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 وا ع االتصال والتواصل بين الفريق الصحي بمديرية الخدمات الطبية العسكرية في  طاع غزة.

 

 الملخص

 

, وتهـد  الدراسـة االتصال والتواصل من القضايا المهمة في أي مكان يقدم الرعاية الصـيية ُيعد
تصـال والتواصـل تيديـد السـ ل لترتقـام بمسـتوي االو إلي التعر  علـ  واعـا االتصـال والتواصـل, 

 .  بمديرية الخدمات الط ية العسكرية ين الفريق الصيي 

مـــن الفريـــق الصـــيي بمديريـــة الخـــدمات الط يـــة العســـكرية بقطـــا   ـــ    مجتمـــا الدراســـة ويتكـــون  
( بطريقة العينة العشوائية الطبقية يسب المهنـة  260, تم اختيار )( موظف547والبالغ عددهم )

اســـتخدم البايـــه المـــنه  الوصـــفي (, و 231( أي مـــا يعـــادل )%88.9وكانـــت نســـبة االســـترداد )
 .spss, واسطة ال رنام  اإليصائي كأدا  لجما ال ياناتوعام باستخدام االستبانة  ,التيليلي

ن للتواصــل مــا  متئهــم هــي و أن أكثــر وســائل االتصــال التــي يفضــلها المبيوثــ ومــن أهــم النتــائ 
وسـائل  اسـتخدام فـي ا  أظهرت الدراسة بان هنـا  ضـعف كما (,%75.2جامت  نسبة)  وجها لوجه

المعوعــات هــي أكثــر أن و  (,%56.82المجــال)ييــه  لــغ الــو ن النســ ي لهــ ا  االتصـال والتواصــل
الموجــود  ييــه  لــغ  ضــعف كفــام  أدوات االتصــال والتواصــل, و االفتقــار إلــ  نظــام اتصــال جيــد

كمــا أشــارت الدراســة  وجــود عتعــة %( أي  نســبة ك يــر  مــن المعوعــات,  78.30الــو ن النســ ي )
ـــين االتصـــال والتواصـــل اللفظـــي ومعوعـــات  وجـــود و  ,االتصـــال والتواصـــل ات داللـــة إيصـــائية  

عتعــة  ات داللــة إيصــائية  ــين وســائل االتصــال والتواصــل ومعوعــات االتصــال والتواصــل  ــين 
 ينــت الدراســة وجــود فــرول  ات داللــة  اكمــ العســكرية.الفريــق الصــيي بمديريــة الخــدمات الط يــة 

ووجــد  ,ثرســنوات فــأك 10إيصــائية تعــ ن لســنوات الخدمــة و لــ  لصــالت الــ ين ســنوات خــدمتهم 
فــرول  ات داللــة إيصــائية تعــ ن للممهــل العلمــي و لــ  لصــالت الــ ين مــمهلهم العلمــي دراســات 

كمــا  ,ممــر  مهنــتهم ووجــد فــرول  ات داللــة إيصــائية تعــ ن للمهنــة و لــ  لصــالت الــ ين ,عليــا
أظهرت الدراسة انه ال توجد فرول  ات داللة إيصائية تع ن للعمر والجنس واليالـة االجتماعيـة 

 ومن أهم التوصيات: .
   .العمل عل  تأسيس نظام اتصال وتواصل متطور  ين مختلف المراك  الط ية والمستشفيات  -

 .االتصال والتواصل في مهاراتات ر إليال الفريق الصيي  دو  -
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The status of communication among health care providers at 

directorate of military medical services in Gaza Governorate. 

 

Abstract  
 

Communication is a vital  issue in any health care setting. This study 

aims to explore the status of communication among health care providers 

who are working at the directorate of military services in gaza 

governorates. A descriptive analytical design was used. The study 

population is comprised of all health care providers who were working in 

the Directorate of military medical services in Gaza governorates(547). 

A stratified random sample was used comprised of (260)subjects were 

chosen according to their specialties. Self administered questionnaire 

was distributed to all the study sample. The response rate was 

88.9%(231)subject. The Spss package was used in the analysis of the 

collected data. The main findings revealed that the most commonly 

preferred method of communication among the health team were(face to 

face) (%75.2.) Also the findings showed that the most barriers to 

communication were lacking of the effective communication system and 

weak efficiency of existing communication tools (%78.30). In addition, 

results showed that statistical significant relationship between verbal 

communication and the barriers to communication and statistical 

significant relationship between tools of communication system and the 

communication barriers among health team.   The study recommends 

improving communications among health care providers working at the 

directorate of military services through provision of training programs on 

communication skills and enhancement of communication infrastructure.   
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

   : المقدمة 
 كلند  تختلد   ،رعضالد رعضدم بدن  بندا الر دع مد  الت اصد  االتصدل    منذ بدء الخليقة بدد     
د  ض ارط لالتصدل   الت اصد     ض  ق اع ،االتصل   الت اص   بننم  حتى جلء اإلسال  ائقطع 

َلددد   "فدددا ق لدددى تعللى َ دددَ   َعم َلددد   رهَمددد م َضدددِ  َعددد م َسدددبهنلهىه َ  َ دددَ   َعم  َُ َسددد   ههِ  َعِعددد دددَا َ حم َه لمم  م رهدددلِلتها  َ َجدددلده
ن َ  َتده  (.125)النح : " رهللمم مم

 الت اصد  تجسدد اإلسدال  دعد     رمل َ   حس   لقد جدلء لت اص  ا رلالتصل  كل  األمع     
 األحلسدي،، تجعح ال طنرة هنسلنية م لعع خال  االجتملعا،م   التعل    التكلف  فا اإلنسلنا

 َقد م   " هللا عد   جد  قد   فا ال ض ح ك   اضحلَ   نعى ذلُ ال جدا ، تؤل   ال ال ع ع، تؤذي  ال
َمل َ ًذى َ َّللِا  َغنهاٌّ َحلهي    فهَع   َخنمع  مه م َصَدَقٍة َنتمَرع  ع  ف  َ َمغم  (.263") الرقع  :  َمعم

 المنظمدل  القيدل  بمدل، ىمد  ال ظدلئ  الحن يدة التدا نتحدت  علد  الت اصد  تعتبع  ظيفة االتصل   
بددن  كلفددة  ج ائمددل  التصددلال  علددا  قدددع  المنظمددل  علددا تحقنددق التنسددنق  التكلمدد حنددت تدد  ع ا

  عدددد  افدددق  االتسددلا مددد  البنئددة المحيطدددة ،  رللتددللا فددد الداخليددة،  كدددذا قدددعتمل علدددى تحقنددق الت  
ي هلددى التفكددُ  الخددالف  بددن  داالَتمددل  بمددذو ال ظيفددة     دائمددل ر ددك  غنددع كدد ء يمكدد     نددؤ 

 يضدل هلدى ظمد ع  نى يمكد     ندؤديالمختلفة داخ  المنظمة،كمل   ال ظلئ   المست يل  اإلداعية
 االختالف  الصدا  بن  المنظمة  عنئتمل.

ه  المنظمددل  علددى اخددتالف  ن اعمددل مددل َددا هال مجم عددة مدد  األفددعاد  الجملعددل  التددا ال بددد    
ندى ال يمكد  لندل تصد ع  المعل مل . رللتدللا ف  تتفلع   تتعارط مد  خدال  التخلطدت  تردلد  ا عاء

 . (345:2011لمل )محم د،منظمة مل د    ج د اتصلال  تت  داخ

 ،  يعتبع االتصل  م  العمليل  الحن ية فا اإلداع  رللعغ  م  عد  فممى  استيعلرى ر ك  كلف 
منتمدد ددداف  ل فددا ال اقدد  سددترقى عمليددة االتصددل  م ددكلة ت اجددى اإلداع  رددللعغ  مدد  َ  فددا تحقنددق َ 

 اإلداع   األفعاد  التنظي  .
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 عع ا  فا الذي نجعي  رللد  ت بنممل  يمك  المنظمل ، داخ مممل  د عاً  االتصلال  تلعت  "    
 د عاً  تلعدت رللنسدرة للمنظمدل  االتصدلال  فد   الجسد ،  جد اء كلفدة هلدى الغدذاء  يحمد  اإلنسدل ،

 كلن  كلمل كفلء  العم   تعتف  المنظمل ، داخ  العم   انسيلت تدفق على المحلفظة فا مممل
  "فا االتصلال  عللية المدنعي  كفلء   كلن  لالتصلال ، جند   نظمة َنلُ

 . (٣٤٠ : ٢٠٠٥ ) ملَع،

عمليددة االتصددل  ر ددك      مدد  حيلتددى يمددلع،( %70) يعتقددد رعددض اإلداعيددن     الفددعد يقضددا 
قددددد ال نرددددللر هذا قععنددددل ردددد    سددددل،  ،مدددد   قدددد  اإلداع  مخصدددد  لالتصددددل   (%90رددددوخع    )

    الم ددكال  العللميددة تعدد د هلددى  ،االتصددل الم ددكال  اإلنسددلنية تعدد د هلددى عددد  فعلليددة عمليددة 
فدددللحع ت بدددن  األمددد   .عدددد  قددددع  األفدددعاد علدددى التفلعددد   االتصدددل  كمدددل يعتقدددد      نتصددد ع   

  التنلقضل  الصنلعية  التنل ع التنظيما جميعمل نتلئج لعمليل  اتصل  غنع فعللة 

 . (87: 2011)عقلة ، 

ي" م  مست فى الملُ فمد معضى "سلطل  المطنع  كد الرلحت  المدعت فا مجل  سالمة الكمل  
جد ،    االتصل  غنع الفعل  بن  مقدما الععلية الصحية ي عّد ممددًا لسالمة المعضى العل  فا 

  األمنعكية التا قد تنتج عنمل  خطلء طبية خطنع ، مبننًل    اللجنة الم  تعكة فا ال اليل  المتحد
م   سرلت األخطلء الطبية الخطنع ، كمل احت  ( %70)الفعل   كَ  بنن     االتصل  غنع 
خط  طبا خطنع ت  اإلرالغ عنمل هلى اللجنة الم تعكة فا عل  (901)المعترة ال لل ة م   سرلت

فا حدن ى هلى    االتصل  الفعل  َ  الطعيقة الصحيحة التا نت   (سلطل  )   لع،  2012
 ععلية المعضى بن  العلملن ،  يعتبع  م  خاللمل نق   ترلد  المعل مل  المتعلقة رعالج

االتصل  بن  العلملن   حد َ   اإلجعاءا  التا نجت    تت  رطعيقة فعللة  صحيحة،  ذلُ أل  
  ي ف   فا تحقنق االتصل  الفعل  نمدد سالمة المعضى،  يؤدي هلى مضلعفل  خطنع 

 (.2012)المطنعي،

ددددداف البددددعامج ه  االتصدددل   الت اصدددد  الفعددددل  بددددن  الكددددلدع الصددددحا نددد ؤدى هلددددى فمدددد   تحقنددددق َ 
الصددحية   يددلد  الدد عا حدد   المخددلطع الصددحية ،كمددل    العالقددل  التعل نيددة فددا تقدددي  الخدددمل  
الصحية ت داد عندمل يك   لدى الكلدع الصحا القدع  علدى مملعسدة االتصدل   الت اصد  الفعدل ، 

 َميدة ر عد  ك دت كعية  مدل يالمسدىحد العلملن  رمدنعية الخدمل  الطبيدة العسد رلعترلع الرلحت  
الصدددحا رمدنعيدددة  بدددن  الفعيدددقالعقردددل   تدددذلن  فا،االتصدددل  بدددن  العدددلملن  فدددا الخددددمل  الطبيدددة

 .الخدمة المقدمة  المسلَمة فا عف  مست ى تقلء رللعم ، ع لال ،الخدمل  الطبية
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 دنعيدددةرم الصدددحا االتصدددل   الت اصددد  بدددن  الفعيدددقاسدددة للتعدددعف علدددى  اقددد  جدددلء  َدددذو الدع     
 .الخدمل  الطبية العسكعية 

 :مشكلة الدراسة 
ه  حج  م كلة االتصدل   الت اصد  بدن  الفعيدق الصدحا رمدنعيدة الخددمل  الطبيدة العسدكعية فدا 

حندت يعتبدع ،تستدعا النظع فا جمي  الج انت الصدحية  التدا مدل تد ا  تدعا ح مكلنمل ،قطلع غ  
ا  التدا نجدت    تدت  رطعيقدة فعللدة  صدحيحة، َ   اإلجعاء م االتصل   الت اص  بن  العلملن  

 ذلددُ أل   ي ف دد  فددا تحقنددق االتصددل   الت اصدد  الفعددل  نمدددد سددالمة المعضددى،  يددؤدي هلددى 
 .مضلعفل  خطنع   

% مدد  النجددلح يعدد ى هلددى ممددلعا  فندد   االتصددل   الت اصدد  ،بننمددل 85"فقددد   بتدد  األرحددلت    
ل  تمكننددل مدد  تخصصددنل ، لقددد ف جئدد   خصدديًل % فقددط مدد  النجددلح يعدد ى هلددى مععفتنددل لعملندد15

نسدتفند منمدل     لكنا م  ال م   دعك  َدذو الحقيقدة ،فمد  يمكد  ،عندمل ععف  َذو المعل مل  
 .قب  ف ا  األ ا 

مملعسددة    الحدد  ، رحكدد  طبيعددة عمدد  الرلحددت فددا الخدددمل  الطبيددة العسددكعية فددا قطددلع غدد   
 حست العالقدل  ،حست ال سلئ  المستخدمة  ،تتغنع   ،تت  عالفعيق الصحا لالتصل   الت اص  

 استك ددلف  ،نددى مدد  الضددع عي التعددعف علددى  اقدد  االتصددل   الت اصدد   لددذلُ ع ى  ،بددن  الفعيددق
حلد    هلدىالمع قدل  الم جد د   ال صد     ا  الدة ،  الت اصد  ال سلئ  المؤ ع  فا عمليدة االتصدل 

 .  اضحة علمية  س،على  منلسرة بنلءاً 
 مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: تمثلتلذلك 

واقع االتصال والتواصل بين الفريق الصحي بمديريةة الدةدمات الطبيةة العسةكرية فةي قطةا   ما
 ؟غزة

 الفرعية التالية: األسئلةالسؤال الرئيس عن  وينبثق

م ضدددد ع عدددد   رمدنعيددددة الخدددددمل  الطبيددددة العسددددكعية مددددل مدددددى مععفددددة الفعيددددق الصددددحا -1
 ؟ اص  االتصل   الت

بن  الفعيق الصحا رمدنعية الخدمل  الطبيدة المستخدمة مل  سلئ  االتصل   الت اص   -2
 العسكعية رقطلع غ   ؟ 
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الفعيدق الصدحا رمدنعيدة الخددمل  الطبيدة مل مع قل  االتصدل   الت اصد  التدا ت اجدى  - 3
 رقطلع غ   ؟ العسكعية

الصدددحا رمدنعيدددة الخددددمل   بدددن  الفعيدددق  الت اصددد  االتصدددل مدددل سدددب  تحسدددن  عمليدددة  -4
 الطبية العسكعية رقطلع غ   ؟

 الدراسة: أهداف 
 تهدف هذه الدراسة إلى:    
االتصل   الت اص  بدن  الفعيدق الصدحا رمدنعيدة الخددمل  الطبيدة  اق  التععف على  - 1 

 .العسكعية 

 الت اصدد  بددن  الفعيددق  التددا تددؤ ع علددى عمليددة االتصددل  سددلئ  االتصددل  استك ددلف  -2 
 لصحا  رمدنعية الخدمل  الطبية العسكعية .ا

رمدنعيدددة الخددددمل   االتصدددل   الت اصددد  لددددى الفعيدددق الصدددحا  قدددل التعدددعف علدددى مع -3
 .الطبية العسكعية

رمدنعيددددة تحدنددددد السددددب  لالعتقددددلء رمسددددت ي االتصددددل   الت اصدددد  بددددن  الفعيددددق الصددددحا  -4
 .الخدمل  الطبية العسكعية

 .كفلء  الخدمل  المقدمةالتصل   الت اص  ل يلد  ا  ض  ت صيل  تؤدي هلى  يلد  -5

 أهمية الدراسة: 
مية الدعاسة فا  نمل تتنل   م ض علً       لد  نند  نصدنرى فدا مجدل  الرحدت   حن يدلً  ممملً  تبع  َ 

 فا المجتم  الفلسطننا على حد عل  الرلحت.

مية الدعاسة م      :عد   رعلديمك  الحدنت ع  َ 

 األهمية النظرية:أوال:
 الخدددمل  الطبيددةالصددحا رمدنعيددة التددا تجددعي بددن  الفعيددق   نمددل مدد  الدعاسددل  األ لددىك -1

 على حد عل  الرلحت. فا االتصل   الت اص  العسكعية

مدددة  الفلسدددطننية تسدددلَ  َدددذو الدعاسدددة فدددا ه دددعاء المكتردددل  العععيدددة علمددد  المت قددد      – 2     
 . ن  فا المجل  الصحام ض ع االتصل   الت اص  بن  العلملخلصة ر ك  خل  فا 
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 األهمية العملية:ثانيا:
   عملية االتصدل   الت اصد  بدن   عضدلء الفعيدق الصدحانالدعاسة فا تحس تفند َذو  -1

، لتع ي  العم  بدع ح الفعيدق فدا التعدل    الم دلعكة الخدمل  الطبية العسكعية رمدنعية
الصددحا ، حنددت   التددا ال يمكدد     تددت  بددد   االتصددل   الت اصدد  الفعددل  بددن  الفعيددق

 االتصل   الت اص  الفعل  قد يك   السبت العئي، لألخطلء الطبية  العالجية. غيلت 

تعتبع َدذو الدعاسدة هضدلفة ن عيدة فدا مجدل  االتصدل   الت اصد  خلصدة بدن  العدلملن   -2
حندددت سددتعم  علددى تقلنددد   ،رمدنعيدددة الخدددمل  الطبيددة العسددكعية فددا المجددل  الصددحا

 مع قل  .األخطلء الطبية  ا  الة ال

الخدمدة المقدمدة  جد د تعم  على عف  كفلء  االتصل   الت اصد  ممدل ندؤدي هلدى  يدلد   -3
 للمعضى.

بددددن  الفعيددددق الصددددحا العلمدددد  رمدنعيددددة الخدددددمل  الطبيددددة   الت اصدددد  حن يددددة االتصددددل  -4
نع نالعسكعية لمل لى م  فلعلية فا الم لعكة  الت اص  م  ا خعي ،  ذلُ إلحدات تغ

 ل .انجلبا فا السل كي

الفعيددق الصددحا رمدنعيددة الخدددمل  الطبيددة  ىعمدد  علددى تقنددي  االتصددل   الت اصدد  لدددت -5
قددددلدعي  علددددى تع يدددد  الندددد احا االنجلبيددددة،  تالفددددا ممددددل نجعدددد  المت اصددددلن  العسددددكعية 

 .تحقنق األَداف المعج     الج انت السلبية 

  :األهمية على المستوى الشدصيثالثا: 
المدنع اإلداعي  المللا ئج الدعاسة فا مجل  عملى ك نى  تتم   فا استفلد  الرلحت م  نتل

جددد  تطددد يع األداء الصدددحا   يدددلد  فعلليدددة االتصدددل   الت اصددد  بدددن   لمست دددفى بلسددد  مددد  
 .كفلء  الخدمة الصحية المقدمة  لعف  الصحا الفعيق
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 فرضيات الدراسة: 
االتصدددل   بدددن  (α ≤0.05)  داللدددة ى ت جدددد عالقدددة ذا  داللدددة هحصدددلئية عندددد مسدددت  ال -1

بدددن  الفعيدددق الصدددحا رمدنعيدددة الخددددمل    الت اصددد  اللفظدددا  مع قدددل  االتصدددل   الت اصددد 
 الطبية العسكعية.

 سددددلئ   بددددن  (α ≤0.05) داللددددة ى ت جددددد عالقددددة ذا  داللددددة هحصددددلئية عنددددد مسددددت   ال-2
االتصددل   الت اصدد   مع قددل  االتصددل   الت اصدد  بددن  الفعيددق الصددحا رمدنعيددة الخدددمل  

 لعسكعية.الطبية ا

ن  مت سدطل  بد (α ≤ 0.05)داللدة   ى مسدت   ت جد فع ا ذا  داللة هحصدلئية عندد ال- 3
ا  ال خصددية التلليددة)  لمتغنددع ل ى الت اصدد  تعدد     االتصددل  تقدددنعا  العننددة حدد   القدددع  علددى

 (.سن ا  الخدمة ، المسمى ال ظيفا،المَؤ  العلما ،العترة العسكعية،  الجن، العمع،

 :حدود الدراسة 

     الخددمل   مدنعية على الفعيق الصحا فا الدعاسة تقتصع س ف :البشري  الحد -1       

    .قطلع غ  فا العسكعية  الطبية           
          االتصدل   اق  على التععف على الدعاسة َذو صعتستق:  الموضوعي الحد -2      

    .قطلع غ  فا العسكعية    الطبيةالخدمل مدنعية الصحا فا بن  الفعيق  الت اص           

   الخدمل  رمدنعية   مست فيل  معاك  على الدعاسة تطبنق سنت  :المؤسسي الحد -3     
 .غ   قطلعفا  العسكعية الطبية         

 .2015 الدعاسا العل  فا الدعاسة َذو ستجعي : الزماني الحد -4        

 :مصطلحات الدراسة 
 بية :مديرية الددمات الط -1

فلسدطننية تترد    اع  الداخليدة  األمد  الد طنا ، تقدد  الخددمل   مؤسسة صدحية حك ميدة         
)التقعيددع السددن ي  الصددحية لمدد ظفا الدد  اع   عددلئالتم ، مدد  التنسددنق مدد  رقيددة المؤسسددل  الصددحية

 (.5: 2012لمدنعية الخدمل  الطبية،
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   :االتصا -2

 مددددل  مدددد  اجدددد  هنجددددلد فمدددد  م ددددتُع   قددددة بددددن  العنلصددددع عمليددددة ترددددلد  األفكددددلع  المعل        
 .(420: 2009اإلنسلنية)السكلعنى،

َ  عملية نق  األفكلع  ا عاء  م   خ  هلدا خخدع    "ه  االتصل    (brown )بعا    ى  يع 
 "هلددددددى داخدددددد  نفدددددد، ال ددددددخ  رغددددددعض خلددددددق الفمدددددد  لدددددددي ال ددددددخ  الم جددددددى هليددددددى االتصددددددل 

 .(346: 2001)محم د،

االتصددل  َددا العمليددة التددا بددت  مدد  "فيقدد ال   (prestion,Hawkins) دد  َدد كنن   ععس ى  يددع 
خاللمددل تعدددن  السددلُ  الددذي تقدد   رددى الجملعددل  داخدد  المنظمددل   ع اسددطة ترددلد  المعل مددل  

 .(245: 2004)حعي ، "لتحقنق األَداف التنظيمية
 التواصل: - 3

 سدددلئط متن عدددة لفظيدددة  غندددع  عمليدددة تردددلد  لألفكدددلع  ا عاء  المعل مدددل   الم دددلعع عبدددع"     
لفظيددة ، كددللكال   الكتلرددة  األصدد ا   الصدد ع  األلدد ا   الحعكددل   اإليحددلءا     ب اسددطة  ي 

 (.2011)الحطلت ، "عم   مفم مة ذا  دالال  لدي األطعاف الم لعكة فيى

كمددل تعددعف ر نمددل عمليددة فنمددل تكدد ي  عالقددة مترلدلددة بددن  طددعفن  تددؤدي هلددا التفلعدد  بننممددل، "
 .(117: 2004)العلج ، " ت نع هلى عالقة حية مترلدلة بن  الطعفن   

  :تصال والتواصللل   والنظري  اإلجرائي تعريفال

متن عدة   سدلئط عبدع  الم دلعع  القنلعدل  لدرعاء  المعل مدل  لألفكلع    نقد  ترلد  عملية    
خع تؤدي هلدى   مفم مة م   خ  عم    ي  ع سلطة  الكتلرة كللكال  ، لفظية  غنع لفظية

 عالقة بننممل.
 الفريق الصحي: -4

َدد  التفلعدد     الصددلة التددا تددععط بددن  ا نددن      ك ددع مدد   صددحلت الممدد  الصددحية الددذن      
 .(oandsan,2006:3يعمل   بت افق لكا يقدم ا الخدمة الصحية للمعضا )

 التعريف اإلجرائي للفريق الصحي: -5

داف صدحية  احدد  ندت  تحدنددَل مجم عة   خل  نت لعك   فا ا       لعم  لتحقنق غليل   َ 
 م  خال  االتصل   الت اص   فقل الحتيلجل  العم .



 9 

 التعريف اإلجرائي للمعوقات: -6

ددل    هعسددللمل     اسددتالممل        َددا الصددع رل  التددا تعنددق ترددلد   نقدد  المعل مددل     ت خنَع
ل   الت اصد  بدن  الفعيدق الصدحا رمدنعيدة    ت تنتمل  رللتللا تح   د   االستمعاع فا االتص

 الخدمل  الطبية العسكعية.
 :قطا  غزة -7

كددد  ممتدددد مددد  مدنندددة عفددد  علدددى الحدددد د  365 دددعيط سدددلحلا مددد  اعض فلسدددطن  مسدددلحتى      
ددا الرقعددة التددا رقندد  مدد  السددلح   المصددعية  لفلسددطنننيى جن رددل هلددى قعيددة بندد  حددلن    ددملال، َ 

  ،   صددرح  خلضددعة 1967   التددا احتلتمددل هسددعائن  عددل  1948الفلسددطننا رعددد النكرددة عددل  
  .(14: 1997  )  اع  التخطيط  التعل   الد لا الفلسطننية،1994للسلطة الفلسطننية عل  
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 الفصل الثاني

 النظري اإلطار
 :المبحث األول 
 المقدمة 
 مفهوم االتصال والتواصل 
 االتصال والتواصل من المنظور اإلسلمي 
 أهمية االتصال والتواصل 
 دصائص االتصال والتواصل 
 عناصر عملية االتصال والتواصل 
 وسائل االتصال والتواصل 
 شبكات االتصال والتواصل 
 أنوا  االتصال والتواصل 
 كيف تكون متصل بارعا 
 معوقات االتصال والتواصل 
 :المبحث الثاني 
 المقدمة   
 مديرية الددمات الطبية 
 برامجالمهام والسياسات وال 
 هيكلية مديرية الددمات الطبية 
 أماكن مستشفيات وعيادات ومراكز الددمات الطبية بقطا  غزة 
 كادر مديرية الددمات الطبية العسكرية في قطا  غزة 
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 :المبحث األول 
 المقدمة 

 مفهوم االتصال والتواصل 

 االتصال والتواصل من المنظور اإلسلمي 

 أهمية االتصال والتواصل 

 والتواصل دصائص االتصال 

 عناصر عملية االتصال والتواصل 

 وسائل االتصال والتواصل 

 شبكات االتصال والتواصل 

 أنوا  االتصال والتواصل 

 معوقات االتصال والتواصل 

  متصل بارعاكيف تكون 
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  :المقدمة 
القدع  على االتصل   الت اص  م  السمل  التا نجت    نتمند  بمدل الفعيدق الصدحا ه          
حنددت     عضددلء الفعيددق الصددحا َدد   طددعاف َددذو العمليددة، فغيددلت  ،ل  الطبيددة العسددكعيةرللخدددم

فيمددل بنددنم  يعنددق  ،االتصددل   الت اصدد  بددن   فددعاد الفعيددق الصددحا فددا الخدددمل  الطبيددة العسددكعية
 جنا  ملع االتصل    الت اص  االنجلبا.

د  المنظمدة  المجتمد  علدى حدد فدا حيدل  الفدع  فعدلالً  نلعدت د عاً    االتصل   الت اص  رعلمل      
 ي ددك  التطدد ع الملحدد ج فدا مجددلال  االتصددلال  علددا ضد ء المسددتجدا  المعلصددع  مدد   ،سد اء

داف المنظمل  اإلنسلنية ركفلء   فلعليدة كبندع     سلئ    سللنت َلدفة ذا  ا ع بنلء فا تحقنق َ 
ى  الحددد اف  الكلفيدددة فدددا رللسدددلُ  اإلنسدددلنا ،  الدددد اف  المحعكدددة لددد االتصدددل   الت اصددد  عترطيددد،   

 .( 21، 2010 )حم د:ه رلع الحلجل  اإلنسلنية رص ع   سلسية 

منتدددى،  ،  ن اعدددى  عنلصدددعو،  سدددتنل   َدددذا المرحدددت مفمددد   االتصدددل   الت اصددد   خصلئصدددى،  َ 
 .اإلسالما االتصل   الت اص  م  المنظ ع 

  مفهوم االتصال والتواصل 
 االتصال:  

الم دتقة مد  الكلمددة   communicationيعدد د هلدى  صد  كلمددة "ه  جدذ ع َدذا المصدطل        
التدددا تعندددا الم دددتُع  مدددل فدددا اللغدددة العععيدددة فتعندددا الدددرالغ ،فدددنح  نقددد    communisالالتننيدددة 

 قددد عددعف قددلم ،  كسددف عد ،   صددلى ال دد   ي  بلغددى هيددلو ، كمددل تعنددا  يضددل ععددط ال دد  رلل دد 
ل    ترلدلمددل )رددللكال     الكتلرددة    اإل ددلع  ( االتصددل  ر نددى نقدد  األفكددلع  المعل مددل    ت صددنلم

    يجدددددعي َدددددذا التردددددلد  بددددددن  معسددددد   متلدددددق ،   معسددددد   مسددددددتقبلن  ،   عددددددد مددددد  المسددددددتقبلن "   
ع  ،   .( 32:2012)الم َا

 لت ضددي  المقصدد د رلالتصددل  رمعنددلو االصددطالحا، ال بددد مدد  العجدد ع لمجم عددة مدد  التعددلعي  
كا تسدلعدنل فدا هعطدلء صد ع   اضدحة لمعندى االتصدل   كند  لتا  ضعمل عدد م  الرلح ن ، ا

 ننظع العلملء لى.  م  َذو التعلعي :

"ج عج لنددددبعج    كلمدددة اتصددددل  تسدددتخد  لت دددنع هلددددا التفلعددد  ب اسدددطة العالقددددل  ندددذكع -      
 العمدد  ،  تكدد   العمدد   عرددلع  عدد  حعكددل      ي لغددة     ي  دد  خخددع، تعمدد  كمنرددى للسددلُ  

 . "ل  َ  ن ع م  التفلع  الذي يحدت ب اسطة العم  ، ي    االتص
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َ   ي ظعف نت افع فيى م لعكة عدد مد  األفدعاد فدا  االتصل  ت لُع م عي، "  ععفّ  -      
 .(4: 2010 مع معن " ) اب السعند  علبد،

االتصددل   انددى السددلُ  االتصددللا الددذي نمدددف هلددى الحصدد   فعددّعف  "(دافنددد بنعلدد   مل) -
عننة م   خ  مدل،       االتصدل  َد  االسدتجلرة الممند   للفدعد نحد  على استجلرة م

 . "م نع معن 

"ر نى العملية التدا ننقد  رمقتضدلَل الفدعد )القدلئ  رلالتصدل  (  (كلع  س فالند )كمل ععفى -
علد  عم   لغ ية ( لكدا يعدد  سدلُ  األفدعاد األخدعين  )مسدتقب  العسدللة (فدا )منبمل  

رلالتصدددل  ننقددد  عمددددا ) ي ر دددك  َدددلدف( منبمدددل  إلحددددات  َدددذو الحللدددة  ي    القدددلئ 
ع ،  .(33:  2012ت  نع معن " )الم َا

االتصددددددددددلال  ر نمددددددددددل عمليددددددددددة تتضددددددددددم  ترددددددددددلد  الكلمددددددددددل ، ( (Bellowبلدددددددددد " يددددددددددعى  -
 ج  هنجلد فم  م تُع بننم . الخطلرل ،العم      العسلئ  بن   خ    خع م  

ملية ترلد  الحقلئق  األفكلع االتصلال  ر نمل ع( Newman Summer)سمع يععف  -
 بن   خصن      ك ع. ا عاء  

فندعى    االتصدل  َد  عمليدة تمعيدع المعل مدل   الفمد  مد  فدعد هلدى خخدع" ( ديفند ) مل  -
 .( 346: 2011)محم د،

 رسيطًل رلستخدا  بد  فلالتصل  معقدًا،  صر  حتى تدعج    رسيطلً  بد االتصل      الرلحت ى  يع 
دل كللعسدلئ  تعقندداً   ك دع  سدلئ  اسدتخدم   د  م دلفمة،كلل رسديطة  سدلئ  ال سدلئ   مد   غنَع
 لمدلت الحدن دة كل التكن ل جيدل بت ظند  تعقندداً  االتصدل   سدلئ  ا داد   د   المطب عدة، المكت ردة
     خصدن  بن  يحدتاالتصل   كل   لقد .ك نفعن، الفندن     ،اإللكتع نية  ال ركة المحم  ،

 تلدُ اتسدع   د  مجدل ع ، قدعى  ، االتصدل   سدلئ  غطد  حتدى تطد ع  د   احدد ، قعيدة فدا  ك دع
  ي فا ند ع مل ا خع يععف صغنع ، كقعية كلى العلل    صر  ر سعو العلل  حتى  صل  الدائع 
 المستخدمة, الوسیلة حیث من االتصال, تطور وبهذا , لء  ق   ي األعض  فا على رقعة

 إشراكهم مكنی الذین األشخاص عدد حیث ومن , االتصال التي یغطیها المساحة حیث ومن 

 االتصال . عملیة في 
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 التواصل: 

 يعترط مصطل  االتصل  رمصطل  خخع َ   الت اص ، حنت يعنى مصطل  الت اص           
ع العمليدددة التدددا َدددا نفددد، العدندددد مددد   ،االتصدددللية  مجم عدددة مددد  المعدددلنا التدددا تعبدددع عددد  جدددَ 

رلالصددطالح السلبق)االتصددل (، فنمل االسددتععاض لمددذو  -لعيخيددل لدد  ت –المعددلنا التددا اعترطدد  
 المعلنا :

    الت اص  فا اإلنسل  متعدد االتجلَل . - 1     

   الت اصددددد  اصدددددطالح ي دددددنع هلدددددى عمليدددددة  دددددلملة تتجدددددل    طعافمدددددل لت دددددم  النظدددددل   - 2     
 االجتملعا ال لم  الذي ت  فيى.

القددة مترلدلددة بددن  طددعفن  تددؤدي هلددا التفلعدد  بننممددل،  يعددعف الت اصدد  ر نددى عمليددة فنمددل تكدد ي  ع
 .(117: 2004)العلج ،  ت نع هلى عالقة حية مترلدلة بن  الطعفن 

   الت اص  َ  االتصل  َ   عملية تفلع  بن  المعسد   المسدتقب   ( ب  السعند  علبد) يستنتج 
ل مل ، لددذلُ فللت اصدد  َدد  ،  يددت  خاللمددل تدد  نع مترددلد  مدد  خددال  ترددلد  ا عاء  األفكددلع  المع

ع االتصل   .(11: 2010) ب  السعند  علبد،  جَ 

د  يسدبق عمليدة الت اصد  فدال ن جدد  نتبن      ممل سبق    االتصل  ج ء مد  عمليدة الت اصد  َ 
ت اص  هال  سرقى عملية اتصل   ل  عجعنل هلا معلج  اللغة العععيدة ، فقدد ذكدع مختدلع القدلم ، 

(مدد  مددلد  ) صدد ( ال دد  رلل دداء  صددال،  صددلى  ي ألمددى ،   صدد     " )االتصددل   الت اصدد 
  .(660: 1979ال    ي بلغى  انتمى هليى" )ال ا ي،

دا  احدد  مدلد  مد  ت اصد ( َمدل -)اتصدل  الكلمتدن  كدال   نتض  م  ذلُ      ملد ) صد (  َ 
د  ، احدد رمعندى العععيدة اللغدة فدا االّتصدل   الت اصد  يكد     عليدى  اءر د اتصد   داء كد  َ 
  االتصل   و،    االتصل   الت اص  فا َذا الرحت رمعنا  احدالرلحت  ى  علا ذلُ نع  ،خخع

  سدلئط عبدع  الم لعع ، القنلعل  ، المعل مل لرعاء،  ،    نق لألفكلع ترلد  عملية الت اص  
مد   دخ  هلدا خخدع  مفم مدة مد  ع   ي  ع سدلطة  الكتلردة كللكال  ، لفظية  غنع لفظية متن عة
 ي هلى عالقة بننممل.تؤد
  اإلسلمي المنظور من التواصلاالتصال و: 

دت        تمدل   يمدل اإلسدال  َا  معظد     القد    نسدتطي  المختلفدة، الت اصد  االتصدل  ر نمدل  َا
 .الت اص  االتصل  م  مختلفة   كل  َا اإلسالمية، ال عيعة فا  الطلعل  العرلدا 
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  قيدل  المجتمعدل  ن د ء  سدع الفقدعي،  عم دَل الر عية الحيل  ع ح الت اص  ,  االتصل   يم  
  .اإلنسلنية الحضلعا 

 صدلدقة عغردة مد  الندلر  اإلنجدلبا التفلعد  علدى اإلسدالما المنظ ع فا الت اص  مفم   ند  " 
 قدل  ".الت اصد  حد ا، رلسدتعمل  الحدق هلدى لل صد   المنطلق َ   ،ا خع م  التفلَ  خلق فا
دَعَمك  م َيل َ ن   " اتعلل هللا دع  ًرل َ َقَرلئهدَ  لهَتَعدلَعف  ا ههِ  َ كم َنلك  م مه م َذَكٍع َ   نم َدى َ َجَعلمَندلك  م     َمل الِنل،  ههِنل َخَلقم

نمَد َّللِاه َ تمَقلك  م ههِ  َّللِاَ َعلهي   َخبهنع    .(13" )الحجعا  :عه

د   صدلم  ب حدد  الندل، تدذكنع الكعيمدة ا يدة خدال  َدذو مد  يسدتفلد  عمليدة علدنم  يسدم  مدل َ 
 . )432 :2010)الل ل ، "الت اص 

 تكدع،  ،نمل    تقدعت الد د  المحردة ه  السب  المنطقية فا التعلم  م  تعدد ال قلفل  مد   د    
يم ددد  ال سدددنلة   الت اصددد    االتصدددل  ال سددديمل    ،لقيمدددا  األخالقدددا بدددن  الر دددع كلفدددةاالتملسدددُ 

  هللا سرحلنى  تعللى   لع لعس لى الكعي  محمد صدلا  ، كمل خعي  األسلسية فا التعلم  م  ا 
 قدد   الندل، ر خالقدى  ، القي  الم لى ،هللا عليى  سل  َ   النبا المصطفى صلحت الخلق العظي 

دددي ٍ "الفلضدددلة  ل دددٍق َعظه َُ َلَعلدددى خ   عغددد  كددد  ذلدددُ   دددلع هللا سدددرحلنى  تعدددللى رق لدددى  (،4" )القلددد  :َ ا هِنددد
َُ َفدلعم   َعدنمم  م َفرهَمل عَ "السدند لهد د م َح م د ا مه نمدَ  َفِظدل َغلهديَ  المَقلمدته اَلنمَفض  د م َ َلد م ك  دَ  َّللِاه لهنمدَ  َلم  َمدٍة مه حم

َتَ كّه  َ  َفَتَ ِك م َعَلى َّللِاه ههِ  َّللِاَ ي حهت  المم  عه َف هَذا َعَ مم َمم َ  م فها األم فهعم َلم  م َ َ ل هعم َتغم ا : ")ا  عمع  لهن َ اسم
ذا ي دك  رعددا  اضدحل فدا تجسدند ع ح  تنميدة السدلُ  االنجدلبا مد  خدال  الت اصد   (، 159  َ
 (.68: 2010)حم د، الفعل 

  دلمالً  نم ذجدلً  دعدي   حندت ، الكدعي  القدعخ  مد  اإلسدالما لت اصد  ا االتصدل  نمد ذج ا تق  لقد"
ع ،  الت اص  تصل اال عمليل   ن اع جمي   تحلن  تفسنع فا استخدامى    تطبيقى  يمك    جَ 
 م ع  حلم   عس لمل، ن ع  قعخنمل ،ن ع ععمل ، الت حند  مة اإلسالمية األمة    َ  النم ذج َذا

ا ، المداية  االتصدل  لعمليدة العئيسدة العنلصدع نبدن  النم ذج ذاَ  ، للنل،  خعج   مة خنع َ 
 : التللا فا  تتم    الت اص 

 : جلله جل   هللا : المرسل  -1

ددَرلح  فهددا " :تعددللى قددل          ددَرلح  الممهصم ددَكلٍ  فهنَمددل مهصم َعمضه َم َدد   ن دد عهوه َكمه م َّللِا  ن دد ع  الِسددَملَ ا ه َ األم
عه  قهِيٍة َ اَل َغعم َرلَعَكدٍة َ يمت  َندٍة اَل َ دعم د م َ دَجَعٍ  م  عّهيٌّ ن  َقدد  مه َكدت  د  لد  َ يمت َمدل ِيدٍة َيَكد  َجلَجٍة ال  َجلَجة  َكَ ِنَمل َك م

َمم َدل َ  دعهت  َّللِا  األم ددهي َّللِا  لهن د عهوه َمد م َيَ دلء  َ َيضم دى  َندلع  ن د ع  َعَلدى ن د ٍع َنمم َسسم اء  َ َل م َل م َتمم لهلِندل،ه  ي ضه
ٍء َعلهي      . )35 :الن ع)" َ َّللِا  رهك  ّه َ ام
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 : العظيم القرآن : الرسالة -2

ََل   مه م َععّهك  م َ َ نمَ لمَنل ههَليمك  م ن  ًعا م بهنًنل َيل َ ن َمل:"تعللى قل        .(174)النسلء:  الِنل،  َقدم َجلَءك  م ب عم
 : وسلم عليه هللا صلى الرسول : الوسيلة -3

نًعا ":تعللى قل       ًعا َ َنذه ًدا َ م َر ّه َه َُ َ ل َسلمَنل  .)45 :األح ات)" َيل َ ن َمل الِنبها  ههِنل َ عم
 : عالمية رسالة اإلسلم ألن الناس كل : المستقبل -4

َلم   َ :"تعللى قل      َ َع الِنل،ه اَل َيعم نًعا َ َلكهِ  َ كم نًعا َ َنذه َُ ههاِل َكلِفًة لهلِنل،ه َر ه َسلمَنل  ) 28:سر "(َ َمل َ عم

 : رفضها أو الرسالة قبول : االستجابة -5

نَ   ":تعددللى قددل        َ  م َ اِلددذه َنددل ِمددل َعَ قم دد َعى َبنمددَنم  م َ مه َ  م    ددع  ددَتَجلب  ا لهددَععّهمه م َ َ َقددلم  ا الِصدداَلَ  َ َ مم اسم
 .(38:ال  عى ) " ن نمفهق   َ 

 قل  تعللى: السلُ    نمل   االتجلَل  المعل مل  تغننع االتصل ، َدف تحقنق : التأثير  -6

عهَج م لهلنِ " نمت  م َخنمَع   ِمٍة   خم َم   ك  ن  َ  رهلَّلِله َ َل م َخَمَ  َ  مه َ  َع ه المم نمَكعه َ ت ؤم ع  فه َ َتنمَم م ل،ه َت مم ع  َ  رهللمَمعم
ق     َ    المَفلسه َ ع  ن  َ  َ َ كم مه نمم    المم ؤم  .( 110: عمعا   خ) "المكهَتلته َلَكلَ  َخنمًعا َلم  م مه

 االتصدللية العسدللة هيصدل     تبليدر َد  ،الميةاإلس  الدع   ،اإلسالما  الت اص  فلالتصل      
  مكل   مل  لك  تصل  عللمية هنسلنية دع   ألنمل ،كلفة النل، هلى )  السنة القعخ ) اإلسالمية

 (.21، 2009)الدع،: "العسلال  خلتمة ألنمل علنمل  م  األعض هللا نعت حتى ،

عد  علئ دة   عليدى  سدل لى هللاهللا صد عسد   حددنت فدا الت اصد  ممدلعا  رعدض  تتجلدى    
  بد  ع او – "يسدمعى مد  كد  يفممدى فصدالً  هللا كالمدلً  عسد   كدال كدل   :هللا عنمدل قللد  عضدا
 .دا  د

ذا عندى، تفمد  حتى  ال لً   علدَل ركلمة تكل  هذا كل  "النبا صلا هللا عليى  سل   ع        تدى  ا 
 .(95:27/ 1)البخلعي   " الت علنم  سل  علنم  فسل  ق   على

،   سدددععم   داء ،   حالَددد   كدددل  صدددلى هللا عليدددى  سدددل   فصددد  خلدددق هللا ،   عدددذبم  كالمدددلً       
منطقل ، حتى ه  كالمى لي خدذ رمجدلم  القلد ت  يسدبا األع اح ،  ي دمد لدى بدذلُ  عدداؤو .  كدل  

 مسددعع ،  ال منقطدد  تخللددى السددكتل  بددن   فددعاد الكددال  ، بدد  َديددىال هذا تكلدد  تكلدد  ركددال  مفصدد  
يسددعد سددعدك  َددذا ، مددل كددل  عسدد   هللا صددلى هللا عليددى  سددل   :" علئ ددة  كمدد  المدددي ، قللدد  فيددى

ليعقد    كدل  ك ندعا مدل يعندد الكدال   ال دلً  ، لك  كل  نتكل  ركال  بن  فص  يحفظى مد  جلد، هليدى

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=53&idto=53&bk_no=127&ID=55#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=53&idto=53&bk_no=127&ID=55#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=53&idto=53&bk_no=127&ID=55#docu
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 كددل  ط يدد  السددك   ال نددتكل  فدا غنددع حلجددة ، يفتددت  الكددال   ، عندى ،  كددل  هذا سددل  سددل   ال دلً 
كدل  ال ندتكل  فيمدل ال  يختتمى ر  داقى ،  يتكل  بج ام  الكدال  ، فصد  ال فضد    ال تقصدنع ،   

ذا كددعو ال دداء عددعف فددا  جمددى ،  لدد  يكدد  فلح ددلً   ال  يعنيددى ،  ال نددتكل  هال فيمددل نعجدد    ارددى ،  ا 
 كدل  جد  ضدحكى الترسد  ، بد  كلدى الترسد  ، فكدل  نمليدة ضدحكى    تبدد   ،  ال صدخلرلً  متفح دلً 
 .(1998)اب  قي  الج  يى، " ن اجذو

، َ كن  ال،      ت اصلى م  النل، مل نلا:   اتصللى م  طعا ف  عظ  معتٍّ

د    َّللِاه َصددِلى  : كددل  ن صدا بدذلُ فيقد   ، نبدد  مد  لقيدى رللسدال   المصدلفحة  -1  َعس 
ل ك ددد م  ن ددد ا َحتِدددى َتَحدددلب  ا َ َ اَل َ د  مه ن ددد ا َ اَل ت ؤم مه ل  َ  المَجِندددَة َحتِدددى ت ؤم خ  دددىه َ َسدددِلَ  اَل تَددددم  َعَلدددى َّللِا  َعَليم

ءٍ     .(42: 20/ 1)صحي  مسل  " ههَذا َفَعلمت م  و  َتَحلَببمت  م َ فم   ا الِساَلَ  َبنمَنك  َ ام

  يخلطت النل، على قدع عق لم . ندع  هلى هللا رللحكمة  الم عظة الحسنة -2

َُ "قدددددددددل  تعللى يصدددددددددبع علدددددددددى األذى  يصدددددددددف  عمددددددددد  ظلمدددددددددى - 3 َسدددددددددلمَنل ههاِل   َمدددددددددل َ عم
َمةً  ن َ  َعحم      .( 107" )االنبيلء:  لهلمَعلَلمه

دد    َّللِاه لتقعيددت المعددلنا هلددى األذَددل  كمددل فددا حدددنت  ضددعت األم ددل  -4  " َقددلَ  َعس 
 َُ دَدم  ُه ، َ كهندعه المَحدِداده ، اَل َيعم د ءه َكَم َد ه َصدلحهته الممهسم َمَ    المَجلهي،ه الِصلله ه َ المَجلهي،ه الِس م

ُه ههِمل َت م  َُ َ  م مه م َصلحهته الممهسم َرد َُ َ  م َ  م دعها  َبدَدَن د  عهيَحدى  ، َ كهندع  المَحدِداده ي حم َتعهيىه ، َ  م َتجه
نمى  عهيحًل َخبهنَ ًة  د  مه  .(2101: 484/ 1")صحي  البخلعي َتجه

الددد اقعا الرعندددد عددد  الخيدددل  مددد  ذلدددُ قصدددة األعمدددى  األقدددعع  اسدددتعمل  القصددد  - 5
  … األبع 

دد    َّللِاه  ء فددا الحدددنتجددل رحعكددل  معبددع  القيددل  -6 ٍ  َقددلَ  َعس                  َ َنددل َ َكلفهدد   »  َعدد م َسددمم
َََكدددَذا  فددداالمَنتهدددي ه  َمدددل َ دددنمئًل « . المَجِندددةه  دددَطى ، َ َفدددِعَج َبنمَنم  سم )صدددحي   َ َ َ دددلَع رهللِسدددِرلَرةه َ الم  

 .(5305: 3/61البخلعي  

 .الفع  لتحقنق ت اص  فعل  م معالتحلا رللصدا  األملنة فا الق      - 7

بلددة اإلسددلء  رم لمددل قدد ال كلندد     فعددال عدد  عبددد ل عددد  مق ،الصددبع علددى  ذى الغنددع -8
َتَفحّه ًل َ َكلَ  َيق      َقلَ  َل م َيك  ه الِنبهى   "–عضا هللا عنممل  هللا ب  عمع   "َفلحه ًل َ اَل م 

الَ  َسَنك  م َ خم َيلعهك  م َ حم  .(3559: 243 /2")صحي  البخلعي قًل ههِ  مه م خه
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 هللا صدلى النبدا    ":عندى هللا عضدا حنظلدة ع ، فاأللقلت ر فض  النل، مخلطرة -9
)صدحي   "كندلو   حدت هليدى  سدملئى ر حدت العجد  نددعل‘    يعجردى كدل   سدل  عليدى

 .(2014)عبد الق ي، ،(12894: 8/56 البخلعي 

 يقلبد      سدل  عليدى هللا صلى النبا نمل كل  م   ت جفقد  الكال  فا الت اض  -10
دفه فهدا اأَلعمضه َمَعحدًل  "هللا قل  تكبع،  عد  بت اض  النل، َُ لهلِندل،ه َ ال َتمم عم َخدِد َ ال ت َصعّه

َتلٍ  َفخ  ع ِ  م خم  هذا النل، ع  ب جمُ تععض ال  ي .(18:لقمل   ("ٍ  ههِ  َّللِاَ ال ي حهت  ك 
 مستم  ال جى، منرسط لنًنل َنًنل مت اضًعل سمال ك  ب   احتقلًعا، تكبًعا كلمُ     كلمتم 
 .(150: 1991 ال حنلا،) الر ع

 أهمية االتصال والتواصل 
مية االتصل          ممل مل نلا: تنر  م  عد  ن احٍ   الت اص  ه  َ   َ 

ددل العلمدد  " -1 ه  القدددع  علددى انجددل  األَددداف تت قدد  علددى كفددلء  االتصددلال  التددا نبعَ 
عملدددى، هلدددا    الدعاسدددل    ضدددح     النجدددلح الدددذي يحققدددى اإلنسدددل  فدددا عملدددى فدددا 

( فقدط تعتمدد علدى الممدلعا  %15( مندى علدى البعاعدة االتصدللية  )%85يعتمد فا )
 العملية    الممنية المتخصصة.

 يقدددع رعددض الخبددعاء  –ه  االتصددلال  تم دد  جدد ءا كبنددعا مدد   عمددل  العلمدد  الن ميددة  -2
% م   ق  الم ظفن  ، َذا فضال ع   عمل  العلم  95 -75  نمل تستملُ مل بن 

 التا تعتبع كلمل اتصلال .

 المفددددلَي  عبددددع القندددد ا   ، اإلحصددددلءا  ، البيلنددددل  ، نمددددل تفنددددد فددددا نقدددد  المعل مددددل  -3
ل. ،المختلفة  رمل يسم  فا اتخلذ القعاعا  اإلداعية  تحقنق نجلح المنظمة  تط َع

 نع السلُ  الفعدي  الجملعا للعلملن . نمل ضع ع   سلسية فا ت جيى  تغن -4

 نمل تسم  فا نق  المفلَي   ا عاء عبع القن ا  العسمية لخلدق التملسدُ بدن  مك ندل   -5
دافمل .  المنظمة ،  ت حند جم دَل رمل يمكنمل م  تحقنق َ 

  سنلة َلدفة لضمل  التفلع   الترلد  الم تُع لالن طى المختلفة للمنظمة. -6

ع ل ، سنلة عقلبية -7   "فا مجل  ت جيدى العدلملن  فدا المنظمدة لن لطل  الم ظ  ، دية ا 
  .(422: 2009)السكلعنة،
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 :تافتتم   رلال محم د مل األَمية فن ضحمل الدكت ع 

لتنمية الع ح التعل نيدة  الجملعيدة  رللتدللا تضدلفع الجمد د  "تعتبع االتصلال   سنلة  -1
داف المنظمة ركفلء  عللية  .الضع عية م  اج  تحقنق َ 

    سلئ  االتصل  يمك  االعتملد علنمل إلحدات تغننع    تط يع فدا سدلُ  األفدعاد  -2
  رللتللا تغننع استعاتنجيل   عمل  المنظمة .

 تسددلعد علددا تنميددة العالقددل  اإلنسددلنية داخدد  المنظمددة  خلددق التعددل   الم ددتُع بددن  -3
 .( 349: 2011األفعاد")محم د،

 ضع عي للفعيق الصحا فدا مدنعيدة الخددمل  الطبيدة     االتصل   الت اص  مم   يعى الرلحت
 العسكعية ، ألنى  سنلة التفلَ   التفلع  المستمع بن   فعاد الفعيق الصحا  التا ال غنى عنمل.   

 : دصائص االتصال والتواصل 
 نتضدم  االتصدل   الت اصد  تفلعد  هنجدلبا  تردلد  م دتُع بدن   ": عملية تفاعل بين طرفين

ددل كفلء مجم عدل  العمدد     )العددلمعي "األنظمدة الفععيددة  صدد ال هلدى  فضدد  صددير العمد    ك َع
   .( 491: 2007 الغللبا،

 المددف مد  التفلعد   ،    خصدل  مجم عدة مد  األفدعاد ، س اء كلنل  خصدنن  ،     ك دع"      
ددذا نجعدد  عمليددة  تحقنددق م ددلعكة المسددتقب  للعاسدد  فددا فمدد  الفكددع   تقبلمددل  الددتحم، لتنفنددذَل ، َ 

 .(126 : 1991)فمما  عد ي  ، "االتصل   الت اص  عملية تفلع  لمل فع   عد فع 
 تملعيدة عد  طعيقمدل تتفلعد  يعتبدع االتصدل   الت اصد  عمليدة اج ": عملية اجتماعية نفسةية

 يستطي  العئي، األعلى    معل ن و تحقنق التد  نع المطلد ت فدا تحعيدُ الجملعدة الجملعة، 
ا كذلُ عمل ،نح  المدف ية نفسية تتطلت قددعًا منلسدرًل مد  فمد  الدنف، الر دعية  اتجلَدل  َ 

ل يق  العلمل   على الص ع  المتكلملة لسنع العم   مجعيل  األم ع، ممدل  ا خعي ،  عت افَع
ننمددا فددنم  اإلحسددل، رلإلسددمل  فددا اإلداع   ال ددع ع رلألَميددة  كلمددل تعدد    ددع َع  رللعضددل 

 (.  345 :2011)محم د،" االستقعاع النفسا
 تعد عملية االتصل   الت اص  عملية دننلميكية متصلة الحلقدل ، كمدل     " عملية ديناميكية

الم قدد  االتصددللا م قدد  معكددت، ال تسددتطي  الحكدد  عليددى فددا ضدد ء العنلصددع    المك نددل  
المعع فة لعملية االتصل ، ب  نجت  خذ الخلفية االجتملعية  النفسية  ال قلفية فدا االعتردلع، 

 (. 243 :2007)عليل ، "ع  المتغنعا  البنئية المعترطة رللم ق  العل  لالتصل فضال 
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 ال اق     اإلنسل  دائ  االتصل   الت اص  م  األفعاد الذن  يعي    معى  ": عملية مستمرة
فا المجتم ، نتص  بم   يتصل   رى للتعل   اإلفلد   المعل مل   تحقنق الفم   الت  نع،  مل 

 :2010)فيلض  خخع  ،" داف نعما هلنمل األفعاد فا  حلدن م   منلق لتم هلى ذلُ م  َ 
191.)  

 نمددل عمليددة هنسددلنية رللدعجددة األ لددى فمددا  ،الرلحددت    مدد  خصددلئ  االتصددل   الت اصدد  ى  يددع 
خعي   نسج العالقل  االجتملعية  االحتعا  المترلد  بن   ال قة لدى ا  ،مصدع كست المصداقية

         يق الصحا خلصة.الجمي   عن  الفع 

 والتواصل عناصر عملية االتصال: 
يكدددلد    يكددد   َندددلُ هجمدددلع بدددن  داعسدددا االتصدددل  علدددى    َندددلُ عدددد  عنلصدددع فدددا عمليدددة 

 االتصل   ت م :

 المصدع :  قد يطلق عليى الرعض المعس  َ   مل يق   ب عسل  العسلئ . -1

ا مل يحل   المصدع    ننقلدى    نعسدلى هلد -2 ى ا خدعي   يمكد     تكد   العسللة  : َ 
 لفظية    غنع لفظية .

القنددددل     ال سددددنلة:  ت ددددنع هلددددى ال سددددنلة    ال سددددلئ  التددددا يسددددتخدممل المعسدددد  لنقدددد   -3
 عسللتى.

 المتلقا : َ   م  ت جى هليى العسلئ  م  المصدع. -4

 عج  الصدى : قد يطلق عليى الرعض التغذية العاجعة    المعتد . -5

العمليددة االتصددللية    مدل يطددع  علددى المتلقدا مدد  تغنددع فددا  التد  نع:  ي ددنع هلددى نتنجدة -6
 المعل مل .

الت ددد يف:  نعندددا ردددى احتمدددل     ت جدددد رعدددض الع امددد  التدددا تعددد ا  صددد   العسدددللة  -7
 كلملة.

سدديلا االتصدددل  : قصددد رللسددديلا البنئددة المحيطدددة التددا تحددددت بمددل عمليدددة االتصدددل "  -8
 .(88:  2012)دع يف،
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 عند دع يف الت اص  التصل  ( عنلصع عملية ا1 ك  عق )

 
 .القلَع :علل  الكتت1.  علم االتصال ىمقدمة إل(. 2012: دع يف، عبد العحي  )المصدر

 

 عنلصع االتصل  عند ملَع (2 ك  عق )                           

 
 ..اإلسكندعية :الداع الجلمعية السلوك التنظيمي مددل بناء المهارات(.2005ع:ملَع،احمد)المصد

 بدن  المسدتمع رللتفلعد  تتد  ع دننلميكيدة  الت اصد  االتصدل  عمليدة عنلصدع    الباحةث ويةرى 
ل،  بمدل نجندت التدا اإلجلردة علدى المعسد  حصد    ي االعتدداد مد  التفلعد  َدذا  يبدد  عنلصدَع
 مختلفدة   دكلالً  االعتددادا  َدذو  تتخدذ العسدللة، مصددع مد  تلقلَدل التدا العسدللة علدى المسدتقب 
داف م  تحقق مل مدى مععفة على لمصدعا تسلعد  نقدل  علدى نتعدعف    يسدتطي   د   مد  ،َ 
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ل م  فيغنع فنمل، الضع   هلى تؤدي حتى عليى كلن  ممل  فض  رص ع  تقديممل  طعيقة محت َا
 .المقص د التفلَ  تحقنق

 والتواصل وسائل االتصال: 
 سلئ  التللية:يمك  تحدند ال سلئ  المتلحة لالتصل  رللعلملن  فا ال        

"ال سلئ  الص تية :  ت م  األحلدنت  اللقلءا  الفعدية  الجملعية  الخطت العلمة  اإلذاعدة  -1
 ب اسطة العادن   االتصلال  الملتفية.

ال سددددلئ  المطب عددددة:  ت ددددم  الصددددح ،  المجددددال  ،  الن ددددعا  ،  الكتنرددددل ،  الخطلرددددل   -2
 ي  ك   خع. اإلعالنل  س اء كلن  الفتل ،    ملصقل  ،   فا  

ددى التددا تجمدد  بددن  الصدد    الصدد ع ،  يندددعج تحتمددل األفددال   -3 ال سددلئ  الصدد تية المعئيددة : َ 
 .(3619: 2011السننملئية،  المسعحيل ،  التلف ي   ")محم د،

  م  بن  ال سلئ  المستخدمة فا هعسل  المعل مل  :        

تمعا  ،  الح اسدددنت  الدددذاكعا ،  المدددلت   االجتملعدددل  ،  المدددؤ  االتصدددل  المرل دددع  جمدددل ل جدددى،
ل ،  يصن  الرعض َدذو ال سدلئط هلدا معئدا   المن  عا  ،  الكتنرل ،  ل حل  اإلعالنل   غنَع

 الددددرعض األخددددع يصددددنفمل هلددددى  سددددلئ  كتلبيددددة   ددددف ية ،يضددددلف هلددددى َددددذو ال سددددلئ    مسددددم ع ،
 .(264:  2004)حعي ، ،ال سلئ  غنع اللفظية

الفعيدق  سدتخدمملي التدا المعل مدل   نقد     الت اصد االتصدل   سدلئ  تقنيدل  مد  العدندد َندلُ  
ممل الرلحت يستععض  س ف العسكعية ،الخدمل  الطبية  مدنعيةر الصحا         : نلا مل َ 

 :الشدصي)وجها لوجه( والتواصل االتصال -1

دددد "     االتصددددل  المرل ددددع بددددن  النددددل،  يعددددعف َددددذا االتصددددل  ر نددددى اتصددددل  الم اجمددددة بددددن   َ 
 ال خصدددا َددد   فضددد    دددكل  االتصدددل  الت اصددد  ،     ك دددع  جمدددل ل جدددى،  االتصدددل   خصدددن 
هذ نددد فع للمتصددد  )القدددلئ  رلالتصدددل ( الفددد عي  المرل دددع علدددى مددددى تددد  نع عسدددللتى فدددا   الت اصددد 

نددل تصددر  الفعصددة منلسددرة لمعللجددة ال ضدد  حسددت مددل نددعاو المتلقددا مدد   المتصدد  رددى )المتلقددا( َ 
عانا ،     النصيحة " حنت قب   الفكع  ،   الع ي  .(4:  2007)َل   الَ 
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 الهاتف المحمول -2

 نتعدد  لد  جعامدًل، نلد ك ٣٦ م   عك    نى ل ك     ١٩٥١ عل  محم   َلت      هنتلج ت   قد"
  رمدع ع ،مكدل  مد   دع ك فدا  اسدتخدامى نقلدى إلمكدل  المحمد   عليدى   طلق نل متعًا،ك ٢٥ مداو

 بدعك     ندلً   صدغع محم لدة َ اتد  هنتدلج اإللكتع نيدل  ل ك دع  ع استطل التقنية،  تقد  ال ق 
 هقلدي  لمد ك لي دم  مداو  اتس  رى،  التحُع الجنت فا  ضعى  مك  حتى االتصللا، المدى فا

 نقد  علدى قدعتدى هلدى رلإلضدلفة الدد لا، االتصدل  خدمدة تفعند  عندد العدلل   جد اء لمد ك   الد لة،
 .( ٣ ، ٢٠٠٥  ،  لَن علل  "(معلً   الص ع  الص  
 الهاتف:

 التدا تحقدق سدععة   الت اصد  يعد االتصل  الملتفا فا ال ق  الحللا  حد َ    سللنت االتصل "
،حندددت تسدددتخد  ر دددك  كبندددع فدددا المؤسسدددل   المنظمدددل    الت اصددد  عمليدددة االتصدددل  هتمدددل فدددا 

 األعمل انجل   نفسم  لمل يحققى االتصل  الملتفا م  سععة  مع نة فا  األ خل الكبنع   عن  
 .(170: 2001)عط ي،" تمعيع المعل مل   ح  الم كال  التا تعتعض سنع العم 

 : سكالفا -4

 فدا اسدتخدامى  دلع  قدد ،الملتفيدة الخطد   عبدع  الصد ع المكت ردة النصد   بنقد  يقد   جمل "
 نقد  تسدتطي  الحدن دة األند اع  صدرح  حتدى عليدى تعدديال    دخلد   المسدتندا ، الصد ع نقد 
 . (35 ، ٢٠٠٥   لَن ، علل  "( رلألل ا   المستندا  ص عال
 :البريد االلكتروني -5

عد البعيد االلكتع نا م   قد  التطبيقل  فا  ركة االنتعند     سدعمل انت دلعا ،  قدد  عسدل  ي     
( م  استخدامل  االنتعن  %80( كل  )2000  ،  فا عل  )1970     عسللة الكتع نية عل  

يددددد االلكتع نددددا .  ي ددددرى البعيددددد االلكتع نددددا البعيددددد التقلندددددي القددددلئ  علددددى اسددددتخدا  ألغددددعاض البع 
 فددا  اقدد  األمددع ،فددل  َددذا  ،صددنلدنق بعيديددة لكدد  م ددتُع  الددذي يعددعف ب اسددطة عندد ا  الفعيددد 

الصند ا البعيد االلكتع نا مل َ  هال مسلحة مخصصة ضم   حد  التخد ي  )القدع  الصدلت( 
د  علدى  دركل  االنتعند  لصدلحت َدذا الصدند ا تحمد  عند ا   تحفد  حد الح اسنت المد    فا 

.)ا  مسلعد ،  .(12: 2011فنمل العسلئ  ال اعد  لمذا الم تُع
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 االنتركوم: -6

دد  نظددل  (Door Phone)    ت اصدد  مرل ددع (Intercom) َدد  نظددل  اتصددل  داخلددا  َ ،
عدد   ددركة المددلت   هتصددلال  صدد   فقددط    صدد    صدد ع  قددلئ  بذاتددى ،  يعمدد  ر ددك  مسددتق 

تتكددّ   ال حددد  الخلعجيددة مدد  كددلمنعا صددغنعو   العلمددة،  يتكددّ   مدد   حددد  خلعجّيددة   حددد  داخليددة ، 
عللية الدقة لت فنع الصد ع   ميكع فد    سدّملعة لتد فنع الصد   مد  مجم عدة مد  المفدلتي  رعددد 

 ميكع فد    سدّملعة  ال حدا  الداخلية،  تتكّ   ال حدد  الداخليدة مد   ل دة كبندع  لتد فنع الصد ع 
 (.35 ، ٢٠٠٥  لَن ،  علل  ( لت فنع الص  

 الفيس بوك: -7

"َ   ركة اجتملعية الكتع نية تتي  للعدند م  الم تعكن  ععض ملفلتم  ال خصية ،  م لعكة 
 .( 83: 2012خعين  فيمل نختلع نى م  ن لطل " )منص ع ، ا 

 جهاز اللسلكي )جهاز النداء(: -8

دا األ"      دا صدغنع  الحجد  يمكد   ضدعمل فدا الجنددتَ      ،جمد   التدا يمكد  حملمدل  نقلمدل َ 
   األغددعاض العسددكعية لترددلد  المعل مددل  مدد  معاكدد  ، تسددتخد  لألغددعاض المدنيددة  ،حملمددل رللنددد

 .(66: 2003)الخنبعي، "بن  جمل  السلكا محم      جمل   خع اتصل   لبتة   

 االتصال والتواصل: شبكات 

ل :  الت اص  اع عدند  ل ركل  االتصل ت جد  ن       لع   بعَ 

  ركة النجمة  -

  ركة العجلة  -

  ركة الدائع   -
 *شبكة النجمة 

يسددددددتطي  كدددددد  فددددددعد مدددددد  خددددددال  َددددددذو ال ددددددركة االتصددددددل  برددددددلقا  فددددددعاد المجم عددددددة د   "      
 (.360: 2011")محم د،قن د
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 (3شكل رقم)                                     
 . عمل  : داع صفلء.1. إدارة المنظمات( .2011محم د، عالء ) المصدر:

 *شبكة العجلة

 فددا ظدد  َددذا الددنمط تتدددفق جميدد  المعل مددل  مدد  خددال   ددخ  معكدد ي عددلد  مددل يكدد   قلئددد "
 .( 546: 2011)جالت،"  المعل ملالمجم عة،َ   الذي يق   رلستقرل   ن ع كلفة 

ذا النمط نتي  لعضد   احدد فدا الم  ال يسدتطي   حد ع    نتصد  ر عضدلء المجم عدة ا خدعي  ،َ 
هال ردددللعئي، ، ي    االتصدددل  ندددت  فيمدددل   المرل دددع  عضددلء المجم عدددة فدددا َدددذا الدددنمط االتصدددل  

َددذا األسددل ت نجعدد  سددلطة القددعاع تتعكدد  فددا نددد الددعئي،     بنددنم  عدد  طعيقددى فقددط ، اسددتخدا  
 (. 428: 2009)السكلعنة، الم ظ 

 

 

 

   

 

 
 

 (4شكل رقم)
 .عمل  :  داع المسنع .1.   أدلقيات العمل(. 2009:السكلعنة ، رال  ) المصدر
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 :*شبكة الدائرة 

مدل  ا  ت نع هلى    ك  فدعد فدا المجم عدة يمكد     نتصد  بجنعاندى المرل دعي  فدا ال دركة َ   َ
 .(359: 2011،)محم دB.Cرك  م   االتصل  مرل ع   Aا نل  فقط فم ال يمك   

َددذا الددنمط يكدد   فيددى كدد  عضدد  مددعترط رعضدد ي  ، ي    كدد  فددعد يسددتطي     نتصدد  اتصددلال   
مرل ددعًا ر خصددن  خخددعي  ، يمكدد  االتصددل  برقيددة  عضددلء المجم عددة ب اسددطة احددد األفددعاد الددذي 

 (.428: 2009)السكلعنة، نتص  بم  اتصلال مرل عاً 

 

 

 

 

 

 

 

 (5 ك  عق )
 .عمل  :  داع المسنع .1.   قيات العملأدل(. 2009المصدع: السكلعنة ، رال  )

الرلحددت    األنمددل  ال بددد لمددل مدد   جدد د قلئددد ت كدد  لددى معللجددة  ت ضددي  المعل مددل  فددا  ى  يددع 
 نطلا المجم عة التا ننتما هلنمل  م  خاللى نت  نق  المعل مل   تنسيقمل . 

   والتواصل االتصالأنوا: 

األسدللنت كلمدل حقدق   كلمدل  جدلد اإلنسدل  َدذو،الت اص  لى  ن اع   سدللنت متعددد  االتصل    
دددا خالفدددة هللا فدددا  عضدددى،  امتلدددُ ممدددلعا  فددد  االسدددتمتلع العسدددللة التدددا  خلدددق مددد   جلمدددل َ 

قندلعم  رمدل  رللحيل  ،  حقدق جد د  الحيدل  ، فللدذي نجندد التعلمد  مد  ا خدعي   التد  نع فدنم   ا 
يصدل  العسدللة ،همدل  الطعا لل صد   تممد لى  ،  الذي تفت  لى األب اتنعيد، َ دافدى  ا  هلدى َ 

 رغنعو.   يك   رللكال  
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  أنوا  االتصال والتواصل : ن مناهناك نوعين رئيسو 

 :االتصال اللفظي  -ا

بدد  اسددتخدا  اللغدة فددا االتصدل  اإلنسددلنا عنددمل تطدد ع  المجتمعدل    صددرح  قدلدع  علددى      
 .صيلغة الكلمل  التا تحم  معنى  مدل  

فيددى    االتصددل  اللفظددا   االتصددل  غنددع لفظددا ندددع  رعضددممل الددرعض فددا   ممددل ال  ددُ"   
 (.20: 2011  مسلعد،خ" )االتصل  الفعل   ل يلد  الت  نع للعسللة اإلقنلعية

فدللكال   كلمل نجد  اإلنسدل  فدا هجدلد  فد  الكدال  كلمدل كدل   قددع فدا التد  نع علدى ا خدعي ،      
ًل ،  الرالغدة  الفصدلحة كلند  معجد   القدعا  الكدعي  التدا َ   ك ع  سلئ  االتصدل   التد  نع  دن ع

 فلق  ك  المعج ا  .

  االتصدددل  الدددذي ندددت  بدددن  كددد  مددد    االتصدددل  اللفظدددا يسدددمى  حيلندددل اللغدددة اللفظيدددة  ي "     
 .( 94: 2010")اإلمل    الج الد  ، المعس   المستقب  نت  رطعيقة كالمية    لفظية 

اللفد  فنمدل ك سدنلة  سدتخدا ان  جميد    دكل  االتصدل  التدا ندت  يدخ  ضدم  َدذا التصدن"       
َددذا  عتمدددا لنقدد  العسددللة ،علددى    يكدد   َددذا اللفدد  منق طددًل نددؤدي هلددى فمدد  المسددتقب  لددى . حنددت 

الن ع على اللغة التا استخدم  فا التفلَ  اإلنسلنا عندمل تطد ع  المجتمعدل    صدرح  قدلدع  
محددد  يفمممدل  فدعاد المجتمد  ،  يعتمدد   علدى داللتمدل فدا على صيلغة كلمل  تعم  هلى معل  
ع  ، "تنظي  عالقلتم   التعبنع ع  م لعَع   .(45: 2011)الم َا

ندت  عبدع الكلمدل   األلفدلج فدا ت صدن  القدي   األحلسدي،، رحندت  اللفظا  االتصل  كمل        
ل  اللفظا لى معنى  اس  فا  االتص،نت  نق  العسللة الص تية م  ف  المعس  هلى  ذ  المستقب  

المدل ال  ، حنت تلعت اللغة المسدتخدمة  دعجدة الصد    مخدلعج األلفدلج د عًا كبندعًا فدا هضدلفة 
 معل   خعى للعسللة.

  ، االتصدددل  اللفظدددا  الحددد اع يم ددد  محلد دددة مترلدلدددة بدددن  طدددعفن  ، سددد اء  دددفمية    خطيدددة"    
للغة م  المعل مل  التا تمك  م  الت اص  م  ل نظل  م  العم    ق اعد امر نم ممل يمك   صف

 (.93: 2011)معاد،  "ا خعي 

 يددعى الرلحدددت    االتصددل   الت اصددد  اللفظددا َددد  الددذي ندددت  بددن   فدددعاد الفعيددق الصدددحا العلمددد  
رللخددددمل  الطبيدددة العسدددكعية رلسدددتخدا  اللغدددة ر  دددكللمل سددد اء كلنددد   جمدددل ل جدددى    منط قدددة    

 معل مة     فكلع معننة.  مقع ء  ،   مكت رة  لنق  
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ممل :   قد   عد )عبد الرلقا ( عد  سلبيل  لالتصل   الت اص  ال فما م  َ 

" نتطلت االتصل   الت اص  ال فما قدع  علا الحددنت حندت الكدال  ال اضد  المفمد   المعبدع    
بدع  ،  على تعتنت المعل مل  خص صل هذا كلن  المسللة معقد   الم ضد ع  دلئكل كمدل نتطلدت خ

 تجععدة  مملعسدة، كمدل    االتصدل   الت اصد  ال دفما ال يصدل  دائمدل فدا نقد  المعل مدل  التددا 
تخددد  األمددد ع الملليددددة  اإلنتلجيدددة مدددد ال  اسدددتخدا  َددددذا النددد ع يعتمددددد علدددى عددددد  ع امددد  كحجدددد  

  .(269: 2001المؤسسة  عدد العلملن " )عبد الرلقا، 
 :لفظي الاالتصال غير  -ب

مددد   قدددد  طدددعا  -مدددل يطلدددق علنمدددل حددددن ًل )لغدددة الجسدددد(  -ل  غندددع اللفظدددا ي عتبدددع االتصددد     
االتصل  التا ععفمل اإلنسل ، َ    مع ال يمكد  تحل ديى    التمدّعت مندى، فعنددمل يكد  اإلنسدل  

 االتصل   ،يستطي     يك  ع  الحعكة  ع  التعبنع ع  ذاتى ب سلئ   خعى  ع  الكال  ف نى ال
    يع      يفسع االتصل  اللفظا. غنع اللفظا دائمًل يكم  

 25٪ مد  تصدعفل  الر دع تدت  رصد ع  الهعاديدة     75 يعتقد علملء النف، ر    ك دع مد        
 التصددددعفل  غنددددع اإلعاديددددة غللرددددًل تكدددد   غنددددع لفظيددددة،  ي عدددد  طعيددددق  ،٪ الرلقيددددة تكدددد   هعاديددددة

ا ذا  ت  نع  قد ى بخمد،  مدعا  مد  ذلدُ التد  نع التدا اإليملءا ،    اإليحلءا ،    العم  ، َ 
 (.13: 2008تتعكى الكلمل  ) ليم ، 

 يم د   ،َ   االتصل  الذي يعتمد علدى العمد  ،  لدذلُ  يضدًل يسدمى رلالتصدل  غندع العمد ي     
فدددا حدددن  ال تبلدددر نسدددرة  ،مددد  حجددد  المعل مدددل  التدددا نسدددتقبلمل %80-70نسدددرة تتدددعا ح مدددل بدددن  

ى النسددرة الرلقيددة  يسددتخد  َددذا الندد ع مدد  االتصددل  المعل مددل  عبددع  سددلئ  االتصددل  العمدد ي سدد  
اإل دلعا   يقصدد بمدل اسدتخدا  اإلنسددل  لدرعض الحعكدل  فدا الجسد  للتعبنددع بمدل بددال مد  الكددال  
،م   استخدا  األصلر  للتعبنع ع  الم افقة    العفض ،  استخدا   األل ا  للتعبنع عد  الم افقدة 

 .( 72:  2010   العفض )حجلت ، 

 لغدددة الجسدددد  ،   العالمدددل  ،   الحعكدددل  ،يدددت  نقددد  العسدددللة غندددع اللفظيدددة عبدددع اإل دددلعا    "   
حعكة العننن  ، اتجلو النظع ، ض  الندن   الكفن ، حعكل    ض  الع ،  م ال: تعبنعا  ال جى،

مدد  االتصددلال   َددذو الفئددة ،  ضدد  ال ددفلو  الفدد   األسددنل    ضدد  الجسدد  ر ددك  عددل   ، األعجدد 
  عبع هعسل   استقرل  العسلئ  الصلمتة ،  التا نت  نقلمل م  خال  تعدلبنع ال جدى ت م  االتصل

 .( 94: 2010،معاد) " العن  ، اإليملءا  ، م ق     لغة الجسد
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الرلحدددت    االتصدددل   الت اصددد  غندددع اللفظدددا يسدددتخد  فيدددى  فدددعاد الفعيدددق الصدددحا العلمددد   ى  يدددع 
 حعكل  الجسد لت صن  المعل مل   األفكلع.رللخدمل  الطبية العسكعية تعبنعا  ال جى    

  والتواصلمعوقات االتصال: 
" تت  ع عملية االتصدل   الت اصد  رد ي عمد     مدؤ ع قدد نتددخ  فدا  ي عنصدع    خطد   
دذو العمليدة ليسد  عمليدة سدملة كمدل يعتقددَل الك ندع   ،  لكنمدل  فا عملية االتصدل   الت اصد ، َ 

لددذلُ نجددد    احتمددلال  ،   فنمددل عنلصددع عدنددد  متداخلددة عمليددة اجتملعيددة صددعرة  معقددد  ،تدددخ
حدددد ت صدددع رل     مع قدددل  تعتدددعض َدددذو العمليدددة ترقدددى علليدددة سددد اء فيمدددل نتعلدددق ردددللفكع ،    
المعسددد ،    العسدددللة،    قندددل  االتصدددل ،    المسدددتقب  ،   اسدددتقرل  العسدددللة،    التغذيدددة العاجعدددة 

 .(259: 2011")عقلة، 

الم دكال   المعيقدل  التدا   دلع هلنمدل ك ندع مد  الكتدلت التدا تدؤ ع علدا  َ    سنتحدت ع      
 عملية االتصل .  

 معوقات مرتبطة بالمرسل: -1

حنددت نجددد م ددلك  االتصددل   مع قلتددى  تبددد  مدد  المعسدد  )مصدددع العسددللة(  تتفددلق   تكبددع      
ة    معتركددة هلددى المسددتل  ، مددل نددؤد ى هلددى م ددلك  ككددع  الدد لج تملمددل، حنددت تصدد  العسددللة م ددَ 

  م  ابع  المع قل  التا يك   معدَل المعس  ا تا: ،كبع   ك ع جسلمة   مع قل  

الحللة النفسية للمعس ،  االستخدا  الخلط   لت قن  العسللة،  عد  كفلء  المعس  ،   افتقلعو     
  .لمملعا  االتصل   الت اص ،  االفتعاضل  ، األحكل  الخلطئة ،   المضللة لدى المعس

 .(134: 2010)العالا ،

ى:  نلُ عد   خطلء يق  بمل العاس  تؤدي هلى الت  يف على عملية االتصل  َ   َ 

 اعتقلد العاس     سل كى فا كلم  التعق   الم ض عية . -1

 تصعفل  العاس  تك   لمصلحتى ال خصية غللرل  ال تك   لمصلحة العم . -2

 المعل مل  التا يق   ب عسللمل. الحللة االنفعللية للعاس  تؤ ع فا  ك  -3

رددل  المعسدد  هليددى ، ننظددع هلددى المعل مددل  بددنف، ال ددك  الددذي ننظددع َدد  رددى  االعتقددلد -4
 هلنمل.

 (.347: 2005)ملَع، التحن  ال خصا لطبيعة األم ع  األحدات-5
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 معوقات مرتبطة بالمستقبل : -2
   يكدددد   علددددى كيفيددددة هدعاُ  نصددددلع مدعسددددة العالقددددل  اإلنسددددلنية    التعكندددد  نجددددت  ى "نددددع      

المسددتقب  للعسددللة ، حنددت يقدد   المسددتقب  لتصددفية المعل مددل  الداخلددة لددى .  علددى الددعغ  مدد     
التصددفية ال خصددية للمعل مددل  مدد  قبدد  المسددتقب  رمكدد     تعددد مفنددد  جدددا فددا حمليددة المسددتقب  

ئ  الداخلدة للمسدتقب " م  المعل مل  غندع الدقيقدة ، هال    العمليدة ععمدل تسدبت ت د يف فدا العسدل
 .(355: 2011)محم د،

 َ  المع قل  فا االتصل  تتم   فا :     )كلع  ع جع  (ر ى  يع      

 ( عسللة المعس  قب  االستملع هلنمل كلملة .ى"من  المستقب  نح  تقني  )الحك  عل -1

لمل عددد  هصددغلء المسددتقب  بددتفم  ، فللمسددتقب  يمندد  غللرددل هلددى تقنددي  العسددللة التددا يسددتقب-2
م   جمة نظعو  فا اإلطلع المعجعا الخل  رى ،   مل اإلصغلء بدد   فمد  فمد  الم دكلة 
ال لنية ، يحدت االتصل  م  الفم  حننمل نعى المستقب  الفكع  المعبع  عنمل م   جمة نظع 
ددذا اإلصددغلء مدد  الفمدد  يقلدد  مدد  األسددل ت  طددلعو المعجعددا، َ  ال ددخ  األخددع،  م ددلععو  ا 

 .(260: 2004قب   ي يد م  صحة هدعاُ العسللة ")حعي  ،الدفلعا لدى المست
 معوقات مرتبطة بوسيلة االتصال: -3

 يمك  هنجل  َذو المع قل  رلالتا:       

"االختيددلع الخددلط  لل سددنلة ، حنددت تف دد  عمليددة االتصددل  بعمتمددل عندددمل نددت  اختيددلع  -1
  سنلة اتصل  غنع مالئمة   ضعيفة .

حندددت    المعنندددن  رلالتصدددل  قدددد يسدددتخدم   ال سدددنلة  االسدددتخدا  الخدددلط  لل سدددنلة ، -2
غندددع المالئمدددة ، همدددل رسدددبت الجمددد     اإلَمدددل  ممدددل يفقدددد االتصدددل  قيمتدددى  يعطدددا 

 مؤ عا  مضللى فا  حيل  ك نع .

س ء    ضدع   سدنلة االتصدل ،حنت     سدلئ  االتصدل  الضدعيفة فنيدل   ظيفيدل قدد  -3
ضعلفمل .  تؤدى هلى ت  يى عملية االتصل   ا 

 دحدددل  قنددد ا  االتصدددل ،حنت ندددؤدي َدددذا اال دحدددل   رللتحدندددد فدددا مجدددل  االتصدددل  ا -4
داعية" )العالا،     .( 135: 2010الكتع نا هلى حد ت م لك  فنية  ا 
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 معوقات مرتبطة بمضمون الرسالة : -4
 ك نع  َا المع قل   الم لك  المتعلقة رمضم   العسللة منمل :       

ل. : حنت يك   المضم   لغة العسللة -1  معتركل  ضعيفل   حيلنل م َ 

 : حنت يك   المدف غنع  اض  ،    غنع م ج د فا األسل،.َدف العسللة -2

،  فدا كلتدل الحدللتن      مرسدطل جدداً  جدداً  : فقدد يكد   األسدل ت معقدداً   سل ت العسدللة -3
 نت  و االتصل   ال يحقق معادو .

   جنددا ، هال    تطبندق محتد او ، سل ت نطق العسدللة    ت صدنلمل : فقدد يكد   الدن  -4
 .(137: 2010قد يك   سنئل ممل نؤدي هلى ت  يى االتصل     هضعلفى )العالا ،

الرلحددددت    َندددلُ عددددد  مع قددددل   خدددعى تدددد  ع علدددا العددددلملن    نددددلء االتصدددل   مدددد  َددددذو  ى  يدددع 
 المع قل ، المع قل  البنئية :

   عد  تد  نع البنئدة المحيطدة بمد  فدا يق   طعاف االتصل  فا  خطلء عدند  عنددمل نتغدلفل حنت
ددل علددى االتصددل  ممددل ي دد ف علددى عمليددة  عمليددة االتصددل  ،  عددد  األخددذ رعنلصددع البنئددة  ت  نَع

 االتصل  ،  فيمل نلا عنلصع البنئة  األخطلء الخلصة بمل : 

  .حد  طعاف االتصل     كالَمل ال يفم  األَداف الم تعكة  

 داف داف الطعف ا خع . حد  طعاف االتصل  تتعلعض َ   ى م  َ 

 . حد  طعاف االتصل     كالَمل ال يفم   ظيفة ا خع  

   حد  طعاف االتصل     كالَمل ال يفم  الف ائد التا ستع د عليى م  جعاء االتصل  

 .  حد  طعاف االتصل     كالَمل ال يفم  الع اقت السنئة جعاء س ء االتصل  

 ة   ال قة. عد  اتسل  البنئة رلالبتكلع  العدال 

 .  عد  ت فنع معل مل  معتد  ع  مدى التقد  فا االتصل 

  مل  الظع ف الطبيعية  اإلنسلنية   نلء االتصل  .(64: 2010)حجلت، َه
 ؟   كيف تكون متصل بارعا 

َ  سدتفلج  لد  ععفد     األرحدلت العلميدة الحدن دة تقد   ه  نجدلح اإلنسدل  فدا عملدى  فدا      
  الت اص . دعتى على االتصل حيلتى ال خصية مَع   رق
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%م  النجلح يع ى هلى مملعا   فن   85َ   ستفلج  ل  قن  لُ ر   األرحلت   بت           
، بننمل ال يسدتطي   حدد مندل    يصد  هلدى دعجدة الكمدل  فدا مسد لة االتصدل    الت اص  االتصل 
  كندد  متصدداًل رلععددًل ف نددُ ؛هال  ننددل نتفددل   فددا قععندل    رعدددنل مدد  تلددُ الدعجددة ف ند  ه الت اصد 

ليدددُ  سددت اجى م ددلك  مددد  ك نددع مددد  النددل، مددد  ح لددُ ؛ نظددعًا ألندددُ مضددطع للتعلمددد  معمدد  ،  ا 
 .رعض الخط ا  اإلع لدية التا تسلعدُ فا    تك   متصاًل رلععًل  ك ع فلعلية  ت  نعاً 

 .تحقق م  جد ى االتصل  -1

 . س  دائع  التفكنع لديُ  -2

 .لتاستم  بدقة  استيع -3

 .ض  مصدع العسللة فا اعترلُع على الد ا   -4

 .صم  عسللتُ رمل نتنلست م  المستمعن   -5

 .اطعح األسئلة  -6

 .اععف مل ستتحدت عنى  -7

 .ك   اضحًل  محدداً  -8

 .ال تخ  م  ق    نل ال  ععف  -9

 .تذكع ر    ي    يص  لرخعي  َ   سنلة اتصل  -10

 .  عرلع  همل/  ابتعد ع  ال ق ع فا مصند -11

 .لنم  رك  انترلَُ هت جى هلى   لئُ الذن  تتحدت  -12

 .(437: 2010)السكلعنة ،ال تقلط  ال خ  األخع  -13
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 :المقةدمةة  

 ،  قددد 1994ن دد     اع  الداخليددة منددذ الندد   األ   لقيددل  السددلطة ال طنيددة الفلسددطننية سددنة      
ل حظن  ال  اع  رلَتمل   ععلية القيلد  السيلسدية رلعتر د  الد  اعا  السديلدية لدد َع دل  احدد  مد  َ  لَع

 تقد   بتغنندعا  مممدة  تسدعى هلدى تطد يع قددعا   فا تد فنع األمد   األمدل  للمد اط  الفلسدطننا،
ل،  ت فنع خدمة  منية  ك ع  م اًل للجمم ع الفلسطننا رلنضمل  جمي   جدند  فا سبن  تنفنذ د َع

   َددذو األجمدد   مدنعيددة الخدددمل  الطبيددة العسددكعية  مدد تحدد  مسددؤ لنتمل،  الطبيددة األجمدد   األمنيددة
ل تقدد    علددى تقدددي  الخدمددة الطبيددة  الصددحية ألفددعاد األجمدد   األمنيددة  التددلرعن  لدد  اع   التددا بددد َع

الداخليددددة  لجميدددد   فددددعاد  سددددَع ،  لكدددد  مدددد  يحتددددلج للععليددددة الصددددحية مدددد  جميدددد  فئددددل  ال ددددعت 
 .الفلسطننا

 مديرية الددمات الطبية العسكرية: 

مدنعية الخدمل  الطبية ك حدى مؤسسل  د لة فلسطن  المستقلة ملت مة رللمحلفظة على    
 ، ذلُ رللعم  على عف  المست ى الصحا ،الق ى الر عية فا   اع  الداخلية  األم  ال طنا

خالء الخسلئع الر عية ، اإلسعلفية ، ال قلئية ، ت من  الخدمل  العالجية  تقدي   ، معللجتمل ، ا 
 ،  اع  الداخلية  األم  ال طنا اعالجية ألسع منتسبمة الصحية لمل،  كذلُ تقدي  الخدمة الالخد

 االلت ا  رمبد  العم  الم تُع م  جمي  مقدما الخدمة الصحية فا فلسطن   خلق قيلدا  قلدع  
 .(7: 2014)التقعيع السن ي، على  ض  السيلسل   البعامج الصحية الن عية

  للددمات الطبية العسكرية والبرامجوالسياسات  المهام: 

 .(2014,  حد  التط يع  التخطيطمهام الددمات الطبية العسكرية )أ: 

 .تجمن  ال حدا  الطبية رلألد ية  المستل مل  الطبية .1

 العنلية رللمعضى  تقدي  العالج الطبا الال  . .2

 تدعيت منتسبا الخدمل  الطبية  عف  كفلءتم  الفنية. .3

 لق ا   اإل عاف على تطبنق نظل  الت من  الصحا المعتمد لذلُ.ت من  عالج  سع ا .4

 اختيلع  فض  األ خل  ليلقًة صحيًل لالنخعا  فا صف ف الق ا . .5

 العنلية رللم ق فن  فا معاك  اإلصالح صحيًل. .6

 هعلد  ت َن  المعضى المصلبن . .7
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 ب: السياسات:

لبدنية  الصدحة النفسدية لمنتسدبا هبداء الم  ع  فا اتخلذ اإلجعاءا  الال مة لعف  الليلقة ا .1
 الق ا .

 تقدي  خدمة عالجية متمن   لكلدع   اع  الداخلية  األم  ال طنا   سَع . .2

 ت فنع الخدمة العالجية للم ق فن  فا معاك  اإلصالح  الت َن . .3

 تط يع ك   فعع الكلدع الر عي العلم  فا الخدمل  الطبية. .4

بدداء الم دد ع  لقيدلد  ال حدددا  ،القدد ا العنليدة الصددحية للبنئدة فددا  مدلك  ت اجددد  .5 رلتخددلذ  ، ا 
اإلجعاءا  الصحية ال قلئيدة )الطقد،، السدك ، التم يدة، تجمند  المدلء  الطعدل ، الدتخل  

 م  الفضال ، العم   التسلية  الن  ، المالر،  التجمن ا ، النظلفة ال خصية(.

ل لدى الق ا . .6  ن ع ال عا  ال قلفة الصحية  عف  مست َا

خردددلع القدددلد  ردددلإلجعاءا   منددد  تف دددا .7 األمدددعاض  التنبدددؤ رللمحدددلذنع الصدددحية المختلفدددة  ا 
 . ال اجت اتخلذَل لمن     تقلن  المخلطع الصحية

خالء  فعاد   اع  الداخلية  األم  ال طنا المصلبن   ا علد  ت َنلم  للخدمة. .8  جم   ا 

 طبية  المست فيل .التعل   م  قلد  القطلعل   ال حدا  الختيلع  ملك  ت اجد الم اق  ال .9

 .(9: 2014التقعيع السن ي،)استقطلت  فض  الك ادع الصحية  الطبية المتخصصة .10

 : م  ضم  السيلسل   يضًل التا  ضعتمل الخدمل  الطبية العسكعية

ت فنع مل يحتلجى العسكعي  علئلتى م   د ية  مستل مل  طبية م   ض  ض ارط  خليل  . 1
 منلسرة لصعفمل.

بيلنددل  دقيقددة  حدن ددة لجميدد  المنتسددبن  لألجمدد   األمنيددة   سددَع   الم ددم لن  تدد فنع قلعددد  .2
 رللضمل  الصحا.

العمددد  علددى مععفددة الحجددد     ،تطدد يع  تحدددنت األجمدد   الطبيدددة فددا المست ددفيل   المعاكدد .3
 الفعلا  الدقنق الحتيلجل  الخدمل  الطبية م  مصلعي  ع سمللية  ت غنلية .

 تدعيرًل علليًل فا   اع  الداخلية  األم  ال طنا. كلدع هسعلفا مدعتت َن  .4

 ح سرة النظل  اإلداعي فا الخدمل  الطبية..5
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 هعلد  تفعن   دمج المصلبن  فا المجتم ..6

 تقدي  رعض الخدمل  العالجية المتعلقة رللطت البدن ..7

بيددددة )م قدددد  مدنعيددددة الخدددددمل  الط هبددددعا  صدددد ع  الخدددددمل  الطبيددددة مدددد  النلحيددددة اإلعالميددددة.8
 .(2014العسكعية، 
 ج: البرامج:

 المعضدددى المصدددلبن   ،ت دددكن  دائدددع  اللجندددة الطبيدددة التدددا ت دددعف علدددى عدددالج المصدددلبن  .1
فحد  األفدعاد الجددد   الت صيل  المنلسرة لك  حللدة معضدية،    ض  ،رلألمعاض الم منة 

 الذن  نتفعغ   فا   اع  الداخلية  األم  ال طنا.

يل  الخدمل  الطبية رحنت نت  تقدي   فض  خدمة عالجية هعلد  تفعن  ك  معاك   مست ف .2
 للمعضى م  هعلد  تفعن  غعف العمليل  فا مست فى بلس   مست فى الج ائعي.

هعددددلد  افتتددددلح عيددددلد  معكدددد  اإلصددددالح  الت َندددد   كددددذلُ هعسددددل   طرددددلء للمددددع ع علددددى كدددد   .3
يحتلج ندى مد  الم قد فن  فدا كد  معاكد  الت قند  رصدفة د عيدة  منتظمدة مد  تد فنع كد  مدل 

 عالج.

عدالج طبيعددا  –فنندا مختبدع  –ممعضدن   -العمد  علدى انتددات الكدلدع الصدحا )  طرددلء .4
للتعدددل   مددد  المجلددد، الطبدددا ر ذلدددُ  ،لصدددق  ممدددلعاتم  ،(ً  فدددا مست دددفيل    اع  الصدددحة

  كلية الطت فا الجلمعة اإلسالمية. ،الفلسطننا

بعنلمج ال يدلعا   ءن   المعضى م  بدهعلد  تفعن  معاك  العالج الطبيعا الستقرل  المصلب .5
 .الخدمل  الطبية المن لية للذن  ال يستطيع   ال ص   هلى معاك 

 ض  بعامج إلصداع رطلقل  ت من  سلعية المفع   لمنتسبا   اع  الداخلية  األم  ال طنا  .6
صدددداع كتدددت االسدددتقطلع للم دددم لن  اختيدددلعا رللتددد من  الصدددحا    كتدددت  قددد   ،  سدددَع   ا 
 ع رعد االلت ا  رلل ع  .االستقطل

افتتددددلح معمددددد ضددددرل   سددددلئقا اإلسددددعلف مدددد   جدددد  تخددددعيج دفعددددل  مدددد  سددددلئقا  ضددددرل   .7
لن   م  ك  الجمل  ذا  العالقة. اً معتمد  يك    ،اإلسعلف المَؤ

لكدا تقدد   فضد  خدمدة عالجيدة سدنية،  ،تفعن  عيلد  التعكنرل  السدنية فدا عيدلد  ال دلط  .8
ا ال حند  فا القطلع الحك ما  (.2014) حد  التط يع  التخطيط، َ 



 37 

 هيكلية الددمات الطبية في قطا  غزة: 
بع  االَتمل  رللتنظي  ر ك   اض  فا  قتندل الدعَا  رسدبت الت سد  فدا حجد  المجتمعدل         

،مد  َد  بدع   الحلجدة  لألفدعادجلندت ا ديدلد التخصد  الممندا  هلدى   المنظمل األجم   ا ديلد 
 (.228: 2011ظي  بجمي    كللى)محم د،ضع ع  االَتمل  رللتن هلى

 (6 ك  عق )       

 
 (2015:) حد  التخطيط  التط يع رللخدمل  الطبية العسكعية ،المصدع
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 أماكن مستشفيات وعيادات ومراكز الددمات الطبية بقطا  غزة: 

 ،حعص  قيلد  الخددمل  الطبيدة خدال  الفتدع  الملضدية علدى تطد يع  داء  عمد  الخددمل  الطبيدة
تقد   فض  خدمة صحية ممكنة ألفعاد األجم   األمنية  ذ يم   لك  م  يحتلج للخدمة الصحية ل
عيددلد  الجدد ا ا ،  عيددلد  مدنعيددة  :مدد  خددال  افتتددلح عدددد مدد  العيددلدا   المعاكدد  الصددحية م دد  ،

هضلفة هلا هعلد  ت غن  عيلدا  معاك  اإلصالح  الت َند  التدا  ،التدعيت ،  عيلد  كلية ال عطة
ل العد  خال  الحعتد مكدل   هلدىعلى تط يع عيلد  المحلفظة ال سطى  نقلمدل  كذلُ عمل  ،مَع

  عيدلد   ، عيدلد  حجدل ي  ،يسم  على الم اطنن  ال ص   هليى،َذا رلإلضلفة هلى عيلد  ال لط 
 مست ددفى  ، مست دفى بلسد  فدا  ددمل  قطدلع غد  ، عيدلد  معبدع عفدد   ، عيدلد  عفدد  ،ند ن، خدل 

  . صا فا الجن تالج ائع التخص

 .أماكن مستشفيات وعيادات ومراكز الددمات الطبية بقطا  غزة(1جدول رقم)             

 العن ا  المعك   

 رللقعت م   بعاج الندى –بن  الَيل  مست فى بلس  1

 عرسل  الكبنع  –خلنن ن،  المست فى الج ائعي  2

 ت  الم ى  –غ    مست فى ال ئل ) األعدنا حلليًل(  3

 معسكع ال لط  –غ    عيلد  ال لط  4

 منطقة الت ا  -غ    عيلد  حجل ي  5

عاء  6  ال سطا عيلد  الَ 

 خلنن ن،  عيلد  خلنن ن، 7

 عف   عيلد  عف   8

 معبع عف   عيلد  معبع عف   9

 الجن ت –ال مل   -غ   عيلد  معاك  اإلصالح  السج    10

 غ   عيلد  كلية ال عطة 11

 غ     مدنعية التدعيتعيلد 12

 المصدع )م  هعداد الرلحت(
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 كادر مديرية الددمات الطبية العسكرية في قطا  غزة: 

م  عن  حست الجد    874بلر عدد كلدع مدنعية الخدمل  الطبية العسكعية فا قطلع غ       
 .(2014)قس   ئ   الضرل   األفعاد، التللا

 .دمل  الطبية العسكعية( ن ض  جمي  كلدع مدنعية الخ2جد   عق  )
سلئقا  تمعيض هداعي     طرلء الكلدع

هسعلف 
داعين    ا 

تحللن  
 طبية

فنن   
  عمل 

عالج  صندلة
 طبيعا

 المجم ع ام    عة

 874 26 32 35 40 51 55 80 155 170 230 العدد

 .(2014المصدع :)جعد ب اسطة الرلحت ، 
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 الفصل الثالث

 
 قةالدراسات الساب

 

 المقدمة 

  المحليةالدراسات      

 الدراسات العربية 

 الدراسات األجنبية 

 على الدراسات السابقة والفجوة البحثية بيقالتع 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

 المقدمةة: 
قددل  الرلحددت بجمدد  الدعاسددل  السددلرقة التددا ع ى  نمددل معترطددة رم ددكلتى الرح يددة، لتدد فنع 

ة إلجدعاء دعاسدتى، حندت سدلعدتى الدعاسدل  الخلفية العلمية  المندل  المنلسدت  المصدلدع الال مد
فا الك   ع  جذ ع الم كلة  فم  مل ت  بخص صمل فا الفتعا  السلرقة،  م     حدد م  
َددذو الدعاسددل  مددل نددعى  نمددل ذا  عالقددة مرل ددع  مدد  م ددكلتى الرح يددة،  تلددُ التددا ليسدد  لمددل 

ل  السدددلرقة ر دددك  عالقدددة مرل دددع ، حندددت عاعدددى الرلحدددت قددددع المسدددتطلع تدددعارط فقدددعا  الدعاسددد
متسق  منطقا، رحنت  بع  منلَج الرلح ن  السلرقن   النتلئج  الت صيل  التا ت صل ا النمدل 
فددا مجددل  الرحددت  الدعاسددل ، كمددل عددعض الرلحددت الدعاسددل  السددلرقة  فددق تصددنن  منلسددت، 

 ،  دعاسل  عععية،  دعاسل   جنبية.محليةحنت ت  تصنن  الدعاسل  هلى دعاسل  

سل  بدءًا م  األحدت، حنت استععض الرلحت ك  دعاسة رطعيقة منلسرة ع عض  الدعا
ددددافمل،  المدددنمج   منمجيدددة م حدددد ، حندددت تددد  عدددعض اسددد  الرلحدددت  السدددنة  عنددد ا  الدعاسدددة  َ 

 المتر ،  مجتم  الدعاسة   داتى،  ععض َ   النتلئج  الت صيل .

  المحليةالدراسات: 

  الدوليةة الغةوث وكالةة مةدارس ديري مة ممارسةة ( بعنةوان درجةة2013شةنب) أبةودراسةة 
 .األداء بفاعلية وعلقتها التواصل غزة لمهارات بمحافظات اإلعدادية للمرحلة

 للمعحلدة الغد ت  كللدة مدداع، مددنعي  مملعسدة دعجدة هلدى التعدعفهلدى  الدعاسدة َددف      
 الجدن،، لمتغندع ت عد ى  األداء رفلعليدة  عالقتمدل الت اصد  لممدلعا  غد   اإلعداديدة رمحلفظدل 

 .الخدمة العلما،  سن ا   المَؤ 

 المداع، فا اإلعدادية المعحلة معلما م   معلمة معلملً  ) 350 (م  الدعاسة عننة  قد تّك ن 
 مد  تقعيردلً  ) %13.3 (نسدبتى مدل  ي غد  ، رمحلفظدل  الالجئدن   ت دغن  غد ت التلرعدة ل كللدة

 . معلمة معلملً )  2623 (المك   م  مجتم  الدعاسة مجم ع

  د ا  الدعاسدة،  تم لد  لطبيعدة لمالئمتدى التحلنلدا ال صدفا المدنمج الرلح دة اسدتخدم   لقدد
 الغد ت مدداع،  كللدة مددنعي  لددى الت اصد  ممدلعا  مملعسدة دعجدة األ لدى :رلسدترلنتن  الدعاسدة

 مددنعي  لددى األداء فلعليدة دعجدة ال لنيدة االسدترلنة  مدل المعلمن ، نظع  جمة م  غ   رمحلفظل 
 ومن أهم النتائج، .اإلعدادية للمعحلة الغ ت  كللة ،مداع 
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 مملعسدة لدعجدة المعلمدن  تقددنعا  مت سدطل  بدن  هحصدلئية داللدة ذا  فدع ا  جد د   -1
 الجدن، متغندع هلدى ت عد ى  الت اصد  لممدلعا  غد   رمحلفظدل  الغد ت مدداع،  كللدة مددنعي 
 .اإلنلت لصلل 

 مملعسدة لدعجدة المعلمدن  تقددنعا   مت سدطل بدن  هحصدلئية داللة ذا  فع ا  ت جد ال -2
 التععد ي  الت اصد  لممدلعا  غد   رمحلفظدل  اإلعداديدة للمعحلة الغ ت  كللة مدنعي مداع،

 .المعلمن  نظع  جمة م  الخدمة  سن ا  العلما المَؤ  هلى متغنع ت ع ى 
 أهم التوصيات:

 .االعتذاع  مملع  اإلقنلع كمملع  التحدت مملعا  على التدعت -1

دل بدُ   الفدي، كلإليمند  الحلس ت بعامج رعض استخدا  ح   د عا  دادهع -4  مد   غنَع
 .البعامج

  بعنةةوان درجةةة ممارسةةة االتصةةال اإلداري لةةدي مةةديري مةةدارس  (2012أبةةو سةةلمية)دراسةةة
 وكالة الغوث بمحافظات غزة وسبل تفعيلها.

المتغنعا  المستقلة َدف  الدعاسة هلا تحدند دعجة مملعسة االتصل   الك   ع  ا ع ك       
)الن ع ،سن ا  الخدمة، المَؤ  العلما ( على دعجة مملعسة االتصل  اإلداعي لدي مدنعي 

( معلمل 256تك ن  عننة الدعاسة م  )  قدمداع،  كللة الغ ت م   جمة نظع المعلمن .
( فا مداع،  كللة 2561الرللر عددَ  ) صلااأل( م  المجتم  %10 معلمة  ي بنسرة )

استخد  الرلحت المنمج ال صفا التحلنلا كمل   ،  ت  اختيلَع  رطعيقة ع  ائية حصصية الغ ت
 أهم النتائج: ومن ، استخد  االسترلنة ك دا  للدعاسة

مملعسة اإلداعي لدي مدنعي المداع، اإلعدادية ب كللة الغ ت الد لية االتصل  دعجة  -1
 .ع  رمحلفظل  غ   م   جمة نظع المعلمن  قد جلء  بدعجة كبن

( بن  مت سطل  تقدنعا  α ≤0.05ال ت جد فع ا ذا  داللة هحصلئية عند مست ي ) -2
 فعاد العننة لدعجة االتصل  اإلداعي لدي مدنعي مداع،  كللة الغ ت رغ   تع ى لمتغنع 

 أهم التوصيات :ومن ، )الن ع، سن ا  الخدمة ،المَؤ  العلما(

االتصل  بن  العلملن  فا  تع ي  نمط االتصل  ال فما م  خال  ت جي  حعية -1
 .المؤسسة
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  ( بعنةةةوان اثةةةر نظةةةام االتصةةةاالت اإلداريةةةة فةةةي األداء مةةةن وجهةةةة نظةةةر 2012)دراسةةةة مصةةةل
 .الموظفين اإلداريين المشرفين واألكاديميين في جامعة القدس المفتوحة في محافظات الشمال

نظدع   جمدة مد  األداء فدا اإلداعيدة االتصدلال  نظدل  ا دع علدى للتعدعف الدعاسدة َدذو َدف      
  ال مل  محلفظل  فا المفت حة القد، جلمعة فا  الم عفن  األكلديمنن  اإلداعين  الم ظفن 

 نسدرة مدل  ي) 329 ( صد   كلديميدل مد   م دعفل م ظفدل) 128 (مد  الدعاسدة عنندة تك ند  قدد  
 . اإلحصلئا م  المجتم  %( 39)

 التعليميدة مندلطق الجلمعدة  كدذلُ الجلمعدة عئلسدة كلفدة د ائدع  معاكد  علدى االسدترلنل    عد   
 أهم النتائج:، م  ال مل  محلفظل  فا المنت ع 

 فيدى جلمعدة ردى المعمد   اإلداعيدة االتصدلال  لنظدل  انجدلبا ا دع َندلُ    الدعاسة نتلئج  ظمع 
 على جمي  جدا معتفعة هلى معتفعة بن  االستجلرة دعجة حنت كلن  األداء فا المفت حة القد،
 .الخم، الدعاسة  مجلال

 األداء فا اإلداعية االتصلال  نظل  أل ع هحصلئية داللة ذا  فع ا   ي الدعاسة نتلئج تظمع ل 
 أهم التوصيات:،  م  الديم غعافية للمتغنعا  ترعل

 تكللن  االتصلال  تخفيض فا ا ع م  لمل لمل اتصل  ك سنلة االنتعن   ركة تفعن  -1
 .عبع الفلك، ل عقيةا المكلترل  استخدا  م   الحد

  الدادليةة بةوزارة األزمةات إدارة فةي االتصةال فاعليةة ( بعنةوان مةدى2012األشةقر)دراسةة 
 .الوطني واألمن

 الداخليدة بد  اع  األ مدل  هداع  فدا االتصدل  فلعليدة مددى علدى التعدعف هلدى الدعاسدة َددف     
 اإل دعافية فدا نلصدتالم َدذو الدعاسدة علدى فدا يقتصدع  سد ف،المدنا الد طنا، ال دق  األمد 
 الحصدع  سدل ت  اسدتخدم  التحلنلدا، ال صدفا المدنمج الدعاسدة  اسدتخدم   قدد ،غد   قطدلع
 ١٧٦ (  الرللر الدعاسة  مجتم ألفعاد  الكلا المجم ع تم   نتلئج على الحص   لضمل  ال لم 

 :أهم النتائج، م   لجم  البيلنل  ك دا  االسترلنة  استخدم  فعدا، )

 م      كذلُ ال طنا، الداخلية  األم  ب  اع  األ مة اتصلال  فا جند فلعلية  ى مست َنللُ   
د    سدللنت ابدع  العسدمية،  مد  االتصدلال  َدا األ مدة هداع  فدا المسدتخدمة االتصدل   ند اع َ 

 مدل  ال دفما، ، االتصدل   سدل ت َدا بد  اع  الداخليدة األ مدة اتصدلال  فدا المسدتخدمة االتصدل 
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 عدد  كلند  ردلل  اع  األ مدة هداع  فدا االتصدل  فلعلية د    حلئال تق  لتاا المع قل  بخص  
 :ومن أهم التوصيات الحدن ة االتصل  تقنيل  ل عاء المخصصة الم اعد المللية كفلية

 كلفدة فدا االتصدل  الداخليدة، ت دجي  اإلداعا  بد  اع  مختلد  بدن  م حدد  اتصدل   دركة هن دلء ،
 فدا مجدل  التددعيت ببدعامج االَتمدل  مد  الم يدد ت جيدى ة،التنظيميد  المسدت يل  االتجلَدل 
لجميد    المعند ي   الر دعي  المدلدي الددع  مد  الم يدد تد فنع علدى المسدئ لن  حدت كدذلُ االتصل ،
 .حدن ة اتصل   عاء تقنيل   خص صل االتصللية الخطة متطلرل 

 ( دور معلةةم الثانويةةة بمحافظةةات قطةةا  غةةزة فةةي تعزيةةز 2012دراسةةة الوصةةيفي ) ثقافةةة
 .اإلسلمي التربوي  الفكر ضوء في لدى طلبته وسبل تطويره  التواصل

 قلفدة  تع يد  فدا لدد عو ال لن يدة المعحلدة معلد  مملعسدة دعجدة مععفدة هلدى الدعاسدة َددف      
 المدنمج الرلحدت  اترد ، اإلسدالما التعع ي  الفكع ض ء فا نظَع   جمة م  طلبتى لدى الت اص 
 تع يد  فا غ   ال لن ية رمحلفظل  المعحلة معل  د ع لقيل، استرلنى لمستخدمً  التحلنلا ال صفا
 الصد )ال لن ية طدالت المعحلدة مد  عنندة علدى الدعاسدة طرقد  قدد  ،طلبتدى لددى الت اصد   قلفدة

 رطعيقدة الدعاسدة  اختندع  عنندة غد  ، محلفظدة فدا )  األدبدا العلمدا رفععيدى ع دع الحدلدي
 . طللرة طللًرل) 620 (العننة  فعاد عدد  علر ع  ائية،

دداف  لتحقندق طدالت  مد  الدعاسدة عنندة هلدى م جمدة اسدترلنى ب عدداد الرلحدت قدل  الدعاسدة َ 
 سدئلة  رمحتد ى  مدعترطن  مجدللن  علدى   عد  فقدع ، ( 41 ) مد  االسدترلنة تك ن   قد  طللرل ،
 :ومن أهم النتائج الدعاسة

 ) التعاكمدا المعدد  التخصد ، ،،الجدن ( فدا المتم لدة الدعاسة متغنعا  أل ع رللنسرة -1
 :التللية الحلال  فا معتبع  فع قل الدعاسة  ظمع  فقد الدعاسة، عننة استجلرل  على

المعلد    د اع" األ   المجدل  فدا الطدالت لصدلل  فع ا  ظمع  الجن،، لمتغنع رللنسرة -3
منتدى الت اصد  رمفمد   الطلردة ت عيدة فدا  لمجدل فدا ا اإلندلت  لصدلل  ،"علنمدل  الحدت  َ 

 ."الت اص  رودات الطلرة ترصنع" ال لنا

 رمحلفظدل  ال لن يدة المعحلدة معلد  د ع فدا تطد يع تسدم  قدد  نمدل ندعى  التدا اهم التوصيات م  
 :اإلسالما التعع ي  الفكع فا ض ء طلبتى لدى الت اص   قلفة تع ي  فا غ  

فدا  الحلليدة الدعاسدة جنتدلئ لتطبندق  المعلمدن ؛ التععد ين  للم دعفن  تدعيبيدة د عا  عقدد- 1
 .التدعي،
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 (  2008دراسةةةة طةةةب ) فةةةي ددمةةةة القةةةرارات )حالةةةة  اإلداري  وتقنيةةةات االتصةةةالدور نظةةةم
 .تطبيقية علي وزارة التربية والتعليم في قطا  غزة (

الدعاسددددة هلددددى التعددددعف علددددا د ع نظدددد   تقنيددددل  االتصددددل  اإلداعي فددددا خدمددددة اتخددددلذ َدددددف      
  التعلي  فا قطلع غ   .القعاعا  فا   اع  التععية 

م ظفدددل ، تددد   (120)مجتمددد  الدعاسدددة مددد    قدددد تكددد   ،تددد  اسدددتخدا  المدددنمج ال صدددفا التحلنلدددا 
 ومن أهم النتائج:(، 120)استخدا   سل ت الحصع ال لم  لمجتم  الدعاسة الرللر 

 ظمع  الدعاسة رل   اق  نظ   تقنيل  االتصل  المستخدمة رلل  اع  جندد   لكنمدل تحتدلج  -1
 ى تحسن   تط يع.هل

 ظمع  الدعاسة رل  َنلُ فدع ا تحدد مد  اسدتخدا  تقنيدل  االتصدل  فدا خدمدة القدعاعا   -2
  ك ددددع َددددذو المع قددددل  َددددا المع قددددل  المتعلقددددة بتقنيددددة االتصددددل   عددددد   ضدددد ح نظددددل  

 .االتصل  الم ج د

ال ت جدد فدع ا ذا  داللدة  هحصدلئية بدن   عاء   فددعاد العنندة حد   نظد  تقنيدل  االتصددل   -3
 هلا العمع ،المَؤ  العلما . ى اإلداعي فا خدمة القعاعا  تع  

ت جدددد فدددع ا ذا  داللدددة هحصدددلئية  بدددن   عاء  فدددعاد العنندددة حددد   نظددد  تقنيدددل  االتصدددل   -4
 اإلداعي فا خدمة القعاعا  تع ي هلا المسمى ال ظيفا.

 أهم التوصيات:

 .على االتصل  ال عقا البدء رللعم  رمفم   الحك مة االلكتع نية بمدف تقلن  االعتملد-1

 :الدراسات العربية 
 ( 2013دراسة القحطاني )مهارات االتصال في تنمية السلوك القيادي من  بعنوان دور

 .الملك دالد العسكرية  وجهة نظر طلب كلية

َدف  الدعاسة هلا التععف على د ع مملعا  االتصل  فا تنمية السلُ  القيلدي م   جمة نظع 
 لد العسكعية .طالت كلية الملُ خل

 2012/2013ت ك  مجتم  الدعاسة م  طالت كلية الملُ خللد العسكعية العل  الجلمعا  قد 
( طللرًل .  ت  اختيلع عننة رلستخدا  المعلدال  اإلحصلئية المحدد  959 عددَ  اإلجمللا )

 ( طللرًل .275للحد األدنى المنلست لحج  العننة بلر حجممل )
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نمج ال ص  التحلنلا ع  طعيق المدخ  المسحا رلستخدا  االسترلنة استخد  الرلحت م  لقد 
 :أهم النتائج كلن   ك دا  لجم  البيلنل  .

 قلة تقنيل  االتصل  الحدن ة الال مة لت ضي  محددا  السلُ  القيلدي .  -1
لدى مفعدا  مجتم  الدعاسة عؤية مت لبمة نح  د ع مملعا  االتصل  فا تنمية السلُ   -2

 التا خعج  بمل الدعاسة . التوصياتأهم . م  ل اختلف   عملَع  القيلدي ممم
ت  يد كلية الملُ خللد العسكعية فا التقنيل  الحدن ة الال مة لت ضي   رعلد  محددا   -1

 السلُ  القيلدي .

  يةري  مد لدى ومعوقاتها اإلداري  أساليب االتصال فعالية بعنوان (2012المطرفي )دراسة 
 .المعلمين نظر جهة و المكرمة من مكة مدينة المدارس االبتدائية في

المدداع،  ندعي  مدد لددى اإلداعي   سدللنت االتصدل  فعلليدة دعجدة علدى التعدعف َددف  الدعاسدة هلدا
 .المعلمن  نظع  جمة المكعمة م  مكة مدننة االبتدائية فا

 :الدعاسدة لطبيعدة المنلَج انست رلعترلعو التحلنلا ال صفا المنمج الرلحت اعتمد :الدعاسة منمج
دافمل  المئ يدة  النسدت التكدعاعا  اسدتخدا  تد  كمدل المعل مدل  لجمد  هعداد استرلنى  دا ً  ت ،  قد  َ 

 التردلن   تحلند )بنعسد    االعترل )معلمد   تحلند  المعيدلعي  الحسدلبا  االنحدعاف  المت سدط
  :نتائجال همأومن  ،األحلدي

ميدة نددعك    مدةالمكع  مكدة مدنندة المدداع، االبتدائيدة فدا مددنعي      خدال    مد  المعلمدن  خعاء َ 
المسدتخدمة لددى مددنعي  االتصدل   سدللنت ابدع     ا   ه دعاكم  فدا النقدلف   ندلء االجتملعدل 

 .معلمن لل المرل ع  المقلرال  المكعمة َا مكة مدننة المداع، االبتدائية فا

 عنندة  فدعاد ل اتجلَد فدا ف قد 0. 50مسدت ى  عندد دال ذا  فدع ا   جد د النتدلئج  ظمدع كمدل 
 ١٥ الدذن  خبدعاتم  مد   :الدعاسدة عننة  فعاد  اتجلَل  سن ا  ٥ م  الدعاسة الذن  خبعاتم   ق 

 ٥ مد  الدعاسدة الدذن  خبدعاتم   قد  عنندة  فدعاد لصدلل  ال دفلفية فعلليدة  سدل ت حد     ك دع سدنة
 :التوصيات أهم  م ،سن ا 

 . معلمنم  المكعمة مكة مدننة تدائية فاالمداع، االب نعي  مد بن  العالقة تع ي  على العم 

 .المممة القعاعا  اتخلذ فا المكعمة مكة مدننة المداع، االبتدائية فا معلما االَتمل  ب  عاُ

 (بعنوان معوقات2011دراسة آل الشيخ ) في العاملين أداء المؤثرة على اإلداري  االتصال 
 . مدينة الرياض جوازات
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 العلملن   داء المؤ ع  على اإلداعي  االتصل  مع قل  على ععفالت هلى الدعاسة َدف  َذو    
 مدننة العيلض.  ج ا ا  فا

ت ك  مجتم  الدعاسة م  الضرل  العلملن  فا المدنعية العلمة للج ا ا  رمنطقة العيلض   قد
 ( ضلرطًل .236 عددَ  )

دا  االسترلنة ا رلستخاستخد  الرلحت المنمج ال صفا التحلنلا ع  طعيق المدخ  المسح  قد
 أهم النتائج :  م  البيلنل  ك دا  لجم 

   مع قدددل  االتصدددل  َدددا :االفتقدددلع هلدددى نظدددل  اتصدددل  منلسدددت ،  عدددد  ت ضدددي  الميكددد   -1
 التنظيما لمعاك  االتصل  ،  غيلت التخطيط االستعاتنجا الال   لتط يع نظ  االتصل  .

قلددة اإلمكلنددل  الفنيددة الال مددة    مع قددل  االتصددل  الفنيددة المممددة التددا تددؤ ع ر ددد  َددا :  -2
الستخدا  تقنيل  االتصل  فا  عمل  الج ا ا  ،  ضدع  هجدعاء عمليدل  الصديلنة الد عيدة 

 .ل سلئ  االتصل  المتلحة 
   مع قددل  االتصددل  الملليددة المممددة التددا تددؤ ع ر ددد  َددا : قلددة المدد اعد الملليددة الال مددة  -3

 يلنة تقنيل  االتصل  الحدن ة .لت سي،  نظمة اتصل  متط ع  ،  اعتفلع تكلفة ص

 أهم التوصيات :

ت فنع الم اعد المللية ،  الك ادع الر عية ،  اإلمكلنل  الفنية الال مة لت من   ت غن   -1
  صيلنة تقنيل  االتصل  الحدن ة رللمدنعية العلمة للج ا ا   فع عمل   عبمل  .

بية متقدمة فا مجل  ت غن  ت  يد العلملن  فا المدنعية العلمة للج ا ا  بد عا  تدعي -2
  صيلنة تقنيل  االتصل  ،  كيفية م اجمة م كال  االتصل  .

 ت سي، نظل  اتصل  متط ع بن  مختل  هداعا  الج ا ا    قسلممل   عرى. -3
  ( مدى توافر مهارات االتصال غير اللفظية لدى هيئةة التةدريس فةي 2011العريني)دراسة

 ".نظر الطلبةكلية العلوم بجامعة القصيم من وجهة 

التععف على مدى ت افع ممدلعا  االتصدل  غندع اللفظيدة مد  خدال  لددى  َدف  الدعاسة هلى     
 َنئة التدعي، فا كلية العل   بجلمعة القصي  م   جمة نظع الطلرة.

تكدد   مجتمدد    قددداعتمددد الرلحددت فددا َددذو الدعاسددة علددى المددنمج ال صددفا المسددحا المندددانا،    
(  لفددًل   ال ملئددة 1356ت معحلددة الركددلل عي ، )الددذك ع(  الرددللر عددددَ  )الدعاسددة مدد  جميدد  طددال
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(  عععملئدة  ع دعي  طللردًل تدِ  اختيدلَع   420 تك ند  عنندة الدعاسدة مد  ) ، ستة  خمس   طللردلً 
 هم النتائج :أرطعيقة ع  ائية طرقية، 

العلددد    تتددد افع دعجدددة ممدددلعا  االتصدددل  غندددع اللفظيدددة لددددى َنئدددة التددددعي، فدددا كليدددة  -1
 أهم التوصيات :  م بجلمعة القصي  بدعجة مت سطة،  ذلُ م   جمة نظع الطلرة 

عقدددددد د عا  تدعيبيدددددة مسدددددتمع  ألعضدددددلء َنئدددددة التددددددعي،؛ لضدددددع ع  امدددددتالكم  ممدددددلعا   -1
 االتصل  غنع اللفظية، بمدف هحدات التفلع  اإلنجلبا المؤ ع فا ت اصلم  م  الطالت .

ي، ر َمية مملعا  االتصل  غنع اللفظيدة؛ لمدل لمدل مد  خ دلع ت عية  عضلء َنئة التدع  -3 
 هنجلبية على المدى القعيت  الرعند.

 بةأجهزة األمنيةة األزمةات إدارة فةي االتصةال فاعليةة بعنةوان م( ٢٠١٠ ( دراسةة الحميةدي 
 .بالرياض الدادلية وزارة

   اع  رد جم   األمنيدة األ مدل  هداع  فدا االتصلال  فلعلية على التععف الدعاسة هلى َدف      
 المسد  مددخ  تطبندق خدال  مد  ال صدفا الدعاسدة المدنمج سدتخدم ا  قدد، رللعيدلض الداخليدة

  .للدعاسة ك دا  االسترلنة مستخدمة للعننة االجتملعا

مد   الداخليدة   اع  رد جم   العمليدل  غدعف فدا العدلملن  جميد  كدل  الدعاسدة مجتمد     حندت
 :أهم النتائج ،  م ( مفعد  ٨٥٠ ( َ عدد  الرللر ص ،  ضرل  ضرل 

 عبع ال ف ي  االتصل  :َا األمنية األ مة هداع  فا تستخد  التا االتصل   سللنت َ   -1
 ..المختلفة االتصل   جم  

 األمنيدة األ مدل  هداع  فدا االتصدل  فلعليدة هتمدل  د    حدلئال تقد  التا المع قل  َ   -2
  سدلئ  مد  المسدتحدت علدى األمندا تصدل اال مجدل  فدا العدلملن  تددعيت عدد  :َدا

 :التوصيات أهم، م  االتصل 

 .الفعللة االتصل   سلئ  ر حدت عمليل  غعف تجمن  -1

 بالرضا وعلقته العمل عن الرضا بعنوان) 2002 (والعماري  والدروي  صادق دراسة 

 .قطر بدولة العام التعليم مدارس ومديرات مديري  لدى االتصال عن

 لدى مدنعي  االتصل  ع   العضل العم  ع  العضل بن  العالقة مععفة هلى عاسةالد َدف       
 المددف المدنمج َدذا لتحقندق الردلح     اسدتخد   قدد ، قطدع بد لدة العدل  التعلدي  مدداع،  مددنعا 
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 ل ال دة ا التعليميدة للمعاحد   مددنع  مددنعاً  )192 (مد الدعاسدة  تك ند  قدد    .التحلنلدا ال صدفا
  األخدعى  االتصدل  عد  للعضل استرلنى استرلنتن ، تطبنق ت   قد، األصلا م ك  المجت  يم ل   
  : النتائج أهمومن  .العم  ع  للعضل

 .القطعية المداع،  مدنعا  مدنعي  لدى االتصل   ع  العم  ع  العضل ت افع -1

 .االتصل  ع   العضل العم  ع  العضل بن  دالة هنجلبية عالقة  ج د -2
 :هم التوصياتأ

تمل  ضع ع  -1   .المدعسة فا العلملن  لدى االتصل  مملعا  بتط يع اإلداعية المنئة َا

 : الدراسات األجنبية 

 دراسة  Mazzei & Ravazzani  (2010)  : بعنوان Manager- employee    
communication during a crisis: the missing link"                 

  " :الحلقة المفقودةاألزمة دلل موظفينوال المدارء بين االتصاالت "  

 كن  مععفة خال  م  األ مل    نلء الداخلية االتصلال  فعللية على التععف هلى الدعاسة َدف 
 -٢٠٠٨ عدل  بدن  مدل العللميدة الملليدة األ مدة خدال  م ظفنمدل مد  االيطلليدة ال دعكل  تت اصد 
 الع د ائية العنندة  سدل ت اسدتخدا   تد كمدل .التحلنلدا ال صدفا الدعاسدة المدنمج  استخدم 2009
  ي اسدترلنى ) ٦١ ( اسدتعجلع  تد  ايطللية،  عكة)  ١٣٥ ( رمقداع ع  ائية  خد عننة    حنت
 .عننة الدعاسة م  % )٤٥ ( بنسرة

 ال دعكل  داخد  االتصدلال  فدا خلد  َنللدُ    ، الدعاسدة هلنمل خلص التا  أهم النتائج م   
 هداع  لمد  تصدلمل    تعيدد التدا العسدلئ  المد ظفن  مد  مد ف سد ء يحددت مدلك ندعا  اندى حندت

 التدا َدا ممتدل   اتصدلال  خطدة لمدل التدا ال دعكل     هلدى الدعاسدة ت صدل   كذلُ ال عكل ،
 االتصدل ، فلعليدة تختبدع لكا األ مل  ال عكة  تستغ  داخ  االتصل   سلئ  استخدا  فا تن ع
 عدد  كدذلُ العسدلئ   ضد ح المعميدة  عدد  تصدل اال  ند اع اسدتخدا  م  الم ظفن  ي تكا   يضل

 .األ مل  خال  لم  االستملع

 بدن  ال قدة خلدق ال دعكل  علدى نجدت اندى هلنمدل الدعاسدة خلصد التدا  أهةم التوصةيات مد   
 خال  الم ظفن  م  المفت ح الرلت سيلسة استخدا  كذلُ  األ مل  حد ت قب   اإلداع  الم ظفن 
 .األ مة
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 دراسة Hassall ( 2009 ) بعنوان: The relationship between    
communication and- team performance : testing moderators     
 and identifying communication profiles in established work        
 teams"                                                                                

 "العلقة بين التواصل وأداء الفريق: ادتبار وتحديد  أساليب التواصل في تكوين فرق العمل"

  تحدندد  اختردلع الفعيدق،   داء الت اصد  بدن  العالقدة ند ع تحدندد هلدى الدعاسدة َدذو َددف     
  دكل ا) فدعداً  ) 1039 (ت الدعاسدة عنندة تم لد   قدد،  العمد  فدعا  تكد ي  فدا  سدللنت الت اصد 

  .سندنا مدننة فا المعل مل  لتكن ل جيل ق مية  عكة فا م  العلملن  عم  عيقف( 203

 هلكتع ننتن  استرلنتن    ظ  كمل .للدعاسة كمنمج التحلنلا ال صفا المنمج الرلحت  قد استخد 
 الدع   بعندلمج الرلحدت  اسدتخد  .الدعاسدة عنندة مد  البيلندل  (SPSS) بيلندل  لتحلند  لجمد 

 .اإلحصلئية الدعاسة
 ال المممدة ند ع      الفعيدق   داء الت اصد    بدن  كبندعا اعترلطدلً  َندلُ    :  النتةائج أهةمومةن 
 .الفعيق ت اص  معدال  على نؤ ع

 .الت اص  م   سللنت خمسة تحدندب وأوصت الدراسة

 دراسة  ) Zolnierek , Dimatteo2008) بعنوان :    Physician              
Communication and Patient Adherence to Treatment: A Meta-
analysis "                                                                                

 المتحدة بالواليات الطبي العمل لواقع دراسة تحليلية بالعلج المريض والتزام األطباء تواصل "
 " األمريكية

 بتندل    التد ا  المدعيض األطردلء اتصدل  ممدلعا  بدن  لعالقدةا علدى التعدعف هلدى َددف  الدعاسدة
 مد  المن د ع األدت معاجعدة خدال  مد  التحلنلدا ال صدفا المدنمج الرلحدت اسدتخد   قدد ، الدد اء
 106 (الخصد   الدعاسدل  بمدذا عددد بلدر حندت) 2008) لعدل   غسدط، هلدى  1949عدل 

 حد    جعيد  تجعيبيدة الدعاسدة )21) خدال  مد   كدذلُ ، الم ضد ع بمدذا عالقدة   دع دعاسة لمدل)
 : النتائج أهم م   الم ض ع َذا

  الت ا  األطرلء لدى الت اص  بن  مملعا  هحصلئية داللة ذا  هنجلبية عالقة ن جد - 1
 لدى)  %19 (بنسرة خطع علم  الدعاسة  ج د  ظمع  كمل الد اء، المعيض بتنل  
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 نت اصل    الذن  األطرلء   لئُ م   ك ع معضلَ  م  ضعن  لدنم  اتصل  الذن  األطرلء
 .معضلَ  م  جنداً 

  الذن  الد اء بتنل   المعضى الت ا  فا هحصلئية داللة  ذ  كبنع تحس  ظم ع  -2
    م   ك ع مع ) 1.62 (بنسرة االتصل  مملعا  على تدعيت قب   طرلء تلق ا م  ع لج ا
 مملعا  على تدعيت نتلق ا ل     لدنم  لي،  طرلء قب  م  الذن  ع لج ا المعضى   لئُ

 .االتصل 

 بتندل   المعضى  الت ا  الصحية الععلية فا االتصل  بن  مملعا  كبنع  عالقة  ج د -3 
    المعضدى التد ا    يدلد  المعضدى مد  الجندد الت اصد  علدى األطردلء تددعيت الدد اء،  كدذلُ

 :, ومن أهم التوصيات الد اء بتنل  

 فدا ممد  يعتبدع علمد    ندى المعضدى، مد  الت اصد  على ممدلعا  التدعيت فا االست ملع ضع ع 
 د ائم . بتنل   االلت ا  المعضى على مسلعد 

 ) Abu Reyala 2006 (بعنوان Communication gaps and challenges 
among nurses in gaza strip.                                                           

 "الثغرات والتحديات  غزة قطا  في الممرضين بين اصلوالتو  االتصال"

  الت اص  االتصل  عملية نح   الممعضل   خعاء الممعضن  ت جمل  الدعاسة لتقني  َدف 
 ، العم  فا الت اص    نلء التمعيض ت اجى التا  التحديل  الع ائق رعض لتحدند ،هضلفة
دف  كمل . الت اص  لء  ن الممعضن  بن  المترلد  الدع  هلى دعجة  التععف  د ع تحدند هلى َ 
 . غ   قطلع فا التمعيض ممنة تط يع فا الممعضن  الفعل  بن  االتصل 

 قطلع فا الصحية للمؤسسل  المنتسبن  م  ممعض  ممعضة) 420 (م  العننة تك ن   قد
 لجم  سترلنةا التحلنلا رلستخدا  ال صفا الدعاسة المنمج .استخدم  منتظمة العننة  كلن  غ  

 خعج  بمل الدعاسة.  االت أهم النتائج.  م  المطل رة البيلنل 

 فا تدعيبية د ع  على يحصل ا ل  الممعضن  م  ) %68.6 (  ضح  الدعاسة    -1
 لى  الت اص  االتصل  فا الم كلة سبت    يعتقد   (%48.4)  االتصل   الت اص ،

  معم  العلملن  رطبيعة األ خل  عالقة

 مكل  ، العلمية ال ملد  ، ال معي  الدخ  ، االجتملعية الحللة عاسة   ّ الد  ظمع  -2
 .الممعضن  بن   الت اص  االتصل  على هحصلئية بداللة ت  نع الحللا لم  العم 
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 أهم التوصيات :

 . رغ   التمعيض كليل  فا التمعيض منملج ضم   الت اص  االتصل  م ض ع دمج -1

 المؤسسل  فا الممعضن  لجمي   الت اص  صل االت رم ض ع خلصة د عا  عقد -2
 ..رغ   الصحية

  دراسةةKoza & Dant (2006) بعنةوان: Effects of relationship climate 
control mechanism and communications on conflict resolution 
behavior and performance outcomes"                                     

 "ر االتصاالت على حل الصرا  و مدرجات األداءتأثي "

َددددف  َدددذو الدعاسدددة هلدددى التعدددعف علدددى ا دددع هسدددتعاتنجية االتصدددل  علدددى كددد  مددد  حددد  الصددددعاع 
  مخعجل  األداء.

 ( 282) تك ن  عننة الدعاسة م   كالء مبيعل  التج ئة خال  سنتن   قد بلر حجممل  قد
  .خال  استرلنىاستخدم  الدعاسة المنمج ال صفا التحلنلا م  و

ندددعترط الت جدددى الصدددعاعا انجلبيدددًل رلسدددتخدا   ، الدعاسدددة هلنمدددلخلصددد  التدددا  أهةةةم النتةةةائج مددد   
اسددتعاتنجيل  االتصددل  مدد  جلنددت  احددد.     تبنددا خيددلع حدد  الصددعاع ر ددك  منلسددت نددؤ ع علددى 

يددددة، ندددد ع هسددددتعاتنجية االتصددددل  المتبنددددل ،  ك ددددف  البيلنددددل     التعددددل نا مقلبدددد  الت جمددددل  الن اع
 البنع قعاطددا مقلبدد  الحكدد  علددى  سددل، ال قددة   ددع  ر ددك  ملحدد ج علددى اسددتعاتنجيل  االتصددل  

ل تحدد ملَية ح  الصعاع )فعدي    تكلملا(.  المتبنل   التا بد َع

منمل  نى نجت هداع  الصعاع رطعيقة ال تععق  ،  الدعاسة هلنملخلص  التا  التوصياتأهم  م  
رعضم  بنجلح  المحلفظة على عالقة مفند  م   جمة نظَع . قدع  األعضلء على العم  م  

 على المدعاء األخذ رعن  االعترلع كن  يقبل   على رقية األعضلء فا بداية الصعاع.     
يك  العقلرة فا المكل  يض   سل، لن ع االتصل  المنلست ليستخد  فا ح   الت جى المبدئا َ 

 الصعاع على حد الس اء.
  دراسةmacdonald (2001) بعنوان Nurse Talk: Features of effective : 

verbal communication used by expert District Nurses''            
 "المرضى مع التمريضي الطاقم ,قبل من المستددم الفعال اللفظي االتصال دصائص" 
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 الطدلق    معضىال بن  مل الفعل  اللفظا االتصل   خصلئ  طبيعة تحدندهدفت الدراسة إلى 
 .بنن  لندا  لننغت    فا مدننة التمعيضا

 تحلند  خدال  االستك دلفية مد  ال صدفية الدعاسدل  مد  الدعاسدة َدذو  لقدد اسدتخد  الرلحدت فدا
 جمل  بت صن  الرلحت قل  حنت , المعضى الممعضن  اإلنسلنا بن  البننا االتصل  خصلئ 
 الطبية . المملعسة خال   حلدن ى سجن  ت ) )ممعض م لُع رللدعاسة )القط( رك  ميكع ف   

  قدلعت مد (3 )  المعضدى مد (6 )  (ممعضدن 2  (مك ندة غعضديى عنندة اختيدلع تد  لقدد 
 :أهم النتائج كلن   بننم  فيمل الحدنت  تسجن   قلئ  الدعاسة فا للم لعكة المعضى

   تعدلملم  خدال  المرل دع االتصدل  مد  محددد نمدط اترد  قدد التمعيضدا الطدلق     -1
 بن  لالتصل  الفعللة    االنجلبية الخصلئ  تحدند يمك  حنت،  م  المعضى احتكلكم 

  .المرل ع   األحلدنت خال  م  المعيض التمعيض  

 اللفظدا االتصدل  مجدل  فدا الذاتيدة ممدلعتم  م  يط ع ا    للتمعيض حلجة َنلُ    -2
 .البننية اإلنسلنية العالقل   فا مجل 

 . م   . علئالتم  المعضى قب  م  عللا ر ك  يقدع لفعل ا اللفظا االتصل -3

 :التوصياتأهم 

علدى  التعكند    القدعا  بنلء خال  م  الجدد الممعضن  مملعا   تط يع على العم  -1 
 .الفعل  االتصل  خصلئ    متطلرل 

 العضل مست ى  عف  فا الفعل  اللفظا االتصل  د ع   ر َمية ال عا  يلد  على العم  -2
 .المقدمة   الخدمةع
 على الدراسات السابقة:قيب التع 

االتصدل   َدذو الدعاسدل  رعدض  تنل لد  ( دعاسدة سدلرقة،18َدذو الدعاسدة ) فدا الرلحدت استععض
خع ع  االتصل  فا المجل  اإلداعي   خدعي  الرعض ا  ،الصحاالتعليما  المجل  فا المجل  

ل عد  د ع ممدلعا  االتصدل   ،التصل على عملية ا المؤ ع  ع  مملعسة االتصل   الع ام   غنَع
         هلدى عدل         ( 2001 ) قدد ن دع  َدذو الدعاسدل  خدال  الفتدع  مد  عدل   ،فا تنمية السدلُ  القيدلدي

( 2013دعاسددددة )القحطددددلنا،ك   رعددددض َددددذو الدعاسددددل   جعيدددد  علددددى القطددددلع األمنددددا (2013)
كدعاسددددة  علددددى القطددددلع الصددددحا   خددددعي ( 2010(  دعاسددددة )الحمندددددي،2012،األ ددددقع)  دعاسددددة

(Zolnierek, Dimatteo،2008(دعاسدددددة  )Abu Reyala،2006 دعاسدددددة ) 



 54 

macdonald)،2001 ) اختلفد  الدعاسدة عد  رعدض الدعاسدل   فقد  مل رللنسرة للمنمج المستخد
كدعاسدة)خ   المدنمج ال صدفا المسدحا المنددانا ل دعاسال رعض لستخدم ف فا المنمج المستخد 

 رعضددمل  سددل ت الحصددع ال ددلم  اسددتخدم  فيمددل ،(2001 دعاسددة )الععينددا ،  ( 2011ال ددن ،
 غللبنتمدل فدااتفقد   فقدد الدعاسدل  ردلقا  مدل ،(2008 دعاسدة)طرف،،  (2008كدعاسة)اال دقع،

 البيلنل (  تت لرى لجم  ك دا  ( االسترلنى استخدم  حنت ، التحلنلا المنمج ال صفا رلستخدا 
فدا  رللرحدت االَتمدل  م د ، المجدلال  رعدض فدا لدعاسدة الحلليدةا مد  السدلرقة رعدض الدعاسدل 

   المجدددل  ،     المجدددل  اإلداعي  ،االتصدددل   الت اصددد   سددد اء فدددا المجدددل  الصدددحا م ضددد ع
 اقد   على تعك  الدعاسة الحللية   ّ  فا السلرقة ع  الدعاسل  الدعاسة الحللية  تختل  ، التعليما

  ّنى ن جدد حنت ،فا مدنعية الخدمل  الطبية العسكعية الصحا الكلدع االتصل   الت اص   لدى
 فا السلرقة الدعاسل  ع  تختل   كذلُ ، الم ض ع بمذا تتعلق التا المحلية الدعاسل  فا ندع 

األطردلء   فئدة بدن  تن عد   التدا المسدتمدفة هجدعاء الدعاسدة    الفئدة  مكدل  سد اء مجتمعمدل
ل ع  و الدعاسةَذ تتمن  كمل التمعيض  األ عة  الصندلة ،   نمل فا المذك ع  م  الدعاسل  غنَع

فدا  اقد  االتصدل   الت اصد  بدن  الفعيدق الصدحا رمدنعيدة   ر دك  خدل  ترحدت التدا األ لدى
 جمي  الفعيق الصحا .  تم نلمل ،الخدمل  الطبية العسكعية

 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة 
 تحدند م كلة الدعاسة ر ك   اض . -1

دا -2 منتمل.تحدند َ   ف الدعاسة  َ 

 االطالع على اإلطلع النظعي للدعاسل  السلرقة. -3

، ت  تحدند الج انت التا ت  التعكن  علنمل،  الج انت التا ل   يضل  م  خال  الدعاسل  السلرقة
نت  تنل لمل ر ك  معمق ،    ل  نت  تنل لمل على اإلطالا، ممل سلعد فا عم  نم ذج الفج   

 الرح ية.
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 ( الفجوة البحثية3رقم )جدول 

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

   تكلمدد  رعددض الدعاسددل  عدد  االتصددل   الت اصدد
  .اإلداعي فا المداع،  الجلمعل  ر ك  خل 

   عك   رعض الدعاسل  علدى االتصدل  فدا المجدل
الصدحا مد  خدال  مععفدة  عاء المعضدنن   مععفددة 

نن  كمدل عكد   الدرعض الدع  المترلد  بدن  المعضد
علددددا ممددددلعا  االتصددددل  الت اصدددد  لدددددي األطرددددلء 

 . الت ا  المعيض بتنل   الد اء

  عكدددد   رعددددض الدعاسددددل  علددددا االتصددددل  اإلداعي
 مملعسدددددتى  علدددددى مععفدددددة المع قدددددل  كمدددددل عكددددد   
الددرعض علددا ممددلعا  االتصددل  فددا تنميددة السددلُ  

 .القيلدي 

   الدعاسددددددددل  السدددددددددلرقة  جعيددددددددد  فدددددددددا، المؤسسدددددددددل
 .ة،  األَلية،  العسكعيةالخلص

  الدعاسددددل  اعتمدددددد  فدددددا الجلنددددت اإلجعائدددددا علدددددى
الطعيقدددددددة الكميدددددددة  المدددددددنمج ال صدددددددفا التحلنلدددددددا، 

 .رلإلضلفة هلى اإلسترلنى ك دا  الدعاسة العئيسية 

 

  لدددددددد  تددددددددتكل  الدعاسددددددددة هال علددددددددى
فددا  الجلنددت اإلداعي مدد  التعلددي 

 اغلت االحيل .

  ل  تعك  الدعاسدل  السدلرقة علدى
تصددددل   الع امدددد  التددددا  اقدددد  اال

تددددددددؤدي هلددددددددى  يددددددددلد  االتصددددددددل  
لل صدددددد   هلدددددددا خدمدددددددى ممتدددددددل   

  الت اص . ب يلد  االتصل 

  لددددددددد  تتطدددددددددعا الدعاسدددددددددل  هلدددددددددى
االتصدددل  بدددن  الكدددلدع الصدددحا 
رعم منتدددددددددى بددددددددد  كلنددددددددد  الفئدددددددددة 

 -المستمدفة ذا  طلر   احد

   لددددددد   تددددددددذكع الدعاسدددددددل  خليددددددددل
 تطددددددددددددد يع للخدددددددددددددع ج رلتصدددددددددددددل 

 .فعل  ر ك   اض   ت اص 

 ععف على عننة  احد  تحمد  الت
تخصددددد   احددددددد جعددددد  خددددددع ج 
الدعاسددددددل  رمفمدددددد    احددددددد عدددددد  

ممدددددل ا دددددع   الت اصددددد  االتصدددددل 
علدددددددددددا ت صددددددددددديل  الدعاسدددددددددددل  

 . جعلمل متقلععة

   ل  تقد  الدعاسل  السدلرقة خليدل
 اضحة لتط يع  تحسن  عمليدة 

  الت اص . االتصل 

  تددددتكل  الدعاسدددددة الحلليدددددة عددددد  الجلندددددت
فدا قطدلع الصحا  فا مؤسسة طبية 

 .غ  

   عكددددد   َدددددذو الدعاسدددددة لمععفدددددة ال اقددددد
الددذي تعي ددى مدنعيددة الخدددمل  الطبيددة 
العسددددكعي  مددددل َددددا المع قددددل   سددددب  

 . الت اص  تحسن  عملية االتصل 

  مكدل  َدذو الدعاسدة مختلد  حندت  نمدل
سددددتجعى أل   مددددع  ، فددددا حددددد د علدددد  
الرلحددت، علددى كددلدع مدنعيددة الخدددمل  

ليددة  األمدد  الطبيددة التلرعددة لدد  اع  الداخ
 .ال طنا ع  االتصل   الت اص  

   سدددتتطعا َدددذو الدعاسدددة هلدددا االتصدددل
 الت اصدد  لدددي فئددل  الكددلدع الصددحا   
مدد   طرددلء  تمددعيض  صددندلة  عددالج 

 .طبيعا    عة

    فدددا الجلندددت اإلجعائدددا سدددنت  اسدددتخدا
 المنمج ال صدددددددددفا الطعيقدددددددددة الكميدددددددددة،

 سدددددنت  اسدددددتخدا  االسدددددترلنى  التحلنلدددددا
 .ك دا  للدعاسة 

   سددددددددتقد  الدعاسددددددددة تصدددددددد عا   خليددددددددل
 اضدددددددحة لتطددددددد يع  تحسدددددددن  عمليدددددددة 

بدددددددددن  الفعيدددددددددق   الت اصددددددددد  االتصدددددددددل 
الصددددددحا رمدنعيددددددة الخدددددددمل  الطبيددددددة 

 العسكعية

 

 المصدر: من إعداد الباحث بناء على الدراسات السابقة
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 الرابعالفصل 
 

جراءات الدراسة  منهجية وا 
 

 المقدمة 

  منهج الدراسة 

 مجتمع الدراسة 

 لدراسةعينة ا 

 أداة الدراسة 

 ستبانةالدطوات بناء ا 

 ستبانةالصدق ا 

 ستبانةالثبات ا 

 األساليب اإلحصائية المستددمة 

 أثناء توزيع االستبانةالتي واجهت الباحث  اتالصعوب 
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 المقدمة:

جعاءاتمدددل محددد عا عئيسدددل ندددت  مددد  خاللدددى انجدددل  الجلندددت التطبيقدددا مددد   تعتبدددع منمجيدددة الدعاسدددة  ا 
مل ندت  الحصد   علدى البيلندل  المطل ردة إلجدعاء التحلند  اإلحصدلئا للت صد  الدعاسة،  ع  طعيق

ل فا ض ء  دبيل  الدعاسة المتعلقة رم ض ع الدعاسدة،  رللتدللا تحقدق  هلى النتلئج التا نت  تفسنَع
 األَداف التا تسعى هلى تحقيقمل. 

ة،  كدددذلُ  دا  بندددلء علدددى ذلدددُ تندددل   َدددذا الفصددد   صدددفل للمدددنمج المترددد   مجتمددد   عنندددة الدعاسددد
دددل،  مددددى صددددقمل   رلتمدددل،  ينتمدددا  الدعاسدددة المسدددتخدمة  طعيقدددة هعددددادَل  كيفيدددة بنلئمدددل  تط يَع
الفصدد  رللمعللجددل  اإلحصددلئية التددا اسددتخدم  فددا تحلندد  البيلنددل   اسددتخال  النتددلئج،  فيمددل 

 نلا  ص  لمذو اإلجعاءا .
 منهج الدارسة: 

داف تحقنق  ج  م   م  الذي يحل   التحلنلا ال صفا المنمج رلستخدا  الرلحت قل  الدعاسة َ 
 التا مك نلتمل  ا عاء بن  بيلنلتمل،  العالقة  تحلن  الدعاسة، م ض عل الظلَع   ص  خاللى
 .تحد مل التا  ا  لع تتضمنمل التا  العمليل  ح لمل تطعح

عى ل ص  "المنمج الذي يس ر نى التحلنلا ال صفا المنمج (100:2006الحمدانا )  يععف
نة فم   حد   كل  التحلن   التفسنع المنظ  ل ص   ع    األحدات المعلصع ،    العَا الظ َا
ظلَع     م كلة،  يقد  بيلنل  ع  خصلئ  معننة فا ال اق ،  تتطلت مععفة الم لعكن  فا 

ع التا ندعسمل  األ قل  التا نستعململ لجم  البيلنل ".   الداعسة  الظ َا

 حث مصدرين أساسين للمعلومات:وقد استددم البا

: حنددت اتجددى الرلحددت فددا معللجددة اإلطددلع النظددعي للدعاسددة هلددى مصددلدع المصةةادر الثانويةةة .1
البيلنل  ال لن ية  التا تتم د  فدا الكتدت  المعاجد  العععيدة  األجنبيدة ذا  العالقدة،  الدد عيل  

 ع الداعسدددة،  الرحدددت  المقددلال   التقدددلعيع،  األرحدددلت  الدعاسددل  السدددلرقة التدددا تنل لدد  م ضددد
  المطللعة فا م اق  اإلنتعن  المختلفة.

: لمعللجدددة الج اندددت التحلنليدددة لم ضددد ع الدعاسدددة لجددد  الرلحدددت هلدددى جمددد  المصةةةادر األوليةةةة .2
 سترلنة ك دا  عئيسة للدعاسة، صمم  خصيصلً لمذا الغعض.الالبيلنل  األ لية م  خال  ا

 



 58 

  : مجتمع الدراسة 

جميددد  مفددعدا  الظددلَع  التددا ندعسدددمل الرلحددت،  عنددلءا علددى م دددكلة مجتمدد  الدعاسددة يعددعف ر نددى 
دددافمل فددل  المجتمدد  المسددتمدف نتكدد   مدد  الفعيددق الصددحا رمدنعيددة الخدددمل  الطبيددة  الدعاسددة  َ 

( م ظدددددددد . المصدع)قسدددددددد   ددددددددئ   الضددددددددرل  547(العسددددددددكعية رقطددددددددلع غدددددددد    الرددددددددللر عددددددددددَ 
 (.2014 األفعاد:

 :عينة الدراسة 

عننة  ، حنت ت  ت  ي  الممنةطعيقة العننة الع  ائية الطرقية حست  قل  الرلحت رلستخدا 
هسترلنة على مجتم  الدعاسة للت كد م  صدا   رل  االسترلنة،  قد ت   (30) استطالعية حجممل

هدخللم  فا التحلن  النملئا نظعا لعد   ج د م لك  فا الصدا  ال رل ،  رعد ذلُ ت  ت  ي  
 %.88.9استرلنى بنسرة ( 231)استرلنى  قد ت  استعداد  (260)ع ليصر  العدد الم    ( 230)

 (moore,2003)التالية: تم حساب حجم العينة من المعادلة
2

2

Z
n

m

 
  
 

       (1) 

 حنت:
Z  :القيمة المعيلعية المقلبلة لمست ى داللة معل   )م اًل :Z=1.96  0.05لمست ى داللة .) 
m :م اًل( 0.05: الخط  الملم ا:  ي عّبع عنى رللعالمة الع عية) 

 يتم تصحي  حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة:
n  =  الم َعّد 

1 

nN

N n
        (2) 

 تمثل حجم المجتمع Nحيث 
 ( نجد    حج  العننة يسل ي:1دا  المعلدلة )رلستخ

2
1.96

384
2 0.05

 
  

 
n  

 :( يسل ي 2ّد  رلستخدا  المعلدلة )ف   حج  العننة الم عَ ،  = 547Nحنت    مجتم  الدعاسة 
n 226 =  الم َعّد 

1384547

547384





  

 على األق . 226لحللة يسل ي  عذلُ ف   حج  العننة المنلست فا َذو ا
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 أداة الدراسة: 

واقع االتصال والتواصل بين الفريق الصحي بمديرية الددمات الطبية "ت  هعداد هسترلنة ح   
 العسكرية في قطا  غزة "

 تتكون إستبانة الدارسة من قسمين رئيسين:

ن،، المَؤ  َ   عرلع  ع  المعل مل  ال خصية ع  المستجنت )العمع، الجالقسم األول: 
العلما، المسمى ال ظيفا، العترة العسكعية، سن ا  الخدمة، المَؤ  العلما، الممنة، الحللة 
االجتملعية،  سنلة االتصل  المفضلة للت اص  م  ال مالء، َ  دع، المستجنت م ض ع 
االتصل   الت اص    نلء دعاستى، َ  حص  المستجنت على د عا  تدعيبية ع  االتصل  

 (.، َ  اطل  المستجنت م  تلقلء نفسى على م ض ع االتصل   الت اص  الت اص 
 مجلال  : 5فقع ، م  ع على  49،  يتك   م  مجاالت الدراسةَ   عرلع  ع   القسم الثاني:

 ( فقعا .8،  يتك   م  )معرفة الفريق الصحي في موضو  االتصال والتواصلالمجال األول: 

 ( فقع .11،  يتك   م  )لتواصل المستددمةوسائل االتصال واالمجال الثاني: 

 ( فقعا .8،  يتك   م  )االتصال والتواصل اللفظيالمجال الثالث: 

 ( فقعا .10،  يتك   م  )معوقات االتصال والتواصلالمجال الرابع: 

 ( فقع .12،  يتك   م  )سبل تحسين عملية االتصال والتواصلالمجال الدامس: 

ستخدا  مقيل، ليكع  الخملسا لقيل، استجلرل  المرح  ن  لفقعا  االستبيل  حست  قد ت  ا
 :(4)جد  

 (: درجات مقياس ليكرت الدماسي4جدول )

 كبنع  جداً  كبنع  مت سطة قلنلة  قلنلة جداً  االستجلرة

 5 4 3 2 1 الدعجة

 

النسبا فا َذو الحللة ( لالستجلرة " قلنلة جدًا "  عذلُ يك   ال    1اختلع الرلحت الدعجة )
 % َ   نتنلست م  َذو االستجلرة.20َ 
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  ةستبانالادطوات بناء: 

"  اق  االتصل   الت اص  بن  الفعيق الصحا رمدنعية لمععفة قل  الرلحت ب عداد  دا  الدعاسة 
 -: سترلنةالاالرلحت الخط ا  التللية لبنلء الخدمل  الطبية العسكعية فا قطلع غ   "،  اتر  

الدعاسددل  السددلرقة ذا  الصددلة رم ضدد ع الدعاسددة،  االسددتفلد  األدت اإلداعي   الع علددى اإلطدد -1
 سترلنة  صيلغة فقعاتمل.المنمل فا بنلء ا

است ددددلع الرلحددددت عددددددًا مدددد   سددددلتذ  الجلمعددددل  الفلسددددطننية  الم ددددعفن  فددددا تحدنددددد مجددددلال   -2
 .سترلنة  فقعاتملالا

 .سترلنةالتحدند المجلال  العئيسة التا  ملتمل ا -3

 تحدند الفقعا  التا تق  تح  ك  مجل . -4

 ( فقع .60( مجلال    )6سترلنة فا ص عتمل األ لية  قد تك ن  م  )الت  تصمي  ا -5

 ت  معاجعة  تنقي  االسترلنة م  قب  الم عف. -6

( مددد  المحكمدددن  مددد   عضدددلء َنئدددة التددددعي، فدددا الجلمعدددة 10سدددترلنة علدددى )التددد  عدددعض ا -7
( نبددددن   سددددملء 2.  الملحددددق عقدددد  )ميددددة اإلداع   السيلسددددة كلدياإلسددددالمية   جلمعددددة القددددد،،   

  عضلء لجنة التحكي .

سددترلنة مدد  حنددت الحددذف    اإلضددلفة الفددا ضدد ء  عاء المحكمددن  تدد  تعدددن  رعددض فقددعا  ا -8
 (.1) عق  ( فقع ، ملحق49سترلنة فا ص عتمل النملئية على )ال التعدن ، لتستقع ا

 :ةصدق االستبيان

 .(105: 2010   يقي، االستبيل  مل  ض  لقيلسى" )الجعجل ي،صدا االسترلنة يعنا "  

كمل يقصد رللصدا " م   االستقصلء لك  العنلصع التا نجت    تدخ  فا التحلن  م  
نلحية،   ض ح فقعاتمل  مفعداتمل م  نلحية  لنية، رحنت تك   مفم مة لك  م  يستخدممل" 

 (.179:2001)عبندا   خخع  ،

 سترلنة رطعيقتن :الدا ا قد ت  الت كد م  ص 

 صدق المحكمين "الصدق الظاهري": -1

مجدل   فدا المتخصصدن  المحكمدن  مد  عددًدا الرلحدت نختدلع    يقصدد رصددا المحكمدن  "َد 
 .(107: 2010الدعاسة" )الجعجل ي، م ض ع الم كلة الظلَع    
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 هداع فدددا سدددترلنة علدددى مجم عدددة مددد  المحكمدددن  ت لفددد  مددد  متخصصدددن  الحندددت تددد  عدددعض ا 
 يلسل  الصحية.س عل  النف،  اإلحصلء  ال الصحية  اإلداع  ألعمل ا

(،  قد استجلت الرلحت  عاء المحكمن   قل  ب جعاء مل نل   2  سملء المحكمن  رللملحق عق  ) 
 -م  حذف  تعدن  فا ض ء المقتعحدل  المقدمدة،  عدذلُ خدعج االسدتبيل  فدا صد عتى النملئيدة 

 (.1انظع الملحق عق  )

 المقياس:صدق  -2

 Internal Validity: االتساق الدادلي أ

سترلنة م  المجل  الذي اليقصد رصدا االتسلا الداخلا مدى اتسلا ك  فقع  م  فقعا  ا   
سترلنة  ذلُ م  خال  التنتما هلية َذو الفقع ،  قد قل  الرلحت رحسلت االتسلا الداخلا لل

سترلنة  الدعجة الكلية للمجل  اللال  احسلت معلمال  االعترل  بن  ك  فقع  م  فقعا  مج
 نفسى.

( معلم  االعترل  بن  ك  فقع  م  فقعا  مجل  " مععفة الفعيق الصحا فا 5جد   ) ض  ن
م ض ع االتصل   الت اص "  الدعجة الكلية للمجل ،  الذي نبن     معلمال  االعترل  المبننة دالة 

 صلدقل لمل  ض  لقيلسى.  عذلُ يعتبع المجل  α≤0.05 عند مست ى معن ية 
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 (5جدول )

" معرفة الفريق الصحي في موضو  االتصال معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 
 " والدرجة الكلية للمجال والتواصل

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 

باط
لرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

مية االتصل   الت اص  بن  الفعيق الصحا  .1  0.004* 462. . ععف َ 

 0.000* 586. . عتقد    لدي المععفة الكلفية ع  م ض ع االتصل   الت اص   .2

 0.020* 378. . عل  جندا خط ا  االتصل   الت اص  النلج    .3

 0.001* 561. . حل   التععف علا ك  جدند فا مجل  االتصل   الت اص   .4

 0.000* 629. .الفعيق الصحا  عتقد    األفض  لخدمة المعيض الحدنت  جمل ل جى بن   .5

 0.000* 631. . عى    االتصل   الت اص  بننا  عن  الفعيق الصحا مم  لحيل  المعيض  .6

 0.005* 460. . عى م  الضع عي هعسل  تغذية عاجعة للمعس    .7

 0.000* 630. .استطي  التمنن  بن  االتصل   الت اص  اللفظا  غنع لفظا  .8

 0.05 مست ى داللة  االعترل  دا  هحصلئيًل عند≥ α . 

( معلم  االعترل  بن  ك  فقع  م  فقعا  مجل  "  سلئ  االتصل   الت اص  6جد   )ن ض  
المستخدمة "  الدعجة الكلية للمجل ،  الذي نبن     معلمال  االعترل  المبننة دالة عند مست ى 

  عذلُ يعتبع المجل  صلدقل لمل  ض  لقيلسى. α ≤0.05 معن ية 
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 (6ل )جدو

"  وسائل االتصال والتواصل المستددمةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 
 والدرجة الكلية للمجال

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 

باط
لرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

 0.000* 739. .ستخد  التلميحل  غنع اللفظية   نلء عملية االتصل   الت اص  م  ال مالء َ   .1

 0.001* 561. .األحلدنت ال ف ية فا االتصل   الت اص  م  ال مالء ستخد     .2

 0.044* 311. .ستخد  التعمي   الن عا  فا االتصل   الت اص  م  ال مالء    .3

 0.042* 315. .ستخد  التقلعيع الد عية  الخلصة فا االتصل   الت اص  بن  ال مالء   .4

 0.000* 613. .الءستخد  الملت  فا االتصل   الت اص  بن  ال م   .5

 0.002* 520. .ستخد  الفلك، فا االتصل   الت اص  بن  ال مالء   .6

 0.003* 482. .ستخد  االنتعك   فا االتصل   الت اص  بن  ال مالء   .7

 0.031* 338. .ستخد  البعيد االلكتع نا فا االتصل   الت اص  بن  ال مالء   .8

 0.000* 608. .بن  ال مالء ستخد   عسلئ  الج ا  فا االتصل   الت اص    .9

 0.007* 433. .ستخد  العسلئ  المكت رة فا االتصل   الت اص  بن  ال مالء   .10

 0.000* 608. .ستخد  العسلئ  الص تية فا االتصل   الت اص  بن  ال مالء   .11

 .α ≤0.05 االعترل  دا  هحصلئيًل عند مست ى داللة  *

ع  م  فقعا  مجل  "االتصل   الت اص  اللفظا" ( معلم  االعترل  بن  ك  فق7جد   )ن ض  
 0.05 الدعجة الكلية للمجل ،  الذي نبن     معلمال  االعترل  المبننة دالة عند مست ى معن ية 

≥ α .عذلُ يعتبع المجل  صلدقل لمل  ض  لقيلسى  
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 (7جدول )

الدرجة الكلية " و االتصال والتواصل اللفظي معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 
 للمجال

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 

باط
لرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

 0.000* 597. .ستخد  لغة رسيطة  سملة لتعجمة األفكلع  المعلنا   نلء عملية االتصل   الت اص ا  .1

 0.000* 608. . عاعا المست ى ال قلفا للتحدت م  ال مالء   نلء عملية االتصل   الت اص   .2

 0.002* 512. .ن  هلا االختصلع فا الحدنت  عد  اإلطللة  م  .3

 0.000* 605. . تكل  ب ض ح  سععة منلسرة  العنلية رمخلعج األلفلج  .4

 0.000* 626. . عاقت عد د الفع  م  ال من  المستقب  لمتلرعة فممى العسللة   .5

 0.000* 635. . ختلع ال ق  المنلست للتحدت م  ال مالء  .6

 0.000* 614. .فا نملية الحدنت ع  الم ض ع الذي ت  الحدنت ر  نى  عطا ملخصلً   .7

 0.000* 739. .  كد على َ   النقل  التا  عد  رللحدنت   .8

 . α ≤0.05 االعترل  دا  هحصلئيًل عند مست ى داللة  *

( معلم  االعترل  بن  ك  فقع  م  فقعا  مجل  " مع قل  االتصل   الت اص  " 8جد   )ن ض  
 جة الكلية للمجل ،  الذي نبن     معلمال  االعترل  المبننة دالة عند مست ى معن ية  الدع 

0.05≥ α .عذلُ يعتبع المجل  صلدقل لمل  ض  لقيلسى  
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 (8جدول )

" والدرجة الكلية  معوقات االتصال والتواصلمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 
 للمجال

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 

لل 
باط

رت
ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

 0.000* 607. .قلة ت افع المملعا  األسلسية تعنق عملية االتصل   الت اص   .1

 0.000* 801. .س ء التفسنع لمعلنا الكلمل   المصطلحل  يعنق عملية االتصل   الت اص    .2

 0.003* 482. .الحسلسية بن  العتت العسكعية المختلفة تعنق عملية االتصل   الت اص   .3

 0.000* 629. .ضع  كفلء   د ا  االتصل  يعنق عملية االتصل   الت اص    .4

 0.000* 664. .الم لك  ال خصية تعنق عملية االتصل   الت اص   .5

 0.008* 426. .االختالفل  السيلسية تعنق عملية االتصل   الت اص   .6

 0.000* 757. . الت اص عد  تعكن  المستقب    نلء الحدنت معى يعنق عملية االتصل    .7

 0.000* 647. .يضلح مضم   العسللة م  المعس  يعنق عملية االتصل   الت اص اعد    .8

 0.000* 754. .اإلحسل، رللتفعقة فا المعلملة يعنق عملية االتصل   الت اص   .9

 0.000* 722. .االفتقلع هلى نظل  اتصل  جند يعنق عملية االتصل   الت اص   .10

 . α ≤0.05   هحصلئيًل عند مست ى داللة االعترل  دا *

( معلم  االعترل  بن  ك  فقع  م  فقعا  مجل  " سب  تحسن  عملية االتصل  9جد   )ن ض  
 الت اص  "  الدعجة الكلية للمجل ،  الذي نبن     معلمال  االعترل  المبننة دالة عند مست ى 

 لقيلسى. عذلُ يعتبع المجل  صلدقل لمل  ض   α ≤0.05 معن ية 
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 (9جدول )

"  سبل تحسين عملية االتصال والتواصلمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 
 والدرجة الكلية للمجال

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 

باط
لرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

 0.001* 560. .ت فنع الم اد المللية الال مة لتلمن  تقنيل  االتصل   الت اص  الحدن ة  .1

 0.000* 706. .هلحلا الفعيق الصحا بد عا  ع  االتصل   الت اص  لعف  مملعتم   .2

 0.000* 777. .ت سي، نظل  اتصل  متط ع بن  مختل  المعاك  الطبية  المست فيل   .3

 0.000* 716. .استخدا  الكلمل  المنلسرة للتحدت م  ال مالء  .4

 0.000* 729. .االتصل   الت اص التع د على اختيلع ال ق  المالئ  للتحدت إلجعاء   .5

 0.000* 721. .ت جي  المتحدت إليضلح  جمة نظعو   .6

 0.000* 858. .استخدا   سللنت اتصل  فعللة  .7

 0.000* 623. .تسمن  تدفق المعل مل  بن  ال مالء   .8

 0.000* 763. .التع د على عد  االن غل  ع  المتحدت  .9

 0.000* 695. .لغ ية    همالئيةتنمية القدع  على الكتلرة بد    خطلء   .10

 0.000* 792. .تنمية القدع  على التعكن  على مملعا  االستملع  .11

 0.000* 682. .تبنا سيلسة  اضحة لالتصل   الت اص   .12

  0.05 االعترل  دا  هحصلئيًل عند مست ى داللة≥ α . 
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 Structure Validity: الصدق البنائي ب

صدا األدا  الذي يقي، مدى تحقق األَداف التا تعيد األدا   يعتبع الصدا البنلئا  حد مقلني،
رللدعجة الكلية لفقعا  ال ص   هلنمل،  يبن  مدى اعترل  ك  مجل  م  مجلال  الدعاسة 

 .سترلنةالا

عند سترلنة دالة هحصلئيًل ال(    جمي  معلمال  االعترل  فا جمي  مجلال  ا10نبن  جد   )
سى، سترلنة صلدقى لمل  ضع  لقيلاليعتبع جمي  مجلال  ا  عذلُ α ≤0.05 مست ى معن ية 

 . قد ت  ذلُ على النح  التللا
 (10جدول )

 ستبانةلستبانة والدرجة الكلية لالمعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت ا

 المجال
 معامل بيرسون 

 للرتباط
القيمة 

  (.Sig)االحتمالية

 0.002* 501. ل   الت اص .مععفة الفعيق الصحا فا م ض ع االتص

 0.002* 501.  سلئ  االتصل   الت اص  المستخدمة.

 0.000* 638. االتصل   الت اص  اللفظا.

 0.000* 902. مع قل  االتصل   الت اص .

 0.000* 854. سب  تحسن  عملية االتصل   الت اص .

 . α ≤0.05 االعترل  دا  هحصلئيًل عند مست ى داللة  * 
  :Reliabilityستبانة الثبات ا

متتللية"  معا  عد  تطبيقى  عند هذا النتلئج االستبيل  نف، يعطا يقصد ب رل  االسترلنة َ  "  
(،  يقصد رى  يضل "هلى  ي دعجة يعطا المقيل، قعاءا  متقلععة عند 97: 2010)الجعجل ي،

تكعاع استخدامى فا ك  مع  يستخد  فنمل،    مل َا دعجة اتسلقى  انسجلمى  استمعاعيتى عند 
 (. 2002  قل  مختلفة" )القحطلنا، 
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 Cronbach'sسترلنة الدعاسة م  خال  معلم   لفل كع نرل  ا قد تحقق الرلحت م   رل  
Alpha Coefficient  سترلنة،  كلن  الاستخد  الرلحت طعيقة  لفل كع نرل  لقيل،  رل  احنت

 (.11النتلئج كمل َا مبننة فا جد   )
 (11جدول )

 ستبانةالمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات ا

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.704 8 مععفة الفعيق الصحا فا م ض ع االتصل   الت اص .

 0.692 11  سلئ  االتصل   الت اص  المستخدمة.

 0.759 8 االتصل   الت اص  اللفظا.

 0.829 10 مع قل  االتصل   الت اص .

 0.896 12   عملية االتصل   الت اص .سب  تحسن

 0.910 49 جميع المجاالت معا

 

(    قيمدة معلمد   لفدل كع نردل  معتفعدة لكد  مجددل  11 اضد  مد  النتدلئج الم ضدحة فدا جدد   )
ددذا يعنددى 0.910سددترلنة )ال( بننمددل بلغدد  لجميدد  فقددعا  ا0.692،0.896حنددت تتددعا ح بددن  )  َ )
    ال رل  معتف .
( قلبلدددة للت  يددد .  يكددد   1سدددترلنة فدددا صددد عتمل النملئيدددة كمدددل َدددا فدددا الملحدددق )ال عدددذلُ تكددد   ا

سددترلنة االسددترلنة الدعاسددة ممددل نجعلددى علددى  قددة تلمددة رصددحة االرلحددت قددد ت كددد مدد  صدددا   رددل  
  صالحنتمل لتحلن  النتلئج  اإلجلرة على  سئلة الدعاسة  اخترلع فعضيلتمل.

 :األساليب اإلحصائية المستددمة 
 Statistical Package forسترلنة م  خال  بعندلمج التحلند  اإلحصدلئا الير  تحلن  ات  تفع 

the Social Sciences  (SPSS). 
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 :Normality Distribution Test ادتبار التوزيع الطبيعي  

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسددمعن ف  -اخترددلع ك لمجدد ع ف  تدد  اسددتخدا 
،  كلن  النتلئج كمل َا مبننة فدا تتر  الت  ي  الطبيعا م  عدمى الخترلع مل هذا كلن  البيلنل 

 (.12جد   )
 (12جدول )

 يوض  نتائج ادتبار التوزيع الطبيعي

القيمة االحتمالية  المجال
(Sig.) 

 0.836 مععفة الفعيق الصحا فا م ض ع االتصل   الت اص .

 0.490  سلئ  االتصل   الت اص  المستخدمة.

 0.515 اص  اللفظا.االتصل   الت  

 0.410 مع قل  االتصل   الت اص .

 0.746 سب  تحسن  عملية االتصل   الت اص .

 0.936 جميع مجاالت االستبانة معا

جميددد  مجدددلال  ل (.Sig)(    القيمدددة االحتملليدددة 12 اضددد  مددد  النتدددلئج الم ضدددحة فدددا جدددد   )
بيلنددل  لمددذو المجددلال  نتردد  الت  يدد   عددذلُ فدد   ت  يدد  ال 0.05مسددت ى الداللددة  كبددع مدد  الدعاسددة 

 حنت ت  استخدا  االخترلعا  المعلمية لإلجلرة على فعضيل  الدعاسة. الطبيعا، 
 تم استددام األدوات اإلحصائية التالية:

ل صددد  عنندددة (: Frequencies & Percentages)النسدددت المئ يدددة  التكدددعاعا   -1
 الدعاسة.

 .االمت سط الحسلبا  المت سط الحسلبا النسب -2

 سترلنة.ال(، لمععفة  رل  فقعا  اCronbach's Alphaاخترلع  لفل كع نرل ) -3
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 K-S) )   : Kolmogorov-Smirnovسدددمعن ف  -اختردددلع ك لمجددد ع ف  -4
Test.لمععفة مل هذا كلن  البيلنل  تتر  الت  ي  الطبيعا م  عدمى 

( لقيدددل، دعجدددة Pearson Correlation Coefficientمعلمددد  اعتردددل  بنعسددد   ) -5
.  قد ت  اسدتخدامى لحسدلت عترل : يق   َذا االخترلع على دعاسة العالقة بن  متغنعي اال

 االتسلا الداخلا  الصدا البنلئا لالسترلنة.

( لمععفة مل هذا كلن  مت سط دعجة االستجلرة T-Test) فا حللة عننة  احد  Tاخترلع  -6
ددا  ىقددد  صددل  هلدد ذلددُ.  لقددد تدد       اد     قلدد  عدد  3دعجددة الم افقددة المت سددطة َ 

 استخدامى للت كد م  داللة المت سط لك  فقع  م  فقعا  االسترلنة.

( لمععفة مل هذا كل  Independent Samples T-Test) فا حللة عننتن  Tاخترلع  -7
 َنلُ فع قل  ذا  داللة هحصلئية بن  مجم عتن  م  البيلنل  المستقلة. 

( One Way Analysis of Variance) ANOVAاخترلع تحلن  الترلن  األحلدي  -8
لمععفة مل هذا كل  َنلُ فع قل  ذا  داللة هحصلئية بن   الت مجم عل      ك ع م  

 البيلنل .
 أثناء توزيع االستبانة.التي واجهت الباحث  اتالصعوب 

 قل  الرلحت بت  ي  االسترلنل  بنفسى  قد  جد صع رل :
لرلحت القيل  رللعدند م  ال يلعا  المندانية ع  رعضمل ممل اضطع اد المست فيل   المعاك  عر   -
 لك  مست فى عد  معا  الستعداد االسترلنة.،
 رلإلجلرددة تد خَع ممدل ندتج عندى  ،جلمدل الرلحددت للمممددة التدا جدلء مد   األفدعادعدد  تفمد  رعدض  -

ممل اضطع الرلحت القيل  ب يدلعا  متعددد  السدتعلدتمل ممدل اسدتن ف الك ندع مد  ،على االسترلنل  
 .  الرلحت  ق
ممددل َدددع ال قدد   ،رعددد عددد   يددلعا  هال ى عددد  تعبئددة االسددترلن األفددعاداالن ددغل  الدددائ  لددرعض  -

 . الجمد
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 :المقدمة 

،  ذلُ م  خال  اإلجلرة تحلن  البيلنل   اخترلع فعضيل  الدعاسةنتضم  َذا الفص  ععضًل ل
سترلنة  التا ت  الت ص  هلنمل م  خال  تحلن  الع   سئلة الدعاسة  استععاض  بع  نتلئج ا

ل خصية التا ا تمل  على )العمع، الجن،، المَؤ  فقعاتمل،  ال ق ف على المعل مل  ا
العلما، المسمى ال ظيفا، العترة العسكعية، سن ا  الخدمة، المَؤ  العلما، الممنة، الحللة 
االجتملعية،  سنلة االتصل  المفضلة للت اص  م  ال مالء، َ  دع، المستجنت م ض ع 

د عا  تدعيبية ع  االتصل   االتصل   الت اص    نلء دعاستى، َ  حص  المستجنت على
لذا ت  هجعاء (،  الت اص ، َ  اطل  المستجنت م  تلقلء نفسى على م ض ع االتصل   الت اص 

المعللجل  اإلحصلئية للبيلنل  المتجمعة م  هسترلنة الدعاسة، هذ ت  استخدا  بعنلمج الح   
التا ت  ععضمل للحص   على نتلئج الدعاسة  (SPSS)اإلحصلئية للدعاسل  االجتملعية 

  تحلنلمل فا َذا الفص . 

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق المعلومات الشدصية 

 المعل مل  ال خصية فيمل نلا ععض لخصلئ  عننة الدعاسة  فق 
 توزيع عينة الدراسة حسب العمر -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب العمر13جدول ) 

 النسبة المئوية % العدد العمر

 29.0 67 نةس 30 ق  م  

 38.1 88 سنة 40هلى  ق  م   30

 32.9 76 سنة ف ك ع 40

 100.0 231 المجمو 

سنة،  30% م  عننة الدعاسة  عملَع   ق  م  29.0(    مل نسبتى 13نتض  م  جد   )
سنة  40%  عملَع  32.9سنة، بننمل  40هلى  ق  م   30% تتعا ح  عملَع  م  38.1
 ف ك ع. 
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 ممدل نسدبيًل، اعتفدلع األعمدلع مد  الدعاسدة، مفدعدا   عمدلع فدا التند ع علدى رقةالسدل النتنجدة  تدد 
دداف  يخدد  الخبدع  ال منيدة ، علمد  تد افع يعكد،  خعاء علدى التعدعف حندت يضدم  الدعاسدة، َ 

تحدندد  اقد  االتصدل   الت اصد   نحد  خبدعا  متعاكمدة مد  تحملى رمل المختلفة العمعية المست يل 
 م  فا الخدمل  الطبية العسكعية.بن  الفعيق الصحا العل

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب الجنس14جدول ) 

 النسبة المئوية % العدد الجنس

 83.1 192 ذكع

 16.9 39  ن ى

 100.0 231 المجمو 

 % هنلت. 16.9% م  عننة الدعاسة ذك ع، بننمل 83.1(    مل نسبتى 14نتض  م  جد   )

ذو  غد   الخدمل  الطبيدة العسدكعية فدا قطدلع فا  اإلنلت الذك ع تم ن  نسرة م  تتفق النسرة َ 
مد  نسدرة اإلندلت حسدت التقعيدع السدن ي للخددمل  الطبيدة العسدكعي  ىعلد  نسدرة الدذك ع     حندت

 بدن  النسدبا للتم ند  الرلحدت معاعدل  هلدى  يضدل ذلدُ كمل  يعجد  %17حنت بلغ  نسرة اإلنلت 
 .على العننة المطل رة االسترلنل  ت  ي  عند اإلنلت   الذك ع
 توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي15جدول ) 

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي

 6.1 14 مدنع هداع 

 9.1 21 مدنع دائع 

 19.5 45 عئي، قس 

 4.3 10 عئي،  عرة
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 58.0 134 م ظ 

 3.0 7  خعى 

 100.0 231 المجمو 

 

% مدد  عننددة الدعاسددة مسددملَ  الدد ظيفا مدددنع هداع ، 6.1(    مددل نسددبتى 15نتضدد  مدد  جددد   )
% 3.0% م ظ ، بننمل 58.0% عئي،  عرة، 4.3% عئي، قس ، 19.5% مدنع دائع ، 9.1

 مسملَ  ال ظيفا غنع ذلُ. 

ذا طبيعا    تك    العمد  فدا الخددمل  الطبيدة العسدكعية    ن  حندت نسدرة َدا المد ظف ىعل  َ 
العمدد  كفنددا ال نتطلددت العمدد     نلدد   العمدد  كفعيددق  احددد فددا مجددل  التخصصددل  الطبيددة  كمددل 

ك داعي   ال يستل   مسدميل  هداعيدة رحندت    العدلملن  فدا الخددمل  الطبيدة العسدكعية جلمد  مد  
  .التخصصل  الطبية

 العسكريةتوزيع عينة الدراسة حسب الرتبة  -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب الرتبة العسكرية16جدول ) 

 النسبة المئوية % العدد الرتبة العسكرية

 1.7 4 جندي

 10.4 24 ص  ضلرط

 45.9 106 ضلرط

 42.0 97 ضلرط عظي 

 100.0 231 المجمو 

% مدددد  عننددددة الدعاسددددة عتبددددتم  العسددددكعية جندددددي، 1.7(    مددددل نسددددبتى 16نتضدددد  مدددد  جددددد   )
 % عتبتم  ضلرط عظي . 42.0% ضلرط، بننمل 45.9% ص  ضلرط، 10.4
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  الحلصددد  علدددا َدددذو الدعجدددة فدددا     ،غلدددت العدددلملن  حلصدددلن  علدددا دعجدددة جلمعيدددة     ذلدددُ أل
ذا نتفق م  جد   ) ,القلن   العسكعي يحص  على عترة ضلرط  ،(الخل  رللمَؤ  العلمدا18َ 

 . ،ركلل عي  ا نسرة َا  نسرة الحلصلن  عل  على     ظمع حنت 

 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الددمة -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الددمة17جدول ) 

 النسبة المئوية % العدد سنوات الددمة

 22.1 51 سن ا  5 ق  م  

 49.4 114 سن ا  10هلى  ق  م   5م  

 28.6 66 سن ا  ف ك ع 10

 100.0 231 المجمو 

 5% م  عننة الدعاسة سن ا  خبعتم   ق  م  22.1   مل نسبتى  (17نتض  م  جد   )
% سن ا  28.6سنة، بننمل 10هلى  ق  م   5% تتعا ح سن ا  خبعتم  م  49.4سن ا ، 
  سن ا  ف ك ع. 10خبعتم  

ذو النسرة  ،سن ا  رللنسرة لسن ا  الخدمة10اق  م   هلى 5نسرى َا م    علىتعتبع   َ
ممل  ، استنكلف الرعض ع  العم  (،2007 )دات التا حصل  سنة ذلُ نتنجة األح ،طبيعية
هلحلا عدد م  التخصصل  الطبية الجدند  فا الخدمل  الطبية العسكعية فا قطلع  هلىدعل 

 .غ   رعد َذو الفتع  
 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي18جدول ) 

 النسبة المئوية % العدد يالمؤهل العلم

 10.8 25 دبل   فمل د   

 60.2 139 ركلل عي ،
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 4.3 10 دبل   عللا

 24.7 57 دعاسل  عليل

 100.0 231 المجمو 

لم  العلما دبلد   فمدل د  ، 10.8(    مل نسبتى 18نتض  م  جد   ) % م  عننة الدعاسة مَؤ
لم  العلمددددا ركددددلل عي ،، 60.2 لم  العل4.3% مددددَؤ % 24.7مددددا دبلدددد   عددددللا، بننمددددل % مددددَؤ

لم  العلما دعاسل  عليل.  مَؤ
ذا ،للمرح  ن  رللنسرة نسرة كبع  يم ل    الركلل عي ، حملة    نعى  السلرقة النتنجة  م   يع د َ 
 يكد       نتطلدت ،رمدنعيدة الخددمل  العسدكعية الطبيدة فدا قطدلع غد    االلتحدلا     دع   هلدى

دذا علدى دبلد     ، ركدلل عي ، علدى حلصد  المتقدد   علدى المرح  دة الفئدة رد   مؤ دع األقد ، َ 
  الت اصد  سدتت  ع عمليدة االتصدل  نحد  َد اءع خ    يعندا ممدل العلما، المست ى  م  عللية دعجة
 علدى القددع  لددنم    ممدل نددل  علدى  ع د ائية، تكد    لد   نمدل  ي العلميدة، بخلفندتم  مدل حد هلى

 .ركفلء  مملعسة العم 

 سة حسب المهنةتوزيع عينة الدرا

 (: توزيع عينة الدراسة حسب المهنة19جدول ) 

 النسبة المئوية % العدد المهنة

 41.1 95 طبنت/ 

 28.6 66 ممعض/ 

 8.2 19 صندلا/ 

 10.0 23 )فنا مختبع( تحللن  طبية

 5.6 13 فنا   عة

 6.5 15 عالج طبيعا

 - -  خعى 

 100.0 231 المجمو 
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% 28.6% م  عننة الدعاسة ممنتم  طبنت/ ، 41.1نسبتى  (    مل19نتض  م  جد   )
% ممنتم  )فنا مختبع( تحللن  طبية، 10.0% ممنتم  صندلا/ ، 8.2ممنتم  ممعض/ ، 

 % ممنتم  عالج طبيعا. 6.5 % ممنتم  فنا   عة، بننمل5.6

 يعج  ذلُ  ،م  رلقا التخصصل  الصحية  ك ع األطرلءعدد    نتض  م  الجد   السلبق 
 . م  غنَع  ك عللعم  فئة األطرلء حنت ت  استدعلء  (2007)  حدات ىهل

 توزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية20جدول ) 

 

 النسبة المئوية % العدد الحالة االجتماعية

 8.7 20  ع ت / خنسة

 89.6 207 مت  ج/  

 0.9 2   عم /          

 0.9 2 مطلق/ 

 100.0 231 المجمو 

 

% مددد  عنندددة الدعاسدددة حدددللتم  االجتملعيدددة  عددد ت / 8.7(    مدددل نسدددبتى 20نتضددد  مددد  جدددد   )
 % حللتم  االجتملعية  عم /    مطلق/ . 0.9% مت  ج/  ، بننمل 89.6خنسة، 

دذا طبيعدا -نتض  م  الجدد       علدى نسدرة َدا نسدرة المتد  جن  مد  يحصد     ذلدُ أل -َ 
كمدل    الد ا ع الددننا  ،ممل نتي  لدى الفعصدة للد  اج  االسدتقعاع ،على  ظيفة نت فع لى دخ   لب 

   ال رلت نلج  هلى التعف .    ، خلصة فا قطلع غ    ،لى د ع مؤ ع
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 توزيع عينة الدراسة حسب وسيلة االتصال المفضلة للتواصل مع الزملء -

 حسب وسيلة االتصال المفضلة (: توزيع عينة الدراسة 21جدول ) 

 النسبة المئوية % العدد وسيلة االتصال المفضلة للتواصل مع الزملء

 75.2 173  جمل ل جى

 21.3 49 الملت 

 60.4 139 الج ا 

 1.7 4 الفلك،

 13.9 32 عسلئ  الج ا 

 6.1 14 العسلئ  المكت رة

 2.6 6 االنتعك  

 3.9 9 البعيد االلكتع نا

 0.4 1 )جمل  النداء( الالسلكا

 1.3 3 العسلئ  الص تية

 17.4 40 الفي، ب ُ

 

(     ك ع  سدلئ  االتصدل  التدا يفضدمل المرحد  ن  للت اصد  مد   مالئمد  21نتض  م  جد   )
%، المدددددلت  بنسدددددرة 60.4%، الجددددد ا  بنسدددددرة 75.2َدددددا علدددددى التعتندددددت:  جمدددددل ل جدددددى بنسدددددرة 

كذا... . 21.3  َ ،% 
فددا االتصددل   الت اصدد  َدد      ك ددع  ضدد حلً     ،َدد  العمدد  المرل ددع نددلً ه   ك ددع عمدد  يكدد   متق

دذا مد  مصدلحة  ، مد ع طبيدة نجدت    يكد    جمدل ل جدى   النقدلف الطبدا فدا أل ،ل جى  جملً   َ
ذا مل نجت    يك   عليى الجمي  ، الم ض ع الطبا    الت اصد ، مد   فضد    دكل  االتصدل فَ 

ندددل ، المتصددد  ردددى )المتلقدددا(  علدددىدى تددد  نع عسدددللتى للمتصددد  )القدددلئ  رلالتصدددل ( مددد نتضددد هذ   َ
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تصر  الفعصة منلسرة لمعللجة ال ض  حست مل نعاو المتلقدا مد  حندت قبد   الفكدع     الدع ي    
عانا :    النصيحة ،  عذلُ يستطي   يغنع رقدع مل يفند المتلقا  يقبلى  يؤ ع فيى    هقنلعدى.)الَ 

2007) 
 ن في مجال االتصال والتواصلوالتي حصل عليها المبحوث االطل  والدورات(: 22جدول ) 

 الفقرة
 ال نعم

 % ك % ك

 43.3 100 56.7 131 .َ  دع، المستجنت م ض ع االتصل   الت اص    نلء دعاستى

 51.5 119 48.5 112 .َ  حص  المستجنت على د عا  تدعيبية ع  االتصل   الت اص 

 46.3 107 53.7 124 .م ض ع االتصل   الت اص  َ  اطل  المستجنت م  تلقلء نفسى على

 مل نلا: (22نتض  م  جد   )

% م  عننة الدعاسة دعس ا م ض ع االتصل   الت اصد    ندلء دعاسدتم ، بننمدل 56.7   مل نسبتى 
 % ل  ندعس ا تلُ الم اضي .43.3

 اصدد ، % مدد  عننددة الدعاسددة حصددل ا علددى د عا  تدعيبيددة عدد  االتصددل   الت48.5  مددل نسددبتى 
 % ل  يحصل ا على تلُ الد عا .51.5بننمل 

% لدد  46.3% اطلعدد ا مدد  تلقددلء نفسددم  علددى م ضدد ع االتصددل   الت اصدد ، بننمددل 53.7بننمددل 
 يطلع ا على ذلُ الم ض ع.  

دذا مدل   المرح   ا النتلئج السلرقة تعطا مؤ ع    لددنم  المععفدة رم ضد ع االتصدل   الت اصد  َ 
ى االتصل   الت اصد  الجندد مد  احتيدلجم  لدد عا  تدعيبيدة لعفد  مسدت َا  لدنم  القدع  عل   ندل  

 ل يلد  عملية االتصل   الت اص .
 تحليل فقرات االستبانة 

لعننة  احد  لمععفة مل هذا كلن  مت سط دعجة  Tلتحلن  فقعا  االسترلنة ت  استخدا  اخترلع
ا   Sig > 0.05 ذا كلن  ف ال،    3االستجلرة قد  صل  هلى دعجة الم افقة المت سطة َ 

(Sig   0.05 كبع م )يك   فا َذو الحللة مت سط خعاء األفعاد ح   الظلَع  م ض  الدعاسة ف
ا  عيًل ع  دعجة الم افقة المت سطة َ   Sig < 0.05 (Sig،  مل هذا كلن   3ال نختل  جَ 
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عيًل    مت سط ف( 0.05 ق  م   ا دعجة الم افقة اع  خعاء األفعاد نختل  جَ  ،  3لمت سطة َ 
عية  دعجة  فا َذو الحللة يمك  تحدند مل هذا كل  مت سط اإلجلرة ن يد    ننق  رص ع  جَ 

ا   ذلُ م  خال  قيمة االخترلع ف ذا كلن  قيمة االخترلع م جرة  .3الم افقة المت سطة َ 
 .فمعنلو    المت سط الحسلبا لإلجلرة ن يد ع  دعجة الم افقة المت سطة  العك، صحي 

 " معرفة الفريق الصحي في موضو  االتصال والتواصل تحليل فقرات مجال " -
لمععفة مل هذا كلن  مت سط دعجة االستجلرة قد  صل  هلى دعجة الم افقة  Tت  استخدا  اخترلع 
ا   (.23النتلئج م ضحة فا جد   )    ال. 3المت سطة َ 

 (23جدول )

فقرة من فقرات مجال " معرفة الفريق الصحي لكل  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 في موضو  االتصال والتواصل "

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
الدت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

يب
لترت

ا
 

مية االتصل   الت اص  بن  الفعيق الصحا َ   .1  3 0.000* 17.65 82.97 4.15 .ععف َ 

 7 0.000* 7.00 68.37 3.42 .ععفة الكلفية ع  م ض ع االتصل   الت اص  عتقد    لدي الم  .2

 6 0.000* 9.80 72.19 3.61 . عل  جندا خط ا  االتصل   الت اص  النلج    .3

 8 0.000* 4.83 66.43 3.32 . حل   التععف علا ك  جدند فا مجل  االتصل   الت اص   .4

5.  
 جى بن  الفعيق  عتقد    األفض  لخدمة المعيض الحدنت  جمل ل

 .الصحا
4.50 89.96 29.65 *0.000 2 

6.  
 عى    االتصل   الت اص  بننا  عن  الفعيق الصحا مم  لحيل  

 .المعيض
4.62 92.33 35.63 *0.000 1 

 4 0.000* 18.10 82.11 4.11  . عى م  الضع عي هعسل  تغذية عاجعة للمعس   .7
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 5 0.000* 15.45 79.04 3.95 . غنع لفظاستطي  التمنن  بن  االتصل   الت اص  اللفظا    .8

  0.000* 25.99 79.15 3.96 جميع فقرات المجال معا   

 .α ≤0.05 * المت سط الحسلبا دا  هحصلئيًل عند مست ى داللة 

 ( يمك  استخال  مل نلا:23م  جد   )

ط (  ي    المت س5)الدعجة الكلية م   4.62( يسل ي 6عق  )للفقع  المت سط الحسلبا  -
تسل ي  (Sig).القيمة االحتمللية       35.63%، قيمة االخترلع92.33الحسلبا النسبا 

ممل ند  على    ،  α ≤0.05 لذلُ تعتبع َذو الفقع  دالة هحصلئيًل عند مست ى داللة  0.000
ا مت سط دعجة االستجلرة لمذو الفقع  قد  اد ع   ذا يعنا     3دعجة الم افقة المت سطة َ   َ

 افقة بدعجة كبنع  جدا م  قب   فعاد العننة على َذو الفقع . َنلُ م  

%، 66.43 ي    المت سط الحسلبا النسبا  3.32( يسل ي 4عق  )للفقع  المت سط الحسلبا  -
لذلُ تعتبع َذو الفقع  دالة  0.000تسل ي  (Sig).القيمة االحتمللية ،     4.83قيمة االخترلع 

ممل ند  على    مت سط دعجة االستجلرة لمذو الفقع  ،  α ≤0.05 هحصلئيًل عند مست ى داللة 
ا قد  اد ع   ذا يعنا    َنلُ م افقة بدعجة كبنع  م  قب   3دعجة الم افقة المت سطة َ   َ

  فعاد العننة على َذو الفقع . 

،     المت سط الحسلبا 3.96ر ك  عل  يمك  الق   ر   المت سط الحسلبا يسل ي  -
تسل ي  (Sig).القيمة االحتمللية ،     25.99%، قيمة االخترلع 79.15النسبا يسل ي 

" دا   معرفة الفريق الصحي في موضو  االتصال والتواصللذلُ يعتبع مجل   "  0.000
ممل ند  على    مت سط دعجة االستجلرة لمذا ، α ≤0.05 هحصلئيًل عند مست ى داللة 
عيًل ع   ادعجة الم افقة المت  المجل  نختل  جَ  ذا يعنا    َنلُ م افقة ( 3 )سطة َ   َ

 بدعجة كبنع  م  قب   فعاد العننة على فقعا  َذا المجل . 

   االتصل   ،ه  مععفة الفعيق الصحا رمدنعية الخدمل  الطبية العسكعية فا قطلع غ  
ممل َ  م ض  حست الجد   السلبق ، ذلُ بنسرة علليى  ، الت اص  مم  لحيل  المعيض

 عا الفعيق الصحا رم ض ع االتصل   الت اص  . لنؤكد مدى   

فنددا مختبددع،    صددندلة،  ، تمددعيض ،الصددحية مدد  طددت    الممدد  يعدد   الرلحددت ذلددُ هلددى  
 ، مدلد  عد  االتصدل   الت اصد  فدا المندلَج الدعاسدية ندعسد   عدالج طبيعدا،    ،فنا   دعة  

 ،م  تلقلء  نفسدم  ااطلع      ،حنت تبن      ك ع م  النص  قد دعس ا االتصل   الت اص  
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فللعم  الصحا نل   صلحرى االتصل   الت اص   ،ممل يع   مععفتم  فا االتصل   الت اص 
الفعيدق الصدحا    الرلحدت   يدعى  م  الفعيدق لمنلق دة األ ضدلع الصدحية لدرعض المعضدى ،
علدى كد   دخ   لذلُ نت جت ، لديى المععفة  رلالتصل   الت اص   لك  مععفتى غنع كلفية

 هلددىاالتصددل   الت اصدد  رطعيقددة سددليمة  فعللددة لل صدد   الصددحا مملعسددة  الفعيددق عاد فددمدد  
التصددددل   الت اصدددد  بددددن  الفعيددددق ا خطدددد  فدددداحنددددت     ي  ،الخدمددددة الال مددددة ركفددددلء   تقدددددي 

 م ل  على ذلدُ هذا  ،  عد  فم  العسللة م  المعس  تؤدي هلى حد ت كلع ة طبية ،الصحا
المسدتقب  مضدم نمل   هلدىعسدللة  ب عسدل  قدل  المعسد   ،ضدل المسدتقب  ممع  ،كل  المعس  طبيل

 لدد  يكدد  لديددى المععفددة الكلفيددة رلالتصددل   ،هعطددلء المددعيض جععددة محدددد  مدد  عددالج معددن 
  عطددى المددعيض جععددة مدد   ، تلقددى المسددتقب  العسددللة ر ددك  غنددع  اضدد  ، الت اصدد  السددلي 

  د  هلى حد ت كلع ة . ،عالج  خع

( حنت  ظمع  النتلئج    2012كدعاسة ال صيفا ) رعض الدعاسل  اتفق  َذو النتلئج م  
 ، كمل اتفق  م  دعاسةنسرى معتفعة م   فعاد العننة لدنمل ال عا الكلفا رلالتصل   الت اص 

 Zolnierek , Dimatteo  (2008)،  جد د عالقدة انجلبيدة بدن  ممدلعا  الت اصد  لددى 
ددددذا  األطردددلء االتصددددل  ممدددد  لحيددددل     مددددل نتفددددق مدددد  فقددددع   التدددد ا  المددددعيض بتنددددل   الددددد اء َ 
 .المعيض

 تحليل فقرات مجال " وسائل االتصال والتواصل المستددمة " -
لمععفة مل هذا كلن  مت سط دعجة االستجلرة قد  صل  دعجدة الم افقدة  Tت  استخدا  اخترلع 
ا   (.24النتلئج م ضحة فا جد   )    ال. 3المت سطة َ 
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 (24جدول )

لكل فقرة من فقرات مجال " وسائل االتصال  (.Sig)سط الحسابي وقيمة االحتمال المتو 
 والتواصل المستددمة "

 الفقرة م
بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
الدت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

يب
لترت

ا
 

1.  
ستخد  التلميحل  غنع اللفظية   نلء عملية االتصل   الت اص  م   َ 

 6 0.007* 2.47 63.77 3.19 .الءال م

 2 0.000* 12.11 75.57 3.78  .ستخد  األحلدنت ال ف ية فا االتصل   الت اص  م  ال مالء َ   .2

 4 0.000* 3.62 65.35 3.27 .ستخد  التعمي   الن عا  فا االتصل   الت اص  م  ال مالء  َ   .3

4.  
بن  ستخد  التقلعيع الد عية  الخلصة فا االتصل   الت اص   َ 

 .ال مالء
3.20 64.00 2.55 *0.006 5 

 1 0.000* 12.06 77.90 3.90 .ستخد  الملت  فا االتصل   الت اص  بن  ال مالء َ   .5

 10 0.000* 13.71- 38.59 1.93 .ستخد  الفلك، فا االتصل   الت اص  بن  ال مالء َ   .6

 11 0.000* 18.71- 33.60 1.68 .نتعك   فا االتصل   الت اص  بن  ال مالءستخد  األ َ   .7

 8 0.000* 9.56- 44.37 2.22 .ستخد  البعيد االلكتع نا فا االتصل   الت اص  بن  ال مالء َ   .8

 3 0.000* 3.83 66.11 3.31 .ستخد   عسلئ  الج ا  فا االتصل   الت اص  بن  ال مالء َ   .9

 7 0.001* 3.02- 54.82 2.74 .ستخد  العسلئ  المكت رة فا االتصل   الت اص  بن  ال مالء َ   .10

 9 0.000* 12.07- 40.53 2.03 .ستخد  العسلئ  الص تية فا االتصل   الت اص  بن  ال مالء َ   .11

  0.000* 3.73- 56.82 2.84 جميع فقرات المجال معا   
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 .α ≤0.05 * المت سط الحسلبا دا  هحصلئيًل عند مست ى داللة 

 ( يمك  استخال  مل نلا:24م  جد   )

(  ي    المت سط 5)الدعجة الكلية م   3.90يسل ي  (5للفقع  عق  )لبا المت سط الحس -
تسل ي  (Sig).القيمة االحتمللية ،     12.06%، قيمة االخترلع 77.90الحسلبا النسبا 

ممل ند  ،  α ≤0.05 لذلُ تعتبع َذو الفقع  دالة هحصلئيًل عند مست ى داللة  0.000
ا فقع  قد  اد ع  على    مت سط دعجة االستجلرة لمذو ال  3دعجة الم افقة المت سطة َ 

ذا يعنا    َنلُ م افقة بدعجة كبنع  م  قب   فعاد العننة على َذو الفقع .   َ 

 ي    المت سط الحسلبا النسبا  1.68يسل ي ( 7للفقع  عق  )المت سط الحسلبا  -
لذلُ  0.000تسل ي  (Sig).القيمة االحتمللية ،     18.71-%، قيمة االخترلع 33.60

ممل ند  على    مت سط ،  α ≤0.05 تعتبع َذو الفقع  دالة هحصلئيًل عند مست ى داللة 
ا دعجة االستجلرة لمذو الفقع  قد انخفض ع   ذا يعنا     3دعجة الم افقة المت سطة َ   َ

 َنلُ م افقة بدعجة قلنلة م  قب   فعاد العننة على َذو الفقع . 

،     المت سط الحسلبا 2.84مت سط الحسلبا يسل ي ر ك  عل  يمك  الق   ر   ال -
تسل ي  (Sig).القيمة االحتمللية ،     3.73-%، قيمة االخترلع 56.82النسبا يسل ي 

" دا  هحصلئيًل عند  وسائل االتصال والتواصل المستددمةلذلُ يعتبع مجل     "  0.000
جلرة لمذا المجل  نختل  ممل ند  على    مت سط دعجة االست،  α ≤0.05 مست ى داللة 
عيًل ع   ا جَ  ذا يعنا    َنلُ م افقة بدعجة قلنلة م   3دعجة الم افقة المت سطة َ   َ

قلة  ضع  فا استخدا   حنت  ظمع  النتلئج.قب   فعاد العننة على فقعا  َذا المجل 
 المستخدمة.  سلئ  االتصل   الت اص 

ل  ن جد استخدا  للملت  بدعجة  - ت فعو داخ  اإلداعا   لك  ن جد قلة فا ل، كبع م  غنَع
  ذلُ رسبت عط  فا  جم   االنتعك    عد  تصليحمل.، استخدا  االنتعك   

 سلئ  االتصل   الت اص  المستخدمة بن  الفعيق استخدا  ،  ضع   ،قلة  يع   الرلحت -
 غلت ال سلئ   ذلُ  عط  فا  رسبت ،الصحا فا مدنعية الخدمل  الطبية العسكعية

لئ  التا  تلف   رسبت مل يفعض  عد  تجدند رعض ال س ،األ ضلع الملدية السنئة  رسبت
، كمل    عد  تدعيت الفعيق الصحا على   تقنا ،م  حصلع مللا قطلع غ    ىعل

رلالتصل     نجع  المعنن، االستخدا  الصحي  ل سلئ  االتصل   الت اص  الم ج د  
ممل يفقد االتصل   ، اإلَمل     ، سبت الجم همل ر ، مالئمةاليستخدم   ال سنلة غنع 
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فا استخدا   سلئ  االتصل   لً كمل بنن  الدعاسة    َنلُ ضعف ،قيمتى  يعطا مؤ عا 
ذا بد عو نؤ ع ت  ن ، الت اص    أل- خلصة فا حللة الحعت  -على العم  الطبا لً سلبي عاً َ 

المالئمة  صل   الت اص عد  القدع  على استدعلء الكلدع الصحا رلستخدا   سلئ  االت
 فا حللة الخطع. المصلت  رللسععة المطل رة نجع 

  ك ع     ظمع ( حنت 2008طرف)  اتفق  َذو النتلئج م  رعض الدعاسل  كدعاسة -
( قلة 2011) ال ن  خ التقنيل  المستخدمة َا الملت  كمل اتفق  الدعاسة م  دعاسة 

تصل  فا  عمل  الج ا ا  ،  ضع  هجعاء اإلمكلنل  الفنية الال مة الستخدا  تقنيل  اال
عمليل  الصيلنة الد عية ل سلئ  االتصل  المتلحة ، قلة هترلع األسللنت الفنية عند 

 استخدا  التقنيل  الحدن ة فا  عمل  الج ا ا .

( حنت  ظمع  الدعاسة    َنلُ ا ع انجلبا 2012) اختلف  الدعاسة م  دعاسة مصل  -
رى فا جلمعة القد، المفت حة حنت كلن  دعجة االستجلرة بن  لنظل  االتصلال  المعم   

 .جدا  معتفعة هلى معتفعة

 تحليل فقرات مجال " االتصال والتواصل اللفظي " -

لمععفة مل هذا كلن  مت سط دعجة االستجلرة قد  صل  هلى دعجة الم افقدة  Tت  استخدا  اخترلع 
ا   (.25النتلئج م ضحة فا جد   ) .3المت سطة َ 
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 (25جدول )

لكل فقرة من فقرات مجال " االتصال والتواصل  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 اللفظي "

 الفقرة م
بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
الدت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

يب
لترت

ا
 

1.  
لء عملية ستخد  لغة رسيطة  سملة لتعجمة األفكلع  المعلنا   ن 

 3 0.000* 20.38 82.10 4.10 .االتصل   الت اص 

2.  
 عاعا المست ى ال قلفا للتحدت م  ال مالء   نلء عملية االتصل  

 . الت اص 
4.18 83.65 23.08 *0.000 1 

 4 0.000* 19.47 81.76 4.09 . من  هلا االختصلع فا الحدنت  عد  اإلطللة   .3

 6 0.000* 19.37 80.70 4.04 .ة رمخلعج األلفلج تكل  ب ض ح  سععة منلسرة  العنلي  .4

 6 0.000* 18.52 80.70 4.04 . عاقت عد د الفع  م  ال من  المستقب  لمتلرعة فممى العسللة   .5

 2 0.000* 21.00 82.98 4.15 .ختلع ال ق  المنلست للتحدت م  ال مالء   .6

7.  
 عطا ملخصل فا نملية الحدنت ع  الم ض ع الذي ت  الحدنت 

 .نىر  
3.73 74.52 11.85 *0.000 8 

 5 0.000* 18.73 81.14 4.06 .  كد على َ   النقل  التا  عد  رللحدنت   .8

  0.000* 27.59 80.91 4.05 جميع فقرات المجال معا   

 .α ≤0.05 * المت سط الحسلبا دا  هحصلئيًل عند مست ى داللة 

 ( يمك  استخال  مل نلا:25م  جد   )
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(  ي    المت سط 5)الدعجة الكلية م   4.18( يسل ي 2عق  )للفقع  با المت سط الحسل -
تسل ي  (Sig).القيمة االحتمللية ،     23.08%، قيمة االخترلع 83.65الحسلبا النسبا 

ممل ند  على    ،  α ≤0.05 لذلُ تعتبع َذو الفقع  دالة هحصلئيًل عند مست ى داللة  0.000
ا قع  قد  اد مت سط دعجة االستجلرة لمذو الف ذا يعنا     3ع  دعجة الم افقة المت سطة َ   َ

 َنلُ م افقة بدعجة كبنع  جدا م  قب   فعاد العننة على َذو الفقع . 

%، 74.52 ي    المت سط الحسلبا النسبا  3.73 يسل ي ( 7للفقع  عق  )المت سط الحسلبا  -
لذلُ تعتبع َذو الفقع   0.000ي تسل   (Sig).القيمة االحتمللية ،     11.85قيمة االخترلع 

ممل ند  على    مت سط دعجة االستجلرة لمذو ،  α ≤0.05 دالة هحصلئيًل عند مست ى داللة 
ا الفقع  قد  اد  ذا يعنا    َنلُ م افقة بدعجة كبنع  م   3ع  دعجة الم افقة المت سطة َ   َ

 قب   فعاد العننة على َذو الفقع . 

،     المت سط الحسلبا النسبا 4.05  المت سط الحسلبا يسل ي ر ك  عل  يمك  الق   ر  -
لذلُ  0.000تسل ي  (Sig).القيمة االحتمللية ،     27.59%، قيمة االخترلع 80.91يسل ي 

ممل ،  α ≤0.05 " دا  هحصلئيًل عند مست ى داللة  االتصال والتواصل اللفظييعتبع مجل    " 
عيًل ند  على    مت سط دعجة االستجلرة ل ع  دعجة الم افقة المت سطة مذا المجل  نختل  جَ 

ا  ذا يعنا    َنلُ م افقة بدعجة كبنع  م  قب   فعاد العننة على فقعا  َذا المجل .  3َ   َ 

االتصل   مملع  يمتلُ مدنعية الخدمل  الطبية العسكعية فا الصحا    الفعيق على ذلُ  يد 
ذا ، كبنع   بدعجة  الت اص  اللفظا  مل   ضحتى النتلئج م  معاعلتم  للمست ي ال قلفا   نلء  َ 

 االتصل   الت اص  م  رعضم  الرعض.

االتصل     حنت  ، ا خعي   معلي ة الت اص  االتصل    ر َمية  ع َع ل يع   الرلحت ذلُ 
 ، ت صدن  القدي   األحلسدي،،  األلفدلج ، الت اص  اللفظدا بدن  الفعيدق الصدحا ندت  عبدع الكلمدل 

 ،  خدددعى للعسدددللة فدددا هضدددلفة معدددل ٍ  كبندددعاً  د عاً  ،  مخدددلعج األلفدددلج ،تلعدددت دعجدددة الصددد   حندددت
 خلصة    الفعيق الصحا يعتمد فا عملدى ك ندعا علدى االتصدل   الت اصد  اللفظدا فدا المعلملدة 

قصددع الطددعا  رلعترددلع االتصددل   الت اصدد  اللفظددى  ،مدد  المعضددى    ،الن ميددة مدد  الفعيددق نفسددى
دل سدم لة  يسدعاً ك   ، األفكدلع ، لتردلد  المعل مدل هلدا    الفعيدق الصدحا  هضدلفة ،  صدعاحةً   َع

لالتصدل   الت اصد  اللفظدا ف ،بنن  النتنجةيمتلُ خبع  كبنع  فا االتصل   الت اص  اللفظا كمل 
 التعدل   عد  قدعت  ا  الدة  ،نتي  لمد  الفعصدة للتعدلعف م  الفعيق الصحا بن  المعس   المستقب 
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ددذا مددل يحدددت رللضددرط  بددن  الفعيددق الصددحا العلمدد  رمدنعيددة الخدددمل   نم  ،كدد  المعيقددل  بندد  َ
 قا قطلع غ و.الطبية العسكعية 

د  دعجدة مملعسدة المدعسدة 2012سدلمية)  بد  اتفق  َذو النتلئج م  رعض الدعاسل  كدعاسدة   َ )
ددد%75.65)لالتصدددل  اإلداعي ال دددفما علدددى نسدددرة  كمدددل اتفقددد  مددد  دعاسدددة  ،نسدددرة كبندددع  ا( َ 

 االتصدل  َدا األمنيدة األ مدة هداع  فدا تستخد  التا االتصل   سللنت َ     ( 2010حمندي)ال
   , Macdonald   (2001)كمدل اتفقد  مدد  دعاسدة، المختلفددة  جمدد   االتصدل  عبددع ال دف ي 
 . علئالتم  المعضى قب  م  عل ٍ  ر ك  يقدع الفعل  اللفظا االتصل 

 " تواصلمعوقات االتصال وال تحليل فقرات مجال " -

لمععفة مل هذا كلن  مت سط دعجة االستجلرة قد  صل  هلى دعجة الم افقدة  Tت  استخدا  اخترلع 
ا   (.26النتلئج م ضحة فا جد   )    ال. 3المت سطة َ 

 (26جدول )

لكل فقرة من فقرات مجال " معوقات االتصال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 والتواصل "

 الفقرة م

لمت
ا

بي
سا
الح

ط 
وس

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا
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g

). 

يب
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 6 0.000* 14.49 78.76 3.94 .قلة ت افع المملعا  األسلسية تعنق عملية االتصل   الت اص   .1

س ء التفسنع لمعلنا الكلمل   المصطلحل  يعنق عملية االتصل    .2
 . الت اص  

3.84 76.84 13.54 *0.000 7 

3.  
الحسلسية بن  العتت العسكعية المختلفة تعنق عملية االتصل  

 . الت اص 
3.67 73.42 8.50 *0.000 9 

 3 0.000* 16.68 80.96 4.05  .ضع  كفلء   د ا  االتصل  يعنق عملية االتصل   الت اص   .4

 8 0.000* 11.61 76.33 3.82 .الم لك  ال خصية تعنق عملية االتصل   الت اص   .5
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 10 0.000* 7.01 71.70 3.59 .االختالفل  السيلسية تعنق عملية االتصل   الت اص   .6

7.  
عد  تعكن  المستقب    نلء الحدنت معى يعنق عملية االتصل  

 . الت اص 
4.03 80.52 17.00 *0.000 5 

8.  
عد  هيضلح مضم   العسللة م  المعس  يعنق عملية االتصل  

 . الت اص 
4.04 80.87 17.30 *0.000 4 

 2 0.000* 16.80 81.13 4.06 .اإلحسل، رللتفعقة فا المعلملة يعنق عملية االتصل   الت اص   .9

 1 0.000* 17.20 82.10 4.10 .االفتقلع هلى نظل  اتصل  جند يعنق عملية االتصل   الت اص   .10

  0.000* 20.08 78.30 3.91 جميع فقرات المجال معا   

 .α ≤0.05 عند مست ى داللة  * المت سط الحسلبا دا  هحصلئيلً 

 ( يمك  استخال  مل نلا:26م  جد   )

(  ي    المت سط 5)الدعجة الكلية م   4.10يسل ي  (10للفقع  عق  )المت سط الحسلبا  -
 تسل ي  (Sig).القيمة االحتمللية      17.20%، قيمة االخترلع 82.10الحسلبا النسبا 

ممل ند  على    ،  α ≤0.05 ئيًل عند مست ى داللة لذلُ تعتبع َذو الفقع  دالة هحصل0.000
ا مت سط دعجة االستجلرة لمذو الفقع  قد  اد ع   ذا يعنا     3دعجة الم افقة المت سطة َ   َ

 َنلُ م افقة بدعجة كبنع  جدا م  قب   فعاد العننة على َذو الفقع .

%، 71.70ا النسبا  ي    المت سط الحسلب 3.59يسل ي ( 6للفقع  )المت سط الحسلبا  -
لذلُ تعتبع َذو الفقع  دالة  0.000 تسل ي  (Sig).القيمة االحتمللية      7.01قيمة االخترلع 

ممل ند  على    مت سط دعجة االستجلرة لمذو الفقع  ،  α ≤0.05 هحصلئيًل عند مست ى داللة
ا قد  اد ع   ذا يعنا    َنلُ م افقة بدعجة 3دعجة الم افقة المت سطة َ  كبنع  م  قب   َ 

  فعاد العننة على َذو الفقع .

،     المت سط الحسلبا النسبا 3.91ر ك  عل  يمك  الق   ر   المت سط الحسلبا يسل ي  -
لذلُ  0.000تسل ي  (Sig).القيمة االحتمللية      20.08%، قيمة االخترلع 78.30يسل ي 

،  α ≤0.05 يًل عند مست ى داللة " دا  هحصلئ معوقات االتصال والتواصل يعتبع مجل      "
عيًل ع   دعجة الم افقة ممل ند  على    مت سط دعجة االستجلرة لمذا المجل  نختل  جَ 
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ا ذا يعنا    َنلُ م افقة بدعجة كبنع  م  قب   فعاد العننة على فقعا  َذا ( 3 )المت سطة َ   َ
  المجل .

 .نظل  اتصل   ت اص  جند  هلى كبع علئق لالتصل   الت اص  َ  االفتقلع لقد ظمع    

 األخعتقنا ، الجلنت  األ  هلى  ج د مع قل  بدعجة كبنع  هلى جلنبن  ،الجلنت   يع   الرلحت
 معن ي.

 ،التقنية المستخدمة فا عملية االتصل   الت اص  رلل سلئ الذي نتعلق  :الجلنت التقنا مل     
قلة الم اعد الملدية  ذلُ هلى يعج   ، نمل قديمة  ك نع منمل معط ر التا دل  الدعاسة 

    هصالح األجم   الم ج د  المخصصة ل عاء تقنيل  حدن ة لتفعن  نظل  اتصل   ت اص  جند
ة  . ممل   ع رللسلت على هيصل  العسللة،   هيصللمل م َ 

عد   كبع المع قل  م     فقد تبن    الذي نتعلق ر فعاد الفعيق الصحا، : الجلنت المعن ي    
 س ء التفسنع لمعلنا  ، عد  هيضلح مضم   العسللة ،ال ق  المنلست إلعسل  العسللة ختيلعا

الفعيق الصحا  - ك نعاً  -التا يستخدممل ،الطبية  خلصة المصطلحل  ،الكلمل   المصطلحل 
ال ط  ر كملى،  التا ال  ل ج د االختالفل  السيلسية ،  ذلُ رسبت األ ضلع التا يعي م  ، 

 بع م  المسبرل  فا  يلد  مع قل  االتصل   الت اص  .تحد ، ك  تلُ األسرلت تعتخفى على  
     مع قل  االتصل  ،(2011) آل الشيخ  اتفق  َذو النتلئج م  رعض الدعاسل  كدعاسة

َا االفتقلع هلى  ،اإلداعية المممة التا تؤ ع ر د  على  داء العلملن  فا ج ا ا  منطقة العيلض
  .نظل  اتصل  منلست
 اً ا ع  َنلُ    الدعاسة نتلئج حنت  ظمع , (2012مع دراسة مصل  )  اختلف  الدعاسة 

 حنت كلن  األداء فا المفت حة القد، فيى جلمعة رى المعم   اإلداعية االتصلال  لنظل  لً نجلبيه
 .الدعاسة مجلال  على جمي  جدا معتفعة هلى معتفعة بن  االستجلرة دعجة

 سبل تحسين عملية االتصال والتواصل "تحليل فقرات مجال "  -

لمععفة مل هذا كلن  مت سط دعجة االستجلرة قد  صل  هلى دعجة الم افقة  Tت  استخدا  اخترلع 
ا   (.27النتلئج م ضحة فا جد   )    ال. 3المت سطة َ 
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 (27جدول )

عملية  لكل فقرة من فقرات مجال " سبل تحسين (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 االتصال والتواصل "

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
الدت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

يب
لترت

ا
 

1.  
ت فنع الم اد المللية الال مة لتلمن  تقنيل  االتصل   الت اص  

 .الحدن ة
4.03 80.61 14.01 *0.000 8 

2.  
 الت اص  لعف   هلحلا الفعيق الصحا بد عا  ع  االتصل 

 12 0.000* 11.84 78.33 3.92 .مملعتم 

3.  
ت سي، نظل  اتصل  متط ع بن  مختل  المعاك  الطبية 

 . المست فيل 
4.03 80.70 12.87 *0.000 7 

 1 0.000* 22.31 84.70 4.23 .استخدا  الكلمل  المنلسرة للتحدت م  ال مالء  .4

 2 0.000* 20.93 83.04 4.15  الت اص  عاءاالتصل التع د على اختيلع ال ق  المالئ  للتحدت إلج  .5

 3 0.000* 20.07 82.97 4.15 .يضلح  جمة نظعو الت جي  المتحدت   .6

 5 0.000* 17.14 82.17 4.11 .استخدا   سللنت اتصل  فعللة  .7

 11 0.000* 15.82 79.74 3.99  .تسمن  تدفق المعل مل  بن  ال مالء  .8

 6 0.000* 17.51 81.83 4.09 .المتحدتالتع د على عد  االن غل  ع    .9

 9 0.000* 15.82 80.35 4.02 .تنمية القدع  على الكتلرة بد    خطلء لغ ية    همالئية  .10

 10 0.000* 15.78 79.83 3.99 .تنمية القدع  على التعكن  على مملعا  االستملع  .11

 4 0.000* 16.49 82.36 4.12 .تبنا سيلسة  اضحة لالتصل   الت اص   .12

  0.000* 22.25 81.35 4.07 جميع فقرات المجال معا   
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 .α ≤0.05 * المت سط الحسلبا دا  هحصلئيًل عند مست ى داللة 

 ( يمك  استخال  مل نلا:27م  جد   )

(  ي    المت سط 5)الدعجة الكلية م   4.23( يسل ي 4للفقع  عق  )المت سط الحسلبا  -
تسل ي  (Sig).القيمة االحتمللية ،     22.31 %، قيمة االخترلع84.70الحسلبا النسبا 

ممل ند  على    ،  α ≤0.05 لذلُ تعتبع َذو الفقع  دالة هحصلئيًل عند مست ى داللة  0.000
ا مت سط دعجة االستجلرة لمذو الفقع  قد  اد ع   ذا يعنا     3دعجة الم افقة المت سطة َ   َ
 ننة على َذو الفقع . َنلُ م افقة بدعجة كبنع  جدا م  قب   فعاد الع

%، 78.33 ي    المت سط الحسلبا النسبا  3.92 يسل ي ( 2للفقع  عق  )المت سط الحسلبا  -
لذلُ تعتبع َذو الفقع   0.000تسل ي  (Sig).القيمة االحتمللية ،     11.84قيمة االخترلع 

ستجلرة لمذو ممل ند  على    مت سط دعجة اال،  α ≤0.05 دالة هحصلئيًل عند مست ى داللة 
ا الفقع  قد  اد ع   ذا يعنا    َنلُ م افقة م  قب   فعاد  3دعجة الم افقة المت سطة َ   َ

 العننة على َذو الفقع . 

،     المت سط الحسلبا النسبا 4.07ر ك  عل  يمك  الق   ر   المت سط الحسلبا يسل ي  -
لذلُ  0.000تسل ي  (Sig).ة القيمة االحتمللي،     22.25%، قيمة االخترلع 81.35يسل ي 

 " دا  هحصلئيًل عند مست ى داللة سبل تحسين عملية االتصال والتواصل يعتبع مجل  " 
0.05≥ α  ،  عيًل ع دعجة ممل ند  على    مت سط دعجة االستجلرة لمذا المجل  نختل  جَ 

ا  ذا يعنا    َنلُ م افقة بدعجة كبنع  جدا م  قب   3الم افقة المت سطة َ   فعاد العننة على َ 
 فقعا  َذا المجل . 

نتض      فعاد العننة م  تحسن   تط يع عملية االتصل   الت اص  م  ت كندَ  علا    
 .االتصل   الت اص  فلعليةاستخدا  الكلمل  المنلسرة   نلء الحدنت ن يد م  

لجم  هلى الفعيق الصحا فا الخدمل  الطبية العسكعية رلحتي  ع ع  يع   الرلحت ذلُ هلى
م  ، (%83.04) حنت   ضح  النتلئج    ، الت اص   تط يع عملية االتصل  ،تحسن 

ذا ندل  على  ، اختيلع ال ق  المنلست للتحدت م  ال مالء ،استخدا  الكلمل  المنلسرة  َ   
 "كمل قل  تعللى  فض  الح اع رطعيقة ، اإلنسلنيةالفعيق الصحا يعم  على تدعي  العالقل  

ع  هه  لَ ادم َ َ   َعم  َُ َس   ههِ  َعِع َا َ حم َه لمم  م رهلِلتها  َظةه المَحَسَنةه َ َجلده َمةه َ المَم معه كم َُ رهللمحه    رهَم م َلى َسبهن ه َععّه
نَ   َتده َل   رهللمم مم َ َ   َعم كمل حع  الفعيق الصحا م  خال  مل  ،( 125: )النح "َضِ  َع م َسبهنلهىه َ 

  ت سي،،  افقة بدعجة كبنع  على تبنا سيلسة  اضحة لالتصل   الت اص النتنجة الم   ى ظمعت
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لدع  االتصل   الت اص   بن   فعاد  ،الطبية  المست فيل نظل  متط ع بن  مختل  المعاك  
   سب  التحسن  قد بد   رللفع  حنت نت   ،الفعيق الصحا ،  يعى الرلحت م  م ق  عملى

م  خال  بعنلمج الح سرة لتدعي   ،ل  الطبية العسكعية مست فيل  الخدم ،ععط جمي  معاك 
 الممن  .  هلى تقدي  الخدمة   ل صلاالتصل   الت اص  

    ،الدعاسددة  ظمددع حنددت  ،(2008) طددرف  اتفقدد  َددذو النتددلئج مدد  رعددض الدعاسددل  كدعاسددة 
ميدددة فدددا تحسدددن  عمليدددة االتصدددل  ة  اسدددتخدا  التقنيدددل  َدددا تنميددد ، الت اصددد   ك دددع المقتعحدددل  َ 

 تخصددي  م ا نددة لتنفنددذ  ، ت  يدددَ  رللممددلعا  الال مددة السددتخداممل التقنيددل  ،ممددلعا  العددلملن 
 . الخطط المطع حة فا مجل  تقنية االتصل 

 ادتبار فرضيات الدراسة 
بين ( α ≤0.05)ال توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الفرضية األولي : 

قات االتصال والتواصل بين الفريق الصحي بمديرية الددمات االتصال والتواصل اللفظي ومعو 
 الطبية العسكرية.

 (:28جدول )

االتصال والتواصل اللفظي ومعوقات االتصال والتواصل بين الفريق بين معامل االرتباط 
 الصحي بمديرية الددمات الطبية العسكرية

 الفرضية
 معامل بيرسون 

 للرتباط
القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

بن  االتصل  ( α ≤0.05)ت جد عالقة ذا  داللة هحصلئية عند مست ى داللة  ال
 الت اص  اللفظا  مع قل  االتصل   الت اص  بن  الفعيق الصحا رمدنعية الخدمل  

 الطبية العسكعية
-0.437 *0.000 

   0.05داللة ى االعترل  دا  هحصلئيًل عند مست  ≥ α. 

.( تسل ي Sigالقيمة االحتمللية )،     0.437-ل ي (    معلم  االعترل  يس28جد   )نبن  
ا  ق  م  مست ى الداللة  0.000  َ 0.05≥ α   ذا ند  على  ج د عالقة عكسية ذا  َ

 مع قل  االتصل   الت اص  بن  الفعيق  ،االتصل   الت اص  اللفظاداللة هحصلئية بن  
  .الصحا رمدنعية الخدمل  الطبية العسكعية
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 علا نت جت حنت ،   المعيقل  لمل ت  نع كبنع على االتصل   الت اص ر  يع   الرلحت ذلُ
َنلُ م افقة بدعجة  فقد   ضح  النتلئج    ، سملى ، الفعيق الصحا استخدا  لغة رسيطة  فعاد
 ،العننة على َذو الفقع  فا مجل  االتصل   الت اص  اللفظا  فعادم  قب  (، 82.10)كبنع  

على نسرة م افقة بدعجة   يضل  قد حصل ، علنا الكلمل لم تفسنعالفا فقع  س ء   
الفعيق الصحا    مل ر   ،رللمعيقل  نت  ع االتصل   الت اص  اللفظا    ي  (،76.84)كبنع 

 جمل  طعيقة االتصل   الت اص   خلصة ،يعتمد فا عملى علا االتصل   الت اص  اللفظا
ذا مل ،ل جى  ج د عالقة بن  االتصل   الت اص   تض نذلُ ع   ،السلرقة دل  عليى النتلئج َ 

  مع قل  االتصل   الت اص . ،اللفظا
بين ( α ≤0.05)ال توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الفرضية الثانية : 

وسائل االتصال والتواصل ومعوقات االتصال والتواصل بين الفريق الصحي بمديرية الددمات 
 الطبية العسكرية.

 

 (:29جدول )

 وسائل االتصال ومعوقات االتصال والتواصل بين الفريقبين معامل االرتباط 

 الصحي بمديرية الددمات الطبية العسكرية 

 الفرضية
 معامل بيرسون 

 للرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 بن   سلئ  االتصل ( α ≤0.05)ال ت جد عالقة ذا  داللة هحصلئية عند مست ى داللة 
 سكعيةالع ل   الت اص  بن  الفعيق الصحا رمدنعية الخدمل  الطبية مع قل  االتص

 .α ≤  0.05داللة ى االعترل  دا  هحصلئيًل عند مست  *
( تسل ي .Sigالقيمة االحتمللية )،     (    معلم  االعترل  يسل ي 29جد   )نبن  

ا  ق  م  مست ى الداللة    َ 0.05≥ α   ذا ند ذا  عكسيةعلى  ج د عالقةَ 
 مع قل  االتصل   الت اص  بن  الفعيق الصحا رمدنعية   سلئ  االتصل داللة هحصلئية بن  

  .الخدمل  الطبية العسكعية
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نست فا فقعا  مجل  مع قل  االتصل  العلا    م ، (26جد   ) م  خال  يع   الرلحت 
 ،فلء   د ا  االتصل   الت اص َا فقع  ضع  ك، (%80.96)حصل  على  التا   ، الت اص 

لمل عالقة  ،ممل نؤكد     سلئ  االتصل   الت اص  فا مدنعية الخدمل  الطبية العسكعية 
ذا مل   ضحتى  -  اضحة رمع قل  االتصل   الت اص  ف ذا كلن  ضعيفة  - السلرقة النتلئجَ 
بن  ال سلئ    ممل يفسع  ج د العالقة، تؤ ع رللسلت  تك   سبرل م   سرلت المع قل  

 . المع قل 

    ابدددع  المع قدددل  َدددا  ،(2012 )األ دددقع اتفقددد  َدددذو النتدددلئج مددد  رعدددض الدعاسدددل  كدعاسدددة 
  اختلفد  الدعاسدة مد   عد   ج د م اعد مللية تق  حلئال د   اتصل  فعل ، ،ال سلئ   التقنيل 

لت اصدددد  الدعاسددددة رددددل   اقدددد  نظدددد   تقنيددددل  االتصددددل   ا  ظمددددع حنددددت  ،(2008دعاسددددة طددددرف )
 جند . رلل  اع المستخدمة 

ين ( بةةα ≤ 0.05)الفرضةية الثالثةةة: ال توجةد فةةروق ذات داللةة إحصةةائية عنةد مسةةتوى داللةة 
متوسطات تقديرات العينة حول واقع االتصال والتواصل بين الفريق الصةحي بمديريةة الدةدمات 

سةةمى الةةوظيفي, الرتبةةة الطبيةة العسةةكرية تعةةزى للبيانةات الشدصةةية التاليةةة)العمر, الجةنس, الم
 العسكرية, سنوات الددمة, المؤهل العلمي, المهنة, الحالة االجتماعية(.

لعننتدن  مسدتقلتن " لمععفدة مدل هذا كدل  َندلُ فدع ا ذا  داللدة هحصدلئية T ت  اسدتخدا  اختردلع " 
َ   اخترلع معلما يصل  لمقلعنة مت سطا مجم عتن  م  البيلنل . كدذلُ تد  اسدتخدا  اختردلع ،

ددذا االخترددلع معلمددا  " الترددلن  األحددلدي"  لمععفددة مددل هذا كددل  َنددلُ فددع ا ذا  داللددة هحصددلئية َ 
 مت سطل      ك ع. 3يصل  لمقلعنة 

                                                                   ي تق م  َذو الفعضية الفعضيل  الفععية التللية:

 ائية عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إحص(α ≤ 0.05ب ) ين متوسطات
تقديرات العينة حول واقع االتصال والتواصل بين الفريق الصحي بمديرية الددمات 

 .الطبية العسكرية تعزى للعمر
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 العمر –" (: نتائج ادتبار" التباين األحادي 30جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار
الدت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

أقل من  .(
 سنة 30

إلى  30
أقل من 

 سنة 40

سنة  40
 فأكثر

 0.807 0.215 3.99 3.94 3.95 مععفة الفعيق الصحا فا م ض ع االتصل   الت اص 

 0.930 0.073 2.86 2.82 2.85  سلئ  االتصل   الت اص  المستخدمة.

 0.701 0.355 4.03 4.09 4.01 االتصل   الت اص  اللفظا.

 0.806 0.216 3.88 3.95 3.91  الت اص . مع قل  االتصل 

 0.648 0.434 4.07 4.12 4.01 سب  تحسن  عملية االتصل   الت اص .

 0.844 0.169 3.74 3.75 3.71 جميع المجاالت معا

 المقلبلة الخترلع"  (.Sig)( تبن     القيمة االحتمللية 30م  النتلئج الم ضحة فا جد   ) 
 المجلال  مجتمعة  ،لجمي  المجلال  α ≤ 0.05  مست ى الداللة الترلن  األحلدي "  كبع م

 عذلُ يمك  استنتلج  نى ال ت جد فع ا ذا  داللة هحصلئية بن  مت سطل  تقدنعا  عننة  ،معل
    النتنجةالدعاسة ح   َذو المجلال   المجلال  مجتمعة معل تع ى هلى العمع.نتض  م  

 .ل   الت اص علم  العمع غنع مؤ ع فا عملية االتص

كدل   سد اء ،عمليدة االتصدل   الت اصد  فداندؤ ع  ال العمدع متغندع    النتنجدة َدذو الرلحت  يع  
فدا مدنعيدة الخددمل  الطبيدة  لدنف، الظدع ف نخضد  ندىأل ،العمدع فدا كبندعاً     صدغنعاً  الم ظد 
ؤيددة لدددنم  ع  -  اختلفدد   عمددلَع ا     -يعدد   الرلحددت     فددعاد مجتمدد  الدعاسددة كمددل،  العسددكعية

  ة.مت لبمة نح   اق  االتصل   الت اص  رمدنعية الخدمل  الطبية العسكعي

   الدعاسددة   ظمددع حنددت ،  (2012كدعاسددة مصددل  ) ، اتفقدد  َددذو النتددلئج مدد  رعددض الدعاسددل 
 حندت  ظمدع  ،(2008اتفق  م  دعاسدة طدرف ) العمع لي، لى ا ع فا االتصلال  اإلداعية كمل

لددددى    ،(2013) القحطدددلنا اتفقددد  مددد  دعاسدددة كمدددل ،للعمدددع الدعاسدددة عدددد   جددد د فدددع ا تعددد ي 
مفددعدا  مجتمدد  الدعاسددة عؤيددة مت ددلبمة نحدد  د ع ممددلعا  االتصددل  فددا تنميددة السددلُ  القيددلدي 

 .مممل اختلف   عملَع  
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  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(α ≤ 0.05ب ) ين متوسطات
التواصل بين الفريق الصحي بمديرية الددمات تقديرات العينة حول واقع االتصال و 

 .الطبية العسكرية تعزى للجنس

 الجنس –"  لعينتين مستقلتينT (: نتائج ادتبار" 31جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الدت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

 أنثى ذكر .(

 0.392 0.863 3.88 3.97 مععفة الفعيق الصحا فا م ض ع االتصل   الت اص 

 0.791 0.267 2.81 2.85  سلئ  االتصل   الت اص  المستخدمة.

 0.147 1.473 3.90 4.07 االتصل   الت اص  اللفظا.

 0.379 0.888 3.81 3.94 مع قل  االتصل   الت اص .

 0.061 1.915 3.84 4.11 سب  تحسن  عملية االتصل   الت اص .

 0.111 1.625 3.61 3.76 جميع المجاالت معا

 المقلبلة الخترلع"  (.Sig)( تبن     القيمة االحتمللية 31م  النتلئج الم ضحة فا جد   ) 
T 0.05لعننتن  مستقلتن  "  كبع م  مست ى الداللة ≥ α  لجمي  المجلال   المجلال  مجتمعة

معل  عذلُ يمك  استنتلج  نى ال ت جد فع ا ذا  داللة هحصلئية بن  مت سطل  تقدنعا  عننة 
 سة ح   َذو المجلال   المجلال  مجتمعة معل تع ى هلى الجن،. الدعا

يعليف نف،  ،الجنسن  م  الذك ع  اإلنلت م  الفعيق الصحا كال     يع   الرلحت ذلُ هلى
 الق انن   ظمةناألكمل انى ت جد مجم عة م   ، الت  نعا  ، ال مل  ،الظع ف م  حنت المكل 

 كمل َ   ،ية على جمي  الم ظفن  س اء كل  ذكعا     ن ىالم تعكة التا  قعتمل   اع  الداخل
نتطلت م  العلملن  العم   ،متعلعف عليى    العم  رمدنعية الخدمل  الطبية فا قطلع غ  

 .فعقةتممل نممف ال ع ع رلل ،   الد ائية ،   المخبعية ،كفعيق   نلء العمليل  الطبية

فدا عدد   جد د فدع ا ذا   ،(2012) سلمية  ب  اتفق  َذو النتلئج م  رعض الدعاسل  كدعاسة 
( حندددت  ظمدددع  2013 دددنت)  بددد تعددد ى لمتغندددع الجدددن،  اختلفددد  مددد  دعاسدددة  هحصدددلئية لدددةدال
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 مدنعي  مملعسة لدعجة المعلمن  تقدنعا  مت سطل  بن  هحصلئية داللة ذا  فع ا  الدعاسة  ج د
 .اإلنلت لصلل  الجن، نعمتغ هلى ت ع ى  الت اص  لمملعا  غ   رمحلفظل  الغ ت مداع،  كللة

  ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة(α ≤ 0.05بةة ) ين متوسةةطات
تقةةديرات العينةةة حةةول واقةةع االتصةةال والتواصةةل بةةين الفريةةق الصةةحي بمديريةةة الدةةدمات 

 الطبية العسكرية تعزى للمسمى الوظيفي.

 الوظيفيالمسمى  –" (: نتائج ادتبار" التباين األحادي 32جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الدت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

مدير  .(
 إدارة

مدير 
 دائرة

رئيس 
 قسم

رئيس 
 أدرى  موظف شعبة

 0.034* 2.457 4.10 3.87 3.75 4.06 4.12 4.25 مععفة الفعيق الصحا فا م ض ع االتصل   الت اص 

 0.003* 3.744 2.43 2.77 2.91 2.84 3.02 3.42  سلئ  االتصل   الت اص  المستخدمة.

 0.397 1.036 3.77 4.03 3.82 4.14 4.13 4.11 االتصل   الت اص  اللفظا.

 0.530 0.830 3.41 3.91 3.86 3.97 3.97 3.95 مع قل  االتصل   الت اص .

 0.312 1.196 3.77 4.03 3.86 4.08 4.31 4.30 سب  تحسن  عملية االتصل   الت اص .

 0.024* 2.645 3.45 3.69 3.62 3.79 3.89 3.99 ت معاجميع المجاال

 .α ≤ 0.05* الفعا بن  المت سطل  دا  هحصلئيًل عند مست ى داللة 

 ( يمك  استنتلج مل نلا:32م  النتلئج الم ضحة فا جد   ) 

المقلبلددة الخترددلع" الترددلن  األحددلدي "  قدد  مدد  مسددت ى الداللددة  (.Sig)تبددن     القيمددة االحتملليددة 
0.05 ≥ α    للمجدددددللن  " مععفدددددة الفعيدددددق الصدددددحا فدددددا م ضددددد ع االتصدددددل   الت اصددددد ،  سدددددلئ

االتصل   الت اص  المسدتخدمة "  المجدلال  مجتمعدة معدل  عدذلُ يمكد  اسدتنتلج  ندى ت جدد فدع ا 
ذا  داللدددة هحصدددلئية بدددن  مت سدددطل  تقددددنعا  عنندددة الدعاسدددة حددد   َدددذن  المجدددللن   المجدددلال  

 مسمى ال ظيفا  ذلُ لصلل  الذن  مسملَ  ال ظيفا مدنع هداع . مجتمعة معل تع ى هلى ال

 لدددى المععفدددة الكلفيدددة رم ضددد ع االتصدددل   الت اصددد   ،يعتبدددع مددددنع اإلداع  َددد   علدددى ع ، المدددع 
 كبع  (.Sig) مل رللنسرة لرلقا المجلال ، فقد تبن     القيمة االحتمللية ،  ال سلئ  التا تستخد 
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 عذلُ يمك  استنتلج  نى ال ت جد فع ا ذا  داللة هحصلئية بن   α ≤ 0.05م  مست ى الداللة 
  .المسمى ال ظيفامت سطل  تقدنعا  عننة الدعاسة ح   َذو المجلال  تع ى هلى 

ع  المسئ ليل   تختل  ،لمدنع الدائع   المسئ ليل  الممن حة السلطل     هلا  يع   الرلحت
يقضا  قتل  ط   فا عملية  ،رعملى كمدنع داع اإل   مدنع    ،الممن حة لرلقا  فعاد الفعيق

 ت  ي   ،فا االتصل   الت اص  م  الفعيق الصحا،  استخدا   سلئ  مختلفة االتصل   الت اص 
 المععفة فا م ض ع  ،فلالتصل   الت اص  م  األقسل  يكسرى الخبع   .العم  ،الممل   تنسنق

التا ال نتطلت عملم  كعملى م  رلقا ،خعى االتصل   الت اص   ك ع م  غنعو م  المسميل  األ
 الفعيق الصحا.

 توجد فروق  انى  ظمع حنت  ،(2008 اتفق  َذو النتلئج م  رعض الدعاسل  كدعاسة طرف)

ذا  داللة هحصلئية بن   عاء  فعاد العننة ح   نظ  تقنيل  االتصل  اإلداعي فا خدمة القعاعا  
 تع ى هلى المسمى ال ظيفا.

  ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة  ال توجةةد فةةروق(α ≤ 0.05بةة ) ين متوسةةطات
تقةةديرات العينةةة حةةول واقةةع االتصةةال والتواصةةل بةةين الفريةةق الصةةحي بمديريةةة الدةةدمات 

 الطبية العسكرية تعزى للرتبة العسكرية.

 الرتبة العسكرية –" (: نتائج ادتبار" التباين األحادي 33جدول )

 المجال

 المتوسطات

 اال
يمة

ق
بار
دت

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

صف ضابط  .(
ضابط  ضابط فما دون 

 عظيم

 0.783 0.245 3.96 3.94 4.02 مععفة الفعيق الصحا فا م ض ع االتصل   الت اص 

 0.943 0.059 2.84 2.85 2.81  سلئ  االتصل   الت اص  المستخدمة.

 0.317 1.156 4.11 3.99 4.04 االتصل   الت اص  اللفظا.

 0.834 0.182 3.88 3.93 3.95 ع قل  االتصل   الت اص .م

 0.945 0.057 4.08 4.07 4.03 سب  تحسن  عملية االتصل   الت اص .

 0.965 0.036 3.75 3.73 3.72 جميع المجاالت معا
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 المقلبلة الخترلع"  (.Sig)( تبن     القيمة االحتمللية  33م  النتلئج الم ضحة فا جد   )
لجمي  المجلال   المجلال  مجتمعة معل  α ≤ 0.05حلدي "  كبع م  مست ى الداللة الترلن  األ

 عذلُ يمك  استنتلج  نى ال ت جد فع ا ذا  داللة هحصلئية بن  مت سطل  تقدنعا  عننة 
 الدعاسة ح   َذو المجلال   المجلال  مجتمعة معل تع ى هلى العترة العسكعية. 

العننددة مدد  مختلدد  العتددت العسددكعية حدد    اقدد  االتصددل   اد فددع نددى ال ت جددد فددع ا بددن    نتضدد  
 . الت اص  فا الخدمل  الطبية العسكعية فا قطلع غ  

 َ ؤ خعاممل نجع  ، جمي  العتت العسكعية يعمل   فا بنئة  احد      هلا يع   الرلحت 
   الفعيق  -سلرقل  - كمل  سلفنل ،متجلنسة فا مدنعية الخدمل  الطبية العسكعية فا قطلع غ   

    ،فا قطلع يعم  كفعيق   نلء العمليل  الطبية ،الصحا رمدنعية الخدمل  الطبية العسكعية
حست تخصصى    الجمي  يعم أل ، ال ننظع هلى العتت العسكعية ،   الد ائية ،المخبعية
العتت العسكعية ال تؤ ع رللضع ع  على  اق  االتصل      ي ، ال حست عتبتى ، مجللى
م   ، خعي نت ق  على ع ام     ذلُ ال نت ق  على العترة العسكعية رقدع ملأل ،  الت اص
ممل  . الت اص  الم ج د  القدع  على استخدا  تقنية االتصل   ،طبيعة العم  َ 

فا  جد فع ا ذا  داللة هحصلئية بن  عؤية  ،(2011 اختلف  الدعاسة م  دعاسة ال ن )
داعية المؤ ع  على  داء العلملن  فا ج ا ا  منطقة مفعدا  الدعاسة لمع قل  االتصل  اإل
 العيلض تع ى لمتغنع العترة العسكعية.

  ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة(α ≤ 0.05بةة ) ين متوسةةطات
تقةةديرات العينةةة حةةول واقةةع االتصةةال والتواصةةل بةةين الفريةةق الصةةحي بمديريةةة الدةةدمات 

 الددمة.الطبية العسكرية تعزى لسنوات 
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 سنوات الددمة –" (: نتائج ادتبار" التباين األحادي 34جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار
الدت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

 5أقل من  .(
 سنوات

إلى أقل  5
 10من 

 سنوات

10 
سنوات 
 فأكثر

 0.065 2.762 4.07 3.88 3.99 مععفة الفعيق الصحا فا م ض ع االتصل   الت اص 

 0.002* 6.217 3.02 2.70 2.93  سلئ  االتصل   الت اص  المستخدمة.

 0.130 2.060 4.13 3.97 4.11 االتصل   الت اص  اللفظا.

 0.799 0.225 3.90 3.90 3.97 مع قل  االتصل   الت اص .

 0.748 0.290 4.11 4.07 4.01 سب  تحسن  عملية االتصل   الت اص .

 0.074 2.636 3.82 3.67 3.77 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05* الفعا بن  المت سطل  دا  هحصلئيًل عند مست ى داللة 

 ( يمك  استنتلج مل نلا:34م  النتلئج الم ضحة فا جد   )  -

المقلبلددة الخترددلع" الترددلن  األحددلدي "  قدد  مدد  مسددت ى الداللددة  (.Sig)تبددن     القيمددة االحتملليددة 
0.05 ≥ α  التصددل   الت اصدد  المسددتخدمة "  عددذلُ يمكدد  اسددتنتلج  نددى ت جددد لمجددل  "  سددلئ  ا

فددع ا ذا  داللددة هحصددلئية بددن  مت سددطل  تقدددنعا  عننددة الدعاسددة حدد   َددذا المجددل  تعدد ى هلددى 
 سن ا  ف ك ع.  10سن ا  الخدمة  ذلُ لصلل  الذن  سن ا  خدمتم  

 كبدع مد   (.Sig)يمدة االحتملليدة  مل رللنسرة لرلقا المجلال   المجلال  مجتمعة، فقد تبن     الق
 عددذلُ يمكدد  اسددتنتلج  نددى ال ت جددد فددع ا ذا  داللددة هحصددلئية بددن   α ≤ 0.05مسددت ى الداللددة 

مت سطل  تقدنعا  عننة الدعاسة ح   َدذو المجدلال   المجدلال  مجتمعدة معدل تعد ى هلدى سدن ا  
  الخدمة.

لصدلل  الدذن  سدن ا  خدددمتم    ذلددُ، الرلحدت  جد د فدع ا تعدد ى لمتغندع سدن ا  الخدمدة   يعد  
 سن ا  ف ك ع رمل نلا: 10

  .سن ا  بخبعا  تتعلق رلألسللنت   سلئ  االتصل   الت اص  10مع ع الفئة  ك ع م   -1
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سددن ا  مدد  الفعيددق الصددحا الحكدد  علددى العسددللة  10قدددع   صددحلت الخدمددة األك ددع مدد  -2
 . على  سنلة االتصل   م اجمة المع قل 

ل   ،سن ا  10لذن  َ   ق  م  ل لمتغنع سن ا  الخدمة    ج د فع ا عد    يع   الرلحت كمل 
ذا نعج  هلا قلة الخبع  ،يكت ف ا ال غعا  التا تتععض لمل العملية االتصللية  الت اصلية  كمل  ،َ 

سدددن ا  متقلععدددة مددد  رعضدددمل الدددرعض  خبعتمددل تعتبدددع اقددد  رمدددل بتعلدددق ب سدددلئ   10الفئددة د      
  .  سللنت االتصل   الت اص

 داللدة ذا  فدع ا  ت جدد ال نى  ،(2012 اتفق  َذو النتلئج م  رعض الدعاسل  كدعاسة األ قع)
 االتصدل ،  ند اع االتصدل ، الدعاسدة )فلعليدة محدل ع جميد  حد   المرحد  ن خعاء  فدا هحصدلئية
 .الخدمة سن ا  متغنع هلى االتصل ( تع ى   مع قل  االتصل ،  سلئ  االتصل ،  سللنت

  ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة  ال توجةةد فةةروق(α ≤ 0.05بةة ) ين متوسةةطات
تقةةديرات العينةةة حةةول واقةةع االتصةةال والتواصةةل بةةين الفريةةق الصةةحي بمديريةةة الدةةدمات 

 الطبية العسكرية تعزى للمؤهل العلمي.

 المؤهل العلمي –" (: نتائج ادتبار" التباين األحادي 35جدول )

 المجال

 المتوسطات

دتبا
 اال

يمة
ق

ية  ر
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

دبلوم فما  .(
دراسات  بكالوريوس دون 

 عليا

مععفة الفعيق الصحا فا م ض ع االتصل . 
  الت اص 

4.03 3.93 3.98 0.379 0.685 

 0.441 0.821 2.92 2.80 2.87  سلئ  االتصل   الت اص  المستخدمة.

 0.004* 5.709 4.24 3.95 4.05 االتصل   الت اص  اللفظا.

 0.125 2.099 4.06 3.85 3.89 مع قل  االتصل   الت اص .

 0.536 0.626 4.15 4.03 4.04 سب  تحسن  عملية االتصل   الت اص .

 0.079 2.570 3.84 3.69 3.74 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05* الفعا بن  المت سطل  دا  هحصلئيًل عند مست ى داللة  

 ( يمك  استنتلج مل نلا:35م  النتلئج الم ضحة فا جد   ) 
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المقلبلددة الخترددلع" الترددلن  األحددلدي "  قدد  مدد  مسددت ى الداللددة  (.Sig)تبددن     القيمددة االحتملليددة 
0.05 ≥ α    لمجددل  " االتصددل   الت اصدد  اللفظددا "  عددذلُ يمكدد  اسددتنتلج  نددى ت جددد فددع ا ذا

تع ى هلى المَؤ  العلمدا داللة هحصلئية بن  مت سطل  تقدنعا  عننة الدعاسة ح   َذا المجل  
لم  العلما دعاسل  عليل.    ذلُ لصلل  الذن  مَؤ

،   األفددعاد الحلصددلن  علددى دعاسددل  عليددل نتدد  ع هدعاكمدد  رم ضدد ع االتصددل   الت اصدد  اللفظددا ه
  .ألنم  قد حصل ا على تدعيرل  فا َذا المجل   خبع   ك ع   عل    ك ع 

 كبدع مد   (.Sig)جتمعة، فقد تبن     القيمدة االحتملليدة  مل رللنسرة لرلقا المجلال   المجلال  م
 عددذلُ يمكدد  اسددتنتلج  نددى ال ت جددد فددع ا ذا  داللددة هحصددلئية بددن   α ≤ 0.05مسددت ى الداللددة 

د   مت سطل  تقدنعا  عننة الدعاسة ح   َذو المجدلال   المجدلال  مجتمعدة معدل تعد ى هلدى المَؤ
  العلما.

ال  العل تععضددم  نفدد،  هلددى عددد   جدد د فددع ا بنددنم  نعجدد  ذلددُ  ،ميددة  مددل رللنسددرة لرددلقا المددَؤ
  .الظع ف المتعلقة رلالتصل   الت اص 

ال  عليددل   رددد يعدد   الرلحدددت   قدددد  ،َددد  غللردددل مددل يك نددد ا مددددعاء اإلداعا   ،الحلصددلن  علدددى مدددَؤ
 بدد    ك ددع كمددل  ،  معددعفتم  فددا االتصددل   الت اصدد     ، ك ددع فددا الحيددل   العمدد   الدعاسددة تمعسدد ا
(   مددددددعاء اإلداعا  لددددددنم  مععفددددة  ك دددددع رلالتصدددددل   الت اصدددد ، همدددددل رللنسدددددرة لردددددلقا 32جددددد   )

ال  العلميددة  عددد   جدد د فددع ا بنددنم  فنعجدد  ذلددُ هلددى تععضددم  لددنف، الظددع ف المتعلقددة  ،المددَؤ
 رلالتصل   الت اص   تلقنم  تعليمل   احدو.

 فع ا   ج د  ظمع   التا) ٢٠١٠ ) لحمنديا اتفق  َذو النتلئج م  رعض الدعاسل  كدعاسة 
 فا العلملن  م  المرح  ن  اتجلَل   .α ≤ 0.05الداللة  مست ى  عند هحصلئية داللة ذا 
 األمنية األ مل  هداع  االتصل  فا فلعلية ح   العيلض فا األمنية األجم   فا العمليل  غعف
 التعليما . المست ى  متغنع هلى تع ى 

 . (2008طرف،) دعاسة (2012 (مصل  دعاسل  كدعاسة اختلف  َذو النتلئج م  رعض ال

  ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة(α ≤ 0.05بةة ) ين متوسةةطات
تقةةديرات العينةةة حةةول واقةةع االتصةةال والتواصةةل بةةين الفريةةق الصةةحي بمديريةةة الدةةدمات 

 الطبية العسكرية تعزى للمهنة.
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 المهنة –" ادي (: نتائج ادتبار" التباين األح36جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار
الدت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

 صيدلي/ة ممرض/ة طبيب/ة
فني 
 مدتبر

فني 
 أشعة

علج 
 طبيعي

مععفة الفعيق الصحا فا م ض ع 
 االتصل   الت اص 

3.90 4.07 3.94 4.05 3.79 3.83 1.273 0.276 

 0.636 0.684 2.81 3.13 2.80 2.78 2.79 2.86  سلئ  االتصل   الت اص  المستخدمة.

 0.648 0.668 3.99 3.88 3.96 3.94 4.11 4.07 االتصل   الت اص  اللفظا.

 0.002* 3.971 3.96 3.25 3.99 3.66 4.09 3.91 مع قل  االتصل   الت اص .

 0.845 0.405 4.02 3.81 4.08 4.05 4.12 4.07 سب  تحسن  عملية االتصل   الت اص .

 0.460 0.934 3.70 3.55 3.74 3.65 3.80 3.74 المجاالت معاجميع 

 .α ≤ 0.05* الفعا بن  المت سطل  دا  هحصلئيًل عند مست ى داللة  

 ( يمك  استنتلج مل نلا:36م  النتلئج الم ضحة فا جد   ) 

داللددة المقلبلددة الخترددلع" الترددلن  األحددلدي "  قدد  مدد  مسددت ى ال (.Sig)تبددن     القيمددة االحتملليددة 
0.05 ≥ α   لمجددل  " مع قددل  االتصددل   الت اصدد  "  عددذلُ يمكدد  اسددتنتلج  نددى ت جددد فددع ا ذا

داللة هحصلئية بدن  مت سدطل  تقددنعا  عنندة الدعاسدة حد   َدذا المجدل  تعد ى هلدى الممندة  ذلدُ 
 لصلل  الذن  ممنتم  ممعض. 

الددددددد ا  لندددددد   ممنددددددة التمددددددعيض َددددددا الممنددددددة التددددددا نتطلددددددت ت اجدددددددَل علددددددى يعدددددد   الرلحددددددت    
ممددل نتضدد  لدددنم   ،فددا معاكدد   مست ددفيل  مدنعيددة الخدددمل  الطبيددة العسددكعية ،نملع)منل رددل ( 

مدد   جدد د نقدد  حددلد فددا خلصددة    ،االتصددل   الت اصدد عمليددة مدد  غنددَع  فددا   ك ددعالمع قددل  
نجعلم  ععضة للضغط  ك ع مد  غندَع  مد  (19كلدع التمعيض كمل َ  م ض  فا جد   عق  )

ندددؤ ع رللسدددلت علدددى عمليدددة االتصدددل   ممدددل حسلسدددم  رللمع قدددل هيعددد    لمدددق الصدددحا ردددلقا الفعيددد
  . الت اص 
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 كبدع مد   (.Sig) مل رللنسرة لرلقا المجلال   المجلال  مجتمعة، فقد تبن     القيمدة االحتملليدة 
 عددذلُ يمكدد  اسددتنتلج  نددى ال ت جددد فددع ا ذا  داللددة هحصددلئية بددن   α ≤ 0.05مسددت ى الداللددة 

 . .الممنة  تقدنعا  عننة الدعاسة ح   َذو المجلال   المجلال  مجتمعة معل تع ى هلى مت سطل

 ،رلقا المم  الصحية العلملة رمدنعية الخدمل  الطبية فدا قطدلع غد      يع   الرلحت ذلُ هلى 
 ال نتطلددت  ، نظددل  اتصددل   ت اصد  م حددد ،تمدع رمعاحدد  االتصدل   الت اصدد  رمسددت يل  متسدل ية

كمددل َدد  حددل   ،اجددد الدددائ  فددا المست ددفيل   المعاكدد  التلرعددة للخدددمل  الطبيددة العسددكعيةمنمددل الت  
ال ت جددد فددع ا بننممددل حدد   مجددلال  االتصددل   ، لددذلُ نددعى    رددلقا الممدد  الصددحية ،التمددعيض

  الت اص  تع ى هلى الممنة.

 
  ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة(α ≤ 0.05بةة ) ين متوسةةطات

قديرات العينة حول واقع االتصال والتواصل بين الفريق الصحي بمديرية الددمات الطبيةة ت
 العسكرية تعزى للحالة االجتماعية.

 الحالة االجتماعية –"  لعينتين مستقلتينT (: نتائج ادتبار" 37جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الدت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

 غير متزوج متزوج .(

 0.799 0.255 3.93 3.96 مععفة الفعيق الصحا فا م ض ع االتصل   الت اص 

 0.379 0.882 2.73 2.85  سلئ  االتصل   الت اص  المستخدمة.

 0.451 0.756 3.96 4.06 االتصل   الت اص  اللفظا.

 0.646 0.460 3.85 3.92 مع قل  االتصل   الت اص .

 0.776 0.285- 4.11 4.06 سب  تحسن  عملية االتصل   الت اص .

 0.583 0.549 3.69 3.74 جميع المجاالت معا

 

 المقلبلة الخترلع"  (.Sig)( تبن     القيمة االحتمللية 37م  النتلئج الم ضحة فا جد   ) 
T 0.05لعننتن  مستقلتن  "  كبع م  مست ى الداللة ≥ α  لجمي  المجلال   المجلال  مجتمعة
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 نى ال ت جد فع ا ذا  داللة هحصلئية بن  مت سطل  تقدنعا  عننة معل  عذلُ يمك  استنتلج 
 الدعاسة ح   َذو المجلال   المجلال  مجتمعة معل تع ى هلى الحللة االجتملعية. 

جمي  ق انن  االتصل    الت اص  المعم   بمل  بن  الفعيق الصحا فا     يع   الرلحت هلى 
  مل يملعسى     ،ال تفعا بن   ع ت  مت  ج ،غ    مدنعية الخدمل  الطبية العسكعية فا قطلع

 ك  فعد م   فعاد الفعيق الصحا  ، ال ن جد  ي فعا بننممل ،فا العم  يملعسى غنعو ،المت  ج
 . يعم  حست تخصصى  مجللى

الحللة    الدعاسة   ظمع حنت  ،Abu Reyala (2006)م  دعاسة  النتلئج اختلف 
 .الممعضن علا االتصل   الت اص  بن   صلئيةهحبداللة  ت  نعلمل  االجتملعية
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 النتائج والتوصيات
 

 المقدمة 

  النتائج 

 التوصيات 

 الدراسات المقترحة 
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 :المقةدمةةةة 

علددى تلخددي  نتددلئج الدعاسددة فددا ضدد ء مددل خلصدد  هليددى نتددلئج التحلندد   المرحددتي ددتم  َددذا 
ل فدا الفصد   التا ت  ععط رعضم ،اإلحصلئا ل م  نتلئج رعض الدعاسل  السلرقة،  التا ت  ذكَع

األَداف التا سع  الدعاسة هلى تحقيقمل  التا  ظمعتمل النتلئج،  المرحتالسلبق، كمل  ظمع َذا 
 صددد اًل هلدددى  ضددد  ت صددديل  تسدددلعد علدددى التعدددعف علدددى  اقددد  االتصدددل   الت اصددد  بدددن  الفعيدددق 

 لعفدد  ممددلعا  االتصددل   الت اصدد  لدددى كددلدع  ،كعيةالصددحا فددا مدنعيددة الخدددمل  الطبيددة العسدد
 مدنعية الخدمل  الطبية العسكعية  ال ص   هلى  ض  ت صيل  مقتعحة على ض ء َذو النتلئج.

 النتائج : 
 :ت صل  الدعاسة هلى النتلئج التللية

% مدد  عننددة الدعاسددة دعسدد ا م ضدد ع االتصددل   الت اصدد    نددلء دعاسددتم ، 56.7   مددل نسددبتى  -
 % ل  ندعس ا تلُ الم اضي .43.3ل بننم

% مدد  عننددة الدعاسددة حصددل ا علددى د عا  تدعيبيددة عدد  االتصددل   الت اصدد ، بننمددل 48.5      -
 % ل  يحصل ا على تلُ الد عا .51.5

% ل  يطلع ا 46.3% اطلع ا م  تلقلء نفسم  على م ض ع االتصل   الت اص ، بننمل 53.7 -
 على ذلُ الم ض ع.  

َددا  ،  للت اصدد  مدد   مالئمدد   مل المرح  ددل    ك ددع  سددلئ  االتصددل  التددا يفضددة ت ددنع الدعاسدد -
%، 21.3%، المددلت  بنسددرة 60.4%، الجدد ا  بنسددرة 75.2علددى التعتنددت:  جمددل ل جددى بنسددرة 

كذا  َ. 

     الفعيددق الصددحا لديدى مععفددة بدعجددة كبنددع  فدا م ضدد ع االتصددل   الت اصدد  بنند  النتددلئج  -
  لدنم  المععفة ر َمية     ،التصل   الت اص  بننم  مم  لحيل  المعيض  ا الفعيق الصحا ر ىع 

 االتصل   الت اص .

المستخدمة رمدنعيدة  ،فا  سلئ  االتصل   الت اص   ، ضع  ،  َنلُ قلة  ظمع  الدعاسة ر -
 الخدمل  الطبية العسكعية.

عجدة كبندع  مد  قبد     َندلُ م افقدة بد ، ظمع  النتلئج فا مجدل  االتصدل   الت اصد  اللفظدا -
 فا    معاعل  المست ي ال قلفا  اختيلع ال ق  المنلست للتحدت م  ال مالء   نلء   ،عننة الدعاسة
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 التكل  ب ض ح َ  األفضد  لالتصدل   ، سملة ، استخدا  لغة رسيطة ،عملية االتصل   الت اص 
  الت اص  اللفظا بن  الفعيق الصحا.

  ك دع َدذو المع قدل   ،تحدد مد  عمليدة االتصدل   الت اصد  ظمع  الدعاسدة    َندلُ مع قدل   -
  ضددددع  كفددددلء   د ا  االتصددددل   الت اصدددد   ،هلددددى نظددددل  اتصددددل   ت اصدددد  جنددددد ،َددددا االفتقددددلع
 المستخدمة.

استخدا  الكلمل  المنلسرة  ،سب  تحسن  عملية االتصل   الت اص  َا م    ت نع الدعاسة ر -
 ت جي  المتحدت على هظمدلع  ،ع ال ق  المالئ  للتحدت التع د على اختيل ،للتحدت م  ال مالء

 ت سدددي، نظدددل  اتصدددل  متطددد ع بدددن   ، تبندددا سيلسدددة  اضدددحة لالتصدددل   الت اصددد  ، جمدددة نظدددعو
 .مختل  المعاك  الطنرة  المست فيل 

 مع قدل   ،  لع  الدعاسة ب ج د عالقة ذا  داللة هحصلئية بدن  االتصدل   الت اصد  اللفظدا -
   بن  الفعيق الصحا رمدنعية الخدمل  الطبية العسكعية. االتصل   الت اص

 مع قدل   ،  لع  الدعاسة ب ج د عالقة ذا  داللة هحصلئية بن   سلئ  االتصدل   الت اصد   -
 االتصل   الت اص  رمدنعية الخدمل  الطبية العسكعية.

  .االجتملعية حللةصلئية تع ى للعمع  الجن،  النى ال ت جد فع ا ذا  داللة هح بنن  الدعاسة -

لمجل    ذلُ لصلل  الذن  مسملَ  ال ظيفا مدنع هداع تبن   ج د فع ا ذا  داللة هحصلئية  -
 مل ردلقا ،المععفة فا م ض ع االتصل   الت اص   مجل   سدلئ  االتصدل   الت اصد  المسدتخدمة

  فعاد العننة فال ت جد فع ا بننممل لجمي  المجلال .

هحصددلئية تعدد ى لسددن ا  الخدمددة  ذلددُ لصددلل  الددذن  سددن ا  خدددمتم  ت جددد فددع ا ذا  داللددة  -
 مدل ردلقا  فدعاد العنندة فدال ت جدد فدع ا  ،سن ا  لمجل   سلئ  االتصل   الت اص  المستخدمة 10

 بننممل لجمي  المجلال .

دد  العلمددا - لم  العلمددا  ،ت جددد فددع ا ذا  داللددة هحصددلئية تعدد ى للمَؤ  ذلددُ لصددلل  الددذن  مددَؤ
فددال ت جدد فددع ا بننممددل  ، مددل رددلقا  فدعاد العننددة ،ل لمجدل  االتصددل   الت اصدد  اللفظدادعاسدل  عليدد

 لجمي  المجلال .

 ذلددُ لصددلل   ،ت جددد فددع ا ذا  داللددة هحصددلئية حدد    اقدد  االتصددل   الت اصدد  تعدد ى للممنددة -
ا  مدل ردلقا  فدعاد العنندة فدال ت جدد فدع   ،ممعض لمجل  مع قل  االتصل   الت اص  الذن  ممنتم 

 بننممل لجمي  المجلال .
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 التوصيات: 
 بنلء على مل ت صل  هليى الدعاسة م  النتلئج المذك ع  يمك  هعطلء الت صيل  التللية:

  ت فنع الصيلنة ال قلئية لمذو األجم  . ،تحدنت تقنيل  االتصل  رصفة مستمع  -1

يمددل بدددن   خلدددق جدد  مدد  ال قددة المترلدلددة ف ،العمدد  علددى ت ددجي  االتصددلال  ال خصددية -2
 الم ظفن . 

 حت الم ظفن  على استخدا  الكلمل  المنلسرة للتحدت م  ال مالء. -3

 تبنا سيلسة  اضحة لالتصل   الت اص . -4

 ت سي، نظل  اتصل  متط ع بن  مختل  المعاك  الطبية  المست فيل  . -5

 .د المللية الال مة لتلمن  تقنيل  االتصل   الت اص  الحدن ةع ت فنع الم ا -6

 .هلحلا الفعيق الصحا بد عا  ع  االتصل   الت اص  لعف  مملعتم  -7

 الرعد ع  االختالفل  السيلسة. -8

  اإلحسددل، رللتفعقددة يعنددق عمليددة أل الرعددد عدد  التفعقددة  ،العمدد  رمفمدد   الفعيددق ال احددد -9
 االتصل   الت اص .

 االتصل   الت اص . تدعيت الكلدع على استخدا  مل يستجد م  التقنيل  الحدن ة فا -10

 العم  على  يلد  كلدع التمعيض لقلة عددَ  . -11

 ثالثا الدراسات المقترحة: 
 د ع مملعا  االتصل  فا تحسن   داء الكلدع الصحا فا الخدمل  الطبية العسكعية. -1

 د ع مملعا  االتصل  فا عف  فلعلية األداء م   جمة نظع الجمم ع. -2

   الت اصدد  لددى الفعيددق الصددحا فددا مدنعيددة الخدددمل  عالقدة ال قلفددة التنظيميددة رلالتصددل -3
 .الطبية العسكعية
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 المراجع
  ن الكريمآالقر 
  النبويةالسنة 
 أوال: المراجع العربية  

 الكتب 
 ،مؤسسة العسللة .بنع  :( . زاد المعاد1998)  م، الدن  اب  القي  الج  ية. 

 ( ندع مكتردة  : . غد  1. ن التعامةلمهارات االتصال وف(.2010 ب  السعند، احمد  علبد ، َ 
 الج يع .

 ( 2010اإلمل ، محمد  الج الدد  ، فدؤاد .)عمدل : 1.  السةلوكات الدالةة علةى نظريةة العقةل.
 داع ال قلفة.

 ( 2011خ  مسلعد، حصة )القلَع : علل  الكتت1. . مهارات االتصال والتفاعل.. 

 ت. القلَع  : داع ال ع1 صحي  البداري.  .(1987)البخلعي، محمد. 

 ( 2001جالت،دَف. )عمل  : داع صفلء  إدارة السلوك التنظيمي في عصر التغيير .
 . الت  ي للن ع 

  مطرعدة  بندلء : فلسدطن  .2  .القواعد المنهجيةة لبنةاء االسةتبيان(. 2010،  يدلد)الجعجل ي
 . الجعاح

 ( 2010حجلت ، محمد .)القلَع  : داع الفجع.1.  نظريات االتصال . 

 (  2004حعي ، حسن .)السلوك التنظيمي سلوك األفةراد والجماعةات فةي منظمةات األعمةال 
 . عمل : داع الحلمد.

  (   2006الحمدانا، م فق  خخع  .)عمل : ال عاا للن عمناهج البحث العلمي . 

  ( 2010حم د، خضنع. )عمل : داع صفلء1. االتصال الفعال في إدارة األعمال.. 

 (  2012دع يف، عبد العحي .)القلَع  : علل  الكتت1.  لي علم االتصالمقدمة إ.. 

 (1979ال ا ي ،الطلَع احمد). لنبيل : الداع العععية. مدتار القاموس . 
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 (  عانا ، َل د .  جلمعدة ندلن  العععيدة للعلد    مهةارات التعامةل مةع الجمهةور( . 2007الَ 
 األمنية قس  البعامج الخلصة كلية التدعيت.

 ( ردددة المنندددع فدددا العقندددد   ال دددعيعة  المدددنمج .دم دددق:داع الفكدددع  (.التفسدددنع1991ال حنلدددا، َ 
 المعلصع.

 (  2009السكلعنة ، رال .)عمل  :  داع المسنع .1.   أدلقيات العمل. 

 ( 2004العددلج ، فددؤاد . )غدد   : داع المقددداد     1.   اإلدارة الصةةفية بةةين النظريةةة والتطبيةةق.
 للطرلعة .

 (2007العلمعي ،صلل  ممدي  الغللبا، طلَع)عمل .  ائ  للن ع . . اإلدارة واألعمال. 

 ( 2001عبد الرلقا، صالح .)القلَع : الداع الجلمعية للن عالسلوك التنظيمي . 

 ( 2011عقلة ، محمد .)عمل : داع البداية.1.   إدارة األفراد . 

 ( 2005عددلل  ،محمددد  اسددعد،  ددلَن   محمددد، عبددد السددمي) . ثةةورة االتصةةاالت وأثرهةةا علةةى
 .العيلض:مطرعة النعج، التجلعيةالمعاصرة.الحياة 

 ( 2001عبندا ، ذ قل   عد،، عبد العحم ،  عبد الحق، كلندد .) البحةث العلمةي مفهومةه
 ..عمل : داع الفكع للن ع  الت  ي وأدواته وأساليبه

 ( 2010العالا، ر نع )عمل  : داع اليل  عي 1. . نظريات االتصال مددل متكامل. 

 عمل  : صفلء للن ع1 أسس اإلدارة المعاصرة. ( 2007) عليل  ، ععحا . . 

 (  2001عطددددد ي ،جددددد د ) االدارة المدرسةةةةةية الحديثةةةةةة مفاهيمهةةةةةا النظريةةةةةة وتطبيقاتهةةةةةا
 .عمل  :داع ال قلفة للن ع  الت  ي .العملية

 (1991فمما ،محمد  عد ي، َنلء )اإلسدكندعية:  تكنولوجيةا االتصةال والددمةة االجتماعيةة.
 .داع الن ع للجلمعل 

 وظائف المدير .  1( . مبادئ االدارة2010) فيلض ،محم د  قداد  ،عيسى  عليل ، ععحدا
 . عمل  : صفلء للن ع.1 

 ، العلوم في تدريس التربوي  التواصل صعوبات ( 2011َلنا ) السع د،  ب    فتحية الل ل 
 لتعع ي ا  الح اع مؤتمع الت اص  فا للم لعكة مقد  رحت ،غزة قطا  في األساسية للمرحلة
 . غ   اإلسالمية، الجلمعة فا المقل 
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  ( ع  ، منل  .داع المسنع .1.  نظريات االتصال(. 2012الم َا

 (2005ملَع،  حمد .)اإلسكندعية : الداع الجلمعية.السلوك التنظيمي مددل بناء المهارات. 

 ( 2011محم د، عالء. )عمل  : داع صفلء للن ع.1. إدارة المنظمات . 

 (  2011معاد، كلم . )عمل : داع المسنع 1.  االتصال الجماهيري واإلعلم.. 

 ،بنع   : داع الجن  .صحي  مسلم(.1997مسل  ) النيسلب عي. 

 ( ،2008 ليم ، س  ا  دنن) . هبدداع  :القدلَع  .(تععيدت معكد  دافن دا .)أسرار لغة الجسةد
 .للن ع  الت  ي 

 :الدراسات والرسائل العلمية 
 ( 2012 بدد  سددلمية، عيسددى).  درجةةة ممارسةةة االتصةةال اإلداري لةةدي مةةديري مةةدارس وكالةةة

. عسدللة ملجسدتنع غندع من د ع ، كليدة التععيدة، الجلمعدة الغوث بمحافظات غزة وسبل تفعيلهةا
 اإلسالمية، غ   ، فلسطن  .

  للمرحلةة الدوليةة الغةوث وكالةة مدارس مديري  ممارسة (. درجة2013)  ب   نت ، هيمل 
عسدللة ملجسدتنع غندع .األداء بفاعليةة وعلقتهةا التواصةل لمهارات غزة بمحافظات اإلعدادية

 من  ع ، كلية التععية ،الجلمعة اإلسالمية ، غ   ، فلسطن .
 ( 2011خ  ال ن  ،عبد المجند)  معوقات االتصال اإلداري المؤثرة على أداء العاملين في .

سدل  العليدل، جلمعدة ندلن  عسللة ملجستنع غنع من  ع  ، كلية الدعا جوازات مدينة الرياض .
 للعل   األمنية ،العيلض ، السع دية.

 ( مدى2012األ قع، صدالح ) واألمةن الدادليةة بةوزارة األزمةات إدارة في االتصال فاعلية 
 عسللة ملجستنع غنع من  ع ، كلية التجلع  ،الجلمعة اإلسالمية ، غ   ، فلسطن .الوطني 

 وزارة بةأجهزة األمنيةة األزمةات إدارة فةي لاالتصةا فاعليةة (.2010) لحمنددي ، سدليمل ا 
عسللة ملجستنع غنع من  ع  ، كلية الدعاسل  العليدل، جلمعدة ندلن  للعلد   .بالرياض الدادلية

 األمنية ،العيلض ، السع دية.
 بالرضا عن وعلقته العمل عن (الرضا 2002 العملعي ، بدعية)  الدع يف، صلدا، حصة 

مجلددة العلدد   ."قطةةر بدولةةة العةةام التعلةةيم ارسمةةد ومةةديرات مةةديري  لةةدى االتصةةال
 .31-19( 3التعع ية،ع)
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 ( دور نظةةم وتقنيةةات االتصةةال اإلداري فةةي ددمةةة القةةرارات )حالةةة 2008) طددرف ، مصددعت
عسدللة ملجسدتنع غندع من د ع ، كليدة . تطبيقيةة علةي وزارة التربيةة والتعلةيم فةي قطةا  غةزة  

  .التجلع ، الجلمعة االسالمية ، غ   ، فلسطن
 (. مدى توافر مهارات االتصال غير اللفظية لدى هيئة التدريس فةي 2011)الععينا، احمد

كليدة  . عسدللة ملجسدتنع غندع من د ع  ،كلية العلوم بجامعةة القصةيم مةن وجهةة نظةر الطلبةة
.  االدات ،األكلديمية العععية ،الدنملُع

 لقيةادي مةن وجهةة مهارات االتصةال فةي تنميةة السةلوك ا دور(. 2013)القحطلنا ، محمدد
. عسددللة ملجسددتنع غنددع من دد ع  ، كليددة الدعاسددل  الملةةك دالةةد العسةةكرية  نظةةر طةةلب كليةةة

 . العليل، جلمعة نلن  العععية للعل   األمنية ، العيلض، السع دية

 (  2002القحطددلنا، محمددد علددا مددلن .)أثةةر بيئةةة العمةةل الدادليةةة علةةى الةةوالء التنظيمةةي ،
 .، جلمعة نلن  العععية للعل   األمنية، العيلضعسللة ملجستنع غنع من  ع 

 ( 2012المطعفددددا ، ذيددددلت ) فاعليةةةةة أسةةةةاليب االتصةةةةال اإلداري ومعوقاتهةةةةا لةةةةدى مةةةةديري
. عسللة ملجستنع غندع المدارس االبتدائية في مدينة مكة المكرمة من وجهة نظر المعلمين

 من  ع ، كلية التععية، جلمعة    القعى ، السع دية.

 ( . اثةةةر نظةةةام االتصةةةاالت اإلداريةةةة فةةةي األداء مةةةن وجهةةةة نظةةةر 2012) مصدددل  ،عطيدددة
المةةوظفين اإلداريةةين المشةةرفين واألكةةاديميين فةةي جامعةةة القةةدس المفتوحةةة فةةي محافظةةات 

 عسللة ملجستنع غنع من  ع ، جلمعة القد، المفت حة ، قلقنلية، فلسطن .الشمال. 

 ،عسدللة .المتلقدن  علدى لعااالجتمد الت اصد   دركل  تد  نع  )2012محمدد)  منصد ع 
 .العععية ، الدنملُع ،االكلديمية غنع من  ع   ملجستنع

 ( دور معلةةم الثانويةةة بمحافظةةات قطةةا  غةةزة فةةي تعزيةةز ثقافةةة 2012) ال صدديفا ، عدد ض
عسللة ملجستنع غنع من  ع ،  . التربوي  الفكر ضوء في لدى طلبته وسبل تطويره  التواصل

 مية ، غ   ، فلسطن .كلية التجلع  ،الجلمعة اإلسال
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 المواقع االلكترونية 
 ،تفعيله؟ يمكن كيف التربوية والمؤسسة الولي بين التواصل ( 2011 ) الجيالنا الحطلت 

 <.متلح فا:17/10/2013الخلنج، تلعي  اإلتلحة >  لد   العععا التععية مكتت

http://www.abegs.org/Aportal/Post/Show?id=11070&forumid=23  
 (  2012المطندددعي ، سدددلمل)  صدددحيفة سدددبق  -األدطةةةاء الطبيةةةة سةةةببها غيةةةاب االتصةةةال

   .org/4SNfdehttp://sabq<.متلح فا:18/1/2014االلكتع نية تلعي  اإلتلحة > 

 (2014ع ي  عبد الق ى  )من أساليب التواصل عند الرسول صلى هللا عليه وسلم 

  https://lkoua.wordpress.com<.متلح فا:26/10/2014تلعي  اإلتلحة > 
 متلح فا: 9/2/2015( تلعي  اإلتلحة > 2014(مديرية الددمات الطبية العسكرية .>

http://www.medserv.gov.ps 
 ( ،التقعيع السن ي 2014مدنعية الخدمل  الطبية العسكعية : ). 

  (،قس   ئ   الضرل   األفعاد2014مدنعية الخدمل  الطبية العسكعية :).  

  (،حد  التط يع  التخطيط2014مدنعية الخدمل  الطبية العسكعية  :). 

 السلطة ال طنية –( اإلصداع األ   1997ننية )  اع  التخطيط  التعل   الد لا الفلسط. 

 المراجع األجنبية: 
- Abu Reyala,Ali(2006).Communication gaps and challenges among 

 nurses in Gaza strip,master thesis,Al-quds Abu Dis university,Gaza,  
Palestnine. 
- Haskard Zolnierek, Kelly B. and DiMatteo , M. Robin(, 2008) " 
Physician Communication and Patient Adherence to Treatment: A 
Meta-analysis ", Texas State University. 

- Hassall,Stacey,(2009), The relationship between communication 
and-Team performance : testing moderators and identifying 

http://www.abegs.org/Aportal/Post/Show?id=11070&forumid=23
http://sabq.org/4SNfde%20بتاريخ%208-1-2014
http://sabq.org/4SNfde%20بتاريخ%208-1-2014
http://www.medserv.gov.ps/
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 الملحق
 

 (  االسترلنة فا ص عتمل النملئية1الملحق عق ) 
 

 المحكمن  لالسترلنة ر سملء( قلئمة 2ملحق عق  )ال 

 
 (  3الملحق عق) تسمن  مممة رلحت 

 
 (  معك  التحلن  اإلحصلئا4الملحق عق ) 
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 (1ملحق رقم )

 

 األقصى جامعة بين العليا للدراسات المشترك البرنامج

 العليا للدراسات والسياسة اإلدارة وأكاديمية

 إلدارةوا القيادة

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الزميل الفاضل / الزميلة الفاضلة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

وهي ،  الداخليةالتابعة لوزارة  الخدمات الطبية العسكريةالعاملين في  بانه لمعرفة واقع االتصال والتواصل علىمرفق است

االتصال والتواصل بين الفريق الصحي بمديرية الخدمات الطبية واقع من رسالة ماجستير أقوم بإعدادها بعنوان ) جزء

 .(في قطاع غزة العسكرية

 ، وإنما إجاباتك تعبر بكل أمانة ، مع العلم أنه ال توجد إجابات خاطئةاالستبانة  باإلجابة على جميع فقراتالتكرم  يرجى

 يتم استخدامها ألغراض البحث العلمي فقط عن رأيك الشخصي في كل فقرة، كما أن المعلومات التي سيتم جمعها سوف

 وان مشاركتكم تسهم في إنجاح الدراسة .

 ،،،،،،شكراً لحسن تعاونكم

 الباحث

 الحسنات عطيةمازن طاهر 

 0597955934جوال: 

  Emile :mazen_20111@hotmail.com 
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 البيانات الشدصية:

 العمر:_________________________
 ن ى □ ذكع            □               :الجنس  
 :المسمى الوظيفي 

  خعى .............. □    م ظ   □عئي،  عرة        □عئي، قس       □مدنع دائع        □مدنع هداع        □

 :الرتبة العسكرية 

 ضلرط  عظي   □       ضلرط  □    ص  ضلرط  □  جندي   □
 :سنوات الددمة---------------------------------------- 
 :المؤهل العلمي 

 دعاسل  عليل □  دبل   عللا      □ركلل عي ،      □   فمل د   دبل    □

 المهنة :

 طبيعا عالج □      فنا   عة □     تحللن  طبية  )فنا مختبع( □صندلا/     □ممعض/      □ طبنت/     □

 ..................   خعى  □

 الحالة االجتماعية:

            مطلق/ / عم  □ مت  ج/                □             خنسة/   ع ت □
 

ل التا    مالئُ م  للت اص  تفضلمل التا  االتصل  نلة ساختع   خيلع(: )يمك  اختيلع  كتع م نظُع  جمة م  منلسرة تعَا
 الرسائل المكتوبة □      رسائل الجوال      □      الفاكس             □        الجوال   □الهاتف             □وجها لوجه            □

 يس بوكالف  □        الرسائل الصوتية      □      )جهاز النداء  (         يالالسلك □البريد االلكتروني        □االنتركوم         □

 من فضلك أجب بنعم أو ال

 

 ال نع  الفقع   

   استَُ  دعس  م ض ع االتصل   الت اص    نلء دع  1

   َ  حصل  على د عا  تدعيبية ع  االتصل   الت اص  2

   َ  اطلع  م  تلقلء نفسُ على م ض ع االتصل   الت اص  3
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 المحور األول )معرفة الفريق الصحي في موضو  االتصال والتواصل(:

 الفقرة م

 الموافقة درجة
 

جدا
رة 
كبي

 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يلة
قل

 

جدا  
لة 

قلي
 

مية ا  .1       التصل   الت اص  بن  الفعيق الصحا ععف َ 

2.  
    لدي المععفة الكلفية ع  م ض ع االتصل   الت اص  عتقد  

 
     

       عل  جندا خط ا  االتصل   الت اص  النلج   .3

       حل   التععف علا ك  جدند فا مجل  االتصل   الت اص   .4

      الفعيق الصحا  عتقد    األفض  لخدمة المعيض الحدنت  جمل ل جى بن   .5

       عى    االتصل   الت اص  بننا  عن  الفعيق الصحا مم  لحيل  المعيض  .6

       عى م  الضع عي هعسل  تغذية عاجعة للمعس   .7

      استطي  التمنن  بن  االتصل   الت اص  اللفظا  غنع لفظا  .8

 (:وسائل االتصال والتواصل المستددمة: )الثاني المحور
      عملية االتصل   الت اص  م  ال مالء   نلءالتلميحل  غنع اللفظية  ستخد    .9

      ال ف ية فا االتصل   الت اص  م  ال مالء األحلدنتستخد     .10

      ستخد  التعمي   الن عا  فا االتصل   الت اص  م  ال مالء   .11

      ءالد عية  الخلصة فا االتصل   الت اص  بن  ال مال التقلعيعستخد     .12

      ستخد  الملت  فا االتصل   الت اص  بن  ال مالء   .13

      ستخد  الفلك، فا االتصل   الت اص  بن  ال مالء   .14

      ستخد  االنتعك   فا االتصل   الت اص  بن  ال مالء   .15

        البعيد االلكتع نا فا االتصل   الت اص  بن  ال مالءدستخ   .16
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      فا االتصل   الت اص  بن  ال مالءستخد   عسلئ  الج ا     .17

      ستخد  العسلئ  المكت رة فا االتصل   الت اص  بن  ال مالء   .18

      ستخد  العسلئ  الص تية فا االتصل   الت اص  بن  ال مالء   .19

 ( اللفظي والتواصل االتصال) : الثالث المحور

 الفقرة  

 درجة الموافقة

جدا  
رة 
كبي

 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يلة
قل

 

جدا  
لة 

قلي
 

20.  
االتصل   عملية   نلء  المعلنا األفكلع لتعجمة  سملة رسيطة لغة   ستخد
   الت اص

     

       الت اص  االتصل  عملية   نلء ال مالء م  للتحدت ال قلفا المست ى  عاعا   .21

      اإلطللة  عد  الحدنت فا االختصلع من  هلا   .22

      األلفلج رمخلعج لية العن منلسرة  سععة ب ض ح تكل    .23

      العسللة فممى لمتلرعة المستقب  ال من  م  الفع  عد د عاقت   .24

      ال مالء م  للتحدت المنلست ال ق  ختلع   .25

      ر  نى الحدنت ت  الذي الم ض ع ع  الحدنت نملية فا لملخص  عطا  .26

      رللحدنت  عد  التا النقل  َ   على   كد  .27

 بع)معوقات االتصال والتواصل(:المحور الرا
       الت اص  االتصل  عملية تعنق األسلسية المملعا  ت افعقلة   .28

29.  
 االتصل  عملية عنقي  المصطلحل  الكلمل  معلنال تفسنعال س ء

  الت اص 
     

       الت اص  االتصل  عملية تعنق المختلفة العسكعية العتت بن  الحسلسية  .30

       الت اص  االتصل  عملية عنقي تصل اال  د ا  كفلء ضع    .31
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       الت اص  االتصل  عملية تعنق ال خصية الم لك   .32

       الت اص  االتصل  عملية تعنق السيلسية االختالفل   .33

       الت اص  االتصل  عملية يعنق معى الحدنت   نلء المستقب  تعكن  عد   .34

       الت اص  االتصل  عملية عنقي المعس  م  العسللة مضم    هيضلح عد   .35

       الت اص  االتصل  عملية عنقي المعلملة فا رللتفعقة اإلحسل،  .36

       الت اص  االتصل  عملية يعنق جند اتصل  نظل  هلى االفتقلع  .37
 

 :(والتواصل االتصال عملية تحسين سبل: )لدامسا المحور

 الفقع   

 درجة الموافقة

جدا  
رة 
كبي

 

بيرة
ك

وس 
مت

طة
 

يلة
قل

 

جدا  
لة 

قلي
 

      الحدن ة  الت اص  االتصل  تقنيل  لتلمن  الال مة المللية الم اد ت فنع  .38

      مملعتم  لعف   الت اص  االتصل  ع  بد عا  الصحا الفعيق هلحلا  .39

       المست فيل  الطبية المعاك  مختل  بن  متط ع اتصل  نظل  ت سي،  .40

      ال مالء م  لتحدتل المنلسرة الكلمل  ستخدا ا  .41

       الت اص  االتصل  إلجعاء للتحدت المالئ  ال ق  اختيلع على التع د  .42

      نظعو  جمة إليضلح المتحدت ت جي   .43

      فعللة اتصل   سللنت استخدا   .44

      ال مالء بن  المعل مل  تدفق تسمن   .45

      المتحدت ع  ن غل الا عد  على التع د  .46

      همالئية    لغ ية  خطلء بد    الكتلرة على قدع ال تنمية  .47

      االستملع مملعا  على التعكن  على القدع  تنمية  .48

       الت اص  لالتصل   اضحة سيلسة تبنا  .49
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 (2) رقم ملحق

 للستبانة المحكمين أسماء

 التدصص جهة العمل االسم م

 صحة علمة  ب  دي، -القد، حمد  ب د. رسل   1

 هحصلء الجلمعة اإلسالمية سمنع صلفا  .د 2

 هع لد نفسا الجلمعة اإلسالمية د. عبد الكعي  عض ا  3

 عل  نف،  كلديمية اإلداع   السيلسة د. محمد الجعيسا 4

 سيلسل  صحية الجلمعة اإلسالمية د.ميس   عبد الع ي  5

 سيلسل  صحية الجلمعة اإلسالمية د.نلصع  ب  الن ع 6

  عمل  هداع  الجلمعة اإلسالمية بن د.  سي  الم 7

 هداع   عمل  الجلمعة اإلسالمية د.يلسع ال عفل 8

 صحة علمة الجلمعة اإلسالمية د.ن س  الجيف 9

 صحة الجلمعة اإلسالمية د.ن س  عل  ع 10
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 (3) رقم ملحق
 تسهيل مهمة باحث
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 (4) رقم ملحق
 مركز التحليل اإلحصائي

 

 
 

 


