة المنظمـة وصـنع أنْ 

ات التنظيميـة هـو المسـتوي جميـعواستغالل مواردهـا، لـذا تعـد مشـاركة القـادة للعـاملين فـي  قراراتها

 .راتيجية المنظمة وتنمية مسؤولياتهم تجاههايتمكنوا مع القادة في رسم إست نْ أتفعيل لدورهم، و 
 ــا بقيــادة المنظمــة حيــث إوثيًقــ االصــحة التنظيميــة فــي المنظمــة مرتبطــة ارتباًطــ ويــرى الباحــث أنه ن 

تحـــافظ علـــى معنويـــاتهم وتشـــاركهم بالعـــاملين ورضـــاهم و  تهـــتمو مبدعـــة و  كلمـــا كانـــت القيـــادة واعيـــة
  .ور قدراتهم سيسهل عليها الوصول إلى أهدافها المرجوة وتط ،وتدعمهم ،وتشبع احتياجاتهم ،الرأي

  :مستويات الصحة التنظيمية  .2.2.5
 

للصحة التنظيمية عدد من المستويات  ولكـل واحـد مؤشـراته الدالـة عليـه ، فالصـحة التنظيميـة        
، اآلخرينديـد بالعقـاب وعـدم الثقـة بـالمحدودة ال تحترم األفراد ، وفيها انتهاك الستعمال السـلطة ، الته

ســيادة قــيم الشــك بــين العــاملين ، االتصــاالت مغلقــة ، أمــا الصــحة التنظيميــة الفقيــرة أو الضــعيفة فــإن 
نمـــوذج اإلدارة فيهـــا اســــتبدادي ، واالهتمـــام بالعمـــل علــــى حســـاب البعـــد اإلنســــاني ، وال وضـــوح فــــي 

ة المحمومـة فـإن األهداف وتتميز بضـعف روابـط الثقـة بـين العـاملين ، وفـي مسـتوى الصـحة التنظيميـ
نمــط القيــادة أبــوي ســلبي والعالقــات تقــوم علــى الفرديــة وٕاجبــار العــاملين علــى اإلذعــان ، وفيمــا يتعلــق 

يجابيــة ، وطبيعــة الحــوار محــدود ة أبويــة إا مــا تكـون القيــادبمسـتوى الصــحة التنظيميــة المتوســطة غالًبــ
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تأكـــد ، ولكنهـــا قابلـــة للتحـــرك نحـــو بــين القائـــد والعـــاملين والتوجهـــات مشوشـــة ، والثقـــة يســودها عـــدم ال
وتتميــز الصــحة التنظيميــة الممتــازة بــاحترام العــاملين ) Laub,  2004 (46:تحقيــق مســتقبل أفضــل

ــــــ ا مــــــا تســــــودها أجــــــواء الثقــــــة ، وطبيعــــــة االتصــــــاالت مفتوحــــــة ومشــــــاركتهم فــــــي صــــــنع القــــــرار غالًب
,p30)2003 (Hill  لون باالهتمــام ويشــاركون وفــي مســتوى الصــحة التنظيميـة المثاليــة يشــعر العــام

,  2001:27(فــي اتخــاذ القــرارات ، والقيــادة فاعلــة وتعمــل بــروح الفريــق ، والمنظمــة جاذبــة ، ومحفــزة

Rue.(  

 لمـــدى تـــوافر أبعـــاد اتـــي تتمتـــع بـــه المنظمـــة تبًعـــعلـــى مســـتوى الصـــحة التنظيمـــي ال االســـتدالليمكـــن 
وهـي كمــا  ، Wolff, 2003)  (13:الصـحة التنظيميـة فيهـا، وتقسـم إلـى سـتة مســتويات كمـا ذكرهـا

  :يأتي

�ظ������ ا����و���� .1�قــيم األفــراد وال يســعى لتطــويرهم، وال  هــذا المســتوى ال يحتــرم : ا������ ا�
عنـد أي مسـتوى إداري فـي  ، وتعـد القيـادة مفقـودةاالعتبـاروال يأخـذ أفكـارهم بعـين  ،يسـتمع لألفـراد

 وأفـراد المنظمـة ال  لسـلطة فـي أسـوء حالتهـا،وتسـتخدم ا ،منزوعـة األفـرادحقـوق  المنظمة، لـذا فـإن
يولـد عــدم  يعرفـون خطـى سـير المنظمـة ويسـودها منـاخ سياســي، ويـتم التركيـز علـى العقـاب ممـا

 والعـاملون يشـككون. ثقـة فـي البيئـة التنظيميـة، وعـدم تواصـل أو تـرابط بـين العـاملين والمشـرفين

بــين األفــراد  االتصــالون قنــوات ويهتمــون بمصــالحهم الشخصــية فقــط، لــذلك تكــ اببعضــهم بعًضــ
يكـون فيهـا تطــوير ومحافظـة علـى عــاملين  ، ومـن المســتحيل أنْ باالسـم" منظمــة"وتسـمى  مقفلـة،

بالصــحة التنظيميـة إلنجــاز التغييــرات المطلوبـة وتكــون الرؤيـة المســتقبلية لهــذه  منتجـين يتمتعــون
 .المنظمة مشكوك في أمرها

�ظ������ ا�"��!� � .2�المســتوى مــن الصــحة التنظيميــة بعــدم  ملون عنــد هــذايشــعر العــا : ا������ ا�

ــقــيمهم،  احتــرام القــرارات فــي المســتويات العليــا،  ، وتتخــذاوتســتغل جهــودهم دون تطــويرهم مهنًي
قـادرون علـى التغييـر،  مفروضة من اإلدارة العليا، والعـاملون ال يشـعرون بـأنهم استبداديةوالقيادة 

الجمـاعي معــدوم  وش، والعالقـات فرديــة، والتعـاونواألهـداف غيـر واضـحة وأســلوب التوجيـه مشـ
ضــعيف  وااللتــزاموالدافعيــة منقوصــة . وبيئتهــا تتميــز بضــعف التــرابط وضــعف الثقــة بــين العــاملين

 هــا اســتبدادية يصــعب وجــود تطــوير فيهــا والمغلقــة، وينظــر لهــذه المنظمــة بأن  االتصــالوقنــوات 

 .صعبة التحقيقتحافظ على عامليها، وهناك حاجة للتغيير لكنها 
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�ظ���� ا���دودة .3�هـذا المسـتوى التـدريب لزيـادة أدائهـم مـن أجـل  يتلقى العـاملون فـي :  ا���� ا�
آلرائهــم لكــن مــن  االســتماعويــتم  مصــلحة المنظمــة، ولــيس لتطــويرهم علــى الصــعيد الشخصــي،

قيــادي الســائد والــنمط ال النـادر أن يؤخــذ بهــا، وتبقــى القــرارات المهمــة مـن مســؤولية اإلدارة العليــا،
بــأن  باســتمرار ســلبي والعالقــات تقــوم علــى الفرديــة ويســودها جــو مــن عــدم التأكــد، ويشــعر الفــرد

ســلبية  هــاتظهــر الضــغوط التنظيميــة، وينظــر للمنظمــة علــى أن  وهنــا يمكــن أنْ  ،عليــه إثبــات ذاتــه

 المنظمـةتعرض العاملين فيها لإلجبار واإلذعان، والتغييـر مطلـوب هنـا، ولكـن يصـعب تحقيقـه و 
 .بسبب وجود حاالت الضغط المستمرة استبداديفي طريقها للدخول إلى جو 

�ظ����� ا���و$�ط� .4�العـاملين فـي هـذه المنظمـة التـي يسـودها هـذا  وهنـا يـتم تحفيـز:   ا����� ا�
مـا تـأتي مـن  اوالقيـادة إيجابيـة، غالًبـ المستوى من الصحة التنظيمية، ويهتمـون بـروحهم المعنويـة،

وتكـون التوجيهـات مشوشـة  ليا في المنظمة، ويوجد تحاور محدود بين العاملين والقـادة،اإلدارة الع
 االتنظيميــة فيســودها أحياًنــ أحيانـًا، وأن هنــاك مســتوى مــن العمـل التعــاوني والجمــاعي، أمــا الثقافـة

معينـة مـن األفـراد،  بـين مجموعـات امفتوًحـ االتصـالجـو مـن عـدم التأكـد والمخـاطرة، ويكـون هنـا 
يصـعب تحقيقـه  بـه، لكـن امرغوًبـ ان بشكل محفز، ويكون التغيير أمرً المنظمة تجذب العاملي وهذه
نحـو تحقيـق  خصبة للتحـرك االتي تسود هذه المنظمة تعد أرضً  غلب األحيان، وهذه األجواءأفي 

 .صحة تنظيمية أفضل في المستقبل الذي ينتظرها

�ظ���� ا����	زة .5�قـيمهم، والقـادة  بـاحتراما المسـتوى التنظيمـي هذ يشعر العاملون في :  ا���� ا�
عمليــــة صــــناعة القــــرارات واتخاذهــــا،  يســــتمعون فــــي معظــــم األحيــــان للعــــاملين، ويشــــاركونهم فــــي

األفــراد العمــل الجمــاعي  ويســمح جــو هــذه المنظمــات بجعــل العــاملين يحققــون أهــدافهم، ويفضــل
مفتوحــة بــين  االتصــالوتكــون قنــوات  وتســود البيئــة التنظيميــة هنــا الثقــة المتبادلــة بــين أفرادهــا،

 العــاملين فيهــا وقيــادة المنظمــة، وهنــا تكــون روح المبــادرة الموجهــة التــي تســتقطب المستشــارين
والعــــــاملين المحفـــــــزين الـــــــذين يرغبـــــــون بـــــــالتغيير كعمليـــــــة مســـــــتمرة مهمـــــــة لمواجهـــــــة التحـــــــديات 

 .المستقبلية لهذه المنظمة يقود لنظام صحي مثالي والصعوبات، والنظرة

�ظ������� ا��&	������ .6�فـــي هـــذا المســـتوى مـــن الصـــحة التنظيميـــة ن يشـــعر العـــاملو  وهنـــا :ا������� ا�
 اتخـاذويـتم  ،فيمـا بيـنهم اقويـة جـدً  الكامـل لقـيمهم ووجـودهم وأفكـارهم، والعالقـات تكـون باالهتمـام

ها فــي جميــع مسـتويات الـة فــيالقـرارات المهمـة بالتعــاون مـع العـاملين والقــادة، لـذا تكــون القيـادة فعّ 
والجماعــات تعمــل  وتــوجههم نحــو تحقيــق األهــداف التنظيميــة، ،وتمكــن العــاملين فيهــا ،المنظمــة
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تعبــر  التـي التنفيــذيينبـروح الفريـق، وهنــا تكـون الثقــة الكاملـة بــين العـاملين والمشــرفين والمـديرين 
 المنظمـة تعـدالة داخل المنظمة، وهذه مفتوحة وفع  االتصالعن الثقافة التنظيمية، وتكون قنوات 

 اا، وينظـر لهـذه المنظمـة أيًضـالمحفـزين بمسـتوى أفضـل وعـٍال جـدً  جذابة وتسعى لجذب العاملين
 وألبعد الحدود وتتمتع بصحة تنظيمية مثالية اإيجابية جدً  هابأن. 

ويـــرى الباحـــث مـــن خـــالل مســـتويات الصـــحة التنظيميـــة الســـابقة أن مســـتوى الصـــحة التنظيميـــة 

كمـن فـي ت الصـحة التنظيميـةف، لـذلك حسـب طبيعـة عمـل كـل منظمـة  يختلف من منظمة ألخرى
اهتمام المؤسسة بالعـاملين ومسـتوى رضـاهم الـوظيفي ، ورفـع روحهـم المعنويـة والـذي بـدوره مدى 

  .يعزز االنتماء للمؤسسة التي يعملون بها ، ويسعون بكل حماسة لتحقيق أهدافها 
  :الصحة التنظيميةأبعاد  .2.2.6

 دارســـون فـــي مجـــال الصـــحة التنظيميـــة إلـــى العمـــل علـــى تصـــميم مقـــاييس لقيـــاسالبـــاحثون وال انـــدفع
المتزايــد فـي موضــوع الصـحة التنظيميــة،  اهتمـامهممسـتوياتها داخـل المنظمــات المختلفـة، وذلــك لشـدة 

قــاموا بــإجراء العديــد مــن الدراســات الهادفــة لرفــع مســتوى الصــحة التنظيميــة فــي هــذه المنظمــات  قــدف
 :وتطويرهـــا مـــا يـــأتي المقـــاييسومـــن أهـــم هـــذه المحـــاوالت فـــي تصــميم هـــذه ) 2005:17، النعيمــات(

 بتطـــــــوير مقيـــــــاس للصـــــــحة التنظيميـــــــة مـــــــن خـــــــالل مجموعـــــــة (Neugebauer,2000:38)قــــــام  
طبــق هــذا المقيــاس علــى مراكــز العنايــة بالطفــل لقيــاس فاعليتهــا مــن خــالل األبعــاد . مــن االســتبانات

  :اآلتية
 رارات،قال واتخاذالتفاعل بين الجماعات،يز، والرقابة، وتطوير العاملين، و التخطيط، والتقويم، والتحف(

 .)العمليات المالية، والتفاعل البيئي وٕادارةوحل المشكالت، 

يفحص مدى  لقياس الصحة التنظيمية اأنموذجً  (Saunders & Barker, 2001: 137) أعد  
أربعة  والتطوير التنظيمي من خاللنجاح المنظمة وتشخيص حالتها الصحية عند إجراء التغيير 

  :هي ،عوامل رئيسة
 .القـــــــائم علـــــــى وضـــــــوح رؤيـــــــة المنظمـــــــة ومهمتهـــــــا واتجاهاتهـــــــا): اإلســـــــتراتيجية(فـــــــن التخطـــــــيط •    

 فيمــا يخــص كفــاءتهم ومقــدار مــا يتمتعــون بــه مــن مهــارات ومعرفــة وتأهيــل ومقــدار: أفــراد المنظمــة•   
لتنظيمــــي، والتــــزامهم المبنــــي علــــى االرتبــــاط والرضــــا الــــتعلم، وتعاضــــدهم فــــي البحــــث عــــن التكامــــل ا

  .الوظيفي
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 .ٕاســـتراتيجيتهااألنظمـــة التـــي تعـــزز عمـــل المنظمـــة و وهـــي العمليـــات والهياكـــل و : عناصـــر التمكـــين•  
ـــــى المواءمـــــة بـــــين اإلســـــتراتيجية واألفـــــراد وعناصـــــر التمكـــــين مـــــن أجـــــل: القيـــــادة•  وكيـــــف تعمـــــل عل

  .الوصول إلى أداء متميز في المنظمة
 وضـع إطـار مفـاهيمي جديـد للصـحة التنظيميـة يعتمــدب  (Hoy & Hannum, 1997:290)  قـام

الصـحة  مبـادئالـداخلي للمنظمـة، وتتمثـل  علـى سـبعة أبعـاد تشـكل مجتمعـة أنمــاط الــسلوك والتنــسيق

ة والســالم. المحيطـة بهـا ويتعلـق بالعالقـة بـين المنظمــة والبيئــة: المســتوى المؤسسـي التنظيميــة؛ فــي
 فـي التعامـل مـع البيئـة بطريقـة تحـافظ علـى السـالمة التعليميــة وتعبر عـن مقـدرة المنظمـة: المؤسسية

وتـأثير المــدير، ويعبـر عـن مقــدرة . للمنظمـة والمسـتوى اإلداري، ويتعلـق بالتنـــسيق الــداخلي. لبرامجهـا
ويتعلــق بســلوك  كــل،وتشــكيل الهي. علــى أفعــال اإلدارة العليــا فــي هيكــل المنظمــة المــدير فــي التــأثير

ومعــايير األداء واإلجــراءات ودعــم المصــادر، ويـــشير  المــدير الــذي يركــز علــى المهــارات واإلنجــازات
الفنـي، ويتعلـق برسـالة المنظمـة ، حيـث  والمــستوى. المـواد الالزمـة إلنجـاز العمــل مـةومالءتوافر  إلـى

   .بإنجازاتهم ويفخرون ـايتعاون العاملون معً 
نظيمية صنفها في ثالثة محاور عشرة أبعاد للصحة الت) 32 :2011السوالمة (حدد مايلز في 

  :تيكاآل

 :وتتضمن ثالث أبعاد  ،احتياجات المهمة .1
تكون واضحة ومنطقية ومقبولة من قبل  األهداف يجب أنْ : التركيز على الهدف  _

 .العاملين 
ن على انسياب المعلومات بحرية ، حيث يحصل العاملو : المقدرة على التواصل  _

 .ال المعلومات التي يحتاجونها في أداء مهامهم ليوظفوها بشكل فعّ 

 .ا يكون توزيع السلطة منصفً  أنْ : كفاية السلطة بالشكل األمثل  _
 :وتتضمن ثالث أبعاد  ،احتياجات اإلصالح .2

 .ال استغالل قدرات العاملين بشكل فعّ : استغالل الموارد  _
 .ين ينجذبون ويتمنون البقاء فيها معرفة المؤسسة للعاملين الذ: التماسك  _
 .إظهار اإلحساس بالسعادة والرضا الجماعي : الروح المعنوية  _

 :وهي  ،بعاداحتياجات النمو، وتتضمن أربع أ .3
 .ابتكار طرق جديدة مثل السعي نحو أهداف جديدة : االبتكار  _
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ا بعض تظهر أيضً  نْ الة في بيئتها المحيطة وأتكون المؤسسة فعّ  أنْ : االستقاللية  _
 .االستقاللية تجاه القوى الخارجية 

 .جل النمو والتطور على تحقيق التغيرات المرغوبة من أتمتلك المقدرة  أنْ : التكيف  _
 .م في الكشف عن المشكالت الموجودةامتالك منهجية تسه:المقدرة على حل المشكالت  _
ا األبعاد حددً ما لتحليل مستوى الصحة التنظيمية مقياسً ) Nurit &Cohen,1991(طور  

وشملت هذه  ،عد االحتمالي القوي في عدم تمتع المنظمة بصحة تنظيميةذات الصلة بالبُ 
 :وهي  ،األبعاد قيم العمل والعاملين

الالمباالة في المنظمة ، التردد في اتخـاذ القـرار ، انخفـاض مسـتوى الثقـة ، وجـودة العمـل (
، التنـــاقص فــي الصــالحيات بـــين  ، واإلبــداع ، وعــدم وضــوح خطـــوط الســلطة والمســئولية

  ) .المستويات المختلفة 
 مقياسـًا لتحليـل مسـتوى الصـحة التنظيميـة فـي المنظمـة)   Cohen ,& Nurit 1991 (9:وطـوره

 هذا المقياس على مختلف المنظمات، حيث تقيس األبعاد ذات االحتمال القوي، بحيث يمكن تطبيق
 ما إذا كانت استجابة المبحوثين ذات مستوى عاٍل فيفي عدم تمتع المنظمة بصحة تنظيمية، ال سيّ 

 الالمبـاالة فـي المنظمـة، التـردد فـي اتخـاذ القـرار،:(وهذه األبعاد هي  ،بعاد عدم الصحةتأثير وجود أ

نقـص  عدم وضوح خطوط السلطة والمسؤولية وانخفاض المقدرة بسبب التخـوف واالضـطراب والقلــق،
المقيـاس  ، وقـد اعتمـدت الدراسـة هــذا)لعمـل، اإلسـراف فـي النفقـاتالمقدرة اإلبداعية، انخفاض جودة ا

 .يجابيةاإل لتطوير أداة الدراسة بعد تحويل بعض من فقراته من صيغتها السـلبية إلـى الصـبغة
 

 Organizational(في هذه الدراسة أبعـاد الصـحة التنظيميـة فقد تم اختيار   ،ا على ما تقدمواستنادً 
Health Inventory ( والتـي يرمـز لهـا)OHI  ( ّرهـا التـي طو)(Hoy , Tarter & Kottkamp, 

، حيــــث أنهــــا األقــــرب لموضــــوع ومجتمــــع  اللغــــة العربيــــة إلــــى) 2013الشــــريفي ، (وترجمهــــا  1991
الدراسـة ، وذلـك للوقـوف علـى واقـع الصـحة التنظيميـة فـي وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني المحافظــات 

  :والتي تمثلعليها هذه الدراسة  تطبق، والتي في دولة فلسطين    الجنوبية

يعنـــي هـــذا البعـــد ســـلوك القائـــد القـــائم علـــى االنفتـــاح واالحتـــرام والـــود والثقـــة المتبادلـــة ،  : االعتباريـــة

  .واالهتمام بالعاملين
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نجـاز وتحقيـق المهمـات مـن إلاعد مدى توجه القائـد نحـو العمـل و يقصد بهذا البُ  :المبادأة بالعمل  _
نجـازه ، وترسـيخ أنمـاط محـددة لـألداء، إالعمل ومستويات األداء المطلوب  يح توقعاتخالل توض

 .واالتصال وصنع القرار 

يعنــي شــعور العــاملين فــي المؤسســة باالنفتــاح والــود واالنتمــاء والثقــة ، وحـــب  :الــروح المعنويــة _
 عـن افتخـارهم فضـًال  ،العمل واالحترام والمسـاعدة بـين العـاملين ، وشـعورهم باالفتخـار لمؤسسـتهم

 .نجاز األعمال المكلفين بها إب

، ة للعمل ، عندما يطلبها العاملونيقصد به توفير ما يلزم من مواد وتجهيزات إضافي : دعم الموارد
                                                  .وتخصيص جزء من ميزانية المؤسسة لشراء المواد الضرورية لدعم العمل

  

   

  )15،ص2013, الشريفي(استنادا إلى  من تصميم الباحث التنظيمية الصحة أبعاد)6( شكل
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  المبحث الثاني  ملخص

مـن خـالل ، و هـذه الدراسـة وهـو الصـحة التنظيميـةتناول الباحث في المبحث الثاني المتغير التابع في 
هـا فقـط دتحـافظ علـى وجو  أنْ  علـىال تقتصـر  ة التنظيميـةالصـح لـى أن العرض السابق تـم التوصـل إ

مكانياتهــا بشــكل ، وتطـور مــن قــدراتها وإ م وتتكيـف مــع البيئــة المحيطــة بهــامـا يجــب عليهــا أْن تــتالءن وإ 
، التـــي توضـــح مفهـــوم الصـــحة التنظيميـــة، وقـــد اســـتعرض الباحـــث مجموعـــة مـــن التعريفـــات مســـتمر

، وختم المبحـث بعـرض أبعـاد الصـحة التنظيميـة  ومستوياتها  وأهميتها ، ومجاالت الصحة التنظيمية 
  .واألمن الوطني في المبحث التالي وعليه سيتم تناول موضوع وزارة الداخلية
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  وزارة الداخلية واألمن الوطني:  املبحث الثالث

  

  .تمهيد 

   .الرؤية والرسالة لوزارة الداخلية واألمن الوطني .3.2.1

  .مكونات وزارة الداخلية واألمن الوطني .3.2.2

   .وى األمن في قطاع غزةدارية والتنفيذية لقُ الهيكلية اإل .3.2.3
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  وزارة الداخلية واألمن الوطني :المبحث الثالث .3.3

  :  تمهيد

م، وقـــد 1994ليـــوم األول لقيـــام الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية ســـنة نشـــأت وزارة الداخليـــة منـــذ ا      
حظيت الوزارة باهتمام ورعاية القيادة السياسـية باعتبارهـا واحـدة مـن أهـم الـوزارات السـيادية لـدورها فـي 
تـوفير األمــن واألمــان للمــواطن الفلســطيني،  وتقــوم بتغييــرات هامــة وتســعى إلــى تطــوير قــدرات جديــدة 

للجمهـور الفلسـطيني بانضـمام جميـع األجهـزة  ، وتوفير خدمة أمنية أكثـر شـموًال  دورهافي سبيل تنفيذ 

ــــة  ــــة ركــــائز الدول ــــام بــــدورها األساســــي المتمثــــل بحماي ــــى القي األمنيــــة تحــــت مســــؤوليتها، باإلضــــافة إل
األساسية، وصون حقوق وحريات المواطن، وضمان عيش الجمهور الفلسطيني بأمـان وثقـة، والتطلـع 

  .ل واعدنحو مستقب
تبــاع أقصــر الطــرق اادة االعتبــار لمواطنيهــا مــن خــالل وضــعت وزارة الداخليــة نصــب عينهــا إعــ    

إلنجاز المعامالت، حيث وضعت لذلك خطـة البنـاء التنظيمـي والهيكلـي واسـتطاعت فـي زمـن قياسـي 

الفلسـطيني  األمنيـة والمدنيـة التـي تقـدم الخدمـة إلـى المـواطنأيسر الخدمات المتعلقة بالشـؤون  إيصال
كإصــــدار جــــواز الســــفر الفلســــطيني الــــذي وضــــع حــــد لمعانــــاة المــــواطن فــــي المطــــارات والــــدول التــــي 
يقصـــدها، كمـــا اهتمـــت الـــوزارة بتنظـــيم الحيـــاة المدنيـــة مـــن خـــالل رعايـــة ومتابعـــة منظمـــات المجتمـــع 

يريـــة شـــأت مدالمـــدني وقـــدمت مشـــاريع القـــوانين لتنظـــيم الحيـــاة المدنيـــة، أمـــا مـــن الناحيـــة الفنيـــة فقـــد أن
مديريات الوزارة بشبكة حاسوب  مركزية وفـق أحـدث الـنظم العالميـة  جميعالحاسوب التي قامت بربط 

  .المستخدمة في هذا المجال 
لقــد ســارت وزارة الداخليــة كبقيــة الــوزارات الفلســـطينية بخطــين متــوازيين، خــط البنــاء والتطـــوير        

تعمـدت فـي السـنوات األخيـرة وقـف عمليـة النهـوض التـي  وخط مواجهة سياسة إسرائيل العدوانية التـي
وذلــــك بإعاقــــة عملهــــا مــــن خــــالل  ؛ازارة الداخليــــة خصوًصــــوو  اتنشــــدها المؤسســــة الفلســــطينية عموًمــــ

اإلجتياحات أو القصف وتدمير مقار الوزارات المدنية واألمنيـة مخـالفين بـذلك كـل االتفاقيـات الموقعـة 

  .ت الدوليةوضاربين بعرض الحائط كافة القرارا
وزارة الداخليــــــة الفلســــــطينية مؤسســــــة وطنيــــــة ســــــيادية ، ذات مســــــؤولية أخالقيــــــة واجتماعيــــــة         

وواجبــات مدنيــة وأمنيــة، تســاهم فــي تطــوير مجتمــع حــر وديمقراطــي فــي دولــة فلســطينية مســتقلة ذات 
رة تحظـــى ســـيادة، عـــن طريـــق تـــوفير األمـــن واألمـــان وفـــرض ســـيادة القـــانون وٕانشـــاء بنيـــة أمنيـــة مســـتق

  .باالحترام والدعم على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي
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تقــوم الــوزارة باإلشــراف علــى حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة واحترامهــا وفــق مبــادئ القــانون الــدولي 
والتشـريعات المحليـة، وتسـاهم فـي تعزيـز وترسـيخ الهويـة الوطنيـة الفلسـطينية وصـون حقـوق وواجبــات 

ــــون أو الجــــنس أو الــــدين أو العــــرق أو المعتقــــد، فــــالجميع المواطنــــة دون أي ت ــــى أســــاس الل مييــــز عل
  ). 2018: موقع وزارة الداخلية( .نالقانو سواسية أمام 

  الرؤية والرسالة والقيم واالستراتيجيات لوزارة الداخلية واألمن الوطني  .3.2.1

 : الوزارة رؤية •

 .والتميز بتقديم الخدمات المدنيةالوصول ألعلى حاالت األمن وحماية الحريات العامة 
 :الوزارة  رسالة •

تســعى وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني للحفــاظ علــى أمــن المجتمــع الفلســطيني وحمايــة حريتــه العامــة، 
المدنيـــة  الـــوطن والمـــواطن مـــن المخـــاطر الداخليـــة والتهديـــدات الخارجيـــة، وتقـــديم الخـــدمات وحمايـــة

 .تية تواكب التطور، بالتكامل مع الجهات المختصةبيئة مؤسساي وتنظيم العمل األهلي، ف
  ).اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير، غزة2017 - 2021:واألمن الوطني  الخطة اإلستراتيجية لوزارة الداخلية( 

 

   :وزارة الداخلية واألمن الوطنيمكونات  .3.2.2

طني الفلســطيني، الــو  تتــألف قــوى األمــن الفلســطيني مــن قــوات األمــن الــوطني، وجــيش التحريــر     
 وقــــوى األمــــن الــــداخلي، والمخــــابرات العامــــة، وأي قــــوة أو قــــوات أخــــرى موجــــودة أو تســــتحدث تكــــون

لعــام ) 8(لقــانون الخدمــة فــي قــوى األمــن الفلســطيني رقــم ) 3(المــادة رقــم (ضــمن إحــدى القــوى الثلــث 
  )م2005
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#$% )5(tu1: )@B$@1ى ھm gIkا Vd@[ZB9.ا 
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  :الشق العسكري لوزارة الداخلية واألمن الوطني 

وهي المكلفة بحفظ األمن داخل البلد ومنـع الجريمـة والتصـدي ألي عـدوان خـارجي يقـع علـى أراضـي 
ــــة وشــــرطية وعســــ ،الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية كرية وٕادارات مركزيــــة وهــــي عبــــارة عــــن أجهــــزة أمني

  :، واإلدارات المركزية تتكون من التالي ) عسكرية(
تعمــل علــى تــوفير االحتياجــات التشــغيلية والرأســمالية لــوزارة الداخليــة  :الشــئون اإلدارة المركزيــة  .1

حيــث تتكـــون مـــن إدارتــين إحـــداهما للمشـــتريات  ،وهــي الـــنمط المعتمــد فـــي الشـــق العســكري عـــادة

م ، ويـرأس هـذه اإلدارة مـديرا عامـا 2002وقـد تـم تطبيـق هـذا النظـام عـام وأخـرى للمسـتودعات ـ 

وزارة الداخلية واألمن الوطني

الشق المدني القائد العام لقوات 
األمن الوطني

المديرية العامة للخدمات الطبية

المفوضية العامة للتوجيه الوطني

قوات األمن الوطني

اإلدارة العامة للحاسوب واإلتصاالت 
العسكرية

اإلدارة العامة للمالية المركزية

هيئة التنظيم واإلدارة

مدير عام قوى األمن 
الداخلي

جهاز الشرطة 

المديرية العامة للدفاع المدني

جهاز األمن الداخلي

جهاز األمن والحماية

المخابرات العامة

اإلدارة العامة للمعابر

لمستشارونا

مدير عام مكتب الوزير

اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعالم

اإلدارة العامة للعمليات المالكزية

كلية الرباط الجامعية اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير

المديرية العامة للتدريب المديرية العامة لإلصالح والتأهيل

اإلدارة العامة للمالية المركزية

اإلدارة العمة لإلمداد والتجهيز

لمراقب العاما

هيئة التنظيم واإلدارة

هيئة القضاء العسكري
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ويعمل على اإلشراف على دوائر المشـتريات والمسـتودعات بمختلـف أجنحـة  ،من الشق العسكري
 .وزارة الداخلية 

تشـــرف هـــذه اإلدارة علـــى تعيـــين ونقـــل وترقيـــة وترفيـــع لمـــوظفي وزارة الداخليـــة : اإلدارة والتنظـــيم  .2

ام اإلدارة اإلشــراف علــى شــؤون المــوظفين بمختلــف أجنحــة ، وقــد كــان لمــدير عــالــوطنيواألمــن 
مرجعيتـه الشـق المـدني ديـوان المـوظفين  ن ، حيـث إالوزارة المختلفـة سـواء المـدني منهـا والعسـكري

وقــد تــزامن تشــغيل اإلدارة مــع صــدور  ،العـام ، أمــا مرجعيــة الشــق العســكري فهــي اإلدارة والتنظـيم
م بـــــدمج أجنحـــــة وزارة الداخليـــــة 2002عـــــام  -رحمــــه اهللا-الســـــلطة ياســـــر عرفـــــات  قــــرار رئـــــيس

 .والشرطة واألمن الوقائي والدفاع المدني مع الشق المدني في وزارة الداخلية 

 :الشئون المالية المركزية  .3
وهـــي عـــادة موازنـــة تجميعيـــة تتكـــون مـــن  ،تعمـــل علـــى إعـــداد الموازنـــات العامـــة لـــوزارة الداخليـــة

، ويــرأس اوازنـات أجنحـة وزارة الداخليـة والشـرطة والــدفاع المـدني واألمـن الوقـائي سـابقً مجموعـة م

وعليـه تقـع مسـئولية  ،يشـرف علـى نفقـات وٕايـرادات وزارة الداخليـة مجتمعـة اعامً  اهذه اإلدارة مديرً 
  .)63:2015سالمة ،(واإليراد بمختلف أجنحة الوزارة  اإلدارة المالية للوزارة ومراقبة اإلنفاق

  :وهي ،وتتبع األجهزة األمنية والعسكرية تحت إشراف وقيادة وزير الداخلية واألمن الوطني     
 ": وزارة الداخلية"قوى األمن الداخلي  .1

هيئـة أمنيـة نظاميـة تـؤدي وظائفهـا وتباشـر اختصاصـاتها برئاسـة " :هـان من الداخلي على أتعرف قوى األ
وهــو الــذي يصــدر القــرارات الالزمــة إلدارة عملهــا  ،مــن الــداخليوزيــر الداخليــة وقيــادة مــدير عــام قــوى األ

  ).10مادة : 2005قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية، ( وتنظيم شئونها كافةً 
  ):2009اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني المقترح مصريًا، (صالحيات ومهام قوى األمن الداخلي 

 . ألخالق الفاضلةحفظ النظام العام، والحفاظ على اآلداب وا .1
 . حماية أمن المواطن وحقوقه وحرياته، والمؤسسات العامة والخاصة .2
 . تنفيذ واحترام القانون .3
 . القيام بأعمال الدفاع المدني واإلنقاذ وٕاطفاء الحرائق .4
 . أعمال وصور التجسس داخل الوطن جمبعمكافحة  .5
 . رجيةالمحافظة على الجبهة الداخلية من أي اختراقات أو تهديدات خا .6
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تنفيــذ األحكـــام القضـــائية أو أي قـــرارات قانونيـــة صــادرة عـــن الســـلطة ذات االختصـــاص، وفـــق مـــا  .7
 . ينص عليها القانون

 :األمن الوطني  قوات .2
هيئة نظامية أمنية ذات صبغة عسـكرية مهيكلـة بتشـكيالت ميدانيـة و كتائـب و تنحصـر وظيفتهـا فـي 

والسـهر علـى حفـظ األمـن والنظـام العـام ، وتـؤدي الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمـع 
  . والحريات العامة اإلنسانواجبها ضمن الحدود التي رسمها القانون من احترام حقوق 

  ).http://www.nsf.ps .قوات األمن الوطني :لكتروني الموقع اإل(
  :مهام قوات األمن الوطني 

ة في تعميرها والمساعدة في مواجهة الكوارث حماية سيادة البالد، وتأمين سالمة أراضيها، والمشارك .1
ــاالطبيعيــة، وذلــك  للحــاالت التــي يجــوز بهــا االســتعانة بقــوات األمــن الــوطني فــي المهــام الغيــر  وفًق

 . عسكرية
تنفيــذ األحكــام القضــائية واألوامــر الصــادرة عــن الســلطة ذات االختصــاص فمــا يتعلــق بقــوى األمــن،  .2

 . وفق النظام والقانون العسكري
 . ية الوطن من أي اعتداء خارجيحما .3
لحـاالت الطـوارئ  مواجهة التهديدات الخارجية والداخليـة فـي منـاطق انتشـارها وتشـترك فـي التصـدي .4

 . المحددة دستورًيا

 : المخابرات العامةقوى  .3

 هيئــة أمنيــة نظاميــة مســتقلة تتبــع للــرئيس، تــؤدي وظائفهــا وتباشــر "  :هــاتعــرف قــوة المخــابرات العامــة بأن
صاصــاتها برئاســة رئيســها وتحــت قيادتــه، وهــو الــذي يصــدر القــرارات الالزمــة إلدارة عملهــا وتنظــيم اخت

  )13مادة : 2005قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية، " (شئونها كافة 
  )8،9،10مادة : 2005قانون المخابرات العامة، ( :مهام وصالحيات المخابرات العامة

بممارســة األنشــطة والمهــام األمنيــة خــارج الحــدود الجغرافيــة  لفــة رســمًيار المخــابرات الجهــة المكتعتبــ .1
 . لفلسطين

تمـارس المخـابرات مهــام أمنيـة محـددة داخــل الحـدود الجغرافيـة لدولــة فلسـطين السـتكمال اإلجــراءات  .2
 . والنشاطات التي بدأت بها خارج الحدود

  : وتتولى المخابرات المهام التالية
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ــــدابير الالزمــــة اتخــــاذ .1 أعمــــال تعــــرض أمــــن وســــالمة فلســــطين للخطــــر واتخــــاذ  للوقايــــة مــــن أي الت
 . ألحكام القانون جراءات الالزمة ضد مرتكبيها وفًقااإل

ت الكشــف عــن األخطــار الخارجيــة التــي مــن شــأنها المســاس بــاألمن القــومي الفلســطيني فــي مجــاال .2
 . ستقالله ومقدراتهأعمال أخرى تهدد وحدة الوطن وأمنه وا التجسس والتآمر والتخريب أو أي

 أعمـــال تهـــدد الســـلم واألمـــن المشـــابهة لمكافحـــة أي التعـــاون المشـــترك مـــع أجهـــزة الـــدول الصـــديقة .3
  . المشترك أو أي من مجاالت األمن الخارجي، شريطة المعاملة بالمثل

إلــى العديـد مـن المؤسســات  م2005لسـنة ) 8(كمـا أشـار قـانون الخدمــة فـي قـوى األمــن الفلسـطيني رقـم 
  : وأهمها ،تتبع للرئاسة وتمارس اختصاصاتها على جميع منتسبي القطاع األمن التي

 :م2007الهيكلية اإلدارية والتنفيذية لقوى األمن في قطاع غزة قبل يونيو   3.3.2
/ لت تبعيـة قـوى األمـن الفلســطينية فـي هيكـل السـلطة الوطنيــة الفلسـطينية قضـية إشـكالية داخليــةشـكّ 

ســواء، حيــث شــغل الــرئيس الراحــل ياســر عرفــات منصــب وزيــر  ة علــى حــدٍ خارجيــ/ داخليــة وداخليــة
م إلــى أن صــدر المرســوم 01/07/1994الداخليــة بموجــب التشــكيل الــوزاري األول الصــادر بتــاريخ 

والــذي قضــى بإلحــاق جهــاز الشــرطة  ،م27/06/2002م بتــاريخ 2002لســنة ) 12(الرئاســي رقــم 
عنهـا مباشـرة،  لـم يعـد الـرئيس ياسـر عرفـات مسـؤوًال لداخليـة و واألمن الوقائي والـدفاع المـدني بـوزارة ا

  . وبقيت قوات األمن الوطني وجهاز المخابرات العامة تتبع للرئاسة الفلسطينية
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية هــي  فــي شــهر ينــاير أعلــن أن  د تــولي الســيد محمــود عبــاس وتحديــًدابعــ

حصــر امتالكهــا فــي األجهــزة المختصــة داخــل  وأن  ،حةالجهــة الوحيــدة المكلفــة بــامتالك القــوة المســل
منــه لاللتــزام بالترتيبــات األمنيــة المترتبــة علــى  أحــد أولوياتــه، وذلــك ســعًيا الســلطة الفلســطينية يمثــل

السلطة الوطنية الفلسطينية على النحو الذي تحدده المرحلة األولى من خطة خارطة الطريـق، وفـي 
والجــدول التــالي يوضــح هيكليــة قطــاع األمــن بموجــب قــانون  .إطــار سلســلة مــن عمليــات اإلصــالح

  : الخدمة في قوى األمن الفلسطيني
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  المخابرات العامة  قوات األمن الداخلي  قوات األمن الوطني  المحور

  جهاز أمني نظامي  عسكري نظاميجهاز   التعريف
جهـــاز أمنــــي نظـــامي مســــتقل يخضــــع 

  إلشراف الرئيس

  وزير الداخلية  وزير األمن الوطني  اإلدارة السياسية
حيـث (رئـيس جهـاز المخـابرات العامـة 

يتمتـــع بدرجـــة وزيـــر وال يعتبـــر عضـــوًا 
  )في مجلس الوزراء

  المخابرات العامة رئيس جهاز  مدير عام األمن الداخلي  القائد األعلى  القيادة

  بموجب مرسوم رئاسي  آلية التعيين
بموجـــب مرســــوم رئاســــي بنــــاء 

  على تنسيب مجلس الوزراء
  بموجب مرسوم رئاسي

  مدة الوالية
ثــالث ســنوات، مـــع إمكانيــة التمديـــد 

  لمدة سنة واحدة
ثـــــالث ســـــنوات، مـــــع إمكانيـــــة 

  التمديد لمدة سنة واحدة
ثــــالث ســـــنوات، مـــــع إمكانيـــــة التمديـــــد 

  نة واحدةلمدة س

  الصالحيات

يصدر القرارات الالزمة إلدارة 
وتنظيم العمل كافة، وفقًا ألحكام 
  القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه

يصـــدر القـــرارات الـــالزم إلدارة 
  وتنظيم شؤون العمل كافة

يصـــدر القـــرارات الـــالزم إلدارة وتنظـــيم 
  شؤون العمل كافة

  .انون الخدمة لقوى األمن الفلسطينياعتماداً على ق بواسطة الباحث جردالمصدر 

  

  المبحث الثالث ملخص

المجتمـع الــذي تمـت عليـه هـذه الدراســة وهـو وزارة الداخليـة واألمــن  المبحــث الثالـث تنـاول الباحـث فـي
باعتبارهــا  وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني لــى أن مــن خــالل العــرض الســابق تــم التوصــل إ، و الــوطني 

فــي تــوفير األمــن واألمــان للمــواطن، وتــوفير خدمــة أمنيــة  لــدورها لفلســطينيةاواحــدة مــن أهــم الــوزارات 
للجمهــور الفلســطيني بانضــمام جميــع األجهــزة األمنيــة تحــت مســؤوليتها، باإلضــافة إلــى  أكثــر شــموًال 

القيــام بــدورها األساســي المتمثــل بحمايــة ركـــائز الدولــة األساســية، وصــون حقــوق وحريــات المـــواطن، 
، وقـد اسـتعرض الباحـث وثقـة، والتطلـع نحـو مسـتقبل واعـد ر الفلسـطيني بأمـانوضمان عـيش الجمهـو 

قـوى األمـن  مكوناتهـا،، ، رؤيتهـا ، رسـالتها وزارة الداخليـةمجموعة من التعريفـات التـي توضـح مفهـوم 

فـي وزارة الداخليـة واألمـن  الهيكليـة االداريـة وهيكليـة قطـاع األمـنوخـتم المبحـث بعـرض   الفلسطيني،
  .التالي الفصلفي  الدراسات السابقةوعليه سيتم تناول موضوع  الوطني،
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  الدراسات السابقة الفصل الثالث

  
  :تمهيد

 حيـــث تـــمّ  ،اســـتعراض األدبيـــات والدراســـات الســـابقة المرتبطـــة بموضـــوع الدراســـةهـــدف هـــذا المبحـــث 
رى ، ومجموعـــة أخـــالقيـــادة اإلبداعيـــة قة التـــي تناولـــت موضـــوععـــرض مجموعـــة مـــن الدراســـات الســـاب

لسـطينية، دراسـات دراسـات ف :إلى ثالث أقسـام، وهـي هاتقسيم ، وتمّ تناولت موضوع الصحة التنظيمية

  .إلى األقدم حسب تاريخ نشرها، ودراسات أجنبية وتم ترتيبها من األحدث عربية
  .حثية للدراسة في نهاية الفصلعمل فجوة ب تمّ  ومن ثمالباحث بالتعليق على الدراسات السابقة  قامو 
  

  ا.AC8Z( ا.-را*8ت =ZA@82ت) (7 6-ول

  المجموع  الصحة التنظيمية  القيادة االبداعية  

  5  المحليةالدراسات 
2012 -2017  

1  
1996  

6  

  7  الدراسات العربية

2004 -2016  

10  

2010 -2017  

17  

  4  الدراسات األجنبية
2006 -2018  

9  
2001 -2015  

13  

  16  20  36  
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  : القيادة اإلبداعيةالتي تناولت موضوع  الدراسات السابقة .3.1

  : المحليةالدراسات  .3.3.1
 

القيــادة اإلبداعيـة وعالقتهــا بتعزيــز الدافعيــة لــدى معلمــي " :بعنــوان )2017( دراسـة أبــو كلــوب .1

  "المدارس الثانوية في وزارة التربية والتعليم العالي بمحافظات غزة

واقــع القيــادة اإلبداعيــة وعالقتهــا بتعزيــز الدافعيــة لــدى معلمــي المــدارس إلــى هــدفت الدراســة التعــرف 
الثانويــة فــي وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي بمحافظــات غــزة، وفــي ســبيل هــذه الغايــة قــام الباحــث تطبيــق 

ــــى عينــــة طبقيــــة عشــــوائية قوامهــــا" االســــتبانة "الدراســــة  أداة مــــنهج الوصــــفي ال ا، مســــتخدمً )268(عل
  .التحليلي

 :أهمها ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج

تتوافر في مديري المدارس الثانوية في وزارة التربيـة والتعلـيم بمحافظـات غـزة  اإلبداعيةواقع القيادة  •
  .)كبيرة(، وبدرجة موافقة %) 73.523(بنسبة 

فـي وزارة التربيـة والتعلـيم  مسـتوى تعزيـز الدافعيـة لـدى معلمـي المـدارس الثانويـة أن  اأيًضـ وأظهرت •

 .) كبيرة(وهو بدرجة موافقة %) 74.578(بمحافظات غزة جاءت بنسبة 
القيـــادة اإلبداعيـــة للمـــديرين ودورهـــا فـــي تعزيـــز ســـلوك " :بعنـــوان) 2016(دراســـة أبـــو نعمـــة .2

  ."المواطنة التنظيمية للمعلمين في المدارس الثانوية بمحافظات غزة

وى القيـــادة اإلبداعيـــة لمـــديرين المـــدارس الثانويـــة بمحافظـــات غـــزة مســـتإلـــى هـــدفت الدراســـة التعـــرف 
الجــنس، مكــان العمــل، ســنوات الخدمــة، (لمتغيــر ا علمــين تبًعــوعالقتهــا بســلوك المواطنــة التنظيميــة للم

عنـد  اإلبداعيـةتقديرات المعلمـين لمسـتوى القيـادة  إلىلتعرف اكما هدفت ) لتخصص، المؤهل العلميا
علــــــى عينــــــة " االســــــتبانة "الدراســــــة أداةتطبيــــــق بهــــــذه الغايــــــة قــــــام الباحــــــث  المــــــديرين، وفــــــي ســــــبيل

  .المنهج الوصفي التحليلي اومعلمة، مستخدمً  امعلمً ) 433(قوامها
 :أهمها  ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج

بـــين متوســـطات تقـــديرات المعلمـــين  إحصـــائيةطرديـــة موجبـــة ذات داللـــة   ةارتباطيـــوجـــود عالقـــة  •

مـــديرين لســـلوك المواطنـــة ال تومتوســـطات تقـــديرا لـــدى المـــديرين اإلبداعيـــةة لدرجـــة تـــوافر القيـــاد
 .التنظيمية
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القيــادة اإلبداعيــة فــي تحســين مســتوى الثقافــة التنظيميــة  دور" :بعنــوان) 2016(دراســة ســاعد .3

  "في وزارة الصحة الفلسطينية

ن فـي وزارة الصــحة  مـدى تـوافر ســمات القيـادة اإلبداعيـة لـدى المسـئولينإلـى هـدفت الدراسـة التعـرف 
مستوى الثقافـة التنظيميـة الســائدة فــي وزارة الصـحة الفلسـطينية، كمـا هـدفت  إلىالفلسطينية، والتعرف 

التنظيميـة بــوزارة الصـحة الفلســطينية، وفــي  إلـى اختبــار طبيعـة العالقــة بــين القيـــادة اإلبداعيــة والثقافـــة
ـــــة طبقيـــــة عشـــــوائية  علـــــى" االســـــتبانة "ة الدراســـــ أداةتطبيـــــق بســـــبيل هـــــذه الغايـــــة قـــــام الباحـــــث  عين

  .ا المنهج الوصفي التحليليمستخدمً و ، )178(قوامها
 :أهمها ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج

•  نســـبة القيـــادة اإلبداعيـــة لـــدى المســـئولين فـــي وزارة الصـــحة الفلســـطينية بالمحافظـــات الجنوبيـــة  أن
)80.6%(. 

•  بالمحافظــــات الجنوبيــــة بلــــغ  ة الفلســـــطينيةزارة الصــــحلتنظيميــــة الســــائدة فــــي و مســـتوى الثقافــــة ا أن
75.4)%(. 

بأبعادهــا المختلفــة وبــين  هنــاك عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصــائية بـــين القيـــادة اإلبداعيـــة اوأيًضــ  •
 .الدرجة الكلية للثقافة التنظيمية السـائدة فـي وزارة الصـحة الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية

لـدى مـديري المـدارس  اإلبداعيـةدرجـة تـوفر سـمات القيـادة "  :بعنوان) 2014(دراسة األسطل  .4

المهنــي للمعلمــين مــن وجهــة نظــر المعلمــين فــي محافظــات شــمال  باإلبــداعالثانويــة وعالقتهــا 

 " .غزة

تــــوفر ســـمات القيــــادة اإلبداعيــــة لـــدى مــــديري المــــدارس الثانويــــة  درجــــة إلـــىالدراســــة التعــــرف هـــدفت 
ن تكـــوّ و  نـــي للمعلمـــين مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــين فـــي محافظـــات شـــمال غـــزةالمه باإلبـــداعوعالقتهـــا 

مجتمــع الدراســة مــن جميــع المعلمــين والمعلمــات فــي مــديريات التربيــة والتعلــيم فــي محافظــات شــمال 
ت مــــن م اختيـــار عينـــة عشـــوائية تكوّنـــتـــا ومعلمـــة، معلًمـــ) 12575(الضـــفة الغربيـــة والبـــالغ عـــددهم 

 .تخدام المنهج الوصفي المسحيتم اس، و ا ومعلمةمعلمً ) 565(
 :أهمها ،نتائج إلىوتوصلت الدراسة 

•  لدى مـديري المـدارس الحكوميـة الثانويـة عاليـة ، وبمتوسـط  اإلبداعيةدرجة توفر سمات القيادة  أن
)3.9 (. 
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لـدى مـديري المـدارس  اإلبداعيـةبين درجة توفر سمات القيـادة  اإحصائيً  يجابي داًال إ ارتباطٌ  ويوجدُ  •
 .المهني للمعلم داعواإلب

ـــة  ةفـــروق ذات داللـــة إحصـــائيوجـــود  • فـــي تقـــديرات أفـــراد العينـــة  )α≤0.05 (عنـــد مســـتوى الدالل
لــدى مــديري المــدارس الحكوميــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر  اإلبداعيــةلدرجــة تــوفر ســمات القيــادة 

عالقــات ، ولمتغيــر المؤهــل العلمــي فــي مجــال العــزى لمتغيــر الجــنس ولصــالح الــذكورالمعلمــين تُ 

، ولمتغيــر الخبــرة فــي مجــال العالقــات )أعلــى مــن بكــالوريوس(االجتماعيــة ولصــالح حملــة درجــة 
، ولمتغيـــر موقـــع المدرســـة فـــي مجـــال االعتبـــار ) ســـنوات 5أقـــل مـــن (ولصـــالح الفئـــة  اإلنســـانية

 .لح المدينةولصا اإلنسانيةالفردي والعالقات 
اللـة فــي تقـديرات أفــراد العينـة لدرجــة تــوفر عنــد مســتوى الد إحصـائيةداللــة ذات عـدم وجــود فـروق  •

المعلمــين فــي  ســمات القيــادة اإلبداعيــة لــدى مــديري المــدارس الحكوميــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر
 عزى لمتغير المؤهل العلمي وسنوات الخبرة وموقع المدرسة ، تُ محافظات شمل فلسطين

اخ التنظيمـــي فـــي المـــدارس عالقـــة القيـــادة اإلبداعيـــة بالمنـــ" :بعنـــوان)  2012(دراســـة عـــواد  .5

 ."الحكومية الثانوية في فلسطين

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع تطبيق مـديري المـدارس الحكوميـة الثانويـة للقيـادة اإلبداعيـة، والمنـاخ 
والعالقة بينهما من وجهة نظر المديرين في مديريات شـمال الضـفة الغربيـة، باإلضـافة  التنظيمي فيها

الجـنس، المؤهـل العلمـي، سـنوات (ا لمتغيـرات الدراسـة وجهـات النظـر تبًعـ  فـي إلـى تعـرف  االخـتالف

متــه طبيعـــة ءخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفي لمالولتحقيــق هــدف الدراســة اســت) الخدمــة، التخصــص
) 10(فقــرة موزعـــة علـــى محـــورين و (70)الدراســة، كمـــا قامـــت الباحثـــة بتصميـــم اســـتبانة مكونـــة مـــن 

  .مديرةو  امدير ) 288(راسة من مجاالت، تكونت عينة الد
 :أهمها ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج

ا للقيـــادة اإلبداعيـــة والمنـــاخ التنظيمـــي فـــي المـــدارس الحكوميـــة الثانويـــة فـــي جـــدً  عـــالٍ  هنـــاك واقـــعٌ  •
 .ن نظر المديري فلسطين من وجهات

ويليـة والمنـاخ بـين القيـادة التح )α≤0.05 (داللـة ا عنـد مسـتوى إحصـائيً وجود ارتباط إيجـابي داًال   •
 .وجهة نظر المديرين التنظيمي من
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  :الدراسات العربية .3.3.2

 –القيــادة اإلبداعيـة وأثرهــا علــى األداء االســتراتيجي للمنظمــات " :بعنــوان) 2016(دراسـة ادمــو .1

 ."دراسة حالة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء

 إلـىء االستراتيجي للمنظمات والتعـرف العالقة بين القيادة اإلبداعية واألدا إلىهدفت الدراسة التعرف 
وفــي ســبيل  ،)وحساســية القائـد علــى األداء االســتراتيجي للمنظمـات ،والمبــادرة ،والمثـابرة ،اإلبــداع(أثـر 

مـن ) 120(بقيـة عشـوائية قوامهـاعلى عينـة ط"االستبانة " أداة الدراسةتطبيق بهذه الغاية قام الباحث 
  .المنهج الوصفي التحليلي  اودانية، مستخدمً قسام بالشركة السورؤساء األ يرينالمد

 :أهمها  ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج

 . هنالك عالقة إيجابية بين اإلبداع واألداء االستراتيجي للمنظمات •
•   هناك عالقة إيجابية بين المثابرة واألداء االستراتيجي للمنظمات وأن. 
 .تيجي للمنظماتوجود عالقة إيجابية بين المبادرة واألداء االسترا  •

 .ا هنالك عالقة إيجابية بين حساسية القائد للمشكالت واألداء االستراتيجي للمنظماتوأيضً   •
ــة حائــل، " :بعنــوان) 2015(دراســة الرشــيدي .2 ــة الثانويــة مدين مســتوى ممارســة مــديرات المرحل

  ."القيادة اإلبداعية وأثرها في سلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمات

مســــتوى مهــــارات القيــــادة اإلبداعيــــة لــــدى مــــديرات المــــدارس الثانويــــة،  إلــــىســــة التعــــرف هــــدفت الدرا 
أثـــر مهـــارات القيـــادة  إلـــىومســـتوى ســـلوك المواطنـــة التنظيميـــة لـــدى معلمـــات مدينـــة حائـــل، والتعـــرف 

الفــروق بـــين  إلــىوالتعــرف . اإلبداعيــة لــدى المــديرات فــي ســلوك المواطنــة التنظيميــة لــدى المعلمــات
يرات المـــدارس الثانويـــة لمســـتوى ممارســـتهن لمهـــارات القيـــادة اإلبداعيـــة، وفـــي ســـبيل هـــذه تقـــديرات مـــد

مصـنفة ) 280(علـى عينـة طبقيـة عشـوائية قوامهـا "االسـتبانة"تطبيـق أداة الدراسـة بالغايـة قـام الباحـث 
  .المنهج الوصفي التحليلي  امعلمة للمرحلة الثانوية، مستخدمً مديرة مدرسة و  إلى

 :أهمها  ،سة إلى نتائجوتوصلت الدرا

•  ارات القيــادة اإلبداعيــة بشــكلمســتوى ممارســة مــديرات المــدارس الثانويــة فــي مدينــة حائــل لمهــ أن 
 .وفي المجاالت األربعة جاء ضمن مستوى الممارسة العالي عام

مســتوى ســلوك المواطنــة التنظيميـــة لــدى المعلمــات بشــكل عـــام وفــي المجــاالت األربعــة جـــاء  أن و  •
 .ى السلوك العاليضمن مستو 
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ا في سلوك المواطنـة التنظيميـة لـدى المعلمـات بشـكل عـام هـي أكثر مهارات القيادة اإلبداعية تأثيرً  •
 .ا  مهارة األصالةم مهارة الحساسية للمشكالت وأخيرً مهارة المبادرة، تليها مهارة المثابرة، ث

متطلبـات إدارة المعرفـة فـي القيادة اإلبداعيـة وعالقتهـا ب" :بعنوان) 2015(دراسة صالح وباني .3

 ."جامعة الكوفة من وجهة نظر القيادات اإلدارية فيها

وكـذلك الكشـف عـن طبيعـة إدارة المعرفـة فـي  ،إبراز واقع القيادة اإلبداعية إلىهدفت الدراسة التعرف 
جامعة الكوفة فيما إذا كان هناك نمـط سينسـجم مـع توجيهـات الدولـة فـي ظـل الظـروف الراهنـة والتـي 

ســاهم بصــورة مباشــرة فــي زيــادة معــدالت األداء، وفــي ســبيل هــذه الغايــة يُ  امبــدعً  اقيادًيــ اطلــب ســلوكً تت
مــن القيــادات ) 100(علــى عينــة طبقيــة عشــوائية قوامهــا"االســتبانة "الدراســة أداة قــام الباحــث تطبيــق 

  .المنهج الوصفي التحليلي  ادارية في جامعة الكوفة، مستخدمً اإل
 :أهمها  ،ى نتائجوتوصلت الدراسة إل

•  هنـــاك قيـــادات واعيـــة ومهتمـــة بتطبيـــق إدارة المعرفـــة ومشـــجعة لتبـــادل المعلومـــات بـــين األفـــراد  أن
 .العاملين

ا الحتياجــات لحاليــة وتوقعــات التوســع فيهــا وفًقــا تــوفير بنيــة معلوماتيــة حــول واقــع الخــدمات اوأيًضـ •

 .فراد فيهااأل
رتقـاء بمســتوى الخـدمات المقدمـة إلــى األفـراد مـن خــالل لتحقيــق التنميـة واال اتبـذل الجامعـة جهـودً   •

 .توفير بيئة مناسبة
القيـــادة اإلبداعيــة للمـــديرات وعالقتهــا بـــااللتزام التنظيمـــي " :بعنــوان) 2013(دراســة الزهرانـــي .4

 ."بمدينة مكة المكرمة من وجهة نزر المديرات والمعلمات األطفالللمعلمات في دور رياض 

للمـديرات وااللتـزام التنظيمـي للمعلمـات فـي  اإلبداعيـةالعالقة بين القيـادة  لىإهدفت الدراسة التعرف 

، وفــي ســبيل هــذه الغايــة قــام مدينــة مكــة المكرمــة مــن وجهــة نظــرهنب األهليــة األطفــالدور ريــاض 
مصــنفة مــديرة ) 345(علــى عينــة طبقيــة عشــوائية قوامهــا"االســتبانة " الدراســة أداةتطبيــق بالباحــث 

  .ا المنهج الوصفي المسحيومعلمة، مستخدمً 
 :أهمها  ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج

بمدينــة مكــة المكرمــة للقيــادة اإلبداعيــة  األهليــة األطفــالبلغــت درجــة ممارســة مــديرات دور ريــاض  •
،واالنحـــــــراف )3.82(مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــرهن درجـــــــة عاليـــــــة، حيـــــــث بلـــــــغ المتوســـــــط الحســـــــابي 

 .)0.58(المعياري
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بمدينــة مكــة المكرمــة مــن  األهليــة األطفــالي لمعلمــات دور ريــاض وبلغــت درجــة االلتــزام التنظيمــ  •
ــــــة جــــــدً  ــــــث بلغــــــت المتوســــــط الحســــــابيوجهــــــة نظــــــرهن درجــــــة عالي ، واالنحــــــراف )4.30(ا، حي

 .)0.33(المعياري
القيـادة اإلبداعيـة وعالقتهـا بالمنـاخ التنظيمـي فـي المـدارس " :بعنـوان) 2012(دراسة السـلمي .5

 ."الحكومية المتوسطة بمدينة جده

العالقــة بــين القيــادة اإلبداعيــة والمنــاخ التنظيمــي فــي المــدارس الحكوميــة  إلــىهــدفت الدراســة التعــرف 

المتوســطة بمدينــة جــدة مــن وجهــة نظــر مــديري ومعلمــي تلــك المــدارس ، وفــي ســبيل هــذه الغايــة قــام 
مــن  امعلًمــا و مــديرً ) 343(وائية قوامهــاعلــى عينــة طبقيــة عشــ"االســتبانة"الدراســة  أداةتطبيــق بالباحــث 

ا ارة التربيـــة والتعلـــيم بمدينـــة جـــدة، مســـتخدمً العـــاملين فـــي المـــدارس المتوســـطة الحكوميـــة التابعـــة إلد
  .المنهج الوصفي المسحي

 :أهمها ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج

تمارس القيادة اإلبداعية في المدارس الحكومية المتوسطة بمدينـة جـدة بدرجـة متوسـطة مـن وجهـة  •
 .لميهانظر مديريها ومع

المنــاخ التنظيمــي الســائد فــي المــدارس الحكوميــة المتوســطة بمدينــة جــدة مــن وجهــة نظــر مــديريها  •

عــدي عــدي االنتمــاء والنزعــة اإلنســانية وبدرجــة متوســطة فــي بُ ومعلميهــا كــان بدرجــة عاليــة فــي بُ 
 .التركيز على اإلنتاجية واإلعاقة

القيــادة اإلبداعيــة والدرجــة الكليــة ألبعــاد موجبــة بــين الدرجــة الكليــة لســمات  ةارتباطيــوجــود عالقــة  •
  .المناخ التنظيمي

دريبيـة للقيـادة الت واالحتياجاتدرجات الممارسة العملية : "بعنوان )2012(دراسة الغامدي . 6 .6

 ".تصورها القادة األكاديميون بجامعة الباحةا ياإلبداعيـة كمـ
 

اإلبداعيــة  التدريبيـــة للقيـــادة حتياجــاتواالدرجــات الممارســة العمليــة إلــى الدراســة التعــرف  هــدفت

المســـحي  المــــنهج الوصــــفي اســـتخدم كمـــا يتصـــورها القـــادة األكـــاديميون بجامعـــة الباحـــة، وتـــمّ 
 ن مجتمـــع الدراســـة مـــن جميـــع القـــادةتكـــوّ و ســـتبانة كـــأداة لتحقيـــق أهـــداف الدراســـة، اوصـــممت 

 ) يئـة التـدريس بجامعـة الباحـةالعمداء ووكـالء العمـداء ورؤسـاء األقسـام وأعضـاء ه(األكاديميون 
ــ )250(نــت عينــة الدراســة مــن وتكوّ  اقيادًيــ )436(والبــالغ عــددهم   مــن القـــادة األكـــاديميين اقيادًي
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 ، أمـا عينـة القــادة مــناقيادًيـ (177)عينـة الدراسـة مـن الـذكور بلغـت  ن إبجامعـة الباحـة، حيـث 
 .(73)،اإلناث بلغت

  : أهمها ،الدراسة إلى نتائج توتوصل

•  ـــــدى أن ــــة ل ــــادة اإلبداعي ــــة للقي القــــادة  المســــتوى اإلجمــــالي لدرجــــة ممارســــة أبعــــاد الممارســــة العملي
وكانـــت األبعـــاد ، فـــراد العينـــة كانــــت بدرجــــة قليلــــةاألكـــاديميين بجامعـــة الباحـــة مـــن وجهـــة نظـــر أ

عــــد يليــــه بُ األصــــالة  عـــــدعــــد المرونــــة يليـــه بُ عـــد المثــــابرة ثــــم بُ عــــد الطالقــــة يليــــه بُ للممارســـة هــــي بُ 
 .عد الطرافة والغرابةبُ  اوأخيرً  ،عد المبادرةالحساسية للمشكالت يليه بُ 

العمليــة  أفـراد العينــة حــول الممارسـة اســتجاباتتوجـد فــروق ذات داللـة إحصــائية بــين متوسـطات  •

 لمتغيـر انيـة تبًعـالعي للقيادة اإلبداعية لدى القادة األكاديميين بجامعة الباحة من وجهة نظر أفـراد
الخبـرة لصـالح الـذين عــدد  العمـل الحـالي لصـالح الـذين عملهـم رئـيس قسـم ومتغيـر عـدد سـنوات

 .سنوات10سنوات خبرتهم أكثر من 
الممارســـة ل أفــــراد العينــــة حــــو  اســـتجاباتال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات   •

 انظـر أفـراد العينـة تبًعـ مـن وجهــةالعملية للقيادة اإلبداعية لدى القادة األكاديميين بجامعة الباحة 

 .لمتغير الجنس ومتغير الدرجة العلمية ومتغير نوع الكلية
  ."القيادة اإلبداعية والمناخ التنظيمي في الجامعات السعودية":بعنوان) 2004(دراسة القرشي .7

ي طبيعـــة القيـــادة اإلبداعيـــة والمنـــاخ التنظيمـــي فـــي ضـــوء الفكـــر اإلدار إلـــى هـــدفت الدراســـة التعـــرف 

المعاصر ورصد واقع القيادة اإلبداعية والمناخ التنظيمي السـائد فـي الجامعـات السـعودية، وفـي سـبيل 
) 439(طبقيــة عشــوائية قوامهــا عينــةعلــى "االســتبانة "الدراســة  أداةتطبيــق بهــذه الغايــة قامــت الباحثــة 

   .المنهج الوصفي التحليلي ان القيادات األكاديمية، مستخدمً م

  :أهمها ،إلى نتائج وتوصلت الدراسة

  .جميع سمات القيادة اإلبداعية تمارس من قبل مجتمع الدراسة بدرجة متوسطة •
 .مارس من قبل مجتمع الدراسة بدرجة متوسطةبعاد المناخ التنظيمي تُ أا جميع وأيضً  •
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  :الدراسات األجنبية  .3.3.3

  بعنوان) Svejenova  )2018دراسة  .1

"The role of creative leadership in social impact" 

 "لتأثير االجتماعيفي االقيادة اإلبداعية دور "

اســة ولتحقيــق أهــداف الدر  لتــأثير االجتمــاعيفــي االقيــادة اإلبداعيــة التعــرف إلــى دور  هــدفت الدراســة
جمــع  ، وتــمّ .شــركة معماريــة لنمــوذج اإلســكان االجتمــاعي الجديــد، اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي

تــم اســتخدام األســاليب اإلحصــائية  تــم بناؤهمــا مــن قبــل الباحــث، الســتبانةا بيانــات الدراســة باســتخدام

 .، وتحليل االنحدارالرتباط بيرسوناختيار معامل اتحليل التباين األحادي و : آلتية ا
 :أهمها  ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج

الصـــناعات توســـع مفهـــوم القيـــادة اإلبداعيـــة إلـــى ســـياق التغييـــر االجتمـــاعي كمـــا أنـــه يزيـــد مـــن فهـــم 

اإلبداعية من خالل اقتراح غرض اجتماعي باعتباره محرًكا متميًزا ومفتوًحـا لالبتكـار ومصـدًرا مختلًفـا 
  .للموازنة، باإلضافة إلى وجود حدود مهمة للبحث في الصناعات اإلبداعية وممارستها

  بعنوان) Koustab  )2016دراسة  .2

"Creative Leadership for Innovation in the Workplace" 

 " القيادة اإلبداعية لإلبتكار في مكان العمل "

اســـة ولتحقيــق أهـــداف الدر  .القيــادة اإلبداعيـــة لإلبتكــار فـــي مكــان العمـــلهــدفت الدراســـة التعــرف إلـــى 
جمـع  ، وتـمّ .المعهـد الهنـدي لـإلدارةعلـى  مطبـق  AP-LAP إطار ،استخدم الباحث المنهج الوصفي

تــم اســتخدام األســاليب اإلحصــائية  تــم بناؤهمــا مــن قبــل الباحــث، نةالســتبابيانــات الدراســة باســتخدام ا
 .، وتحليل االنحدارالرتباط بيرسوناختيار معامل اتحليل التباين األحادي و : آلتية ا

 :أهمها  ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج

ار االبتكــإن اإلبـداع لــدى القــادة يخضــع لمـؤثرات عــدة مــن أهمهــا الـدعم التقنــي فيالعمــل ومســتوى  -
  .االبداع واالبتكارالنمط القيادي له آثار إيجابية على  كما أن لديهم، 
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 بعنوان) Epitropaki )2016دراسة  .3

"Creative Leadership Styles for Catherine Beglow" 

 "أساليب القيادة اإلبداعية لكاثرين بجلو  "

و دراسـة حالـة عـن المخرجـة الســينمائية هـدفت الدراسـة لمناقشـة أسـاليب القيـادة اإلبداعيـة لكـاثرين بجلـ

اســـة اســـتخدم الباحـــث ولتحقيـــق أهـــداف الدر  ، الوحيـــدة التـــي فـــازت بجـــائزة األوســـكار ألفضـــل مخـــرج
، اعتمـــدت الدراســـة علـــى كـــاثرين بيجلـــو ممارســـتها للقيـــادة فـــي الســـياق الســـينمائي ،المـــنهج الوصـــفي

ـــــل ـــــم اســـــتخدام األســـــاليب  ،.2013 إلـــــى 1988فـــــي الفتـــــرة مـــــن لكـــــاثرين بيجلـــــو  مقابلـــــة 43تحلي ت
 .، وتحليل االنحدارالرتباط بيرسوناختيار معامل اتحليل التباين األحادي و : آلتية اإلحصائية ا

 :أهمها  ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج

  .الراديكاليزعيم تعمل في نظام تنظيمي معقد يؤكد على االبتكار  -
 .ائمة حول النوع والجنس والقيادةمارست قيادة متناقضة ومقيدة، وتحدي االتفاقيات الق -
 :اتنستخدم ثالثة نظري -

 نظرية القيادة المتناقضة  .1
 نظرية القيادة الواضحة  .2
 .نظرية تناسق الدور .3
  :بعنوان ) I-Chao Lee )2013 دراسة .4

“The Influences of School Supervisors’ Leadership Styles upon 
Organizational Effectiveness: Using Organizational Commitment and 
Organizational Change as Mediators”.  

تــأثير أســاليب القيــادة المشــرفين فــي المدرســة علــى الفعاليــة التنظيميــة اســتخدام التنظــيم االلتــزام "

  ."والتغيير التنظيمي كوسطاء

يـة التنظيميـة، مـع درسـة علـى الفعالالمَ فـي مشـرفين للأسـاليب القيـادة  تـأثيرإلـى هدفت الدراسة التعـرف 
 أداة الدراســــةتطبيــــق بوفــــي ســــبيل هــــذه الغايــــة قــــام الباحــــث  ،االلتــــزام التنظيمــــي والتغييــــر التنظيمــــي

المحاضــــرين أو و المعلمــــين المتفــــرغين  مــــن )300(علــــى عينــــة طبقيــــة عشــــوائية قوامهــــا"االســــتبانة "

  .صفي التحليليا المنهج الو ، مستخدمً مناصب رفيعة المستوى في جامعة تكنولوجية تايوانية
 :أهمها  ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج
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أســاليب القيـادة للمشــرفين فـي المدرســة التـي جــري عليهـا الدراســة تـأثيرا إيجابيــا ومباشـرا علــى تـؤثر  •
 .الفعالية التنظيمية

لمشـــرفين فــي المدرســـة التــي يجــري فحصـــها، بوســاطة االلتـــزام التنظيمــي يمـــارس لأســاليب القيــادة  •
ــــأثير وســــاطة غيــــر ــــة  ت ــــالي مثبت ــــى األداء التنظيمــــي، وبالت  H2وH1مباشــــرة كبيــــرة ومحــــددة عل

 .)فرضية مثبتة(

لمشرفين في المدرسة التي يجري فحص لهـا كبيـرة، إيجابيـة ومباشـرة تـأثير لا أساليب القيادة وأيضً   •
 .) فرضية مثبتة(H3معامل مسار موحدة تدعم  0.35على الفعالية التنظيمية، مع 

لمشــرفين فــي المدرســة التــي يجــري فحصــها، بوســاطة التغييــر التنظيمــي، لقيــادة ا أســاليب الوأيًضــ •
وممارســـة تـــأثير الوســـاطة كبيـــر ومحـــدد وغيـــر مباشـــر علـــى الفعاليـــة التنظيميـــة، وبالتـــالي مثبتـــة 

H4وH5  )فرضية مثبتة.(  
 :بعنوان Watters ,James (2012)دراسة  .5

Innovative Leadership by School Principals”. “  

  ".ة المبتكرة من قبل مديري المدارسالقياد"

المــدارس الثانويــة الــذين اســتخدما اســتراتيجيات القيــادة الثنــين مــن مــديري  إلــىتعــرف لاهــدفت الدراســة 

تكنولوجيــا المعلومـــات واالتصـــاالت بالمـــدارس ، وتســـتند الدراســـة علـــى البيانـــات التـــي تـــم جمعهـــا مـــن 
واســتخدم الوثــائق والمالحظــات ، وقــد تــم اســتخدام  ،لمــينخــالل المقــابالت مــع مــديري المــدارس والمع

ثـــالث اســـتراتيجيات لتحقيـــق أقصـــى قـــدر مـــن التـــأثير علـــى أعضـــاء هيئـــة التـــدريس لـــدمج تكنولوجيـــا 
           .المعلومات واالتصاالت في ممارسات التدريس والتعليم 

  :أهمها  ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج 

 .مبتكرة اقتراح نموذج قيادة للتغيير ال •
 .كشفت الدراسة القيود في تنفيذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الفصول الدراسية •
 .ي تحتاج مديري المدارس العتمادهايقدم نظرة ثاقبة لمزيد من االستراتيجيات الت •
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  :بالصحة التنظيمية  السابقة التي تناولت موضوعالدراسات  .5.2

  : المحليةالدراسات  .5.2.1

ية وأبعادها في المـدارس األساسـية الصحة التنظيم واقع " :بعنوان) 1996،  هللاعطا ا(دراسة  .1

نظــر المعلمــين فــي  الحكوميــة ، وفــي المــدارس األساســية التابعــة لوكالــة الغــوث، مـــن وجهـــة

  ."مدينة نابلس في فلسطين

وفـي  ،الصحة التنظيمية وأبعادها في المدارس األساسـية الحكوميـة فقد أجرى دراسة للكشف عن واقع

نظـر المعلمـين فـي مدينـة نـابلس فـي فلسـطين،  المـدارس األساسـية التابعـة لوكالـة الغـوث، مــن وجهــة
  . فيما بينها وٕاجراء مقارنـة

  : أهمها  ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج

معلمـي  إحصـائية بـين متوسـطات أبعـاد مقيـاس الصـحة التنظيميـة لـدى وجـود فـروق ذات داللــة •

 . )والمبادأة بالعمل، والروح المعنوية االعتباريـة،(: صالح األبعـادالمدارس الحكومية، ول
حيـث  )والخبـرة الجــنس،(عـزى لكــل مــن إحصـائية فـي الصـحة التنظيميـة تُ  وجود فروق ذات داللة •

 .الخبرة الطويلة كانت هذه الفروق لـصالح اإلنـاث، وذوي
  :العربية الدراسات  .5.2.2

صــحة التنظيميــة فــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة فــي ال":بعنــوان) 2017الحــوراني ، (دراســة  .1

ي التـي يمارسـها المـديرون مـن إدارة الصـراع التنظيمـ العاصمة عمـان وعالقتهـا باسـتراتيجيات

 ."نظر المعلمينوجهة 

 هـــدفت الدراســـة إلـــى اكتشـــاف العالقـــة بـــين الصـــحة التنظيميـــة فـــي المـــدارس الثانويـــة الحكوميـــة فـــي
رســة المــديرين الســتراتيجيات إدارة الصــراع التنظيمــي مــن وجهــة نظــر العاصــمة عمــان، ومســتوى مما

معلمة تم اختيارهم بالطريقـة الطبقيـة العشـوائية  امعلمً ) 129(وقد تكونت عينة الدراسة من . المعلمين
واســــتخدمت أداتـــان لجمـــع البيانــــات، األولـــى لقيــــاس مســـتوى الصــــحة . الدراســـة عالنســـبية مـــن مجتمــــ

الثانوية الحكومية في العاصمة عمان، والثانيـة لقيـاس مسـتوى ممارسـة مـديري  التنظيمية في المدارس

 . التأكد من صدق األداتين وثباتهما وقد تم . التنظيمي هذه المدارس الستراتيجيات إدارة الصراع

 :أهمها ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج
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•  ر اصـمة عمـان مـن وجهـة نظـمستوى الصحة التنظيمية في المدارس الثانوية الحكوميـة فـي الع أن
ـــــ ـــــغ المتوســـــط الحســـــابي االمعلمـــــين والمعلمـــــات كـــــان مرتفًع ـــــانحراف معيـــــاري  )  3.84(، إذ بل ب

)0.62.( 
•   مســتوى ممارســة مــديري المــدارس الثانويــة الحكوميــة فــي العاصــمة عمــان الســتراتيجيات إدارة  أن

ذ بلـغ المتوسـط الحسـابي ، إار المعلمـين والمعلمـات كـان مرتفًعـالتنظيمـي مـن وجهـة نظـ الصـراع

 ).0.58(بانحراف معياري  )3.74(
 بين الدرجـة الكليـة )α≤0.05 ( إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى  ةوجود عالقة ارتباطي •

ـــــة لمســـــتوى ممارســـــة المـــــديرين الســـــتراتيجيات إدارة الصـــــراع  ـــــة والدرجـــــة الكلي للصـــــحة التنظيمي
  .التنظيمي

ألخالقيــات اإلدارة  ممارســة قائــدات المــدارسبعنــوان ): 2017، الخليــوي ، الســليمان (دراســة  .2

 ."الصحة التنظيمية فيها عالقتها بمستوىفي اإلسالم و 

ألخالقيــات اإلدارة  العالقــة االرتباطيــة بــين ممارســة قائــدات المــدارسإلــى  التعــرفهــدفت الدراســة 
تعـرف : الفرعيـة التاليـة األهـدافعالقتها بمستوى الصحة التنظيمية فيها ، وانطلقت في اإلسالم و 

درجة ممارسة قائدات المدارس ألخالقيات اإلدارة في اإلسالم من وجهة نظر المعلمـات ، تعـرف 
، وتعــرف داللــة مســتوى الصــحة التنظيميــة فــي مــدارس التعلــيم العــام مــن وجهــة نظــر المعلمــات 

س فـــــي درجـــــة ممارســـــة قائـــــدات المـــــدار  )α≤0.05 (عنـــــد مســـــتوى  داللـــــة الفـــــروق إحصـــــائية 

عــــزى لمتغيــــري المؤهــــل العلمــــي ألخالقيــــات اإلدارة فــــي اإلســــالم ومســــتوى الصــــحة التنظيميــــة تُ 
فــي مســتوى  )α≤0.05 (، وتعــرف داللــة الفــروق إحصــائية عنــد مســتوى  داللــة وســنوات الخيــرة 

، ري المؤهـــل العلمـــي وســـنوات الخيـــرةعـــزى لمتغيـــالصـــحة التنظيميـــة مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــات تُ 
، الريــاض للمراحــل التعليميــة الــثالثاســة مــن معلمــات التعلــيم العــام فــي مدينــة تكــون مجتمــع الدر 

المســــحي واتبعـــت المــــنهج الوصـــفي االرتبـــاطي و  ،معلمـــة) 141(وأخـــذت عينـــة عشـــوائية بلغــــت 

  .واستخدمت االستبانة كأداة
 :أهمها  ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج

درجة عاليـة مـن وجهـة نظـر سالم كانت بدرجة ممارسة قائدات المدارس ألخالقيات اإلدارة في اإل •

 .المعلمات
 .من وجهة نظر المعلمات في مدارس التعليم العام عالٍ مستوى الصحة التنظيمية   •
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ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي درجــة ممارســة قائــدات المــدارس ألخالقيــات اإلدارة فــي  •
 .مي وسنوات الخيرة عزى لمتغيري المؤهل العلاإلسالم ومستوى الصحة التنظيمية تُ 

ألخالقيـــات اإلدارة فــــي  توجـــد فـــروق ذات داللــــة إحصـــائية فـــي درجــــة ممارســـة قائـــدات المــــدارس •
 .اإلسالم ومستوى الصحة التنظيمية فيها

الصــحة التنظيميــة فــي المــدارس الثانويــة بمحافظــة جــدة " :بعنــوان) 2016(دراســة الســبيعي  .3

 ."بااللتزام التنظيمي لدى المعلمينوعالقتها 

، ويـة الحكوميـة بمحافظـة جـدةمستوى الصحة التنظيمية فـي المـدارس الثانإلى هدفت الدراسة التعرف 
، س الثانويـــة الحكوميــة بمحافظـــة جـــدةوالتعــرف أيضـــا مســتوى االلتـــزام التنظيمــي لـــدى معلمـــي المــدار 

دارس بـين مسـتوى الصـحة التنظيميـة فـي المـ اإلحصـائيةالكشف عـن العالقـة االرتباطيـة ذات الداللـة 
الثانويـة الحكوميـة بمحافظـة جـدة ومسـتوى االلتـزام التنظيمـي لـدى العـاملين ، اسـتخدم الباحـث المـنهج 

ن مجتمــع الدراســة مــن جميــع معلمــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة تكــوّ  ،الوصــفي االرتبــاطي والمســحي

واسـتخدمت  امعلًمـ) 500(، وأخـذت عينـة عشـوائية طبقيـة بلغـت امعلمً ) 3471(والبالغ عددهم  جدة،
  .االستبانة كأداة

 :أهمها  ،توصلت الدراسة إلى نتائج

•  مستوى الصحة التنظيمية في المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة جدة جـاء بدرجـة عاليـة مـن  أن
 . وجهة نظر العاملين

 درجـة عاليـةمستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة جدة جاء ب •
 .من وجهة نظر العاملين

ـــة ارتباطيـــة عاليـــة القيمـــة و وجـــود عالقـــة  • إحصـــائية بـــين مســـتوى الصـــحة التنظيميـــة فـــي ذات دالل

 .المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة جدة ومستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين
لتعلـيم مـدى تـوافر أبعـاد الصـحة التنظيميـة فـي مـدارس ا"  :بعنـوان) 2016(دراسة الوذيناني  .4

 ."والمعلمينالعام بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر المديرين 

مدى توافر أبعاد الصحة التنظيمية فـي مـدارس التعلـيم العـام بمدينـة مكـة إلى هدفت الدراسة  التعرف 
المكرمة مـن وجهـة نظـر المـديرين والمعلمـين، وتبنـت المـنهج الوصـفي التحليلـي معتمـدة علـى اسـتبانة 

بمدينــة مكــة ) 511(ة بلغــت م تطبيــق االســتبانة علــى عينــ، وتــميــة ذات األبعــاد الســبعةحة التنظيالصــ
 .المكرمة
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 :أهمها  ،توصلت الدراسة إلى نتائج

 .ادرجة توافر الصحة التنظيمية في مدارس التعليم العام بمدينة مكة المكرمة كان متوسطً  •
 ن في جميع أبعاد الصحة التنظيميةسمى الوظيفي لصالح المديريا للمُ وفقً  وجود فروق ذات داللة •

المؤسســي واالعتباريــة  كالتماســ أبعــادلصــالح المرحلــة االبتدائيــة بتــوافر وجــود فــروق ذات داللــة   •
  .والمعنويات والتوجه األكاديميوتأثير المدير 

مســتوى الصــحة التنظيميــة فــي مــدارس  الثانويــة الحكوميــة " :بعنــوان) 2015(دراســة الجــرو  .5

مـديري تلـك المـدارس وعالقتهـا مسـتوى ممارسـة اإلدارة اإلسـتراتيجية لـدى  في العاصمة عمان

 ."من وجهة نظر العاملين 

ــــــــــحة التنظيميـــــــــــة ومســــــــــــتوى الدراســـــــــــةهـــــــــــدفت   إلـــــــــــى استقصـــــــــــاء العالقــــــــــــة بـــــــــــين مســـــــــــتوى الصـ
اختيـــار عينـــة طبقيـــة  ممارســـة اإلدارة اإلســـتراتيجية لـــدى مـــديري المـــدارس فـــي العاصـــمة عمـــان، وتـــمّ 

تطـوير اسـتبانتين إحـداهما للصـحة التنظيميـة والثانيــة  ومعلمـة، وتـمّ  امعلًمـ)  287(ا مقـداره عشـوائية
  .اإلستراتيجية لممارسة اإلدارة

 :أهمها  ،توصلت الدراسة إلى نتائج

بـين  )α≤0.05 ( الداللـة ىجبـة وذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتو مو  ةوجـود عالقـة ارتباطيـ •
 .يةالثانو  إلستراتيجية من قبل مديري المدارسالصحة التنظيمية ودرجة ممارسة اإلدارة ا

وعالقتها باألداء  مستوى توافر معايير الصحة التنظيمية" :بعنوان)  2013(دراسة الحجايا  .6

  ."الوظيفي في مدارس محافظتي معان والطفيلة في إقليم جنوب األردن
الطفيلـة ومعـان فـي ومـديراتها فـي محـافظتي  تعـرف مسـتوى تطبيـق مـديري المـدارسال الدراسـةهـدفت 

فــي الوظيفـة والعمــل وحالــة المدرســة  والمتمثلــة ،إقلـيم الجنــوب فــي األردن لمعـايير الصــحة التنظيميــة
 وتـمّ . وجهة نظر المعلمـين لـديهم الداخلية ومقدرتها على النمو والتغيير وعالقتها باألداء الوظيفي من

 ا ومعلمة، معلمً  ( 982)نة البالغ عددهم استخدام أداتين تم تطويرهما لجمع البيانات من أفراد العي
  : أهمها ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج

•  الحكوميـــة التابعــــة لمحـــافظتي الطفيلــــة  المـــدارسفــــي ى تـــوافر أبعــــاد الصـــحة التنظيميـــة مســـتو  أن
 . ا من وجهة نظر المعلمين فيهاومعان كان متوسطً 

•  ومعلماتهـــا فـــي محـــافظتي الطفيلــــة األداء الـــوظيفي لـــدى معلمـــي المـــدارس الحكوميـــة  مســـتوى أن
 . ا من وجهة نظرهم فيهاومعان كان متوسطً 
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التنظيميـة واألداء  نت الدالئل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى تـوافر أبعـاد الصـحةبيّ  •
 .الوظيفي

لتابعة مستوى الصحة التنظيمية في المراكز التعليمية ا" :بعنوان) 2011(دراسة الكمالي  .7

دولة الكويت وعالقته بدرجة ممارسة رؤساء المراكز للمهارات  سراج المنير فيإلدارة ال

  ."اإلدارية من وجهة نظر المعلمين

التعــرف إلـــى مســتوى الصـــحة التنظيميـــة فــي المراكـــز التعليميــة التابعـــة إلدارة الســـراج  هــدفت الدراســـة
ت اإلداريــة مــن وجهــة نظــر المنيــر فــي دولــة الكويــت وعالقتــه بدرجــة ممارســة رؤســاء المراكــز للمهــارا

طريقــة عشــوائية مــن اختيــارهم ب ومعلمــة، تــمّ  امعلًمــ) 280(ونــت عينــة الدراســة مــن وقــد تكّ . المعلمــين
اســــتبانة الصــــحة التنظيميــــة، : همــــا ،اســــتخدام أداتــــين ولتحقيــــق هــــدف الدراســــة تــــمّ  ،مجتمــــع الدراســــة

  . واستبانة المهارات اإلدارية

  : اأهمه ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج
•  مـن وجهـة مستوى الصحة التنظيمية في المراكز التابعة إلدارة السراج المنير فـي دولـة الكويـت  أن

  .انظر المعلمين كان متوسطً 

مســتوى الصــحة التنظيميــة فــي المــدارس الثانويــة العامــة ": بعنــوان )2011(دراسـة الســوالمة  .8

 ."والخاصة في األردن من وجهة نظر المعلمين

مســـتوى الصـــحة التنظيميــة فـــي المـــدارس الثانويــة العامـــة والخاصـــة فـــي إلــى تعـــرف الالدراســـة هــدفت 
اسـتخدام  وتـمّ  ،ومعلمـة امعلًمـ )1337(ونـت عينـة الدراسـة مـن وتكّ . األردن مـن وجهـة نظـر المعلمـين

 .االستبانة لجمع البيانات
  : أهمها ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج

لتنظيميــــة بشــــكل عــــام فــــي المــــدارس الثانويــــة ا فــــي مســــتوى الصـــحة اإحصــــائيً  وجـــود فــــروق دالــــة •
 .االجتماعي والخبرة التعليمية عزى إلى النوعالخاصة تُ 

التنظيميــة بشــكل عــام  فــي مســتوى الصــحة اتــائج علــى وجــود فــروق دالــة إحصــائيً ت النبينمــا دلــ  •
الدراســات  عــزى إلــى المؤهــل العلمــي ولصــالح المعلمــين الحاصــلين علــى مؤهــل البكــالوريوس أوتُ 

 .لعلياا
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   ."توافر الصحة التنظيمية في شركات االتصاالت األردنية" :بعنوان) 2010(دراسة الطيط  .9
هـدفت الدراسـة إلـى معرفـة أيعــاد الصـحة التنظيميـة فـي شـركات االتصــاالت األردنيـة مـن وجهـة نظــر 

افـــات واســتخدمت المتوســـطات الحســـابية واالنحر  ،)376(نـــت عينــة الدراســـة مـــن وتكوّ . العــاملين فيهـــا

  .للعينات المستقلة وتحليل التباين األحادي كأداة للدراسة) ت(المعيارية واختبار 
 :أهمها  ،تائجنوقد توصلت الدراسة إلى  
•  عــاد األردنيــة األربــع كــان مرتفعــا فــي أبتــوافر أيعــاد الصــحة التنظيميــة فــي شــركات االتصــاالت  إن

التــي كـــان ) والمعنويــات, والثقـــة, والتكيــف ,تســخير المــوارد( الصــحة التنظيميــة باســتثناء أبعـــاد  
  .امتوسطً  توافرها

عـــدي الصـــحة التنظيميـــة فـــي شـــركات االتصـــاالت وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي تـــوافر بُ  •
 .عزى لنوع الشركةاألردنية من وجهة نظر العاملين فيها يُ 

ـــة إحصـــائية فـــي تـــوافر بُ وجـــود فـــ  • االتصـــاالت  فـــي شـــركات عـــد الصـــحة التنظيميـــةروق ذات دالل

  .عزى للمؤهل العلمياألردنية من وجهة نظر العاملين فيها يُ 
أثر الصحة التنظيمية في تعزيز السلوك اإلبداعي  لدى " :بعنوان)  2010(دراسة اليامي  .10

  ."العاملين في الغرف التجارية الصناعية في المملكة العربية السعودية

فــي تعزيــز الســلوك اإلبــداعي  لــدى العــاملين فــي  أثــر الصــحة التنظيميــةإلــى تعــرف الهــدفت الدراســة 
ا مـن فـردً ) 582(ونت عينة الدراسـة مـن وتكّ . الغرف التجارية الصناعية في المملكة العربية السعودية

واســتخدمت االســتبانة كــأداة . العــاملين فــي الغــرف التجاريــة الصــناعية فــي المملكــة العربيــة الســعودية
  . الدراسة

   :أهمها  ،ئجنتاتوصلت الدراسة إلى 
•  تصـورات العــاملين فــي الغـرف التجاريــة الصــناعية للصـحة التنظيميــة ذات مســتوى مرتفــع أن،  وأن 

  .اتصورات العاملين للسلوك اإلبداعي  ذات مستوى مرتفع أيضً 

     عـــزى لمتغيـــراتوجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي تصـــورات المبحـــوثين للصـــحة التنظيميـــة يُ  •
 .)والخبرة ،والعمر ،يميالمؤهل التعل(
عـــزى للمتغيـــرات لصـــحة التنظيميـــة يُ وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي تصـــورات المبحـــوثين ل •

 ) .والخبرة ،العمر ،المؤهل التعليمي(
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  : األجنبيةلدراسات ا   .5.2.3

 & ,Pourrajab Mahdinezhad, Bijandi, Basri) دراسة  .1

Nazari,2015)1انd<C:  

“Educational administrators’ performance and organizational health 

Key factors for sustainable development in high schools”.  

العوامـل الرئيسـية للتنميـة المسـتدامة فـي المـدارس : أداء المشرفين التربويين والتنظيميـة الصـحة"

  ."الثانوية

إلداريـين التربـويين مـن أجـل الحفـاظ التنظيميـة وأداء ا دراسة الكشف عن العالقة بين الصـحةالهدفت 

فـي طهـران،  امعلًمـ)  108(نـت عينـة الدراسـة مـن و وتكّ  على التنمية المستدامة في المدارس الثانوية،
  .عينة الدراسة ستبانتين علىاتوزيع  ولتحقيق أهداف الدارسة تمّ 
  :أهمها  ،توصلت الدراسة إلى نتائج

  .اإلداريين التربويين ين الصحة التنظيمية وأداءوجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية ب •
ــــين التربــــوييوجــــود عالقــــة بــــين الصــــحة التنظي • مجــــاالت التعلــــيم والبــــرامج ن فــــي ميــــة وأداء اإلداري

 .التعليمية وشؤون الطلبة والموظفين
  :بعنوان Mirzajani & Morad, 2015) (دراسة  .2

 “Investigate the relationship between the organizational health of 

teachers and the achievement of the basic stage students in eight 

regions in Tehran”. 

استقصـــاء العالقـــة بـــين الصـــحة التنظيميـــة لـــدى المعلمـــين والتحصـــيل العلمـــي لطـــالب المرحلـــة "

  ."األساسية في ثماني مناطق في طهران
ة بـــين الصـــحة التنظيميـــة لـــدى المعلمـــين والتحصــــيل استقصـــاء العالقـــإلـــى هـــدفت الدراســـة التعـــرف 

ة عشــوائية العلمــي لطــالب المرحلــة األساســية فــي ثمــاني منــاطق فــي طهــران، وتــم اختيــار عينــة طبقيــ
: جــداول كريجســي ومــورجين لتحليــل المكونــات اآلتيــة ومعلمــة، واســتخدمت امعلًمــ)  250( مقــدارها 

ــــة، الهيكلــــة، ودالوحــــدة المؤ ( ــــد األكــــاديميم عــــسســــية، واالعتباري ــــروح العلميــــة، والتأكي  ،)المــــوارد، وال
  .الدراسة ستبانة على عينةتحقيق أهداف الدراسة تم توزيع االول
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   :أهمها  ،توصلت الدراسة إلى نتائج
•  مـا األكـاديمي للطلبـة، وكلّ  الصحة التنظيمية كانت ذات عالقة إيجابيـة وواضـحة مـع التحصـيل أن

 .للطلبة ما زاد التحصيل األكاديميمية واالنتباه لمكوناتها كلّ زاد االهتمام بالصحة التنظي

  :بعنوان  , Hong, Law, and Toner)(2014 دراسة .3
“Organizational health: A study of a Malaysian private higher 

learning institution”. 
  ."دراسة عن مؤسسات التعليم العالي الماليزية" الصحة التنظيمية"

تكونـت عينـة . الدراسة الكشف عن الصـحة التنظيميـة الموجـودة فـي مؤسسـات التعلـيم الخاصـةهدفت 
جريــــت وأُ  ،مؤسســـات التعلــــيم الخاصـــة  ذو الــــدوام الكامـــلا مـــن مــــوظفي موظًفــــ) 120(الدراســـة مـــن 

   .توزيع االستبانة على عينة الدراسة ا ألهداف الدراسة تمّ وتحقيقً  ،الدراسة في ماليزيا

   :أهمها  ،ة إلى نتائجتوصلت الدراس

•  شكل عام كانت معتدلةبسات التعليم الخاصة الصحة التنظيمية في مؤس أن. 
•   الهيكــل المبــدئي  وســالمة المؤسســـة : ترتيــب األبعــاد الســبعة للصــحة التنظيميــة كــان كالتــالي أن

ــــى مــــن المتوســــط بقليــــل ــــأثير اإلدارة ودعــــم ال وأن , كــــان أعل ــــة وت تركيــــز مــــوارد والالــــروح المعنوي

 .شكل متوسط في مؤسسات التعليم الخاصةاألكاديمي  كانت ب
لــم يكــن هنــاك اختالفــات كبيــرة فــي مفهــوم الصــحة التنظيميــة علــى أســاس الجــنس والعمــر ومــدة   •

  . الخدمة والحالة االجتماعية
 :بعنوان )Recepoglu ,2013(دراسة  .4

“Investigating organizational health of Turkish primary and 

secondary schools in terms of teacher perceptions”.  

الكشـــف عـــن الصـــحة التنظيميـــة فـــي المـــدارس االبتدائيـــة والثانويـــة مـــن وجهـــة نظـــر معلمـــي  "

  ."المدارس

إلــــى تحليــــل الصــــحة التنظيميــــة فــــي المــــدارس الثانويــــة واالبتدائيــــة مــــن وجهــــة نظــــر  الدراســــة هــــدفت
جريــت أُ  ،ا يعملـون فـي المـدارس االبتدائيـة والثانويـةمعلًمــ) 305( تكونـت عينـة الدراسـة مـن, المعلمـين

   .وزيع االستبانة على عينة الدراسةت ا ألهداف الدراسة تمّ وتحقيقً , الدراسة في كارابوك في تركيا
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   :أهمها  ،توصلت الدراسة إلى نتائج
 .نصب التعليميالمو  زى لمتغير العمرعتُ كبيرة في مفهوم الصحة التنظيمية وجد اختالفات ت •
عـزى لمتغيـر يُ ي المـدارس االبتدائيـة والثانويـة فـي مفهـوم الصـحة التنظيميـة فـ ةوجد اختالفات كبير ت •

  . يالجنس والمستوى التعليم
 ) ,Pourrajab, Mahdinezhad  Bijandi, Basri, and Nazari 2011(دراسة .5

 Educational administrators’ performance and“بعنوان 

organizational health: Key factors for sustainable development in 

high schools”. 

عوامــل رئيسـية للتنميـة المســتدامة فـي المــدارس : الصـحة التنظيميـة واألداء للمــديرين التربـويين "

   ."الثانوية

الصـــحة التنظيميـــة مـــن أجـــل المـــدارس و  يريمـــد إلـــى الكشـــف عـــن العالقـــة بـــين أداءالدراســـة هـــدفت 
 ،امعلًمـــ) 180(ونـــت عينـــة الدراســـة مـــن وتكّ  ،فـــاظ علـــى التنميـــة المســـتدامة فـــي المـــدارس الثانويـــةالح
وزيـــع اســـتبانتين علـــى عينـــة ت ا ألهـــداف الدراســـة تـــمّ وتحقيًقـــ ،جريـــت الدراســـة فـــي طهـــران فـــي إيـــرانوأُ 

  .الدراسة
   :أهمها  ،توصلت الدراسة إلى نتائج

 .المدارس والصحة التنظيميةيجابية بين أداء مديري إ د عالقة مهمة و و وج •

هنــاك عالقــة بــين أداء مــديري المــدارس والصــحة التنظيميــة فــي مجــال التعلــيم والبــرامج  التعليميــة  •
 .كذلك شؤون الطالب والموظفين

  :بعنوانKorkmaz, 2007) (دراسة  .6

“The Effects of Leadership Styles on Organizational Health ”.  

  ."لى الصحة التنظيميةأثر األنماط القيادية ع"

علـى الصـحة التنظيميـة، وذلـك مـن خـالل التعـرف  هدفت الدراسة إلـى استقصـاء أثـر األنمـاط القياديـة
والقيــادة التبادليــة، وكــذلك الرضــا الــوظيفي  القيــادة التحويليــة: إلــى أثــر األنمــاط القياديــة للمــدير مثــل

ق من مـدى التبـاين فـي الصـحة التحق لىللمعلمين على الصحة التنظيمية للمدارس، وتسعى الدراسة إ
ســة وطبقــت الدرا. لــدى للمعلمـين المدرسـية وارتبــاط ذلـك باألنمــاط القياديـة للمــديرين والرضـا الــوظيفي

  .االستبانة لجمع البيانات واستخدمت. في المدارس التركية امعلمً ) 635(على عينة مقدارها 
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   :أهمها ،توصلت الدراسة إلى نتائج 
للمعلمـين ووجـود أثـر للقيـادة التحويليـة فـي الصـحة  ادة التحويلية في الرضـا الـوظيفيوجود أثر للقي •

  .المدرسية

  :بعنوان (Bevans, Richard & Philp, 2007) دراسة   .7
“Factuly staff –and school- level predictors of school organizational 

health: a multilevel analysis”.  

 ."ة التنظيمية على مستوى المدرسة باستخدام التحليل متعدد المستوياتعوامل التنبؤ بالصح"

عوامـل التنبـؤ بالصـحة التنظيميـة علـى مسـتوى المدرسـة باسـتخدام التحليـل إلـى  هـدفت دراسـة التعـرف
ـــ) 1395(  ونـــت عينـــة الدراســـة مـــنوتكّ . متعـــدد المســـتويات مدرســـة أساســـية، وقـــد ) 37(فـــي  اموظًف

  .التنظيمية أداة لجمع البيانات صحةاستخدمت إحدى مقاييس ال
   :أهمها  ،توصلت الدراسة إلى نتائج

•  و اســتوى الصــحة التنظيميــة كــان متوســطً م أن ، تمتــع المدرســة بالصــحة التنظيميــة يعمــل علــى  أن
 .زيادة االلتزام األكاديمي، وانتماء العاملين

  .حقيق أهداف المنظمة التعليميةوالقيادة الجماعية التي تشكل بمجموعها العوامل األساسية في ت  •

  :بعنوان Cemaloglu, 2006) (دراسة  .8

“The relationship between organizational health and bullying that 

teachers experience in primary schools in Turkey”. 

 ."ة فـي تركيـاالمـدارس االبتدائيـ العالقة بين الصحة التنظيمية والتنمر علـى تجربـة المدرسـين فـي"

  Aksaray & Esenkoy) (األساسية في مراكز هدفت الدراسة إلى تحليل إدراك معلمي المدارس
في تركيا للصحة التنظيمية فيظل متغيرات مختلفة، فقد اسـتخدمت االسـتبانة وسـيلة لجمـع المعلومـات 

  .معلمًا في المدارس األساسية) ( 385من عينة بلغ عدد أفرادها
   :إلى نتائج أهمها توصلت الدراسة 

بعــد إنشـاء الهيكــل كــان أكثـر تحققــًا، وأن بعــد التأكيــد  أن معلمـي المــدارس األساســية قـد أكــدوا أن •
  .األكاديمي كان أقل تحققاً 

 .عالقة كانت بين بعدي الصحة التنظيمية وٕانشاء الهيكل واالعتبارية ولوحظ أيضًا أن أقوى •
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مؤسسية وعالقة بين الحالـة االجتماعيـة والعمـر مـن الجنس والسالمة ال وأظهرت وجود عالقة بين •
  .األكاديمي من جهة أخرى جهة وٕانشاء الهيكل والتأكيد

  :بعنوانKlingele & Lyden ,2001) (دراسة  .9

Education. Teacher Educator”: “Organizational Health and Teacher  

  ."المعلم الصحة التنظيمية والمعلم لتعليم"

الصـحة التنظيميـة بتعلـيم المعلـم، وذلـك مـن خـالل االسـتطالع الـذي  ى معرفة عالقةهدفت الدراسة إل
والمديرين فيما يتعلق بوجهات نظرهم بشأن الصـحة التنظيميـة فـي بـرامج  تناول برامج إعداد المعلمين

مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس واإلدارة فـــي كليـــات تعلـــيم ) 12(العينـــة مـــن ت وتكونـــ. تـــدريس المعلمـــين
  . األمريكية ي الواليات المتحدةالمعلم ف

   :أهمها  ،توصلت الدراسة إلى نتائج

•  أبعـاد الصـحة التنظيميـة الرتبـة  عـد الثقـة كأحـد، وشـكل بُ اسـتوى الصـحة التنظيميـة كـان مرتفًعـم أن
 .بعد دعم الموارد الرتبة األخيرة األولى، في حين شكل

•   مـــن المعلمـــين فـــي مجـــال الصـــحة  تعـــرض المـــديرين إلـــى ظـــروف أفضـــل اأيًضـــج نـــت النتـــائوبي

 .التنظيمية
  .رعزى إلى العمفي مستوى الصحة التنظيمية تُ  اإلى وجود فروق دالة إحصائيً  وأشارت النتائج  •

  :التعقيب على الدراسات السابقة .5.3

والعربيــــة واألجنبيــــة مــــن حيــــث  ةاختلفــــت الدراســــة الحاليــــة عــــن الدراســــات الســــابقة الفلســــطيني      
، فالدراسـة الحاليــة وطبيعــة العينـة التــي تـّم تناولهــاها وتحليلهـا والفتــرة الزمنيـة تســادر  تـمالقطاعـات التــي 

دراســة دور القيــادة اإلبداعيــة فــي تعزيــز الصــحة التنظيميــة فــي وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني  تتناولــ
  .المحافظات الجنوبية

دعمــة الســابقة مُ  تاليــة والدارســاوفيمــا يلــي اســتعراض أوجــه التشــابه واالخــتالف بــين الدراســة الح     

  .بالفجوة البحثية التي تسعى إلى تغطيتها 
  :من حيث الموضوع •

ســلوك : (ربطــه بمتغيــرات أخــرى مثــل ، وتــمّ اعيــةالقيــادة اإلبدتناولــت بعــض الدراســات الســابقة متغيــر  

ـــــزام الت ، الثقافـــــةاالســـــتراتيجي األداء، المواطنـــــة ـــــة، االلت ـــــة، المواطنـــــة التنظيمي  إدارة، نظيمـــــيالتنظيمي
  ).المعرفة، المناخ التنظيمي، النزاهة والشفافية، الرضا الوظيفي، الفعالية التنظيمية
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 إدارة: (، وتــم ربطــه بمتغيــرات أخــرى مثــلالصــحة التنظيميــةوتناولــت بعــض الدراســات الســابقة متغيــر 
قياديــة، الجــودة ، ضــغوط العمــل، التنميــة المســتدامة، األنمــاط الاإلبــداعيالســلوك ، الصــراع التنظيمــي

  ).الشاملة، عوامل البيئة الخارجية
  :من حيث زمن إجرائها •

 .االدراسات كانت حديثة نسبيً  أغلب إال أن تنوعت الفترة الزمنية للدراسات السابقة  
  :المنهج من حيث  •

 .استخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي 
   :من حيث أدوات الدراسة •

 .ةانواالستبمقابلة الالمستخدمة في جمع البيانات والمعلومات ما بين  تنوعت األدوات
  :العينات من حيث  •

اإلداريـــين، الوظـــائف اإلشـــرافية، األكـــاديميين، : (مـــن قبـــل الدراســـات الســـابقة، مثـــلالعينـــات تنوعـــت 
  ).أكاديمية شرطة المعلمين، العاملين، مدراء المدارس، 

  :بقةاالستفادة من الدراسات السا من حيث •

 ســواءً  ،المتبعــة فــي البيئــات المختلفــة القيــادة اإلبداعيــة  إلــىبنــاء فكــرة الدراســة، حيــث تــم التعــرف  .1
 .محلية أو عربية أو أجنبية

 .درسها غيره من الباحثين ساعد الباحث على تجنب دراسة قضايا سبق وأنْ  .2

 .وتوضيح أهمية وأهداف الدراسة ،توضيح مشكلة الدراسة بشكل واضح .3

 .تحديد المنهج الذي سيتبع في استكمال الدراسة .4

 .تحديد المتغيرات المناسبة للدراسة التي سيتم تناولها أثناء استكماله .5

 .تحديد الفجوة البحثية بشكل جلي .6

مجموعــــــة مــــــن الجوانـــــب منهــــــا المنهجيــــــة  إلـــــىتعزيـــــز الدراســــــة الحاليــــــة، مـــــن خــــــالل التعــــــرف  .7

، واألســاليب اإلحصــائية، وطــرق معالجــة المعلومــات، واألدوات العلميــة المســتخدمة فيهــا العلميــة،
 . والمراجع األصلية في هذا المجال

 :ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة •

 ةالحاليـــ الدراســـةتميـــز بـــه تومـــا  ،تطبيقهـــا علـــى مؤسســـات مختلفـــة تـــمّ  جميعهـــا الدراســـات الســـابقة .1
 .ع غزةالوحيدة بقطا وزارة الداخلية وهيعلى  اتطبيقيه
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مثـل هـذه  ، إال أن القيـادة اإلبداعيـة والصـحة التنظيميـة على الرغم من كثـرة الدراسـات فـي مجـال  .2
هـذه الدراسـة تتميـز  فـإن  ،ومـن هنـا ،، بـل تكـاد تكـون نـادرةامتغيـرين مًعـالدراسات لم تربط هذين ال

 .عن الدراسات السابقة بالربط بين المتغيرين
علـــم علـــى حـــد  -طـــرق لـــه أي باحـــث مـــن قبـــل فـــي قطـــاع غـــزة متغيـــر الصـــحة التنظيميـــة لـــم يت .3

 .ذا ما يميز هذه الدراسة عن غيرهاوه -الباحث
  :مجاالت االستفادة من الدراسات السابقة •

  :منهاعدة استفاد الباحث من الدراسات السابقة في جوانب 
 .تحديد المشكلة وتساؤالتها وأهدافها  . أ

طــار النظــري للبحــث الحــالي وٕاثرائــه بمعلومـــات لت بنـــاء اإلاإللمــام بــبعض المصــادر التــي ســهّ   . ب
 .مةهمحديثة و 

 .المنهجية التي سارت عليها هذه الدراسات، واختيار منهج الدراسة المناسب إلىالتعرف   . ت
التعرف على الوسـائل اإلحصـائية المسـتخدمة، واختيـار أنسـب الوسـائل ، و اختيار أدوات الدراسة  . ث

 .اإلحصائية للبحث الحالي
 .أسماء بعض الكتب واألدبيات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسةتزويد الباحث ب  . ج

الطـــالع علـــى النتـــائج التـــي توصـــلت إليهـــا الدراســـات، واالســـتفادة منهـــا واالنطـــالق مـــن حيـــث ا  . ح
 .انتهت

  :الفجوة البحثية  .5.4

  :الجدول التالي يوضح الفجوة البحثية للدراسة 
 ا.^pa@( ا.1H9ة )8( 6-ول

  الدراسة الحالية  الفجوة البحثية  دراسات السابقةال
ركزت العديـد مـن الدراسـات علـى دراسـة القيـادة اإلبداعيـة  وربطهـا مـع  •

النزاهــــــة والشـــــفافية ، الثقافــــــة التنظيميــــــة ، إدارة ( :متغيـــــرات أخــــــرى
ز الدافعيــة ، األداء االســـتراتيجي، المعرفــة ، ســلوك المواطنــة ، تعزيــ

  .)المناخ التنظيمي
العديد من الدراسـات علـى دراسـة الصـحة التنظيميـة وربطهـا مـع  ركزت •

، الســلوك اإلبــداعي، إدارة الصــراع التنظيمــي ( :متغيــرات أخــرى مثــل
، العمل، التنمية المستدامة، األنماط القيادية، الجودة الشـاملةضغوط 

   ).عوامل البيئة الخارجية
  

علـــى حــــد علـــم الباحــــث لــــم  •
تركــــز أي مــــن الدراســــات 

ة ول القيــــــــــادعلــــــــــى تنــــــــــا
ــــــة مــــــع الصــــــحة  اإلبداعي

  .التنظيمية

تــــــم دراســــــة القيــــــادة اإلبداعيـــــــة  •
ــــز الصــــحة  ودورهــــا فــــي تعزي
ــــــة  ــــــد العالق ــــــة وتحدي التنظيمي
بينهمـــــــــــا بـــــــــــوزارة الداخليـــــــــــة 

  .المحافظات الجنوبية
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دراسـة علـى  منهـا مختلفـة مجتمعـات علـى السـابقة الدراسـات طبقـت لقد •
نظمـات خاصــة، أجهــزة المؤسسـات التعليميــة، شـركات اتصــاالت ، م

ــــة، شــــاغلي الوظــــائف  ــــة، قيــــادات أكاديمي ــــة، مؤسســــات حكومي أمني
  .اإلشرافية، مستشفيات حكومية

لم تتوفر دراسة تناولـت هـذه  •
المتغيــرات بــالتطبيق علــى 
ــــــــــــــــي وزارة  العــــــــــــــــاملين ف

   .الداخلية واألمن الوطني

الدراســـــة علـــــى  اقتصـــــرت هـــــذه •
العـــــــــاملين بـــــــــوزارة الداخليـــــــــة 

  .ةالمحافظات الجنوبي
  

 فـي طبقـت والتـي المحليـة بـين مـا السـابقة الدراسـات أمـاكن تنوعـت •
األردن، الكويـت، (ي  فـ طبقـت والتـي العربيـة والدراسـات فلسـطين

، والدراســــــات )الســــــعودية ، الســــــودان ، العــــــراق ، ســــــوريا ، مصــــــر
الفلبــين ، ماليزيــا ، أمريكــا ، تــايوان، ( فــي طبقــت والتــي جنبيــةاأل

  ).إندونيسياستراليا، الصين، تركيا، ، الباكستان، ا

ـــــــم الباحـــــــث  • ـــــــى حـــــــد عل عل
قطـاع  فـي األولـى الدراسة

دة غــــزة التــــي تــــربط القيـــــا
ــــــة مــــــع الصــــــحة  اإلبداعي

  .التنظيمية

ــــــــى  طبقــــــــتهــــــــذه الدراســــــــة  • عل
منتسـبي قـوى األمـن فــي وزارة 
الداخليــــــــة فــــــــي المحافظــــــــات 

  .الجنوبية

  بقةجرد بواسطة الباحث، باالستناد إلى الدراسات السا: المصدر 
  

  الفصل الثالث مخلص

  

ا ا أساســيً والتــي تمثــل رافــدً  ،ا مــن الدراســات الســابقة المتعلقــة بموضــوع الدراســةتنــاول هــذا الفصــل عــددً 
من روافد المعرفة النظرية والعلمية ، وكذلك خبرات وتجارب الباحثين السابقين ، واالطـالع علـى أهـم 

 إثـراءاتهم وبحـوثهم ، والتـي لهـا األثـر الكبيـر فـي نجازاتهم والنتائج والتوصيات التي خلصت لها دراسإ
نجازهــا بشــكل إمعرفــة ومعلومــات الباحــث ، مــن خــالل تكــوين خلفيــة عــن موضــوع دراســته ، وكــذلك 

  . وتجنب األخطاء التي وقع بها الباحثون السابقون ا وشموًال أفضل وأكثر عمقً 
، والصــحة التنظيميــة اإلبداعيــةدة وقــد اســتعرض الباحــث أهــم الدراســات الســابقة التــي موضــوعي القيــا

، حيـــث قـــام اء كانـــت بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــروموضـــوعات ذات عالقـــة بموضـــوع الدراســـة ســـو 
ل ، وكـودراسـات عربيـة، ودراسـات أجنبيـة ،ات فلسطينيةدراس: هي ،باحث بتقسيمها إلى ثالث أقسامال

يـــة ودراســــات تتعلــــق بالصــــحة دراســـات تتعلــــق بالقيــــادة اإلبداع: قســـم منهــــا تــــم تقســـيمها إلــــى قســــمين
التنظيمية ، وتم ترتيبها من األحدث إلى األقدم حسب تاريخ نشرها ، ثم علـق الباحـث علـى الدراسـات 

وعليــه ســيتم تنــاول موضــوع منهجيــة  .ا تــم تصــميم جــدول يوضــح فيــه الفجــوة البحثيــة الســابقة ، وأخيــرً 

  .راسة وٕاجراءاتها في الفصل التاليالد
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  وٕاجراءاتها منهجية الدراسة : الفصل الرابع

  :تمهيد

لقيادة اإلبداعية في تعزيز الصـحة التنظيميـة فـي وزارة الداخليـة ادور  إلىالدراسة التعرف  تهدف     
، مـــن تباعهـــاا، ويتنــاول هـــذا الفصــل منهجيـــة الدراســة التـــي تــم األمــن الـــوطني المحافظــات الجنوبيـــةو 

 ،هـــاوثباتاالســـتبانة، وصــدق  ،الدراســـة اةوأد ،وعينــة الدراســـة ،ومجتمـــع الدراســـة ،هج الدراســةحيــث مـــن
، واختبــــار توزيــــع ومصــــادر البيانــــات ،وخطــــوات إجــــراء الدراســــة ،واألســــاليب اإلحصــــائية المســــتخدمة

  .البيانات

  :الدراسة ية وأسلوبمنهج .4.1

حيـث  ،ف الدراسـة واإلجابـة عـن تسـاؤالتهالتحقيـق أهـدا التحليلـي الباحث المنهج الوصفي استخدم    
على دراسة الظاهرة كما توجد فعًال بالواقع، كمـا يهـتم بوصـفها وصـًفا دقيًقـا، ويعبـر يعتمد هذا المنهج 

ا، أمـــا ، بحيـــث يصـــف التعبيـــر الكيفـــي الظـــاهرة ويصـــف خصائصـــهكيفًيـــا أو تعبيـــًرا كمًيـــا عنهــا تعبيـــًرا

ث يوضــح مقــدار هــذه الظــاهرة أو حجمهــا ودرجــات ارتباطهــا بحيــ التعبيــر الكمــي فيعطــي وصــًفا رقمًيــا
مع الظواهر المختلفة األخرى، وال يتوقف المـنهج الوصـفي عنـد وصـف الظـاهرة فقـط بـل يتعـدى ذلـك 

  ).13:  2000عالم، (العالقات بين المتغيرات التي تؤثر في الظاهر والتنبؤ بقيامهاإلى التعرف 
 :لمعلوماتل أساسين مصدرين ستخدم الباحثوقد ا

لمعالجــة اإلطـــار النظـــري للبحــث تـــم اللجـــوء إلــى مصـــادر البيانـــات الثانويـــة : المصـــادر الثانويـــة .1
والتـــي تتمثـــل فـــي الكتـــب والمراجـــع العربيـــة واألجنبيـــة ذات العالقـــة والـــدوريات والرســـائل العلميـــة 

 .نترنتت موضوع الدراسة، وكذلك مواقع اإلالسابقة التي تناول

لمعالجـة الجوانـب التحليليـة لموضـوع الدراسـة لجـأ الباحـث إلـى جمـع البيانـات  :األوليـة المصادر  .2
 .ضا لهذا الغر ممت خصيصً ، صُ ستبانة كأداة دراسة رئيسية للبحثاألولية من خالل اال
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  : الدراسة وعينة مجتمع .4.2

  :تيسة بمجموعة من الخطوات تمثلت باآلقام الباحث بتحديد مجتمع وعينة الدرا        
ــمجت .1 جميــع مفــردات الظــاهرة التــي يدرســها الباحــث، وبنــاًء علــى مشــكلة  :همــع الدراســة يعــرف بأن

 وى ُقـــ فـــي نقيـــبى رتبــة حتّـــ عريـــفرتبــة المجتمــع المســـتهدف يتكـــون مـــن  الدراســة وأهـــدافها فـــإن
  .موظًفا) 15867(األمن في وزارة الداخلية المحافظات الجنوبية والبالغ عددهم 

ــــ .2 ــــة العشــــوائية الطبقيــــة حســــب قــــوى األمــــن الفلســــطم الباحــــث باســــتخدام اق يني فــــي طريقــــة العين
ـــ) 353(توزيـــع  تـــم حيـــث  ،المحافظـــات الجنوبيـــة وة اســـتبانة علـــى مجتمـــع الدراســـة حســـب كـــل ُق

  :عن حصة كل قوة من عينة الدراسة كالتالي فضًال 
ع طريقــة بمــا يتناســب مــ مــن مجتمــع الدراســة أو تمثــل مجتمــع الدراســةا تعــد عينــة الدراســة جــزءً  .3

ــــة العشــــوائية الطبقيــــة، )104:  2009مرابطــــي ونحــــوي، (اختيارهــــا وهــــي بواقــــع  ،بطريقــــة العين

، Moore(علــــى مخرجـــــات معادلـــــة  مـــــن إجمــــالي عـــــدد مجتمـــــع الدراســــة بنـــــاءً  اموظًفــــ) 353(
  :حيث تم احتساب حجم العينة من المعادلة اآلتية) 2003

2

2

Z
n

m

 
=  
 

 (1)  

  :جم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة اآلتيةثم يتم تصحيح ح

=
1+ −

n N

N n
 n 

  :حيث

Z :مثًال (مقابلة لمستوى داللة معلوم القيمة المعيارية ال :Z  =1.96 لمستوى داللة) α≤0.05.(  
m )0.05: مثًال (يعبر عنه بالعالمة العشرية و ): الخطأ الهامشي ±.(  

 ع الدراســة مجتمــ حيــث أنN  =15867 يســاوي ) 2(حجــم العينــة الُمَعــّدل باســتخدام المعادلــة  ، فــإن
  .األدنىفي حده  اموظفً ) 353(

لمعرفة حصة كـل قـوة مـن مجتمـع الدراسـة تـم ضـرب نسـبة تمثيـل القـوى العسـكرية المبحوثـة مـن  .4
لـة ، كمـا مجتمع الدراسة فـي حجـم العينـة تـم الوصـول إلـى حصـة كـل قـوة مـن حجـم العينـة الممث

 : التاليهو موضح في الجدول 
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 ا.$VB ا.-را*(وd@O(  �2YHI =1ز:� )9( 6-ول

   )2017-من الفلسطيني ولبيانات هيئة التنظيم واإلدارةوى األللهيكل التنظيمي لقُ  بيانات غير منشورة وفًقا(
  :العينة االستطالعية 

بغــرض الطبقيــة اســتبانة تــم اختيــارهم بطريقــة عشــوائية ) 30(تكونــت عينــة الدراســة االســتطالعية مــن 
اســـتبعادها مـــن  تـــمّ وقـــد  ،تقنـــين أداة الدراســـة والتحقـــق مـــن صـــالحيتها للتطبيـــق علـــى العينـــة األصـــلية

  .لتعديالت على االستبانة والفقراتب بعض ا، وذلك بسبلنهائيالتحليل ا

  :الدراسةأداة  بناءخطوات    .4.3

دور القيــــادة اإلبداعيــــة فــــي تعزيــــز الصــــحة لمعرفــــة  ؛)االســــتبانة (إعــــداد أداة الدراســــة  تــــمّ        

ة لبنـاء تبـاع الخطـوات التاليـ، تـم االتنظيمية في وزارة الداخلية واألمـن الـوطني المحافظـات الجنوبيـة

  : االستبانة 
 .طالع على األدب النظري السابق في مجال الدراسة، وبناء اإلطار النظري للدراسةاال .1
 .وتلخيصها والتعليق عليهاطالع على الدراسات السابقة في مجال الدراسة، اال .2

 .تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها االستبانة  .3
 .تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال  .4
 .رض االستبانة على المشرف للنقاش وٕابداء المالحظات ع .5
 .، والتحقق من صدق وثبات االستبانة)االستبانة(بناء أداة الدراسة  .6
 واإلداريــةمــن المحكمــين ذوي الخبــرة فــي المجــاالت األكاديميــة ) 19(تــم عــرض االســتبانة علــى  .7

 .ة التحكيم يبين أسماء أعضاء لجن) 2(والملحق رقم . في الجامعات  واإلحصائية

 القوة الرئيسية

ضباط  –أفراد 

  صف
  نقيب -مالزم 

النسبة من 

  المجتمع
  حجم العينة  عدد القوة

  العدد  العينة  العدد  العينة  العدد  العينة  العدد

  215  10411  %65  85  4324  130  6087  قوى األمن الداخلي

  74  3248  %20  39  1708  35  1540  قوات األمن الوطني

  12  61  %1  7  46  5  15  قوات المخابرات العامة

  52  2147  %13  22  983  30  1164  اإلدارات المركزية

  353  15867  %100  153  7061  200  8806  اإلجمالي
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 اإلضــــافةالمحكمــــين تــــم تعــــديل بعــــض فقــــرات االســــتبانة مــــن حيــــث الحــــذف أو  راءآفــــي ضــــوء  .8
  ) .3(فقرة ملحق رقم ) 47(والتعديل ، لتستقر االستبانة في صورتها النهائية على 

  :الدراسة أداة .4.4

رة الداخليــة تعزيــز الصـحة التنظيميــة فــي وزافــي القيــادة اإلبداعيـة "دور  االســتبانة اعـدادتـم        

  :تتكون استبانة الدراسة من قسمين رئيسيينو ،  "واألمن الوطني

  .على النحو التالي
، ، المؤهــل العلمــي، الرتبــة العســكرية  ســنوات الخدمــة،  العمــر( :البيانــات الشخصــية:  القســم األول

 . )قوى األمن الفلسطينية

ــاني  ــة دور محــاور  :القســم الث ــادة االبداعي ــز الصــالقي حة التنظيميــة فــي وزارة الداخليــة فــي تعزي

ـــة ـــوطني المحافظـــات الجنوبي فقـــرة ) 25(مـــن  وتتكـــونالمحـــور األول القيـــادة اإلبداعيـــة،  ،واالمـــن ال

ويتكــون مــن أربــع مجـــاالت  ،الثــاني الصــحة التنظيميـــة والمحــور، مجــاالت رئيســـية) 4(موزعــة علــى 
  :  )10(جدول  على النحو التالي فقرة) 22(

 ا38^Y*G(AW;ات  I>8:@; =1ز:� )10( 6-ول
  الفقرات عدد  المحاور  الرقم
1.    

  القيادة 
  االبداعية

  6  الحساسية بالمشكالت
  7  الطالقة  .2
  6  المرونة  .3
  6  األصالة  .4

  25  القيادة االبداعية: المحور األول 
1.    

  الصحة 
  التنظيمية

  5  المبادءة بالعمل
  6  يةالروح المعنو   .2
  5  الدعم بالموارد  .3
  6  االعتبارية  .4

  22  الصحة التنظيمية: المحور الثاني 

  47  إجمالي محاور االستبانة

 
 لهـذه الدراسـة اسـتبانة، لتحقيـق أهـداف الدراسـة والوصـول إلـى النتـائج المطلوبـة، مـن  الباحـث وقد أعد
مـا اقتربــت لالســتجابة ، وكلّ  )5-1(ي بحسـب تــدريج خماسـ علـى فقراتهــا، درجـة الموافقــةتحديــد خـالل 
  .المعينةورد في الفقرة  على الموافقة العالية على ما دلّ  5من  اإلجابة
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 ا.A9;ات BO_ ا8C86Eت AI@8س )11( 6-ول
  غير موافق بشدة  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  االستجابة

  1  2  3  4  5  المقياس

  

  ):االستبانة(ة صدق أداة الدراس .4.5

ع االختبــــار مة أو االتجــــاه أو االســـتعداد الــــذي وضـــالقــــدرة أو الّســـ يقـــيس االختبــــار فعـــًال  الصـــدق أنْ 
الباحـــث اختبـــارات  ى، أجـــر )323:  2003العيســوي، (يقيســـه  مــا يقصـــد أنْ  لقياســه، أي يقـــيس فعـــّال 

  :الصدق التالية
  :) الصدق الظاهري/ المحتوى صدق(المحكمين  آراءصدق  .1

) 19(الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها األوليـة علـى مجموعـة مـن المحكمـين بلـغ عـددهم قام 
بــدورهم بتقــديم النصــح  واوالــذين قــام ،، مختصــين فــي مجــال إدارة األعمــال والجــودة واإلحصــاءمحكــم

  .واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم على فقرات االستبانة
العبـارات لقيــاس مـا وضـعت ألجلــه،  مـةمالءفـي مــدى  مـن المحكمـين إبــداء آرائهـم وقـد طلـب الباحــث

ومــدى وضـــوح صــياغة العبـــارات ومــدى مناســـبة كـــل عبــارة للمحـــور الــذي ينتمـــي إليــه، ومـــدى كفايـــة 
ة إلــى اقتــراح مــا العبــارات لتغطيــة كــل محــور مــن محــاور متغيــرات الدراســة األساســية، هــذا باإلضــاف

ات أو حـــذفها، أو إضــــافة عبــــارات جديــــدة ألداة مـــن تعــــديل صــــياغة العبــــار  اا وضــــروريً يرونـــه مناســــبً 
الخصــــائص الشخصــــية والوظيفيــــة ( :الدراســــة، وكــــذلك إبــــداء آرائهــــم فيمــــا يتعلــــق بالبيانــــات األوليــــة

المســتخدم فــي  الخماسـي) ليكــرت( (Likert-Scale) ، إلــى جانــب مقيـاس)المطلوبـة مــن المسـتجيبين
زت توجيهــات المحكمــين علــى انتقــاد وترّكــ. ئيــةالنها افــي صــورته ةاناالســتب تاالســتبانة، وبــذلك خرجــ

 بعـض المحكمـين نصـحوا  طول االستبانة حيث كانـت تحتـوى علـى بعـض العبـارات المتكـررة، كمـا أن

 ،افة بعــض العبــارات إلــى محــاور أخــرىوٕاضــ ،بضــرورة تقلــيص بعــض العبــارات مــن بعــض المحــاور
انظـر الملحـق  – النهائيـة اصـورتهفـي  ةانت االسـتبوبـذلك خرجـ، )2(وأسماء المحكمين بـالملحق رقـم 

  .)3(رقم 
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 :صدق القياس   .2

  :االتساق الداخلي:  أوًال 

مـدى اتسـاق كـل فقـرة مـن فقـرات االسـتبانة مـع المحـور الـذي  :يقصد بصدق االتسـاق الـداخلي       
نة ، حيـث تـم حسـاب االتسـاق الـداخلي لفقـرات االسـتبا)Drost, 2000:106( تنتمـي إليـه هـذه الفقـرة

 نمفــردة، وذلــك بحســاب معــامالت االرتبــاط بــي) 30(علـى عينــة الدراســة االســتطالعية البــالغ حجمهــا 
  :كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له على النحو التالي

  القيادية اإلبداعية : المحور األول 
 ا.$B@( وا.-رs2B. ")6$�ت 8Z*@(ا.AW "a;ات AW gI;ة g@C #r اGر=^8ط I8<I# )12( 6-ول

 .8H2Bل
الر
  قم

  الفقرة
معامل 
  االرتباط

  الداللة

 0.01  ** 0.64  .تمتلك القيادة القدرة على توُقع مشكالت العمل قبل حدوثها   1
  0.01  ** 0.55  .تّطلع القيادة على كل جديد لزيادة قدرتها على مواجهة المشكالت المستقبلية  2
  0.01  ** 0.62  .ملين على التعبير عن أنفسهم ُتشجع القيادة العا  3
  0.01  ** 0.56  .تحرص القيادة على قراءة شكاوى العاملين  4
  0.01  ** 0.67  .تمتلك القيادة القدرة على التركيز رغم كثرة المعوقات  5
  0.01  ** 0.62  .من األزمات المتوقعة لدراسات المستقبلية تحسًباتهتم القيادة با  6

  0.349تساوي ةدوليالجقيمة االرتباط  )α≤0.05 (عند مستوى داللة إحصائيا االرتباط دال

 عـد األول الحساســية للمشـكالت والمعــدلكـل فقــرات البُ معـامالت االرتبــاط بـين ) 12(يبـين جـدول رقــم 
، حيـث )0.05(معامالت االرتباط المبينـة دالـة عنـد مسـتوى داللـة  ن أن ، والذي يبيّ للبعد األولالكلي 

   .لقياسه عتَ ضِ وُ  ماَ ، وبذلك الفقرات صادقة لِ )0.05(لقيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من ا ن إ
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 .8H2Bل ا.$B@( وا.-ر6(" ا.]�m(" AW;ات AW gI;ة g@C #r اGر=^8ط I8<I# )13( 6-ول

  الفقرة  الرقم
معامل 
  االرتباط

  الداللة

 0.001  ** 0.61  . اقتراح الحلول المناسبة لمواجهة المشاكلتمتلك القيادة القدرة على   1
 0.001  ** 0.68   .تمتلك القيادة القدرة على توظيف أكبر قدر ممكن من األلفاظ لتوضيح فكرة معينة  2
 0.001  ** 0.73  .للحلول المقترحةعدة تضع القيادة بدائل   3
 0.001  ** 0.68  .لمعقدةهة في التعامل مع الظروف اتمتلك القيادة سرعة البدي  4
 0.001  ** 0.42  .ّبر القيادة عن أفكارها بكل وضوحتع  5
 0.001  ** 0.54  .ضة حول المواضيع المتعلقة بالعملتتحدث القيادة باستفا  6
 0.001  ** 0.61  .دة بالقدرة على طرح أفكار متنوعةتتمتع القيا  7

 0.349تساوي ةدولية االرتباط الجقيم )α≤0.05 (ا عند مستوى داللةاالرتباط دال إحصائيً 

عـد للبُ الكلـي  والمعـدل الطالقـة: عـد الثـانيللبُ كـل فقـرات معـامالت االرتبـاط بـين ) 13(يبين جدول رقـم 
القيمــة  ن إ، حيـث )0.05(ة معـامالت االرتبــاط المبينـة دالـة عنــد مسـتوى داللــ ن أن ، والـذي يبــيّ الثـاني

  .ت لقياسهعَ ضِ ا وُ مَ ذلك الفقرات صادقة لِ ، وب)0.05(االحتمالية لكل فقرة أقل من 
  

  .8H2Bل ا.$B@( وا.-ر6(" ا.2;و3(" AW;ات AW gI;ة g@C #r اGر=^8ط I8<I#) 14( 6-ول

  الفقرة  الرقم
معامل 

  االرتباط
  الداللة

 0.01  ** 0.59  .القيادة مع األفكار الجديدة لتطوير العمل ىتتعاط  1

 0.01  ** 0.62  .لوجهة نظرها دة النقد ولو كان مخالًفابل القياتتق  2

 0.01  * 0.36  .تمتلك القيادة القدرة على التّكيف مع طبيعة المواقف المختلفة  3

 0.01  ** 0.66  ساعد في تنمية اإلبداع لديهم في التعامل مع العاملين يُ  اأسلوبً  القيادةَ  تمتلكُ   4

 0.01  ** 0.69  .يات التي تسهل العملبعض الصالح تمنح القيادة العاملينَ   5

 0.01  ** 0.62  .تتيح القيادة لآلخرين فرصة إلبداء رأيهم لالستفادة منهم  6
  0.349تساوي ةدوليقيمة االرتباط الج )α≤0.05 (ا عند مستوى داللةاالرتباط دال إحصائيً 

  

عـد للبُ الكلـي  والمعـدل ونـةالمر : عـد الثالـثللبُ كـل فقـرات معـامالت االرتبـاط بـين ) 14(يبين جدول رقـم 
القيمـة  ن إ، حيـث )0.05(معـامالت االرتبـاط المبينـة دالـة عنـد مسـتوى داللـة  ن أن ، والـذي يبـيّ الثالـث

  .ت لقياسهعَ ضِ وُ  ماَ ، وبذلك الفقرات صادقة لِ )0.05(االحتمالية لكل فقرة أقل من 
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 .8H2Bل ا.$B@( وا.-ر6("  ا8�k.(" AW;ات gI ةg@C #r ;AW اGر=^8ط I8<I# )15( 6-ول

  الفقرة  الرقم
معامل 

  االرتباط
  الداللة

 0.01  ** 0.74  .تبحث القيادة باستمرار عن األفكار الجديدة واإلبداعات   1

 0.01  ** 0.58  تتمتع القيادة بمهارات فن إدارة النقاش والحوار بين العاملين بأسلوب حديث   2

 0.01  ** 0.63  .درة على إقناع اآلخرين أثناء التعامل معهم بأفكار جديدة تمتلك القيادة ق  3

 0.01  ** 0.71  .تُنجز القيادة ما ُيسند إليه من أعمال بأسلوب مبتكر ومتجدد  4

 0.01  ** 0.56  .مع العاملين بطريقة مختلفة مع اآلخرين  تتدرك القيادة العالقا  5

 0.01  ** 0.73  .لقدراتها وٕامكانياتها دٍ ل القيادة لألعمال التي فيها تحتمي  6
  0.349تساوي ةدوليقيمة االرتباط الج )α≤0.05 (االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة*      

  

عـد للبُ الكلـي  والمعـدل األصـالة: عـد الرابـعلبُ اكـل فقـرات معـامالت االرتبـاط بـين ) 15(يبين جدول رقـم 
القيمــة  ن إ، حيــث )0.05(تبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوى داللــة معــامالت االر  ، والــذي يبــين أن الرابــع

  .ت لقياسهعَ ضِ وُ  ماَ ، وبذلك الفقرات صادقة لِ )0.05(االحتمالية لكل فقرة أقل من 
  الصحة التنظيمية : المحور الثاني 

 .8H2Bل ا.$B@( ا.-ر6(و" 8C.>2# ا.2^8دأة" AW;ات AW gI;ة g@C #r اGر=^8ط I8<I# )16( 6-ول

  الفقرة  الرقم
معامل 

  االرتباط
  الداللة

 0.01  ** 0.52  .العمل  قننة إلنجازموقواعد تباع أنظمة ا العاملينمن  الوزارةطلب ت  1

 0.01  ** 0.64  .في العمل لضمان أداء أفضل معايير األداء  الوزارة تطور  2

 0.01  ** 0.46  . مُتطلع الوزارة العاملين فيها على ما تتوقعه منه  3

 0.01  ** 0.58  .الوزارة أعمالها قبل تنفيذها للوصول لقرارات سليمة خطط ت  4

 0.01  ** 0.52    .مستمر في بنية وعمليات الوزارة تغييرعلى إحداث  الوزارة تعمل  5
  0.349تساوي ةدوليجقيمة االرتباط ال )α≤0.05 (ا عند مستوى داللةاالرتباط دال إحصائيً 

  

الكلـي  عـد األول المبـادأة بالعمـل والمعـدلكـل فقـرات البُ معـامالت االرتبـاط بـين ) 16(دول رقـم يبين جـ
 ن إ، حيــث )0.05(معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوى داللــة  ن أن ، والــذي يبــيّ عــد األولللبُ 

   .لقياسهت عَ ضِ ا وُ مَ ، وبذلك الفقرات صادقة لِ )0.05(القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من 
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 .8H2Bل ا.$B@( وا.-ر6(" ا.1d<2:( ا.;وح" AW;ات AW gI;ة g@C #r اGر=^8ط I8<I# )17( 6-ول

  الفقرة  الرقم
معامل 

  االرتباط
  الداللة

 0.01  ** 0.62  .مشاعر ود وصداقة نحو العاملين  في الوزارة  نو ولؤ المس ُيبدي  1

 0.01  ** 0.51  .لقاءات وأنشطة تسهم في تعزيز العالقات بين العاملين   ة في الوزار  نو ولؤ المسينظم   2

 0.01  ** 0.61  .والعاملين في الوزارة  المسئولينتوجد ثقة متبادلة بين   3

 0.01  ** 0.66  .ن باالنتماء للوزارة يشعر العاملو   4

 0.01  ** 0.62  . أعمالهم بحماسة  نالعاملو نجز يُ   5

 0.01  ** 0.51  . ي الوزارة بروح التعاون مع بعضهم البعضن فتصف العاملو ي  6
  0.349قيمة االرتباط الجدولية تساوي) α≤0.05( ا عند مستوى داللةاالرتباط دال إحصائيً 

  

الكلـي  والمعـدل الـروح المعنويـة: للبعـد الثـانيكل فقرات معامالت االرتباط بين ) 17(يبين جدول رقم 
، حيــث أن )0.05(معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوى داللــة ، والــذي يبــين أن للبعــد الثــاني

  .، وبذلك الفقرات صادقة لما وضعت لقياسه)0.05(القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من 
 .8H2Bل ا.$B@( وا.-ر6(" 12.8Cارد ا.-AW "lO;ات AW gI;ة g@C #r اGر=^8ط I8<I#  )18( 6-ول

  لفقرةا  الرقم
معامل 

  االرتباط
  الداللة

 0.01  ** 0.63  .الالزمة للعمل باالحتياجات العاملين الوزارةزود ت  1

 0.01  ** 0.64  .دورات تدريبية للموظفين باستمرار بعقد الوزارةقوم ت  2

 0.01  ** 0.59  .نهيزات احتياطية إذا طلبها العاملو توفر الوزارة تج  3

 0.01  ** 0.66  .صول  للموارد التي يحتاجونهاالو  بحرية  ناملو العيتمتع    4

 0.01  ** 0.69  .المناسبة لعملابيئة  للعاملين الوزارةوفر ت  5
  0.349دولية تساويقيمة االرتباط الج) α≤0.05( ا عند مستوى داللةاالرتباط دال إحصائيً           

الكلـي  والمعـدل الـدعم بـالموارد :عـد الثالـثللبُ كـل فقـرات معامالت االرتباط بين ) 18(يبين جدول رقم 

 ن إ، حيــث )0.05(معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوى داللــة  ن أن ، والــذي يبــيّ عــد الثالــثللبُ 
  .ت لقياسهعَ ضِ وُ  ماَ ، وبذلك الفقرات صادقة لِ )0.05(القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من 
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 .8H2Bل ا.$B@( وا.-ر6("  اYOG^8ر:(" AW;ات AW gI;ة g@C #r 8طاGر=^ I8<I# )19( 6-ول

  الفقرة  الرقم
معامل 

  االرتباط
  الداللة

 0.01  ** 0.71  .داخل الوزارة اتجاهاتهم بوضوح للجميع نو ولؤ المسيعلن   1

 0.01  ** 0.42  . في االعتبار  العامليناقتراحات  الوزارة ضع ت  2

 0.01  ** 0.62  . والمساواة في التعامل مع العاملين في الوزارة مبدأ النزاهة نو ولؤ المسيوفر   3

 0.01  ** 0.69  .داخل الوزارة الوصول إليهم  سهولة نو ولؤ المسيبدي   4

 0.01  ** 0.58  .لتوفير ظروف رفاهية للموظفين  الوزارة سعى ت  5

6  
ــة علــى تطــوير  فــي الــوزارة نو ولؤ المســحــرص ي بــرامج لتنميــة المهــارات القيادي
  .دى العاملينل

0.62 **  0.01 

  0.349دولية تساويقيمة االرتباط الج) α≤0.05( ا عند مستوى داللةاالرتباط دال إحصائيً        

عـد للبُ الكلـي  االعتباريـة والمعـدل: رابععد الللبُ كل فقرات معامالت االرتباط بين ) 19(يبين جدول رقم 

القيمــة  ن إ، حيــث )0.05(ينــة دالــة عنــد مســتوى داللــة معــامالت االرتبــاط المب ، والــذي يبــين أن الرابــع
  .ت لقياسهعَ ضِ وُ  ماَ ، وبذلك الفقرات صادقة لِ )0.05(االحتمالية لكل فقرة أقل من 

  
 :الصدق البنائي :ا ثانيً 

يعتبــر الصــدق البنــائي أحــد مقــاييس صــدق األداة الــذي يقــيس مــدى تحقــق األهــداف التــي تريــد األداة 
ـــــة لفقـــــرات  الوصـــــول إليهـــــا، وبيـــــبن ـــــاط كـــــل مجـــــال مـــــن مجـــــاالت الدراســـــة بالدرجـــــة الكلي مـــــدى ارتب

عـامالت االرتبـاط جميـع م أن ) 19(ويبـين الجـدول ، )Sullivan, Niemi, 2009 : 12(االسـتبانة
، وبـذلك تعتبـر جميـع )(α ≤ 0.05عنـد مسـتوى معنويـة  فـي جميـع مجـاالت االسـتبانة دالـة إحصـائًيا

  .ت لقياسهعَ ضِ وُ  ماَ مجاالت االستبانة صادقة لِ 
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 ا.ab(( و1aIر)  اCE-اO@( ا.A@8دة( 1aIر 8HI gIل r# در6( g@C اGر=^8ط I8<I# )20( 6-ول
)@2@cdY.وا.-ر6() ا )@B$.38( ا^Y*�. 

  الداللة  معامل االرتباط  عدد الفقرات  المحاور  الرقم

1.   

  القيادة اإلبداعية

 0.01  ** 0.79 6 الحساسية للمشكالت

 0.01  ** 0.84 7  الطالقة   .2

 0.01  ** 0.85 6  المرونة   .3

 0.01  ** 0.69 6  األصالة   .4

1.   

  الصحة التنظيمية

 0.01  ** 0.71  5  المبادأة بالعمل

 0.01  ** 0.69  6  الروح المعنوية   .2

 0.01  ** 0.86  5  الدعم بالموارد   .3

 0.01  ** 0.69  6  االعتبارية   .4

  0.349تساوي ةدوليقيمة االرتباط الج )α≤0.05 (ا عند مستوى داللةإحصائيً  االرتباط دال         

  معامل االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية للمقياس دال عند مستوى أن ) 20(يبين جدول رقم  

  .لقياسه تعَ ضِ ما وً ، لذلك تعتبر المجاالت صادقة لِ  )(0.05 

  ):االستبانة(ثبات أداة الدراسة   .4.6

، أو بعبــارة االتســاق فــي نتــائج االختبــار عنــد تطبيقــه مــن وقــت آلخــر  ت االســتبانة أن يقصــد بثبــا
أخرى يعنـي االسـتقرار فـي نتـائج االسـتبانة وعـدم تغييرهـا بشـكل كبيـر فيمـا لـو تـم إعـادة توزيعهـا علـى 

ة ، وللتحقـق مـن ثبـات اسـتبان)351:  1994أبو ناهية، ( خالل فترات زمنية معينةعدة األفراد مرات 
الثبـــات بطريقـــة : همـــا ،جريـــت خطـــوات الثبـــات علـــى العينـــة االســـتطالعية نفســـها بطـــريقتينالدراســـة أُ 

يقصــد بطريقــة التجزئـــة النصــفية بأنــه يقســـم لفــا كرونبـــاخ أت باســـتخدام معادلــة الثبــاالتجزئــة النصــفية 
األرقـــام االختبـــار فـــي هـــذه الطريقـــة إلـــى نصـــفين بطريقـــة عشـــوائية، أو يأخـــذ مفـــردات االختبـــار ذات 

  ).60 - 59:  2012العيسوي، (ةوذات األرقام الفردية على حد ةالزوجية على حد

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بـين معـدل األسـئلة الفرديـة الرتبـة ومعـدل األسـئلة الزوجيـة الرتبـة لكـل 
  :تصحيح معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح وقد تم  ،بعد

طمـــئن ممـــا يُ  ،ةانا لفقـــرات االســتبنســبيً  كبيـــرٍ  ثبــاتٍ  هنـــاك معامـــلَ  يبــين أن ) 21(قــد بـــين جــدول رقـــم و 
اســــتخدم طريقـــة ألفـــا كرونبــــاخ لقيـــاس ثبــــات كمـــا و  .مأنينــــةالباحـــث علـــى اســــتخدام االســـتبانة بكـــل طُ 

مـئن الباحـث علـى معامالت الثبـات مرتفعـة ممـا يط أن  نوقد بي  ،االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات
  . استخدام االستبانة بكل طمأنينة
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 اY*G^38( ا.p^8ت .A@8س ا.9bd@( ا.o�HY( و r;و3^8خ أ.I8<I 89# )21( 6-ول
  التجزئة  النصفية بالمعدل  كرونباخ ألفا  عدد الفقرات  المحاور  الرقم

 0.81 0.78 6 الحساسية للمشكالت   .1
 0.78 0.86 7  الطالقة   .2
 0.85 0.82 6  المرونة   .3
 0.89 0.88 6  األصالة   .4

 0.84 0.89  25  القيادة اإلبداعية: المحور األول 
 0.86 0.78  5  المبادأة بالعمل   .1
 0.87 074  6  الروح المعنوية   .2
 0.79 0.85  5  الدعم بالموارد   .3
 0.85 0.83  6  االعتبارية   .4

 0.91 0.88  22  الصحة التنظيمية:المحور الثاني 

صـادقة فـي قيـاس ) االسـتبانة(أداة الدراسـة  من نتائج اختباري الصدق والثبـات أن  لص الباحثويستخ

، ما يؤهلها لتكون أداة قيـاس مناسـبة وفاعلـة لهـذه اكما أنها ثابتة بدرجة عالية جدً  ما وضعت لقياسه،
 . الدراسة ويمكن تطبيقها بثقة، وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية

  :في الدراسة اإلحصائية المستخدمةات المعالج .4.7

ويتميـــز بوجـــود تماثـــل بـــين جانبيـــه ) النـــاقوس(يشـــبه الجـــرس بأنـــه منحنـــى التوزيـــع الطبيعـــي يعـــرف  

المتوســط يســاوي الوســيط  ومــن ســمات منحنــى التوزيــع الطبيعــي أن  .األيمــن واأليســر حــول المتوســط
  )101:  2010وليد، ( 0.05كبر من أ sigوالقيمة االحتمالية   z، وأن قيمة ويساوي المنوال

لمعرفـة ) Nolmogorov-Simirov Test (K-S(سـمرنوف  –كولمجـوروف اختبار التوزيع الطبيعـي 
  .هل التوزيع طبيعي أم ال 

  :Normality Distribution Test اختبار توزيع البيانات •

ختبـار مـا ال) Nolmogorov-Simirov Test (K-S(سـمرنوف  –تـم اسـتخدام اختبـار كولمجـوروف 
  )14.6(إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول 
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  ا.]^@>V ا.1Yز:� ا�Y^8ر �o8Y3) 22( 6-ول
  القيمة االحتمالية zقيمة   عدد الفقرات  المحاور  الرقم

 0.38 0.36 6 الحساسية للمشكالت   .1

 0.45 0.52 7  ةالطالق   .2

 0.58 0.89 6  المرونة   .3

 0.52 0.84 6  األصالة   .4

 0.65 0.56  25  القيادة اإلبداعية: المحور األول 

  0.45 0.62  5  المبادأة بالعمل   .1

 0.58 0.85  6  الروح المعنوية   .2

 0.65 0.78  5  الدعم بالموارد   .3

 0.54 0.69  6  االعتبارية   .4

 0.25 0.66  22  الصحة التنظيمية:المحور الثاني 

  
 القيمـــة االحتماليـــة  يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن)Sig ( لجميـــع مجـــاالت المقيـــاس كانـــت أكبـــر مـــن

توزيـع البيانـات لهـذه المجـاالت يتبـع التوزيـع الطبيعـي وعليـه  فـإن  ،وبـذلك α=  0.05مستوى الداللة  
  .فرضياتتم استخدام االختبارات المعلمية لتحليل فقرات االستبانة واإلجابة على ال

 : وتم استخدام األساليب اإلحصائية التالية 

يســـتخدم هـــذا األمـــر بشـــكل أساســـي ألغـــراض : النســـب المئويـــة والتكـــرارات والمتوســـط الحســـابي  •
 .ويتم االستفادة منها في وصف عينة الدراسة ،معرفة تكرار فئات متغير ما

 .تلحساب معامل رالثبا Cronbache Alfaاختبار معامل ألفا كرونباخ  •

 .لحساب معامل الثبات  Split Half Methodاختبار التجزئة النصفية  •
 .معادلة سبيرمان براون للثبات لتعديل معامل الثبات •
 االختبـــاريســتخدم هــذا  Nolmogorov-Simirov Test (K-S(اختبــار التوزيــع الطبيعــي  •

  .لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه
 .ط بيرسون لحساب معامل االرتباط ولإلجابة على الفرضيات المتعلقة بالعالقةمعامل ارتبا •

 .أثر المتغير المستقل على المتغير التابع لقياس Stepwiseاالنحدار الخطي التدريجي  •
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وذلك لمعرفة ارتفاع أو انخفـاض اسـتجابات أفـراد الدراسـة عـن كـل عبـارة مـن  ،المتوسط الحسابي •
 .األساسية عبارات متغيرات الدراسة

لمعرفـــة الفـــرق بـــين متوســـط الفقـــرة ) One Seample T.test(للعينـــة الواحـــدة  Tاختبـــار  •
  ."3"والمتوسط الحيادي 

  .اختبار تحليل التباين األحادي للفرق بين ثالث عينات مستقلة فأكثر •

  

  

  الفصل الرابع مخلص

  

ى اعتمـاده المـنهج الوصـفي لـإجراءاتهـا ، وأشـار إ استعرض الباحث في هـذا الفصـل منهجيـة الدراسـة و 

وليــة بنوعيهــا األالتحليلــي ، كمــا أوضــح الباحــث مصــادر جمــع البيانــات التــي اســتخدمها فــي الدراســة 
مــن الــوطني مــن العــاملين فــي وزارة الداخليــة واأل والثانويــة ، واســتغرض مجتمــع الدراســة المكــون مــن

) 15867(فــي هــذه الوظــائف  فــي قطــاع غــزة  ، حيــث بلــغ عــدد العــاملين) ى نقيــبجنــدي حّتــ(رتبــة 
موظفـا ، وتـم توزيـع االسـتبانات علـى عــدد ) 353(وتـم اختيـار عينـة عشـوائية ظبقيـة قوامهـا . ا موظًفـ

، واســتخدم الباحــث ) %92.3(اســتبانة بنســبة ) 325(اســترداد  ا لعينــة الدراســة ، وتــم المبحــوثين وفًقــ

عـــداد االســـتبانة بشــــكلها بعهـــا إلالتـــي اتّ أداة االســـتبانة لجمـــع البيانـــات ، وأوضـــح الباحـــث الخطــــوات 
 ا تـم ، ومن ثـم أوضـح الطـرق التـي تـم اسـتخدامها لتحقـق مـن صـدق وثبـات االسـتبانة ، وأخيـرً النهائي 

حصــــائية المســــتخدمة فــــي هــــذه الدراســــة ، وعليــــه ، ســــيتم تنــــاول موضــــوع تحليــــل عـــرض األدوات اإل
  . البيانات واختبار الفرضيات الدراسة في الفصل التالي
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 الفصل اخلامس        

حتليل البيانات واختيار مناقشة و 
  فرضيات الدراسة

  
  تمهيد
  الشخصيةصائي لعينة الدراسة وفق البيانات حالوصف اإل   .5.1
  تحليل فقرات االستبانة .5.2
  اختبار الفرضيات الدراسة .5.3

  الخامس الفصل ملخص
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  الدراسة فرضيات واختيار البيانات تحليل :الفصل الخامس

  :تمهيد

وذلـــك مـــن خـــالل  ؛تحليـــل البيانـــات واختبـــار فرضـــيات الدراســـةلا هـــذا الفصـــل عرًضـــ يتضـــمنُ        
ها مـن خـالل تحليـل التوصل إلي اإلجابة عن أسئلة الدراسة، واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تمّ 

 –الرتبـة العسـكرية  –المؤهـل العلمـي  –العمـر ( :فقراتها، والوقوف على متغيراتهـا التـي اشـتملت علـى
، لذا تم إجـراء المعالجـات اإلحصـائية للبيانـات المتجمعـة مـن )قوى األمن الفلسطيني –سنوات الخدمة

للحصـول ) spss(دراسـات االجتماعيـة استخدام برنامج الـرزم اإلحصـائية لل استبانة الدراسة، حيث تمّ 

 .يتم عرضها وتحليلها في هذا الفصللتي على نتائج الدراسة ا
  :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية .5.1

  .لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية وفيما يلي عرٌض           
 )ا.a.8b( وh@; ا.a.8b( اY*G^838ت وZ3^( ا.12زO(( 83تاO  8^Y*G-د )23( 6-ول

 النسبة المئوية العدد االستبانات
  92.3  325 االستبانات الصالحة

  7.7  28 صالحةالغير االستبانات 
 %100 353 المجموع

  

مــن %) 7.7(مــا نســبته  وأن  ،مــن االسـتبانات صــالحة%) 92.3(مــا نســبته  أن ) 23(يبـين الجــدول  

  .انات غير صالحةاالستب
وزارة  اهتمـام إلـى ذلـك يرجـع%) 92.3( بلـغ قـد الصـالحة االستبانات من نسبته ما أن  الباحث ويعزو

،  الدراســـة عنـــوان واألهميـــة العلميـــة التـــي يحملهـــا الداخليـــة بالبحـــث العلمـــي والتعـــاون مـــع البـــاحثين ،
  .الموزعة باناتاالست جمع ومتابعته الدائمة في الباحث اهتمام إلى يرجع اوأيضً 
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 ا.>xZ] ;2 ا.-را*( d@O( أW;اد =1ز:� )24( 6-ول
 النسبة المئوية العدد العمر
  26.8  87 30أقل من 

  52.0  169 40أقل من  – 30
  16.9  55 50أقل من  – 40

 4.3  14 فما فوق 50
 %100 325 المجموع

  
أقـــل مـــن  – 30 %) "52(، و"30أقـــل مـــن "%) 26.8(مـــا نســـبته  أن ) 24(يبـــين الجـــدول 

 ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن " فمــا فــوق 50%) "4.3(، و"50أقــل مــن  – 40%) " "16.9(، و"40
تســعى إلــى االســتفادة مــن الكفــاءات الشــابة بطبيعــة عملهــا  التــي وزارة الداخليــة خاصــة مــن الــوزارات

 من عينة الدراسة%) 52(حوالي مثل ي 40أقل من  – 30نسبة  العسكري ، لذلك نجد أن.  
  

  ا.>V2B ا.�2ھ# [xZ ا.-را*( d@O( أW;اد =1ز:� :tu1) (25 6-ول
 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

  27.4  89 ثانوية عامة فما دون

  16.9  55 دبلوم متوسط

  48.6  158 بكالوريوس

 7.1  23 دراسات عليا

 %100 325 المجموع
  

دبلــوم %) "16.9(، و"ثانويــة عامــة فمــا دون"%) 27.4(مــا نســبته  أن ) 25(يبـين الجــدول           
، ويعـــــزو الباحــــــث ارتفـــــاع نســــــبة "يــــــادراســـــات عل%) "7.1(، و"بكــــــالوريوس"%) 48.6(، و"متوســـــط

ام لعـاملين بدرجـة بكـالوريوس الهتمـام الـوزارة بــالمؤهالت العلميـة وأصـحاب الخبـرات التـي تـؤهلهم للقيــا
بأعمالهم الموكلة إلـيهم بالصـورة المطلوبـة ويمثـل حملـة البكـالوريوس قـوة العمـل الرئيسـية فـي الـوزارة ، 

ــ ا األعمــال الموكلــة إلــيهم خدماتيــة علــى خــالف حملــة الــدرجات العلميــة مــن ثانويــة فأقــل فتكــون غالًب
، ااملين قليــل نســبيً أو مــا شــابه ذلــك ، ويكــون االحتيــاج لمثــل هــؤالء العــ) فنــي  –مراســل  –مســتخدم (

ا انخفــاض نســبة مؤهــل الدراســات العليــا ، ويرجــع ذلــك لعــدم احتيــاج الــوزارة لمثــل هــذه المــؤهالت أيًضــ
  .مل اإلداري وليس العمل األكاديميالهتمامها بالع
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 ا.>Z$;:( ا.;=^( [xZ ا.-را*( d@O( أW;اد =1ز:� )26( 6-ول
 النسبة المئوية العدد الرتبة العسكرية

  40.3  131 نقيب
  17.5  57 مالزم أول

  11.7  38 مالزم
  8.9  29 مساعد أول

  7.1  23  مساعد
  5.2  17  رقيب أول

  5.5  18  رقيب
 3.7  12  عريف

 %100 325 المجموع

  
ــــــــــيّ          ــــــــــب"%) 40.3(مــــــــــا نســــــــــبته  أن ) 26(ن الجــــــــــدول يب ، "مــــــــــالزم أول%) "17.5(، و"نقي

رقيــــــب %) "5.2(، و"مســــــاعد%) "7.1(، و"مســـــاعد أول"أجــــــابوا %) 8.9(، و"مـــــالزم"%) 11.7(و
  " .عريف%) "3.7(، و"رقيب%) "5.5(، و"أول

 رتبة نقيب تمثل الكم األكبر في عينة الدراسة ، وذلك يعود ألن النسـبة األكبـر مـن  ويعزو الباحث أن
مـــن  الرتـــب الســـامية ترقيــةمـــع تسلســل الرتـــب يصـــل لرتبـــة نقيــب وبســـبب توقـــف وريوس و حملــة البكـــال

برتبــة نقيــب علــى عكــس  اهنــاك تكدًســ نجــد بــأن  ب الوضــع المــالي الســيئ،بســوذلــك ب ؛خمســة ســنوات
بــاب االنتســاب لــوزارة الداخليــة وعــدم اســتيعاب  ويرجــع ذلــك إلغــالق ،رتبــة عريــف التــي بالكــاد تجــدها

  . عاملين جدد
 ا.1d* )I-Xات [xZ *(ا.-را d@O( أW;اد =1ز:� )27( 6-ول

 النسبة المئوية العدد سنوات الخدمة
  10.2  33 سنوات فاقل 5

  20.9  68 سنوات 10أقل  - 6
  60.9  198 15أقل من  – 10

 8.0  26 سنة فأكثر 15
 %100 325 المجموع

  
أقـــل مــــن -6%) "20.9(، و"ســـنوات فأقـــل 5"%) 10.2(مـــا نســــبته  أن ) 27(يبـــين الجـــدول        

10" 60.9(مــا نســـبته  ، وأن" (%15أقـــل مـــن  – 10" مــا نســـبته  ، وأن)ويعـــزو "فـــأكثر 15%) " 8 ،
 ســنوات مـــا  10ا تزيــد  عـــن تــوظيفهم فـــي فتــرة متقاربـــة جــدً  معظــم العـــاملين تــمّ  الباحــث ذلــك إلـــى أن

والفـــراغ الـــذي نـــتج عـــن أحـــداث االنقســـام وٕاعـــادة  م2007، وذلـــك مـــا بعـــد أحـــداث %)60.9(نســـبته 
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حصـــاره علـــى قطـــاع غـــزة واألزمـــات المتالحقـــة وعلـــى هـــزة األمنيـــة ، وبســـبب االحـــتالل و جتشـــكيل األ
  .اسنوات فأقل قليلة جدً  5ا لذلك نجد نسبة لت نسبة التوظيف كثيرً رأسها األزمة المالية فقّ 

  
 ا.Vd@[ZB9 ا1m gIkى [xZ ا.-را*( d@O( أW;اد =1ز:� )28( 6-ول

 النسبة المئوية العدد المحافظة

  61.2  199 قوى األمن الداخلي

  20.3  66 قوات األمن الوطني

  3.7  12 قوى المخابرات العامة

 14.8  48 اإلدارات المركزية

 %100 325 المجموع

  
قـــوات %) "20.3(، و"قـــوى األمـــن الـــداخلي%) " "61.2(مـــا نســـبته  أن ) 28(يبـــين الجـــدول        

   ".اإلدارات المركزية%) " 14.8(، و"قوات المخابرات العامة"%) " 3.7(، و"األمن الوطني

ــ الباحــث ذلــك إلــى أن  وعــز ويَ  جهــاز (األقســـام المركزيــة لقطــاع األمــن مثــل  الــداخلي تضــموى األمــن ُق

والتــي يقــع ) والحمايــة وجهــاز األمــن، جهــاز األمــن الــداخلي، جهــاز الــدفاع المــدني، بأفرعــه  الشـــرطة
المخـــاطر عـــنهم وحفـــظ النظـــام ،  مـــن واألمـــان وخدمـــة الـــوطن والمـــواطن ودرءفير األتـــو علـــى عاتقهـــا 

، بينمـــا جـــاءت نســــبـــة العـــاملين فــي  وتــولي التنفيــذ بمــا تفرضــه عليهــا القــوانين واللــوائح مــن واجبــات 
ا حـــديثً  الجهـــاز ُأنِشـــئ ألن  ، ويعـــزو البـاحــــث ذلــــك )%3.7(العـامــــة األقــــل بنســــبة  جهـــاز المخـــابرات

م ، ويـــتم التعيـــين بـــه حســـب مواصـــفات معينـــة 2014عـــام  ُأنِشـــئحيـــث قارنـــة بـــاألجهزة األخـــرى ، م

فيـه ال  ، عـدد العـاملين والتـي يصـعب الحصـول علـيهملطبيعة عمل الجهاز السرية واألمنية البحتة ، 
  .غزة  قطاع مستوى على اموظفً  )300(تجاوز ي
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  :تحليل فقرات االستبانة .5.1

 عتبــرلتحليــل فقــرات االســتبانة، وت(One Sample T test)للعينــة الواحــدة  tار اســتخدام اختبــ تــمّ 
كبـر مـن قيمـة أالمحسـوبة  tأفراد العينة يوافقـون علـى محتواهـا إذا كانـت قيمـة يجابية بمعنى أن إالفقرة 

t  كبـــر مـــنأوالـــوزن النســـبي  0.05قـــل مـــن أ أو القيمـــة االحتماليـــة 1.97الجدوليـــة والتـــي تســـاوي 
  t الفقــرة ســلبية بمعنــى أن أفــراد العينــة ال يوافقــون علــى محتواهــا إذا كانــت قيمــة عتبــروت، %)60(

 0.05مــن  أكبــريــة القيمــة االحتمالأو  1.97الجدوليــة والتــي تســاوي tالمحســوبة أصــغر مــن قيمــة 

  .%)60(قل من أوالوزن النسبي 
  

 ا.1Y2*� ا.CVC8Za( [8�W xZت در86ت =Z9@; ا86G )29( 6-ول
  الموافقةدرجة   الوزن النسبي  المتوسط الحسابي  المقياس

  قليلة جدا  %36أقل من   1.00-1.80  1
  قليلة  %52 - % 36من   2.60- 1.80أكبر من   2
  متوسطة  %68 -% 52من أكبر   3.40- 2.60أكبر من   3
  كبيرة  %84 -% 68من أكبر   4.20-3.40  أكبر من   4
  كبيرة جدا  %100 -% 84من كبر أ  5.00-4.20  أكبر من   5

  
  :القيادة اإلبداعية: األول تحليل فقرات المحور

 اCE-اO@( ا.A@8دة أC>8د =tu1: #@Ba )30( 6-ول

  المجاالت  الرقم
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  tقيمة 
القيمة 

  االحتمالية
  الترتيب

 2 0.00 5.95 74.4 0.56 3.72 الحساسية للمشكالت   .1

 3 0.00 8.95 74 0.55  3.7  الطالقة   .2

 4 0.00 6.58 73.6 0.54 3.68  المرونة   .3

 1 0.00 4.62 74.9 0.56 3.75  األصالة   .4

   0.00 7.69 74.2 0.42  3.71  القيادة اإلبداعية   .5

  
،  ة موافقـة كبيـرةجـدر ب%) 74.2(الوزن النسبي لمحور القيـادة اإلبداعيـة بلـغ  يوضح أن ) 30(جدول 

، ويليــه الطالقــة بــوزن نســبي %)74.4(وجــاء الحساســية للمشــكالت فــي المرتبــة األولــى بــوزن نســبي 
وهـــذا %) 74.9(ويليـــه المرونــة علـــى بـــوزن نســـبي %) 73.6(ويليــه األصـــالة بـــوزن نســـبي %) 74(
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، ويعـزو الباحـث  يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على فقـرات اسـتبانة القيـادة اإلبداعيـة بشـكل عـام
كثـرة احتكـاكهم باألزمـات  وأن األمنيـة،  توفر ممارسة القيادة اإلبداعية بدرجة كبيرة إلـى وعـي القيـادات

ا فــي كيفيــة التعامــل مــع المواقــف والظــروف ، باإلضــافة ا إبــداعيً وحًســ كبيــرةً  هم خبــرةً توالحــروب أكســب
المســتويات اإلداريــة وٕاخضــاعهم لبــرامج  جميــعإلــى التطــوير المســتمر لقــدرات ومهــارات العــاملين فــي 
  .  تدريبية وتعليمية إلكسابهم المعارف والمهارات القيادية 

 فالقــادة يبحثــون باســتمرار عــن األفكــار ؛مجــال األصــالة قــد حصــل علــى المرتبــة األولــى ويتضــح أن 
  .الجديدة واإلبداعات والميل إلى األعمال التي فيها تحدي لقدراتهم وٕامكاناتهم 

مســتوى القيــادة  التــي أشــارت إلــى أن ) 2017كلــوب، أبــو( دراســة مــن كــلٍ  مــع الحاليــة الدراســة فقــتوات
اإلبداعيـة لـدى معلمــي المـدارس الثانويــة فـي وزارة التربيــة والتعلـيم العــالي بمحافظـات غــزة جـاء بنســبة 

بمحافظـــات المـــدارس الثانويـــة  مـــديري ت أن والتـــي بيّنـــ) 2016نعمـــة، ابـــو( ، ودراســـة%)73(مرتفعــة 
مســتوى  ت أن التــي بيّنـ) 2016سـاعد، أبــو( ، ودراسـة%) 78( مرتفعــة غـزة لـديهم إبــداع إداري بنسـبة

 نسـبتها مـا ا لدى المسئولين العاملين بوزارة الصـحة فـي المحافظـات الجنوبيـةالقيادة اإلبداعية جيد جدً 
مارســــة مــــديرات دور مدرجــــة  التــــي أظهــــرت أن ) 2013،  الزهرانــــي(، ودراســــة  مرتفعــــة%) 88.7(

، ودراســــــة عاليــــــة مــــــن وجهــــــة نظــــــرهن درجــــــةلقيــــــادة اإلبداعيــــــة ريــــــاض األطفــــــال األهليــــــة بمكــــــة  ل

ة فـــي المـــدارس الثانويـــة فـــي ا للقيـــادة اإلبداعيـــجـــدً  هنـــاك واقـــع عـــالٍ  التـــي أشـــارت أن ) 2012عـــواد،(
  .فلسطين

درجـة تـوفر سـمات القيـادة  والتـي أظهـرت أن ) 2014،  لاألسـطو (اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة 
القيـادة  ت أن التـي بيّنـ)2012السـلمي ، (متوسـط ، ودراسـة  لدى مديري المـدارس الحكوميـة اإلبداعية
ــــة ــــة المتوســــطة بدرجــــة متوســــطة مــــن وجهــــة نظــــر مــــديريها  اإلبداعي تمــــارس فــــي المــــدارس الحكومي

  .اومعلميه
  
  
  
  

  
  



 

 

100 

  

  "الحساسية للمشكالت": األول عدالبُ تحليل فقرات  .1

والـــذي يبـــين آراء  )31(والنتـــائج مبينـــة فـــي جــدول رقـــم  ،للعينـــة الواحــدة tتــم اســـتخدام اختبـــار        
  .الحساسية للمشكالت :عد األولالبُ  في فقراتأفراد عينة الدراسة 

  
 .s2B$�ت ا.8Za*@(: اkول >-ا.^ُ  .A9;ات =Ba@# )31( 6-ول

  البيان  .م
الوسط 

  الحسابي

النحراف ا

  المعياري

الوزن 

  النسبي
 tقيمة 

القيمة 

  االحتمالية
  الترتيب

1  
تمتلك القيادة القدرة على توُقع مشـكالت العمـل قبـل 

   .حدوثها
3.8 0.95  76.1  4.21 0.00 2 

2  
ـــى  ـــادة قـــدرتها عل ـــى كـــل جديـــد لزي تّطلـــع القيـــادة عل

  .مواجهة المشكالت المستقبلية
3.82 0.91 76.4 3.57 0.00 1 

 3 0.00 5.95 74.2 1.02 3.71  .شجع القيادة العاملين على التعبير عن أنفسهم تُ   3
 6 0.00 6.89 73.1 1.05 3.66  .تحرص القيادة على قراءة شكاوى العاملين  4

5  
تمتلــــــك القيــــــادة القــــــدرة علــــــى التركيــــــز رغــــــم كثــــــرة 

  .المعوقات
3.64 1.05 73.2  5.12 0.00 5 

6  
ـــــتم الق مـــــن  لية تحســـــًبايـــــادة بالدراســـــات المســـــتقبته

  .األزمات المتوقعة
3.67 1.12 73.4 6.66 0.00 4  

  0.00  5.95 74.4 0.56 3.72  اجميع الفقرات معً 

    

   :يمكن استخالص ما يلي ) 31(من خالل جدول   

تّطلـــع القيــــادة علـــى كـــل جديـــد لزيــــادة قـــدرتها علـــى مواجهـــة المشــــكالت "  :)2(جـــاءت الفقـــرة  -

وهـو ) %76.4(بلـغ الـوزن النسـبي  عـد، حيـثولى في ترتيب فقرات هذا البُ في المرتبة األ " المستقبلية
 مـــن أقـــلوهـــي ) 0.00(والقيمـــة االحتماليـــة تســـاوي  ،%)60.0(أي أكبـــر مـــن ) 3(أكبـــر مـــن العـــدد 

بدرجـــة موافقـــة  "حســب المبحـــوثين،  راء كانـــت فــي هـــذه الفقـــرة إيجابًيـــااآل ن أممــا يـــدل علـــى  )0.05(
وزارة الداخليــة مــن أولويــات عملهــا التــدريب المســتمر والجهوزيــة  ذلــك إلــى أن  ويعــزو الباحــث".  كبيــرة

مــا هــي عليــه ، وٕانّ  وال تمــل وال تــركن إلــى الوضــع الــذي القيــادة ال تكــل أن  ٕالــىالدائمــة ألي طــارئ ، و 

، مـن قـدراتها تعـززور مـن نفسـها و َطـتُ  تعمل بجد واجتهاد وتبحث عن كل ما هو جديد ، من أجـل أنْ 
وممـا  ،متوقعـةالفقط لحل المشكالت الحالية وٕانما لمواجهة المشكالت المستقبلية المتوقعة وغير ليس 
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 وأقـرب مثـال ا ألي إشـكالية تواجههـاالقيادة لديها تخطيط إداري قوي ومتهيئة دائًمـ يدلل ذلك على أن ،
 .الحربالتي تحاكي ها الوزارة من حين آلخر و على ذلك المناورات العسكرية التي تقوم ب

حيــث  ،"لقيــادة علــى قــراءة شــكاوى العــاملينتحــرص ا" وهــي ) 4(بينمــا كانــت أقــل الفقــرات الفقــرة  -

والقيمـة االحتماليـة  )%60.0(أي أكبـر مـن ) 3(وهـي أكبـر مـن العـدد %) 73.1(بلغ الـوزن النسـبي 
بدرجـة  "يـة، اآلراء فـي هـذه الفقـرة إيجاب ن أمما يدل على ) 0.05(وهي أقل من ) 0.00(للفقرة بلغت 
ـــ يعـــزو الباحـــث ذلـــك إلـــى أن  ، ويمكـــن أنْ " موافقـــة كبيـــرة ع رغبـــات ا بضـــرورة إشـــباالقيـــادة تعـــي تماًم

، وهــذا ينبثــق ل علــى التخفيــف منهـا قــدر المســتطاع، ومعرفــة همـومهم والعمــالعـاملين وقــراءة شــكاويهم
ـــإحيـــث  ،مـــن الـــوازع الـــديني لـــدى القـــادة م وأحســـوا باهتمـــام القيـــادة مـــا ارتـــاح العـــاملين فـــي عملهـــه كلّ ن

  .والوصول إلى األهداف المنشودة باحتياجاتهم ، سيقدمون كل ما لديهم من أجل إنجاح العمل
 وهــــو أكبــــر مــــن القيمــــة %) 74.4" (الحساســــية للمشــــكالت" :عــــدالــــوزن النســــبي لبُ  يمكــــن القــــول بــــأن
وهـــي أقـــل مـــن ) 0.03(كانـــت القيمـــة االحتماليـــة و %) 60.0(ر مـــن أي أكبـــ) 3(االفتراضـــية العـــدد 

)0.05(،  بدرجــة موافقــة كبيــرة، عــد كانــت إيجابيــةاســتجابات المبحــوثين علــى هــذا البُ  وهــذا يعنــي أن، 

القادة في الوزارة لديهم مسـتوى مرتفـع مـن حساسـيتهم للمشـكالت ، ويعـزو  على أن  اوهذا يعطي مؤشرً 
، ى مهــارات القــادة وزاد مــن خبــرتهمو ه مــن خــالل التــدريب المســتمر والــدائم رفــع مــن مســتالباحــث أنــ

ا االحتكــاك الــدائم للقــادة بالمشــكالت واألزمــات والحــروب ممــا أعطــاهم قــدرة علــى ربــط األســباب أيًضــ
ا وزارة الداخليــــة رغــــم ضــــعف اإلمكانيــــات وقلــــة المــــوارد والحصــــار الخــــانق وكثــــرة بمســـبباتها ،  أيًضــــ

تحـــدي كـــل هـــذه المشـــكالت وتحقيـــق  علـــى اارً وٕاصـــر  هنـــاك عزيمـــةً  أن  ، إالالمعوقـــات التـــي تواجههـــا 
  .كل اإلمكانيات والتمويل الالزم نجازات، ومضاهاة  الدول المتقدمة التي تتوفر لديهااإل

حساســية  التــي أشـارت إلـى أن ) 2017كلـوب، أبـو(مـع الدراســات السـابقة مثـل دراســة  الدراسـة واتفقـت
ربيــة والتعلــيم العــالي بمحافظــات غــزة  نســـبتها المشــكالت لــدى مــديري المــدارس الثانويــة فـــي وزارة الت

مـــديري المـــدارس الثانويـــة بمحافظـــات  التـــي بينـــت أن ) 2016بونعمـــة،أ(، ودراســـة  مرتفــع %)70.5(

 أبـــــو( ، ودراســـــة%) 77.4( مرتفعـــــة غـــــزة لـــــديهم قـــــدرة عاليـــــة علـــــى الحساســـــية بالمشـــــكالت بدرجـــــة
لــــدى المســــئولين فــــي وزارة الصــــحة  درجــــة الحساســــية بالمشــــكالت التــــي أظهــــرت أن ) 2016ســــاعد،

 .%)88.7( نسبة مرتفعة ما ا بالمحافظات الجنوبية جيد جدً 
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  الطالقة: الثاني عدالبُ تحليل فقرات  .2

والـذي يبـين آراء أفـراد عينـة  )32(والنتائج مبينة في جـدول رقـم  ،للعينة الواحدة tتم استخدام اختبار 
  الطالقة :البعد الثاني في فقراتالدراسة 

  
 ا.]�m(: ا.V38p >-ا.^ُ  .A9;ات =Ba@# )32( 6-ول

  البيان  .م
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

قيمة 
t 

القيمة 
  االحتمالية

  الترتيب

1  
تمتلـــك القيــــادة القــــدرة علـــى اقتــــراح الحلــــول 

  . المناسبة لمواجهة المشاكل
3.7 0.93  74.1 4.4 0.00 4 

2  
تلك القيادة القدرة على توظيـف أكبـر قـدر تم

  .ممكن من األلفاظ لتوضيح فكرة معينة 
3.56 1.04 71.3 2.85 0.00 7 

 6 0.00 3.99 72.3  1.14 3.62  .للحلول المقترحة عدة تضع القيادة بدائل   3

4  
تمتلك القيادة سرعة البديهة في التعامل مـع 

  .الظروف المعقدة 
3.63 1.11 72.6 5.65 0.00 5 

 1 0.00 4.95 75.8 0.99 3.79  .تعّبر القيادة عن أفكارها بكل وضوح  5

6  
تتحــدث القيــادة باستفاضــة حــول المواضــيع 

  .المتعلقة بالعمل 
3.78 1.07  75.7 3.99 0.00 2 

7  
تتمتـــــع القيـــــادة بالقـــــدرة علـــــى طـــــرح أفكـــــار 

   .متنوعة
3.73 0.93 74.2 7.69 0.00 3 

  0.00  8.95 74.0 0.55 3.7  جميع الفقرات
  :يمكن استخالص ما يلي ) 32(من خالل جدول    

فــي المرتبــة األولــى فــي ترتيــب  "تعّبــر القيــادة عــن أفكارهــا بكــل وضــوح "  :)5(جــاءت الفقــرة  -
أي أكبـر مـن ) 3(وهـو أكبـر مـن العـدد ) %75.8(بلـغ الـوزن النسـبي  فقرات هذا البعد، حيث

 ن أممـــا يـــدل علـــى  )0.05( مـــن أقـــلوهـــي ) 0.00(والقيمـــة االحتماليـــة تســـاوي  ،%)60.0(

ث ويعــزو الباحــ. بدرجــة موافقــة كبيــرةحســب المبحــوثين،  ةراء كانــت فــي هــذه الفقــرة إيجابيــاآل
لـــديها القـــدرة علـــى إنتـــاج العديـــد مـــن األفكـــار  وٕامكانياتهـــا، وأن ذلـــك إلـــى ثقـــة القيـــادة بقـــدراتها 

فــي اســترجاع هــذه األفكــار ، وتقــوم الجديــدة فــي آن واحــد ، وكــذلك لــديها قــدرة عاليــة وســرعة 
 . العمل القيادة  باطالع العاملين بشكل دائم بكل ما هو جديد داخل مكان

تمتلك القيادة القـدرة علـى توظيـف أكبـر قـدر ممكـن "  :وهي) 2(بينما كانت أقل الفقرات الفقرة  -

ن العـدد وهـي أكبـر مـ%) 71.3(حيـث بلـغ الـوزن النسـبي  ،"من األلفاظ لتوضيح فكرة معينـة 



 

 

103 

  

) 0.05(وهـي أقـل مـن ) 0.00(والقيمة االحتمالية للفقرة بلغـت  )%60.0(أي أكبر من ) 3(
ويعـزو الباحـث ذلـك إلـى " بدرجة موافقة كبيـرة اآلراء في هذه الفقرة إيجابية،  ن أمما يدل على 

 ز بـه تتميـ وهـذا مـا، لغوية ولفظية عالية وتدريب مسـتمرتوظيف األلفاظ يحتاج إلى قدرات  أن
  .لديها إبداع في انتقاء الكلمات المناسبة حيث أن  ،ادة بالوزارة عن غيرهاالقي

العـدد  وهو أكبر من القيمـة االفتراضـية ،%)74( "الطالقة"عد الوزن النسبي لبُ  أن  يمكن القول -

وهـذا ) 0.05(وهـي أقـل مـن ) 0.00(كانت القيمة االحتماليـة و %) 60.0(أي أكبر من ) 3(
 ويعــزو  ، بدرجــة موافقــة كبيــرةعــد كانــت إيجابيــة، اســتجابات المبحــوثين علــى هــذا البُ  يعنــي أن

 نـدوات وورش ب ويشـاركونتعليميـة  دوراتٍ القـادة فـي وزارة الداخليـة يخضـعون ِلـ الباحث ذلك أن
قــتهم الفكريــة واللفظيــة والتصــورية، والقــدرة ، ممــا زاد مــن خبــرتهم وأعطــاهم قــوة فــي طالعمــل

ضــع بــدائل ،  وو المعقــدة الظــروف مــع التعامــل فــي بديهــة ســرعةى األفكــار و علــى التوصــل إلــ
  .رحة للوصول إلى األهداف المطلوبةللحلول المقتعدة 

مــدير المدرســة  ت أن التــي بيّنــ) 2017كلــوب ، ( اتفقــت نتــائج الحاليــة مــع الدراســة مــع دراســة -
 أبــو(، ودراســة  %)74.6( نســبة مرتفعــةبلديــه قــوة  فــي طالقتــه الفكريــة واللفظيــة والتصــورية 

ذلــــك يحتــــاج لســــرعة بديهــــة ، وهــــذه األمــــور تتعلــــق بالــــذكاء  التــــي تؤكــــد أن )  2016، نعمــــة
 %) .78.8(والقدرات العقلية بنسبة مرتفعة 
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 المرونة: الثالث عدالبُ تحليل فقرات  .3

 لـذي يبـين آراء أفـراد عينـة وا )33(والنتـائج مبينـة فـي جـدول رقـم  ،للعينة الواحدة tتم استخدام اختبار 
  المرونة :عد الثالثالبُ  في فقراتالدراسة 

 ا.2;و3(: ا.8p.\ >-ا.^ُ  .A9;ات =Ba@# )33( 6-ول

  البيان  .م
الوسط 
  الحسابي

 االنحراف

  المعياري

الوزن 

  النسبي
 tقيمة 

القيمة 

  االحتمالية
  الترتيب

1  
لتطوير يدة ى القيادة مع األفكار الجدتتعاط
  .العمل

3.8 0.98 76.1 2.65 0.00 1 

2  
لوجهة  بل القيادة النقد ولو كان مخالًفاتتق

  .نظرها
3.66 1.16 73.2 5.82 0.00 4 

3  
تمتلك القيادة القدرة على التّكيف مع طبيعة 

  .المواقف المختلفة
3.66 1.03 73.3 3.33 0.00 3 

4  
في التعامل مع  اتمتلك القيادة أسلوبً 

  .ملين يساعد في تنمية اإلبداع لديهم العا
3.6 1.09 71.9  8.53 0.00 6 

5  
تمنح القيادة العاملين بعض الصالحيات 

  .التي تسهل العمل
3.62 1.12 72.4 5.43 0.00 5 

6  
تتيح القيادة لآلخرين فرصة إلبداء رأيهم 

  .لالستفادة منهم
3.73 1.09 74.6 6.43 0.00 2 

  0.00  6.58 73.6 0.54 3.68  جميع الفقرات

  :يمكن استخالص ما يلي ) 33(من خالل جدول     

فـي المرتبـة األولـى فـي  "القيـادة مـع األفكـار الجديـدة لتطـوير العمـل  ىتتعـاط) " 1(جاءت الفقرة  -
أي أكبـر ) 3(وهـو أكبـر مـن العـدد ) %76.1(بلـغ الـوزن النسـبي  عد، حيـثترتيب فقرات هذا البُ 

 ن أممــا يــدل علــى  )0.05( مــن أقــلوهــي ) 0.00(اليــة تســاوي والقيمــة االحتم ،%)60.0(مــن 
ويعـزو الباحـث ذلـك ،  بدرجـة موافقـة كبيـرةحسـب المبحـوثين،  راء كانت في هذه الفقرة إيجابيةاآل

 ـــذا ف إلـــى أن و هـــاألفكـــار الجديـــدة تتـــيح للقائـــد فرصـــة تطـــوير أداء المؤسســـة والعـــاملين فيهـــا ، ل

، ولـدى القائـد قـدرة عاليـة مـن خـالل التـدريب ر بكل إيجابيةعاطي مع هذه األفكاحريص على الت
  .ارة للوصول إلى األهداف المطلوبةوالخبرة لالستفادة من هذه األفكار وتوظيفها لخدمة الوز 
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فـي التعامـل مـع العـاملين يسـاعد  اتمتلك القيـادة أسـلوبً "  :وهي) 4(بينما كانت أقل الفقرات الفقرة  -
أي ) 3(وهـــي أكبــر مــن العـــدد %) 71.9(حيــث بلـــغ الــوزن النســبي " فــي تنميــة اإلبـــداع لــديهم 

ممـــا يـــدل ) 0.05(وهـــي أقـــل مــن ) 0.00(والقيمــة االحتماليـــة للفقـــرة بلغــت % 60.0أكبــر مـــن 
يعـزو الباحـث ذلـك إلـى  ويمكـن أنْ ،  بدرجـة موافقـة كبيـرةاآلراء فـي هـذه الفقـرة إيجابيـة،  ن أعلى 

 وزارة الداخليــة ه الخــاص فـي التعامــل مــع العــاملين وطبيعــة لكـل قائــد طريقتــه الخاصــة وأســلوب أن

ا بمــا ال يحبــذه العــاملون لكنــه بــاألخير يصــنع جاًفــيكــون فيهــا خشــًنا و التعامــل لعســكري العمــل او 
 .قادة أشداء 

-  وهـــو أكبـــر مـــن القيمـــة االفتراضـــية ،%)73.6( "المرونـــة"عـــد الـــوزن النســـبي لبُ  يمكـــن القـــول أن 

) 0.05(وهــي أقــل مــن ) 0.00(كانــت القيمــة االحتماليــة و %) 60.0( أي أكبــر مــن) 3(العــدد 
 ويعـزو  ،بدرجـة موافقـة كبيـرةعـد كانـت إيجابيـة، اسـتجابات المبحـوثين علـى هـذا البُ  وهذا يعني أن

 ومـن أهمهـا ،اختيار القادة في األجهزة األمنية تتم وفق معـايير وشـروط محـددة الباحث ذلك أن: 

 لــذلك نجــد أن  ،عــدةوالنظــر للمشــكلة مــن زوايــا  ،مختلفــةعــدة اتجاهــات  القــدرة علــى التفكيــر فــي
القائـــد لديـــه مرونـــة عاليـــة فـــي التعامـــل مـــع العـــاملين ، وينـــتج أكبـــر عـــدد مـــن األفكـــار المختلفـــة 
والمتميزة للوصول إلى كل ما هـو جديـد ، وهـذا يسـاعده علـى تسـيير العمـل بطريقـة سلسـة وغيـر 

  .جوة مسبوقة وتحقيق األهداف المر 
مــدير المدرســة لديــه مرونــة  التــي أظهــرت أن ) 2017كلــوب ،( وتتفــق نتــائج الدراســة مــع دراســة  -

 أبــو(، ودراسـة %)74.4( عاليـة فـي التعامــل مـع المعلمـين داخــل وخـارج المدرسـة بنســبة مرتفعـة
مـــديري المـــدارس الثانويـــة بمحافظـــات غـــزة  لـــديهم مرونـــة عاليـــة  ت أن التـــي بيّنـــ) 2016 نعمـــة،

مـديري المـدارس الثانويـة  أكـد أن التـي تُ ) 2010هـين ،  أبـو(، ودراسة %) 77.6( سبة مرتفعةبن
 . في محافظات غزة  لديهم مرونة عالية
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  األصالة: الرابع عدالبُ تحليل فقرات  .4

 ة والـذي يبـين آراء أفـراد عينـ ،)34(والنتائج مبينة في جدول رقـم  ،للعينة الواحدة tتم استخدام اختبار 
  .األصالة :عد الرابعالبُ  في فقراتالدراسة 

 ا8�k.(: ا.;ا�C >-ا.^ُ  .A9;ات =Ba@# )34( 6-ول

  البيان  .م
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

 tقيمة 
القيمة 
  االحتمالية

  الترتيب

تبحـــــث القيــــــادة باســــــتمرار عــــــن األفكــــــار   1
  الجديدة واإلبداعات 

3.82 0.98 76.3 2.44 0.00 1 

تتمتـــع القيـــادة بمهـــارات فـــن إدارة النقـــاش   2
  .والحوار بين العاملين بأسلوب حديث 

3.73 1.01 74.5 3.52 0.00 5 

ـــاع اآلخـــرين   3 ـــدرة علـــى إقن ـــادة ق تمتلـــك القي
  .أثناء التعامل معهم بأفكار جديدة 

3.75 1.01 75  3.40 0.00 4 

إليهـــا مـــن أعمـــال تُنجـــز القيـــادة مـــا ُيســـند   4
  .بأسلوب مبتكر ومتجدد

3.64 1.06 72.9 3.66 0.00 6 

ــــــادة العالقــــــا  5 مــــــع العــــــاملين  تتــــــدرك القي
  .بطريقة مختلفة مع اآلخرين 

3.77 0.99 75.3 5.62 0.00 3 

 ل القيــــادة لألعمــــال التــــي فيهــــا تحــــدٍ تميــــ  6
  .لقدراتها وٕامكانياتها

3.78 1.09 75.5 8.99 0.00 2 

  0.00  4.62 74.9 0.56 3.75  جميع الفقرات

    

  :يمكن استخالص ما يلي ) 34(من خالل جدول 

فـــي المرتبـــة  "تبحـــث القيـــادة باســـتمرار عـــن األفكـــار الجديـــدة واإلبـــداعات "  :)1(جـــاءت الفقـــرة  -
وهــو أكبــر مــن العــدد ) %76.3(بلــغ الــوزن النســبي  عــد، حيــثاألولــى فــي ترتيــب فقــرات هــذا البُ 

ممــا  )0.05( مــن أقــلوهــي ) 0.02(والقيمــة االحتماليــة تســاوي  ،)%60.0(أي أكبــر مــن ) 3(
ويعـزو .  بدرجـة موافقـة كبيـرةحسب المبحـوثين،  راء كانت في هذه الفقرة إيجابيةاآل ن أيدل على 

 الباحث ذلك إلى أن  البحـث عـن األفكـار الجديـدة واإلبـداعات هـي حجـر  القيادة لديها قناعـة بـأن
وهـــي أحـــوج مـــا تكـــون لهـــذه األفكـــار فـــي ظـــل الظـــروف الصـــعبة  ،دارياألســاس فـــي اإلبـــداع اإل

لعــــاملين علــــى المشــــاركة ا تشـــجع المســـاعدتها فــــي حــــل المشــــكالت التـــي تواجــــه الــــوزارة ، أيًضــــ
  .واإلبداع وتشعرهم باالهتمام بهم وبأفكارهم
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بأســـلوب تُنجـــز القيـــادة مـــا ُيســـند إليهـــا مـــن أعمـــال "  :وهـــي) 4(بينمـــا كانـــت أقـــل الفقـــرات الفقـــرة  -
أي أكبــر مــن ) 3(وهــي أكبــر مــن العــدد %) 72.9(حيــث بلــغ الــوزن النســبي " مبتكــر ومتجــدد 

 ن إممــا يــدل علــى ) 0.05(وهــي أقــل مــن ) 0.33(والقيمــة االحتماليــة للفقــرة بلغــت  )60.0%(
التجديــد ســمة  أن  إلــى  ويعــزو الباحــث ذلــكبدرجــة موافقــة كبيــرة، اآلراء فــي هــذه الفقــرة إيجابيــة، 

 لــذلك، لتحـديث مـن أساســيات العمـل العسـكريفاالبتكــار وا ،سـمات القيــادة فـي وزارة الداخليـة مـن

وزارة الداخليـــة مـــن أكثـــر الـــوزارات  ، حيـــث نجـــد أن ة لـــديها اهتمـــام كبيـــر بهـــذا الجانـــبالقيـــاد ن فـــإ
  .ا على مستوى الحكومةتطورً 

 وهـو أكبـر مـن القيمـة االفتراضـية ،%)74.9( "األصـالة"عـد الرابـع يمكن القـول الـوزن النسـبي البُ  -

) 0.05(وهـي أكبـر مــن ) 0.00(كانـت القيمـة االحتماليـة و %) 60.0(أي أكبـر مـن ) 3(العـدد 
 بدرجـة موافقـة كبيـرةعـد كانـت إيجابيـة، وكـذلك استجابات المبحـوثين علـى هـذا البُ  وهذا يعني أن، 

 ثـارة ذهـن العـاملين ، وتوليـد أفكـار يعتمـد علـى إ القيـادة لـديها أسـلوبٌ  ويعزو الباحث ذلك إلـى أن

جديـدة ، وتــوفير حلــول بديلــة ، ومناقشـة هــذه الحلــول بأســاليب مبتكـرة حتــى يــتمكن مــن الوصــول 
نجــازات الــوزارة فــي جميــع المحافــل وقــدرتها علــى إا مــن خــالل وهــذا يظهــر جلًيــ ،إلــى أفضــل حــل

 . ا معقدة بأقل اإلمكانيات المتاحةحل مشكالت وقضاي

مـدير المدرسـة لديـه أســلوب  التـي أظهـرت أن ) 2017كلــوب ،( الدراسـة مـع دراسـة  وتتفـق نتـائج -
، %)76.6( يعتمــد علـــى إثــارة الـــذهن، وتوليــد أفكـــار جديـــدة وتــوفير حلـــول بديلــة بنســـبة مرتفعـــة

مـديري المـدارس الثانويـة بمحافظـات غـزة  لـديهم قـدرة  ت أن التـي بيّنـ) 2016نعمـة، أبو(ودراسة 
، %) 77.6( األفكــار الجديـدة ووضــع العديــد مــن الحلـول لهــا ، بنســبة مرتفعــة عاليـة علــى توليــد

المســئولين العــاملين فــي وزارة الصــحة لــديهم مســـتوى  التــي تأكــد أن ) 2010أبــوهين ، (ودراســة 
ـــ) 2013الســـقا ، (ة ، ودراســـة جيـــد مـــن األصـــال إلدارة يميلـــون مـــديري المـــدارس  ت أن التـــي بيّن

 .قرارات سليمة  إلىتمكنهم من التوصل  الحوار والتحليل والتي
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  :الصحة التنظيمية: ثاني ال تحليل فقرات المحور
 ا.cdY@2@( ا.ab( أC>8د =tu1: #@Ba )35( 6-ول

  المجاالت  الرقم
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  tقيمة 
القيمة 

  االحتمالية
  الترتيب

 3 0.00 7.88 64.5 1.02 3.22 بالعمل المبادأة   .1

 1 0.00 11.69 65.5 0.98 3.27  الروح المعنوية   .2

 4 0.00 10.6 63.8 1.41 3.19  الدعم بالموارد   .3

 2 0.00 9.84 65.4 0.96 3.27  االعتبارية   .4

   0.00 12.56 65.4 0.83 3.27  الصحة التنظيمية

       

  :يمكن استخالص ما يلي ) 35(من خالل جدول  
، حيــث جــاء ة متوســطبدرجــة موافقــة %) 65.4(الــوزن النســبي لمحــور الصــحة التنظيميــة بلــغ  -

ــــى بــــوزن نســــبي  ــــة بــــوزن نســــبي %)65.5(الــــروح المعنويــــة فــــي المرتبــــة األول ، ويليــــه االعتباري

ويليـــه الـــدعم بـــالموارد بـــوزن نســــبي %) 64.5(ويليـــه المبـــادأة بالعمـــل بـــوزن نســـبي %) 65.4(
 تعــد التــي العــاملين فــي الــوزارة بــين الســائدة الثقــة إلــى النتيجــة هــذه ث، ويعــزو الباحــ%) 63.8(

 بــروح العــاملين تمتــع فــي آثارهــا تبــدو قــد والتــي ، الــوزارة داخــل التعامــل الســليم فــي أساســًيا ركًنــا
 تــنعكس قــد والتــي. المختلفــة المواقــف فــي ســلوكهم خــالل مــن تتضــح فــي الــوزارة ، عاليــة معنويــة

 يبــذلون فهـم ولـذلك وســمعتها، مكانتهـا علـى وحرصــهم الـوزارة إلـى االنتمــاءالعـاملين  ب شـعور فـي

 الوقــت فـي إلنجازهـا بحمـاس األعمــال هـذه ألداء ينـدفعوا وقـد األعمــال إلنجـاز قصـارى جهـودهم
  .المحدد 

مســتوى  التــي أظهــرت أن ) 2013عطايــا ورمضــان ، (اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع دراســة  -
دراسـة و %) 65.4(ا بنسـبة دارس التعلـيم الثـانوي العـام بمصـر كـان متوسـطً الصحة التنظيمية بم

فـــــي شـــــركات تـــــوافر أبعـــــاد الصـــــحة التنظيميـــــة  التـــــي بينـــــت أن )  2010الطـــــيط  والصـــــرايرة، (

تصـورات العـاملين  التـي أشـارت أن ) 2013الضـالعين ، (، ودراسـة  االتصاالت األربع متوسـط
الكمـالي ، (تغيـر الصـحة التنظيميـة جـاءت متوسـطة ، ودراسـة في المؤسسات الماليـة األردنيـة لم

2011 ( مســتوى الصــحة التنظيميــة فــي مراكــز التابعــة إلدارة الســراج المنيــر فــي  التــي بينــت أن
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مسـتوى  علـى أن ) 2007سـالم ، (ا ، دراسـة دولة الكويت من وجهة نظر المعلمين كـان متوسـطً 
  .ة التدريس متوسط بشكل عام الصحة التنظيمية من وجهة نظر أعضاء هيئ

مســـتوى الصـــحة التنظيميـــة  التـــي أظهـــرت أن ) 2017الحـــوراني ، (اختلفـــت الدراســـة مـــع دراســـة  -
ــــة فــــي عمــــان مــــن وجهــــة نظــــر العــــاملين مرتفــــع ، ودراســــة  لمــــديري المــــدارس الثانويــــة الحكومي

  .مستوى الصحة التنظيمية مرتفع  التي أظهرت أن ) 2013الشريفي ، (

  المبادأة بالعمل: األول عدالبُ ات تحليل فقر  .1

والـذي يبـين آراء أفـراد عينـة  ،)36(للعينة الواحدة والنتـائج مبينـة فـي جـدول رقـم  tتم استخدام اختبار 
  .المبادأة بالعملعد األول البُ  في فقراتالدراسة 

 8C.>2# ا.2^8دأة: اkول ا.^>- .A9;ات =Ba@# )36( 6-ول

  يانالب  .م
الوســــــط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الــــوزن 

  النسبي
 tقيمة 

القيمــــــــــة 

  االحتمالية
  الترتيب

1  
تبـــاع أنظمـــة ا العـــاملينمـــن  الـــوزارةطلـــب ت

  .العمل  قننة إلنجازموقواعد 
3.5 1.44 70 5.6  0.00 1  

2  
فــــي العمــــل معــــايير األداء  الــــوزارة تطــــور

  .لضمان أداء أفضل 
3.1 1.45 62 3.56 0.00 4 

3  
ُتطلع الوزارة العاملين فيها علـى مـا تتوقعـه 

  . منهم
3.05 1.39 61  4.96 0.00 5 

4  
ـــــــذها خطـــــــط ت ـــــــل تنفي ـــــــوزارة أعمالهـــــــا قب ال

  .للوصول لقرارات سليمة 
3.24 1.43 64.8 7.24 0.00 2 

5  
مســتمر  تغييــرعلــى إحــداث  الــوزارة تعمــل

  .  في بنية وعمليات الوزارة
3.23 1.46 64.6 8.95 0.00 3 

  0.00 7.88 64.5 1.02 3.22  يع الفقراتجم

      

  :يمكن استخالص ما يلي ) 36(من خالل جدول  

فــي  "العمــل  قننــة إلنجــازموقواعــد تبــاع أنظمــة ا العــاملينمــن  الــوزارةطلــب ت ) "1(جــاءت الفقــرة  _
وهــو أكبــر مــن ) %70(بلــغ الــوزن النســبي  عــد، حيــثالمرتبــة األولــى فــي ترتيــب فقــرات هــذا البُ 

 )0.05( مـن أقـلوهـي ) 0.00(والقيمة االحتماليـة تسـاوي  ،%)60.0(أي أكبر من ) 3( العدد
. بدرجــة موافقــة كبيــرةحســب المبحــوثين،  ةاآلراء كانــت فــي هــذه الفقــرة إيجابيــ ن أممــا يــدل علــى 
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 طبيعـة عمـل وزارة الداخليـة تختلـف عـن غيرهـا مـن الـوزارات ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن ،
طبيعــة أعمالهــا تمــس  ألن  ،نجــاز األعمــالهــا تتبــع قواعــد وأنظمــة أكثــر دقــة وسـرية فــي إن حيـث إ

  .األمن العام للدولة 
"  ُتطلــع الــوزارة العــاملين فيهــا علــى مــا تتوقعــه مــنهم"  :وهــي) 3(بينمــا كانــت أقــل الفقــرات الفقــرة  _

والقيمـــة  )%60.0(أي أكبـــر مـــن) 3(وهـــي أكبـــر مـــن العـــدد %) 61(حيـــث بلـــغ الـــوزن النســـبي 

اآلراء فـي هـذه الفقــرة  ن أممـا يـدل علــى ) 0.05(وهـي أقـل مــن ) 0.00(االحتماليـة للفقـرة بلغــت 
املين هـم العـ رؤيـة أن الوزارة لديها  ، ويعزو الباحث ذلك إلى أن بدرجة موافقة متوسطة إيجابية، 

واطالعهــم برؤيــة العــاملين  إشــراكمحاولــة  إلــىولــذلك تســعى الــوزارة ، المــورد األهــم ألي مؤسســة
ا، حتــى ليتماشــى مــع أهــداف الــوزارة وخططهــ ،وعلــى مــا تتوقعــه مــنهم فــي مجــال عملهــم ،الــوزارة

  . تكون لديهم الرؤية الواضحة
_  وهــو أكبــر مــن القيمـــة %) 64.5" (المبــادأة بالعمــل"عــد األول الــوزن النســبي البُ  يمكــن القــول أن

وهـي أقـل مـن ) 0.00(القيمة االحتماليـة  كانتو %) 60.0(أي أكبر من ) 3(العدد  االفتراضية
)0.05 ( بدرجـــة موافقـــة ، ةيـــعـــد كانـــت إيجاباســـتجابات المبحـــوثين علـــى هـــذا البُ  وهـــذا يعنـــي أن

 علــى الخــروج بهــا وعــدم والتقيــد العمــل بأنظمــة الــوزارة التــزام إلــى ذلــك ويعــزو الباحــث، ةمتوســط
 قبـــل البـــدء بهـــا المنوطـــة اإلداريـــة للألعمـــا بـــالتخطيط قيامهـــا عـــن فضـــًال  اإلداريـــة، التشـــريعات
 وفًقــا المطلوبــة التغييــرات إلحــداث المتواصــل الــوزارة  ســعي النتيجــة هــذه عكســت وربمــا بتنفيــذها،
أسـلوب  واعتمادهـا مقـرر، هـو اَمـلِ  وفًقا األداء معايير بتطبيق والتزامها الراهن، الوضع لمتطلبات
 تحقيـــق يضـــمن بمـــا أدائهـــا، وكيفيـــة بهـــا لفـــينالمك بالمهمـــات يتعلـــق فيمـــا العـــاملين مـــع المناقشـــة

  .أهداف الوزارة 
المبـادأة "التـي أظهـرت بعـد ) 2013عطايا ورمضان ، (اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع ودراسة  _

  %) . 65.4(ا بنسبة بمدارس التعليم الثانوي العام بمصر كان متوسطً " بالعمل
 المـدارس مـديري ممارسـة مسـتوى ت أن ي بيّنـالت) 2017الحوراني ، (اختلفت الدراسة مع دراسة  _

 التـي أظهـرت أن ) 2017الخليـوي و السـليمان ،( ، ودراسـة مرتفـع" بالعمـل المبـادأة" عدلبُ  الثانوية
مســـتوى  التـــي أظهـــرت أن ) 2013الشـــريفي ، (عـــد  المبـــادأة بالعمـــل  مرتفـــع ، ودراســـة مســتوى بُ 

الســـبيعي (ا ، ودراســـة ة فـــي عمـــان كـــان مرتفًعـــبعـــد المبـــادأة بالعمـــل فـــي مـــدارس التربيـــة الخاصـــ
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،2016 ( مســتوى الصــحة التنظيميــة فــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة بجــدة التــي أشــارت إلــى أن 
  .مرتفع" المبادأة بالعمل"في بعد 

  الروح المعنوية: ثانيال عدالبُ تحليل فقرات  .2

والـذي يبـين آراء أفـراد عينـة  ،)37(رقـم والنتائج مبينة في جدول  ،للعينة الواحدة tتم استخدام اختبار 
  .الروح المعنوية :عد الثانيالبُ  في فقراتالدراسة 

 ا.1d<2:( ا.;وح: ا.V38p >-ا.^ُ  .A9;ات =Ba@# )37( 6-ول

  البيان  .م
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوزن 

  النسبي
  tقيمة 

القيمة 

  االحتمالية
  الترتيب

1  
مشــاعر ود  فــي الــوزارة  نو ولؤ المســ يُيبــد

  .وصداقة نحو العاملين 
3.42 1.39 68.5 8.62 0.00 1 

2  
ـــــوزارة يـــــنظم المســـــؤولو  لقـــــاءات  ن فـــــي ال

وأنشــطة تســهم فــي تعزيــز العالقــات بــين 
  العاملين  

3.27 1.39  65.5 4.62 0.00 3 

3  
ــــــــة بــــــــين   المســــــــئولينتوجــــــــد ثقــــــــة متبادل

  والعاملين في الوزارة 
3.3 1.41  66 5.95 0.00 4 

 5 0.00 5.78 64.2 1.44 3.2  .يشعر العاملين باالنتماء للوزارة   4

 6 0.00 6.95 64.1 1.43 3.21  . أعمالهم بحماسة  نالعاملو نجز يُ   5

6  
ن في الوزارة بروح التعـاون يتصف العاملو 

  . مع بعضهم البعض
3.24 1.43 64.8  7.85 0.00 2 

  0.00 11.69 65.5 0.98 3.27  جميع الفقرات

      

  :يمكن استخالص ما يلي ) 37(من خالل جدول   

فــي  " العـاملينَ  نحـوَ  وصـداقةٍ  ودٍ  مشـاعرَ  فـي الـوزارة  نو ولؤ المسـ ُيبـدي " :)1(وقـد جـاءت الفقـرة  _
وهـو أكبـر مــن ) %68.5(بلـغ الــوزن النسـبي  عـد، حيـثالمرتبـة األولـى فـي ترتيـب فقــرات هـذا البُ 

 مــــــن أقــــــلوهــــــي ) 0.00(والقيمــــــة االحتماليــــــة تســــــاوي  ،%)60.0(أي أكبــــــر مــــــن ) 3(العــــــدد 
بدرجـة موافقـة حسـب المبحـوثين،  يـةاآلراء كانت في هذه الفقرة إيجاب ن أمما يدل على  ،)0.05(

ن بـالوزارة الخلـق الحسـن والـوازع الـديني الـذي يتمتـع بـه المسـؤولو ، ويعزو الباحـث ذلـك إلـى كبيرة
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العـــاملين بالثقـــة واالطمئنـــان ، وبالتـــالي تماســـك العـــاملين فـــي تعـــاملهم مـــع العـــاملين ممـــا يشـــعر 
  .يهالإإلى إحساس العاملين بحماية الوزارة لهم واالنتماء  يؤدي مماداخل الوزارة وتعاونهم ، 

حيـث بلـغ الـوزن "  أعمـالهم بحماسـة  نالعـاملو نجـز يُ "  :وهـي) 5(بينما كانت أقل الفقـرات الفقـرة  _
والقيمـة االحتماليـة للفقـرة  )%60.0(أي أكبـر مـن ) 3(العـدد وهي أكبر مـن %) 64.2(النسبي 
بدرجـة ،  اآلراء فـي هـذه الفقـرة إيجابيـة ن أمما يـدل علـى  ،)0.05(وهي أقل من ) 0.00(بلغت 

، يعــزو الباحــث ذلــك لألوضــاع الســيئة التــي يعيشــها العــاملون فــي قطــاع غــزة  ةمتوســطموافقــة 
وقلة إمكانيات وموارد وضـغوط العمـل وصـعوبة تـوفير  وخاصة في وزارة الداخلية من قلة رواتب

 .أدنى مقومات الحياة 

وهــو أكبــر مــن القيمــة %) 65.5( "الــروح المعنويــة"عــد الثــاني لبُ الــوزن النســبي ل أن  يمكــن القــول _

هـي أقـل مـن و ) 0.00(وكانت القيمة االحتماليـة %) 60.0(أي أكبر من ) 3(العدد  االفتراضية
بدرجـــة موافقـــة ، عـــد كانـــت إيجابيـــةاســـتجابات المبحـــوثين علـــى هـــذا البُ  ن وهـــذا يعنـــي أ ،)0.05(

يجابيـــة داخـــل الـــوزارة كــــاالحترام ذلـــك لوجـــود بعــــض الممارســـات اإليعـــزو الباحـــث و  ، ةمتوســـط
مــن  االمتبـادل بــين العــاملين مــن جهــة وبــين الــوزارة والعـاملين مــن جهــة أخــرى ، والتــي تخلــق جــوً 

ا لتوســيع فــرص المشــاركة مــن العــاملين فــي القــرارات ، أيًضــ ُتعــزى ويمكــن أنْ  ،العالقــات الطيبــة
  .وتقبل الوزارة الرأي والرأي اآلخر ، مما يؤدي إلى شعور العاملين بالثقة واالطمئنان

ــــة مــــع دراســــة  _ ــــا (تتفــــق نتيجــــة الدراســــة الحالي ، الضــــالعين(ودراســــة ) 2013ورمضــــان ، عطاي

ماليــــة األردنيـــة بدرجــــة فـــي مؤسســـات ال" لمعنويــــةالـــروح ا"عـــد مســــتوى بُ  ت أن التـــي بيّنـــ) 2013
فـي " الـروح المعنويـة"عد توفر بُ  التي أظهرت أن ) 2010الطيط  والصرايرة، (دراسة متوسطة ، و 

  .كات االتصاالت األربع متوسطٌ شر 
 المـدارس مـديري ممارسـة مسـتوى ت أن التي بيّنـ) 2017الحوراني ، (اختلفت الدراسة مع دراسة  _

 التــي أظهــرت أن ) 2017الســليمان ،الخليــوي و ( مرتفــع، ودراســة " الــروح المعنويــة" عــدلبُ  الثانويــة

عـد مسـتوى بُ  التـي أظهـرت أن ) 2013الشـريفي ، (، ودراسـة  مرتفعٌ " الروح المعنوية"مستوى ُبعد 
) 2016،السـبيعي(ا ، ودراسـة في مدارس التربية الخاصة في عمان كان مرتفًعـ" الروح المعنوية"

مســتوى الصــحة التنظيميــة فــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة بجــدة فــي بعــد  أشــارت إلــى أن التــي 
 . امرتفعً " الروح المعنوية"
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 الدعم بالموارد: الثالث عدالبُ تحليل فقرات  .3
      

 ن آراء أفـراد عينـة والـذي يبـيّ  ،)38(والنتائج مبينة في جدول رقـم  ،للعينة الواحدة tتم استخدام اختبار 
  الدعم بالموارد :عد الثالثالبُ  في فقراتسة الدرا

 12.8Cارد ا.-lO: ا.8p.\ >-ا.^ُ  .A9;ات =Ba@# )38( 6-ول
الوسط   البيان  .م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  tقيمة 
القيمة 
  االحتمالية

  الترتيب

ــــــ  1 ــــــوزارةزود ت  باالحتياجــــــات العــــــاملين ال
  .الالزمة للعمل

3.11 1.4 62.2 6.58 0.00 5 

دورات تدريبيــــــــة  بعقــــــــد الــــــــوزارةقــــــــوم ت  2
  .رللموظفين باستمرا

3.12 1.37 62.4 4.69 0.00 4 

ـــــوفر   3  الـــــوزارة تجهيـــــزات احتياطيـــــة إذات
  .نطلبها العاملو 

3.27 1.44 65.4 5.88 0.00 1 

ــــــــع   4 ــــــــة  العــــــــاملينيتمت الوصــــــــول   بحري
  .للموارد التي يحتاجونها

3.16 1.42 63.3 8.95 0.00 3 

ــــــ  5 ــــــوزارةوفر ت ــــــاملين ال ــــــة  للع  لعمــــــلابيئ
  .المناسبة

3.27 1.44 65.4 4.69 0.00 2 

  0.00 10.6 63.8 1.41 3.19  جميع الفقرات
      

  :يمكن استخالص ما يلي ) 38(من خالل جدول  
ة األولــى فــي المرتبــ ."نالعــاملو  طلبهــا إذا احتياطيــة تجهيــزات الــوزارة تــوفر " :)3(جــاءت الفقــرة  -

أي ) 3(وهــو أكبــر مــن العــدد ) %62.4(بلــغ الــوزن النســبي  عــد، حيــثفـي ترتيــب فقــرات هــذا البُ 
ممـا يـدل علـى  )0.05( مـن أقـلوهـي ) 0.00(والقيمة االحتمالية تساوي  ،%)60.0(أكبر من 

، ويعــــزو بدرجــــة موافقــــة متوســــطةحســــب المبحــــوثين،  راء كانــــت فــــي هــــذه الفقــــرة إيجابيــــةاآل ن أ
الخـانق الـذي ب الظـروف االقتصـادية والحصـار بسـبللوضع المـالي السـيئ   هذه النتيجة الباحث

تتعرض له قطاع غزة ، إضافة إلـى عـدم تحمـل الحكومـة الفلسـطينية لمسـئولياتها اتجـاه الـوزارات 

  . في قطاع غزة 
 مــل،مــة للعالالز  باالحتياجــات العــاملين الــوزارةزود تــ " :وهــي) 1(بينمــا كانــت أقــل الفقــرات الفقــرة  -

والقيمــة  )%60.0(أي أكبــر مــن) 3(وهــي أكبــر مــن العــدد %) 62.2(حيــث بلــغ الــوزن النســبي 
اآلراء فـي هـذه الفقــرة  ن أممـا يـدل علــى ) 0.05(وهـي أقـل مــن ) 0.00(االحتماليـة للفقـرة بلغــت 
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تـوفير  الـوزارة تحـاول جاهـدة يعزو الباحث هذه النتيجة رغم أن ،  بدرجة موافقة متوسطةإيجابية، 
 الحصار الخانق والوضـع االقتصـادي السـيئ فـي قطـاع غـزة كـان لـه األثـر  ما يلزم للعمل إال أن

الكبير على الوزارات الفلسطينية وخاصـة وزارة الداخليـة فمـا يـتم تـوفيره مـن احتياجـات أقـل بكثيـر 

متــاح  ا هــوهــا تســتغل مــن إبحيــث  ،ممــا يحتاجــه العمــل لكــن الــوزارة لــديها إدارة جيــدة فــي عملهــا
  .يدتسير العمل بشكل جلديها من موارد رغم ُشحها و 

-  وهــو أكبــر مــن القيمــة  ،%)63.8( "الــدعم بــالموارد"عـد الثالــث لبُ الــوزن النســبي ل يمكـن القــول أن

هــي أكبــر و ) 0.00(وكانــت القيمــة االحتماليــة %) 60.0(أي أكبــر مــن ) 3(االفتراضــية العــدد 
بدرجـة موافقــة ، عـد كانـت إيجابيـةات المبحـوثين علــى هـذا البُ اسـتجاب وهـذا يعنـي أن ) 0.05(مـن 

العــاملين ال يزالــون يــأملون ويطمحــون إلــى تــوفير  النتيجــة إلــى أن  هــذه يعــزو الباحــثو  ،ةمتوسـط
 حيـث ،لمكملة وكـذلك التجهيـزات اإلضـافية، ليست الضرورية فحسب بل التجهيزات االمزيد منها

 مهمــاتهم، أداء فــي العــاملين نجــاح فــي رئيًســا عــامًال  تعــد عهــاأنوا علــى اخــتالف المــوارد هــذه أن 
 أنْ  يمكــن ،ومسـتلزمات ومعــدات وأدوات أجهـزة مــن العـاملون يحتاجــه مـا بتــوفير الـوزارة قيــام فـإن

  .الوزارة في العمل سير على تنعكس نتائج إيجابية يحقق

مسـتوى  التـي أظهـرت أن  )2017، الخليـوي و السـليمان( تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع دراسـة  _

مسـتوى الصـحة  التـي أشـارت إلـى أن ) 2016السـبيعي ،(متوسط ، ودراسـة " الدعم بالموارد" عدبُ 
متوســـط ، ودراســـة " الـــدعم بـــالموارد"عـــد التنظيميـــة فـــي المـــدارس الثانويـــة الحكوميـــة بجـــدة فـــي بُ 

ـــــي أظهـــــرت أن ) 2016الوزبنـــــاني ، ( ـــــدعم بـــــالموارد"مســـــتوى مجـــــال  الت توســـــط ، ودراســـــة م" ال
تصــورات العــاملين فــي المؤسســات الماليــة األردنيــة  التــي أشــارت إلــى أن ) 2013الضــالعين ، (

)   2010الطـــيط  والصـــرايرة، (، و دراســـة "الـــدعم بـــالموارد"عـــد لمتغيـــر الصـــحة التنظيميـــة  فـــي بُ 

 ي شركات االتصاالت األربع متوسطف" الدعم بالموارد"عد توفر بُ  التي أظهرت أن. 
 المـدارس مـديري ممارسـة مسـتوى لتي بينـت أن ا) 2017الحوراني ، (اختلفت الدراسة مع دراسة  _

مســتوى  التــي أظهــرت أن )  2013الشــريفي ، (مرتفــع ، ودراســة " الــدعم بــالموارد" لبعــد الثانويــة
 .افي مدارس التربية الخاصة في عمان كان مرتفعً " الدعم بالموارد"عد بُ 
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 االعتبارية: الرابع عدبُ التحليل فقرات  .4
      

والـذي يبـين آراء أفـراد عينـة  ،)39(والنتائج مبينة في جدول رقـم  ،للعينة الواحدة tتم استخدام اختبار 
  .االعتباريةالبعد الرابع  في فقراتالدراسة 

 اYOG^8ر:(: ا.;ا�C ا.^>- .A9;ات =Ba@# )39( 6-ول

  البيان  .م
الوسط 

  سابيالح
االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  tقيمة 
القيمة 
  االحتمالية

  الترتيب

1  
 ن اتجاهــاتهم بوضــوح للجميــعو ولؤ يعلــن المســ

  .داخل الوزارة
3.29 1.41 65.7 3.69 0.00 3 

2  
ـــــــوزارة ضـــــــع ت ـــــــامليناقتراحـــــــات  ال فـــــــي  الع

  . االعتبار 
3.15 1.38 63.0 5.41 0.00 6 

3  
ة والمســاواة فــي ن مبــدأ النزاهــيــوفر المســؤولو 

  . التعامل مع العاملين في الوزارة
3.17  1.39 63.3 7.58 0.00 5 

4  
ـــــدي المســـــ ـــــيهم  ســـــهولةن و ولؤ يب الوصـــــول إل
  .داخل الوزارة 

3.26 1.42 65.3 6.85 0.00 4 

5  
ـــــــوزارة ســـــــعى ت ـــــــة  ال لتـــــــوفير ظـــــــروف رفاهي

  للموظفين 
3.4 1.48 68.1 3.78 0.00 1 

6  
لــى تطــوير ع فــي الــوزارةن و ولؤ المســحــرص ي

ــــــــدى  ــــــــة ل ــــــــة المهــــــــارات القيادي بــــــــرامج لتنمي
  .العاملين

3.36 1.45 67.3 3.69 0.00 2 

  0.00 9.84 65.4 0.96 3.27  جميع الفقرات
      

  :يمكن استخالص ما يلي ) 39(من خالل جدول  

فـي المرتبـة األولـى فـي  "لتوفير ظروف رفاهية للمـوظفين الوزارة سعى ت " :)5(وقد جاءت الفقرة  -
أي أكبـر ) 3(وهـو أكبـر مـن العـدد ) %68.1(بلـغ الـوزن النسـبي  عد، حيـثرتيب فقرات هذا البُ ت

 ن أممــا يـدل علــى  ،)0.05( مـن أقـلوهــي ) 0.00(والقيمـة االحتماليــة تسـاوي  ،%)60.0(مـن 
، ويعـزو الباحـث ذلـك بدرجـة موافقـة كبيـرة حسـب المبحـوثين،  قرة إيجابيةاآلراء كانت في هذه الف

ن خـــالل عملهـــم لمخـــاطر عملهـــا شـــاق ويتعـــرض العـــاملو  عمـــل وزارة الداخليـــة حيـــث أن لطبيعـــة 

حــوج إلـــى األجــل حمايــة الــوطن والمــواطن فهــم هــم يحملــون أرواحهــم علــى أكفهــم مـــن أعديــدة ف
وذلـك لمسـاعدتهم علـى تحمـل أعبـاء  ؛االهتمام بهم وتوفير ظروف الرفاهية لهـم والتخفيـف عـنهم

  .العمل وصعوباته
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 ،"فـــي االعتبـــار العـــامليناقتراحـــات  الـــوزارة ضـــع ت"  :وهـــي) 2(انـــت أقـــل الفقـــرات الفقـــرة بينمـــا ك -
والقيمـــة  )%60.0(أي أكبــر مــن ) 3(وهــي أكبــر مــن العــدد %) 63(حيــث بلــغ الــوزن النســبي 

اآلراء فـي هـذه الفقـرة  ن أممـا يـدل علـى  ،)0.05(وهي أقـل مـن ) 0.00(االحتمالية للفقرة بلغت 
وزارة الداخليـة لهـا أنظمـة  ، ويعـزو الباحـث هـذه النتيجـة إلـى أن ة متوسـطموافقـة  بدرجـةإيجابية، 

أنظمــة محــددة ومــن هــا تعمـل مــن خــالل قواعــد و ن إا ، حيــث صـارمة لطبيعــة عملهــا الحســاس جــدً 

الــوزارة تضــع اقتراحــات العــاملين باالعتبــار لكــن  لــذلك نجــد بــأن  ؛الصــعب التغييــر فيهــا بســهولة
 .لعمل بها بخالف الوزارات األخرىاليس من السهل 

وهــــو أكبــــر مــــن القيمــــة  ،%)65.4( "االعتباريــــة"عــــد الرابــــع الــــوزن النســــبي البُ  يمكــــن القــــول أن -

هـي أقـل مـن و ) 0.00(وكانت القيمة االحتماليـة %) 60.0(أي أكبر من ) 3(العدد  االفتراضية
)0.05 ( بدرجــــة موافقــــة  إيجابيــــة عــــد كانـــتاســــتجابات المبحـــوثين علــــى هــــذا البُ  وهـــذا يعنــــي أن

وزارة الداخليـــة بطبيعـــة عملهـــا العســـكري تعطـــي  ويعـــزو الباحـــث هـــذه النتيجـــة إلـــى أن  ،متوســـطة
ليـا صـارمة فهنـاك أنظمـة وقـوانين وأوامـر عُ  ،االقتراحات لكن لحـد معـينو  مساحة لآلراء واألفكار

  . فيهاال يمكن النقاش 

مســتوى  التــي أظهــرت أن ) 2013ا ورمضــان ، عطايــ(اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع دراســة  -
ـــيم الثـــانوي العـــام بمصـــر كـــان متوســـًطا "  االعتباريـــة"عـــد فـــي بُ  الصـــحة التنظيميـــة بمـــدارس التعل

تصـورات العـاملين فـي  التـي أشـارت إلـى أن ) 2013(الضـالعين ، (، ودراسـة %)68.3(بنسبة 
الطـــيط  والصـــرايرة، (دراســـة ســـطة، و جـــاءت متو " االعتباريـــة"عـــد المؤسســـات الماليـــة األردنيـــة لبُ 

2010 ( في شركات االتصاالت األربع متوسطة" االعتبارية"عد توفر بُ  التي أظهرت أن. 

مســـتوى  التـــي أظهـــرت أن ) 2017،الخليـــوي و الســليمان( مــع ودراســـة  اختلفــت الدراســـة الحاليـــة -
مســــتوى الصـــــحة  التــــي أشــــارت إلـــــى أن ) 2016الســـــبيعي ،(، ودراســــة مرتفـــــع" االعتباريــــة"عــــدبُ 

، الشـريفي(مرتفـع، و دراسـة " االعتباريـة"عـد التنظيمية في المدارس الثانويـة الحكوميـة بجـدة فـي بُ 
2013 ( تربيـة الخاصـة فـي عمـان كـان فـي مـدارس ال"  االعتباريـة"عـد مسـتوى بُ  التي أظهرت أن

 .مرتفًعا
  
  
  



 

 

117 

  

  :الدراسة فرضياتار باخت .5.2

  ):ألولىا الرئيسية الفرضية( الدراسة متغيرات من تغيرينم بين العالقة حول الفرضيات راختبا
  .الدراسة متغيرات من متغيرين بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال : الصفرية الفرضية

  .الدراسة متغيرات من متغيرين بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد : البديلة الفرضية
  الفرضية رفض يمكن ال فإنه )α ≤ 0.05( لةالدال مستوى من أكبر P-value).Sig ( كانت إذا

 إذا أمــا الدراســة، متغيــرات مــن متغيــرين بــين إحصــائية داللــة ذات عالقــة توجــد ال وبالتــالي الصــفرية
 الصــفرية الفرضــية رفــض فيــتم )α ≤ 0.05(  الداللــة مسـتوى مــن أقــلP-value).Sig  ( كانـت
  متغيرات من متغيرين بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد بأنه القائلة البديلة الفرضية وقبول

  . الدراسة
  :فرضيات الدراسة 

  : الفرضية الرئيسية األولى

وتعزيـز بـين القيـادة اإلبداعيـة ) α ≤ 0.05(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة 

  .الجنوبية المحافظات الوطني واألمن الداخلية وزارة في الصحة التنظيمية
 ا.cdY@2@( وا.ab( اCE-اO@( ا.A@8دة g@C ا.>�m( )40( 6-ول

  المجاالت

  معامل االرتباط بيرسون

المبادأة 

 بالعمل

الروح 

 المعنوية

الدعم 

  بالموارد
  االعتبارية

الصحة 

  التنظيمية

 0.66** 0.58** 0.50** 0.61** 0.57** الحساسية للمشكالت

 0.71** 0.60** 0.51** 0.67** 0.68**  الطالقة

 0.71** 0.63** 0.53** 0.66** 0.66**  المرونة

 0.73** 0.62** 0.56** 0.65** 0.70**  األصالة

 0.82** 0.70** 0.61** 0.75** 0.76**  القيادة اإلبداعية

  
بـــين ) α ≥ 0.05(توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة ه يوضـــح أنـــ) 40(جـــدول 

والداللـة اإلحصـائية أقــل  0.82) = ر(حيــث كانـت قيمـة  الصـحة التنظيميـةتعزيـز يـة و القيـادة اإلبداع
  :كما وأظهرت النتائج التالي . 0.05من 
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حيـث كانـت قيمـة  والصـحة التنظيميـة الحساسية للمشكالتبين وجد عالقة ذات داللة إحصائية ت .1
 .0.05والداللة اإلحصائية أقل من  0.66) = ر(

ـــةت .2 ) = ر(حيـــث كانـــت قيمـــة  الطالقـــة والصـــحة التنظيميـــةإحصـــائية بـــين  وجـــد عالقـــة ذات دالل
 .0.05والداللة اإلحصائية أقل من  0.71

) = ر(حيـــث كانـــت قيمـــة  والصـــحة التنظيميـــة وجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــين المرونـــةت .3

 .0.05والداللة اإلحصائية أقل من  0.71
) = ر(حيـث كانـت قيمـة  الصـحة التنظيميـةو  األصـالةبعـد وجد عالقة ذات داللة إحصـائية بـين ت .4

 .0.05والداللة اإلحصائية أقل من  0.73
القيــادة اإلبداعيــة بأبعادهــا المختلفــة ألســلوب  مــا زادت ممارســة القيــادات بــوزارة الداخليــةممــا يعنــي كلّ 

 وىتحســنت الصــحة التنظيميــة لألجهــزة والُقــ) المرونــة بالمشــكالت ، الطالقــة ، األصــالة ،الحساســية (
 عيــة بأســاليبها المختلفــة تظهــر مثــلالقيــادة اإلبدا بشــكل عــام ، ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى أن: 

ممـا يـؤثر علـى الصـحة التنظيميـة للمؤسسـة ، وهـذا مـا يـنعكس  )المرونة والطالقـة والمثـابرة للعـاملين(
 ن وتحســس احتياجــاتهم القائــد المبــدع يعمــل علــى تفقــد العــاملي بــدوره علــى أداء العــاملين ، لــذلك فــإن

ا والحفـاظ ا أو معنوًيـوهمومهم ويعمل على إشعار العـاملين بالثقـة والمحبـة وتحفيـزهم الـدائم سـواء مادًيـ

، وكتفسـير آخـر وزارة وينجـزوا أعمـالهم بكـل حماسـةعلى روحهم المعنوية ليشعر العـاملين باالنتمـاء للـ
تتحســـــس  بمقـــــدورها أنْ القيـــــادة اإلبداعيـــــة  ن إإلبداعيـــــة والصـــــحة التنظيميـــــة فـــــللعالقـــــة بـــــين القيـــــادة ا

، ل األفكـار الجديـدة وغيـر المألوفـةالمشكالت بسرعة قبل تفاقمها مع وضع حلول جذرية لها مـن خـال
نجــازات وتحمــل المســئوليات والقــدرة علــى صــياغة عزيمــة قويــة وٕاصــرار علــى تحقيــق اإل ويكــون لــديها

فهــذه القيــادة هــي ، وتحتــرم العــاملين وتقــدرهم، وقـاتالكلمـات واســتخدام األلفــاظ المناســبة فــي جميــع األ

  .ن مؤسستها ذات صحة تنظيمية سليمةتكو  األولى بأنْ 
   :الثانية الرئيسية الفرضية

 الصـحة وتعزيـز اإلبداعيـة القيـادة( بـين)  (α ≤ 0.05  مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد

  . الجنوبية فظاتالمحا الوطني واألمن الداخلية وزارة في) التنظيمية
لقيـاس أثـر المتغيـر  Stepwiseالختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار الخطـي التـدريجي 

  :، وقد تبين التالي)الصحة التنظيمية(على المتغير التابع ) القيادة اإلبداعية(المستقل 
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مسـتوى الصـحة  أنStepwise ( (يبين نموذج االنحدار النهائي باستخدام طريقة االنحـدار التـدريجي 
  .وجميع األبعاد وهو يمثل المتغير التابع يتأثر بصورة جوهرية وذات داللة إحصائية التنظيمية

 )ا.cdY@2@( ا.ab(: ا.�C8Y ا.Stepwise( );@�Y2( ا.Y-ر:VH اa3G-ار =tu1: #@Ba )41( 6-ول

 المتغيرات المستقلة
معامالت 
 االنحدار

الخطأ 
 المعيار

معامالت 
االنحدار 
  المعيارية
Beta 

  tقيمة 
القيمة 
  االحتمالية

sig. 

مستوى 
الداللة عند 

)0.05(  

  دال  0.00 3.95  0.1 1.21  الثابت
  دال 0.00 5.62 0.78 0.85 0.36  الحساسية للمشكالت

  دال 0.001 7.95  0.63 0.69 1.25  الطالقة
 دال 0.00 6.96 0.08 0.78 0.96  المرونة

 دال 0.00  5.31 0.83 0.63 0.88  صالةاأل
  دال 0.00 7.69 0.89 0.77 1.18  القيادة اإلبداعية

 ANOVAتحليل التباين 
 0.000  القيمة االحتمالية  F 169.5قيمة اختبار 

 0.000 القيمة االحتمالية لمعامل التفسير R2 0.824المعدل  معامل التفسيرقيمة 
  

  : يتضح من الجدول السابق 

 تــأثير ذو داللــة إحصــائية  عنــد مســتوى داللــة   لقيــادة اإلبداعيــة لهــاا أن)α ≤ 0.05 ( تعزيــز فــي
  .لمحافظات الجنوبيةاوزارة الداخلية واألمن الوطني في الصحة التنظيمية 

  : معادلة التأثير

 0.96) + الطالقـــة( 1.25) + الحساســـية للمشـــكالت( 0.36+  0.1.21= الصـــحة التنظيميـــة

  )القيادة اإلبداعية( 1.18) + األصالة( 0.88) + المرونة(

-  المرونـــة ، الطالقـــة ، األصـــالة  الحساســـية بالمشـــكالت(ات المســـتقلة المتغيـــر  جميـــع تبـــين أن ، (
تــوفر  هــذه النتيجــة بــأن كس علــى أداء العــاملين فيهــا، وتفســر تــؤثر فــي الصــحة التنظيميــة ويــنع

ووضـــع الحلـــول إليهـــا مـــن زوايـــا عـــدة  عتهـــا والنظـــرالقـــدرة علـــى تحســـس المشـــكالت وٕادراك طبي
المناسبة لها أيضا القدرة على إنتاج العديـد مـن األفكـار الجديـدة ومدهشـة  ونـادرة فـي فتـرة زمنيـة 

  .محددة والتفكير في عدة اتجاهات يعزز أداء ودور العاملين مما يسهم في تطوير الوزارة 
الطالقـة ، المرونـة (: هـي   tاختبـار أهمية المتغيرات المؤثرة في الصحة التنظيمية حسـب قيمـة  -

، ويعـــزو الباحـــث ذلـــك إلـــى أن متطلبـــات القيـــادة اإلبداعيـــة )، الحساســـية بالمشـــكالت ، األصـــالة
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وى األمــــن الفلســــطيني والمتمثلـــة بأبعادهــــا األربعــــة تقــــوم بالتــــأثير فــــي العـــاملين فــــي األجهــــزة وُقــــ
باتجـاه تعزيـز الصـحة التنظيميـة وتكسبهم مهـارات وقـدرات وكـذلك مشـاعر وسـلوكيات كلهـا تـدفع 

  .في هذه المؤسسات العسكرية 
   : لثةالفرضية الثا

ات متوســطات اســتجاب فــي) α ≤ 0.05(  توجـد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة

تبعــًا لمحافظــات الجنوبيــة  اوزارة الداخليــة واألمــن الــوطني فــي  القيــادة اإلبداعيــة المبحــوثين حــول

  –ســنوات الخدمــة  –الرتبــة العســكرية  -المؤهــل العلمــي  –العمــر (التاليــة غرافيــة للمتغيــرات الديم

  )قوى األمن الفلسطيني

  :ويشتق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية 
  

 اتبـين متوسـطات اسـتجاب) α ≤ 0.05(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .1

تبعـًا لمحافظات الجنوبية  اة واألمن الوطني وزارة الداخليفي  القيادة اإلبداعية حولالمبحوثين 

 لمتغير العمر

  الفروق بين المجموعات  إلىللتعرف " ف"استخدم الباحث اختبار  
 ا.>�Y2. ;2@; =^>8ً  ا.9;وق .W;<2( اk[8دي ا.g:8^Y ا�Y^8ر �o8Y3 )42( 6-ول

  المجال
  المتوسطات

قيمة 
 Fاالختبار 

لقيمة ا
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
  الداللة

أقل من 
30  

أقل -30
  40من 

أقل  -40
  50من 

  فأكثر 50

  غير دالة  0.94  0.124 3.93 3.95 3.01 3.02 الحساسية للمشكالت
  غير دالة  0.19  1.57 3.94 3.81 3.96 3.09  الطالقة
  غير دالة  0.66  0.531 3.68 3.71 3.77 3.86  المرونة
  غير دالة  0.39  1.006 3.61 3.99 3.93 3  األصالة

  غير دالة  0.58  0.645 3.61 3.99 3.93 3  القيادة اإلبداعية
وبالتـالي ، α=0.05وهـي أكبـر مـن  sig=0.58قيمـة مسـتوى الداللـة  أن ) 42(يتبين من الجدول رقم

 حـول المبحـوثين اسـتجاباتمتوسـطات ه ال توجد فروق بـين سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أن 
  . لمتغير العمر تبًعا الجنوبية المحافظات الوطني واألمن الداخلية وزارة في اإلبداعية القيادة

 المبحـــوثين اســـتجاباتمتوســـطات ويعـــزو الباحـــث ذلـــك لعـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين 
هنـــاك  أن والعمـــر  الجنوبيـــة المحافظـــات الـــوطني واألمـــن الداخليـــة وزارة فـــي اإلبداعيـــة القيـــادة حـــول

  .أنظمة للوزارة يفرض من خاللها العمل دون النظر إلى الفئة العمرية قوانين و 
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 درجــات إحصــائية فــي داللــة ذات فــروق وجــود عــدم) 2016ســاعد،( اتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة
الــداعور، (ودراســة ، العمـر لمتغيــر عـزىتُ  الصــحة وزارة فــي العـاملين المســئولين لـدى اإلبداعيــة القيـادة
التــي أشــارت إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي ممارســة مــدير المدرســة لــدوره ) 2007

التــي أشــارت إلــى عــدم وجــود فــروق ) 2002الرشــيدي، (ودراســة  ،عــزى لمتغيــر العمــركقائــد تربــوي تُ 
  .تغير العمرعزى لمذات داللة إحصائية بين رؤية ضابط الشرطة إزاء المهارات القيادية تُ 

 اتاسـتجاببـين متوسـطات ) α ≤ 0.05(  ق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةتوجد فرو .2

 تبًعـا  لمحافظات الجنوبيةاة واألمن الوطني وزارة الداخليفي  القيادة اإلبداعية المبحوثين حول

 .لمتغير المؤهل العلمي

   .الفروق بين المجموعات إلىللتعرف " ف"استخدم الباحث اختبار  
 ا.>V2B ا.�2ھ# .�Y2@; =^ً>8 ا.9;وق .W;<2( اk[8دي ا.g:8^Y ا�Y^8ر �o8Y3 )43( 6-ول

  المجال
  المتوسطات

قيمة 
 Fاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
  الداللة

ثانوية عامة 
  فما دون

دبلوم 
  متوسط

  بكالوريوس
دراسات 

  عليا
  غير دالة  0.61  0.60 3.81 3.04 3 3.97 الحساسية للمشكالت

  غير دالة  0.37  1.04 3.96 3.03 3.99 3.85  الطالقة
  غير دالة  0.34  1.22 3.86 3.84 3.72 3.67  المرونة
  غير دالة  0.13  1.86 3.96 3.04 3.93 3.78  األصالة

  غير دالة  0.31  1.18 3.9 3.99 3.91 3.82  القيادة اإلبداعية
وبالتـالي   α=0.05وهـي أكبـر مـن  sig=0.31الداللـة  قيمـة مسـتوى أن ) 43(يتبين من الجدول رقم

 حـول المبحـوثين اسـتجاباتمتوسـطات ه ال توجد فروق بـين سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أن 
، تبًعـا لمتغيـر المؤهـل العلمـي الجنوبيـة المحافظـات الوطني واألمن الداخلية وزارة في اإلبداعية القيادة

 عناصـر كانت طبيعة المؤهل العلمي فجميـع العـاملين علـى وعـي ودرايـة ب ه مهمايعزو الباحث ذلك أن
، فــالوزارة تقــوم بتأهيــل وتــدريب جميــع العــاملين علــى اإلبــداع اإلداري بغــض وأبعــاد القيــادة اإلبداعيــة

  .النظر عن مؤهلهم العلمي 
 ذات فــروق وجــود عــدم وضــحتأ والتــي ،)2016نعمــة، أبــو( مــن كــل دراســة مــع النتيجــة هــذه اتفقــت
 فــي المعلمــين لــدى اإلبداعيــة القيــادة ســمات لتــوفر الدراســة عينــة أفــراد تقــديرات فــي إحصــائية داللــة

 التـــي) 2017كلـــوب، أبــو(ودراســـة العلمـــي، المؤهــل لمتغيـــر عـــزىتُ  غــزة بمحافظـــات الثانويـــة المــدارس
 القيــادة حـول المبحـوثين اسـتجابات متوسـطات بـين إحصـائية داللـة ذات فـروق توجـد ال أنـه اسـتنتجت
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 لمتغيــر عــزىتُ  غــزة بمحافظــات العــالي والتعلــيم التربيــة بــوزارة الثانويــة المــدارس معلمــي لــدى اإلبداعيــة
 القيــادة درجــات إحصــائية فــي داللــة ذات فــروق وجــود عــدم) 2016ســاعد،( ودراســة ،العلمــي المؤهــل

  .لعلميةا المؤهالت لمتغير عزىتُ  الصحة وزارة في العاملين المسئولين لدى اإلبداعية
 اتاسـتجاببـين متوسـطات ) α≤ 0.05(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة .3

تبعــًا   لمحافظــات الجنوبيــةاة واألمــن الــوطني وزارة الداخليــفــي  القيــادة اإلبداعيــة المبحــوثين حــول

 لمتغير الرتبة العسكرية

 الفروق بين المجموعات  إلىللتعرف " ف"استخدم الباحث اختبار  
 ا.>Z$;:( ا.;=^( .�Y2@; 8=^>ً  ا.9;وق .W;<2( اk[8دي ا.g:8^Y ا�Y^8ر �o8Y3 )44( 6-ول

  المجال
القيمة   المتوسطات

االحتمالية 
SIG 

مستوى 
  نقيب  الداللة

مالزم 
  أول

  مالزم
مساعد 

  أول
  مساعد

رقيب 
  أول

  عريف  رقيب

الحساسية 
 للمشكالت

3.9 3.14 3.94 3.02 3.99 3.38 3.13 3.9 0.29  
غير 
  دالة

  0.61 3.04 3.96 3.26 3.86 2.88 3.99 3.08 2.91  الطالقة
غير 
  دالة

  0.79 3.89 3.63 3.07 3.74 3.68  823. 3.76 2.77  المرونة
غير 
  دالة

  0.59 3.07 3.77 3.11 3.89  783. 3.08 3.06 3.9  األصالة
غير 
  دالة

القيادة 
  اإلبداعية

3.87 3.01 3.96 3.84 3.87 3.21 3.88 3.98 0.61  
غير 
  دالة

  
وبالتـالي  ، α=0.05وهي أكبـر مـن  sig=0.61قيمة مستوى الداللة  أن  )44(يتبين من الجدول رقم

 حـول المبحـوثين اسـتجاباتمتوسـطات ه ال توجد فروق بـين سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أن 
، تبًعا لمتغيـر الرتبـة العسـكرية الجنوبية المحافظات الوطني واألمن الداخلية وزارة في اإلبداعية القيادة

 فــي اإلبداعيــة القيــادة حــول المبحــوثين اســتجاباتمتوســطات ويعــزو الباحــث لعــدم وجــود فــروق بــين 
 اوٕاجماًعـ اهنـاك توجهًـ ، بسبب أن والرتبة العسكرية الجنوبية المحافظات الوطني واألمن الداخلية وزارة

يـــة بغـــض النظـــر عـــن الرتـــب رية علـــى وجـــود قيـــادة إبداعيـــة فـــي وزارة الداخلمـــن جميـــع الرتـــب العســـك
  .العسكرية
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 ذات فـروق توجـد ال هنـأ تبيّنـ والتـي) 2017ربيـع، أبـو( مـن كـل نتـائج مـع الحالية الدراسة وقد اتفقت
ــــة ــــين إحصــــائية دالل ــــة تقــــديرات متوســــطات ب ــــى عــــزىتُ  المجــــاالت هــــذه حــــول الدراســــة عين  الرتبــــة إل

 مــن العينــة أفــراد آراء أن  بينــت والتــي) 2016أبوعــودة،( ودراســة) 2015القــدرة،( ودراســة العســكرية،
 التــي العســكرية الرتبــة بــاختالف فــروق توجــد ولــم الداخليــة بــوزارة القيــادة حــول متفقــة كانــت المبحــوثين

  .منهم ُكلٌ  يحملها

 بــين اإحصــائيً  دالــة وقفــر  وجــود بينــت والتــي) 2015نــاموس، أبــو( دراســة مــع واختلفــت هــذه النتيجــة 
  .األقل الرتبة لصالح الفروق وكانت العسكرية الرتبة بسبب العينة أفراد استجابات متوسطات

 اتاسـتجاببـين متوسـطات ) α ≤ 0.05(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .4

 تبًعـا الجنوبيـةلمحافظـات اة واألمن الـوطني وزارة الداخليفي  القيادة اإلبداعية المبحوثين حول

 لمتغير سنوات الخدمة 

  للتعرف على الفروق بين المجموعات " ف"استخدم الباحث اختبار  
 ا.1d* )I-Xات .�Y2@; 8=^>ً  ا.9;وق .W;<2( اk[8دي ا.g:8^Y ا�Y^8ر �o8Y3 )45( 6-ول

  المجال

  المتوسطات
قيمة 

االختبار 
F 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

ى مستو 
  الداللة

5 
سنوات 

  فأقل

أقل من -5
10  

أقل  – 10
  15من 

15 
  فأكثر

  غير دالة  0.41 0.52 3.07 3.98 3.95 3.2 الحساسية للمشكالت
  غير دالة  0.36 0.62 3.02 3.9  3 3.3  الطالقة
  غير دالة  0.21 0.55 3.85 3.7 3.75 3.24  المرونة
  غير دالة  0.19 0.45 3.92 3.9 3.9 3.32  األصالة

  غير دالة  0.31 0.62 3.97 3.87 3.9 3.27  القيادة اإلبداعية
، وبالتـالي α=0.05وهـي أكبـر مـن  sig=0.31قيمـة مسـتوى الداللـة  أن ) 45(يتبين من الجدول رقم

 حـول المبحـوثين اسـتجاباتمتوسـطات ه ال توجد فروق بـين سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أن 
، تبًعـا لمتغيـر سـنوات الخدمـة الجنوبيـة المحافظـات الوطني واألمن الداخلية ةوزار  في اإلبداعية القيادة

 القيــادة حــول المبحــوثين اســتجاباتمتوســطات اســتجابة ويعــزو الباحــث ذلــك لعــدم وجــود فــروق بــين 

، بســـبب طبيعـــة وســـنوات الخدمـــة الجنوبيـــة المحافظــات الـــوطني واألمـــن الداخليـــة وزارة فـــي اإلبداعيــة
علــى الــدورات العســكرية والنظريــة بشــكل مســتمر  اكبيــرً  اعتمــادً هــا تعتمــد ان إليــة حيــث عمــل وزارة الداخ

ا مـــن خـــالل عملهـــم والمهـــام الموكلـــة إلـــيهم تزيـــد مـــن إحساســـهم بالمســـئولية أيًضـــ ،لتزيـــد مـــن خبـــراتهم
  .قاربة بغض النظر عن سنوات خدمتهمفتنمي شخصيتهم القيادية مما يجعل المستويات مت
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 داللـــة ذات فـــروق وجـــود عـــدم  النتـــائج بينـــت وقـــد)  2016ســـاعد،(راســـة مـــع دراســـة وقـــد اتفقـــت الد 
 والتــي ،)2016نعمــة، أبــو(الخدمــة ،  ســنوات لمتغيــر عــزىتُ  اإلبداعيــة القيــادة درجــات إحصــائية فــي

 القيـادة سـمات لتـوفر الدراسـة عينـة أفـراد تقـديرات فـي إحصـائية داللـة ذات فروق وجود عدم ضحتأو 
  .سنوات الخدمة لمتغير عزىتُ  غزة بمحافظات الثانوية المدارس في المعلمين لدى اإلبداعية
 بـين إحصـائية داللـة ذات فـروق وجـود النتائج تظهر حيث) 2017ربيع،( من كلٍ  دراسة مع واختلفت

 ومـن سـنوات5 مـن أقـل( خدمتهم سنوات الذين وبين فأكثر سنة 15 خدمتهم سنوات الذين متوسطات
  .فأكثر سنة 15 خدمتهم سنوات الذين لصالح وذلك ،)سنوات10 من أقل إلى5
 اتاسـتجاببـين متوسـطات ) α ≤ 0.05(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .5

تبعـًا  لمحافظـات الجنوبيـةاة واألمن الـوطني وزارة الداخليفي  القيادة اإلبداعية المبحوثين حول

 لمتغير قوى األمن الفلسطيني

  الفروق بين المجموعات  إلىللتعرف " ف"ختبار استخدم الباحث ا 
 ا.Vd@[ZB9 ا1m gIkى .�Y2@; =^>8ً  ا.9;وق .W;<2( اk[8دي ا.g:8^Y ا�Y^8ر �o8Y3 )46( 6-ول

  المجال

  المتوسطات
قيمة 

 Fاالختبار 

القيمة 

االحتمالية 

SIG 

مستوى 

  الداللة
قوى األمن 

  الداخلي

قوات األمن 

  نيالوط

اإلدارات 

  المركزية

قوات المخابرات 

  العامة

  دالة  0.00  5.62 3.11 3.38 3.05 3.94 الحساسية للمشكالت

  دالة  0.00  8.3 3.12 3.61  3.2 3.82  الطالقة

  دالة  0.00  5.1 3.95 3.36 3.89 3.66  المرونة

  دالة  0.00  5.3 3.16 3.54 3.06 3.82  األصالة

  دالة  0.0  6.4 3.09 3.48 3.05  3.81  القيادة اإلبداعية

وبالتــالي   α=0.05وهــي أقــل مــن  sig=0.00قيمــة مســتوى الداللــة  أن )46(يتبــين مــن الجــدول رقــم

 حـول المبحـوثين اسـتجاباتمتوسـطات ه توجـد فـروق بـين سنرفض الفرضية الصفرية، حيث يتضح أنـ
تبعـــًا لمتغيـــر قـــوى األمـــن  وبيـــةالجن المحافظـــات الـــوطني واألمـــن الداخليـــة وزارة فـــي اإلبداعيـــة القيـــادة

ذالـــك لطبيعــة عمـــل كـــل جهــاز مـــن أجهـــزة  يعــزو الباحـــث. قــوى األمـــن الـــداخلي الفلســطيني لصـــالح 
لكل جهاز خطة عمل خاصة به تختلف عن غيره مـن بـاقي األجهـزة  وفهـم العـاملين  ن إالوزارة حيث 

وى النتيجـة لصـالح قُـ الباحـث أن ، ويعـزو جهـاز آخـر عناعية يختلف من جهاز وٕادراكهم للقيادة اإلبد

فـــي وزارة الداخليـــة واألمـــن   ألنهـــا تضـــم أكبـــر عـــدد مـــن األجهـــزة وتعتبـــر أكبـــر قـــوة، األمـــن الـــداخلي
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الـــوطني حيـــث يقـــع علـــى عاتقهـــا تـــوفير األمـــن و األمـــان وخدمـــة المـــواطنين ودرء المخـــاطر وحفـــظ 
  .النظام

شــــارت إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصــــائية والتـي أ) 2015صـــالح،(وقد اتفقت  مـع نتـائج دراســـة 
ـــــلوك القيــــادي تُ  ـــــة القيــــادات للســـ ـــــة حــــول محــــور ممارســ عــــزى الخــــتالف فــــي اتجاهــــات أفــــراد الدراســــــــ

والتــي بينـت وجـود فـروق بــين )  2014كنعـان،(وكـذلك اتفقــت مـع ودراسـة   ،)مجـال العمـل(متغيـرات 

  .لعمللمكان ا ابات آراء العينة تبعً استجا
ه ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين والتــــي بينــــت أنــــ)  2017ربيــــع،(واختلفــــت مــــع دراســــة  

  .عزى إلى مكان العملمتوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تُ 
  : رابعة الفرضية ال

 اتبـين متوسـطات اسـتجاب) α ≤ 0.05(  توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة 

لمحافظـات الجنوبيـة  اوزارة الداخليـة واألمـن الـوطني فـي  الصـحة التنظيميـةتعزيز مبحوثين حول ال

قـوى   –سنوات الخدمـة  –الرتبة العسكرية  -المؤهل العلمي  –العمر (للمتغيرات الديمغرافية  تبًعا

  .)األمن الفلسطيني

  :ويشتق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية 

 اتاسـتجاببـين متوسـطات ) α ≤ 0.05(  داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد فروق ذات .1

لمحافظـــات االداخليـــة واألمـــن الـــوطني  وزارةفـــي  الصـــحة التنظيميـــةتعزيـــز المبحـــوثين حـــول 

 .العمرتبًعا لمتغير الجنوبية  
  الفروق بين المجموعات  إلىللتعرف " ف"استخدم الباحث اختبار  

 ا.>�Y2. ;2@; =^>8ً  ا.9;وق .W;<2( اk[8دي ا.g:8^Y ا�Y^8ر �o8Y3 )47( 6-ول

  المجال
  المتوسطات

قيمة 
 Fاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
  الداللة

أقل من 
30  

أقل -30
  40من 

أقل  -40
  50من 

  فأكثر 50

  غير دالة  0.56  0.67  763. 3.87 3.99 3.03 المبادأة بالعمل
  غير دالة  0.90  0.19 3.92 3.79 3.87 3.9  عنويةالروح الم

  غير دالة  0.79  0.34 3.64 3.59  3.6 3.71  الدعم بالموارد
  غير دالة  0.78  0.36 3.42 3.55 3.58 3.64  االعتبارية

  غير دالة  0.80  0.18 3.68 3.7 3.76 3.81  الصحة التنظيمية
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وبالتـالي  ، α=0.05وهـي أكبـر مـن  sig=0.80قيمـة مسـتوى الداللـة  أن )47(يتبين من الجدول رقم
 حـول المبحـوثين اسـتجاباتمتوسـطات سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أنه ال توجد فروق بـين 

  ،لمتغيـر العمـر ًعـاتبلمحافظـات الجنوبيـة  االداخلية واألمن الوطني  وزارة في التنظيمية الصحة تعزيز
متوســــطات اســـتجابة المبحــــوثين حــــول ية بــــين عــــدم وجـــود فــــروق ذات داللــــة إحصـــائيعـــزو الباحــــث 

ا أنظمــة يفــرض مــن خاللهــهنــاك مــا يلــزم الجميــع مــن قــوانين و  العمــر بســبب أن و  الصــحة التنظيميــة

  .العمل دون النظر للفئة العمرية
 اتاسـتجاببـين متوسـطات ) α ≤ 0.05(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .2

لمحافظـــات االداخليـــة واألمـــن الـــوطني وزارة فـــي  التنظيميـــةالصـــحة تعزيـــز المبحـــوثين حـــول 

 .لمتغير المؤهل العلمي تبًعاالجنوبية  
   .الفروق بين المجموعات إلىللتعرف " ف"استخدم الباحث اختبار  

 ا.>V2B ا.�2ھ# .�Y2@; 8=^>ً  ا.9;وق .W;<2( اk[8دي ا.g:8^Y ا�Y^8ر �o8Y3 )48( 6-ول

  جالالم

  المتوسطات
قيمة 

االختبار 
F 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
  الداللة

ثانوية 
عامة فما 

  دون

دبلوم 
  متوسط

  بكالوريوس
دراسات 

  عليا

  غير دالة  0.37  1.05 3.03 3.03 3.98 3.84 المبادأة بالعمل
  غير دالة  0.11  1.74 3.97 3.91 3 3.69  الروح المعنوية
  غير دالة  0.23  1.11 3.3 3.68 3.69 3.58  الدعم بالموارد
  غير دالة  0.35  1.08 3.41 3.66 3.49 3.56  االعتبارية

  غير دالة  0.41  0.96 3.68 3.82 3.79 3.66  الصحة التنظيمية
  

وبالتـالي  ، α=0.05وهي أكبـر مـن  sig=0.41قيمة مستوى الداللة  أن  )48(يتبين من الجدول رقم
 حـول المبحـوثين اسـتجاباتمتوسـطات ه ال توجد فروق بـين ضح أن سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يت

تبًعـا لمتغيـر المؤهـل لمحافظات الجنوبيـة  االداخلية واألمن الوطني  وزارة في التنظيمية الصحة تعزيز
 تعزيـز حـول المبحـوثين اسـتجابات، يعزو الباحـث عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين العلمي

العـــاملين علـــى اخـــتالف مـــؤهالتهم يقـــدمون تصـــورات  ؤهـــل العلمـــي بســـبب أن والم التنظيميـــة الصـــحة
 ا مــن التقــارب فــي األجهــزة األمنيــة  فــي الــوزارة تعــيش نوًعــ ورؤى متقاربــة لتلــك األبعــاد  كمــا يرجــع أن

ل علــى العــاملين مالحظــة ســلوك القائــد وطبيعــة عالقتــه مــع همســتوى اإلمكانــات والتجهيــزات ممــا ســ
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جاتـــه وعلـــى اطـــالع دائـــم علـــى المـــوارد وتجهيـــزات العمـــل واحتيا ،نجـــازه لألعمـــالإة وطبيعـــملين العـــا
  .بغض النظر عن المؤهل العلمي

 اتاسـتجاببـين متوسـطات ) α ≤ 0.05(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .3

لمحافظـــات االداخليـــة واألمـــن الـــوطني  وزارةفـــي  الصـــحة التنظيميـــةتعزيـــز المبحـــوثين حـــول 

 .لمتغير الرتبة العسكرية تبًعالجنوبية  ا

   .الفروق بين المجموعات إلىللتعرف " ف"استخدم الباحث اختبار  
 ا.>Z$;:( ا.;=^( .�Y2@; 8=^>ً  ا.9;وق .W;<2( اk[8دي ا.g:8^Y ا�Y^8ر �o8Y3 )49( 6-ول

  المجال
القيمة   المتوسطات

االحتمالي
 SIGة 

مستوى 
  نقيب  الداللة

مالزم 
  أول

  مالزم
مساعد 

  أول
  مساعد

رقيب 
  أول

  عريف  رقيب

المبادأة 
 بالعمل

3.89 3.13 3.01 3.99 3.07 3.11 3.78 3.83 0.61  
غير 
  دالة

الروح 
  المعنوية

3.78 3.03 3.96 3.69 3.89 3.02 3.81 3.04 0.53  
غير 
  دالة

  0.38 3.63 3.59 3.88 3.76 3.54 3.68 3.81 3.5  الدعم بالموارد
غير 
  دالة

  0.35 3.75 3.58 3.67 3.43 3.47 3.6  823. 3.51  االعتبارية
غير 
  دالة

الصحة 
  التنظيمية

3.67 3.94 3.81 3.66 3.78 3.91 3.69 3.82  0.39  
غير 
  دالة

وبالتـالي  ، α=0.05وهي أكبـر مـن  sig=0.39قيمة مستوى الداللة  أن  )49(يتبين من الجدول رقم

 حـول المبحـوثين اسـتجاباتمتوسـطات ه ال توجد فروق بـين فرية، حيث يتضح أن سنقبل الفرضية الص
تبًعـا لمتغيـر الرتبـة لمحافظـات الجنوبيـة  االداخليـة واألمـن الـوطني  وزارة فـي التنظيميـة الصـحة تعزيز

 المبحـوثين اسـتجاباتمتوسـطات ، يعزو الباحث لعدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـين العسكرية
مهمــا صــغرت أو كبــرت فهــي رمــز  ةالرتبــ الرتبــة العســكرية بســبب أن و  التنظيميــة الصــحة يــزتعز  حــول

 أن  د، لــذلك نجـــنجــد فروًقــا لمتغيـــر الرتبــة العســكرية لــذلك ال ؛يعتــز بــه العــاملون ولــه هيبتـــه ومكانتــه

ا عـة عملهـوعـي كامـل بسياسـة الـوزارة وطبيوعلـى ، ين القيـادة والعـاملين فـي الـوزارةهناك ثقـة متبادلـة بـ
  .والوضع الصحي للوزارة
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 اتاسـتجاببـين متوسـطات ) α ≤ 0.05(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .4

لمحافظـــات االداخليـــة واألمـــن الـــوطني وزارة فـــي  الصـــحة التنظيميـــةتعزيـــز المبحـــوثين حـــول 

  .تبعًا لمتغير سنوات الخدمةالجنوبية  
   .الفروق بين المجموعات إلىرف للتع" ف"استخدم الباحث اختبار  

 ا.1d* )I-Xات .�Y2@; 8=^>ً  ا.9;وق .W;<2( اk[8دي ا.g:8^Y ا�Y^8ر �o8Y3 )50( 6-ول

  المجال
  المتوسطات

قيمة 
 Fاالختبار 

القيمة 
االحتمال

 SIGية 

مستوى 
  الداللة

سنوات  5
  فأقل

أقل من -5
10  

أقل  – 10
  15من 

15 
  فأكثر

  غير دالة  0.14 1.81 3.97 3.94 3.9 3.29 المبادأة بالعمل
  غير دالة  0.11 1.97 3.85 3.83 3.83 3.21  الروح المعنوية
  غير دالة  0.28 1.27 3.71 3.55 3.78 3.69  الدعم بالموارد
  غير دالة  0.32 1.16 3.49 3.56 3.58 3.83  االعتبارية

  غير دالة  0.22 1.46 3.75 3.72 3.77 3.01  الصحة التنظيمية
، وبالتـالي α=0.05وهـي أكبـر مـن  sig=0.22قيمـة مسـتوى الداللـة  أن  )50(يتبين من الجدول رقم

متوسـطات اسـتجابة المبحـوثين حــول سـنقبل الفرضـية الصـفرية، حيـث يتضــح أنـه ال توجـد فـروق بــين 

لمحافظــات الــوطني الداخليــة واألمــن ا وزارة فــي التنظيميــة الصــحة تعزيــز حــول المبحــوثين اســتجابات
يعـــزو الباحـــث عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين . لمتغيـــر ســـنوات الخدمـــة تبًعـــاالجنوبيـــة 

وسـنوات الخدمـة، لتقـارب مـدة خدمــة  التنظيميـة الصــحة تعزيـز حـول المبحـوثين اسـتجاباتمتوسـطات 
فشــعور العــاملين ه ال توجــد فــروق نــألــذلك نجــد  م2007، فمعظمهــم انتســبوا فــي ســنة معظــم العــاملين

  .ة اإلدارية والمالية واالقتصاديةا فهم على دراية بأوضاع الوزار الصحي للوزارة متقارب جدً 
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 اتاسـتجاببـين متوسـطات ) α ≤ 0.05(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .5

حافظـــات لماالداخليـــة واألمـــن الـــوطني وزارة فـــي  الصـــحة التنظيميـــةتعزيـــز المبحـــوثين حـــول 

 لمتغير قوى األمن الفلسطيني تبًعاالجنوبية  
  الفروق بين المجموعات  إلىللتعرف " ف"استخدم الباحث اختبار  

 ا.Vd@[ZB9 ا1m gIkى .�Y2@; 8=^>ً  ا.9;وق .W;<2( اk[8دي ا.g:8^Y ا�Y^8ر �o8Y3 )51( 6-ول

  المجال

  المتوسطات
قيمة 

االختبار 
F 

ة القيم
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
  الداللة

قوى األمن 
  الداخلي

قوات األمن 
  الوطني

اإلدارات 
  المركزية

قوات 
المخابرات 

  العامة
  دالة  0.00  12.1 3.17 3.63 3.02 3.77 المبادأة بالعمل
  دالة  0.00  3.88 3 3.46 3.11 3.76  الروح المعنوية
  دالة  0.00  2.95 3.10 3.58 3.14 3.53  الدعم بالموارد
  دالة  0.00  9.40 3.11 3.63 3.14 3.41  االعتبارية

  دالة  0.00  7.66 3.01 3.52 3.10 3.62  الصحة التنظيمية
  

وبالتـالي  ، α=0.05وهـي أقـل مـن  sig=0.00قيمـة مسـتوى الداللـة  أن  )51(يتبين من الجدول رقـم
 تعزيـــز حـــول بحـــوثينالم اســتجاباتســنرفض الفرضـــية الصـــفرية، حيــث يتضـــح أنـــه توجــد فـــروق بـــين 

لمتغيــر قــوى األمــن  تبًعــالمحافظــات الجنوبيــة  االداخليــة واألمــن الــوطني  وزارة فــي التنظيميــة الصــحة
 بــين إحصــائية داللــة ذات فــروق وجــود لعــدم الباحــث يعــزوو ، قــوى األمــن الــداخليالفلسـطيني لصــالح 

الخــتالف الفلســطيني،  قــوى األمــنو  التنظيميــة الصــحة تعزيــز حــول المبحــوثين اســتجابات متوســطات

هنـــاك أجهـــزة طبيعـــة  ن إحيـــث  ،والظـــروف المحيطـــة بالعـــاملين اآلخـــرطبيعـــة عمـــل كـــل جهـــاز عـــن 
  .نية بحتة لذلك نجد هذا االختالفا وأجهزة أمعملها مرهق جدً 
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  الفصل الخامس الملخص

 الدراســـة ، والتـــي تضـــمنت الوصــــف اســـتعرض الباحـــث فـــي هـــذا الفصـــل تحليــــل خصـــائص مجتمـــع
العمــر ، المؤهــل العلمــي ، الرتبـــة ( :ا لســـماتهم الشخصــية والتــي تمثلــت فـــيحصــائي للمجتمــع وفًقــاإل

المسـتقل  لـى تحليـل فقـرات المتغيـرين،إثم تطـرق . )، قوة األمن الفلسطينية سنوات الخدمةالعسكرية ، 
الباحــث تفســير  ، ثــم أوضــحابع والمتمثــل فــي الصــحة التنظيميــةبداعيــة ، والتــوالمتمثــل فــي القيــادة اإل

. ق واالخــتالف مــع الدراســات الســابقةنتــائج اختبــار الفرضــيات ومناقشــتها ، ومــن ثــم ذكــر أوجــه االتفــا
  .نتائج والتوصيات في الفصل التاليوعليه، سيتم تناول موضوع ال
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  الفصل السادس النتائج والتوصيات

  :تمهيد

دور القيـادة اإلبداعيـة فـي تعزيـز الصـحة التنظيميـة فـي جريـت حـول ناء علـى الدراسـة التـي أُ ب        
مــــن المفــــاهيم  إليــــهوزارة الداخليـــة واألمــــن الــــوطني المحافظــــات الجنوبيـــة ، ومــــن خــــالل مــــا تطرقـــت 

جمعــه مــن بيانــات أوليــة مــن  مــا تــمّ  إلــى باإلضــافةالنظــري وأدبيــات الدراســة ،  اإلطــاروالجوانــب فــي 
المناســب لمجــاالت الدراســة مــن بيانــات االســتبانة  اإلحصــائيالل االســتبانة ، وبعــد نتــائج التحليــل خــ

التوصــــيات كمــــا يظهــــر فــــي هــــذا وتفســــير هــــذه النتــــائج و . المســــتقل والمتغيــــر التــــابع الممثلــــة للمتغيــــر
  .الفصل

  :نتائج الدراسة .6.1

النتــائج المتعلقــة بــالمتغير المســتقل  :تيخلصــت الدراســة لمجموعــة مــن النتــائج مصــنفة كــاآل         

ونتـــائج متعلقـــة باختبـــار  ،)الصـــحة التنظيميـــة(لمتغير التـــابع والنتـــائج المتعلقـــة بـــا ،)داعيـــةالقيـــادة اإلب(
  .الفرضيات، ونتائج تحقيق األهداف

  ) القيادة اإلبداعية (المتغير المستقل المتعلقة بنتائج ال : أوًال 

 ـــــائج الدراســـــة أن ـــــة فـــــي وزارة الداخليـــــة  درجـــــة أظهـــــرت نت ـــــق القيـــــادة اإلبداعي الـــــوطني  واألمـــــنتطبي
القيـــــادة  أبعـــــاد، وكـــــان ترتيـــــب مرتفـــــع )%74.2(بـــــوزن نســــبي  مرتفعـــــة الجنوبيـــــة كانـــــتالمحافظــــات 

  :اإلبداعية على النحو التالي
  %).74.9(بوزن نسبي ، األصالة : األولىالمرتبة  -

  %).74.4(ي بوزن نسب ،الحساسية للمشكالت :  المرتبة الثاني -
  %).74(بوزن نسبي  ،الطالقة :  المرتبة الثالثة -

 %).73.6(بوزن نسبي  ،المرونة:  المرتبة الرابعة -
 : النتائج �

نســبي بــوزن  المســتقبلية المشــكالت مواجهــة علــى قــدرتها لزيــادة جديــد كــل علــى القيــادة تّطلــع -
)76.4%(. 

 %).73.1(، بوزن لنسبي  العاملين شكاوى قراءة على القيادة تحرص -

 .)%75.8(وزن نسبي ، بوضوح  بكل أفكارها عن القيادة تعّبر -
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، بــوزن معينــة فكــرة لتوضــيح األلفــاظ مــن ممكــن قــدر أكبــر توظيــف علــى القــدرة القيــادة تمتلــك -
 %).71.3(النسبي 

 .)%76.1(وزن النسبي ب ،العمل لتطوير الجديدة األفكار مع القيادة ىتتعاط -
، بـوزن النسـبي لـديهم اإلبـداع تنميـة فـي يسـاعد العـاملين مـع مـلالتعا في اأسلوبً  القيادة تمتلك -

)71.9.(% 

 .)%79.4(وزن نسبي ، بواإلبداعات الجديدة األفكار عن باستمرار القيادة تبحث -
 %).72.9(بوزن نسبي  ،ومتجدد مبتكر بأسلوب أعمال من إليه ُيسند ما القيادة تُنجز -

  ) الصحة التنظيمية(  المتغير التابعالمتعلقة بنتائج ال :ا ثانيً 

 الــوطني المحافظــات  واألمــنفــي وزارة الداخليــة مســتوى الصــحة التنظيميــة  أظهــرت نتــائج الدراســة أن
علـــى النحـــو الصـــحة التنظيميـــة  أبعـــاد، وكـــان ترتيـــب )%65.4(بـــوزن نســـبي  امتوســـطً  الجنوبيــة كـــان

  :التالي
  %).65.5(الروح المعنوية، بوزن نسبي  :األولىالمرتبة  -

  %).65.4(االعتبارية ، بوزن نسبي  :تبة الثانيةالمر  -
 %).64.5(المبادأة بالعمل ، بوزن نسبي  :المرتبة الثالثة -

 %) .63.8(الدعم بالموارد ، بوزن نسبي  :المرتبة الرابعة -
 : النتائج -

بلـغ الـوزن النسـبي  حيث ،العمل إلنجاز مقننة وقواعد أنظمة تباعا العاملين من الوزارة تطلب -
)70%(. 

 %).61(، حيث بلغ الوزن النسبي  منهم تتوقعه ما على فيها العاملين الوزارة طلعتُ  -

حيـــث بلــغ الـــوزن النســـبي  العـــاملين نحــو وصـــداقة ود مشـــاعر  الــوزارة فـــي نالمســـؤولو  ُيبــدي -
)68.5%(. 

 %).64.1(حيث بلغ الوزن النسبي  ،بحماسة أعمالهم نالعاملو  ُينجز -
 .)%65.4(بلغ الوزن النسبي  حيث ،العاملين  طلبها اإذ احتياطية تجهيزات الوزارة توفر -
 %).62.2(، حيث بلغ الوزن النسبي  للعمل الالزمة باالحتياجات العاملين الوزارة تزود -

 %).68.1(، حيث بلغ الوزن النسبي  للموظفين رفاهية ظروف لتوفير  الوزارة تسعى -
 %).63(الوزن النسبي ، حيث بلغ  االعتبار في العاملين اقتراحات  الوزارة تضع -
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  الفرضيات باختبار نتائج ال :ا ثالثً 
  اkو._ ا.;u;9.8C )Z@o@( ا.AB<Y2( ا.�XBI �o8Yd) 52( 6-ول

  يةالفرض  م
معامل ارتباط 

  بيرسون
  النتيجة

  األول

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
)α≤ 0.05 ( وتعزيزبين القيادة اإلبداعية 

الصحة التنظيمية في وزارة الداخلية واألمن 
  .الوطني المحافظات الجنوبية

0.82  

ــــة إحصــــائية عنــــد  توجــــد عالقــــة ذات دالل
بــــين القيــــادة ) α≥ 0.05(مســــتوى داللــــة 

ــة  ــةاإلبداعي ــاك  والصــحة التنظيمي حيــث هن
مــــــا زادت القيـــــــادة أي كلّ  ؛عالقــــــة طرديـــــــة

  .اإلبداعية زاد الصحة التنظيمية

  فرضية الرئيسة األولى الفرضيات التاليةويتفرع من ال

توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مســتوى    .1
α≤0.05) ( والصحة الحساسية للمشكالتبين 
  .التنظيمية

  توجد عالقة ذات داللة إحصائية  0.66

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى    .2
α ≤ 0.05) (التنظيمية بين الطالقة والصحة.  

  قة ذات داللة إحصائيةتوجد عال  0.71

ــد مســتوى    .3 ــة إحصــائية عن توجــد عالقــة ذات دالل
α ≤ 0.05) (التنظيمية بين المرونة والصحة.  

  توجد عالقة ذات داللة إحصائية  0.71

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى    .4
α≤ 0.05) ( التنظيمية الصحةبين األصالة و.  

  توجد عالقة ذات داللة إحصائية  0.73

  
 ا.38p@( ا.;u;9.8C )@Z@o@( ا.AB<Y2( ا.�XBI �o8Yd )53( -ول6

  النتيجة  قيمة األثر  الفرض  م

  الثاني

تــــــــؤثر القيـــــــــادة اإلبداعيــــــــة ذات داللـــــــــة 
 فـي) α ≤ 0.05(إحصـائية عنـد مسـتوى 

ــــــــي  التنظيميــــــــة الصــــــــحةتعزيــــــــز   وزارةف
 للمحافظــــــات الـــــوطني واألمــــــن الداخليـــــة
  .الجنوبية

0.824 

 ـــة لهـــا أن ـــادة اإلبداعي ـــأثير ذو داللـــة  القي ت
) α≤ 0.05(مستوى داللـة  إحصائية عند

ــــي ــــز ف ــــة تعزي وزارة فــــي  الصــــحة التنظيمي
الداخليــــــة واألمـــــــن الـــــــوطني للمحافظـــــــات 

  .الجنوبية
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 ا.u;9.8C )p.8p@( ا.AB<Y2( ا.�XBI �o8Yd )54( 6-ول

  

  م
  الفرض

  الفروق
  ةالنتيج

  الثالث

 إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق توجـــد
) α ≤ 0.05(  داللـة مسـتوى عند
 المبحـوثين استجابة متوسطات بين

ــــادة حــــول ــــة القي ــــي  اإلبداعي  وزارةف
ــــــــــــــة  الــــــــــــــوطني واألمــــــــــــــن الداخلي

 تبًعـــــــــــا  الجنوبيـــــــــــة للمحافظـــــــــــات
ـــرات ـــة للمتغي  – العمـــر( :الديمغرافي

 العسـكرية الرتبـة - العلمـي المؤهل
 األمــن قــوى  – الخدمــة ســنوات –

  .)الفلسطيني

  للعمربالنسبة 

سنقبل الفرضية الصـفرية، حيـث يتضـح أنـه ال توجـد 
ــــروق بــــين  متوســــطات اســــتجابة المبحــــوثين حــــول ف

ــادة اإلبداعيــة وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني فــي  القي
  .العمرلمتغير  تبًعاللمحافظات الجنوبية 

 للمؤهل العلميبالنسبة 
  

ة، حيـث يتضـح أنـه ال توجـد سنقبل الفرضية الصـفري
ــــروق بــــين  متوســــطات اســــتجابة المبحــــوثين حــــول ف

ــادة اإلبداعيــة وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني فــي  القي
  .ا لمتغير المؤهل العلميالجنوبية تبعً للمحافظات 

بالنسبة للرتبة 
 العسكرية

  

سنقبل الفرضية الصـفرية، حيـث يتضـح أنـه ال توجـد 
ــــروق بــــين  المبحــــوثين حــــول  متوســــطات اســــتجابةف

ــادة اإلبداعيــة وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني فــي  القي
  .لمتغير الرتبة العسكرية الجنوبية تبًعاللمحافظات 

سنوات بالنسبة ل
  الخدمة

سنقبل الفرضية الصـفرية، حيـث يتضـح أنـه ال توجـد 
ــــروق بــــين  متوســــطات اســــتجابة المبحــــوثين حــــول ف

يــة واألمــن الــوطني الداخل فــي وزارة  القيـادة اإلبداعيــة
  .ا لمتغير سنوات الخدمةالجنوبية تبعً للمحافظات 

 األمن قوىبالنسبة ل
  الفلسطيني

سـنرفض الفرضـية الصــفرية، حيـث يتضــح أنـه توجــد 
ــــروق بــــين  متوســــطات اســــتجابة المبحــــوثين حــــول ف

بـوزارة الداخليــة واألمــن الــوطني فــي  القيـادة اإلبداعيــة
ــــــللمحافظــــــات  ــــــة تبًع ــــــالجنوبي  األمــــــن قــــــوى را لمتغي

  .الفلسطيني
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 ا.;اu;9.8C )<C@( ا.AB<Y2( ا.�XBI �o8Yd )55( 6-ول

  

  م
  الفرض

  الفروق
  النتيجة

  الثالث

 إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق توجـــد
) α ≤ 0.05(  داللـة مسـتوى عند
 المبحـوثين استجابة متوسطات بين

زيـز الصـحة التنظيميـة فـي تع حول
 الــــــــوطني واألمــــــــن اخليـــــــةالد وزارة

 تبًعـــــــــــا  الجنوبيـــــــــــة للمحافظـــــــــــات
ـــرات ـــة للمتغي  – العمـــر( :الديمغرافي

 العسـكرية الرتبـة - العلمـي المؤهل
 األمــن قــوى  – الخدمــة ســنوات –

  .)الفلسطيني

  للعمربالنسبة 

سنقبل الفرضية الصـفرية، حيـث يتضـح أنـه ال توجـد 
ــــروق بــــين  متوســــطات اســــتجابة المبحــــوثين حــــول ف
ــز الصــ وزارة الداخليــة واألمــن حة التنظيميــة فــي تغزي

  .العمر لمتغير تبًعاالوطني للمحافظات الجنوبية 

 للمؤهل العلميبالنسبة 
  

سنقبل الفرضية الصـفرية، حيـث يتضـح أنـه ال توجـد 
ــــروق بــــين  متوســــطات اســــتجابة المبحــــوثين حــــول ف

ــز الصــحة التنظيميــة فــي  وزارة الداخليــة واألمــن تغزي
ـــ الـــوطني للمحافظـــات ا لمتغيـــر المؤهـــل الجنوبيـــة تبًع

  .العلمي

بالنسبة للرتبة 
 العسكرية

  

سنقبل الفرضية الصـفرية، حيـث يتضـح أنـه ال توجـد 
ــــروق بــــين  متوســــطات اســــتجابة المبحــــوثين حــــول ف

ــز الصــحة التنظيميــة فــي تع وزارة الداخليــة واألمــن زي
ــــاالــــوطني للمحافظــــات  ــــة تبًع لمتغيــــر الرتبــــة  الجنوبي

  .العسكرية

سنوات النسبة لب
  الخدمة

سنقبل الفرضية الصـفرية، حيـث يتضـح أنـه ال توجـد 
ــــروق بــــين  متوســــطات اســــتجابة المبحــــوثين حــــول ف

ــز الصــحة التنظيميــة فــي تع وزارة الداخليــة واألمــن زي
ـــالـــوطني للمحافظـــات  ـــة تبًع ا لمتغيـــر ســـنوات الجنوبي

  .الخدمة

 األمن قوىبالنسبة ل
  الفلسطيني

ة، حيـث يتضــح أنـه توجــد سـنرفض الفرضـية الصــفري
ــــروق بــــين  متوســــطات اســــتجابة المبحــــوثين حــــول ف

ــز الصــحة التنظيميــة فــي تع وزارة الداخليــة واألمــن زي
 األمـن قوى ا لمتغيرالجنوبية تبعً الوطني للمحافظات 

  .الفلسطيني
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  هداف الدراسة األالنتائج المتعلقة بتحقيق  :خامسا 

  :النحو التالي  أظهرت النتائج تحقيق أهداف الدراسة على
  ا.-را*( �Cھ-اف ا.AB<Y2( ا.�o8Yd)56 (6-ول

  مدى تحقيقه  طريقة تحقيق الهدف  الهدف  م

1. 

ممارسة  مستوى إلىالتعرف 
في وزارة الداخلية  اإلبداعيةالقيادة 

الوطني المحافظات  واألمن
  .الجنوبية

)  للعينة الواحدة tاختبار (
  ستجابةلمعرفة درجات اال

درجة ممارسة  القيادة اإلبداعية في وزارة الداخلية 
  .مرتفع%) 74.2(واألمن الوطني بلغ 

2. 

الصحة توفر  درجة  إلى عرفالت
في وزارة الداخلية  التنظيمية

الوطني المحافظات  واألمن
  .الجنوبية

)  للعينة الواحدة tاختبار (
  لمعرفة درجات االستجابة

في وزارة الداخلية  ةلصحة التنظيميمستوى توفر ا
  .متوسط%) 65.4(الوطني بلغ واألمن

3. 

أثر للقيادة الوقوف على مستوى 
 على الصحة التنظيميةاإلبداعية 

الوطني  واألمنبوزارة الداخلية 
  .المحافظات الجنوبية

االنحدار الخطي 
   Stepwiseالتدريجي 

 إحصائية تأثير ذو داللة  القيادة اإلبداعية لها أن
على الصحة ) α ≤ 0.05(داللة   مستوى عند

وزارة الداخلية واألمن الوطني في  التنظيمية
  .للمحافظات الجنوبية

4. 

طبيعة العالقة بين  إلىالتعرف 
تعزيز الصحة للقيادة اإلبداعية و 

 واألمنبوزارة الداخلية  التنظيمية
  .الوطني المحافظات الجنوبية

  معامل ارتباط بيرسون
ادت القيادة اإلبداعية توجد عالقة طردية كلما ز 

  .الصحة التنظيمية تزاد

5. 

الكشــــــــــف عــــــــــن الفــــــــــروق بـــــــــــين 
متوســــطات اســــتجابات المبحــــوثين 

ـــة ( حـــول  ـــادة اإلبداعي وتعزيـــز القي
بـوزارة الداخليــة ) الصـحة التنظيميــة

الــــــــــوطني المحافظــــــــــات  واألمــــــــــن
الجنوبيـــة ُتعــــزى للمتغيـــرات اآلتيــــة 

، الرتبـــة  ، المؤهـــل العلمـــيالعمـــر(
ـــوى  وات الخدمـــة،العســـكرية، ســـن ق

  ).األمن الفلسطيني

)  للعينة الواحدة tاختبار (
الفروق بين لمعرفة 

  استجابات المبحوثين

متوسطات استجابة ال توجد فروق بين  -
لمتغير  تبًعا  القيادة اإلبداعيةالمبحوثين حول 

 لمي، والرتبة العسكرية،المؤهل الع العمر ،(
 .)سنوات الخدمة

استجابة توجد فروق بين متوسطات  -
  .قوى األمن الفلسطينيالمبحوثين ل
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 :توصيات الدراسة  .6.2

  :في ضوء اإلطار النظري للدراسة ، والنتائج التي أسفرت عنها ، يتقدم الباحث بالتوصيات التالية 
  التوصيات العامة للدراسة :  أوًال 

حة التنظيميــة اد الصــمــن خــالل زيــادة الــوعي بأهميــة تطبيــق أبعــ ،تعزيــز قــدرات القيــادة اإلبداعيــة •
 .داخل الوزارة

  .إجراء المزيد من الدراسات والبحوث في مجال القيادة اإلبداعية وعالقتها بالصحة التنظيمية •

  ) القيادة اإلبداعية (المتغير المستقل ب المتعلقة التوصيات :  اثانيً 

ليب  حـل العمل علـى تنميـة قـدرات قيـادات وزارة الداخليـة مـن خـالل التـدريب علـى  مهـارات وأسـا •
مـن خـالل تفكيـر علمــي  والتركيـز علـى  توقـع المشـكالت قبـل حــدوثها  ،المشـكالت بطـرق علميـة

 .والعمل على تالفي مسبباتها 

الخاصــة بهــم  ىتــوفير نظــام للشــكاوي واضــح وســهل لخدمــة العــاملين وتمكيــنهم مــن تقــديم الشــكاو  •
 . مل على حل هذه المشكالت أول بأولوالع

علـــى كيفيـــة تقـــديم أفكـــار جديـــدة وغيـــر لتـــدريبهم   عقـــد دوراتمـــن خـــالل تعزيـــز قـــدرات القيـــادات  •
 .ف هذه األفكار لالرتقاء بالوزارةمألوفة و قدرة على توظي

لقــــادة األجهــــزة مــــع قــــادة ومتخصصــــين  )نــــدوات ، ورش عمــــل ، مــــؤتمرات( دوريــــة عقـــد لقــــاءات •
 .، لتوضيح األفكار الجديدة لديهمظلتعزيز قدراتهم على توظيف األلفا

 .إبداعاتهم ويظهروالكي يطوروا من أنفسهم ويشعروا بكيانهم تفويض الصالحيات للقادة الجدد،  •
ـــذين لـــديهم أفكـــارً  • ـــوًال اهتمـــام الـــوزارة بالعـــاملين ال  مبتكـــرة  والعمـــل علـــى تحفيـــزهم وتشـــجيعهم ا وحل

 .األفكار هومساعدتهم على تنفيذ هذ

إلبــــداعات الجديــــدة لــــدى العــــاملين  اســــتحداث إدارة جديــــدة تعمــــل علــــى البحــــث عــــن األفكــــار وا •
 .لتوظيفها لصالح العمل في الوزارة

بيـــة العمـــل علـــى تطـــوير قـــدرات القـــادة وأدائهـــم  وتعزيـــز مهـــاراتهم القياديـــة مـــن خـــالل بـــرامج تدري •
 . ز أعمالهم بأساليب مبتكرة وفريدةنجاتساعدهم على تطوير قدراتهم وإ 
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  ) الصحة التنظيمية( ابع المتغير التب المتعلقةالتوصيات :  اثالثً 

مفهـــوم الصـــحة التنظيميـــة  أن الفلســـطينية  الدراســـات الســـابقة وقلـــةتبـــين مـــن نتـــائج الدراســـة  •
من توعيـة القيـادات فـي المؤسسـات الوزاريـة  د بُ  لذلك ال ؛الفلسطينية اإلداريةفي البيئة حديث 

 .يبيةوخاصة وزارة الداخلية بأهمية هذا المفهوم من خالل الدورات التدر 
 .التي تحكم العمل من أجل اتباعها توفير المعلومات الالزمة للعاملين لألنظمة والقواعد •
م بتوقــع الــوزارة أفضــل رفــع معنويــاتهم واطالعهــ اللتعزيــز روح المثــابرة لــدى العــاملين مــن خــ •

 .أداء منهم
لــك وذ ؛مشــاعر الــود والصــداقة نحــوهم تعزيــز روح االنتمــاء لــدى العــاملين مــن خــالل إظهــار •

 .م وبمشاكلهم وعدم إرهاقهم بالعملاالهتمام بهمن خالل 
ا حتـى يشـعروا باالنتمـاء ا و معنوًيـاحتياجـاتهم والعمـل علـى تحفيـزهم مادًيـاالهتمام بالعاملين و  •

 .أعمالهم بكل حماسللوزارة ويتموا 
وضــــع آليــــة تســــاعد علــــى تــــوفير االحتياجــــات االحتياطيــــة والطارئــــة للعمــــل ، ليســــهل علــــى  •

 .ين الوصول إليها في حال الحاجة إليها العامل

مــوارد الزمــة للعمــل مــع تــرك مســاحة مــا يحتاجــه العــاملين مــن تجهيــزات و تــوفير  العمــل علــى •
 .للعاملين لسهولة الوصول لهذه الموارد 

مـن أجــل زيــادة كفــاءة أداء العـاملين فــي وزارة الداخليــة يجــب علـى القيــادة االهتمــام برفــاهيتهم  •
 .م وتلبية احتياجاته

إتاحة الفرصة لجميع العاملين في الوزارة للتعبير عن أفكارهم واقتراحاتهم من خالل عقد  •
  . ن االعتبارخذ اقتراحاتهم بعيأورش عمل وندوات و 
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  الخطة التنفيذية .6.3

باالطالع على الخطة اإلستراتيجية الخاصـة بـوزارة الداخليـة  بنًاء على النتائج والتوصيات قام الباحث
  .ني، وتم إعداد خطة تنفيذية  مقترحة لوزارة الداخلية واألمن الوطنيواألمن الوط

 ا.�1Y@8ت .2O T@9dY# �]() 57(6-ول

 البرامج واألنشطة التوصية م
 الجهة المسؤولة

 عن التنفيذ
 المدة
 الزمنية

1. 

العمل على تنمية قدرات قيادات 
وزارة الداخلية من خالل التدريب 

على  مهارات وأساليب  حل 
الت بطرق علمية، من المشك

خالل تفكير علمي  والتركيز على  
توقع المشكالت قبل حدوثها 
  والعمل على تالفي مسبباتها 

العمل على تنفيذ ورش عمل 
خاصة بأصحاب المناصب 

  .اإلشرافية

اإلدارة العليا بوزارة 
واألمن  الداخلية
  الوطني

بداية 
العام 

2019  

2. 

توفير نظام للشكاوي واضح وسهل 
العاملين وتمكينهم من تقديم لخدمة 

الشكاوى الخاصة بهم والعمل على 
 . حل هذه المشكالت أول بأول

  

العمل على تصميم نموذج 
الستقبال الشكاوي وٕاضافة بند 
  .باقتراح حلول لهذه المشكالت

مكتب المراقب العام 
لوزارة الداخلية واألمن 

 .الوطني
بداية 
العام 

2019  

3. 

خالل تعزيز قدرات القيادات من 
عقد دورات  لتدريبهم على كيفية 

تقديم أفكار جديدة وغير مألوفة و 
قدرة على توظيف هذه األفكار 

  .لالرتقاء بالوزارة

ندوات ، (دورية  عقد لقاءات
ورش عمل ، مؤتمرات، 

  لقادة األجهزة) دورات

اإلدارة العامة للتخطيط 
والتطوير بوزارة 
الداخلية واألمن 

إدارة تنمية  - الوطني
  موارد البشريةال

بشكل 
  مستمر

4. 

تفويض الصالحيات للقادة الجدد، 
لكي يطوروا من أنفسهم ويشعروا 

 .بكيانهم ويظهروا إبداعاتهم
  

العمل على اتاحة الفرص 
لبعض القادة من اجل تطوير 

انفسهم من خالل التدوير 
  .الوظيفي

اإلدارة العامة للتخطيط 
والتطوير بوزارة 
الداخلية واألمن 

إدارة تنمية  - الوطني
  الموارد البشرية

 3كل 
  شهور
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5. 

اهتمام الوزارة بالعاملين الذين لديهم 
أفكاًرا وحلوًال مبتكرة  والعمل على 

تحفيزهم وتشجيعهم ومساعدتهم 
  .األفكار هعلى تنفيذ هذ

تنظيم برامج متخصصة قيادية 
  شاملة فن التعامل مع اآلخرين 

اإلدارة العامة للتخطيط 
والتطوير بوزارة 
الداخلية واألمن 

إدارة تنمية  - الوطني
  الموارد البشرية

 6كل 
  شهور

6. 

إدارة جديدة تعمل على  ثاستحدا
البحث عن األفكار واإلبداعات 
الجديدة لدى العاملين  لتوظيفها 

 .لصالح العمل في الوزارة
  

خطة من اجل استحداث إدارة 
حديثة، مع االحتياجات 

  المطلوبة 

اإلدارة العامة للتخطيط 
والتطوير بوزارة 
الداخلية واألمن 

إدارة تنمية  - الوطني
  الموارد البشرية

بشكل 
  مستمر

7. 

العمل على تطوير قدرات القادة 
وأدائهم  وتعزيز مهاراتهم القيادية 
من خالل برامج تدريبية تساعدهم 

على تطوير قدراتهم وٕانجاز 
  . أعمالهم بأساليب مبتكرة وفريدة

 رةهيئة اإلدا  خطة تدريبية من
 والتنظيم في وزارة
 الداخلية واألمن

  الوطني
بشكل 
  مستمر

8. 

تبين من نتائج الدراسة وقلة 
 الدراسات السابقة الفلسطينية أن

مفهوم الصحة التنظيمية حديث في 
البيئة اإلدارية الفلسطينية؛ لذلك ال 

ُبد من توعية القيادات في 
المؤسسات الوزارية وخاصة وزارة 

هذا المفهوم من الداخلية بأهمية 
  .خالل الدورات التدريبية

تثقيف المدراء حول موضوع 
الصحة التنظيمية، من خالل 

  . نشرات التوعية

 هيئة اإلدارة
 والتنظيم في وزارة
 الداخلية واألمن

  الوطني
بشكل 
  مستمر

9. 

تعزيز روح المثابرة لدى العاملين 
من خالل رفع معنوياتهم 

ء واطالعهم بتوقع الوزارة أفضل أدا
  .منهم

العمل على تنفيذ برنامج 
خاص بالمكافآت من أجل 

  .االرتقاء بالعمل

 هيئة اإلدارة
 والتنظيم في وزارة
 الداخلية واألمن

  الوطني

بشكل 
  مستمر

10.

تعزيز روح االنتماء لدى العاملين 
من خالل إظهار مشاعر الود 

والصداقة نحوهم؛ وذلك من خالل 
االهتمام بهم وبمشاكلهم وعدم 

العمل على تنفيذ برامج  -
اجتماعية من خالل االهتمام 

  .بالجانب االجتماعي

 هيئة اإلدارة
 والتنظيم في وزارة
 الداخلية واألمن

  الوطني

بشكل 
  مستمر
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  .م بالعملإرهاقه

11.

االهتمام بالعاملين واحتياجاتهم 
والعمل على تحفيزهم مادًيا و 
معنوًيا حتى يشعروا باالنتماء 

  .بكل حماس للوزارة ويتموا أعمالهم

برنامج خاص بالمكافآت التي 
تحفزهم من اجل االرتقاء 

  .بالعمل

 هيئة اإلدارة
 والتنظيم في وزارة
 الداخلية واألمن

  الوطني

خالل 
  العام

12.

وضع آلية تساعد على توفير 
االحتياجات االحتياطية والطارئة 

للعمل ، ليسهل على العاملين 
الوصول إليها في حال الحاجة 

 .إليها 
  

ة احتياجات بما هو خط
مطلوب من احتياجات طارئة 
وخاصة بالعمل و ما يحتاجه 
العاملين من تجهيزات وموارد 

  .الزمة للعمل

 هيئة اإلدارة
 والتنظيم في وزارة
 الداخلية واألمن

  الوطني
بشكل 
  مستمر

  
 :مستقبلية مقترحة دراسات .6.4

   .وزارة الداخلية واألمن الوطني القيادة اإلبداعية ودورها في رفع الروح المعنوية للعاملين في -
 .في وزارة الداخلية واألمن الوطنيأثر الصحة التنظيمية في تعزيز الدافعية للعمل  -
ري في وزارة الداخلية واألمن دااع اإلبدنظيمية ودورها في تحسين مستوى اإلالصحة الت -

 .الوطني
دراسـات ت فـي ظـل نـدرة الإجراء مزيـد مـن الدراسـات المتعلقـة بالصـحة التنظيميـة علـى الـوزارا -

  .الفلسطينية في هذا المجال
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  املصادر واملراجع

  
  .المراجع العربيةو  المصادر: أوالً  -
  .المراجع األجنبية :ايً ثان -
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  المصادر والمراجع

   :المراجع العربية المصادر  �

  :الكتب �

، القاهرة، المجموعة قادة المستقبل القيادة المتميزة الجديدة): 2009(أبو النصر، مدحت  -

 .العربية للتدريب والنشر
لتحديات التي تواجه القيادة اإلدارية النسائية السعودية في ظل ا): 2009(بخاري، نوال  -

 .، ينبع الصناعيةالعولمة
 .، القاهرةللقيادات اإلدارية اإلستراتيجيةالمهارات ): 2008(بميك  -

 .، الطبعة الثانية، اإلسماعيليةإدارة اإلبداع والتميز الثقافي): 2016(جاد الرب  -
دار الفكـــر : عمـــان .  ف عـــن الموهـــوبين ورعـــايتهمأســـاليب الكشـــ). 2002(جـــروان ، فتحـــي  -

 .للطباعة والنشر 
، دار الكتاب الجامعي، العين، المارات واإلبداعالموهبة والتفوق ): 1999(جروان، فتحي -

 .العربية المتحدة

العامة،  اإلدارة، معهد "النظرية والتطبيق"القيادة اإلدارية ): 2006(حسن، محمد عبد الغني  -
 .ية السعوديةالمملكة العرب

، راإلدارة المدرسية الحديثة في ضوء الفكر اإلداري المعاص): 2009(خليل، نبيل سعد  -

 .القاهرة، دار الفجر
، دار أســامة للنشــر والتوزيــع ، عمــان اإلبــداع اإلداري ،) :  2009 ( خيــر اهللا ، جمــال أنــيس -

 .األردن 
 .ية للنشر والتوزيع، عماندار الرا،"إدارة اإلبداع واالبتكار):"2012(خيري، أسامة  -
ــة ). 2003(ســتراك ، ريــاض  - دار وائــل : عمــان  .، الطبعــة األولــى دراســات فــي اإلدارة التربوي

 .للنشر والتوزيع
. ، الطبعــة األولــى  الــذكاء الوجــداني أسســه، تطبيقاتــه ، تنميتــه). 2007(الســمادوني ، الســيد -

  .دار الفكر : القاهرة 
ــــداع إد، ) 2000(الصــــرن ، رعــــد حســــن  - ــــار واإلب ــــة وطرائــــق  –ارة االبتك األســــس التكنولوجي

 .دار الرضا للنشر : ، سوريا 1، ط التطبيق
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، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، القيادة اإلدارية واإلبداعية): 2006(الصيرفي، محمد  -
  .مصر

ــدريب القيــادي). 1996(الطالــب ، هشــام - ــل الت المي المعهــد العــ: فرجينــا . ، الطبعــة الثانيــة  دلي

 .للفكر اإلسالمي
 .، دار الشروق للنشر، عمان قضايا معاصرة في اإلدارة التربوية): 2004(عباس، حيدر  -

 .دار O@در: D>Lوت،  2ط عربي، -قاموس عربي: المعتمد. )A BCDC ،F>GH )2000@ھ<=  -
 .األردن، دار اليازوري، عمان، القيادة اإلدارية): 2010(العالق، بشير  -

 إدارة األعمال ووظائف المدير في المؤسسات المعاصرة)." 2012(عواد ، فتحي  -
  اإلبداعيةالقيادة ) 2016(عبد اهللا الدكان  -

http://www.manhal.net/artuckes,php?Action=show&id=2794 
، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، شراف اإلداريالقيادة واإل): 2009(الغزو، فاتن عوض  -

 .األردن
، منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إدارة اإلبداع التنظيمي): 2016(القاعوري، رفعت  -

 .الطبعة الثالثة، القاهرة، مصر
-  QR@S TUVW ،BXYZD[\ن 1، ط النظريات والعمليات والوظائف: مبادئ اإلدارة . )2004( ا@UH :

D^_\وا FH@`Ga\ bcدار وا. 
، مركز الخبرات المهنية لإلدارة كما تفكر أنت الذات: اإلدارة والقيادة): 2011(كاميرون ويتون  -

 .، الطبعة الثالثة، القاهرة، مصر)بميك(
مفيد ناجي عودة ، : ، ترجمة  اثنتا عشر خطوة للتطوير الذاتي). 2001(كرسب ، مايكل  -

 .دار المعرفة للتنمية البشرية  :الرياض . الطبعة األولى 

  .غزة،"القيادة ):"2011(المدهون، محمد، والعجرمي، محمود  -
 .، القاهرة  معاصرة ةالسلوك التنظيمي رؤي إدارة). 2000(مصطفى ، أحمد  -

نحو ) القيادة اإلبداعية(التحديات المعاصرة لإلدارة العربية ): 2006(مصطفى، أحمد سيد  -

 .، القاهرة، المنظمة العربية للتنمية اإلداريةشرية تنافسيةقيادة إبداعية لموارد ب

 المنصـورة، ،المسـتقبلية والتوجهـات العلميـة األصـول - اإلدارة). 2006( الحميد عبد المغربي، -
 .المصرية المكتبة: مصر
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، الطبعة األولى، دار الفكر للنشر والتوزيع، أساسيات في اإلدارة): 1995(المغربي، كامل  -
 .األردن

المفاهيم واإلستراتيجيات والعمليات، دار الوراق، : إدارة المعرفة): 2008(جم، نجم عبود ن -

 .األردنعمان، 
،  اإلبداع اإلداري والتجديد الذاتي للمدرسة الثانوية العامة، )2008(نصر ، عزة جالل  -

 المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية 
  :الرسائل العلمية �

قيـــادة اإلبداعيـــة وعالقتهــا بتعزيـــز الدافعيـــة لـــدى معلمـــي المـــدارس ال):"2017(أبــو كلـــوب، رأفـــت  -

ـــر منشـــورة رســـالة ماجســـتير، "الثانويـــة فـــي وزارة التربيـــة والتعلـــيم العـــالي بمحافظـــات غـــزة ، غي
 .أكاديمية اإلدارة والسياسة، غزة، فلسطين

اطنـة التنظيميـة القيادة اإلبداعيـة للمـديرين ودورهـا فـي تعزيـز سـلوك المو ):"2016(أبو نعمة، ريم  -

، أكاديميـــة  غيـــر منشـــورة رســـالة ماجســـتير، "للمعلمـــين فـــي المـــدارس الثانويـــة بمحافظـــات غـــزة
 .اإلدارة والسياسة، غزة، فلسطين

رســــالة ،"ا علـــى األداء االســــتراتيجي للمنظمـــاتھالقيـــادة اإلبداعيــــة وأثـــر):"2016(ادمـــو، احمـــد  -

 .نولوجيا، السودان، جامعة السودان للعلوم والتك غير منشورة ماجستير
درجة توفر سمات القيادة اإلبداعية لدى مـديري المـدارس الثانويـة وعالقتهـا " :  )2014(األسطل  -

ــــداع المهنــــي للمعلمــــين مــــن وجهــــة نظــــر المعلمــــين فــــي محافظــــات شــــمال غــــزة رســــالة  ، "باإلب

 .جامعة األزهر ، فلسطين ،  غير منشورة ماجستير

مســتوى الصــحة التنظيميــة فــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة  )2015( الجــرو، عــال إبــراهيم العبــد  -
 لمـديري تلـك المـدارس مـن اإلسـتراتيجيةالعاصـمة عمـان وعالقتهـا بمسـتوى ممارسـة اإلدارة  فـي

  .عمان، األردن: جامعة الشرق األوسط ،رسالة ماجستير غير منشورة وجهة نظر المعلمين، 

ـــــ): 2013( أســـــماءجلـــــولي،  - ـــــداع اإلداري لـــــدى العـــــاملين فـــــي أثـــــر الثقافـــــة التنظيمي ة علـــــى اإلب
ـــيم العـــالي الجزائريـــة ـــر منشـــورة، مؤسســـات التعل ، جامعـــة محمـــد خيضـــر، رســـالة ماجســـتير غي

 .بسكرة، الجزائر
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الصــحة التنظيميــة فــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة فــي العاصــمة "): 2017( الحــوراني  ، هبــة  -
ظيمــي التــي يمارســها المــديرون مــن وجهــة نظــر عمــان وعالقتهــا باســتراتيجيات إدارة الصــراع التن

 .، جامعة الشرق األوسط ، عمان ، األردن  غير منشورة ررسالة ماجستي،  "المعلمين

القيـــــــادة اإلبداعيـــــــة وأثرهـــــــا فـــــــي ســـــــلوك المواطنـــــــة التنظيمـــــــي لـــــــدى "):2015(الرشـــــــيدي، أمـــــــل -
 .، جامعة أم القرى، السعوديةغير منشورة رسالة ماجستير،"المعلمات

القيـــادة اإلبداعيـــة للمـــديرات وعالقتهـــا بـــااللتزام التنظيمـــي ): 2013(رانـــي، مـــريم بنـــت أحمـــد الزه -
، ة مــن وجهــة نظــر المــديرات والمعلمــاتمــللمعلمــات فــي دور ريــاض األطفــال بمدينــة مكــة المكر 

  .، كلية التربية، جامعة أم القرى، السعودية غير مشورة رسالة ماجستير

دة اإلبداعيـــة فـــي تحســـين مســـتوى الثقافـــة التنظيميـــة فـــي وزارة دور القيـــا"):2016(ســـاعد، نهـــى  -
  .، أكاديمية اإلدارة والسياسة، غزة، فلسطين غير مشورة رسالة ماجستير، "الصحة الفلسطينية

نمــوذج مقتــرح للصــحة التنظيميــة فــي الجامعــات األردنيــة الرســمية  : )2007( ســالم، مهــا كامــل  -
جامعـة عمـان  ،غيـر منشـورة ة، أطروحـة دكتـوراالمعاصـرةاإلداريـة  واالتجاهـاتفي ضـوء الواقـع 

 .األردن: العربية للدراسات العليا، عمان

القيـــادة اإلبداعيـــة وعالقتهـــا بالمنـــاخ التنظيمـــي فـــي المـــدارس الحكوميـــة "):2012(الســـلمي، فهـــد  -
 .القرى، السعودية أم، جامعة  غير مشورة رسالة ماجستير، "المتوسطة بمدينة جده

مستوى الصحة التنظيمية في المدارس الثانوية العامـة والخاصـة فـي   )2011( ازي السوالمة، غ -
عمـان،  :، جامعـة عمـان العربيـةغير منشـورة ةأطروحة دكتورا، األردن من وجهة نظر المعلمـين

 .األردن

القيـــادة اإلبداعيــة وعالقتهــا بمتطلبـــات إدارة المعرفــة فـــي ):"5201(صــالح، قــيس وبـــاني، باســمة  -
، مجلــة  غيــر مشــورة رســالة ماجســتير ،"وفــة مــن وجهــة نظــر القيــادات اإلداريــة فيهــاجامعــة الك

 .القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، الكوفة
ــــوظيفي لمــــديري القطــــاع دراســــة اإل): 2009(العجلــــة، توفيــــق  - ــــداع اإلداري وعالقتــــه بــــاألداء ال ب

ليــــة التجــــارة، الجامعــــة ، ك غيــــر مشــــورة رســــالة ماجســــتير تطبيقيــــة علــــى وزارات قطــــاع غــــزة،

 .اإلسالمية بغزة، فلسطين
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واقـع الصــحة التنظيميـة فـي المــدارس األساسـية الحكوميـة مقارنــة ") : 1996(عطـا اهللا ، محمـد ، -
رســالة ماجســتير ، " بالمـدارس التابعــة لوكالــة الغــوث فـي مدينــة نــابلس مــن وجهــة نظـر المعلمــين

 .طيننابلس، فلس: ، جامعة النجاح الوطنيةغير منشورة
عالقة القيادة اإلبداعية بالمناخ التنظيمي فـي المـدارس الحكوميـة الثانويـة فـي : " ) 2012(عواد  -

 .، فلسطين  النجاح الوطنية ،جامعة غير مشورة رسالة ماجستير ،سطينلف

اإلبداعيـة كمـا  التدريبيـة للقيـادة واالحتياجـاتدرجـة الممارسـة العمليـة .  )2012(الغامـدي، فهـد   -

، جامعـة أم القـرى، منشـورة رسـالة ماجسـتير غيـر، القـادة األكـاديميون بجامعـة الباحـةيتصـورها 
 المملكلة العربية السعودية

التحويليـــة وعالقتهـــا بمســـتويات الـــوالء التنظيمـــي لـــدى الضـــباط القيـــادة ): 2012(الغامـــدي، فهـــد  -
، كليـــة  رةغيـــر مشـــو  رســـالة ماجســـتير، الميـــدانيين بقيـــادة حـــرس الحـــدود بمنطقـــة مكـــة المكرمـــة

 .الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض

رســـالة ، القيـــادة اإلبداعيــة والمنـــاخ التنظيمـــي فــي الجامعـــات الســـعودية): 2005(القرشــي، ليلـــى  -

 .، كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعوديةدكتوراه غير منشورة

مســتوى الصــحة التنظيميــة فــي المــدارس الثانويــة العامــة فــي " : )2006(القصــير، أحمــد محمــد  -
 غيـر ةأطروحـة دكتـورا، اإلمـارات العربيـة المتحـدة وعالقتهـا بـااللتزام التنظيمـي للمعلمـين دولـة

 . ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن منشورة
تدائيــــة لوكالــــة الغــــوث فــــي الصــــحة التنظيميــــة فــــي المــــدارس االب): "1989(القيســــي، منصــــور،  -

، الجامعـة األردنيـة، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، " األردن كما يتصورها المـديرون والمعلمـون

  .عمان، األردن
مستوى الصحة التنظيميـة فـي المراكـز التعليميـة التابعـة  .)2011( الكمالي، عبد اهللا عبد القادر  -

درجـة ممارسـة رؤسـاء المراكـز للمهـارات اإلداريـة السراج المنير في دولة الكويـت وعالقتـه ب إلدارة

، جامعــة الشــرق األوســط، عمــان،  رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، وجهــة نظــر المعلمــين مــن
 . األردن

ــــادئ إدارة الجــــودة الشــــاملة فــــي المــــدارس الثانويــــة ). 2015.(مــــرمش ، بــــدور - درجــــة تطبيــــق مب
رســالة ، ة مـن وجهـة نظــر العـاملينالخاصـة بمحافظـة عمـان وعالقتهــا بمسـتوى الصـحة التنظيميــ

 .جامعة الشرق األوسط ، عمان  ،ماجستير غير منشورة
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مدى توافر أبعاد الصـحة التنظيميـة وأثرهـا فـي الحـد مـن  :"(2005) النعيمات، معتصم أبو شتال -
رســــالة  ،" دراســـة ميدانيـــة علـــى أطبـــاء القطـــاع الحكـــومي فـــي األردن: ضـــغوط العمـــل مصـــادر

 .، جامعة مؤتة، الكرك، األردن منشورة غير ماجستير

 :الدوريات المجالت و  �

، العوامــل المــؤثرة علــى الســلوك اإلداري االبتكــاري لــدى المــديرين ) 2000(أيــوب ، ناديــا حبيــب  -
، معهـــد 10، العـــدد 40، المجلـــد  مجلـــة اإلدارة العامـــةفـــي قطـــاع البنـــوك التجاريـــة الســـعودية ، 

 .الرياض : 51-1اإلدارة العامة ، ص 
مســـــتوى تـــــوافر معـــــايير الصـــــحة . )2013( ايـــــا، ســـــليمان ســـــالم والكـــــريمين، هـــــاني احمـــــد الحج -

ـــيم جنـــوب  االتنظيميـــة وعالقتهـــ ـــة فـــي إقل بـــاألداء الـــوظيفي فـــي مـــدارس محـــافظتي معـــان والطفيل
 .379-339)104( 26، المجلة التربوية، األردن

دارة مدرسة المستقبل بدول التنمية المهنية للقيادات التربوية إل): 2007(الحربي، قاسم عائل  -
، )15(، ع مجلة دراسات في التعليم الجامعيالخليج العربي في ضوء القيادة التحويلية، 

 .أغسطس

عالقتها ألخالقيات اإلدارة في اإلسالم و  ممارسة قائدات المدارس) 2017( الخليوي ، السليمان  -
:  7، العدد  6، المجلد  تخصصةالمجلة الدولية التربوية المبمستوى الصحة التنظيمية فيها ، 

 .الرياض 

، مجلـــة صـــيد الفوائـــد اإللكترونيـــةمهـــارات القيـــادة وصـــفات القائـــد، ). 2009(العســـاف، أحمـــد  -
)WWW.Said.net.( 

الصــحة التنظيميــة فــي المــدارس الثانويــة بمحافظــة جــدة وعالقتهــا بــااللتزام ) : "2016(الســبيعي  -

، جامعـة األزهـر  383 – 323، ص  2، الجـزء  مجلـة كليـة التربيـةنظيمي لدى المعلمين ، الت
 .، مصر

تــوافر الصــحة التنظيميــة فــي شــركات االتصــاالت ): " 2010(الصــرايرة ، أكــثم  والطــيط ، أحمــد  -
 .101 - 100) 1( 6، عمان   المجلة األردنية في إدارة األعمال،  "األردنية

التعليم التنظيمي مدخل لتحسين كفايات الـذاكرة التنظيميـة والصـحة  :)2013(،هيدوراس ، أحمد  -
مجلـــة . التنظيميـــة فـــي بعـــض المـــدارس الثانويـــة العامـــة الحكوميـــة والخاصـــة بمحافظـــة الشـــرقية 

 ) .39(16مجلد ,  التربية



 

 

150 

  

، 15، المجلد مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصاديةفيها،  اإلداريةوجهة نظر القيادات  -
 138-113، ص ص 4العدد 

مدى توافر أبعاد الصحة التنظيميـة فـي مـدارس التعلـيم العـام بمدينـة مكـة "  :) 2016(الوذيناني  -

، العـدد  دراسـات عربيـة فـي التربيـة وعلـم الـنفس" المكرمة من وجهة نظـر المـديرين والمعلمـين 
 .مصر:  518 – 487، ص  77

 :التقارير والمؤتمرات  �

القيادة التربوية المبدعة رهينة االرتقاء بالعلمية ): 2011(دي، حسن رزق، كوثر والحدي _
، المنظمة العربية مؤتمر منظمات متميزة في بيئة متجددةالتعليمية في المؤسسات التربوية، 

 .617- 597للتنمية اإلدارية، عمان، ص ص 
ابع في اإلدارة المؤتمر السنوي الر ، القائد واإلداري المبدع): 2003(الشيخلي، عبد القادر  _

المنظمة العربية للتنمية  )القيادة اإلبداعية لتطوير وتنمية المؤسسات في الوطن العربي(
 .اإلدارية، سوريا

  لكترونيةالمواقع اإل  �

، م 20/7/2018 وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني الفلســطيني، موقــع إلكترونــي، تــاريخ الزيــارة _
 .ءً مسا السابعة الساعة

 w.moi.pna.pshttp://ww :بطاالر 
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http://www.police.ps/ar/content.php?action=s&id=26 

 6:00السـاعة م 21/7/2018تـاريخ الزيـارة 2011يقة المصالحة الفلسطينية لعـام ،ثو  نص  _
 .ءً مسا

https://www.amad.ps/ar/Details/41778  

 :متفرقات �
 ).2005لعام  )8(قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم _
 م2018، نوفمبر ةارة، غز دهيئة التنظيم واإل _
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   االستكشافية الدراسة استبانة) 1( رقم ملحق

  

  

  ،،، اهللاك حفظ                       ...............ة/الفاضل ت/ألخ ا

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

  دراسة استطالعية/ الموضوع
  

ــــي أنْ أ ــــاتي، ويطيــــب ل ــــديك  هــــديك عــــاطر تحي ــــذي تــــم تصــــميمه  االســــتطالعياالســــتبيان أضــــع بــــين ي ال
ة ا�
دا��������� �������, �!ز�������ز ا���������� دور ا���������	د " إلــــــىبهــــــدف جمــــــع المعلومــــــات الالزمــــــة للتعــــــرف 

�������
�ظ��������� ������, وزارة ا�دا)(������� وا������0ن ا������وط�, ا���	�ظ�����	ت ا�-�و�لـــــذا نرجـــــو التفضـــــل ،"ا�
ألغـــــراض البحــــث العلمـــــي للحصـــــول علــــى درجـــــة الماجســـــتير ا خصيًصـــــ تي صــــممالتـــــ ةانبتعبئــــة االســـــتب

  .وا�دارةفي تخصص القيادة 

 :يةضع درجة الموافقة واالختالف على العبارات التال

 نشكركم على حسن تعاونكم

  در-� ا��وا���
  رةــــا� �

3
�رة ��و$ط� 2(�(� 

   
 1 .بالتعاون موظفينمع ال المسئولين تتسم عالقة 

   
 2 .بعدالة موظفينمع جميع ال نالمسؤولو  يتعامل 

   
 3 . واضح إزاء الجميع المسئولين اتجاه 

   
  4  .اقتراحات الموظفين داخل العمل  نالمسؤولو  يحترم 

   
 5 .العمل إتباع أنظمة محددة في موظفينمن  ال نالمسؤولو   يطلب 

   
 6 .بتطبيق معايير محددة لألداء في العمل  نالمسؤولو   يلتزم 

   
 7 .اإلدارية قبل تنفيذها مألعماله نالمسؤولو   يخطط 

   
 8 .العمل  داخل ابلطف مع بعضهم بعضً  نموظفو يتعامل  ال

   
  9  .خالقي العاليبالمستوى األ نالمسؤولو  يتسم 

   
 10  .بروح معنوية عالية في العمل  نموظفو يتمتع  ال

   
 11 . موظفين أنفسهمال توجد ثقة متبادلة بين

   
  12  .على تطوير المهارات القيادية واإلبداعية لدى الموظفين نالمسؤولو  يحرص 

   
 13   موظفينال  عندما يطلبها بتوفير التجهيزات اإلضافية للعمل نالمسؤولو   قوم ي

   
 14 .باستمرار موظفينبتوفير دورات تدريبية  ال نالمسؤولو   قوم ي

   
 15 ن الحصول على التجهيزات التي تلزمهم داخل مكان العمل يستطيع الموظفو 
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  الدراسة االستكشافية

  

 اW8s$Y*G@( ا.-را*( �o8Y3 )(57 6-ول

  الفقرات  
المتوسط 

  بيالحسا

  االنحراف
المتوسط   المعياري 

  الحسابي 
  النسبي

 41.7 0.58 1.25 .بالتعاون موظفينمع ال المسئولينتتسم عالقة   1

 41 0.69 1.23 .بعدالة موظفينمع جميع ال نالمسؤولو يتعامل   2

 61.3 0.25 1.84  . واضح إزاء الجميع المسئوليناتجاه   3

 38 0.78 1.14  .اخل العمل اقتراحات الموظفين د نالمسؤولو يحترم   4

 77.3 0.95 2.32 .العمل إتباع أنظمة محددة في موظفينمن  ال نالمسؤولو  يطلب   5

 61.3 0.78 1.84 .بتطبيق معايير محددة لألداء في العمل  المسئولين يلتزم   6

 44 0.58 1.32 .اإلدارية قبل تنفيذها مألعماله نالمسؤولو  يخطط   7

 45.3 0.62 1.36 .العمل  داخل الطف مع بعضهم بعضً ب نموظفو ال يتعامل  8

 81.3 0.78 2.44  .بالمستوى األخالقي العالي نالمسؤولو يتسم   9

 54 0.95 1.62  .بروح معنوية عالية في العمل  نموظفو يتمتع  ال  10

 52.7 0.46 1.58 . موظفين أنفسهمال توجد ثقة متبادلة بين  11

12  
لمهارات القيادية واإلبداعية لدى على تطوير ا نالمسؤولو يحرص 
  .الموظفين

2.32 0.62 77.3 

13  
عندما يطلبها   بتوفير التجهيزات اإلضافية للعمل المسؤولونقوم ي
   موظفينال

1.25 0.88 41.7 

 77.3 0.89 2.32 .باستمرار موظفينبتوفير دورات تدريبية  ال نالمسؤولو قوم ي  14

15  
جهيزات التي تلزمهم داخل ن الحصول على التيستطيع الموظفو 

 .مكان العمل
1.45 0.78 48.3 

 56.2 0.71 1.69  جميع فقرات المجال
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  قائمة المحكمين) 2(ملحق رقم 
  مكان العمل  االسم  الرقم

  الجامعة اإلسالمية  إياد الدجني. د   .1

  جامعة األزهر  أيمن بكير. د   .2

  الجامعة اإلسالمية  سامي أبو الروس. د   .3

  جامعة األزهر  طالع سليمان ال. د   .4

  جامعة القدس المفتوحة  صالح أبوختلة. د   .5

  جامعة غزة  طارق أبو حجير . د   .6

  جامعة األقصى  عالء الدين السيد. د   .7

  أكاديمية اإلدارة والسياسة  محمد الجريسي. د   .8

  رئيس أكاديمية اإلدارة والسياسة  محمد المدهون. د   .9

  جامعة القدس المفتوحة   محمد شتيوي. د   .10

  جامعة األزهر   محمد فارس. د   .11

  أكاديمية اإلدارة والسياسة  محمود الشنطي. د   .12

  جامعة فلسطين  ياسر أبو مصطفى. د   .13

  جامعة األقصى  أشرف محمد مشمش.د   .14

  وزارة الصحة  خليل شقفة.د   .15

  أكاديمية اإلدارة والسياسة  خليل ماضي.د   .16

  جامعة فلسطين التقنية  عماد عدوان.د   .17

  جامعة فلسطين التقنية  منصور األيوبي.د   .18

  محلل إحصائي  محمد العكر. أ   .19
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  االستبانة في صورتها النهائية) 3(ملحق رقم 

  

  

 المشترك بين برنامج الدراسات العليا
  أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

  وجامعـة األقصـى بغــزة
  تخصــص القيادة واإلدارة

  

  

  استبانة تعبئة

 

 ة،،، /المحترم                خت             األ/ األخ 

  ..تحية طيبة وبعد     

أضــع بــين أيــديكم هــذه االســتبانة التــي تــم تصــميمها بغــرض جمــع المعلومــات الالزمــة  يطيــب لــي أنْ 
ــة القيــادة دور": دراســة بعنــوانل ــز فــي اإلبداعي  واألمــن الداخليــة وزارة فــي التنظيميــة الصــحة تعزي

البرنــامج المشــترك بــين  وذلــك للحصــول علــى درجــة الماجســتير مــن ،"الجنوبيــة المحافظــات الــوطني

  .تخصص القيادة واإلدارة –أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى بغزة 
  

، لتحقيـق أهـداف الدراسـة والوصـول إلـى النتـائج المطلوبـة، مـن  لهذه الدراسة استبانة وقد أعد الباحث
، محايــد ، موافــق ، موافــق بشــدة (بحســب تــدريج خماســي  علــى فقراتهــا، درجــة الموافقــةتحديــد خــالل 

  .)بشدة غير موافق، غير موافق
 كـل أمـام) ×(ووضـع عالمـة  فقـرات االسـتبانة،، وقـراءة البيانـات الشخصـيةمـن سـيادتكم تعبئـة جو فنر 

ذلك له األثـر الكبيـر علـى الفقرة، وتحت درجة موافقتكم، مع ضرورة توخي الدقة والموضوعية، إذ أن 

بأن معلوماتكم ستحاط بالسرية التامـة، وهـذه المعلومـات مـن أجـل  اة النتائج، وموضوعيتها، علمً واقعي
  .فقط البحث العلمي

  وتقبلوا فائق االحترام والتقدير ،،،
  الباحث                                                                               

  حمد عيسى النشارأ
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ً
 البيانات الشخصية :أوال

            

   :ا.>2;  .1
               40إلى أقل من  30من                              30أقل من              

 فما فوق    50من                  50إلى أقل من  40من                 
 

2. V2B<.ا.�2ھ# ا : 
  ثانوية عامة فاقل                        دبلوم متوسط                            

 دراR@ت aH<@   بكالوريوس                                              
 

  : ;=^( ا.>Z$;:( ا. .3

 مالزم أول              مالزم             مساعد أول    نقيب                           
 رقيب أول               رقيب             عريف                 مساعد                

4. )I-X.1ات اd*: 
  سنوات 10أقل من   - 6سنوات فأقل                             من  5                 
  سنة فما فوق 15سنة                 من  15أقل من  - 10من                 

5.  m Vd@[ZB9.ا gIk1ى ا: 

  قوات األمن الوطني           قوى األمن الداخلي                        
      ةاإلدارات المركزي           قوات المخابرات العامة                            
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 ً��	&	  :                         ��	
�                                                          ��رات ا$5

  الفقرةم                                                                                                  

  درجة الموافقة
  

موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق 

غير 
موافق 
  بشدة

  : صر التاليةوتتضمن العنا:  القيادة اإلبداعية/  أوًال 
    :الحساسية بالمشكالت 

 اكتشاف على الفرد قدرة في وتتمثل ، اآلخرون يالحظه لم اخاطئً  اشيئً  هناك أن  يالحظ والمبدع ، طبيعتها وٕادراك المشكالت تحسس على القدرة
  . المختلفة المواقف في والمختلفة المحيطة المشكالت

            .ت العمل قبل حدوثها تمتلك القيادة القدرة على توُقع مشكال  1
            .تّطلع القيادة على كل جديد لزيادة قدرتها على مواجهة المشكالت المستقبلية  2
            .ُتشجع القيادة العاملين على التعبير عن أنفسهم   3
            .تحرص القيادة على قراءة شكاوى العاملين  4
            .عوقاتتمتلك القيادة القدرة على التركيز رغم كثرة الم  5
            .من األزمات المتوقعة راسات المستقبلية تحسًباتهتم القيادة بالد  6

   : الطالقة 
  . وتعرف بأنها القدرة  على إنتاج العديد من األفكار الجديدة في وحدة زمنية ثابتة ، كذلك سرعة استرجاع هذه األفكار

            . لمواجهة المشاكلتمتلك القيادة القدرة على اقتراح الحلول المناسبة   7
            .تمتلك القيادة القدرة على توظيف أكبر قدر ممكن من األلفاظ لتوضيح فكرة معينة   8
            .للحلول المقترحة عدة بدائل تضع القيادة   9

            .تمتلك القيادة سرعة البديهة في التعامل مع الظروف المعقدة   10
            .ضوح تعّبر القيادة عن أفكارها بكل و   11
            .تتحدث القيادة باستفاضة حول المواضيع المتعلقة بالعمل   12
            .تتمتع القيادة بالقدرة على طرح أفكار متنوعة   13

   : المرونة 
  .عدةمختلفة، وينظر إلى المشكلة من زوايا عدة  خر بسهولة، والتفكير في اتجاهات آوهي قدرة الفرد على التغير من موقف إلى  

            .القيادة مع األفكار الجديدة لتطوير العمل ىتتعاط  14
            .لوجهة نظرها بل القيادة النقد ولو كان مخالًفاتتق  15
            .تمتلك القيادة القدرة على التّكيف مع طبيعة المواقف المختلفة  16
            .ديهم تمتلك القيادة أسلوب في التعامل مع العاملين يساعد في تنمية اإلبداع ل  17
            .تمنح القيادة العاملين بعض الصالحيات التي تسهل العمل  18

19  
  .تتيح القيادة لآلخرين فرصة إلبداء رأيهم لالستفادة منهم
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  : األصالة 
 أصالتها درجة زادت الفكر شيوع قل وكلما ، مألوف غير إنتاج وهي ، إليها حدأ يسبقه لم نادرة أو مدهشة أو جديدة أفكار توليد على الفرد القدرة 

   . والدهشة بالطرافة تتميز األصلية واالستنتاجات
            .تبحث القيادة باستمرار عن األفكار الجديدة واإلبداعات   20
            .تتمتع القيادة بمهارات فن إدارة النقاش والحوار بين العاملين بأسلوب حديث   21
            .آلخرين أثناء التعامل معهم بأفكار جديدة تمتلك القيادة قدرة على إقناع ا  22
            .تُنجز القيادة ما ُيسند إليه من أعمال بأسلوب مبتكر ومتجدد  23
            .مع العاملين بطريقة مختلفة مع اآلخرين  تتدرك القيادة العالقا  24
            .تميل القيادة لألعمال التي فيها تحدي لقدراتها وٕامكانياتها  25

  
  رةالفق

                                                                          
  درجة الموافقة

  

موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

  :وتتضمن العناصر التالية :  الصحة التنظيمية/ ا ثانيً 
  :المبادأة بالعمل

 ، انجازه المطلوب األداء ومستويات العمل توقعات توضيح خالل من المهمات وتحقيق واالنجاز لالعم نحو القائد توجه مدى عدالبُ  بهذا يقصد  
  .القرار وصنع واالتصال لألداء، محددة أنماط وترسيخ

            .العمل  قننة إلنجازموقواعد تباع أنظمة ا العاملينمن  الوزارةطلب ت  26
            .داء أفضل في العمل لضمان أمعايير األداء  الوزارة تطور  27
            . ُتطلع الوزارة العاملين فيها على ما تتوقعه منهم  28
            .الوزارة أعمالها قبل تنفيذها للوصول لقرارات سليمة خطط ت  29
            . مستمر في بنية وعمليات الوزارة تغييرعلى إحداث  الوزارة تعمل  30

   : الروح المعنوية
 باالفتخار وشعورهم ، العاملين بين والمساعدة واالحترام العمل وحب ، والثقة واالنتماء والود باالنفتاح سةالمؤس في العاملين شعور يعني 

  .بها المكلفين األعمال نجازبإ افتخارهم عن فضًال  ،لمؤسستهم
            .مشاعر ود وصداقة نحو العاملين في الوزارة  نالمسؤولو   ُيبدي  31
            .قات بين العاملينلقاءات وأنشطة تسهم في تعزيز العال  في الوزارة نالمسؤولو  ينظم   32
            .والعاملين في الوزارة  المسئولينتوجد ثقة متبادلة بين   33
            .ن باالنتماء للوزارة يشعر العاملو   34
            .أعمالهم بحماسة  نالعاملو نجز يُ   35

36  
  .البعضن في الوزارة بروح التعاون مع بعضهم يتصف العاملو 
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  :  الدعم بالموارد
 المواد لشراء المؤسسة ميزانية من جزء وتخصيص ، العاملون يطلبها عندما ، للعمل إضافية وتجهيزات مواد من يلزم ما توفير به يقصد 

  . العمل لدعم الضرورية
            .الالزمة للعمل  باالحتياجات العاملين الوزارةزود ت  37
            . دورات تدريبية للموظفين باستمرار بعقد الوزارةقوم ت  38
            .توفر الوزارة تجهيزات احتياطية إذا طلبها العاملين  39
            .بحرية  الوصول  للموارد التي يحتاجونها  نالعاملو يتمتع    40
            .المناسبة لعملابيئة  للعاملين الوزارةوفر ت  41

   : االعتبارية

  .بالعاملين  واالهتمام ، المتبادلة والثقة والود واالحترام االنفتاح على القائم ئدالقا سلوك البعد هذا يعني 
            .داخل الوزارة اتجاهاتهم بوضوح للجميع نالمسؤولو  يعلن   42
            . في االعتبار  العامليناقتراحات  الوزارة ضع ت  43
            . املين في الوزارةمبدأ النزاهة والمساواة في التعامل مع الع نالمسؤولو يوفر   44
            .داخل الوزارة الوصول إليهم  سهولة نالمسؤولو  يبدي   45
            .لتوفير ظروف رفاهية للموظفين  الوزارة سعى ت  46
            .برامج لتنمية المهارات القيادية لدى العاملينعلى تطوير  في الوزارة نالمسؤولو  حرص ي  47
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  إحصائي تحليل فادةإ) 4(ملحق رقم 
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  وزارة الداخلية واألمن الوطنيكتاب ) 5(ملحق رقم 

 


