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 :الملخص

تمْْ  .فيْبلديةْغزةالتنظيميْاالستراتيجيةْوالتميزْْالقيادةبحثْالعالقةْبينْْإلىدفتْالدراسةْه
ْْبلديةْغزةينْفيْدارياستخدامْالمنهجْالوصفيْالتحليلي،ْوتكونْمجتمعْالدراسةْمنْجميعْالعاملينْال

عشوائيةْعددهاْْْْاالستبانةْكأداةْللدراسة.ْوتمْاختيارْعينةْْت،ْواستخدم(ْعامال308ًْوالبالغْعددهمْْ)
%(.ْأظهرتْنتائجْالدراسةْأنْهناكْعالقةْذات70ْ(ْاستبانةْبنسبةْاستردادْ)118(ْواستردادْ)169)

ضرورةْاعتمادْالترقياتْعلىْْتْالدراسةْبوأوص.ْالتميزْالتنظيمْياالستراتيجيةْْالقيادةبينْْْإحصائيةداللةْ
ْوالكفاءةْ.أساسْالخبرةْ

 ،ْبلديةْغزةْ.التميزْالتنظيميتيجية،ْاالستراْالقيادة:ْالكلمات المفتاحية
Abstract: 

  The study aimed to examine the relationship between strategic leadership 

and organizational excellence in Gaza Municipality. The descriptive analytical 

method was used. The study population consisted of all (308) administrative 

workers in Gaza Municipality. To collect date, the questionnaire was used. A 

random sample of (169) and (118) questionnaires were selected with a recovery 

rate (70%). The results showed that there is a statistically significant relationship 

between strategic leadership and organizational excellence. The study 

recommended the need to adopt promotions based on experience and efficiency 

in addition to seniority  

Key words: Strategic Leadership, Organizational Excellence, Municipality of 

Gaza. 
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ْ

ْالعام للبحث اإلطارالجزء األول: 

ْْالقدراتْاالســـــــتراتيجية وتطوير ببناء كبيرة بصـــــــورة تهتم المنظماْت باتْت األخيرة الســـــــنواْت يفْْالمقدمة:
اهتمامْْلذاْنالْهذاْالموضـــــــــــوعْْ.ةاْدح تنافســـــــــــية بيئة ظل في والنمو للبقاء وحيوْي مهم محور باعتبارها

ماْلديهاْمنْإداراتْْْأفضـــلخدماتهاْواســـتغاللْْْأفضـــلتقديمْْلْهلالباحثينْوالشـــركاتْالكبرىْوســـعتْمنْخال
ــةْْ ــتطيعْدراســ ــتقبلْْالتحقيقْالتميزْالتنظيميْومنْاجلْذلكْالبدْمنْتوفرْإدارةْحكيمةْتســ لواقعْوقراءةْالمســ

ــةْفيْمواجهةْْقيادةْْعلىْْالعملْو ــسـ ــينْاألْْاألزماتْوالعملالمؤسـ تتبعْللقطاعْْْْبلديةْغزةوالنْْْ.داءعلىْتحسـ
ــهيلْالخدماتْْْإلىمهورْفهيْتســــعىْدمْخدماتهاْللجالعامْوتق ــاءْالجمهورْوتســ المقدمةْوتســــريعهاْمماْإرضــ

ْااللتزامْبتعليماتهاْوتنفيذْقراراتها.ْزيادةمزيدْمنْالتعاونْمعْالبلديةْْوْإلىيدفعْالجماهيرْ

ــافةتعرضْقطاعْغزةْْرغمْْْمشتتتتكلة البحث:  ــارْْإلىْْلعدةْحروبْبالضــــ ــتدادهْالمفروضْعليهْالحصــــ واشــــ
البلديةْفنجدْأنهْْ  وتأثيرْذلكْعلىْقدرةْبلديةْغزةْفيْتلبيةْاحتياجاتْالجمهور.اللْالســـــــــــنواتْالســـــــــــابقة،ْخ

حلهاْْْتوحاولْا(ْشـــــــــكوىْشـــــــــهري488ًْماْيقاربْ)ْفقدْتعاملتْالبلديةْمعالشـــــــــكاوىْالشـــــــــهريْْْووفًقاْلتقرير
الظروف،ْوجدْالباحثْ.ْورغمْتلكْوتتمحورْهذهْالشـــكاوىْحولْ)المياه،ْالصـــرفْالصـــحي،ْالطرق،ْالنارة

أنْالبلديةْتسـعىْلتحسـينْخدماتهاْوتقديمْأفضـلْماْلديهاْسـواءْمنْخدماتْأوْكوادرْمدربةْمنْاجلْإيجادْ
للعمـلْعلىْتحقيقْْْْيراتيجذاتْفكرْاســــــــــــــتْْقـيادةْْوجوْدْْإلىتميزْتنظيمي.ْوافترضْالـباحـثْأنْذـلكْيحـتاجْْ

ْْالقـيادةأيْـمدىْتلـعبْْإلى-1:التتاليتةعن التستتتتتتتتتاؤالت  ذـلك.ْـلذاْتتمحورْمشــــــــــــــكـلةْاـلدراســــــــــــــةْفيْالجـاـبةْْ
ْاالستراتيجيةْدوراْفيْتحقيقْالتميزْالتنظيمي؟

ْاالستراتيجيةْوالتميزْالتنظيميْفيْبلديةْغزة؟ْالقيادةماْمستوىْالعالقةْبينْ-2

ْاالستراتيجيةْفيْتعزيزْالتميزْالتنظيمي؟ْْادةللقيهلْيوجدْتأثيرْ-3

 وْمتغيراتْالدراسةْتعزىْللعواملْالديموغرافية؟هلْهناكْفروقْفيْاستجاباتْالمبحوثينْنح-4

ــةْمدىْتوافرْمقوماتْ-1:دراستتةأهداف ال  ــتراتيجيةْمنْوجهةْنظرْالْالدارةدراسـ ينْالعاملينْفيْدارياالسـ
 بلديةْغزة

ْاالستراتيجيةْوالتميزْالتنظيميْفيْبلديةْغزةْ.ْالقيادةبحثْالعالقةْبينْ -1
 تحقيقْالتميزْالتنظيميْفيْبلديةْغزة.ْاالستراتيجيةْفيْالقيادةالتعرفْعلىْدورْ -2
 االستراتيجيةْفيْتعزيزْالتميزْالتنظيمي.ْْالقيادةْأثردراسةْ -3
االســــــــــــــتراتيجـيةْفيْتعزيزْالتميزْالتنظيميْفيْْْالقـيادةتحـدـيدْالفروقْبينْأراءْالمبحوثينْحولْدورْ -4

ْبلديةْغزة.
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يمكنْتحديدْْْولْتطبيقهْالعملي،ْْيستمدْالبحثْأهميتهْمنْموضوعهْالعلميْوكذلكْمجا  :دراسةأهمية ال 
ْأهميةْالبحثْمنْخاللْالجوانبْالتالية:ْْ

 والتميزْالتنظيمي.ْاالستراتيجيةْالقيادةاءْالعلميْالذيْيضيفهْالبحثْفيْمجالْثْراأل -1
منْخاللْْْالبيئيـة،لتكيفْوالتفـاعـلْمعْالتغييراتْْأهميتـهْلبلـديـةْغزةْفيْتحـديـدْمـدىْقـدرتهـاْعلىْا -2

ْاالستراتيجيةْلديهمْفيْدعمْالتميزْالتنظيمي.ْْلقيادةاإسهامْمعرفتهمْلمستوىْ
االستراتيجيةْوتعزيزْْْالقيادةدورْالْتوجدْعالقةْذاتْداللةْإحصائيةْبينْْالفرض األول:ْ:دراسةفروض ال 

ْ.ْْبلديةْغزةفيْْْالعاملينمنْوجهةْنظرْالتميزْالتنظيميْ
منْْالستراتيجيةْفيْتعزيزْالتميزْالتنظيميْْاْْْالقيادةْْلدورذوْداللةْإحصائيةْْْْأثْرالْيوجدْْْْالفرض الثاني:

ْْ.بلديةْغزةفيْْالعاملينوجهةْنظرْ
ْإحصائيةْْْْالفرض الثالث: ْفروقْذاتْداللة ْتوجد ْالمبحوثينْحولْدورْْال ْأراء االستراتيجيةْوتعزيزْْْْالقيادةبين

 .ْ(النوع، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة)التميزْالتنظيميْباختالفْ
 التابعة  تالمتغيرات المستقلة والمتغيرا: نموذج الدراسة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ْ

ْ
 إعداد الباحث وفقا لألبحاث األخرى ( يوضح نموذج الدراسة من 1شكل رقم )

 غزة.ينْفيْبلديةْداريتتمثلْالحدودْالبشريةْفيْجميعْالعاملينْالالحدود البشرية: -1حدود الدراسة: 
 بلديةْغزة.تمْتطبيقْالبحثْعلىْالحدود المؤسساتية: -2
ْ(.2019تمْتطبيقْالبحثْخاللْالعامْ)ْالحدود الزمانية:-3

 التمكين

التنظيميالهيكل   

 القيادة االسرتاتيجية

 

يميالتميز التنظ  

 تميز القيادة

 تميز العاملين

 التميز االستراتيجي

 التقنيات الحديثة 

 التعلم التنظيمي
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السابقة:   في  ْْ(1ْ)(2016)الكبيسي،    الطائي،-1الدراسات  المنظمي  التجديد   القيادة   إطارقدرات 
 .االستراتيجية بحث تحليلي مقارن في بعض مستشفيات بغداد

راتيجيةْوقدراتْالتجديدْالمنظميْفيْالمستشفياتْْاالستْْالقيادةالتعرفْعلىْطبيعةْالعالقةْبينْْْْهم األهدافأ
 ْ.االستراتيجيةْفيْقدراتْالتجديدْالمنظميْالقيادةجانبْالتعرفْعلىْطبيعةْتأثيرْْإلى
جانبْوجودْْْإلىاالستراتيجيةْوقدراتْالتجديدْالمنظميْْْْالقيادةبينْْْْوجودْعالقةْوارتباطْقوْيْْهم النتائجأ

ْ.ستراتيجيةْعلىْالتجديدْالمنظمياالْالقيادةتأثيرْبشكلْجزئيْألبعادْ
االستراتيجية وتأثيرها في تحقيق السمعة التنظيمية بحث تحليلي   القيادة , (2)(2017سعيد، ) عباس،-2

  . في بعض دوائر وزارة اإلسكان واإلعمار الممولة مركزيا
 ْ.ةاالستراتيجيةْوالسمعةْالتنظيميْالقيادةتشخيصْمستوىْوطبيعةْالعالقةْبينْ هم األهدافأ
ْْادْةللقيوتأثيرْعاليْْْْجانبْوجوْدْْإلىاالستراتيجيةْوالسمعةْالتنظيمية،ْْْْالقيادةعالقةْبينْْهناكْْْْهم النتائجأ

ْْ.االستراتيجيةْفيْالسمعةْالتنظيمية
االستراتيجية ودورها في تحقيق التميز المؤسسي بقطاع التعليم   القيادةْْ(3ْ)(2017)وأبو حجير،  اللوح  -3

 .نموذجا-نيةكلية فلسطين التق-التقني
التقني،ْوهلْْاالستراتيجيةْفيْتحقيقْالتميزْالمؤسسيْبقطاعْالتعليمْْْْالقيادةلتعرفْعلىْدورْْاْْاألهدافهم  أ 

 االستراتيجيةْوتحقيقْالتميزْالتنظيميْ.ْالقيادةهناكْعالقةْبينْ
ْ.سيالمؤسْوتحقيقْالتميزاالستراتيجيةْْالقيادةذاتْداللةْإحصائيةْبينْوجودْعالقةْ هم النتائجأ
لدى    (4) (2017)الضمور  -4 االستراتيجية  التنظيمي    ادةالقالرشاقة  بالتميز  وعالقتها  األكاديميين 

 .هيئة التدريس أعضاءة من وجهة نظر األردنيللجامعات 
األكاديميينْوالتميزْالتنظيميْللجامعاتْْْْادةالقاستقصاءْالعالقةْبينْالرشاقةْاالستراتيجيةْلدىْْْْهم األهدافأ

 ْةاألردني
ةْمنْوجهةْْاألردنيوجودْعالقةْإيجابيةْبينْالرشاقةْاالستراتيجيةْوالتميزْالتنظيميْللجامعاتْْْْم النتائجهأ

ْْ.هيئةْالتدريسْأعضاءنظرْ

 

)1ْ(ْسندسْالكبيسي،ْعليْالطائي)2016(،ْقدراتْالتجديدْالمنظميْفيْإطارْالقيادةْاالستراتيجيةْبحثْتحليليْمقارنْفيْبعضْْ
ْ.8العددْْ،22المجلدْ،جامعةْبغدادْ،مجلةْالعلومْاالقتصاديةْوالداريةْ،مستشفياتْبغداد  

وزارةْالسكانْْ(،ْالقيادةْاالستراتيجيةْوتأثيرهاْفيْتحقيقْالسمعةْالتنظيميةْبحثْتحليليْفيْبعضْدوائر2017ْعباسْوهْسعيد،ْ)ْْ(2)
97ْ،ْالصدار23ْالممولةْمركزيا،ْمجلةْالعلومْالداريةْواالقتصادية،ْجامعةْبغداد،ْالمجلدْْواألعمار

كليةْفلسطينْ-(ْالقيادةْاالستراتيجيةْودورهاْفيْتحقيقْالتميزْالمؤسسيْبقطاعْالتعليمْالتقنْي2017)،ابوحجيرْ،وْطارْقْ،نبيلْاللوحْ(3ْ)
ْفلسطين.،ديرْالبلحْْْ،كليةْفلسطينْالتقنيةْ،االستدامةْوالبيئةْالبداعيةْفيْقطاعْالتعليمْالتقنيْ،العلميْالثانيالمؤتمرْْ،نموذجا-التقنية

االستراتيجيةْلدىْالقادةْاألكاديميينْوعالقتهاْبالتميزْالتنظيميْللجامعاتْاألردنيةْمنْوجهةْْْة(ْالرشاق2017)ْ،معتصمْالضمورْْ(4)
ْاألردن.ْ،جامعةْالشرقْاألوسطْ،كليةْالعلومْالتربويةْمنشورة،ةْماجستيرْغيرْرسالْ،نظرْأعضاءْهيئةْالتدريس
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القدرات االستراتيجية في تحقيق التميز التنظيمي دراسة تطبيقية في    أثر  (1)( 2018)  وعبد،الرفيعي  -5
 ْْ.الشركة العامة للسمنت الجنوبية

ْالتنظيميْوتحديدْْْْفهم األهداأ ْاالستراتيجيةْوالتميز ْالقدرات ْبين ْالعالقةْوالتأثير كثرْمتغيراتْْأاختبارْطبيعة
 القدراتْاالستراتيجيةْتأثيراْفيْالتميزْالتنظيميْْ

القدراتْاالستراتيجيةْوالتميزْالتنظيميْْْْالنتائجهم  أ للقدراتْعلىْْْأثرجانبْوجودْْْْإلىوجودْعالفةْبينْ
التقانةْالمستخدمةْحققْْْْالتميزْالتنظيميْكما تأثيرْفيْالتميزْأأنْمتغيرْ بقيةْْْْعلىْدرجةْ التنظيميْبينْ

ْْ.األبعادْاألخرْى
دور الخفة االستراتيجية في التميز التنظيمي بحث تطبيقي في وزارة   (2) (2019)  وحسين،  العامري -6

 . مديرية مجاري ذي قار– اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة 
 ْ.بينْأبعادْالخفةْالتنظيميةْوالتميزْالتنظيميْثرتشخيصْطبيعةْالعالقةْواألْفاألهداهم أ
ْ.نْالخفةْاالستراتيجيةْوالتميزْالتنظيميعالقةْارتباطْوتأثيرْقويةْبْيْتوجْدالنتائج هم أ

نالحظْأنْهناكْتنوعْفيْمجاالتْتطبيقْالدراساتْفنجدْأنهاْطبقتْفيْْ-1التعليق على الدراسات السابقة:
ْأبوْحجيرْواللوح)ْْالمجال ْالضمور)2017التعليميْكدراسة ْالوزارات2017ْْ(،ْودراسة ْبعضها ْتناولت ْبينما .)
ْْ عباس(2016)،  الكبيسيْْالطائي،كدراسة 2017ْْوسعيدْ)ْْ،ْ و ْ)ْْ والعامريْْْ،ْْ(2018)   ،وعبْدالرفيعي
 (2019وحسينْ)

وْالعراقْ(،أ2017يْفلسطينْأبوْحجيرْواللوح)اختالفْفيْمناطقْوأماكنْالتطبيقْفمنهاْماْطبقْف-2
ْْ دراسة وسعيد)،(2016)،الكبيسيْْ،الطائيمثلْ 2017ْْعباسْ و ْ)ْْ والعامريْْ(2018)  ،وعبْدالرفيعي ْ,

ْ(.2017(,ْواألردنْمثلْدراسةْالضمور)2019وحسينْ)
منْبحثْعنْْْْااالستراتيجيةْوالتميزْالتنظيمي(ْومنهْْالقيادةراتْ)هناكْتوافقْبينْالدراساتْفيْاختيارْالمتغي

ْهاْعلىْبعضهاْالبعْضأثْرماْومنهاْمنْبحثْفيْالعالقةْبينه
 الفجوة البحثية: 

ْمجالْتطبيقْالدراسةْيختلفْعنْالدراساتْاألخرىْحيثْأنْالتطبيقْعلىْبلديةْغزة.
ْبينهماْأيضا.ْثرجانبْدراسةْاألْإلىأيضاْالدراسةْتناولتْالعالقةْبينْالمتغيراتْ

ْ
ْ
ْ

 
قيقْالتميزْالتنظيميْدراسةْتطبيقيةْفيْالشركةْالعامةْْاثرْالقدراتْاالستراتيجيةْفيْتحْ،(2018)ْ،عليْالرفيعيْوْضرغامْعبدْْ(1)

ْ.1العددْ،15المجلدْْ،كوفةجامعةْالْ،مجلةْالقاريْللعلومْاالقتصاديةْوالداريةْ،للسمنتْالجنوبية
الخفةْاالستراتيجيةْفيْالتميزْالتنظيميْبحثْتطبيقيْفيْوزارةْالعمارْوالسكانْْ(دور2019وفراسْالعامريْ)ْ،وجدانْحسينْْ(2)

 ْ.110االصدارْ،25العددْ،جامعةْبغدادْ،مجلةْالعلومْاالقتصاديةْوالداريةْ،مديريةْمجاريْذيْقار–والبلدياتْواألشغالْالعامةْ
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 الجزء الثاني: اإلطار النظري للبحث
 (1) بلدية غزة:

ْبلديةْغزةْعامْْْ  ْالعلمي1893ْْأنشئت ْالحاج/ْمصطفى ْفيْمدينةْغزة ْبلدي ْأولْرئيسْمجلس ،ْوكان
ْْ.العثمانيْالسيد/ْسعيدْالشواوآخرْمنْتولىْرئاسةْالمجلسْفيْالعهدْ

ْْ العثمانيةْفيْعام الدولةْ بدأتْفيْعهدْ بلديةْ بفترةْْْْْاومرور1893ًْْْوتوالتْعلىْمدينةْغزةْعدةْمجالسْ
ْالب ْبينماْْيْراالنتداب ْالسرائيليْْْْالدارةثم1948ْْْْْ-1918طاني ْاالحتالل ْبعده ْللقطاعْومن -1967المصرية

ْالفلسطينيةْعام1994ْْ ْالسلطة ْللمدينة1994ْْْ.وبعودة ْالشوا،ْبتشكيلْمجلسْبلدي ْالسيد/ْعونْسعدي كلف
ْْ.يتناسبْوالمصلحةْالعامةْومتطلباتْالمدينةْالعاجلة

اتْاالحتاللْالبغيضْبفضلْهللاْْييرْصورةْالمدينةْالتيْدمرتهاْسنْونجحتْالبلديةْفيْحملْاألمانةْوفيْتغ
منْالعاملْالبسيطْوحتىْْْْاثمْبفضلْالجهودْالمخلصةْالتيْبذلهاْويبذلهاْالعاملونْفيْبلديةْغزةْبدءًْْْأوالًْ

لفْمواطنْيعيشونْفيْمدينةْوفقاْألخرْْأ600ْْبلديةْغزةْخدماتهاْألكثرْمنْْْْمالبلدي.ْوتقدالمجلسْْْْأعضاء
ْحصاءاتْالصادرةْعنْالبلدية.ْال
ْْاالستراتيجية:    القيادة-أوالً  مفهوم حديثْْالقيادْةيعدْ ْْْْانسبيًْْْْااالستراتيجيةْ بمفهوم فالقيادةوارتبطْ ْالقيادْة،ْ

االستراتيجيةْتمثلْجانبْمهمْمنْجوانبْالمجتمعْالتيْحددتْورسمتْالقيمْوكانتْبمثابةْموجهْللسلوكْ
ْالج ْالتحفيزْوحشد ْمنْخالل ْاألهداف.ْويرىْْالنساني ْلتحقيق ْالمفاهيمْْْْ(Campbell, 2011)(2)هود ْمن أن

ْاألعمال.ْمفهومْْْْادةللقيالمهمةْْ ْفيْكلْمستويات ْالمالئمةْوالتحالف ْبالقدرةْعلىْخلق ْترتبط ْأنها االستراتيجية
 االستراتيجيةْمنْخاللْتناولهاْمنْوجهةْنظرْبعضْالباحثينْ.ْالقيادة

 تيجية االسترا القيادة(: مفهوم 1جدول )
 التعريف والباحثالسنة  الرقم
1-ْ(Dess et al., 

2007)(3)ْ
ـماْيرـيدْالـقاـئدْأنْْإلىعملـيةْتحوـيلْالمنظـمةْمنْوضــــــــــــــعـهاْالحـاليْ

ْتكون.
2- (Mungonge, 

 )4(2007) 
القدرة على التوقع والتصور، والحفاظ على المرونة وتمكين  

  .اآلخرين إلحداث تغيير استراتيجي كضرورة

 
(1) - https://www.gaza-city.org/   تاريخ بلدية غزة 

(2) - Strategic Leadership: Basic Concepts and Theories  Campbell، Andrea 

https://www.brighthubpm.com/resource-management 2018. 
(3) - Dess ، Gergory G. et al. ،.2007. Strategic Management : Creating competitive Advantage ، Mc 

Graw – Hill ، 3rd .، New York ، USA. 
(4) - Mungonge، Goliath (2007)."Acase study of strategic leadership in the creation & development of 

A privately owned newspaper in zambia، master of business administration 

https://www.gaza-city.org/
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3-ْْ(Jones & 
George, 

2008)(1)ْ 

القادرةْعلىْوضعْكلْالرؤيةْالتيْتبتغيهاْالمنظمةْفيْْالقيادة
 .موضعْالنجاز

)الطائيْوآخرون،ْْْْ-4
2010)(2)ْْ 

 .التفكيرْواتخاذْالقراراتْالالزمةْلتطويرْوتنفيذْالخططْالمرسومة

)سلمانْْْْ-5
والناصري،ْ

2016ْ)(3)ْ 

األطرافْالمؤثرةْفيْْْالقياداتْالعلياْوجميععمليةْتفاعليةْتتمْبينْ
المنظمةْوالتيْتشتركْفيْرسمْوتحديدْتوجهاتهاْالمستقبليةْوأهدافهاْْ

االستراتيجيةْوالعملْعلىْتحقيقهاْمنْخاللْاالستخدامْالفعالْ
  لإلمكاناْت

 
ــعْْويرى الباحث أن القائد االستتتتتتتتراتيجي   ــتقبلْووضـــــــــ رؤيةْالمنظمةْقيدْهوْالقائدْالقادرْعلىْقراءةْالمســـــــــ

ــجيعْالعملْالجماعيْوالتعلمْالتنظيمي،ْويدعمْتمكينْْالنجازْمنْْ خاللْتبنيْعمليةْالتغييرْوالتطويرْوتشـــــ
ْالعاملينْفيْسبيلْتحقيقْاألهدافْاالستراتيجيةْللمؤسسة.

 مسئوليات القائد االستراتيجي: 
ه.ْوكانْْنهْوالظروفْالبيئيةْالمحيطةْبلتعددْالمســــــــئولياتْالمطلوبةْمْاتعددتْمهامْومســــــــئولياتْالقائدْوفقًْ

،5((Jooste & Fourie, 2009ْْ((،Guillot, 2005ْْ))4((منْْْْمنْأهمْالمســــــــــــــئوليـــاتْمـــاْتنـــاولـــهْكاًلْ
(6)(Lussier & Achua, 2007)ْْ:ْوهيْكالتالي

 تحديدْالتوجهْاالستراتيجي.ْ ▪
 تأسيسْنظامْرقابي.ْ ▪
 الحفاظْعلىْثقافةْتنظيميةْمشتركة. ▪
 إيجادْالكفاءةْفيْإدارةْالعمليات.ْ ▪

 
(1) - Hirchi، Georg & Jones Micheal، (2008)، Strategic leadership- a resourced، based view، at website: 

http://mibes.teilar.gr/conferences. 
العيةْآلراءْعينةْمنْْاستطدراسةْ-(،ْ"إسهاماتْالقيادةْاالستراتيجيةْفيْتطويرْرأسْالمالْالبشرْي2018الطائي،ْوآخرون،ْ)أيمنْْْ(2)

ْْ.155-137(،ْص117ْ(،ْالعددْ)37العاملينْفيْمديريةْتربيةْمحافظةْنينوى"،ْتنميةْالرافدين،ْالمجلدْ)
(،ْ"ريادةْالمنظماتْفيْإطارْممارسةْالقيادةْاالستراتيجية:ْبحثْميدانيْفيْوزارة2016ْْالناصري،ْ)،ْطارقوسلمان،ْفاضلْْْ(3)

 ْ.212-191(،ْص87(،ْالعددْ)22مجلةْالعلومْاالقتصاديةْوالدارية،ْالمجلدْ)المشاريعْالنفطية"،ْشركةْ-النفط
(4) - Guillot. Michael، strategic leadership: defining the challenge، 2005، Air power journal، vol.2، no. 

1. 
(5) - C. Jooste، B. Fourie The role of strategic leadership in effective strategy implementation: 

perceptions of South African strategic leaders، South. Afr. Bus. Rev.، 13 (3) (2009)، pp. 51-68 
(6) - N.Lussier Robert & F.Achua Christopher، Effective leadership. 3ed، Published by McGraw – hill / 

Irwin، New York، united state of America، 2007. 
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 ىْالممارساتْاألخالقية.ْالتركيزْعل ▪
 تفهمْرؤيةْورسالةْالمنظمةْوقيمهاْالجوهرية. ▪

 االستراتيجية:  القيادةعوامل نجاح 
لكي يحقق القائد االستتراتيجي النجاح يجب أن يمتلك قدرات تمكنه من تحقيق األهداف المرستومة. وفيما  

 : (1)(2010يلي نستعرض بعض هذه العوامل )المربع، 
ضــــــرورةْإدراكْالقائدْْْإلىلصــــــحيحةْوالحكمةْوالعلمْبأمورْالمنظمةْوالعاملين،ْإضــــــافةْامتالكهْللرؤيةْا .1

 يْيتبعهاْويقودْعلىْأساسها.االستراتيجيْللطريقةْالت
طاقةْالتمكينْوســـعتهاْالتيْتحققْلهْالقدرةْعلىْاللمامْبالمعلوماتْالضـــروريةْواســـتعادتهاْفيْاللحظةْ .2

 المطلوبةْكلماْلزمْاألمر.ْ
وتنوعهـاْومـاْيترتـبْعليهـاْمنْمعـالجـةْالمواقفْعبرْتوازنـاتْمعرفيـةْدونْإهمـالْأحـدْْْســــــــــــــعـةْالمعرفـة .3

ــرفْوينفذْمنْخالل ــموليةْالتيْيتصــــ هاْالقائدْاالســــــتراتيجيْاألعمالْوالنشــــــاطاتْْجوانبها،ْفالحزمةْالشــــ
 حزمةْثالثيةْاألبعادْتتضمنْالمعرفةْوالمهارةْوالسلوك.ْ

تحقيقْاألهداف،ْدونْْإلىوفقْالمكانياتْالمتاحةْوبماْيؤديْإدارةْالوقتْواســـــــتخدمهْبالطريقةْالمثلىْ .4
 الدخولْفيْأدوارْروتينيةْغيرْمرنةْفيْوصفْالمهامْالقيادية.

ْوسرعةْحسمْالمواقفْالحرجةْواتخاذْالقراراتْالحاسمةْعندْالضرورة.الشجاعةْ .5
لوجهاتْنظرْالباحثينْواختالفْْااالسـتراتيجيةْوفقًْْالقيادةتعددتْواختلفتْأبعادْْاالستتراتيجية:    القيادةأبعاد 

ــتهم.ْلذلكْتمْاختيارْاألبعادْالتاليةْوهيْاألكثرْتوافقًْ ــوعْاْْاالبيئاتْالتيْتناولتهاْدراســـــــــ ــةْمعْموضـــــــــ لدراســـــــــ
 . (2)(2012والنقار،  )الطائي

كســـابهمْالقدراتْالتيْيجبْأنْيتعاملواْبهاْفيْالوقتْالتمكين ▪ :ْويقصـــدْبهْعمليةْزرعْالثقةْبالعاملينْوا 
 انْالمناسبين.والمك

ْا:ْوهيْمجموعـةْالتســــــــــــــهيالتْاللوجســــــــــــــتيـةْالتيْتتفـاعـلْمنْخاللهـاْالمنظمـةْداخليًـْالتقنيتات الحتديثتة ▪
 هاْالعام.ْأداءوبماْيسهلْْاوخارجيًْ

:ْوهوْالشـــكلْالرســـميْالذيْيحددْطبيعةْوحقيقةْالعالقات،ْمنْحيثْخطوطْالســـلطةْالهيكل التنظيمي ▪
 ومستوياتْتفاعلها.ْداءماْيحددْنقاطْاألوالمسئوليةْوالصالحياتْواالتصاالتْوب

 
(،ْ"القيادةْاالستراتيجيةْودورهاْفيْتطويرْالثقافةْالتنظيميةْفيْاألجهزةْاألمنية"،ْأطروحةْدكتوراهْمنشورة،2010ْْصالحْالمربع،ْ)ْْ(1)

ْجامعةْنايفْللعلومْاألمنيةْوالدارية،ْالرياض،ْالسعوديةْ.
ستراتيجيةْفيْضوءْالشفافيةْوسلوكْالمواطنةْالتنظيمية،ْدراسةْْ(،ْ"تطويرْممارساتْالقيادةْااْل2012الطائيْوعبدْهللاْالنقار،ْ)عليْْْ(2)

(،69ْْ(،ْالعددْ)18ميدانيةْلعينةْمنْموظفيْمكتبْالمفتشْالعامْفيْوزارةْالثقافةْالعراقية"،ْمجلةْالعلومْاالقتصاديةْوالدارية،ْالمجلدْ)
ْْ.41-1ص

ْْ
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ْإلىعاملينْمماْيؤديْ:ْوهيْعمليةْالتغييرْالمســـــتمرْوالنســـــبيْفيْأفكارْوســـــلوكياتْالالتعلم التنظيمي ▪
ْببيئتها.ْْأثرتحسينْأدائهمْويزيدْمنْقدراتْالمنظمةْفيْالتأثيرْوالت

شــــــــــــــريـةْوالتيْتمكنْالقـائـدْمنْتحقيقْْألنهـاْتنـاولـتْجميعْالمكـانيـاتْمنْمـاديـةْوبتم اختيتار هتذه األبعتاد  
بنشــــــــــــــرْالتعليمْْْاألهـداف.ْحـيثْأـنهْفيْظـلْتوافرْتقنـياتْحـديـثةْوهيكـلْتنظيميْمرن،ْوكـادرْمتعلمْويقوم

ــعْاألهدافْواتخاذْالقراراتْهْذ ــاركةْفيْوضـــ ــتمرْلدىْاآلخرين،ْومنحهْالثقةْوالقدرةْعلىْالمشـــ بدورهْْْاالمســـ
ْْيسهمْفيْوصولْالقائدْاالستراتيجيْلهدفه.

 :التنظيمي التميز :اثانيً 
ــفة غيره عن فرْدلا الرجل تميز يعني :لغةًْ التميز ــتهر عمل أو بصـــــــــ  (بهْْالشـــــــــــخْص وامتاز به، اشـــــــــ

ْ(1)(2009،المجالي
 تجاوز على والعمل المرســــــــومة، الحدوْد تجاوز إلى الهادفة العملية تلك على يطلق مصــــــــطلح والتميز
ْ.ودةوالج الدرجة في اآلخرين داءأل العالية الحدوْد

 الباحثين  لبعض التنظيمي التميز مفاهيم (2) جدول
 التعريف السنة والباحث الرقم
مجموعةْمنْالسلوكياتْوالقدراتْاالستثنائيةْوالمهاراتْالتيْ (2ْ)ْ(2009)مزهر،ْ -1

العاملينْوتمكنهمْمنْتقديمْأفكارْومنتجاتْتتسمْْْفراْديتمتعْبهاْاأل
 المنظمةْلهاْتسعىْْوتساهمْفيْتحقيقْاألهدافْالتيْبالبداع

االعتيادي،ْكماْانهْْْداءالذيْيتجاوزْمتوسطْاألْ)ْداءاألالسلوك(ْ ْ(3ْ)(2010)حسوني, -2
  .المتفوْقْداءيمثلْحلقةْمنْسلسلةْاأل

3- (Attafar et 

al,2012)(4) 
مستوىْالنموْوالتحسيناتْالمتحققةْفيْكلْالجوانبْالتنظيميةْْ

ْلمدىْوبشكلْمتوازْنوالتيْتزيدْمنْاحتماليةْالنجاحْطويلْا

 
اْفيْبلورةْالتميزْالتنظيميْمنْوجهةْنظرْالعاملينْفيْسلطةْْ(ْمدىْتوافرْوظائفْإدارةْالمعرفةْوأثره2009)المجالي،ْأمالْْْ(1)

1ْْ،ْالعدد36منطقةْالعقبةْاالقتصاديةْالخاصةْدراسات،ْالعلومْالدارية،ْالمجّلدْ
الغريْللعلومْاالقتصاديةْْة"،ْمجْلالبداعْفيْتحقيقْاألداءْالمتميزْوالحدْمنْظاهرةْالفسادْالداريْْ(ْإثر2009)مزهر،ْسيلْأْ-ْْ(2)
ْْ.13ْد،ْالمجل2لدارية،ْالعددْوا
(،ْ"ممارساتْالقيادةْاالستراتيجيةْودورهاْفيْتعزيزْالتميزْالتنظيميْدراسةْتحليليةْفيْالشركةْالعامة2010ْْ)ْحسوني،أثيرْْْ(3)

225ْ-206(،ْص2ْكانيكية/ْبغداد"،ْمجلةْالكوتْللعلومْاالقتصاديةْوالدارية،ْالمجلدْاألولْالصدار)للصناعاتْالمْي
(4) -- Attafar، A.، Forouzan، B.، & Shojaei، M. (2012). Evaluation of Organizational Excellence Based 

on Peters and Waterman’s Model in Tuka Steel Investment Holding. American Journal of Scientific 

Research، 50،119-137 
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منظمْودوريْللمراجعاتْالشاملةْألنشطةْونتائجْْْأسلوْب (1)ْ)الفتالوي،2013ْ( -4
التميزْْْأنموذجالمنظماتْالمقارنةْمعْ  

ْْحافظْوكهية،) -5
2014)(2 )ْ

ــازْْ ــةْترميْلنجـ ــةْمخططـ ــدافجهودْتنظيميـ ــةْلتحقيقْْأهـ ْْالمنظمـ
ْالذكية.ْالميزةْالتنافسيةْالمستدامةْللمنظمةْفيْعصرْالمنظماْت

قدراتهاْ اســــــــتخدام من المنظمة تمكن التي الكيفية هو التنظيمي التميز أن الباحث يرى  وبالتالي
 الــداخليــة المنظمــة بيئــة بين التوازْن تحقيق إلىْْيؤدي ممــا منْمواردْوكوادرْومعــداْت االســــــــــــــتراتيجيــة

المنظماتْالعاملةْفيْنفسْْْ،ْويجعلهاْمتميزةْعنْغيرهاْمنوالمنظمة الزبائن مصـلحة يخدم وبما والخارجية
ْالمجال.

 (3):أهداف ومزايا التميز
 التفوقْالتنافسيْعلىْالمنافسينْفيْبيئةْاألعمالْالمحليةْوالدولية. -1
 تحقيقْالجودة،ْالكفاءة،ْالبداعْوسرعةْاالستجابةْللعمالء. -2
 تخفيضْالتكاليفْوتحسينْالجودة.ْْإلىاالستخدامْاألمثلْللمواردْالمتاحةْوبماْيؤديْ -3
 الواردات.ْزيادةحقيقْالقيمةْالمضافةْألصحابْالمصالحْمنْخاللْت -4
 البحثْعنْاالختالفْعنْالمنافسينْمنْخاللْالتركيزْعلىْالعناصرْذاتْالقيمة. -5
 العالمية.ْإلىبقاءْونموْالمؤسسةْفيْعالمْاألعمالْواالنتقالْمنْالمحليةْ -6

 (4)أهمية التميز التنظيمي
الكفــاءةْوالفــاعليــةْوتحقيقْاألهــدافْالمميزة،ْممــاْينعكسْبشــــــــــــــكــلْتحقيقْْتوجيــهْالجهودْللعمــلْعلىْْ-١ْْ

ْالمنظماتْونجاحها.ْإيجابيْعلىْالنموْاالقتصاديْواالجتماعي؛ْوذلكْلتحقيقْاستمرارية
ْْ.ةداريتسهيلْعملياتْاالتصالْالفعالْبينْالعاملينْفيْالمنظمةْفيْكافةْالمستوياتْال-٢ْ
ْ.امْالمواردْبشكلْيتناسبْمعْاحتياجاتْالمستفيدينواستخْدالقدرةْعلىْإدارةْالعمليات،ْ-٣ْ
ْْ.بذلْكافةْطاقاتهمْوجهودهمْإلىمماْيدفعهمْْالوظيفي،تحقيقْوالءْالموظفينْورضاهمْ-٤ْ
ْ.تحقيقْمعدالتْالتغييرْالسريعة،ْوتحقيقْالمنافسةْغيرْالمحدودة،ْوحفظْالمكانةْالتنظيمية-٥ْ
ْ
ْ

 
بحثْتحليليْفيْجامعةْْْالتميز:فيْتحقيقْعمْالتنظيميْوعالقتهْبالعدالةْالتنظيميةْلتأثيرْالوسيطْللدْ(،2013ماجدْالفتالويْ)ْ(1)

ْْ.قسمْإدارةْاألعمالْ-كليةْالدارةْواالقتصادْْ-رسالةْدكتوراهْغيرْمنشورةْجامعةْبغدادْْ،الكوفة
ْْ،حثْميدانيْفيْهيئةْالتعليمْالتقنيتأثيرْاألنماطْالقياديةْفيْتعزيزْالتميزْالتنظيميْْبْ،ْ(2014)ْ،كهيهحسينْْ،عبدْالناصرْحافظْْ(2)

161ْ-132صْْ،24الصدارْْ،مجلةْجامعةْالمأموْن
ْْ.117ْ-116ْ،جمهوريةْمصرْالعربيةْ،مطابعْالدارْالهندسيةْ،البداعْوالتميزْالتنافسيْة(ْإداْر2013)ْجاد،سيدْْْ(3)
ْْ،رسالةْماجستيرْمنشورةْ،نظيميْبجامعةْالملكْخالددورْإدارةْالكفاءاتْاألكاديميةْفيْتحقيقْالتميزْالْتْ،ْ(2017)ْ،نورةْالشهرانيْْ(4)

ْالمملكةْالعربيةْالسعودية.ْ،جامعةْالملكْخالد
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 أبعاد التميز التنظيمي:
فيْ العاملوْن ادةالق يتبناها التي والســـلوكيات، والمهاراْت االســـتراتيجياْت من مجموعة وهي:)1( القيادة تميز

 اســــــتغاللْالفرْص على القائْد قدرة وهو وفاعلية، بكفاءة الموضــــــوعة األهداف تحقيق أجل من المنظمة،
ْ.البداعية األعمال وقبول التطويرية، الفرْص وتوفير التنظيمية،

مكاناتهاْالذاتيةْللوصــــولْْواســــتغاللْمواردها  نحوْالمســــتقبلْالمنظمةْْجهاْتتْو  (2)االستتتراتيجية:تميز   ْإلىوا 
ْتحقيقْأهدافهاْبماْيكفلْتحقيقْالتوافقْبينْالمنظمةْورسالتهاْوالبيئةْبطريقةْفعالة.

المنظمةْبالحماسْالمتميزْفيْتأديةْمهامْالمنظمةْْْْأعضــــــــــــــاءيمثلْدرجةْاتصــــــــــــــافْْْْ-: (3)  العاملينتميز  
ــجعْْبامتالكهمْقدرا ــاعدهاْعلىْتخطيْالعقباتْالتيْتواجههاْوتشـــــــــ مكانياتْإبداعيةْمتميزةْتســـــــــ تْْعقليةْوا 

ْ.تحقيقْاألهدافْالكليةْللمنظمةلاألخرينْعلىْالمشاركةْالفعليةْ
المركبْالذيْي عرِّفْالمرءْبالمجتمعْوالمنظمةْالتيْينتميْإليها،ْفهيْماْْْوهي (4) تميز الثقافة التنظيمية:
والعاملينْفيها،ْوهيْماْْْ.التيْتجعلهاْمتفردةْبصفاتهاْومميزاتهاْفيْنظرْالعمالءْيكونْشخصيةْالمنظمة

الثقافةْالتنظيميةْبأّنهاْالثقافةْالتيْْْ(5ْ)ْ(1992هيجاْن)يعكسْالقيمْوالمعتقداتْعنْالمنظمةْوقدْعرَّفْ
انيةْالملموسةْفيْفيْمنظمةْمعينةْوالتيْتؤثرْفيهمْوفيْالقيمْالنسْفراْدتعبرْعنْالقيمْالتيْيؤمنْبهاْاأل

ْْ.المنظمةْنفسها
  .اعتمدتْالدراسةْالمنهجْالوصفيْالتحليلي منهجية الدراسة:

(301ْْينْفيْبـلدـيةْغزة،ْوعـددهمْ)داريملينْاليتكونْمجتمعْاـلدراســــــــــــــةْمنْجميعْالـعامجتمع التدراستتتتتتتتتة:  
 .عاماًلْ

تمْحسابْحجمْالعينةْبواسطةْالمعادلةْالتالية: عينة الدراسة:
2

2








=

m

Z
n 

وتمْتصحيحْحجمْالعينةْبواسطةْالمعادلةْالتالية:ْ
1−+

=
nN

nN
nْ

 ْحجمْمجتمعْالدراسة. N حيث:
mْ:مثاًل(ْْالخطأْالهامشي،ْويعبرْعنهْبالعالمةْالعشرية:0.05.)ْ

 
العاملينْفيْتحقيقْالتميزْالمؤسسي:ْدراسةْميدانيةْعلىْالكلياتْالتقنيةْفيْْدورْتمكين(2014ْ)ْ،البحيصيعبدْالمعطيْْْ(1)

ْغزْةْ،جامعةْاألزهرْ،تصادْوالعلومْالداريةكليةْاالقْ،رسالةْماجستيرْغيرْمنشورةْ،محافظاتْقطاعْغزة
 (ْمرجعْسبقْذكره2019العامريْ)ْْ(2)
التكوينْأثناءْالخدمةْودورةْفيْتحسينْأداءْالموظفينْبالمؤسسةْالجامعية:ْدراسةْميدانيةْبجامعةْْْ،(2014بوْقطفْمحمودْ)ْْ(3)

 بسكرْة-جامعةْمحمدْخيضرْ،رسالةْماجستيرْمنشورةْ،عباسْلغرور
ْ،يقْبمنطقةْالرياضالثقافةْالتنظيميةْوعالقتهاْبااللتزامْالتنظيمي:ْدراسةْميدانيةْعلىْهيئةْالرقابةْوالتحقْ،ْ(2005)ْ،عوفيالمحمدْْْ(4)

 جامعةْنايفْالعربيةْللعلومْاألمنيةْ،ماجستيرْمنشورةرسالةْ
:ْالهيئةْالملكيةْللجبيلْوينبعْوشركةْم(ْ)أهميةْقيمْالمديرينْفـيْتشـكيلْثقافـةْمنظمتينْسعوديتين1992عبدْالرحمنْهيجان،ْ)ْْ(5)

 (ْ.٧٤)(،ْالعدْد٣١السنة)العامـة،ْمعهدْالدارةْالعامةْـْالرياض،ْْة(.ْالداْرسابك
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Zْ:مثاًل(ْْالقيمةْالمعياريةْالمقابلةْلمستوىْداللةْمعلوم:Z=1.96ْْلمستوىْداللة0.05.)ْ
ــةْ)فكانْْ ــتردادْ)(ْعاماًل169ْحجمْعينةْالدراسـ ــتباناتْعليهم،ْوتمْاسـ ــتبانة،118ْْ،ْحيثْتمْتوزيعْاالسـ (ْاسـ

ْعينةْالدراسةْحسبْالجدولْالتالي:ْأفراْدْعالحقيقية.ْويتوْزمثلتْعينةْالدراسةْالفعليةْ/ْ
 عينة الدراسة أفراد ع( توزي 3جدول )

 النسبة المئوية %  العدد الفئة البيانات الشخصية 

 النوعْاالجتماعي 1
 68.6 81 ذكر
 31.4 37 أنثى

 العمر 2

 27.1 32 عامْفأقل30ْ
 19.5 23 عام40ْ-31منْ
 33.1 39 عام50ْ-41منْ

 20.3 24 عام50ْأكثرْمنْ

 المؤهلْالعلمي 3
 21.2 25 دبلوم

 74.6 88 بكالوريوس
 4.2 5 دراساتْعليا

 عددْسنواتْالخدمة 4

 27.1 32 سنواْت5ْ-1منْ
 11.0 13 سنواْت10ْْ-6منْْ
 16.1 19 سنة15ْ-11منْ
 45.8 54 سنةْفأكثر16ْ

 %100 118 المجموع  
ْ

ــتبانةْمنْمجموعةْمنْالمحاورْْْْمتْالدراستتتتتة:أداة   ــتبانةْكأداةْلجمعْالبيانات،ْوتتكونْاالســـــ ــتخدامْاالســـــ اســـــ
,5ْ،4ْْ,3ْوتمْتحديدْالقيمْ)ْْا(،جدًْ،ْقليلةْقليلةْمتوســــــــــطة،كبيرة،ْْْْا،جدًْتبينْدرجةْالموافقةْ)كبيرةْْْوالفقرات،

 (ْلتقابلْالتقديراتْالسابقةْلكلْفقرةْمنْفقراتْاالستبانة.2ْ,1
ْكماْهوْمبينْفيْالجدولْالتالي:ْالتدريج،وتمْحسابْدرجاتْالموافقةْبحسبْمقياسْخماسيْ

 خماسي التدريج س( مقيا4جدول )
 درجة

 الموافقة
 النسبيالوزن  المتوسط الحسابي

 إلى من إلى نم
 36.00أقلْمنْ 1.80ْ20.00أقلْمنْ 1.00 قليلة جدا

 52.00أقلْمنْ 2.60ْ36.00أقلْمنْ 1.80 قليلة
 68.00أقلْمنْ 3.40ْ52.00أقلْمنْ 2.60 متوسطة
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 84.00أقلْمنْ 4.20ْ68.00أقلْمنْ 3.40 كبيرة
 100.00 84.00 5.00 4.20 كبيرة جدا

ْ
 نْصدقْاالستبانةْمنْخاللْالطرقْالتالية:وتمْالتحققْمْْالدراسة:صدق أداة 

ْْاالختصاص،ْْذوْي(ْمنْالمحكمينْمن5ْْتمْعرضْاالستبانةْعلىْعددْ)  الصدق من وجهة المحكمين:-1
منْأجلْالتأكدْمنْســـــــالمةْالصـــــــياغةْاللغويةْلالســـــــتبانة،ْووضـــــــوحْتعليماتْاالســـــــتبانة،ْوانتماءْالمحاورْْ

تبانة،ْومدىْصــــــالحيةْهذهْاألداةْلقياسْاألهدافْالمرتبطةْْلالســــــتبانةْككل،ْوانتماءْالفقراتْلمحاورْاالســــــ
 بهذهْالدراسة،ْوبذلكْتمْالتحققْمنْصدقْاالستبانةْمنْوجهةْنظرْالمحكمين.

حسابْصدقْاالتساقْالداخليْمنْخاللْإيجادْمعامالتْاالرتباطْلمحاورْْْْمتْالداخلي:صدق االتساق  -2
ــتبانة، ــتبانةْتتمتعْبمعامالتْارتباطْدالةْ(،ْأ0.872(ْو)0.614وتراوحتْماْبينْ)ْْاالســ يْأنْمحاورْاالســ
 ،ْوتفيْبأغراضْالدراسة.إحصائًيا

ــة،ْأنْاألداةْتعطيْنفسْالنتائجْتقريبًْْْيونعنْالدراستتتتتتتة:ثبات أداة   لوْطبقتْمرةْأخرىْْْْابثباتْأداةْالدراســـــــــ
ةْمنْخاللْالطرقْ،ْأيْأنْالنتائجْالْتتغير،ْوتمْالتحققْمنْثباتْاالسـتبانفراْدعلىْنفسْالمجموعةْمنْاأل

 التالية:
تمْالتحققْمنْثباتْأداةْالدراســـــةْمنْخاللْحســـــابْمعامالتْ الثبات باستتتتخدام معادلة ألفا كرونباخ:-1

(،ْأيْأن0.926ْ(ْو)0.840االرتبـاطْلمحـاورْاالســــــــــــــتبـانـةْبـاســــــــــــــتخـدامْألفـاْكرونبـاخ,ْوتراوحـتْمـاْبينْ)
,ْوتفيْْإحصــــــــــائًياباخْهيْمعامالتْثباتْدالةْْمعامالتْاالرتباطْلمحاورْاالســــــــــتبانةْباســــــــــتخدامْألفاْكرون

 بأغراضْالدراسة.
تمْالتحققْمنْثباتْأداةْالدراسـةْمنْخاللْحسـابْمعامالتْاالرتباطْْبطريقة التجزئة النصتفية:   الثبات-2

ْأيْمعامالتْاالرتباط0.855ْْ(ْو)0.746وتراوحتْماْبينْ)ْْالنصفية،لمحاورْاالستبانةْبطريقةْالتجزئةْْ ،)
 وتفيْبأغراضْالدراسة.ْ،إحصائًيابانةْهيْمعامالتْثباتْدالةْلمحاورْاالست

ــتخدامْالرزمةْْْْةلإلجابْْالمستتتتخدمة:ة  اإلحصتتتائي بستتتالياأل ــةْتمْاســـ ــئلةْالدراســـ ــائيعلىْأســـ ةْللعلومْالحصـــ
(:ْ)معاملْارتباطْبيروســــــــون،ْمعادلةْألفاْكرونباخ،ْطريقةْالتجزئةْالنصــــــــفية،ْاختبارSPSSْْاالجتماعيةْ)

"Tحـدة،ْاختبـارْ"ْللعينـةْالواT-Test،ْْْْاختبـارOne-Way ANOVAْْْتحليـلْاالنحـدارْالخطي،ْاختبـار،
 ةْالالزمة.الحصائيسمرنوف(ْفيْإجراءْالتحليالتْْ-كولمجوروفْ

ــتخدامْدرجةْثقةْ) ــائي%(ْفيْاختبارْكلْالفروض95ْْوتمْاسـ ــة،ةْْالحصـ بماْيعنيْأنْاحتمالْالخطأْْْللدراسـ
ْعةْالدراسة.وهيْالنسبةْالمناسبةْلطبيْ%(،5يساويْ)

-K-S) ْْْ)Kolmogorovســــــــــــــمرنوفْْْْ-اســــــــــــــتخـدامْاختبـارْكولمجوروفْْْْمتْْالبيتانتات:اختبتار توزيع  
Smirnov Testْْْالختبـارْإذاْكـاـنتْالبيـانـاتْتتبعْالتوزيعْالطبيعيْمنْعـدمـه،ْوتبينْمنْالنتـائجْأنْقيمـة
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"Sig.(ْْوهـذاْـيدلْعلى0.05"ْلجميعْمحـاورْاالســــــــــــــتبـاـنةْأكبرْمنْمســــــــــــــتوىْاـلدالـلة،)ْْْْأنْجميعْمحـاور
 االستبانةْتتبعْالتوزيعْالطبيعي،ْأيْأنهْيمكنْاستخدامْاالختباراتْالمعلمية.

 
 نتائج الدراسة:

 فيْبلديةْغزة؟ْاالستراتيجية القيادةماْواقعْتطبيقْ نتائج السؤال األول:
ْالتالي:ْكماْهوْمبينْفيْالجدولْ،"ْللعينةْالواحدةTتمْالجابةْعلىْهذاْالسؤالْباستخدامْاختبارْ"

 
 االستراتيجية  القيادةتحليل بيانات محاور وفقرات  (5جدول )

 الفقرة / المحور م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن 
 الترتيب النسبي

 درجة
 الموافقة

1ْ
ــدْْ الــــقــــواعـــــ الــــرئــــيــــسْ يــــطــــبــــقْ

ْةْبعدالة.داريوالجراءاتْال
 متوسطة 3 64.237 0.044 2.035 1.131 3.212

2ْ
عالقاتْْســــــيادةيهتمْالرئيسْب

بــيــنْ ــةْ والــثــقـــــ واالحــتــرامْ الــودْ
ْالعاملين.

 كبيرة 1 68.136 0.000 4.391 1.006 3.407

3ْ
يتمْاختيــارْالعــاملينْوترقيتهمْْ
ْعلىْأساسْالخبرةْوالكفاءة.

 متوسطة 5 61.525 0.515 0.653 1.269 3.076

4ْ
يســـعىْالرئيسْعلىْأنْتكونْ

ــةْاالتصـــــــــــــــــالْمفتْو ــةْأنظمـ حـ
ْوفعالة.

 متوسطة 2 67.627 0.000 3.817 1.085 3.381

5ْ
الرئيسْْ العـــــاملينْْْْإلىيوكـــــلْ

ْبعضْالمهامْالحرجة.
 متوسطة 4 61.864 0.400 0.845 1.198 3.093

 متوسطة  64.678 0.012 2.547 0.998 3.234 التمكين 

6ْ
يعتمـدْالرئيسْفيْعملـهْعلىْْ

ْقاعدةْبياناتْرقمية.
 كبيرة 1 76.102 0.000 10.414 0.840 3.805

7ْ
ــةْ البشــــــــــــــريــ الموردْ يتمْتوفيرْ
معْ التعـــــــامـــــــلْ علىْ القـــــــادرةْ

ْالتقنياتْالحديثة.
 كبيرة 2 71.356 0.000 5.921 1.042 3.568

8ْ
يهتمْالرئيسْباســــتثمارْالوقتْ

 كبيرة 4 69.831 0.000 4.756 1.123 3.492ْعبرْالتقنياتْالمتاحة.

9ْ
فتحْقنواتْْْإلىيسعىْالرئيسْْ
ْدةْومبتكرة.اتصالْجدي

 كبيرة 5 68.136 0.000 4.816 0.917 3.407

10ْ
ــاتْْ اـلمـعــلومـــــ ــةْ ـتـقـنيـــــ ــدْ ـتعــتمـــــ
ْلتأمينْالمعلوماتْوحمايتها.

 كبيرة 3 70.000 0.000 5.614 0.967 3.500
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 الفقرة / المحور م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن 
 الترتيب النسبي

 درجة
 الموافقة

 كبيرة  71.085 0.000 7.173 0.839 3.554 التقنيات الحديثة 

11ْ
المهــــــاراتْْ بينْ الرئيسْ يوفقْ
والطــــــاقــــــاتْوالمســــــــــــــئوليــــــاتْ

ْات.والسلط
 كبيرة 2 68.814 0.000 4.785 1.000 3.441

12ْ
ــيطْْ ــرورةْتبسـ يهتمْالرئيسْبضـ

ْإجراءاتْالعمل.
 متوسطة 5 65.763 0.001 3.317 0.944 3.288

13ْ
ــلْْ اـلهــيكـــــ أنْ اـلرـئـيسْ ــدْ ـيعــتقـــــ
ــدفْْ ـلهـــــ ــلْ ـفعـــــ ردْ اـلـتـنظــيمـيْ

ْالبلديةْوبيئتها.
 كبيرة 1 72.203 0.000 8.330 0.796 3.610

14ْ
الــتــنــظــيــمــيْ ــلْ الــهــيــكـــــ ــددْ يــحـــــ
ْمستوىْالمركزيةْوالالمركزية.

 كبيرة 3 68.305 0.000 5.182 0.870 3.415

15ْ
ـلدىْالرئيسْرؤـيةْواضــــــــــــــحةْْ
عنْهدفْونشــــــــاطاتْالبلديةْْ

ْها.أداءْو
 متوسطة 4 66.780 0.000 3.861 0.954 3.339

 كبيرة  68.373 0.000 5.804 0.784 3.419 الهيكل التنظيمي 

16ْ
يدعمْالرئيسْعملـياتْالتغييرْْ

ــل ْاليجابيةوكيةْوالمعرفيةْالســـ
ْباستمرار.

 متوسطة 1 67.288 0.000 3.654 1.083 3.364

17ْ
يكـافئْالموظفْالمتميزْعلىْْ

ْإنجازاته.
 متوسطة 5 57.627 0.301 1.038- 1.242 2.881

18ْ
ــادلْ تـبـــــ عـلـىْ ــدْ ــأكـيـــــ الـتـــــ يـتـمْ

ْالمعرفةْبينْالعاملين.
 متوسطة 2 62.881 0.223 1.226 1.276 3.144

19ْ
يسْبحفظْالمخزونْْيسـهمْالرئ

 متوسطة 4 60.508 0.803 0.250 1.105 3.025ْالمعرفيْلدىْالعاملين.

20ْ
ــةْْ بـيـئـــــ بـتـوفـيـرْ الـرئـيـسْ يـهـتـمْ
التعلمْ علىْ محفزةْ إيجــــــابيــــــةْ

ْوالتفكير.
 متوسطة 3 60.678 0.721 0.358 1.029 3.034

 متوسطة  61.797 0.346 0.946 1.031 3.090 التعلم التنظيمي 
 متوسطة  66.483 0.000 4.214 0.836 3.324 يجيةاالسترات  القيادة 

ْوقدْتبينْمنْالجدولْالسابقْأن:
ــبيْ)ْالتمكينواقعْتطبيقْْ ــطة(.ْْْ(،64.678فيْبلديةْغزةْجاءْبوزنْنســ وهوْبدرجةْموافقةْ)متوســ

ويدللْذلكْعلىْاهتمامْالبلدياتْبتطبيقْالقواعدْوالجراءاتْوااللتزامْبهاْمنْخاللْفتحْقنواتْاتصــــــــــــــاالتْْ



 
   

228 

 

شــراكفع عالقاتْْْســيادةفيْوضــعْاألهدافْواتخاذْالقرارات.ْكماْحلتْالفقرةْ"ْيهتمْالرئيسْبْْالعاملينْْالة،ْوا 
ــبيْ)الودْواالحترامْوالثقةْبينْالعاملين ــبي68.136ًْ"ْفيْالمرتبةْاألولىْبوزنْنســـــــــ .ْْْا(ْوهيْدرجةْكبيرةْنســـــــــ

يتمْاختيــارْْنمــاْجــاءتْالفقرةْ"ْْرغبــةْالبلــديــةْفيْســــــــــــــرعــةْتنفيــذْونجــاحْالمهــام.ْبيْْإلىويرجعْالبــاحــثْذلــكْْ
ــبيْ) (ْوهيْدرجة61.525ْالعاملينْوترقيتهمْعلىْأســــــــــاسْالخبرةْوالكفاءة"ْفيْالمرتبةْاألخيرةْوبوزنْنســــــــ

جانبْْْإلىالخبرةْوالكفاءةْْعلىْأســــــاستعزيزْويرىْالباحثْضــــــرورةْاعتمادْالترقياتْْإلىتاجْْمتوســــــطةْتح
 األقدمية.ْ

وهوْبـدرجـةْموافقـةْْ(،71.085ديـةْغزةْجـاءْبوزنْنســــــــــــــبيْ)فيْبلـْْالتقنيتات الحتديثتةواقعْتطبيقْ
)كبيرة(.ْحيــثْجـاءتْالفقرةْ"ْيعتمــدْالرئيسْفيْعملــهْعلىْقـاعـدةْبيــانـاتْرقميــة"ْفيْالترتيــبْاألولْبوزنْْ

حاللْْْالدارةاهتمامْْْإلىويعزوْالباحثْذلكْْْْا(ْوهيْكبيرةْنســــــــــــــبي76.102ًْنســــــــــــــبيْ) العلياْباســــــــــــــتخدامْوا 
ــهيلْتقديلالتكنولوجياْْ ــعىْالرئيسْْتســــــ ــلتْالفقرة"ْيســــــ ــالْجديدةْْإلىمْالخدمة.ْْبينماْحصــــــ فتحْقنواتْاتصــــــ

.ْويرىْالبـاحـثْأنْالبلـديـةْتعمـلْعلىْتطويرْْا(ْوهيْكبيرةْنســــــــــــــبيًـ68.136ْومبتكرة"ْعلىْوزنْنســــــــــــــبيْ)
 واستحداثْقنواتْاتصالْمعْالمجتمعْالمحليْ

وهوْبـدرجـةْموافقـةْْ(،68.373بيْ)فيْبلـديـةْغزةْجـاءْبوزنْنســــــــــــــْْالهيكتل التنظيميواقعْتطبيقْ
)كبيرة(.ْويرجعْالباحثْهذهْالنسبةْكونْالهيكلْالتنظيميْمنْالعناصرْاألساسيةْلنجاحْوتطورْالمؤسساتْ
حصــــــــــــــلـــتْالفقرة"ْيعتقـــدْالرئيسْأنْالهيكـــلْالتنظيميْردْفعـــلْلهـــدفْالبلـــديـــةْوبيئتهـــا"ْعلىْأعلىْدرجـــةْ

علياْبتطويرْالهيكلْالتنظيميْبماْيتناســـبْمعْْالْالدارةاهتمامْْْإلى(ْويرىْالباحثْأنْذلكْيرجع72.203ْْ)
لألهدافْالموضـوعة.ْوحصـلتْالفقرة"ْيهتمْالرئيسْبضـرورةْتبسـيطْإجراءاتْالعمل"ْْااحتياجاتْالبلديةْووفقًْ

(ْوهيْدرجةْمتوســـــــــطة.ْويرىْالباحثانْأنْتبســـــــــيطْالجراءاتْعنصـــــــــرْداعمْْ(65.763علىْأدنىْدرجةْ
 إنجازها.أهدافهاْوتقليلْوقتْلتحقيقْالمؤسساتْ
(,ْوهوْبــدرجــةْموافقــة61.797ْفيْبلــديــةْغزةْجــاءْبوزنْنســــــــــــــبيْ)ْْالتعلم التنظيميواقعْتطبيقْْ

منْخاللْالعملْْْللمتغيراتْالمحيطةْاأنْالقائدْيجبْأنْيكونْمســـتعدًْْإلى)متوســـطة(.ْويرجعْالباحثْذلكْ
ــلوكياتْوتطويرْالمعارفْوتفعيلْالمكافآتْوال ــلتْالفقرةْ"يدعمْْْْحوافزْللمبدعين،ْحيْثعلىْتغييرْالســـ حصـــ

ــلوكيةْوالمعرفيةْْ ــتمرار"ْعلىْأعلىْدرجةْ)ْْاليجابيةالرئيسْعملياتْالتغييرْالســــ (ْوهيْدرجة67.288ْباســــ
متوســــــطة.ْويرىْالباحثْأنْاالســــــتعدادْللتغييرْيكونْبالعدادْلهْوتطويرْالموردْالبشــــــري.ْبينماْحصــــــلتْ

(ْوهيْدرجةْمتوســـــــــطة.ْويرىْالباحث57.627ْنجازاته"ْعلىْدرجةْ)الفقرةْ"يكافئْالموظفْالمتميزْعلىْإ
 أنهاْتعكسْالواقعْالفعليْألغلبْالمؤسساتْ

ــبيْ)ْْاالستتتتراتيجية  القيادةواقعْتطبيقْْ وهوْبدرجةْموافقةْْْ(،66.483فيْبلديةْغزةْجاءْبوزنْنســ
همْأداءاهتمامْإدارةْالبلدياتْبشـــــــــــــكلْعامْبتمكينْالعاملينْوتطويرْْْإلى)متوســـــــــــــطة(.ْويرجعْالباحثْذلكْْ

كســــــابهمْالمهاراتْوالمعارف.ْحيثْحصــــــلْمحور"ْالتقنياتْالحديثةْ"علىْأعلىْدرجةْ)ْو (ْوهي71.085ْْا 
العلياْبالحصــــــــــــــولْعلىْالتقنياتْالحديثة.ْبينماْْْْالدارةاهتمامْْْإلىويعزوْالباحثْذلكْْْْادرجةْكبيرةْنســــــــــــــبيًْ
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ــبي61.797ًْ"ْعلىْأدنىْدرجةْ)التعلم التنظيمي"حصـــــلْمحورْ ويرىْالباحثْْْ.ا(ْوهيْدرجةْمتوســـــطةْنســـ
ْالعلياْاالهتمامْبتعزيزْالثقةْوالتبادلْالمعرفيْبينْالعاملين.ْْالدارةأنْعلىْ

رحيمة،  دراستتتتتتة )وْْ(2018دراستتتتتتة )الطائي وأبو ردن، اتفقتْهذهْالنتيجةْمعْماْتوصـــــــــلتْإليهْ
ْاالستراتيجية.ْْالقيادةوالتيْبينتْتوافرْممارساتْْ(2010)حسوني،( ودراسة 2012

 فيْبلديةْغزة؟ْالتميز التنظيميماْمستوىْتحقيقْ الثاني:نتائج السؤال 
ْكماْهوْمبينْفيْالجدولْالتالي:ْالواحدة،"ْللعينةTْتمْالجابةْعلىْهذاْالسؤالْباستخدامْاختبارْ"

 بيانات محاور وفقرات التميز التنظيمي  ل( تحلي 6جدول )

 المتوسط الفقرة / المحور م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن 
 درجة الترتيب  النسبي

 الموافقة

1ْ

ْالدارةتــــــحــــــرصْْ
علىْتوصــــــــــــــيـــــلْْ
ــاْْ وقـيـمهـــــ ــاْ رؤيـتهـــــ

ْكلْالعاملينْ.ْْإلى

 متوسطة 3 64.746 0.007 2.769 0.931 3.237

2ْ
ْْ ــجــع ْالدارةتشـــــــــــــ

اسـتقالليةْوتمكينْْ
ْالعاملين

 متوسطة 5 63.898 0.030 2.199 0.963 3.195

3ْ

ْالدارةتشــــــــــــــــاركْْ
ــاْت ــدعمْعمليـــ ْْوتـــ
ــيـــــــنْْ الـــــــتـــــــحســــــــــــــــــ

ْالمستمر.

 متوسطة 2 66.102 0.004 2.917 1.136 3.305

4ْ

ْْ ْالدارةتتفـــــــاعـــــــل
ــنْْ ــلـــيـ ــامـ ــعـــــ الـ ــعْ مـ
والـــــــــجـــــــــمـــــــــهـــــــــورْ
ْالمجتمعْ. ْوممثلي

 كبيرة 1 68.814 0.000 5.549 0.863 3.441

5ْ

الرئيسْ يتعــــــامــــــلْ
ــتجابةْْ بدرجةْاســـــــــ
ــالـــةْْ ــاليـــةْفيْحـ عـ
الغموضْوالتعقـيدْ

ْتأكدْالبيئي.ْْوالال

 متوسطة 3 64.746 0.017 2.433 1.060 3.237

 متوسطة   65.661 0.001 3.402 0.904 3.283 القيادةتميز  
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 المتوسط الفقرة / المحور م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن 
 درجة الترتيب  النسبي

 الموافقة

6ْ

ــاملونْْ العـــ يتكيفْ
ــعْْ مــ ــةْ بســــــــــــــــــرعـــــ

ــالـيْب العمـلْْْأســــــــــــ
ْالجديدة.

 كبيرة 3 71.864 0.000 9.275 0.695 3.593

7ْ
ــاملونْ ــبْالعــ يرغــ
بـالتعليمْوالتـدريـبْْ

ْالمستمر.ْ
 كبيرة 1 76.949 0.000 11.329 0.813 3.847

8ْ
ملونْيشـــــــاركْالعا

إدارةْالمنظمـةْفيْ
ْاتخاذْالقرارات.

 متوسطة 5 63.051 0.109 1.614 1.026 3.153

9ْ

يسـتطيعْالعاملونْ
وضـعْحلولْغيرْْ
مألوفةْللمشـكالتْْ

ْالقائمة.

 متوسطة 4 67.797 0.000 4.406 0.961 3.390

10ْ

العـــــاملونْ يمتلـــــكْ
ــةْْ ــلــيـــــ عــق ــدراتْ قـــــ
بـداعيـةْلمواجهـةْ وا 
ــاتْْ ــديـــــــ ــحـــــــ ــتـــــــ الـــــــ
الـــــــــــداخـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــةْْ

ْوالخارجية.ْ

 كبيرة 2 74.237 0.000 8.711 0.888 3.712

 كبيرة  70.780 0.000 8.889 0.659 3.539 عاملينتميز ال 

11ْ

ــهــــــــــــــــــــمْْ تســـــــــــــــــــــــــــــــ
ــاتْْ ـــتراـتـيجـيـــــ اســــــــــــ
البـلدـيةْفيْتحقيقْْ

ْمتميز.ْْأداء

 كبيرة 3 68.305 0.000 5.182 0.870 3.415
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 المتوسط الفقرة / المحور م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن 
 درجة الترتيب  النسبي

 الموافقة

12ْ
توازنْالبلـديـةْبينْْ
وكلفــــــةْْ أهــــــدافهــــــاْ

ْتحقيقها.
 كبيرة 1 70.847 0.000 7.656 0.770 3.542

13ْ

ــةْْ ــديـــــ الـــبـــلـــــ تـــهـــتـــمْ
بــاألهــدافْالكليــةْ

ــدًْ ــيــــــ ــعــــــ عــــــــنْْْْابــــــ
فـــيْْ ــاتْ ــيـــــ الـــجـــزئـ

ْالخطة.

 متوسطة 5 65.254 0.000 4.329 0.659 3.263

14ْ

ْْ ــك ــلـــــ ــتــ ــمــ ْالدارةتــ
رؤيةْواضــحةْلماْ
ـتكـونْْ أنْ ـيجـــــــبْ
ــةْْ ــديـــــ ـبلـــــ اـل ــهْ عــليـــــ

ْ.مستقباًلْ

 كبيرة 2 70.000 0.000 6.210 0.875 3.500

15ْ

ــديـــــــةْْ البلـــــ تعمـــــــلْ
ــيــــقْْ ــقــ ــحــ تــ ــلــــىْ عــ
ــاْ ــهـــــــــــــ ــدافـــــــــــــ أهـــــــــــــ

راتيجيةْمنْْاالســــــت
خاللْاالســـــتخدامْْ
األمثــــلْلمواردهــــاْْ

مكانياتها. ْوا 

 كبيرة 4 66.610 0.000 3.604 0.996 3.331

التتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتيتتتتتتتتز  
 كبيرة  68.203 0.000 6.554 0.680 3.410 االستراتيجي

16ْ

ــمْْ قـــيـ ــنســـــــــــــــــجـــمْ تـ
ومـــــــــعـــــــــتـــــــــقـــــــــداتْ
العاملينْمعْثقافةْْ

ْالبلدية.

ْكبيرة 1 78.983 0.000 13.974 0.738 3.949
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 المتوسط الفقرة / المحور م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن 
 درجة الترتيب  النسبي

 الموافقة

17ْ

مشـتركةْتوجدْقيمْْ
فيْالبلــديــةْيؤمنْْ

ْ ــاْ ــهــــــــــ ْالدارةبــــــــــ
ْوالعاملين.

 كبيرة 3 72.373 0.000 7.000 0.960 3.619

18ْ

النســــــــــــــبيْْ التغيرْ
فيْثقــافــةْالبلــديــةْ

نحوْْْْايتجـــهْدائمـــًْ
ْالسلبية.

 متوسطة 5 60.000 1.000 0.000 1.226 3.000

19ْ
ْالبلديةْ ْثقافة توجه

هــــاْأفراْدســــــــــــــلوكْْ
ْعال.ْأداءنحوْ

 كبيرة 2 73.051 0.000 7.491 0.946 3.653

20ْ

ْالعاملينْْ تقعْعلى
مســــــــــــــئوليــةْكبيرةْْ

ْْأسـاليْبْإيجاْدفيْ
ْعملْمتميزة.

 كبيرة 4 67.966 0.000 4.232 1.022 3.398

التثتقتتتتتافتتتتتة    تتمتيتز 
 كبيرة  70.475 0.000 7.887 0.721 3.524 التنظيمية

 كبيرة  68.780 0.000 7.497 0.636 3.439 التميز التنظيمي 
ْولْالسابقْأن:وقدْتبينْمنْالجْد

وهوْبـدرجـةْموافقـةْْ(،65.661فيْبلـديـةْغزةْجـاءْبوزنْنســــــــــــــبيْ)ْْالقيـادةمســــــــــــــتوىْتحقيقْتميزْْ
ْإلىســــــــــــــعيْالبلديةْلتوظيفْالكادرْالمتميزْويدعوْالباحثْالبلديةْْإلىالباحثْذلكْْْح(.ْويرج)متوســــــــــــــطة
ــلتْالفقرةْتتفاعلْْْْالمدربة،االعتمادْعلىْالكوادرْْْْزيادةاالهتمامْب معْالعاملينْوالجمهورْْْارةالْدحيثْحصــــــــ

ــجع68.814ْْْْوممثليْالمجتمعْعلىْْ ــلتْالفقرةْتشـــ ــبيْكبيرْبينماْحصـــ ــتقالليةْْْالدارةوجاءتْبوزنْنســـ اســـ
ْإلىالباحثْإنهاْبحاجةْْْْمتوســــــــــطْفيرْىوجاءتْبوزنْنســــــــــبي63.898ْْْدنىْدرجةْْأوتمكينْالعاملينْعلىْْ

ْينْوالعملْعلىْتمكينهمْالعملْعلىْتشجيعْالعاملْوتحسينْ
(.ْْوهوْبدرجةْموافقةْ)كبيرةْْ(،70.780فيْبلديةْغزةْجاءْبوزنْنســــــــــــبيْ)ْْعاملينتحقيقْتميزْالْْمســــــــــــتوْى

حيثْحصـــــلتْالعبارةْيرغبْالعاملونْْْالعاملينْْالعلياْبتحســـــينْقدراْتْالدارةاهتمامْْْإلىْالباحثْذلكْْحيرج
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لتْالعبارةْيشــاركْاْبينماْحصــوهيْدرجةْكبيرةْنســبي76.949ًْْْعلىْدرجةْْأبالتعليمْوالتدريبْالمســتمرْعلىْْ
اْويرىْْوهيْدرجةْمتوســـــــــطةْنســـــــــبي63.051ًْْْدرجةْْْْأدنيالعاملونْإدارةْالمنظمةْفيْاتخاذْالقرارات.ْعلىْْ

ْكةْفيْصنعها.مشاركةْالعاملينْفيْاتخاذْالقراراتْوالمشاْرْزيادةْإلىهناكْحاجةْْأنالباحثْ
وهوْبدرجةْموافـقةْْْ(،70.475مســــــــــــــتوىْتحقيقْتميزْالثـقافةْالتنظيمـيةْفيْبـلديةْغزةْجاءْبوزنْنســــــــــــــبيْ)

كونْمنفردةْبمميزاتهاْوصـفاتهاْحيثْحصـلتْالعبارةْتنسـجمْْتنْْنْالبلديةْتسـعىْألأالباحثْْْح(.ْويرج)كبيرة
وهيْدرجةْكبيرةْنســــــــــــــبياْبينماْحصــــــــــــــلتْالعبارة78.983ْْْْقيمْومعتقداتْالعاملينْمعْثقافةْالبلدية.ْعلىْْ

ْتعزيزْالسلوكْاليجابي.ْإلىتاجْوهيْدرجةْمتوسطةْوتح60.000ْْعلى.التغيرْالنسبيْ
ــتوىْتحقيقْْْْاالستتتتراتيجية القيادةبينْواقعْتطبيقْْْْعالقةتوجدْْلهْْالثالث:نتائج الستتتؤال   التميز  وبينْمســـ

 فيْبلديةْغزة؟ْالتنظيمي
ْولإلجابةْعلىْهذاْالسؤالْتمْصياغةْالفرضيةْالتالية:

ْْاالستتتراتيجية القيادةبينْواقعْتطبيقْْ(ْْ≥0.05α)ْداللةْْذاتْداللةْإحصـــائيةْعندْمســـتوْىْعالقةالْتوجدْ
 فيْبلديةْغزة.ْالتميز التنظيميوبينْمستوىْتحقيقْ

ْتمْالتحققْمنْصحةْهذهْالفرضيةْعنْطريقْإيجادْمعامالتْارتباطْبيرسون،ْفيْالجدولْالتالي:
 وبين التميز التنظيمي ْاالستراتيجية القيادةمعامالت ارتباط بيرسون بين  (7جدول )

التتتقتنتيتتتتتات   ينالتمك المحور
 الحديثة

التهتيتكتتتتتل  
 التنظيمي 

التتتتتتتعتتتلتتتم  
 التنظيمي 

 التتتتتتقتتتتتتيتتتتتتادة
 االستراتيجية 

 0.804 0.781 0.815 0.582 0.757 القيادةتميز 
 0.485 0.469 0.637 0.312 0.378 عاملينتميز ال

التتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتيتتتتتتتتز  
 االستراتيجي

0.801 0.771 0.678 0.704 0.809 

التثتقتتتتتافتتتتتة   تتمتيتز 
 التنظيمية

0.680 0.564 0.581 0.581 0.660 

 0.814 0.751 0.800 0.653 0.774 التنظيميالتميز 
ْ(.0.195(ْ=ْ)0.05(ْومستوىْداللةْ)117*ْقيمةْ"ر:ْمعاملْارتباطْبيرسون"ْعندْدرجةْحريةْ)

ــابقْأن: دالـةْْْالتميز التنظيميوبينْْْْالتمكينمعـامالتْارتبـاطْبيرســــــــــــــونْبينْْْوقـدْتبينْمنْالجـدولْالســــــــــــ
(ْبينْواقعْتطبيقα≤0.05ْْودْعالقةْذاتْداللةْإحصـــــــــائيةْعندْمســـــــــتوىْ)وهذاْيدلْعلىْوجْْ،إحصـــــــــائًيا
ــتوىْتحقيقْْْالتمكين أنهْكلماْزادْاالهتمامْبتمكينْْويرىْالباحثْْْفيْبلديةْغزة.ْْالتميز التنظيميوبينْمســــــــــ
 التميزْالتنظيمي.ْالعاملينْكانْلهْتأثيرْإيجابيْفيْتعزيزْوتحفيز

ــْو- ــائًيادالةْْْالتميز التنظيميوبينْْْلحديثةالتقنيات انْبينْْمعامالتْارتباطْبيرســـــــــ وهذاْيدلْعلىْْْْ،إحصـــــــــ
وبينْمسـتوىْْْْالتقنيات الحديثة(ْبينْواقعْتطبيقα≤0.05ْْوجودْعالقةْذاتْداللةْإحصـائيةْعندْمسـتوىْ)
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ــتخدامهاْللتقنياتْْْْفيْبلديةْغزة.ْْالتميز التنظيميتحقيقْْ الحديثةْيزيدْويرىْالباحثْأنْإدخالْالبلديةْواســــــــــ
 تميزْالتنظيمي.الْمنْمستوْى

وهذاْيدلْعلىْْ،إحصائًيْادالةْْالتميز التنظيميوبينْْالهيكل التنظيميمعامالتْارتباطْبيرسونْبينْ-
وبينْمستوىْْْالهيكل التنظيمي(ْبينْواقعْتطبيقα≤0.05ْوجودْعالقةْذاتْداللةْإحصائيةْعندْمستوىْ)

تمتْإدارةْالبلديةْبتبسيطْالجراءاتْكلماْنهْكلماْاهأويرىْالباحثْ فيْبلديةْغزة.ْالتميز التنظيميتحقيقْ
 ْ.تمْتعزيزْالتميزْالتنظيمي

وهذاْيدلْعلىْوجودْْْ،إحصائًيادالةْْْالتميز التنظيميوبينْْْْالتعلم التنظيميمعامالتْارتباطْبيرسونْبينْْ-
وبينْمسـتوىْتحقيقْْْْالتعلم التنظيمي(ْبينْواقعْتطبيقα≤0.05ْْعالقةْذاتْداللةْإحصـائيةْعندْمسـتوىْ)

أنْاالهتمـامْبتوفيرْالمعرفـةْوالمعلومـةْلـدىْالعـاملينْيعمـلْْويرىْالبـاحـثْْْْفيْبلـديـةْغزة.ْْتميز التنظيميال
 علىْتعزيزْالتميزْالتنظيمي.ْ

وهذاْيدلْعلىْْْ،اإحصائيًْدالةْْالتميز التنظيميوبينْْاالستراتيجية القيادةمعامالتْارتباطْبيرسونْبينْ-
وبينْْْاالستراتيجية القيادة (ْبينْواقعْتطبيقα≤0.05ْوىْ)وجودْعالقةْذاتْداللةْإحصائيةْعندْمست

استنتجْالباحثْأنْهناكْعالقةْذاتْداللةْإحصائيةْبينْْ فيْبلديةْغزةْ.ْالتميز التنظيميمستوىْتحقيقْ
ْالفرضيةْالصفريةْوقبولْالفرضْالبديل.وعليهْتمْرفضْتميزْالتنظيميْاالستراتيجيةْوالْالقيادة

(2019ْْ(ْو)حسين،2018ْْوعبد،ْْْالرفيعيمن:ْ)ْْتوصلتْإليهْدراسةْكاًلْاتفقتْهذهْالنتائجْمعْماْْ
ْ.(2017,ْ)عباس(ْو2017ْحجير,ْوأبو)اللوحْو(2016ْو)الكبيسيْ

ــتوىْتعزيزْْْاالستتتتراتيجية  القيادةلواقعْتطبيقْْْأثريوجدْْْلهْْالرابع:نتائج الستتتؤال   ْْالتميز التنظيميفيْمســ
 فيْبلديةْغزة؟

ْياغةْالفرضيةْالتالية:ولإلجابةْعلىْهذاْالسؤالْتمْص
فيْْْاالستتتتتتتراتيجية  القيادة(ْلواقعْتطبيقْْ≥0.05α)ْداللةْْذوْداللةْإحصــــــــــائيةْعندْمســــــــــتوْىْأثرالْيوجدْ

 فيْبلديةْغزة.ْالتميز التنظيميمستوىْتعزيزْ
 Linear Regressionالفرضـــــــــــــــيةْـباســــــــــــــتخـدامْتحلـيلْاالنحـدارْالخطيْ)تمْالتحققْمنْصــــــــــــــحـةْهـذهْْ

Analysis،)ْْيْالجدولْالتالي:كماْهوْمبينْف
 تحليل االنحدار الخطي بين المتغير المستقل والمتغيرات التابعة  (8جدول )

التتتتتتمتتتتتتتتتتتتتغتتتتتتيتتتتتترات  
 المستقلة

متتتتتتتتتعتتتتتتتتتامتتتتتتتتتل 
قتتتتتتتتيتتتتتتتتمتتتتتتتتة   "Tقيمة " االنحدار

"Sig." الداللة 

 دالة 0.000 5.777 1.116 المتغير الثابت
 دالة 0.018 2.408 0.187ْالتمكين

ْدالْة 0.210 1.261 0.089ْالتقنياتْالحديثة  غير
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 دالة 0.000 5.004 0.435ْالهيكلْالتنظيمي
ْدالْة 0.726 0.351 0.027ْالتعلمْالتنظيمي  غير

 (0.688معامل التحديد المعدل = )   –(   0.699معامل التحديد = )
 Sig.( = "0.000)قيمة "   –F = "(65.595   )قيمة "

ْ(.1.984(ْ=ْ)0.05داللةْ)(ْوعندْمستوى117ْ"ْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ)T*ْقيمةْ"
ْوقدْتبينْمنْالجدولْالسابقْأن:

يــــدلْعلىْوجودSig."ْْ(ْ=0.000ْْوقيمتتتة "F"ْْ(ْ=65.595ْْ،)قيمتتتة " • ذوْداللــــةْْْأثر(،ْوهــــذاْ
ــتوْى ــائيةْعندْمســـــ ــتوىْتحقيقْْْْاالستتتتتتراتيجية القيادة(ْلواقعْتطبيقْْ≥0.05α)ْداللةْْإحصـــــ التميز  فيْمســـــ

 فيْبلديةْغزة.ْالتنظيمي
%(ْمن68.80ْْ(،ْأيْأنْماْنســـــــبتهْ)0.688=ْ)ْومعامل التحديد المعدل(،0.699ْْ=ْ)ْمعامل التحديد*

(ْيعودْللتغيرْفيْالمتغيراتْالمســتقلةْســابقةْالذكرْفيْالجدول،ْالتميز التنظيميالتغيرْفيْ)مســتوىْتحقيقْْ
 والنسبةْالمتبقيةْتعودْللتغيرْفيْعواملْأخرى.

أيْأنهـاْتؤثرْفيْْالتمكين،ْالهيكـلْالتنظيمي(،ثتابتت،  المتغير الهي:ْ)ْْالمتغيرات ذات داللتة إحصتتتتتتتتتائيتة*
ضــــــــــــروريانْفيْعمليةْْْْوالهيكلْالتنظيميويرجحْالباحثْأنْالتمكينْْْْ(.التميز التنظيمي)مســــــــــــتوىْتحقيقْْ
 التميزْالتنظيمي.

هي:ْ)التقنياتْالحديثة،ْالتعلمْالتنظيمي(،ْأيْأنهاْالْتؤثرْفيْْالمتغيرات ليستتتتتتت ذات داللة إحصتتتتتتائية*
باحثْذلكْكونْالتمكينْوالهيكلْالتنظيميْهمْالعنصـــــــــــــرانْْويرجحْالْْ(.التميز التنظيميتحقيقْْ)مســـــــــــــتوىْْ

 األهمْفيْعمليةْالتميزْوأنْالتقنياتْوالتعلمْهمْعناصرْمكملة.
0.089ْْ*ْ)التمكين(ْ+0.187ْْْْ+1.116ْْْْ(ْ=ْْالتميز التنظيميهي:ْ)مســتوىْتحقيقْْْْمعادلة االنحدار*

ْأثرأيْأنْهـناكْْْْ*ْ)التعلمْالتنظيمي(.0.027ْْ*ْ)الهيـكلْالتنظيمي(ْ+0.435ْْْ*ْ)التقنـياتْالحـديـثة(ْ+ْ
 االستراتيجيةْفيْتعزيزْالتميزْالتنظيمي.ْةاْدجزئيْللقي

(2019ْْ(ْو)حســــــــــين،2018ْْوعبد،ْْالرفيعيمن:ْ)ْاتفقتْهذهْالنتائجْمعْماْتوصــــــــــلتْإليهْدراســــــــــةْكاًلْ*
ْ.(2017ْ،)عباس(ْو2016ْو)الكبيسيْ

ــتجاباتْْْْفروق توجدْْلهْالخامس:نتائج الستتتتتتتؤال  ــةْحولْواقعْتطبيقْْْْأفراْدفيْاســـــــــ  القيادةعينةْالدراســـــــــ
فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرات:ْ)النوعْاالجتماعي،ْْْْالتميز التنظيميوحولْمســـــــــــتوىْتحقيقْْْْاالستتتتتتتتراتيجية

 العمر،ْالمؤهلْالعلمي،ْعددْسنواتْالخدمة(؟
ْولإلجابةْعلىْهذاْالسؤالْتمْصياغةْالفرضيةْالتالية:

عينةْالدراسـةْحولْْْأفراْد(ْفيْاسـتجاباتْْ≥0.05α)ْداللةْْذاتْداللةْإحصـائيةْعندْمسـتوْىْْفروق دْالْتوج
ــتوىْتحقيقْْْْيجيةاالستتتتتتتترات  القيادةواقعْتطبيقْْ فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرات:ْْْْالتميز التنظيميوحولْمســــــــ

ْ)النوعْاالجتماعي،ْالعمر،ْالمؤهلْالعلمي،ْعددْسنواتْالخدمة(.
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ْلرئيسةْالسابقةْالفرضياتْالفرعيةْالتالية:ويتفرعْمنْالفرضيةْا
عينةْالدراســــةْْْأفراْد(ْفيْاســــتجاباتْْ≥0.05α)ْداللةْْذاتْداللةْإحصــــائيةْعندْمســــتوْىْْفروق الْتوجدْ-1

فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْْْالتميز التنظيمي ةوحولْمستوىْتحقيقْْْْاالستراتيجية  القيادةحولْواقعْتطبيقْْ
 .النوع االجتماعي
ْ،ْكماْهوْمبينْفيْالجدولْالتالي:T-Testصحةْهذهْالفرضيةْعنْطريقْاختبارْتمْالتحققْمنْ

ْْْ( لتحديد الفروقات بالنسبة لمتغير النوعOne-Way ANOVA) ر( اختبا9جدول )

 المتوسط العدد النوع المحور
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"T" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

ْاالستراتيجيةْالقيادة
 0.951 3.285 81 ذكر

 غيرْدالة 0.449 0.760-
 0.500 3.411 37 أنثى

ْالتميزْالتنظيمي
 0.731 3.371 81 ذكر

 دالة 0.086 1.733-
 0.309 3.588 37 أنثى

ْ(.1.984(ْ=ْ)0.05(ْوعندْمستوىْداللةْ)116"ْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ)T*ْقيمةْ"
ْوقدْتبينْمنْالجدولْالسابقْأن:

عدم ،ْوهذاْيدلْعلىْْاالستتتتتتتتتراتيجية القيادة"ْفيْمحور0.050ْمنْقيمةْ"ْْأكبرالمحســــــــــــوبةْ"Sigْقيمةْ"*
عينةْالدراســــةْحولْْأفراْد(ْفيْاســــتجاباتα≤0.05ْْفروقْذاتْداللةْإحصــــائيةْعندْمســــتوىْداللةْ)ْوجود

 النوع االجتماعي.فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْْاالستراتيجية القيادةواقعْتطبيقْ
ــSigقيمةْ"* فروقْْوجود،ْوهذاْيدلْعلىْْالتميز التنظيمي"ْفيْمحور0.050ْمنْقيمةْ"ْأقلوبةْْ"ْالمحســـــــــ

عينةْالدراســةْحولْمســتوىْتحقيقْْْأفراْد(ْفيْاســتجاباتα≤0.05ْْذاتْداللةْإحصــائيةْعندْمســتوىْداللةْ)
 (.اإلناثالنوع االجتماعي، ولصالح )فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْْالتميز التنظيمي

عينةْالدراســــةْْْأفراْد(ْفيْاســــتجاباتْْ≥0.05α)ْداللةْْداللةْإحصــــائيةْعندْمســــتوْىذاتْْْْفروق الْتوجدْ-2
ــتوىْتحقيقْْْْاالستتتتراتيجية القيادةحولْواقعْتطبيقْْ فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْْْْالتميز التنظيميوحولْمســـ

 .العمر
ْ،ْكماْهوْمبينOne-Way ANOVAْتمْالتحققْمنْصحةْهذهْالفرضيةْعنْطريقْاختبارْ

 ( لتحديد الفروقات بالنسبة لمتغير العمر One-Way ANOVA) ربا( اخت10جدول )

 المتوسط العدد العمر المحور
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

ــيــــــــــادْة ْْالــــــــــقــــــــ
ْاالستراتيجية

 0.813 3.788 32 عامْفأقل30ْ
 1.025 2.933 23 عام40ْ-31منْ دالة 0.000 7.700

 0.789 3.065 39 امع50ْ-41منْ
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 0.174 3.502 24 عام50ْأكثرْمنْ

الـــــــتـــــــمـــــــيـــــــزْْ
ْالتنظيمي

 0.679 3.417 32 عامْفأقل30ْ

 دالة 0.008 4.171
 0.790 3.072 23 عام40ْ-31منْ
 0.591 3.536 39 عام50ْ-41منْ

 0.243 3.663 24 عام50ْأكثرْمنْ
ْ(.2.700(ْ=ْ)0.05(ْوعندْمستوىْداللةْ)114ْ،3"ْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ)F*ْقيمةْ"

ــابقْأن:  القيتتادة"ْفيْمحور0.050ْْمنْقيمـــةْ"ْْأقتتل"ْالمحســــــــــــــوبـــةSigْْقيمـــةْ"*تبينْمنْالجـــدولْالســــــــــــــ
ــتوىْداللةْ)ْوجود،ْوهذاْيدلْعلىْْاالستتتتتتتتتتراتيجية ــائيةْعندْمســـــــــــ (ْفيα≤0.05ْفروقْذاتْداللةْإحصـــــــــــ
ــتجاباتْْ ــةْحولْواقعْتطبيقْْْأفراْداســــ العمر، فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْْْْاالستتتتتراتيجية القيادةعينةْالدراســــ

 عام فأقل(. 30ولصالح الذين أعمارهم )
فروقْْوجود،ْوهذاْيدلْعلىْْالتميز التنظيمي"ْفيْمحور0.050ْمنْقيمةْ"ْأقل"ْالمحســـــــــــوبةSigْْقيمةْ"*

حقيقْْعينةْالدراســةْحولْمســتوىْتْأفراْد(ْفيْاســتجاباتα≤0.05ْْذاتْداللةْإحصــائيةْعندْمســتوىْداللةْ)
 عام(. 50العمر، ولصالح الذين أعمارهم )أكثر من فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْْالتميز التنظيمي

عينةْالدراســــةْْْأفراْد(ْفيْاســــتجاباتْْ≥0.05α)ْداللةْْئيةْعندْمســــتوْىذاتْداللةْإحصــــاْْفروق الْتوجدْ-3
ــتوىْتحقيقْْْْاالستتتتراتيجية القيادةحولْواقعْتطبيقْْ يةْغزةْتعزىْلمتغيرْْفيْبلْدْْالتميز التنظيميوحولْمســـ
 .المؤهل العلمي

ْ،ْكماْهوْمبينOne-Way ANOVAْتمْالتحققْمنْصحةْهذهْالفرضيةْعنْطريقْاختبارْ
 ( لتحديد الفروقات بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي One-Way ANOVA) ر( اختبا11جدول )

 المتوسط العدد المؤهل العلمي المحور
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"F" 

 مةقي
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

ــادة ــيــــــــــ ــقــــــــــ ْالــــــــــ
ْاالستراتيجية

 1.161 3.150 25 دبلوم
 0.713 3.321 88 بكالوريوس دالة 0.026 3.784

 0.000 4.250 5 دراساتْعليا

ــزْ ــيـــــــ ــمـــــــ ــتـــــــ الـــــــ
ْالتنظيمي

 0.734 3.310 25 دبلوم
 0.610 3.444 88 بكالوريوس غيرْدالة 0.084 2.525

 0.000 4.000 5 دراساتْعليا
ْ(.3.090(ْ=ْ)0.05(ْوعندْمستوىْداللةْ)2ْ،115الجدوليةْعندْدرجةْحريةْ)"Fْ*ْقيمةْ"

 القيتادة"ْفيْمحور0.050ْْمنْقيمـةْ"ْْأقتل"ْالمحســــــــــــــوبـةSigْْقيمـةْ"*وقـدْتبينْمنْالجـدولْالســـــــــــــــابقْأن:
ــتوىْداللةْ)ْوجود،ْوهذاْيدلْعلىْْاالستتتتتتتتتتراتيجية ــائيةْعندْمســـــــــــ ْ(ْفيα≤0.05فروقْذاتْداللةْإحصـــــــــــ
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المؤهل  فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْْْْاالستتتتتراتيجية القيادةعينةْالدراســــــةْحولْواقعْتطبيقْْْْأفراْداســــــتجاباتْْ
 العلمي، ولصالح الذين مؤهلهم العلمي )دراسات عليا(.

ْعدم وجود،ْوهذاْيدلْعلىْْالتميز التنظيمي"ْفيْمحور0.050ْْمنْقيمةْ"ْْأكبر"ْالمحســــــــــــوبةSigْْقيمةْ"*
عينةْالدراســةْحولْمســتوىْْْْأفراْد(ْفيْاســتجاباتα≤0.05ْْلةْ)يةْعندْمســتوىْدالفروقْذاتْداللةْإحصــائ

 المؤهل العلمي.فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْْالتميز التنظيميتحقيقْ
عينةْالدراســــةْْْأفراْد(ْفيْاســــتجاباتْْ≥0.05α)ْداللةْْذاتْداللةْإحصــــائيةْعندْمســــتوْىْْفروق الْتوجدْ-1

ــتوىْتحقيقْْْْاالستتتتراتيجية القيادةحولْواقعْتطبيقْْ فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْْْْالتميز التنظيميوحولْمســـ
 .عدد سنوات الخدمة

ْ،ْكماْهوْمبينْفيOne-Way ANOVAْتمْالتحققْمنْصحةْهذهْالفرضيةْعنْطريقْاختبارْ
 ( لتحديد الفروقات بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة One-Way ANOVA) ر( اختبا12جدول )

ستتتتتتتتتتنتوات  المحور عتتتتتدد 
 المتوسط العدد الخدمة

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

ــيــــــــــادة ْالــــــــــقــــــــ
ْاالستراتيجية

 0.951 3.256 32 5ْ-1منْ

 غيرْدالة 0.237 1.431
 0.963 3.419 13 10ْ-6منْ
 0.942 3.661 19 15ْ-11منْ
 0.667 3.223 54 فأكثر16ْ

الـــــــتـــــــمـــــــيـــــــزْ
ْالتنظيمي

 0.691 3.081 32 5ْ-1منْ

 دالة 0.001 6.206
 0.794 3.454 13 10ْ-6منْ
 0.395 3.771 19 15ْ-11منْ
 0.541 3.531 54 فأكثر16ْ

ْ(.2.700(ْ=ْ)0.05(ْوعندْمستوىْداللةْ)3ْ،114"ْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ)F*ْقيمةْ"
 القيتادة"ْفيْمحور0.050ْقيـمةْ"منْْْأكبر"ْالمحســــــــــــــوبةSigْْقيـمةْ"*ْوقدْتبينْمنْالجـدولْالســــــــــــــابقْأن:

(ْفيα≤0.05ْفروقْذاتْداللةْإحصــــــائيةْعندْمســــــتوىْداللةْ)ْْعدم وجود،ْوهذاْيدلْعلىْاالستتتتتراتيجية
عدد فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْْْْاالستتتتتتتراتيجية القيادةعينةْالدراســــــــــةْحولْواقعْتطبيقْْْأفراْداســــــــــتجاباتْْ

 سنوات الخدمة.
فروقْْوجود،ْوهذاْيدلْعلىْْالتميز التنظيمي"ْفيْمحور0.050ْ"منْقيمةْْأقل"ْالمحســـــــــــوبةSigْْقيمةْ"*

عينةْالدراســةْحولْمســتوىْتحقيقْْْأفراْد(ْفيْاســتجاباتα≤0.05ْْذاتْداللةْإحصــائيةْعندْمســتوىْداللةْ)
ستتتتنوات خدمتهم  عدد ستتتتنوات الخدمة، ولصتتتتالح الذين عدد فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْْْْالتميز التنظيمي

 سنة(. 15-11)من 
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 ائج: النت
 ْ.تعزيزْالتميزْالتنظيميْبلديةْغزةْفيْاالستراتيجيةْفيْالقيادةتوجدْعالقةْلدورْ-1
ْي.تعزيزْالتميزْالتنظيمْبلديةْغزةْعلىْاالستراتيجيةْفيْالقيادةجزئيْألبعادْْأثريوجدْ-2
ــتجاباتْْْْال-3 ــةْحولْواقعْتطبيقْْْْأفراْدتوجدْفروقْفيْاســـــ ديةْغزةْْاالســـــــتراتيجيةْفيْبلْْالقيادةعينةْالدراســـــ

بينماْتوجدْفروقْفيْاســـــــــتجاباتهمْحولْمســـــــــتوىْتحقيقْالتميزْالتنظيميْتعزىْلمتغيرْْْْالنوع؛تعزىْلمتغيرْْ
ْ(.الناْثالنوعْاالجتماعي،ْولصالحْ)

االســتراتيجيةْفيْبلديةْغزةْتعزىْْْالقيادةعينةْالدراســةْحولْواقعْتطبيقْْْْأفراْدتوجدْفروقْفيْاســتجاباتْْ  -4
عامْفأقل(.ْكماْتوجدْفروقْأيضـاْحولْمسـتوىْتحقيقْالتميزْالتنظيميْتعزى30ْْْْلمتغيرْالعمر،ْولصـالحْ)

ْعام(.50ْلمتغيرْالعمر،ْولصالحْ)أكثرْمنْ
االســتراتيجيةْفيْبلديةْغزةْتعزىْْْالقيادةقْْعينةْالدراســةْحولْواقعْتطبيْْأفراْدوجدْفروقْفيْاســتجاباتْْت  -5

ــالحْ)دراســـاتْعليا(.ْبينماْْ ــتوىْتحقيقْْلمتغيرْالمؤهلْالعلمي،ْولصـ ــتجاباتهمْحولْمسـ الْتوجدْفروقْفيْاسـ
ْالتميزْالتنظيميْفيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْالمؤهلْالعلمي.

ــتجاباتْْ  -6 ــةْحولْواقعْتطبيقْْْْأفراْدالْتوجدْفروقْفيْاســــ االســــــتراتيجيةْفيْبلديةْغزةْْْادةالقيعينةْالدراســــ
ولْمســــتوىْتحقيقْالتميزْالتنظيميْْتعزىْلمتغيرْعددْســــنواتْالخدمة.ْبينماْتوجدْفروقْفيْاســــتجاباتهمْح

ْسنة(.15ْ-11فيْبلديةْغزةْتعزىْلمتغيرْعددْسنواتْالخدمة،ْولصالحْ)منْ
 التوصيات:

ْاألقدمية.ْمعاعتمادْالترقياتْعلىْأساسْالخبرةْوالكفاءةْقيامْالبلديةْبضرورةْ-1 
ْعلمْالتنظيمي.عمليةْالتْودعممنْالتسربْْالعاملينعلىْْوحوافزْللحفاظاعتمادْنظامْمكافآتْ-2
ْالعلياْاالهتمامْبتعزيزْالثقةْوالتبادلْالمعرفيْبينْالعاملين.ْالدارةعلىْ-3
ْاالعتمادْعلىْالكوادرْالمدربة.ْزيادةضرورةْقيامْالبلديةْباالهتمامْب-4
ْمشاركةْالعاملينْفيْاتخاذْالقراراتْوالمشاركةْفيْصنعها.ْزيادةالعملْعلىْ-5
ْزيدْمنْمستوىْالتميزْالتنظيمي.تعْحديثةْمثلْإدخالْتطبيقاتْأسْرإدخالْواستخدامْالتقنياتْال-6
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 المراجع:
االستتتتراتيجية ودورها في تعزيز التميز التنظيمي دراستتتة    القيادةممارستتتات  (،2010ْْ)ْْأثيرْحســــوني،-1 

ة،ْريدا،ْمجلةْالكوتْللعلومْاالقتصـــــــــاديةْوالتحليلية في الشتتتتتتركة العامة للصتتتتتتناعات الميكانيكية/ بغداد
 225-206(،ْص2ْالمجلدْاألولْالصدار)

ْةمجلْ،داري اإلالمتميز والحد من ظاهرة الفستتاد  داءاإلبداع في تحقيق األ  أثر(،2009ْْ)مزهر،ْْْاســـيل-2
 .13ْْد،ْالمجل2ة،ْالعددْداريالغريْللعلومْاالقتصاديةْوال

التميز التنظيمي من وجهة    ها في بلورةأثر مدى توافر وظائف إدارة المعرفة و (2009ْْ)آمالْالمجـالي،ْ-3
ــات،ْالعلومْالْنظر العاملين في ستتلطة منطقة العقبة االقتصتتادية الخاصتتة ،ْالعدد36ْة،ْالمجّلدْداريدراسـ

1. 
  دراسة-البشتري االستتراتيجية في تطوير رأس المال   القيادةإستهامات  (،2018ْْ،ْ)وآخروْنْْأيمنْالطائي-4

(،37ْْ،ْتنميـةْالرافـدين،ْالمجلـدْ)تربيتة محتافظتة نينوى   استتتتتتتتتتطالعيتة آلراء عينتة من العتاملين في متديريتة
 .155-137(،ْص117ْالعددْ)

الموظفين بالمؤستتتتتستتتتتة   أداءالخدمة ودورة في تحستتتتتين  أثناءالتكوين ْْ(،2014)ْمحمود،ْقطف،بوْْ-5
 .بسكرة-يضرخجامعةْمحمدْْمنشورة،رسالةْماجستيرْْ،لغرورالجامعية: دراسة ميدانية بجامعة عباس 

االستتتراتيجية وتأثيرها في تحقيق الستتمعة التنظيمية بحث  القيادة(،2017ْْ)سْوهديلْســعيد،ْْزيادْعبا-6
ةْواالقتصــــــــــــــادية،ْْدارـيالعلومْالْْة،ْمجـلمركزياتحليلي في بعض دوائر وزارة اإلستتتتتتتتتكتان واألعمتار الممولة 

 97،ْالصدار23ْجامعةْبغداد،ْالمجلدْْ
االستتتراتيجية:    القيادةظمات في إطار ممارستتة  المن ةداري(،2016ْْ)ْطارقْالناصـــري،ْوْْفاضـــلْســـلمان-7

(،22ْْة،ْالمجلدْ)داري،ْمجلةْالعلومْاالقتصــاديةْوالةالمشتتاريع النفطي  شتتركة-النفطبحث ميداني في وزارة  
 .212-191(،ْْص87العددْ)

االستتتتراتيجية بحث   القيادةقدرات التجديد المنظمي في اطار   (،2016عليْالطائي)ْوْْالكبيســــيْْســــندس-8
,22ْْالمجلْدْْبغداد،جامعةْْْْة،داريوالمجلةْالعلومْاالقتصــاديةْْْ،بغدادمقارن في بعض مستتتشتتفيات تحليلي  
 .8العددْْ

ْ.117-116ْمصر،ْْصْالهندسية،مطابعْالدارْْْ،التنافسيإدارة اإلبداع والتميز  (،2013ْْسيدْجاد،ْ)-9
تنظيميتة في األجهزة االستتتتتتتتتتراتيجيتة ودورها في تطوير الثقتافة ال  القيتادة"(،2010ْْ)ْْالمربع،ْصاااااال -10

ْ.السعوديةة،ْداريةْوالاألمنيأطروحةْدكتوراهْمنشورة،ْجامعةْنايفْللعلومْْة"،األمني
االستتتتراتيجية ودورها في تحقيق التميز المؤستتستتي    القيادةْْ(،2017)ْ،ونبيلْاللوحْْطارقْأبوْحجير-11

ــتدامةْوالبيئةْالبداعيةْْْْاني،الثالمؤتمرْالعلميْْْ،نموذجا-كلية فلستتتطين التقنية-بقطاع التعليم التقني االســ
ْالبلح،ْفلسطينديرْْالتقنية،كليةْفلسطينْْالتقني،فيْقطاعْالتعليمْ



 
   

241 

 

الهيئة    سعوديتين:تتتتي تشتتتتكيل ثقافتتتتة منظمتين  أهمية قيم المديرين ف(1992ْْ)ْْعبدْالرحمنْهيجان،-12
ْ.74،ْالعدْد31الْسنةالرياض،ْْالعامةْـْالدارة،ْمعهدْالعامتة اإلدارة الملكية للجبيل وينبع وشركة سابك

تمكين العاملين في تحقيق التميز المؤستستي: دراستة ميدانية   دور(2014ْْ)المعطيْالبحيصـي،ْْْْعبد-13
كليةْاالقتصــــــــادْوالعلومْْْ،رســــــــالةْماجســــــــتيرْغيرْمنشــــــــورةْْ،محافظات قطاع غزةعلى الكليات التقنية في  

 غزةْ،جامعةْاألزهرْ،ةداريال
االستتتتراتيجية في ضتتتوء الشتتتفافية   القيادةتطوير ممارستتتات  (،2012ْْ)ْْالنقار،ْوعبدْهللاالطائيْْْْعلي-14

وستتتتتتتتتلوك المواطنة التنظيمية، دراستتتتتتتتتة ميدانية لعينة من موظفي مكتب المفتل العام في وزارة الثقافة  
ْْ.69،ْالعدد18ْة،ْالمجلدْداري"،ْمجلةْالعلومْاالقتصاديةْوالالعراقية

القتدرات االستتتتتتتتتتراتيجيتة في تحقيق التميز التنظيمي   أثر،  (2018)ْْعـبدْضــــــــــــــرغـام،ْوْعليْالرفيعي-15
جامعةْْْْة،داريوالمجلةْالقاريْللعلومْاالقتصـــــاديةْْْْ،الجنوبيةدراستتتة تطبيقية في الشتتتركة العامة للستتتمنت 

ْ.1العددْ،15ْالمجلدْْْالكوفة،
يمية في تحقيق  لتأثير الوستتتتتتتتتيط للدعم التنظيمي وعالقته بالعدالة التنظاْْ(،2013)ْماجدْالفتالوي،-16

واالقتصــادْْْالدارةْْكلية-رســالةْدكتوراهْغيرْمنشــورةْجامعةْبغدادْْ،الكوفةبحث تحليلي في جامعة    التميز:
ْ.إدارةْاألعمالْقسم-

دور الخفتة االستتتتتتتتتتراتيجيتة في التميز التنظيمي بحث  (،2019ْْ)ْْحســــــــــــــين،ْْوجدانْْوْالـعامرْيْْفراس-17
,ْمجلةْالعلومْمديرية مجاري ذي قار–ت واألشتتتتتتتغال العامة تطبيقي في وزارة اإلعمار واإلستتتتتتتكان والبلديا

ْ.110,ْاالصدار25ة,ْجامعةْبغداد,ْالعدْددارياالقتصاديةْوال
التنظيمي: دراستتتتتتتتة ميدانية على هيئة  الثقافة التنظيمية وعالقتها بااللتزام ْْ(،2005)العوفي،ْْْمحمد-18

ْة.األمنيجامعةْنايفْللعلومْْماجستيرْمنشورة،رسالةْْ،الرياضالرقابة والتحقيق بمنطقة 
ــمور،ْ)-19 ــمْالضــــــــ ــاقة2017معتصــــــــ األكاديميين وعالقتها بالتميز    ةدااالستتتتتتتتراتيجية لدى الق  (،ْالرشــــــــ

رســالةْماجســتيرْغيرْمنشــورةْ,ْكليةْْْ،التدريسهيئة   أعضتاءة من وجهة نظر األردنيالتنظيمي للجامعات 
ْ.العلومْالتربوية,ْجامعةْالشرقْاألوسط,ْاألردن

ملك تميز التنظيمي بجامعة الدور إدارة الكفاءات األكاديمية في تحقيق ال  (،2017الشــــهراني،ْ)ْْنورة-20
ْالسعودية.ْ،جامعةْالملكْخالْدْ،رسالةْماجستيرْمنشورةْْ،خالد
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