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 ..أما بىد, وصحب  أ مىجن
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, المتواضدد لكددع مددن أسدد ل فدده إتمددال هددذا الىمددع الشددكر    زيددعهددذا الم  الدده أتقدددل مددن ف ,"سشددكر ه

 .ألتجت   ا لكن ث اء ال ا  عال   مجال ل عرفان م زلةق  فوق الشكر الللو ك ت أعو 

الدذ  ادال بارشدراف عالد   فـارس محمـود أبـو معمـر /لـدكتورلألسـتاذ ا مت دانوا   زيع الشكر أتقدل 

 . وا  الوات    دع وعالم  عاله ج خع هذع الرسالة ولل

   , يوســــد عبــــد بحــــر/ الــــدكتور ال اضــــ التقدددددجر مددددن كمددددا أتقدددددل بتسددددم  آسددددات الشددددكر والىرفددددان و 

لتفضدال ما بم ااشدة رسدالته, وا  د  لسسدر ه أن أسدتزيد  ,أيمـن سـليمان أبـو سـوير / والـدكتور ال اضـ 

 .من عالم ما وم حظات ما القسمة

 .كما أتو   بالشكر والتقدجر من ارخوة المحكمجن لما  ذلوع من   د فه تحكسل وتقجسل أداة الدراسة

سفوت ه أن أشكر زم  ه فه وزارة الىد  والم ال  األعال  لالقضاء وذلك لتىداو  ل فده إ  داز هدذا  و 

 .الىمع

,  مسىداق  لدذكرهل جتسد  فالمقدال   ,البحثده الىمدع هدذا إخدراج فده أسد ل مدن لكدعوالشدكر موصدو  

 .نالىالمج رب م الحمد أن دعوا ا وآخر مجزان حس ات ل, فه هل  ود تكون  أن ه وأست 
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  ك  

 لخص الدراسةم
 

الم الددد  األعالددد   فدددهوااددد  الفصدددع فددده القضددداسا المرفوعدددة  عالددد التىدددرف  إلددد هدددذع الدراسدددة  تهددددف
وت دوير  الخدروج  توصدسات تىمدع عالد  تحسدجنمدن ثدل , و  إداريدة  ظدر و  ة من غزة بق اع لالقضاء

 .سرعة الفصع فه القضاسا, بما سس ل فه رف  الثقة بالقضاء ال ظامه و ودة الخدمات المقدمة
 

وتدل ستخدل المد  ج الوصدفه التحالجالده, الدذ  سىتمدد عالد   مد  ال سا دات عدن الظداهرة وتفسدجرها, وتل ا
 مسددد  ارداريدددجن الىدددامالجن فددده  ريقدددة المسدددح الشدددامع لم تمددد  الدراسدددة والدددذ  جتكدددون مدددن  سدددتخدالا

وتدددل توزيددد  ا سدددتبا ات عالددد  , موظدددف 183والبدددالد عدددددهل  الم الددد  األعالددد  لالقضددداء بق ددداع غدددزة
مددن م تمدد  % 83اسددتبا ة وهدده تمثددع  153الصددالحة لالدراسددة  وبالغددت ا سددتبا ات, م تمدد  الدراسددة

 .الدراسة
 
خجر الفصع فه لدراسة إل   تا ج أهم ا و ود ع اة ذات د لة إحصا سة  جن واا  تتخالصت او 

 -داريةالراابة ار  -ال سكع الت ظسمه   -دارة الموارد البشرية إ)وبجن المتغجرات القضاسا المرفوعة 
 تتثجر , ( راف التقاضه وممثالوهلأ – راءات الىمع أسالجب وا   -أ ظمة المىالومات اردارية

كما  ج ت . األكثر ا خفاضاق  فض, وكا ت أ ظمة المىالومات اردارية وأسالجب وا  راءات الىمعم خ
 ال   ,)تىزى إل م  محاور الدراسة  جن آراء المبحوثجن حصا سة إ لةالدراسة و ود فروق ذات د 

 (.المسم  الوظسفه ,عدد س وات الخدمة, الىالمه المؤهع, الىمر
   

ختصاصدددات  سدددةومدددن أهدددل مدددا أوصدددت بددد  الدرا اعتمددداد هسكدددع ت ظسمددده واضدددح جتوافددده مددد  م دددال وا 
الم ال  األعاله لالقضداء, وضدرورة إ شداء وحددة مختصدة  د ظل المىالومدات وال رم سدات الم دورة التده 

صدددار دلجددع إ ددراءات موحددد ومىمددل جوضددح سددجر الدددعوى المد سددة,  تغ دده كافددة  شددا ات الىمددع, وا 
 .وزيادة الوعه القا و ه لدى المرا ىجن

 
 
 
 
 

 



 

     

Abstract 
 

This study aimed to identify the reality of resolution in lawsuits that are 

related to official judiciary in Gaza strip from a management point of view, 

then came up with recommendations that would enhance and improve the 

speed of the separation process in lawsuits. Which on its part would 

enhance the trust in the judiciary system and the quality of the provided 

service. 

 

The methodology used for this study was the descriptive analytical 

methodology, which is based on collecting information about the 

phenomenon and put elaboration to it.  

 

Comprehensive survey methodology was applied to survey the study 

population, which included all the management staff who work in the 

Supreme Judicial Council in Gaza strip, holding the count of 180 

employees.150 surveys were distributed, which represent 83% of the 

whole study population. 

 

The study concluded with results that are mainly: The existance of a 

statistical relationship between the delay of resolution of lawsuits and other 

variables (Human Resources Management- Organizational Structure- 

Administrative Control - Administrative Information Systems – Work 

Methodologies and Procedures - Parties of the Litigation), which have low 

impact. 
 

Moreover, the study found that the Administrative Information Systems 

and procedures have the lowest impact on the reality of lawsuits resolution. 

The study also revealed a statistical relationship between the opinions of 

the study population with the different aspects of the study that are related 

to: (Gender- Age- Academic degree- Years of Experience- Position). 
 

The study recommends mainly the importance to approve an 

organizational structure that would conform with the different tasks and 

specialties of the Supreme Judicial Council, the importance of creating a 

special unit to handle information systems and software development to 

cover all activities, issue a unified guide to elaborate the procedures of any 

civil lawsuit, and finally enhancing legal awareness of the audience. 
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 األول مبحثال
 اإلطار العام للدراسة

 
 :مقدمة .1

التشابك والتواصع  جن أص اف ال ا   القا مة عال  البشرية عال  الى اات المتبادلة ت شت الم تمىات
  ر سان مد ه ب بىومن ه ا اجع أن ا  ل, فسما  ج   از المىام تا  لتحقجه المصالح و المختالفة 

خت ف, ال زاع والخصومة م ما  الغت من  تخالو هذع الى اات من أسباب ارو  ,سحتاج إل  غجرع
التقدل والراه وهذا جت الب و ود اوا جن واضاء سحفظ الحقوق والمصالح, ج ظل الى اات, جردع 

 .والقسط  جن ال ا  لىد  والمساواةالظالمجن وي صف المظالومجن وسقسل ا
 

من اريب أو غريب عال   ن ع دما جرى أ   اد حاق ب  ظالل ولما كا ت المحاكل هه مال ت الموا
أمع أن جتحقه ل  الىد  عال  أجد  اضاة جتمجزون بارخ ص واألما ة والو  سة, فقد تضخل عدد 

, م  ا 2315اضسة حت  ش ر  وفم ر( 373333) الغت حجث  الم ازعات الم روحة أمال القضاء,
 .(2115, المجلس األعلى للقضاء) اضسة مد سة( 133333)ما سقرب من 

 
اد أصبح تكدُّ  القضاسا فه المحاكل و و  و  ن بسرعة الفصع فه دعواهلجالمتقاضزاد  الب مما 

سىا ج ا الخصول والته المدد الزم سة الته جتل تحدجدها  جن ال السات من المشك ت الجومسة الته 
, ف  د أن جنلمتقاضاألوراق وأثقا  من التكالجف وضساع الوات لالقضاة وا أكوال من ج  ل ع  ا

سفضالون الال وء إل  تسوسات م حفة لالخ ص من مىا اة التقاضه الته اد   جنبىض  المتقاض
تتته عال  ما فه  جوب ل, واد جال ت البىض إل  ترك حقوا ل لىالم ل أن حالة التقاضه اد ت ىع 

ة فه المحاكل, كما ويال ت البىض إل  الت از  عن ال زء األك ر من حقوا ل م  ل دا مه اراام
من ال م ور إل  القضاء الىشا ر , % 73,  حجث جال ت مقا ع الحصو  عاله  زء سسجر بسرعة

القضا سة فه كسب ثقة ال م ور من خ   السس رة  من األعباء عال  السال ة وهذا س رح مزيداق 
 .(2111المرصد القانوني, ) أصبحت تستق ال ا المحاكل ال ظامسة ا التهعال  الىدد الك جر من القضاس

 
ولما كا ت الىدالة الب ج ة ظالماق محضاق, وتتخجرها كالحرمان م  ا, ألن تتخجر الحصو  عال  
الىدالة المستحقة اد جترتب عالس  ظالل أك ر من الظالل الذ  وا  عال  المتقاضه بس ب ما  رى ل  

 سورة غافر" ِإنَّ الَلَه َسِريعن اُلِحَساِب َلا ُظُلَم اُلَيْوَم" :تصدسقاق لقو  ه تىال وتقاض  من أ ال , وذلك 
 .أ  أن تتخجر الحساب و   من و وع الظالل, وأن سرعة الحساب و   من و وع الىد  ,17 آية
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جر فكرة هذع الدراسة فه البحث عن الىوامع واألسباب الته تؤد  إل  تتخ ومن هذا الم  اله  اءت
التوصسات الته تىالج هذع وذلك لالىمع عال  وض  من ال احسة اردارية؛  الفصع فه القضاسا

 .وا ع اء كع ذ  حه حق وزيادة ثقة ال م ور بالقضاء  المستلة,
 
 :مشكلة الدراسة. 2

من خ   عمع الباحث فه وزارة الىد  بغزة, فقد لوحظ ا زدحال الشدجد فه أرواة المحاكل والتذمر 
من المحامجن والمتقاضجن وشكواهل المستمرة فسما جتىاله ب و  مدة الفصع فه القضاسا,  الشدجد

 .وا  راءات المحاكل؛ مما جد  عال  و ود مشكالة جوا  ا القضاء ال ظامه بغزة وتت الب البحث
 

من  م ور المتقاضجن والمرا ىجن سىتقدون % 88من المحامجن المزاولجن و% 67فقد ت جن أن 
فه الفصع وال ظر بالقضاسا فه المحاكل ال ظامسة؛ والذ  جؤد  إل  عزوف  و ود بطء شدجد

من ال م ور الفالس ج ه إما   جثه بالمحاكل ال ظامسة أو أ   % 59الموا  جن عن التقاضه, وأن 
المرصد القانوني )جثه فج ا ثقة ضىسفة, ما جدفى  لال وء إل  الوسا ع ال دجالة مثع القضاء الىشا ر  

 .(2114الثالث,
 

إدارة )أسباب هذا التتخجر والىوامع المؤثرة فس  مثع دراسة   اء عال  ما س ه, فإن ه اك حا ة ل
الموارد البشرية, ال سكع الت ظسمه, الراابة اردارية,  أ ظمة المىالومات اردارية,  أسالجب وا  راءات 

لحماسة  فه القضاسا تحقجه سرعة الىدالة والفصع, وذلك   دف (الىمع, أ راف التقاضه وممثالوهل
ار سا سة وا  تماعسة وا اتصادسة   جب فه تحقجه األهداف أثرمن  لذلكالحقوق لآلخرين وما 

 .ن أفرادع, وتىزيز الثقة بالقضاءوعال  الم تم  من إشاعة ال مت ج ة  ج
 
 :كالة الدراسة تتمثع فه السؤا  الر سسه التالهشم نأوبذلك سمكن القو   
 
 يا المرفوعة في المجلس األعلى للقضاء بقطاع غزة من وجهة نظر إدارية؟هو واقع القضا ما
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 :فرضيات الدراسة. 3
 :كالتاله وه  الدراسة عالج ااست دت  فرضسات عدة تل افتراض

ع د  وتتخجر الفصع فه القضاسا إدارة الموارد البشرية إحصا سة  جن ةتو د ع اة ذات د ل .1
 .05.0 مستو  د لة

ع د مستو   وتتخجر الفصع فه القضاسا ال سكع الت ظسمهإحصا سة  جن  ةتو د ع اة ذات د ل .2
 .05.0 د لة

ع د  وتتخجر الفصع فه القضاسا أسالجب وا  راءات الىمعإحصا سة  جن  ةتو د ع اة ذات د ل .3
 .05.0مستو  د لة 

ع د  إحصا سة  جن  ظل المىالومات اردارية وتتخجر الفصع فه القضاسا ةد لتو د ع اة ذات  .4
 .05.0 مستو  د لة

ع د مستو   وتتخجر الفصع فه القضاسا الراابة اردارية  جن إحصا سة ةتو د ع اة ذات د ل .5
 .05.0 د لة

 وتتخجر الفصع فه القضاسا ف التقاضه وممثالوهلأ را إحصا سة  جن ةتو د ع اة ذات د ل .6
 .05.0 ع د مستو  د لة

             :خصدسة التالسدةتو د فروق ذات د لة إحصا سة فه است ابة عج ة الدراسة تىزى لالمتغجدرات الش .7
 .(المسم  الوظسفه ,عدد س وات الخدمة, الىالمه المؤهع الىمر, ,ال   (

 
 :الدراسةمتغيرات . 4

بىد مرا ىة أد سات الدراسة فقد توصع الباحث إل  أن أهل المتغجرات الته تتىاله بموضوع الدراسة 
 :التاله ال حو عال  وذلكت, المتغجرا من  وعجن عال  اشتمالت اد السابقة لالفرضسات قاق وفهه 
 :المتغير التابع .1

 .تتخجر الفصع فه القضاسا فه المحاكل ال ظامسة
  :قلةمستال اتالمتغير  .2

إدارة الموارد البشرية, ال سكع الت ظسمه, الراابة اردارية,  ظل المىالومات اردارية, أسالجب 
 .وا  راءات الىمع, أ راف التقاضه وممثالوهل
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 (1)رقم  شك 
 متغيرات الدراسة

 جرد بواسطة الباحث    : المصدر
 

 :الدراسةأهداف  .5
 :تتمثع أهداف الدراسة فسما جاله

القضاسا الم ظورة أمال المحاكل ال ظامسة بق اع غزة من ع فه تتخجر الفص بابأسالتىرف عال   .1
 .و  ة  ظر إدارية

 .تقدسل توصسات لال  ات المى سة تس ل فه وض  حالو  عمالسة لالمشكالة إدارياق  .2
 .التقالجع من شكاوى الموا  جن والمحامجن وارزدحال فه المحاكل ال ظامسة بغزة .3
 .خ   سرعة الفصع فه القضاسا تىزيز م دأ سسادة القا ون من .4
تىزيز الثقة فه القضاء, وتحسجن الصورة ومستوى الخدمات المقدمة لتحقجه مصالح  .5

 .الموا  جن
 .المساهمة فه وض  أرضسة م اسبة لدراسات أخرى متىالقة فه هذا الم ا  .6
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 :  أهمية الدراسة. 6
  :تكمن أهمسة الدراسة فه التاله

 :األهمية العلمية -

بمشكالة البحث ( إن و دت)هذع الدراسة فه  درة الدراسات المتىالقة  تظ ر أهمسة .1
 .ومكا  ا, وهذا ما  حظ  الباحث خ   مرا ىت  لالدراسات السابقة

م ا  ت وير وتحسجن الىمع  فه الىالمه بالبحث والم تمجن لالباحثجن  دجدة آفاق فتح .2
 .ثالبح ستمرارر والتوصسات الدراسة  تا ج خ   ذلك منو  القضا ه

 :األهمية العملية -

فه  ال ظامسةبشكع جومه فه المحاكل  را ىون سىسش  الم م ماق  موضوعاق  البحث جت او  .1
هو الدرع الحامه لالحقوق ومصالح ال ا , والذ  ج ىك   ن القضاءأا اع غزة, حجث 

 . تتثجرع بشكع ك جر عال  الم تم

 ظامسة بق اع غزة والته ارزدساد المتواصع فه عدد القضاسا الم ظورة أمال المحاكل ال .2
( 45333)اضسة, م  ا ما سقرب من ( 137928) 2315, 2314 الغت خ   الىال 

 .(2115المجلس األعلى, )همسة هذع الدراسة , ل و دلجع واضح عال  أ ةاضسة مد س

القضاء  ت وير عمع فه لالمشاركة الدراسة وتوصسات  تا ج من ستفادةار إمكا سة .3
ستقرار الم تم  إفه  المساهمة, وبالتاله ل احسة ارداريةمن ا ال ظامه فه ا اع غزة

 .بشكع عال

 

 :حدود الدراسة .7
 :تتمثع حدود الدراسة فه التاله

 .ا اع غزة :الحد المكاني -
 (.ل2315 – ل2314)عال  :الحد الزماني -
 .الىامالجن فه الم ال  األعال  لالقضاءارداريجن   مس  الموظفجن :الحد البشري  -

 

 :معوقات الدراسة .8
 .االة المرا   الته تت او  موضوع البحث من ال احسة اردارية .1
خصوصسة الىمع صىوبة الحصو  عال   سا ات تتىاله بالىمع فه المحاكل  ظراق ل .2

 .القضا ه
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 :مصطلحات الدراسة .9
المص الحات التالسة والواردة فه الدراسة ل سان المقصود م  ا حجثما وردت فه  فاال الباحث  تىري

 :هذع الدراسة
 (: القضائية)لدعوى المدنية ا -
مى ويون مرا ىة القضاء   دف  لأفراد   سىجون األ الوسجالة القا و سة الت  سمالك  واس ت ا هه

و التىوسض عما لحق ا من ضرر أو رارار حه أو أحماسة حقوا ل مما وا  عالج ا من اعتداء 
 (.2117الرواشدة, ) الكشف ع  

 : إدارة الدعوى المدنية -
حد موظفه المحكمة أو أ راءات القا و سة الته سقول   ا ااض متخصص رم موعة من ا

 راف الدعوى   دف تحدجد أل   م  إالمختصجن  ذلك عال   و  فترة التقاضه, ت دف 
ل  إحالة المالف إحدى ال رق ال دجالة عن التقاضه أو إ وهر ال زاع, وعرض حع ال زاع  ج  ل  

مال المحكمة المختصة, وذلك   دف أت المحاكمة محكمة الموضوع, بىد تحدجد  دو  ل السا
لضمان الفصع فج ا بتسرع وات ممكن  ةضمان سجر الدعوى المد سة ب ريقة م   سة سالسم

 .(2117, ةالرواشد) و عال  الخصولأاع التكالجف سواء عال  المحكمة أو 
 :إدارة الموارد البشرية -
جن لالم ظمة كماق, و وعاق, بما جخدل ال شاط الذ  جتل بمو ب  الحصو  عال  األفراد ال زم هه

أغراض ا ويرغ  ل فه البقاء  خدمت ا, وي ىال ل ج ذلون أاص   ااات ل رج اد الحالو  
 . (8: 2118الصباغ, ) ى صر البشرى الته توا    الم ظمةلالمشك ت المتىالقة بال

 :الهيك  التنظيمي -
     "ر ة تىقدع أو مركزيت إدارة  صف من خ ل ا إ ار الت ظسل ود: "بت   روبج زعرف   
 . (215: 2112العميان, )
 :الرقابة اإلدارية -

       عمالسة ت دف إل  التتكد من أن تحقجه األهداف جتل وفقاق لالخ ة الموضوعةهه 
 .(286: 2111عشماوي, )
 :نظم المعلومات اإلدارية -
لمرتب ة م  , اProcedure, وار راءات Data , ال سا اتPeopleم موعة من األفراد " هه

 (.16 ,2117القدس الم توحة, جامعة)" لتقدسل مىالومات مفجدة بىضاق بىض ا 
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 : إجراءات العم  -
هه  رق محددة سالفاق لكسفسة القسال باألعما , وهه خ ط موضوعسة لالموظفجن أل ع اتباع ا 

 (.272: 2115عص ور, )ع د القسال باألعما  المتكررة 
 (:الخصوم)أطراف التقاضي  -

 د خصومة   د أن سكون ل ا أ راف ت شت  ج  ل إذ   سمكن أن تو د خصومة ب  لك  تو 
 ".الخصول"وهؤ ء األ راف س اله عالج ل تى جر , أ راف

 :الخصم -
هو الشخص الذ  سقدل  الباق إل  القضاء لالحصو  عال  حكل أو سقدل فه موا  ت  هذا  

 .ذا ال الب سسم  بالمدع  عالس ال الب, وسسم  مقدل ال الب بالمدعه ومن سقدل فه موا  ت  ه
 (4: 2114ال را, )
 :القضاء النظامي  -

ت ظر المحاكل ال ظامسة فه الم ازعات وال را ل كافة, إ  ما استث     ص خاص, وتمار  
 بالم ال  األعال  فالس جنسال ة القضاء عال   مس  األشخاص, ويتمثع القضاء ال ظامه فه 

 .(م2112قانون السلطة القضائية, )لالقضاء 
 :المجلس األعلى للقضاء -

من القضاة  كعش  م   م ال وهو  , ال  ة المختصة  إدارة شؤون مكو ات السال ة القضا سةهو 
 .(الم ال  األعال  لالقضاء  حقاق ) م ال  القضاء األعال  باسل فس ل سمه أ
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 المبحث الثاني
 السابقة الدراسات

 
 :مقدمة. 1

ج ددف هددذا المبحددث الدد  اسددتىراض الدراسددات السدابقة فدده م ددا  القضدداء ال ظددامه والت ددوير اردار  
القددة بالقضدداء فدده المؤسسددات الىامددة, وبددالرغل مددن و ددود دراسددات عدجدددة ت اولددت مواضددس  مختالفددة متى

ال ظددامه إ  أن أغالددب هددذع الدراسددات ت اولددت المواضددس  مددن  ددواحت مختالفددة عددن دراسددت ا, ومددن خدد   
إ ددد ع الباحدددث عالددد  هدددذع الدراسدددات و دددد أ  دددا لدددل تت دددرق إلددد  مشدددكالة تدددتخجر الفصدددع فددده القضددداسا 

 .بالقضاء ال ظامه من و  ة  ظر إداري 
دراسدات محالسدة : حداث, وادد اسدل الباحدث الدراسدات إلد ومن ه ا تل التركجدز عالد  أهدل الدراسدات وا ب

 أدوات دا وتحدجدد الدراسدات هدذع استقصداءفالسد ج سة ودراسدات عربسدة ودراسدات أ   سدة, حجدث سدجتل 
دعدل  وذلدك ل سدتفادة مدن هدذع الدراسدات فده,   دا خر دت التده والتوصدسات وم   جت دا وأهدل ال تدا ج

 التشداب  أو د  موضدحاق  السدابقة الدراسدات عالد   تىقجدب الفصدع جختدتل ثدل الىالمسدة, بال وا دب البحدث
 الدراسدات مدن الحالسدة الدراسدة اسدتفادة  احسدة ومددى مدن الحالسدة الدراسدة وبدجن  ج  دا وا خدت ف
 .أخرى   احسة من السابقة

 
 :المحلية الدراسات. 2

 ( 2114المرصد القانوني, )دراسة  1.2
 "الة في فلسطينبيان الثابت والمتغير في وضع العد" :بعنوان

الكشف والتحدجد وال سان بما ل  تسالسط الضوء عال  وض  الىدالة فه فالس جن, لإراسة هدفت هذع الد
ل  المستوى إسل السساسات وتشججد صرح الىدالة صحاب القرار من وض  الحالو  ور أسمكن 
 .المتمو 

 ةا ست  ع عج ج ة الدراسة, وشمع راء عأة عال  ا ستبا ة كتداة  ست  ع اعتمدت الدراس
عضاء ال سابة, موظفه ال سابة, موظفه أ القضاة, )شخص من ( 4719)كو   من عشوا سة  بقسة م

و البة كالسات الحقوق فه  وأساتذةالمحاكل والمحامجن المزاولجن لالم  ة وكذلك المحامجن المتدربجن, 
( 3274)موزع  عال  , (ال امىات الفالس ج سة المختالفة, ال م ور الفالس ج ه وال م ور المتقاضه

 .استمارة فه ا اع غزة( 1445)استمارة فه الضفة الغربسة, 
 :إل  الدراسة خالصت واد
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ن أتضح حجث ج :أن أوضاع القضاء فه ا اع غزة   تسجر با ت اع الصحسح و  تدعو لالتفاؤ 
ال م ور سفضالون القضاء  من% 81من ال م ور الفالس ج ه   جثه بالمحاكل ال ظامسة, % 59
من المحامجن المزاولجن سىتقدون  و ود بطء شدجد فه الفصع بالقضاسا فه % 67, ولىشا ر  ا

  .من المحامجن المتدربجن% 73المحاكل ال ظامسة, 
% 69التحسجن والت وير المستمر,  ةمال حركأفه وض  القضاء الفالس ج ه و مودع تكال  كذلك 

 .و التحسن المستمرن القضاء   سسجر  حأمن المحامجن المتدربجن جؤم ون 
ل  الىدالة إت التقاضه وتحسجن وتس جع الوصو   راءاإضرورة التركجز عال  ب أوصت الدراسةو 

 .ت فجذها وسرعةال ت فه القضاسا  وسرعة
 

 (2114نصرهللا, ) دراسة 2.2
 "دور القضاء في تعزيز الحكم الرشيد في فلسطين" :بعنوان
 فه فالس جنجد القضا سة فه تىزيز الحكل الرش السال ةل  التىرف عال  دور إفت الدراسة هد

كتداة  ةل  ال تا ج, واستخدمت ا ستبا إالم  ج الوصفه التحالجاله لالوصو   الدراسة عال  تاعتمد
من ا اع غزة  شخصاق  225راء عج ة الدراسة, واد شمع ا ست  ع عج ة مكو ة من آ ست  ع 

ااضسا فه محاكل ال داسة والصالح,  23ف, ومستشارين فه المحكمة الىالسا ومحكمة ا ست  ا 13)
 (عضو  سابة 41موظفا من الىامالجن فه القضاء,  43مدجرا,  14محامسا,  97

ا فراد السال ة الت فجذسة وخاصة وزارة الىد  فه التغو  عال  ص حسات  ل وخالصت الدراسة إ
ل ارع مه وضىف الم ال  األعاله لالقضاء فسما جتىاله بمواز ة السال ة القضا سة, واالة ا هتما

 . التغ سة ارع مسة ألعما  القضاء
بارضافة إل  غساب  ظال مىالومات واضح وم  ه وعدل اسال م ال  القضاء األعال   دورع فسما 
جتىاله با ستخدال األمثع لالموارد البشرية المتاحة, واصور األداء الحكومه ت اة ت وير مرافه 

. اردارية فه ص اعة القرارات المتىالقة بت ش ة الىمع القضاء, وغساب بىض المستوسات والكفاءات
 .كذلك عدل توفر الكفاءة ال زمة لد  المحامجن, لتمثجع موكالج ل أمال المحاكل

  از مىام ت ل دمات المقدمة ل م ور المرا ىجن رت وير وتحسجن الخضرورة بوأوصت الدراسة 
وارد البشرية لدج ا وت ويرها وتقدسل مزيد من تستثمر السال ة القضا سة الم نأبالسرعة الم الوبة, و 

, وت وير  رامج ت وير ال  سة التحتسة ل مس  المحاكل فه ا اع غزةالحوافز المادسة والمى وسة ل ا, و 
 .حاسوب وتس جع تقدسل الخدمات
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 (2113وزارة التخطيط, )دراسة   3.2
 "غزة استطالع رأي حول اداء المحاكم النظامية في قطاع": بعنوان  

المحامجن والمرا ىجن فه القضاء ال ظامه, حو  الخدمات  رأ ل  است  ع إهدفت هذع الدراسة 
 .  از المحاكل من عدم إج سة فه ا اع غزة, ومىرف  حقسقة الته تقدم ا المحاكل ال ظامسة الفالس 

 ةدا تك  لال تا ج, واستخدمت ا ستبا ة اعتمدت الدراسة عال  الم  ج الوصفه التحالجاله لالوصو 
خص ش( 519)عشوا سة  بقسة مكو ة من  ةج ة الدراسة, وشمع ا ست  ع عج راء عآ ست  ع 

 .فة المحاكل ال ظامسةعال  كا ةمن المحامجن والمرا ىجن, موزع
الت السغات فه المحاكل إ راءات تفاوت  جن الرض  وعدم  عن خدمة  وخالصت الدراسة إل  و ود

 . محاكل, وعدل رض  عن مرافه الال ظامسة
, وزيادة ا هتمال بالمرافه الت السد فه المحاكل ال ظامسة إ راءاتفىالسة  زيادة الدراسة  أوصت واد

 .الىامة فه المحاكل ال ظامسة
 

 (2113بو كريم, أ)دراسة  4.2
بالتطبيق على  ةدراسة ميداني: داري داء اإلدارية في تحسين األإلعالقة نظم المعلومات ا" :بعنوان

 "الحكومية بقطاع غزةالمنظمات غير 
حسجن األداء اردار  فه دارية  تتىرف عال  ع اة  ظل المىالومات ارل  الهدفت هذع الدراسة إ

 .بق اع غزة الم ظمات غجر الحكومسة
ال تا ج واستخدمت ا ستبا   كتداة عال  الم  ج الوصفه التحالجاله لالوصو  ال   اعتمدت الدراسة
ظمات, حجث تل ع ا ست  ع عج ة من المدراء الىامالجن فه الم راء عج ة الدراسة, وشم ست  ع آ

  .استبا ة( 172)توزي  
 اردار  داء   تىمع عال  تحسجن األكثر  ظل المىالومات التأ  زة هه األ وخالصت الدراسة إل  أن

 .جالج ا ال رم سات فه الترتجب لجالج ا المستخدمجن الذجن سستخدمون  ظل المىالومات, ث
لتك ولو سا  ةت وير ال  سة التحتس, و اسل لتك ولو سا المىالومات ود إل  ضرورة و  وأوصت الدراسة

 ظل التدريب الموظفجن عال  استخدال , و مواكبة الوسا ع والتق سات التك ولو سة الحدجث و , المىالومات
 .الحدجثة

 
 (2117ال را واللو , )دراسة  5.2

 " ةع غزة وأثره على الك اءة اإلدارينية في قطاتطور الهياك  التنظيمية للوزارات ال لسطي: "بعنوان
لالوزارات  هدفت هذع الدراسة إل  التىرف عال  الت ورات الته حصالت عال  ال سكع الت ظسمه

 .ثر هذا التغجر عال  الكفاءة اردارية لالوزاراتأالفالس ج سة و 
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 ةدا ت ستبا ة ك تا ج , واستخدمت ال  الإالم  ج الوصفه التحالجاله لالوصو   اعتمدت الدراسة عال 
 موظفاق  533راء عج ة الدراسة, وشمع ا ست  ع عج ة  بقسة عشوا سة تتكون من آ ست  ع 

تتراوح در ات ل ما  جن وكجع وزارة ور س  اسل وب ذا سكون اد ت او  البحث اردارة الىالسا والوس   
 .والد سا فه هذع الوزارات

الت ظسمسة  لالوزارات الفالس ج سة  اتج عن التغجرات جو د خالع فه ال ساكع وخالصت الدراسة إل  أ   
 .الوزارية المت حقة وعدل كفاءة القا مجن عال  إعداد ال ساكع

رورة إعادة توزي  الموظفجن وتوضسح الم ال الوظسفسة ل ل لت  ب تداخع بض سةالدرا أوصت واد
 .الص حسات

 
 (2116بو ماضي, أ)دراسة   6.2

 " في قطاع غزة ةالرقابة في المؤسسات العام ساليبأمدى فعالية : "بعنوان
ل  التىرف عال  مدى فىالسة أسالجب الراابة المستخدمة فه المؤسسات الىامة إراسة هدفت هذع الد

 .ا اع غزة, ومدى أدا  ا ألهداف ا فه
ة دا تاعتمدت الدراسة عال  الم  ج الوصفه التحالجاله لالوصو  لال تا ج واستخدمت ا ستبا ة ك

فه ا اع  ةالمؤسسات الىامراء عج ة الدراسة, وشمع ا ست  ع  المدراء الىامالجن فه آست  ع  
 .وزارة( 23), سىمالون فهموظفاق ( 383)عددهل , والذجن  الد (A,B,C)غزة من الف ات 

  الىام  تقول باستخدال بىض ا سالجب الراا سة ولكن لس المؤسساتوخالصت الدراسة إل  أن 
عدل استخدال و ة ضىف استخدال المىاججر الراا سة فه عمالسة المتابى, و  لفىابالشكع الم الوب وا
 الخ ط كتداة راا سة

الموظفجن عال  اعداد  تدريب,  وير كفاءات الىامالجن فه المؤسسةتبضرورة  الدراسة أوصت ادو 
 .دارية وتدري  ل عال  استخدال هذع التقاريرالتقارير ار

 
  (2114كالب, )دراسة  7.2

وزارات الســلطة الوطنيــة  :دراســة ميدانيــة -اقــع الرقابــة الداخليــة فــي القطــاع الحكــوميو : "بعنــوان
 "ال لسطينية في قطاع غزة

هدفت هذع الدراسة إل  تحالجع وتشخسص واا  الراابة الداخالسة فه وزارات السال ة الو  سة 
 الفالس ج سة بق اع غزة, ومدى استكما  مقومات ا اردارية والمالسة األساسسة

 ةدا تتخدمت ا ستبا ة كمدت الدراسة عال  الم  ج الوصفه التحالجاله لالوصو  لال تا ج واساعت
راء عج ة الدراسة, وشمع ا ست  ع  مس  الموظفجن الراا ججن  الىامالجن  دوا ر الراابة آ ست  ع 

 .ةوزار ( ٢٢), سىمالون فه موظفاق ( ٠٣١) اع غزة, والذجن  الد عددهل الداخالسة  وزارات السال ة بق
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و ددود ضددىف فدده تددوفر ومسددتوى ت  جدده المقومددات األساسددسة لالراابددة الداخالسددة وخالصددت الدراسددة إلدد  
 ددوزارات السددال ة الفالسدد ج سة وهددو مددا ا ىكدد  فدده ضددىف  ظددل الراابددة الداخالسددة عددن تحقجدده األهددداف 

 .الم و ة   ا
بمدا  الراابدةألساسدسة لالىمع ال اد  سدتكما  المقومدات ارداريدة والمالسدة ا ضرورةب الدراسة أوصت واد

ا هتمددال , و ابددة ارداريددة والمالسددة المسددتخدمةت ددوير وسددا ع الرا, و  ددا هددداف الم ددوط سكفددع تحقجدده األ
بدالوزارات و الراابدة   ت وير ع ادات التىداون والت سدجه وتضدافر ال  دود  دجن وحددات الراابدة الداخالسدة

 .الخار سة
 
 :الدراسات العربية. 3

 (2112المناصرة, )دراسة  1.3
 "ردنيا ألحكام القانون األ ادارة الدعوى المدنية وتطبيقاتها العملية وفق": بعنوان

ح إدارة الدعوى المد سة, وتوضسح ل  توضسح مف ول اردارة والدعوى ومص الإهدفت هذع الدراسة 
ات ات والمست دخر الت ور آلدعوى المد سة المتمثالة بمواكبة دارة اإلج ا إهداف الته تسىه هل األأ 

 .الفصع وسرعة راءات التقاضه إالىالمسة,  ختصار 
 .سالوب التحالجاله والمقارن بالواا  الىمالهباحثة فه هذع الدراسة عال  األاعتمدت ال
 حاء الممالكة   أا ع امال محاكل ال داسة فه كافة داد الدعاوى ال أع الدارسة إل  أنوخالصت 

 .استقرار ال سكع الت ظسمه لمرفه القضاء وعدلجت اسب وعدد القضاة والموظفجن فه تالك المحاكل, 
رة  راءات التقاضه وسرعة الفصع فه القضاسا وتىمسل فكضرورة اختصار إب الدراسة أوصت واد

 .إدارة الدعوى المد سة
 

 (2117الرواشدة, )دراسة  2.3
مريكي دراسة مقارنه بالنظامين األ-ردنيوة المدنية في النظام القضائي األ دارة الدعإ": بعنوان

 "واألردني
رد ه ع األر  ش  المد سة الته استحدث ا الم    اعة فكرة ادارة الدعوى  ىل   سان مدإهدفت هذع الدراسة 

 . راءات و فقات التقاضهإمد المحاكمات والتقالجع من ألالحد من 
    الجز مريكه وارج الوصفه المقارن م  ال ظامجن األعداد ا روحت  عال  الم  إ اعتمد الباحث فه 

 .دارة الدعوى المد سةإوت ربت ما فه ت  جه فكرة 
 ىومدفه اختصار إ راءات التقاضه دارة الدعوى المد سة إفكرة  همسةأ وخالصت الدارسة إل  

 .هداف اأ   اح ا فه تحقجه 
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  راء بىض التىدس ت عال  القوا جن ذات الى اة بىمالسة التقاضهإضرورة بأوصت الدراسة و 
 .رة إدارة الدعوى المد سة, وتىمسل فكوا  راءات ا

 
 (2113العكش, )دراسة  3.3

اإلصال  اإلداري في األردن دراسة استطالعية من وجهة نظر العاملين في الجهاز ": بعنوان
 "الحكومي

وذلك من و  ة  هدفت  الدراسة إل  تشخسص أسباب تخالف ال  از اردار  والحالو  المقترحة؛
 .دولة ودوا رهاامالجن فه وزارات ال ظر الموظفجن الى

 ةدا تو  لال تا ج واستخدمت ا ستبا ة كاعتمدت الدراسة عال  الم  ج التحالجاله الكمه والوصفه لالوص
 الد  من موظفه الوزارات والدوا ر الحكومسة ةج ة الدراسة, وشمع ا ست  ع عج راء عآ ست  ع 
 .من موظفه الف ات األول  والثا سة والثالثة( 315)عددهل 

تخالف ال  از اردار  تىود إل  م موعة من الممارسات أ رزها  أسباباسة إل  أن وخالصت الدر 
هما  إعادة هسكالة ال  از , ا ضىف أ  زة الراابة اردارية, و غساب  ظال فىا  لالحوافزو  المحسوبسة
 .الحكومه

الحد من , و فه ت فجذ  ر امج ارص ح اردار  إ داء الحكومة ال دسة  ضرورةوأوصت الدراسة ب
 .ت  جه القوا جن واأل ظمة  داة, لمحسوبسةا
 
 :الدراسات األجنبية. 4

 (Harvey, 2011)دراسة   1.4
"Access to Court Records: the Newzeland Experience" 

"التجربة النيوزلندية: الوصول لسجالت المحاكم "  
ل  س  ت إعن ال  ج ال جوزيال د  فه الوصو  مو زة  ةع اء لمحإ ل  إت دف هذع الدراسة 

هه خالسط من و وس  ت المحكمة فه  جوزيال دا , المحكمة, وبىض المشاكع الته تكون مو ودة
  .ارلكترو سة والوراسةوالمالفات المواد 

تس جع  ودورها فه( لكترو هاألرشجف ار)أهمسة المالفات والس  ت ارلكترو سةوخالصت الدراسة إل  
 .ارلكترو ه لألرشجف فه إ  از الىمعوتسري  الىمع, و أهمسة التىمسل والوصو  

وضمان  ةالىام ةمقجد حسب المصالح لألرشجف ارلكترو ه ن سكون الوصو  أ وأوصت الدراسة
 ., وضمان الخصوصسة الشخصسةالىدالةسجر 
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 (Smith, 2002)دراسة  2.4
"Case Management" 

"( القضايا)الدعاوى إدارة "    
فه  عدد القضاسا المتزاجدمد سة, لى ج دارة الدعوى الصر إوع اهداف أ ل  توضسح إت دف الدراسة 

 والحكومه عال  مىال ة هذع, وزيادة تكالجف التقاضه والضغط الشى ه المحاكل ا مريكسة
 .المشاكع

فضع أ ى خفض عدد القضاسا, ودعاو  فه لمد سةدارة الدعوى اإوفىالسة  همسةأ وخالصت الدراسة إل  
  .سىالمون القواعد أل  لمجن اع صراع  جن المحاأ, و ت ظسماق 

فه تتخجر  ن تست جب لالمشاكع الحقسقسةأج ب  مفجدةدارة الدعوى إحت  تكون وأوصت الدراسة بت   
 .الفىالسة وأسبا  ا, وا حتسا ات الحقسقسة الفصع فه القضاسا

 
 (Infant,1997)دراسة  3.4

"JUDICIAL CASE MANAGEMENT IN THE FEDERAL TRIAL 
COURTS OF THE UNITED STATES OF AMERICA" 

 "إدارة الدعاوى القضائية في المحاكم ال يدرالية بالوليات المتحدة األمريكية"
ل ا والتتخجر فه الدعاو  ل  البحث عن حالو  لالقضاء عال   فقات   داعه إت دف الدراسة 

وعال  ر, بشكع ك ج سات المتحدة األمريكسةالو فه اد عدد القضاسا فه المحاكل سازد, فه ظع المد سة
الرغل من زيادة عدد القضاة وااعات المحاكل, والزيادة المتواضىة فه الموارد القضا سة لل تواكب 

ا ت ال تج ة ازدحال المحاكل, وزيادة التكالجف, وتتخجر ة, وكلتوس  ال ا ع من الدعاوى القضا سا
  شرا ح الم تم  القا و ه االه واس  ال  اق  جن  مس, مما أثار مفرط فه حع القضاسا المد سة

 .وكذلك ال م ور
مد سة المتمثالة فه اختصار إ راءات دارة الدعوى الإممارسة  شاط وخالصت الدراسة إل  أن 

د خفضت بشكع ك جر تكالجف التقاضه المفر ة وتتخجر   م رر ل  فه حع القضاسا التقاضه, ا
 .الو سات المتحدةفه المد سة فه المحاكل 
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  (Taylor, 1997)سة درا 4.4
"Case Management in the Federal Courts of the United States of 
America" 

 "في المحاكم ال يدرالية بالوليات المتحدة األمريكية (القضايا)الدعاوى إدارة "
 .لتتخجر الفصع فه الدعاو , وتقالجع الوات وال  د والتكالفةل  البحث عن حالو  إت دف الدراسة 

   تكالجف التقاضه المفر ة وتتخجر فه تخفسض مد سةدارة الدعوى الإصت الدارسة إل  أهمسة وخال
 .األمريكسة م رر ل  فه حع القضاسا المد سة فه المحاكل

 
  (Woolf,1996)دراسة  5.4

"Access to Justice - Final Report" 
 "التقرير النهائي -الوصول للعدالة"

, وكان 1994عدع الالورد وولف بىد   شر التقرير الم د ه فه الىال أ وهو التقرير ال  ا ه الذ  
الت  تقف وراء بطء  الحقسقةسباب رت ما سقارب الىامجن هو تحدجد األالت  استم الدراسةال دف من 

 راءات غجر ومدى امكا سة التخالص من ار ,وارتفاع تكالجف عمالسة التقاضه وتىقجدها  راءاتار
وكذلك تقجسل ت ارب , الىدالةالىمالسة القضا سة  رمت ا م  الحفاظ عال  توفجر الضرورية فه الدعوى و 

رب ومدى   اح ا فه لج ا هذع الت اإالحدود الت  وصالت  ةخرى فه هذا الم ا  ومىرفو  األالد
 .ةمىال ة المشكال

ترا فه ا  ال دارة الدعوى المىروف حالساق إسا  فه  ظال ن هذا التقرير بحه بمثابة ح ر األواد كا
 .م ماق لى ج المشاكع فه المحاكل وكذلك مدخ ق  ويالز ةومقا ى
 اح ال ري ا سة عال  هذا التقرير الىدجد من الدراسات   دف مىرفة مدى ال  ة رت الحكومأواد 

اعد و مادع كتسا    جت عالس  فسما بىد اتل اعت ة, وبال تج ةالذ  حقق  فه س جع حع المشكال
 .ة راءات المد سة ا   الجزيار

  (Woolf,1995)دراسة  6.4

"Interim Report to the Lord Chancellor on the civil justice system in 
England and Wales" 

 "التقرير المرحلي المقدم للورد تشاونسلر حول نظام العدالة المدنية بإنجلترا وويلز"

, واد  جن التقرير ما زالترا وويالالىدالة المد سة فه إ  تقرير مؤات إل  وزير الىد  فه  ظال وهو 
ن أدون تتخجر, و  مىقولة بسرعةمىال ة القضاسا فه  هو الم الوب من ال ظال القضا ه المد ه
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الذجن سستخدمو   ويال ه  ألول كن سكون مف مول وأالموارد كافس  وم ظم , :فىا ق ال ظال سكون 
 .ةوغجر مكالف م اسبة راءات إسىرض و احتسا ات ل, 

بطء فه لالغاسة, و  ومىقدة ةمكالف: هه فه ال ظال القا ل المو ودةالمشاكع ن ة إل  أوخالصت الدارس
 القضسة تكالفة  الت  ؤفه  صىوبةحجث جو د  ةغجر مؤكد, بارضافة إل  أ  ا رف  والفصع بالقضاسا

 .فه  ريقة ت ظسم ا  داق  , وكذلك م زأةوكل ستستغرق 
 راء الم اسب تقول فس  المحاكل  تحدجد ما ار ةلالىدالن الم الوب هو   ج  دجد وأوصت الدراسة بت

سة تمتثع ل ا, و وع  راءات وال داو  الزم ن ارأزم سة وااىسة وضمان  ووض   داو  ةلكع حال
واد خرج التقرير  توصسات  الد , لالمتقاضجن والتكالفةالوات  ةهمسأ خذ بىجن ا عتبار عال  ضرورة األ

 .  التراإاء فه وصسة لالتحسجن من  ظال القضت 124عددها 
 
  :التعليقو  المقارنة. 5
 ,الدرسدات السدابقة لدل تت درق لد  السابقة, حجث ت اولدت  ا دبالدراسات ل مالةمكتىت ر  الدراسة هذعن إ

مدددن خددد   اسدددتىراض الدراسدددات جتضدددح اخدددت ف ال وا دددب التددده ت اول دددا البددداحثون والمتىالقدددة و كدددذلك 
إ  أ  دل م مىدون فده توصدسات ل عالد  ضدرورة  وعدة واا  القضاء ال ظامه والفصع فه القضاسا المرف

هدذع الدراسددات  وتددل ارسدتفادة مددن, كددع حسدب رؤيتد  الىمددع فده المحدداكل ال ظامسدةت دوير ارصد ح و 
 :جاله بما
مثددع مشدددكالة البحدددث  ,د سددات الدراسدددةوصدددساغة أالدارسدددات السددابقة فددده تحدجددد  تددل ارسدددتفادة مددن .1

 .ارحصا سة المتبىةوالتق سات واألسالجب  اختسار م  ج الدارسةوالفرضسات, وكذلك فه 
تددل الت ددرق   واادد  تدتخجر الفصددع فدده القضداسا فدده المحدداكل ال ظامسدة ظدراق لقالددة الدراسدات المتىالقددة  .2

   سددة محالسددة وعربسددة وأ دار  فدده الىمددع الحكددومهسددجن ارالتح همسددةوأ  إلدد  دراسددات تتىالدده  واادد 
 – "2336 ددو ماضدده, أ" – "2337والالددوح, الفددرا " – "2313 ددو كددريل, أ") :مثددع دراسددة كددع مددن

حجث عال ت مشكالة محددة فده  ,"(Harvey, 2011" –" 2333الىكش, " – "2334ك ب, "
 .أحد ال وا ب اردارية

وزارة التخ ددسط, " –" 2314 صدره, " –" 2314المرصددد القدا و ه, )"ركدزت الدراسدات المحالسدة  .3
غددزة, والخدددمات التدده سقدددم ا, وكشددف  عالدد  دراسددة وضدد  القضدداء ال ظددامه فدده ا دداع"( 2313

ت الدراسددات سددتخدموا. مواضدد  الخالددع لالىمددع عالدد  وضدد  توصددسات تىمددع عالدد  تحسددجن الىمددع
 .الم  ج الوصفه التحالجاله, وكا ت أداة الدراسة هه ا ستبا ةالسابقة 

 المحالسددة الضددوء عالدد  القضدداء ال ظددامه بق دداع غددزة وادددمت مىالومدداتالدراسددات السددابقة  سددال ت .4
 .بشكع عال واا  المحاكل ال ظامسةن هامة ع
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عالد   فد  مشدكالة الدراسدة "( 2337الرواشددة, " –" 2312الم اصدرة, )"ركزت الدراسات الىربسدة  .5
 وال ددددف, واختالفدددت مى دددا فددده  ريقدددة مىال ت دددا لالمشدددكالة واهتمدددت فج دددا مدددن ال احسدددة القا و سدددة, و

مددد  والمددد  ج الوصددفه المقددارن  المدد  ج التحالجالددده والمقددارن بددالواا  الىمالدده, الدراسددات تاسددتخدم
 .  الجز  ال ظامجن األمريكه وار

     – "Smith, 2000"- "Infant, 1997"- "Taylor, 1997) "    سددةالدراسددات األركددزت  .6
 "Woolf, 1996 "–  "Woolf, 1995 ) "  فد  مشدكالة الدراسدة وال ددف, ولكدن اختالفدت عالد 

ت الدراسددات اسددتخدمل احسددة القا و سددة, و فدده ااسضدداق فدده  ريقددة مىال ت ددا لالمشددكال  حجددث اهتمددت 
 .ة الواا البحث المجدا ه لدراس

دور الت دوير والتحسددجن اردار , ومىرفددة مواضدد  تتمجدز هددذع الدراسددة عدن سددابقات ا بت  ددا تت دداو   .7
الخالددع فدده القضدداء ال ظددامه ومىال ت ددا, وأثددرع الك جددر فدده تددوفجر الواددت وال  ددد عالدد  المددرا ىجن 

 خجر الفصدددع فددده القضددداسامشدددكالة تدددتت اولدددت ه القضددداسا, كمدددا أ  دددا مدددن خددد   سدددرعة الفصدددع فددد
القضاء ال ظامه بق اع غزة من و  ة  ظر إدارية, كما أن الدراسدة ت اولدت سدتة محداور إداريدة ب

إدارة المددددوارد البشددددرية, ال سكددددع الت ظسمدددده, الراابددددة ارداريددددة, أ ظمددددة المىالومددددات )مختالفددددة وهدددده 
 أن الدراسدات السدابقةن حدجفده  ,(مدع, أ دراف التقاضده وممثالدوهلاردارية, أسالجب وا  راءات الى

 هددددذعفقدددد كا ددددت كدددع دراسدددة تتخصددددص فددده محدددور واحددددد مدددن التددده اهتمدددت بال وا ددددب ارداريدددة 
حجدث , اخدت ف م تمد  الدراسدةكذلك اختالفدت هدذع الدراسدة عدن الدراسدات السدابقة فده , المحاور
, وكا دت عج دة الدارسدة هدل الموظفدون غدزةفده ا داع  القضداء ال ظدامه عالد  الدراسدة هذع أ ريت

  .ارداريون فه المحاكل ال ظامسة
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  ألولالمبحث ا
 (القضائية)لدعوى المدنية ا

 :مقدمة. 1
ن ت جئ هذع الحماسة  وسا ة أمت الدولة عال  الفرد ااتضاء حق    فس  كان    د من ر  ح  ع دما 

ن تحريل الدفاع الخاص إن تخو  الفرد سال ة الحصو  عال  هذع الحماسة, وهكذا فأالقضاء, و 
تخويع الفرد صاحب  -سضا أوا  ما  لس  فقط ت ظسل سال ة القضاء لم ح حماسة القا ون  -سقتضه 

 .(57: 2118والي, )الحه أو المركز القا و ه المىتدى عالس  حه الحصو  عال  هذع الحماسة 
هه وسجالة تحريك القضاء وبدو  ا سقف  وهذا الحه هو الذ  سسم  بالدعوى المد سة, فالدعوى إذاق 

 ةفراد أو فه الم تم  بصفة عامساك قا م ما شاهد القضاة من اخت   فه المراكز القا و سة لأل
 .(272: 1988القضاة, )
 

 :الدعوى المدنيةم هوم 2. 
لل تحظ  ظرية الدعوى بى اسة من المشرع الفالس ج ه وات وضى  لقا ون أصو  المحاكمات المد سة 

ا م    ا لة سغالب عالج ا الصفة الفق سة, ف اء القا ون خالسق تن هذع المسأوالت ارية الفالس ج ه, اعتقادق
ا لالفق  الى اسة   اإشارة إسة أمن  وهو  ذلك حذا حذو المشرع األرد ه والمصر  فه اوا جن  ,لج ا تاركق

      ا تشارة إل  تىريف الدعوى وتحدجد شرو  ا وتفصس إذ خالت  مسى ا من أسة إالمرافىات, 
 .(117: 1971بو الوفا, أ)

ن تى جر أات القا ون المد ه, كما ن  ظرية الدعوى تىت ر  مسى ا من متممإسضاف إل  ذلك ف
 .حسان لالد لة عال  الخصومة أو الم البة القضا سةالدعوى سستىمع فه بىض األ

ن لفظ الدعوى أواد احتدل الخ ف فه الفق  حو  تحدجد فكرة الدعوى, وير   الس ب فه ذلك إل  
قصد  الفظ الدعوى رى س  خأحسا قا أو  ,حسا قا تى ه الم البة القضا سةت, فلغة تد  عال  عدة مىانت 

 .ا دعاء, وهذا ا خت ف ترتب عالس  اخت ف الفق  فه تىريف الدعوى 
أو دعاو , وفه القضاء او  س الب ب   ى الدعوى فه المف ول الالغو  اسل ما جدع , و مى ا دعاو 

مختالفة, ف ه ال الب والتم ه  وأسضا ل ا مىانت  ,(257لسان العرب, ص) ع سان إثبات حه عال  غجر ار
 57 ةيسورة يس اآل"  َلهنْم ِفيَها َفاِكَهٌة َوَلهنْم َما َيدَّعنوَن"  تىال  حجث  اء فه اول

: 2119العبودي, )  لسإأو  الب  ,ل  أو  الب   ,واستىا ,رغب إلس "  اداع", وهه "دعا"واسضاق تى ه 
183.) 

عال  تقرير الحه ل  القضاء لالحصو  إلت اء فجرى بىض ل أ  ا سال ة ار: ص  حاق إوأما الدعوى 
ل  احترال إل  القضاء بقصد الوصو  إلت اء خر بت  ا سال ة ارأو حماجت , ويراها بىض ل اآل

 .القا ون 
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حد حق  بحضور أ الب : "بت  ا 1613حكال الىدلسة الدعوى فه المادة فت م الة األر  فقد ع -
 ."المدع  عالس : , ولالم الوبهالمدع: الحاكل وسقا  لال الب

الوسجالة القا و سة الت  جال ت بمقتضاها "رد سة الدعوى بت  اة التمججز األفت محكمكما عر   -
 (.1693: 1982مجلة نقابة المحاميين, ) " صاحب الحه ال  السال ة القضا سة لحماسة حق

ا سان بمرا ىة السال ة القضا سة  الحه المقرر لكع)وعرف ا  رسو ة وسجزار  رو بت  ا   -
 (.256: 1971أبو الوفا, ) (لالحصو  عال  حه م حود أومغتصب

حه الشخص فه : )ف ا  وتجب  أ  اوالتىريف التقالجد  لالدعوى فه القا ون الفر سه حجث عر   -
 .(198: 1988القضاة, ) (داء ل مال القضاء بكع ما سمالك  أو سكون وا ب األأالم البة 

ب قا  لال السخر فه حضور الحاكل و آفت الدعوى بت  ا  الب أحد حق  من واسضاق عر    -
دع  ب  هو الشهء الذ  ادعاع المدعه وي ب أن مدع  عالس  والموال الوب ال هالمدع

 .(1968الخمرة, ) سكون مىالوماق وسحتمع الث وت
س ت ا من الال وء إل  المحاكل اوسجالة اا و سة سمكن لالشخص  و )ف ا موريع بت  ا كما عر   -

 (.198: 1988قضاة, ال)( لالحصو  عال  اعتراف بحق  وع د ا اتضاء لصسا ة هذا الحه
الوسجالة الته خول ا القا ون لصاحب الحه فه )ف  م ور الفق اء الدعوى بت  ا واد عر   -

 (.118: 1977أبو الوفا, )( ا لت اء إل  القضاء لتقرير حق  أو حماجت 

فراد   سىجون القا و سة الت  سمالك  واس ت ا األمن كع ما س ه سمكن تىريف الدعوى بت  ا الوسجالة و 
و التىوسض عما أحقوا ل مما وا  عالج ا من اعتداء مى ويون مرا ىة القضاء   دف حماسة  لأ

 وهذا التىريف سقترب من تىريف الفقس  موريع ,لحق ا من ضرر أو رارار حه أو الكشف ع  
  (.2117الرواشدة, )
 
   أخر كما آا ن الدعوى تكون وسجالة لحماسة الحه ولسست فه ذات ا حقق أي   ه عال  هذا التىريف و  

خرى لحماجت ا, كالدفاع أن لالحقوق  راقا اا و سة إحجث  ,جتصور و ود عدة دعاو  لحماسة الحقوق 
خرى فقد ما الوسا ع األأالشرعه وحه الحب  ولكن الدعوى تتمجز ع  ا بت  ا ترف  إل  المحاكل, 

  .(2119حمد هللا, ) خرى أجباشرها صاحب الحه  دون تدخع سال ة 
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 :ة الدعوى المدنيةإدار  1.2
سراع فه حع ال زاعات, وعدل ل  ارإهو  ظال تل استحداث  من أ ع عدة أهداف ت دف  مسىاق 

شه  : راءات التقاضه, وتخفجف الىبء عن القضاة, وهو اا ل عال  شقجنإالمما الة والتسويف فه 
الىمع فه تسري   اا و ه سى    تىدجع التشريىات المتىالقة بالىمع القضا ه بما جتماش  م  مصالحة

دارية الت  تىترض فصع   زة ارج اد حالو  لوض  األسى    إ ما الشه الثا هأ راءات التقاضه, إ
 .داريةإعما  أ  ع أ راءات التقاضه وتت جع الدعوى عدة مرات من إالدعوى وتس ل فه تتخجر 

حساة عال  كافة خجرة ت وراق ك جراق فه مختالف م ا ت العوال األرد ه فه األش د الم تم  األ
صىدة ا  تماعسة وا اتصادسة, كما لوحظ تزاجد عدد السكان تزاجداق ك جراق ومالحوظاق وكان من األ

مر ج ىع ه الك فه الى اات البشرية, وهذا األ اق ال  سىه أن سصاحب كافة هذع المتغجرات تشابك
 .الى ااتتغجراق وت وراق  وعساق وكمساق فه ال زاعات الحقواسة ال ا مة عن تالك 

سىد أن ف ,فراد لىرض  زاعات ل أمال القضاءلج ا األإولما كا ت المحاكل هه المال ت الذ  جال ت 
القضاء ال  ة المخولة بمو ب الدستور األرد ه لالفصع فه تالك الم ازعات فقد تضخل عدد 

مما  ؛ءالم ازعات الم روحة أمال القضاء وه الك عدد ك جر من الم ازعات الت  تس ع أمال القضا
ل  إ ةج ىك  هذا الىدد الضخل من هذع القضاسا عال  عمع هذع المحاكل, فغالباق ما تكون بحا 

المحاكل, و تج ة هذا كال  جتل تتخجر  ةرواأك ر من القضاة والموظفجن الىامالجن المو ودجن فه أعدد 
دعواهل عال   الفصع   ذع القضاسا, وازدساد تتفف المتداعجن وازدساد م ال ت ل بسرعة الفصع فه

 .ل  عراالة السجر  إ راءات الدعاوى إو   السرعة وهذا كال  جؤد  بال تج ة 
ول ذع ال تا ج السال سة من وراء هذع المشكالة تتثجر عال  كافة  واحه الحساة ا  تماعسة وا اتصادسة, 

 ريت عدة دراسات لمىرفة أكا ت التو ج ات  تشكجع ل ان رص ح وت وير القضاء, واد 
ن ه اك أمال المحاكل وب ذع الدراسات ت جن أاب الحقسقسة من وراء تتخجر الفصع فه الدعاو  سباأل

 راءات إل  بطء إس مت  تكوين هذع المشكالة وأدت فه   اسة الم اف أالىدجد من الىوامع الت  
 (2117, ةالرواشد) .التقاضه

ص ح القضاء كان ل ا   ود  تشكجع ل  ة ر مالكسةوبتىالسمات  ةرد سة الشقسققامت الممالك  األف
صو  أتىدجع غال سة التشريىات المتىالقة بالىمع القضا ه وأهم ا اا ون  ل إمالحوظة أدت 

لالمما الة والتسويف من ا ع الخصول,  وضىت حداق  المحاكمات المد سة الذ  تضمن  صوصاق 
دخا   ظال  مة لذلك   دف وتىدجع التشريىات ال ز  ,دارة الدعوى المد سة فه محاكل ال داسةإوا 

تس جع وتبسسط ا  راءات القضا سة فه الدعاوى, والسس رة القضا سة المبكرة عال  الدعوى, واد 
 .ل2332دارة الدعوى المد س  فه عال إ الت تالك الفكرة اهتمال الحكومة, واد  دأ الىمع   ظال 
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محاكل فه وأحدث تغججر واضح عال  عمع ال فىالجت  فه عدد من ال واحه,ال ظال  ث تأ واد
   لل سحقه  مس  أ واع المحاكل عال  الرغل أوالتوصسات  تىمسل ال ظال عال  بااه  األردن, وكا ت

 .م   ةهداف المر و األ
مر م ذ فترة مريكه الذ  سسجر عال  هذا األرد سة   ذا التىدجع بالقضاء األواد تتثرت الممالكة األ
المناصرة, ) .اد عمع   ذع الت ربة م ذ فترة  ويالة سضاق أع المصر  ر   ش  ن الم  أزم سة  ويالة, م  الىالل 

2112) 
     جو د تىريف موحد ردارة الدعوى المد سة, وأسضا لل ج م  الفق  والتشري  أل  إشارة ت در ارو 

 دارة ادسماق فه مصر و دت هذع ار فمث ق  ,فه مختالف التشريىات عال  مسم  واحد ل ذع ا دارة
ر ست فريزن من خ   الدورات آمريكه ا الخ جر األسضأ, وكما ذكر "م ال  الصالح"عالج ا  وأ اله
     جو د  مط موحد ردارة الدعوى أو خار  ا أردن سة الت  عقدها لالقضاة سواء فه األالتدري 
 .المد سة

لسة الت  سقول عالج ا عمع اردارة والغاسات المر وة وترتكز مىظل التىريفات ردارة الدعوى عال  اآل
مر الذ  سمس ا بالقصور, فسىرف ا دون الخوض فه تفاصجع ال وا ب القا و سة ل ا, األم  ا, 

ل  ت ظسل الدعوى و م   ج ات الخصول إ راءات ت دف عبارة عن م موعة من ار"البىض بت  ا 
( الوسا ة, التحكسل)وتحدجد  وهر ال زاع وبحث التسوسة أو استىما  الوسا ع ال دجالة عن المحاكمة 

شراف اضا ه مبكر عال  ادر ار ض ال زاع ودساق وذلك لف مكان كع ذلك من خ   فرض سس رة وا 
 راءات ت السد الخصول إ راءات ال زمة ا ع  دء المحاكمة بما فج ا الدعوى لمراابة صحة ار

شراف اضا ه وحصر  قاط إومراابة تباد  الالوا ح وال ج ات وتوفجر مالتق  ل  تماع بالخصول تحت 
خ ف  ج  ل ا ع السجر  إ راءات التقاضه   دف تضججه ف وة الخ ف وتحدجد  وهر ا تفاق وال

: 2115جوده, ) ". راءات التقاضه وسرعة ال ت فه الدعوى إال زاع ا مر الذ  سس ل فه تس جع 
47) 

دارة الدعوى بصورة شكالسة إلكافة م ال      اء مستىرضاق أوسمكن ال جع من هذا التىريف من  احسة 
دارية لما جترتب عال    سىة إل أعما  اضا سة أ هه أ ان   سىة ما تقول ب  من أعما  دون  س

 .ثارآالتكججف من 
 راءات القا و سة م موعة من ار: بت  ا ة ظمة المقار فه األ ةحكال الواردحسب األ ةفىرف ا الرواشد

ة التقاضه, حد موظفه المحكمة المختصجن  ذلك عال   و  فتر أو أالته سقول   ا ااض متخصص 
حدى ال رق إ راف الدعوى   دف تحدجد  وهر ال زاع, وعرض حع ال زاع  ج  ل  أل   م  إت دف 

ل  محكمة الموضوع, بىد تحدجد  دو  ل السات المحاكمة إحالة المالف إال دجالة عن التقاضه أو 
مان لض ةمال المحكمة المختصة, وذلك   دف ضمان سجر الدعوى المد سة ب ريقة م   سة سالسمأ
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, ةالرواشد). و عال  الخصولأاع التكالجف سواء عال  المحكمة أالفصع فج ا بتسرع وات ممكن و 
2117) 
 السس رة القضا سة المبكرة عال  مالف الدعوى سقول   ا ااضت " دارة الدعوى بت  اإف البىض كما سىر   

حكمة شراف عال  المالف فور ورودع وتس جال  فه س  ت المسسم  مدجر الدعوى, جتول  ار
تاحة الفرص  لأل راف لتباد  و  ات ال ظر والمذكرات  وا عدادع بما جتفه وأحكال القا ون, وا 

المتىالقة ب , وتضججه ف وة الخ ف وت فه  ة كتشاف ع اصر الخ ف الحقسقسة واألدلة الم ت 
واستبىاد ال ج ات غجر الم ت ة واستقصاء وتحضجر المىالومات وال سا ات  الم رر ال د  غجر

و أوذلك لت  جز المالف لتس جع الفصع فس  من ا ع ااضه المحكمة ؛ الم الوبة ضمن ا ار ال زاع
 "و الخاصةأو الوسا ة القضا سة أالوسا ع ال دجال  لحع ال زاعات مثع التحكسل  ىحدإمن خ   

 .(1999ال ريق الردني, )
ى بت  ا السس رة المبكرة عال  ساسسة ردارة الدعو ظ ارع لالم مة األإجتمجز هذا التىريف عن السا ه 

دارة الدعوى هع هو بالىمع إ رازع ل  سىة عمع إالدعوى م ذ لحظة تس جال ا, ويؤخذ عالس  عدل 
 ؟دار  إل عمع أالقضا ه البحت 

وسجالة تساعد من خ    السات كو  ا " شا  ا إعال  ال دف من  خر اعتماداق وسىرف ا البىض اآل
حاكمة لقضسة ما,   دف إ بار الخصول عال  تباد  المىالومات إدارة الدعوى عال  هسكالة ما ا ع الم

وتش   القاضه عال   ,ساسسة فه وات مبكر بحجث تقدل تس س ت عال  ال رفجن والقاضهاأل
 .(Mayo, 1997: 3) "تسوسة ال زاع فه وات أسرع

 دارة الدعوى تىت ر مرحالة تخرج بتصال ا عن عمع التقاضه م  بقاء الصفةإن أل  إه ا  توصع 
ارب أ ع هو  ؛دارة الدعوى المد سة لس  بالىمع القضا ه البحتإن ما جتل فه أالقضا سة عالج ا, أ  

عال  صور ال دوى لضمان سرعة أ ع بشكع سحقه جر   س  لمؤسسة تىمع عال  ادارة مالف الدعوة وت  
دارة الدعوى فه بىض الدو  المتقدمة لسسوا اضاة  ع إن من جتول  أولذلك   د ؛ الفصع   ا

وذلك لكون الىمع  ؛من الكفاءة والخ رة ومدربجن بشكع  جد ةعالس ةداريجن عال  در إظفجن مو 
مع مساعد لالقاضه جخفف عبء ع   ذاق إف و ؛ داريةعما  ارحد األأن سكون أالم اط   ل   سىدو 

 و  دواها من عدم أ ةل  وزن ال ج إ ات وت السد الخصول و م  المست دات دون الت رق  م  ال ج   
 .(2117رواشدة, ال)

و ظراق لالصالة القوسة  جن إدارة الدعوى المد سة و وهر هذع الدراسة, فقد ت جن من خ   البحث أن 
لس ة ( 2)هذا المص الح سشاب  فه اا ون أصو  المحاكمات المد سة والت ارية الفالس ج ه رال 

ج وز لم ال  "أ   عال  ( 68)ل, الباب الراب ,  ظال التسوسة القضا سة, حجث  صت المادة 2331
األعال  أن ج تدب فه محاكل الصالح وال داسة ااض جتول  التوفجه  جن الخصول فه الدعاوى  ءالقضا

., ولك   غجر مىمو  ب  فه ا اع غزة"الته ج وز الصالح فج ا  
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:نظام التسوية القضائية -  
دسة من خ   سقصد   ظال التسوسة اسال القاضه الم تدب بحع ال زاع المىروض عالس  بال رق الو 

التوفجه  جن الخصول ودون التقجد  إ راءات التقاضه المتبىة, فإن ع ز عن ذلك لس ب أو ألخر 
ال را, )و ب عالس  إحالة مالف الدعوى إل  ااضه الموضوع لالفصع فس   إ راءات التقاضه الىادسة 

2112 :214.) 
 
 :خصائص الدعوى المدنية .3
 مر فإ  ا   دن خ   استىراض ا ألراء الفق اء فه هذا األن ام ا  تىريف الدعوى المد سة مأبىد 
 :ن الدعوى المد سة تتصف بما جالهأ
 .ن جال ت إل  المحاكل لحماسة حق أهه وسجالة اا و سة حجث سمكن لصاحب الحه  .1
الدعوى هه الوسجالة الته م ح ا القا ون لصاحب الحه لالدفاع عن حق  مقا ع حرما   ااتضاء  .2

 (139: 2112التكروري, ).  وز لالشخص استسفاء حق    فس حق    فس , حجث   ج
ن سستىمال ا أو   سستىمال ا فالدعوى لسست وا بقا عال  أالدعوى وسجالة اختسارية لصاحب الحه  .3

 (112: 2116مشاقي, ). من سىتدى عال  حق 
فإذا ا قضت هذع المدة تقادمت  ,الدعوى تتقادل لكو  ا تخض  لمدد محدودة ج ب رفى ا فج ا .4
 .دعوى ال
د ب  عال  ر  فإ  ا تستىمع ب ريه الدف  الذ  ج   ص ق أن الدعوى تستىمع ب ريقة الم البة أبما  .5

هما ج   ه كالدف  الذ  دف  ب  المدع  عالس  الدعوى, فك  هفالدعوى الته جباشرها المدع ,ال الب
حه ل  أو عالس  تىريف الوسجالة القا و سة الته س الب   ا الشخص من القضاء الحصو  عال  تقرير 

 .حماجت 

  :شروط صحة الدعوى المدنية. 4
 ج ت م الة األحكال الىدلسة فه الباب األو  من الكتاب الراب  عشر م  ا شروط الدعوى وهذع 

  :ههالشروط 
من الم الة عال  أ   سشترط أن سكون المدعه والمدع  عالج ما عااالجن,  1616ت ص المادة  .1

بصحسحة؛ ولكن سصح أن سكون أولساؤهما  فدعوى الم  ون والص ه غجر الممجز لسست
 .وأوصساؤهما مدعجن ع  ما أو مدع  عالج ل بالو سة والوصاسة
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ا, فإذا اا  أ   سشترط أمن الم الة عال   1617ت ص المادة  .2 ن سكون المدع  عالس  مىالومق
له عال  واحد   عال  التىججن من أهع القرية الف  سة أو عال  بىض ل مقدار كذا,   : هالمدع

 .صح دعواع ويالزل تىججن المدع  عالس ت
ذا امت   أمن الم الة عال   1618ت ص المادة  .3    سشترط حضور الخصل حجن الدعوى, وا 

المدع  عالس  من الحضور إل  المحكمة أو ارسا  وكجع ع   فالمىامالة الته ت ر  فه حق  
 .ستذكر فه كتاب القضاء

ا و  تصح الدعوى  ن سكون أ   جتشرط أمن الم الة عال   1619ت ص المادة  .4 المدع  ب  مىالومق
 .إذا كان م  و ق 

ن مىالومسة المدع  ب  تكون بارشارة أو الوصف أمن الم الة عال   1623ت ص المادة  .5
ذا إوالتىريف وهو إذا كان عج قا م قو ق وكان حاضرقا فه م ال  المحاكمة فارشارة  لس  كافسة وا 

ا  وصف  وتىريف  و  ذا كان عقارقا سىجن   سان حدودع, ا  بسان اسمت , و لل سكن حاضرقا سكون مىالومق
ذا كان دج قا ج    .الزل  سان   س  و وع  ووصف  ومقدارعوا 

ن سكون المدع  ب  محتمع الث وت   اءق عالس    سصح أمن الم الة عال   1629ت ص المادة  .6
س قا  ك ر م  أحد فه حه من هو أإذا ادع  : مث ق  ,دعاء بشهء و ودع محا  عق ق أو عادةا 

 .أو فه حه من  سب  مىروف بت   ا      تصح دعواع
ن تكون الدعوى عال  تقدجر ث وت ا مالزمة أ   سشترط أمن الم الة عال   1633ت ص المادة  .7

 (2115سبتمبرمجلة األحكام العدلية, ).لالمدع  عالس  ومستو بة الحكل عالس  ب 
 

  :عناصر الدعوى المدنية. 5
مثال دا فده ذلدك مثدع  سدا ر الحقدوق, ف ده   دد ل دا مدن أشدخاص  تتكون الدعوى من ع اصر مىج دة,

 (.337: 2112ال را, ) ست د إلس تقول  ج  ل, ومحع ترد عالس , وأخجراق   د ل ا من س ب ت  
 
 (2119حمد هللا, ) :أسباب انقطاع سير الدعوى المدنية .6

ج ه أسباب ا ق اع من اا ون أصو  المحاكمات المد سة والت ارية الفالس ( 128/1)حصرت المادة 
ج ق   السجر فه الدعوى بحكل : "أن سجر الدعوى المد سة فه ث ثة أسباب ع دما  صت عال 

  إذا كا ت الدعوى إحد الخصول أو فقدان اهالجت  أو  زوا  صفة من كان سمثال  أالقا ون  وفاة 
عن   ر    الح  ل  رفس   , فتزو  صفة الوصه   الوغ القاصر, وصفة الق  "م ستة لالحكل فه موضوع ا

 .المح ور عالس , وصفة الوله الشرعه بسالب و جت  أو وفات , واد سفقد الممثع أهالجت 
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 :األسباب المتعلقة باألهلية .1
إن األسباب المتىالقة باألهالسة والته تؤد  إل  ا ق اع سجر الدعوى المد سة تتمثع  وفاة الشخص 

هالسة الخصومة ما سست د إل  اض راب أ أهالسة الخصومة ومن عوارض ال  سىه والحكمه وفقدا   
ث عن عدل اتزان فه فه عقع ار سان أو ضىف فه مالكات  وتفكجرع كال  ون والىت , وم  ا ما ج بى

 .دارت  لشؤو   وأموال  كالسف  والغفالةإتصرفات  وسوء 
 :األسباب المتعلقة بالمصلحة .2

 :ىال  ما جالهرية الفالس ج ست ص المادة الثالثة من اا ون أصو  المحاكمات المد سة والت ا
   تق ع دعوى أو  الب أو دف  أو  ىن   سكون لصاحب  مصالحة اا مة فس  سقرها القا ون . 
  تكفه المصالحة المحتمالة إذا كان الغرض من ال الب ا حتساط لدف  ضرر محدق أو

 .خش  زوا  دلجال  ع د ال زاع فس ج   هت ح  ا ستجثاق ل  
 كمة من تالقاء  فس ا بىدل ا و  الدعوى إذا لل تتوافر المصالحة اضت المح. 

 :إجراءات سير الدعوى المدنية في المحاكم. 7
ن ت جئ هذع الحماسة  وسا ة أع دما حرمت الدولة عال  الفرد ااتضاء حق    فس  كان   د من 

 راءات القضاء, فت شتت المحاكل ووضىت القوا جن الت  تحدد اختصاصات ا وت جن لالمتقاضجن ار
ل  القضاء, وذلك درءاق   تشار الفوض  وعدل ا ستقرار داخع إلت اء الوك ا ع د ارالوا ب س
 .الم تم 

سجر الدعوى فه المحاكل  ةلسآ راءات موحد ومىمل جوضح إ     جو د دلجع أومن ال دجر بالذكر 
 وم ىاق  ةفه ا اع غزة, وهذا عال  عك  المحاكل فه الضفة الغربس  الت  استدركت هذع المشكال

 إصدار  ل2339فه الىال  القضاء األعال ا ل اال م ال   راءات لدى رؤساء األالتباجن فه ارل
 (2119دلي  الجراءات الموحد, .)دلجع موحد لىمع رؤساء المحاكل وتىمسم  ومتابىة الىمع فس 

 :حسب اإلختصاص توزيع الدعاوى المدنية على المحاكم  1.7
 اق ذا كان مقدر إل    سىة موضوع ا, وما إ ى لدعو وير   تقدجر اسمة ا :ختصاص القيمياإل 

و غجر اا ع لالتقدجر, فقد  جن أو كان غجر مقدر القسمة ألالتقدجر,  و كان ااب ق أبقسمة مىج ة, 
دج ار (13333)ن محاكل الصالح تختص   ظر الدعاو  الت    ت اوز اسمت ا أرع المش  
قانون أصول المحاكمات ) 38سب  ص المادة ح ,سىادل ا بالىمالة المتداولة اا و اق  ما وأرد ه أ

ختصاص محكمة ال داسة ما لل ج ص ان ت اوزت كا ت من إف ,(م2111المدنية والتجارية, 
ن جتراف    فس  دون توكجع أ هالقا ون عال  خ ف ذلك, وفه محكمة الصالح  ج وز لالمدع

 (.هوكجع المدع)ةلالتراف  فه القضس ما فه محاكل ال داسة   د من توكجع محالت أ, محالت 
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 ويتل فس  تحدجد ص حسة المحكمة لال ظر فه الم ازعات المد سة  :ختصاص النوعيال
و  وع ا, بغض ال ظر عن اسمت ا, وهو  صجب كع محكمة من أوالت ارية حسب   سىت ا 

 .الم ازعات الت  ل ا سال ة الفصع فج ا, بحسب  وع الم ازعة

ختصاص   ا, هه بما تت ج   ل  تكججف الدعوى لتحدجد ا إة ل  المحكم , فالى ر إت دعوى م  د  ذا ا  ا  و 
دخال ا فه فرض من الفروض القا و سة,   بما وصف ا ب  إحكمة من واا ى ا, من خ   مال

ن القاضه هو المالزل  إسباغ التكججف القا و ه الصحسح عال  الدعوى, والى رة فه أالخصول, ذلك 
 (258: 2112ال را, ) .ه حدود س ب الدعوى ذلك بحقسقة المقصود من  البات الخصول ف

ل  تمكجن كع محكمة من المحاكل من إختصاص  جن المحاكل حسب  وع الدعوى وي دف توزي  ا 
 واع مىج ة من الدعاوى, لكع  وع أأداء وظسفت ا الم و ة   ا فه خدمة الىدالة, من خ   تحدجد 

و رغبات الخصول أالمحاكل, حسب مجع من تركجز وتراكل الدعاوى لدى بىض  من المحاكل م ىاق 
 (.234: 2113عياد, )

 :وتمر الدعو  المد سة بىدة خ وات عمالس  ت دأ من
 :تسجي  الدعاوي المدنية  2.7
    ل  االل المحكمة لترسسل الدعو  إسقول صاحب الحه أو من سقول مقام  اا و ا بالتو

ا و سة   اء عال  اسمة الدعو  بحجث سقول ر س  القالل أو من ج وب ع    تحدجد الرسول الق
 .حسب اا ون رسول المحاكل السار  المفىو 

  ,وتىت ر جتو   صاحب الحه أو من سقول مقام  اا و ا ال  الص دوق لدف  الرسل المقرر
ل  ر س  القالل إحت  لو تتخر فه التو   الدعوى مقجدة فه المحكمة من تاريخ دف  الرسول 

 .لختل ا وراق
  جداع إ ع أل  االل المحكمة من إمن سقول مقام  اا و ا بالتو    وأسقول صاحب الحه

بحجث جتل ذلك من خ   تقدسل   حة الدعوى مرفه   ا حافظة مست دات وكشف  ,الدعوى 
ل  ر س  القالل أو من ج وب ع  , الذ  سقول  دورع إ( ال ج ات الشفوسة والخ سة)بالمحتوسات

 .والش ود محددة باألسماء الرباعسة تداجه المرفقات وع اوين أ راف الدعوى 
   ل  االل المحكمة   حة دعواع بىدد المدع  إسقول القالل وبىد أن سقدل المدعه أو وكجال

عالج ل و سخة المحكمة  وض  خاتل المحكمة عال    حة الدعوى وما جرافق ا من أوراق 
 .ت م ان التاريخ بالجول والش ر والس ة م  تواس  الموظف الذ  اال باسو   د  وي  
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 :لئحة الدعوى المدنية  3.7
 :الشروط الواجب توافرها في الدعوى الحقوقية

 اسل المحكمة 
     ن سكون ع وان المدعه واضحا بما أج ب )اسل المدع  وصفت  ومحع عمال  ومو

 (سساعد عال  سرعة ت السغ 
   سكون اسل المحامه الذ  سمثع المدعه م  ع وا   الواضح والكامع, وفه الحا ت الت  

فج ا لمحامه المدعه ع وا ا واضحا جتو ب ال الب من المحامه تحدجد مو ن مختار 
 .لغاسات الت السد

  ن سكون الى وان واضحاق بما سس ع أاسل المدع  عالس  وصفت  ومحع عمال  ومو    وي ب
 .إ راء الت السغات

 لكألهالجت  أو  ااص ا فج بغه ذكر ذ ذا كان المدعه أو المدع  عالس  فااداق إ. 
  موضوع الدعوى. 
    ذا كا ت من الدعاوى غجر محددة القسمةإاسمة الدعوى بالقدر الممكن  سا. 
  واا   وأسباب الدعوى وتاريخ  شو  ا و البات المدعه الت  ت جن ان لالمحكمة ص حسة

 . ظر الدعوى 
 ن تتضمن   حة الدعوى أبالذات فج ب  مىج اق  و م قو ق أ ذا كان موضوع الدعوى عقاراق إ

 .لتمججزع عن غجرع وصفا كافساق 
  ذا كا ت إ  إتواس  المدعه أو وكجال  م  مراعاة الحا ت الت    ج وز فج ا ا و  الدعوى

صو  المحاكمات المد سة والت ارية ألما  ص عالس  اا ون  ستاذ وفقاق أ من محالت  ةمواى
 .واا ون المحامجن ال ظامججن

  حة دعواع من أصع وصور بىدد المدع   ل  االل المحكمةإعال  المدع  عالس  أن سقدل  
 :عالج ل ومرفقا   ا ما جاله

 ة مست دات مؤيدة لدعواع م  اا مة بمفردات هذع الحافظةظحاف .1
 .اا مة   ج ات  الخ سة المو ودة تحت جد الغجر .2
اا مة بتسماء ش ودع وع اوي  ل الكامالة والواا   الت  جرغب فه اثبات ا بال ج ة  .3

 .ة  حدالشخصسة لكع شاهد عال
وراق المو ودة ضمن ن جوا  عال  كع وراة من األأج ب عال  المدعه أو وكجال   .4

ذا كا ت إم ابقة لألصع  ةن الوراأن سقترن تواسى   إارارع أحافظة المست دات و 
 .صورة
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سقول الموظف المختص  تس جع الدعوى عال  الس ع الخاص وا ع ا  ما الرال  .5
 .المتسالسع حسب الس ة

سل سقجد القالل   حة الدعوى فه الجول  فس  فه س ع الدعاوى ن سستوفه الر أبىد 
وراق خاتل أ رال متسالسع وفقاق ألسبقسة تقدسم ا ويوض  عالج ا وعال  ما جرافق ا من 

مال الرال تاريخ القجد   سان الجول والش ر والس ة ويؤشر بكع ذلك أالمحكمة ويذكر 
ة الدعوى مرفق  بصورة ي الد المدع  عالس  صورة عن   ح, و عال  صور ال  حة

 .عن المست دات والمذكرة
 .لكترو هإساسسة لالدعوى عال   ر امج سقول الموظف المختص  تس جع ال سا ات األ .6

  ثبات لقالل المحكمة ضمن مالف وراق ارأتسالل   حة الدعوى ومرفقات ا من صور
دعوى ج جن فه ظاهرع اسل المحكمة وأسماء الخصول ورال اجد ال( حافظة مست دات)خاص

وراق الت  تحفظ فه المالف بتراال متتابىة ويدرج  سان وتاريخ الجول والس ة وتراسل  مس  األ
 .مفردات ا وأراام ا فه ظاهرها

  ل  المدع  عالس إوراق لالمحضر لت السغ  أتسالل صورة   حة الدعوى وما جرافق ا من صور. 
  من الجول  عشر جوماق  ل  االل المحكمة المختصة خ   خمسةإعال  المدع  عالس  أن سقدل

التاله لتاريخ ت السغ    حة الدعوى  واباق كتا ساق عال  هذع ال  حة من أصع وصور بىدد 
  :دعجن مرفقاق ب  ما جالهمال

 .حافظة المست دات المؤيدة ل واب  م  اا مة بمفردات هذع الحافظة .1
 .اا مة   ج ات  الخ سة المو ودة تحت جد الغجر .2
اوي  ل الكامالة والواا   الت  جرغب فه اثبات ا بال ج ة اا مة بتسماء ش ودع وع  .3

 .الشخصسة لكع شاهد عال  حدع

اد ا ىقدت وسىرض مالف الدعوى عال  ر س  المحكمة أو القاضه المختص  ةوهكذا تكون الخصوم
بىد ااامت ا لتىججن  السة لال ظر فج ا وي الد موعد هذع ال السة ال  الخصول وي دأ  الفصع فه 

 .القضسة
 

خجر الفصع فه القضاسا ف ه ن إ راءات الىمع المىمو    ا حالساق تؤثر عال  تتالباحث أ ويرى 
ل  ت وير وتحسجن, حجث أن دلجع ار راءات المو ود ادسل وغجر محدث و  جت اسب م  تحتاج إ

ت ورات و  سىة الىمع, بارضافة إل  أن  ج ة الىمع غجر م اسبة لىمالسة التقاضه, حجث أن 
مة, وتوزي  المكاتب   جت اسب م  تسالسع ار راءات, ويو د عدد من الموظفجن الذجن المبا ه ادس
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  سىمالون ضمن تخصص ل الىالمه, كذلك عدل الت ظسل فه توزي  الموظفجن حسب أعباء الىمع, 
 .مما سقالع ال ودة والسرعة فه إ  از الىمع

غ ه كافة  شا ات الىمع  تبرامج الحوسبة و ظل المىالومات اردارية جو د   ا اصور حجث  و 
و  جتل تحدجث ا  إستمرار, وضىف فه إستغ   األرشجف ارلكترو ه لالتقالجع من  وغجر مىممة

 .مكاتب الموظفجن أمالالح ل الك جر لالمىام ت الوراسة, وتقالجع إزدحال المرا ىجن والمحامجن 
ستغ   الثغرات القا   و سة والمما الة, حجث   جو دت عب أ راف التقاضه وممثالوهل بالقوا جن, وا 

خجر هو مشاكع فه ت جن أن أحد أسباب التتو وومحددة ومالزمة لإل راءات,  اىسةوا داو  زم سة 
خ ار المدع  عالج ل بالقضسة   ات ة عن التغججر المتىمد لالى وان,  محع الخصومةإ راءات ت جالد وا 

الم الد  فس  فه ت السد المدع  عالس , والت رب من التواس  عال  ارخ ار, واد سكون ه اك تواطء من 
  ت ىقد  دون ت السد المدع  عالس , بارضافة إل  االة أعداد القضاة مقار ة حجث أن الخصومة 

 .باألعداد الك جرة لالقضاسا المرفوعة
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 المبحث الثاني
 ةالعوام  المؤثرة على القضايا المرفوع

 
  :إدارة الموارد البشرية. 1
دارة القوى البشرية هو أن سقول كع مدجر فه الم ظمة  إدارة كالقد  ن شا ىاق أن مف ول إدارة األفراد, وا 

األفراد الذجن سىمالون ضمن مس ولجت  دون الحا ة إل  إدارة متخصصة, إ  أن المف ول اد تغجر, 
ت, وت فجذ وت الب األمر و ود إدارة مىج ة تقول بكافة شؤون الىامالجن الروتج سة, مثع حفظ الس  

الالوا ح والقوا جن المتىالقة بالتىججن, والتراسة, واأل ور, وار ازات, ولكن ت ور هذا المف ول لسشمع 
اختسار الموظفجن وت ج ت ل وتدري  ل والمحافظة عالج ل وحفزهل, ومتابىت ل فه كافة ال واحه 

 (.23: 2115ربايعة, )ار تماعسة وار سا سة 
 :ريةم هوم إدارة الموارد البش 1.1

 :لقد اختالفت و  ات ال ظر فه تحدجد مف ول موحد ردارة الموارد البشرية بحجث
إدارة الموارد البشرية بت  ا عمالسة اختسار واستخدال وت مسة وتىوسض ", "French"عرفها  -

 ".الموارد البشرية الىامالة بالمؤسسة
الىامالة داخع الم شتة  إدارة الموارد البشرية بت  ا استخدال القوى ", " Sikhula. A"عرفها  -

أو  واس ة الم شتة, ا ختسار والتىججن, تقجسل األداء, التدريب والت مسة, التىوسض والمرتبات 
 ".والى اات الص اعسة, تقدسل الخدمات ا  تماعسة والصحسة لالىامالجن, وأخجرا بحوث األفراد

ال  عمالسات أن إدارة الموارد البشرية تشتمع ع", "Chruden"و " Sherman"ويرى  -
أساسسة ج بغه أداؤها, وم موعة من القواعد الىامة ج ب اتباع ا, وكذلك م موعة أدوات 
وأسالجب جتىجن استخدام ا ردارة م موعات األفراد فه الت ظسل, والم مة الر سسسة لمدجر 
األفراد هه مساعدة المدجرين فه الم شتة وتزويدهل بما سحتا ون إلس  من رؤى ومشورة 

 ".تمك  ل من إدارة مرؤوسج ل ب ريقة أكثر فاعالسةمتخصصة 
إدارة الموارد البشرية بت  ا مسؤولسة كافة لالمدجرين فه ", "Grant"و " SMITH"ويعرف  -

بربر, )". الم شتة, وأسضا توصجف لما سقول ب  الىامالجن المتخصصجن فه إدارة األفراد
2111 :12) 

ن األفراد الىامالجن فه مختالف ألته تؤمن   ت  ا اردارة ا :(15: 2111عبد الرحمن,)عرفها  -
الته   عال  تزوجدهم  كافة الوسا   المستوجات هم أهم الموارد ومن وا   ا أن تىم

ن تراا  م وتس ر عالج م  استمرار أو, لما فج  مصالحت ا,   م من القجام  تعمال مدتمك
 .و  اح المصالحة الىامة, و  اح م, ادلضمان   اح 
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بت  ا ال شاط الذ  جتل بمو ب  الحصو  عال  األفراد ال زمجن  (:8: 2118الصباغ, )عرفها  -
لالم ظمة كماق, و وعاق, بما جخدل أغراض ا ويرغ  ل فه البقاء  خدمت ا, وي ىال ل ج ذلون 

 .ى صر البشرى الته توا    الم ظمةأاص   ااات ل رج اد الحالو  لالمشك ت المتىالقة بال
ارد البشرية سمكن لالباحث أن سستخالص بىض الى اصر ال امة ومن واا  التىريفات السابقة لالمو 

 :الته تشتمع عال  مفاهسل الموارد البشرية م  ا
  ود غاسات وأهداف تسى  إل  تحقسق او . 
 و ود  ماعات من البشر. 
 قول عال  ت سجه م موعة من ال  ود ال ماعسةت. 
  تتتثر   اتقول من خ   وسط  ج ة ا تماعسة محس ة بالتفاع ت الته تؤثر و. 
  ,تتل من خ   عدد من الوظا ف األساسسة الته تتكامع فسما  ج  ا مثع التخ سط

 .الت ظسل, التو س , الت سجه, القسادة, الراابة

 :أهداف إدارة الموارد البشرية  2.1
إن أهداف إدارة الموارد البشرية مشتقة عن   سىة وح ل وظروف المؤسسة وكذا دورة حسات ا 

تىمع فس , إضافة إل  ذلك ه اك تو  ات وآراء مختالفة حو  أهداف إدارة الموارد  والمحسط الذ 
 :البشرية, وعالس  سمك  ا حصر هذع األهداف فسما جاله

 .الىمع عال  استق اب و ذب الىمالة ال زمة لالمؤسسة -
إكساب الىما  م ارات واسل ومىارف لتحقجه ذات ل, و ىال ل مصدراق لإل تكار وار داع  -

 .المؤسسةالدا ل ل
رف  الكفاءة ار تا سة لالىامالجن وتخفسض تكالفة الىمع, من خ   تخفسض مىد ت دوران  -

 .الىمع والغسابات من أ ع تحقجه أهداف المؤسسة واستمرارها
شباع رغبات ل وحا ات ل, وخاله م اخ ثقة  جن  - الىمع عال  تحقجه أهداف الىامالجن وا 

 .لتواصع لخاله  و الرضا الوظسفهاألعوان المختالفة, من خ   تدعسل الحوار وا
 .وض   ظال أ رة عاد  ومتوازن سضمن توزي  األ ر  جن الىامالجن -
احال  - الىمع عال  إرساء الترابط والتىاون والتوافه والت سجه  جن ال  ود, وكذا ت شسط وا 

شراك ل فه تحقجه أهداف المؤسسة  .الىامالجن وا 
توى الثقافه وزيادة فرص التىالل والتكوين حماسة الىما  والدفاع عن حقوا ل والرف  من المس -

لالىامالجن, وهذا لكه سصبح الىامع أكثر وعساق وحرصاق عال  تحقجه رغبات ل وأهداف 
 (13: 2111بربر, ). المؤسسة مىاق 
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 :وظائد إدارة الموارد البشرية  3.1
دارة الموارد من خ   استىرض مف ول إدارة الموارد البشرية لتقريب الم ال الوظسفسة المتخصصة ر

البشرية مثع ت ج ة الموظفجن, ف ه استحضار القوى الىامالة بالكمسة, وال وعسة الم الوبة ر  از 
أعما  الم ظمة بالكفاءة الته تت الب تحالجع هذع األعما  وتوصسف ا, وتحدجد ح ل القوى الىامالة 

  المرور  إ راءات ال زمة لذلك, ومصادر الحصو  عالج ا, وا تذا  ا لالىمع فه الم ظمة من خ 
 .اختسار وتىججن الموظفجن

 :إن ردارة الموارد البشرية وظسفتجن أساسجتجن هما: (52: 2113ربايعة, )لقد أشار 
  :وظي ة إدارية -

تقول إدارة الموارد البشرية فه الم ظمة بالوظا ف اردارية, من تخ سط, وت ظسل, وتو س , 
إ     د لكع إدارة م ما اختالف  شا  ا من وض  وراابة م  الوحدات اردارية األخرى, حجث 

خ ط لالىمع لتحقجه أهداف ا, ولت فجذ تالك الخ ط ج ب عالج ا ممارسة ت ظسل   ودها, واسادة 
وتو س   شا ات الىامالجن وراا ت ا, بما سضمن عدل الخروج عن سساسات ا الىامة لتحقجه 

 .أهداف ا الم شودة
 :وظي ة متخصصة -

رية م ال متخصصة تتركز حو  القوى الىامالة فه الم ظمة وسمكن تالخسص ردارة الموارد البش
 :هذع الم ال فسما جاله

  :تهيئة القوى العاملة . أ
وسقصد   ا ا حصار القوى الىامالة بالكمسة, وال وعسة الم الوبة, ر  از أعما  الم ظمة بكفاءة, 

القوى الىامالة ال زمة  و  جتل ذلك إ  من خ   تحالجع هذع األعما  وتوصسف ا, وتحدجد ح ل
 .لذلك, ومصادر الحصو  عالج ا سواء كا ت داخالسة, أو خار سة

  :تطوير وتدريب القوى العاملة . ب
ب  من  ت دف هذع الوظسفة إل  رف  كفاءة الىامالجن وت ويرهل من خ   التدريب, وما جتىاله

سل األ ش ة التدري سة تحدجد ل حتسا ات التدري سة, ووض  م اهج التدريب الم اسبة, وكسفسة تقج
 .وغجرها

  :اندماج القوى العاملة. ج
وسقصد ب  التفاعع ارج ا ه  جن اردارة, والىامالجن أو تحقجه التوافه  جن أهداف اردارة وأهداف 

 .الىامالجن فه الم ظمة
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  :افأة القوى العاملةمك. د
ته سقومون   ا لالم ظمة, وسقصد   ا دف  التىوسضات, والمكافآت لالىامالجن مقا ع أعمال ل ال

ا , ووض   ظال لالحوافز, ومىرفة مدى داء, وتقجسل األعمولذلك   د من القسال بىمالسة اسا  األ
 .التزال الىامالجن بمت البات الىمع

وبال ظر إل  الوظا ف السابقة   د أ   لتحقجه الموارد البشرية لوظا ف ا   د من ت ج ة الىامالجن, 
ن ا ع الم ظمة, حجث   د لالم ظمة من القسال   ذع ال شا ات من أ ع وتس جع عمالسة تشغجال ل م

 .تحقجه هذع الم مة, واتخاذ كافة التدا جر, وار راءات الته من شت  ا حماجت ل من مخا ر الىمع
 
 :الهيك  التنظيمي. 2

سمثع الت ظسل اردار  أهمسة خاصة لما ل  من أهمسة فه حساة الم ظمات واستمراريت ا سواء 
الحكومسة م  ا أل الخاصة, أل   ج تل  تقسسل الىمع وتوزيى   جن األفراد, فالت ظسل هو الذ  جؤد  
بىاد ال زاعات حو   إل  توحجد ال  ود بغسة تحقجه األهداف ويؤد  إل  عدل تداخع الص حسات وا 

لوظسفسة ا ختصاصات, وسساعد عال  ا ستخدال األمثع لالكفاءات البشرية من حجث توزي  األدوار ا
وتحدجد ال شا ات وتس جع عمالسات ا تصا  اردار   جن المستوسات اردارية, ف و جوفر ار ار 
الذ  جتحرك األفراد داخال , وي ظر ل  عال  ا    موذج وشبكة ع اات عمع  جن مختالف المستوسات 

واضح سحدد اردارية, فحت  تقول الم ظمة  تحقجه أهداف ا, ج ب الىمع عال  تصمسل هسكع ت ظسمه 
 (.21, 2112اللوزي, )األدوار والمسمسات والم ال داخع الت ظسل 

 :م هوم الهيك  التنظيمي 1.2
ال سكع الت ظسمه عبارة عن إ ار سحدد اردارات واألاسال الداخالسة المختالفة لالم ظمة, فمن خ   

حدات اردارية ال سكع الت ظسمه تتحدد خ وط السال ة وا سسا  ا  جن الوظا ف, وكذلك ج جن الو 
 . المختالفة الته تىمع مىا عال  تحقجه أهداف الم ظمة

اآللسة الرسمسة الته جتل من خ ل ا إدارة : "ال سكع الت ظسمه بت  " Stonar"وسىرف  -
 ".الم ظمة ع ر تحدجد خ وط السال ة وا تصا   جن الرؤساء والمرؤوسجن

ات  جن الوحدات الت ظسمسة الذ   ظال لالسال ة والمسا الة والى ا: "بت  " Fleet"وسىرف   -
 (434: 1995المدهون والجزراوي, )". سحدد شكع و  سىة الىمع ال زل لالم ظمة

إدارة  صف من خ ل ا إ ار الت ظسل : "فقد عرف  بت   "Robbins"أما فسما جخص روبج ز  -
 ". ودر ة تىقدع أو مركزيت 

 :  ظسمهوس حظ من التىريفات السابقة أن أهل ع اصر ال سكع الت
 .سحتو  عال  تقسسمات ت ظسمسة ووحدات مختالفة .1
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 .التخصص فه الىمع وو ود م ال محددة .2
 .  اق ارشراف وخ وط السال ة والمس ولسة .3
 (215: 2112العميان, ) .مواا  اتخاذ القرار من حجث المركزية وال مركزية .4

 :أهمية الهيك  التنظيمي 2.2
المحس ة, ف  اك ع اة واضحة  جن ال ج ة المستقرة وال ج ة إن كفاءة وفىالسة الت ظسل جتتثر بال ج ة 

المتحركة ودر ة تىقجد ال سكع الت ظسمه, وهذا التىقجد جت الب در ة عالسة من ال مركزية حت  
 : تتمكن الم ظمة من ا ست ابة لالتغجرات المحس ة وت ب  أهمسة ال سكع الت ظسمه فه التاله

 .ترتجب الى اات داخع الوزارة .1
د إحدى األدوات اردارية الته تساعد الت ظسل عال  الوصو  ال  أهداف  حجث سشب  سى .2

ال سكع الت ظسمه بال سكع الىظمه لإل سان كو   سمسك باأل ظمة الفرعسة المختالفة ل سل 
 .ار سان, فدون هذا ال  سان تبق  الدوا ر واألاسال المختالفة وحدات م ىزلة عن بىض ا

 .ر واألاسال والشىب داخع الوزارةتوضسح اردارات والدوا  .3
 .توضسح المستوسات اردارية فه الوزارة واختصاصات ومسؤولسات كع مستوى  .4

وسىتمد   اح الوزارات فه   اء هساكال ا الت ظسمسة عال  ادرت ا فه خاله  ج ة عمع م اسبة لتحقجه 
كفاءة الى صر  در ة عالسة من التكجف والت ا ه  جن ال سكع الت ظسمه وأهداف المؤسسة وكذلك

 (22: 2112اللوزي, ). البشر  ومواردها
 
 :الرقابة اإلدارية. 3

اابة من أهل الوظا ف الته تباشرها اردارة من خ   أسالجب وا  راءات تستخدم ا فه تقجسل  تىت ر الر 
اابة بمى اها الضجه الذ  جوحه فه مظ رع   تصج   د ما تل تحقسق  من إ  ازات, وكثجراق ما تف ل الر 

األخ اء فقط, وت  جه ال زاءات, فه حجن أن  هذع الوظسفة اردارية ل ا مف ول أشمع من هذع 
اابة وأهداف ا وم ام ا وأدوات ا من ا ع الرؤساء والمرؤوسجن,  ال  ظرة, مما جت الب الف ل السالسل لالر 

ة بالراابة متىارف عالج ا ومتفه عالج ا بصفة عام ة, إ   أن  ال ظال الفىا  ف ج ما المبادئ الخاص 
اابة سقتضه تصمسماق ستخذ فه الحسبان ظروف وأ  (.287, 2111عشماوي, ) وضاع الم ظمةلالر 

 :م هوم الرقابة اإلدارية 1.3
ج ظر بىض الكتاب ارداريجن إل  وظسفة الراابة فه الم ظمة عال  أ  ا ارتباط وثجه بىمالسة 

. داث فه الم ظمة عال  أن تتفه م  الخ طالتخ سط, بحجث أن الراابة تبحث فه تو س  األح
وعال  ضوء ذلك فإن الراابة ما هه ا  عمالسة ت دف إل  التتكد من أن تحقجه األهداف جتل وفقاق 

 (286: 2111عشماوي,). لالخ ة الموضوعة
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 : من خالل ما سبق يتضح ان العناصر الرئيسية للرقابة هي
 .تحدجد ا هداف ووض  المىاججر -
 .المحققة م  المىاججر المرسومةمقار ة ال تا ج  -
 .اسا  الفروق والتىرف عال  ا سباب -
 .تصحسح ا  حرافات ومتابىة سجر الت فجذ -

وهكذا, وبمرا ىة األداء واسا  ال تا ج ومقار ت ا م  ار  از المخ ط والتحقه من  الوغ األهداف 
ققت األهداف الته تسى  وصو ق إل  الت فجذ الم تظل تكتمع ع اصر الىمالسة الراا سة وتكون اد ح

 .إلج ا
 : أهمية الرقابة اإلدارية 2.3

تىت ر وظسفة الراابة اردارية من أهل وظا ف الم ظمات, حجث تؤد  إل  التحقه من مد  ت فجذ 
األهداف المرسومة لالم ظمة, لذا ف ه وظسفة مراابة, وكذلك وظسفة تىمع عال  إظ ار  قاط 

 .لت ظسل, وبالتاله إص ح ا والىمع عال  م   تكرارهاالضىف, وكشف األخ اء المو ودة فه ا
والراابة وظسفة إدارية م الوبة فه كع المستوسات اردارية, ولسست مقصورة عال  اردارة الىالسا فقط, 
ن كا ت تختالف من موا  إل  أخر حسب اخت ف السال ات المخولة لالمدجرين فه الم ظمة  وا 

  .اردارية
  :ة إلج ا  تج ة لالىدجد من ارعتبارات واألسباب أهم اوتظ ر أهمسة الراابة والحا 

توضح الراابة ا  حرافات الته حدثت أث اء الت فجذ وبالتاله تحدجد ار راءات ال زمة  -
حجث أن ه اك دا ما ف وع زم س   جن الوات الذ  جتل فس  تحدجد . لتصحسح هذع ا  حرافات

حجث جتوا  حدوث ظروف غجر متواى   األهداف والخ ط والوات الذ  جتل فس  ت فجذها
 .تس ب ا حرافا فه ار  از

تقول الراابة  تو س  المخ  جن  حو  قاط الضىف الته حدثت فه خ   ل والته اظ رها  -
 .ال ظال الراا ه ك تج ة لإل حرافات, مما جترتب عالس  تغججر او تىدجع الخ ط وار راءات

  تىسش فه  ج ة م غالقة  ع تؤثر وتتتثر  ع د تغججر الظروف الخار سة, حجث أن الم ظمة -
فه ال ج ة الته تىمع فج ا فالتشريىات ال دجدة, والمتغجرات ا اتصادسة, وا  تماعسة تؤثر 
عال  أداء الم ظمة, لذا فإن أهمسة الراابة اردارية ت رز فه التو س  بت سب القرارات, 

 .   مستوى األداءوالتوصسات الرامسة لمىال ة مشك ت الظروف ال ار ة لرف
والراابة هه أمر بالد األهمسة إذا  ظر ا إلج ا أسضاق من زاوسة أخرى وهه الزاوسة  -

ا اتصادسة, وذلك أن واوع األخ اء وع   ا اد سكالف الم ظمة أمو ق باهظة ومن ثل فان 
 .الراابة اد ت  ب الم ظمات بىض األخ اء وتوفر عالج ا التكالجف
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سا ه سقول  تتدجت  ع صر بشر , وهو بالتاله عرض  لالخ ت أن األداء الىال عمع ا  -
 .وا  حراف, مما سستو ب مراا ت  لتفاد  الخ ت وتصحسح ا  حراف

إن اتساع  شاط اردارة الىامة, وت وع أعمال ا, وزيادة عدد موظفج ا, كع ذلك سستدعه  -
ضوعة, ومن أن مراابة هذع ال شا ات واألعما  لالتتكد من أ  ا تسجر وفقاق لالخ ة المو 

موظفه اردارة سىمالون وفقاق لأل ظمة المحددة وب ودة عالسة, حت  إذا ث ت خ ف ذلك 
 . رى تصحسح ا  حراف وتقوسل األخ اء

تتمت  اردارة الىامة  إمتسازات وتمار  سال ات اد جؤد  سوء استخدام ا إل  الحاق  -
راابة فىالة لكه تبق  الضرر بحقوق وحريات األخرين, مما سستو ب ضرورة اخضاع ا ل

ضمن   اق ال ظال, وتىمع لما فس  المصالحة الىامة والخجر الىال, ولم ى ا من التىسف 
 (385, 2115جاد الرب,). وارست داد

 :نظم المعلومات اإلدارية. 4
فقد عرف الىالل فه الىقود األخجرة ثورة ها الة فه الم ا ت الىالمسة والتك ولو سة, الته أحدثت 

الحساة الجومسة لإل سان وأصبحت من الركا ز ال وهرية والمىو  عالج ا فه إحداث الت مسة  تغججر فه
ا اتصادسة وا  تماعسة, هذا ما ا ىك  عال  اردارة الىمومسة الته تىت ر هه اآللسة الته تحرك 
 ع الة الت مسة فه الدولة وتخدل الموا  جن  ذلك تل إدراج ال رم ة المىالوماتسة داخع  سه عمع

 (2112حامد, ) .اردارة
وتىت ر المىالومات مورداق ر سسسقا من موارد الم ظمة, ومصدرقا م ما من مصادر   اح ا, كما تىت ر 
عام  م ما من عوامع زيادة كفاءة وفاعالسة األ ش ة اردارية المختالفة, األمر الذ   ىع من و ود 

ة خاصة, حجث سساعد الم ظمات عال  أ ظمة المىالومات اردارية فه الم ظمات المختالفة ذا أهمس
القسال بتداء وظا ف ا    اح وكفاءة عالسة, وتىد  ظل المىالومات اردارية فه الىصر الحاضر من 
أهل ا   ازات الته تحققت فه م ا  الىمع اردار , وذلك با عتماد عال  الحاسبات ارلكترو سة, 

الموثواة والمتكامالة وفه الوات الم اسب لىمول واواعد ال سا ات, والته ت دف إل  توفجر المىالومات 
المستفجدجن من  ظل المىالومات اردارية بشكع عال, ولكه تستفجد الم ظمة والىامالجن فج ا من 
الت ورات السريىة لتك ولو سا المىالومات وما سصاح  ا من ت ور ل ظل المىالومات اردارية 

وأن تىمع عال  رف  مستوى األداء الوظسفه  المحوسبة, ج ب عالج ا أن ت ور أ ش ت ا ووظا ف ا,
 (57: 2115البشابشة, ). لالىامالجن فج ا

 :م هوم نظم المعلومات اإلدارية 1.4
بت    ظال متكامع جتكون من م موعة من األفراد : "عرف األعر ه  ظال المىالومات اردار   -

اردارة كع ما تحتا   من واأل  زة وار راءات واأل ظمة الفرعسة لالمىالومات, وذلك بغرض تزويد 
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مىالومات داسقة وكافسة عن األ ش ة الداسقة لالم ظمة ومن أ ع ا  از الوظا ف اردارية من تخ سط 
 األعرجي). وت ظسل واسادة وراابة واتخاذ ارارات شب  هسكالسة وغجر هسكالسة بصورة ذات كفاءة وفىالسة

 (65, 2112, وعالونة
سفة األساسسة من  ظل المىالومات اردارية هو توفجر وسست تج من التىريف السا ه أن الوظ

المىالومات الداسقة الشامالة الته تزيد من كفاءة الىمالسات اردارية فه الم ظمة, كما تحسن  ودة 
 .القرارات اردارية, واعتباراها األهل فه ت فجذ مختالف الوظا ف واأل ش ة اردارية

ات عن الىمالسات ب ريقة تمكن من مقا الة ا حتسا ات وتؤد   ظل المىالومات اردارية إل   م   سا 
الر سسسة لالت ظسل, وغرض ا هو الوفاء با حتسا ات لالمىالومات متضم ة األعما  الروتج سة والداخالسة 
وأ ش ة التخ سط والراابة واتخاذ القرارات بكع مستوسات اردارة, وأسضاق احتسا ات ال  ات الخار سة 

 (.227, 2111البكري,)عن ال ظل 
, Data , ال سا اتPeopleم موعة من األفراد "وسمكن تىريف  ظل المىالومات اردارية بت  ا  -

القدس  جامعة)" , المرتب ة م  بىض ا البىض لتقدسل مىالومات مفجدةProcedureوار راءات 
 (.16 ,2117الم توحة,

 : أهمية نظم المعلومات اإلدارية 2.4
لمىالومات اردارية المحوسبة بمختالف أ واع ا وتو  ات ا بما  ست س  تالخسص دور وأهمسة  ظل ا

 : جاله
 .تحتاج مىظل الم ظمات إل   ظل المىالومات اردارية المحوسبة لتبق  وتزدهر -
 .ساعد  ظل المىالومات اردارية المحوسبة المؤسسات فه التوس  إل  مواا  عدجدة  غرافساق  -
 .تمجن م ت ات وخدمات  دجدةتساعد  ظل المىالومات اردارية المحوسبة فه ت -
تحتاج المؤسسة إل   ظل المىالومات اردارية المحوسبة فه إعادة تشكجع الوظا ف  -

 .وا سسا سة الىمع فج ا
تىمع  ظل المىالومات اردارية المحوسبة عال  تتمجن الحالو  لالمشاكع الته تتىرض ل ا  -

 .الم ظمة
غججر ال ذر  والواس  فه إدارة تس ع  ظل المىالومات اردارية المحوسبة فه عمالسة الت -

 (2115قندلجي والجنابي, ) .األعما 
تحسجن مستوى أداء الم ظمة فاردارة ا لكترو سة تساعد عال  تحسجن إ راءات تقدسل  -

الخدمات مما جسسر وسس ع األعما  والمىام ت الته تقدم ا الم ظمة لىم   ا وسحقه 
 .التواصع  جن الم ظمة والمتىامالجن مى ا

 .وزيادة الربحسة, تقالجع الوات وال فقات( عمالة االجالة)سض التكالجف عال  الم ظمة تخف -
 (46, 2114غنيم, ) .تحسجن  ودة الخدمات الته تقدم ا الم ظمة -
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ت فه مخا ر وسال سات التىامع الوراه, والمتمثالة فه  ذ  ال  د وضساع الوات وزيادة  -
 .التكالجف, والتىرض لالتالف والفقد والضساع

جراءات العم أس. 5  (272: 2115عص ور, ): اليب وا 
دارات الشركات الخاصة بت واع متىددة  تقول كع وزارة أو إدارة من الوزارات واردارات الحكومسة, وا 
من الىمالسات واألعما  الكتا سة أل ع إ  از مىام ت ا, وس اله عال  هذع األ واع من األعما  

أسالجب الىمع, روتجن الىمع, وتىت ر ار راءات كإ راءات الىمع, أو  رق و : مسمسات متىددة
وسا ع القسال باألعما  وبدو  ا   سمكن إ  از أ  عمع من األعما , ويتل القسال بار راءات, أو 
الروتجن عال  شكع خ وات متسالسالة, الخ وة األول , وتالج ا الخ وة الثا سة وهكذا, إل  أن تصع 

 ا المحددة ل ا حجث ت ت ه إ راءات المىامالة, وسقدل ال اتج المىامالة إل  الخ وة األخجرة من خ وات
 .إل  المستفجدجن عال  شكع إذن أو تصريح لالقسال بىمع ما

 :م هوم اإلجراءات 1.5
سقصد  إ راءات الىمع, أو روتجن الىمع, الخ وات التفصجالسة أو المراحع الته تمر   ا المىامالة 

 .من ال داسة إل  ال  اسة
هه سالسالة من الىمالسات الكتا سة, سشترك فج ا عدد : "بت  ا"  جوشع"ا عرف ا وار راءات كم -

من ال ا  فه إدارة ما, أو فه عدة إدارات, وتصمل أل ع التتكد من أن الىمالسات المتكررة 
 ."تىالج ب ريقة موحدة

 وار راءات هه  رق محددة سالفاق لكسفسة القسال باألعما , وهه خ ط موضوعسة لالموظفجن أل ع
 .اتباع ا ع د القسال باألعما  المتكررة

وهه تتر ل الخ ط والسساسات الىامة إل  أسالوب محدد  تخاذ القرارات والقسال باألعما , وع دما 
تصمل ار راءات سحدد فج ا  وع الىمع الذ  سسقول ب  األفراد المشتركون فه إ  از المىامالة, 

 .لوا ب اشتراك ل فه إ  ازهاوي جن تسالسع الخ وات فه المىامالة واألشخاص ا
وار راءات وخ وات ا التفصجالسة   تكون فه غالب األحسان مكتوبة, واد تكون فه بىض األحسان 
مكتوبة ومحددة بشكع تفصجاله أو مو ز فه دلجع ار راءات, وت ظسل اردارة جر   إلس  الموظفون 

 .وا  راءات الىمع فه الم ظمة ع د الحا ة وسصار إل  تىدجال  ع دما تحدث تغججرات عال  ت ظسل
 أهداف وفوائد اإلجراءات 2.5

تحقه ار راءات المبس  ة لألعما  أهدافاق وفوا د متىددة لالم ظمة ول م ور الم تفىجن, ف ه   
تؤد  إل  تخفسض ال فقات فحسب  ع إ  ا تساعد عال  زيادة كفاءة وفاعالسة الم ظمة فه القسال 

 : راءات ما جالهبتعمال ا, ومن فوا د وأهداف ار
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 :ارسراع فه إ  از المىام ت -1
إن التحدجد المس ه لالخ وات المتسالسالة الته تمر فج ا المىام ت جؤد  إل  ارسراع فه إ  از 
 األعما , وسقالع من أواات ا  تظار عال  مكاتب الموظفجن أل ع مىرفة الخ وات الته ج ب

  .رسراع فه إ  از المىام تأن تمر فج ا المىامالة, ويؤد  ذلك بالتاله إل  ا
 :المقدمة لال م ور الخدمات حسجنت -2

إن السرعة فه إ  از المىام ت وعدل تكدسس ا وا تظارها أساماق وأسا س  عال  مكاتب الموظفجن 
 .من شت  ا أن تقدل خدمة أفضع ل م ور الم تفىجن

 :توحجد أداء األعما  الكتا سة فه المكاتب -3
 ة إ راءات عمع موحدة وتؤدى   ف  ال ريقة ع دما تتكرر األعما , تحدد لألعما  المتشا 

 .وهذا جؤد  إل  توحجد األعما  الكتا سة فه المكاتب
 :تخفسض  فقات األعما  الكتا سة -4

إن اعتماد إ راءات موحدة لالمىام ت المتشا  ة جؤد  إل  تصمسل  ماذج موحدة ل ا, وي تج 
 .لمكت سةم   تقالسص ال فقات عال  األعما  ا

 :التقالجع من الم  ود الفكر  لالموظفجن -5
تساهل ار راءات فه التقالجع من الم  ود الفكر  والىص ه لالموظفجن, فالر س  اردار  سقول 
 وض  سساسة موحدة وا  راءات موحدة لمىال ة الموضوعات المتشا  ة من المىام ت, وسقول 

توافون أث اء اسام ل باألعما  عن التفكجر مالساق فه الموظفون الت فجذجون  ت فجذ تالك السساسة و  ج
ار راءات الته سجتخذو  ا عال  المىامالة فه كع مرة تمر عالج ل و  جر ىون لالر س  اردار  
ا  فه الحا ت ا ستث ا سة, وع دما تبحث تالك األمور ا ستث ا سة ويتخذ  خصوص إ راءات ا 

 .ج ا فه مىال ة األمور المشا  ة ل ا فه المستق عارار ما, سصبح سابقة فه الم ظمة جر   إل
 :ت  ب الفوض  فه القسال باألعما  فه الم ظمة -6

إن وض  سساسات وا  راءات محددة لموا  ة الحا ت وا حتما ت الته توا   سجر الىمع فه 
الم ظمة, واتباع الموظفجن ل ا ع د اسام ل بتعمال ل, جؤدسان إل  القسال باألعما  بشكع 
مت ا   وسقضسان عال  الفوض  وا رت السة فه الم ظمة وذلك ع دما سسمح لكع موظف أن 

 .سقول  ت فجذ األعما  حسب  ريقت  الخاصة
 :إحكال الراابة عال  ت فجذ األعما  -7

إن و ود خ وات متسالسالة ومحددة لسجر المىام ت ضمان بتن ت فذ كع المىام ت حسب 
قالع ذلك من فرص الخ ت وال سسان ع د القسال باألعما , وسساعد ال ريقة المقررة ل ا سالفاق, وس

 .اردارة عال  إحكال الراابة عال  ت فجذ األعما 
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 :رف  الحالة المى وسة لالموظفجن -8
التقالجع من التذمر  جن إن اتباع إ راءات حدجثة ومبس ة ع د القسال باألعما , جؤد  إل  

لىمع الروتج ه الذ  سقول ب  الموظف, كما أن تبسسط وي تج التذمر عادة من كثرة ا, الموظفجن
 .األعما  وتخفسف ا من شت  ما أن سساعدا عال  رف  مى وسات الموظفجن وزيادة ح  ل ألعمال ل

 :أساليب سير العم  في المنظمات 3.5
المتوازية, والمتسالسالة, والته تسجر : تقسل أسالجب سجر الىمع فه الم ظمات إل  ث ثة أ واع وهه

ه وات واحد, ولكع أسالوب م  ا مجزات  وعجوب , وسستىمع فه المكاتب عادة أسالوب واحد م  ا أو ف
أكثر وسىتمد إختسار أسالوب سجر الىمع فه الم ظمة عال    سىة الىمع الذ  سج  ز وعال  السرعة 

 .الم الوبة    ازع
  :األسلوب المتوازي لسير العم  -1
ذا كا ت  قول الموظف الواحد  إ  اء المىامالة منس ال داسة إل  ال  اسة دون اشترك أحد مى , وا 

األعما   كثجرة توزع عال  أكثر من موظف كع موظف سقول بار راءات كال ا, سمتاز هذا 
ارسالوب بالشىور باألهمسة بال سبة لالموظف, السرعة, عدل ا  تظار ل م ور الم تفىجن, ومن 

عال  أعما  الموظفجن, وفه حالة  عجوبة عدل ا هتمال بى صر التخصص, وضىف الراابة
 . غساب الموظف جتى ع الىمع

 : األسلوب المتسلس  لسير األعمال -2
تسجر المىامالة بتن سقول كع موظف  إ راء عمع مىجن عال  المىامالة حت  ت ت ه, وسمتاز هذا 

ا سالوب بالتخصص فكع موظف جؤد  الىمع الخاص بم ال , ومن عجوبة إماك سة تتخجر سجر  
ت فس  ع د ا  تظار ع د أحد الموظفجن أو فه فترة ا  تقا  من موظف آلخر  إذا كان المىام 

 .ه اك مراحع مختالفة ر  ا  ا
 :أسلوب اآلن الواحد -3

وهو القسال بتكثر من خ وتجن عال   ف  المىامالة فه  ف  الوات لو ود شخصجن أو أكثر 
ىمع عال  ال سخة, المىامالة تقسل توزع عال  الموظفجن, و  د ه ا من تساو  الوات ر  از ال

إل   موذ جن كع موظف سقول بالىمع الخاص ب  ثل تىاد ال ماذج سوساق رتمال الىمع, وسمتاز 
 .هذا ا سالوب بالسرعة, ا حتفاظ بى صر التخصص

ومن ال دجر بالذكر أ   ومن خ   الم حظة المباشرة ت جن أن اسالوب الىمع المتب  حالساق فه 
  لالقضاء بق اع غزة هو ا سالوب المتسالسع لالمىام ت, وذلك  ظراق أل   ج اسب الم ال  األعال

 .  سىة الىمع فه المحاكل



 

 - 46 -  

وبال ظر إل  ممجزات األسالجب األخرى فإ   من ال جد بحث ودارسة إمكا سة ت  سق ا فه الم ال  
 .األعال  لالقضاء بق اع غزة

 
 :أطراف التقاضي وممثلوهم. 6

 :ديد طبيعتهاتعريد الخصومة وتح 1.6
الخصومة بالمى   الف   سقصد   ا م موعة األعما  الته ت دف إل  إصدار حكل فه الدعوى أو 
ه  الحالة الف سة الت  ت شت  رف  الدعوى فت ت    إصدار الحكل ف  القضسة, وعال  هذا فإن 

  ا ما الخصومة لسست عم ق بسس اق  ع ه  عمع اا و   مركب إذ أ  ا تحتوى عال  عدة أعما  م
 .سقول ب  الخصول أو ممثالوهل كرف  الدعوى والمرافىة

  :ةإجراءات الخصوم 2.6
صدار حكل فج ا , الخصومة ه  م موعة ار راءات المتتابىة الت  ت دف إل  تحقجه الدعوى وا 

  .وت دأ  رف  الدعوى وت ت   بالحكل ف  القضسة
 ":الخصوم"أطـراف الخصومة  3.6

, سكون ل ا أ راف ت شت  ج  ل إذ   سمكن أن تو د خصومة ب  أ رافلك  تو د خصومة   د أن 
 ".الخصول"وهؤ ء األ راف س اله عالج ل تى جر 

 : تعريد الخصم 4.6
الخصل هو الشخص الذ  سقدل  الباق إل  القضاء لالحصو  عال  حكل أو سقدل فه موا  ت  هذا 

 .ا ال الب سسم  بالمدع  عالس ال الب, وسسم  مقدل ال الب بالمدعه ومن سقدل فه موا  ت  هذ
, تتحدد  تقدسل ال الب القضا ه م   أو ضدع "الخصل"وعال  هذا فإن صفة ال رف فه الخصومة 

 :أما من لل سقدل مثع هذا ال الب أو لل سقدل ضدع فإ     سىد خصماق, وعالس  س حظ ما ستته
ا ال رفان أن الخصومة ت شت فه األصع  جن المدعه والمدع  عالس  ولذا س اله عالج م -

األصالسان, ولكن فستث اء الخصومة اد جتس  ال  اق الشخصه لالخصومة فتتىدد أ راف ا 
 .كما لو تدخع أو اختصل شخص من الغجر فه إ راءات الخصومة

أن صفة المدعه أو المدع  عالس  إ ما تكون بال سبة ل الب مىجن ولكن اد تتغجر هذع  -
 الب األصاله مدعساق بال سبة لال الب الصفة بال سبة ل الب آخر فالمدع  عالس  فه ال

 .الىارض الذ  سقدم  أث اء الخصومة
أن صفة ال رف فه الخصومة اد تكتسب بالخ فة الىامة أو الخاصة فه الحه المت ازع  -

 .عالس , اذ إن الخ فة فه الحه تؤد  إل  أن سصجر الخالف  رفاق فه الخصومة بشت  
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 : أهلية الخصوم 5.6

شر اق من شروط صحة إ راءات الخصومة وتقسل هذع ا هالسة إل  أهالسة  تىت ر أهالسة الخصول
 .التقاضه وأهالسة ا ختصال

ا ختصال ص حسة الشخص ألن سكون خصماق ف ه تى جر عن اهالسة  وسقصد بتهالسة -
الو وب فه الم ا  ار راء , ولذا تث ت لكع شخص   سىه أو اعتبار  ل  الشخصسة 

ل  سىه بم رد و دت  حساق, وتث ت لالشخص ا عتبار  بم رد القا و سة, أ  تث ت لالشخص ا
 .اعتراف القا ون ل  بالشخصسة القا و سة

أما أهالسة التقاضه فسقصد   ا ص حسة الشخص لمباشرة إ راءات التقاضه عال   حو  -
صحسح وهه تى جر عن اهالسة األداء, فتث ت لالشخص البالد الىامع صاحب اررادة 

 .السالسمة
عدل توافر األهالسة عدل صحة الخصومة ولكن بال سبة ألهالسة التقاضه فإ   سمكن ويترتب عال  

تفاد  هذا بمباشرة إ راءات الخصومة  واس ة ممثع ج وب عن األصجع أو ما سسم  بالتمثجع 
 .ار را ه

 : الوكالة بالخصومة 6.6
راءات باسل هذا أن جوكع ع   شخصاق آخر جباشر ار  –ج وز لالخصل ولو كان ذا أهالسة لالتقاض  
فسما سقول ب  الخصول من توكجع محامجن جباشرون  –الخصل ولمصالحت  وي دو هذا غالباق 

ار راءات  سابة ع  ل, عال  أن هذع الوكالة إن كا ت بحسب األصع  وازية فإ  ا ف  بىض 
  .       ضاألحوا  تكون و وبسة كما هو الشتن بال سبة لمباشرة ار راءات أمال محكمة ال ق

 (4: 2114ال را, )
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 ثالثالمبحث ال
 السلطة القضائية في فلسطين

 

 :مقدمة1. 
ل   د القا ون   ذع الم مة إ , فقد ععتبار الدولة شخصاق مى وساق   سمك   ممارسة القضاء   فسبا

عتبار م   تركجز رع عال  عاتق  توزي  م مة القضاء, أخذاق فه ا شالقضاة, لذلك أخذ الم  
وذلك من خ   إعمال  مىسار   سىة  ؛الم ازعات أمال محكمة دون أخرى أو   ة دون أخرى 

ع كع   ة تختص ختصاص أو و سة كع م  ا ف ىع د تحدجدع   ات القضاء وبسا   رالم ازعات 
 (.1998القضاة, )  سىت ا اخت فاق كالساق عن غجرها بم ازعات تختالف فه مضمو  ا و 

 
, القضاء المحكمة الدستورية الىالسا: )أركان ر سسسة هه وتتكون السال ة القضا سة فه فالس جن من
 الفصع فه", وتىمع وفه رسالة هه (القضاء ال ظامه,الشرعه والدج ه, القضاء ا ستث ا ه
 ."الم ازعات وفقاق لالقا ون والحه والىد 

 
 :مكونات السلطة القضائية2. 
 :الدستورية العليا المحكمة 1.2

ساسه عال  تشكجع محكمة دستورية عالسا تتول  ال ظر فه الراابة من القا ون األ 133 صت المادع 
شكجع المحكمة حجن تع الم مة مؤاتاق لالمحكمة الىالسا إل  عال  دستورية القوا جن, وتل م ح هذ

 (م2113القانون األساسي, ). م   134قاق لالمادة بقا ون وف ةالدستوري
 

, ل2336لس ة ( 3)سا الفالس ج ه رال الصدر اا ون المحكمة الدستورية الى ل13/32/2336وبتاريخ 
فه  مؤاتاق  خذ مقراق  ا فه فالس جن, مقرها القد  ول ا أن تت ذات ضا سة مستقالة اا مةوهه هج ة ا

لراابة عال  دستورية القوا جن رال ه وفه مدج ة غزة حسب مقتض  الحا , وهه تختص با مدج ة
و  حقوق السال ات الث ث واأل ظمة وتفسجر تصوص القا ون األساسه والقوا جن فه حا  الت ازع ح

ختصاصات ا, والفصع فه ت ازع ار ووا بات ا ال  ات القضا سة وبجن ال  ات  ختصاص  جنوا 
 (م2116قانون المحكمة الدستورية, .)ختصاصاتات ارختصاص القضا ه وغجرها من اراردارية ذ
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 : القضاء الشرعي والديني 2.2
ىالقة بالزواج وال  ق والم ر توهو القضاء الذ  جختص  رؤسة وفصع المسا ع والم ازعات الم

وصحة الواف,  الوافوال فق  وال سب والحضا ة, تحرير التركات وتقسسم ا  جن الورثة, وا  شاء 
 .الدسة وغجرها

ل تل تشكجع أو  م ال  أعال  لالقضاء الشرعه بقرار من ر س  السال   ساسر 25/36/2333وفه 
عرفات ومقرع القد , وتشكجع المحكمة الشرعسة الىالسا   ج تجن ت ىقد إحداهما فه القد  والثا سة فه 

 .غزة
ء الىمع بقا ون القضاء الشرعه 26/12/2311وبتاريخ  ل بىد أن أارع 2311لس ة ( 3)رال ل   د 

ل و شرع فه الىدد التاس  والسبىجن من الواا   28/38/2311الم ال  التشريىه فه  الست   تاريخ 
 .الفالس ج سة

 :عسكري القضاء ال 3.2
بال را ل المتىالقة بالشتن الىسكر , فقد حدد القا ون بىض ال  ات  وهو القضاء الذ  جختص

 .اصة كالمحاكل الىسكريةالقضا سة ل ظر بىض المسا ع الخ
 :القضاء النظامي   4.2

  سال ة ت ظر المحاكل ال ظامسة فه الم ازعات وال را ل كافة, إ  ما استث     ص خاص, وتمار 
 .لالقضاء مه فه فالس جن بالم ال  األعال ويتمثع القضاء ال ظاالقضاء عال   مس  األشخاص, 

 (م2112قانون السلطة القضائية, )
 

 : للقضاءالمجلس األعلى  1.4.2
ــى للقضــاء فــي فلســطين 1.1.4.2 ــة عــن المجلــس األعل ــذة تاريخي المجلــس األعلــى للقضــاء, ): نب

 (2115سبتمبر
لىال ( 29)كع أو  م ال  أعال  لالقضاء فه السال ة الو  سة الفالس ج سة بمو ب ارار رال ش  

ل وب دف توحجد 31/36/2333الصادر عن الر س  الفالس ج ه ساسر عرفات  تاريخ ل 2333
,  ظراق (الضفة الغربسة وا اع غزة)ر ىسات إدارة السال ة القضا سة فه السال ة الو  سة    احج ا م
ل  ترسجخ إدف القرار المذكور ال ظال القا و ه والقضا ه السار  فه كع م  ما, كما ه خت فر

وعمع شراف عال  إدارة المحاكل, إال ة القضا سة ووزارة الىد  ك  ة أس  توضسح الى اة  جن الس
ستق   القضاء وسسادة القا ون والفصع إحسات المذكورة لتتوافه م  مبادئ القرار عال  تحدجد الص 

 . جن السال ات
موض  الت فجذ فه  ل2332لس ة ( 1)ل صدر اا ون السال ة القضا سة رال 14/35/2332وبتاريخ 

ة القضا سة, رة السال القا مة حج ذاك فه إدا ا سةلإلزدو أراضه السال ة الو  سة الذ  وض  حداق 
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, الذ  هو أسضاق ر س  المحكمة  , حجث أ اط بمؤسسة الم ال  وبر سسلإلدارة وت    مف وماق  دجداق 
 راء الحركة فه ا  و  ,تىججن القضاة وتراسات ل: وم  االىالسا, ص حسات إدارة شؤون السال ة القضا سة 

تدريب " :إل  دوا ر متخصصةاكل وتقسسم ا وت ظسل عمع المح ,أوسا  ل من  قع و دب وا عارة
 ار إوكان ذلك فه " المسا ع ذات الصالةالقضاة, التفتسش عال  أعمال ل, وفه التتدجب, وغجرها من 

 صت عال  تشكجع م ال  اضاء أعال   التهمن اا ون السال ة القضا سة ( 81)ت  جه المادة 
 .ا تقاله مؤات لمدة عال

صبح أألربىجن من الواا   الفالس ج سة و الىدد ا ر هذا القا ون فهش  ل    18/35/2332ثل وبتاريخ 
من اا ون السال ة القضا سة فقد ( 37)ل وعم ق بالمادة 18/36/2332سار  المفىو   تاريخ 

القاضه  تشكجع ( 8)ل المرسول الر اسه رال 14/35/2333أصدر الر س  الفالس ج ه  تاريخ 
ة القضا سة كمؤسسة لتتمكن من ت فجذ تقوسة السال " ت رسالوكا ت  ,م ال  القضاء األعال  الدا ل

 ."وفىالجت  وكفاءت  وكرامت  و زاهت رسالت ا وضمان استق   القاضه 
القضاة والىامالجن فه محاكل ا اع غزة عن  ست كافإل وعال  أثر 2337إ  أ   وبىد أحداث جو س  

ات م ال   تقاله ل  ص حسإكم ال   م ال  الىد  األعال م الساق لالقضاء بمسم   هءأ شالىمع 
من اا ون السال ة ( 81)القضاء األعال  الدا ل وذلك است  اساق   ص الفقرة الثا سة من المادة 

من القا ون األساسه ( 133)القضا سة ومن ثل تل تىدجع هذا المسم  لجتوافه م   ص المادة 
 .الم ال  األعال  لالقضاء باسلالفالس ج ه المىد  لسصبح 

 
 :قطاع غزة في تشكي  المجلس األعلى للقضاء 2.1.4.2

والكفاءة سسى  الم ال  األعال  لالقضاء فه ا اع غزة لالوصو  إل  ا اع عدله جتسل بالشفافسة 
 الموا ن فه هذع جتم  ستق   الو  ه, حجث ست ابة لمت البات اروالتخصص والقدرة عال  ار

 ستقرارا  ن حقوا  وحماسة حريات  الشخصسة و ستقرار وضماا  الدولة الىتجدة أن سىسش بتمان و 
 المىام ت وصسا ة المالكسة الىامة والخاصة وهو ال دف الذ  سسى  الم ال  لتحقسق  من خ  

ات اء الحقوق الفردسة والحه الىال بتسرع وات وأاع   د وأعال  ا  تسججر وصو  المتقاضجن لالىدالة و 
 (2113المجلس األعلى للقضاء, ) .كفاءة

 
ات  تة الته تمثع الو دان ال ماعه لشى  ا, بمكو القا ون األساسه الفالس ج ه األس  الثا  أارولقد 

شتمع فه أ واب  عال  م موعة من القواعد إ تما   القومه, كما ا  الروحسة, وعقجدت  الو  سة, و 
وق والحريات الىامة الشخصسة عال  واألصو  الدستورية المت ورة, سواء فسما جتصع بضمان الحق

دون تمججز, أو فسما جخص م دأ سسادة القا ون, وتحقجه خت ف ا بما سحقه الىد  والمساواة لال مس  إ
صاصات كع م  ا, بحجث تكفع ل ا ختإت, م  توضسح الحدود الفاصالة  جن التوازن  جن السال ا
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ستق لسة من  احسة, والتكامع فه األداء من  احسة أخرى, وذلك فه س جع المصالحة الو  سة ار
 (م2113ساسي, القانون األ) .الىالسا الته هه را د ال مس 

 
ل اا ون تشكجع المحاكل 17/5/2333 الست  الم ىقدة  تاريخ ار الم ال  التشريىه فه أواد 

لس ة ( 1)ار اا ون السال ة القضا سة رال أحقة ل, وفه  السة  2331لس ة ( 5)رال  ال ظامسة
 م ال  باسل فس ل سمه أمن القضاة  كعش  م   رة القضاء بم ال ل الذ  أ اط ص حسة إدا2332

, وبمو ب القا ون األساسه الفالس ج ه المىد  (الم ال  األعال  لالقضاء  حقاق )القضاء األعال  
, واا ون تشكجع المحاكل ال ظامسة ل2332لس ة ( 1)ل واا ون السال ة القضا سة رال 2335لىال 
ل فقد أصبح الم ال  المذكور هو ال  ة المختصة  إدارة شؤون مكو ات 2331لس ة ( 5)رال 

 :نأعال    لسال ة القضا سة المشار إلسمن اا ون ا( 37)القضا سة, وبمو ب  ص المادة السال ة 
 :وفقاق لالقا ون وسشكع من ص حسات القا ون م ال  أعال  لالقضاء سمار   اج شت بمقتض  أحكال هذ

  ر س  المحكمة الىالسا ر سساق. 
  أادل  واب ر س  المحكمة الىالسا  ا باق. 
 الىالسا تختارهما هج ة المحكمة الىالسامن أادل اضاة المحكمة  اث جن. 
 ست  اف رؤساء محاكل ا. 
 ال ا ب الىال. 
  كجع وزارة الىد و. 
 

  :للقضاء األعلىاختصاصات المجلس  2.4.2
 :ل عال  أن2333من القا ون األساسه الفالس ج ه المىد  لس ة ( 133) صت المادة 

ختصاصات  واواعد سجر الىمع فس , ا  ء, وي جن القا ون  ريقة تشكجال  و ج شت م ال  أعال  لالقضا"
ت ظل أ  شتن من شؤون السال ة القضا سة, بما فه ذلك  التهؤخذ رأس  فه مشروعات القوا جن وي  

, وسىت ر هذا ال ص الدستور  واا ون السال ة القضا سة المر   األساسه لالم ال  " ال سابة الىامة
 (م2113ساسي, انون األالق) .األعال  لالقضاء

ختصاصات  الم صوص عالج ا فه اا ون السال ة القضا سة ا  لم ال  األعال  لالقضاء و ا وسمار  اكم
- :, وم  ا عال  س جع المثا  ولس  الحصر2332لس ة ( 1)رال

 .إعداد مشروع المواز ة .1
 .إعداد  ظال التدريب وتتهجع القضاة ا ع مباشرت ل لالىمع .2
 .تىججن القضاة .3
 .ججنحدجد القواعد الىامة لمدد الخ رة ل زمة لالتىت .4
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 .ا ع مباشرت ل لىمال ل لس  القضاة الق  حضور أداء  .5
 إعارة القضاة .6
 .است ل استقالة القضاة .7
ت ظسل أعما  محاكل الصالح وال داسة وا ست  اف والمحكمة الىالسا وتقسسم ا إل  دوا ر  .8

 .متخصصة
 ص  التههذا بارضافة إل  المسا ع المتصالة بالتفتسش القضا ه ووض  األ ظمة والالوا ح الت فجذسة 

من اا ون ( 39)وفه السساق ذات   صت المادة ,  ون عال  أن سقول الم ال   إصدارهاعالج ا القا
ن جتول  ر س  الم ال  األعال  لالقضاء متابىة ت فجذ ارارات الم ال  كما أالسال ة القضا سة عال  

 .ج وب ع   فه ص ت  بالغجر وسمثال  أمال القضاء بصورة عامة
وال را ل كافة إ  ما استث ه   ص ( المد سة والت ارية)فه الم ازعات  وت ظر المحاكل ال ظامسة

محاكل )خاص, وتمار  سال ة القضاء عال   مس  األشخاص, وتتكون المحاكل ال ظامسة من 
وضح القا ون  رق تشكجع أ, واد (الصالح, محاكل ال داسة, محاكل ا ست  اف, المحكمة الىالسا

  (م2112السلطة القضائية,  قانون ) .المحاكل واختصاص كع م  ا
 

 (2115المجلس األعلى للقضاء, سبتمبر) :األعلى للقضاءمجلس لداري لاإلالتنظيم  3.4.2
 :جتكون ال سكع الت ظسمه عال  ال حو التاله

مدجر عال الم ال , دا رة التفتسش القضا ه, مكتب ر س  الم ال ,  ,لالقضاء عال األ م ال الر س  
, صاص ومسؤولسات وحدات الم ال واد وضح القا ون اختمكتب الف ه, دا رة التدريب القضا ه, ال

 :التاله( 2)الشكع  رال 
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 (2)شك  رقم 
 مكونات الهيك  التنظيمي للمجلس

 (2115المجلس األعلى للقضاء, ) 
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 :في قطاع غزة الموارد البشرية في المجلس األعلى للقضاء 4.4.2
 (1)جدول رقم 

 األعلى للقضاء شرية في المجلسالموارد الب
 اإلجمالي عدد العقود مراسلين موظ ين  قضاة الدارة

 34 6 1 27 3 اإلدارة العامة
 12 1 1 13 3 اإلدارة المالية
 23 4 2 13 7 المحكمة العليا
 67 14 5 39 9 بداية غزة
 21 2 1 13 8 الستئناف
 25 2 3 16 4 صلح غزة

 23 4 2 14 3 صلح دير البلح
 34 3 6 23 5 بداية خانيونس
 23 3 3 14 3 صلح خانيونس
 17 3 1 14 2 صلح رفح
 18 1 2 13 2 صلح جباليا
 297 41 23 189 43 اإلجمالي

 بيانات غير منشورة( 2115المجلس األعلى للقضاء, )
 

 : ميعاني منها مجلس القضاء والسلطة القضائية بشك  عا التيالمشاك  والتحديات  1.4.2
 (  2113أعمال المحاكم بغزة, تقرير )

 :أهم المشاك  1.5.4.2
عمع  ربكأمر الذ  ت ظسمسة واضحة, األ ل سكالسة م ال  القضاء والمحاكل وفقاق عدل عمع  .1

ص  عن ا فتقار أمثع لالمصادر المو ودة ب ,  اهسك مكا سة ا ستخدال األإمن  االعالم ال  و 
مع الم ال  والدوا ر القضا سة ع رس اد والضروريةل  بىض الوحدات الت ظسمسة المتخصصة إ

 .التابىة ل 
 .المحاكل  إدارةعمع القضاة وال سكع الخاص   إدارةدار  الخاص الدمج  جن ال سكع ار .2
بالمحاكل  الخاصةمر الذ  ا ىك  عال  عدل كفاسة المبا ه ضىف المواز ة الىامة لالم ال , األ .3

بىض التس س ت الدعل الالو سته وعدل القدرة عال  صسا ة القا ل م  ا بشكع  جد, وال قص فه 
 .وعمع المحاكل لالقضاة

داريجن فه مىظل المحاكل والدوا ر القضا سة, مما سى ع ل قص فه عدد القضاة والموظفجن ارا .4
 .وسضىف الىمالسة القضا سة ويؤخر الفصع فه الدعاوى 

 .قضا هوالتفتسش القضا ه والتدريب ال الف هلتفىجع دوا ر هامة كالمكتب  ةمالح ةن الحا إ .5
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دارية, بما فه ذلك ادرات القسادة الم  سة, القا و سة, الف سة, وارالحا ة لتقوسة ادرات القضاة  .6
 .المحاكل رؤساءلدى 

 .والوظا ف جت ءلبما  داريجن والف ججنالحا ة لتقوسة ادرات وم ارات ار .7
ادارة غساب عمالسة التخ سط القضا ه وضىف عمالسة الت وير فه هذا الم ا  الذ  سحتاج  .8

 .متخصص 
 داع لالقضاة والموظفجن الىامالجن فه فىا  وم  ه لمكاف ة المبادرة وارا فتقار ل ظال حوافز  .9

 .المحاكل
عدل و ود آلسة متماسكة تسمح بمتسسة واضحة لالى اة  جن وزارة الىد , والم ال  األعال   .13

 .لالقضاء
ضىف  ظال عدل و ود  ظال محوسب كامع وشامع ل مس  مراحع وأ ش ة الىمع, و  .11

 . ا رشجف الوراه الذ  تىتمدع دا رة األرشجف
 

 :أهم التحديات 2.5.4.2
 .سىمع القضاء الفالس ج ه فه ظع سسادة م قوصة .1
 .واردار  , وعدل ا ستقرار السساسه ةم سة غجر مستقر أ واء أج ه فه ظع سىمع القضاء الفالس  .2
ن المحافظات الشمالسة واضحة لتوحجد الىمالسة القضا سة ومخر ات ا ما  ج ةلسآصىوبة ت وير  .3

 .وال  وبسة بس ب فصع غزة عن الضفة الغربسة
و أ باألشخاصختصاصات المتىالقة ال ت م   الىدجد من ا سىمع القضاء من خ   اتفااسات س   .4

 .موا  غجر الم قولةاأل
اسال الىدجد من ال  ات الرسمسة من خارج السال ة القضا سة فه الفصع فه الخصومات  .5

 .قضا ه صاحب السال ة والص حسة الوحجد فه الفصع فه الم ازعاتوت اوز ال  از ال
 
 :أعوان القضاء. 3

فه عمال ل ال  سحتا ون لقضاة ل ان ا2332من اا ون السال ة القضا سة لس ة ( 75) صت المادع 
ل سابة م موعة من األعوان تىج  ل عال  ممارسة م  ت ل وأدا  ا عال  الو   األكمع ومن هؤ ء ا

 (2112ون السلطة القضائية, قان).الىامة
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 (2115سبتمبرالنيابة العامة, ): ةالنيابة العام 1.3
 :أن عال  ل2331 لس ة( 3) رال ال زا سة ار راءات اا ون  من( 1) المادة  صت

 فه إ  غجرها من تقال و  ومباشرت ا ال  ا سة الدعوى   إاامة غجرها دون  الىامة ال سابة تختص)
 .(القا ون  فه الم ج ة األحوا 
 الىامة ال سابة وت وب مكو ات ا أحد وهه القضا سة, السال ة شىب من شىبة الىامة ال سابة وتىت ر
 ومحاربة س مت , وصسا ة ع   والدفاع م  أ عال  الحفاظ   دف  تمثجال , وتقول الم تم , عن

حالت ل مرتك ج ا, وم حقة فج ا, والتحقجه واستقصا  ا, ال ريمة  ال  ةهه    اأ اكم لالمحاكل, وا 
 الدعوى   تحريك غجرها دون  وتختص القضاء, أمال الىال الحه تمثجع بم مة لج اإ سى د الته

( لال ىن اا ع غجر   ا ه) ا ىه حكل فج ا سصدر حت  المحاكل مالأ سجرها ومتابىة الىمومسة
 القضا سة ال  ات أمال والمرافىة وا ت ال التحقجه بسال ات الىامة ال سابة وتتمت  ت فجذع, ومتابىة
 األخرى  بال سابات مقار ة فريداق   دورها ج ىع مما ال زا سة حكالاأل ت فجذ عال  وارشراف المختصة
 . الم اورة الدو  فه المو ودة

  جن الفصع وم دأ والىد  القا ون  سسودع فالس ج ه م تم " رؤسة ال سابة الىام  من ا   ااق و 
 ومستقالة وفاعالة م  سة عامة  سابة" ورسالت ا" الحريات س ف وتصان الحقوق  فس  وت حترل السال ات
 فج ا سكون  وسريىة عادلة تقاضه  راءاتإ ضمان عال  واادرة الىد  ا اع مؤسسات م  وم س مة
 تىزيز عال  سىمع شريفاق  خصماق  باعتبارها والحساد وال زاهة الشفافسة لمىاججر خاضىا والتراف  التحقجه
 .اختصاصات ما إ ار فه  والفرعسة الىامة األهداف تحقجه عال  تىمع ف ه, "القا ون  سسادة م دأ
 
 (2115سبتمبروزارة العدل, ) :العدل ال لسطينيةوزارة . 4

 :نبذه عن الوزارة 1.4
بىد زوا  ا حت   ارسرا جاله وادول السال ة الو  سة  1994تتسست وزارة الىد  الفالس ج سة عال 
من الوزارات السسادسة الته تحمه القا ون وتىمع عال  ت  سق   الفالس ج سة حجث تىت ر وزارة الىد 

رساء اواعدع من خ   الم ظومة الىدلسة المتكامالة ممثالة بالمرافه التابىة ل ا إما كالساق أو إدارياق  وا 
وهه تضل ك  من الم ال  األعال  لالقضاء, ال سابة الىامة, دجوان الفتوى والتشري  و المى د  فقط

 .الىاله لالقضاء
من القا ون ( 98)واد وض  القا ون األساسه محددات استق   القضاء حجث  صت المادة 

القضاة مستقالون   سال ان عالج ل فه اضا  ل لغجر القا ون و  ج وز ألسة )األساسه عال  أن 
من اا ون السال ة القضا سة ( 2), و صت المادة (سال ة التدخع فه القضاء أو فه شؤون الىدالة

 (.القضاة مستقالون   سال ان عالج ل فه اضا  ل لغجر القا ون ) عال  أن ل2332ة لس ( 1)رال 
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الذ  سى ه أن القضاة    ,إن هذع ال صوص ت جن عال  و   التحدجد مف ول استق   القضاء
جخضىون فه أحكام ل القضا سة الته سصدرو  ا لغجر القا ون, مما سى ه أ     ج وز ألسة سال ة 

أن القضاة ج ب أن جخضىوا لالقا ون  لقضاء, ولكن ال ص سى ه أسضاق أن تتدخع فه أحكال ا
, حجث   ج وز أن سكون القضاة فوق القا ون, فالقا ون الذ  سحدد اختصاصات تاماق  خضوعاق 

, والخضوع لالقا ون    ون الذ  سحدد اختصاصات وزير الىدالقضاء وال سابة الىامة هو  فس  القا 
 .ة فه القا ون هو خروج عن القا ون وج عال  أ  مادوا  ما الخر  سكون ا تقا ساق 

الر سسه لوزارة الىد   تتكون وزارة الىد  من عدة إدارات عامة, تقول هذع اردارات الىامة بالىمعو 
كع فه اختصاص , تتب  هذع اردارات الىامة لوكجع وزارة الىد , والذ  سىت ر المس و  أمال الوزير 

 .خ ة الس وسة لالوزارةعن ت فجذ السساسة الىامة وال
من خ   اردارة الىامة لإلشراف عال  المحاكل,  إدارياق عال  المحاكل ال ظامسة وتشرف وزارة الىد  

سحتاج إل  أ  زة إدارية داعمة تس ع ل  القسال بم ال عمال , وهذا الدور  حجث أن عمع القضاء
سة وحسادسة القضاة, وت ج ة الم اخ اردار    د أن جخض  رشراف وزارة الىد  لالتتكجد عال  استق ل

 .عن الضغوط اردارية الم اسب لىمع القضاء بىجداق 
خمسة مرافه عدلسة, تسم  حسب ال ظال الماله بمراكز المس ولسة, كع مركز  وتتب  وزارة الىد 

مس ولسة ل  مواز ت  الخاصة الته جتل م ااشت ا م  المدجر الماله لكع مركز مس ولسة فه اردارة 
م ال  التشريىه وتصدر ىامة لالمواز ة الىامة  وزارة المالسة ومن ثل جتل اعتمادها من ا ع الال

 .بمو ب اا ون 
 

 : هيكلية الوزارة 2.4
 :التاله( 3)رال  الشكع 
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 (3)شك  رقم 
 الهيك  التنظيمي لوزارة العدل

 (2115وحدة التخطيط والتطوير, وزارة العدل, )
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 لثالثال ص  ا
 ار العملي للبحثاإلط

 

 .المنهجية واإلجراءات: المبحث األول

 .فحص صدق وثبات أداة الدراسة: المبحث الثاني

 .تحلي  البيانات: المبحث الثالث

 .اختبار ال رضيات: المبحث الرابع
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 المبحث األول
 المنهجية واإلجراءات

 
 

 .مقدمة .1

  .منهجية الدراسة  .2

 .مجتمع وعينة الدراسة .3

 .ع البياناتطرق جم  .4

 .أداة الدراسة  .5

 .لدراسةا في المستخدمة اإلحصائية األساليب .6

 .الدراسة تطبيق إجراءات  .7
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 المبحث األول
 المنهجية واإلجراءات

 
 :مقدمة. 1

 الدراسدة أداة وكدذلك ,وعج تد  الدراسدة م تمد  وألفدراد الدراسدة, لمد  ج وصدفاق  مبحدثال هدذا جت داو 
 الباحدثا   د ادال التده لإل دراءات وصدفاق  جتضدمن كمداوصددا ا وثبات دا,  إعددادها, و درق  المستخدمة

 تحالجدع فده عالج دا اعتمدد التده ارحصدا سة المىال دات وأخجدراق  وت  سق دا, الدراسدة أدوات تق دجن فده
 .الدراسة

 
 : منهجية الدراسة. 2

 لددد  سدددة تدددل اسدددتخدال المددد  ج الوصدددفه التحالجالددده الدددذ  سحددداو  مدددن خار مدددن أ دددع تحقجددده أهدددداف الد
التده ت درح حول ددا  راءالى ادة  ددجن مكو ات دا واآلسددة, وتحالجدع  سا ات دا, و راالظداهرة موضدوع الد وصدف

 .تتضم  ا واآلثار الته تحدث ا والىمالسات الته
المدددد  ج الددددذ  سسددددى  لوصددددف "المدددد  ج الوصددددفه التحالجالدددده بت دددد   (111:2116)وسىددددرف الحمدددددا ه 

ف دو أحدد أشدكا  التحالجدع والتفسدجر المد ظل لوصدف ظداهرة ه ة را األحداث المىاصرة, أو ال الظواهر أو
سددة ار , وتت الددب مىرفددة المشدداركجن فدده الد سا ددات عددن خصددا ص مىج ددة فدده الواادد  أو مشددكالة, وسقدددل

 ".واألواات الته  ستىمال ا ل م  ال سا ات والظواهر الته  درس ا
 
 :الدراسة وعينةمجتمع . 3

ىامالجن فه الم ال  األعال  لالقضاء بق اع غزة, من  مس  الموظفجن الجتكون م تم  الدراسة 
موظف وموظفة وفه س  ت الموظفجن فه الشؤون اردارية فه الم ال   297والبالد عددهل

 :التاله( 2)األعال  لالقضاء وهل حسب ال دو  رال 
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 (2)جدول رقم
 مجتمع الدراسة

 اإلجمالي عدد العقود مراسلين موظ ين  قضاة الدارة
 34 6 1 27 3 لعامةاإلدارة ا

 12 1 1 13 3 اإلدارة المالية
 23 4  12 7 المحكمة العليا
 67 14 5 39 9 بداية غزة
 21 2 1 13 8 الستئناف
 25 2 3 16 4 صلح غزة

 23 4 2 14 3 صلح دير البلح
 34 3 6 23 5 بداية خانيونس
 23 3 3 14 3 صلح خانيونس
 17 3 1 14 2 صلح رفح
 18 1 2 13 2 صلح جباليا
 297 41 23 189 43 :اإلجمالي

 .2115, المجلس العلى للقضاء, قطاع غزة, شؤون الموظ ين: المصدر
 :تل استث اء الف ات التالسة من م تم  الدراسة وههو
 . خصص ل اا و ه, ودراسة الباحث من و  ة  ظر إداريةالقضاة والمستشارين حجث أن ت .1

الموظفون عال    د التشغجع المؤات وذلك لكو  ل لل ج خر وا فه الىمع لمدة كافسة تؤهال ل  .2
 .لتقجسل واا  القضاسا المرفوعة

  تتسح ل ل   سىة عمال ل الموظفون من ف ات الف ججن والم  ججن والحرفججن والمراسالجن كون  .3
مؤهالجن م  ساق و  أكادسمساق لتقجسل بارضافة لكو  ل غجر , الىمعع عال  تفاصجع   فرصة ار
   .الىمع

 :التاله (3)حسب ال دو  رال  , وهل موزعون موظف( 181)وبذلك سصبح م تم  الدراسة 
 (3)جدول رقم 

 توزيع مجتمع الدراسة حسب المسمى الوظي ي
 عددال سمى الوظي يالم العدد المسمى الوظي ي العدد المسمى الوظي ي
 1 مدجر عال 18 كاتب  امىه 7 ادار   امىه
 15 مساعد ادار   4 كاتب حسابات 2 باحث ا تماعه
 4 مساعد اا و ه 22 كاتب ضبط 10 باحث اا و ه
 1 م  د  اواعد  سا ات 4 متمور الت فجذ 4 ر س  شىبة
 1 م  د  صفحات الكترو سة 1 م رمج 19 ر س  اسل
 1  ا ب ر س  شىبة 11 سبمحا 3 ر س  االل
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 1  ا ب مدجر 8 مدخع  سا ات 19 سكرتجر
   4 مدجر دا رة 13 كاتب ثا و  
 181 :اإلجمالي

 بيانات غير منشورة( 2115المجلس األعلى للقضاء, ) 
 

 مس  أفراد م تم  توزي  ا ستبا ة عال  لم تم  الدراسة, حجث تل المسح الشامع  ريقة استخدال وتل 
, من م تم  الدراسة, وبىد %(91), استبا ة   سبة(162)وتل إسترداد ,(181)لبالد عددهلالدراسة وا

وبذلك , , لىدل استسفاء الشروط الم الوبة لإل ابة عال  ا ست سان(12)تفحص ا ستبا ات تل استبىاد
 .من م تم  الدراسة%( 83)استبا ة وهه تمثع  151سكون عدد ا ستبا ات الصالحة لالدراسة 

 
 :مع البياناتطرق ج .4

 :عال   وعجن من ال سا اتتل ا عتماد 
 البيانات األولية .1

توزي  استبا ات  فقد تلولالوصو  ل ذع ال سا ات  ؛الدراسة مجتمع بمفردات الخاصة البيانات في وتتمثل
ومن ثل , لدراسةال زمة فه موضوع ا  سا اتحصر وت مس  التل و , الغرض لهذا خصيصا   صممت

 باستخدال  ر امج تفريغ ا وتحالجال ا 
(Statistical Package for Social Science) SPSS  ارحصا ه واستخدال ا ختبارات

 .اسمة ومؤشرات تدعل موضوع الدراسةارحصا سة الم اسبة   دف الوصو  لد  ت ذات 
 البيانات الثانوية .2

سا ات الثا وسة المتمثالة مصادر ال  ال ظر  من الدراسة عال  البحث فه  ا بال ةفه مىال تل ا عتماد  
 فه الم شورة واألبحاث والتقارير والمقا ت والدوريات واأل   سة الىربسة والمرا   فه مرا ىة الكتب

 ب ريقة الدراسة موضوع ت اولت الته السابقة والمحكمة, والدراسات المتخصصة الىالمسة الم  ت
ن وم, المختالفة ار تر ت مواا  فه لم الىةوا والبحث إل  ار  ع بارضافة مباشرة, غجر أو مباشرة

 ذو   م  الشخصسة وذلك عن  ريه المقاب ت الثا وسة ال سا ات ل م  مجدا سة عمع  ولةتل   ة أخرى 
  .البحث لموضوع التحالجالسة رثراء ال وا ب ا ختصاص,

 
 :أداة الدراسة .5
 المىالومات  وضوح تتمثع ممجزات من ل ا لما وذلك المجدا سة الدراسةكتداة ل ا ستبا ة استخدال تل

 لس ولة وذلك المغالقة ال  اساتا ستبا ة عال  هج ة  أس الة تصمسل تلو , عالج ا الحصو  وس ولة
 .احصا ساق  تحالجال ا لس ولةإضافة  المبحوثجن, ا ع من عالج ا ار ابة وسرعة
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 :وتتكون الستبانة من جزئين رئيسيين هما
: هه كالتاله فقرات 5ت الشخصسة لىج ة الدراسة ويتكون من ال سا اوهو عبارة عن :  الجزء األول

 .(المسم  الوظسفه ,عدد س وات الخدمة, الىالمه الىمر,المؤهع ,ال    (
الم ال  األعال  لالقضاء  فهفقرة لمىرفة واا  القضاسا المرفوعة ( 55)وسشتمع عال    :الجزء الثاني

    :بال دو  محاور كما ستةوتل تقسسم  إل   ,إدارية  ظر و  ة من غزة بق اع
 

 (4)رقم جدول
 محاور الدراسة

 عدد ال قرات المحور الرقم
 9 إدارة الموارد البشرية 1
 6 ال سكع الت ظسمه 2
 11 الراابة اردارية 3
 14 ا ظمة المىالومات اردارية 4
 8 أسالجب وا  راءات الىمع 5
 7 أ راف التقاضه وممثالوهل 6

 55 م موع الفقرات
 

د  عال  الموافقة  11, وكالما ااتربت ار ابة من  ل ست ابة ( 11-1 ) التدرجر الباحث اختا
 %.11الىالسة عال  ما ورد فه الفقرة المى سة وكع تدرج ل  وزن  س ه 

 

 (5)جدول
 (11-1)درجات مقياس 

  الستجابة
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدر ة

 

لتفسجرها حسب مقسا  لسكرت الخماسه حسب  دو  تل تىدجع المقسا  الىشر  بىد تحالجع ال تا ج 
 (.6)رال 

 (6)جدول
 مقياس درجات ليكرت

 عالي جداا  عالي محايد منخ ض منخ ض جداا  لمستوى ا
 13+9 8+7 6+5 4+3 2+1 درجة الموافقة
 %133 %83 %63 %43 %23 الوزن النسبي
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 :الدراسة في المستخدمة اإلحصائية األساليب .6
اسددة وتحالجدددع ال سا ددات التددده تددل ت مسى دددا, فقددد تدددل اسددتخدال الىدجدددد مددن األسدددالجب لتحقجدده أهدددداف الدر 

وفسمدا جالده  (SPSS)  الحدزل ارحصدا سة لالىالدول ا  تماعسدة سدتىا ة   ر دامج ارحصدا سة الم اسدبة با
 :البحث م موعة من األسالجب ارحصا سة المستخدمة فه

 هذا األسالوب بشكع وسستخدل :  حراف المىسار  وا  الحسا ه والمتوسط والتكرارات الم وسة ال سب .1

 .الدراسة وصف عج ة فه الباحث وسفجد ما متغجر ف ات تكرار لمىرفة أساسه
 .اختبار ألفا كرو باخ لمىرفة ثبات فقرات ا ستبا ة .2
 .لثباتلقسا  امىادلة س جرمان  راون  .3
  .مىامع ارتباط  جرسون لقسا  صدق الفقرات .4
 تتبع التوزيع هل البيانات نوع لمعرفة :(Sample K-S -1 )وفسمرن- كولومجروف  اختبار .5

 .ال أم الطبيعي
مكا سددة تىمددسل  تددا ج إلقسددا  مدددى , ((One sample T testلمتوسددط عج ددة واحدددة  tاختبددار  .6

 , ومدى د لت االىج ة عال  الم تم 

  .لفروق  جن متوس ه عج تجنا لمىرفة :(Independent samples t test) اختبار   .7
 .تحالجع التباجن األحاد  لالفروق ل (:One Way ANOVA)ختبارا .8
 

 :الدراسة تطبيق إجراءات .7
 :اال الباحث بم موعة من الخ وات ا ع الشروع فه ت  جه الدراسة وكا ت كالتاله

م تمد   أفدراد عالد  هدذع الدراسدة ر دراء بغدزة الم الد  األعالد  لالقضداء, موافقدة عال  الحصو  تل .1
 .فه الم ال  ارعال  لالقضاء ون الدراسة وهل الىامال

  .أولسة من أ ع استخدام ا فه  م  ال سا ات والمىالومات استبا ة  إعداد الباحث اال .2
 .ال سا ات ل م  م ءمت ا لمىرفة مدى المشرف عال  ا ستبا ة تل عرض .3
 .المشرفرؤسة  حسب أوله بشكع ا ستبا ة تىدجع .4
 ال صدح  واررشداد  تقددسل  ددورهل اداموا والدذجن المحكمدجن من م موعة عال  ا ستبا ة عرض تل .5

 .جالزل من فقرات ا ستبا ة ما وحذف لتىدجع
مكو دة اسدت  عسة  ج دةع تدل توزيى دا عالد  إ دراء دراسدة اختباريدة مجدا سدة أولسدة ل سدتبا ة, حجدث .6

 .ارستبا ة وثبات صدق لفحص من م تم  الدراسة وذلك  اق فرد( 33)من 
مدددن خددد   الىج دددة ا سدددت  عسة, و ظدددراق لىددددل حدددذف أو   ةالتتكدددد مدددن صددددق وثبدددات ا سدددتباتدددل  .7

عالد   ا سدتبا ة ومدن ثدل وزعدت, تدل احتسداب الىج دة ا سدت  عسة فده الدراسدة, تىددجع أ  عبدارة
 .موظف (153)عددهل  والبالدل م  ال سا ات ال زمة  م تم  الدراسة أفرادمن تبق  من 
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 الثاني المبحث
 أداة الدراسة وثبات صدق فحص

 
 

 .قدمةم .1

  .الستبانة صدق .2

 .ثبات الستبانة .3
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 الثاني المبحث
 أداة الدراسة وثبات صدق فحص

 
 :مقدمة. 1

وتدل التتكدد مدن صددق فقدرات ا سدتبا ة ب دريقتجن  ,األداة صددق وثبدات فحدص المبحدث هدذا جت داو 
 والصددق ,الدداخاله ا تسداق صددقفحدص  جتضدمن الدذ  المقسدا  وصددق المحكمدجن, صددق :همدا

همدا  ريقدة الت ز دة ال صدفسة  أسضداق  ب دريقتجن سدتبا ةا  كمدا تدل التتكدد مدن ثبدات سدتبا ة,ال  دا ه ل 
 .ألفا كرو باخ ومىامع

 
 :الستبانة صدق. 2

, كمدا سقصددد (115: 2111الجرجـاوي, ) "ن سقددس  ا سدت سان مدا وضد  لقساسدد أ"صددق ا سدتبا ة سى ده 
اصددر التدده ج ددب أن تدددخع فدده التحالجددع مددن  احسددة, ووضددوح شددمو  ا ستقصدداء لكددع الى "بالصدددق 

ـــدات وآخـــرون, ) "جدددث تكدددون مف ومدددة لكدددع مدددن سسدددتخدم اومفردات دددا مدددن  احسدددة ثا سدددة, بح ت دددارافق عبي
  :تل التتكد من صدق ا ستبا ة ب ريقتجن واد .(179, 2111
 ":الصدق الظاهري "صدق المحكمين  1.2

ا مددن المحكمددجن المتخصصددجن فدده م ددا  الظدداهرة  هددو أن جددتل اختسددار"سقصدد بصدددق المحكمددجن  عددددق
 حجدث تدل عدرض ا سدتبا ة عالد  م موعدة مدن (117:2111الجرجاوي, )" سةار المشكالة موضوع الد أو
الت ددددارة بال امىددددة ارسدددد مسة  ةمددددن ال ج ددددة التدريسددددسة فدددده كالسدددد عضددددو( 11)حكمددددجن تتلفددددت مددددن الم

و امىددددة األاصدددد  متخصصددددجن فدددده  مىددددة األزهددددرو اوأكادسمسددددة اردارة والسساسددددة لالدراسددددات الىالسددددا, 
وزارة الىدددد  والم الددد  األعالددد  لالقضددداء بق ددداع غدددزة,  مدددن متخصصدددجنوآخدددرين  اردارة وارحصددداء,

مددا جالددزل مددن حددذف وتىدددجع فدده راء إ ددوتددل المحكمددجن آلراء  واددد تمددت ا سددت ابة ,(1) مالحدده راددلال
  (.2) مالحه رال, ال ا سةال   فه صورت ساندمة, وبذلك خرج ا ست حات المقر ضوء المقت

 :صدق المقياس 2.2 
 :ل قرات الستبانة صدق التساق الداخلي 1.2.2 

ا سدتبا ة مدد  الم ددا  الددذ  ت تمدده  راتسقصدد بصدددق ا تسدداق الددداخاله مدددى اتسداق كددع فقددرة مددن فقدد
الفقدددرة, وادددد تدددل إحتسددداب ا تسددداق الدددداخاله لإلسدددتبا ة وذلدددك مدددن خددد   حسددداب مىدددام ت  إلسددد  هدددذع

 (.3)المالحه رال  فس , حورا ستبا ة والدر ة الكالسة لالم حاورم راتفق من تباط  جن كع فقرةا ر 
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 :الستبانة حاورلم البنائي الصدق 2.2.2
سىت ر الصدق ال  ا ه أحد مقاجس  صدق األداة الذ  سقس  مدى تحقه األهداف الته تريد األداة 

 ا ستبا ة, راتسة بالدر ة الكالسة لفقراالد ورحامن م ورحإلج ا, وي جن مدى ارتباط كع م الوصو 
 :التاله ال دو  فه موضح هو كما ا رتباط مىام ت بحساب د تل ذلكوا

 (7)جدول رقم 
 ل قرات الستبانة لمحاور الدراسة والدرجة الكليةمعام  الرتباط 

 معام  الرتباط عنوان المحور المحور
القيمة 
 الحتمالية

 000. *806. البشرية إدارة الموارد األو 
 000. *712. ال سكع الت ظسمه الثا ه
 000. *759. الراابة اردارية الثالث
 000. *731. أ ظمة المىالومات اردارية الراب 

 000. *819. أسالجب وا  راءات الىمع الخام 
 001. *570. أ راف التقاضه وممثالوهل الساد 

 1.361تساو  "  28"ودر ة حرية  1.15ال دولسة ع د مستوى د لة  rاسمة  

 عنعد إحصعاييا   دالعة اإلسعتبانة محعاور جميعع فعي االرتبعاط مععامتت جميعع أنج جن ( 7) دو  رال ال

 .لقياسه وضعت لما صادقة االستبانة محاور جميع تعتبر وبذلك, 1.15د لة مستوى 

 

ى أقل قيمعة فعي معامعل , قد حاز عل"أطراف التقاضي وممثلوهم"ومن المتحظ أن المحور السادس 

 .اإلرتباط, ويعزى ذلك إلى أن أطراف التقاضي وممثليهم ليسوا ضمن مجتمع الدراسة

 

 :ثبات الستبانة .3
" رات متتالسةأن سى ه ا ست سان  ف  ال تا ج إذا أعجد ت  سق  عدة م"سقصد  ثبات ا ستبا ة هو 

مرة متقاربة ع د كع  راءات ه المقسا  اإل  أ  در ة سى"وسقصد ب  أسضاق  ,(77: 2111الجرجاوي, )
ستخدام  فه أواات ا رارع د تك راريت ستما س ام  و اتساا  و اسستخدل فج ا, أو ما هه در ة 

 :من خ   راسةستبا ة الداواد تل التحقه من ثبات , (76: 2112القحطاني, ) "مختالفة
 :طريقة التجزئة النص ية 1.3
 لكع الرتبة الزو سة األس الة ومىد  الرتبة الفردسة األس الة مىد   جن  جرسون  ارتباط مىامع إج اد تل

 س جرمان ارتباط مىامع باستخدال ا رتباط مىام ت تصحسح تل واد ا ستبا ة, محاور من محور
 :التالسة المىادلة حسب (Spearman-Brown Coefficient)لالتصحسح   راون 

=   مىامع الثبات 
1

2

ر

 .جث ر مىامع ا رتباطح   ر
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 (8)دول رقم ج
 (طريقة التجزئة النص ية) معام  الثبات 

 المحور
 

 عنوان المحور
 

 التجزئة النص ية
عدد 
 ال قرات

معام  الرتباط  معام  الرتباط
 (الثبات)المصحح

القيمة 
 الحتمالية

 0.000 843. 726. 9 إدارة الموارد البشرية األول
 0.000 855. 747. 6 ميلهيك  التنظيا الثاني
 0.000 898. 814. 11 الرقابة اإلدارية الثالث
 0.000 969. 939. 14 أنظمة المعلومات اإلدارية الرابع

جراءات العم  الخامس  0.000 784. 645. 8 أساليب وا 
 0.000 739. 583. 7 أطراف التقاضي وممثلوهم السادس

 0.000 960. 923. 55 جميع المحاور 
 1.361تساو  "  28"ودر ة حرية  1.15ال دولسة ع د مستوى د لة  rاسمة 

ة مىامع اسمحجث ت الد  لفقرات ا ست سان واو  أن ه اك مىامع ثبات ك جر ( 8) جن  دو  رال وي
 . ن الباحث  ستخدال ا ستبا ةمما س م ((0.960الثبات الكاله 

 
 :طريقة أل ا كرونباخ 2.3

  .لقسا  ثبات ا ستبا ة  ك ريقة ثا سة لقسا  الثبات  ريقة ألفا كرو باخ تل استخدال
 (7)جدول رقم  

 (أل ا كرونباخ)معام  الثبات
 معام  أل ا كرونباخ عدد ال قرات عنوان المحور المحور

 732. 9 إدارة الموارد البشرية األول
 866. 6 لهيك  التنظيميا الثاني
 840. 11 الرقابة اإلدارية الثالث
 892. 14 المعلومات اإلدارية أنظمة الرابع

جراءات العم  الخامس  807. 8 أساليب وا 
 650. 7 أطراف التقاضي وممثلوهم السادس

 942. 55 المعام  الكلي
 

 ن مما س م ( (942.المعام  الكليحجث إن اسمة أن مىام ت الثبات مرتفىة ( 9)وي جن  دو  رال 
 واختبار الدراسة أس الة عال  وار ابة ال تا ج لتحالجع ستبا ة وص حجت اا  عال  صحةالباحث 
 .فرضسات ا
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 المبحث الثالث
 البيانات تحلي 

 
 :مقدمة. 1

 الته المىال ات ارحصا سة خ   من لال تا ج وعرضاق  لال سا ات تفصجالساق  تحالس ق  مبحثال هذا جتضمن
 .الد لة ارحصا سة مدى وتحدجد ال تا ج وم ااشة تحالجع ثل ومن الدراسة, عج ة عال  أ ريت

 
 :العينة خصائص. 2 

عدد , المهالمؤهع الى الىمر, ال   ,ب تتىاله والته لالمبحوثجن, الشخصسة ال سا ات تحالجعشمع 
والسمات  الخصا ص وفه الدراسة عج ة ل تا ج عرض جاله وفسما المسم  الوظسفه,, س وات الخدمة

 .الشخصسة
 :الجنس حسب العينة أفراد توزيع 1.2

 (11)جدول رقم 
 الجنس   متغيرتوزيع عينة الدراسة حسب 

 النسبة المئوية التكرار الجنس  
 73.3 111 ذكر

 26.7 41  أ ث

111.1 151 المجموع 
 

من عج ة الدراسة % 26.7, و"الذكور"من عج ة الدراسة من % 73.3أن  ( 13)ج جن  دو  رال 
وتىك  هذع ال سبة  سبة الذكور إل  ار اث فه الوظا ف الحكومسة بصفة عامة وفه  ,"ار اث"من 

 - 2313)الم ال  األعال  بشكع خاص وهه تقارب إحصا سة دجوان الموظفجن الىال لس ة 
, كما أن المت وعجن لشغع الشواغر الته ظ رت بىد أحداث ار قسال الداخاله عال (2314
من ( 153)ل واست كاف الموظفجن الىامالجن فه الم ال  األعال  لالقضاء,  الد عددهل تقريباق 2337

إ اث, كما أن الم ال  األعال  لالقضاء سفضع الذكور عال  ار اث لقدرت ل عال  ( 4)الذكور و
فه عج ة  ال  سىه أن تفوق  سبة الذكور  سبة ار اثع بصورة أك ر, لذلك من تحمع ضغوط الىم

 .الدراسة
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 :العمر حسب العينة أفراد توزيع 2.2
 (11)جدول رقم 

 الىمر توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار العمر

 11.3 17 عال 25أاع من 
 52.7 79 عال 35عال ال  ااع من 25من 
 25.3 38 عال 45عال ال  ااع من  35 من

 13.7 16 عال فتكثر 45
111.1 151 المجموع 

وير   ذلك إل  أن , عال 35من أاع من عج ة الدراسة أعمارهل % 64 أن (11)ج جن  دو  رال 
ل واست كاف 2117الم تم  الفالس ج ه جوصف بت   م تم  شاب, وحدوث ا  قسال الداخاله عال 

 رة الىامالجن فه الم ال  األعال  لالقضاء بق اع غزة, حجث است كف عن الىمع الموظفجن ذو  الخ
غال سة الموظفجن, فت الب تىججن ع اصر فه الىمع القضا ه لتسججر مصالح الموا  جن فكا ت 

س ة, كما أن الم ال   35مىظل التىجج ات ال دجدة لالموظفجن من الى اصر الشابة أعمارها أاع من 
تفادة من الكفاءات الشابة لقدرت ل عال  ار داع والت وير فه الم ا ت األعال  سسى  إل  ا س

 .المختالفة
 :المؤھل العلمي حسب العينة أفراد توزيع 3.2

 (12)جدول رقم 
 المؤه  العلمي توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار مؤه  العلميال
 2.7 4 تو ج ه فتاع
 24.3 36 د الول 
 73.3 113  بكالوريو 

 3 3 دراسات عالسا
111.1 151 المجموع 

من عج ة % 73.3و ,"د الول"سحمالون مؤهع من عج ة الدراسة % 24.1أن ( 12)ج جن  دو  رال 
, وير   ذلك إل  أن حمالة البكالوريو  سمثالون اوة الىمع "بكالوريو "الدراسة سحمالون مؤهع 

هه الحد األد   لمت البات الحصو  عال  وظسفة  الر سسة حجث تىت ر در ة البكالوريو  والد الول
 . إدارية فه المحاكل وارلتحاق بالوظا ف الحكومسة

من حمالة الدراسات الىالسا سكاد سكون مىدول, حجث أن المحاكل موظفجن أن عدد الومن الم حظ 
 . حاكللسست مؤسسات أكادسمسة, وهذا سفسر   سىة الىمع الروتج سة والتقالجدسة والت فجذسة فه الم
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 :عدد سنوات الخدمة حسب العينة أفراد توزيع 4.2
 (13)جدول رقم 

 دمةالخ سنواتعدد  عينة الدراسة حسب متغيرتوزيع 
 النسبة المئوية التكرار دمةالخ سنواتعدد  

 13.3 23 س وات 3 من أاع
 32.3 48 س وات 6س وات إل  أاع من  3
 41.3 62 س وات 13س وات إل  أاع من  6

 13.3 23 فتكثر واتس  13
111.1 151 المجموع 

س وات إل  3"لدج ل   وات الخدمةمن عج ة الدراسة  الغت س % 32.3أن ( 13)ج جن  دو  رال 
س وات إل  أاع من  6"لدج ل  ن عج ة الدراسة  الغت س وات الخدمةم% 41.3, و"واتس 6أاع من 

عدد ك جر من الموظفجن بىد ا  قسال  إل  التىجج ات ال دجدة بىد است كافوير   ذلك , "س وات13
ل, لذلك 2117حجث أن غال سة م تم  الدراسة تقريباق تل تىجج  ل بىد عال , ل2117الداخاله عال 

 .س وات 11-3فإن س وات خدمت ل فه الىمع تتراوح  من 
   :المسمى الوظيفي حسب العينة أفراد توزيع 5.2

 (14)جدول رقم 
 المسمى الوظي ي رتوزيع عينة الدراسة حسب متغي

 النسبة المئوية التكرار المسمى الوظي ي
 1.3 2 مدجر عال
 5.3 8 مدجر دا رة
 6.3 9 ر س  االل
 34.7 52 ر س  اسل
 52.7 79 أخرى 

111.1 151 المجموع 
من % 52.7و, "ر س  اسل"من عج ة الدراسة مسماهل الوظسفه % 34.7أن  ( 14)ج جن  دو  رال 

 ومن الم حظ أن  صف عج ة الدراسة من, "أخرى " سات ل الوظسفسة مختالفةالدراسة مسمعج ة 
كاتب )وحا ت  إل  مسمسات وظسفسة خاصة مثع وهذا جت اسب م    سىة الىمع مسمسات األخرى ال

أما ر س  القسل فإن  صف ل تقريباق سحمالون المسم  تكالجف , (متمور ت فجذ, باحث اا و هضبط, 
ا جت اسب م  مصالحة وتسججر الىمع, لىدل و ود مسابقات فه دجوان من إدارة المحاكل وذلك بم
 .الموظفجن الىال فه ا اع غزة

ومن الم حظ عدل و ود مسم  وظسفه ر س  شىبة فه  تا ج الىج ة حجث أ   مسم    ج ذب 
 .الموظفجن بصورة واضحة



 

 - 75 -  

 :لبيانات الدراسة اختبار التوزيع الطبيعي .3
لمىرفة هع  ((Sample K-S -1)سمر وف   -كولم روف)  ال  سىهاال الباحث باختبار التوزي

ن مىظل ضرور  فه حالة اختبار الفرضسات ألال سا ات تتب  التوزي  ال  سىه أل   وهو اختبار  
 . ا ختبارات المىالمسة تشترط أن سكون توزي  ال سا ات   سىساق 

 (15)جدول رقم 
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1)اختبار التوزيع الطبيعي

 عنوان المحور المحور
عدد 
 ال قرات

 Zقيمة 
القيمة 
 الحتمالية

 0.200 0.124 9 إدارة الموارد البشرية األو 
 0.215 0.385 6 ال سكع الت ظسمه الثا ه
 0.200 0.107 11 الراابة اردارية الثالث
 0.116 0.144 14 أ ظمة المىالومات اردارية الراب 

 0.220 0.115 8 ءات الىمعأسالجب إ را الخام 
 3.531 3.255 7 أ راف التقاضه وممثالوهل الساد 

 0.293 0.979 55 جميع ال قرات
 

 3.35 تا ج ا ختبار حجث أن القسمة ا حتمالسة لكع محور اك ر من ( 15)ويوضح ال دو  رال 
(sig>0.05 ) ختبارات وي ب استخدال ا وهذا جد  عال  أن ال سا ات تتب  التوزي  ال  سىه

 .ةالمىالمس
 

 :تحلي  الوزن النسبي ل قرات الدراسة .4
حجث لتحالجع فقرات ا ستبا ة, (One Sample T test) لالىج ة الواحدة  "t"تل استخدال اختبار 

وتىت ر الفقرة اج ا سة بمى   أن أفراد الىج ة جوافقون عال  مقسا  الدراسة الحساد , % 63اعت رت  
و أ( (1.96ال دولسة والته تساو   "t"المحسوبة أك ر من اسمة  t"" سمةعال  محتواها إذا كا ت ا

, وتىت ر الفقرة سال سة بمى   أن %(63)والوزن ال س ه أك ر من  (3.35)أاع من  القسمة ا حتمالسة
ال دولسة  "t"المحسوبة أصغر من اسمة   "t" أفراد الىج ة   جوافقون عال  محتواها إذا كا ت اسمة

, %(63)والوزن ال س ه أاع من  (3.35)من  أك ر أو القسمة ا حتمالسة( (1.96 والته تساو  
 (.3.35)وتكون آراء الىج ة فه الفقرة محاجدة إذا كان القسمة ا حتمالسة ل ا أك ر من 

 :تحالجع  مس  فقرات ا ست سان 
فه ال داو  لمىرفة متوس ات ا ست ابة ل مس  الفقرات, ال تا ج موضحة  Tتل استخدال اختبار 

- :التالسة 
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 إدارة الموارد البشرية :تحلي  فقرات المحور األول 1.4
 (16)جدول رقم 

 إدارة الموارد البشرية: محورنتائج تحلي  فقرات 

س 
سل
م

 

 ال قرة

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ي   ر
عيا
الم
ف 

حرا
الن
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نس
ن ال

وز
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للة 
 الد

ى و
ست
م

 

بار
اخت

t   رات
ل ق
ب ا

رتي
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1 
لموظفجن سساعد عال  سرعة جتوفر عدد كاف من ا

 6 22.10 00. 50.0 2.77 5.00 .تقدسل الخدمة وا  از الىمع

الموظفون متخصصون ومؤهالون ولدج ل الم ارات  2
 .والخ رات الكافسة

5.89 2.71 58.9 .00 26.53 1 

جو د خ ة تدري سة مىتمدة وواضحة لت مسة ادرات  3
 .الموظفجن

5.01 8.81 50.1 .00 6.96 5 

م ح الحوافز لالموظفجن دون تمججز وفقاق لال ظال جتل  4
 .المىتمد

3.04 2.71 30.4 .00 13.72 9 

جتل ت  جه  ظال الىقوبات عال  الموظفجن دون  5
 8 17.82 00. 46.4 3.19 4.64 .تمججز

 2 21.31 00. 55.6 3.19 5.56 .مىاججر تقجسل األداء واضحة ومىتمدة ومىدة مسبقاق  6

7 
ىامالجن وفه المىاججر المىدة دون جتل تقجسل أداء ال

 7 19.72 00. 49.4 3.06 4.94 .غجرها

8 
جو د خ ة استراتج سة مىتمدة وواضحة لتحدجد 

 3 22.62 00. 52.8 2.86 5.28 .ا حتسا ات من الموارد البشرية كماق و وعاق 

 4 20.54 00. 52.4 3.12 5.24 .جتوفر اسادة إدارية اادرة عال  صساغة رؤسا واضحة 9
  26.55 00. 49.5 2.28 4.95 اجمالي إدارة الموارد البشرية 
 69.1تساوي   0.05 الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة

 
إدارة أن المتوسط الحسا ه ل مس  فقرات المحور األو  المتىاله   ( 16)ال دو  رال  ت جن من

ل س ه  سساو  والوزن ا, 3.35اع من ومستوى المى وسة أ, 4.95تساو   الموارد البشرية
, مما جدلع أن إدارة الموارد البشرية فه %63, وهو أاع من الوزن ال س ه المحاجد 49.59%

وضى ا الحاله ل ا تتثجر  در ة م خفضة فه واا  القضاسا المرفوعة فه المحاكل ال ظامسة, وتحتاج 
 .إل  مزيد من ا هتمال

 :اآلته كذلك فإن ال دو  جوضح 
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, اد حازت (الكافسة والخ رات الم ارات ولدج ل ومؤهالون  صصون متخ الموظفون )إن فقرة  .1
  در ة م خفضة من, وهذا سى ه أن ه اك موافقة 58.93%عال  الترتجب األو   وزن  س ه
  .ا ع أفراد الىج ة عال  هذع الفقرة

وتىزى ال تج ة إل  أن ه اك عدد من الموظفجن   سىمالون ضمن تخصص ل الىالمه وذلك 
 .المحاكل بىد حدوث ارست كاف لتسسجر الىمع فه

, اد حازت عال  الترتجب (مسبقاق  ومىدة ومىتمدة واضحة األداء تقجسل مىاججر)إن فقرة  .2
ا ع أفراد   در ة م خفضة من, وهذا سى ه أن ه اك موافقة 55.66%الثا ه,  وزن  س ه 

 .عج ة الدراسة عال  هذع الفقرة
 ىدل إ  ع الموظفجن عالج ال المىاججر وذلكوتىزى ال تج ة إل  عدل مىرفة الموظفجن  و ود 

 .اردارة الىالسامن ا ع 
, اد حازت عال  الترتجب (تمججز دون  الموظفجن عال  الىقوبات  ظال ت  جه جتل)إن فقرة  .3

, وهذا سى ه أن ه اك موافقة  در ة م خفضة من ا ع أفراد 46.46%الثامن  وزن  س ه
 .الىج ة عال  هذع الفقرة

و ود ع اات شخصسة وو ءات ا تماعسة فه الىمع تؤثر فه بىض  وتىزى ال تج ة إل 
شخاص, والخصا ص الشخصسة والذه سة ه  ظال الىقوبات عال  بىض األحسان عال  ت  جاأل

 .لمحدد الىقوبة
عال  الترتجب  ازت, اد ح(المىتمد لال ظال وفقاق  تمججز دون  لالموظفجن الحوافز م ح جتل)الفقرة إن  .4

وهذا سى ه أن ه اك موافقة  در ة م خفضة من ا ع أفراد , 30.40%ن  س ه ز األخجر  و 
 .الىج ة عال  هذع الفقرة

ستفادة من الحوافز المادسة وتغ سة  مس  الموظفجن وتىزى ال تج ة إل  عدل و ود خ ة فىالة لإل
 .ىامالجن, وعدل ااتصارها عال  البىض, وكذلك سالوك اردارة فه تحدجد مستحقه الحوافزال

حجث أكدت الدراسة أن ه اك " 2314 صر ه, "الدراسة فه هذا المحور م  دراسة تتفه  تا ج 
, الم ال  األعال  لالقضاء فسما جتىاله بارستغ   األمثع لالموارد البشرية المتاحة فه واضح اصور

وسىزى ذلك إل  تشاب  م تم  الدراسة وبج ة الىمع واألهداف والمشكالة فه الدراستجن, كما اتفقت 
أن أعداد الموظفجن فه القضاء األرد ه   جت اسب  الته أشارت إل " 2312الم اصرة, " ةدراسم  

م  ح ل و  سىة الىمع, وسىز ذلك إل  تشاب  مشكالة واهداف الدراستجن, كما اتفقت أسضاق م  
والته أشارت إل  أن أسباب تخالف ال  از اردار  الحكومه تىود إل  عدة  "2333,الىكش" دراسة

م ا غساب  ظال فىا  لالحوافز, والمحسوبسة فه الىمع, وسىزى ذلك إل  تشاب   زء من أسباب أه
األهداف  جن الدراستجن, وهذا ارتفاق م  الدراسات جؤكد عال  أهمسة إدارة الموارد البشرية فه 

 .تحسجن  ودة الىمع
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 الهيك  التنظيمي  :المحور الثانيتحلي  فقرات  2.4
 (17)جدول رقم 

  هيك  التنظيميلا: محورفقرات نتائج تحلي  
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1 
ال سكع الت ظسمه مىتمد وواضح ويتل مرا ىت  

 6 17.91 00. 42.53 2.91 4.25 .باستمرار

عدد الوحدات الوظسفسة والمستوسات اردارية  2
 .باء الىمعم اسب ألع

4.55 2.63 45.53 .00 21.18 5 

مكا سة  3 جتصف ال سكع الت ظسمه بالمرو ة وا 
 .التغججر حسب أعباء الىمع

5.51 2.87 55.06 .00 23.54 1 

سساعد ال سكع الت ظسمه عال  سرعة ا تصا   4
 .اردار   جن الوحدات الوظسفسة

5.13 2.83 51.33 .00 22.23 3 

مه عال  تحدجد واضح سحتو  ال سكع الت ظس 5
 4 20.52 00. 47.20 2.82 4.72 .وداجه ل مس  الوظا ف

 2 22.92 00. 51.40 2.75 5.14 .جتصف ال سكع الت ظسمه بالمركزية فه الىمع 6
  27.61 00. 48.84 2.17 4.88 اجمالي الهيك  التنظيمي 
 69.1تساوي   0.05 الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة

 

إدارة أن المتوسط الحسا ه ل مس  فقرات المحور األو  المتىاله   ( 17)رال  ال دو  ت جن من
والوزن ال س ه  سساو  , 3.35اع من ومستوى المى وسة أ,  4.88تساو   الموارد البشرية

 فه وضى  الهيك  التنظيمي, مما جدلع أن %63, وهو أاع من الوزن ال س ه المحاجد 48.84%
ة فه واا  القضاسا المرفوعة فه المحاكل ال ظامسة, وتحتاج إل  مزيد تتثجر  در ة م خفض ل الحاله 

 .من ا هتمال
 :اآلته كذلك فإن ال دو  جوضح

مكا سة بالمرو ة الت ظسمه ال سكع جتصف)إن فقرة  .1 , اد حازت (الىمع أعباء حسب التغججر وا 
من  فضةم خ, وهذا سى ه أن ه اك موافقة  در ة %55.16عال  الترتجب األو   وزن  س ه
, (الىمع فه بالمركزية الت ظسمه ال سكع جتصف)فقرة  وأن, ا ع أفراد الىج ة عال  هذع الفقرة
ن ه اك موافقة  در ة , وهذا سى ه أ%51.41 ه,  وزن  س هاد حازت عال  الترتجب الثا

 .من ا ع أفراد عج ة الدراسة عال  هذع الفقرة م خفضة
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مىتمد, بارضافة إل  عدل إشراك الموظفجن فه و ود هسكع ت ظسمه وتىزى ال تج ة إل  عدل 
  اء ال ساكع الت ظسمسة, كذلك عدل ا س ال ال سكع الت ظسمه الحاله م    سىة وأعباء الىمع 

 .فه المحاكل
, اد حازت (الىمع ألعباء غجر م اسب اردارية والمستوسات الوظسفسة الوحدات عدد)إن فقرة  .2

, وهذا سى ه أن ه اك موافقة  در ة م خفضة من 45.53%عال  الترتجب الخام   وزن  س ه
 مرا ىت  ويتل وواضح مىتمد ت ظسمه جو د هسكع)ن الفقرة وأ, ا ع أفراد الىج ة عال  هذع الفقرة

سى ه أن ه اك موافقة وهذا , %42.53, اد حازت عال  الترتجب األخجر  وزن  س ه (باستمرار
 .رة در ة م خفضة من ا ع أفراد الىج ة عال  هذع الفق

وتىزى ال تج ة إل  أ   لل تتل م ذ فترة  ويالة هسكالة الوظا ف فه المحاكل, وعدل و ود وصف 
 .وظسفه واضح واختصاصات واضحة لالىامالجن مما جؤثر عال  أداء الىمع

 
, الته أكدت و ود خالع فه ال ساكع "2337الفرا والالوح, " دراسةم  اتفقت  تا ج هذا المحور 

الس ج سة وكان ل ذا الخالع األثر البالد فه ادرة الوزارات عال  ت وير أدا  ا الت ظسمسة لالوزارات الف
الت  أشارت إل  أن ال سكع الت ظسمه فه القضاء " 2312الم اصرة, "اردار , واتفقت م  دراسة 

الىكش, "م  دراسة واتفقت الدراسة األرد ه سحتاج إل  اهتمال أك ر وذلك لىدل استقرارع, كما 
ارت إل  أن أسباب التخالف اردار  الحكومه تىود إل  إهما  إعادة هسكالة األ  زة الته أش" 2333

الحكومسة, وسىزى هذا ارتفاق  جن الدراسات إل  تشاب  ال ج ة الحكومسة لم تم  الدراسة, وكذلك 
 .تشاب  بىض األهداف, وهذا جدلع عال  أهمسة ال سكع الت ظسمه فه ت وير األداء اردار  

 

 الرقابة اإلدارية :ل قرات المحور الثالثتحلي  ا 3.4

 (18)جدول رقم 
 الرقابة اإلدارية: محورنتائج تحلي  فقرات 
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أ ظمة الراابة اردارية فىالة وتىمع بمىاججر  1
 5 20.79 00. 52.20 3.07 5.22 .واضحة ومف ومة

2 
جو د وعه ووضوح لدى المسؤولجن بتهداف 

 7 20.02 00. 49.00 2.99 4.90 .الراابة اردارية

3 
تحرص اردارة الىالسا عال  ت مسة الراابة الذاتسة 

 9 19.34 00. 43.20 2.74 4.32 .لدى الموظفجن
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4 
تقول   ات الراابة المختصة فه الم ال  األعال  

 1 23.92 00. 57.73 2.96 5.77 .حسب الخ ة الموضوعةلالقضاء بم ام ا 

5 
جتل الر وع إل  التقارير والس  ت فه الراابة 

 4 22.54 00. 56.20 3.05 5.62 .اردارية

من أسالجب الراابة اردارية المستخدمة الم حظة  6
 .المباشرة

5.68 3.23 56.80 .00 21.54 2 

ور  فه سستخدل أسالوب التفتسش المفا ئ والد 7
 .الراابة اردارية

5.65 3.39 56.46 .00 20.43 3 

8 
تستخدل أدوات التق سة الحدجثة مثع كامجرات 
المراابة لمتابىة أداء الىامالجن ودعل أ ش ة الراابة 

 .اردارية
3.46 3.22 34.60 .00 13.15 11 

9 
تمتاز الراابة اردارية الداخالسة بالمرو ة بحجث 

مكا سا  8 18.68 00. 48.06 3.15 4.81 .ت الموظفجنت اسب م ارات وا 

13 
تو د راابة خار سة م تظمة من ال  ات 

 10 17.99 00. 42.93 2.92 4.29 .المختصة

11 
ت تىد الراابة اردارية عن األسالجب التسال سة فه 

 6 19.51 00. 49.53 3.11 4.95 .متابىة أداء الىامالجن

  31.88 00. 49.7 1.91 4.97 اجمالي الرقابة اإلدارية 
 69.1تساوي   0.05 الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة

 
إدارة أن المتوسط الحسا ه ل مس  فقرات المحور األو  المتىاله   ( 18)ال دو  رال  ت جن من

, %49.7والوزن ال س ه  سساو  , 3.35اع من ومستوى المى وسة أ,  4.97تساو   الموارد البشرية
فه وضى ا الحاله  الراابة ارداريةأن مما جدلع عال   ,%63ه المحاجد وهو أاع من الوزن ال س 

, وتحتاج ال   ال  األعال  لالقضاءفه واا  القضاسا المرفوعة فه الم م خفضةل ا تتثجر  در ة 
 .مزيد من ا هتمال

 :اآلته كذلك فإن ال دو  جوضح
 الخ ة حسب ام اتقول بم  لالقضاء األعال  الم ال  فه المختصة الراابة   ات)إن فقرة  .1

, وهذا سى ه أن ه اك %57.73, اد حازت عال  الترتجب األو   وزن  س ه(الموضوعة
  .من ا ع أفراد الىج ة عال  هذع الفقرة م خفضةموافقة  در ة 



 

 - 81 -  

و ود اصور فه خ ط الراابة اردارية, و قص الخ رة والمىرفة لواضىه إل  وتىزى ال تج ة 
 .وم فذ  تالك الخ ط

, اد حازت عال  (المباشرة الم حظة المستخدمة اردارية الراابة سالجبأ من)إن فقرة  .2
, وهذا سى ه أن ه اك موافقة  در ة م خفضة من %56.81الترتجب الثا ه,  وزن  س ه 

 .ا ع أفراد عج ة الدراسة عال  هذع الفقرة
ظة أن   سىة بىض الوظا ف فه المحاكل   جت اسب مى ا أسالوب الم حوتىزى ال تج ة إل  

 .و ود الىدد الكافه من الموظفجن ل ذا ارسالوب من الراابة عدلالمباشرة, و 
, اد حازت عال  الترتجب (المختصة ال  ات من م تظمة خار سة راابة تو د)إن فقرة  .3

, وهذا سى ه أن ه اك موافقة  در ة م خفضة من ا ع أفراد 42.93% وزن  س ه ىاشرال
 .الىج ة عال  هذع الفقرة

خ ف واضح  جن السال ة الت فجذسة والقضا سة عال  حدود الفصع  جن  ة إل  و ود وتىزى ال تج
 .السال ات, وم دأ استق   القضاء

 ودعل الىامالجن أداء لمتابىة المراابة كامجرات مثع الحدجثة التق سة أدوات تستخدل)الفقرة إن  .4
وهذا سى ه , %34.61ن  س ه ز عال  الترتجب األخجر  و  ازت, اد ح(اردارية الراابة أ ش ة

 .أن ه اك موافقة  در ة م خفضة من ا ع أفراد الىج ة عال  هذع الفقرة
وتىزى ال تج ة إل  االة الموارد المالسة, وعدل م اسبة تصمسل مبا ه المحاكل لتشغجع مثع هذع 

 .التق سات
رار والته أكدت و ود خ ف  جن ص اع الق" 2314 صر ه, " دراسةتتفه  تا ج هذا المحور م  

ورؤساء السال تجن التشريىسة والت فجذسة حو  م دأ استق   السال ة القضا سة, مما جؤد  إل  و ود 
" 2333الىكش, "م  دراسة واتفقت الدراسة اصور فه الراابة الخار سة من ال  ات المختص , 

تفقت الته أشارت إل  أن أسباب التخالف اردار  الحكومه تىود إل  ضىف ا  زة الراابة, كما وا
  جو د ضىف فه توفر ومستوى ت  جه المقومات الته أكدت أ " 2334ك ب, "   دراسة م

األساسسة لالراابة الداخالسة فه وزارات السال ة الفالس ج سة وهو ما ا ىك  فه ضىف  ظل الراابة 
الداخالسة عن تحقجه ا هداف, وسىزى هذا ا تفاق  جن الدراسات إل  تشابة  ج ة الىمع الحكومسة 

والته  "2336أ و ماضه,  "دراسةم تم  الدراسة, وكذلك تشاب  بىض األهداف, كما اتفقت م  ل
أشارت إل  أن المؤسسات الىامة تقول باستخدال بىض األسالجب الراا سة؛ ولكن لس  بالشكع 
الم الوب والفىا , وضىف استخدال المىاججر الراا سة, وهذا جوضح أهمسة الراابة اردارية فه تحقجه 

 .هداف الدراسةأ 
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 أنظمة المعلومات اإلدارية : تحلي  فقرات المحور الرابع  4.4

 (17)جدول رقم 
  أنظمة المعلومات اإلدارية: محورتحلي  فقرات 
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 6 17.82 00. 47.20 3.24 4.72 .المىالومات اردارية تو د وحدة إدارية مختصة بت ظمة 1
 8 18.71 00. 46.80 3.06 4.68 .تتوفر أ ظمة مىالومات إدارية حدجثة ومت ورة 2
 9 18.24 00. 46.6 3.13 4.67 .جتوفر عدد كاف ومؤهع من الم رم جن والمحالالجن 3

4 
الموظفون مؤهالون لالىمع عال   ظل المىالومات 

 3 21.45 00. 52.20 2.98 5.22 .المستخدمة

جتل تدريب الموظفجن عال  استخدال  ظل الحوسبة  5
 .ارلكترو سة باستمرار

4.05 2.86 40.53 .00 17.38 14 

سشارك مستخدمو ال ظال فه تصمسل وت وير ال ظل  6
 .وال رم سات

4.52 3.00 45.23 .00 18.28 11 

ن جو د است ابة لدى الموظفجن  ستخدال ما هو حدجث م 7
 .أ ظمة المىالومات اردارية

5.22 3.03 52.20 .00 21.07 2 

8 
شبكة المىالومات المستخدمة تىتمد عال  تق سات حدجثة 

 5 18.96 00. 47.86 3.09 4.79 .وذات كفاءة عالسة

 12 18.29 00. 44.73 2.99 4.47 .ال رم سات المستخدمة تغ ه كافة ال شا ات 9

13 
مالفات بس ول  من خ   سمكن الوصو  ال  الس  ت وال

 4 18.33 00. 50.60 3.38 5.06 .أرشجف الكترو ه

11 
تتسح  ظل المىالومات اردارية إمكا سة متابىة سجر الدعوى 

 1 20.23 00. 57.20 3.46 5.72 .المد سة من خ   الوصو     ارلكترو ه

 13 15.79 00. 42.66 3.31 4.27 .جتل تقجسل  تا ج  ظل المىالومات اردارية المستخدمة 12
 7 18.07 00. 47.13 3.19 4.71 .اواعد ال سا ات متاحة ومىممة ل مس  المستخدمجن 13
 10 18.21 00. 45.80 3.08 4.58 .اواعد ال سا ات تزود المىالومات بالسرعة والداة الم الوبة 14
  45.19 00. 47.62 2.00 4.76 اجمالي أنظمة المعلومات اإلدارية 

 69.1تساوي   0.05 لية عند مستوى داللةالجدو  tقيمة

 
إدارة أن المتوسط الحسا ه ل مس  فقرات المحور األو  المتىاله   ( 19)ال دو  رال  ت جن منج

والوزن ال س ه  سساو  , 3.35اع من ومستوى المى وسة أ,  4.76تساو   الموارد البشرية
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ال  أن أ ظمة المىالومات مما جدلع ع ,%63, وهو أاع من الوزن ال س ه المحاجد 47.62%
 ال  فه واا  القضاسا المرفوعة فه الم  خفضةفه وضى ا الحاله ل ا تتثجر  در ة م اردارية

 .األعال  لالقضاء, وتحتاج إل  إهتمال أك ر
 :اآلته كذلك فإن ال دو  جوضح

 خ   من المد سة الدعوى  سجر متابىة إمكا سة اردارية المىالومات  ظل تتسح)إن فقرة  .1
, وهذا سى ه أن %57.21, اد حازت عال  الترتجب األو   وزن  س ه(ارلكترو ه  الوصو 

  .من ا ع أفراد الىج ة عال  هذع الفقرة م خفضةه اك موافقة  در ة 
وتىزى ال تج ة إل  أ   جو د فه المحاكل أ ظمة مىالومات إدارية تغ ه بىض أ ش ة الىمع, 

فة األ ش ة وتىمل ل مس  المستخدمجن, ولك  ا تحتاج إل  ت وير وتحدجث بحجث تشمع كا
 . وتدريب

 المىالومات أ ظمة من حدجث هو ما  ستخدال الموظفجن لدى است ابة جو د)إن فقرة  .2
, وهذا سى ه أن ه اك %52.21, اد حازت عال  الترتجب الثا ه,  وزن  س ه(اردارية

 .موافقة  در ة م خفضة من ا ع أفراد عج ة الدراسة عال  هذع الفقرة
أ     جتل تدريب الموظفجن عال  استخدال  ظل المىالومات اردارية إل   ال تج ةىزى وت

 .المستخدمة  إستمرار
 13, اد حازت عال  الترتجب ا (المستخدمة اردارية المىالومات  ظل  تا ج تقجسل جتل)إن فقرة  .3

عال   , وهذا سى ه أن ه اك موافقة  در ة م خفضة من ا ع أفراد الىج ة42.66% وزن  س ه
 ارلكترو سة الحوسبة  ظل استخدال عال  الموظفجن تدريب جتل)وأن الفقرة هذع الفقرة, 

وهذا سى ه أن ه اك موافقة , %41.53, اد حازت عال  الترتجب األخجر  وزن  س ه (باستمرار
 . در ة م خفضة من ا ع أفراد الىج ة عال  هذع الفقرة

 

تصة بت ظمة المىالومات اردارية, وعدل و ود عدد وتىزى ال تج ة إل  عدل و ود وحدة إدارية مخ
 .كاف ومؤهع من الم رم جن, كما أ     جو د  ظال مىالومات سغ ه كافة أ ش ة الىمع

 
غساب  ظال مىالومات واضح الته أكدت  "2314 صر ه, " دراسةالمحور م  هذا تتفه  تا ج 

عن األداء وسساهل فه ت وير وم  ه جوضح مؤشرات األداء الت ظسمه, وسقدل تغذسة را ىة 
اردارات وتحسجن خدمات ا, وسىزى ذلك إل  تشاب  م تم  الدراسة وبج ة الىمع واألهداف والمشكالة 

والت  أشارت إل  أهمسة الوصو  " Harvey, 2011"فه الدراستجن, كما اتفقت الدراسة م  دراسة 
  از الىمع, وسىزى ذلك إل  تشاب  والتىمسل ارلكترو ه لألرشجف والس  ت فه وتسري  وتس جع وا  

  سىة الىمع والمشكالة واألهداف  جن الدراستجن, واختالفت مى ا فه أ     جو د وصو  إلكترو ه 
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لس  ت ومالفات المحاكل فه ا اع غزة عال  عك  المحاكل فه  جوزيال دا وسىزى ذلك إل  االة 
إدارية مىممة تغ ه كافة أ ش ة  الموارد المالسة والكفاءات البشرية, وعدل و ود  ظل مىالومات

المحاكل, م  الىالل أ   جتل أرشفة المالفات والس  ت إلكترو ساق وحفظ ا من الضساع والتالف والفقد 
" 2313أ و كريل, "عال  أ  زة الكم جوتر دون تىمسم ا  وصو  إلكترو ه, كما اتفقت م  دراسة 

ومات حجث أن  ظل المىالومات تىمع الته تشجر إل  أهمسة و ود اسل ووحدة مختصة   ظل المىال
عال  تحسجن األداء اردار  فه المؤسسات, وسىزى ذلك إل  تشاب  بىض األهداف, وهذا ارتفاق 

 .م  الدارسات سفسر دور ا ظمة المىالومات اردارية فه تس جع وا   از الىمع
 

 أساليب واجراءات العم  :تحلي  فقرات المحور الخامس 5.4
 (21)جدول رقم 

جراءات العم  :محور  فقرات تحلي   أساليب وا 
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1 
جو د دلجع إ راءات إرشاد  موحد جوضح سجر 

 4 16.71 00. 42.40 3.12 4.24 .الدعوى المد سة

تقول ال  ات المختصة بالت وير المستمر  2
 .سالجب وا  راءات الىمعأل

4.23 2.84 42.2 .00 18.25 7 

 2 19.36 00. 51.80 3.28 5.18 .تتمجز إ راءات الىمع بالس ولة والسرعة 3

أسالجب الىمع مت وعة بحجث ت اسب   سىة  4
 .الم ال

5.29 2.99 52.86 .00 21.62 1 

التصمسل الداخاله لالمكاتب وت ظسم ا وترتج  ا  5
 .وا  راءات الىمع جت اسب م  أسالجب

4.27 2.86 42.66 .00 18.29 5 

دمج بىض الم ال وتخفسض مراحع المىامالة جزيد  6
 3 19.54 00. 47.93 3.00 4.79 .سرعة ا  ازها

7 
جتل عمع دراسات وأبحاث لالخروج بمقترحات 

 6 18.40 00. 42.33 2.82 4.23 .وتوصسات تتىاله بار راءات

8 
شارك فج ا جتل عقد ورشات عمع و دوات س

الموظفون ت ااش آلسات تبسسط إ راءات الىمع 
 .وسرعة ار  از

3.83 3.19 38.33 .00 14.72 8 

جراءات العم     28.08 00. 45.07 1.96 4.51 اجمالي أساليب وا 
 69.1تساوي   0.05 الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة
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إدارة ت المحور األو  المتىاله   أن المتوسط الحسا ه ل مس  فقرا( 23)ال دو  رال  ت جن منج
والوزن ال س ه  سساو  , 3.35اع من ومستوى المى وسة أ,  4.51تساو   الموارد البشرية

فه  أسالجب وا  راءات الىمع مما جدلع أن, %63, وهو أاع من الوزن ال س ه المحاجد 45.07%
 ال  األعال  ه المفه واا  القضاسا المرفوعة فه ف  خفضةوضى ا الحاله ل ا تتثجر  در ة م
 . لالقضاء, وتحتاج إل  إهتمال أك ر

 :اآلته كذلك فإن ال دو  جوضح
, اد حازت عال  الترتجب األو  (الم ال   سىة ت اسب بحجث مت وعة الىمع أسالجب)إن فقرة  .1

, وهذا سى ه أن ه اك موافقة  در ة م خفضة من ا ع أفراد الىج ة %52.81 وزن  س ه
, اد حازت عال  (والسرعة بالس ولة الىمع إ راءات تتمجز)ة أن فقر , وعال  هذع الفقرة

, وهذا سى ه أن ه اك موافقة  در ة م خفضة من %51.81الترتجب الثا ه,  وزن  س ه 
 .ا ع أفراد عج ة الدراسة عال  هذع الفقرة

أن دلجع ار راءات المىمو  ب  حالساق ادسل و  جواكب ت ورات وح ل الىمع, وتىزى ال تج ة إل  
 .بارضافة إل  عدل ارهتمال الكافه من اردارة الىالسا  ت وير الىمع بشكع مستمر

, اد حازت عال  (الىمع وا  راءات ألسالجب المستمر بالت وير المختصة ال  ات تقول)إن فقرة  .2
, وهذا سى ه أن ه اك موافقة  در ة م خفضة من ا ع 42.2%الترتجب الساب   وزن  س ه

 الموظفون  فج ا سشارك و دوات عمع ورشات عقد جتل)ن الفقرة وأ الفقرة,أفراد الىج ة عال  هذع 
, اد حازت عال  الترتجب األخجر  وزن (ار  از وسرعة الىمع إ راءات تبسسط آلسات ت ااش
وهذا سى ه أن ه اك موافقة  در ة م خفضة من ا ع أفراد الىج ة عال  هذع , %38.33 س ه 
 .الفقرة

ود هسكع ت ظسمه مىتمد, وعدل ا هتمال الكافه من اردارة الىالسا وتىزى ال تج ة إل  عدل و 
 .ر شغال ل بممارسة ا عما  الجومسة الضاغ ة وعدل ا ستقرار, واالة الموارد المالسة

 
تكال  فه وض   إل  والته تشجر "2314المرصد القا و ه, "تتفه  تا ج هذا المحور م  دراسة و 

 صر ه, "كة التحسجن والت وير المستمر, كما تتفه م  دراسة القضاء الفالس ج ه و مودع أمال حر 
والته تشجر إل  اصور األداء الحكومه ت اع ت وير القضاء ومرافق , عدل و ود تمثجع " 2314

م ظل لمىظل المستوسات فه عمالسة ص اعة القرار, وضىف آلسات إشراك المى ججن فه ص اعة 
وزارة )دارية, وهذا أسضاق ما توصالت إلس  دراسة القرار من خ   تغججب بىض الكفاءات ار

الته أشارت إل  أن ال  سة التحتسة لالمحاكل غجر م اسبة لالىمع, وو ود تفاوت ( 2313التخ سط, 
فه عدل الرض  والرض  عن إ راءات الىمع خاصة فه إ راءات الت السد, واد اتقفت أسضاق م  

ه هدف الدراسة وهو سرعة الفصع فه القضاسا ف" 2337الرواشدة, "و " 2312الم اصرة, "دراسة 
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ن الفارق وعال  الرغل ممن خ   مواكبة آخر الت ورات والمست دات  ختصار إ راءات التقاضه, 
 ,Smith, 2000"- "Infant, 1997"- "Taylor)"الدراسات الزم ه الك جر  جن هذع الدراسة و 

1997" –  "Woolf, 1996 "–  "Woolf, 1995 )" سىة الىمع  اتفقت مى ا فهأسضاق إ  أ  ا  
والمشكالة وهدف الدراسة وهو سرعة الفصع فه القضاسا من خ   مواكبة آخر الت ورات 
والمست دات  ختصار إ راءات التقاضه, وهذا سىزز أهمسة أسالجب وا  راءات الىمع فه مختالف 

 .ال ج ات
 

 أطراف التقاضي وممثلوهم :تحلي  فقرات المحور السادس 6.4
 (21)دول رقم ج

  أطراف التقاضي وممثلوهم :محورتحلي  فقرات 

س 
سل
م

 

 ال قرة

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

ي  ر
عيا
الم
ف 

حرا
الن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

للة 
 الد

ى و
ست
م

 

بار
اخت

t   يب
ترت
ال

 

1 
جو د لدى المرا ىجن وعه اا و ه ب  سىة 

 7 17.88 00. 35.5 2.43 3.55 .األ ظمة والقوا جن المتبىة

مرا ىون راضون عن الخدمات المحامون وال 2
 .القضا سة المقدمة

4.73 2.95 47.3 .00 19.66 6 

3 
تو د لدى المحامجن در ة كافسة من الخ رة 
والمىرفة تساعد فه إ  از المىام ت فه أاع 

 .وات وتكالفة
5.54 3.12 55.4 .00 21.77 2 

الصورة الذه سة لدى الموا ن عن القضاء  4
 3 20.65 00. 52.60 3.12 5.26 .امسة كخسار أو تش ى  لال وء لالمحاكل ال ظ

5 
جو د  ظال شكاوى فىا  لمىال ة األخ اء 

 5 18.34 00. 49.73 3.32 4.97 .والت اوزات

6 
جتل عقد ورش عمع بالتىاون م  المؤسسات 
المى سة لم ااشة  رق تسري  الفصع فه 

 .القضاسا
5.63 5.89 56.2 .00 11.69 1 

7 
ا فه المحاكل ال ظامسة سرعة الفصع بالقضاس

وت فجذ األحكال الصادرة سش   الموا  جن لال وء 
 .لالقضاء

5.03 3.16 50.27 .00 19.26 4 

  29.89 00. 49.5 2.030 4.96 اجمالي أطراف التقاضي وممثلوهم 
 69.1تساوي   0.05 الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة
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إدارة  مس  فقرات المحور األو  المتىاله   أن المتوسط الحسا ه ل( 21)ال دو  رال  ت جن منج
, %49.5والوزن ال س ه  سساو  , 3.35اع من ومستوى المى وسة أ,  4.96تساو   الموارد البشرية

فه وضى   أ راف التقاضه وممثالوهل مما جدلع أن, %63وهو أاع من الوزن ال س ه المحاجد 
 ال  األعال  لالقضاء, وتحتاج المعة فه م خفضة فه واا  القضاسا المرفو  تتثجر  در ة الحاله ل 

 .إل  مزيد من ارهتمال
 :اآلته كذلك فإن ال دو  جوضح

 الفصع تسري   رق  لم ااشة المى سة المؤسسات م  بالتىاون  عمع ورش عقد جتل)إن فقرة  .1
, وهذا سى ه أن ه اك %56.2, اد حازت عال  الترتجب األو   وزن  س ه(القضاسا فه

  .من ا ع أفراد الىج ة عال  هذع الفقرةموافقة  در ة م خفضة 
ضىف فه الت سجه والتواصع م  ال  ات الخار سة ذات الى اة, وتىزى ال تج ة إل  أن ه اك 

 .بارضافة إل  االة الموارد المالسة فه المحاكل ال ظامسة
 المىام ت إ  از فه تساعد والمىرفة الخ رة من كافسة در ة المحامجن لدى تو د)إن فقرة  .2

, وهذا سى ه ان %55.4, اد حازت عال  الترتجب الثا ه,  وزن  س ه (وتكالفة وات أاع هف
 .ه اك موافقة  در ة م خفضة من ا ع أفراد عج ة الدراسة عال  هذع الفقرة

ضىف ال  ات ذات الى اة وارختصاص فه ت وير المحامجن وعمع وتىزى ال تج ة إل  
اق من المحامجن ممثاله أ راف التقاضه سكو ون ورشات ودورات ل ل, بارضافة إل  أن كثجر 

 .تحت التدريب ولس  لدج ل الخ رة الكافسة, وكذلك   ج ذلون   داق ذاتساق لالت وير
, اد حازت (المقدمة القضا سة الخدمات عن غجر راضون  والمرا ىون  المحامون )إن فقرة  .3

 در ة م خفضة  , وهذا سى ه أن ه اك موافقة47.3% وزن  س ه سادسةعال  الترتجب ال
 .من ا ع أفراد الىج ة عال  هذع الفقرة

أن  ودة الخدمات المقدمة م خفض, وأن  ج ة التقاضه غجر م اسبة,كذلك وتىزى ال تج ة إل  
أن المتقاضجن جرغ ون بالفصع فه اضاساهل بشكع سري , لتحصجع حقوا ل وعدل البقاء فه 

 .اق ومى وساق أرواة المحاكل لس وات  ويالة مما جؤثر عالج ل مادس
 ازت, اد ح(المتبىة والقوا جن األ ظمة ب  سىة اا و ه وعه المرا ىجن لدى جو د)الفقرة إن  .4

وهذا سى ه أن ه اك موافقة  در ة م خفضة من , %35.5ن  س ه ز عال  الترتجب األخجر  و 
 .ا ع أفراد الىج ة عال  هذع الفقرة

زيز ثقافة القا ون فه الم تم  وذلك من خ   وتىزى ال تج ة إل  االة امكا سات اردارة الىالسا لتى
وسا ع ارع ل المختالفة, وارصدارات واألدلة اررشادسة لالىمع, وعدل و ود دوا ر إع مسة 

 .متخصصة وخ ط ل شر وتوعسة الموا  جن
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االة ا هتمال ارع مه والته تشجر إل  " 2314 صره, "اتفقت  تا ح هذا المحور م  دراسة 
 سة ارع مسة ألعما  القضاء مما جؤثر سالباق عال  الصورة الذه سة لدى الموا  جن وضىف التغ

ضىف فه التتهجع لدى المحامججن   ودوو  عن القضاء, وغساب الوعه القا و ه لدى المرا ىجن,
و  ج ذلون   داق ذاتساق لالت وير, وسىزى ذلك إل  تشاب  م تم  الدراسة وبج ة الىمع واألهداف 

 .ه الدراستجنوالمشكالة ف
 

 :تحلي  محاور الدراسة 7.4
 (22)جدول رقم 

 تحلي  محاور الدراسة

س 
سل
م

 

 المحور
بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ي   ر
عيا
الم
ف 

حرا
الن

 

بي
نس
ن ال
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ى و
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م

 

بار
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t   

يب
ترت
ال

 

 2 26.56 00. 49.59 2.29 4.96 إدارة الموارد البشرية األو 
 4 27.61 00. 48.84 2.17 4.88 ال سكع الت ظسمه الثا ه
 1 31.88 00. 49.70 1.91 4.97 داريةالراابة ار الثالث
 5 45.19 00. 47.62 2.00 4.76 داريةا ظمة المىالومات ار الراب 

 6 28.08 00. 45.07 1.97 4.51 اسالجب وا راءات الىمع الخام 
 3 29.89 00. 49.56 2.03 4.96 ا راف التقاضه وممثالوهل الساد 
  40.42 00. 48.40 1.59 4.84 الدراسة محاورجميع  

 69.1تساوي   0.05 الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة           

 
و الوزن  ,4.8401أن المتوسط الحسا ه ل مس  المحاور سساو  ( 22)ال دو  رال  ت جن من

 در ة  رجتثتل ا  محاور الدراسة فه وضى ا الحالهعال  أن  عمما جدل , 48.40%ال س ه  سساو  
 .م خفضة عال  واا  القضاسا المرفوعة فه الم ال  األعال  لالقضاء بق اع غزة

 :اآلته كذلك فإن ال دو  جوضح
وهذا , % 49.71عال  الترتجب األو   وزن  س ه , اد حاز(الراابة اردارية) محورإن  .1

  .القضاساعال  واا   م خفضة در ة  اردارية فه وضى ا الحاله ل ا تتثجرالراابة سى ه أن 
,  %49.62, اد حاز عال  الترتجب الثا ه,  وزن  س ه (إدارة الموارد البشرية)إن محور  .2

ر  در ة م خفضة عال  واا  وهذا سى ه أن إدارة الموارد البشرية فه وضى ا الحاله ل ا تتثج
 . القضاسا
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 وزن  ثالثعال  الترتجب ال , اد حاز(أ راف التقاضه وممثالوهل) محورإن  .3
تتثجر  أ راف التقاضه وممثالوهل فه وضى  الحاله ل وهذا سى ه أن , %49.56 س ه

 .عال  واا  القضاسا  خفضة در ة م
, وهذا %48.84, اد حاز عال  الترتجب الراب   وزن  س ه (ال سكع الت ظسمه)إن محور  .4

 . در ة م خفضة عال  واا  القضاسا سى ه أن ال سكع الت ظسمه فه وضى  الحاله ل  تتثجر
اد حاز عال  الترتجب الخام   وزن  س ه ( أ ظمة المىالومات اردارية) إن محور .5

, وهذا سى ه أن أ ظمة المىالومات اردارية فه وضى ا الحاله ل ا تتثجر  در ة 47.62%
 .فصع فه القضاساعال  واا  ال م خفضة

, %45.37اد حاز عال  الترتجب األخجر  وزن  س ه ( أسالجب وا  راءات الىمع)إن محور  .6
سى ه أن أسالجب وا  راءات الىمع فه وضى ا الحاله ل ا تتثجر  در ة م خفضة عال   وهذا

 .واا  الفصع فه القضاسا
 

وسىزى ذلك إل  و ود تو   من اردارة الىالسا إل  تحسجن الىمع وفه ارمكا سات المتاحة فه 
 ت م خفضة فه فكا ,المحاكل والته   تحتاج إل  موارد مالسة كثجرة, لذلك   د ال تا ج تباج ت

بىض المحاور, وأكثر ا خفاضاق فه األخرى, فكان ه اك الكثجر من  قاط الضىف والقصور خاصة 
وأسالجب , فه أ ظمة المىالومات اردارية الذ    تغ ه كافة  شا ات الىمع و  جتل تقجسل  تا   ا

 ات الىمع وسرعة تقدسل وا  راءات الىمع الته تفتقر إل  الت وير المستمر فج ا بما جت  ل م  إحتسا
الخدمات, والته تحتاج إل  موارد مالسة لت ويرها وزيادة كفاءت ا, وهذا  دورع سمثع إ ار مر ىه 
سفجد اردارة الىالسا عال  إت اة تركجز   ودهل فه الخ ط ا ستراتج سة لتحسجن واا  الفصع فه 

 .القضاسا المرفوعة

 
 
 
 
 
 
 



 

 - 93 -  

 المبحث الرابع
 اختبار ال رضيات

 
 مةمقد .1
 .الدراسة فرضيات اختبار  .2

 .اختبار ال رضية األولى 1.2
 .ةاختبار ال رضية الثاني 2.2
 .الثالثة اختبار ال رضية 3.2
 .الرابعة اختبار ال رضية 4.2
 .الخامسة ال رضية اختبار 5.2
 .اختبار ال رضية السادسة 6.2
 .اختبار ال رضية السابعة 7.2
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 المبحث الرابع
 ال رضياتاختبار 

 
 :مقدمة 1.
 –إدارة الموارد البشرية )المتىالقة بى اة كع من  المتغجرات المستقالة  الدراسة فرضسات ختبار 

 –أسالجب وا  راءات الىمع  –أ ظمة المىالومات اردارية  –الراابة اردارية –ال سكع الت ظسمه 
 استخدال سجتل ,(فصع فه القضاساواا  تتخجر ال) دد المتغجر المستقع  ( أ راف التقاضه وممثالوهل

 :التالسة ارحصا سة الفرضسة رختباججرسون   ارتباط مىامع د لة
 المتغجر التاب  والمتغجر المستقع   جن إحصا سة د لة ذات ع اة تو د   :الصفرية الفرضسة

 .ا هتمال موض 
 موض  والمتغجر المستقعالمتغجر التاب    جن إحصا سة د لة ذات ع اة تو د :ال دجالة الفرضسة 

05.0الد لة مستوى  من أك ر  Sig.(P-value) كا ت إذاف, ا هتمال  سمكن   فإ    
 إذا أما, المتغجرين  جن إحصا سة د لة ذات ع اة تو د   وبالتاله الصفرية الفرضسة رفض
الصفرية وا و   الفرضسة رفض فجتل 05.0 الد لة مستوى  من أاع Sig.(P-value) كا ت

 .المتغجرين جن  إحصا سة د لة ذات ع اة تو د بت   القا الة ال دجالة الفرضسة
 
 :الدراسة فرضيات اختبار. 2

  -دارة الموارد البشرية إ)خجر الفصع فه القضاسا م  واا  تتع اة ذات د لة إحصا سة  جن  تو د
 – راءات الىمع أسالجب وا   -أ ظمة المىالومات اردارية -داريةالراابة ار  -ال سكع الت ظسمه 

 05.0 , ع د مستوى د لة( راف التقاضه وممثالوهلأ
 :اختبار ال رضية األولى 1.2 
 "وواا  الفصع فه القضاسا المرفوعة إدارة الموارد البشريةع اة ذات د لة إحصا سة  جن  تو د"

 (23)جدول رقم 
 المرفوعةرتباط بين إدارة الموارد البشرية وواقع ال ص  في القضايام  ال معا

 رقم
 معام  الرتباط المحور المحور

القيمة 
 الحتمالية

 000. *787. إدارة الموارد البشرية األو 
 0.178سساو  " 1.15"ومستوى د لة " 148"ال دولسة ع د در ة حرية  r  اسمة 
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 3.333حتمالسة تساو  أن القسمة ا , و 3.787مىامع ا رتباط سساو   , أن(23)ج جن ال دو  رال 
ع د مستوى د لة  ( ردسة)إحصا سة عال  و ود ع اة ذات د لة  عمما جدل, 3.35اع من أوهه 
 .لفصع فه القضاساخجر اإدارة الموارد البشرية وواا  تت  جن   0.05

 
هداف  جر وحرج فه تحسجن الىمع وتحقجه أ ور كوتىزى هذع ال تج ة إل  أن الموارد البشرية ل ا د

م مة ال شرى من الى اصر ال جىد الى صر, حجث إدارة ألهل وأغال  أصو  الم ظمةالم ظمة, ف ه 
ومصدر من المصادر , ساس  ل مج  ال شاطاتألرك ادد المحدجى كما, الم ظماتالته تحجا   ا 
  ط جىة األعما م  تت ءلة ومىرفجة وادرات رج  وعجة م اجتمجز دما دة ع دا خاصدالم مة لفاعالجت 
 .الته جمارس ا

 جن شارت إل  أ   جو د ع اة , والته أ"2333الىكش, "واد اتفقت هذع ال تج ة م  دراسة 
وتحسجن الىمع فه الق اع  ك زء من ارص ح الموارد البشريةارص ح اردار  المتمثع ب

 .الحكومه
 

 :اختبار ال رضية الثانية 2.2
 "ةوواا  الفصع فه القضاسا المرفوع ال سكع الت ظسمهع اة ذات د لة إحصا سة  جن   دتو "

 (24)جدول رقم 
 الهيك  التنظيمي وواقع ال ص  في القضايا المرفوعة معام  الرتباط بين 

 رقم
 المحور

القيمة  معام  الرتباط المحور
 الحتمالية

 000. *660. ال سكع الت ظسمه الثا ه
 0.178سساو  " 1.15"ومستوى د لة " 148"ال دولسة ع د در ة حرية  r  اسمة 
 

 3.333حتمالسة تساو  أن القسمة ا , و 3.663, أن مىامع ا رتباط سساو  (24)ج جن ال دو  رال 
ع د مستوى د لة  ( ردسة)إحصا سة عال  و ود ع اة ذات د لة  عمما جدل, 3.35اع من أوهه 
 .لفصع فه القضاساخجر اظسمه وواا  تتال سكع الت   جن   0.05

 
, حساة الم ظمات واستمراريت افه  الدور القو  والمؤثر لال سكع الت ظسمه وتىزى هذع ال تج ة إل 

توحجد ال  ود بغسة تحقجه األهداف ويؤد  إل  عدل  وأل   ج تل  تقسسل الىمع وتوزيى   جن األفراد, 
بىاد ال زاعات حو  ارتداخع ا ستخدال األمثع لالكفاءات ختصاصات, وسساعد عال  ارلص حسات وا 
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تصا  اردار   جن  شا ات وتس جع عمالسات ارالبشرية من حجث توزي  األدوار الوظسفسة وتحدجد ال
 .  از الىمع بالسرعة وال ودة الم الوبة, وهذا ج ىك  عال  إالمستوسات اردارية

, والته أشارت إل  و ود ع اة  جن ت ور "2337الفرا والالوح, "واد اتفقت هذع ال تج ة م  دراسة 
 . ال ساكع الت ظسمسة لالوزرات الفالس ج سة وتحسجن الكفاءة اردارية

 
 :ثالثةاختبار ال رضية ال 3.2

 "الراابة اردارية وواا  الفصع فه القضاسا المرفوعةع اة ذات د لة إحصا سة  جن  تو د"
 (25)جدول رقم 

 اإلدارية وواقع ال ص  في القضايا المرفوعة الرقابةمعام  الرتباط بين 
 رقم

 المحور
القيمة  معام  الرتباط المحور

 الحتمالية
 000. *840. الراابة اردارية الثالث
 0.178سساو  " 1.15"ومستوى د لة " 148"ال دولسة ع د در ة حرية  r  اسمة 

 

 3.333حتمالسة تساو  ن القسمة ا أ, و 3.843, أن مىامع ا رتباط سساو  (25)ج جن ال دو  رال 
ع د مستوى د لة  ( ردسة)إحصا سة عال  و ود ع اة ذات د لة  عمما جدل, 3.35اع من أوهه 
 .لفصع فه القضاساخجر االراابة اردارية وواا  تت  جن   0.05

 
وفقاق لما ت فذ  ن الراابة اردارية تىد م الباق أساسساق لالتتكد من أن األعما وتىزى هذع ال تج سة إل  أ

 حرافات فه أداء الم ظمات, وهه عمالسة ضرورية لتكامع الى اصر خ ط ل ا, والكشف عن ار
 تستخدم ا وا  راءات أسالجب خ   من اردارة تباشرها الته الوظا ف أهل , ف ه تىت ر مناردارية

 .إ  ازات من تحقسق  تل ما تقجسل فه
, والته أشارت إل  و ود ع اة  جن الراابة "2334, ك ب"واد اتفقت هذع ال تج سة م  دراسة 

اردارية الداخالسة وتحسجن مستوى األداء ورف  الكفاسة ار تا سة فه الوزارات, كما اتفقت م  دراسة 
والته أشارت إل  و ود ع اة ذات  جن أسالجب الراابة اردارية المستخدمة " 2336أ و ماضه, "

 .اف المؤسسةفه المؤسسات الىامة وتحقجه أهد
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 :اختبار ال رضية الرابعة 4.2
أ ظمة المىالومات اردارية وواا  الفصع فه القضاسا ع اة ذات د لة إحصا سة  جن  تو د"

 "المرفوعة
 (26)جدول رقم 

 وواقع ال ص  في القضايا المرفوعة أنظمة المعلومات اإلداريةمعام  الرتباط بين 
 رقم

 المحور
القيمة  باطمعام  الرت المحور

 الحتمالية
 000. *848. أ ظمة المىالومات اردارية الراب 
 0.178سساو  " 1.15"ومستوى د لة " 148"ال دولسة ع د در ة حرية  r  اسمة 
 

 3.333حتمالسة تساو  أن القسمة ا , و 3.848, أن مىامع ا رتباط سساو  (26)ج جن ال دو  رال 
ع د مستوى د لة  ( ردسة)إحصا سة  ود ع اة ذات د لة عال  و  عمما جدل, 3.35اع من أوهه 
 .لفصع فه القضاساخجر اأ ظمة المىالومات اردارية وواا  تت  جن   0.05

 
وتىزى هذع ال تج ة إل  أن أ ظمة المىالومات اردارية أصبحت  زء أساسه فه الم ظمات, 

 وفاعالسة كفاءة زيادة وامعع من م ماق  عام ق  تىت ر كما   اح ا, مصادر من م ماق  ومصدرقا
 ., وار  از السري  لألعما  واختصار زمن الت فجذ فه مختالف ار راءاتالمختالفة اردارية األ ش ة

, الته أشارت إل  و ود ع اة  جن "2313أ و كريل, "واد اتفقت هذع ال تا ح م   تا ج دراسة 
 .ماتأ ظمة المىالومات اردارية وتحسجن األداء اردار  فه الم ظ

 
 :لخامسةاختبار ال رضية ا 5.2

 "ةوواا  الفصع فه القضاسا المرفوع أسالجب وا  راءات الىمعع اة ذات د لة إحصا سة  جن  تو د"
 (27)جدول رقم 

جراءات العم معام  الرتباط بين    وواقع الل ص  في القضايا المرفوعة أساليب وا 
 رقم

 معام  الرتباط المحور المحور
القيمة 

 تماليةالح
 000. *831. أسالجب وا  راءات الىمع الخام 

 0.178سساو  " 1.11"ومستوى د لة " 148"ال دولسة ع د در ة حرية  r  اسمة 
 

 3.333حتمالسة تساو  أن القسمة ا , و 3.831, أن مىامع ا رتباط سساو  (27)ج جن ال دو  رال 
ع د مستوى د لة  ( ردسة)إحصا سة ة عال  و ود ع اة ذات د ل عمما جدل, 3.35اع من أوهه 
 .لفصع فه القضاساخجر اأسالجب وا  راءات الىمع وواا  تت  جن   0.05
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وتىزى هذع ال تج ة إل  أهمسة التحسجن والت وير ومواكبة أخر الت ورات والمست دات بشكع 
 .مستمر, من أ ع تحقجه أهداف الم ظمة بال ودة والسرعة الم الوبة

, والته "2337الرواشدة, "ودراسة " 2312الم اصرة, "ذع الدراسة م  دراسة واد اتفقت  تا ج ه
أشارت إل  و ود ع اة  جن مواكبة أخر الت ورات والمست دات وسرعة إ  از الىمع فه المحاكل 

 .ال ظامسة فه األردن
 

 :اختبار ال رضية السادسة 6.2
هل وواادددد  الفصددددع فدددده القضدددداسا أ ددددراف التقاضدددده وممثالددددو ع اددددة ذات د لددددة إحصددددا سة  ددددجن  تو ددددد"

 "المرفوعة
 (28)جدول رقم 

 وواقع ال ص  في القضايا المرفوعة أطراف التقاضي وممثلوهممعام  الرتباط بين 
 رقم

 المحور
القيمة  معام  الرتباط المحور

 الحتمالية
 000. *689. أ راف التقاضه وممثالوهل الساد 

 0.178سساو  " 1.15"ومستوى د لة " 148"ال دولسة ع د در ة حرية  r  اسمة 
 

 3.333حتمالسة تساو  أن القسمة ا , و 3.689, أن مىامع ا رتباط سساو  (28)ج جن ال دو  رال 
ع د مستوى د لة  ( ردسة)إحصا سة عال  و ود ع اة ذات د لة  عمما جدل, 3.35اع من أوهه 
 .ه القضاسالفصع فخجر اا راف التقاضه وممثالوهل وواا  تت  جن   0.05

 
وتؤكد هذع ال تج ة أهمسة أ راف التقاضه وممثالوهل وأ     سمكن فصال ل عن عمالسة التقاضه, 

 .ودورهل كتحد المدخ ت ال امة فه  ظال التقاضه وكفاءتة
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 (29)ول رقم جد
  المتغير التابع والمتغيرات المستقلةمعام  الرتباط بين 

 رقم
 تباطمعام  الر  المحور المحور

القيمة 
 الحتمالية

 000. *787. إدارة الموارد البشرية األو 
 000. *660. ال سكع الت ظسمه الثا ه
 000. *840. الراابة اردارية الثالث
 000. *848. أ ظمة المىالومات اردارية الراب 
 000. *831. أسالجب وا  راءات الىمع الخام 
 000. *689. أ راف التقاضه وممثالوهل الساد 

 0.178سساو  " 1.15"ومستوى د لة " 148"ال دولسة ع د در ة حرية  r  اسمة 
 

عال   عمما جدل, 3.35اع منأوهه  3.333حتمالسة تساو  أن القسمة ا  (29) دو  رال  ج جن
الفصع فه  خجرتواا  ت  جن  ,3.35د لة ع د مستوى  ( ردسة)إحصا سة لة و ود ع اة ذات د 

ظمة  أ -داريةالراابة ار  -ال سكع الت ظسمه   -دارة الموارد البشرية إ)جرات المستقالة المتغسا و القضا
 .( راف التقاضه وممثالوهلأ – راءات الىمع ا  سالجب و أ -داريةالمىالومات ار

 
 :سابعةال ال رضية اختبار 7.2
تخجر الفصع فه واا   ت) المتغجر التاب   جن آراء المبحوثجن حو   إحصا سة د لة ذات فروق  تو د

الراابة  -ال سكع الت ظسمه -إدارة الموارد البشرية )م  المتغجرات المستقالة( القضاسا المرفوعة
فه (  أ راف التقاضه وممثالوهل –أسالجب وا راءات الىمع -أ ظمة المىالومات اردارية -اردارية

عدد س وات , مهالىال عالمؤه, الىمر ال   ,):غزة تىزى إل الم ال  األعال  لالقضاء بق اع 
 .(المسم  الوظسفه ,الخدمة

 
                                         حو                                                                                                                            ست ابة عج ة الدراسةافه  05.0تو د فروق ذات د لة إحصا سة ع د مستوى  1.7.2
تىزى إل   إدارية  ظر و  ة من غزة الم ال  األعال  لالقضاء بق اع فه المرفوعة قضاساواا  ال
 .ال   

 
 
 
 



 

 - 97 -  

 (31)جدول رقم 
 الجنس - "T"ر نتائج  اختبا

 وسط الحسابيمتال العدد الجنس المحور
النحراف 
 المعياري 

 t اختبار

لية
تما

لح
ة ا

قيم
ال

 

 3.284- 2.28961 4.6010 110 ذكر إدارة الموارد البشرية

 
.001 

 1.99350 5.9444 40 ا ث   

 3.857- 1.90670 4.4909 110 ذكر الهيك  التنظيمي

 
.000 

 2.47644 5.9667 40 أ ث  

 2.486- 1.93475 4.7405 110 ذكر داريةالرقابة اإل

 
.014 

 1.70619 5.6023 40 أ ث  

 445.- 2.14135 4.7189 110 ذكر داريةة المعلومات اإلنظمأ

 
.657 

 1.58805 4.8839 40 أ ث  

جراءات العم أ  ساليب وا 
 2.343- 2.01932 4.2841 110 ذكر

 

 
.020 

 1.68456 5.1219 40 ا ث  

 522.- 2.14849 4.9039 110 ذكر طراف التقاضي وممثلوهمأ

 
.603 

 1.68044 5.1000 40 أ ث  

 2.830- 1.66954 4.6232 110 ذكر اجمالي محاور الدراسة

 
.005 

 1.18499 5.4365 40 أ ث  

 (-1.981)تساو  " 148"و در ة حرية  1.15ال دولسة ع د مستوى د لة  tاسمة 

ل مس   "لىج تجن مستقالتجن T"  ختبار المقا الة (.Sig) ا حتمالسة القسمة أن( 33)ج جن  دو  رال 
مما جوضح و ود فروق مى وسة  جن است ابات  3.35وهه أاع من  3.335ور تساو  المحا

  ظر و  ة من غزة الم ال  األعال  لالقضاء بق اع فه المرفوعة القضاسا واا حو  المبحوثجن 
 – إدارة الموارد البشرية) فه المحاور" ار اث"وكا ت الفروق لصالح  , ال   تىزى إل   إدارية

 ظمة أ) ج ما ع د المحور الفرعه , (أسالجب وا  راءات الىمع – داريةالراابة ار – ال سكع الت ظسمه
و ود فروق مى وسة  عدل , ت جن( راف التقاضه وممثالوهلأ), والمحور الفرعه  (داريةالمىالومات ار

 .3.35من  أك رحجث كا ت اسمة مستوى الد لة 
 . لالقضاء عال األ الم ال  اث فه إدارات ار خت ف عدد إوسىزى ذلك إل  

 
حو   ست ابة عج ة الدراسةإفه  05.0تو د فروق ذات د لة إحصا سة ع د مستوى  2.7.2
تىزى إل   إدارية  ظر و  ة من غزة الم ال  األعال  لالقضاء بق اع فه المرفوعة القضاسا واا 
 .الىمر
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 (31)دول رقم ج
 العمر -ANOVA" التباين ألاحادي"نتائج اختبار 

 المحاور
 المتوسطات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 25أق  من  الحتمالية

 عام
 35عام إلى  25

 عام
عام إلى أق   35

عام 45من   
عام  45

 فأكثر
 001. 5.99 2.87 5.58 5.06 5.01 إدارة الموارد البشرية
 001. 5.87 3.25 4.46 5.45 4.74 الهيك  التنظيمي
 001. 6.13 4.07 5.58 5.14 3.62 الرقابة اإلدارية

 025. 3.20 3.81 5.21 4.92 3.90 أنظمة المعلومات اإلدارية
جراءات اإلدارية  025. 3.19 4.61 4.55 4.75 3.16 أساليب وا 
 000. 6.47 5.79 4.22 5.39 3.74 أطراف التقاضي وممثلوهم
 012. 3.81 4.07 4.93 5.12 4.03 اجمالي محاور الدراسة

  2.68تساو   1.15مستوى د لة ال دولسة ع د  Fاسمة 

ل مس   "األحاد  التباجن"  ختبار المقا الة (.Sig) ا حتمالسة القسمة أن( 31)ج جن  دو  رال 
مما جوضح و ود فروق مى وسة  جن است ابات  3.35وهه أاع من  3.312المحاور تساو  

  ظر و  ة من غزة عالم ال  األعال  لالقضاء بق ا فه المرفوعة القضاسا واا حو  المبحوثجن 
, "عال 35عال إل   25"وكا ت الفروق لصالح من أعمارهل تق  فه الف ة ,  تىزى إل  الىمر إدارية

 ".عال 45عال إل  أاع من  35" تالت ا الف ة الىمرية
 
عال, بارضافة إل  الت وع  35من من عج ة الدراسة أعمارهل أاع % 64أن  إل  ى ذلكوسىز  

خت ف عدد  الم ال  األعال  لالقضاء بق اع غزة,  إدارات فه ىامالجنلال الف ات الىمريةالمو ود وا 
محاور الدراسة كع حسب دراك الكافه لتقجسل لدج ل الوعه وارو  والت وع فه عدد س وات الخدمة,

 .و  ة  ظرع من خ     سىة عمال  واحتكاك  المباشر م  هذع المحاور
 

حو   فه است ابة عج ة الدراسة 05.0وى تو د فروق ذات د لة إحصا سة ع د مست 3.7.2
تىزى إل  إدارية   ظر و  ة من غزة الم ال  األعال  لالقضاء بق اع فه المرفوعة القضاسا واا 

 .المؤهع الىالمه
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  (23)جدول رقم 

 لمؤه  العلميا -ANOVA" التباين ألاحادي"نتائج اختبار 

 المحاور
 قيمة المتوسطات

"F" 
مة القي

 بكالوريوس دبلوم توجيهي فأق  الحتمالية
 984. 02. 4.78 4.94 4.97 إدارة الموارد البشرية
 240. 1.44 5.92 5.29 4.71 الهيك  التنظيمي
 075. 2.64 6.70 5.29 4.80 الرقابة اإلدارية

 428. 85. 5.87 4.93 4.67 أنظمة المعلومات اإلدارية
جراءات اإلدارية  295. 1.23 5.66 4.77 4.38 أساليب وا 
 013. 4.47 7.04 5.50 4.70 أطراف التقاضي وممثلوهم
 137. 2.02 5.99 5.12 4.71 اجمالي محاور الدراسة

 2.68تساو   1.15مستوى د لة ع د ال دولسة  Fاسمة 
 

 ل مس  "األحاد  التباجن"  ختبار المقا الة (.Sig) ا حتمالسة القسمة أن( 32)ج جن  دو  رال 
مما جوضح عدل و ود فروق مى وسة  جن است ابات  3.35من  أك روهه  3.137المحاور تساو  

  ظر و  ة من غزة الم ال  األعال  لالقضاء بق اع فه المرفوعة القضاسا واا حو  المبحوثجن 
ت جن  ,(أ راف التقاضه وممثالوهل),  ج ما ع د المحور الفرعه مؤهع الىالمهتىزى إل  ال إدارية

 ".بكالوريو "وكا ت الفروق لصالح  1.15حجث كا ت اسمة الد لة أاع من  ,وق مى وسةو ود فر 
 

من حمالة البكالوريو  ومؤهالون % 73.3وسىزى ذلك أن أغالب الىامالجن فه المحاكل ال ظامسة 
المحامجن هل من حمالة أكادسمساق, وأن غال سة الموظفجن الذجن جتصالون مباشرة بالمرا ىجن و 

 .البكالوريو 
 

فه است ابة عج ة الدراسة حو   05.0تو د فروق ذات د لة إحصا سة ع د مستوى  4.7.2
تىزى إل   إدارية  ظر و  ة من غزة الم ال  األعال  لالقضاء بق اع فه المرفوعة القضاسا واا 
 .دمةس وات الخعدد 

  (22)جدول رقم 

 وات الخدمةعدد سن -ANOVA" التباين ألاحادي"نتائج اختبار 

 المحاور
 المتوسطات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 3 أق  من الحتمالية

 سنوات
سنوات إلى أق   3

سنوات 6من   
سنوات إلى أق   6

سنوات 11من   
سنوات  11

 فأكثر
 000. 7.31 6.54 4.12 5.32 5.14 إدارة الموارد البشرية
 002. 5.19 4.95 4.13 5.66 5.29 الهيك  التنظيمي
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 011. 3.82 5.74 4.86 5.24 3.89 داريةالرقابة اإل
 021. 3.34 5.83 4.69 4.79 3.88 أنظمة المعلومات اإلدارية
جراءات اإلدارية  007. 4.22 5.57 4.43 4.60 3.45 أساليب وا 
 005. 4.38 6.36 4.86 4.78 4.29 أطراف التقاضي وممثلوهم
 003. 4.83 5.83 4.51 5.07 4.32 اجمالي محاور الدراسة

 2.68تساو   1.15مستوى د لة ع د ال دولسة  Fاسمة 
 

ل مس   "األحاد  التباجن"  ختبار المقا الة (.Sig) ا حتمالسة القسمة أن( 33)ج جن  دو  رال 
مما جوضح و ود فروق مى وسة  جن است ابات  3.35من  أاعوهه  3.333المحاور تساو  

  ظر و  ة من غزة   األعال  لالقضاء بق اعالم ال فه المرفوعة القضاسا واا حو  المبحوثجن 
 ".فتكثر س وات 13"وكا ت الفروق لصالح الف ة  ,عدد س وات الخدمةتىزى إل   إدارية

 

وسىزى ذلك إل  ت وع عدد س وات الخدمة لالىامالجن  جن اردارت حجث أن   سىة الىمع الف سة 
 . المتخصصة  فه الم ال  األعال  لالقضاء تحتاج إل  تراكل خ رات

 

فه است ابة عج ة الدراسة حو    05.0تو د فروق ذات د لة إحصا سة ع د مستوى   5.7.2
 تىزى إل  ظر إدارية  و  ة من غزة بق اع الم ال  األعال  لالقضاء فه المرفوعة القضاسا واا 

 .المسم  الوظسفه
  (23)جدول رقم 

 مى الوظي يالمس -ANOVA" التباين ألاحادي"نتائج اختبار 

 المحاور
 قيمة المتوسطات

"F" 
القيمة 
 أخرى  رئيس قسم رئيس قلم مدير دائرة مدير عام الحتمالية

 184. 1.57 5.14 4.59 4.23 6.46 4.78 إدارة الموارد البشرية
 012. 3.34 5.41 4.25 4.41 3.92 6.67 الهيك  التنظيمي
 083. 2.12 4.76 4.98 5.05 6.75 5.64 الرقابة اإلدارية

 385. 1.05 4.77 4.53 4.74 5.97 5.82 أنظمة المعلومات اإلدارية
جراءات اإلدارية  082. 2.11 4.25 4.58 4.64 6.23 5.50 أساليب وا 
 002. 4.57 4.71 4.79 5.52 7.68 5.43 أطراف التقاضي وممثلوهم
 130. 1.81 4.84 4.62 4.77 6.17 5.64 اجمالي محاور الدراسة

 2.68تساو   1.15مستوى د لة ع د ال دولسة  Fاسمة 
 

ل مس   "األحاد  التباجن"ر  ختبا المقا الة (.Sig) ا حتمالسة القسمة أن( 34)ج جن  دو  رال 
مما جوضح عدل و ود فروق مى وسة  جن است ابات  3.35من  أك روهه  3.133المحاور تساو  
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  ظر و  ة من غزة األعال  لالقضاء بق اعالم ال   فه المرفوعة القضاسا واا حو  المبحوثجن 
, والمحور الفرعه  (ال سكع الت ظسمه) ج ما ع د المحور الفرعه  المسم  الوظسفه,تىزى إل  إدارية 

, ت جن و ود فروق مى وسة حجث كا ت اسمة مستوى الد لة أاع من (أ راف التقاضه وممثالوهل)
 ".الدا رة مدجر"ت ع  "مدجر عال"وكا ت الفروق لصالح  ,3.35

 
وتىزى هذع الفروق والته كا ت لصالح المدجر الىال فه محور ال سكع الت ظسمه إل  أن المدراء 
الىامون   سىة عمال ل ت ىال ل أكثر إلماماق وا   عاق فسما جتىاله  تصمسل وتىدجع ال ساكع التظسمسة 

محور أ راف التقاضه  أما الفروق الته كا ت لصالح مدجر الدا رة فه. ومشاكال ا وا عادة هسكالت ا
وممثالوهل فتىزى إل  أن مواى ل الوظسفه ارشرافه ج ىال ل م الىجن أكثر من خ   التقارير 

 .اردارية الواردة إلج ل أو الته جتل رفى ا عن الىمع
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 رابعل ص  الا
 النتائج والتوصيات

 
 
 .مقدمة .1

 .نتائج الدراسة .2

 .توصيات الدراسة .3

 .رحةالدراسات المقت .4
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 والتوصيات النتائج
 

 :مقدمة. 1
كذلك و  الدراسة, هذع خ   من إلج ا التوصع تل الته ال تا ج ألهل مالخصاق  الفصع هذا جتضمن

 الضىف  قاط ومىال ة القوة  قاط تىزيز فه تساهلس والته ال تا ج ضوء عال  المقترحة التوصسات
 ال  األعال  فه المواا  القضاسا المرفوعة   ويروت لتحسجن المر وة األهداف تحقجه أ ع من

تكون ه اك سرعة فه ا  از مىام ت المرا ىجن وزيادة الثقة بالقضاء,  بحجثلالقضاء بق اع غزة, 
 .وا ع اء كع ذ  حه حق 

 
 :نتائج الدراسة. 2

 ةالسابق بالدراسات ورب  ا ال تا ج وتفسجر عرض تل واد من ال تا ج, م موعة إل  الدراسة خالصت
 :أهم ا استخ ص سجتضمن الفصع هذا أما الثالث, الفصع فه بشكع مفصع الى اة ذات
فه حصا سة  جن واا  الفصع فه القضاسا المرفوعة   تو د ع اة ذات د لة إ ج ت الدراسة أ  1.2

الراابة  -ال سكع الت ظسمه -إدارة الموارد البشرية)والمتغجرات  ال  األعال  لالقضاء الم
أ راف التقاضه  –أسالجب وا  راءات الىمع  -مة المىالومات ارداريةأ ظ –اردارية 
 (.وممثالوهل

 
 در ة م خفضة  فه  تتثجرل ا  فه وضى ا الحاله إدارة الموارد البشرية  ج ت الدراسة أن 2.2
 :الىامالجن كالتالهوكا ت ال تا ج من و  ة  ظر , الفصع فه القضاسا تتخجر
ل  التمججز فه م ح الحوافز إ, وير   ذلك المتب  وافزه اك عدل رض  شدجد عال   ظال الح .1

 .لالىامالجن
 .ه اك تمججز فه  ت  جه  ظال الىقوبات عال  الىامالجن فه المحاكل  .2

 
 در ة م خفضة فه تتخجر  أن ال سكع الت ظسمه فه وضى  الحاله ل  تتثجر ج ت الدراسة  3.2

 :كالتاله من و  ة  ظر الىامالجنت ال تا ج وكا , القضاساالفصع فه 
  سحتو  عال     أباستمرار, كما    ىتال سكع الت ظسمه غجر مىتمد وغجر واضح و  جتل مرا .1

 .تحدجد واضح وداجه ل مس  الوظا ف
 .عباء الىمعدارية غجر م اسبة ألالوحدات الوظسفسة والمستوسات ار عدد .2
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در ة م خفضة فه تتخجر   تتثجر االحاله ل  ادارية فه وضى أن الراابة ار  ج ت الدراسة  4.2
 :من و  ة  ظر الىامالجن كالتاله ال تا جوكا ت , فصع فه القضاساال
 .داء الىامالجنأدوات الراابة الحدجثة لمتابىة أه اك اصور فه استخدال  .1
 . الموظفجن ىالسا فه ت مسة الراابة الذاتسة لددارة الىه اك عدل اهتمال من ار .2
 .عال  عمع المحاكل ة  ات المختصخار سة م تظمة من ال   تو د راابة .3

 
فه   در ة م خفضة دارية فه وضى ا الحاله ل ا تتثجر ظمة المىالومات ارأأن  ج ت الدراسة  5.2

 :من و  ة  ظر الىامالجن كالتالهال تا ج  وكا ت, تتخجر الفصع فه القضاسا
من الم رم جن دارية, و  جو د عدد كاف  ظمة المىالومات ارتدارية مختصة بإ  تو د وحدة  .1

 .والمحالالجن لال ظل
 .لكترو سةمالجن عال  استخدال  ظل الحوسبة اره اك ضىف فه تدريب الىا .2
ال ظال فه تصمسل  دجثة ومت ورة, و  سشارك مستخدمودارية حإ ظمة مىالومات أ  تتوفر  .3

 وت وير ال ظل وال رم سات
ل  تا ج  ظل المىالومات تل تقجسال رم سات المستخدمة   تغ ه كافة  شا ات الىمع, و  ج .4

 .داريةار
 .شبكة المىالومات المستخدمة   تىتمد عال  التق سات الحدجثة .5
مىممة غجر اواعد ال سا ات   تزود المىالومات بالسرعة والداة الم الوبة, وغجر متاحة و  .6

 .لال مس 
 
فه  ضة در ة م خف  راءات الىمع  فه وضى ا الحاله ل ا تتثجرا  سالجب و أأن  ج ت الدراسة  6.2

 :من و  ة  ظر الىامالجن كالتاله ال تا ج وكا ت, تتخجر الفصع فه القضاسا
 ةتصرشاد  موحد جوضح سجر الدعوى المد سة و  تقول ال  ات المخإ راءات إ  جو د دلجع  .1

 . راءات الىمعا  سالجب و أل فه المحاكل بالت وير المستمر
لداخاله لالمكاتب وت ظسم ا وترتج  ا   ن التصمسل األىمع فه المحاكل غجر م اسبة حجث  ج ة ا .2

 . راءات الىمعا  سالجب و أب م  جت اس
بحاث لالخروج  توصسات ومقترحات تتىاله  إ راءات ه اك اصور فه عمع الدراسات واأل .3

 .الىمع
 راءات الىمع إلسات تبسسط آدوات سشارك فج ا الىامالجن ت ااش   جتل عقد ورشات عمع و  .4

 .  ازوسرعة ار



 

 - 135 -  

  در ة م خفضة راف التقاضه وممثالوهل  فه وضى ل الحاله ل ل تتثجر أن دراسة أ ج ت ال 7.2
 :من و  ة  ظر الىامالجن كالتاله ت ال تا جوكا , فه تتخجر الفصع فه القضاسا

 .ه اك عدل رضا من المحامجن والمرا ىجن عن الخدمات القضا سة المقدمة .1
 .والقوا جن المتبىة ظمة المرا ىجن وعه اا و ه ب  سىة األ   جو د لدى .2

 
لىج ة در ات تقدجر أفراد ا متوس ات  جن حصا سة ذات د لة إ فروق  و ود سةاالدر  ج ت  8.2

 :بق اع غزة وذلك كالتاله   ال  األعال  لالقضاءالم لواا  القضاسا المرفوعة فه
رة إدا)تىزى إل  ال    فه المحاور  فراد الىج ةأوق ذات د لة إحصا سة فه  تقدجر تو د فر  .1

, وكا ت (أسالجب وا  راءات الىمع – اابة ارداريةالر  –ال سكع الت ظسمه –وارد البشريةالم
 ".ار اث"لصالح 

الدراسة تىزى إل   الىج ة فه  مس  محاور حصا سة فه  تقدجر أفرادإتو د فروق ذات د لة  .2
 ".35عال إل  أاع من  25"الىمر, وكا ت لصالح الف ة 

فه تىزى إل  المؤهع الىالمه  صا سة فه  تقدجر أفراد الىج ةحإتو د فروق ذات د لة   .3
  ".بكالوريو ال" , وكا ت لصالح( راف التقاضه وممثالوهلأ)المحور 

تىزى إل   الىج ة فه  مس  محاور الدراسة حصا سة فه  تقدجر أفرادإلة تو د فروق ذات د  .4
  ".س وات فتكثر 13"عدد س وات الخدمة, وكا ت لصالح الف ة 

فه  المسم  الوظسفهتىزى إل  حصا سة فه تقدجر أفراد الىج ة إ د فروق ذات د لة تو   .5
 ".مدجر دا رة"و" مدجر عال", وكا ت لصالح (أ راف التقاضه وممثالوهل-ه ظسمال سكع الت)

 
 :توصيات الدراسة. 3

ه شت  ا تحسجن واا  الفصع ف من والته التوصسات, ألهل عرضاق  دراسةال من ال زء هذا جتضمن
 ,القوة  قاط بق اع غزة, وذلك عن  ريه تىزيز الم ال  األعال  لالقضاءالقضاسا المرفوعة فه 

 :جاله ولذلك تل تقسسل التوصسات كما, توصالت إلج ا الدراسة   قاط الضىف الته ومىال ة
 

 : رتقاء بإدارة الموارد البشريةتوصيات لل  1.3
ن وسش   عال  فز  جن الىامالجوات  جه الحفه  ةضمن المساوا ت وير  ظال حوافز فىا  وم  ل س .1

 .داء وسحقه رضا الىامالجنالتمجز فه الىمع واأل
والمحاسبة والىقوبات والحرص عال  ضمان الىدالة  ةه م دأ الشفافسة فه  ظال المساءلت  ج .2

 .وعدل التمججز  جن الىامالجن
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 :رتقاء بالهيك  التنظيميتوصيات لل  2.3
لالقضاء جتل   عالافه م  م ال واختصاصات الم ال  األه جتو اعتماد هسكع ت ظسمه واضح وداج .1

ة فلكع وظسوصف واضح  , وسشمع عال مرا ىتة باستمرار بما جت اسب م  التغجرات فه الىمع
 .بشكع بىجد عن الغموض وا لتبا 

واختصاصات ا بشكع واضح  داريةات الت ظسمسة وارأن سىك  ال سكع الت ظسمه  مس  المستوس .2
  .هداف اأ م  م  بىض ا البىض و ون اختصاصات الوحدات الت ظسمسة متوافقة ن تكأوداجه, و 

أن سكون توزي  الموارد البشرية فه الم ال  عال  الوحدات الت ظسمسة الته جتكون م  ا ال سكع   .3
 .الت ظسمه م اسباق وم رراق 

درت ا أن سكون وصف م ال الوحدات الت ظسمسة  واضحاق ويال ه المت البات األساسسة لالوحدة وا .4
عال  أداء م ام ا بشكع فاعع دو ما تكرار أو تداخع فه الم ال والمسؤولسات  جن الوحدات 

تصا   جن المستوسات اردارية المختالفة وكذلك أن تكون الى اات وخ وط ارالت ظسمسة, 
 .واضحة وبما سحقه فاعالسة وكفاءة أداء الوحدات لم ام ا

 
 :ةداريرتقاء بالرقابة اإلتوصيات لل  3.3
 .دوات الراابة الحدجثة فه م ا  الراابةأا هتمال  توظجف  .1
 .ت مسة الراابة الذاتسة لالىامالجن عن  ريه التاكجد عال  دعل الوزاع الدج ه لدج ل .2
 .تفىجع دور الراابة الخار سة عال  المحاكل ال ظامسة فه ا اع غزة .3

 
 :داريةرتقاء بأنظمة المعلومات اإلتوصيات لل  4.3
مكا سات البشرية من المختصجن والف ججن مختصة   ظل المىالومات ورفدها باررية داإ  اء وحدة  .1

 .والمحالالجن بما جت اسب م  ح ل الىمع
حدث الت ورات فه  ظل أ  ع ل عال  ا  ال ظل و  هرات التدري سة الم تظمة لمستخدمعقد الدو  .2

 .ع مى ات ل فه التىامءتخدمة وتدري  ل عالج ا لزيادة كفادارية المسرالمىالومات ا
 ا لالمستخدمجن من خ     اء اواعد ال سا ات والمىالومات الحدجثة لدعل  شا ات الىمع وتىمسم .3

فع استخدام ا فه م ا  لكترو ه بما جتوافه م  احتسا ات ل الوظسفسة وبشكع سكالوصو  ار
 .ن تتمجز بالداة والموضوعسة والسرع أالىمع عال  

 .رعة ا تصا ا هتمال  توفجر شبكات حدجثة تمتاز بس .4
دارية المحوسبة   مة المىالومات اروالت ورات التك ولو سة فه م ا  أاستغ   ال ااات ال ا الة  .5

   زة الحدجثة وال رم سات الم ورةاستخدال األو لم ال  وتوظسف ا فه حوسبة  مس   شا ات ا
 .ستمراراويتل تقجسل  تا   ا ب
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خدمات الته تقدم ا من خ   ن  ودة الدارية المحوسبة فه تحسجهمسة  ظل المىالومات ارأ  .6
 .ست ابة ل البات المرا ىجنخ اء وسرعة ا دارية وتقالجع األ  از المىام ت ارإسرعة 

دارية المحوسبة فه عمالسة تصمسل  ظل المىالومات ارشراك الىامالجن والمستخدمجن إة ضرور  .7
 .وت ويرها

 
 :جراءات العم ا  رتقاء بأساليب و توصيات لل  5.3
 . راءات موحد ومىمل جوضح سجر الدعوى المد سةإلجع صدار دإ .1
 . راءات الىمع وت ويرها بشكع مستمرإ سسجر ظمة والالوا ح والىمع عال  تعادة دراسة األإ  .2
دارات فه تسري  ا  راءات وتقدسل التس س ت لالىامالجن همسة توزي  وترتجب المكاتب وارأ  .3

 .والمرا ىجن
عمالسة اتخاذ القرارات ومىال ة المشك ت من خ    رف  مستوى در ة مشاركة الىامالجن فه .4

راء والمقترحات  داء اآلإرش الىمع وال دوات وتش ىج ل عال  عقد الالقاءات الدورية الم تظمة وو 
 .مالهعسالجب الىمع ومشك ت  من واا  أحو  

 سالجب الىمع والتوصساتأسات الىالمسة الت  تت او  مشك ت ا هتمال  إ راء البحوث والدرا .5
 .الى  سة ل ا

 
 :هميرتقاء بأطراف التقاضي وممثلتوصيات لل  6.3
ع مسة المتاحة,  ىجن من خ   استخدال الوسا ع اررف  مستوى الوعه القا و ه لدى المرا .1

 ظمة والقوا جن المتبىة, ل  شرح األإت المتخصصة ال ادفة ع مسة والدورياصدار ال شرات ارا  و 
 .الرياد  فه حماسة واستقرار الم تم  عال  لالقضاء ودور ع  ازات الم ال  األإ راز ا  و 
بالسرعة الم الوبة, وتوفجر لوا ح   از مىام ت ل تحسجن الخدمات المقدمة لال م ور رت وير و  .2

 .ل  كسفسة الحصو  عال  الخدماتإرشادسة إ
 

 :توصيات عامة  7.3
فه الىدجد من  بقت    بحاث والدراسات الخاصة  إدارة الدعوى المد سة كت ربة  ا حةعمع األ .1

 راءات التقاضه إلقضاسا وتس جع    سة لى ج مشكالة تتخجر الفصع فه االدو  الىربسة واأل
 .فه المحاكل ال ظامسة فه ا اع غزةمكا سة ت  سق ا ا  و 
 .تفىجع  ظال التسوسة القضا سة .2
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 دد الىامالجنستثمار الموارد البشرية المتاحة وت ويرها, والىمع عال  زيادة عاكثر بأهتمال ا  .3
عال  كثر أضغوط الىمع الجومسة, والتركجز أعداد القضاسا و  بما جت اسب م  تزاجد والقضاة

  .حتسا ات الىمعاتدري  ل بما جتوافه م  
همسة ت وير ال  سة التحتسة ل مس  المحاكل فه ا اع غزة, وتوفجر مبا ه  دجدة  م اسبة أ  .4

 .وم  مة ل  سىة الىمع وخدمة المرا ىجن
دار  ل  ت وير ال  از ارإكثر أاع غزة ج مو ويزدهر ولك ة بحا ة ء ال ظامه فه ا القضا .5

 .دار  ص ح ارارمن خ   ت فجذ  رامج 
ت الراابة الداخالسة فه ا هتمال  ت وير ع اات التىاون والت سجه وتضافر ال  ود  جن وحدا .6

 .عال  لالقضاء والراابة الخار سة خاصة فه وزارة الىد الم ال  األ
الثورة الرامسة  دراك التتثجر ال ا ع لالت ورات المت حقة فه تك ولو سا و ظل المىالومات فه ظعإ .7

مكا سة ت  جه إستراتج سات وبحث سل السساسات وارن تقول  ر أالىالسا  ةدار مما جو ب عال  ار
 .ق اع غزةالم ال  األعال  لالقضاء بلكترو سة فه دارة ارار

ثع  قابة المحامجن عال  توفجر المزيد من الدورات ختصاص مسى    ات ارج ب أن ت .8
 .وورشات الىمع لرف  كفاءة المحامجن, خاصة ال دد م  ل

 
 :الدراسات المقترحة. 4 

 :سقترح الباحث الدراسات التالسة وتوصسات  تا ج من س ه ما ضوء عال 
مكا سة ت  جه أسالجب وا  راءات عمع مت وعة دراسة .1  . دوى وا 
 .وسة القضا سة فه سرعة الفصع بالقضاسادور  ظال التسدراسة  .2
 . لدو  الم اورةق اع غزة واب الفصع فه القضاسا المرفوعةدراسة مقار ة  جن واا   .3
 .واا  اردارة ارلكترو سة وتتثجرها عال  تحسجن الخدماتدراسة  .4
 .إدارة الدعوى المد سة وت  سقات ا عال  المحاكل ال ظامسة فه ا اع غزة .5
 .اردارية فه الرف  من فىالسة الفصع بالقضاسا المرفوعةدور  ظل المىالومات  .6
 .واا  تخ سط الموارد البشرية فه الم ال  األعال  لالقضاء .7
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 عـراجـلمالمصادر وا
 

 .القرآن الكريم .1
 

 :القوانين واللوائح .2
 (.2333)المىد  لس ة ( 2332)القا ون األساسه الفالس ج ه لس ة  .6
 (.2332)ة لس ( 1)اا ون السال ة القضا سة رال  .7
 (.2331)لس ة ( 5)اا ون تشكجع المحاكل ال ظامسة رال  .8
 (.2331)لس ة ( 2)اا ون أصو  المحاكمات المد سة والت ارية رال  .9
 (.2336)لس ة ( 3)اا ون المحكمة الدستورية رال  .13
 (.2311)لس ة ( 3)اا ون القضاء الشرعه رال  .11
 (.2339)دلجع ار راءات الموحد ألا ل المحاكل ال ظامسة س ة .12

 :المراجع العربية .3
 الكتب:أولا 
 دار صادر لال ب  وال شر: , ل  ان1, ط14, الم الد "معجم لسان العرب", (1993)ا ن م ظور. 
 صول المحاكمات بمقتضى قانون أ: لمحاكمات المدنيةصول اأ", (1971) و الوفا, احمدأ

 ., الدار المصرية لال باعة وال شر1, ط"المدنية اللبناني
 3, ط"تعريد الدعوى ونظرية األحكام في قانون المرافعات", (1977), أحمدأ و الوفا ,

 .م شاة المىارف: ارسك درية
 المؤسسة : , ل  ان2, ط"إدارة الموارد البشرية وك اءة األداء التنظيمي", (2333) ربر, كامع

 .ال امىسة لال شر والتوزي 
 الدار :ارسك درية ,"ساسيةيم األهالم ا: نظم المعلومات اإلدارية", (2333)البكر , سو سا 

 .ال امىسة
 الوجيز في شر  قانون األصول المدنية والتجارية ال لسطيني", (2332)التكرور , عثمان" ,

 . امىة القد : , فالس جن1ط
 دارة منظمات األعمال", (2335) اد الرب, سجد دمحم منهج متكام  في إطار ال كر : تنظيم وا 

 .م بىة الىشر  : ارسماعجالسة ,"اإلداري التقليدي والمعاصر
 م بىة  امىة القد  : , األردن"أ ظمة المىالومات اردارية", (2337) امىة القد  المفتوحة

 .المفتوحة
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  م بىة أ  اء : , فالس جن2ط ,"القواعد المنهجية لبناء الستبيان", (2313)ال ر او , زياد
 .ال راح

 دار وا ع لال شر: , عمان1, ط"لمدنيةدارة الدعوى اإ", (2335) ودة, دمحم  صر الدجن. 
 دار ال داسة: , األردن, عمان"اردارة ارلكترو سة", (2312)حامد, فداء محمود. 
  مؤسسة الوراق لال شر: األردن, عمان ,"مناهج البحث العلمي", (2336)الحمدا ه, موفه. 
   مىسة عما  : , األردن, عمان1, ط"الدعوى من البداية إلى النهاية", (1968)الخمرة, أ 

 .الم اب  التىاو سة
 عمان2, ط"تخصص نظم المعلومات اإلدارية: إدارة الموارد البشرية", (2335)رباسىة, عاله , :

 .دار الصفاء لال شر والتوزي 
 الدار الىالمسة الدولسة ودار الثقافة : , عمان1, ط"علم المعلومات", (2338)الصباغ, عماد

 .لال شر والتوزي 
 م هومه : البحث العلمي", (2331)د , ع د الرحمن وع د الحه, كاجدع جدات, ذواان وع

 .دار الفكر لال شر والتوزي : األردن, عمان, "أدواته وأساليبه
 دار : , عمان1ط, "السلوك التنظيمي في منظمات األعمال", (2332)الىمسان, محمود سالمان

 .وا ع لال شر
 صول المحاكمات المدنية نون أالوسيط في شر  قا", (2333)عساد, مص ف  ع د الحمجد

 ., غزة1, الكتاب األو , ط"2111لسنة  2والتجارية رقم 
 ال زء األو , "صول المحاكمات المدنية والتجاريةالوجيز في أ", (2312)الفرا, ع د ه خالجع ,

 .مكتبة القد : , غزة1ط
 ال زء الثا ه, "يةصول المحاكمات المدنية والتجار الوجيز في أ", (2314)الفرا, ع د ه خالجع ,

 .مكتبة القد : , غزة1ط
 األردن3, ط"صول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائيأ", (1988)القضاة, مفالح عواد ,  :

 .مكتبة دار الثقافة لال شر والتوزي 
 دا رة الكتب : , عمان1, ط"إدارة الدعوى المدنية", (2333)القضاو ة, أحمد وك اجرية, ولجد

 .الو  سة
  ,األردن, 1ط ,"نظم المعلومات اإلدارية", (2335)عامر إ راهسل وال  ا ه, ع ء الدجنا دل ه ,

 .دار المسجرع لال شر والتوزي : عمان
 جراءات العم ", (2332)الالوز , موسه  .دار وا ع لال شر: , ارسك درية1ط ,"التنظيم وا 
 المركز : , عمان1ط ,"تحلي  السلوك التنظيمي", (1995)المدهون, موس  وال زراو , إ راهسل

 .الىربه لالخدمات ال امىسة
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 الواضح في شر  قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ", (2336)مشااه, حسجن
 .المكتبة ال امىسة: ,  ا ال 1, ط"ال لسطيني

 دار ال  ضة الىربسة: , القاهرة"ردنينون القضاء األ الوسيط في قا", (2338)واله, فتحه. 

 :العلميةمجالت والالدوريات :ثانياا 
 واقع وآثار استخدام أنظمة المعلومات المحوسبة", (2332)األعر ه, عاصل وعاله, ع و ة :

, (22), الم الة الىربسة لإلدراة, مج"نيةرديم األ دراسة ميدانية في مركز وزارة التربية والتعل
 .65, ص(1)ع

 ى األداء الوظي ي في أثر جودة المعلومات اإلدارية في رفع مستو ", (2335)البشابشة, سامر
, (21)م الة المحاسبة واردارة والتتمجن, عمان, مج ,"الضمان الجتماعي األردني مؤسسة

 (.1)ع
 اإلصال  اإلداري في األردن دراسة استطالعية من وجهة ", (2333)الىكش, فوز  ع د ه

 (.2), ع(19)مج, مجلة جامعة دمشق, "نظر العاملين في الجهاز الحكومي

 تطور الهياك  التنظيمية للوزارات ال لسطينية في قطاع غزة " ,(2337)  جع ,الالوحو  ما د ,الفرا
مج  غزة,, (سالسالة الدراسات ا  سا سة) ارس مسة ال امىة  الةم ,"وأثره على الك اءة اإلدارية

 2337, جو س  536ص-461, ص(2), ع(15)
ISSN 1726-6807, http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/ 

 م الة ش رية تصدر عن  قابة المحامجن األرد ججن, (1982)م الة  قابة المحامجن األرد ججن ,
 .565/82رد سة الصادر فه الدعوى الحقواسة رال عمان, ارار محكمة التمججز األ

 : الدكتوراة والماجستيررسائ  : ثالثاا 
  ,داري داء اإلدارية في تحسين األإلعالقة نظم المعلومات ا", (2313)أسمن دمحم أحمدأ و كريل :

, رسالة ما ستجر,  امىة "بالتطبيق على المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة ةدراسة ميداني
 .األزهر, غزة

 نقطاع سير الدعوى المدنية في ظ  القانون إ", (2339)حمد ه, سا د وحجد كامع
 ., رسالة ما ستجر ,  امىة ال  اح, فالس جن"ةراسة مقارند-ال لسطيني

 رسالة دكتوراة, "دارة الدعوى المدنية في النظام القضائيإ", (2313)الرواشدة, دمحم  صر ,
 . امىة عمان الىربسة لالدراسات الىالسا, عمان, األردن

  الثقافةدار : , عمان1, ط"صول المحاكمات المدنيةشر  قانون أ", (2339)الى ود , عبا. 
 األسس وتطبيقاتها في األنشطه القتصادية واألمنية: اإلدارة", (2333)عشماو , سىد الدجن", 

 .أكادسمسة  اجف لالىالول األم سة, الرياض

http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/
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 ألحكام القانون  دارة الدعوة المدنية وتطبيقاتها العملية وفقاا إ", (2312)م د ولجد, ع ا", 
 .دنا ر  وسط, امى  الشرق األ, رسالة ما ستجر

 دارية المحوسبة في عملية صنع القرارات اإلدور نظم المعلومات ", (2334)غ سل, ماهر أحمد
 .ال امىة ارس مسة, غزة, فالس جنرسالة ما ستجر,  ,"في بلديات قطاع غزة

   رسالة  ,"التنظيمي ءأثر ببيئة العم  الداخلية على الول", (2332)القح ا ه, دمحم عال  ما
 .جف لالىربسة لالىالول األم سة, الرياضما ستجر,  امىة  ا

 دراسة ميدانية -قع الرقابة الداخلية في القطاع الحكومياو ", (2334)ك ب, سىجد جوسف: 
 .س مسة, غزة, رسالة ما ستجر, ال امىة ار"وزارات السلطة الوطنية ال لسطينية في قطاع غزة

 رسالة "في فلسطين دور القضاء في تعزيز الحكم الرشيد", (2314) صر ه, أشرف ,
 .ما ستجر, أكادسمسة اردارة والسساسة لالدراسات الىالسا, غزة

 التقاريرالدراسات و : رابعاا 
 في قطاع  ةساليب الرقابة في المؤسسات العامأمدى فعالية " ,(2336)أ و ماضه, كامع

الت ارة,  سرا جاله, كالسةار سحاب ت مسة وت وير ا اع غزة بىد ارمؤتمر دراسة مقدمة ل, "غزة
 .2336ف راجر  14-13غزة, فه الفترع من ال امىة ا س مسة, 

http://commerce.iugaza.edu.ps/LinkCl...%3D&tabid=8139 
 داء المحاكم إستطالع رأي حول أ", (2313)تخاذ القرارات ودعل إالىامة لمركز المىالومدارة ار

 .غزةوزارة التخ سط,  ,"النظامية في قطاع غزة
  2315تقرير أعما  المحاكل ال ظامسة عن ش ر  وفم ر لىال. 
  2312-2338تقرير الم ال  األعال  لالقضاء حو  أعما  المحاكل فه غزة من. 
 2314, 2313حو  إ  ازات وفىالسات المحاكل لىال  التقرير الس و  لالم ال  األعال  لالقضاء. 
 رؤية : المنظمات األهلية ال لسطينية في المرحلة الراهنة دور", (2313)ع د الرحمن, دمحم

 .وراة بحث, مؤسسة المالتق  الىالمه ,"أوسع لعملية اإلصال 
 الحالو  ال دجالة, وراة عمع مقدمة إل   دوة "دارة القضائية للدعوى اإل", (1999)الفريه األرد ه :

 .1/4/1999ضمن  ر امج التباد  القا و ه األرد ه األمريكه, الت  أاسمت فه عمان, 
 لبيان : سلسلة المرصد القانوني", (مساواة)المركز الفالس ج ه رستق   المحاماة والقضاء

, 2312, األعداد الصادرة فه الس وات, "الثابت والمتغير في وضع العدالة في فلسطين
2313, 2314.http://www.musawa.ps/1/ar_page.php?id=p2p36ja905538y1rq0nwl21 

 

http://commerce.iugaza.edu.ps/LinkClick.aspx?fileticket=YwtphNWTihY%3D&tabid=8139
http://www.musawa.ps/1/ar_page.php?id=p2p36ja905538y1rq0nwl21
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 مواقع الكترونية: خامساا 
 2315موا  الم ال  األعال  لالقضاء, غزة, س تم ر             http://www.hjc.gov.ps/ar/ 
 2315موا  ال سابة الىامة, غزة, س تم ر                        http://www.gp.gov.ps/ar/ 
 2315موا  وزارة الىد , غزة, س تم ر                                        www.moj.ps 
  ,2115مجلة األحكام العدلية ال لسطينية http://www.moj.ps/images/majallatalhkam.pdf
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 قـــــــــــالمالح
 

 

 

 (1) رقم ملحق
 االتساق الداخلي لفقرات االستبانة

 

 
 (2)رقم ملحق

 المحكمين قايمة بأسماء
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  (1) مرق لحقم
 
 المحكمين قائمة بأسماء

 مكان العم  سماإل رقم

 .اسات الىالسار س  أكادسمسة اردارة والسساسة لالدر  دمحم المدهون .د .1
 .ال امىة ارس مسةأستاذ مساعد, كالسة الت ارة,  أكرل سمور.د .2
 .ال امىة ارس مسةأستاذ مشارك, كالسة الت ارة,  سامه أ و الرو .د .3
 .ال امىة ارس مسة ا ب عمجد التىالسل المستمر,  وسسل ال  جع.د .4
 عال الم ال  التشريىه ر س  المى د الىاله لالقضاء, أمجن  افذ المدهون .د .5
 .دجوان الموظفجن الىال, أكادسمسة اردارة والسساسة   جع الالوح.د .6
 .ااضه محكمة عالسا, الم ال  األعاله لالقضاء أشرف  صر ه.المستشار .7
  امىة األاص , دجوان الموظفجن الىال-محاضر إحصاء أشرف أ و سمرة. أ .8
9. 
13. 

 محه الدجن ا س ع.أ
 .دا رة التخ سط والت وير, وزارة الىد  حمدس  محمود. ل

 . مدجر المكتب الف ه, الم ال  األعال  لالقضاء ساسر  صار.أ .11
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 (2) رقم ملحق
             

 غزة-اإلسالمية الجامعة
 شـئـون البــحث الـعلمـــي

 ـاـــــــــعليـال ـاتـــــدراسوالــــ
 ـــارةــــــــــــــالتج ةـــــــكـــليــــــ
 الــــــــاألعمـ إدارة قســم

 
 

 ة/األخت الفاضع/ األخ 

 ه وبركات , ةالس ل عالسكل ورحم

 :جر   التكرل  تى  ة ا ستبا ة المرفقة وذلك بغرض البحث الىالمه الذ  هو بى وان 

 " يةإدار بقطاع غزة من وجهة نظر  المجلس اإلعلى للقضاءواقع القضايا المرفوعة في " 

وت دف الدراسة فه البحث عن الىوامع واألسباب الته تؤد  إل  تتخجر الفصع فه القضاسا من 

التوصسات الته تىالج هذع المستلة, وا ع اء كع  لىمع عال  وض دراست ا واوذلك ل؛ داريةال احسة ار

 .ذ  حه حق 

 .عالماق بتن إ اباتكل لن تستخدل إ  ألغراض البحث الىالمه فقط

 يادتكم تعاونكم معناشاكرين لس

 
 أدهم معين األنقر: الباحث

0597773818 



 

 - 117 -  

 : المعلومات الشخصية: أولا 
 أمام اإلجابة المناسبة( ×)يرجى وضع إشارة 

 أ ث  □                           ذكر □ الجنس -1

 عال35عال إل  أاع من25 □ عال 25أاع من  □ رالعم -2

 كثرعال فت 45 □ عال 45ال إل  أاع منع35 □ 

 د الول □ تو ج ه فتاع □ المؤه  العلمي -3

 دراسات عالسا □ بكالوريو  □ 

 6إل  أاع من س وات3□ س وات 3أاع من  □ دمةعدد سنوات الخ -4
 س وات

 فتكثر س وات 13 □ واتس  13إل  أاع من  س وات 6□ 

 مدجر دا رة □ مدجر عال □ المسمى الوظي ي -5

 ر س  اسل □ ر س  االل □ 

 : ................أخرى  □ ر س  شىبة □ 
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 :محاور الدراسة: ثانياا 
-1)المخصصة, الدرجة مقسمة منمن وجهة نظرك في الخانة  كتابة الدرجة المناسبةيرجى 

  أوافق بشدة=11أعارض بشدة, =1: حيث( 11

 البند
 الدرجة

(1-11) 
 إدارة الموارد البشرية: المحور األول

    سرعة تقدسل الخدمة وا  از الىمعجتوفر عدد كاف من الموظفجن سساعد عال -1
  الموظفون متخصصون ومؤهالون ولدج ل الم ارات والخ رات الكافسة -2
  مىتمدة وواضحة لت مسة ادرات الموظفجن ةتدري س ةجو د خ  -3
  جتل م ح الحوافز لالموظفجن دون تمججز وفقاق لال ظال المىتمد -4
  جتل ت  جه  ظال الىقوبات عال  الموظفجن دون تمججز -5
  مسبقاق  ةومىد ةداء واضحة ومىتمدمىاججر تقجسل األ -6
  جتل تقجسل أداء الىامالجن وفه المىاججر المىدة دون غجرها -7
 جو د خ ة استراتج سة مىتمدة وواضحة لتحدجد ا حتسا ات من الموارد البشرية كماق  -8

 و وعاق 
 

  دارية اادرة عال  صساغة رؤسا واضحةإ ةجتوفر اساد -9
 هيك  التنظيميال: المحور الثاني

  ال سكع الت ظسمه مىتمد وواضح ويتل مرا ىت  باستمرار -13
  عدد الوحدات الوظسفسة والمستوسات اردارية م اسب ألعباء الىمع -11
مكا سة التغججر حسب  -12   عباء الىمعأ جتصف ال سكع الت ظسمه بالمرو ة وا 
  ظسفسةسساعد ال سكع الت ظسمه عال  سرعة ا تصا  اردار   جن الوحدات الو  -13
  واضح وداجه ل مس  الوظا ف تحدجدسحتو  ال سكع الت ظسمه عال   -14
  جتصف ال سكع الت ظسمه بالمركزية فه الىمع -15

 داريةالرقابة اإل: المحور الثالث
  ةتىمع بمىاججر واضحة ومف ومو  ظمة الراابة اردارية فىالة أ -16
  جو د وعه ووضوح لدى المسؤولجن بتهداف الراابة اردارية -17
  دارة الىالسا عال  ت مسة الراابة الذاتسة لدى الموظفجنتحرص ار -18
 تقول   ات الراابة المختصة فه الم ال  األعال  لالقضاء بم ام ا حسب الخ ة  -19
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 البند
 الدرجة

(1-11) 
 الموضوعة

  ل  التقارير والس  ت فه الراابة ارداريةإجتل الر وع  -23
  من أسالجب الراابة اردارية المستخدمة الم حظة المباشرة -21
  سالوب التفتسش المفا ئ والدور  فه الراابة ارداريةأدل سستخ -22
داء الىامالجن ودعل أدوات التق سة الحدجثة مثع كامجرات المراابة لمتابىة أتستخدل  -23

  ش ة الراابة ارداريةأ
 

مكا سات تمتاز الراابة ار -24 دارية الداخالسة بالمرو ة بحجث ت اسب م ارات وا 
 الموظفجن

 

   تظمة من ال  ات المختصةتو د راابة خار سة م -25
  داء الىامالجنأسالجب التسال سة فه متابىة دارية عن األت تىد الراابة ار -26

 داريةنظمة المعلومات اإلأ: المحور الرابع
  دارية مختصة بت ظمة المىالومات ارداريةإ ةتو د وحد -27
  دارية حدجثة ومت ورةإ ظمة مىالومات أتتوفر  -28
  م رم جن والمحالالجنجتوفر عدد كاف ومؤهع من ال -29
  الموظفون مؤهالون لالىمع عال   ظل المىالومات المستخدمة -33
  لكترو سة باستمرارجتل تدريب الموظفجن عال  استخدال  ظل الحوسبة ار -31
  سشارك مستخدمو ال ظال فه تصمسل وت وير ال ظل وال رم سات -32
ات  ظمة المىالومأجو د است ابة لدى الموظفجن  ستخدال ما هو حدجث من  -33

 داريةار
 

  وذات كفاءة عالسة ةشبكة المىالومات المستخدمة تىتمد عال  تق سات حدجث -34
  ال رم سات المستخدمة تغ ه كافة ال شا ات -35
  الكترو ه أرشجف خ   من بس ول  والمالفات الس  ت ال  الوصو  سمكن -36
 من خ   مد سةسجر الدعوى ال ةمكا سة متابىإدارية تتسح  ظل المىالومات ار -37

 لكترو هار   الوصو  
 

  دارية المستخدمةجتل تقجسل  تا ج  ظل المىالومات ار -38
  اواعد ال سا ات متاحة ومىممة ل مس  المستخدمجن -39
  اواعد ال سا ات تزود المىالومات بالسرعة والداة الم الوبة -43
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 البند
 الدرجة

(1-11) 
جراءات العم أ: المحور الخامس  ساليب وا 

  لمد سةلدعوى ارشاد  موحد جوضح سجر اإ راءات إجو د دلجع  -41
  تقول ال  ات المختصة بالت وير المستمر ألسالجب وا  راءات الىمع -42
   راءات الىمع بالس ولة والسرعةإتتمجز  -43
  سالجب الىمع مت وعة بحجث ت اسب   سىة الم الأ -44
  سالجب وا  راءات الىمعأالتصمسل الداخاله لالمكاتب وت ظسم ا وترتج  ا جت اسب م   -45
  خفسض مراحع المىامالة جزيد سرعة ا  ازهادمج بىض الم ال وت -46
  جتل عمع دراسات وأبحاث لالخروج بمقترحات وتوصسات تتىاله بار راءات -47
لسات تبسسط آجتل عقد ورشات عمع و دوات سشارك فج ا الموظفون ت ااش  -48

   از راءات الىمع وسرعة ارإ
 

 طراف التقاضي وممثلوهمأ: المحور السادس
   ظمة والقوا جن المتبىةوعه اا و ه ب  سىة األالمرا ىجن  ىجو د لد -49
  المحامون والمرا ىون راضون عن الخدمات القضا سة المقدمة -53
  از المىام ت إمن الخ رة والمىرفة تساعد فه  ةكافس ةتو د لدى المحامجن در  -51

 ةاع وات وتكالفأفه 
 

امسة كخسار الصورة الذه سة لدى الموا ن عن القضاء تش ى  لال وء لالمحاكل ال ظ -52
 أو 

 

  جو د  ظال شكاوى فىا  لمىال ة األخ اء والت اوزات -53
جتل عقد ورش عمع بالتىاون م  المؤسسات المى سة لم ااشة  رق تسري  الفصع  -54

 فه القضاسا
 

حكال الصادرة سش   سرعة الفصع بالقضاسا فه المحاكل ال ظامسة وت فجذ األ -55
 الموا  جن لال وء لالقضاء

 

 ...ىاو كل شكر لكل حسن ت
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 (3) مرق ملحق
 

 .إدارة الموارد البشرية: المحور الول  ل قرات اإلتساق الداخلي .1

 (1)جدول رقم 
 للمحور الكلية والدرجةل قرات محور إدارة الموارد البشرية  الرتباط معام 

 ال قرة مسلس 
معام  
 الرتباط 

القيمة 
 الحتمالية

ال  سرعة تقدسل الخدمة وا  از جتوفر عدد كاف من الموظفجن سساعد ع 1
 000. *549. .الىمع

 000. *548. .الموظفون متخصصون ومؤهالون ولدج ل الم ارات والخ رات الكافسة 2
 000. *610. .جو د خ ة تدري سة مىتمدة وواضحة لت مسة ادرات الموظفجن 3
 000. *589. .جتل م ح الحوافز لالموظفجن دون تمججز وفقاق لال ظال المىتمد 4
 000. *593. .جتل ت  جه  ظال الىقوبات عال  الموظفجن دون تمججز 5
 000. *692. .مىاججر تقجسل األداء واضحة ومىتمدة ومىدة مسبقاق  6
 000. *688. .تل تقجسل أداء الىامالجن وفه المىاججر المىدة دون غجرها 7

8 
جو د خ ة استراتج سة مىتمدة وواضحة لتحدجد ا حتسا ات من 

 000. *650. .اردالبشرية كماق و وعاق المو 

 000. *805. .جتوفر اسادة إدارية اادرة عال  صساغة رؤسا واضحة 9
 1.361تساو  "  28"ودر ة حرية  1.15ال دولسة ع د مستوى د لة  rاسمة 

المتىاله  إدارة الموارد ج جن مىام ت ا رتباط  جن كع فقرة من فقرات المحور األو   (1) دو  رال 
 ع د مستوى د لة ن مىام ت ا رتباط الم ج ة دالةوالذ  ج جن أ ,والمىد  الكاله لفقرات  لبشريةا

وبذلك تىت ر فقرات المحور األو  , 3.35اع من أا حتمالسة لكع فقرة  ن القسمةإحجث  ,3.35
 .صاداة لما وضىت لقساس 
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 يالهيك  التنظيم: ل قرات المحور الثاني اإلتساق الداخلي .2

 (2)جدول رقم 
 للمحور الكلية والدرجةل قرات محور الهيك  التنظيمي  الرتباط معام 

معام   ال قرة مسلس 
 الرتباط 

القيمة 
 الحتمالية

 000. *684. .ال سكع الت ظسمه مىتمد وواضح ويتل مرا ىت  باستمرار 1
 000. *600. .عدد الوحدات الوظسفسة والمستوسات اردارية م اسب ألعباء الىمع 2

3 
مكا سة التغججر حسب أعباء  جتصف ال سكع الت ظسمه بالمرو ة وا 

 000. *881. .الىمع

سساعد ال سكع الت ظسمه عال  سرعة ا تصا  اردار   جن الوحدات  4
 .الوظسفسة

.872* .000 

 000. *806. .سحتو  ال سكع الت ظسمه عال  تحدجد واضح وداجه ل مس  الوظا ف 5
 000. *790. .كع الت ظسمه بالمركزية فه الىمعجتصف ال س 6
 1.361تساو  "  28"ودر ة حرية  1.15ال دولسة ع د مستوى د لة  rاسمة 

بال سكع  ثا ه المتىالهمىام ت ا رتباط  جن كع فقرة من فقرات المحور ال (2)ج جن  دو  رال 
 ع د مستوى د لة اط الم ج ة دالةن مىام ت ا رتبوالذ  ج جن أ ,والمىد  الكاله لفقرات  الت ظسمه
 لثا هوبذلك تىت ر فقرات المحور ا, 3.35اع من أمة ا حتمالسة لكع فقرة ن القسإحجث  ,3.35

 .صاداة لما وضىت لقساس 
 
 داريةالرقابة اإل: ل قرات المحور الثالث اإلتساق الداخلي .3

 (3)جدول رقم 
 للمحور الكلية درجةوالل قرات محور الرقابة اإلدارية  الرتباط معام 

 ال قرة مسلس 
معام  
 الرتباط 

القيمة 
 الحتمالية

 000. *617. .أ ظمة الراابة اردارية فىالة وتىمع بمىاججر واضحة ومف ومة 1
 000. *593. .جو د وعه ووضوح لدى المسؤولجن بتهداف الراابة اردارية 2
 000. *659. .دى الموظفجنتحرص اردارة الىالسا عال  ت مسة الراابة الذاتسة ل 3

تقول   ات الراابة المختصة فه الم ال  األعال  لالقضاء بم ام ا  4
 .حسب الخ ة الموضوعة

.662* .000 

 000. *702. .جتل الر وع إل  التقارير والس  ت فه الراابة اردارية 5
 000. *719. .من أسالجب الراابة اردارية المستخدمة الم حظة المباشرة 6
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 ال قرة مسلس 
معام  
 الرتباط 

القيمة 
 الحتمالية

 000. *591. .سستخدل أسالوب التفتسش المفا ئ والدور  فه الراابة اردارية 7

8 
تستخدل أدوات التق سة الحدجثة مثع كامجرات المراابة لمتابىة أداء 

 000. *515. .الىامالجن ودعل أ ش ة الراابة اردارية

9 
تمتاز الراابة اردارية الداخالسة بالمرو ة بحجث ت اسب م ارات 

مكا سات  000. *647. .الموظفجن وا 

 000. *617. .تو د راابة خار سة م تظمة من ال  ات المختصة 13

11 
ت تىد الراابة اردارية عن األسالجب التسال سة فه متابىة أداء 

 000. *593. .الىامالجن

 1.361تساو  "  28"ودر ة حرية  1.15ال دولسة ع د مستوى د لة  rاسمة 

 الراابة اردارية :لثكع فقرة من فقرات المحور الثات ا رتباط  جن مىام  (3)ج جن  دو  رال 
, 3.35 والمىد  الكاله لفقرات , والذ  ج جن أن مىام ت ا رتباط الم ج ة دالة ع د مستوى د لة

صاداة لما  الثالثالمحور ا وبذلك تىت ر فقرات, 3.35اع من أن القسمة ا حتمالسة لكع فقرة إحجث 
 .وضىت لقساس 

 
 داريةأنظمة المعلومات اإل: محور الرابعالداخلي ل قرات ال اإلتساق .4

 (4)جدول رقم 
 للمحور الكلية والدرجةل قرات محور أنظمة المعلومات اإلدارية  الرتباط معام 

معام   ال قرة مسلس 
 الرتباط 

القيمة 
 الحتمالية

 000. *501. .تو د وحدة إدارية مختصة بت ظمة المىالومات اردارية 1
 000. *640. .تتوفر أ ظمة مىالومات إدارية حدجثة ومت ورة 2
 000. *567. .جتوفر عدد كاف ومؤهع من الم رم جن والمحالالجن 3
 000. *626. .الموظفون مؤهالون لالىمع عال   ظل المىالومات المستخدمة 4
 000. *724. .جتل تدريب الموظفجن عال  استخدال  ظل الحوسبة ارلكترو سة باستمرار 5
 000. *501. .سشارك مستخدمو ال ظال فه تصمسل وت وير ال ظل وال رم سات 6

جو د است ابة لدى الموظفجن  ستخدال ما هو حدجث من أ ظمة  7
 .المىالومات اردارية

.559* .000 

شبكة المىالومات المستخدمة تىتمد عال  تق سات حدجثة وذات كفاءة  8
 000. *664. .عالسة

 000. *532. .ات المستخدمة تغ ه كافة ال شا اتال رم س 9
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 ال قرة مسلس 
معام  
 الرتباط 

القيمة 
 الحتمالية

13 
سمكن الوصو  ال  الس  ت والمالفات بس ول  من خ   أرشجف 

 000. *652. .الكترو ه

11 
من  لمد سةتتسح  ظل المىالومات اردارية إمكا سة متابىة سجر الدعوى ا

 000. *664. .خ   الوصو     ارلكترو ه

 000. *752. .مىالومات اردارية المستخدمةجتل تقجسل  تا ج  ظل ال 12
 000. *809. .اواعد ال سا ات متاحة ومىممة ل مس  المستخدمجن 13
 000. *732. .اواعد ال سا ات تزود المىالومات بالسرعة والداة الم الوبة 14
 1.361تساو  "  28"ودر ة حرية  1.15ال دولسة ع د مستوى د لة  rاسمة 

لراب  المتىاله بت ظمة كع فقرة من فقرات المحور اام ت ا رتباط  جن مى (4)رالج جن  دو  
والمىد  الكاله لفقرات , والذ  ج جن أن مىام ت ا رتباط الم ج ة دالة ع د المىالومات اردارية 

 وبذلك تىت ر فقرات, 3.35, حجث إن القسمة ا حتمالسة لكع فقرة ااع من 3.35 مستوى د لة
 .ة لما وضىت لقساس صادا راب المحور ال

 
جراءات العم : الداخلي ل قرات المحور الخامس اإلتساق .5  أساليب وا 

 (5)جدول رقم 
جراءات العم   الرتباط معام   للمحور الكلية والدرجةل قرات محور أساليب وا 

 ال قرة مسلس 
معام  
 الرتباط 

القيمة 
 الحتمالية

 000. *641. .مد سةعوى الجو د دلجع إ راءات إرشاد  موحد جوضح سجر الد 1
 000. *547. .تقول ال  ات المختصة بالت وير المستمر ألسالجب وا  راءات الىمع 2
 000. *735. .تتمجز إ راءات الىمع بالس ولة والسرعة 3
 000. *722. .أسالجب الىمع مت وعة بحجث ت اسب   سىة الم ال 4

5 
ت اسب م  أسالجب التصمسل الداخاله لالمكاتب وت ظسم ا وترتج  ا ج

 000. *652. .وا  راءات الىمع

 000. *690. .دمج بىض الم ال وتخفسض مراحع المىامالة جزيد سرعة ا  ازها 6

7 
جتل عمع دراسات وأبحاث لالخروج بمقترحات وتوصسات تتىاله 

 000. *605. .بار راءات

8 
جتل عقد ورشات عمع و دوات سشارك فج ا الموظفون ت ااش آلسات 

 000. *618. .إ راءات الىمع وسرعة ار  از تبسسط

 1.361تساو  "  28"ودر ة حرية  1.15ال دولسة ع د مستوى د لة  rاسمة 
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أسالجب وا  راءات  :لخام كع فقرة من فقرات المحور اج جن مىام ت ا رتباط  جن  (5)ال  دو  ر 
 لم ج ة دالة ع د مستوى د لةوالمىد  الكاله لفقرات , والذ  ج جن أن مىام ت ا رتباط االىمع 
 خام المحور ال وبذلك تىت ر فقرات, 3.35اع من أن القسمة ا حتمالسة لكع فقرة إ, حجث 3.35

 .صاداة لما وضىت لقساس 
 
 أطراف التقاضي وممثلوهم: الداخلي ل قرات المحور السادس اإلتساق .6

 (6)جدول رقم 
 للمحور الكلية والدرجةلوهم ل قرات محور أطراف التقاضي وممث الرتباط معام 

 ال قرة مسلس 
معام  
 الرتباط 

القيمة 
 الحتمالية

 000. *629. .جو د لدى المرا ىجن وعه اا و ه ب  سىة األ ظمة والقوا جن المتبىة 1
 000. *513. .المحامون والمرا ىون راضون عن الخدمات القضا سة المقدمة 2

الخ رة والمىرفة تساعد فه إ  از تو د لدى المحامجن در ة كافسة من  3
 000. *542. .المىام ت فه أاع وات وتكالفة

4 
الصورة الذه سة لدى الموا ن عن القضاء تش ى  لال وء لالمحاكل 

 000. *621. .ال ظامسة كخسار أو 

 000. *663. .جو د  ظال شكاوى فىا  لمىال ة األخ اء والت اوزات 5

6 
المؤسسات المى سة لم ااشة  رق جتل عقد ورش عمع بالتىاون م  

 000. *615. .تسري  الفصع فه القضاسا

7 
سرعة الفصع بالقضاسا فه المحاكل ال ظامسة وت فجذ األحكال الصادرة 

 000. *701. .سش   الموا  جن لال وء لالقضاء

 1.361تساو  "  28"ودر ة حرية  1.15ال دولسة ع د مستوى د لة  rاسمة 

أ راف التقاضه  :لساد كع فقرة من فقرات المحور امىام ت ا رتباط  جن ج جن  (11)ال  دو  ر 
 والمىد  الكاله لفقرات , والذ  ج جن أن مىام ت ا رتباط الم ج ة دالة ع د مستوى د لةوممثالوهل 
 ساد المحور ال وبذلك تىت ر فقرات ,3.35 اع منأن القسمة ا حتمالسة لكع فقرة إ, حجث 3.35

 .ىت لقساس صاداة لما وض

 


