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بجهاز      القيادة االسرتاتيجية واألداء املؤسس   بي   جلودة احلياة الوظيفية يف العالقة   الوسيط دور  ال 

 الفلسطينية الرشطة  

 

 

 إبراهيم حممد أبو عودة  حممود عبد الرمحن الشنطي 

 باحث ماجستي  أستاذ مساعد بجامعة اإلرساء 

 
 م(2019/ 29/7 م ، وقبل للنرش يف2/2019/ 5 )قدم للنرش يف

 

 داء املؤسس، الرشطة الفلسطينية.القيادة االسرتاتيجية، جودة احلياة الوظيفية، األالكلامت املفتاحية:  
 وسيط يف العالقة بي القيادة كمتغّي  دور جودة احلياة الوظيفية إىل اختبارهدفت الدراسة  :مستخلص الدراسة

 الدراسة تّم استخدام املنهج الوصفي التحلييل، وتكّونت عينة الدراسة االسرتاتيجية واألداء املؤسس. ولتحقيق أهداف  

تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية،   ،تب( من العاملي بجهاز الرشطة الفلسطينية من خمتلف الر  367من )

وقد توّصلت  (. SPSS) %(، ولتحليل البيانات تّم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي81.70وكانت نسبة االستجابة )

وتبّي   ،%(60.64أمهها: مستوى القيادة االسرتاتيجية كانت بنسبة متوسطة وبوزن نسبي )؛  الدراسة إىل العديد من النتائج

وتوافر جودة احلياة الوظيفية كان بنسبة  ،%( بدرجة موافقة متوسطة62.60أنَّ مستوى األداء املؤسس كان بوزن نسبي )

رست ما نسبته ، وف اوافقة متوسطة. تؤثر القيادة االسرتاتيجية يف األداء املؤسس تأثًيا جوهري  %( بدرجة م52.49)

ا العالقة النتائج أنَّ جودة احلياة الوظيفية تتوسط جزئي   ، أظهرتإىل ذلك   باإلضافة%( من التباين يف املتغي التابع. 75.1)

العمل عىل زيادة كفاءة جهاز الرشطة يف استخدام  :أهم التوصيات بي القيادة االسرتاتيجية واألداء املؤسس. وكانت

عادة إمها. ومنع إهدار املوارد دون املساس بمستوى جودة اخلدمات التي يقدّ   ،املصادر خلفض التكاليف غي الرضورية

  ، لمجهودات التي يبذلوهنا ل اوفقً لتحقق العدالة التوزيعية  ؛ظم التعويضات املعمول هبا بجهاز الرشطة النظر يف ن  

  ضون إليها.واملخاطرة التي يتعرّ 
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 املقدمة  .1

تعيش املنظامت يف عرصنا احلايل يف بيئة تتصف بدرجة  

حيث تتأثر بشكل كبي  ؛عالية من الديناميكية والتعقيد

باملتغيات سواء كانت اقتصادية أو اجتامعية أو سياسة أو  

تكنولوجية، ولقد أدت العوملة وازدياد حدة املنافسة  

 هياكل القوى العاملة، وزيادة وعي املواطني  واالنفتاح، وتغّي 

ملفاهيم اجلودة إىل تزايد الضغوط عىل املنظامت لالستجابة 

واإلسهام يف حلها، وتلبية   ، االجتامعية للقضايا واملشكالت

 حاجات املواطني؛ األمر الذي جعل املنظامت أمام حتد  

عترب األداء  كي تضمن البقاء واالستمرار. وي   ؛لتحسي أدائها 

وقدرهتا عىل  أهدافها بلتمسك املؤسسات  ا انعكاًس املؤسس 

ينقل العمل إىل إنجاز تلك األهداف من  نَّه إإذ  ؛إنجازها 

ومن الغموض    ،ومن العفوية إىل التخطيط  ،فردية إىل اجلامعيةال

ومن حمدودية املوارد والتأثي إىل تعددية املوارد   ، إىل الوضوح

 وسعة التأثي.  

ولقد أشار الكثي من الباحثي والكتاب إىل أنَّ القيادة 

التي تؤثر يف األداء  املهمة االسرتاتيجية هي من أبرز العوامل 

(.  Kitonga, Bichanga & Muema 2016)للمنظمة  املؤسس  

 ؛فالقيادة االسرتاتيجية تتجاوز األنامط التقليدية يف القيادة

استرشاف املستقبل  وتعمل عىل ،حيث متتلك رؤية مستقبلية

املصادر واملوارد   أحد كوهنا  ؛بقراءة األحداث والتنبؤ هبا 

  ؛ اجلوهرية التي تستخدمها املنظامت يف حتقيق املزايا التنافسية

واالنسجام  ،فمن خالل قدرهتا عىل إحداث التغيي والتكيّ 

لتحديات واجهة امعه املتطلبات مل يلب  ت  التنظيمي بشكل 

موضوع جودة احلياة الوظيفية من   عدّ املستقبلية. وي  املعارصة 

القضايا اإلدارية التي احتلت مكاًنا متميًزا يف أدبيات اإلدارة؛ 

ا حتتوي عىل العديد من العنارص التي متّس  أداء املؤسسات  ألهنَّ

(، فهي حصيلة تفاعل  2008وتؤثر فيها )جاد الرب،    ،مبارشة

لذا استوجب    ؛ للعاملي  بيئة العمل مع االحتياجات الشخصية

والعمل عىل    ،ذلك عىل املنظامت النظر للعاملي كأغىل مواردها 

استخدامهم فقط. فالقيادة االسرتاتيجية جمرد تطويرهم ال 

تؤثر يف املرؤوسي من خالل االهتامم بخلق بيئة عمل تتصف 

عنارصها لتشمل عىل جمموعة واسعة من   باجلودة يف كّل 

مثل: الصحة املهنية، العالقات االجتامعية، مشاركة  ؛العنارص

  ؛ حتسي نظام التعويضاتو ق العمل، ر  املوظفي، التمكي، ف  

والتي بدورها تقود لفهم متزايد من أجل حتقيق ارتفاع مستوى 

نَّ بنجاحهم يكون  إنتاجية املوارد البرشية واألداء الكيل؛ أل

 نجاح املنظمة.  

 وأسئلتها   الدراسة مشكلة   .2

اجلمهور   شكاوىكثرة  من    ي عاين جهاز الرشطة الفلسطينية

بسوء املعاملة القاسية والتعذيب أثناء التوقيف يف   قةاملتعلّ 

فقد ذكر تقرير اهليئة املستقلة حلقوق األنسان  ؛مراكز الرشطة

قطاع غزة  ب(  19)و  ،مت من الضفة الغربيةد  ( شكوى ق  24أنَّ )

الرشطة )تقرير اهليئة املستقلة  هبذا الشأن كلها ضد جهاز 

إىل جانب ذلك فإنَّ   ،(2018 ، ديوان املظامل-حلقوق اإلنسان

لت ضد مراكز الرشطة  ج  هناك جمموعة من االنتهاكات قد س  

ع  حرية الرأي والصحافة والتجم   منها حّق  ؛يف قطاع غزة

عىل خلفية نشاطات يف مواقع التواصل االجتامعي،   السلمّي 

 ءبط عنومنع فعاليات ثقافية، كام أنَّ هناك بعض  الشكاوى 

  ؛ استجابة جهاز الرشطة لطلبات املواطني وتنفيذ معامالهتم 

أو يتم التأخي يف تنفيذ   ،حيث هناك جرائم عدة مل يتم تنفيذها 

مما يعني   ؛فيها أو الكشف عن نتائج التحقيق  ،أحكام املحاكم

وبالتايل ضعف يف  ،عدم توفر مستوى رضا اجلمهور اخلارجي

  وعالوة عىل ذلك،  األداء املؤسس.من أبعاد  مّ ه  د م  ب ع  

أو حتى العربية  وباالطالع عىل نتائج الدراسات الفلسطينية 
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فقد أظهرت  ؛السابقة التي تناولت األداء املؤسس أو مكوناته

( أنَّ مستوى األداء املؤسس بوزارة  2015دراسة )جرب، 

(. كذلك دراسة  %52.28)تجاوز يالصحة الفلسطينية ال 

ى متوسًطا من األداء  ( بيّنت مستوً 2015،  )املحاسنة واخلرشة

املؤسس يف إدارة الرشطة النسائية. ويف سبيل التأكد من وجود  

حيث تم   ،سة استكشافيةفقد تّم إعداد درا  ؛مشكلة الدراسة

ة املختلفة  يَّ ط  ( استبانة عىل العاملي يف املراكز الرش   30توزيع )

  ، ( نتائج هذه الدراسة1يف قطاع غزة، ويوضح جدول رقم )

%( من العينة كانوا غي موافقي عىل  50والتي أظهرت أّن ) 

األداء املؤسس يف مراكز وإدارات جهاز الرشطة    مستوىتوافر  

خصوًصا إذا ما   ؛ستهان هبا الذي يعملون به، وهي نسبة ال ي  

%( ممن كانت إجاباهتم متوسطة، كام أّن 23.3ضيف إليها )أ  

املستوى اإلمجايل لألداء املؤسس يف جهاز الرشطة يف قطاع غزة 

رتقي إىل ال ت)متوسطة(    وهي نسبة  ،%(66.10بمستوى )ظهر  

تشي إىل رضورة العمل عىل حتسي مستوى  و  ،املستوى املأمول

به إىل أعىل املستويات  الً وصو ،األداء املؤسس بكل الطاقات

والذين هم وسيلته   ،واحلفاظ عىل أمنهم ،إلرضاء املواطني

وغايته، ومن خالل ما سبق يمكن التعبي عن مشكلة الدراسة  

 األسئلة التالية:من خالل 

 
 
 

 نتائج الدراسة االستكشافية  :(1) رقم  جدول

األداء 

 املؤسس

 حمايد موافق
غي 

 موافق

الوزن 

 النسبي

26.7% 23.3% 50.0% 67.6% 

 
ما مدى ممارسة أسلوب القيادة االسرتاتيجية يف جهاز   -1

 الرشطة الفلسطينية؟

ما درجة توافر جودة احلياة الوظيفية كام تتصوره عينة   -2

 الدراسة؟ 

مستوى األداء املؤسس كام يراه أفراد العينة من منتسبي ما  -3

 جهاز الرشطة الفلسطينية؟

للقيادة االسـرتاتيجية يف حصـائية إهل يوجد أثر ذو داللة  -4

 ؟األداء املؤسس

ــط  -5 ل يتوس ادة ـه ة بي القـي ة العالـق اة الوظيفـي جودة احلـي

 ؟االسرتاتيجية واألداء املؤسس

ــائيـة هـل توجـد فروق ذات داللـة  -6 حول األداء إحصـ

ــ  ــس ـلـلـمـتـغيات  ا ـتـبعـً واـلـقيـادة االســرتاـتـيـجيـة امـلؤس

 الديمغرافية؟

 أمهية الدراسة  .3

 النظرية )العلمية(:  األمهية    3.1

البحوث  غالبية كون من تستمد الدراسة أمهيتها النظرية 

القيادة )عيل دراسة املتغيات زت ركّ جريت التي أ  

(  األداء املؤسس، جودة احلياة الوظيفية ، االسرتاتيجية

عترب  ت  بينام  ،  ط فق  لوالعالقة بينهام إما كمتغي تابع أو متغي مستق

  التي   يالباحثعلم    عىل حدّ القليلة  هذه الدراسة من الدراسات  

جودة احلياة دور باختبار  ؛املتغيات الثالثة جمتمعةً تناولت 

يف العالقة بي القيادة  كمتغي وسيط )متداخل( الوظيفية

من املتوقع أن تسهم   لذا ،االسرتاتيجية واألداء املؤسس

تساير التطور اإلداري إهنا حيث  ؛الدراسة يف اإلثراء املعريف

عىل   ةوالفلسطيني ،املنشود خاصة يف ظل افتقار املكتبة العربية

وت سهم   ،ملثل هذا النوع من الدراسات ،وجه اخلصوص

  .إدارية معارصة مهمةملفاهيم  الدراسة يف التأصيل العلمي 

 

   التطبيقية )العملية(: األمهية    3.2

اع القرار  نّولص   ،م للمسؤوليقدّ ت  إن الدراسة احلالية 

يمكن من خالله اإلملام   ا علمي    اإطارً   بجهاز الرشطة الفلسطينية

واختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلة  ، موضع الدراسةباملتغيات 
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أن  وتوفي ما يمكن    ،هالعوامل السلبية التي تعمل عىل انخفاض

أساليب القيادة بمامرسة من خالل االهتامم  ي سهم باالرتقاء به

توفي جودة حياة وظيفية ، والعمل عىل زيادة االسرتاتيجية

؛ وتكتسب الدراسة أمهيتها أيًضا من جمال تطبيقها  .للعاملي

تطبّ  ا س  يف    ةق عىل العاملي يف جهاز الرشطة الفلسطينيحيث إهنَّ

وحفظ  ،والذين يعملون لتعزيز سيادة القانون ،قطاع غزة

 ا واسعً تفتح هذه الدراسة الباب كام األمن والسالمة العامة. 

إلجراء املزيد من الدراسات   ازً فّ حم  الً وتعترب عام  ،أمام الباحثي

، والتي من املمكن  اتوالبحوث التي تتناول هذا املوضوع

 تطبيقها عىل قطاعات أخرى.االستفادة منها ب

 ملتغيات الدراسة   التعريفات اإلجرائية  .4

   : االسرتاتيجية لقيادة  ا   4.1

القدرة عىل  لدهيا و ،مستقبليةرؤية التي متتلك هي القيادة 

 هبدف تنفيذ القرارات ؛ املرؤوسيوالتوقع والتأثي يفالتنبؤ 

 بام ، ومتكي اآلخرين من أجل إحداث التغييبعيدة املدى

يسهم يف مساعدة املنظامت لتحقيق أهدافها املنشودة،  

عرف بالدرجة التي حيصل  وي   واحلصول عىل املزايا التنافسية.

املحددة   عىل الفقراتإجاباهتم فراد العينة من خالل أعليها 

-1باالستبانة من الفقرة ) االسرتاتيجيةلقياس حمور القيادة 

35 .) 

  حتديد التوجه االسرتاتيجي:   4.1.1

تطوير رؤية بعيدة املدى تعكس وجهات نظر القادة مع 

ولزيادة القناعة   ،بينهم  ا ى مشرتكً العاملي هبا لتكون معنًإرشاك  

 وااللتزام بتحقيقها.

   استثامر القدرات التنافسية:   4.1.2

والتي   ،رات اجلوهرية التي يمتلكها جهاز الرشطةاملقدّ 

  ا مصدرً  دّ والتي ت ع   ،تتشكل من حصيلة مواردها املختلفة

 للميزة التنافسية.

 تطوير رأس املال البرشي:   4.1.3

  ،يمتلكون املهارات واملعارفجمموعة األفراد الذين 

وتتوفر لدهيم الرغبة والقدرة لإلنجاز بام ي سهم يف حتقيق قيمة 

 وينتمون إليه. ، مضافة للجهاز الذي يعملون به

   دعم الثقافة التنظيمية:   4.1.4

األفكار والعادات والتقاليد وأساليب التفكي التي جتمع 

ويشرتكون هبا، والتي من شأهنا أن  ، أفراد املنظمة مع بعضهم

وتتحكم يف خرباهتم التي بدورها تؤثر عىل    ،تؤثر يف سلوكياهتم

 كفاءة وجودة األداء بجهاز الرشطة. 

   التأكيد عىل املامرسات األخالقية:   4.1.5

التي حتكم  املرشدة واملبادئ  من اآلداب والقيم جمموعة 

ي اجلهات اخلارجية التفاعل بي العاملي فيام بينهم من جهة وب

  ، وتدعم رسالة جهاز الرشطة ،ا وتعترب صوابً  ،خرىأ  من جهة 

 القانونية. املسؤولية ى والتي تتعدَّ 

 تنفيذ الرقابة املتوازنة:    4.1.6

اإلجراءات التي يعتمد عليها املديرون بجهاز الرشطة  

 ةواإلداري ةاملالي) واألنشطة للتأكد من سالمة األداء

وفق للمعايي املوضوعة واألهداف املنشودة  ة(واالسرتاتيجي

 .مع احلفاظ عىل حتقيق التوازن بي هذه األنشطة

 
   : جودة احلياة الوظيفية   4.2

منظومة متكاملة للمنظامت تعمل عىل حتقيق مجيع  

متطلبات العاملي املادية واملالية والصحية والنفسية، وإشباع 

سياسات املنظمة، والذي بدوره يؤثر عىل  رغباهتم بام يتفق مع 

انتامء وعطاء املوظف لتقديم أقىص جهد ممكن يف حتقيق  

عرف بالدرجة التي حيصل عليها وي   مصلحة املنظمة.

عىل الفقرات املخصصة لقياس إجاباهتم من خالل املبحوثون 

 (. 49-36باالستبانة من الفقرة )جودة احلياة الوظيفية د ب ع  
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   : األداء املؤسس   4.3

والتي تنتج عن تفاعل  ،هو حمصلة نتائج أعامل املنظمة

املنظومة املتكاملة لعملياهتا ومكوناهتا بالتوافق مع البيئة 

ف معها لتحقيق أهدافها التنظيمية والتكيّ   ،الداخلية واخلارجية

ت عىل ضوء خطتها االسرتاتيجية ورسالتها د  د  التي ح  

س س  املدخالت واملوارد بكفاءة وفعالية وفق أ  باستخدام 

ويعرف بالدرجة التي حيصل   ومعايي تضمن هلا البقاء والنمو.

عىل الفقرات إجاباهتم من خالل   منهماملستقىص  عليها 

 (. 63-50د باالستبانة من الفقرة )ع  املخصصة لقياس هذا الب  

 حدود الدراسة  .5

   املوضوعي:   احلدّ   5.1

  ،الدراسة األداء املؤسس والعوامل املؤثرة فيهتناولت 

وهي املتغي املستقل )القيادة االسرتاتيجية(، كام تم اختبار  

بارشة بي املتغي املستقل والتابع )القيادة املالعالقة غي 

املؤسس( بوجود )جودة احلياة األداء -االسرتاتيجية

قد  ى أخروسيطة أو  الوظيفية( دون دراسة متغيات مستقلة

 يكون هلا تأثي يف املتغي التابع.  

   احلد البرشي: 5.2

الدراسة عىل مجيع العاملي يف جهاز الرشطة   اشتملت

ممن هم عىل    ؛تب العسكرية املختلفةبالر  الفلسطينية بقطاع غزة  

عن العمل بعد االنقسام   املمتنعيالعاملي عملهم دون رأس 

2007 .   

 احلد املكاين:   5.3

يف    الدراسة بالتطبيق عىل جهاز الرشطة الفلسطينيةجريت  أ  

  ؛ الضفة الغربيةيف  باجلهازقطاع غزة دون دراسة العاملي 

التي تعيق التواصل  ةاإلرسائيلي غالقاتواإلبسبب احلصار 

   وامل التكلفة. بسهولة، باإلضافة لع

 

   احلد الزماين:  5.4

 . 2018 إنجازها خالل العامتم و ، قت هذه الدراسةب  ط  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة  .6

 :Strategic Leadership االسرتاتيجية القيادة    6.1

اختلفت وجهات نظر املهتمي بموضوع القيادة 

وفيام ييل بعض التعريفات   ،ها االسرتاتيجية حول حتديد مفهوم 

ا أب فت عّر للقيادة االسرتاتيجية: حيث   عىل القائد قدرة :هنَّ

  تغيي   إحداث  من  اآلخرين  ومتكي  ،املرونة  عىل  واحلفاظ  ،التنبؤ

 ,Hoskisson,  Hitt  2009 :346)  الرضورة  حسب  اسرتاتيجي

Ireand &).  كام عرفها (Magee,1998:3)   بأهنا عملية يلجأ

من    ؛القائد ب غية حتقيق رؤية اسرتاتيجية واضحة ومفهومةإليها  

خالل التأثي يف الثقافة التنظيمية، وختصيص املوارد، والتوجيه  

بواسطة السياسات، وحتقيق حالة من االنسجام يف إطار بيئة 

عاملية معقدة بغية تشخيص الفرص والتهديدات. وعّرفها  

ا: 47:1999)اهلواري،  تي ترفع من مستوى  القيادة ال"( بأهنَّ

ا يروج يف الوقت  التابعي من أجل اإلنجاز والتنمية الذاتية، ممَّ 

. كام يعرفها "نفسه عملية تنمية وتطوير املجموعات واملنظامت

(Lee & Chen,2007: 1028  ا: قدرة الشخص عىل ( بأهنَّ

التوقع، والتصور، وإبقاء املرونة والتفكي بشكل اسرتاتيجي،  

  الً ين لبدء التغييات التي ستخلق مستقبوالعمل مع اآلخر

أهنا ( 2014ويرى )عوض، .للنمو واالزدهار للمنظمة الً قاب

من خالل توجيه املنظمة    ؛القدرة عىل وضع املنظمة يف املستقبل

ي ممارسات اسرتاتيجية  نحو تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية، وتبنّ

املتغيات، والتطورات  حقيقية عرب االستجابة الرسيعة جلميع 

لتحقيق   ؛البيئية املتسارعة، ورغبات األطراف ذات العالقة

وربام اختالف الباحثي يف   األهداف االسرتاتيجية للمنظمة.

  هم فاختال ى إىل حتديد تعريف واضح للقيادة االسرتاتيجية أدَّ 

ظًرا الختالف اجتاهاهتم  يف حتديد أبعاد القيادة االسرتاتيجية؛ ن
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ويف الدراسة احلالية تم االعتامد عىل نموذج كل من  . الفكرية

(Hitt et al.,2009)،  ،( ملامرسات  2012ونموذج )جاد الرب

والتي تتضمن ستة أبعاد )ممارسات(   ، للقيادة االسرتاتيجية

 للقيادة االسرتاتيجية، وهي عىل النحو التايل:

  االسرتاتيجي:   التوجه حتديد    6.1.1

التوجه االسرتاتيجي للمنظمة بشكل  متثل عملية حتديد 

ذلك أنَّ   ؛واضح ودقيق املهمة األساسية األوىل للقيادة العليا 

فعالية حتديد االجتاه بشكل متكامل تعتمد عليه خمتلف  

حتديد األهداف لإلدارات   :األنشطة األخرى يف املنظمة، مثل

وضع اخلطط العملية،  واملختلفة، واختيار اسرتاتيجيات، 

وخمتلف األنشطة األخرى )العجمي،  ،واردوختصيص امل

(. ويشمل تطوير رؤية اسرتاتيجية طويلة األمد  13:2011

للهدف االسرتاتيجي الذي يعكس بدوره وجهات النظر 

ا ما استطاع القائد االسرتاتيجي  الشخصية للقائد امللهم، فإذ

فإنَّه  ؛ومشاركة مرؤوسيه فيها  ،الشخصية هنظرتوضيح وجهة 

حيصل عىل تأييدهم لرؤية املنظمة االسرتاتيجية، مما جيعل من  

اهلدف االسرتاتيجي خصوصية من خصوصيات القائد، ويف 

  الوقت نفسه شيئًا مشرتًكا ومفهوًما لدى اجلميع.
 : استثمار القدرات التنافسية 6.1.2

موارد املنظمة،  تشي املقدرة اجلوهرية أو املميزة إىل 

مصدًرا مليزهتا التنافسية قياًسا باملنافسي هلا  عدّ وقابليتها التي ت  

 مما يعكس املهارات الوظيفية التنظيمية ؛يف ميدان الصناعة

ويف جماالت متنوعة لتنفيذ   ،ستخدم بطرق متعددةت   والتي

اسرتاتيجيتها، وإنَّ القادة االسرتاتيجيي لدهيم قدرات متنوعة  

ودعم تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة، ويف بعض الرشكات   لتشجيع

القدرات التنافسية قد تكون ممثلة يف وظيفة املورد البرشي، ن  إف

متنوعة لتحريك وحتفيز العاملي   ا طرقً  املنظامتولذا تستخدم 

درات مثل التمكي واألجور وغيها، ويف احلقيقة الق ،هبا 

استغالهلا بكفاءة بدون رأس  أو التنافسية ال يمكن وضعها 

 (.  31:2012، )جاد الرب املال البرشي املتميز

 ،إنَّ حصول املنظمة عىل يشء من املقدرة اجلوهرية

ق التميز عن منافسيها، يف حي  حيقّ  ؛واختاذها رمًزا للمنافسة

بيات اإلدارة االسرتاتيجية إىل اقرتاب امليزة التنافسية تشي أد

 عن متيز املنظمة مقارنة  كوهنا تعرّب  ؛من املقدرة اجلوهرية

ا تصاغ وتظهر مالحمها عىل    ؛باملنافسي إال أهّنا تبتعد عنها يف أهنَّ

مستوى املنظمة بشكل عام، لو نظر إليها بوصفها حمصلة  

ل إىل حالة التميز عن  لتفاعل مواردها وقابليتها للوصو

اغ وتظهر مالحمها يف  ص  اآلخرين، يف حي أنَّ املقدرة اجلوهرية ت  

 وظائف املنظمة منفردة.
   تطوير رأس املال البرشي:   6.1.3

شي إىل جمموعة األفراد الذين يمتلكون مهارات،  ت  

ومعارف، وقابليات تسهم يف زيادة القيمة املضافة للمنظامت،  

فإنَّ األفراد العاملي يف مؤسسات  ؛هذه الوجهةواتساًقا مع 

 لوي شك  ا حيتاج إىل استثامر. اليوم كافة يمثلون مورًدا رأساملي  

إجياد رأس املال البرشي الالزم إلدارة املنظمة عىل نحو فاعل  

ها من خالل مشكلة صعبة تسعى العديد من املنظامت إىل حلّ 

تطوًرا، بينام حتاول املنشآت  استخدام العاملي اجلدد األكثر 

األخرى حتسي أساليبها املستخدمة يف استقطاب العاملي  

هذه املشكلة يتطلب   فإنَّ حّل  ؛واختيارهم. ومهام يكن األمر

خطوات تعدو التعاقد مع العاملي اجلدد األكثر تطوًرا، ومن  

أجل هذه املشكلة حيتاج إىل بناء حالة التزام فاعلة بأهداف  

كذلك، وهنا تظهر احلاجة إىل القادة االسرتاتيجيي املنظمة 

لبناء فريق تنظيمي فاعل يلتزم بتحقيق رؤية املنشأة باجتاه 

تطوير قدراهتا؛ األمر الذي ينعكس عىل استمرار حتسي  

 وبالتايل ضامن وظيفي واقتصادي أكرب )اخلفاجي، ،املهارات

2008  :195-194  .) 
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 تنظيمية:  ال ثقافة  ال   دعم   6.1.4

تباينت وجهات النظر بشأن حتديد معنى دقيق وحمدود  

ن  ركَّ  ز عىل املظاهر الرصحية املرئية،  للثقافة التنظيمية؛ فمنهم م 

ا: مفهوم شامل لكل ما يتصل  واصًفا الثقافة التنظيمية بأهنَّ

بمظاهر احلياة يف املنظمة، فيام أشار آخرون إىل الثقافة التنظيمية 

يز عىل أبعادها اجلوهرية والسلوكية مًعا،  من خالل الرتك

بوصفها وسيلة لتحقيق حالة االنسجام بي الفكر والفعل  

عرف بالنسيج الثقايف. وتؤثر ثقافة ي   مل  ا ف(، تبًعا )الترص  

املنظمة، يف الغالب عىل متابعة الفرص الريادية، عىل وجه 

مو  املصدر األسايس للن كوهنا  ؛اخلصوص يف املنظامت الكبية

العمل بحرية واستقاللية وإدارة  ع يتشجمن خالل  ؛واإلبداع

ا تشجّ  ع عىل دعم األفكار اجلديدة وغي املألوفة  الذات، كام أهنَّ

)اإلبداعية(، وتدعم رغبة العاملي يف حتمل املسؤوليات عند  

 . (,.Hitt et al 2009)متابعة الفرص الريادية 

   األخالقية: التأكيد عىل املامرسات    6.1.5

تشي األخالق إىل املبادئ األساسية التي حتكم عملية  

التفاعل بي األفراد العاملي من جهة، واملنظمة واجلهات 

 اخلارجية ذات العالقة. كام أنَّ املامرسات األخالقية يف أّي 

ل أساًسا لتفسي فهم الترصف اإلنساين السليم،  ثّ منظمة مت  

ال أخالقي يف العمل اإلداري   والتعرف إىل ما هو أخالقي أو

باعتامدها عىل مناهج ومداخل فلسفية واضحة،   ؛للمنظمة

وتعكس األخالقيات القيم والعادات اإلجيابية أو السلبية 

للمجتمع أو اجلامعة، وتتأثر بالنظم السائدة يف املجتمع. ويف  

إنَّ املبادئ السامية هي التي يؤدي توافرها إىل فالسياق نفسه 

إثارة األسئلة املريبة بشأن استخدام النشاطات املختلفة،  عدم 

( إىل التزام 335:2007وعىل الرغم من ذلك، يشي الصييف )

املؤسسات الصغية واملتوسطة احلجم باجلوانب األخالقية  

 للعمل، بعكس املؤسسات الكبية.

 

   : املتوازنة   الرقابة   تنفيذ   6.1.6

ا امـلديرون؛  يقصــد هـبا تـلك اإلجراءات التي يعتـمد عليـه

ب غـية املـحافـظة عىل النشــاـطات التنظيمـية، أو إـحداث تغيي يف 

ــهم يف حتقيق التكيف  أنامطها، وهبذا، فإنَّ الرقابة التنظيمية تس

ة من نوعي  ة التنظيمـي اـب ألف الرـق ة، وتـت مع التغيات البيئـي

ــي، مها: ــرتاتيجية. فالقائد   رئيس الرقابة املالية، والرقابة االس

اتيجي الفاعل، هو الذي يوازن بي هذين النوعي من االســرت

الرقابة يف سعيه لتحقيق اهلدف االسرتاتيجي اخلاص باملنظمة. 

ا مت  ظ  ن وكثًيا ـما ـكان ي   ل  ثّـ ر إىل عملـيات الرـقاـبة التنظيمـية عىل أهنَـّ

ـحيـث ـهي  ؛ ـمن ـعـمـليـات ـتـنـفيـذ االســرتاـتـيـجيـةـجزًءا ـمـهام  

أـكد من ـمدى حتق ائج التي ترـغب يرضورـية للـت ق املنظامت للنـت

ــرتاتيجية ؛بتحقيقها  ــة االس ــأن املنافس  ،والعوائد املرتفعة  ،بش

 ؛وتسـاعد عمليات الرقابة الرسـمية التي تسـتند إىل معلومات 

اظ عىل أنامط  ديرين يف احلـف ان إجراءات امـل ـــب آـخذين يف احلس

ة أو إجراء ا ات التنظيمـي ا، النشـــاـط ة عليـه ديالت الطفيـف لتـع

ه،  ــرتاتيجي ودعـم ك عىل تعزيز التغيي االس ذـل د ـك وتســـاـع

ة من ذـلك، توفّ  اييس جيري واألكثر أمهـي ة مـق اـب ات الرـق ر عملـي

ــحيحية  ــرتاتيجيات، والفعاليات التص ــوئها تنفيذ االس يف ض

ة  ذ مطلوـب التنفـي ة ـب ديالت املرتبـط ا تكون التـع دـم ة عـن الالزـم

 (.202:2008)اخلفاجي،

أنَّ القيادة االسرتاتيجية  انالباحثيرى ؛ ضوء ما سبق ويف

متتلك دوًرا بارًزا يف حتديد التصور االسرتاتيجي للمنظمة من  

، مع املنظمةرسالة  ب  ها خالل وضع األهداف بعيدة األفق وربط

مراعاة التوازن بي أهداف أصحاب املصالح املختلفة ودجمها 

وتشجيع مشاركة العاملي يف   ،رؤية مشرتكة واضحةضمن 

وبالتايل ضامن  ،بناء التوجه االسرتاتيجي لزيادة القناعة لدهيم

تقليل املقاومة جتاه التغيي. كام أنَّ االستثامر يف القدرات  

بكفاءة استخدام املوارد املختلفة   واالهتامم ،التنافسية للمنظمة

ق للمنظمة مزايا تنافسية عىل اآلخرين. كام أنَّ رأس املال  قّ حي  
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 ؛البرشي هو املورد األهم من وجهة نظر هذا النوع من القيادة

ووضع الربامج واخلطط   ، فوعيها بأمهية امتالك املواهب

بام  وتزويدهم باملعارف واملهارات  ، التدريبية لتطوير العاملي

، ويزيد الشعور بالثقة،  وليةؤاملسل ع العاملي عىل حتم  شجّ ي  

تؤدي لنجاح اسرتاتيجياهتا وحتقيق  ب املنظمة ميزةً كس  وعليه ي  

ل أسلوب  ثّ فهي مت   بالغةً  أهدافها. وحتتل الثقافة التنظيمية أمهيةً 

وبي العاملي   ، وطريقة التعامل بي املديرين ومرؤوسيهم

ىل القيم التي تتبناها املنظمة من حيث روح  أيًضا، كام تؤكد ع

التعاون، وإتاحة حرية املشاركة، والتمكي، والشفافية وجودة  

املامرسات  بعمل املنظمة جيب أن يتحىلَّ وغيها. إنَّ  ،األداء

عن قدرات القيادة االسرتاتيجية   تعبير  والتي هي األخالقية 

ات املرغوبة يف  عىل نرش معايي املامرسات األخالقية والسلوكي

وحفز العاملي عىل االلتزام هبا، خللق سمعة تنظيمية   ،املنظمة

جيدة يف املجتمع التي تعمل به. إنَّ ممارسة دور رقايب من جانب 

القيادة االسرتاتيجية متوازن يركز عىل جوهر العمليات  

واألنشطة واملامرسات األخالقية هو جوهر عمل القيادة 

 االسرتاتيجية. 

 

 : Quality of job life  الوظيفية ياة  احلجودة    6.2

ياة احللقد تعددت وتنوعت مفاهيم وتعريفات جودة 

  ؛ حسب وجهة نظر العلامء والباحثي واملختصي الوظيفية

الفاصل الرئيس بي مصادر قوة املديرين من جهة،   ا هنَّ إحيث 

حيث تعمل جودة حياة العمل   ؛وأداء العاملي من جهة أخرى

دراسة وحتليل األساليب التي يستخدمها املديرون،  عىل 

عة للعاملي من خالل  بغرض توفي وحتقيق بيئة تنظيمية مشجّ 

  م لرأس ماهلا البرشي، وتنمية قدراهت املنظمةاستثامر 

وبناء مصادر قوهتم   ،وزيادة معارف األفراد ،االبتكارية

ر الشعور  ا، بام يوفّ الذاتية، وبالتايل العمل عىل تطويرهم مهني  

  للمنظمة  الكيلبجودة حياة العمل الذي ينعكس عىل األداء 

ا: Swamy et al., 2015) ويعرفها . (2016 ،منصور) ( بأهنَّ

مدى رضا املوظف عن االحتياجات الشخصية والعملية من  

خالل املشاركة يف العمل من أجل حتقيق أهداف املنظمة.  

ا 2014كذلك يعرفها )ديوب،  و   ، عملية واعية خمططة  :( عىل أهنَّ

مجاعية هادفة إىل التغيي، ومتثل اجلهاز   ،وطويلة األجل

ملي، وإحداث  املسؤول عن حتقيق الرضا الوظيفي للعا 

التوازن بي احلياة الوظيفية واألرسية للعاملي، تقوم عىل  

واحلفاظ عىل كرامة العاملي، بام يتفق مع   ،العدالة االجتامعية

من خالل  ؛االسرتاتيجية العليا يف املنظمة وثقافتها السائدة

من أجل رفع مستوى   ،تأمي ظروف عمل مناسبة وآمنة

وتوفي البيئة التنظيمية املالئمة من أجل نقل املنظمة  ،العاملي

إىل وضعية مستقبلية متطورة تسمح هلا بمزيد من التطور  

والنجاح يف العمل بطريقة تؤمن املقدرة االسرتاتيجية واألداء  

ا: 2014يرى )مايض، و التنافس يف املنظمة. جمموعة من  "( أهنَّ

وير خمتلف اجلوانب  األنظمة والربامج املرتبطة بتحسي وتط 

اخلاصة برأس املال البرشي للمنظمة، والتي من شأهنا أن  تؤثر  

عىل احلياة الوظيفية لألفراد وبيئتهم االجتامعية والثقافية  

والصحية، والذي بدوره ينعكس إجياًبا عىل مستوى األداء 

يساهم يف حتقيق أهداف املنظمة   مَّ الوظيفي للعاملي، ومن ث  

. أما )جاد الرب، "ف ذات العالقة باملنظمةوالفرد واألطرا

ف جودة احلياة الوظيفية بمجموعة من العمليات  2008 ( فعرَّ

ة، والتي تستهدف حتسي خمتلف  طة واملستمرَّ املتكاملة املخطَّ 

اجلوانب التي تؤثر عىل احلياة الوظيفية العاملي وحياهتم  

  الشخصية أيًضا، والذي يساهم بدوره يف حتقيق األهداف

ومن   االسرتاتيجية للمنظمة والعاملي فيها واملتعاملي معها.

( فوائد  Adhikar & Gautam, 2010يلخص ) جهة أخرى

من املوظفي   تظهر عىل كّل بأهنا برامج جودة احلياة الوظيفية 



 

  ..الدور الوسيط جلودة احلياة الوظيفية يف العالقة بي القيادة االسرتاتيجية: إبراهيم أبو عودةالشنطي وحممود 

 

121 

 إمكانية   ،باألمان الوظيفي  الشعور  ر حيث توفّ  ؛وأرباب العمل

  توفي  ، وتعويضات عادلة وكافية ا أجورً ، الرتقية والتقدم

. التكامل االجتامعي، وااللتزام، ظروف عمل صحية وآمنة

نَّ استقرار املنظامت ونموها أإىل  (2008)جاد الرب،ويشي 

مطلب رئيس جلميع أصحاب العالقة، وذلك ال يمكن أن   

ى إال من خالل بناء برامج تعمل عىل إحداث التوازن  يتأتَّ 

واالنسجام بي احلياة الوظيفية لألفراد وبي حياهتم الشخصية  

ي إىل زيادة الوالء التنظيمي، وختفيض ا يؤد  والعائلية، ممَّ 

تكاليف التأمي الصحي، وانخفاض معدالت التعويض  

ن ف م  املدفوعة نتيجة حوادث العمل، وزيادة املرونة والتكي  

كة وامللكية، واختيار  ل قوة العمل لتزايد اإلحساس باملشارب  ق  

( أنَّ أمهية  2016فيام تضيف )قرييش وباديس،  .عاملة أفضل

إىل زيادة رضا   املنظمةتطبيق أبعاد جودة احلياة الوظيفية تقود 

مما يؤدي إىل تقليل معدالت حوادث العمل   ؛ العاملي

  ، واإلصابات والغياب، وكذا تقليل معدل دوران العمل

بدوره إىل زيادة الكفاءة  يؤدي والذي ،العاملي أداءحتسي 

قدرة  الزيادة  ،اإلنتاجية، وحتسي جودة املنتج أو اخلدمة

 . جذب واالحتفاظ باملوارد البرشية املتميزة، التنافسية

وبشكل عام يمكن القول بأنَّ فاعلية جودة احلياة الوظيفية  

ت ساهم يف زيادة فاعلية املنظمة ككل، والعكس صحيح. ووفًقا  

سبق يمكن استنتاج أنَّ جودة احلياة الوظيفية حتقق بيئة عمل   مل  ا 

العمل، ورغبات العاملي،   أصحابمناسبة تراعي متطلبات 

فسية وقدرة املنظامت عىل بام يساهم يف تعزيز القدرة التنا 

يف بيئة معقدة مثل   املنافسة وحتسي جودة اخلدمات، وخاصةً 

حتتاج إىل مجيع   ،صعبة به مهامّ  ي ناط طي الذي العمل الرش  

 املتطلبات للوصول إىل تقديم خدمة أفضل.

 

 : Institutional Performance  األداء املؤسس   6.3

 ؛ا بالنسبة للمنظامتحموري  ي عد  األداء املؤسس مفهوًما 

ل  ب  ن ق  عترب القاسم املشرتك جلميع اجلهود املبذولة م  حيث ي  

ف رَّ  ,Scott) هاإلدارة والعاملي يف إطار منظامت األعامل. وي ع 

ملجموعة من التفاعالت املعقدة التي تتم   نتاج"أنَّه  (2003:27

بي األفراد وبي األساليب واملوارد التي يستخدموهنا،  

وكذلك بي هؤالء األفراد وبي الثقافة والبيئة التي يعملون 

ف  بأنَّه عملية توظيف عنارص املنظمة كافة بطريقة  ."فيها  ر  وع 

إدارية صحيحة، من أجل إنجاح رسالة املنظمة وحتقيق  

  ه ( فعرف157:2016أما )دعجة،  . (31:2016أهدافها )حسونة،

األعامل التي متارسها الوحدات التنظيمية للقيام بدورها "أنَّه:  ب

لتحقيق األهداف التي  الً وصو  املنظمةالذي تقوم بتنفيذه يف 

 و  
  للمنظمة هلا عىل ضوء األهداف االسرتاتيجية  ت  ع  ض 

 Lusthaus, etالباحثي مثل )بعض    ويرى  ."وسياستها العامة

al., 2002:21 :حتقيق  "( أنَّه يمكن تعريف األداء املؤسس بأنَّه

املنظمة ألهدافها التي قامت بتحديدها يف رسالتها من خالل 

وذلك من أجل  ،إنفاق مستوى مقبول من املوارد التنظيمية

.  "حتقيق هدف االستمرارية والبقاء يف األجل الطويل للمنظمة

بقياس األداء بطاقة األداء املتوازن ى ت عن ويف سياق آخر، 

قياس مدى حتقق   هبدفككل،  املنظمةاملؤسس عىل مستوى 

الرؤية االسرتاتيجية ملنظامت األعامل من خالل متابعة األداء  

املوضوعة سلًفا. وتعرف بطاقة األداء   ا لألهدافاملنجز وفقً 

ا جمموعة من املقاييس التي تقدّ  م ملديري املتوازن عىل أهنَّ

اإلدارات العليا صورة واضحة وشاملة عىل أداء منظامهتم يف  

سية يمكن عرضها كام ييل )حساين،  أربعة جوانب رئي

 (:2007الغالبي وإدريس، ؛42:2007

   املحور املايل:   6.3.1

لة النهائية للمحاور األخرى األهداف املالية املحّص ت عترب 

ال ب دَّ أن  تكون التي للنظام، واختيار مقاييس األداء املايل 
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. ويرتبط اختيار املؤرشات  املنظمةباسرتاتيجية  ةمرتبط

ومقاييس األداء املالية بطبيعة االسرتاتيجية املتبناة داخل 

  ؛ هي اسرتاتيجية النمو الً فإذا كانت االسرتاتيجية مث ،املنظمة

  ر معدالت النمو كنموّ تطوّ  فإنَّ املؤرشات تأخذ بعي االعتبار

ّدل  ،  عدد الزبائن  موّ األعامل، ن   ع  هذا  دوران األصول. ويؤكد  م 

املدخل عىل أمهية توافر البيانات املالية الدقيقة يف الوقت 

املناسب، وضمن هذا اإلطار ال ب دَّ من التأكد عىل أنَّ األهداف 

املالية للوحدات ال ب دَّ أن  تسعى لتحقيق اإلنتاجية والكفاءة 

أنَّ االهتامم الزائد بالرتكيز عىل  عىل مع التأكيد  ؛والقيمة

إىل حدوث نوع من عدم التوازن   ييؤدوحدها  البيانات املالية

 .مع بقية عنارص تقييم األداء املؤسس

   حمور رضا العمالء:   6.3.2

هيتم بقياس مدى ، وألعامهلا  املنظمةيركز عىل كيفية أداء 

من   ؛باحتياجات العمالء وتوقعاهتمالوفاء يف  املنظمةنجاح 

 املنظمةخالل تقديم خدمات ذات جودة عالية، وبذلك تنجح  

من األهداف االسرتاتيجية    والذي ي عدّ   ، يف حتقيق رضا العمالء

إنَّ التنوع واالختالف يف نوعية   .لتحقيقها  املنظمةالتي تسعى 

  تفصيلية تسويقية  اتالعمالء وتفضيالهتم حتتاج إىل دراس

وكذا  ،جب حتقيق رضاهتحديد طبيعة ونوعية العميل الوا ل

   .املجال السوقي الذي يمكن ممارسة النشاط من خالله

   حمور عمليات التشغيل الداخلية:  6.3.3

تركز عىل اجلوانب التي يمكن حتسينها والتغلب عىل ما 

فيها من قصور، وقياس مدى جودة العمليات التنظيمية 

ومدى مسامهتها يف إشباع رغبات املستفيدين، ومن  ،الداخلية

ففي ظل هذا النظام يتم   املسامهة يف حتقيق مهمة املنظمة،  مَّ ث  

ن ك  م  وتطوير املراحل القائمة بشكل ي   ،اقرتاح مراحل جديدة

من تلبية احتياجات الزبائن؛ األمر الذي يساعد يف   املنظمة

ويمكن النهاية عىل حتقيق األهداف املالية املرتبطة باملسامهي. 

بتحديد   القيمة سلسلةمفهوم نموذج  للمنظامت االستفادة من

  .ق قيمة إضافيةقّ حي   املنظمةنشاط داخل  كّل 

   حمور التعلم والنمو:   6.3.4

، تعتمد ينالتطوير والتحسي املستمرإنَّ قدرة املنظمة عىل 

لة  بة ومؤهَّ بصورة أساسية، عىل مدى توافر قوى برشية مدرَّ 

باعتبارها رأس املال الفكري للمنظمة، ومن هنا ي قاس مستوى  

مدى األداء العام هلا بالقدرة عىل استقطاب العاملة املاهرة، و

هذا  اجلهود املستمرة لتدريبها وتنمية مهاراهتا، كام يتضمن 

لقيم التجديد   الداعمةخلق الثقافة التنظيمية القدرة عىل د ع  الب  

مكن من القيام بعمليات التشغيل ؛ األمر الذي ي  واالبتكار

وحتسي الوضع املايل  ،الداخلية هبدف حتقيق رضا الزبائن

ن م  . للمنظمة ك  ن نقل اإلمكانات إنَّ حمور التعلم والنمو ي م 

ك ن معه حتقيق اسرتاتيجية   والطاقات إىل املستوى الذي ي م 

إن اختالف املستوى التأهييل، والفني والتقني و ،املنظمة

  املنظمة وبذلك أداء  ، إىل اختالف أدائهميؤدي  ،للموظفي 

 ككل.

 

 :الدراسات السابقة   6.4

ممارسات ىل عالتعرف إىل ( 2018 هدفت دراسة )ياسي،

بالتطبيق ، جية وأثرها عىل التطوير التنظيميالقيادة االسرتاتي

مجيع املوظفي األكاديميي واإلداريي يف اجلامعات  عىل

وتوصلت الدراسة إىل  .( موظًفا 285وعددهم ) ،الفلسطينية

مستوى ممارسات القيادة االسرتاتيجية يف اجلامعات  أن

(،  %66.2وبوزن نسبي )الفلسطينية كان بدرجة متوسطة 

ا يف التطوير  ا جوهري  تؤثر ممارسات القيادة االسرتاتيجية تأثيً و

( من التباين يف  %74.1التنظيمي، وقد فرست ما نسبته )

   )التطوير التنظيمي(.
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( دور القيادة 2017دراسة )محيد، بينام تناولت 

األوقاف االسرتاتيجية يف حتقيق امليزة التنافسية يف وزارة 

ن جمتمع الدراسة من العاملي يف  والشؤون الدينية، وتكوَّ 

(، وقد بيّنت الدراسة أنَّ 123عددهم )و ،املناصب اإلرشافية

مستوى ممارسات القيادة االسرتاتيجية مرتفع بدرجة كبية  

أظهرت وجود أثر ذي داللة إحصائية و(،  %67.5بوزن نسبي )

لدى العاملي يف وزارة  بي ممارسات القيادة االسرتاتيجية 

  وحتقيق امليزة التنافسية. ،األوقاف والشؤون الدينية

دور القيادة  ( ملعرفة2017وأجريت دراسة )اسليم، 

بجهاز األمن الداخيل  نية ماالسرتاتيجية يف إدارة األزمات األ

وتم توزيع  ، الفلسطينيبوزارة الداخلية واألمن الوطني 

 ،ب الساميةت  الدراسة ممن يعملون بالر  االستبانة عىل جمتمع 

واقع ممارسة  الدراسة أنَّ وبيَّنت ا، ( ضابطً 137وعددهم ) 

   %(.68.42درجة كبية )ب جاءالقيادة االسرتاتيجية 

( للكشف عن الدور  2018وسعت دراسة )أبو سمرة، 

الوسيط ألخالقيات العمل يف العالقة بي جودة احلياة 

املؤسس بتوزيع استبانة عينة م كونة من الوظيفية واألداء 

 ،( مفردة من املنظامت غي احلكومية يف قطاع غزة357)

وتوصلت إىل نتائج أبرزها؛ أنَّ جودة احلياة الوظيفية لدى 

العاملي يف املنظامت غي احلكومية بقطاع غزة حصلت عىل  

وأنَّ أخالقيات العمل تلعب دوًرا   ،درجة موافقة بدرجة كبية

ًطا يف العالقة بي جودة احلياة الوظيفية واألداء املؤسس  وسي

 يف املنظامت غي احلكومية.  

  واقع لقياس بدراسة هدفت( 2016 كام قام )الشنطي،

  العامة واإلسكان،  األشغال وزارة يف  الوظيفية احلياة جودة

  األشغال وزارة موظفي عىل مجيع العمل بأخالقيات وعالقتها 

 :أمهها من  ؛نتائج إىل الدراسة توصلت وقد واإلسكان، العامة

 بدرجة األشغال العامة وزارة يف الوظيفية احلياة جودة توفر

  بي املتغيين. عالقة وهناك متوسطة،

( الختبار دور أبعاد  2018وجاءت دراسة )محدونة، 

حيث قام الباحث   ؛التمكي اإلداري يف حتسي األداء املؤسس

( موظًفا باخلدمات 259عينة عشوائية طبقية بلغت )باختيار 

الطبية العسكرية بغزة، وتوّصلت الدراسة إىل أنَّ مستوى 

%(.  72.64األداء املؤسس كان بدرجة مرتفعة بوزن نسبي )

ا يف األداء املؤسس،  تؤثر أبعاد التمكي املختلفة تأثًيا جوهري  

باستثناء ب عد %( من التباين فيه 56.8وقد فرست ما نسبته )

 التفويض فلم يكن له تأثي.  

دور أبعاد  ىل ع( دراسة للتعرف 2018بينام أجرى )دهليز، 

مة من دوائر الرضيبة بوزارة املالية يف  جودة اخلدمات املقدَّ 

نظر مجيع العاملي بمكاتب   ةحتسي األداء التنظيمي من وجه

وأوضحت   ،( موظًفا 265وعددهم ) ،املحاسبة والتدقيق

النتائج أن مستوى األداء التنظيمي ملكاتب املحاسبة والتدقيق  

وأّن أبعاد جودة اخلدمة تؤثر تأثًيا   ،كان بدرجة متوسطة

 ا يف األداء التنظيمي.  جوهري  

اسة  ( بدر2017ويف نفس السياق قام )عبد اهلادي، 

للكشف عن دور رأس املال الفكري يف جودة األداء املؤسس  

يف برنامج الرتبية والتعليم بوكالة غوث وتشغيل الالجئي يف  

وقد توّصلت   ،( مديًرا268)وبلغت عينة الدراسة  ،قطاع غزة

  ؛ توافر معايي جودة األداء املؤسس يف الربنامجإىل الدراسة 

حيث بلغ درجة كبية. وكذلك تبي أّن جودة األداء املؤسس  

يف الربنامج تتأثر بصورة جوهرية وذات داللة إحصائية بكل 

رأس و  ،رأس املال البرشي  ،من املتغيات: )رأس املال اهليكيل

التعرف  إىل ( 2017املال العالقات(. وهدفت دراسة )الغنام، 

يف حتسي جودة األداء   أبعاد املنظمة األخالقية ودورها ىل ع

 عينةبالتطبيق عىل املؤسس يف املستشفيات الفلسطينية، 

 ،مجيع املستويات الوظيفية يف املستشفياتمن عشوائية طبقية 

وقد بيّنت نتائج الدراسة أنَّ  ،( مفردة284لغ حجم العينة )ب

مستوى جودة األداء املؤسس يف املستشفيات الفلسطينية يف 
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وجود عالقة  و%(. 76.67وزن نسبي )ب فعحمافظات غزة مرت

بي أبعاد املنظمة األخالقية لدى العاملي يف   إحصائية

 جودة األداء املؤسس.   املستشفيات الفلسطينية وحتسن

تحديد  ( لZia-ud-din et al.، 2017) راسةوركزت د

بمؤسسات  أداء املوظفيوالعالقة بي القيادة االسرتاتيجية 

(  130حيث تم توزيع ) ؛استخدام العينات املالئمة ب، النسيج

ويف هذه الدراسة تّم   .املشاركي يف الدراسة عىلاستبانة 

اكتشاف تأثي الدور الوسيط للمشاركة يف العمل بي القيادة 

وبيّنت الدراسة أنَّ القيادة  ي،االسرتاتيجية وأداء املوظف

   ومبارش عىل أداء املوظفي. االسرتاتيجية هلا تأثي مهم

دراسة لفحص العالقة  ب ،(kitonga et al. 2016)فيام قام 

بي ممارسات القيادة االسرتاتيجية واألداء التنظيمي عىل عينة 

( مديًرا يف منظامت غي ربحية يف مقاطعة  328تكّونت من )

نيويب يف كينيا، وجدت الدراسة عالقة إجيابية بي متغيات  

وجدت النتائج أنَّ والقيادة االسرتاتيجية واألداء التنظيمي، 

وأنَّ القيادة االسرتاتيجية   ، (0.730باط بلغ )معامل االرت

  األداء التنظيمي. %( من التغي يف 53.2رست )ف

( أن  ،Zehira et al. 2011)دراسة وأوضحت نتائج 

الثقافة التنظيمية تلعب دور  املتغي الوسيط بي األنامط القيادية 

   واألداء املؤسس.

اختبار إىل  (2017دراسة )الرواد وآخرون،وهدفت 

ولية ؤالعالقات بي القيادة التحويلية واألداء التنظيمي واملس

نة بلغ ا ومتثلت عينة الدراسة باستب ،االجتامعية للرشكات

ا عىل املوظفي يف رشكات صناعة هتوزيع تمّ  ،(217)عددها 

باستخدام نموذج املعادلة   تالبيانا حتليل    وتمّ   ،األدوية باألردن

ال تؤثر يف  القيادة التحويلية    أنَّ   ؛النتائج  أهموكان من    ،اهليكلية

   املسؤولية االجتامعية للرشكات.و األداء التنظيميكل من 

يف أمهية املعايي احلرجة  ،Lear) (2012 وبحثت دراسة

االنحياز( يف املؤسسات ( للقيادة االسرتاتيجية ودرجة املواءمة

وتم مجع بيانات الدراسة عن طريق توزيع  ذات األداء العايل، 

( منظامت ذات  6من )  شخص (  200عينة مقدارها )  استبانة عىل

األداء املتميز. وأظهرت الدراسة أن القيادة االسرتاتيجية تؤثر  

، وأنَّ القيادة ةبشكل إجيايب عىل املوائمة االسرتاتيجي

االسرتاتيجية هلا تأثي مبارش عىل األداء التنظيمي، وأنَّ القيادة 

الة هلا أثر كبي يف مساعدة املؤسسات عىل  االسرتاتيجية الفعَّ 

  من التنافس يف البيئات املضاربة. حتسي األداء يف جوّ 

 

 :التعقيب عىل الدراسات السابقة  6.5

املتغيات الثالثة كمتغي  تناولت السابقة عظم الدراسات م

منها ما تناول   ؛وربطها مع متغيات خمتلفة ،تابع أو مستقل

امليزة  ،االسرتاتيجية وربطه مع التطوير التنظيميالقيادة 

)ياسي،   إدارة األزمات، واملواءمة االسرتاتيجية ،التنافسية

وهناك  ،(Lear ،2012 ؛2017اسليم،  ؛2017محيد، ؛2018

جودة حياة العمل مع جمموعة من الدراسات السابقة تناولت 

ومنها ما  ،(2016متغيات مثل أخالقيات العمل )الشنطي،

جودة   ،مع التمكي اإلداري األداء املؤسس تناول عالقة 

أخالقيات العمل )محدونة،   ،رأس املال الفكري ،اخلدمات

،  ( 2018،الغنام ؛2017 عبد اهلادي، ؛2018دهليز، ؛2018

قلة الدراسات التي ربطت مبارشة بي القيادة يالحظ وبالتايل 

 kitonga etاالسرتاتيجية واألداء التنظيمي باستثناء دراسة )

al، 2016) ،   والتي أجريت يف كينيا. وهناك بعض الدراسات

املسؤولية  خمتلفة مثل دور متغيات وسيطة  تتناول

االجتامعية، والثقافة التنظيمية بي األنامط القيادية واألداء 

 Zehira et ؛2016)الرواد وآخرون، عىل الرتتيب املؤسس 

al.، 2011  )،   ودور أخالقيات العمل بي جودة احلياة الوظيفية
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وبالرغم من ذلك فإنه   ،(2018واألداء املؤسس )أبو سمرة، 

تناولت متغيات الدراسة   التي ندرة يف الدراسات يوجد

ا تناولت هنَّ أميز الدراسة احلالية وبالتايل ما ي  ، احلالية جمتمعة

يف العالقة بي   "جودة احلياة الوظيفية"تأثي املتغي الوسيط 

.  واألداء املؤسس االسرتاتيجيةاملتغي املستقل وهو القيادة 

ا استخدمت املقاييس أهنَّ بها وتتميز الدراسة احلالية عن غي 

ق خصائصها السيكومرتية يف الكثي  والتي قد ثبت حتق    ،الدولية

حصائية األساليب اإلاستخدام    ىل ذلكإضافة إ  من القطاعات.

 .SPSSبربنامج  الختبار الفرضيات( Mediation)املتقدمة 

 

 : ( االفرتايض ا )النموذج  متغياهت نموذج الدراسة و أ   .7

(  1نموذج الدراسة املوضح بالشكل رقم ) أتطوير  تمّ 

  األداء املتغي التابع وهو    ؛إلظهار العالقة بي املتغيات املختلفة

 & Kaplanبطاقة األداء املتوازن  من باالستفادة املؤسس

Norton ، 1992)) ،  االسرتاتيجية واملتغي املستقل القيادة  

استثامر  االسرتاتيجي، حتديد التوجه ) :وهي ؛الستةبأبعادها 

الثقافة   دعم، تطوير رأس املال البرشي، التنافسيةالقدرات 

تنفيذ الرقابة و، ةاألخالقياملامرسات  التأكيد عىلالتنظيمية، 

 تناول وتمّ  (،.Hitt et al 2009)نموذج عىل  ااعتامدً  ؛املتوازنة(

ه  عىل اعتبار أنَّ يف الدراسة احلالية  جودة احلياة الوظيفية متغي

  ( 2004، املغريب ؛ 2008، الربجاد عىل ) امتغي وسيط اعتامدً 

. وسيتم  واألداء املؤسس االسرتاتيجية يف العالقة بي القيادة 

حصائية اختبار هذه العالقات باستخدام األساليب اإل

إىل مراجعة األدب النظري والدراسات  استنادً وا املختلفة.

ومن أجل    ،الدراسة احلالية  متغيات  بموضوع   املتعلقةالسابقة  

، الفرضياتجمموعة من  فقد متت صياغة  ؛  أسئلتها   ناإلجابة ع

توظيف النظريات لتطوير اإلطار املفاهيمي هلذه  ولقد تمّ 

والتي اعتمدت بشكل أسايس عىل التخصصات  ،الدراسة

 . واإلداريةاالجتامعية 

  ؛تعترب القيادة االسرتاتيجية ذات تأثي يف األداء املؤسس و

إذ إنَّ القائد يقوم بأدوار مهمة؛ فهو صاحب نظرة ثاقبة وتوجه 

بداية نشأة املنظمة   :أي  ؛مستقبيل ال سيَّام يف مرحلة بداية العمل

وزيادة   ،فإنَّ القيادة تنشغل يف تقديم اخلدمات وإنتاج املنتجات

. ومع نمو  والرتكيز عىل الوظائف التسويقية ،حجم املبيعات

م يركزون عىل االجتاهات االسرتاتيجية ويفوّ  ضون  املنظمة فإهنَّ

املسؤوليات والصالحيات واألعامل التشغيلية الروتينية 

 أساس الثقة يف قدراهتم، واستناًدا إىل التصميم للعاملي عىل

األفراد  أنشطة عىل املحكم للعمل وإجراءاته يف إطار رقابة 

داخل املنظمة؛ األمر الذي يفرض عليهم توفي عوامل  

التمكي من حيث تعزيز االتصاالت والسامح للعاملي  

املشاركة يف اختاذ القرارات، وكذلك إكساهبم املهارات ب

 .  (kitonga et al، 2016) عاملاألة إلنجاز الالزم

ويتحسن   ،نمو املبيعات يبدأ بالتزايدنَّ إفويف هذه املرحلة 

الطلب عىل اخلدمة أو السلعة املقدمة، وبام يضمن حتسي  

حتسي األداء العام   ييعناجلودة التي تربر الزيادة يف األسعار مما  

للرشكة. إنَّ القيادة االسرتاتيجية تتفهم الدور احلرج بي  

حيث إنَّ   ؛ القدرات التي متلكها والقيمة التي تعمل عىل خلقها 

هذه العالقة تقع يف قلب األداء املؤسس ملنظامت األعامل،  

تسعى إىل أن  ي ذالوهلذا فهي تضع التوجه العام املستقبيل 

تنتهجه مع رضورة التعديل والتكيف مع املتغيات كّلام لزم  

القيادة االسرتاتيجية تعمل عىل ترمجة  نَّ إفاألمر، وبالتايل 

التي تتعلق باحتياجات الزبائن إىل  األفكار الكبية املميزة

ع هذه الرغبات ب  ش  جمموعة من العمليات واملصادر التي ت  

ضمن إدارة فاعلة للتكلفة. إنَّ وعي القيادة االسرتاتيجية 

من خالل    ا متتلكهي  تالألمهية االستثامر يف تنمية املوارد البرشية  

  ذلك  الربامج التدريبية وتعزيز اإلبداع واملواهب، وباعتبار

 عاٍل ومتفوق ا مهام  تركيًزا اسرتاتيجي  
ٍ
هلذه  للحصول عىل أداء

   .( Nel & Beudeker، 2009) املنظامت
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ز  كام أنَّ األداء املؤسس املتميز ينبثق من وجود ثقافة تعزّ 

األداء واملتمثل يف قدرة القادة عىل إدارة استخدام املوارد 

وزيادهتا من خالل االسرتاتيجيات  ،ودجمها ورفعها  ،املختلفة

  ، املختلفة. فانشغال القيادة يف تشكيل اسرتاتيجيات املنظمة

ن األداء   وحتديد توجهاهتا الرئيسية وأهدافها العامة حي  س 

املؤسس. كذلك فإن  املامرسات األخالقية التي تسعى القيادة 

ين عىل  ثم حتث اآلخر  ،الً االسرتاتيجية إىل توافرها يف نفسها أو

تضمن الشفافية والرضا للجمهور والعاملي. وبوجود    ؛يها تبنّ

الةالرقابة  املتوازنة التي تؤمن بالرقابة كوظيفة أساسية من   الفعَّ

مما يعني  ؛ وظائف اإلدارة الكتشاف االنحرافات اجلوهرية

وهي عنارص  ،من االلتزام ا ومزيدً  ،زيادة الثقة عند العاملي

والتي تؤدي حال توافرها بشكل   ،جودة احلياة الوظيفية

انطالقة واعية لتحسي األداء املؤسس. ومن ناحية  معقول إىل 

ربامج جودة احلياة ب هتتمفإن القيادة االسرتاتيجية  ،أ خرى

تحسي ظروف العمل من وجهة نظر  ى بوالتي ت عن  ؛الوظيفية

رص عىل واحل ،العاملي، وزيادة الفاعلية التنظيمية واألداء

استقطاب العاملي املهرة من ذوي املؤهالت العالية وتدريب  

وحتسي موقف املنظمة   ،العاملي املوجودين واالستثامر فيهم

التنافس يزيد من دافعيتهم ووالئهم ومستوى االلتزام  

التنظيمي الذي يقود إىل حتقيق مستويات عالية من الربحية 

 امن استمراريتها املؤسس، وبالتايل نجاح املنظمة وض األداءو

(Nanjundeswaraswamy & Swamy،2012 ) .  وي عترب

ومعاملة الرؤساء   ،االهتامم بتوفي اجلوانب االجتامعية اإلجيابية

زهم عىل  مما حيفّ  ؛ يسوده التقدير واالحرتامللعاملي يف جو  

ّب  إبداء مهه  عالية لتحسي األداء الوظيفي  يف صالح الذي يص 

فالفرد والعامل ال يعمل بمعزل عن منظمته   ، املؤسساألداء 

خلق قدرة القيادة عىل  وما حييط هبا من مشكالت، وبالتايل فإنَّ  

مريح وبيئة عمل مناسبة وثقافة تؤكد عىل اعتبار العامل  جوّ 

لتحقيق  العاملي  لسعي يؤدي ؛أغىل املصادر التي متلكها 

وحتقيق مستويات مرتفعة   ، أهداف املنظمة التي ينتمون إليها 

جودة احلياة بام وباإلضافة ملا سبق، فإن  ز.من األداء املتمي

والنواحي املالية  ،تشمل من ظروف نفسية وبيئة عمل مرحية

واجلوانب االقتصادية املتمثلة بنظم التعويضات واحلوافز  

واملكافآت هي بمنزلة مؤرش ملدى استعداد العاملي لبذل  

واالبتكار يف أداء مهامهم، واالهتامم  املزيد من اجلهود 

وحتسي اخلدمات املقدمة  ،وحماولة حل مشكالهتم ،بالعمالء

زيادة الطلب عىل خدمات املنظمة ومنتجاهتا،  ييعنبام  ؛إليهم

وبالتايل زيادة األداء املؤسس. إنَّ عدم احلصول عىل احلوافز  

شي إىل أنَّ املناسبة والتي تعكس تقييم القيادة ألداء العاملي ي

ق  للمعايي املطلوبة، وبالتايل تنخفض الدوافع ر  جهودهم مل ت  

إلنجاز أهداف املنظمة ورسالتها. كام أنَّ طبيعة اإلرشاف  

مستوى والتي هي من مهام القيادة االسرتاتيجية التي تعزز من  

ف من  خيفّ  ؛ والعالقة بي العاملي فيام بينهم ،املشاركة

  ؛ ويضبط مستويات الرصاع  ،ا من التآلفوخيلق جو    ،التوترات

ة التي تؤدّ نَّلتكون يف إطار املنافسة الب   ي للتسابق لزيادة جودة اء 

األداء املؤسس، وكذلك فإنَّ الشعور باألمان الوظيفي يؤدي  

  ء الكفإىل اإلبداع مثل تقديم اخلدمات أو االستخدام 

وحتقيق  ،ة اإلنتاجيةزيادة الكفاء ييعنمما  ؛للمصادر واملوارد

  وبناءً  جانب من جوانب األداء املؤسس.  ذاوه ،عوائد عالية

صياغة   ه تمّ عىل هذه املناقشة ونتائج الدراسات السابقة، فإنَّ 

موذج الدراسة كام يظهر يف  أن لتشك والتي ،الفرضيات اآلتية

بالرجوع لألدب النظري والذي تم تصميمه  (،  1الشكل رقم ) 

  ، الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسةونتائج 

للعالقات املفرتضة   ا ومنطقي   ا نظري   حيث يقدم النموذج دعاًم 

صياغة   عىل هذه املناقشة تمّ  بناءً وبي متغيات الدراسة، 

 الفرضيات التالية: 
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 اذ ا هام   االفرضية األوىل: تؤثر القيادة االسرتاتيجية تأثيً 

 ( يف األداء املؤسس. α ≤ 0.05عند مستوى )حصائية إداللة 

الفرضية الثانية: يتوسط متغي جودة احلياة الوظيفية  

العالقة بي القيادة االسرتاتيجية واألداء املؤسس عند مستوى  

 (. α ≤ 0.05)حصائية إداللة 

: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الثالثةالفرضية 

متوسطات استجابات العاملي حول  ( بي  α ≤ 0.05مستوى )

للمتغيات التالية )اجلنس، الرتبة  ا تبعً  ؛(األداء املؤسس)

 "العسكرية، املؤهل العلمي، سنوات اخلدمة(؟

 
 (: نموذج الدراسة1شكل رقم )

 

 الطريقة واإلجراءات   .8

 منهج الدراسة:   8.1

 املنهج  استخدامتم  الدراسة أهداف حتقيق أجل من

 الظاهرة وصف خالله من  الذي حياول التحلييل الوصفي

مكوناهتا  بي بياناهتا، والعالقة وحتليل الدراسة، موضوع 

 واآلثار تتضمنها  التي والعمليات حوهلا  طرحت   التي واآلراء

املنهج " بأنه التحلييل الوصفي املنهج ويعرف .دثها حت   التي

 أوالذي يسعى لوصف الظواهر أو األحداث املعارصة، 

م لوصف  فهو أحد أشكال التحليل والتفسي املنظّ  ؛الراهنة

ظاهرة أو مشكلة، ويقدم بيانات عن خصائص معينة يف  

  وتتطلب معرفة املشاركي يف الدارسة والظواهر التي  الواقع، 

  ، احلمداين) "التي نستعملها جلمع البيانات واألوقاتندرسها 

100:2006).   

 الدراسة:  وعينة  جمتمع    8.2

يتكون جمتمع الدراسة من مجيع العاملي يف جهاز الرشطة  

بناًء   ( موظًفا 8010والبالغ عددهم )  ،الفلسطينية بقطاع غزة

عىل بيانات غي منشورة وفًقا للهيكل التنظيمي لقوى األمن 

رب  ونظًرا لك   ، 2018الفلسطيني من هيئة التنظيم واإلدارة لسنة 

 أجل ومن  ، حجم جمتمع الدراسة ولتوفي الوقت والتكلفة

 العينة العشوائية أسلوب استخدام تمّ  ممثلة عينة اختيار

 Moore etملعادلة ) ا طبقً أدنى  ( كحد367عددها )و ،الطبقية

al.، 2003( نجد أنَّ  1باستخدام املعادلة )، ( عىل النحو التايل

 حجم العينة يساوي:

2
1.96

384
2 0.05

 
=  

 
n

 

 

2

2

Z
n

m

 
=  
  

 

القيمة املعيارية املقابلة ملستوى داللة معلوم   :Zحيث 

0.05ملستوى داللة  Z=1.96: الً )مث = ،)m  اخلطأ :

(. 0.05: الً اهلاميش: وي عرّب عنه بالعالمة العرشية )مث

ّدل   ، فإنَّ N =8010جمتمع الدراسة  إنَّ حيث و حجم العينة امل ع 

 يساوي:( 2حده األدنى وباستخدام املعادلة )  يف

 

𝑛 =
𝑛𝑁

𝑁 + 𝑛 − 1
=

384 × 8010

8010 + 384 − 1
≅ 366.6 

 توزيع أفراد جمتمع الدراسة :(2جدول رقم )

 القوة الرئيسة
عدد 

 القوة

حجم 

 العينة

االستبان

ات 

 املستلمة

 23 28 612 لواء( –رتب سامية )رائد 

 -)مالزم رتب إرشافية 

 نقيب(

340
2 

156 135 

399 ضباط صف وأفراد
6 

183 142 

801 اإلمجايل
0 

367 300 
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وقد تم   ،عىل جمتمع الدراسة استبانة (370) توزيع تمّ و

 اجلدول رقم  ويبي  ، (%81.08) بنسبة استبانة (300)اسرتداد 

  ( توزيع أفراد العينة حسب خصائصهم الشخصية 3)

 . والوظيفية

 توزيع أفراد العينة :(3جدول رقم )

اخلصائص 

 الشخصية
 النسبة % التكرارات املستوى

 اجلنس
 95.7 287 ذكر

 4.3 13 أنثى

الرتبة 

 العسكرية

 7.6 23 الرتب السامية

الرتب 

 اإلرشافية
135 45 

ضباط الصف 

 واألفراد
142 47.3 

املؤهل 

 العلمي

 دكتوراه

 وماجستي
21 7.0 

 60.3 181 بكالوريوس

دبلوم متوسط 

 فأقل
98 32.7 

سنوات 

 اخلدمة

  5أقل من 

 سنوات
19 6.3 

قل من أل 5من 

 سنوات 10
56 18.7 

قل  أل 10من 

 سنة 15من 
186 62.0 

 13.0 39 سنة فأكثر 15

 

من عينة   (95.7%)ما نسبته  أنَّ ( 3) يتضح من جدول 

هذه النتيجة   ويمكن إرجاعإناث.    (%4.3)بينام    ،الدراسة ذكور

قوة   تضمن األعامل التي حتتاج إىلالتي ت  لطبيعة العمل الرشطي

وفض  ،مثل: أعامل حفظ األمن ؛بدنية وجهد ودوام لييل

ا يتعذر توافق هذه املهام مع واالنتشار امليداين، ممَّ  ،الشغب

الصادر لسنة  لتقرير ا وتتناغم هذه النسب معالطبيعة األنثوية، 

حيث مثّلت نسبة  املركز اإلحصائي الفلسطيني، ( عن 2019)

. أما توافر ما نسبته  (%19( مقارنة باإلناث )%81الذكور )

%( من اإلناث ضمن وحدة الرشطة النسائية؛ وذلك  4.3)

األعامل التي ال يمكن حتقيقها إال من خالل  خلصوصية بعض 

والتعامل مع النزيالت   ،مثل: تفتيش املنازل ؛العنرص النسائي

%( من 7.6وأظهرت النتائج أنَّ ما نسبته )يف سجون النساء. 

-عينة الدراسة رتبتهم العسكرية من الرتب السامية )لواء

 فيام مثّلت من رتبة )مالزم حتى نقيب( ما نسبته ،رائد(

مثّلت رتب فئة ضباط  ف%( 47.3%(، أما ما نسبته )45.0)

ذلك إىل سالمة اهليكل  انالصف واألفراد. ويعزو الباحث

( الذي  رشافيةواإلالتنظيمي حلد ما فيام خيص )الرتب السامية 

كلام زادت الرتبة العسكرية كلام قلت الوظائف  هيوضح أنَّ 

الرتب  ن إعدًدا عىل اهليكل التنظيمي. ووجود بعض اخللل إذ 

وقد   ،لضباط الصف واألفراد ا كانت مساوية تقريبً رشافية اإل

يكون السبب يف ذلك الرتقيات االستثنائية التي تتم بدون 

مبكرة   ولفتح باب التقاعد لضباط الصف يف سنّ   ،معايي مهنية

أنَّ ما  (3) دولاجليتضح من ومما أدى النخفاض عددهم. 

وكأحد   ،%( مؤهلهم العلمي بكالوريوس(60.3نسبته 

ارتفاع عدد احلاصلي عىل درجة   حول التفسيات

البكالوريوس؛ ألنَّ معظم الضباط يف سلك الرشطة يتم  

ومن   ،تعيينهم من خرجيي الكليات األمنية والرشطية

ا رشطر  االختصاصيي من مح    لة الدرجة اجلامعية األوىل، كام أهنَّ

.  رشافيةاإللشغل الوظائف حيان األأسايس يف كثي من 

لة الدبلوم عىل ما  ينة الدراسة من مح  حصول ع وي مكن تفسي

تتطلب مؤهالت   %( إىل أنَّ بعض الوظائف ال32.7) نسبته

حتتاج إىل التي اخلدمات ومهام احلراسة  :مثل ؛علمية عليا 

فيام كانت نسبة . ختصصات فنية وتقنية ومهنية وحرفية
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وهذا يدل أنَّ عدًدا من   ،%( 7احلاصلي عىل دراسات عليا )

ا تشي إىل أنَّ  العاملي يرغبون يف تطوير أنفسهم، كام أهنَّ

الدراسات العليا ال ي عتمد عليها يف الرتقية وفًقا ألحكام قانون 

ما  أنَّ  دولاجل وت ظهر نتائجاخلدمة لقوى األمن الفلسطيني. 

  10من عينة الدراسة سنوات خدمتهم أقل من    (%(25.0نسبته  

جتاوزت الذي االنقسام السيايس إىل ويرجع ذلك سنوات، 

من املوظفي يف حينها   عدد كبيحيث تّم تعيي   ؛عاًما  12مدته 

الفراغ الناتج عن امتناع عدد كبي من املوظفي القدامى   دّ لس  

%( خدمتهم  6من االستمرار يف أعامهلم. وأما فيام أنَّ ما نسبته )

ة التعيينات اجلديدة احلصار وقلى إىل سنوات ي عز   5أقل من 

فيؤكد  للنتيجة التي  الباحثي  ، أما تفسي  خالل األعوام األخية

سنة يرجع إىل  15تزيد خدمتهم عن العاملي %( من 13)أن 

العاملي الذين تّم تعيينهم قبل االنقسام  بعض استمرار بقاء 

  بأعامهلم.

 

 :أداة الدراسة  8.3

وذلك ملا متيزها من   ؛باالستبانةمتثلت أداة الدراسة 

منها ترك الفرصة للمبحوثي للتفكي يف اإلجابة   ،خصائص 

  والتكلفةتوفي اجلهد و ،غموض توضيح أّي وإمكانية عليها، 

 ؛أقسام رئيسة  أربعة تتكون من  حيث  ؛  نسبة االستجابةحتسي  و

  القسم األول: عبارة عن البيانات الشخصية للمستجيبي : هي

  ، (، والرتبة العسكريةسنوات اخلدمة  ، املؤهل العلمي  ،)اجلنس

  ،فقرة (35)ويتكون من  ، االسرتاتيجيةالقسم الثاين: القيادة 

االسرتاتيجي،  ه حتديد التوج  ) :هي ؛جماالت (6)عىل  ة موزع

  التنافسية، تطوير رأس املال البرشي، دعماستثامر القدرات 

تنفيذ  واألخالقية، املامرسات  التنظيمية، التأكيد عىلالثقافة 

  ، (.Hitt et al 2009)عىل نموذج  ااعتامدً  املتوازنة(الرقابة 

ويتكون   ،جودة احلياة الوظيفيةالقسم الثالث: وهو عبارة عن 

  (، 2008)جاد الرب،وتم االستفادة من فقرة، ( 14من )

القسم الرابع  (. أما Swamy et al. ، 2015(، )2004)املغريب، 

بناء عىل حماور   األداء املؤسس  لقياسارة ( عب14)  يتكون منف

،  ((Kaplan & Norton، 1992بطاقة األداء املتوازن 

  ، بو عليم أ)و( Musau، 2016) وباالستفادة من دراسة

لفقرات  10-1وقد تم استخدام املقياس من (. 2014

عىل   دلَّ  (10) ة من بحيث كلام اقرتبت الدرج ؛االستبيان

 درجةو االستجابة مستوى عىل وللحكم املوافقة العالية.

 هو كام ،للدراسة املعتمد املحكتم االعتامد عىل  وافقةامل

 : (Ozen et al. 2012) ( التايل4رقم )  اجلدول يف موضح
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  المحك المعتمد :(4) رقم  جدول

 موافق بشدة  موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة  االستجابة

 82 %-100% 64%- 82% %  46%- 64 28% - 46% 10% - 28% الوزن النسبي

 ا كبية جد   كبية متوسطة قليلة  ا قليلة جد   املوافقة

 
 
 

 . اإلطار العميل للدراسة 9

 صدق أداة الدراسة )االستبانة(:   9.1

تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتي؛ أوالً: صدق آراء   

؛ حيث تم عرض االستبانة عىل  "الصدق الظاهري"املحكمي  

متخصًصا يف اإلدارة   (12)جمموعة من املحكمي تألفت من 

باجلامعات الفلسطينية املختلفة، وقد استجاب الباحثان آلراء  

يف ضوء  املحكمي، وتم إجراء ما يلزم من حذف وتعديل 

مة، وبذلك خرج االستبيان يف صورته النهائية.  املقرتحات املقدَّ

، وتم  Internal Validityثانيًا: تم إجراء االتساق الداخيل 

حساب االتساق الداخيل لالستبانة؛ وذلك من خالل حساب 

معامالت االرتباط بي كل فقرة من فقرات جماالت االستبانة 

والتي أوضحت أن معامالت  والدرجة الكلية للمجال نفسه، 

االرتباط بي كل فقرة من فقرات كل جمال والدرجة الكلية  

(، وبذلك يعترب  α ≤ 0.05للمجال، دالة عند مستوى معنوية ) 

ع  لقياسه. ثالثًا: تم أيًضا إجراء 
ض  الصدق  كل جمال صادًقا ملا و 

، ويبي مدى ارتباط كل جمال من  Structure Validityالبنائي 

يبي  و .االستبانةالدراسة بالدرجة الكلية لفقرات جماالت 

( أن مجيع معامالت االرتباط يف مجيع جماالت 5جدول )

  ( α ≤ 0.05)ا عند مستوى معنوية دالة إحصائي   االستبانة

ع ت  
ض  وبذلك تعترب مجيع جماالت االستبانة صادقة ملا و 

  م معامل االرتباط بي ي  حيث تراوحت ق  لقياسه؛ 

(،  0.05والقيمة االحتاملية لكل فقرة أقل من )  (0.832،0.992)

 . وهذا يدل عىل أنَّ املقياس يتمتع بمعامل صدق عالٍ 

 

  :Reliabilityثبات االستبانة  9.2

تم التحقق من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل ألفا  

، وكانت النتائج Cronbach's Alpha Coefficientكرونباخ 

(. يتبي من النتائج املوضحة يف 5جدول )كام هي مبينة يف 

( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل جمال؛  5جدول )

(، بينام بلغت جلميع فقرات 0.844،0.984حيث ترتاوح بي )

(، وهذا يعني أن الثبات مرتفع وداّل 0.990االستبانة )

 إحصائي ا.
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 معامل ألفا كرونباخ، معامل االرتباط للصدق البنائي واختبار التوزيع الطبيعي :(5جدول رقم )

 املجال
عدد 

 الفقرات

 التوزيع الطبيعياختبار  اختبار الصدق اختبار الثبات

معامل ألفا 

 كرونباخ

معامل ارتباط 

 بيسون

القيمة 

 االحتاملية

(Sig.) 

 

 رقيمة االختبا 

القيمة 

االحتاملية 

(Sig.) 

 0.793 0.649 0.000* 0.904 0.924 6 حتديد التوجه االسرتاتيجي.

 0.728 0.690 0.000* 0.910 0.844 6 استثامر القدرات التنافسية.

 0.972 0.486 0.000* 0.936 0.941 6 تطوير رأس املال البرشي.

 0.917 0.556 0.000* 0.973 0.960 6 دعم الثقافة التنظيمية.

 0.883 0.585 0.000* 0.948 0.937 6 التأكيد عىل املامرسات األخالقية.

 0.908 0.564 0.000* 0.918 0.953 5 تنفيذ الرقابة املتوازنة.

 0.961 0.504 0.000* 0.992 0.984 35 القيادة االسرتاتيجية.

 0.967 0.494 0.000* 832. 0.960 14 جودة احلياة الوظيفية.

 0.916 0.556 0.000* 891. 0.970 14 األداء املؤسس.

 0.960 0.505  0.990 63 امجيع املجاالت معً 

 . α ≤  0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 
 

النهائية؛ حيث تم وبذلك تكون االستبانة يف صورهتا 

التأكد من اخلصائص السيكومرتية املتمثلة بصدق وثبات 

استبانة الدراسة؛ مما جيعلها عىل ثقة تامة بصحة االستبانة 

وصالحيتها لتحليل النتائج، واإلجابة عن أسئلة الدراسة،  

 واختبار فرضياهتا.

 

 :اختبار التوزيع الطبيعي 9.3

 ( (K-S سمرنوف - اختبار كوملجوروف تم استخدام

Kolmogorov-Smirnov Test  الختبار ما إذا كانت البيانات

وأشارت نتائج االختبار تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه، 

 (.Sig)أن القيمة االحتاملية ( إىل 4املوضحة بجدول رقم )

وبذلك فإن  (،  (0.05من مستوى الداللة    جلميع املجاالت أكرب

تم   ذه املجاالت يتبع التوزيع الطبيعي؛ حيثتوزيع البيانات هل 

 لتحليل البيانات واختباراستخدام االختبارات املعلمية 

 راسة. فرضيات الد

 

 :املعاجلات اإلحصائية   9.4

ــتـخدام برـنامج احلزم  اـنات اـلدراســة ـباس مـتت مـعاجـلة بـي

حـيث أوالً: تم  ؛(SPSS.22اإلحصــائـية للعلوم االجتامعـية )

مـعاجـلة القيم املفقودة والشــاذة. ـثانيـًا: للـتأـكد من صــدق أداة 

القياس جرى الصــدق الظاهري وصــدق االتســاق الداخيل، 

لفا كرونباخ. أوحلـساب ثبات أداة الدراـسة تم حـساب معامل 
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 ؛وقد اسـتخدم معامل ارتباط بيسـون لقياس درجة االرتباط

العالقة بي متغيين، كام   حيث يقوم هذا االختبار عىل دراســة

ائي   داخيل والصـــدق البـن دم حلســـاب االتســـاق اـل ــت ـخ اس

دد  دار املتـع ة االنـح ادـل دام مـع ــتـخ ا: تم اس الثـً ة. ـث اـن ــتـب لالس

)التدرجيية( لفحص فرضــيات الدراســة. رابًعا: لتطبيق حتليل 

االنحدار املتعدد يف الدراسة احلالية، فقد تم حتقيق جمموعة من 

الرتباط الذايت املتعدد، اخلطية، التجانس، وهي ا  ؛االفرتاضات

ـعيـة ) ـي  & Hair، Black، Babinاســـتـقالل اـلـبواـقي واـلـطـب

Anderson، 2010 دام ــتـخ د تّم اس ــيط  النموذج(. وـق الوس

(Mediator( الــذي اقــرتحــه )Baron & Kenny، 1986 )

ــافة إىل اختبار  ــيط، باإلض ــرتاتيجية لتحليل املتغي الوس كاس

د إذا ما كان تأثي ذي تّم تـصميمه ليحدّ وال Sobel Testـسوبل  

املتغي الوسـيط يف العالقة بي املتغي املسـتقل واملتغي التابع ذا 

ــتخدام اإل ا: تم اس ــً حصــائيات  داللة إحصــائية أم ال. خامس

ــفـية ــف عينة ومنها الن  ،الوص ــب املئوية والتكرارات لوص س

ــة،   ــبي واالنحراف والدراس ــايب والوزن النس ــط احلس املتوس

 املعياري. 

 

الدراسة  التحليل اإلحصائي لبيانات  عرض نتائج  .  10

 ومناقشتها 

   ول: أل نتيجة السؤال ا   10.1

درجة ممارسة أسلوب القيادة االسرتاتيجية يف جهاز  ما "

، متت اإلجابة عن السؤال من خالل  "الرشطة الفلسطينية؟

حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية  

( أن مستوى  6الستجابات العينة. ويتضح من اجلدول رقم )

ممارسة القيادة االسرتاتيجية جاءت متوسطة إذ بلغ الوزن  

%(. ويدل االنحراف املعياري عىل أن استجابة  60.64النسبي )

املبحوثي يف املحال مل تكن متباينة بشكل كبي عن متوسطها؛  

(. وت فرس هذه النتيجة  2حيث قيمة االنحراف أقل من ) 

املتوسطة لوجود حالة مقبولة من اإلدراك والوعي لدى قيادة 

جهاز الرشطة بأمهية ممارسة القيادة، وامتالكها نظرة مستقبلية  

تسعى إىل حتقيقها يف ظل القيود البيئية، والهتامم إدارة الرشطة 

بتطوير رأس املال البرشي واالعتامد عىل القوى املدربة، والتي  

متتلك املؤهالت واملهارات املتخصصة ألداء مهام العمل 

الرشطي بشكل عام باعتبارها أغىل املوارد التي جيب املحافظة  

عليها واالستثامر فيها بشكل مستمر؛ حيث متكن اجلهاز من 

االرتقاء والتميز بالعمل واملنافسة مع األجهزة الرشطية 

ىل املامرسات املوازية واملتقدمة. باإلضافة إىل التأكيد ع

األخالقية، وحّث اجلميع عىل االلتزام هبا بشكل كبي باعتبارها 

معايي جيب العمل وفقها وعدم اخلروج عنها. ومن ناحية 

أخرى يمكن تفسي عدم ارتفاع النسبة إىل االهتامم غي الكايف 

بإبراز القدرات التنافسية التي يمتلكها العاملون واجلهاز سواء  

االبتكارية أو من حيث امتالك أنظمة   من حيث القدرات

املعلومات املتقدمة وجلب التكنولوجيا احلديثة. كام يمكن 

عزو ذلك إىل عدم قدرة اجلهاز عىل حتديد التوجه االسرتاتيجي  

بشكل دقيق مع ضعف املرونة بوضع البدائل االسرتاتيجية يف  

التعامل مع الظروف البيئية املتغية، وحتديث القدرات  

اتيجية للجهاز بشكل منهجي، واالستفادة من جتارب  االسرت

الدول الناجحة وحماكاهتا. وربام يكمن السبب يف أن قطاعات 

العمل احلكومية، ومنها جهاز الرشطة متيل للنظم البيوقراطية  

واملركزية، والتي تشّجع عىل تنفيذ األوامر والتعليامت،  

األنامط القيادة   بخالف املنظامت األخرى األكثر انفتاًحا وتطبق

 احلديثة، ومنها التحويلية واالسرتاتيجية.
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 املتغياتجلميع  tاملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري والوزن النسبي والرتتيب وقيمة اختبار: (6)رقم جدول 

 املجال
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

الوزن 

 النسبي
 الرتتيب

درجة 

 املوافقة

قيمة 

 االختبار

القيمة 

 االحتاملية

 0.000 4.73 متوسطة 5 60.12 1.88 6.01 حتديد التوجه االسرتاتيجي.

 0.002 2.96 متوسطة 6 58.02 1.77 5.80 استثامر القدرات التنافسية.

 0.000 6.37 متوسطة 1 62.05 1.92 6.20 تطوير رأس املال البرشي.

 0.000 4.90 متوسطة 4 60.37 1.90 6.04 الثقافة التنظيمية.دعم 

 0.000 6.33 متوسطة 2 61.94 1.89 6.19 التأكيد عىل املامرسات األخالقية.

 0.000 5.88 متوسطة 3 61.58 1.93 6.16 تنفيذ الرقابة املتوازنة.

 60.64 1.73 6.06 القيادة االسرتاتيجية

 

 0.000 5.63 متوسطة

 0.034 1.83- متوسطة 52.94 1.94 5.29 احلياة الوظيفيةجودة 

 0.000 7.49 متوسطة 62.60 1.75 6.26 األداء املؤسس

 ؛وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة

( والتي بيّنت مستوى  2018، دراسة )ياسي ا ومنه

القيادة االسرتاتيجية يف  متوسًطا من مستوى ممارسة أبعاد  

مع  و، %(66.02وبوزن نسبي ) ،اجلامعات الفلسطينية

حور  مل( التي بيّنت مستوى متوسًطا Lear،2012نتائج )

مع  ا أيًض القيادة االسرتاتيجية، وتوافقت نتائج الدراسة 

( التي أظهرت أنَّ مستوى 2017،)محيد نتائج دراسة

لشؤون الدينية القيادة االسرتاتيجية بوزارة األوقاف وا

مع   واختلفت%(. 67.5كان بمستوى متوسط وبوزن )

( والتي بينت أنَّ القيادة االسرتاتيجية  2017، )اسليم

داخلية واألمن الوطني  حسب رأي العينة يف وزارة ال

 ارس بدرجة كبية.  مت  

   :نتيجة السؤال الثاين   10.2

  تصوره تكام  توافر جودة احلياة الوظيفية درجةما "

متت اإلجابة عن السؤال من خالل   ،"؟عينة الدراسة

حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية 

أنَّ  ( 5ويتضح من اجلدول رقم ) .الستجابات العينة

يساوي  "جودة احلياة الوظيفية"املتوسط احلسايب ملجال 

%(، وهذا يعني أنَّ  52.94أي أنَّ الوزن النسبي ) 5.29

ل أفراد العينة عىل  ب  ن ق  موافقة بدرجة متوسطة م  هناك 

فقرات هذا املجال. وكأحد التفسيات املمكنة هلذه 

وعدم توفر املوارد املالية   ،النتيجة هو ضعف اإلمكانيات

بالتزاماهتم،  الوفاءالتي تساعد جهاز الرشطة عىل 

ولشعور العاملي بعدم تكافؤ املجهودات التي يبذلوهنا 

هلم، وعدم توفر املوارد    متنحلتعويضات التي  مقابل نظم ا

ن جهاز الرشطة جتاه املجتمع والعاملي،  ك  املالية التي مت   

ولشعور املوظفي باإلرضاب وعدم االستقرار  

م ع   رضة لالستغناء عنهم وترسحيهم يف  بوظائفهم، وأهنَّ

أو مع    ،وخاصة مع ضعف املوازنات احلكومية  ،وقت  أّي 

أي اتفاق مصاحلة. وكذلك عدم إتاحة الفرصة للعاملي  

وحل  ،باختاذ القرارات التي ختص أعامهلملمشاركة ل

ملركزية القرارات يف  انظرً  ؛املشكالت التي تعرتضهم

غموض وجود حالة من النَّ إ. األجهزة العسكرية

مسارات  وعدم وضوح  ،الفرص املستقبلية للرتقيو

يف هذه النتيجة   ا للعاملي قد تكون سببً  التقدم الوظيفي

. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة  املتواضعة

( التي أوضحت أنَّ مستوى جودة احلياة 2016)الشنطي،  

الوظيفية بوزارة األشغال بغزة كانت بمستوى متوسط  

  ،واختلفت مع نتائج )أبو سمرة .%( 61.5بوزن نسبي ) 

( والتي كشفت أنَّ جودة احلياة الوظيفية باملنظامت 2018

 %(.  69غي احلكومية بمستوى كبي وبوزن نسبي )
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   :نتيجة السؤال الثالث   10.3

ما مستوى األداء املؤسس كام يراه أفراد العينة من  "

، متت اإلجابة عن "؟منتسبي جهاز الرشطة الفلسطينية

املتوسطات احلسابية السؤال من خالل حساب 

ويتضح من   .واالنحرافات املعيارية الستجابات العينة

 مستوى األداء املؤسس جاء( أن 5اجلدول رقم ) 

األداء "املتوسط احلسايب ملجال إذ بلغ  ؛متوسطة

أنَّ الوزن النسبي  :أي 6.26يساوي  "املؤسس

%(، وهذا يعني أنَّ هناك موافقة بدرجة متوسطة  62.60)

عتقد  ي  ول أفراد العينة عىل فقرات هذا املجال. ب  ن ق  م  

وجود قدر  أنَّ هذا املستوى املتوسط يؤكد عىل  انالباحث

الرشطة لالرتقاء بمستوى جهاز إدارة عند رص من احل

األداء العام عرب االهتامم بتحقيق أبعاده املختلفة، كام أنَّ 

اهتامم قيادة الرشطة بتحقيق رضا العاملي واجلمهور  

، وكذلك سعي جهاز  صورة حسنة لدى املجتمعيم  وتقد

ووضوح  الرشطة الستخدام التكنولوجيا يف حتسي عمله  

. وتبقى هذه النسبة من وجهة العمل حلد ما جراءات إ

ليست بالكبية؛ وذلك يرجع إىل عدم  يالباحثنظر 

يف   القدرة عىل املزج بي اسرتاتيجية التكلفة واجلودة

، وعدم  تصادية واحلصاراألداء بسبب الظروف االق

  ي أسلوب عىل التمويل والدعم الالزم لتبنّاحلصول 

املشكالت وتطوير    البحث والتطوير كمدخل علمي حلّل 

وإيفاد العاملي  ،هبا اخلدمات وحتسي كفاءة العمليات 

كتساب املعارف والتطور  عرب الربامج التدريبية ال 

ريبية وفًقا  م، باإلضافة إىل عدم بناء الربامج التدوالتعل  

لالحتياجات الفعلية للعاملي وحتديد الفجوة بي املهارة  

واتفقت النتائج مع دراسة  املوجودة واألداء املطلوب.

( والتي بيّنت أنَّ مستوى األداء التنظيمي  2018،)دهليز

حيث بلغ الوزن    ؛ملكاتب املحاسبة والتدقيق كان متوسًطا 

%(. واختلفت النتيجة احلالية هلذه 56.18النسبي )

ومنها دراسة   ؛لدراسات السابقةامجلة من الدراسة مع 

( التي أكدت نتائجها أنَّ األداء  2018 ،)أبو سمرة

املؤسس كان بدرجة موافقة كبية باملنظامت غي 

( والتي بينت أنَّ 2018 ،ودراسة )محدونة ،احلكومية

كرية بغزة كان  األداء املؤسس للخدمات الطبية العس

%(. ودراسة )عبد  72.64حيث الوزن النسبي ) ؛كبًيا

األداء املؤسس   نسبة( والتي أوضحت أنَّ 2017،اهلادي

%(. وأيًضا )الغنام،  75.40بوزارة الرتبية والتعليم العايل )

( والتي أظهرت أنَّ املستشفيات الطبية الفلسطينية 2017

 %(.  76.67املؤسس )تتمتع بمستوى كبي من األداء  

   :الرابع إلجابة السؤال    10.4

هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية للقيادة "

واختبار الفرضية  ،"؟ االسرتاتيجية يف األداء املؤسس

 يتضح. وتم استخدام معادلة االنحدار التدرجيياألوىل،  

 اجلدول يف  التدرجيي االنحدار اختبار إجراء من نتائج

وقوة  ،  (0.870)ساوي  ي(  Rاالرتباط )معامل    أن (7) رقم

ملعايي  ا طبقً  كبيةالعالقة بي هذين املتغيين كانت 

(Cohen ،1992)؛ ( حيثlarge r > 0.50)، ن  أ ىبمعن

زيادة مستوى ممارسة األداء املؤسس لدى العاملي  

وت شي قيمة  يرتفع كلام زاد مستوى القيادة االسرتاتيجية.  

أن القيادة إىل ( adj.R²) املعدل معامل التحديد 

من التباين يف  (%75.1)ت فرس ما يقارب االسرتاتيجية 

 F(. وتوضح قيمة األداء املؤسساملتغي التابع )

عند مستوى   ا والتي كانت دالة إحصائي   ، (148.623)

( واملتغي  االسرتاتيجية( أن العالقة بي )القيادة 0.00)

( هي عالقة خطية تشي إىل األداء املؤسسالتابع )

تبي  صالحية النموذج بالتنبؤ بالتباين يف املتغي التابع. و

  ؤثر يف ت أبعاد القيادة االسرتاتيجيةأن  ا النتائج أيًض 

وعليه تم قبول الفرضية األوىل. ،"األداء املؤسس"
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املتعدد ألثر القيادة االسرتاتيجية حتليل االنحدار  :(7) رقم  جدول

 يف األداء املؤسس

 املتغيات املستقلة
معامالت 

 االنحدار

قيمة 

اختبار 

T 

القيمة 

االحتاملية 

Sig. 

 0.000 5.192 0.982 املقدار الثابت

حتديد التوجه 

 االسرتاتيجي.
0.141 2.433 0.016 

استثامر القدرات 

 التنافسية.
0.223 4.033 0.000 

تطوير رأس املال 

 البرشي.
0.220 3.310 0.001 

دعم الثقافة 

 التنظيمية.
0.216 3.020 0.003 

التأكيد عىل 

املامرسات 

 األخالقية.

0.226 3.645 0.000 

تنفيذ الرقابة 

 املتوازنة.
0.123 2.220 0.027 

 0.870معامل االرتباط = 
ل=  معامل التحديد امل عدَّ

0.751 

 F  =148.623قيمة االختبار 
القيمة االحتاملية = 

0.000 

 

لتأثي القيادة االسرتاتيجية يف   ويمكن تفسي النتيجة

فهي   ؛األفراد واملجموعات والعوائد التنظيمية املختلفة

وتنمية روح العمل   ،تعمل عىل زيادة الشعور باالنتامء

اجلامعي واألداء الكيل للمنظامت. إنَّ دور القيادة 

يف التأثي يف األداء   ّي وحيو االسرتاتيجية أسايّس 

 ؛وضامن استمراريتها  ،ونجاح املنظامت ، املؤسس

املرشد واملخطط واملدرب   :منها  ؛ خمتلفة ادورً أامرس في  

  ، للعاملي. كام أنَّ القيادة االسرتاتيجية يف جهاز الرشطة

والرتفع   ،ومن خالل التأكيد عىل السلوكيات األخالقية

حتقيق مصلحة املنظمة   عن املصالح الذاتية يف سبيل

افر قيم النزاهة  التأسيس لتو، إىل جانب واملواطني

ا بسلوكه نموذًجا إجيابي   القائد  بحيث يكون  ؛والعدالة

 ،حيرص العاملون عىل تقليده واالمتثال ألوامره

باعتبار   ؛يف حل مشكالت العملباهتامم واملشاركة معه 

ا بمنزلة مشاكلهم اخلاصة مما يعني مزيًدا من إرضاء  ،أهنَّ

املواطني والعاملي وتقليل معدالت األخطاء واهلدر يف 

موارد اجلهاز، وهذا يزيد من ارتفاع مستوى األداء 

الكيل. إنَّ التزام القادة والعاملي بجهاز الرشطة  

بمختلف الرتب للسلوكيات احلميدة واألخالقية تعني  

طف معهم،  معاملة اجلمهور باحرتام وإظهار التعا 

س مشكالهتم، وتبسيط إجراءات العمل، وتقليل  وحتّس 

مما   ؛أوقات االنتظار، وتقديم اخلدمات بالرسعة املمكنة

يزيد من تقييم األداء الكيل للجهاز. كام أنَّ وجود معايي  

ملدونات السلوك األخالقي والعقيدة األمنية يبّي 

يلزم بام  ؛للعاملي الترصفات املقبولة وغي املقبولة

كام أنَّ   ن أداء العاملي. وبالتايل حتس   ،اجلميع باتباعها 

رص عىل وضع رؤية مستقبلية وبصية الستقراء احل

املستقبل واالستعداد له واألخذ بعي االعتبار الواقع  

 منواإلمكانات املتوفرة واملتاحة متكن إدارة اجلهاز 

بحيث يمكن حتقيقها،   ؛وضع األهداف الواقعية والذكية

أو    اأفرادً كانوا  سواء    ،االستفادة من جتارب اآلخرينإنَّ  و

يعمل عىل زيادة منحنيات التعلم   ،أجهزة رشطية

وبالتايل ازدياد مستوى األداء املؤسس؛ فالقيادة   ،واخلربة

وفق ختطيط  العقالين الواقعي ه التوّج الرؤية و ترسم

حتليالت وأدوات مساعدة  وباستخدام ،علمي واضح

علمية توائ م بي اإلمكانات البرشية والتكنولوجية  

 ؛من اخليال ا ليس دربً و والوضع القائم  ، وغيها  ،واملالية

.  ويسعون لتحقيقها  ، حوهلا العاملون منارة يلتف   ليكون

ومن ناحية أخرى فالثقافة التنظيمية التي ختلقها القيادة 

عىل الشفافية والعدالة  والتي تؤكد  ،االسرتاتيجية

واألمانة واإلخالص واملشاركة بالعمل بام جيعل من  

وحتقيق وليات ؤاملسل يف حتم   اواحدً  االعاملي جسدً 

   النجاحات ترفع مستوى األداء جلهاز الرشطة. 

حصول ب عد االستثامر يف القدرات   انويعزو الباحث

  ألهنا ربام    ؛التنافسية عىل أكرب نسبة تأثي يف األداء املؤسس 
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عامل مهم يف اجتاه نجاة املنظامت ضامن استمراريتها،  

فهي عنارص النجاح احلرجة التي جيب أن  متتلكها 

. كام أنَّ تفرد هبا املنظامت كمزايا تنافسية وقدرات كبية ت

امتالك املباين واملعامل الرشطية املختصة بالتحاليل 

وبدون - وغيها من التقنيات احلديثة يساعد ،اجلنائية

وكشف اجلرائم  ،يف رسعة اإلنجاز ودقة األعامل -شك

  يللمعنيبالرسعة التي تشي لتقديم اخلدمة وإيصاهلا 

عد الرقابة التنظيمية  فائقة تطمئن املجتمع. وجاء ب    ةبرسع

ربام   ؛املتوازنة األقل تأثًيا بي األبعاد يف األداء املؤسس

واألطراف   لغياب التنسيق الكامل بي جهاز الرشطة 

والذي خيلق تفامًها مع املؤسسات  ،األخرى املعنية

وديوان  ،الرقابية األخرى ومؤسسات حقوق اإلنسان

ي االهتامم من ينمّ مما  ،وغيها  ،الرقابة املالية واإلدارية

؛ األمر الذي يسهم يف باالعتبار معاييهمبأخذ اجلهاز 

قليدية  . وربام يعود للنظرة التجلهازاأداء  حتسي كفاءة

د  التي يمتلكها بعض املديرين من أنَّ الرقابة هدفها التصي  

والكشف عن األخطاء هبدف اللوم والعقاب وليس  

 التطوير. 

  ؛ (2018دراسة )ياسي، نتائج الدراسة مع واتفقت 

والتي بيّنت أنَّ ممارسات القيادة االسرتاتيجية تؤثر تأثًيا  

  ، دراسة )محيد معا يف التطوير التنظيمي، وكذلك جوهري  

وجود أثر ذي داللة إحصائية والتي بينت  ، (2017

ملامرسات القيادة االسرتاتيجية لدى العاملي يف وزارة  

 زة التنافسية.األوقاف والشؤون الدينية وحتقيق املي

والتي بينت وجود تأثي   ،( 2017،  وانسجمت مع )اسليم

ألبعاد القيادة االسرتاتيجية يف إدارة األزمات. وجاءت 

والتي   ، Zia-ud-Din et al) (2017  متفقة مع دراسة

أداء  يفلقيادة االسرتاتيجية لتأثي مهم  أكدت عىل وجود

  (2016 دراسة كل من مع نتائج انسجمت املوظفي. و

(kitonga et al، أنَّ القيادة االسرتاتيجية   والتي أظهرت

  - تؤثر عىل األداء التنظيمي يف املنظامت القيادية يف نيويب

األداء التنظيمي.  %( من التغي يف53.2وفرست ) ،كينيا 

أن  والتي كشفت عن   ،Lear)  (2012  وتوافقت مع دراسة 

االسرتاتيجية الفّعالة كبي يف مساعدة  لقيادة ا تأثي 

من التنافس يف  املؤسسات عىل حتسي األداء يف جو 

 البيئات املضاربة.

 

  :اخلامسإلجابة السؤال  10.5

ــط " ل يتوس ة بي ـه ة العالـق اة الوظيفـي جودة احلـي

ــســ  ــرتاتيجـية واألداء املؤس ادة االس ار   ،"؟القـي واختـب

ية الثانية  تخدام االنحدار املتعدد عىل  الفرـض  أربعةتم اـس

(: املرحلة Baron & Kenny،1986مراحل كام حددها )

ل عىل املتغي  ــتـق اس أثر املتغي املس ا قـي األوىل: ويتم فيـه

ــتقل  :ويف املرحلة الثانية ،التابع يتم قياس أثر املتغي املس

ــيط الـث  ،عىل املتغي الوس ة الـث اس أثر  :ةواملرحـل يتم قـي

ثم ويف املرحلة الرابعة: املتغي الوـسيط عىل املتغي التابع. 

ــيط  نموذج االنـحدار املتـعدد  يفيتم إدـخال املتغي الوس

اطة   تقل لقياس أثر الوـس يقوم هبا عىل  التيمع املتغي املـس

ابع. ويالحظ أن  ــتـقل واملتغي الـت العالـقة بي املتغي املس

ل  ــتـق ة بي املتغي املس ــيط عىل العالـق أثي املتغي الوس ـت

ـحـقق إال ـبوـجود تـأـثي ـجوـهري  ـت ـغي اـلتـاـبع ـلن ـي وامـلـت

ثم وجود تأثي   ،للمتغي املـستقل عىل املتغي الوـسيط ذاته

ــتقـل عىل املتغي  اوأخيً   التـابع.جوهري لـلـمـتغي املس

ة ة الرابـع ــيط  ،املرحـل د دخول املتغي الوس ه عـن إـن  يفـف

ل عىل املتغي  ــتـق أثي املتغي املس إن ـت دار ـف نموذج االنـح

ابع ا أن ze  الـت اـمً  يخيتفإـم ــفر ا مـت  ،أو يقرتب من الص

 ا توســطً  ىويســم ،ا إحصــائي    االرتباط غي داّل ح بويصــ 

امالً  اط ،(Perfect Mediation) ـك  ،أو ينخفض االرتـب

ائي   ولكن يظل داالً  طً  ؛ا إحـص  Partial ا جزئي   ا فيعترب توـس

Mediation) .) 

 

 جودة احلياة الوظيفية كمتغي وسيط :العالقة بي القيادة االسرتاتيجية واألداء املؤسس :(8اجلدول رقم )

R² Sig T Β SE B خطوات الوسيط 

0.735 0.000 28.659 0.857 0.030 0.868 1 

0. 641 0.000 22.970 0.800 0.039 0.889 2 
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0.757 
0.000 5.159 0.246 0.043 0.223 3 

0.000 13.860 0.661 0.048 0.669 4 

Sobel test results 

Sig Total effect Indirect effect Direct effect Z score نوع التوسط 

 Partialجزئي  5.057 0.661 0.196 0.857 0.000

**p<0.01، *p<0.05  

تؤثر   االسرتاتيجية( أن القيادة 8يتبي من جدول )

(،  B=0.857 ،P ≤ 0.05) األداء املؤسسيف  ا إجيابي  

  ا جوهري  و  ا موجبً   اتأثيً   االسرتاتيجيةوكذلك تؤثر القيادة  

B=0.800 ،P ≤ 0.05)) كام أن يف جودة احلياة الوظيفية ،

عىل  ا إحصائي   تأثي إجيايب وداّل هلا  جودة احلياة الوظيفية

(، وهذا يعني  B=0.702، P≤ 0.05)األداء املؤسس 

ذلك فإن إىل  . وباإلضافةاألوىل ةالثالث الرشوطحتقيق 

املرحلة الرابعة توضح أنَّه وبإدراج املتغي الوسيط  نتائج 

يف النموذج فإنَّ قيمة معامل االنحدار )معامل التأثي(  

رغم أهنا مازالت  ،(0.661( إىل )(0.857من انخفضت 

(   %73.5وقد حتسنت نسبة التفسي من ) ،ا حصائي  إ ةدال

ه ) امشيً %75.7) إىل ) تفسي  ( يف %2.2إىل حتسن قدر 

متغي جودة احلياة ، مما يعني أن التباين يف املتغي التابع

 االسرتاتيجيةبي القيادة  ا يتوسط العالقة جزئي   الوظيفية

وألجل قياس املعنوية اإلحصائية   .داء املؤسس واأل

لألثر الوسيط جلودة احلياة الوظيفية يف العالقة، تّم إجراء  

كان تأثي  (، ليحدد إذا ما Sobel Testاختبار سوبل )

املتغي الوسيط يف العالقة بي املتغي املستقل واملتغي  

التابع ذا داللة إحصائية أم ال، وقد أظهرت نتائجه أنَّ 

مما يؤكد أنَّ   ؛ (Z= 5.057 ، P ≤ sig=0.000قيمة )

ا والتوسط جزئي، وعليه؛ ثبوت  إحصائي    االنخفاض داّل 

 الفرضية الثانية.

القيادة  التي ت فيد بأنوكأحد التفسيات هلذه النتيجة  

سـ من خالل جودة االسـرتاتيجية تؤثر يف األداء املؤـس 

وتعمل عىل   ،، فإنَّ القيادة ترسم مستقبلها احلياة الوظيفية

التها  مما خيلق حياة وظيفية   ؛الوـصول لرؤيتها وحتقيق رـس

ا تعـمل عىل  ــوح وـعدم الغموض، كام أهـنَّ ــم ـبالوض تتس

وخاصــة   رس الثقافة التنظيمية التي تريدها أن  تســتمرغ

القيم التي و، وكذلك املبادئ عند بداية تأـسيس املنظامت

ـــها. وبـعد مرور زمن عىل اإلنشــاء تعـمل  ــعى لنرش تس

ــرتكة بي العاملي، وهتيئة   القيادة عىل إجياد القواطع املش

نة  واء من خالل املعاملة احلـس بة ـس للعاملي، البيئة املناـس

ــاء أكثر احرتاًما لعامليها بغّض  النظر عن  وإظهار الرؤس

م.  ـه ـل ـم وى ـع بّـ تـ  ـكام أهنـا مســــت وك ـط ي الســــل عـاـي ق ـم

ة   ؛األخالقي اة وظيفـي ل وحـي ة عـم ك ختلق بيـئ ذـل فهي ـب

بمصـاحلهم. كام أنَّ وهتتم بالعاملي والعمالء اخلارجيي 

ــرتاتيجـية ت   هم در ـقدرات الـعاملي وتزوّ و  ط  القـيادة االس

اد بيـئ  ة بمعنى إجـي ارات الالزـم املـه ــتمر،ـب   ة للتعلم املس

ة ممَـّ وت   ارف الالزـم ــبهم املـع دكس درهتم عىل  ا يزـي يف ـق

ــتوًى متوازن من الرـقاـبة و،  التفكي اإلـبداعي تعـمل بمس

ا تؤكـ   إهـنَّ ة ـف املنظـم ة ترك مســـاـحة للـمديرين ـب د عىل أمهـي

ال وعدم االنـشغ  ،لالهتامم بالقـضايا املـصيية واألـساـسية

الروتي ات   ؛ـب ــالحـي ــارة لتفويض جزء من الص يف إشـ

ســن جودة احلياة الوظيفية مع للعاملي ممَّ  م ظ  وجود ن  ا حي 

ــات مع وجود بيئـة إرشاف  ،عـادلـة وكـافيـة تعويضـ

واالهتامم بتطوير ـقدرات الـعاملي، وـكذـلك الرـقاـبة التي 

ا وليس  ا قـبل وقوعـه هـتدف ملـعاجـلة األخـطاء ـباكتشــافـه

اب وا د العـق ـــي اء تص داد ألخـط ــتـع درة واس د من ـق يزـي

جـازات واألهـداف واألداء  ق اإلـن ـي ـق ـح ـت ي ـل ـل عـاـم اـل

دم وجود دراســـات تربط املتغيات  .اإلمـجايل ونظًرا لـع

ــات  دراسـ ا تم الربط مع بعض اـل ـــه ة مع بعض الثالـث

ـــحت أن Zehira et al.، 2011ـكدراســة ) ( التي أوض

ــيط بي األنامط  الثـقاـفة التنظيمـية تلـعب دور  املتغي الوس

ــة )أبو  ــ. وتوافقت مع دراس ــس القيادية واألداء املؤس
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لعمل تلعب دوًرا وـسيًطا ( بأنَّ أخالقيات ا2018ـسمرة، 

ـس يف  يف العالقة بي جودة احلياة الوظيفية واألداء املؤـس

ــجـمت مع املنظامت غي احلكومـية.  نـتائج دراســة وانس

نـت 2016 ،)اـلرواد وآـخرون يـّ ـتي ـب يـة ؤن املـســ أ( اـل وـل

ادة التحويلية واألداء االجتامعية تتوسـط العالقة بي القي

 التنظيمي.

   :السؤال السادس إلجابة    10.6

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  هل "

( بي متوسطات استجابات العاملي  α ≤ 0.05)داللة 

  ا تبعً  (والقيادة االسرتاتيجية األداء املؤسسحول )

الرتبة للمتغيات الديمغرافية التالية )اجلنس، 

 ."؟سنوات اخلدمة(واملؤهل العلمي،  ،العسكرية

والختبار الفرضية الثالثة السادس السؤال  نعلإلجابة 

فيام خيص  "ينتي مستقلتيلع - T"تم استخدام اختبار 

 "التباين األحادي"كذلك تم استخدام اختبار و، اجلنس

 . والرتبة العسكرية  اخلدمةوسنوات  ،لمؤهل العلميل

 واملتغيات الديمغرافيةوالقيادة االسرتاتيجية(  األداء املؤسس) الفروق اإلحصائية بي :(9) رقم  جدول

 

 املتغيات

 القيادة االسرتاتيجية األداء املؤسس 

 التصنيف
 الوسط

 احلسايب
 الداللة قيمة ت

 الوسط

 احلسايب
 الداللة قيمة ت

 اجلنس
 6.24 ذكر

-0.879 0.388 
6.04 

-0.927 0.354 
 6.50 6.69 أنثى

 الرتبة العسكرية

 5.58 رتب سامية

3.574 0.117 

5.90 

 5.98 6.15 رشافيةإرتب  0.321 1.173

 6.23 6.42 ضباط صف وأفراد

 املؤهل العلمي

 5.63 دراسات عليا

3.594 *0.029 

5.62 

 5.89 6.15 بكالوريوس 0.013* 4.388

 6.47 6.60 دبلوم متوسط فأقل

 اخلدمةسنوات 

 6.27 سنوات فأقل 10

0.379 0.685 

5.98 

 6.07 6.21 سنة  15ألقل  10 0.797 0.228

 6.21 6.48 سنة 15أكثر من 

 

( تبي أن القيمة  9من النتائج املوضحة يف جدول )

  مستقلتي لعينتي  - T"املقابلة الختبار (.Sig)االحتاملية 

  ، 0.05أكرب من مستوى الداللة  "فيام يتعلق باجلنس

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة  

حول  إحصائية بي متوسطات تقديرات عينة الدراسة 

ت عزى إىل  ( ، والقيادة االسرتاتيجية)األداء املؤسس 

زىاجلنس.    عدم وجود فروق حول األداء املؤسس  وي ع 

يف االجتاهات وامليول ن ا متقاربإىل أنَّ ك ال اجلنسي 

واملهارات، وأنَّ العمل يف إدارات الرشطة املختلفة يعتمد  

، وأنَّ كفاءة تأدية املهام املنوطة  عىل الكفاءة الشخصية

بكل منهم ال تعتمد عىل اجلنس. وتطابقت نتائج هذه 

عبد   ؛2018، دهليز ؛2018الدراسة مع دراسة )محدونة، 

ظهرت مجيعها أوالتي  ؛( 2017،غنامال ؛2017اهلادي، 

عدم وجود اختالفات بي الذكور واإلناث يف اخلدمات 

برنامج  و ،مكاتب املحاسبة والتدقيقو ،الطبية العسكرية

املستشفيات الفلسطينية والرتبية والتعليم بوكالة الغوث 

  ؛ (2018اختلفت مع دراسة )أبو سمرة، فيام ، عىل التوايل

والتي بينت وجود فروق إحصائية حول األداء املؤسس  

ي مكن ، ومن جهة أ خرى تبًعا للجنس ولصالح الذكور. 

  إىل  تفسي عدم وجود فروقات حول القيادة االسرتاتيجية
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الً أنَّ  نمط القيادة ممارسة ي تاح هلم  من اإلناث والذكور ك 

فيه، ومن ضمنها القيادة االسرتاتيجية،   ون يرغبالذي 

والتي تقنع اإلدارة بتحقيق العديد من الفوائد، كام أنَّ  

وخيضعون   ،اإلناث والذكور يعملون يف بيئة واحدة

ألوامر وتعليامت موحدة من رؤسائهم املبارشين،  

وبالتايل تشاهبت وجهات نظرهم حول القيادة 

  ؛ (2018)ياسي، االسرتاتيجية. وتتفق هذه النتيجة مع 

والتي أظهرت عدم وجود فروق بي اجلنسي من أفراد  

العينة يف اجلامعات الفلسطينية، كام اتفقت مع )محيد، 

والتي كشفت عن عدم وجود فروق يف وزارة   ؛(2017

 األوقاف والشؤون الدينية. 

( أنَّ القيمة 9النتائج يف جدول ) وضحتأو

 "التباين األحادي "املقابلة الختبار (.Sig)االحتاملية 

  ، 0.05أكرب من مستوى الداللة ( الرتبة العسكريةملتغي )

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة  

حول  إحصائية بي متوسطات تقديرات عينة الدراسة 

إىل الرتبة ت عزى ( والقيادة االسرتاتيجية )األداء املؤسس

عدم وجود اختالفات حول   انالعسكرية. ويعزو الباحث

تلف الرتب  خبم  مجيع العاملي   إىل امتالك األداء املؤسس  

لمعلومات الوافية ألداء اجلهاز والنظرة الشمولية  ل

، وكذلك قناعاهتم بأنَّ املتحققة نجازاتاإلستوى مل

التأثي يف  النجاح والفشل مرتبطة بقدراهتم عىل  ولية  ؤمس

واحلكم عىل مدى حتقق اإلنجاز يف ضوء   ،اآلخرين

اتفقت  واخلطط االسرتاتيجية املرسومة واملوارد املتاحة. 

  ، أبو سمرة ؛2018النتائج احلالية مع دراسة )دهليز، 

إضافة إىل ذلك، وكأحد التفسيات املمكنة   . (2018

بي تقديرات عينة الدراسة   معنويةفروق لعدم اكتشاف 

ى إىل الرتبة العسكرية. عز  ت  حول )القيادة االسرتاتيجية( 

رغم اختالف الرتب لدى  هأنَّ  ويعزو الباحث ذلك إىل

م يتعاملون مع نفس القيادة  العسكريي إال أهنَّ

املستوى اإلداري من مديري  االسرتاتيجية ومن نفس

وحدات والذين بدورهم خيضعون إىل  الدارات واإل

دورات لتنمية املهارات القيادية والتخطيط االسرتاتيجي  

  ؛ (2018وتتفق هذه الدراسة مع )ياسي،  بشكل مكثف. 

والتي بينت عدم وجود فروق بي العاملي يف اجلامعات 

الفلسطيني طبًقا للمسمى الوظيفي، وتنسجم مع  

( والتي كشفت عن توافق وجهات نظر  2017)اسليم، 

أفراد العينة من العاملي بوزارة الداخلية واألمن  

  ؛ (2017الوطنية، كام تأيت متالئمة مع دراسة )محيد، 

وق يف وزارة األوقاف  والتي كشفت عدم وجود فر

 والشؤون الدينية والوزارات الفلسطينية.

فروق ذات داللة   وجود ا أيًض ( 9جدول )ي بي و

حول  إحصائية بي متوسطات تقديرات عينة الدراسة 

وذلك   ؛ت عزى إىل املؤهل العلمي)األداء املؤسس( 

لصالح الذين مؤهلهم العلمي دبلوم متوسط فأقل.  

لة الدبلوم يقبلون  إىل أنَّ مح   وي مكن تفسي النتيجة 

وذلك لعدم معرفتهم بمعايي    ؛بمستويات أقل من األداء

عترب  التقييم العلمية لألداء، كام أنَّ األداء الوظيفي ي  

بالرغم  -مؤرًشا لألداء املؤسس الذي يمكن للعاملي 

أن  يبذلوا   -من اختالف تدين مستوى املؤهالت العلمية

جهًدا وعزيمة أكرب من أجل حتقيق مستوى أداء أعىل.  

والتي بينت   ؛ (2018)أبو سمرة،  النتيجة معواتفقت 

وجود فروق بي أفراد العينة بوزارة الصحة الفلسطينية 

طبًقا للمؤهل العلمي ولصالح محلة الثانوية العامة وأقل 

 ،يف املنظامت غي احلكومية. واختلفت مع )الغنام

نت وجود اختالفات يف املستشفيات والتي بيّ  ؛ (2017

اختلفت  و. هالدكتورالة لصالح مح  ولكن  ،الفلسطينية

عبد   ؛2018نتائج الدراسة احلالية مع دراسة )محدونة، 

فروق بي   وجود النتائجتبي و. (2017،اهلادي

)القيادة متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول 

، وذلك لصالح عزى إىل املؤهل العلميت  االسرتاتيجية( 

  هذا  ىعز  ي  و. الذين مؤهلهم العلمي دبلوم متوسط فأقل

وبالتايل  الً إىل أنَّ محلة الدبلوم املتوسط هم األقل تأهي

 ،األقل قدرة ومعرفة حول مفهوم القيادة االسرتاتيجية

  ؛ واحلكم عىل مدى مستوى توافرها بجهاز الرشطة

بحملة املؤهالت العليا البكالوريوس الذين   مقارنةً 
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لدهيم املعايي الالزمة للتأكد من تنفيذ وممارسة هذا النوع  

 ،لة الدبلوم هم ضباط صفمن القيادة، كام أنَّ أغلب مح  

وينظرون نظرة خاصة جتاه القيادة من الرتب السامية. 

(  2017وختتلف النتيجة احلالية مع نتائج دراسة )ياسي، 

 ةنت عدم وجود فروق يف اجلامعات الفلسطينيالتي بيّ 

حسب املؤهل العلمي، وكذلك جاءت متناقضة مع 

( والتي كشفت عن عدم وجود  2017نتائج )اسليم، 

ملبحوثي يف وزارة الداخلية  فروق بي العاملي من ا

واألمن الوطنية طبًقا للمؤهل العلمي. واختلفت مع  

والتي أوضحت عدم وجود   ؛(2017دراسة )محيد، 

 فروق لدى وزارة األوقاف والشؤون الدينية. 

( تبي أنَّ القيمة  9من النتائج املوضحة يف جدول )

 "التباين األحادي  "املقابلة الختبار (.Sig)االحتاملية 

وبذلك يمكن استنتاج أنه    ، 0.05أكرب من مستوى الداللة  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بي متوسطات  

والقيادة  داء املؤسسحول )األتقديرات عينة الدراسة 

 انى إىل سنوات اخلدمة. ويعزو الباحثت عز  (  االسرتاتيجية

ذلك إىل أنَّ التقييم املؤسس ال يتأثر بعدد سنوات  

فجميع العاملي وباختالف سنوات خدمتهم   ؛اخلدمة

  ، يف حكمهم عىل مستوى األداء املؤسسن ومتفق

ويمتلكون نفس وجهات النظر، إذ إنَّ هناك معايي  

وتعتمد عىل الكفاءة وأبعاد  ،ونامذج  تقييم دولية مستقلة

 سنوات اخلدمة. للرضورة حتتاج با وال  ،أخرى

واتفقت نتائج الدراسة احلالية مع دراسة )محدونة،  

والتي   ؛(2017،الغنام ؛2017،عبد اهلادي ؛2018

.  املنظامت حمل الدراسة أظهرت عدم وجود فروق يف

والتي بينت وجود  ؛ (2018واختلفت مع )أبو سمرة، 

ولصالح م ن  سنوات خدمتهم   ،فروق بي أفراد العينة

. واختلفت كذلك مع  سنوات 10-5 ترتاوح من 

والتي بينت وجود اختالفات يف   ؛(2018 ،)دهليز

املستشفيات الفلسطينية باختالف سنوات اخلدمة  

ن   ن النتائج يف  موسنوات.  5ولصالح من سنواهتم أقل م 

توجد فروق ذات داللة ال  ( يمكن استنتاج أنه  9جدول )

حول   إحصائية بي متوسطات تقديرات عينة الدراسة

اخلدمة. ويعزو  عزى إىل سنوات ت   )القيادة االسرتاتيجية(

أن معظم العاملي وخاصة اإلدارة الباحث ذلك إىل 

ا تظل  وبرغم العليا  اختالف سنوات خدمتهم إال أهنَّ

%( سنوات خدمتهم أقل  87أكثر من )إنَّ حيث ؛ متقاربة

سنة، كام أنَّ القيادة االسرتاتيجية يف مرحلة النضج    15من  

ولدهيم نظرة أكثر وضوًحا  ،الفكري والرتاكم املعريف

وتأيت  ومشاركة يف حتقيق التوجهات االسرتاتيجية. 

كذلك مع )محيد،  و ، (2018مع )ياسي، الدراسة متفقة 

والتي بينت عدم وجود فروق    ؛(2017)اسليم،  و(  2017

اجلامعات تبًعا لسنوات اخلدمة لدى حول هذا املحور 

 قوات األمن الفلسطينيو ،وزارة األوقاف ،الفلسطينية

 .  عىل الرتتيب

 النتائج . أهم  11

أظهرت النتائج أنَّ مستوى القيادة االسرتاتيجية   .1

بشكل عام كان بدرجة موافقة متوسطة بنسبة  

%(، ومستوى جودة احلياة الوظيفية كانت  60.64)

ا بوزن نسبي  بدرجة متوسطة أيًض بموافقة 

%(، وكان مستوى األداء املؤسس لدى 52.94)

العاملي بجهاز الرشطة الفلسطينية بغزة كانت 

حيث بلغ الوزن النسبي  ؛بموافقة بدرجة متوسطة

(62.60 .)% 

يوجد أثر للقيادة االسرتاتيجية ذو داللة إحصائية  .2

املؤسس يف  ( يف األداء α≤0.05عند مستوى الداللة ) 

استثامرات القدرات  "د جهاز الرشطة، وتبّي أنَّ ب ع  

هو أكثر أبعاد القيادة االسرتاتيجية تأثًيا   "التنافسية

(،  4.03حيث قيمة ت اجلدولية ) ؛يف األداء املؤسس

هو   "تنفيذ الرقابة التنظيمية املتوازنة "د بينام، ب ع  

ت  حيث قيمة ؛األقل تأثًيا يف األداء املؤسس

القيادة االسرتاتيجية  (، وقد فرست 2.22اجلدولية )

%( من التغي يف األداء املؤسس يف  73.5) ي قاربما 
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كام يوجد   .جهاز الرشطة من خالل العالقة اخلطية

تأثي ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

(0.05≥α للقيادة االسرتاتيجية يف جودة احلياة )

من التغي يف جودة  %(64.1الوظيفية، وقد فرست )

  ياحلياة الوظيفية. وأظهرت النتائج وجود تأثي ذ

(  α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

وهذا يعني    ،ودة احلياة الوظيفية يف األداء املؤسسجل

والذي تم    األداء املؤسس؛من التغي يف    %(59.8أنَّ )

 ،تفسيه من خالل العالقة اخلطية والنسبة املتبقية

والتي قد ترجع إىل عوامل أخرى. كام أوضحت  

ا النتائج أنَّ جودة احلياة الوظيفية يتوسط جزئي  

 العالقة بي القيادة االسرتاتيجية واألداء املؤسس.  

الدراسة املتعلقة وجود فروق ذات  نتائج أظهرت  .3

داللة إحصائية بي متوسطات تقديرات عينة 

والقيادة  األداء املؤسس)الدراسة حول 

ى للمؤهل العلمي، وكانت ت عز   االسرتاتيجية(

لة الدبلوم املتوسط فأقل، بينام  لصالح مح  الفروق 

  تبّي عدم وجود فروق تبًعا املتغيات الديمغرافية

سنوات  واجلنس، الرتبة العسكرية، ) األ خرى

 اخلدمة(.

 التوصيات   12 .4

ــة   ــوء نتائج الدراس تم اخلروج بمجموعة من يف ض

 التوصيات كالتايل:

العمل عىل زيادة االنسجام بي األهداف   .1

االسرتاتيجية املوضوعة جلهاز الرشطة وخمرجات 

مكانات واإلية واخلارجية التحليل للبيئة الداخل

ووضع   ،من خالل حتليل البيئة ؛املتاحة

االسرتاتيجيات باالعتامد عىل نقاط الضعف والقوة  

وهي خمرجات التحليل  ، والفرص والتهديدات

املوظفي يف بناء وتطوير اخلطة  رشاك إو ،الرباعي

وذلك لزيادة   ؛حسب اختصاصه؛ كلٌّ باالسرتاتيجية

قناعة املوظفي بأمهية حتقيق األهداف والتوجهات 

 . املرسومة املستقبلية

  ، متكي العاملي بالطرق املختلفةالعمل عىل .2

وتسهيل التواصل   ، تشجيع العمل اجلامعيو

 تفويض الصالحياتواالجتامعات بي العاملي، و

مساحة تاحة إوحسب رغبات وقدرات العاملي، 

واستخدام   ،يف اختاذ القراراتلمشاركة لكافية هلم 

أسلوب الالمركزية بام يساعدهم عىل أداء عملهم  

  وتدريبهم وتنمية مهاراهتم. ،أكربباستقاللية 

جيابية اإلالسلوكيات  ممارسةتشجيع العاملي عىل و

وااللتزام بمدونة السلوك األخالقي   ،يف العمل

اخلاصة باألجهزة األمنية والرشطية واألعراف املتفق 

  ، عليها، وحثهم عىل تغليب املصلحة العاملة للجهاز

 والرتفع عن حتقيق املصالح الشخصية.

الة ومتطورة لقياس مدى تطوير أنظمة رقابية فعَّ  .3

ة  ودرج ،ط لهتوافق األداء الفعيل مع األداء املخطَّ 

مع أصحاب املصلحة اآلخرين،   التوافقحتقق 

واالهتامم بالتغذية الراجعة واملعلومات املرتدة  

لتحسي  دارية اإلالناجتة عن نتائج استخدام النظم 

 خمرجات العمل.

ظم التعويضات املعمول هبا بجهاز  النظر يف ن  عادة إ .4

بحيث حتقق العدالة التوزيعية ملا يتقاضاه  ؛الرشطة

املخاطرة مقارنة باألعامل التي يبذلوهنا والعاملون 

التي يتعرضون إليها جراء العمل الرشطي. وتطوير  

  يذوال للحوافز واملكافآت ملكافأة العاملي نظام فعَّ 

 األداء املميز.

التي وتوفي املوارد املالية  إجيايب،مناخ تنظيمي جياد إ .5

  الوفاءعىل  الرشطة تسهم يف زيادة قدرة جهاز

لق حالة من االطمئنان خل ؛بالتزاماته جتاه العاملي

  ، للعاملي شعور باألمان واالستقرار الوظيفيوال

أمهيتهم عىل ظهار إو ،ومتسك جهاز الرشطة هبم

وعدم   ،اعتبار أهنم أغىل املصادر التي يمتلكها 

 االستغناء عنهم. 
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العمل عىل زيادة كفاءة جهاز الرشطة يف استخدام   .6

املصادر خلفض التكاليف غي الرضورية إىل احلد  

 ىبمستو مساس املوارد دوناًم هدار إومنع  ،األدنى

استخدام أساليب و مها.جودة اخلدمات التي يقدّ 

املشكالت التي  البحث العلمي ومنهجياته يف حّل 

ق زيادة يف  لرشطة بالشكل الذي حيقّ تواجه جهاز ا

 .املستفيدينرضا 

 حمددات الدراسة والدراسات املقرتحة .  13

دراسة القيادة االسرتاتيجية   تمَّ هذه الدراسة  يف

بأبعاده الستة )حتديد التوجه   كمتغي مستقّل 

تطوير رأس   ،االسرتاتيجي، استثامر القدرات التنافسية

عىل   التأكيد ، املال البرشي، دعم الثقافة التنظيمية

  ه وعلي ؛تنفيذ الرقابة املتوازنة(واملامرسات األخالقية، 

للمتغي  أ خرى أبعاد ودراسة عوامل ب الدراسةت ويص 

(، ودراسة  Hitt et al.، 2009املستقل بخالف نموذج )

القيادة  )القيادة اإلجرائية، :مستقلة أ خرى مثلمتغيات 

 املناخ التنظيمي(و ، الرشاقة االسرتاتيجية ، التحويلية

 نسبة التباين ها تفرّس لعلّ  ؛األداء املؤسسقد تؤثر يف  التي

  ذييف املتغي التابع بشكل أكرب من نسبة التباين ال

عالوة عىل  (. %73.5حصلت عليه الدراسة احلالية )

جودة احلياة دور  ا أيًض احلالية الدراسة تناولت ذلك، 

كمغي وسيط يف العالقة بي املتغي املستقل  الوظيفية

 ؛والتابع، وبالتايل يمكن دراسة متغيات وسيطة أخرى

،  )االلتزام التنظيمي، الثقافة التنظيمية، الثقة :مثل

واعتمدت    .املتغيين( يف العالقة بي  الصمت التنظيميو

الدراسة عند مجع البيانات الالزمة عىل مجع البيانات عند  

تويص  (، وعليه Cross sectionalزمنية واحدة )نقطة 

بجمع البيانات عند أكثر من  إعادة الدراسةب الدراسة

حيث من املتوقع   ؛(Longitudinal Studyنقطة زمنية )

الدراسة بمعلومات عند نقاط زمنية خمتلفة قد  إثراء 

إضافة ملا سبق، فقد تم إجراء   .توضح األثر بشكل أكرب

وبالتايل  ،رشطة الفلسطينية يف غزةالدراسة عىل جهاز ال

عىل نفس اجلهاز بالضفة   الً الدراسة مستقبإجراء يمكن 

وعمل دراسة مقارنة مع قطاعات أخرى مثل  ،الغربية

  اجلامعات، مؤسسات القطاع اخلاص. ،أجهزة أمنية
 املراجع 

 املراجع العربية:  

 ألخالقيات الوسيط   الدور  ،(م2018) عمر،  سمرة، أبو

  واألداء الوظيفية احلياة جودة بي العالقة يف العمل

 اإلدارة أكاديمية ماجستي، رسالة املؤسس، 

 . فلسطي غزة، العليا، للدراسات والسياسة

  يف  االسرتاتيجية القيادة دور ، (م2017) حممد، اسليم، 

  واألمن الداخلية بوزارة األمنية األزمات إدارة

 أكاديمية ماجستي، رسالة ،الفلسطيني الوطني

 . فلسطي غزة، العليا، للدراسات والسياسة اإلدارة

  يف  الوظيفية احلياة جودة ، (م2008) سيد،  الرب، جاد

العريب،   الفكر دار : العرصية األعامل منظامت

 القاهرة، مرص.

  دار : االسرتاتيجية القيادة ، (م2012) سيد، الرب، جاد

 العريب، القاهرة، مرص.  الفكر

  والتخطيط  الذايت التقييم  ،(م2015) نجوى، جرب،

  يف املؤسس  األداء بتحسي  وعالقته االسرتاتيجي

 أكاديمية ماجستي، رسالة غزة، – الصحة وزارة

 . فلسطي غزة، العليا، للدراسات والسياسة اإلدارة

 رشكات يف األداء تقييم  ،(م2007) حسي، حساين،

 رسالة  ،SAA  للتأمي  الوطنية  الرشكة  حالة  -التأمي

  التسيي،  وعلوم  االقتصادية العلوم  كلية  ماجستي،

 .اجلزائر الشلف، جامعة

  وعالقتها  التحويلية ، القيادة(م2016) إهلام، حسونة،

  يف  العاملي  عىل ميدانية دراسة  - التنظيمي باألداء

 رسالة غزة، بقطاع  العاملة الدولية املنظامت

 .  فلسطي غزة، األزهر، جامعة ماجستي،

  العلمي،  البحث مناهج ،(م2006) موفق، احلمداين،

 .للنرش الوراق مؤسسة: عامن األردن،
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 حتسي  يف اإلداري التمكي أثر ،( م2018) عامد، محدونة،

  باملحافظات   العسكرية  الطبية  اخلدمات  يف  املؤسس  األداء

  والسياسة  اإلدارة أكاديمية ماجستي، رسالة اجلنوبية،

 . فلسطي غزة، العليا، للدراسات

 حتقيق يف االسرتاتيجية القيادة دور ،(م2017) وفاء، محيد،

الدينية،  والشؤون األوقاف وزارة يف التنافسية امليزة

  للدراسات  والسياسة اإلدارة أكاديمية ماجستي، رسالة

 . فلسطي غزة، العليا،

: االسرتاتيجي الفكر دور ،(م2008) نعمة، اخلفاجي،

 .  للنرش الثقافة دار: عامن األردن، معارصة، قراءات

  التنظيمــي  التطــوير أثــر  ،(م2016) فــراس، الدعجــة،

 لدى ميدانية دراســة املؤسســي األداء حتســي فــي

 الثـاين اهلل عبـد امللـك جـائزة فـي املشـاركة اجلهات

 العلوم كلية والشـفافية، احلكـومي األداء لتميـز

 بكر أيب  جامعة  التسيي، والعلوم التجارية االقتصادية

 .بلقايد، اجلزائر

 الدوائر يف املقدمة اخلدمات جودة ،(م2018) حممد، دهليز،

 ملكاتب التنظيمي األداء حتسي يف وأثرها الرضيبة

 أكاديمية ماجستي، غزة، بقطاع والتدقيق املحاسبة

  .غزة العليا، للدراسات والسياسة اإلدارة

 لتحسي  كمدخل العاملي متكي ،(م2014) أيمن، ديوب،

 جامعة جملة االتصاالت، قطاع يف الوظيفية احلياة جودة

 ،1العدد    ،30والقانونية، جملد    االقتصادية  للعلوم  دمشق

 . 224-195ص 

  وعقاد،  ،عيل  وطرهيني،  بدر، وعبيدات،  الدين، عالء الرواد،

 األداء عىل التحويلية القيادة أثر ،(م2017) نور،

  للمسؤولية  الوسيط الدور منظور من التنظيمي

  جملة  اهليكلية، املعادلة نموذج -للرشكات االجتامعية

- 199 ، ص1، العدد 10جملد  الدولية، األعامل بحوث

221. 

 يف  الوظيفية احلياة جودة واقع ،(م2016) هناد، الشنطي،

  بأخالقيات  وعالقتها واالسكان العامة الشغال وزارة

  ، واإلسكان العامة األشغال وزارة موظفي لدى العمل

  للدراسات  والسياسة اإلدارة أكاديمية ماجستي، رسالة

 . فلسطي غزة، العليا،

  دار : واإلبداعية اإلدارية القيادة ،(م2007) حممد،  الصييف،

 .اإلسكندرية، األوىل الطبعة اجلامعي، الفكر

 ودوره  الفكري املال رأس ،(م2017) ميسون، اهلادي، عبد

 برنامج عىل تطبيقية دراسة – املؤسس األداء جودة يف

  الالجئي  وتشغيل غوث بوكالة والتعليم الرتبية

UNRWA أكاديمية  ماجستي، رسالة غزة، قطاع يف  

 .غزة العليا، للدراسات والسياسة اإلدارة

 القيادة يف احلديثة االجتاهات ،( م2011) حممد، العجمي،

 عامن، األردن.، البرشية والتنمية اإلدارية

 القيادة بناء متطلبات ،(م2014) رجعة، عوض،

 دراسة- التنظيمية الثقة درجة عىل وأثرها االسرتاتيجية

 بليبيا، العام الصناعي األعامل قطاع عىل بالتطبيق ميدانية

 السويس، قناة جامعة التجارة، كلية ،دكتوراه أطروحة

 .مرص

 اإلدارة ،(م2007) وائل،  وإدريس، طاهر، ،الغالبي

  للنرش  وائل دار: متكامل  منهجي منظور: االسرتاتيجية

 والتوزيع، عامن، األردن.

 يف  ودورها األخالقية املنظمة  أبعاد ،(م2017) جهاد، الغنام،

 الفلسطينية، املستشفيات يف املؤسس األداء جودة حتسي

  للدراسات  والسياسة اإلدارة أكاديمية ماجستي، رسالة

 . فلسطي غزة، العليا،

 احلياة جودة ،(م2016) فهيمة، وباديس، هاجر، قرييش،

 دراسة حالة  -الوظيفي األداء  حتسي  يف  ودورها  الوظيفية

 جملة التسيي، والعلوم التجارية االقتصادية العلوم كلية

- 221، ص 3، العدد 2 االقتصادية، جملد الدراسات

264. 

  عىل  وأثرها الوظيفية احلياة جودة ،(م2014) خليل، مايض،

 عىل تطبيقية دراسة -للعاملي الوظيفي األداء املستوى

  التجارة،  كلية ،دكتوراه أطروحة الفلسطينية، اجلامعات

 . مرص السويس، قناة جامعة

  الكفايات  ،(م2015)  عمر، واخلرشة، حممد، املحاسنة،

 -املؤسس األداء يف وأثرها النسائية للقيادات اجلوهرية

  مؤتة  جملة األردنية، النسائية الرشطة إدارة يف حالة دراسة

 االجتامعية العلوم سلسلة -والدراسات للبحوث

 .1، العدد 30، جملد واإلنسانية
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 عىل وأثرها العمل حياة جودة ،(م2004) أمحد، املغريب،

  املنصورة،  جامعة ماجستي، رسالة الوظيفي، االستغراق

 .مرص

 مديري لدى العامل حياة جودة ،(م2016) حممد، منصور،

  للمساءلة  ممارستهم بدرجة وعالقتها الثانوية املدارس

 والعلوم االقتصاد كلية ،دكتوراه أطروحة الذكية،

 .فلسطي  غزة، األزهر، جامعة اإلدارية،

  باملنظامت  للعبور التحوييل القائد ،(م1999) سيد، اهلواري،

  .شمس، القاهرة عي مكتبة: 21القرنإىل 

  املظامل،  ديوان ،(م2018) اإلنسان، حلقوق املستقلة اهليئة

 السلطة مناطق يف  اإلنسان حقوق وضع تقرير

 . فلسطي الفلسطينية،

 وأثرها االسرتاتيجية القيادة ممارسات ،(م2018) جهاد، ياسي،

 اجلامعات عىل تطبيقية دراسة التنظيمي التطوير عىل

 غزة،  ،  والسياسة  اإلدارة  أكاديمية  ماجستي،  رسالة  الفلسطينية،

 .فلسطي
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Abstract:  
The study aimed to examine the role of quality of job life as an mediating variable 
in the relationship between strategic leadership and institutional performance. In 
order to achieve the objectives of the study, the descriptive analytical approach was 
used. The study sample consisted of (367) from Palestinian police employees of 
different grades who were selected by the stratified random sampling technique. 
The response rate was (81.70%), the statistical package for social sciences (SPSS) 
was used for data analysis. The study reached a number of results, the most 
important were: The strategic leadership level was medium with relatively weight 
(60.64%), while the level of institutional performance was moderate (62.60%), and 
the availability of quality of work was also moderate (52.49%). Strategic leadership 
significantly affected institutional performance and explain (75.1%) of variance in 
the dependent variable. In addition, the results demonstrated that the Quality of Job 
Life partly mediates the relationship between strategic leadership and institutional 
performance. The most important recommendations were as follows: Increase the 
efficiency of the police system in using resources to reduce unnecessary costs and 
prevent waste of resources without compromising the quality of the services it 
provides. Review the current compensation systems in the police apparatus to 
achieve the distributive justice according to the efforts they exert and the risk they 
are exposed to.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






