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 : قال تعالى
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 ـــــــــــــــداءإهــــــــــــــ
 
 
 

يل وإدليت ،،، أ طال هللا يف معرها ،،،  إ 

ىل أ بنايئ ،،، ىل بنايت ،، وإ  يل زويج إلكرمي ،،، وإ   وإ 

ىل  ىل أ خوإيت ،،، وإ   خويت ،،،إ  وإ 

ىل غزه إملنترصة بصمودها ،،، ىل عائليت ،،، وإ   إ 

يل إلشهدإء ،،، و   يل إجلرىح وإملنكوبني ،،،إ  وإ 

 ،،أ هدي هذإ إجلهد إملتوإضع ،
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 شكر وتقدير
 

له ونعمه أحمد ربي وأشكر فض, الحمد هلل الذى أهداني لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدنا اهلل
 .والهادي الى النور, معلم البشرية, (صلي اهلل عليه وسلم)وأصلي وأسلم علي سيدنا محمد 

 
إن لساني ليعجز أن يجد الكلمات التي يعبر بها عن شكري وامتناني وعظيم تقديري لكل من 

 .ساهم في هذا العمل المتواضع حتى يضيف قطره في محيط العلم
 

, والذي تفضل باإلشراف على هذه يوسف بحر/ الدكتور األستاذ لقد تمت هذه الرسالة بإشراف
الرسالة, وأعطاني الكثير من العلم والوقت والنصائح واإلرشاد, لتخرج هذه الرسالة إلى النور, فله 

 .مني عظيم الشكر والتقدير, وجعله اهلل دوما عونا  لطالب العلم
 

       وسيم الهابيل/ والدكتور أبو معمرفارس / لألستاذ الدكتورثم أتقدم بالشكر والعرفان 
 .اللذين تفضال بمناقشة هذه الرسالة

 
 متمثلة, كما يطيب لي في هذا المقام أن أعترف بفضل أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

 .األمة ألبناء ومتميزة راقيه برامج من وتقدمه قدمته مما فيها العاملين وجميع إدارتها في
 

 .جه بالشكر والتقدير لألخوة المحكمين, لما بذلوه في تحكيم وتصميم أداة الدراسةكما أتو 
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 :خص الدراسةمل
 

بقطاع الحكومة الفلسطينية  في تأهيل قيادات الدولة واقع تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على
, وتم تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة غزة, ودوره في التعرف على

 ادات الدولةقيمن ( 132)تم اختيار عينة عشوائية عددها التحليلي, و  الوصفي المنهج استخدام
ولإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة كعينة للدراسة, 

  .(SPSS)الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 :خلصت الدراسة إلى النتائج التاليةو 
 متوســـط حســـابي جـــاء ب واقـــع تأهيـــل قيـــادات الدولـــة فـــي الحكومـــة الفلســـطينية بقطـــاع غـــزة
مستوى تحقيـق الحكـم الرشـيد فـي الحكومـة الفلسـطينية بقطـاع غـزة , و (70.6)وزن نسبي و ( 3.5)

 (.73.45)ووزن نسبي ( 3.7)جاء بمتوسط حسابي 
 واقع تأهيـل قيـادات الدولـة فـي الحكومـة الفلسـطينية عالقة ذات داللة إحصائية بين  وجود

 .بقطاع غزةمستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية و  بقطاع غزة
  واقـع تأهيـل قيـادات الدولـة فـي الحكومـة الفلسـطينية فـي وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية

وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية , وعـدم (العمـر, المسـمى الـوظيفي) :لمتغيراتتعزى  بقطاع غزة
, الجـنس): تعـزى إلـى متغيـرات واقع تأهيل قيادات الدولـة فـي الحكومـة الفلسـطينية بقطـاع غـزة في

 (.المؤهل العلمي, سنوات الخدمة

  مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية وجود فروق ذات داللة إحصائية في
عدم وجود فروق ذات ، و(المسمى الوظيفي, العمر, لجنسا) :اتتعزى إلى متغير  بقطاع غزة

تعزى  اع غزةمستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقط داللة إحصائية في
 .(سنوات الخدمة ,علميالالمؤهل ) :اتلمتغير 

 قياداتالتي يشارك فيها  المؤتمرات العلمية واأليام الدراسيةوأوصت الدراسة إلى التركيز على 
على دراسة نقاط  الوزاراتتعمل في الوزارات المختلفة, وأن  معيار المشاركة, والتركيز على الدولة

 .لداخلية لديهاالقوة والضعف في البيئة ا
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Abstract: 
 

This study aims to identify the reality of the rehabilitation of the leaders of 

the state in the Palestinian government in the Gaza Strip, and the role to 

achievement the good governance in the Palestinian government in the Gaza 

Strip .The study was use the analytical descriptive approach. This study has 

chosen a random sample of (132) of the state leaders in the Palestinian 

government in the Gaza Strip as a sample for the study .The Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) was use to answer the questions of the 

study. 

The study concluded the following results : 

• The reality of state leaders in the rehabilitation of the Palestinian 

government in the Gaza Strip came a mean (3.5) and relative weight 

(70.6(.And the level of achievement of good governance in the Palestinian 

government in the Gaza Strip came a mean (3.7) and relative weight (73.5(. 

• There were statistically significant relationship between the average 

estimates of the reality of the state leaders in the rehabilitation of the 

Palestinian government in the Gaza Strip and the average estimates of the 

level of achievement of good governance in the Palestinian government in 

the Gaza Strip . 

• There were statistically significant differences in the reality of the 

rehabilitation of the leaders of the state in the Palestinian government in the 

Gaza Strip due to the variables: (Age, Job Title  .( There were not statistically 

significant differences in the reality of the rehabilitation of the leaders of the 

state in the Palestinian government in the Gaza Strip due to the variables: 

(Sex, Academic Qualification, Years of Service) . 

• There were statistically significant differences in the level of 

achievement of good governance in the Palestinian government in the Gaza 

Strip due to the variables: (Sex, Age, Job Title) .There were not statistically 

significant differences in the level of achievement of good governance in the 

Palestinian government in the Gaza Strip due to the variables: (Academic 

Qualifications, Years of Service) . 

The research recommended to focusing on scientific conferences and study 

days involving state leaders, and focus on the criterion for participation in 

the various ministries, and the ministries are working on the study of the 

strengths and weaknesses in their internal environment. 
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 اإلطار العام للدراسة: الفصل األول
 

 :مقدمةال
ور ذلك , وتمحالقدم باهتمام فالسفة الفكر وعلماء االجتماع والنفس موضوع القيادة منذ حظي

ن مصير أمم قادة أمم أو قادة مجموعات, ذلك أل , سواء كانواحول صفات القادة وسجاياهم
 (6: 5164البدري, ) .بكاملها متوقف على شخصية القائد

 اعمع اتسو  ,مؤسساتجميع ال فيمًا ترتكز عليه مختلف النشاطات تشكل القيادة محورًا مهو 
وتأثيرها في  ,تنوع العالقات الداخلية وتشابكهاوتعقدها و عمالها المؤسسة وكبر حجمها وتشعب أ

أصبحت القيادة الحكيمة الواعية  ,البيئة الخارجية كالمؤثرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية
تهم وتنسيق جهودهم وتنظيم أمرًا ال غنى عنه لتوجيه سلوك األفراد وحشد طاقاتهم وتعبئة قدرا

 :5161المعيلي, ) .أمورهم وتوجيههم الوجه الصحيحة نحو تحقيق األهداف والغايات المرجوة
61) 
مثل  داري في القطاع الحكومي العربيتناولت النظام اإل ت العربية التيد من الدراساعد توأكد

ال تتناسب مع  التيلوظائف , أن ترشيح القيادات اإلدارية في ا(35 :5111الطراونة, )دراسة 
تؤثر  ,يادية غير مالئمة لنضج المرؤوسينقخبراتها ومؤهالتها, يؤدي بها إلى ممارسة أنماط 

 .بدورها على مستوي الرضا الوظيفي والوالء وااللتزام التنظيمي لديهم
عند تطبيقها على أن عملية تقييم األداء تكتسب أهمية خاصة ( 65: 5112حماد, )ويرى 
كونها تمثل البديل الذاتي الذي يحفز النشاط الخاص ويدعم مسعى اإلدارة ع الحكومي القطا

 .لتحقيق أهدافها
ويعد الحكم الرشيد ركيزة أساسية من ركائز المؤسسات حديثة, لما له من دور كبير في تحقيق 
جراءات متفق عليها, وتحقيق بعض المعايير,  األهداف المرجوة, من خالل اتباع سياسات وا 

الشفافية, المسائلة, سيادة القانون, المشاركة, المساواة, االستجابة, التوافق, الفعالية : مثل
 .والكفاءة, الرؤية االستراتيجية

ومن هنا يبرز دور الحكومة في تأهيل قيادات الدولة, لما له من أثر عظيم على تغيير مجري 
بناء دولة قوية متينة ذات ركائز مدعمة السلوك اإلداري وتطويره وصواًل لتحقيق أفضل النتائج, و 

 . قائمة على القيادة الحكيمة والحكم الرشيد
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مجال  فيعلى مدار األعوام الماضية جهودًا كبيرة بقطاع غزة بذلت الحكومة الفلسطينية وقد 
, ومختلف المجاالت ت الدولة في مجال الحكم واإلدارةالبناء والمأسسة وترسيخ أسس ومقوما

واجهتها, إال انها واصلت العمل الستكمال خطتها في بناء  التيالصعوبات والتحديات  على رغمو 
 .إلعداد قيادات دولة المؤسسات والقانون وتعزيز مفاهيم الحوكمة المؤسسات وصوالً 

بطريقة بقطاع غزة ومن هنا جاءت هذه الدراسة كمحاولة لدراسة توجهات الحكومة الفلسطينية 
واقع  سابقة, فهي تتناول موضوعًا جوهريًا يمس أركان الدولة كافة وهومختلفة عن األبحاث ال

 .تأهيل قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة ودوره في تحقيق الحكم الرشيد
 

 :ةـمشكلة الدراس
الكبير بالقادة  االهتمامها من, د من األمورؤسسة وتميزها عن غيرها ناتج عن عدإن نجاح أي م

وذلك بمواكبة القيادات وتحسين األداء  ,الظروف لهم لتحقيق األهداف بكفاءة وفاعليةة ئهيوت
وذلك من أجل تحقيق الحكم  ,اإلدارية المختلفةوالنظم الخاص بهم من خالل استخدام األساليب 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة  .الرشيد والسير في ركب التنمية المستدامة وا 
بقطاع غزة, وكذلك قياس  الحكومة الفلسطينية  في أهيل قيادات الدولةت ومن أجل قياس واقع

بلورت مشكلة الدراسة في ت, مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة
 :السؤال الرئيس التالي

الدورات التدريبية، )بقطاع غزة من خالل الحكومة الفلسطينية في تأهيل قيادات الدولة  واقع ما
في ، ودوره (الندوات وورش العمل، المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية، البعثات الخارجية

الشفافية، المسائلة، سيادة القانون، المشاركة، المساواة، االستجابة، ) تحقيق الحكم الرشيد
 ؟(التوافق، الفعالية والكفاءة، الرؤية االستراتيجية
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 :فرضيات الدراسة
 :التالية اتعلى الفرضيعلى مشكلة الدراسة  اجابتهة في إالباحث تاعتمد

بين واقع تأهيل قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية داللة إحصائية  عالقة ذات توجد .6
الدورات التدريبية, الندوات وورش العمل, المؤتمرات العلمية واأليام )بقطاع غزة من خالل 

الشفافية, المسائلة, سيادة )تحقيق الحكم الرشيد من خالل ى مستو و ( , البعثات الخارجيةالدراسية
 (.القانون, المشاركة, المساواة, االستجابة, التوافق, الفعالية والكفاءة, الرؤية االستراتيجية

في واقع تأهيل قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية داللة إحصائية  فروق ذات ال توجد .5
الجنس, العمر, المؤهل العلمي, سنوات الخدمة, : )صية التاليةبقطاع غزة تعزى للمتغيرات الشخ

 (.المسمى الوظيفي
في مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة داللة إحصائية  فروق ذات ال توجد .4

الجنس, العمر, المؤهل العلمي, : )الفلسطينية بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الشخصية التالية
 .(سنوات الخدمة, المسمى الوظيفي

 

 :الدراسـة أهداف
 :تهدف الدراسة الحالية إلى التالي

 .بقطاع غزةالحكومة الفلسطينية  في تأهيل قيادات الدولة واقع التعرف على .6
 .مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة التعرف على .5
بقطاع فلسطينية تأهيل قيادات الدولة الحكومة ال العالقة بين واقعمدى تأثير  الكشف عن .4

, الدورات التدريبية, الندوات وورش العمل, المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية)غزة من خالل 
الشفافية, المسائلة, سيادة القانون, )على تحقيق الحكم الرشيد من خالل ( البعثات الخارجية

 ؟(ستراتيجيةالمشاركة, المساواة, االستجابة, التوافق, الفعالية والكفاءة, الرؤية اال
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 :أهمية الدراسة
 :تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية

 :األهمية العلمية
واقع تأهيل قيادات الدولة في  وهو ,ألول مرة أهمية الموضوع الذي تتناوله الدراسة .6

 .الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة ودوره في تحقيق الحكم الرشيد
ة إلى الدراسات السابقة التي تتعلق بعمل الحكومة الفلسطينية تعتبر الدراسة الحالية إضاف .5
 .قطاع غزةب
صورة حقيقية عن واقع وطبيعة معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية   تقدم الدراسة .4

تمام الجهات الرقابية وخصوصًا أنها تشكل جزءًا من اه ,الالزمة لهذه السياسات واألنظمة
 .والتشريعية

الرئيسة للمهتمين بموضوع الحكم الرشيد وتطوير البناء  أحد المراجع اسةالدر  تمثل .3
 .تي في أجهزة الدولةالمؤسسا

 :األهمية العملية
على نتائج الدراسة وتوصياتها,  االطالعأداة لمساعدة الباحثين في  الدراسة تعتبر .6

مكانية تطبيق دراسات مشابهة على عينات أخرى, أو في مجاالت أخرى  .وا 
تطبيق  مجتمع الفلسطيني بصفة خاصة والعربي بصفة عامة بحاجه ماسة الىن الأ .5

لالرتقاء في كل الحكومي  األداء وره إلى رفع فعالية وكفاءةيقود بد الذي ,معايير الحكم الرشيد
تنعكس بدورها على  ,ومن ثم تقديم خدمة ذات جودة عالية ومتنوعة القطاعات الحكومي,

 .يد من تقدمه ورفاهيتهإيجابية فتز المجتمع بصورة 
 

 :متغيرات الدراسة
 :وهما ,تتضمن الدراسة الحالية متغيرين

في  , والمتمثلبقطاع غزةالحكومة الفلسطينية  في تأهيل قيادات الدولة واقع: المتغير المستقل .6
 .(, البعثات الخارجيةالدورات التدريبية, الندوات وورش العمل, المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية)
في  , والمتمثلتحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة :المتغير التابع .5
الشفافية, المسائلة, سيادة القانون, المشاركة, المساواة, االستجابة, التوافق, الفعالية والكفاءة, )

 (.الرؤية اإلستراتيجية
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 :حدود الدراسة
في  بقطاع غزة ودورهالحكومة الفلسطينية  يف تأهيل قيادات الدولة واقع :الحد الموضوع .1

 .تحقيق الحكم الرشيد
 .قطاع غزة :الحد المكاني .5
 . م5163-م5164سنة  :الحد الزماني .4
 .وزارات الحكومة الفلسطينية :الحد المؤسسي .3
, وكيل وكيل وزارة) عليافي المستويات اإلدارية ال أصحاب المسميات :الحد البشري .2

 (.مدير عام ,مساعد
 

 :ات الدراسةمصطلح
 :الرشيدلحكم ا

يشير مفهوم الحكم الرشيد إلى ممارسة السلطة السياسية واالقتصادية واإلدارية إلدارة شؤون بلد 
وبمعنى أدق ينصرف مفهوم الحكم  صالحهما على جميع المستويات بطريقة محددة تتصف بأنها 

وتقوم على توسيع قدرات  تعزز وتدعم وتصون رفاهية اإلنسان التيالرشيد إلى منظومة الحكم 
البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية ال سيما بالنسبة ألكثر 

 (5111, الدليل اإلرشادي لمصطلحات ومفاهيم الحكم الصالح) .أفراد المجتمع فقرًا وتهميشاً 
 :لشفافيةا

وتشير الى تقاسم المعلومات والتصرف  وفى مواقيتها الدقيقةتقوم على التدقيق الحر للمعلومات 
فتمكنه من  ,أن ما أن يجمع معلومات حولهش فيتتيح للجمهور المعنى  فهي ,مكشوفةبطريقه 

ذات  حماية مصالحهم وتمتلك االنظمة فيالمساوئ الكشف عن  فين يكون لها دور فعال أ
تمتلك قنوات اتصال كما  ,صنع القرار على الصعيد العام لكيفية واضحةاجراءات  الشفافية
معلومات في متناول من ال واسعةوالمسئولين وتضع سلسله  المصلحةبين اصحاب  مفتوحة
 (5161: أمان) .الجمهور
 :المساءلة

استخدام  حول كيفية المصلحة ألصحاب الالزمةتقديم التوضيحات  المسئولينالطلب من 
منهم  المطلوبةلهم وتلبيه المتطلبات  توجه التيباالنتقادات  واألخذصالحياتهم وتصريف واجباتهم 

 المساءلةوتتضمن  ,عن الخداع والغش أو الكفاءةعن اعمالهم او الفشل وعدم  المسؤوليةوتحمل 
وزراء أم موظفين م معينين كانوا منتخبين أسواء أ) الرسميةالوظائف  في المسئولينواجب 
يوضح  تفصيليوبشكل  الوزارةاو  المؤسسة فيعن تقديم تقارير دوريه حول سير العمل ( وغيرهم
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المسؤولية العمل وتحمل  اإلخفاق في تقديم سياساتهم فيو أااليجابيات والسلبيات ومدى النجاح 
 (5161 ,برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) .أعمالهماستفسارات عن عن أية  عم قراراتهم واإلجابة

 :القانون سيادة
ناء وتنفيذ أحكامه من قبل يادته على الجميع دون استثاعتبار القانون مرجعيه للجميع وضمان س

ستقرار وذلك من خالل اال ,وتطويرها مستقرةحكم  صياغةلك بالضرورة بناء ويتطلب ذ ,الجميع
سلميا ودوريا  السلطةتسمح بتداول  التي الديمقراطيةوبناء المؤسسات  ,والسلم األهلي ,السياسي

 (5161: أمان). دون اللجوء للعنف
 :ةاركلمشا

بداء الرأيحق الجميع بالتصويت  توفير  المشاركةوتتطلب  ,مباشره أو عبر المجالس المنتخبة وا 
والحريات  ,التعبير واالنتخابات وحرية واألحزابتشكيل الجمعيات  حريةتتضمن  التيالقوانين 
مان, أ) .الفعالة ولترسيخ الشرعية السياسيةضمانا لمشاركه المواطنين  إجماليبشكل  العامة
5161) 
 :المساواة

لجميع  االجتماعيمما يتطلب توفير العدل  ,للجميع لتحسين رفاهيتهم وحمايتهمتوفير الفرص 
 أولويةمع وضع سياسات ذات  ,م الفرص الحياتية لتحسين أوضاعهمالمواطنين لتكون لديه

مان وض األساسيةحاجاتهم  إشباعجل ضمان أ من المحرومةالستهداف تحسين اوضاع الفئات 
 (5161أمان, ) .المجتمعي أمنهم

 :االستجابة
. وفيها تكون العمليات في المنظمات تسعى لتلبية احتياجات وخدمة كافة أصحاب المصلحة

(UNDP, 2012) 
 :التوافق

تسوية المصالح المختلفة للوصول إلى توافق عام حول أهم مصالح جماعة العمل والسياسات 
 (UNDP, 2012) .التطبيق قدر اإلمكانوآليات 

 :الفعالية والكفاءة
 .للمواردالعمليات والمؤسسات تقدم مخرجات تلبي االحتياجات ضمن االستخدام األمثل 

(UNDP, 2012) 
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 :الرؤية اإلستراتيجية
قادة المنظمات والجمهور لديهم منظور واسع وطويل األمد عن الحكم الرشيد والتنمية اإلنسانية, 

إلى الفهم للتعقيدات التاريخية  باإلضافةباالحتياجات لتلك التنمية, مع امتالك إحساس  بالتوازي
 (UNDP, 2012) .والثقافية واالجتماعية التي يركز عليها ذلك المنظور
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 الدراسات السابقة: الفصل الثاني
 

 المقدمة 
 الدراسات المحلية: أوال 
 الدراسات العربية: ثانيا 
 األجنبية الدراسات: ثالثا 
 التعليق على الدراسات السابقة: رابعا 
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 الدراسات السابقة: الفصل الثاني
 

 :المقدمة
دراسات سابقة محلية وعربية يتناول هذا الفصل الدراسات السابقة موضوع الدراسة الحالية, وهي 

قة تتعلق بالحكم الرشيد, بتأهيل القيادات, ودراسات سابتتعلق  دراسات سابقة تتنوع بينوأجنبية, و 
ظهار الفجوة البحثية بين الدراسة الحالية  وقد قامت الباحثة بتلخيصها, ومن ثم التعليق عليها, وا 

 .والدراسات السابقة
 

 :المحليةالدراسات : أوال
 (:6412مطير، )دراسة 
 .فلسطينيةمدى تطبيق معايير الحكم الرشيد وعالقتها باألداء اإلداري في الوزارات ال: بعنوان

ومستوى األداء اإلداري  واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على
في الوزارات الفلسطينية, وعالقة تطبيق معايير الحكم الرشيد على األداء اإلداري في الوزارات 

 .الفلسطينية
موظفا من الوزارات  431 واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي, وتكونت عينة الدراسة من

لمعالجة  SPSSستبانتين كأدوات للبحث, وقد تم استخدام برنامج وتم استخدام االفلسطينية, 
 .البيانات إحصائيا

 :كالتاليالدراسة نتائج وكانت 
أن تطبيقات الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية هي تطبيقات متوسطة, بوزن نسبي  .6

13.13.% 
 %.11.24صل على وزن نسبي أن األداء اإلداري ح .5
وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين معايير الحكم الرشيد واألداء  .4

 .اإلداري في الوزارات الفلسطينية بمحافظات غزة
ضرورة تبنى ونشر معايير الحكم الرشيد بكل معاييرها ومؤشراتها لتصبح نهجا وأوصت الدراسة ب

 .مؤسسيا
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 (:6416نعيم، )دراسة 
واقع تنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية وعالقتها بمستوى : بعنوان

 .األداء اإلداري
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم العالي 

 .الفلسطينية وعالقتها بمستوى األداء اإلداري
 :الدراسة كالتاليوكانت نتائج 

بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  .6
تنمية الموارد البشرية, وكذلك لمستوى األداء اإلداري بوزارة التربية والتعليم العالي تعزى لمتغيرات 

 (.الجنس, المؤهل العلمي, سنوات الخدمة/ النوع)
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع تنمية  حصائيةإوجود فروق ذات داللة  .5

الموارد البشرية, وكذلك لمستوى األداء اإلداري بوزارة التربية والتعليم العالي تعزى لمتغير المسمى 
 ., ولقد كانت الفروق لصالح موظفي اإلدارة العليا(اإلدارة العليا, اإلدارة الدنيا)الوظيفي 

ستحداث إدارة مختصة بتنمية الموارد البشرية في الهيكل التنظيمي للوزارة, اوأوصت الدراسة ب
والمخولة بوضع الخطط والسياسات الفاعلة لتنمية الموارد البشرية,  المسئولةبحيث تكون الجهة 

 .وأن تقوم بمراجعتها وتقييمها سنوياً 
 (:6411حرب، )دراسة 
واقع تفويض السلطة لدى القيادات اإلدارية  أثر المتغيرات الشخصية والتنظيمية على: بعنوان

 .دراسة تطبيقية على الوزارات الفلسطينية بغزة -
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر المتغيرات الشخصية والتنظيمية على واقع تفويض 

 .السلطة لدى القيادات اإلدارية في الوزارات الفلسطينية
ليلي لكونه من أكثر المناهج استخدامَا في دراسة وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التح

الظواهر االجتماعية, ولتحقيق أهداف الدراسة تم عمل استبانة, وقام الباحث بتوزيع االستبانات 
ية في الوزارات الفلسطينية بقطاع سة ممن يعملون في الوظائف اإلشرافعلى أفراد مجتمع الدرا

 %.11استبانة, بنسبة  415ين وتم الحصول على استبانة على الموظف 331غزة, وتم توزيع 
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 :وكانت نتائج الدراسة كالتالي
وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين اإلشراف, ووضوح األنظمة واإلجراءات,  .6

 .والعملية الرقابية, والكفاءة والمهارة, والهياكل التنظيمية, وتفويض السلطة لدى القيادات اإلدارية
ذات داللة إحصائية بين إجابات إفراد العينة حول إثر المتغيرات الشخصية وجود فروق  .5

والتنظيمية على واقع تفويض السلطة لدى القيادات اإلدارية تعزى إلى الجنس, والمؤهل العلمي, 
والمسمى الوظيفي, وسنوات الخبرة, وأظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابة 

ول أثر المتغيرات الشخصية والتنظيمية على واقع تفويض السلطة لدى المبحوثين للدراسة ح
 .القيادات اإلدارية لهذا المجال تعزى إلى العمر

ضرورة االهتمام بتفويض السلطة ونطاق اإلشراف لدى القيادات اإلدارية, وأوصت الدراسة ب
طينية إلعطاء الموظفين وزيادة االهتمام بتوضيح األنظمة واإلجراءات المتبعة في الوزارات الفلس

حرية في تطبيق القانون وفق ما تفتضيه الظروف الموقفية, والتركيز على تدريب المرؤوسين 
التخاذ القرارات وتحمل المسؤولية, والتركيز على ال مركزية السلطة لتمكين المستويات الدنيا 

 . العليابالمنظمة من اتخاذ القرارات, تعزيز دور المرأة في المناصب اإلدارية 
 (:6411موسى، )دراسة 
 .اإلصالح اإلداري في الوزارات الفلسطينية ودوره في تعزيز الحكم الرشيد: بعنوان

هدفت الدراسة للتعرف على دور اإلصالح اإلداري في تعزيز مفاهيم الحكم الرشيد في الوزارات 
 .رينالفلسطينية المحافظات الشمالية من وجهة نظر المدي

الغرض ولإلجابة عن أسئلة الدراسة وفرضياتها طور الباحث استبانة تضمنت وتحقيقًا لهذا 
اإلداري  األول بيانات عامة, الثاني يتعلق باإلصالح: فقرة وزعت على ثالثة أقسام (646)

مديرًا ومديرة في وزارات ( 452), وطبقت االستبانة على عينة بلغت والثالث بالحكم الرشيد
من مجتمع %( 62.2)ة, اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية, بنسبة السلطة الوطنية الفلسطيني

اإلحصائية للعلوم  ةالدراسة, وبعد جمع البيانات عولجت إحصائيًا باستخدام برنامج الرزم
 (.SPSS)االجتماعية 

 :وكانت نتائج الدراسة كالتالي
ارات الفلسطينية أن تطبيق العمليات المتعلقة باإلصالح اإلداري والحكم الرشيد في الوز  .6

 .يتم بدرجة متوسطة
وأن هناك عالقة إيجابية بين عمليات اإلصالح اإلداري والحكم الرشيد, وأن  اإلصالح  .5

 .اإلداري والحكم الرشيد يسيران جنبًا إلى جنب
وجود فروق دالة إحصائيًا في واقع عمليات اإلصالح اإلداري من وجهة نظر المبحوثين  .4

 .ظيفية وسنوات الخبرةتعزى لمتغيري الدرجة الو 
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هناك فروق دالة إحصائيًا في واقع الحكم الرشيد تعزى لمتغيري الجنس, والدرجة  .3
 .الوظيفية, بينما لم تظهر الدراسة فروقًا دالة إحصائيًا وفقًا لباقي المتغيرات

اتجاه الدفع ب, و ه البرامجاستقطاب الكفاءات والمهارات الالزمة لتنفيذ ومتابعة هذوأوصت الدراسة ب
ضرورة العمل على تعزيز مبدأ , و طبيق مبادئ الحكم الرشيد وثقافتهيمان بأهمية تتعزيز اإل

 .تفويض الصالحيات, والمشاركة بين جميع األطراف
 (:6414الحلبية، )دراسة 
واقع تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في وزارة المالية الفلسطينية وعالقته بفاعلية األداء : بعنوان

 .دراسة تطبيقية على وزارة المالية الفلسطينية -ر الموظفينمن وجهة نظ
هدفت الدراسة التعرف على واقع تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في وزارة المالية الفلسطينية, وتكون 

موظفًا, واستخدمت ( 6543)ـ وزارة المالية البالغ عددهم ب وظفيمجتمع الدراسة من جميع م
( 543)انة واختارت العينة بالطريقة الطبقة العشوائية والتي بلغت الباحثة المنهج الوصفي واالستب

 .موظف وموظفة
 :وكانت نتائج الدراسة كالتالي

 .أن واقع تطبيق مبادئ الحكم الرشيد وعالقته بالفاعلية كانت متوسطة .6
 .وأن وزارة المالية تعمل على تطبيق الشفافية بشكل نسبي .5
 .ةنيدتجاءت النتائج المتعلقة بالمساواة م .4

ق العدالة مع وتحقي, ضرورة أن تعمل وزارة المالية على تطوير أداءهاوأوصت الدراسة ب
 .وضع مقاييس واضحة لتقييم أداء جميع الموظفين في الوزارة, و المضامين دون تمييز

 (:6449أبو زعيتر، )دراسة 
ادية وسبل درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة للمهارات القي: بعنوان
 .تطويرها

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة المهارات القيادية لدى مديري المدارس 
الثانوية في محافظات غزة من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية, وتحديد سبل تطوير ممارسة 

 .مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة للمهارات القيادية
دراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي, حيث اعتمد الباحث في جميع ولتحقيق أهداف ال

المهارات : )فقرة موزعة على خمسة محاور زهي( 31)المعلومات على استبانة تكونت من 
, وسؤال (الذاتية, المهارات الفنية, المهارات االنسانية, المهارات الفكرية, والمهارات اإلدارية

 .مفتوح
معلمَا ومعلمة, من معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية في ( 145)نة الدراسة من وقد تكونت عي

 .من مجتمع الدراسة% 51محافظات غزة, وهي تعادل تقريبَا 
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 :وكانت نتائج الدراسة كالتالي
أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة للمهارات القيادية من وجهة  .6

 %.33’3عالية بلغت  نظر معلميهم, كانت بدرجة
, يليه مجال %14’3احتل مجاالت المهارات اإلدارية المترتبة األولى بوزن نسبي  .5

, يليه %32’1, ثم مجال المهارات الفكرية بوزن نسبي %32’6المهارات الذاتية بوزن نسبي 
, وأخيرَا مجال المهارات الفنية بوزن نسبي %32’3مجال المهارات اإلنسانية بوزن نسبي 

6’33.% 
أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعلمين في المدارس  .4

الثانوية في محافظات غزة لدرجة ممارسة مديريهم للمهارات القيادية تعزى لمتغير الجنس في 
مجال المهارات القيادية عامة, بينما يوجد فروق ذات داللة إحصائية في المجاالت التالية 

 .لصالح الذكور( الذاتية, االنسانية, الفكرية, اإلداريةالمهارات )
أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعلمين في المدارس  .3

الثانوية في محافظات غزة لدرجة ممارسة مديريهم للمهارات القيادية تعزى لمتغير المنطقة 
 .لصالح شرق غزة( انيونس, رفحشمال غزة, شرق غزة, غرب غزة, الوسطى, خ)التعليمية 

أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعلمين في المدارس  .2
الثانوية في محافظات غزة لدرجة ممارسة مديريهم للمهارات القيادية تعزى لمتغير سنوات الخدمة 

 (.سنوات 61سنوات, أكثر من  61-2أقل من خمس سنوات, من )
المحافظة على الدرجة العالية لدرجة ممارسة المهارات القيادية لدى مديري ب وأوصت الدراسة

المدارس الثانوية في محافظات غزة, وذلك بإعداد برامج تدريبية أثناء الخدمة, تأخذ صفة 
 .االستمرارية

 (:6449أبو معمر، )دراسة 
ت غزة لتفويض درجة ممارسة القيادات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية بمحافظا: بعنوان

 .السلطة وسبل تفعيلها
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة القيادات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية 

 .بمحافظات غزة لتفويض السلطة من وجهة نظر موظفيهم وسبل تفعيلها
مكونة  ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي, وقامت بتصميم استبانة

فقرة, وكذلك سؤال مفتوح في نهايتها حول سبل تفعيل تفويض السلطة لدى القيادات ( 53)من 
( 512)االدارية في الجامعات الفلسطينية, وتم توزيع االستبانة على عينة الدراسة المكونة من 

وقد ( 5111/5112)موظف وموظفة في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة للعام الدراسي 
 (.2181)أي بنسبة , (514)تجاب منهم اس
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 :وكانت نتائج الدراسة كالتالي
درجة ممارسة القيادات االدارية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة لتفويض  .6

السلطة من وجهة نظر موظفيهم كانت متوسطة, حيث بلغت نسبة االستجابة على االستبانة 
 %(.11’23)بشكل عام 

بين متوسط تقديرات ( 0.05)احصائية عند مستوى الدالة ال يوجد فروق ذات داللة  .5
عينة الدراسة لدرجة ممارسة القيادات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة لتفويض 

 (.الجنس, سنوات الخدمة)السلطة تعزى لمتغيرات 
بين متوسط تقديرات عينة ( 0.05)توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الدالة  .4

الدراسة لدرجة ممارسة القيادات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة لتفويض 
 (.المؤهل العلمي, الجامعة لصالح الجامعة االسالمية) السلطة تعزى لمتغيرات 

ضرورة توفير الحوافز المادية والمعنوية للموظفين لقبول التفويض, وذلك من وأوصت الدراسة ب
 . لمفوضة لهم بحوافز مادية ومعنويةفي ممارسة السلطات اخالل ربط الكفاءة 

 (:6449أبو نعمة، )دراسة 
مدى تطبيق المجالس المحلية في محافظة أريحا للشفافية والمساءلة وانعكاس ذلك : بعنوان

 .على التنمية االقتصادية
في فلسطين, واستخدم الباحث  - مجالس محلية في محافظة أريحا( 1)حيث شملت الدراسة 

 .دراسته األسلوب الوصفي التحليلي, واالستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات
 :وكانت نتائج الدراسة كالتالي

 .أن غالبية المبحوثين يؤكدون على أهمية تطبيق الشفافية والمساءلة .6
 .هناك ضعف في في تطبيق اإلعالن الصريح عن الوظائف .5
 .بيق الشفافية والمساءلة ومحاربة الفسادقلة اهتمام المجالس المحلية بتطوير آليات لتط .4
 .عدم وجود نظام مالي أو إداري مقر ومعتمد مع وصف وظيفي واضح للوظائف .3
على الوثائق  االطالععدم سماح المجالس المحلية للمجتمع المحلي وممثلوه من  .2

 .والمعلومات والميزانيات
ضرورة , و م الحكم الرشيدرفة المجتمع بمفهو ضرورة العمل على زيادة معوأوصت الدراسة ب

شراك المجتمع االهتمام بالتدريب والتعليم من خالل ورشات العمل, الندوات, ا لمؤتمرات, وا 
ضرورة أن تبرز المجالس المحلية اهتمامها بإحداث التنمية من خالل تعميق مفاهيم , و المحلي

 .الشفافية والنزاهة
 
 



16 
 

 (:6442أحمد، )دراسة 
 .ية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينيةالمؤشرات المفاهيم: بعنوان

هدفت الدراسة إلى معرفة المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية 
واستخدم  ,الفلسطينية, ومعرفة مدى تطبيق مبادئه, وذلك من خالل دراسة حالة محافظة قلقيلية

( 511)االستبانة على الطواقم اإلدارية والتي كان عددها الباحث أسلوب الحصر الشامل ووزع 
 .موظف

 :وكانت نتائج الدراسة كالتالي
إن الدرجة الكلية لالستجابة على مجاالت مؤشرات الحكم الصالح كانت متوسطة, وكان  .6

: ترتيب درجة االستجابة على مجاالت مؤشرات الحكم الصالح من األعلى إلى األدنى كاآلتي
لكفاءة والفعالية, المساءلة وتطبيق القانون, الشفافية, الالمركزية واالستقاللية, النزاهة, ا)

 (.االستجابة لحاجات المجتمع, ومشاركة المجتمع
يوجد عالقة طردية موجبة دالة إحصائيًا بين اطالع أعضاء الهيئات المحلية الفلسطينية  .5

لح في هذه الهيئات, إذ كلما زاد على القوانين واألنظمة الخاصة بهيئاتهم وواقع الحكم الصا
ودراستها كلما زاد  ,مستوى اطالع أعضاء الهيئات المحلية الفلسطينية على القوانين واألنظمة

 .االلتزام بمبادئ الحكم الصالح والتوجه نحوه
وجود عالقة إحصائية بين طريقة تشكيل مجلس الهيئة المحلية وواقع الحكم الصالح  .4

ن طريقة تشكيل مجلس الهيئة باالنتخاب, كلما وفر ذلك أرضية وجو فيها, أي أنه عندما تكو 
 .مالئم ومناسب لتطبيق خصائص الحكم الصالح

إعادة النظر في قانون الهيئات المحلية الفلسطينية, ومنها صالحيات المركزية وأوصت الدراسة ب
عالية الهيئات العمل على زيادة كفاءة وف, و استقالليته أوسع وعدم التدخل في عملها لضمان

المحلية وأعضائها, ووضع معايير لترشيحهم, وااللتزام باألنظمة والمدونات التي تنادي بتطبيق 
 .مبادئ الحكم الصالح

 (:6442األغا، )دراسة 
( جوال)المهارات القيادية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية : بعنوان

 .بين الواقع والمنظور المعياري
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المهارات القيادية المتوفرة والمعيارية لدى المسئولين في 

 . شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية من وجهة نظرهم
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( جوال)وقام الباحث بإجراء دراسة مسحية للمسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية 
( مديرًا, مهندسَا, قائد فريق, مشرفًا, إدارياً ) :يات التاليةفي محافظات غزة ممن يحملون المسم

والذين يبلغ عددهم خمسة وأربعين مسئواًل, وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي حيث طبق 
 .فرداً ( 32)الباحث أداة الدراسة وهي االستبانة على عينة الدراسة البالغ عددهم 

 :وكانت نتائج الدراسة كالتالي
مهمة جدًا لدى ( ذاتية, فنية, إدارية, إنسانية, فكرية)حاور القيادية الخمسة إن الم .6

 .المسئولين في شركة جوال, ولكن درجة توافرها لديهم متوسطة
إن أكثر المحاور القيادية أهمية لدى المسئولين هي محور المهارات الفكرية, وهو أدناها  .5

 .في درجة التوافر
فرًا لدى المسئولين في شركة جوال هو محور المهارات الفنية إن أكثر المحاور القيادية توا .4

 .وأدناها أهمية هو وحور المهارات اإلنسانية
بين متوسطات َاراء ( 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

ت الجنس, فئا)أفراد العينة القيادية لديهم من حيث درجتي أهميتها وتوافرها تعزى لمتغيرات 
العمر, سنوات الخبرة, المسمى الوظيفي, المستوى العلمي, عدد الدورات التدريبية في مجال 

في العموم, إال أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية لبعض المهارات ( القيادة, الحالة االجتماعية
 .القيادية مع بعض المتغيرات

وفرة لدى المسئولين في شركة جوال العمل على الوصول بالمهارات القيادية المتوأوصت الدراسة ب
 .إلى درجة أهميتها

 (:6442أولياء، )دراسة 
دور التدريب اإلبداعي في تنمية القيادات التربوية في إدارة التربية والتعليم في : بعنوان

 .العاصمة المقدسة
دات وهدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات وأساليب التدريب اإلبداعي الالزمة لتنمية القيا

التربوية في المؤسسات التعليمية في إدارة التربية والتعليم بالعاصمة المقدسة, وكذلك التعرف على 
 .محددات القيادات التربوية اإلبداعية في المؤسسات التعليمية

ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي واعتمد االستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات 
قائدًا بإدارة التربية والتعليم بالعاصمة المقدسة, موزعين على ( 535)دراسة من وتكونت عينة ال

معلمًا, باإلضافة إلى المشرفين التربويين والبالغ عددهم ( 654)وكياًل, و( 42)مديرًا, و( 36)
 .مشرفاً ( 12)
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 :وكانت نتائج الدراسة كالتالي
في المؤسسات التعليمية تتعلق إن هناك متطلبات للتدريب لتنمية القيادات التربوية  .6

 .باألفراد والمنا  التنظيمي والمؤسسة التعليمية
إن هناك أسالب تدريب ذاتي تستخدم للتدريب اإلبداعي للقيادات التربوية, وأخرى  .5

رادة المهارات الذهنية, وتدريب الحساسية  .جماعية تمثلت في العصف الذهني, وا 
بادرة, الحساسية مال: المؤسسات التعليمية أهمها إن هناك محددات للقيادات اإلبداعية في .4

 .للمشكالت, المثابرة, المرح, والطرافة والغرابة
مشرفين, لتنمية تصميم برامج تدريبية لمديري المدارس والوكالء والمعلمين والوأوصت الدراسة ب
 .لتربويةاعتماد أسلوب التدريب الذاتي في التدريب اإلبداعي للقيادات اقدراتهم القيادية, و 

 
 :الدراسات العربية: ثانيا

 (:6442البقمي، )دراسة 
دراسة تطبيقية على ضباط جوازات منطقة  -االحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية : بعنوان

 .مكة المكرمة
هدفت الدراسة إلى التعرف على االحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية بجوازات منطقة مكة 

( نية, اإلنسانية, اإلداريةالف)معرفة درجة مستوى توافر المهارات القيادية المكرمة عن طريق 
 .لديهم

وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في اإلدارات التابعة إلدارة الجوازات بمنطقة مكة 
قائدًا يعملون في سبع عشرة إدارة صنفت حسب التخصص ( 515)المكرمة, والبالغ عددهم 

ه, وقام الباحث بتصميم أداة الدراسة لتحقيق 6352/ 6351دارات, للعام الوظيفي إلى سبع إ
أهدافها, وتم التأكد من معامالت الصدق والثبات قبل عملية التطبيق النهائي من خالل عينة 

( SPSS)استطالعية وبعد تطبيق أداة الدراسة وتفريغ بياناتها تم استخدام النظم اإلحصائية 
 .قة بكل سؤال من أسئلة الدراسةالستخراج النتائج المتعل
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 :وكانت نتائج الدراسة كالتالي
 .انخفاض مستوى المهارات القيادية الفنية لدى ضابط الجوازات بمنطقة مكة المكرمة .6
 . توسط المهارات القيادية اإلنسانية لدى ضباط الجوازات بمنطقة مكة المكرمة .5
ية لدى ضباط الجوازات بمنطقة مكة وجود قصور في مستوى المهارات القيادية اإلدار  .4

 .المكرمة
الفنية, واإلنسانية, )ارتفاع درجة أهمية الحاجة التدريبية على أبعاد المهارات القيادية  .3

لجميع المستويات القيادية لضباط الجوازات بمنطقة مكة المكرمة, مع التفاوت النسبي ( واإلدارية
 .ستوى القياديلدرجة أهمية بعض المهارات تبعًا الختالف الم

أنه توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حول  .2
لدى ضباط الجوازات بمنطقة مكة المكرمة وفقًا ( الفنية واإلنسانية واإلدارية)المهارات القيادية 

غير نوع لمتغير الرتبة العسكرية والدورات التدريبية لصالح ذوي الخبرة والتدريب األعلى, ولمت
اإلدارة التابع لها لصالح إدارات الجوازات بالمحافظات والمطار والميناء على إدارة التزوير 

 .والدوريات ومكتب الجوازات بالسجون
ضرورة عقد دورات تدريبية عاجلة ومكثفة على جميع المهارات القيادية لجميع وأوصت الدراسة ب
 .قيادي وفقًا لآللية المقترحة من الباحث تبعًا الحتياج كل مستوى ,المستويات القيادية

 (:6442الوهيبي، )دراسة 
دراسة تطبيقية على  -دور برامج التأهيل القيادي في تنمية المهارات القيادية األمنية : بعنوان

 .طالب دبلوم العلوم األمنية في كلية الملك فهد األمنية
متضمنة في برامج التأهيل والتدريب هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على األهداف القيادية ال

والنشاط المنهجي والالمنهجي في كلية الملك فهد األمنية, والتعرف على مدى إسهام برامج 
التأهيل والتدريب والنشاطات المنهجية والالمنهجية في تنمية المهارات القيادية لطالب دبلوم 

لمتدربين والمدربين, والتعرف على العلوم األمنية في كلية الملك فهد األمنية من وجهة نظر ا
 .اختالف تقييم أفراد العينة لبرامج التأهيل القيادي وفقًا لخصائصهم الشخصية

وتم استخدام المنهج الوصفي من خالل تطبيق مدخل المسح االجتماعي لعينة الدراسة المكونة 
ة هو نفسه عينة من المدرسين والمدربين بالكلية, أما الطالب فكان مجتمع الدراس( 541)من 

 .طالباً ( 526)الدراسة 
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 :وكانت نتائج الدراسة كالتالي
ضرورة وضع خطة خاصة لتنمية المهارات القيادية لدى طالب دبلوم العلوم األمنية  .6

 .بكلية الملك فهد األمنية
وضع برنامج متكامل لتدريب الطلبة على تنمية المهارات القيادية ال عن طريق  .5

ولكن عن طريق المؤتمرات والندوات  ,دراسية فقط, كما هو متبع اآلن إخضاعهم لمحاضرات
الهادفة والمختصرة من أجل تفجير الطاقات الكامنة والمهارات لدى الطلبة وتصحيح مسار 

 .اتجاهاتهم بما يتناسب مع األساليب الحديثة ألنماط السلوك القيادي المثالية
طلبة كلية الملك فهد األمنية والتغيرات التي ضرورة األخذ بمفهوم محدد لتدريب القيادي ل .4

على أن يؤخذ في ( معلومات, سلوك, اتجاهات)يجب أن يحدثها في الطالب المتدرب من 
االعتبار عند تحديد ذلك المفهوم أو تلك األهداف العالقة الوثيقة التي تربط التدريب والتأهيل مع 

 .التدريب القيادي
ج والمواد المقررة والتي تعنى بالجانب القيادي متماشية ضرورة أن تكون المناهج والبرام .3

وال يجب أن تكون مستعارة من تجارب اآلخرين وتكوينهم اإلداري  ,مع ظروفنا وواقعنا األمني
 .ومشاكلهم األمنية

, المباريات اإلدارية :ضرورة التوسع في استخدام األساليب الحديثة للتدريب القيادي مثل .2
 .األبحاث العلمية ل األدوار, الزيارات الميدانية,دراسة الحاالت, تمثي

ضرورة إشراك المتدرب في إعداد المنهج والبرنامج المخصص إلعداد وتنمية القائد  .1
 .األمني

ضرورة تهيئة المنا  المناسب لجعل المتدرب على استعداد كامل لتطبيق أفكار جديدة  .3
 .قياديةوتقبل أساليب وطرق متطورة في مجال تنمية المهارات ال

 (:6442القحطاني، )دراسة 
 -برامج التأهيل القيادي في الكليات العسكرية ودورها في بناء المهارات القيادية : بعنوان

 .دراسة تطبيقية على كلية الملك عبد العزيز الحربية وكلية الملك خالد العسكرية
تي يفترض أن تستهدفها هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم الصفات والمهارات القيادية ال

برامج التأهيل القيادي في الكليات العسكرية, والتعرف على مدى نجاح البرامج الحالية في بناء 
 .الصفات والمهارات القيادية

واعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل المعطيات الواقعية الميدانية 
اقع والتعبير عنها كمًا وكيفًا وتفسيرًا للوصول إلى حقائق عن ودراسة الظاهرة, كما توجد في الو 

 .الظروف القائمة من أجل تطويرها وتحسينها
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 :وكانت نتائج الدراسة كالتالي
يرى كل من المدربين والمتدربين أن البرامج الحالية تسهم بدرجة عالية في بناء الصفات  .6

ال أن هناك عددًا من الصفات والمهارات القيادية والمهارات القيادية الالزمة للطلبة العسكريين, إ
 .فإن هذه البرامج تسهم بدرجة متوسطة في بناؤها

فيما يتعلق باختالف استجابات المدربين باختالف خصائصهم الديموغرافية, فقد أظهرت  .5
 .النتائج اإلحصائية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية باختالف الكلية أو المستوى التعليمي

ما يتعلق باختالف استجابات المتدربين باختالف خصائصهم الديموغرافية, أظهرت في .4
 .النتائج اإلحصائية فروق ذات داللة باختالف الكلية وباختالف تقرير الكفاءة الفصلي

 (:6442المطيري، )دراسة 
قسام دراسة مسحية لمديري اإلدارات واأل -معوقات التدريب اإلداري للقيادات العسكرية : بعنوان

 .في القوات البرية الملكية السعودية
برزت فكرة الدراسة من أهمية الدور الذي يؤديه المدير في العملية اإلدارية وأهمية تملكه للعديد 

 .تي تعينه على االرتقاء بإنتاجيتهمن المهارات اإلدارية ال
اقتصرت الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل تطبيق المدخل المسحي, و و 

في مجالها البشري على مديري اإلدارات ورؤساء األقسام من ضباط القوات البرية الملكية 
السعودية واقتصر مجالها المكاني على وحدات القوات البرية المتواجدة في مدينة الرياض, أما 

داري كذلك أنواع مجالها الموضوعي فقد تناول المعوقات الذاتية والمعوقات التنظيمية للتدريب اإل
 .التدريب اإلداري المتبع لفئة المديرين ورؤساء األقسام

وتكونت أداة الدراسة من ثالثة أقسام القسم األول منها تناول المعلومات والبيانات األساسية ألفراد 
د العينة والقسم الثاني تناول المعوقات الذاتية أما القسم الثالث فقد تناول المعوقات التنظيمية, وق

طبقت الدراسة بعد التأكد من صدقها الظاهري والبنائي وثباتها على مجتمع الدراسة وقوامه 
 .ضابط( 511)

 :وكانت نتائج الدراسة كالتالي
من %(  61)حيث بلغت نسبتهم  ,تدني نسبة الضباط الذين لديهم تعليم إداري أكاديمي .6

 .مجتمع الدراسة
دريب إدارية, باإلضافة إلى قصر المدة قلة عدد الضباط الذين حصلوا على دورات ت  .5

 .من مجتمع الدراسة%( 2.3)الزمنية لهذه الدورات حيث بلغت نسبتهم 
قلة دورات التدريب اإلداري التي يرغب أن يرشح لها الضباط, حيث مثلت هذه العبارة  .4

 (.3.61)معوق قوي بمتوسط حسابي مقداره 
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ل ضباط لديهم تأهيل إداري عالي مثل عدم عقد دورات تدريب إدارية أثناء العمل من قب .3
 (.4.24)معوق, حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لهذا المعوق 

عدم وجود حوافز معنوية للمتميزين من الضباط في هذه الدورات يشكل معوق بمتوسط  .2
 (.4.14)حسابي مقداره 

عسكريين إجراء دراسة تتضمن وضع برامج تدريبية إدارية خاصة تناسب الوأوصت الدراسة ب
متابعة أداء المديرين بعد حصولهم على ائدتها في الرفع من كفاءة الضباط, و وقياس مدى ف

 .يتحصل على هذا النوع من الدورات وقياس الفرق بينهاومقارنتها بمن لم  ,ت تدريب إداريدورا
 

 :الدراسات األجنبية: ثالثا
 (:Richter, 2007)دراسة 
دراسة  - قيادية اإلدارية ودعم السلوك اإليجابي في المدارسمهارات الالالعالقة بين : بعنوان

 .استكشافية
Wide Position Behavior Support The Relationship Between 
Principle Leadership In School. 

بيئات المدرسية النشطة تصنيف المهارات القيادية الرئيسية المرتبطة بال سة إلىوهدفت هذه الدرا
والدليل المتزايد لتلك  فحص العالقة بين نظم الدعم المدرسي للسلوك اإليجابي, و اجتماعياً 
, سين مستوى الرضا المهني للموظفينفحص العالقة بين المهارات القيادية وتح, و المهارات

 .فحص التغيرات القيادية المتعلقة بالدعم المدرسي للسلوك اإليجابي والتوصيات من واقع العملو 
تحليل وصفي  للمراجع المتعلقة بالقيادة اإلدارية, التعليم  :اإلجراءات التاليةوقامت الباحثة ب

طورت , ثم مهارة إدارية( 46)ناتج من تحديد الخاص, الدعم المدرسي للسلوك اإليجابي ال
من مدارس تطبق الدعم ( 346)مستجيبًا, وهم ( 352)استبيان من أجل الدراسة, وزع على 

من مدارس ال تطبق الدعم المدرسي للسلوك اإليجابي في ( 523), والمدرسي للسلوك اإليجابي
 .والية ميسوري األمريكية

 :وكانت نتائج الدراسة كالتالي
 .عالياً ( 46) الـ المدراء والهيئة التدريسية الرسمية قدروا أهمية كل واحدة من المهارات .6
الت عالية جدًا المدراء في مدارس الدعم المدرسي للسلوك اإليجابي حصلوا على معد .5

مدراء من الدعم المدرسي للسلوك اإليجابي, ومدراء ( 4)داري ومرتبطة بفاعلية السلوك اإل
المدارس التي ال تطبق الدعم للسلوك اإليجابي حصلوا على معدالت متساوية تقريبًا بالنسبة 

 .للمهارات التحويلية واإلدارية
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عم المدرسي للسلوك اإليجابي أبدو المستجيبون في الهيئة التدريسية الرسمية في الد .4
معدالت إحصائية أعظم عن الرضا الوظيفي من أولئك الذين يعملون في المدارس التي ال تدعم 

 .السلوك اإليجابي
القدرة التنبؤية للرضا الوظيفي بالنسبة للمهارات اإلدارية والسلوك اإلداري في حالة  .3

المهارات اإلدارية لسلوك المدير هي األفضل مدارس الدعم المدرسي للسلوك اإليجابي بينت أن 
 .إحصائيًا للرضا المهني للهيئة التدريسية الرسمية

 (:Goley, 2005)دراسة 
 .المهارات القيادية للطالب في السنة األولى: بعنوان

Leadership Skills of First - Year Student. 
دخول الكلية لطالب السنة األولى, وهدفت الدراسة إلى اختبار مهارات القيادة المكتسبة قبل 

وكذلك اختبار االختالفات في العرق والجنس بثمانية مقاييس واضحة, وهذه المقاييس الثمانية 
 . -O- I) (S- L حددت من خالل قائمة نتائج مهارات القيادة لدى الطالب

ب السنة مشتركًا من تصنيفات جنسية وعرقية متنوعة من طال( 221)وتكونت عينة الدراسة من 
 .األولى للمؤسسة في الواليات المتحدة

 :وكانت نتائج الدراسة كالتالي
متوسط المشتركون في البحث سجل مستوى عال في مهارات القيادة في المقاييس  .6

الثمانية, علمًا بأنه لم توجد اختالفات ذات داللة احصائية بين المشتركين بسبب االختالف في 
 .بب الجنس وجدت في مقاييس وسائل التقنيةالعرق, بينما االختالفات بس

 .تأثيرات التداخل والتفاعل بين الجنس والعرق اكتشفت أيضًا في مقياس التقنية .5
 .أن الطالب يتخرجون مع بعض المهارات القيادية .4
أوصت الدراسة اإلداريين باستخدام قاعدة مستوى المهارة عندما يصممون برامج تطوير القيادة و 

 .للطالب
 (:Cohe et. al., 2002)دراسة 
 حوكمة الشركات وعملية المراجعة :بعنوان

 Corporate Governance and the Audit Process. 
 .تعرضت هذه الدراسة للعالقة بين حوكمة الشركات وعملية المراجعة

 :وكانت نتائج الدراسة كالتالي
يب هي المتعلقة أن أنشطة حوكمة الشركات التي يهتم بها مراجع الحسابات على الترت .6

 .اإلدارة, مجلس اإلدارة, لجنة المراجعة: بكل من
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أن مراجعي الحسابات يستخدمون معلومات الحوكمة بدرجة أكثر في مرحلة تخطيط  .5
المراجعة مقارنة بمرحلتي االختبار الميداني والفحص, أيضًا اختلفت درجة استخدام المراجع 

 .يفي داخل شركة المراجعةلمعلومات الحوكمة تبعًا الختالف مركزه الوظ
اختالف دور وأهمية حوكمة الشركات في التأثير على عملية المراجعة وفقًا الختالف  .4

 دولي أم محلي - ذو مخاطر مرتفعة)واختالف حاالت العميل ( مالية/ جديدة)حاالت التعاقدات 
 (.وجود نظام للعمل - اختالف صناعة العميل - خاص أم عام -
نة المراجعة بجانب عدم كفاءة اللجنة في أداء وظائفها وفي حل نقص خبرة أعضاء لج .3

خالفات مراجع الحسابات مع اإلدارة, كما تؤكد النتائج على تزايد أهمية حوكمة الشركات في 
المستقبل نظرًا لتحول المراقبين من مراجعة العمليات إلى مراجعة الرقابة ثم إلى مراجعة حوكمة 

 .الشركات
ات دورًا قويًا في حاالت الغش, وكذلك عند تقديم خدمات الضرائب تلعب حوكمة الشرك .2

وخدمات التأكيد األخرى, نظرًا العتماد هذه الخدمات على تأكيدات اإلدارة, بينما تكون الحوكمة 
 .أقل أهمية بالنسبة للخدمات االستشارية

 (:Dyre, 2002)دراسة 
 العالقات القيادية لمدير المدرسة: بعنوان

Relational Leadership School Administrator. 
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمات وفوائد القيادة التي تبنى على مفهوم العالقة 
مع اآلخرين, حيث تطرقت هذه الدراسة إلى ستة مفاهيم حول تطوير مهارات القيادة التربوية 

في كارولينا الشمالية, ( Greensboro)والتي يطورها مركز القيادة اإلبداعية في جرينسبورو 
الموظفون الجدد, إدارة المصاعب, التعامل مع المتغيرات التي تحصل مع اآلخرين, : )وهي

 (.فعالية التعامل مع المشاكل العملية لدى الموظفين, الذكاء المكتسب, العمل الجماعي
لمًا, موزعين على خمس مع( 621)وتم بناء استبيان طبق على عينة الدراسة, والتي تكونت من 

 .مناطق تعليمية في والية كارولينا الشمالية
 :وكانت نتائج الدراسة كالتالي

 .التأكيد على أن يكون القائد ملمًا بمفهوم العالقات اإلنسانية كسلوك يتبناه داخل العمل .6
على القائد أن يهتم كثيرًا في البحث عن كل ما هو جديد في العالقات اإلنسانية ليبقى  .5

 .على اتصال مع عمليات التجديد والتطوير
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 (: Chapin, 2001)دراسة 
 تحليل برنامج تدريب القيادة التربوية الفعالة: بعنوان

An Analysis of Effective of an Educational Leadership Training 
Program. 

مدرسة ( 62)على  هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر برنامج القيادات اإلدارية, والذي اشتمل
 .وذلك من أجل تحسين اإلمكانيات القيادية لمدراء المدارس اإلعدادية

واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باإلضافة إلى األسلوب اإلحصائي, لتحقيق 
 .هدفها, واإلجابة عن تساؤالتها
 :وكانت نتائج الدراسة كالتالي

ملية االتصاالت داخل المدرسة لديهم وتحسين أن المشاركين في البرنامج قد تحسنت ع .6
عداد الخطط الدراسية, وتطوير  عملية التغذية الراجعة للمعلمين في مجال عملية التدريس, وا 

 .عملية المهام واألهداف المدرسية
 .كما أنها عززت من النواحي القيادية للمدير .5

قنوات االتصال بين المدارس  االهتمام بتوزيع :وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات, أهمها
 .بعضها البعض سواء على المستوى األفقي أو الرأسي

 (:Margret, 2001)دراسة 
 تاريخ حوكمة الشركات :بعنوان

 A History of Corporate Governance. 
تناولت هذه الدراسة أثر اإلفصاح اإلجمالي عن عناصر حوكمة الشركات في شركة فيليب على 

أي قبل اشتراط ) 5111 -6225ية في التقارير المالية للشركة خالل الفترة ما بين التغيرات المال
لجنة بورصة األوراق المالية في أستراليا ضرورة اإلفصاح عن عوامل الحوكمة بأربع سنوات وبعد 

 .(إصدار هذه االشتراطات بأربع سنوات
 :وكانت نتائج الدراسة كالتالي

إلفصاح عنها في التقارير المنشودة خالل فترة الحوكمة التي تم ا أن أهم عناصر .6
لجنة المراجعة, النظام األخالقي للشركة, تكوين المجلس, مكافأة المجلس واإلدارة, : الدراسة هي

 .الرقابة الداخلية, اللجان التنفيذية, مجلي اإلدارة ولجانه, التقرير واإلشراف المالي
الهيكل : وقت وفقًا للتغير في كل منتغير محتوى تقارير حوكمة الشركات مع مرور ال .5

 .التنظيمي للشركة, أنشطة أعمال الشركة, المركز المالي للشركة
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 :التعليق على الدراسات السابقة: رابعا
 :التشابه/ أوجه االتفاق

من جهة, ومواضيع قيادات التأهيل تخص القيادة و  يعضو اتناولت الدراسات السابقة مو  .6
 .رىمن جهة أخ الحكم الرشيدتخص 

 .حتى اآلن م5111جميع الدراسات السابقة حديثة, فهي من عام  .5
 .اتفقت جميع الدراسات السابقة في اعتمادها على المنهج الوصفي التحليلي .4
 .اتفقت جميع الدراسات السابقة في استخدام االستبانة كأداة للدراسة .3

 :أوجه االختالف
محلي في غزة والضفة والقدس, اختلفت أماكن تطبيق الدراسات السابقة, فمنها ما هو  .2

 .ومنها ما هو عربي في السعودية واألردن والعراق والجزائر, ومنها ما هو أجنبي في أمريكا
موظفي الحكومة ومديري : اختلفت عينات الدراسات السابقة, فهم من فئات مختلفة, مثل .1

 .عسكريين وغيرهاالمدارس والقيادات التربوية والقيادات الجامعية والمدرسين والموظفين ال
في المؤسسات التي طبقت عليها الدراسات, فبعضها طبق الدراسات السابقة  اختلفت .3

على المؤسسات الحكومية, وبعضها على المؤسسات غير الحكومية, والبعض اآلخر على 
 .الشركات

  :استفادت الباحثة من الدراسات السابقة
 .صياغة أسئلة وفرضيات الدراسة .6
 .ريتكوين اإلطار النظ .5
 .إعداد فصل الدراسات السابقة .4
 .(االستبانة) كذلك إعداد أداة الدراسة .3
 .مناقشة وتفسير النتائج .2

 :ما تميزت به الدراسة الحالية
الحكومة الفلسطينية  في تأهيل قيادات الدولة واقع تتميز الدراسة الحالية بكونها تقيس .6

 .بقطاع غزة
 .في تحقيق الحكم الرشيد كونها تقيس دوره .5
 .ا كذلك تبين العالقة بينهماكونه .4
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 :الفجوة البحثية
اختلفت أماكن تطبيق الدراسات السابقة, فمنها ما هو  :مكان تطبيق الدراسةمن حيث  .6

محلي في غزة والضفة والقدس, ومنها ما هو عربي في السعودية واألردن والعراق والجزائر, 
 .تطبيقها في قطاع غزة تم , أما الدراسة الحاليةومنها ما هو أجنبي في أمريكا

: اختلفت عينات الدراسات السابقة, فهم من فئات مختلفة, مثل :من حيث عينات الدراسة .5
موظفي الحكومة ومديري المدارس والقيادات التربوية والقيادات الجامعية والمدرسين والموظفين 

ني من القيادات الصف األول والثاتم تطبيقها على العسكريين وغيرها, أما الدراسة الحالية 
 .(, مدير عاموزير, وكيل وزارة)الحكومية في حكومة غزة 

في المؤسسات التي طبقت عليها الدراسات السابقة  اختلفت :الحد المؤسسيمن حيث  .4
على المؤسسات الحكومية, وبعضها على المؤسسات غير الحكومية, الدراسات, فبعضها طبق 

 .حكومة غزةتطبيقها على  الحالية تم, أما الدراسة والبعض اآلخر على الشركات
, وبعضها قاس مدى قياداتالتأهيل  بعض الدراسات السابقة قاس واقع :الهدفمن حيث  .3

 في تحقيق الحكم الرشيد ودورهقيادات التأهيل  واقع فتقيس الحكم الرشيد, أما الدراسة الحالية
 .وكذلك بينت العالقة بينهما
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29 
 

 تأهيل القيادات: الفصل الثالث
 

 :مقدمةال
ال تصلح التجمعات البشرية وال تنتظم من غير قيادة حكمية تسعى في مصالح تابعيها جلبًا 

ويمكن القول انه ما من .  أو إهمالللخير والمكارم دفعًا للشر والرذائل, من غير استئثار أو ظلم 
: 5112أبو زعيتر, . )مجموعة بشرية إال يوجد فيها قائد يدير أمورها ويمتلك زمام المبادرة فيها

31) 
وتشكل القيادة محورًا مهمًا ترتكز عليه مختلف النشاطات في جميع المؤسسات, ومع اتساع 

لعالقات الداخلية وتشابكها, وتأثرها المؤسسة وكبر حجمها وتشعب أعمالها وتعقدها, وتنوع ا
بالبيئة الخارجية كالمؤثرات السياسية, واالقتصادية, واالجتماعية, أصبحت القيادة الحكمية الواعية 
أمرًا ال غنى عنه لتوجيه سلوك األفراد, وحشد طاقاتهم, وتعبئة قدراتهم, وتنسيق جهودهم, وتنظيم 

النمر وآخرون, . )قيق األهداف والغايات المرجوةأمورهم, وتوجيههم الوجهة الصحيحة نحو تح
6223 :464) 

وتمثل القيادة عملية التأثير في الفرد والجماعة في سبيل توجيههم نحو تحقيق أهداف وغايات 
المنظمة, وهذا أدى إلى االعتراف بأهمية القيادة كعامل مهم في المؤسسة, وكان تركيز القيادة 

على أن فعالية المؤسسة تعتمد على حفز األفراد العاملين  على العنصر البشري, حيث ترتكز
بشكل مباشر, وهذا يبرز دور القائد الذي يستطيع حفز وتشجيع المرؤوسين لتأدية أعمالهم بكل 

 (3: 5113عبوي, . )تعاون وحماس لتحقيق أهداف المؤسسة
ة إذ يقدر بأهمية متزايدة ويعتبر التأهيل والتدريب مدخال أساسيًا في حسن استغالل الموارد البشري

لدى العديد من القادة الذي يرون فيه استثمارًا ضروريًا, وال بد لإلشارة بوضوح أن التدريب ليس 
هدفًا في حد ذاته بل وسيلة لتحقيق هدف أو أهداف محددة, فالتدريب وسيلة إدارية وفنية وعملية 

ممكن, بالشكل واألسلوب الذي  من شأنها الوصول باألداء اإلنساني في العمل إلى أقصى حد
 (6: , بدونوالعساف الشلهوب. )يحقق االستخدام األمثل للموارد البشرية المتاحة
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 :مفهوم القيادة
لقد اختلفت نظرة العلماء في تحديد تعريف للقيادة وذلك باختالف المدارس الفكرية فمنهم من 

عسكر ) ".مرؤوسين للعمل بحماس وثقةقدرة المدير على التأثير في ال"عرف القيادة بأنها 
 (435: 6222وآخرون, 
بأنها تفاعل نشط مؤثر وموجه وليس مجرد مركز وقوة ( "613: 5111, حافظ وآخرون)وعرفها 

مكانة والقائد هو الشخص المركزي في الجماعة الذي يؤثر في نشاطات األفراد وسلوكهم لتحقيق 
 .أهداف مشتركة

القيادة هي السلوك الذي يقوم به الفرد حين يوجه "بأن ( 622 :5111, رفاعي وآخرون)ويرى 
 ".نشاط جماعة نحو هدف مشترك

بأنها نشاط دينامي يؤثر في الجهاز اإلداري حيث انه ينقله من الحالة االستاتيكية "وعرفت القيادة 
 (.624: 6223الطويل, .  )الراكدة إلى الحالة الدينامية المتحركة

قاد يقود قودًا وقيادة وقيادًا, ومنها القائد من يقوم فوجًا من الجنود أو )ربية في قواميس اللغة الع
, دار المشرق)( قطعة منهم أو كتيبة, والقيادة مهنة القائد أو المكان الذي يكون فيه القائد

 (111 :م6221
 

 :أركان القيادة
نما يمكنه ممارسة القيادة  القيادة عملية اجتماعية, فال يمكن ألي إنسان أن يكون قائدًا بمفرده, وا 

ال  في جماعة وفي حدود موقف معين, ويجب أن تتوفر القيادة لكل جماعة من الجماعات, وا 
أصبحت هذه الجماعة مجموعة من األفراد ال يربط بين أفرادها رابط, وتعتمد عملية القيادة على 

 (.القائد, والموقف, والتابعين: )األركان التالية
ثالثة تشكل بتفاعلها عملية القيادة, ويجب التوافق بين هذه األركان الثالثة حتى وهذه األركان ال

يتم التفاعل, فالموقف هو الذي يساعد على تهيئة الفرصة للقيادة ويظهر االحتياج إليها, والقائد 
هو فرد من الجماعة يشعر بشعورها, وليده القدرة على استغالل قدرات األفراد, والتأكيد فيهم 

بهوا الموقف الذي يتفاعلون فيه, واألفراد بالتالي يجب أن يكون لديهم شعور بالحاجة إلى ليجا
, 641: 5111ربيع, )القيادة واالستعداد والتعاون مع القائد في الموقف الذي يتفاعلون فيه 

643.) 
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 :عناصر القيادة
الوهيبي, : )شتها فيما يلييتطلب لوجود القيادة الناجحة عددا من العناصر الهامة التي يمكن مناق

5112 :51-55) 
 :وجود الجماعة

ال يمكن أن يتصور أحدنا أن يكون هناك أي نوع من أنواع القيادة في ظل غياب الجماعة التي 
تشكل األتباع أو الرعية, حيث تعتبر القيادة في حقيقتها أحد المظاهر االجتماعية التي نشأت 

ن كان محدودًا, أصبح لدينا حاجة للقيادة  بنشأة المجتمعات, فمتى ما وجد لدينا مجتمع ما, وا 
الوسيلة المطلوبة للتنسيق بين أعضاء الجماعة, وتوحيد جهودها لتحقيق  –في الواقع  –التي هي 

 .أهدافها المشتركة
 :وجود هدف مشترك

ناجحة إن القيادة ال يمكن أن تنجح في ظل تعدد األهداف وتباينها, ولذا فإنه يلزم لوجود قيادة 
يكون لدينا عدد من  –في أغلب األحيان  –تحديد هدف موحد يسعى الجميع لتحقيقه, وحيث أنه 

األهداف المتباينة, فإن دور القائد هو السعي لتوحيد تلك األهداف والعمل على تحقيق التقارب 
.  بينها وصهرها في بوتقة واحدة, ليخرج في النهاية بهدف موحد يحقق رغبات وأهداف الجميع

فمن الطبيعي أن يكون لكل شخص أهدافه الخاصة, باإلضافة إلى أهداف اإلدارة, وقد يكون 
هناك شيء من التضارب في بعض األحيان, وهنا يأتي دور القائد كمهندس لهذه االختالفات, 
حيث يتوجب عليه البحث عن الصيغة التي تحقق بها وحدة الهدف بالشكل الذي تتحقق من 

ولتحقيق ذلك يستلزم األمر أن يكون هناك درجة عالية من .  لفرعية للمرؤوسينخالله األهداف ا
التناسق واالنسجام الذي يساعد على تحقيق درجة عالية من اإليمان بالهدف, وبالتالي تسهل 

 .مهمة القائد في توحيد الجهود نحو هدف معين
 :التناسب واالنسجام

لقيادة في تحقيق أهداف التنظيم, ألن نجاح مما ال شك فيه أن وجود الجماعة شرط لنجاح ا
العمل المشترك يتطلب تناسق وانسجام بين أعضاء الجماعة حتى يوجهون جميع جهودهم نحو 

وفي حقيقة األمر يمكن أن ندرك  ل يساعد وال يعيق العملية ذاتها,تحقيق الهدف المشترك بشك
ما لم يوجد لديهم نوع من التناسق  دها,لمجموعة والتأثير على أفرابأن القائد لن يستطيع توجيه ا

ن كان في أدنى الحدود  .واالنسجام الفعلي, وا 
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 :القدرة على التأثير
فيها  إن القدرة على التأثير من أهم عناصر القيادة, بل إنها تعتبر الخطوة التنفيذية التي تتمثل

إلى عدد ( 65 – 61: 5116فقيري, )الكتاب ومنهم ويشير العديد من  الممارسة الفعلية للقيادة,
 :من أنواع التأثير التي يعتمد عليها القائد في التأثير على المرؤوسين, وهي كما يلي

 :القدرة القسرية . أ
وهو تأثير مبنى على قدرة القائد على اإلكراه, وذلك عندما يقوم بتخويف األتباع وتهديدهم بالعقاب 

هم بعض العقوبات والجزاءات كالفصل والخصم أو الحرمان من بعض المميزات, أو عندما يوقع علي
 .من الراتب واإلنذار, وغير ذلك من مصادر التأثير القسري المستمد من السلطة الوظيفية

 :قدرة التحفيز . ب
ونعني بذلك قدرة القائد على التأثير على األفراد من خالل ما يملكه من قدرة على المكافأة والتحفيز 

يهات القائد وأتباعهم لتعليماته, وقيامهم بما يطلب منهم, ومن أمثلة نظير استجابة المرؤوسين لتوج
 .التأثير بالمكافأة المديح والثناء والترقية, أو منح مكافأة مادية أو إجازة دراسية

 
 :مبادئ القيادة

 (51-52: 5112الوهيبي, : )للقيادة مبادئ عدة, وهي
 اإليمان بالهدف .6
 االنطالق إلى األمام .5
 آلخرينحب العمل مع ا .4
 التقدير السليم للموقف .3
 تحمل المسئولية .2
 التصرف على المستوى القيادي .1
 حسن التصرف .3
 القيادة نحو اإلصالح .1
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 :صفات القيادة الناجحة
نظرًا لتعقد القيادة, وتعدد أعمالها ومسؤولياتها, وتنوع مهاراتها, وتباين مستوياتها, فإن الصفات 

واقف المختلفة, فنجد أن جون أدير قد حدد بعض المطلوبة في القادة تختلف, حسب الم
 (63, 64: 5113عبوي, : )الخصائص التي يجب أن يتحلى بها القادة األكفاء, وهي كالتالي

 .وهي ضرورية للقادة في انجاز األشياء التي يمكنهم من خاللها االتصال باآلخرين :الحماسة
ا المرؤوسون, بحيث ال تزيد الثقة عن الحد إيمان القادة بأنفسهم بصورة يمكن أن يشعر به :الثقة

ال تقود إلى الغطرسة  .المعقول, وا 
المرونة, واإلصرار على تحقيق معايير مرتفعة, بغية الحصول على االحترام وليس  :الشدة
 .الشعبية
 .في العالقات الشخصية, ورعاية المرؤوسين ومراعاة مشاعرهم واحترام آرائهم :الدفء
 .االستماع لآلخرين وتحمل اللوم, وعدم التكبر على المرؤوسين الرغبة في :التواضع

 
 :المقومات والمهارات القيادية في الفكر اإلداري

يأتي التأهيل القيادي من فكرة أن القادة يصنعون وال يولدون, ويقصد به إعادة القادة حتى يكونوا 
نمط مثالي يناسب كافة  والتأهيل القيادي ليس له .مؤهلين إلنجاز مهامهم بكفاءة وفاعلية

النشاطات والمهام, بل له أشاله المتعددة التي تناسب طبيعة العمل واألشخاص المطلوب 
ويتميز عصرنا الحاضر بالتغيرات السريعة والمتالحقة, وال .  إعدادهم والبيئة الداخلية والخارجية

تي تستطيع التعامل مع شك أن المواكبة لهذه المتغيرات لها متطلبات في الكوادر القيادية ال
  (36: 5114القحطاني, ) .المواقف المتجددة

 :لمهارات القيادية في الفكر اإلداري المعاصر تحت التصنيف التاليايمكن إجمال تصنيفات و 
 (21: 5114القحطاني, )

 .وهي تتعلق بذات القائد وشخصه وسلوكه :المهارات الذاتية
اب الذين تناولوا المهارات القيادية حو ماهيتها بأنها ويوجد اتفاق بين الكت :المهارات الفنية

 .المهارات التي تعكس التعامل مع الجوانب الفنية للعمل واإللمام بها
شباع  :المهارات اإلنسانية نشاء عالقات طيبة وا  وتعني القدرة على تفهم سلوك العاملين وا 

 .حاجاتهم ويندرج تحتها المهارات العالئقية
وهي تتعلق بالقدرة الذهنية والقدرة على الربط والتحليل والتفكير المنطقي  :المهارات الفكرية

المهارات : ويندرج تحت هذا التصنيف.  واالستنتاج, والقدرة على إحداث التغيير والتطوير
دارته, مهارة التحليل, المهارات السياسية  .اإلدارية, مهارة التشخيص, مهارات إحداث التغيير وا 
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 :قيادة وتأثيرهمصادر وقوة ال
مصادر قوة القيادة إلى ( 631: 5113سمارة, ), و(631: 5113العتيبي وآخرون, )وقد قسم 

وقوة مستمدة من القائد  –قوة أو نفوذ المنصب, وتنقسم إلى ثالثة أقسام : )خمسة مصادر رئيسة
 :, وهي كالتالي(ذاته, وتنقسم إلى قسمين

 :قوة أو نفوذ المنصب: أوالا 
 :إلى ثالثة أقسام وهيتقسم القوة 

وتعني مقدرة القائد على إعطاء العاملين الحوافز المادية  :قوة الحافز أو المكافأة .6
ال فقدت  والمعنوية, ولكي يكون لها األثر اإليجابي يجب أن تعطى في الوقت المناسب, وا 

 .تأثيرها
ملين في الوقت وتعني مقدرة القائد على توقيع الجزاءات على العا :قوة الجزاء أو العقاب .5

المناسب, ألن استخدام العقاب في غير موضعه يؤدي إلى أمر غيره محمود في نفوس العاملين, 
نتاجهم  .ويؤثر في أدائهم وا 

بحكم موقع القائد الرسمي في التنظيم الذي يشغله يمكنه ذلك من تمتعه  :قوة السلطة .4
ن أوامره, رغم أنه ال يراعي بسلطات واسعة على العاملين مما يجعلهم يستجيبون له, وينفذو 

 .مشاعرهم, وال يقدر عملهم
 :قوة أو نفوذ مستمدة من القائد ذاته: ثانياا 

 :وتعني الصفات والسمات الشخصية التي تميز القائد عن غيره, وتنقسم إلى قسمين, هما
بحيث يستطع القائد فرض سيطرته  :السلطة أو النفوذ الذي يعتمد على المعرفة السابقة .6

لمرؤوسين من خالل خبراته ومهاراته, وينصاع األفراد للقائد لمعرفتهم بقدرته ودرايته لحل على ا
 .المشكالت التي تعترضهم

وتعني ما يتمتع به القائد من شخصية  :القوة المستمدة من سمات القائد الشخصية .5
عجاب وقبول لدى األفراد تجعلهم يذعنون له, ويأتمرون بأمره  .جذابة, وا 
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 :هجية إعداد وصناعة القادةمن
 :إلى أن منهجية إعداد وصناعة القادة تكون عبر التالي( 33: 5166حسين, )أشار 

 .ان يكون هذا األمر من استراتيجية المنظمة وأهدافها الرئيسية .6
 .اعتماد برامج ومناسبات خاصة لتدريب القادة وتعليم القيادة .5
 .توفير المناهج القيادية الالزمة .4
 .قاش والحوار من خالل مؤتمرات قيادية تعقد خصيصًا لهذا األمرتشجيع الن .3
 .إتاحة الفرصة للمشاركة في المواقع القيادية وتحمل المسؤولية والشعور بها عملياً  .2
 .تطعيم القيادة بالعناصر الواعدة الجديرة .1
 .اعةالصبر على القائد اليافع فإن المعاناة اليومية ونظرية التراكم كفيلتان بإكمال الصن .3
 .إلزام جميع المستويات القيادية بتحديد البديل المؤهل .1
 

 :أساليب التأهيل القيادي
 :التدريب من خالل البرامج التدريبية .1

التدريب والتعليم عملية مستمرة خالل حياة الفرد وتستمر ما استمرت به الحياة, وهو يخضع 
يتوافق مع  نة وهو يؤدي بالفرد إلى أالحتياجات الفرد والبيئة المحيطة به في عمله وحياته اليومي

 .متطلبات حياته وبيئته فيتعامل مع الكل بالكفاية الالزمة لتحقيق ذاته وأداء وظيفته في مجتمعه
 (66 :6211أبو العزم, )

والتدريب يهدف إلى إمداد المتدرب بالمعلومات الضرورية التي تحقق تنميته في االتجاهات 
ل ى إكسابه الخبرات والمهارات الفنية واإلدارية والسلوكية الالزمة المختلفة المتصلة بعمله, وا 

 .ألدائه
القحطاني, ) :والتدريب في واقعه يمثل عملية متكاملة تقوم على أركان معينة أهمها ما يلي

5114 :35) 
 :االحتياجات التدريبية

في البرنامج  ويقصد به القياس العلمي المدروس لالحتياجات التدريبية لألشخاص الذي يدرسون
 ...(., من مدربين, ومناهج, ومساعدات تدريب)التدريبي 
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 : تخطيط المناهج
إذا كان قياس االحتياجات التدريبية يحدد المسافة بين المستوى الذي عنده المتدرب والمستوى 
, الذي يجب أن يبلغه, فإن المنهج التدريبي هو الوسيلة التي تمكن المتدرب من قطع هذه المسافة

ويجب أن يكون تخطيط المناهج واقعيًا وموضوعيًا وأن ال .  أي الوصول إلى المستوى المستهدف
نما يفضل أن تشترك فيه الجهات المعنية التي يمثلها  تستأثر به مؤسسات التدريب وحدها, وا 

 .الدارسون
 : المدرب

فراد والجماعات, وهو العنصر األساسي في عملية التدريب إلحداث التغييرات المطلوبة في األ
 .وهناك معايير ومقومات البد من توافرها في المدرب حتى يستطيع إنجاز هدفه

 :أسلوب التدريب
المحاضرة, : ويقصد به الطريقة التي يتبعها المدرب في عملية التدريب, وأساليب التدريب تشمل
ألدوار, واختبار والندوة, والمناظرة, والمناقشة, وحلقات البحث, ودراسة الحاالت, وتقمص ا

الحساسية, وتحليل المناقشة الحرة, وتقديم البحوث والتقارير والدراسات, واالستقصاء الميداني, 
 .والزيارات, والبحوث الميدانية, والعمل الميداني تحت إشراف, والتدريب على اتخاذ القرارات

 : اإلمكانات الواجب توافرها
لمكتبة, وهذه الوسائل ال تقتصر فوائدها على أهمية مساعدة التدريب ووسائل اإليضاح وا

 .(142 – 155, 6222درويش وتكال, )الدراسين فقط, بل تفيد األستاذ كذلك 
العملية التدريبية بأنها تلك العملية المتكاملة التي تسبق التعيين في )ويعرف محسن العبودي 

الخاصة والعامة للقائد اإلداري  الوظيفة القيادية أو تلحق عملية التعيين وتستهدف تنمية القدرات
 (.بهدف زيادة فاعليته فيما هو موكل إليه من أعمال

 :التنمية الذاتية .6
وال يعني ما سبق ذكره أن التأهيل القيادي ال يرتكز إال على التدريب والبرامج التدريبية المخططة, 

كان ذلك في البيئة بل هناك التعليم الذاتي من المتدرب أو الفرد مما حوله من أحداث سواء أ
الداخلية أو الخارجية, ومما يمر به أو بغيره من تجارب وخبرات واالستفادة منها والخروج 
باستنتاجات ودروس يستفيد منها في ممارساته اليومية, بل إنه مطلوب منه متابعة ما يجري من 

م هو أبلغ في التأثير أحداث وأخذ العبر والفوائد, وال أبالغ عندما أقول بأن هذا النوع من التعل
القحطاني, ) .على سلوكيات واتجاهات ومعارف المتعلم من التأثير الذي تحدثه البرامج التدريبية

5114 :34) 
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وأسلوب التنمية الذاتية نوع من التقدم والتطور الذي يخطط له القائد أو الفرد بنفسه وبمحض 
ين في جد وحماس وصواًل إلى ما يصبو إليه ويقوم بتنفيذه بمفرده أو باالستعانة باآلخر .  إرادته

ال يرتبط أسلوب التنمية الذاتية لتطوير .  في الحياة بصفة عامة, وفي العمل بصفة خاصة
ن استند إلى برامج معينة تكون  المهارات القيادية للقائد بمواقيت محددة مثل البرامج التدريبية, وا 

ع, وهذا النوع أو األسلوب من التعلم يحتاج إلى بمثابة الركيزة التي ينطلق منها إلى آفاق أوس
أهداف واقعية للنمو تستند إلى احتياجات فعلية تدفع القائد إلى التثقيف الذاتي واالستمرارية في 

 :5115الرشودي, )العليم والتقويم الذاتي لإلنجازات والتغلب على األخطاء والعمل الجاد والمثابر 
16) 
 

 :أنواع التدريب
اع التدريب اإلداري وتختلف من كاتب إلى آخر, ويمكن تقسيم التدريب على أنواع تتعدد أنو 

 (3: الشلهوب والعساف, بدون: )تصنف كاآلتي
 .التدريب من حيث األهداف .1
 .التدريب من حيث المكان .6
 .التدريب من حيث التوقيت .2
 .التدريب من حيث االحتياجات التدريبية .0
 .كين فيهالتدريب من حيث عدد المتدربين المشار  .2
 

 :مجاالت التدريب للقيادات
تتعدد مجاالت التدريب والتي يتم إعدادها وتصميمها بشكل محدد حسب احتياجات العاملين أو 

 (664:  6224الهندي, : )المنظمة, ومن تلك المجاالت
يتم تدريب القيادات على المهارات اإلدارية, التخطيط االستراتيجي, إدارة  :المجال اإلداري -

 .ات, إدارة الوقت, زيادة فاعليتهم على اإلبداع واالبتكار في مجاالت اإلدارة المتجددةاألزم
يتم تدريب القادة على المهارات اإلدارية والقيادية المتقدمة, التميز القيادي,  :مجال القيادة -

 .تكوين الصف الثاني للقيادات
سلوكية وخاصة مهارات يجب أن يكون القائد متمكنًا من المهارات ال :المجال السلوكي -

االتصال الفعال والتعامل مع الجمهور, التعامل مع الجمهور, وكذلك تنمية المهارات اإلشرافية 
 .وأخيرًا مهارات التفاوض
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وذلك ألن القائد تقع على عاتقه مسئولية االستثمار األمثل  :مجاالت الجودة الشاملة -
 .ل النتائجلجميع االمكانات المادية والبشرية للحصول على أفض

رفع مستوى الكفاية المهنية لدى القادة في مجال البحث العلمي  :مجال البحث العلمي -
 .التربوي

 
 :مراحل اختيار القيادات

 (31: 5166حسين, : )تمر عملية اختيار واكتشاف القيادات بستة مراحل وهي
ها من مرحلة البحث عن الشخصيات القيادية وتحديدها ودراسة واقع :مرحلة التنقيب -6

 .جميع النواحي
وهي مرحلة اختبار وتمحيص المجموعة المختارة في المرحلة السابقة  :مرحلة التجريب -5

بحيث تكون تحت المراقبة والمالحظة من خالل الممارسات اليومية والمواقف المختلفة من خالل 
 .اختبار القدرات اإلنسانية والذهنية والفنية لديهم

لمجموعة بناء على معايير محددة سابقًا حيث يتم فيها اكتشاف تقيم فيها ا :مرحلة التقييم -4
 .جوانب القصور والتميز والتفاوت في القدرات

بناء على ما تم تحديده في المرحلة السابقة من جوانب القصور والضعف  :مرحلة التأهيل -3
ة حسبما في الشخصيات التي تم اختبارها تأتي المرحلة التالية وهي تحدد االحتياجات التدريبي

 .تقتضيه الحاجة العملية ويختار لهذه البرامج المدربون ذوي الخبرة والتجربة واإلبداع
بعد التدريب والتأهيل يتم اختيار مجموعة منهم وتعيينهم في مواقع قيادية  :مرحلة التكليف -2

 .متفاوتة المستوى واألهمية لفترات معينة لنضع الجميع على محك التجربة
عد أن تأخذ هذه العناصر فرصتها من حيث الممارسة والتجربة تتضح ب :مرحلة التمكين -1

المعالم األساسية للشخصية القيادية لكل واحد منهم ثم تفوض لهم المهام حسب قابليتهم لها 
 . ومناسبتها لهم
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 :خطوات تأهيل القيادات
 (626: 5161علي وغالي, : )يمر برنامج تأهيل القيادات بعدة خطوات وهي

 :تحديد االحتياجات التدريبية: الا أو 
تحديد ما الذي يتحاج إليه القائد التربوي أو ما هي الجوانب التي تسعى المنظمة إلى تطويرها 

 األداء المجود –األداء المطلوب = فالحاجة التدريبية .  وتحديثها لدى القادة
المدارس يحتاجون إلى  ويعتبر مستوى القائد التربوي مهم جدا لتحديد ما يحتاجه فمثال قادة

دارة الصراع ويتم تحديد .  تطوير المهارات الفنية المتعلقة بالتخطيط التربوي واتخاذ القرار وا 
 .االحتياجات بعدة طرق أهمها المالحظة المباشرة أو المقابلة او االستبانة

 :تحديد التحديات: ثانياا 
وط والتوترات وتتطلب قدرًا كبيرًا من تمتاز طبيعة عمل القائد التربوي بوجود كم هائل من الضغ

 .المهارات اإلنسانية وطريقة التعامل مع اآلخر والتكيف مع التغيرات المستمرة
 :اختيار طريقة التدريب: ثالثاا 

إن اختيار طريقة التدريب مناسبة تعد أهم متطلبات نجاح البرنامج التدريبي للقادة التربويين وألن 
كار المطلوبة للقائد التربوي تعد عالية المستوى فإن أفضل طرق المهارات والسلوكيات واألف

التدريب هي تلك الحديثة المستندة إلى طرق المجموعات أو الطرق التفاعلية, وعادة ما يتم 
اختيار طريقة التدريب في موقع العمل وذلك ألهمية مواجهة الظروف الحقيقية ومراقبة السلوك 

 .بل القائدواألفكار التي يتم تبنيها من ق
 :تقييم برنامج التدريب: رابعاا 

لمعرفة فاعلية برنامج التدريب يتم قياس أداء القائد قبل التدريب وبعده ومن ثم يمكن تحديد مدى 
تحسن األداء ومدى االستفادة من البرنامج وبذلك يمكن تحديد نقاط القوة والضعف في البرنامج 

 .ومدى إمكانية تعديله مستقبالً 
 

 :رامج تدريب القياداتمعوقات ب
 (15, 5112عطوي, : )من معوقات برامج تدريب القيادة التربوية في الدول النامية ما يلي

 .عدم االهتمام ببرامج التدريب اهتمامًا كافيًا بدراسة الجوانب القانونية واللوائح والتنظيمات -
 .انعدام النظرة الجدية إلى البرامج التدريبية -
 .ات الماليةقلة االعتماد والمخصص -
 .تخلف المتدربين عن حضور البرامج التدريبية -
 .عدم وضوح أهداف التدريب -
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 الحكم الرشيد: الفصل الرابع

 
 مقدمة 
 تعريف الحكم الرشيد 
 نشأة الحكم الرشيد 
 أسباب ظهور وانتشار الحكم الرشيد 
 دهمية الحكم الرشيأ 
 مستويات تطبيق الحكم الرشيد 
 شروط الحكم الرشيد 
 حكم الرشيدخصائص ال 
 معوقات الحكم الرشيد 
 دفساد الحكم الرشي 
 الحكم الرشيد والتنمية المستدامة 
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 الحكم الرشيد: الفصل الرابع
 

 :مقدمةال
يرتبط مفهوم الحكم الصالح أو الحكم الرشيد بجميع مؤسسات المجتمع بما فيها أجهزة الدولة 

ال ينحصر مفهوم الحكم الصالح في كما  ,وهيئات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص
االهتمام بآثار التنمية المحلية, بل يشمل التنمية المستدامة التي تنظر نظرة طويلة األمد وتراعي 

 (66: 5113مصلح, .  )مصالح األجيال القادمة كما الجيل الحالي
لمبادرات وكثرت ا ,اكتسب موضوع الحكم الرشيد أهمية متزايدة في السنوات القليلة الماضيةو 

حالل الحكم الرشيد وأطلقت الواليات المتحدة عدة مبادرات إلحداث تغيير  ,الداعية لإلصالح وا 
الذي اندرجت  ,وتبعها في ذلك االتحاد األوروبي ,سياسي شامل في منطقة الشرق األوسط

ومبادراته في إطار الشراكة المتوسطية, وفي محاولة للتكيف مع الضغوط الخارجية وبسبب 
بت واليأس والقيود على الحريات وغياب االنتخابات والمؤسسات المستقلة والشفافية, وتتمثل الك

أبعاد الحكم الرشيد في حكم القانون والشفافية واالستجابة والمشاركة واإلنصاف والفعالية والكفاءة 
 (5112العادلي, ) .والمساءلة والتنمية والرؤية االستراتيجية

 
 :تعريف الحكم الرشيد

الحكم الرشيد على أنه قدرة الحكومة على الحفاظ على  الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةعرف ت
السالم اإلجتماعي, وضمان القانون والنظام, والترويج من أجل خلق الظروف الضرورية للنمو 

كما تم تعريف الحكم الرشيد على أنه  ,وضمان الحد األدنى من التأمين االجتماعي ,االقتصادي
درة الحكومة على عملية اإلدارة العامة بكفاءة وفاعلية, وبحيث تكون خاضعة للمساءلة ومفتوحة ق

 (613: 5111عبد النور, . )لمشاركة المواطنين, وتدعم من النظام الديمقراطي للحكومة
ويعرف تقرير التنمية اإلنسانية العربية الحكم الصالح الذي يستهدف تحقيق مصلحة عموم الناس 

مجتمع على أنه نسق من المؤسسات المجتمعية, المعبرة عن الناس تعبيرًا سليمًا, وتربط في ال
.  بينها شبكة متينة من عالقات الضبط والمساءلة بواسطة المؤسسات, وفي النهاية بواسطة الناس

 (616: 5115 ,برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)
واجهة إلعانة ومساعدة المسيرين في االلتزام الحكم الراشد هو مجموعة من القواعد الطموحة المو 

بالتسيير وبطريقة شفافة, وفي إطار هدف المساءلة على أساس قاعدة واضحة وغير قابلة للتردد 
أو االنتقادات, على أن تساهم في ذلك كل األطراف الفاعلة عبر نشاطات هؤالء في مجال 
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حيطات االقتصادية, والتي ال تستبعد التسيير, والتي أصبحت من المتطلبات المثلى في كل الم
 (1: 5111عيشوش وآخرون, .  )أي عنصر من النشاط اإلنساني

عزي )نه الحاكمية, وهناك من يراه الحكم الرشيد, حسب الجوانب أهناك من يرى الحكم الصالح و 
, والحكم الصالح هو العملية التي تدار من خاللها المؤسسات واألعمال العامة (5111وجلطي, 

ويحقق ذلك بطريقة خيالية من الفساد, وذلك في ظل سيادة  ,والخاصة, لضمان حقوق اإلنسان
 .القانون

والحكم الرشيد هو الحكم الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة وكوادر إدارية ملتزمة بتطوير موارد 
شاركتهم المجتمع وبتقدم المواطنين وبتحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم, وذلك برضاهم وعبر م

 (5111عاكوم, ) ., والقوى السياسية واالقتصادية السائدة(5111فرجاني, )
طريقة العمل واألسلوب الصحيح لحكم الدولة والمجتمعات ويمكن تعريف الحكم الرشيد أنه 

داراتها بكافة المستويات العليا والوسطى والدنيا, وعلى جميع القطاعات السياسية واالجتماعية  وا 
واإلدارية, ويكون شاماًل في كافة إدارات ومكامن اتخاذ القرارات في الدولة, بحيث  واالقتصادية

تتوخى هذه الطريقة واألسلوب, القيادة العادلة والحكمة والتعقل والعقالنية, بحيث يضمن إيجاد 
رساء  الكفاءات, وتطبيق القانون ومحاربة مظاهر الفساد والفوضى, واحترام الحريات العامة, وا 

ومشاركة الناس في صنع القرار, ويسعى إلى تحقيق مصالح الناس  ,مقراطية والمساواةالدي
 .وتطوير المجتمع, ويضع هذه االجراءات ويطبقها عناصر منتخبه من قبل المواطنين

 (62: 5164مطير, :  )وبناًء على ما سبق يمكننا القول أن الحكم الرشيد
داراتها بكافة المستويات العليا هو طريقة العمل واألسلوب الصحيح لحكم المؤ  .6 سسة وا 

 .والوسطى والدنيا, وعلى جميع القطاعات السياسية واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية
يث تتوخى هذه الطريقة واألسلوب يكون شاماًل لكافة إدارات ومكامن اتخاذ القرارات بح .5
 .القيادة العادلة والحكمة والتعقل والعقالنيةو 
 .مناسب لالستفادة من أصحاب الكفاءات يضمن إيجاد موقع .4
 .يسعى إلى تطبيق القانون ومحاربة مظاهر الفساد والفوضى .3
 .يدعوا إلى احترام الحريات العامة .2
 .يهدف إلى إرساء الديمقراطية والمساواة .1
 .ينادي بمشاركة الناس في صنع القرار .3
 .يسعى إلى تحقيق مصالح الناس وتطوير المجتمع .1
 .المساءلة والرقابة: يم والمبادئ اإلدارية مثليساهم في ترسيخ الق .2

 .يتضمن مبادئ ديمقراطية كالمشاركة والمحاسبة والشفافية .61



43 
 

 :نشأة الحكم الرشيد
ظهر مصطلح الحكم الراشد في اللغة الفرنسية في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح 

عن تكاليف التسيير  ليستعمل في نطاق واسع معبراً ( 6231) عام ثم كمصطلح قانوني" الحكومة"
(governance Charge de ) ,ليس هناك شك أو اختالف و وبناء على أساس هذا التعريف

حول األصل الفرنسي للكلمة, كما أن كلمة الحاكمية أصلها إنجليزي فهو مصطلح قديم, أعيد 
في استعماله من قبل البنك الدولي في منتصف الثمانينيات حيث أصبح من االهتمامات الكبرى 

 (1: 5165لبال, .  )الخطابات السياسية وخاصة في معاجم تحاليل التنمية
في تقرير البنك الدولي عن الدول اإلفريقية جنون  (6212)هذا المفهوم في عام قد ظهر و 

الصحراء, وتم فيه وصف األزمة في المنطقة كأزمة حكم, حيث ارجع الخبراء السبب في عدم 
ادي والتكيف الهيكلي بهذه الدول إلى الفشل في تنفيذ نجاح سياسيات اإلصالح االقتص

وفي الوقت نفسه كانت وثائق السياسية الخاصة بالهيئات  ,السياسات, وليس إلى السياسات نفسها
المانحة في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن العشرين, أكثر جرأة من البنك الدولي 

م, وضرورة تفعيل النظام الديمقراطي المبني على التعددية لمناداتها بضرورة إصالح نظم الحك
الحزبية والحفاظ على الحقوق المدنية والحريات وحقوق اإلنسان كمكونات أساسية للحكومة 

 (611: 5111عبد النور, .  )الصالحة
يرتبط مفهوم الحكم الصالح أو الحكم الرشيد بجميع مؤسسات المجتمع بما فيها أجهزة الدولة و 

كما ال ينحصر مفهوم الحكم الصالح في  ,ئات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاصوهي
االهتمام بآثار التنمية المحلية, بل يشمل التنمية المستدامة التي تنظر نظرة طويلة األمد وتراعي 

 (66: 5113مصلح, .  )مصالح األجيال القادمة كما الجيل الحالي
 

 :دأسباب ظهور وانتشار الحكم الرشي
وأبرز هذا  ,إن ظهور مفهوم الحكم الرشيد ما هو إال انعكاس للتغير في طبيعة الحكومة ودورها

 (5113شعراوي, : )الدور يتجلى في
 .ظهور العديد من المتغيرات التي غيرت النظرة التقليدية للدولة .6
تنامي دور الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات في التأثير على صنع السياسات,  .5
الحاجة إلى إعادة النظر في العالقات بينها وبين الحكومة, باإلضافة إلى دور مؤسسات العمل و 

 .المدني
 .تغير معايير التوظيف والعمل من األقدمية إلى المهارات والتعلم والتدريب .4
 



44 
 

 :همية الحكم الرشيدأ
 ,القيادة اإلداريةإن الحكم الرشيد والصالح يسعى إلى إضعاف فكرة الدولة الحمائية وتطبيق مبدأ 
الضمان )وهو  ,خاصة في المؤسسة وشفافية أكثر تجاه المستفيدين من السياسات االجتماعية

لتوفير الشروط المالئمة للحصول على نمو هام يستفيد منه المحتاجون ويضمن التطور 
ويساهم في تعزيز رفاه  ,(5111عزي وجلطي, ( )االجتماعي للبدان ذات الدخل المنخفض

ان وتوسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية, اإلنس
 (3 :5111, فارس) .وخاصة األكثر فقرًا وتهمشاً 

الوالء واالنتماء, واإلبداع, والرقابة الذاتية, : كما أن للحكم الصالح انعكاسات على المجتمع منها
لمسافات وتقصيرها في ميادين العمل االقتصادي , ويضمن تمييع ا(5111مصطفى, )والمرونة 

, وهي شرط لعملية النمو المستديم ومحاربة الفقر, الن (5111اليحياوي, )واالجتماعي والسياسي 
الحكم غير السليم يمثل عاماًل أساسيا في إعاقة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية 

لمجتمع, ومن ثم يولد عدم االستقرار االجتماعي ويعمق الحرمان والتمايز بين فئات ا ,الوطنية
 (5111عاكوم, ) .واالقتصادي

ويساعد على التقليل  –كما أن الحكم الجيد, يؤمن النقاش العام حول أثر السياسات الحكومية 
بنك المعطيات ) .عبر المساءلة العامة للسياسيين والموظفين.  من السياسات المنحرفة والخاطئة

 (62 -64 :5113قتصادية واالجتماعية, ية االحول التنم
 

 :مستويات تطبيق الحكم الرشيد
أصبح الحكم الرشيد من أولويات صانعي القرار في كافة أنحاء العالم, بكيفية إدارة الشؤون االقتصادية 
ة والمالية على المستوى العالمي, وبكيفية إدارة الموارد الوطنية وتوزيعها, وتنظيم المؤسسات داخل الدول

داراتها  (5111عاكوم, ) .وا 
الدولة, والقطاع الخاص والمجتمع المدني, فالعالقة بين : ويتضمن الحكم الرشيد ثالثة مستويات وهي

هذه العناصر الثالث تكون جدًا مهمة لضمان ديمومة التنمية البشرية, فالدولة تخلق بيئة سياسية 
مناصب شغل, أما المجتمع المدني فإنه يسهل  وقانونية مقبولة, كما أن القطاع الخاص يؤدي إلى خلق

تقاطع الفعل السياسي واالجتماعي عبر تعبئة الجماعات حتى تقوم بالمشاركة في األنشطة السياسية 
 (5111عزي وجلطي, ) .واالجتماعية

 (5111محيسن, ) :ويمكن التمييز بين ثالثة مستويات لإلصالح
 .لى السلطة, وهو يعرف بالثورةاإلصالح بوصفه استراتيجية للوصول إ :األول
 .اإلصالح بوصفه عملية تطوير مجتمعي مستمرة تتعلق بتحسين الكفاءة والفعالية :الثاني
 .اإلصالح الفردي, وأبعاده القيمية, األخالقية, النفسية, المعرفية, واإلدارية :الثالث
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 :شروط الحكم الرشيد
 (5112اللواج, ) :التالي من شروط الحكم الرشيد

 .تقالل مؤسسة القضاء, وعدم تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذيةاس .6
 .االنتخابات الدورية ألجهزة الحكومة والمساءلة لهذه األجهزة, بما فيها الشعب .5
 ,قيام المؤسسات المجتمعية, والعالقات الصحيحة بينها, على المستوى المحلي .4

للوصول إلى  ,لكبيرة والمترامية األطرافبالمشاركة الفعالة في نسق الحكم, وبخاصة في البلدان ا
الحكم الرشيد ال بد من إجراءات وطنية لتعزيز المساءلة الخارجية, وفصل السلطات الثالثة, 

صالح , إضافة إلى أخالقيات ممارسة الحكم التي تفرض الشفافية ات إدارية في كل الميادينوا 
 .والفعالية, ومحاسبة القائمين على تدبير الشأن العام

 
 :خصائص الحكم الرشيد

أن خصائص الحكم الرشيد ( 5112 ,مؤتمر اإلدارة الرشيدية)رأى المشتركون في مؤتمر 
 :والصالح هي

التي تضمن لجميع الرجال والنساء على حد سواء أن يكون  :المشاركة الشعبية الفاعلة .6
 .لهم صوت مسموع ومؤثر في اتخاذ القرار

بتطبيق األطر والنصوص القانونية بصورة عادلة وذلك  :حكم القانون ودولة المؤسسات .5
 .ودون إي إقصاء بين أفراد المجتمع

لضمان التدفق والتبادل الحر للمعلومات, بحيث تكون المؤسسات ومعامالتها  :الشفافية .4
 .وحساباتها متاحة بصورة مباشرة لذوي الشأن

ها في خدمة الوطن بحيث تكون المؤسسات الخدمية والقائمون علي :الجاهزية واالستجابة .3
 .والمواطن

حيث أن جميع المصالح الخالفية يتم التوسط فيها للوصول إلى  :التوجه نحو الجماعية .2
 .إجماع واسع حول ماذا يعني النفع العام للوطن وللجماعات المحلية

الفرصة الحياتية  – رجااًل ونساءً  –بحيث يكون لجميع المواطنين  :االجتماعية ةلاالعد .1
 .اعهملتحسين أوض

بحيث تفرز مخرجات ونتائج لمقابالت  :الفاعلية والكفاءة للعمليات والمؤسسات العامة .3
 .الصارم بتوظيف المواد الوطنيةة الجماهير مع االلتزام األكيد و حاج
سواء في إطار الدولة أو القطاع الخاص أو مؤسسات  :المساءلة لجميع متخذي القرار .1

 .المجتمع
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تتحد الرؤية التنموية من قبل مؤسسات المجتمع والدولة من  حيث :الرؤية االستراتيجية .2
 .خالل منظور بعيد المدى لعملية التطوير المجتمعي والحكم الصالح والتنمية البشرية

 .وذلك لضمان شرعية السلطة من خالل أطر مؤسسية وقانونية واضحة :الشرعية .61
ييرها واستخدامها بالشكل لضمان استغالل الموارد وتس :الحرص على التعامل مع الموارد .66

 .الذي يساعد على رفع المستويات المعيشية والرفاه
عادة إحيائها وتجديدها من خالل تحقيق االستدامة  :البيئة السليمة .65 لضمان حماية البيئة وا 

 .في االعتماد على الذات
ل جميع القواعد األساسية في المجتمع يتم تمكينها من القوة والفعف :التمكين واالقتدار .64

لتحقيق غاياتها المشروعية, وان يتم ضمان البيئة المالئمة لتعظيم نجاحات تلك المبادرات 
 .وتحقيق الوضع األفضل للمجتمع

الحكم الصالح ال يعني بأية حال استئثار الحكومة بإدارة شؤون المجتمع, حيث : الشراكة .63
 .فيهأن ذلك هو من مسؤولية جميع الشرائح االجتماعية األساسية الفاعلة 

الحكم الصالح يأخذ باالعتبار التوزيعات المكانية للجماعات المحلية ويؤكد : الالمركزية .62
على أن النظام اإلنساني متعدد المستويات بطبعه, ويقترن بمبدأ التنظيم الذاتي وفق تقرير 

 .المصير على كل مستوى
 

 :معوقات الحكم الرشيد
عملية توزيع الموارد, وعملية : حكم الصالح وهيهناك أربع عمليات, الخلل فيها يعيق تطبيق ال

بلورة السياسات, وعملية تطبيق البرامج, وعملية توزيع الدخل, إن من شأن سير هذه العمليات 
األربع أن يحدد كيفية توزيع الموارد وتخصيصها, ومالءمة السياسات والبرامج, وفعالية التطبيق 

 (5111كوم, عا) .وكفاءته, وعدالة توزيع الدخل الوطني
ن من أهم معوقات الحكم الصالح العالقة بين  والديمقراطية والفشل الكامن في سبل  الحوكمةوا 

العمل والتنسيق في الدولة, بدون النظر إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني وطموح األفراد 
إلى , باإلضافة (5113االقتصادية واالجتماعية, التنمية حول  المعطياتبنك )والجماعات 

إضافة إلى غياب الديمقراطية ومناخها .  ضعف التنسيق السياسي واختفاء التكامل االقتصادي
وعدم  ,, وعدم احترام الحريات اإلنسانية(5113تركمان, )وشيوع الفساد  ,السياسي وبيئتها الفكرية

رسخ, ف) .تمكين المرأة, وعدم اكتساب المعرفة, وتوظيفها بفعالية في بناء القدرات البشرية
5115) 
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 :دفساد الحكم الرشي
 (5111ابن علي, : )بالتالييمكن ايجاز أسباب نمو ظاهرة الفساد وتفشيها 

 .الصالحيات الواسعة للمسؤولين وعدم مساءلتهم -6
 .حصول المسؤولين في الحكومة على فوائد مادية عالية -5
 .ظلم بعض المجموعات العرقية والثقافية في كثير من المجتمعات -4
 .لدولة بثروة هائلة وسلطة مفرطةاحتفاظ ا -3
 .ضعف المجتمع المدني وتهميش دور مؤسساته -2
 .انخفاض األجر الرسمي للموظفين الحكوميين -1
ضعف األخالقيات الوظيفية للعمل الحكومي, وغياب مفهوم المساءلة العامة والمسؤولية,  -3

 .كلها تؤدي إلى الفساد وتمهد له
 .لقطاع العامسوء توزيع السلع والخدمات, وكبر حجم ا -1
 .التغاضي عن معاقبة كبار المسؤولين المتهمين بالفساد المنصب العام -2

استخفاف أفراد المجتمع بالقوانين المعمول بها في مختلف المجاالت الحياتية والتنظيمية  -61
 .مما أدى إلى تغير النظرة العامة لشرعية األنظمة الحاكمة في تلك الدول

 .ين المتهمين بالفسادالحصانة التي تحمي كبار الموظف -66
 (6442الوائلي، ) :مظاهر وأنواع الفساد كثير منهاو 
 .وهو مخالفات القواعد واألحكام التي تنظم عمل النسق السياسي: الفساد السياسي -6
وهو االنحرافات المالية ومخالفة القواعد واألحكام التي تنظم سير العمل : الفساد المالي -5

 .ها ومخالفة أجهزة الرقابةاإلداري والمالي فلدولة ومؤسسات
وهو االنحرافات اإلدارية والوظيفية والتنظيمية التي تصدر عن الموظف : الفساد اإلداري -4

 .العام إثناء تأديته لمهام وظيفته
 .وهو االنحرافات األخالقية والسلوكية للموظف والشخص: الفساد األخالقي -3

 (5111ى, ابن عل) :ومن آثار الفساد التي تعم المجتمع والدولة
 .يؤثر في أداء القطاعات االقتصادية, ويخلق فجوة اجتماعية, وهو يعيق االستثمار -6
 .يؤدي الفساد إلى إضعاف البنية األساسية والخدمات العامة -5
 .ارتفاع تكاليف الصفقات, ويغير تركيبة عناصر اإلنفاق الحكومي -4
 .يؤدي إلى عدم االستقرار األمني والسياسي وضعف شرعية الدولة -3
 .يؤثر في روح المبادة واالبتكار ويضعف الجهود إلقامة مشاريع استثمارية -2
 .يقود إلى التشبيك في القانون وفي قيم الثقة واألمانة وتهديد المصلحة العامة -1
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يغير الحوافز والدوافع السلوكية بحيث كسود نوع من األنشطة غير االنتاجية الساعية إلى  -3
 .ب من الطاقات االنتاجيةالربح السريع, إلى جانب إهدار جان

يزيد سلطة األثرياء ويخلق الطبقات, ويؤثر سلبيا في الفئة الفقيرة من المجتمع, ويزيد من  -1
 .نسبة المهمشين سياسيًا واقتصاديًا واجتماعياً 

 
 :الحكم الرشيد والتنمية المستدامة

في ( أو الحكم الرشيدالحكم الصالح )ما يزال الحديث عن التنمية اإلنسانية المستدامة والحكامة 
مرحلتها األولى, وبخاصة في عالمنا العربي واإلسالمية, فحتى عهد قريب وربما قبيل صدور 
تقارير األمم المتحدة اإلنمائية, كان المقصود بالتنمية هو النمو االقتصادي, واستبدال التركيز من 

لى ا لتنمية المستدامة فيما بعد, أي النمو االقتصادي, إلى التركيز على مفهوم التنمية البشرية وا 
االنتقال من الرأسمال البشري إلى الرأسمال االجتماعي وصوال إلى التنمية اإلنسانية ببعدها 
الشامل, أي الترابط بكل مستويات النشاط السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي والبيئي, 

طيط الطويل االمد في حقول التعليم باالستناد إلى نهج متكامل يعتمد على مبدأ المشاركة والتخ
والتربية والثقافة واإلسكان والصحة والبيئة وغيرها, مع توخي قدرًا من العدالة والمساءلة والشرعية 

 (21: 5165الحلو, .  )والتمثيل
من هنا نشأت العالقة بين مفهوم الحكم الراشد والتنمية اإلنسانية المستدامة, ألن الحكم الراشد و 

ة هي الضامن لتحويل النمو االقتصادي إلى تنمية إنسانية مستدامة ومع ذلك فقد ظل أو الحكام
المفهوم بحاجة إلى تأصيل خصوصًا في المنطقة العربية التي تعاني من ضعف المشاركة 
ومركزية الدولة الشديدة الصارمة, وعدم إعطاء دور كاف لهيئات الحكم المحلي فضاًل عن إبعاد 

مدني من المساهمة, وعدم توفير بيئة صالحة سياسية وفكرية واقتصادية مؤسسات المجتمع ال
واجتماعية لذلك, سواء على صعيد التشريعات أو بسبب ضيق مساحة الحريات الخاصة والعامة 

 (61: 5111مراد ومصطفى, .  )وبشكل خاص الحريات األساسية
التنمية, حيث أصبح الحكم وهناك عالقة وثيقة بين الحكم الصالح أو الحكم الرشيد وعملية 

الرشيد بمختلف أبعاده شرط رئيس لتحقيق التنمية المستدامة من خالل إيجاد الظروف السياسية 
والقانونية واالقتصادية واالجتماعية الالزمة لتحرير هذه القدرات البشرية وبالتالي تعزيز رفاهية 

يجاد فرص العمل وحماي .  ة البيئة والنهوض بالمرأةاإلنسان من خالل القضاء على الفقر وا 
 (453: 5112السكارنة, )
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 منهجية الدراسة: الفصل الخامس
 

 المقدمة 
 منهج الدراسة 
  عينة الدراسةمجتمع و 
 أداة الدراسة 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة 
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 منهجية الدراسة: الفصل الخامس
 

 :المقدمة
م عرض منهج الدراسة ومجتمع الدراسة وعينة الدراسة يتناول هذا الفصل منهجية الدراسة, وسيت

 .وكذلك أداة الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها وأيضا األساليب اإلحصائية المستخدمة
 

 : منهج الدراسة
 حالة وصف أجل من الحقائق تقصي إلى يعتمد الذي التحليلي الوصفي المنهج تم استخدام
  .الواقع في موجودة هي كما الظواهر

 :في التاليهذه الدراسة تتمثل مصادر بيانات و 
تأهيل قيادات  لواقعمن خالل إعداد استبانة لقياس متوسط التقديرات  :البيانات األولية .6

الحكومة الفلسطينية لدور , وقياس متوسط التقديرات بقطاع غزةالحكومة الفلسطينية  في الدولة
 .تحقيق الحكم الرشيدفي بقطاع غزة 

من خالل االطالع على الدراسات السابقة واألدب اإلداري في مجال  :نويةالبيانات الثا .5
 .تأهيل قيادات الدولة ومجال تحقيق الحكم الرشيد

 
 : الدراسةوعينة مجتمع 

يع قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة, والذين تكون مجتمع الدراسة من جم
, والبالغ عددهم (وزارة, وكيل مساعد, مدير عاموكيل : )يحملون المسميات الوظيفية التالية

, أي ما نسبته (314)وتم اختيار عينة عشوائية عددها , (4132ديوان الموظفين العام, ) (381)
 :ةول التالياوموزعين حسب الجدمن مجتمع الدراسة, %( 24.3)
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 (1)جدول رقم 
 مجتمع الدراسةخصائص 

 اإلجمالي مدير عام عدوكيل مسا وكيل وزارة مكان العمل 
 18 15 3  وزارة التربية والتعليم العالي 3

 17 14 2 1 وزارة المالية 4

 14 11 3  وزارة الصحة 1

 10 9  1 وزارة االوقاف والشؤون الدينية 2

 10 6 3 1 وزارة الداخلية 5

 9 8  1 وزاره الحكم المحلي 6

 8 6 2  وزارة االشغال العامة واإلسكان 2

 7 4 2 1 مانة العامة لمجلس الوزراءاال 8

 7 5 1 1 وزارة الزراعة 9

 7 5 1 1 وزارة الشباب والرياضة 31

 7 6  1 وزارة العدل 33

 7 6 1  وزارة العمل 34

 6 4 1 1 المجلس التشريعي 31

 6 5 1  وزارة االقتصاد الوطني 32

 5 3 1 1 وزارة التخطيط 35

 5 4 1  وزارة النقل والمواصالت 36

 4 3  1 ديوان الموظفين العــام 32

 4 3  1 وزارة الشؤون االجتماعية 38

 4 3  1 وزارة الشؤون الخارجية 39

 3 2 1  ديوان الرقابة المالية واالدارية 41

 3 1 1 1 سلطة االراضي 43

 3 2  1 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 44

 3 2 1  وزارة الثقافة 41

 3 2 1  ة شئون االسرى والمحررينوزار  42

 2 1 1  الهيئة العامة للمعابر والحدود 45

 2 1  1 سلطة جودة البيئة 46

 2 1 1  وزارة االعالم 42

 1 1   ديوان الفتوى والتشريع- العدل  48

 1 1   ديوان القضاء الشرعي- المحاكم الشرعيه  49

 1 1   سلطة الطاقة والموارد الطبيعية 11

 1   1 سلطة المياه الفلسطينية 13

 1 1   هيئة التقاعد الفلسطينية 14

 1  1  وزارة السياحه واالثار 11

 1  1  وزارة شؤون المرأة 12

 780 701 03 71 اإلجمالي الكلي 
 (4132ديوان الموظفين العام, )
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 :الوصف االحصائي لعينة الدراسة
 (2)جدول رقم 

 متغير الجنسبالنسبة ل خصائص عينة الدراسة
 النسبة العدد البيانات الشخصية م

 94.697 125 ذكر الجنس 3

 5.303 7 أنثى

 %733 701 العدد الكلي
أن معظم قيادات الدولة, والمتمثلة في وكالء الوزارات ووالوكالء  يتبين من الجدول السابق

, حيث تبلغ الذكورفي الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة هم من المساعدون والمدراء العامون 
, وترجع هذه النسبة إلى ثقافة المجتمع ونظرته الذكورية, وأن %(94.7)نسبتهم في عينة الدراسة 

, ولكن هناك تواجد للمرأة في المناصب المرأة ال تكون في المناصب العليا إال بنسبة قليلة جدا
وانشغالها في مهامهخا  , وقد يعود ذلك لطبيعة المرأةمن سابقة الذكرمنصبا الحكومية األقل 
 .البيتية كزوجة وأم

 (3)جدول رقم 
 بالنسبة لمتغير العمر خصائص عينة الدراسة

 النسبة العدد البيانات الشخصية م

 العمر 4
 25.758 34 سنة 21أقل من 

 56.818 75 سنة 51-21من 

 17.424 23 سنة 51أكثر من 

 %733 701 العدد الكلي
أن قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة الذين تتراوح بق يتبين من الجدول السا

, وهذا يدل على أن قيادات الدولة في الحكومة %(56.8)نسبتهم ( سنة 51-21)أعمارهم من 
هم أكثر الفئات تقلدا للمناصب ( سنة 51-21)الفلسطينية بقطاع غزة الذين تتراوح أعمارهم من 

, وهذا السن هو سن الرشد وعطاءً  هي األكثر حيويةً قد تكون ألعمار العليا في الحكومة, وهذه ا
 .الذي يتمتع به اإلنسان بالحكمة في اتخاذ القرارات
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 (4)جدول رقم 
 بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي خصائص عينة الدراسة

 النسبة العدد البيانات الشخصية م

 المؤهل العلمي 1
 50.000 66 بكالوريوس

 43.182 57 ماجستير

 6.818 9 دكتوراة

 %733 701 العدد الكلي
أن قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة الذين يحملون يتبين من الجدول السابق 
, والذين %(43.2), والذن يحملون درجة الماجستير نسبتهم %(50.0)درجة البكالوريوس نسبتهم 

معظم قيادات الدولة في الحكومة , وهذا يدل على أن %(6.8)يحملون درجة الدكتوراة نسبتهم 
, وتجدر اإلشارة إلى ثم الماجستير, ثم الدكتوراةالفلسطينية بقطاع غزة هم من حملة البكالوريوس, 

أن جزءا ليس بالقليل من هؤالء القيادات هم طلبة دراسات عليا, ويستكملون دراستهم لنيل شهادة 
 . داخل قطاع غزة أو خارجهاالماجستير أو الدكتوراة, سواء 

 (5)جدول رقم 
 بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة خصائص عينة الدراسة

 النسبة العدد البيانات الشخصية م

 سنوات الخدمة 2
 6.061 8 سنوات 5أقل من 

 31.818 42 سنوات 31-5من 

 62.121 82 سنوات 31أكثر من 

 %733 701 العدد الكلي
أن قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة الذين تبلغ سنوات ابق يتبين من الجدول الس

أن معظم قيادات الدولة , وهذا يدل على (62.1%)نسبتهم ( سنوات 31أكثر من )الخبرة لديهم 
( 31)في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة لديهم خبرة طويلة في العمل الحكومي, تتجاوز الـ 

الحكومي واالرتقاء في  لالدولة يكون لها باع طويل في مجال العم , حيث أن قياداتسنوات
 . السلم الوظيفي للوزارات, إلى أن يصبحوا في هذه المناصب المتقدمة في الحكومة الفلسطينية
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 (6)جدول رقم 
 بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي خصائص عينة الدراسة

 النسبة العدد البيانات الشخصية م

 لوظيفيالمسمى ا 5
 7.576 10 وكيل وزارة

 15.909 21 وكيل مساعد

 76.515 101 مدير عام

 %733 701 العدد الكلي
أن قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة الذين يحملون يتبين من الجدول السابق 

في, الذي وهذه النتيجة طبيعية, تتناسب مع الهرم الوظي, %(76.5)نسبتهم ( مدير عام)مسمى 
 .تكون فيه أعداد القيادات العليا أقل من أعداد القيادات األقل منهم درجة

 
 :أداة الدراسة

ستبانة من عدد من المحاور, يحتوي كل االللدراسة الحالية, وتتكون  اةكأد ةتم استخدام استبان
يج يحدد منها على مجموعة من الفقرات تبين درجة الموافقة عليها, بحسب مقياس خماسي التدر 

          , وبحيث تعطى الدرجات(كبيرة جدا, كبيرة, متوسطة, قليلة, قليلة جدا)درجة الموافقة 
 . على الترتيب, مع التأكد من صدق وثبات األداة( 6, 5, 4, 3, 2)

 :كما هو مبين في الجدول التالي, خماسي التدريجليكرت وتم استخدام مقياس 

 (7)جدول رقم 
 التدريج خماسيليكرت مقياس 

 الدرجة
 الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 إلى من إلى من
 35.99 20.00 1.79 1.00 قليلة جدا

 51.99 36.00 2.59 1.80 قليلة

 67.99 52.00 3.39 2.60 متوسطة

 83.99 68.00 4.19 3.40 جيدة

 100.00 84.00 5.00 4.20 كبيرة جدا
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 :وتم تقسيم االستبانة إلى قسمين, وهما
 .بقطاع غزة الحكومة الفلسطينية واقع تأهيل قيادات الدولة فييهدف إلى قياس  :القسم األول
 .بقطاع غزةالحكومة الفلسطينية  يهدف إلى قياس مستوى تحقيق الحكم الرشيد في :القسم الثاني

 :صدق أداة الدراسة
 صدق المحكمين: 

, من ((1)ملحق رقم ) تصاصمن المحكمين من ذوى االخ( 34)تم عرض االستبانة على عدد 
انتماء الفقرات و وضوح تعليمات االستبانة, و أجل التأكد من سالمة الصياغة اللغوية لالستبانة, 

ألبعاد االستبانة, ومدى صالحية هذه األداة لقياس األهداف المرتبطة بهذه الدراسة, وبذلك تم 
 .التأكد من صدق المحكمين

 صدق االتساق الداخلي: 
االستبانة, وفقرات االتساق الداخلي من خالل إيجاد معامالت االرتباط لمحاور تم حساب صدق 

 :ةول التالياكما هو موضح في الجد
 (8)جدول رقم 

 بقطاع غزة الحكومة الفلسطينية واقع تأهيل قيادات الدولة فيمعامالت االرتباط لمحاور 
 Sigقيمة  معامل االرتباط عدد الفقرات المحور م

 1.111 0.861 6 تدريبيةالدورات ال 3
 1.111 0.669 5 الندوات وورش العمل 4

 1.111 0.682 6 المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية 1

 1.111 0.889 5 البعثات الخارجية 2

 بقطاع غزة الحكومة الفلسطينية واقع تأهيل قيادات الدولة فيأن محاور يتبين من الجدول السابق 
 تتتمتــع بمعــامال محــاورهــذه الدالــة إحصــائيا, وهــذا يــدل علــى أن جميــع تتمتــع بمعــامالت ارتبــاط 

 .يةصدق عال
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 (9)جدول رقم 
 بقطاع غزة مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينيةمعامالت االرتباط لمحاور 

 Sigقيمة  معامل االرتباط عدد الفقرات المحور م

 1.111 0.882 6 معيار المشاركة 3
 1.111 0.560 5 يار سيادة القانونمع 4

 1.111 0.583 6 معيار الشفافية 1

 1.111 0.460 5 معيار االستجابة 2

 1.111 0.655 5 معيار التوافق 5

 1.111 0.576 5 معيار المساواة والعدالة 6

 1.111 0.617 5 معيار الكفاءة والفعالية 2

 1.111 0.722 5 معيار المساءلة 8

 1.111 0.701 5 ة االستراتيجيةمعيار الرؤي 9

بقطـاع  مستوى تحقيق الحكم الرشـيد فـي الحكومـة الفلسـطينيةأن محاور يتبين من الجدول السابق 
تتمتــــع  هــــذه المحــــاورتتمتــــع بمعــــامالت ارتبــــاط دالــــة إحصــــائيا, وهــــذا يــــدل علــــى أن جميــــع غــــزة 

 .يةصدق عال تبمعامال
 :ثبات أداة الدراسة

 باخالثبات بطريقة ألفا كرون: 
, كما هو مبين "ألفا كرونباخ تمعامال"لقد تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل حساب قيمة 

 :ةول التاليافي الجد
 (10)جدول رقم 

 بقطاع غزة واقع تأهيل قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينيةلمحاور ألفا كرونباخ  تمعامال
 معامل ألفا كرونباخ المحور م

 0.843 ريبيةالدورات التد 3

 0.561 الندوات وورش العمل 4

 0.729 المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية 1

 0.845 البعثات الخارجية 2

  0.909 

واقع تأهيل قيادات الدولة في لمحاور ألفا كرونبا   تأن معاماليتبين من الجدول السابق 
 .في بأغراض الدراسةت, و ةثبات عالي تمعامال يه بقطاع غزة الحكومة الفلسطينية
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 (11)جدول رقم 
 بقطاع غزة مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينيةلمحاور ألفا كرونباخ  تمعامال

 معامل ألفا كرونباخ المحور م

 0.812 معيار المشاركة 1

 0.985 معيار سيادة القانون 4

 0.914 معيار الشفافية 1

 0.864 معيار االستجابة 2

 0.762 ر التوافقمعيا 5

 0.638 معيار المساواة والعدالة 6

 0.947 معيار الكفاءة والفعالية 2

 0.872 معيار المساءلة 8

 0.739 معيار الرؤية االستراتيجية 9

  0.927 

مستوى تحقيق الحكم الرشيد لمحاور القسم ألفا كرونبا   تأن معاماليتبين من الجدول السابق 
 .في بأغراض الدراسةت, و ةثبات عالي تمعامال يه بقطاع غزة ةفي الحكومة الفلسطيني

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية: 
االرتباط بطريقة التجزئة النصفية,  تلقد تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل حساب معامال

 :ةول التالياكما هو مبين في الجد
 (12)جدول رقم 

واقع تأهيل قيادات الدولة في الحكومة لمحاور  نصفيةاالرتباط بطريقة التجزئة ال تمعامال
 بقطاع غزة الفلسطينية

 المحور م
 معامل االرتباط

 بعد التعديل قبل التعديل

 0.847 0.734 الدورات التدريبية 3

 0.911 0.837 الندوات وورش العمل 4
 0.852 0.742 المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية 1

 0.968 0.938 ةالبعثات الخارجي 2

  0.681 0.811 

واقع تأهيل قيادات الدولة في الحكومة لمحاور االرتباط  تأن معاماليتبين من الجدول السابق 
 .في بأغراض الدراسةت, و ةعالي ثبات تمعامال يه بقطاع غزة الفلسطينية
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 (13)جدول رقم 
حكم الرشيد في الحكومة مستوى تحقيق اللمحاور  االرتباط بطريقة التجزئة النصفية تمعامال

 بقطاع غزة الفلسطينية

 المحور م
 معامل االرتباط

 بعد التعديل قبل التعديل

 0.933 0.875 معيار المشاركة 1

 0.843 0.729 معيار سيادة القانون 4

 0.855 0.746 معيار الشفافية 1

 0.830 0.710 معيار االستجابة 2

 0.911 0.836 معيار التوافق 5

 0.895 0.810 ر المساواة والعدالةمعيا 6

 0.847 0.734 معيار الكفاءة والفعالية 2

 0.911 0.837 معيار المساءلة 8

 0.852 0.742 معيار الرؤية االستراتيجية 9

  0.756 0.861 

مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة لمحاور االرتباط  تأن معاماليتبين من الجدول السابق 
 .في بأغراض الدراسةت, و ةعالي ثبات تمعامال يه قطاع غزةب الفلسطينية

 
 :األساليب اإلحصائية المستخدمة

( SPSS)ولإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 One-Wayاختبار , T-Test, اختبار المتوسط الحسابي, االنحراف المعياري, الوزن النسبي)

ANOVAار , اختبLSD )في إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة للدراسة. 
, بما يعني أن للدراسةفي اختبار كل الفروض اإلحصائية %( 95)وقد تم استخدام درجة ثقة 

 ., وهي النسبة المناسبة لطبيعة الدراسة%(5)احتمال الخطأ يساوي 
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 :خطوات الدراسة
 :لدراسةفي إعداد هذه ا تم إتباع الخطوات التالية

 .االطالع على الدراسات السابقة في مجال الدراسة, وتلخيصها والتعليق عليها .6
 .االطالع على اإلطار النظري في مجال الدراسة .5
 ., والتحقق من صدقها وثباتها(االستبانة)بناء أداة الدراسة  .4
 .اختيار مجتمع وعينة الدراسة .3
 .توزيع أدوات الدراسة على عينة الدراسة وتجميعها .2
 .ليل البيانات وعرضها في جداول والتعقيب عليهاتح .1
 .تفسير النتائج ومناقشتها, وصياغة التوصيات والمقترحات .3
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 البيانات واختبار الفرضيات تحليل: السادسالفصل 
 

 المقدمة 
 تحليل البيانات: أوال 
 اختبار الفرضيات: ثانيا 
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 واختبار الفرضيات البيانات تحليل: السادسالفصل 
 

 :المقدمة
نتائج واقع تأهيل قيادات , وسيتم عرض البيانات واختبار الفرضيات تحليليتناول هذا الفصل 

مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة  الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة, وكذلك نتائج
 ., ثم اختبار الفرضياتالفلسطينية بقطاع غزة

 
 :لبياناتا تحليل: أوال

 :واقع تأهيل قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة تحليل بيانات
باستخدام المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي, كما هو مبين في ولقد تم اإلجابة 

 :ةالتالي الجداول
 (14)جدول رقم 

 واقع تأهيل قيادات الدولةمحاور الوزن النسبي ل
 الترتيب الوزن النسبي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور م
 2 71.364 0.730 3.568 الدورات التدريبية 3

 1 73.485 0.764 3.674 الندوات وورش العمل 4

 4 68.106 0.742 3.405 المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية 1

 3 69.773 0.862 3.489 البعثات الخارجية 2

  70.568 0.706 3.528 المجموع 

 :أن يتبين من الجدول السابق
 متوســـط حســـابي جـــاء ب واقـــع تأهيـــل قيـــادات الدولـــة فـــي الحكومـــة الفلســـطينية بقطـــاع غـــزة
 (.70.568)وزن نسبي و ( 3.528)

رجـة وهذه النتيجة تبـين أن واقـع تأهيـل قيـادات الدولـة فـي الحكومـة الفلسـطينية بقطـاع غـزة جـاء بد
ذلـك إلـى االهتمـام بالتأهيـل مـن قبـل الحكومـة الفلسـطينية بقطـاع غـزة مـن خــالل  وقـد يرجـع, جيـدة

, إداراتها ذات العالقـة, وأيضـا إلـى اهتمـام قيـادات الدولـة بتطـوير أنفسـهم علـى الصـعيد الشخصـي
االرتقـاء وألن هذه المناصب العليـا فـي الدولـة تتطلـب مهـارات كثيـرة, ممـا يـدفع قيـادات الدولـة إلـى 

التــي ( 5112أبــو زعيتــر, ), وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة بأنفســهم, حتــى يتمتعــوا بهــذه المهــارات
بينـت أن درجــة ممارسـة مــديري المـدارس الثانويــة فـي محافظــات غـزة للمهــارات القياديـة مــن وجهــة 

متوســـط التــي أشــارت إلــى أن ( Goley, 2005)نظــر معلمــيهم, كانــت بدرجــة عاليــة, ودراســة 
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, وتختلـف مـع لمشتركون في البحث سجل مستوى عـال فـي مهـارات القيـادة فـي المقـاييس الثمانيـةا
التـــي وضـــحت أن درجـــة ممارســـة القيـــادات االداريـــة فـــي الجامعـــات ( 5112أبـــو معمـــر, )دراســـة 

 ة نظــر مــوظفيهم كانــت متوســطة, وكــذلكالفلســطينية بمحافظــات غــزة لتفــويض الســلطة مــن وجهــ
التـــي أظهـــرت النتـــائج انخفـــاض مســـتوى المهـــارات القياديـــة الفنيـــة لـــدى ( 5111البقمـــي, )دراســـة 

 .ضابط الجوازات بمنطقة مكة المكرمة
ومـــن ترتيـــب المحـــاور يتبـــين أن النـــدوات وورشـــات العمـــل هـــي األكثـــر اســـتخداما, تليهـــا الـــدورات 

الــذي  قليــلقصــر مــدة تنفيــذها, والجهــد الالتــدريبي, وقــد يكــون ذلــك لســهولة تنفيــذ هــذه النشــاطات, و 
 .تتطلبه بالنسبة للنشاطات األخرى, وألنها تعقد في غزة, وال تحتاج للسفر خارجها

ويتبـين أيضــا أن البعثــات الخارجيـة حــازت الترتيــب الثالـث, وقــد يرجــع ذلـك إلــى اإلغــالق المتكــرر 
لمعبـــر رفـــح, وصـــعوبة الســـفر إلـــى خـــارج غـــزة, للمشـــاركة فـــي البعثـــات الخارجيـــة, أمـــا المـــؤتمرات 

علميــة واأليــام الدراســية, فقــد جــاءت فــي المرتبــة األخيــرة, وقــد يعــود ذلــك بســبب انشــغال القيــادات ال
 .الحكومية في أعمالهم ومهامهم واألعباء الكثرة الملقاة على عاتقهم

 (15)جدول رقم 
 الدورات التدريبية محورلالوزن النسبي 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 الترتيب النسبي

1 
تشارك قيادات الدولة في العديد من الدورات 

 التدريبية
3.477 0.961 69.545 4 

 1 77.576 0.801 3.879 وجد أهمية كبيرة للمواد التدريبيةت 2

تقوم الحكومة الفلسطينية باستضافة مدربين من  3
 الدولةالخارج لتدريب قيادات 

2.977 1.088 59.545 6 

4 
ومة الفلسطينية بتحديد االحتياجات تقوم الحك

 الدولةالتدريبية لقيادات 
3.356 0.997 67.121 5 

5 
تستخدم األساليب والتقنيات الحديثة في دورات 

 قيادات الدولة
3.485 0.895 69.697 3 

تضيف الدورات المعرفة والمهارة واالتجاهات  6
 لقيادات الدولة

3.659 0.780 73.182 2 

  71.364 0.730 3.568 المجموع 
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 :أنيتبين من الجدول السابق 
 متوســـط حســـابي ب تجـــاء (وجـــد أهميـــة كبيـــرة للمـــواد التدريبيـــةت) ي فقـــرةالترتيـــب األول هـــ
 (.77.576)وزن نسبي و ( 3.879)
  تقوم الحكومة الفلسطينية باستضافة مدربين من الخارج لتـدريب ) ي فقرةه األخيرالترتيب

, وقـد يرجـع ذلـك إلـى (59.545)وزن نسـبي و ( 2.977)حسـابي  متوسـطب تجـاء (الدولـةقيادات 
غالق المعابر الذي يعاني منه قطاع غزة, وعدم تمكن الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة  الحصار وا 

 .الدولةمدربين من الخارج لتدريب قيادات من استضافة 
  محـور فـي  زةواقع تأهيل قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غوبشكل عام فإن
 (.71.364)وزن نسبي و ( 3.568)متوسط حسابي جاء ب( الدورات التدريبية)

الــــدورات )فــــي محــــور  أي أن واقــــع تأهيــــل قيــــادات الدولــــة فــــي الحكومــــة الفلســــطينية بقطــــاع غــــزة
يدل على اهتمام قيادات الدولة فـي الحكومـة الفلسـطينية بقطـاع  لكوذ, جيدةجاء بدرجة ( التدريبية

وتزيـد مـن خبـراتهم فـي مجـاالت  ق بالدورات التدريبية, التي تنمـي مهـاراتهم واتجاهـاتهمغزة باالتحا
 .عملهم
التي يرى فيها كل من المدربين والمتدربين أن البرامج الحالية ( 5114القحطاني, )دراسة  وأشارت

رت دراسة وأظه, تسهم بدرجة عالية في بناء الصفات والمهارات القيادية الالزمة للطلبة العسكريين
الفنيـــة, )ارتفـــاع درجـــة أهميـــة الحاجـــة التدريبيـــة علـــى أبعـــاد المهـــارات القياديـــة ( 5111البقمـــي, )

لجميـــع المســـتويات القياديـــة لضـــباط الجـــوازات بمنطقـــة مكـــة المكرمـــة, مـــع ( واإلنســـانية, واإلداريـــة
صـت بضـرورة التفاوت النسبي لدرجة أهمية بعـض المهـارات تبعـًا الخـتالف المسـتوى القيـادي, وأو 

لمسـتويات القياديـة, تبعـًا عقد دورات تدريبية عاجلـة ومكثفـة علـى جميـع المهـارات القياديـة لجميـع ا
قلـة ( 5114المطيري, )الحتياج كل مستوى قيادي وفقًا لآللية المقترحة من الباحث, وترى دراسة 

عــدد الضــباط الــذين حصــلوا علــى دورات تــدريب إداريــة, باإلضــافة إلــى قصــر المــدة الزمنيــة لهــذه 
لعاليـة لممارسـة المهـارات بالمحافظـة علـى الدرجـة ا( 5112أبو زعيتـر, )الدورات, وأوصت دراسة 

ـــاء  ـــرامج تدريبيـــة أثن القياديـــة لـــدى مـــديري المـــدارس الثانويـــة فـــي محافظـــات غـــزة, وذلـــك بإعـــداد ب
بتصـميم بـرامج تدريبيـة لمـديري ( 5113أوليـاء, )الخدمة, تأخذ صفة االستمرارية, وأوصت دراسة 

واعتمــاد أســلوب التــدريب الــذاتي المـدارس والــوكالء والمعلمــين والمشــرفين, لتنميــة قــدراتهم القياديــة, 
 .في التدريب اإلبداعي للقيادات التربوية
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 (16)جدول رقم 
 الندوات وورش العمل محورلالوزن النسبي 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 1 73.636 0.804 3.682 الندوات والمحاضرات بعقد الدولةتقوم قيادات  1

في حضور الندوات  الدولةتشارك قيادات  2
 والمحاضرات وورش العمل

3.636 0.885 72.727 3 

الوزارات قيادات الدولة في تجمع ورش العمل  3
 المختلفة ذات العالقة

3.598 0.855 71.970 4 

4 
ذو  والحكوميتجمع ورش العمل القطاع الخاص 

 لتبادل الخبرات العالقة
3.538 0.984 70.758 5 

تتناول الندوات والمحاضرات وورش العمل أساليب  5
 المختلفة تطوير العمل واألداء في الوزارات

3.667 0.897 73.333 2 

  73.485 0.764 3.674 المجموع 

 :أنيتبين من الجدول السابق 
 متوسـط ب تجـاء (النـدوات والمحاضـرات بعقـد الدولـةتقـوم قيـادات ) ي فقرةالترتيب األول ه

 (.73.636)وزن نسبي و ( 3.682)حسابي 
  لتبادل  ذو العالقة والحكوميتجمع ورش العمل القطاع الخاص ) ي فقرةه األخيرالترتيب

 (.70.758)وزن نسبي و ( 3.538)متوسط حسابي ب تجاء (الخبرات
  محـورفـي  واقع تأهيل قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزةوبشكل عام فإن 
 (.73.485)وزن نسبي و ( 3.674)متوسط حسابي جاء ب( لعملالندوات وورش ا)

النـدوات وورش )فـي محـور  أي أن واقع تأهيل قيـادات الدولـة فـي الحكومـة الفلسـطينية بقطـاع غـزة
ذلـك بطبيعـة العمـل داخـل الحكومـة الفلسـطينية بقطـاع  وتفسـر الباحثـة, جيـدةبدرجـة  جـاء( العمل

ررة بســبب االحــتالل, ممــا يحــتم عليهــا زيــادة نشــاطها غــزة, التــي تعــيش حالــة طــوارئ وأزمــات متكــ
, إضـــافة إلـــى أن هـــذه النشـــاطات وتقيـــيم أداءهـــا, وذلـــك مـــن خـــالل النـــدوات وورش العمـــل وغيرهـــا

تجمع الجهود واألفكار, من ذوي الخبرة واالختصاص, وتنير الطريـق نحـو رؤى مسـتقبلية أفضـل, 
 .وحل للمشكالت التي تعاني منها الحكومة والدولة

إلى ضرورة التوسع في استخدام األساليب الحديثة للتدريب ( 5112الوهيبي, )وأشارت دراسة 
انية, األبحاث المباريات اإلدارية, دراسة الحاالت, تمثيل األدوار, الزيارات الميد: القيادي مثل

ضرورة العمل على زيادة معرفة المجتمع بمفهوم ب( 5112أبو نعمة, ), وأوصت دراسة العلمية
ضرورة االهتمام بالتدريب والتعليم من خالل ورشات العمل, الندوات, المؤتمرات, , و الحكم الرشيد
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شراك المجتمع المحلي بوضع برنامج متكامل لتدريب ( 5112الوهيبي, ), وأوصت دراسة وا 
الطلبة على تنمية المهارات القيادية ال عن طريق إخضاعهم لمحاضرات دراسية فقط, كما هو 

ن, ولكن عن طريق المؤتمرات والندوات الهادفة والمختصرة من أجل تفجير الطاقات متبع اآل
الكامنة والمهارات لدى الطلبة, وتصحيح مسار اتجاهاتهم, بما يتناسب مع األساليب الحديثة 

 .ألنماط السلوك القيادي المثالية
 (17)جدول رقم 

 لدراسيةالمؤتمرات العلمية واأليام امحور لالوزن النسبي 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

1 
في المؤتمرات العلمية واأليام  الدولةتشارك قيادات 

 والخارج الدراسية في الداخل
3.439 0.902 68.788 3 

تتناول المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية المشكالت  2
 لفةالتي تعاني منها الوزارات المخت

3.591 0.828 71.818 1 

3 
تتضمن المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية تجارب 

 الدول الناجحة
3.500 0.953 70.000 2 

4 
يتم العمل بالتوصيات التي تخرج بها المؤتمرات 

 العلمية واأليام الدراسية
3.250 1.080 65.000 5 

5 
يتم استضافة باحثين من الخارج للمشاركة في 

 العلمية في الداخل المؤتمرات
3.205 1.068 64.091 6 

6 

تتناول المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية 
موضوعات حديثة وأساليب جديدة لتطوير العمل 

 واألداء

3.371 0.805 67.424 4 

  68.106 0.742 3.405 المجموع 

 :أنيتبين من الجدول السابق 
 لمية واأليام الدراسـية المشـكالت التـي تعـاني تتناول المؤتمرات الع) ي فقرةالترتيب األول ه

 (.71.818)وزن نسبي و ( 3.591)متوسط حسابي ب تجاء (منها الوزارات المختلفة
  يـــتم استضـــافة بـــاحثين مـــن الخـــارج للمشـــاركة فـــي المـــؤتمرات ) ي فقـــرةهـــ األخيـــرالترتيـــب

 (.64.091)وزن نسبي و ( 3.205)متوسط حسابي ب تجاء (العلمية في الداخل
 فـي محـور  واقع تأهيل قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزةل عام فإن وبشك
 (.68.106)وزن نسبي و ( 3.405)متوسط حسابي جاء ب( المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية)

فـــي محـــور  وهـــذا يـــدل علـــى أن واقـــع تأهيـــل قيـــادات الدولـــة فـــي الحكومـــة الفلســـطينية بقطـــاع غـــزة
حـرص الحكومـة علـى إعـادة وقد يود ذلـك ل, جيدةبدرجة  جاء( واأليام الدراسية المؤتمرات العلمية)
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تأهيل قيادات الدولة في جميع المجاالت, وما تضفيه المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية مـن تقـدم 
 .في العملية اإلدارية, وتحقيقه لمستويات الحكم الرشيد

امل لتدريب الطلبة على تنمية المهارات وضع برنامج متك( 5112الوهيبي, )وأشارت دراسة 
القيادية ال عن طريق إخضاعهم لمحاضرات دراسية فقط, كما هو متبع اآلن ولكن عن طريق 
المؤتمرات والندوات الهادفة والمختصرة من أجل تفجير الطاقات الكامنة والمهارات لدى الطلبة 

 .ألنماط السلوك القيادي المثاليةوتصحيح مسار اتجاهاتهم بما يتناسب مع األساليب الحديثة 
 (18)جدول رقم 

 البعثات الخارجية محورلالوزن النسبي 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 5 63.636 1.111 3.182 في البعثات الخارجية الدولةتشارك قيادات  1

2 
استفادة كبيرة  البعثات الخارجيةتحقق 

 لمشاركين فيهال
3.538 0.992 70.758 3 

الخبرات من الدول  البعثات الخارجيةتنقل  3
 األخرى

3.561 0.918 71.212 2 

4 
اتفاقيات تعاون  إلىقيادات الحكومة  تتوصل

 مشتركة مع الدول األخرى
3.258 1.046 65.152 4 

رسالة الحكومة والشعب  الدولةتنقل قيادات  5
 ىالفلسطيني للدول األخر 

3.795 0.963 75.909 1 

  69.773 0.862 3.489 المجموع 

 :أنيتبين من الجدول السابق 
 رســالة الحكومــة والشــعب الفلســطيني للــدول  الدولــةتنقــل قيــادات ) ي فقــرةالترتيــب األول هــ

, وهــذا مــن بــاب حمــل الهــم (75.909)وزن نســبي و ( 3.795)متوســط حســابي ب تجــاء (األخــرى
ـــة الوطنيـــة مـــن ق ـــادات الحكومـــة الفلســـطينية فـــي التواصـــل مـــع اآلخـــرين ونقـــل الهـــم واألمان بـــل قي

 .الفلسطيني لهم
  متوســط ب تجــاء (فــي البعثــات الخارجيــة الدولــةتشــارك قيــادات ) ي فقــرةهــ األخيــرالترتيــب

 .(63.636)وزن نسبي و ( 3.182)حسابي 
  محـورفـي  ةواقع تأهيل قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غز وبشكل عام فإن 
 (.69.773)وزن نسبي و ( 3.489)متوسط حسابي جاء ب( البعثات الخارجية)
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, ألن البعثـــات قيـــادات الدولـــة فـــي الحكومـــة الفلســـطينية بقطـــاع غـــزةقلـــة مشـــاركة  وتعـــزو الباحثـــة
الرســـمية تكـــون عـــن طريـــق الـــرئيس الفلســـطيني ووزارة الخارجيـــة ومـــا يتبعهـــا مـــن ســـفراء, ونتيجـــة 

قيادات الدولـة فـي الحكومـة الفلسـطينية بقطـاع ي بين جناحي الوطن, فال تستطيع االنقسام السياس
 .من المشاركة في هذه البعثات الخارجية غزة

 :مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزةتحليل بيانات 

كما هو مبين في ولقد تم اإلجابة باستخدام المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي, 
 :الجداول التالية

 (19)جدول رقم 
 مستوى تحقيق الحكم الرشيدالوزن النسبي لمحاور 

 الترتيب الوزن النسبي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور م
 9 69.091 0.797 3.455 معيار المشاركة 3

 5 75.076 0.724 3.754 معيار سيادة القانون 4

 7 74.697 0.768 3.735 معيار الشفافية 1

 1 78.409 0.673 3.920 معيار االستجابة 2

 3 76.970 0.642 3.848 معيار التوافق 5

 6 74.924 0.770 3.746 معيار المساواة والعدالة 6

 4 75.303 0.658 3.765 معيار الكفاءة والفعالية 2

 8 73.182 0.804 3.659 معيار المساءلة 8

 2 77.879 0.682 3.894 معيار الرؤية االستراتيجية 9

  73.485 0.596 3.674 المجموع 

 :أنيتبين من الجدول السابق 
  مســتوى تحقيــق الحكــم الرشــيد فــي الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزة جــاء بمتوســط حســابي
 (.73.485)ووزن نسبي ( 3.674)

, جيـدةجـاء بدرجـة  د في الحكومة الفلسطينية بقطـاع غـزةمستوى تحقيق الحكم الرشيوهذا يبين أن 
تحـــرص علـــى تنفيـــذ القـــوانين واتبـــاع  الحكومـــة الفلســـطينية بقطـــاع غـــزةألن  ذلـــك وتفســـر الباحثـــة

المعيفــــات الكثيـــرة التــــي اإلجـــراءات القانونيـــة واســــتغالل المـــوارد بقــــدر اإلمكـــان, علـــى الــــرغم مـــن 
التـي أشـارت إلـى أن تطبيقـات ( 5164مطيـر, )سـة , وتختلـف هـذه النتيجـة مـع دراتعترض عملهـا

التـــي ( 5166موســـى, )الحكـــم الرشـــيد فـــي الـــوزارات الفلســـطينية هـــي تطبيقـــات متوســـطة, ودراســـة 
أن تطبيق العمليـات المتعلقـة باإلصـالح اإلداري والحكـم الرشـيد فـي الـوزارات الفلسـطينية يـتم بينت 

أن واقــع تطبيــق مبــادئ الحكــم الرشــيد حت التــي وضــ( 5161الحلبيــة, ), ودراســة بدرجــة متوســطة
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ن الدرجـــــة الكليـــــة التـــــي تقـــــول بــــأ( 5111أحمــــد, ), ودراســـــة وعالقتــــه بالفاعليـــــة كانــــت متوســـــطة
 .لالستجابة على مجاالت مؤشرات الحكم الصالح كانت متوسطة

, وهــذا يظهــر حــرص الحكومــة الفلســطينية علــى تلبيــة فيمــا جــاءت االســتجابة فــي المرتبــة األولــى
مشـاركة فـي وقد جاءة الياجات, سواء للعاملين فيها من جهة, أو المواطنين من جهة أخرى, االحت

المرتبة األخيرة, وقد يعود ذلك إلى الظروف المحيطة بعمل الحكومة الفلسطينية, وعملها فـي ظـل 
األزمــات والتحــوالت المحليــة واإلقليميــة والعالميــة, التــي تــؤثر علــى عملهــا, وتجعلــه يســير ضــمن 

 .رات معينة, ال تنسجم مع الواقع والطبيعيةمسا
 (20)جدول رقم 

 معيار المشاركة محورلالوزن النسبي 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

1 
تعتمد الوزارة نهج تقديم النصح واإلرشاد واالبتعاد 

 عن أسلوب الرقابة المحكمة
3.545 0.814 70.909 2 

2 
تدعم التقاليد التنظيمية االنتقال من اإلدارة 

 التقليدية إلى اإلدارة بطريقة المشاركة
3.538 0.868 70.758 3 

3 
تستثمر الوزارة مخزون الذكاء اإلنساني لدى 

 الموظفين في تحقيق أهدافها
3.424 0.857 68.485 5 

4 
يتوفر في الوزارة نظام معلومات يقدم تغذية 

 األداء راجعة فورية عن
3.470 0.851 69.394 4 

5 
يتوفر في الوزارة قيادة ديناميكية قادرة على 

 التفاف الوزارة حول رؤية مشتركة
3.621 0.870 72.424 1 

6 
يوجد تمثيل منظم لجميع المستويات في عملية 

 صناعة القرار
3.364 0.991 67.273 6 

  69.091 0.797 3.455 المجموع 

 :أنبق يتبين من الجدول السا
  يتـوفر فـي الـوزارة قيـادة ديناميكيـة قـادرة علـى التفـاف الـوزارة حـول )الترتيب األول هي فقرة

 (.72.424)ووزن نسبي ( 3.621)جاءت بمتوسط حسابي ( رؤية مشتركة
  ( يوجد تمثيل منظم لجميع المستويات في عمليـة صـناعة القـرار)الترتيب األخير هي فقرة

 (.67.273)ووزن نسبي ( 3.364)جاءت بمتوسط حسابي 
  الفلســطينية بقطــاع غــزة فــي  مســتوى تحقيــق الحكــم الرشــيد فــي الحكومــةوبشــكل عــام فــإن

 (.69.091)ووزن نسبي ( 3.455)جاء بمتوسط حسابي ( معيار المشاركة)محور 
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محـور مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومـة الفلسـطينية بقطـاع غـزة فـي وهو ما يدل على أن 
يمان الحكومة الفلسطينية بأهمية المشـاركة مـن ذلك يعود إلو , جيدةبدرجة  جاء( ركةمعيار المشا)

جميــع مســـتويات القيــادة فـــي الحكوميــة الفلســـطينية, ولمــا لـــه مــن دور فعـــال فــي تحقيـــق األهـــداف 
 .والنتائج المرجوة
ه عدم سماح المجالس المحلية للمجتمع المحلي وممثلو إلى ( 5112أبو نعمة, )وأشارت دراسة 

بالتركيز على ( 5166حرب, ), وأوصت دراسة على الوثائق والمعلومات والميزانيات االطالعمن 
ضرورة ب( 5166موسى, )تدريب المرؤوسين التخاذ القرارات وتحمل المسؤولية, وأوصت دراسة 

, وأوصت دراسة العمل على تعزيز مبدأ تفويض الصالحيات, والمشاركة بين جميع األطراف
بضرورة إشراك المتدرب في إعداد المنهج والبرنامج المخصص إلعداد وتنمية ( 5112الوهيبي, )

االهتمام بتوزيع قنوات االتصال بين المدارس ب( Chapin, 2001)وأوصت دراسة القائد األمني, 
 .بعضها البعض سواء على المستوى األفقي أو الرأسي
 (21)جدول رقم 

 القانونمعيار سيادة  محورلالوزن النسبي 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

1 
 الخاصة والمالية اإلدارية المعامالت جميع تتم

 بها الخاصة الداخلية لألنظمة وفقاً  بأنشطة الوزارة
3.992 0.777 79.848 1 

 2 76.061 0.984 3.803 يسود القانون على الجميع دون استثناء 2

 3 75.606 0.885 3.780 القوانين الحماية الكاملة لحقوق اإلنسان توفر 3

4 
يوجد في الوزارة نظام شكاوى مكتوب ومعلن 

 للمواطنين
3.758 0.997 75.152 4 

5 
يوجد توافق بين المستويات اإلدارية المختلفة 

 على قواعد التنافس( العليا, الوسطى, والدنيا)
3.515 0.895 70.303 5 

  75.076 0.724 3.754 المجموع 

 :أنيتبين من الجدول السابق 
  بأنشـطة الـوزارة الخاصـة والماليـة اإلداريـة المعـامالت جميـع تـتم)الترتيب األول هـي فقـرة 

 (.79.848)ووزن نسبي ( 3.992)جاءت بمتوسط حسابي ( بها الخاصة الداخلية لألنظمة وفقاً 
  العليـا, الوسـطى, )ات اإلدارية المختلفة يوجد توافق بين المستوي)الترتيب األخير هي فقرة

 (.70.303)ووزن نسبي ( 3.515)جاءت بمتوسط حسابي ( على قواعد التنافس( والدنيا
  مســتوى تحقيــق الحكــم الرشــيد فــي الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزة فــي وبشــكل عــام فــإن

 .(75.076)ووزن نسبي ( 3.754)جاء بمتوسط حسابي ( معيار سيادة القانون)محور 
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محـور مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومـة الفلسـطينية بقطـاع غـزة فـي وهو ما يدل على أن 
ذلك بتقدير الحكومة الفلسطينية وقياداتها  وتعزو الباحثة, جيدةبدرجة  جاء( معيار سيادة القانون)

ويات لألهميــة الكبــرى لســيادة القــانون فــي جميــع الــوزارات الفلســطينبة فــي غــزة علــى جميــع المســت
 .اإلدارية دون تمييز, وذلك ألهميتها في تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية

عدم وجود نظام مالي أو إداري مقر ومعتمد مع وصف وظيفي ( 5112أبو نعمة, )وترى دراسة 
االلتزام باألنظمة والمدونات التي تنادي بتطبيق ( 5111أحمد, ), وأوصت دراسة واضح للوظائف

 .لحكم الصالحمبادئ ا
 (22)جدول رقم 

 معيار الشفافية محورلالوزن النسبي 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

1 
تسعى الوزارة إلى تمكين المواطنين من أداء 

 أدوارهم وتحمل مسئولياتهم نحو الوزارة
3.788 0.847 75.758 3 

2 
كل مبسط يسمح بأداء تتم إجراءات العمل بش

 األنشطة دون تعقيد من قبل الموظفين
3.864 0.749 77.273 2 

3 
تقوم الوزارة بتنمية القيم الدينية واألخالقية في 

 محاربة الفساد
3.992 0.805 79.848 1 

4 
تحمي الوزارة من يكشف التجاوزات واالنحرافات 

 بداخلها
3.735 1.018 74.697 5 

5 
الوعي لدى المواطنين في تسعى الوزارة لنشر 

 محور توفر الشفافية في مختلف مناحي الحياة
3.742 0.807 74.848 4 

تتبنى الوزارة خلق ثقافة تنظيمية أساسها الوضوح  6
 واإلفصاح وحرية التعبير

3.682 0.876 73.636 6 

  74.697 0.768 3.735 المجموع 

 :أنيتبين من الجدول السابق 
  ( تقــوم الــوزارة بتنميــة القــيم الدينيــة واألخالقيــة فــي محاربــة الفســاد)ة الترتيــب األول هــي فقــر

 (.79.848)ووزن نسبي ( 3.992)جاءت بمتوسط حسابي 
  تتبنــى الــوزارة خلــق ثقافــة تنظيميــة أساســها الوضــوح واإلفصــاح )الترتيــب األخيــر هــي فقــرة

 (.73.636)ووزن نسبي ( 3.682)جاءت بمتوسط حسابي ( وحرية التعبير
 مســتوى تحقيــق الحكــم الرشــيد فــي الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزة فــي ل عــام فــإن وبشــك

 (.74.697)ووزن نسبي ( 3.735)جاء بمتوسط حسابي ( معيار الشفافية)محور 
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ــة محــور مســتوى تحقيــق الحكــم الرشــيد فــي الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزة فــي أن  وتــرى الباحث
دل على حرص قيادات الحكومـة علـى مبـدأ تطبيـق مبـدأ , مما يجيدةبدرجة  جاء( معيار الشفافية)

فــي منافســات مــع مؤسســات فــي دول أخــرى فــي الفــوز فــي تطبيــق مبــدأ  الشــفافية والنزاهــة والــدخول
 .الشفافية, وهو معيار مهم من معايير الحكم الرشيد التي تؤمن بها الحكومة

, ق الشـــفافية بشـــكل نســـبيأن وزارة الماليـــة تعمـــل علـــى تطبيـــ( 5161الحلبيـــة, )ووضـــحت دراســـة 
ـــق الشـــفافية ( 5112أبـــو نعمـــة, )وتـــرى دراســـة  ـــى أهميـــة تطبي ـــة المبحـــوثين يؤكـــدون عل أن غالبي

قلـــة اهتمـــام المجـــالس المحليـــة بتطـــوير آليـــات لتطبيـــق الشـــفافية والمســـاءلة ومحاربـــة , و والمســـاءلة
 .في تطبيق اإلعالن الصريح عن الوظائف اً ضعف, وأن هناك الفساد

 (23)جدول رقم 

 معيار االستجابة محورلالوزن النسبي 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

1 
توفر الوزارة بيئة عمل تضمن احترام كرامة 

 المواطنين
4.015 0.751 80.303 1 

 2 79.394 0.819 3.970 توفر الوزارة بيئة عمل تضمن احترام كرامة موظفيها 2

 3 78.030 0.730 3.902 يتم تقديم الخدمة للجمهور بشكل منظم 3

4 
تضع الوزارة كل اإلجراءات الالزمة لتلبية احتياجات 

 أصحاب المصلحة
3.750 0.755 75.000 5 

5 
تطور الوزارة أنشطتها بشكل مستمر بما يزيد من 

 جودة الخدمة المقدمة للجمهور
3.826 0.767 76.515 4 

  78.409 0.673 3.920 المجموع 

 
 :أنيتبين من الجدول السابق 

  جــاءت ( تــوفر الـوزارة بيئــة عمــل تضـمن احتــرام كرامـة المــواطنين)الترتيـب األول هــي فقـرة
 (.80.303)ووزن نسبي ( 4.015)بمتوسط حسابي 

  تضـع الـوزارة كـل اإلجـراءات الالزمـة لتلبيـة احتياجـات أصـحاب )الترتيب األخير هي فقـرة
 (.75.000)ووزن نسبي ( 3.750)ت بمتوسط حسابي جاء( المصلحة

  مســتوى تحقيــق الحكــم الرشــيد فــي الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزة فــي وبشــكل عــام فــإن
 (.78.409)ووزن نسبي ( 3.920)جاء بمتوسط حسابي ( معيار االستجابة)محور 
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سـطينية بقطـاع مسـتوى تحقيـق الحكـم الرشـيد فـي الحكومـة الفليـدل علـى أن  أن ذلك وترى الباحثة
تجابة الحكومــــة لطلبــــات , حيــــث أن اســــجيــــدةبدرجــــة  جــــاء( معيــــار االســــتجابة)محــــور غــــزة فــــي 

 .المواطنين تعزز الحكم الرشيد الصالح
بــــالتركيز علــــى ال مركزيــــة الســــلطة لتمكــــين المســــتويات الــــدنيا ( 5166حــــرب, )وأوصــــت دراســــة 

ضـرورة العمـل علـى تعزيـز مبـدأ ب( 5166موسـى, )بالمنظمة من اتخـاذ القـرارات, وأوصـت دراسـة 
 .تفويض الصالحيات, والمشاركة بين جميع األطراف
 (24)جدول رقم 

 معيار التوافق محورلالوزن النسبي 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

1 
تؤكد الوزارة على التوافق بين العاملين رغم اختالف 

 ية والمعرفيةمشاربهم الثقاف
3.841 0.686 76.818 2 

2 
تستثمر الوزارة حاالت االختالف في وجهات النظر في 

 طرح البدائل المتنوعة في صناعة القرار
3.606 0.718 72.121 4 

3 
يتحقق مبدأ اإلجماع حول إحدى القضايا رغم 

 االختالف في القيم الشخصية بين العاملين
3.598 0.708 71.970 5 

 3 74.697 0.828 3.735 وزارة إلى تقريب وجهات النظر بين الموظفينتعمد ال 4

5 
تساعد الوزارة على منع النزاعات التي تضر بمصلحة 

 العمل
3.856 0.783 77.121 1 

  76.970 0.642 3.848 المجموع 

 :أنيتبين من الجدول السابق 
  ( تضــر بمصــلحة العمــلتســاعد الــوزارة علــى منــع النزاعــات التــي )الترتيــب األول هــي فقــرة

 (.77.121)ووزن نسبي ( 3.856)جاءت بمتوسط حسابي 
  يتحقـق مبـدأ اإلجمـاع حـول إحـدى القضـايا رغـم االخـتالف فـي )الترتيـب األخيـر هـي فقـرة

 (.71.970)ووزن نسبي ( 3.598)جاءت بمتوسط حسابي ( القيم الشخصية بين العاملين
  الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزة فــي مســتوى تحقيــق الحكــم الرشــيد فــي وبشــكل عــام فــإن

 (.76.970)ووزن نسبي ( 3.848)جاء بمتوسط حسابي ( معيار التوافق)محور 
معيــار )محــور مســتوى تحقيــق الحكــم الرشــيد فــي الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزة فــي  وقــد جــاء
إلى فهم واضح  التوافق بين العاملين والقيادة العليا يؤدي وذلك يدل على أن, جيدةبدرجة ( التوافق

 .للصالحيات والمسؤوليات, وتحقيق أهداف الحكومة بشكل أفضل
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ضـــــرورة العمـــــل علـــــى تعزيـــــز مبـــــدأ تفـــــويض الصـــــالحيات, ب( 5166موســـــى, )وأوصـــــت دراســـــة 
بضرورة تهيئة المنا  المناسب ( 5112الوهيبي, ), وأوصت دراسة والمشاركة بين جميع األطراف

بيـق أفكـار جديـدة وتقبـل أسـاليب وطـرق متطـورة فـي مجـال لجعل المتدرب على استعداد كامـل لتط
 .تنمية المهارات القيادية

 (25)جدول رقم 
 المساواة والعدالة محورللفقرات الوزن النسبي 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 2 75.152 0.883 3.758 يتم تشجيع اإلبداع من كال الجنسين في الوزارة 1

2 
توجد في الوزارات ترتيبات خاصة للتعامل مع ذوي 

 االحتياجات الخاصة
3.333 1.031 66.667 5 

تتوافر الموضوعية في تقديم خدمات الوزارة لكافة  3
 فئات المجتمع

3.833 0.802 76.667 1 

4 
تتساوى فرص الترقي للموظفين في الوزارة من كال 

 الجنسين 
3.659 0.898 73.182 4 

يتحقق األمن االجتماعي في الوزارة لكال الجنسين  5
 بالتساوي

3.735 0.846 74.697 3 

  74.924 0.770 3.746 المجموع 

 :أنيتبين من الجدول السابق 
  ــــب األول هــــي فقــــرة ــــي تقــــديم خــــدمات الــــوزارة لكافــــة فئــــات )الترتي تتــــوافر الموضــــوعية ف

 (.76.667)نسبي ووزن ( 3.833)جاءت بمتوسط حسابي ( المجتمع
  توجد في الوزارات ترتيبات خاصة للتعامل مع ذوي االحتياجات )الترتيب األخير هي فقرة

 (.66.667)ووزن نسبي ( 3.333)جاءت بمتوسط حسابي ( الخاصة
  مســتوى تحقيــق الحكــم الرشــيد فــي الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزة فــيوبشــكل عــام فــإن 

 (.74.924)ووزن نسبي ( 3.746)ء بمتوسط حسابي جا( معيار المساواة والعدالة)محور 
محــور مســتوى تحقيــق الحكــم الرشــيد فــي الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزة فــي أن  وتعــزو الباحثــة

يتحقق  ألنه من خالل تطبيق معيار المساواة والعدالة, جيدةبدرجة  جاء( معيار المساواة والعدالة)
 .بالتساوي لكال الجنسين اتاألمن االجتماعي في الوزار 

, وأوصت كذلك ةنيدتالنتائج المتعلقة بالمساواة جاءت مأن ( 5161الحلبية, )وترى دراسة 
 .دون تمييز الجميعتحقيق العدالة مع ب
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 (26)جدول رقم 

 الكفاءة والفعالية محورللفقرات الوزن النسبي 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

1 
يتم استثمار الموارد المادية المتاحة في سبيل تحقيق 

 األهداف
3.917 0.710 78.333 1 

 1 78.333 0.731 3.917 يتم تقييم انجازات الوزارة بشكل دوري 2

3 
بتنفيذ  المرتبطة والعامة الخاصة األهداف الوزارة تحقق
 4 75.606 0.734 3.780 التنموية والمشاريع البرامج

4 
مار الموارد البشرية المتاحة لتحقيق يتم استث
 األهداف

3.811 0.821 76.212 3 

5 
يوجد تطابق بين النتائج المحققة واألهداف 

 المرسومة
3.614 0.826 72.273 5 

  75.303 0.658 3.765 المجموع 

 :أنيتبين من الجدول السابق 
  ( سـبيل تحقيـق األهـداف يتم اسـتثمار المـوارد الماديـة المتاحـة فـي)الترتيب األول هي فقرة

ووزن نســـبي ( 3.917)جـــاءت بمتوســـط حســـابي ( يـــتم تقيـــيم انجـــازات الـــوزارة بشـــكل دوري)وفقـــرة 
(78.333.) 
  جـاءت ( يوجـد تطـابق بـين النتـائج المحققـة واألهـداف المرسـومة)الترتيب األخير هي فقـرة

 (.72.273)ووزن نسبي ( 3.614)بمتوسط حسابي 
  الحكــم الرشــيد فــي الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزة فــي  مســتوى تحقيــقوبشــكل عــام فــإن

 (.75.303)ووزن نسبي ( 3.765)جاء بمتوسط حسابي ( معيار الكفاءة والفعالية)محور 
مسـتوى تحقيـق الحكـم الرشـيد فـي الحكومـة الفلسـطينية بقطـاع يـدل علـى أن  أن ذلك وترى الباحثة

 ألن تطبيــق معيــار الكفــاءة والعدالــة, جيــدة بدرجــة جــاء( معيــار الكفــاءة والفعاليــة)محــور غــزة فــي 
 .المادية المتاحة في سبيل تحقيق األهدافو  البشرية استثمار الموارديؤدي إلى 

نقـص خبـرة أعضـاء لجنـة المراجعـة بجانـب عـدم كفـاءة ( Cohe et. al., 2002)وتـرى دراسـة 
أبـــو )وصـــت دراســـة , وأاللجنـــة فـــي أداء وظائفهـــا وفـــي حـــل خالفـــات مراجـــع الحســـابات مـــع اإلدارة

أبـو )بإعداد برامج تدريبية أثناء الخدمة, تأخذ صفة االسـتمرارية, وأوصـت دراسـة ( 5112زعيتر, 
ذلــك مــن خــالل ربــط الكفــاءة فــي ممارســة الســلطات المفوضــة لهــم بحــوافز ماديــة ( 5112معمــر, 

حليـــة العمـــل علـــى زيـــادة كفـــاءة وفعاليـــة الهيئـــات الم( 5111أحمـــد, )ومعنويـــة, وأوصـــت دراســـة 
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بإجراء دراسة تتضمن وضـع بـرامج تدريبيـة إداريـة ( 5114المطيري, ), وأوصت دراسة وأعضائها
 خاصة تناسب العسكريين وقياس مدى فائدتها في الرفع من كفاءة الضباط

 (27)جدول رقم 

 معيار المساءلة محورلالوزن النسبي 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 نسبيال

 الترتيب

1 
 في والمساءلة للرقابة مناسبا نظاماً  الوزارة تمتلك

 اإلدارية مختلف المستويات
3.826 0.878 76.515 2 

2 
تهدف النشاطات التدريبية إلى تعميم ثقافة المساءلة 

 4 72.576 0.886 3.629 وبيان متطلباتها ومنافعها

3 
 أفراد متخصصين الستقبال المنا  الوزارة توفر

  خارجية رقابية هيئات ولجانو 
3.841 0.827 76.818 1 

4 
السلطة المخولة للعاملين متاحة بالقدر الذي يسمح 

 لهم القيام بمسؤولياتهم
3.689 0.743 73.788 3 

5 
يوجد قناعة لدى العاملون بعدالة تطبيق الجزاءات 

 5 69.848 0.937 3.492 التي يتلقونها

  73.182 0.804 3.659 المجموع 

 :أنيتبين من الجدول السابق 
  وهيئـات ولجـان أفـراد متخصصـين السـتقبال المنـا  الـوزارة تـوفر)الترتيب األول هي فقرة 

 (.76.818)ووزن نسبي ( 3.841)جاءت بمتوسط حسابي ( خارجية رقابية
  يوجـــد قناعــــة لــــدى العـــاملون بعدالــــة تطبيـــق الجــــزاءات التــــي )الترتيـــب األخيــــر هـــي فقــــرة

 (.69.848)ووزن نسبي ( 3.492)ت بمتوسط حسابي جاء( يتلقونها
  مســتوى تحقيــق الحكــم الرشــيد فــي الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزة فــي وبشــكل عــام فــإن

 (.73.182)ووزن نسبي ( 3.659)جاء بمتوسط حسابي ( معيار المساءلة)محور 
محــور ة فــي مســتوى تحقيــق الحكــم الرشــيد فــي الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــز أن  وتفســر الباحثــة

أفــــراد  الســــتقبال المنــــا  تــــوفر, بــــأن الحكومــــة الفلســــطينية جيــــدةبدرجــــة  جــــاء( معيــــار المســــاءلة)
بتطبيـق العدالـة والمسـاءلة والشـفافية فـي  ا, إيمانـا منهمـخارجيـة رقابية وهيئات ولجان متخصصين

 .تطبيق الحكم الرشيد على جميع المستويات
ية المبحوثين يؤكدون على أهمية تطبيق الشفافية أن غالب( 5112أبو نعمة, )وأشارت دراسة 

 .والمساءلة
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 (28)جدول رقم 

 معيار الرؤية االستراتيجية محورلالوزن النسبي 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

1 
توجد رؤية إستراتيجية توحد منظور الوزارة 

 والجمهور للتنمية والتقدم
3.841 0.750 76.818 4 

تعمل الوزارة على دراسة نقاط القوة والضعف في  2
 البيئة الداخلية لديها

3.803 0.851 76.061 5 

3 
توجد خطة تشغيلية واضحة للوزارة منبثقة من 

 الخطة اإلستراتيجية
4.045 0.719 80.909 1 

4 
تتالءم رؤية الوزارة مع السياق التاريخي والثقافي 

 للمجتمع
3.932 0.764 78.636 3 

توجد خطة إستراتيجية واضحة للوزارة مرتبطة  5
 برؤيتها

3.947 0.785 78.939 2 

  77.879 0.682 3.894 المجموع 

 :أنيتبين من الجدول السابق 
  ـــــرة ـــــب األول هـــــي فق ـــــوزارة منبثقـــــة مـــــن الخطـــــة )الترتي توجـــــد خطـــــة تشـــــغيلية واضـــــحة لل

 (.80.909)زن نسبي وو ( 4.045)جاءت بمتوسط حسابي ( اإلستراتيجية
  تعمل الوزارة على دراسة نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية )الترتيب األخير هي فقرة

 (.76.061)ووزن نسبي ( 3.803)جاءت بمتوسط حسابي ( لديها
  مســتوى تحقيــق الحكــم الرشــيد فــي الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزة فــي وبشــكل عــام فــإن

 (.77.879)ووزن نسبي ( 3.894)جاء بمتوسط حسابي ( يجيةمعيار الرؤية االسترات)محور 
معيــار )محــور مســتوى تحقيــق الحكــم الرشــيد فــي الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزة فــي  وقــد جــاء

ــديها رؤى وخطــط اســتراتيجية جيــدةبدرجــة  جــاء( الرؤيــة االســتراتيجية , ألن الحكومــة الفلســطينية ل
 ., وتحاول تطبيقها قدر المستطاعبين شقي الوطن واضحة, وذلك رغم وجود االحتالل واالنقسام

استحداث إدارة مختصة بتنمية الموارد البشرية في الهيكل ب( 5165نعيم, )وأوصت دراسة 
والمخولة بوضع الخطط والسياسات الفاعلة لتنمية  المسئولةالتنظيمي للوزارة, بحيث تكون الجهة 

بضرورة ( 5112الوهيبي, ), وأوصت دراسة سنوياً  الموارد البشرية, وأن تقوم بمراجعتها وتقييمها
وضع خطة خاصة لتنمية المهارات القيادية لدى طالب دبلوم العلوم األمنية بكلية الملك فهد 

 .األمنية
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 :اختبار الفرضيات: ثانيا
 : الفرضية األولى

 ت الدولةتأهيل قيادا واقعبين ( α≤0.05)توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
الدورات التدريبية, الندوات وورش العمل, ) من خالل بقطاع غزةالحكومة الفلسطينية  في

تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة ومستوى  ,(, البعثات الخارجيةالمؤتمرات العلمية واأليام الدراسية
المساواة, الشفافية, المسائلة, سيادة القانون, المشاركة, ) من خالل الفلسطينية بقطاع غزة

 (.االستجابة, التوافق, الفعالية والكفاءة, الرؤية اإلستراتيجية
الحكومة الفلسطينية  في تأهيل قيادات الدولة واقع حساب معامالت االرتباط بين محاور ولقد تم

, كما هو تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزةمستوى ومحاور   بقطاع غزة
 :ةالتالي لامبين في الجدو 

 :محور الدورات التدريبية
 (29)جدول رقم 

 تحقيق الحكم الرشيد و  الدورات التدريبيةلمحور اختبار سبيرمان 
 Sigقيمة  معامل االرتباط المحور م

 1.111 1.546 معيار المشاركة 3

 1.111 1.111 معيار سيادة القانون 4

 1.111 1.235 معيار الشفافية 1

 1.111 1.429 عيار االستجابةم 2

 1.111 1.161 معيار التوافق 5

 1.111 1.496 معيار المساواة والعدالة 6

 1.111 1.135 معيار الكفاءة والفعالية 2

 1.111 1.186 معيار المساءلة 8

 1.111 1.161 معيار الرؤية االستراتيجية 9

 30333 3.211 المجموع 

 :أنيتبين من الجدول السابق 
 مستوى تحقيـق الحكـم الرشـيد فـي  ومحاور الدورات التدريبية محوربين  االرتباطعامالت م

هي معامالت ارتباط طردية وذات داللـة إحصـائية, أي أنـه توجـد  الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة
واقــع تأهيــل بــين متوســط التقــديرات ل( α≤0.05)عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة 

ومتوســــط  (فــــي محــــور الــــدورات التدريبيــــة) ولــــة فــــي الحكومــــة الفلســــطينية بقطــــاع غــــزةقيــــادات الد
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أي أن هنـاك مسـتوى  ,لمستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطـاع غـزةالتقديرات 
جيــد مــن الــدورات التدريبيــة التــي تشــارك فيهــا قيــادات الدولــة, وأن لهــا عالقــة إيجابيــة مــع مســتوى 

 .الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزةتحقيق الحكم 

 :الندوات وورش العنملمحور 
 (30)جدول رقم 

 تحقيق الحكم الرشيد و  الندوات وورش العمللمحور اختبار سبيرمان 
 Sigقيمة  معامل االرتباط المحور م

 1.111 1.286 معيار المشاركة 3

 1.111 1.141 معيار سيادة القانون 4

 1.111 1.141 معيار الشفافية 1

 1.111 1.442 معيار االستجابة 2

 1.111 1.139 معيار التوافق 5

 1.111 1.481 معيار المساواة والعدالة 6

 1.111 1.123 معيار الكفاءة والفعالية 2

 1.111 1.369 معيار المساءلة 8

 1.111 1.411 معيار الرؤية االستراتيجية 9

 3.333 3.281 المجموع 

 :أنيتبين من الجدول السابق 
  مستوى تحقيق الحكـم الرشـيد  ومحاور الندوات وورش العمل محوربين  االرتباطمعامالت

هــي معــامالت ارتبــاط طرديــة وذات داللــة إحصــائية, أي أنــه  فـي الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزة
واقــع ط التقــديرات لبــين متوســ( α≤0.05)توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة 

 (فـــي محـــور النـــدوات وورش العمـــل) تأهيـــل قيـــادات الدولـــة فـــي الحكومـــة الفلســـطينية بقطـــاع غـــزة
, أي أن لمســـتوى تحقيـــق الحكـــم الرشـــيد فـــي الحكومـــة الفلســـطينية بقطـــاع غـــزةومتوســـط التقـــديرات 

عالقـــة  التــي تشـــارك فيهـــا قيـــادات الدولـــة, وأن لهـــا النـــدوات وورش العمـــلهنــاك مســـتوى جيـــد مـــن 
 .إيجابية مع مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة
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 :المؤتمرات العلمية واأليام الدراسيةمحور 
 (31)جدول رقم 

 تحقيق الحكم الرشيد و  المؤتمرات العلمية واأليام الدراسيةلمحور اختبار سبيرمان 
 Sig قيمة معامل االرتباط المحور م

 1.111 1.542 معيار المشاركة 3

 1.111 1.131 معيار سيادة القانون 4

 1.111 1.231 معيار الشفافية 1

 1.111 1.156 معيار االستجابة 2

 1.111 1.111 معيار التوافق 5

 1.111 1.453 معيار المساواة والعدالة 6

 1.111 1.142 معيار الكفاءة والفعالية 2

 1.111 1.186 معيار المساءلة 8

 1.111 1.418 معيار الرؤية االستراتيجية 9

 30333 3.211 المجموع 

 :أنيتبين من الجدول السابق 
  مسـتوى تحقيـق  ومحـاور المـؤتمرات العلميـة واأليـام الدراسـية محوربين  االرتباطمعامالت

ـــة وذات الحكـــم الرشـــيد فـــي الحكومـــة الفلســـطينية بقطـــاع غـــزة ـــاط طردي داللـــة  هـــي معـــامالت ارتب
بـين متوسـط ( α≤0.05)إحصائية, أي أنه توجد عالقة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة 

فــي محــور المــؤتمرات ) واقــع تأهيــل قيــادات الدولــة فــي الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزةالتقــديرات ل
الفلسـطينية لمستوى تحقيق الحكم الرشـيد فـي الحكومـة ومتوسط التقديرات  (العلمية واأليام الدراسية

أي أن هنــاك مســتوى جيــد مــن المــؤتمرات العلميــة واأليــام الدراســية التــي تشــارك فيهــا  ,بقطــاع غــزة
قيــادات الدولــة, وأن لهــا عالقــة إيجابيــة مــع مســتوى تحقيــق الحكــم الرشــيد فــي الحكومــة الفلســطينية 

 .بقطاع غزة
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 :البعثات الخارجيةمحور 
 (32)جدول رقم 

 تحقيق الحكم الرشيد و  لمحور البعثات الخارجيةاختبار سبيرمان 
 Sigقيمة  معامل االرتباط المحور م

 1.111 1.528 معيار المشاركة 3

 1.111 1.128 معيار سيادة القانون 4

 1.111 1.212 معيار الشفافية 1

 1.111 1.426 معيار االستجابة 2

 1.111 1.491 معيار التوافق 5

 1.111 1.492 ساواة والعدالةمعيار الم 6

 1.111 1.138 معيار الكفاءة والفعالية 2

 1.111 1.238 معيار المساءلة 8

 1.111 1.524 معيار الرؤية االستراتيجية 9

 30333 3.370 المجموع 

 :أنيتبين من الجدول السابق 
  لرشـيد فـي مستوى تحقيق الحكم ا ومحاور البعثات الخارجية محوربين  االرتباطمعامالت

هي معامالت ارتباط طردية وذات داللـة إحصـائية, أي أنـه توجـد  الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة
واقــع تأهيــل بــين متوســط التقــديرات ل( α≤0.05)عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة 

 ومتوســــط (فـــي محـــور البعثـــات الخارجيـــة) قيـــادات الدولـــة فـــي الحكومـــة الفلســـطينية بقطــــاع غـــزة
أي أن هنـاك مسـتوى  ,لمستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطـاع غـزةالتقديرات 
التــي تشــارك فيهــا قيــادات الدولــة, وأن لهــا عالقــة إيجابيــة مــع مســتوى  البعثــات الخارجيــةجيــد مــن 

 .تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة
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 :يادات الدولةتأهيل قمجموع محاور واقع 
 (33)جدول رقم 

 تحقيق الحكم الرشيد و واقع تأهيل قيادات الدولة اختبار سبيرمان ل
 Sigقيمة  معامل االرتباط المحور م

 1.111 1.618 معيار المشاركة 3

 1.111 1.183 معيار سيادة القانون 4

 1.111 1.224 معيار الشفافية 1

 1.111 1.112 الستجابةمعيار ا 2

 1.111 1.122 معيار التوافق 5

 1.111 1.111 معيار المساواة والعدالة 6

 1.111 1.162 معيار الكفاءة والفعالية 2

 1.111 1.263 معيار المساءلة 8

 1.111 1.512 معيار الرؤية االستراتيجية 9

 30333 3.318 المجموع 

 :أنيتبين من الجدول السابق 
 مستوى تحقيق الحكم الرشـيد فـي  ومحاور البعثات الخارجية محوربين  االرتباط معامالت

هي معامالت ارتباط طردية وذات داللـة إحصـائية, أي أنـه توجـد  الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة
واقــع تأهيــل بــين متوســط التقــديرات ل( α≤0.05)عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة 

ومتوســــط  (فـــي محـــور البعثـــات الخارجيـــة) الحكومـــة الفلســـطينية بقطــــاع غـــزةقيـــادات الدولـــة فـــي 
 .لمستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزةالتقديرات 

الـــدورات التدريبيـــة, النـــدوات وورش : )بمحـــاوره المختلفـــةتأهيـــل قيـــادات الدولـــة يـــدل علـــى أن  وهـــذا
تحقيــق  يســاهم بشــكل كبيــر فــي, (اســية, البعثــات الخارجيــةالعمــل, المــؤتمرات العلميــة واأليــام الدر 

ن قيادات الدولة حينما يتم تأهيلهم وتدريبهم, فإنهم سوف يتمتعون بمهارات ك ألذل, و الحكم الرشيد
ومفــاهيم وقــيم, تمكــنهم مــن تحقيــق أداءهــم بشــكل أفضــل, مــن خــالل اتبــاع اإلجــراءات والسياســات 

( 5164مطيـر, )وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة  الرشـيد, الصحيحة, مما يساهم فـي تحقيـق الجكـم
التــي بينــت وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة ذات داللــة إحصــائية بــين معــايير الحكــم الرشــيد واألداء 

أن التـــي وضـــحت ( 5161الحلبيـــة, )اإلداري فـــي الـــوزارات الفلســـطينية بمحافظـــات غـــزة, ودراســـة 
التـي ( 5111أحمـد, ), ودراسـة لفاعلية كانت متوسطةواقع تطبيق مبادئ الحكم الرشيد وعالقته با

يوجــــد عالقــــة طرديــــة موجبــــة دالــــة إحصــــائيًا بــــين اطــــالع أعضــــاء الهيئــــات المحليــــة أشــــرات أنــــه 
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الفلســطينية علــى القــوانين واألنظمــة الخاصــة بهيئــاتهم وواقــع الحكــم الصــالح فــي هــذه الهيئــات, إذ 
ودراســتها  ,لفلســطينية علــى القــوانين واألنظمــةكلمــا زاد مســتوى اطــالع أعضــاء الهيئــات المحليــة ا
 .كلما زاد االلتزام بمبادئ الحكم الصالح والتوجه نحوه

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند ومن هنا يمكن قبول هذه الفرضية التي تنص على أنه 
ة من بقطاع غز الحكومة الفلسطينية  في تأهيل قيادات الدولة واقعبين ( α≤0.05)مستوى الداللة 

 ،(الدورات التدريبية، الندوات، ورشات العمل، المؤتمرات، المحاضرات، البعثات الخارجية)خالل 
الشفافية، المسائلة، )من خالل  تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزةومستوى 

 (.رؤية اإلستراتيجيةسيادة القانون، المشاركة، المساواة، االستجابة، التوافق، الفعالية والكفاءة، ال
 :الفرضية الثانية

واقع تأهيل قيادات الدولة ي ف( α≤0.05)الداللة  ىتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  ال
الجنس, العمر, المؤهل ) :الشخصية التالية اتمتغير لتعزى ل في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة

 .(العلمي, سنوات الخدمة, المسمى الوظيفي
 :متغير الجنسل بالنسبة
 :كما هو مبين في الجدول التالي, (T-Test" )ت"اختبار باستخدام  اختبار هذه الفرضيةولقد تم 

 (34)جدول رقم 
 الجنسلمتغير  تعزى واقع تأهيل قيادات الدولة

 العدد الجنس المحور م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 معياريال

 قيمة
 "ت"

 قيمة
Sig.. 

مستوى 
 الداللة

 الدورات التدريبية 3
 0.727 3.576 125 ذكر

 غير دالة 0.518 0.065
 0.838 3.429 7 أنثى

 الندوات وورش العمل 4
 0.714 3.732 125 ذكر

 غير دالة 3.859 0.064
 0.945 2.643 7 أنثى

1 
المؤتمرات العلمية واأليام 

 الدراسية
 0.720 3.416 125 رذك

 غير دالة 0.699 0.064
 1.113 3.214 7 أنثى

 البعثات الخارجية 2
 0.845 3.508 125 ذكر

 غير دالة 1.092 0.076
 1.144 3.143 7 أنثى

 القسم األول ككل 
 0.691 3.542 125 ذكر

 غير دالة 0.934 0.062
 0.973 3.286 7 أنثى

 1.980( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 130)ند درجة حرية الجدولية ع" ت"قيمة * 
 2.617( = 0.01)وعند مستوى داللة ( 130)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة * 

  :يتبين من الجدول السابق أن
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  واقع تأهيل قيادات الدولة في في  الجدولية" ت"من قيمة  أقلالمحسوبة " ت"أن قيمة
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند عدم وهذا يدل على , الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة

تعزى  واقع تأهيل قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزةفي ( α≤0.05)مستوى داللة 
 .إلى متغير الجنس

قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بأن كال الجنسين من الذكور واإلناث من  وترى الباحثة
على نفس المستوى من التأهيل, وذلك ألن برامج التأهيل تكون لكال  يحصلون بقطاع غزة

التي ( 4134نعيم, )الجنسين, وال تقتصر على أحدهم دون اآلخر, وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع تنمية  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة بينت 

تعزى لمتغير الجنس,  ك لمستوى األداء اإلداري بوزارة التربية والتعليم العاليالموارد البشرية, وكذل
أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين وضحت أالتي ( 4119أبو زعيتر, )ودراسة 

متوسطات تقديرات المعلمين في المدارس الثانوية في محافظات غزة لدرجة ممارسة مديريهم 
أبو معمر, ), ودراسة غير الجنس في مجال المهارات القيادية العامةللمهارات القيادية تعزى لمت

التي أشارت أنه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط تقديرات عينة الدراسة ( 4119
لدرجة ممارسة القيادات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة لتفويض السلطة تعزى 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التي ترى ب( 4118غا, األ), ودراسة لمتغير الجنس
, متوسطات َاراء أفراد العينة القيادية لديهم من حيث درجتي أهميتها وتوافرها تعزى لمتغير الجنس

التي بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات ( 4133حرب, )بينما تختلف مع دراسة 
رات الشخصية والتنظيمية على واقع تفويض السلطة لدى القيادات إفراد العينة حول إثر المتغي
 .اإلدارية تعزى إلى الجنس

  واقع تأهيل قيادات في جميع محاور  الجدولية" ت"من قيمة  أقلالمحسوبة " ت"أن قيمة
وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم وهذا يدل على , الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة

 واقع تأهيل قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزةفي ( α≤0.05)داللة عند مستوى 
 .تعزى إلى متغير الجنس

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  وهنا يمكن قبول هذه الفرضية التي تنص على أنه ال
 زةي واقع تأهيل قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غف( α≤0.05)الداللة  ىمستو 
 .لمتغير الجنستعزى 
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 :متغير العمربالنسبة ل
, كما هو مبين في One-Way ANOVAهذه الفرضية باستخدام اختبار  اختبارولقد تم 

 :الجدول التالي
 (35)جدول رقم 
 العمرلمتغير  تعزى واقع تأهيل قيادات الدولة

 المصدر المحور م
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة 

 الدورات التدريبية 3
 1.362 2 2.724 بين المجموعات

2.616 

 

0.077 

 

غير 
 دالة

 0.521 129 67.162 داخل المجموعات

  131 69.886 المجموع

 العمل الندوات وورش 4
 1.857 2 3.713 بين المجموعات

3.291 

 

0.040 

 
 0.564 129 72.779 داخل المجموعات *دالة

  131 76.492 المجموع

1 
المؤتمرات العلمية واأليام 

 الدراسية

 0.492 2 0.983 بين المجموعات
0.892 

 

0.412 

 

غير 
 دالة

 0.551 129 71.083 داخل المجموعات

  131 72.066 المجموع

 البعثات الخارجية 2
 1.866 2 3.731 بين المجموعات

2.574 

 

0.080 

 

غير 
 دالة

 0.725 129 93.502 داخل المجموعات

  131 97.233 المجموع

 المجموع 

 1.598 2 3.196 بين المجموعات

3.317 

 

0.039 

 
 0.482 129 62.135 داخل المجموعات *دالة

  131 65.331 عالمجمو 

 3.10( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 129, 2)الجدولية عند درجة حرية " ف"قيمة * 
 4.85( = 0.01)وعند مستوى داللة ( 129, 2)الجدولية عند درجة حرية " ف"قيمة * 

 : يتبين من الجدول السابق
  ات الدولــة فــي واقــع تأهيــل قيــادفــي  الجدوليــة" ف"مــن قيمــة  أكبــرالمحســوبة " ف"أن قيمــة

, وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزة
 لمتغيـرتعـزى  واقع تأهيل قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غـزةفي ( α≤0.05)داللة 
 .العمر

تتــراوح أعمــارهم بــين الــذيت  قيــادات الدولــة فــي الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزةأن  الباحثــة وتــرى
 تأهيـل قيـادات الدولـة فـي الحكومـة الفلسـطينية بقطـاع غـزةمتوسط تقديراتهم لواقـع ( سنة 21-51)

كان أكثـر مـن غيـرهم مـن القيـادات الـذين أعمـارهم أقـل وأكثـر مـن ذلـك, وتختلـف هـذه النتيجـة مـع 
جابة التـــــي أظهـــــرت عـــــدم وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية فـــــي اســـــت( 4133حـــــرب, )دراســـــة 
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المبحـــوثين للدراســـة حـــول أثـــر المتغيـــرات الشخصـــية والتنظيميـــة علـــى واقـــع تفـــويض الســـلطة لـــدى 
عــدم وجــود التــي تبــين ( 4118األغــا, ), ودراســة القيــادات اإلداريــة لهــذا المجــال تعــزى إلــى العمــر

ـــديهم مـــن حيـــث درجتـــي  ـــة ل ـــة القيادي ـــين متوســـطات َاراء أفـــراد العين ـــة إحصـــائية ب فـــروق ذات دالل
 .ميتها وتوافرها تعزى لمتغير العمرأه

  واقـع تأهيـل فـي المحـور الثـاني مـن  الجدوليـة" ف"مـن قيمـة  أكبرالمحسوبة " ف"أن قيمة
ـــة فـــي الحكومـــة الفلســـطينية بقطـــاع غـــزة ـــادات الدول ـــة قي ـــى وجـــود فـــروق ذات دالل ـــدل عل , وهـــذا ي

الحكومــة الفلســطينية واقــع تأهيــل قيــادات الدولــة فــي فــي ( α≤0.05)إحصــائية عنــد مســتوى داللــة 
 .العمر لمتغيرتعزى  بقطاع غزة

  في المحور األول والثالث والرابع مـن  الجدولية" ف"من قيمة  أقلالمحسوبة " ف"أن قيمة
وجـود فـروق عـدم , وهـذا يـدل علـى واقع تأهيل قيادات الدولـة فـي الحكومـة الفلسـطينية بقطـاع غـزة

واقــع تأهيــل قيــادات الدولــة فــي الحكومــة فــي  (α≤0.05)ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة 
 .العمر لمتغيرتعزى  الفلسطينية بقطاع غزة

واقع تأهيل قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع وإليجاد الفروقات بين المجموعات في 
 :, كما هو مبين في الجدول التالي(LSD)تعزى لمتغير العمر, تم استخدام اختبار  غزة

 (01)جدول رقم 
 العمرلمتغير  تعزى واقع تأهيل قيادات الدولةفي الفروقات 

 سنة 33أكثر من  سنة 33-23من  سنة 23أقل من  العمر
   3 سنة 23أقل من 

  3 *1.114 سنة 33-23من 
 3- 1.481 1.151 سنة 33أكثر من 

 : يتبين من الجدول السابق
 (ســـنة 21أقـــل مـــن )ومجموعـــة ( ســـنة 51-21مـــن )يوجـــد فروقـــات بـــين مجموعـــة ه أنـــ ,

أن قيـادات الدولـة فـي الحكومـة الفلسـطينية  وتـرى الباحثـة, (سـنة 51-21مـن )ولصالح مجموعـة 
مستوى تقديراتهم لواقع تأهيـل قيـادات الدولـة ( سنة 51-21من )الذين تتراوح أعمارهم  بقطاع غزة

قطــاع غــزة أعلــى مــن غيــرهم, فهــم األكثــر نســب كمــا تقــدم ســابقا, وهــم فــي الحكومــة الفلســطينية ب
 .األكثر فعالية ونشاطا واطالعا على وضع الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  وهنا يمكن رفض هذه الفرضية التي تنص على أنه ال
 ي الحكومة الفلسطينية بقطاع غزةي واقع تأهيل قيادات الدولة فف( α≤0.05)الداللة  ىمستو 
 .لمتغير العمرتعزى 
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 :متغير المؤهل العلميبالنسبة ل
, كما هو مبين في One-Way ANOVAهذه الفرضية باستخدام اختبار  اختبارولقد تم 

 :الجدول التالي
 (37)جدول رقم 

 المؤهل العلميلمتغير  تعزى واقع تأهيل قيادات الدولة

 المصدر المحور م
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة 

 الدورات التدريبية 3
 0.750 2 1.500 بين المجموعات

1.415 0.247 
غير 
 دالة

 0.530 129 68.387 داخل المجموعات

  131 69.886 المجموع

 الندوات وورش العمل 4
 0.813 2 1.625 بين المجموعات

1.400 0.250 
غير 
 دالة

 0.580 129 74.867 داخل المجموعات

  131 76.492 المجموع

1 
المؤتمرات العلمية واأليام 

 الدراسية

 0.211 2 0.423 بين المجموعات

0.381 0.684 
غير 
 دالة

 0.555 129 71.643 مجموعاتداخل ال

  131 72.066 المجموع

 البعثات الخارجية 2
 2.347 2 4.694 بين المجموعات

 0.717 129 92.539 داخل المجموعات *دالة 0.041 3.272

  131 97.233 المجموع

 المجموع 

 1.285 2 2.571 بين المجموعات

2.642 0.075 
غير 
 دالة

 0.487 129 62.760 وعاتداخل المجم

  131 65.331 المجموع

 3.10( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 129, 2)الجدولية عند درجة حرية " ف"قيمة * 
 4.85( = 0.01)وعند مستوى داللة ( 129, 2)الجدولية عند درجة حرية " ف"قيمة * 

 : يتبين من الجدول السابق
  واقــع تأهيــل قيــادات الدولــة فــي فــي  الجدوليــة" ف"ة مــن قيمــ أقــلالمحســوبة " ف"أن قيمــة

وجــود عــدم , وهــذا يــدل علــى وفــي المحــور األول والثــاني والثالــث الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزة
واقـــع تأهيـــل قيـــادات الدولـــة فـــي فـــي ( α≤0.05)فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة 

 .ل العلميالمؤه لمتغيرتعزى  الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة

يحصـلون علـى تأهيـل,  قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غـزةأن جميع  وترى الباحثة
, وذلـــك الهتمـــام الحكومـــة الفلســـطينية بتأهيـــل بغـــض النظـــر عـــن المؤهـــل العلمـــي الـــذي يحملونـــه

مسـتوى قياداتهـا, وايمـان القيـادات أنفسـهم بتطـوير ذاتهـم ومواكبـة الحـديث مـن تطـور وتقـدم علـى ال
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عـدم إلـى التـي أشـارت ( 4134نعيم, ), وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العالمي في جميع المجاالت
بــين متوســطات تقـديرات أفــراد عينــة الدراسـة لواقــع تنميــة المــوارد  إحصـائيةوجـود فــروق ذات داللــة 

, المؤهل العلمي رالبشرية, وكذلك لمستوى األداء اإلداري بوزارة التربية والتعليم العالي تعزى لمتغي
التي ترى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات َاراء أفـراد ( 4118األغا, )ودراسة 

, وتختلــف العينـة القياديـة لـديهم مـن حيــث درجتـي أهميتهـا وتوافرهـا تعــزى لمتغيـر المسـتوى العلمـي
بــات إفـراد العينــة وجــود فـروق ذات داللــة إحصـائية بـين إجاالتـي تبـين ( 4133حــرب, )مـع دراسـة 

حول إثر المتغيرات الشخصية والتنظيمية على واقع تفويض السـلطة لـدى القيـادات اإلداريـة تعـزى 
ت بوجـود فـروق ذات داللـة احصـائية ر االتـي أشـ( 4119أبو معمـر, ), ودراسة إلى المؤهل العلمي

عـــات الفلســـطينية بـــين متوســـط تقـــديرات عينـــة الدراســـة لدرجـــة ممارســـة القيـــادات اإلداريـــة فـــي الجام
 .بمحافظات غزة لتفويض السلطة تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  واقــع فــي المحــور الرابــع مــن القســم  الجدوليــة" ف"مــن قيمــة  أكبــرالمحســوبة " ف"أن قيمــة
, وهـذا يـدل علـى وجـود فـروق ذات داللـة تأهيل قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطـاع غـزة

واقــع تأهيــل قيــادات الدولــة فــي الحكومــة الفلســطينية فــي ( α≤0.05) إحصــائية عنــد مســتوى داللــة
 .المؤهل العلمي لمتغيرتعزى  بقطاع غزة

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  وهنا يمكن قبول هذه الفرضية التي تنص على أنه ال
 زةي واقع تأهيل قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غف( α≤0.05)الداللة  ىمستو 
 .لمتغير المؤهل العلميتعزى 
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 :متغير سنوات الخدمةل بالنسبة
, كما هو مبين في One-Way ANOVAولقد تم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار 

 :الجدول التالي
 (38)جدول رقم 

 سنوات الخدمةلمتغير  تعزى واقع تأهيل قيادات الدولة

 المصدر المحور م
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة 

 الدورات التدريبية 3
 0.943 2 1.886 بين المجموعات

1.789 0.171 
غير 
 دالة

 0.527 129 68.000 داخل المجموعات

  131 69.886 المجموع

 الندوات وورش العمل 4
 0.155 2 0.310 بين المجموعات

0.263 0.769 
غير 
 دالة

 0.591 129 76.182 داخل المجموعات

  131 76.492 المجموع

1 
المؤتمرات العلمية واأليام 

 الدراسية

 0.141 2 0.281 بين المجموعات

0.253 0.777 
غير 
 دالة

 0.556 129 71.785 داخل المجموعات

  131 72.066 المجموع

 البعثات الخارجية 2
 0.281 2 0.562 بين المجموعات

0.375 0.688 
غير 
 دالة

 0.749 129 96.671 داخل المجموعات

  131 97.233 المجموع

 المجموع 

 0.251 2 0.501 بين المجموعات

0.499 0.608 
غير 
 دالة

 0.503 129 64.830 داخل المجموعات

  131 65.331 المجموع

 3.10( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 129, 2)الجدولية عند درجة حرية " ف"قيمة * 
 4.85( = 0.01)وعند مستوى داللة ( 129, 2)الجدولية عند درجة حرية " ف"قيمة * 

 : يتبين من الجدول السابق
  واقــع تأهيــل قيــادات الدولــة فــي فــي  ليــةالجدو " ف"مــن قيمــة  أقــلالمحســوبة " ف"أن قيمــة

وجـود فـروق ذات داللـة عـدم , وهذا يدل على وفي جميع المحاور الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة
واقــع تأهيــل قيــادات الدولــة فــي الحكومــة الفلســطينية فــي ( α≤0.05)إحصــائية عنــد مســتوى داللــة 

 .سنوات الخدمة لمتغيرتعزى  بقطاع غزة
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واقــع تأهيــل قيــادات فــي متوســط التقــديرات لوجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية  عــدم وتــرى الباحثــة
, ألن تأهيـل القيــادات ال سـنوات الخدمـة لمتغيــرتعـزى  الدولـة فـي الحكومـة الفلســطينية بقطـاع غـزة

, بغض النظـر عالقة له بسنوات الخبرة, فجميع القيادات يحصلون على نفس المستوى من التأهي
ي يتمتعون بهـا, وذلـك الهتمـام الحكومـة الفلسـطينية بتأهيـل قياداتهـا, وايمـان عن سنوات الخبرة الت

القيادات أنفسهم بتطوير ذاتهم ومواكبة الحديث من تطور وتقدم على المستوى العـالمي فـي جميـع 
ال يوجـد فـروق ذات التـي تـرى أنـه ( 4119أبـو معمـر, ), وتتفق هذه النتيجـة مـع دراسـة المجاالت

ين متوسط تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسـة القيـادات اإلداريـة فـي الجامعـات داللة احصائية ب
األغــــا, ), ودراســــة الفلســــطينية بمحافظــــات غــــزة لتفــــويض الســــلطة تعــــزى لمتغيــــر ســــنوات الخدمــــة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات َاراء أفـراد العينـة القياديـة التي تبين ( 4118
, بينمــا تختلـف هــذه النتيجــة تــي أهميتهــا وتوافرهـا تعــزى لمتغيــر سـنوات الخبــرةلـديهم مــن حيـث درج

وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين إجابـات إفـراد العينـة  التـي بينـت( 4133حرب, )مع دراسة 
حول إثر المتغيرات الشخصية والتنظيمية على واقع تفويض السـلطة لـدى القيـادات اإلداريـة تعـزى 

أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية التي توضح ( 4119أبو زعيتر, )ودراسة  ,إلى سنوات الخبرة
بين متوسطات تقديرات المعلمين في المدارس الثانوية في محافظات غـزة لدرجـة ممارسـة مـديريهم 

 .للمهارات القيادية تعزى لمتغير سنوات الخدمة

ت داللة إحصائية عند توجد فروق ذا وهنا يمكن قبول هذه الفرضية التي تنص على أنه ال
 ي واقع تأهيل قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزةف( α≤0.05)الداللة  ىمستو 
 .لمتغير سنوات الخدمةتعزى 
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 :متغير المسمى الوظيفيبالنسبة ل
, كما هو مبين في One-Way ANOVAولقد تم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار 

 :ليالجدول التا
 (39)جدول رقم 

 المسمى الوظيفيلمتغير  تعزى واقع تأهيل قيادات الدولة

 المصدر المحور م
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 

 الداللة

 بيةالدورات التدري 3
 4.097 2 8.194 بين المجموعات

8.567 

 

0.000 

 
 0.478 129 61.692 داخل المجموعات *دالة

  131 69.886 المجموع

 الندوات وورش العمل 4
 4.233 2 8.465 بين المجموعات

8.026 

 

0.001 

 
 0.527 129 68.027 داخل المجموعات *دالة

  131 76.492 المجموع

1 
ؤتمرات العلمية واأليام الم

 الدراسية

 3.092 2 6.183 بين المجموعات
6.054 

 

0.003 

 
 0.511 129 65.883 داخل المجموعات *دالة

  131 72.066 المجموع

 البعثات الخارجية 2
 3.955 2 7.910 بين المجموعات

5.712 

 

0.004 

 
 0.692 129 89.323 داخل المجموعات *دالة

  131 97.233 جموعالم

 المجموع 

 3.956 2 7.912 بين المجموعات

8.888 

 

0.000 

 
 0.445 129 57.419 داخل المجموعات *دالة

  131 65.331 المجموع

 3.10( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 129, 2)الجدولية عند درجة حرية " ف"قيمة * 
 4.85( = 0.01)وعند مستوى داللة ( 129, 2)الجدولية عند درجة حرية " ف"قيمة * 

 : يتبين من الجدول السابق
  واقــع تأهيــل قيــادات الدولــة فــي فــي  الجدوليــة" ف"مــن قيمــة  أكبــرالمحســوبة " ف"أن قيمــة

, وهـــذا يـــدل علــى وجـــود فـــروق ذات داللـــة وفـــي جميـــع المحــاور الحكومــة الفلســـطينية بقطـــاع غــزة
قــع تأهيــل قيــادات الدولــة فــي الحكومــة الفلســطينية وافــي ( α≤0.05)إحصــائية عنــد مســتوى داللــة 

 .المسمى الوظيفي لمتغيرتعزى  بقطاع غزة

ـــد مســـتوى داللـــة  وتـــرى الباحثـــة فـــي متوســـط ( α≤0.05)وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عن
المســمى  لمتغيــرتعــزى  واقــع تأهيــل قيــادات الدولــة فــي الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزةالتقــديرات ل
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ن قيــادات الدولــة فــي الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزة هنــا ضــمن مســتويات مختلفــة, أل, الــوظيفي
فمنهم وكيل الوزارة ومـنهم الوكيـل المسـاعد ومـنهم المـدير العـام, وكـل مسـتوى مـنهم قـد يكـون لديـه 

( 4134نعـيم, ), وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة رؤية معينة لواقـع التأهيـل بحسـب موقعـه الـوظيفي
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع تنميـة  إحصائيةجود فروق ذات داللة و التي تبين 

الموارد البشرية, وكذلك لمستوى األداء اإلداري بوزارة التربية والتعليم العالي تعزى لمتغير المسـمى 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين إجابـات التي أشارت إلى ( 4133حرب, ), ودراسة الوظيفي

فــراد العينــة حــول إثــر المتغيــرات الشخصــية والتنظيميــة علــى واقــع تفــويض الســلطة لــدى القيــادات إ
األغـــا, ), وتختلـــف مـــع دراســـة اإلداريـــة تعـــزى إلـــى الجـــنس, والمؤهـــل العلمـــي, والمســـمى الـــوظيفي

ـــة التـــي توضـــح ( 4118 عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات َاراء أفـــراد العين
 .يهم من حيث درجتي أهميتها وتوافرها تعزى لمتغير المسمى الوظيفيالقيادية لد

واقع تأهيل قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع وإليجاد الفروقات بين المجموعات في 
, كما هو مبين في الجدول (LSD)تعزى لمتغير المسمى الوظيفي, تم استخدام اختبار  غزة

 :التالي
 (23)جدول رقم 

 الجنسلمتغير  تعزى واقع تأهيل قيادات الدولةفي الفروقات 
 مدير عام وكيل مساعد وكيل وزارة المسمى الوظيفي

   3 وكيل وزارة
  3 1.416 وكيل مساعد
 3- *1.621- 1.212 مدير عام

 : يتبين من الجدول السابق
 ولصالح مجموعة (وكيل مساعد)ومجموعة ( مدير عام)بين مجموعة ه يوجد فروقات أن ,
, وتعزو الباحثة ذلك بأن الوكالء المساعدون مستوى تقديراتهم لواقع تأهيل قيـادات (وكيل مساعد)

أكبـر مـن المـدراء العـامون, ألنهـم فـي مسـتويات إداريـة  في الحكومة الفلسطينية بقطـاع غـزةالدولة 
 .داد برامج تأهيل القيادات أكثر, ومشاركتهم في إعأعلى

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  وهنا يمكن قبول هذه الفرضية التي تنص على أنه ال
 ي واقع تأهيل قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزةف( α≤0.05)الداللة  ىمستو 
 .لمتغير المسمى الوظيفيتعزى 

 
 
 



92 
 

 :ةثالثالفرضية ال
مستوى تحقيق الحكم في ( α≤0.05)اللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات د

الجنس, العمر, : )الشخصية التالية متغيراتلتعزى ل الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة
 (.المؤهل العلمي, سنوات الخدمة, المسمى الوظيفي

 :متغير الجنسل بالنسبة
كمـا , (T-Test" )ت"عـن طريـق اختبـار , ه الفرضـيةولقد تم اإلجابة على هذا السؤال واختبار هذ

 :هو مبين في الجدول التالي
 (41)جدول رقم 

 الجنسلمتغير  تعزى تحقيق الحكم الرشيدمستوى 

 العدد الجنس المحور م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 "ت"

 قيمة
Sig.. 

 ى الداللةمستو 

 معيار المشاركة 3
 2.319 0.765 3.492 125 ذكر

 

0.022 
 

 *دالة
 1.113 2.786 7 أنثى

 معيار سيادة القانون 4
 2.049 0.705 3.784 125 ذكر

 

0.042 
 

 *دالة
 0.906 3.214 7 أنثى

 معيار الشفافية 1
 1.085 0.777 3.752 125 ذكر

 

0.280 
 

 غير دالة
 0.535 3.429 7 أنثى

 معيار االستجابة 2
 2.009 0.671 3.948 125 ذكر

 

0.047 
 

 *دالة
 0.535 3.429 7 أنثى

 معيار التوافق 5
 0.870 0.653 3.860 125 ذكر

 

0.386 
 

 غير دالة
 0.378 3.643 7 أنثى

 معيار المساواة والعدالة 6
 3.535 0.721 3.800 125 ذكر

 

0.001 
 

 *دالة
 1.035 2.786 7 أنثى

 معيار الكفاءة والفعالية 2
 2.004 0.657 3.792 125 ذكر

 

0.047 
 

 *دالة
 0.488 3.286 7 أنثى

 معيار المساءلة 8
 1.760 0.795 3.688 125 ذكر

 

0.081 
 

 *دالة
 0.852 3.143 7 أنثى

 معيار الرؤية االستراتيجية 9
 1.000 0.691 3.908 125 ذكر

 

0.319 
 

 ر دالةغي
 0.476 3.643 7 أنثى

 القسم الثاني ككل 
 2.127 0.586 3.700 125 ذكر

 

0.035 
 

 *دالة
 0.620 3.214 7 أنثى

 1.980( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 130)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة * 
 2.617( = 0.01)وعند مستوى داللة ( 130)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة * 
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 : يتبين من الجدول السابق
  مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الجدولية في " ت"المحسوبة أكبر من قيمة " ت"أن قيمة

وهذا , في المحور األول والثاني والرابع والسادس والسابع والثامنو  الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة
مستوى تحقيق في ( α≤0.05)يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 .(الذكور), ولصالح تعزى إلى متغير الجنس الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة

لمستوى تحقيق الحكم الرشيد في على من اإلناث أن الذكور لديهم مستوى تقدير أ وترى الباحثة
من الذكور, وهم , وقد يعود ذلك ألن معظم قيادات الحكومة الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة

دالة  اهناك فروقالتي بينت أن ( 4133موسى, ), وتتفق هذه النتيجة مع دراسة المتنفذين فيها
 .الجنس رإحصائيًا في واقع الحكم الرشيد تعزى لمتغي

  الجدولية في المحور الثالث والخامس والتاسع " ت"المحسوبة أقل من قيمة " ت"أن قيمة
وهذا يدل على عدم وجود , في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزةمستوى تحقيق الحكم الرشيد من 

مستوى تحقيق الحكم الرشيد في في ( α≤0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
وهذه المحاور المتعلقة بالمعايير  ,تعزى إلى متغير الجنس الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة

 .معيار الرؤية االستراتيجية معيار الشفافية, معيار التوافق,: التالية

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  وهنا يمكن رفض هذه الفرضية التي تنص على أنه ال
مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع ي ف( α≤0.05)الداللة  ىمستو 
 .الجنسلمتغير تعزى غزة 

 :العمرمتغير ل بالنسبة
, كما هو One-Way ANOVAالفرضية باستخدام اختبار ولقد تم التحقق من صحة هذه 

 :مبين في الجدول التالي
 (42)جدول رقم 

 العمرلمتغير  تعزى تحقيق الحكم الرشيدمستوى 

 المصدر المحور م
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 عاتالمرب

 قيمة
 "ف"

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة 

 معيار المشاركة 3

 3.687 2 7.374 بين المجموعات

 0.588 129 75.853 داخل المجموعات *دالة 0.003 6.270

  131 83.227 المجموع

 معيار سيادة القانون 4

 1.349 2 2.698 بين المجموعات

2.634 0.076 
غير 
 دالة

 0.512 129 66.050 داخل المجموعات

  131 68.748 المجموع
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 معيار الشفافية 1

 1.034 2 2.068 بين المجموعات

1.775 0.174 
غير 
 دالة

 0.583 129 75.152 داخل المجموعات

  131 77.220 المجموع

 معيار االستجابة 2

 0.692 2 1.384 بين المجموعات

1.538 0.219 
غير 
 دالة

 0.450 129 58.031 مجموعاتداخل ال

  131 59.415 المجموع

 معيار التوافق 5

 0.469 2 0.938 بين المجموعات

1.141 0.323 
غير 
 دالة

 0.411 129 53.032 داخل المجموعات

  131 53.970 المجموع

 معيار المساواة والعدالة 6

 0.978 2 1.956 بين المجموعات

1.664 0.193 
غير 

 الةد
 0.588 129 75.793 داخل المجموعات

  131 77.748 المجموع

 معيار الكفاءة والفعالية 2

 0.896 2 1.791 بين المجموعات

2.104 0.126 
غير 
 دالة

 0.426 129 54.928 داخل المجموعات

  131 56.720 المجموع

 معيار المساءلة 8

 2.302 2 4.604 بين المجموعات

 0.621 129 80.055 داخل المجموعات *دالة 0.027 3.709

  131 84.659 المجموع

9 
معيار الرؤية 
 االستراتيجية

 0.626 2 1.253 بين المجموعات

1.352 0.262 
غير 
 دالة

 0.463 129 59.763 داخل المجموعات

  131 61.015 المجموع

 المجموع 

 1.757 2 3.514 بين المجموعات

 0.333 129 42.979 داخل المجموعات *دالة 0.006 5.273

  131 46.492 المجموع

 3.10( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 129, 2)الجدولية عند درجة حرية " ف"قيمة * 
 4.85( = 0.01)وعند مستوى داللة ( 129, 2)الجدولية عند درجة حرية " ف"قيمة * 

 : قيتبين من الجدول الساب
  مستوى تحقيق الحكم الرشيد فـي الجدولية في " ف"المحسوبة أكبر من قيمة " ف"أن قيمة

, وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق ذات فــي المحــور األول والثــامنو  الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزة
مســـتوى تحقيـــق الحكـــم الرشـــيد فـــي الحكومـــة  فـــي( α≤0.05)داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة 

 .تعزى لمتغير العمر اع غزةالفلسطينية بقط
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ـــة ـــرى الباحث ـــة فـــي الحكومـــة الفلســـطينية بقطـــاع غـــزةبـــأن  وت يحصـــلون علـــى نفـــس  قيـــادات الدول
المستوى من التأهيل, وذلك ألن برامج التأهيل تكون لجميع األعمـار, وال تقتصـر علـى عمـرمعين 

 .دون اآلخر
  الثــاني والثالــث والرابــع الجدوليــة فــي المحــور " ف"المحســوبة أقــل مــن قيمــة " ف"أن قيمــة

مســـتوى تحقيــق الحكــم الرشـــيد فــي الحكومــة الفلســـطينية والخــامس والســادس والســـابع والتاســع مــن 
( α≤0.05), وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة بقطاع غزة

 .ر العمرتعزى لمتغي مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزةفي 

مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع وإليجاد الفروقات بين المجموعات في 
 :, كما هو مبين في الجدول التالي(LSD)تعزى لمتغير العمر, تم استخدام اختبار  غزة

 (20)جدول رقم 
 العمرلمتغير  تعزى تحقيق الحكم الرشيدمستوى في الفروقات 

 سنة 33أكثر من  سنة 33-23من  سنة 23أقل من  العمر

   3 سنة 23أقل من 

  3 *1.165 سنة 33-23من 

 3 -1.459 1.316 سنة 33أكثر من 

 : يتبين من الجدول السابق
  (ســـنة 21أقـــل مـــن )ومجموعـــة ( ســـنة 51-21مـــن )أنـــه يوجـــد فروقـــات بـــين مجموعـــة ,

أن قيـادات الدولـة فـي الحكومـة الفلسـطينية  وتـرى الباحثـة, (سـنة 51-21مـن )جموعـة ولصالح م
ــذين تتــراوح أعمــارهم  مســتوى تقــديراتهم لمســتوى تحقيــق الحكــم ( ســنة 51-21مــن )بقطــاع غــزة ال

كمـا تقـدم ســابقا,  ةالرشـيد فـي الحكومــة الفلسـطينية بقطـاع غــزة أعلـى مـن غيــرهم, فهـم األكثـر نســب
 ية ونشاطا واطالعا على وضع الحكومة الفلسطينية بقطاع غزةوهم األكثر فعال

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  وهنا يمكن رفض هذه الفرضية التي تنص على أنه ال
مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع ي ف( α≤0.05)الداللة  ىمستو 

 .لمتغير العمرغزة تعزى 
 :العلمي المؤهلمتغير ل بالنسبة

, كما هو One-Way ANOVAولقد تم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار 
 :مبين في الجدول التالي
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 (44)جدول رقم 
 المؤهل العلميلمتغير  تعزى تحقيق الحكم الرشيدمستوى 

 صدرالم المحور م
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة 

 معيار المشاركة 3

 0.737 2 1.475 بين المجموعات

 0.634 129 81.753 داخل المجموعات غير دالة 0.316 1.164

  131 83.227 المجموع

 معيار سيادة القانون 4

 0.434 2 0.868 بين المجموعات

 0.526 129 67.880 داخل المجموعات غير دالة 0.441 0.825

  131 68.748 المجموع

 معيار الشفافية 1

 0.129 2 0.257 بين المجموعات

 0.597 129 76.962 داخل المجموعات غير دالة 0.806 0.216

  131 77.220 المجموع

 معيار االستجابة 2

 0.138 2 0.276 بين المجموعات

 0.458 129 59.138 داخل المجموعات غير دالة 0.740 0.301

  131 59.415 المجموع

 معيار التوافق 5

 0.405 2 0.810 بين المجموعات

 0.412 129 53.159 داخل المجموعات غير دالة 0.377 0.983

  131 53.970 المجموع

 معيار المساواة والعدالة 6

 0.201 2 0.402 بين المجموعات

 0.600 129 77.346 داخل المجموعات غير دالة 0.716 0.335

  131 77.748 المجموع

 معيار الكفاءة والفعالية 2

 0.419 2 0.839 بين المجموعات

 0.433 129 55.881 داخل المجموعات غير دالة 0.382 0.968

  131 56.720 المجموع

 معيار المساءلة 8

 0.068 2 0.136 بين المجموعات

 0.655 129 84.523 داخل المجموعات غير دالة 0.901 0.104

  131 84.659 المجموع

 معيار الرؤية االستراتيجية 9

 0.186 2 0.372 بين المجموعات

 0.470 129 60.643 داخل المجموعات غير دالة 0.674 0.395

  131 61.015 المجموع

 المجموع 

 0.386 2 0.772 بين المجموعات

 0.354 129 45.720 داخل المجموعات غير دالة 0.339 1.089

  131 46.492 المجموع
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 3.10( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 129, 2)الجدولية عند درجة حرية " ف"قيمة * 
 4.85( = 0.01)وعند مستوى داللة ( 129, 2)الجدولية عند درجة حرية " ف"قيمة * 

 : يتبين من الجدول السابق
  مسـتوى تحقيـق الحكـم الرشـيد فـي الجدولية فـي " ف"المحسوبة أقل من قيمة " ف"أن قيمة

, وهذا يدل على عـدم وجـود فـروق ذات داللـة محاورالفي جميع و  الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة
وى تحقيق الحكم الرشيد فـي الحكومـة الفلسـطينية مستفي ( α≤0.05)إحصائية عند مستوى داللة 

 .تعزى لمتغير المؤهل العلمي بقطاع غزة
لــديهم نفــس مســتوى التقــدير  قيــادات الدولــة فــي الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزةأن  الباحثــة وتــرى

تحقيـق الحكـم ـ وذلك ألن مستوى مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزةل
 .يختلف فيه جميع القيادات بمختلف مؤهالتهم العلمية شيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزةالر 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  وهنا يمكن قبول هذه الفرضية التي تنص على أنه ال
مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع ي ف( α≤0.05)الداللة  ىمستو 

 .ير المرهل العلميلمتغغزة تعزى 
 

 :سنوات الخدمةمتغير ل بالنسبة
, كما هو One-Way ANOVAولقد تم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار 

 :مبين في الجدول التالي
 

 (45)جدول رقم 
 سنوات الخدمةلمتغير  تعزى تحقيق الحكم الرشيدمستوى 

 المصدر المحور م
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة 

 معيار المشاركة 3

 1.170 2 2.341 بين المجموعات

1.866 0.159 
غير 
 دالة

 0.627 129 80.887 داخل المجموعات

  131 83.227 المجموع

 يار سيادة القانونمع 4

 0.419 2 0.838 بين المجموعات

0.796 0.453 
غير 
 دالة

 0.526 129 67.910 داخل المجموعات

  131 68.748 المجموع

 معيار الشفافية 1

 0.540 2 1.081 بين المجموعات

0.915 0.403 
غير 
 دالة

 0.590 129 76.139 داخل المجموعات

  131 77.220 المجموع
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 معيار االستجابة 2

 0.066 2 0.132 بين المجموعات

0.143 0.866 
غير 
 دالة

 0.460 129 59.283 داخل المجموعات

  131 59.415 المجموع

 معيار التوافق 5

 0.177 2 0.354 بين المجموعات

0.426 0.654 
غير 
 دالة

 0.416 129 53.615 داخل المجموعات

  131 53.970 المجموع

 معيار المساواة والعدالة 6

 2.009 2 4.018 بين المجموعات

 0.572 129 73.730 داخل المجموعات *دالة 0.033 3.515

  131 77.748 المجموع

 معيار الكفاءة والفعالية 2

 0.592 2 1.184 بين المجموعات

1.375 0.256 
غير 
 دالة

 0.431 129 55.535 داخل المجموعات

  131 56.720 المجموع

 معيار المساءلة 8

 0.717 2 1.434 بين المجموعات

1.111 0.332 
غير 
 دالة

 0.645 129 83.225 داخل المجموعات

  131 84.659 المجموع

9 
معيار الرؤية 
 االستراتيجية

 0.473 2 0.947 بين المجموعات

1.017 0.365 
غير 
 دالة

 0.466 129 60.068 عاتداخل المجمو 

  131 61.015 المجموع

 المجموع 

 0.419 2 0.838 بين المجموعات

1.184 0.309 
غير 
 دالة

 0.354 129 45.654 داخل المجموعات

  131 46.492 المجموع

 3.10( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 129, 2)الجدولية عند درجة حرية " ف"قيمة * 
 4.85( = 0.01)وعند مستوى داللة ( 129, 2)الجدولية عند درجة حرية " ف"قيمة * 

 : يتبين من الجدول السابق
  مسـتوى تحقيـق الحكـم الرشـيد فـي الجدولية فـي " ف"المحسوبة أقل من قيمة " ف"أن قيمة

والرابـــع والخـــامس والســـابع  والثالـــث فـــي المحـــور األول والثـــانيو  الحكومـــة الفلســـطينية بقطـــاع غـــزة
, وهــــذا يــــدل علــــى عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى داللــــة لثــــامن والتاســــعوا
(α≤0.05 ) تعــزى لمتغيــر  مســتوى تحقيــق الحكــم الرشــيد فــي الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزةفــي

 .سنوات الخدمة

فــي متوســط ( α≤0.05)عــدم وجـود فــروق ذات داللـة إحصــائية عنـد مســتوى داللـة  وتـرى الباحثــة
تعـزى لمتغيـر سـنوات  لمستوى تحقيق الحكم الرشيد فـي الحكومـة الفلسـطينية بقطـاع غـزةرات التقدي
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وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا فـي التي تبين ( 4133موسى, ), وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الخدمة
  .الخدمةسنوات  رواقع عمليات اإلصالح اإلداري من وجهة نظر المبحوثين تعزى لمتغي

  مســتوى الجدوليــة فــي المحــور الســادس مــن " ف"محســوبة أكبــر مــن قيمــة ال" ف"أن قيمــة
, وهـذا يـدل علـى وجـود فـروق ذات داللـة تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع غـزة

مستوى تحقيق الحكم الرشيد فـي الحكومـة الفلسـطينية في ( α≤0.05)إحصائية عند مستوى داللة 
 ., وهذا المحور متعلق بمعيار المساواة والعدالةلخدمةتعزى لمتغير سنوات ا بقطاع غزة

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  وهنا يمكن قبول هذه الفرضية التي تنص على أنه ال
مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع ي ف( α≤0.05)الداللة  ىمستو 

 .لمتغير سنوات الخدمةغزة تعزى 
 

 

 :لمسمى الوظيفيامتغير ل بالنسبة
, كما هو One-Way ANOVAولقد تم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار 

 :مبين في الجدول التالي
 

 (46)جدول رقم 
 المسمى الوظيفيلمتغير  تعزى تحقيق الحكم الرشيدمستوى 

 المصدر محورال م
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة 

 معيار المشاركة 3

 7.976 2 15.953 بين المجموعات

 0.522 129 67.274 داخل المجموعات *دالة 0.000 15.295

  131 83.227 المجموع

 معيار سيادة القانون 4

 2.668 2 5.337 بين المجموعات

 0.492 129 63.411 داخل المجموعات *دالة 0.005 5.429

  131 68.748 المجموع

 معيار الشفافية 1

 4.276 2 8.553 بين المجموعات

 0.532 129 68.667 داخل المجموعات *دالة 0.001 8.034

  131 77.220 المجموع

 معيار االستجابة 2

 2.278 2 4.556 تبين المجموعا

 0.425 129 54.859 داخل المجموعات *دالة 0.006 5.357

  131 59.415 المجموع

 معيار التوافق 5

 1.418 2 2.835 بين المجموعات

 0.396 129 51.135 داخل المجموعات *دالة 0.031 3.576

  131 53.970 المجموع
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 معيار المساواة والعدالة 6

 3.380 2 6.759 المجموعاتبين 

 0.550 129 70.989 داخل المجموعات *دالة 0.003 6.142

  131 77.748 المجموع

 معيار الكفاءة والفعالية 2

 0.978 2 1.955 بين المجموعات

 0.425 129 54.765 داخل المجموعات غير دالة 0.104 2.303

  131 56.720 المجموع

 لمساءلةمعيار ا 8

 3.648 2 7.296 بين المجموعات

 0.600 129 77.363 داخل المجموعات *دالة 0.003 6.083

  131 84.659 المجموع

 معيار الرؤية االستراتيجية 9

 1.560 2 3.119 بين المجموعات

 0.449 129 57.896 داخل المجموعات *دالة 0.034 3.475

  131 61.015 المجموع

 المجموع 

 3.927 2 7.854 بين المجموعات

 0.300 129 38.638 داخل المجموعات *دالة 0.000 13.112

  131 46.492 المجموع

 3.10( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 129, 2)الجدولية عند درجة حرية " ف"قيمة * 
 4.85( = 0.01) وعند مستوى داللة( 129, 2)الجدولية عند درجة حرية " ف"قيمة * 

 : يتبين من الجدول السابق
  مستوى تحقيق الحكم الرشيد فـي الجدولية في " ف"المحسوبة أكبر من قيمة " ف"أن قيمة

فــي المحــور األول والثــاني والثالــث والرابــع والخــامس والســادس و  الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزة
( α≤0.05)صـائية عنـد مسـتوى داللـة , وهذا يدل على وجـود فـروق ذات داللـة إحوالثامن والتاسع

تعـــزى لمتغيـــر المســـمى  مســـتوى تحقيـــق الحكـــم الرشـــيد فـــي الحكومـــة الفلســـطينية بقطـــاع غـــزةفـــي 
 .الوظيفي

ـــد مســـتوى داللـــة  وتـــرى الباحثـــة فـــي متوســـط ( α≤0.05)وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عن
المسـمى تعـزى لمتغيـر  ع غزةلمستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاالتقديرات 
وجود فروق دالة إحصائيًا في التي تبين ( 4133موسى, )وتتفق هذه النتيجة مع دراسة , الوظيفي

وكذكلك , الدرجة الوظيفية رواقع عمليات اإلصالح اإلداري من وجهة نظر المبحوثين تعزى لمتغي
  .درجة الوظيفيةال فروق دالة إحصائيًا في واقع الحكم الرشيد تعزى لمتغيروجود 

  مســـتوى الجدوليـــة فـــي المحـــور الســـابع مـــن " ف"المحســـوبة أقـــل مـــن قيمـــة " ف"أن قيمـــة
, وهـذا يـدل علـى عـدم وجـود فـروق ذات تحقيق الحكم الرشيد فـي الحكومـة الفلسـطينية بقطـاع غـزة

مســـتوى تحقيـــق الحكـــم الرشـــيد فـــي الحكومـــة فـــي ( α≤0.05)داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة 
 .تعزى لمتغير المسمى الوظيفي نية بقطاع غزةالفلسطي
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مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع وإليجاد الفروقات بين المجموعات في 
, كما هو مبين في الجدول (LSD)تعزى لمتغير المسمى الوظيفي, تم استخدام اختبار  غزة

 :التالي
 (21)جدول رقم 

 المسمى الوظيفيلمتغير  تعزى تحقيق الحكم الرشيدمستوى  فيالفروقات 
 مدير عام وكيل مساعد وكيل وزارة المسمى الوظيفي

   3 وكيل وزارة

  3 1.191 وكيل مساعد

 3 -*1.611 -*1.531 مدير عام

 : يتبين من الجدول السابق
  ولصـالح مجموعــة (وكيـل وزارة)ومجموعـة ( ممــدير عـا)أنـه يوجـد فروقـات بـين مجموعـة ,
 (.وكيل وزارة)
  ولصالح مجموعة (وكيل مساعد)ومجموعة ( مدير عام)أنه يوجد فروقات بين مجموعة ,
 (.وكيل مساعد)

ذلك بأن الوكالء والوكالء المساعدون مستوى تقديراتهم لواقع تأهيل قيادات الدولة  وتعزو الباحثة
أكبر من المدراء العامون, ألن مستوى اطالعهم أكبر,  طاع غزةفي الحكومة الفلسطينية بق

 .ومشاركتهم في إعداد برامج تأهيل القيادات أكثر

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  وهنا يمكن رفض هذه الفرضية التي تنص على أنه ال
طاع مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقي ف( α≤0.05)الداللة  ىمستو 

 .لمتغير المسمى الوظيفيغزة تعزى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 
 

 
 

 النتائج والتوصيات: السابعالفصل 
 

 النتائج: أوال 
 التوصيات: ثانيا 
 مقترحةالدراسات ال: ثالثا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 
 

 :النتائج: أوال
 

 :خلصت الدراسة إلى النتائج التالية
 :لفلسطينية بقطاع غزةالنتائج المتعلقة بواقع تأهيل قيادات الدولة في الحكومة ا

متوســـط حســـابي جـــاء ب واقـــع تأهيـــل قيـــادات الدولـــة فـــي الحكومـــة الفلســـطينية بقطـــاع غـــزة .6
ـــــى أن واقـــــع تأهيـــــل قيـــــادات الدولـــــة فـــــي الحكومـــــة (70.6)وزن نســـــبي و ( 3.5) , وهـــــذا يـــــدل عل

مـن  , وتفسر الباحثة ذلـك إلـى االهتمـام بالتأهيـل والتـدريبجيدةالفلسطينية بقطاع غزة جاء بدرجة 
قبل الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة من خالل إداراتها ذات العالقة, وأيضا باهتمام قيادات الدولـة 

 .بتطوير أنفسهم على الصعيد الشخصي
, وهــذا يــدل علــى أن الحكومــة الفلســطينية جيــدةبدرجــة  وجــد أهميــة كبيــرة للمــواد التدريبيــةت .5

لتـي تتناولهـا الـدورات التـي يحصـل عليهـا قيـادات بقطـاع غـزة تـولي اهتمامـا كبيـرا للمـواد التدريبيـة ا
الدولة, وتفسر الباحثة ذلك بوعي الحكومة الفلسطينية بقطاع غـزة باألهـداف المرجـوة مـن الـدورات 

 .التدريبية التي ينتسب إليها القيادات
قيادات , وهذا يدل على اهتمام جيدةبدرجة  الندوات والمحاضرات بعقد الدولةتقوم قيادات  .4

, وتفســر الباحثــة ذلــك بمــا للنــدوات والمحاضــرات مــن دور فعــال النــدوات والمحاضــرات بعقــد ةالدولــ
, وتوحيد وجهـات النظـر, بقطاع غزة في االتصال والتواصل بين العاملين في الحكومة الفلسطينية

 .وبلورة الرؤى المشتركة
 الـوزارات المختلفــةتتنـاول المـؤتمرات العلميـة واأليــام الدراسـية المشـكالت التـي تعــاني منهـا  .3

المؤتمرات العلميــة واأليــام , وهــذا يــدل علــى اهتمــام الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزة بــجيــدةبدرجــة 
, وتفســر الباحثــة ذلــك بمــا للمــؤتمرات واأليــام الدراســية مــن تالقــي وتالقــح األفكــار والــرؤى الدراســية

 .الناتجة عنهاوتوحيد الجهود بين الباحثين المشاركين فيها, وألهمية التوصيات 
ـــةتنقـــل قيـــادات  .2 ـــدةبدرجـــة  رســـالة الحكومـــة والشـــعب الفلســـطيني للـــدول األخـــرى الدول , جي

رســالة الحكومــة والشــعب الفلســطيني للــدول بأهميــة نقــل  الدولــةقيــادات وعي وتفســر الباحثــة ذلــك بــ
غالق مستمر للمعابر, ولتعريف الدول والشعوب األخرى , خاصة وأننا في ظل احتالل وحصار وا 

 .بقضيتنا الفلسطينية اإلنسانية, وفضح جرائم اإلحتالل
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 :مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزةالنتائج المتعلقة ب
مســتوى تحقيــق الحكــم الرشــيد فــي الحكومــة الفلســطينية بقطــاع غــزة جــاء بمتوســط حســابي  .6
الحكــــم الرشــــيد فــــي الحكومــــة  مســــتوى تحقيــــق , وهــــذا يــــدل علــــى أن(73.5)ووزن نســــبي ( 3.7)

 الحكومة الفلسطينية بقطاع غـزةألن , وتفسر الباحثة ذلك جيدةبدرجة  الفلسطينية بقطاع غزة جاء
تحرص على تنفيذ القوانين واتباع اإلجراءات القانونية واستغالل الموارد بقدر اإلمكان, على الرغم 

 .من االحتالل والحصار والوضع الصعب الذي نحياه
بدرجـــة  فــي الــوزارة قيــادة ديناميكيـــة قــادرة علــى التفــاف الـــوزارة حــول رؤيــة مشــتركةيتــوفر  .5

, وهذا يدل على قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة تتسم بالديناميكية, وتفسر جيدة
الباحثــة ذلــك بــالظروف الصــعبة التــي نحياهــا, واألزمــات والكــوارث التــي ســببها االحــتالل, والتــي 

 .شكل كبير في اكساب القيادات المهارات, من أجل مواجهتها والتغلب عليهاساهمت ب
 الداخليـة لألنظمـة وفقـاً  بأنشـطة الـوزارة الخاصـة والماليـة اإلداريـة المعـامالت جميـع تـتم .4

, وهـذا يـدل علـى سـيادة القـانون الـذي تتبعـه الحكومـة الفلسـطينية بقطـاع جيـدةبدرجـة  بهـا الخاصـة
 .غزة
, وهذا يدل علـى جيدةبدرجة  نمية القيم الدينية واألخالقية في محاربة الفسادتقوم الوزارة بت .3

 .اتباع الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة للشفافية في تعامالتها
, وهـــذا يـــدل علـــى جيـــدةبدرجـــة  تـــوفر الـــوزارة بيئـــة عمـــل تضـــمن احتـــرام كرامـــة المـــواطنين .2

 .بية مطالبهماستجابة الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة للمواطنين, وتل
, وهذا يدل على جيدةبدرجة  تساعد الوزارة على منع النزاعات التي تضر بمصلحة العمل .1

 .أن سياسة التوافق التي تتبعها الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة
, وهـذا يـدل جيـدةبدرجـة  تتوافر الموضوعية في تقديم خدمات الـوزارة لكافـة فئـات المجتمـع .3

فـــي تعامالتهـــا مـــع كافـــة  الحكومـــة الفلســـطينية بقطـــاع غـــزةتنتهجهـــا  المســـاواة والتوافـــق التـــيعلـــى 
 .المواطنين

يتم تقييم انجـازات الـوزارة و  ,يتم استثمار الموارد المادية المتاحة في سبيل تحقيق األهداف .1
الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة لديها مسـتوى متقـدم مـن  , وهذا يدل علىجيدةبدرجة  بشكل دوري
 .يةالكفاءة والفعال

بدرجـة  خارجيـة رقابيـة وهيئـات ولجـان أفـراد متخصصـين السـتقبال المنـا  الـوزارة تـوفر .2
 .اهتام الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة بالمسائلة , وهذا يدل علىجيدة
, وهذا يدل جيدةبدرجة  توجد خطة تشغيلية واضحة للوزارة منبثقة من الخطة اإلستراتيجية .61
 .تمتع بها الحكومة الفلسطينية بقطاع غزةالرؤية االستراتيجية التي ت على
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النتائج المتعلقة بالعالقة بـين واقـع تأهيـل قيـادات الدولـة فـي الحكومـة الفلسـطينية بقطـاع غـزة 
 :مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزةو 
لفلسـطينية واقع تأهيـل قيـادات الدولـة فـي الحكومـة اعالقة ذات داللة إحصائية بين  وجود .3

, وهـذا يـدل علـى أن مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع غـزةو  بقطاع غزة
, وتفسر الباحثـة ذلـك بـأن قيـادات تحقيق الحكم الرشيد يساهم بشكل كبير فيتأهيل قيادات الدولة 

, تمكـــنهم مـــن الدولـــة حينمـــا يـــتم تـــأهيلهم وتـــدريبهم, فـــإنهم ســـوف يتمتعـــون بمهـــارات ومفـــاهيم وقـــيم
تحقيـق أداءهــم بشـكل أفضــل, مــن خـالل اتبــاع اإلجـراءات والسياســات الصــحيحة, ممـا يســاهم فــي 

 .تحقيق الجكم الرشيد

 
النتائج المتعلقة بالفروقات في واقع تأهيل قيادات الدولـة فـي الحكومـة الفلسـطينية بقطـاع غـزة 

 :، المسمى الوظيفيالجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة: تعزى لمتغيرات
واقـع تأهيـل قيـادات الدولـة فـي الحكومـة الفلسـطينية  فـيوجود فـروق ذات داللـة إحصـائية  .3

وهــذا يــدل علــى أن قيــادات الدولــة فــي , (العمــر, المســمى الــوظيفي) :لمتغيــراتتعــزى  بقطــاع غــزة
اتهم لواقـع متوسط تقدير ( سنة 21-31)تتراوح أعمارهم بين  حكومة الفلسطينية بقطاع غزة الذينال

تأهيل قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة كان أكثر مـن غيـرهم مـن القيـادات الـذين 
واقــع تأهيــل قيــادات الدولــة فــي متوســط التقــديرات لأعمــارهم أقــل وأكثــر مــن ذلــك, وكــذلك اخــتالف 

 .المسمى الوظيفي لمتغيرتعزى  الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة
واقع تأهيل قيادات الدولة في الحكومة ت داللة إحصائية في وجود فروق ذاعدم  .5

, وهذا يدل (الجنس, المؤهل العلمي, سنوات الخدمة): تعزى إلى متغيرات الفلسطينية بقطاع غزة
 قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزةكال الجنسين من الذكور واإلناث من على أن 

أهيل, وذلك ألن برامج التأهيل تكون لكال الجنسين, وال يحصلون على نفس المستوى من الت
 قيادات الدولة في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزةأن جميع , و تقتصر على أحدهم دون اآلخر

 .يحصلون على تأهيل, بغض النظر عن المؤهل العلمي الذي يحملونه, أو سنوات الخدمة لديهم
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وى تحقيـق الحكـم الرشـيد فـي الحكومـة الفلسـطينية بقطـاع مسـتالنتائج المتعلقة بالفروقات فـي 
 :الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، المسمى الوظيفي: تعزى لمتغيرات غزة
مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية وجود فروق ذات داللة إحصائية في  .3

وهذا يدل على أن الذكور ، (الوظيفيالمسمى , العمر, الجنس) :اتتعزى إلى متغير  بقطاع غزة
لمستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع على من اإلناث لديهم مستوى تقدير أ

 ., ووجود اختالف في وجهات النظر تعزى لمتغيرات العمر والمسمى الوظيفيغزة
كومـــة مســـتوى تحقيـــق الحكـــم الرشـــيد فـــي الحعـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي  .4

, وهــذا يــدل علــى عــدم (ســنوات الخدمــة ,علمــيالالمؤهــل ) :اتتعــزى لمتغيــر  الفلســطينية بقطــاع غــزة
الحكومــة الفلســطينية تـأثير المؤهــل العلمـي وســنوات الخدمـة علــى وجهـات نظــر قيـادات الدولــة فـي 

 .مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزةنحو  بقطاع غزة
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 :التوصيات
 
 :توصي الباحثة بالتاليبناًء على النتائج السابقة التي تم التوصل إليها, 

 :توصيات خاصة بتأهيل قيادات الدولة
 .الدولةتقوم الحكومة الفلسطينية باستضافة مدربين من الخارج لتدريب قيادات أن  -
 .الخبراتلتبادل  ذو العالقة والحكوميتجمع ورش العمل القطاع الخاص أن  -
 .يتم استضافة باحثين من الخارج للمشاركة في المؤتمرات العلمية في الداخلأن  -
 .في البعثات الخارجية الدولةتشارك قيادات أن  -

 
 :توصيات خاصة بتحقيق الحكم الرشيد

 .يوجد تمثيل منظم لجميع المستويات في عملية صناعة القرارأن  -
على قواعد ( العليا, الوسطى, والدنيا)لمختلفة يوجد توافق بين المستويات اإلدارية اأن  -

 .التنافس
 .تتبنى الوزارة خلق ثقافة تنظيمية أساسها الوضوح واإلفصاح وحرية التعبيرأن  -
 .كل اإلجراءات الالزمة لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة اتتضع الوزار أن  -
 .ة بين العاملينيتحقق مبدأ اإلجماع حول القضايا رغم االختالف في القيم الشخصيأن  -
 .توجد في الوزارات ترتيبات خاصة للتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصةأن  -
 .تطابق بين النتائج المحققة واألهداف المرسومة يتم التحقق من وجودأن  -
 .ن بعدالة تطبيق الجزاءات التي يتلقونهاييوجد قناعة لدى العاملأن  -
 .عف في البيئة الداخلية لديهاعلى دراسة نقاط القوة والض اتتعمل الوزار أن  -
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 :مقترحةالدراسات ال
 

 :تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية
 .الحكومة الفلسطينية في تأهيل قيادات الدولةتصور مقترح ل -
 .تصور مقترح لتطبيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية -
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 :المراجع
 

 :المراجع العربية: أوال
أشكاله, أسبابه, آثاره, مكافحته واستراتيجيات الحد من : الفساد(. 5111)ابن علي, زياد  .6

 .سوريا. 61تناميه, معالجته, مجلة الدراسات االستراتيجية, جامعة دمشق, العدد 
 .11مجلة العربية للعلوم الشرطية, عدد ال(. 6211)أبو العزم  .5
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة (. 5112)أبو زعيتر, منير  .4

للمهارات القيادية وسبل تطويرها, رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة اإلسالمية, غزة, 
 .فلسطين

الجامعات الفلسطينية درجة ممارسة القيادات اإلدارية في (. 5112)أبو معمر, وصفية  .3
رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة  بمحافظات غزة لتفويض السلطة وسبل تفعيلها,

 .اإلسالمية, غزة, فلسطين
مدى تطبيق المجالس المحلية في محافظة أريحا للشفافية (. 5112)أبو نعمة, عادل  .2

 .س, فلسطين, جامعة القدس, القدوالمساءلة وانعكاس ذلك على التنمية االقتصادية
المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية (. 5111)أحمد, أيمن  .1

 ., نابلس, فلسطين(جامعة النجاح الوطنية –رسالة ماجستير غير منشورة ), الفلسطينية
المهارات القيادية لدى المسؤولين في شركة االتصاالت الخلوية (. 5111)األغا, رائد  .3

بين الواقع والمنظور المعياري, رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة ( جوال)ة الفلسطيني
 .اإلسالمية, غزة, فلسطين

تقرير التنمية اإلنسانية (. 5115)األمم المتحدة, البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة  .1
 .العربية

إدارة  دور التدريب اإلبداعي في تنمية القيادات التربوية في(. 5113)أولياء, محمد  .2
 .التربية والتعليم في العاصمة المقدسة, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة أم القرى, السعودية

األساليب القيادية اإلدارية في المؤسسات التعليمية, دار الفكر (. 5116)البدري, طارق  .61
 .للطباعة والنشر والتوزيع, عمان

 .مية االنسانية العربيةتقرير التن(. 5115)نمائي برنامج األمم المتحدة اإل .66
 (POGAR)برنامج إدارة الحكم في الدول العربية  ,برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .65
 ., دليل موجز, بيروت, لبنان(5161)
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دراسة تطبيقية على  -االحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية (. 5111)البقمي, محمد  .64
 .غير منشورة, جامعة أم القرىضباط جوازات منطقة مكة المكرمة, رسالة ماجستير 

تحسين إدارة الحكم في (. 5113)بنك المعطيات حول التنمية االقتصادية واالجتماعية  .63
 .الشرق األوسط وشمال أفريقيا, المغرب

مقاربة حول محنة األمة وضرورة مواجهة الذات العربية, (. 5113)تركمان, عبد اهلل  .62
 .نداصحيفة أخبار الشرق, معهد الشرق العربي, ك

 .قراءة في مفهوم الحكم الجيد, صحيفة الرأي العام, السودان(. 5112)الحاج, يس  .61
علم النفس االجتماعي, مكتبة زهراء الشرق, القاهرة, (. 5111)حافظ, نبيل وآخرون  .63

 .مصر
أثر المتغيرات الشخصية والتنظيمية على واقع تفويض السلطة (. 5166)حرب, حسام  .61

دراسة تطبيقية على الوزارات الفلسطينية بغزة, رسالة ماجستير غير  -لدى القيادات اإلدارية 
 .منشورة, الجامعة اإلسالمية, غزة, فلسطين

 .القيادة الذكية, دار العلوم للنشر والتوزيع, مصر(. 5166)حسين, محمد  .62
واقع تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في وزارة المالية الفلسطينية (. 5161)الحلبية, منور  .51

, دراسة تطبيقية على وزارة المالية الفلسطينية - بفاعلية األداء من وجهة نظر الموظفين وعالقته
 .جامعة القدس, القدس, فلسطين

دور تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في المنظمات غير الحكومية (. 5165)الحلو, أحمد   .56
معة اإلسالمية, في قطاع غزة في تحقيق التنمية المستدامة, رسالة ماجستير غير منشورة, الجا

 .غزة, فلسطين
تطبيقات  -المفاهيم والمبادئ والتجارب –حوكمة الشركات (. 5112)حماد, طارق  .55

 .الحوكمة في المصارف, الدار الجامعية, اإلسكندرية, مصر
الحكم الصالح, اإلشكاليات والتحديات, المرصد الوطني (. 5113)الحوشي, محمد  .54

 .للحوار والديمقراطية, العراق
 ., دار المشرق, بيروت43المنجد في اللغة واإلعالم, ط(. 6221)المشرق دار  .53
أصول اإلدارة العامة, مكتبة األنجلو (. 6222)درويش, عبد الكريم وتكال, ليلى  .52

 .المصرية, القاهرة, مصر
إحصائية أعداد المناصب العليا في الحكومة (. 5163)ديوان الموظفين العام  .51

 .الفلسطينية
 .المدير المدرسي الناجح, مكتبة المجتمع العربي, عمان(. 5111)ربيع, هادي  .53
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المهارات القيادية لدى ضباط الشرطة وعالقتها بفعالية أدائهم (. 5115)الرشودي, محمد  .51
 .الوظيفي, أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية, الرياض, السعودية

وتطبيقاتها في التعليم نظرياتها  -اإلدارة التعليمية(. 5111)رفاعي, فيصل وآخرون  .52
 .ورياض األطفال, مكتبة الفالح للنشر, القاهرة, مصر

دار المسيرة : , عمان6المهارات اإلدارية في تطوير الذات, ط(. 5112)السكارنة, بالل  .41
 .للنشر والتوزيع

 .اإلدارة التربوية, الطريق للنشر والتوزيع, عمان, األردن(. 5113)سمارة, فوزي  .46
تأهيل القيادات التربوية في المملكة العربية (. بدون)لعساف, فدوى الشلهوب, نوف وا .45

 .السعودية, جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية, السعودية
مقومات الحكم الراشد في استدامة التنمية العربية, مركز (. 5113)الشهوان, نوفل  .44

 .الدراسات اإلقليمية, جامعة الموصل, العراق
ر تطبيق الشفافية على مستوى المسائلة األردنية في الوزارات أث(. 5111)الطراونة  .43

 ., عمان(جامعة مؤتة –رسالة ماجستير غبر منشورة )األردنية, 
, دار وائل للطباعة 5اإلدارة التربوية والسلوك التنظيمي, ط(. 6223)الطويل, هاني  .42

 .والنشر, عمان
ارات للدراسات والبحوث إدارة الحكم والعولمة, مركز اإلم(. 5111)عاكوم, فريد  .41

 .االستراتيجية, اإلمارات
دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الرشيد في (. 5111)عبد النور, ناجي  .43

 ., الجزائر4الجزائر, مجلة المفكر, جامعة محمد خضيرة بسكرة, العدد 
ن وموزعون, القيادة ودورها في العملية اإلدارية, دار البداية ناشرو (. 5113)عبوي, زيد  .41

 .عمان
مبادئ وأصول وعلم وفن, دار  -العملية اإلدارية(. 5113)العتيبي, ضرار وآخرون  .42

 .اليازوري للنشر والتوزيع, عمان
 .التدريب اإلداري, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع, عمان(. 5111)العزاوي, نجم  .31
, عيل خوصصة الشركاتفي تف( الحوكمة)فعالية الحكم الراشد(. 5111)عزي, األخضر  .36

, جامعة دمشق, "حوكمة الشركات ودورها في االصالح االقتصادي"المؤتمر العلمي االول حول
 .سوريا
إشارة  -الحكم الرشيد وخصوصية المؤسسات(. 5111)عزي, األخضر وجلطي, غالم  .35

 .إلى واقع المؤسسات االقتصادية الجزائرية, مجلة الجندول, العراق
 .أصول اإلدارة, دار التعلم, اإلمارات(. 6222)عسكر, سمير وآخرون  .34
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مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العملية,  : اإلدارة المدرسية الحديثة(. 5112)عطوي, جودة  .33
 ., دار الثقافة, عمان4ط
القيادة التربوية مدخل استراتيجي, المؤسسة (. 5161)علي, محسن وغالي, حيدر  .32

 .الحديثة للكتاب, بيروت, لبنان
الحكم الراشد, جامعة محمد خضير بسكرة, (. 5111), رياض وآخرون  شعيشو  .31

 .الجزائر
الحكم الصالح رفعة العرب في صالح الحكم في البالد العربية, (. 5111)فرجاني, نادر  .33

 .521, العدد 55مجلة المستقبل العربي, السنة 
, مجلة 5115ام قراءة نقدية لتقرير التنمية اإلنسانية العربي لع(. 5115)فرسخ, عوني   .31

 .التجديد العربي, لبنان
عمليات التأثير في المنظمة وانعكاساتها على أنماط القيادة, (. ه6312)فقيري, أحمد  .32
 ., الرياض, السعودية54, مجلد 31عدد 
العربية, مصر جمهورية حوكمة الشركات في  مبادئتقييم  (.5114)فوزي, سميحة  .21

 .صرالمركز المصري للدراسات االقتصادية, م
برنامج التأهيل القيادي في الكليات العسكرية ودورها في (. 5114)القحطاني, مسفر  .26

بناء المهارات القيادية, رسالة ماجستير غير منشورة, أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية, 
 .الرياض, السعودية

رسالة دور الحكومة المحلية في إرساء المدن المستدامة, (. 5165)لبال, نصر الدين  .25
 .ماجستير غير منشورة, جامعة قصدي مرباح, الجزائر

 -محاولة أولية للتأصيل في مفهوم اإلصالح, مجلة رؤية(. 5111)محسن, تيسير  .24
 ., فلسطين52الهيئة العامة لالستعالمات, العدد

 .الحكم الصالح في البورصة, السعودية(. 5111)مصطفى, عصام  .23
, االئتالف 6ية والمساءلة في مواجهة الفساد, طالنزاهة والشفاف(. 5113)مصلح, عبير  .22

 .أمان, فلسطين/ من أجل النزاهة والمساءلة
مدى تطبيق معايير الحكم الرشيد وعالقتها باألداء اإلداري في (. 5164)مطير, سمير  .21

, (أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا –رسالة ماجستير غير منشورة )الوزارات الفلسطينية, 
 .ة, فلسطينغز 
دراسة مسحية  -معوقات التدريب اإلداري للقيادات العسكرية (. 5114)المطيري, حمد  .23

لمديري اإلدارات واألقسام في القوات البرية الملكية السعودية, رسالة ماجستير غير منشورة, 
 .أكاديمية نايف للعلوم األمنية, السعودية
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رات الفلسطينية ودوره في تعزيز اإلصالح اإلداري في الوزا(. 5166)موسى, أشرف  .21
 ., القدس, فلسطين(جامعة القدس –رسالة ماجستير غير منشورة ), الحكم الرشيد

واقع تنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية (. 5165)نعيم, محمد  .22
, غزة, (اإلسالمية الجامعة –رسالة ماجستير غير منشورة ), وعالقتها بمستوى األداء اإلداري

 .فلسطين
, مكتبة الطالب 5ط. تنمية مهارات القيادة اإلدارية(. 6223)النمر, سعود وآخرون  .11

 .الجامعي, مكة, السعودية
واقع التدريب في المؤسسات العامة في المملكة العربية (. 6224)الهندي, وحيد  .16
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 (:1)ملحق رقم 
 خطاب التحكيم

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 البرنامج المشترك بين
 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

 وجامعة األقصى بغزة
دارة ماجستيـــــر   قيادة وا 

 تحكيم استبانة
 المحترمة ,,,/ المحترم: ..........................................لدكتورةا/ حضرة الدكتور
 : .........................................................................الدرجة العلمية

 : .............................................................................التخصص
 : ...........................................................................عملمكان ال

 :تحية طيبة وبعد
بقطـاع الحكومـة الفلسـطينية  فـي تأهيـل قيـادات الدولـة واقـع: "بإجراء دراسة بعنـوان ةقوم الباحثت

/ جســتير, وذلــك الســتكمال الحصــول علــى متطلبــات الما"فــي تحقيــق الحكــم الرشــيد غــزة ودوره
دارة  .تخصص قيادة وا 

 :ثالثة أقساملهذه الدراسة استبانة, وتشتمل االستبانة على  ةالباحث توقد أعد
 .المعلومات الشخصية: أوال
 .بقطاع غزةالحكومة الفلسطينية  في تأهيل قيادات الدولة واقع: ثانيا
 .مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة: ثالثا
لعلــــم لظــــرًا لمــــا تتمتعــــون بــــه مــــن خبــــرة ودرايــــة واســــعة فــــي موضــــوع البحــــث العلمــــي, ومنفعــــة ون

فــــإنني أســــتميحكم عــــذرًا بــــأن تتفضــــلوا علينــــا بجــــزء مــــن وقــــتكم الثمــــين, وتقــــدموا لنــــا  ,والمتعلمــــين
التوجيهـــات واإلرشـــادات مـــن أجـــل تعـــديل أو حـــذف أو إضـــافة مـــا ترونـــه مناســـبًا, وتوضـــيح مـــدى  

, لتكـون أداة الدراسـة والمالئمـة, وتحكيمها من حيـث الصـياغة, (أو لمجالها)لمحورها انتماء الفقرة 
 .جيدة, وتقيس ما وضعت لقياسه

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,,,
 الطالبة                                                                                      

 عبير وهبة
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 (:6)ملحق رقم 
 االستبانة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 البرنامج المشترك بين
 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

 وجامعة األقصى بغزة
دارة ماجستيـــــر   قيادة وا 

 
 المحترمة ,,,/ المحترم ............................: ......................السيد

 
 استبانة تعبئة/ الموضوع

 
 :تحية طيبة وبعد

بقطـاع الحكومـة الفلسـطينية  فـي تأهيـل قيـادات الدولـة واقـع: "بإجراء دراسة بعنـوان الطالبةقوم ت
/ , وذلــك الســتكمال الحصــول علــى متطلبــات الماجســتير"فــي تحقيــق الحكــم الرشــيد غــزة ودوره

دارة  .تخصص قيادة وا 
رجـوا مـن سـيادتكم التكـرم باإلجابـة علـى وقد استدعى ذلك قيام الطالبة بإعداد هذه االسـتبانة, لـذا ن

األســئلة, مــع العلــم أنــه ال يوجــد إجابــة صــحيحة وأخــرى خاطئــة, فكــل اســتجابة تعبــر عــن وجهــة 
 .نظرك

 وشكرا لكم على حسن تعاونكم ,,,
 عبير وهبة/ الطالبة

 
 :المعلومات الشخصية: أوال
 أنثى)    ( ذكر   )    (  :الجنس .6
 سنة 21أكثر من )    ( سنة     21-31من )    (     سنة 31أقل من )    (  :العمر .5
 دكتوراة)    ( ماجستير    )    ( بكالوريوس    )    (  :المؤهل العلمي .4
 سنوات 61أكثر من)   ( سنوات  61-2من )   ( سنوات  2أقل من)   (  :سنوات الخدمة .3
 مدير عام( )    وكيل مساعد    )    ( وكيل وزارة    )    (  :المسمى الوظيفي .2
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 :بقطاع غزةالحكومة الفلسطينية  في تأهيل قيادات الدولة واقع: ثانيا

 الفقرة م

 درجة الموافقة
كبيرة 
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة جدا

 جدا
 الدورات التدريبية: المحور األول

      تشارك قيادات الدولة في العديد من الدورات التدريبية 1
      واد التدريبيةوجد أهمية كبيرة للمت 2

3 
تقوم الحكومة الفلسطينية باستضافة مدربين من الخارج 

 الدولةلتدريب قيادات 
     

4 
تقوم الحكومة الفلسطينية بتحديد االحتياجات التدريبية 

 الدولةلقيادات 
     

      تستخدم األساليب والتقنيات الحديثة في دورات قيادات الدولة 5
      معرفة والمهارة واالتجاهات لقيادات الدولةتضيف الدورات ال 6

      الندوات وورش العمل: المحور الثاني 
      الندوات والمحاضرات بعقد الدولةتقوم قيادات  1

2 
في حضور الندوات والمحاضرات  الدولةتشارك قيادات 

 وورش العمل
     

3 
ذات  الوزارات المختلفةقيادات الدولة في تجمع ورش العمل 

 العالقة
     

4 
 ذو العالقة والحكوميتجمع ورش العمل القطاع الخاص 

 لتبادل الخبرات
     

5 
تتناول الندوات والمحاضرات وورش العمل أساليب تطوير 

 المختلفة العمل واألداء في الوزارات
     

      المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية: المحور الثالث 

1 
في المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية  لدولةاتشارك قيادات 

 والخارج في الداخل
     

2 
تتناول المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية المشكالت التي 

 تعاني منها الوزارات المختلفة
     

3 
تتضمن المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية تجارب الدول 

 الناجحة
     

4 
تخرج بها المؤتمرات العلمية  يتم العمل بالتوصيات التي

 واأليام الدراسية
     

5 
يتم استضافة باحثين من الخارج للمشاركة في المؤتمرات 

 العلمية في الداخل
     



121 
 

6 
تتناول المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية موضوعات حديثة 

 وأساليب جديدة لتطوير العمل واألداء
     

      جيةالبعثات الخار : المحور الرابع 
      في البعثات الخارجية الدولةتشارك قيادات  1
      استفادة كبيرة للمشاركين فيها البعثات الخارجيةتحقق  2
      الخبرات من الدول األخرى البعثات الخارجيةتنقل  3

4 
اتفاقيات تعاون مشتركة مع  إلىقيادات الحكومة  تتوصل

 الدول األخرى
     

5 
رسالة الحكومة والشعب الفلسطيني للدول  الدولةتنقل قيادات 

 األخرى
     

 

 :مستوى تحقيق الحكم الرشيد في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة: ثالثا

 الفقرة م
 درجة الموافقة

كبيرة 
 قليلة متوسطة كبيرة جدا

قليلة 
 جدا

 معيار المشاركة: المحور األول
 واء في عمليات التخطيط أو التنفيذ أو التقييمالمشاركة الفعلية في صنع القرارات س وهو 

1 
تعتمد الوزارة نهج تقديم النصح واإلرشاد واالبتعاد عن أسلوب 

 الرقابة المحكمة
     

2 
تدعم التقاليد التنظيمية االنتقال من اإلدارة التقليدية إلى 

 اإلدارة بطريقة المشاركة
     

3 
في  الموظفينلدى تستثمر الوزارة مخزون الذكاء اإلنساني 

 تحقيق أهدافها
     

4 
يتوفر في الوزارة نظام معلومات يقدم تغذية راجعة فورية عن 

 األداء
     

5 
يتوفر في الوزارة قيادة ديناميكية قادرة على التفاف الوزارة 

 حول رؤية مشتركة
     

      تمثيل منظم لجميع المستويات في عملية صناعة القرار يوجد 6
 معيار سيادة القانون: ر الثانيالمحو 

 ة والماليةيلتزام باإلجراءات القانونية والنظم اإلدار اال مدى وهو 

1 
 بأنشطة الوزارة الخاصة والمالية اإلدارية المعامالت جميع تتم

 بها الخاصة الداخلية لألنظمة وفقاً 
     

      يسود القانون على الجميع دون استثناء 2
      لحماية الكاملة لحقوق اإلنسانتوفر القوانين ا 3
      يوجد في الوزارة نظام شكاوى مكتوب ومعلن للمواطنين 4
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5 
العليا, )توافق بين المستويات اإلدارية المختلفة  يوجد

 على قواعد التنافس( الوسطى, والدنيا
     

 معيار الشفافية: المحور الثالث
 تدفق المعلوماتو ة واإلجراءات تعلق بوضوح وعالنية األهداف واألنظمي ووه

1 
تسعى الوزارة إلى تمكين المواطنين من أداء أدوارهم وتحمل 

 مسئولياتهم نحو الوزارة
     

2 
تتم إجراءات العمل بشكل مبسط يسمح بأداء األنشطة دون 

 تعقيد من قبل الموظفين
     

      فسادتقوم الوزارة بتنمية القيم الدينية واألخالقية في محاربة ال 3
      تحمي الوزارة من يكشف التجاوزات واالنحرافات بداخلها 4

5 
تسعى الوزارة لنشر الوعي لدى المواطنين في مجال توفر 

 الشفافية في مختلف مناحي الحياة
     

6 
تتبنى الوزارة خلق ثقافة تنظيمية أساسها الوضوح واإلفصاح 

 وحرية التعبير
     

 ر االستجابةمعيا: المحور الرابع
 بالسرعة المناسبة والخدمات حتياجاتاالتكون األنشطة والمشاريع والبرامج تسعى لتلبية  وهو أن

      توفر الوزارة بيئة عمل تضمن احترام كرامة المواطنين 1
      توفر الوزارة بيئة عمل تضمن احترام كرامة موظفيها 2
      يتم تقديم الخدمة للجمهور بشكل منظم 3

4 
تضع الوزارة كل اإلجراءات الالزمة لتلبية احتياجات أصحاب 

 المصلحة
     

5 
تطور الوزارة أنشطتها بشكل مستمر بما يزيد من جودة 

 الخدمة المقدمة للجمهور
     

 معيار التوافق: المحور الخامس
 وآليات التطبيق قدر اإلمكانوهو تسوية المصالح المختلفة للوصول إلى توافق عام حول أهم المصالح والسياسات 

1 
تؤكد الوزارة على التوافق بين العاملين رغم اختالف مشاربهم 

 الثقافية والمعرفية
     

2 
تستثمر الوزارة حاالت االختالف في وجهات النظر في طرح 

 البدائل المتنوعة في صناعة القرار
     

3 
في القيم القضايا رغم االختالف  إحدىجماع حول يتحقق مبدأ اإل

 الشخصية بين العاملين
     

      تعمد الوزارة إلى تقريب وجهات النظر بين الموظفين 4

5 

 تضر بمصلحة العملتساعد الوزارة على منع النزاعات التي 
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 معيار المساواة والعدالة: المحور السادس
 ...(، العرقيات، لجنسين، الموقين، الجنسياتا)لفئات المتنوعة لتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص واإلنصاف وخاصة و يوه
      يتم تشجيع اإلبداع من كال الجنسين في الوزارة 1

2 
توجد في الوزارات ترتيبات خاصة للتعامل مع ذوي االحتياجات 

 الخاصة
     

      تتوافر الموضوعية في تقديم خدمات الوزارة لكافة فئات المجتمع 3
      وظفين في الوزارة من كال الجنسين فرص الترقي للمتتساوى  4
      األمن االجتماعي في الوزارة لكال الجنسين بالتساوييتحقق  5

 معيار الكفاءة والفعالية: المحور السابع
 وهو تقديم مخرجات تلبي االحتياجات ضمن االستخدام األمثل للموارد

      األهدافيتم استثمار الموارد المادية المتاحة في سبيل تحقيق  1
      يتم تقييم انجازات الوزارة بشكل دوري 2

3 
 بتنفيذ البرامج المرتبطة والعامة الخاصة األهداف الوزارة تحقق

 التنموية والمشاريع
     

      يتم استثمار الموارد البشرية المتاحة لتحقيق األهداف 4
      تطابق بين النتائج المحققة واألهداف المرسومة يوجد 5

 معيار المساءلة: المحور الثامن
 واجب تقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالهم والتأكد من أن أعمالهم تتفق مع اللوائح واألنظمة ذات العالقة ووه

1 
 مختلف المستويات في والمساءلة للرقابة مناسبا نظاماً  الوزارة تمتلك

 اإلدارية
     

2 
م ثقافة المساءلة وبيان تهدف النشاطات التدريبية إلى تعمي

 متطلباتها ومنافعها
     

3 
 رقابية وهيئات ولجان أفراد متخصصين الستقبال المنا  الوزارة توفر

  خارجية
     

4 
السلطة المخولة للعاملين متاحة بالقدر الذي يسمح لهم القيام 

      بمسؤولياتهم

      ي يتلقونهاقناعة لدى العاملون بعدالة تطبيق الجزاءات الت يوجد 5
 معيار الرؤية اإلستراتيجية: المحور التاسع

 حتياجات ومتوافق مع ثقافة المجتمع والقيم السائدةاالعبر عن وجود استشراف واضح للمستقبل بما يلبي و يوه

توحد منظور الوزارة والجمهور للتنمية  إستراتيجيةتوجد رؤية  1
 والتقدم

     

نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية تعمل الوزارة على دراسة  2
 لديها

     

      اإلستراتيجيةتوجد خطة تشغيلية واضحة للوزارة منبثقة من الخطة  3
      رؤية الوزارة مع السياق التاريخي والثقافي للمجتمع تتالءم 4
      واضحة للوزارة مرتبطة برؤيتها إستراتيجيةتوجد خطة  5
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 (:2)ملحق رقم 
 ء المحكمينأسما

 
 مكان العمل اسم المحكم م
 جامعة األقصى محمود أبو بكر. د 6
 جامعة األقصى ضال عبد اهللن. د 5
 جامعة األقصى رامي عبدو. د 4
 جامعة األقصى فؤاد عياد. د 3
 جامعة األقصى اسكندر نشوان. د 2
 جامعة األقصى رائد الحجار. د 2
 ميةالجامعة اإلسال بيلاوسيم اله. د 1
 الجامعة اإلسالمية سامي أبو الروس. د 3
 الجامعة اإلسالمية أكرم سمور. د 1
 الجامعة اإلسالمية جابر األشقر. د 2
 الجامعة اإلسالمية ناهض الخالدي. د 61
 أكاديمية اإلدارة والسياسة نبيل اللوح. د 66
 جامعة فلسطين محمود العجرمي. د 65
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 (:4)ملحق رقم 
 معامالت االرتباط لفقرات االستبانة

 
 (01)جدول رقم 

 لفقرات محور الدورات التدريبيةمعامالت االرتباط 
 Sigقيمة  معامل االرتباط الفقرة م

 1.111 0.713 تشارك قيادات الدولة في العديد من الدورات التدريبية 1

 1.111 0.816 وجد أهمية كبيرة للمواد التدريبيةت 2

 1.111 0.721 الدولةومة الفلسطينية باستضافة مدربين من الخارج لتدريب قيادات تقوم الحك 1

 1.111 0.917 الدولةتقوم الحكومة الفلسطينية بتحديد االحتياجات التدريبية لقيادات  2

 1.111 0.854 تستخدم األساليب والتقنيات الحديثة في دورات قيادات الدولة 5

 1.111 0.708 هارة واالتجاهات لقيادات الدولةتضيف الدورات المعرفة والم 6

تتمتـــع بمعـــامالت ارتبـــاط دالـــة  (الـــدورات التدريبيـــة)فقـــرات محـــور أن يتبـــين مـــن الجـــدول الســـابق 
 .يةصدق عال تتتمتع بمعامالهذه الفقرات إحصائيا, وهذا يدل على أن جميع 

 (02)جدول رقم 
 للفقرات محور الندوات وورش العممعامالت االرتباط 

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

قيمة 
Sig 

 1.111 0.899 الندوات والمحاضرات بعقد الدولةتقوم قيادات  1

 1.111 0.838 في حضور الندوات والمحاضرات وورش العمل الدولةتشارك قيادات  2

 1.111 0.957 الوزارات المختلفة ذات العالقةقيادات الدولة في تجمع ورش العمل  1

 1.111 0.921 لتبادل الخبرات ذو العالقة والحكوميلعمل القطاع الخاص تجمع ورش ا 2

تتناول الندوات والمحاضرات وورش العمل أساليب تطوير العمل واألداء في  5
 المختلفة الوزارات

0.829 1.111 

تتمتــع بمعـامالت ارتبـاط دالــة  (النـدوات وورش العمـل)فقـرات محــور أن يتبـين مـن الجــدول السـابق 
 .يةصدق عال تتتمتع بمعامالهذه الفقرات يا, وهذا يدل على أن جميع إحصائ
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 (03)جدول رقم 
 لفقرات محور المؤتمرات العلمية واأليام الدراسيةمعامالت االرتباط 

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

قيمة 
Sig 

 1.111 0.725 جوالخار  في المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية في الداخل الدولةتشارك قيادات  1

تتناول المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية المشكالت التي تعاني منها الوزارات  2
 المختلفة

0.689 1.111 

 1.111 0.815 تتضمن المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية تجارب الدول الناجحة 1

 1.111 0.789 راسيةيتم العمل بالتوصيات التي تخرج بها المؤتمرات العلمية واأليام الد 2

 1.111 0.816 يتم استضافة باحثين من الخارج للمشاركة في المؤتمرات العلمية في الداخل 5

تتناول المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية موضوعات حديثة وأساليب جديدة  6
 لتطوير العمل واألداء

0.898 1.111 

تتمتـع بمعـامالت  (العلميـة واأليـام الدراسـية المـؤتمرات)فقـرات محـور أن يتبين من الجدول السـابق 
 .يةصدق عال تتتمتع بمعامالهذه الفقرات ارتباط دالة إحصائيا, وهذا يدل على أن جميع 

 (04)جدول رقم 
 لفقرات محور البعثات الخارجيةمعامالت االرتباط 

 Sigقيمة  معامل االرتباط الفقرة م

 1.111 0.754 ةفي البعثات الخارجي الدولةتشارك قيادات  1

 1.111 0.857 استفادة كبيرة للمشاركين فيها البعثات الخارجيةتحقق  2

 1.111 0.762 الخبرات من الدول األخرى البعثات الخارجيةتنقل  1

 1.111 0.958 اتفاقيات تعاون مشتركة مع الدول األخرى إلىقيادات الحكومة  تتوصل 2

 1.111 0.895 الشعب الفلسطيني للدول األخرىرسالة الحكومة و  الدولةتنقل قيادات  5

تتمتـــع بمعـــامالت ارتبـــاط دالـــة  (البعثـــات الخارجيـــة)فقـــرات محـــور أن يتبـــين مـــن الجـــدول الســـابق 
 .يةصدق عال تتتمتع بمعامالهذه الفقرات إحصائيا, وهذا يدل على أن جميع 
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 (05)جدول رقم 
 كةلفقرات محور معيار المشار معامالت االرتباط 

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

قيمة 
Sig 

1 
تعتمد الوزارة نهج تقديم النصح واإلرشاد واالبتعاد عن أسلوب الرقابة 

 المحكمة
0.923 1.111 

تدعم التقاليد التنظيمية االنتقال من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة بطريقة  2
 المشاركة

0.865 1.111 

 1.111 0.979 في تحقيق أهدافها الموظفيننساني لدى تستثمر الوزارة مخزون الذكاء اإل 1

 1.111 0.945 يتوفر في الوزارة نظام معلومات يقدم تغذية راجعة فورية عن األداء 2

 1.111 0.856 يتوفر في الوزارة قيادة ديناميكية قادرة على التفاف الوزارة حول رؤية مشتركة 5

 1.111 0.923 ية صناعة القرارتمثيل منظم لجميع المستويات في عمل يوجد 6

تتمتـــع بمعـــامالت ارتبـــاط دالــــة  (معيـــار المشــــاركة)فقـــرات محـــور أن يتبـــين مـــن الجـــدول الســــابق 
 .يةصدق عال تتتمتع بمعامالهذه الفقرات إحصائيا, وهذا يدل على أن جميع 

 (06)جدول رقم 
 لفقرات محور معيار سيادة القانونمعامالت االرتباط 

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

قيمة 
Sig 

1 
 لألنظمة وفقاً  بأنشطة الوزارة الخاصة والمالية اإلدارية المعامالت جميع تتم

 بها الخاصة الداخلية
0.749 1.111 

 1.111 0.766 يسود القانون على الجميع دون استثناء 2

 1.111 0.730 توفر القوانين الحماية الكاملة لحقوق اإلنسان 1

 1.111 0.856 ظام شكاوى مكتوب ومعلن للمواطنينيوجد في الوزارة ن 2

على ( العليا, الوسطى, والدنيا)توافق بين المستويات اإلدارية المختلفة  يوجد 5
 قواعد التنافس

0.830 1.111 

تتمتــع بمعــامالت ارتبــاط دالــة  (معيــار ســيادة القــانون)فقــرات محــور أن يتبــين مــن الجــدول الســابق 
 .يةصدق عال تتتمتع بمعامالهذه الفقرات ن جميع إحصائيا, وهذا يدل على أ
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 (07)جدول رقم 
 لفقرات محور معيار الشفافيةمعامالت االرتباط 

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

قيمة 
Sig 

1 
تسعى الوزارة إلى تمكين المواطنين من أداء أدوارهم وتحمل مسئولياتهم نحو 

 الوزارة
0.856 1.111 

شكل مبسط يسمح بأداء األنشطة دون تعقيد من قبل تتم إجراءات العمل ب 2
 الموظفين

0.867 1.111 

 1.111 0.844 تقوم الوزارة بتنمية القيم الدينية واألخالقية في محاربة الفساد 1

 1.111 0.922 تحمي الوزارة من يكشف التجاوزات واالنحرافات بداخلها 2

ر توفر الشفافية في مختلف تسعى الوزارة لنشر الوعي لدى المواطنين في محو  5
 مناحي الحياة

0.907 1.111 

 1.111 0.860 تتبنى الوزارة خلق ثقافة تنظيمية أساسها الوضوح واإلفصاح وحرية التعبير 6

تتمتــــع بمعــــامالت ارتبــــاط دالــــة  (معيــــار الشــــفافية)فقــــرات محــــور أن يتبــــين مــــن الجــــدول الســــابق 
 .يةصدق عال تتتمتع بمعامالت هذه الفقراإحصائيا, وهذا يدل على أن جميع 

 (08)جدول رقم 
 لفقرات محور معيار االستجابةمعامالت االرتباط 

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

قيمة 
Sig 

 1.111 0.724 توفر الوزارة بيئة عمل تضمن احترام كرامة المواطنين 1

 1.111 0.653 توفر الوزارة بيئة عمل تضمن احترام كرامة موظفيها 2

 1.111 0.791 قديم الخدمة للجمهور بشكل منظميتم ت 1

 1.111 0.825 تضع الوزارة كل اإلجراءات الالزمة لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة 2

تطور الوزارة أنشطتها بشكل مستمر بما يزيد من جودة الخدمة المقدمة  5
 للجمهور

0.607 1.111 

تتمتـــع بمعـــامالت ارتبـــاط دالـــة  (تجابةمعيـــار االســـ)فقـــرات محـــور أن يتبـــين مـــن الجـــدول الســـابق 
 .يةصدق عال تتتمتع بمعامالهذه الفقرات إحصائيا, وهذا يدل على أن جميع 
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 (09)جدول رقم 
 لفقرات محور معيار التوافقمعامالت االرتباط 

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

قيمة 
Sig 

 1.111 0.857 الثقافية والمعرفية تؤكد الوزارة على التوافق بين العاملين رغم اختالف مشاربهم 1

تستثمر الوزارة حاالت االختالف في وجهات النظر في طرح البدائل المتنوعة  2
 في صناعة القرار

0.762 1.111 

القضايا رغم االختالف في القيم الشخصية  إحدىجماع حول يتحقق مبدأ اإل 1
 بين العاملين

0.765 1.111 

 1.111 0.868 ت النظر بين الموظفينتعمد الوزارة إلى تقريب وجها 2

 1.111 0.773 تضر بمصلحة العملتساعد الوزارة على منع النزاعات التي  5

تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائيا,  (معيار التوافق)فقرات محور أن يتبين من الجدول السابق 
 .يةصدق عال تتتمتع بمعامالهذه الفقرات وهذا يدل على أن جميع 

 (10)قم جدول ر 
 لفقرات محور معيار المساواة والعدالةمعامالت االرتباط 

 Sigقيمة  معامل االرتباط الفقرة م

 1.111 0.865 يتم تشجيع اإلبداع من كال الجنسين في الوزارة 1

 1.111 0.867 توجد في الوزارات ترتيبات خاصة للتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة 2

 1.111 0.929 ديم خدمات الوزارة لكافة فئات المجتمعتتوافر الموضوعية في تق 1

 1.111 0.872 فرص الترقي للموظفين في الوزارة من كال الجنسين تتساوى  2

 1.111 0.984 األمن االجتماعي في الوزارة لكال الجنسين بالتساوييتحقق  5

ع بمعـامالت ارتبـاط دالـة تتمت (معيار المساواة والعدالة)فقرات محور أن يتبين من الجدول السابق 
 .يةصدق عال تتتمتع بمعامالهذه الفقرات إحصائيا, وهذا يدل على أن جميع 
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 (11)جدول رقم 
 لفقرات محور معيار الكفاءة والفعاليةمعامالت االرتباط 

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

قيمة 
Sig 

 1.111 0.969 دافيتم استثمار الموارد المادية المتاحة في سبيل تحقيق األه 1

 1.111 0.906 يتم تقييم انجازات الوزارة بشكل دوري 2

 والمشاريع بتنفيذ البرامج المرتبطة والعامة الخاصة األهداف الوزارة تحقق 1

 التنموية
0.760 1.111 

 1.111 0.777 يتم استثمار الموارد البشرية المتاحة لتحقيق األهداف 2

 1.111 0.741 حققة واألهداف المرسومةتطابق بين النتائج الم يوجد 5

تتمتـع بمعـامالت ارتبـاط دالـة  (معيار الكفاءة والفعاليـة)فقرات محور أن يتبين من الجدول السابق 
 .يةصدق عال تتتمتع بمعامالهذه الفقرات إحصائيا, وهذا يدل على أن جميع 

 (12)جدول رقم 
 لفقرات محور معيار المساءلةمعامالت االرتباط 

 Sigقيمة  معامل االرتباط فقرةال م

 1.111 0.951 اإلدارية مختلف المستويات في والمساءلة للرقابة مناسبا نظاماً  الوزارة تمتلك 1

تهدف النشاطات التدريبية إلى تعميم ثقافة المساءلة وبيان متطلباتها  2
 ومنافعها

0.864 1.111 

 1.111 0.875  خارجية رقابية ئات ولجانوهي أفراد متخصصين الستقبال المنا  الوزارة توفر 1

 1.111 0.851 السلطة المخولة للعاملين متاحة بالقدر الذي يسمح لهم القيام بمسؤولياتهم 2

 1.111 0.929 قناعة لدى العاملون بعدالة تطبيق الجزاءات التي يتلقونها يوجد 5

ع بمعــــامالت ارتبــــاط دالــــة تتمتــــ (معيــــار المســــاءلة)فقــــرات محــــور أن يتبــــين مــــن الجــــدول الســــابق 
 .يةصدق عال تتتمتع بمعامالهذه الفقرات إحصائيا, وهذا يدل على أن جميع 
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 (13)جدول رقم 
 لفقرات محور معيار الرؤية االستراتيجيةمعامالت االرتباط 

 Sigقيمة  معامل االرتباط الفقرة م

 1.111 0.867 والتقدمنمية توحد منظور الوزارة والجمهور للت إستراتيجيةتوجد رؤية  1

 1.111 0.841 تعمل الوزارة على دراسة نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية لديها 2

 1.111 914 .0 اإلستراتيجيةتوجد خطة تشغيلية واضحة للوزارة منبثقة من الخطة  1

 1.111 0.873 رؤية الوزارة مع السياق التاريخي والثقافي للمجتمع تتالءم 2

 1.111 0.652 واضحة للوزارة مرتبطة برؤيتها إستراتيجيةتوجد خطة  5

تتمتـع بمعـامالت ارتبــاط  (معيـار الرؤيـة االسـتراتيجية)فقـرات محــور أن يتبـين مـن الجـدول السـابق 
 .يةصدق عال تتتمتع بمعامالهذه الفقرات دالة إحصائيا, وهذا يدل على أن جميع 

 


