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اهـــــــداء
إلى أركاح شيداء األمة االسبلمية كالعربية عامة كشيداء فمسطيف خاصة،،
الى اركاح شيداء عائمة النجار،،
إلى جميع االسرل البكاسؿ كخنساكات فمسطيف،،
الى االحساس الصافي كاليمس الكافي  ،جماؿ اإلبداع كخياؿ االمتاع  ،الجكىرة المصكنة كالمؤلؤة
المكنكنة ،إلى الكنز المفقكد ألصحاب العقكؽ فيـ كنز مكجكد ألىؿ البر كمعرفة الحقكؽ عطر يفكح
شذاه كعبير يسمك في عبله ،أمي الغالية.
إلى بؤرة النكر التي عبرت بي نحك األمؿ ،يا مف اتسع قمبؾ ليحتضف حممي حيث ضاقت بي الدنيا
فذلؿ الصعاب مف أجمي كصار في حمكة الدرب ،ليغرس معاني النكر في قمبي كالدم الحبيب الغالي
 :عشت ألجمنا ال ألجؿ نفسؾ كمف أجؿ أف أمثؿ اليكـ بشيادة تعترؼ كؿ كرقة فييا بفضمؾ ،يا تاج
رأسي كرأس مالي فقد أرضاني اهلل فيؾ يا أبتي فيبل رضيت؟
الى الزكجة الغالية "اـ طارؽ" بارؾ اهلل لي فيؾ كفي كالديؾ االعزاء كجمعنا في جنة الخمد.
إلى كؿ مف كاف لو فضؿ كممة عمي كمف عممني حرفان كقدـ لي نصحان كارشادان كاشرافان.
إلى شمعات عمرم كزىرات حياتي " طارؽ ،رؤل ،رغد ،كليد " جعميـ اهلل مف حممة القرآف كخدـ اهلل
بيـ االسبلـ كالمسمميف ككانكا باريف بكالدييـ،،،
ً
أهدي إليهم هذا اجلهد املتىاضع سائال اهلل تعاىل أن ينفعنا مبا علمنا ،وأن يعلمنا ما ينفعنا،،،
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شكر وعرف ان
الحمػػد اهلل الػػذم تػػتـ بنعمتػػو الصػػالحات ،كالػػذم صػػما بػػو أمػػر الػػدنيا كا خ ػرة ،كامتثػػاالن لقكلػػو تعػػالى
ش ُك ُر لِ َن ْف ِس ِهو) {سػكره لقمػاف ،آيػة  .}12لػذؿ يطيػب لػي لػف اقػدـ الشػكر الخػاص
ش ُك ْر فَِإ َّن َما َي ْ
( َو َم ْن َي ْ
كالعاـ الى كؿ مف قاؿ ال الو اال اهلل محمد رسكؿ اهلل كالنيـ اصحاب الفضؿ عمي
فميما تسابقت العبارات كتزاحمت الكممات لتنظـ عقد الشكر الذم ال يستحقو اال انتـ  ،يا مف
بذلتـ كلـ تنتظركا العطاء لكـ كؿ الحب كالتقدير كاالحتراـ ،فمك اني اكتيت كؿ ببلغة كافنيت عمرم
في بحر النظـ كالشعر لما كنت بعد كؿ قكؿ اال مقص ار كمعترفا بالعجز عف كاجب الشكر كالعرفاف
كالتقدير لكـ خمص الشكر كاالمتناف ككما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى أعضاء لجنة المناقشة كىـ :
 الدكتكر  /محمد ابراىيـ المدىكف

مشرفا كرئيسا

 األستاذ الدكتكر  /ماج ػػد محمد الف ار

مناقشان خارجيان.

 الدكتكر /نبيؿ عبد المكح

مناقشان داخميان.

كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى الدكتكر /نعمات شعباف عمكاف .كالدكتكر  /احمد الكادية
كأخي انر أتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ إنساف ساىـ فػي د ارسػتي ككقػؼ إلػى جػكارم ،كاهلل مػف كراء القصػد
كسكاء السبيؿ...
وآخر دعوانا أن احلمد اهلل رب العاملني،،
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الممخص بالمغة العربية
تتمخص ىذه الدراسة في التعرؼ عمى االتي :
 -1التعرؼ عمى االساليب االدارية الحديثة كعبلقاتيا بالسمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء االقساـ الطبية
في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة .
 -2التعرؼ عمى ماىية االساليب االدارية الحديثة كعبلقتيا بالسمكؾ القيادم التحكيمي مف حيث االساليب
الثبلثة الحديثة محؿ الدراسة كىي االسمكب التشاركي  ،كاالسمكب االبداعي  ،كاسمكب الجكدة الشاممة.
-3

التعرؼ عمى ماىية االساليب االدارية الحديثة كعبلقتيا بالسمكؾ القيادم التحكيمي مف حيث ابعاده
الخمسة سمكؾ القيادم التحكيمي كدكره في التطكير كالتغيير كدكره في تحديد االىداؼ ككذلؾ دكره في
تحقيؽ الرضى الكظيفي كاالمف الكظيفي.

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي لمناسبتو لمدراسة كقد استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات مف عينة
الدراسة كالتي اجريت عمى رؤساء االقساـ الطبية في المستشفيات الحككمية في محافظات جنكب قطاع غزة.
ككانت عينة الدراسة تتككف مف ما يقرب مف  320رئيس قسـ كمف يقكـ بميامو ككانت عينة الدراسة كنسبة
االستجابة ( ) 146مف اصؿ ( ) 175أم بنسبة (  ) %83.4كقد شممت الدراسة عمى متغيريف أساسيف
كىما المتغير المستقؿ كىك االساليب االدارية الحديثة كأما المتغير التابع فيك السمكؾ القيادم التحكيمي .كتمثمت
اىـ التكصيات في  :اف يتـ اختيار رئيس القسـ عمى اسس محددة كخاضعة لممسابقات كالتميز في القدرة عمى
قيادة القسـ بإسمكب ادارم ناجا ،ك عمى

القيادة التحكيمية أف تعمؿ عمى تعزيز الثقة بيف القائد كاألفراد ك أف

تككف لدييا المعمكمات الكاممة حكؿ المشاكؿ التي ستحدث ك أف تعمؿ جادة في إقناع االفراد بالتغيير كتطبيؽ
القائد النمكذج مع ضركرة أف تعمؿ عمى تييئة المناخ كدعـ المبادرات التطكيرية لبلرتقاء بالتنمية البشرية في
المستشفيات في محافظات جنكب قطاع غزة.
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Abstract
The Study aims to Identify as the flowing :
1- The modern administrative methods and their relationships with
transformational leadership behavior .
2- The modern administrative methods related with among heads of
departments at hospitals in the provinces of the southern of Gaza
Strip.
3- The modern administrative methods and their relationships with
Five factors.
The objectives of this study highlight modern administrative
techniques and their three dimensions together with the fivedimension transformational leadership behavior.
The study included two basic variables : the first one is the
independent variable which represents modern administrative
techniques at hospitals in the provinces of the southern of Gaza Strip,
and the dependent variable which is the transformational leadership
behavior .
The study was conducted on workers ranking as heads of
departments at the hospitals in the southern Gaza Strip.
The study population consisted of 320 employees and the study
sample was (146) out of 175. The findings of the study revealed the
presence of a strong influence of the modern administrative on
transformational leadership behavior with a percentage of 83.4%
where there is a correlation between them in the study.
The study tool was a questionnaire and the recommendations of the
study were that transformational leadership should work to promote
trust between the leader and the people, and they should also have full
information about the problems that will occur and they should also
do their best to convince people of the change and apply the leader
model with the need to act on the climate, supporting the development
of initiatives to promote human development in the southern
provinces hospitals of Gaza Strip.
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 -1اإلطار العام لمدراسة

 1.1مقدمة البحث
تيتـ اإلدارة الحديثة بمفاىيـ عربية حديثة ساعدت عمى تحسيف األداء اإلدارم كتطكيره كعممت عمى
إعطاء اإلدارة العميا كجيات نظر سميمة كخاصة في عممية اتخاذ القرار اإلدارم السميـ  ،كعممت
عمى اختصار الكقت بالقدر الممكف ككذلؾ تكفير التكاليؼ الباىظة مف خبلؿ خطكات عممية
مدركسة كمتزنة كىذا ساىـ بإعطاء تفاصيؿ خاصة لدل القيادة التي تتخذ القرار اإلدارم ،كعميو
فإف القيادة ىي صاحبة القرار األخير التي تعتمد عمى المشاركة في بعض األمكر التخاذ ق اررات
سميمة تساىـ في تحسيف العمؿ كحؿ المشاكؿ العالقة كالتي تخص العامميف في المؤسسة كاف أىـ
ما تتميز بو األساليب اإلدارية الحديثة ىك اشتراؾ المكظفيف في عممية صنع القرار كما أف
األساليب تركز عمى تعميـ المدراء الميارات األساسية التي ال بد أف يتمتع بيا القائد المتميز ،كىي
التي تشمؿ عمى اإلنجازات التي تساعد عمى الحفز ليصؿ كؿ مف المشاركيف في صنع القرار
لينتقؿ مف مرحمة التقميد إلى مرحمة االبداع الفكرم كخمؽ أفكار جديده تسيـ في تطكير المؤسسة
كنقميا مف طكر التقميد كاالكتفاء إلى طكر المنافسة ،فتجد المؤسسة نفسيا تمقائيا تدخؿ في
األسمكب الثالث مف األساليب الحديثة آال كىك أسمكب الجكدة الشاممة الذم يضع في سمـ أكلكياتو
الكصكؿ بالمؤسسة إلى الصكرة الكاممة ،فالعالـ يعيش اليكـ عصر اإلدارة (القيادة) العممية
الحديثة بكافة أبعادىا السيما االبعاد الخمسة محؿ الدراسة في سمكؾ القيادم  ( :سمكؾ القيادم
التحكيمي  ،دكره في تحديد االىداؼ ،دكره في التغير كالتطكير  ،دكره في االمف الكظيفي  ،ثـ
اخي ار دكره في تحقيؽ االمف كالكظيفي) كمجاالتيا .كيطمؽ عمييا بعض المفكريف عصر الثكرة
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مجاؿ لنجاح أم مؤسسة إال إذا تمت إدارتيا عمى أسس اإلدارة العممية
اإلدارية ،فمـ يعد ىناؾ
ن
الحديثة (نار.)2010،
عطفان عما سبؽ فإف ظيكر القيادة التحكيمية خبلؿ عقد الثمانينات مف القرف العشريف ،يعد بمثابة
استجابة لمتطمبات المجتمع األكاديمي ،تدعك لتحقيؽ الفاعمية في أداء المنظّمات كتحتؿ أىمية
في االحصاءات لممؤسسات التربكية ذات اإلنجاز الضعيؼ كتطكير األداء فييا .إف القيادة
التحكيمية نمط يبني االلتزاـ كيخمؽ الحماس كالدافعية لدل العامميف في المؤسسة التعميمية لمتغيير،
كيزرع لدييـ األمؿ في المستقبؿ ،كاإليماف بإمكانية التخطيط لؤلمكر المتعمقة بنمكىـ الميني
كادارتيا ،ككما أف القيادة تمعب الدكر األساسي في ربط كحدات التنظيـ بأعضائيا كباليدؼ الذم
يسعى التنظيـ إلى تحقيقو ،كاحداث التنسيؽ الكامؿ بيف كؿ ما سبؽ ،كالعمؿ عمى تكجيو التنظيـ
الكجية السميمة المتفقة مع ىدفو (٘ٝسف )240 : 2002 ،كلقد تعددت الجيكد المختمفة كالدراسات
األجنبية كالعربية التي تناكلت األنماط القيادية ،كالتي أكدت عمى فاعمية كأىمية النمط القيادم
التحكيمي في تطكير المؤسسات كالمنظمات العامة منيا كالخاصة كتحسينيا كخاصة المؤسسات
ذات العبلقة الكاممة بالمجتمع مثؿ المؤسسات التربكية كالمؤسسات الطبية فالقيادة التحكيمية تعتبر
اليكـ مف أكثر النظريات القيادية شيرة لتحكيؿ المنظمات كىي النكع مف القيادة الذم تحتاجو
منظمات اليكـ ذات التغير المتسارع ،فيي تقكـ عمى إحداث تغييرات جذرية عف طريؽ إقناع
المرؤكسيف لمنظر إلى ما ىك أبعد مف مصالحيـ الذاتية مف أجؿ االصبلح العاـ لممؤسسة،
كتكسيع اىتماماتيـ كتعميؽ مستكل إدراكيـ كقبكليـ لرؤية كأىداؼ المنظمة (آه ّاج1996 ، ٜ
كبناء عمى ما جاء أعبله فإف الحاجة باتت ممحة إلحداث تطبيقات ميمة كتمثمت في نظرية
)79:
ن
القائد العظيـ التي تعمؿ عمى تمكيف ا خريف لمساعدتيـ عمى تحكيؿ رؤيتيـ إلى حقيقة مممكسة
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كالمحافظة عمييا ،فالقادة الذيف يتمتعكف بسمكؾ تحكيمي لدييـ القدرة عمى إمداد مرؤكسييـ بالطاقة
كاإللياـ لتمكينيـ مف التصرؼ عف طريؽ إمدادىـ برؤية لممستقبؿ بدالن مف االعتماد عمى أسمكب
العقاب كالثكاب (زيد.)2007 ،
كقد شيدت القيادة التحكلية تطك انر ممحكظان مف خبلؿ إسيامات (باس) عندما كضع نظرية منيجية
لمقيادة التحكيمية ،ككضع ليا نماذج كمقاييس لقياس عكامؿ السمكؾ القيادم كالذم تضمف ثبلث
عناصر لمقيادة التحكيمية ىي (الكاريزما ،كالتشجيع اإلبداعي ،كاالىتماـ بالفرد (الشماع.)2007،

 2.1مشكمة الدراسة
كألنيا كجية نظر الباحث فإنو استشعر بأىمية القيادة كاإلدارة في العالـ كفي عالمنا العربي
بشكؿ خاص ،كككننا دكؿ العالـ الثالث النامية كعمى كجية الخصكص في فمسطيف ،ك نظ انر لما
يمر بيا مف تغيرات كمتغيرات يحركيا العنصر السياسي كاألحداث الجارية بداخميا كبما يحيط بيا
مف تجاذبات سياسية إقميمية كدكلية كعميو قاـ الباحث بيذه الدراسة ليتعرؼ عمى ماىية األساليب
االدارية الحديثة المرتبطة بالقيادة كخاصة القيادة التحكيمية ليحدد مستكل العبلقة بينيما في
المؤسسات الطبية ( مستشفيات جنكب قطاع غزة) ،السيما اف المؤسسة الطبية الحككمية مف اىـ
دعائـ الكطف كجميع االكطاف اذ انيا تحتؾ بالبشر بشكؿ مباشر كبصحة البشر ،ك مف اىـ
المكارد البشرية ليذه المؤسسة الصحية الحككمية ىك رئيس القسـ الذم يقكـ بقيادة العامميف
كتكجيييـ كتحفيزىـ لؤلفضؿ كتقديـ االفضؿ كألنو قد يككف ىناؾ بعض رؤساء االقساـ في
المستشفيات ال يتمتعكف بسمات قيادية قادرة عمى ادارة القسـ بأساليب إدارية حديثة كىي مف
كجية نظر المرؤكسيف كبعض مدراء االدارات العميا الذيف تـ مناقشة المكضكع محؿ الدراسة ،
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كحيث اف الباحث يعمؿ في ىذا المجاؿ كىك طبيب كتنقؿ بيف اقساـ كمستشفيات عدة فاستشعر
ذلؾ ،كمف ثـ فإف تعميـ النتائج عمى بقية المستشفيات كالمؤسسات الصحية الخاصة كالعامة .
فعمدت ىذه الدراسة عمى استيضاح مشكمة الدراسة كالمتمثمة بالسؤاؿ الرئيس :ما واقع األساليب
اإلدارية الحديثة وعالقتيا بالسموك القيادي التحويمي لدى رؤساء االقسام في مستشفيات
محافظات جنوب قطاع غزة؟
كمف ىنا نبعت ىذه المشكمة كاستشعر بيا الباحث.
ومنو تم اشتقاق األسئمة الفرعية:
 .1ما كاقع األساليب اإلدارية الحديثة لدل رؤساء االقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع
غزة؟
 .2ما مستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء االقساـ في مستشفيات محافظات جنكب
القطاع؟
 .3ىؿ تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات
األساليب اإلدارية الحديثة كبيف متكسط تقديرات كاقع السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء
االقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة؟
 .4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05في متكسط تقديرات
األساليب اإلدارية الحديثة لدل رؤساء االقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة تعزل
لممتغيرات الديمكغرافية (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات الخدمة ،مكاف العمؿ)؟
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 .4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05في متكسط تقديرات
السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء االقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة تعزل
لمتغيرات( :الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات الخدمة ،مكاف العمؿ)؟

 :3.1أىداف الدراسة:
-1الكشؼ عف األساليب اإلدارية الحديثة لدل رؤساء االقساـ في مستشفيات محافظات جنكب
قطاع غزة.
 -2تحديد مستكل تطبيؽ القيادة التحكيمية بمستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة لدل رؤساء
األقساـ ك تقبؿ ىذا النمط مف القيادة.
 -3تحديد طبيعة العبلقة بيف األساليب اإلدارية الحديثة كالقيادة التحكيمية لدل رؤكساء األقساـ في
مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة .
 -4التعرؼ عمى الفركؽ مف قبؿ كجيات نظر المبحكثيف حكؿ السمكؾ القيادم التحكيمي لدل
رؤساء االقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة تعزل لممتغيرات الشخصية.
 -5التعرؼ عمى الفركؽ كجيات نظر المبحكثيف حكؿ األساليب اإلدارية الحديثة لدل رؤساء
االقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة تعزم لممتغيرات الشخصية.
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متغيرات الدراسة4.1
 -1المتغير المستقؿ :األساليب اإلدارية الحديثة كيشمؿ ( االسمكب التشاركي ،اإلبداع ،الجكدة الشاممة)
 ( -2عبد اهلل.)2016 ،
 -3المتغير التابع :السمكؾ القيادم التحكيمي (خمؼ.)2016،
شكؿ رقـ( )1 -1
يكضا متغيرات الدراسة ( المتغير المستقؿ كالمتغير التابع)

التحفُس
ٗاىتط٘ٝش

التشاركٍ

تحدَد األولىَات

تحقُق االهن

الفركؽ الشخصية

األسالُة
االدارَة
الحدَُثه

السلىك القُادٌ
التحىَلٍ

االتداع

تحقُق الرضا
الىظُفٍ
سلىك القائد

الجىدة
الشاهلة
 -الشكؿ أعبله مف إعداد الباحث نفسو.
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مبررات اختيار المتغيرات
لقد تـ اختيار المتغيريف التابع كالمستقؿ لعدة أسباب أبرزىا:
 -1تـ مناقشة بعض االساليب االدارية الحديثة التي تصما لممؤسسة الحية مع العديد مف رؤساء
االقساـ ككذلؾ مع ذكم الخبرة كاالختصاص فكادكا يجمعكا عمى ىذه االساليب الثبلثة محؿ
الدراسة.
 -2مف متابعة الباحث لبعض المؤتمرات ككذلؾ المقاالت ذات العبلقة لعدد مف الكتاب كخاصة
الكاتب (جيـ كارؾ ) االمريكي في (مؤتمر دبي . )2015
 -3ايضا تـ المناقشة كاالشارة مف المشرؼ لتبني ىذه االساليب حيث انيا تصما لممؤسسات
محؿ الدراسة (المستشفيات في جنكب قطاع غزة).
 -4ىناؾ بعض الدراسات التي اكصت بدراسة القيادة التحكيمية عمى المؤسسات كخاصة دراسة
( خمؼ )2011 ،التي اجريت عمى رؤساء االقساـ االكاديمييف في الجامعة االسبلمية بغزة.
-5

المحافظات الجنكبية لـ تتعرض لمكثير مف الدراسات التطبيقية كاف ىذا دافع لمباحث

الختيارىا كحد مف حدكد الدراسة المكاني.
 : 6.1فرضيات الدراسة
 1.6.1الفرضية الرئيسة األولى:

ال يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات األساليب
اإلدارية الحديثة كبيف متكسط تقديرات كاقع السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء االقساـ في
مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة كتشمؿ الفرضية تفرعات منيا كىي حسب ا تي :
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 .1ال يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات
األسمكب التشاركي كبيف متكسط تقديرات كاقع السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء االقساـ في
مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة.
 .2ال يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات أسمكب
اإلبداع اإلدارم كبيف متكسط تقديرات كاقع السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء االقساـ في
مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة.
 .3ال يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات أسمكب
الجكدة الشاممة كبيف متكسط تقديرات كاقع السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء االقساـ في
مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة.
 2.6.1الفرضية الرئيسة الثانية:
ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05في متكسط تقديرات المبحكثيف
حكؿ السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء االقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة
تعزل لمتغيرات العكامؿ الشخصية كىي حسب ا تي :
 .1ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05في متكسط تقديرات
المبحكثيف حكؿ السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء االقساـ في مستشفيات محافظات جنكب
قطاع غزة تعزل لمتغير الجنس.
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 .2ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05في متكسط تقديرات
المبحكثيف حكؿ السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء االقساـ في مستشفيات محافظات جنكب
قطاع غزة تعزل لمتغير العمر.
 .3ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05في متكسط تقديرات المبحكثيف
حكؿ السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء االقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة تعزل
لمتغيرالمؤىؿ العممي.
 .4ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05في متكسط تقديرات
المبحكثيف حكؿ السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء االقساـ في مستشفيات محافظات جنكب
قطاع غزة تعزل لمتغير عدد سنكات الخدمة.
 .5ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05في متكسط تقديرات المبحكثيف
حكؿ السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء االقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة تعزل
لمتغير التخصص.
 .3.6.1الفرضية الرئيسة الثالثة:
ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05في متكسط تقديرات المبحكثيف
حكؿ األساليب اإلدارية الحديثة لدل رؤساء االقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة
تعزل لمتغيرات العكامؿ الشخصية كىي حسب ا تي :
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 .1ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05في متكسط تقديرات
المبحكثيف حكؿ األساليب اإلدارية الحديثة لدل رؤساء االقساـ في مستشفيات محافظات جنكب
قطاع غزة تعزل لمتغير الجنس.
 .2ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05في متكسط تقديرات
المبحكثيف حكؿ األساليب اإلدارية الحديثة لدل رؤساء االقساـ في مستشفيات محافظات جنكب
قطاع غزة تعزل لمتغير العمر.
 .3ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05في متكسط تقديرات
المبحكثيف حكؿ األساليب اإلدارية الحديثة لدل رؤساء االقساـ في مستشفيات محافظات جنكب
قطاع غزة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
 .4ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05في متكسط تقديرات
المبحكثيف حكؿ األساليب اإلدارية الحديثة لدل رؤساء االقساـ في مستشفيات محافظات جنكب
قطاع غزة تعزل لمتغير عدد سنكات الخدمة.
 .5ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05في متكسط تقديرات
المبحكثيف حكؿ األساليب اإلدارية الحديثة لدل رؤساء االقساـ في مستشفيات محافظات جنكب
قطاع غزة تعزل لمتغير التخصص.

 7.1أىمية الدراسة
 1.7.1األىمية النظرية:
تنبثؽ أىمية الدراسة مف المكضكع الذم ستتناكلو في النقاط التالية :
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 -1إف القيادة مف أىـ العمميات اإلدارية العميا في أم مؤسسة.
 -2إف القيادة التحكيمية أحد األساليب القيادة المستحدثة التي تعمؿ عمى تحفيز كؿ مف القائد
كالمقكد عمى تأدية العمؿ المناط بيـ بكؿ أريحية كرضا كحس انتمائي لممؤسسة كليس بطريؽ
الجبر كاإلكراه  ،بالتالي تككف النتائج أفضؿ عمى كؿ كجو.
 -4إف أىمية ىذه الدراسة عمى حد عمـ الدارس تعتبر مف اكائؿ الدراسات مف نكعيا في مجاؿ
الصحة حيث سبقتيا دراسة ( الشريؼ  )2016 ،التي تناكلت القيادة التحكيمية في ك ازرة الصحة
بشكؿ عاـ .كتسعى ىذه الدراسة إلى تحديد مستكل القيادة التحكيمية في مستشفيات جنكب قطاع
غزة كمف ثـ تعميميا عمى مستشفيات فمسطيف بشكؿ عاـ .
كفؽ ما يعتقد الباحث فإف الدراسات السابقة لـ تناقش المكاضيع بشكؿ مباشر كخاصة مستشفيات
محافظات جنكب غزة كالمتمثمة بالقيادة التحكيمية كاالساليب اإلدارية الحديثة كقكة العبلقة بينيما،
كيشجع ىذا البحث انسجاـ ىذه العبلقة كارتباطيما بمحاكرىما.

 2.7.1األىمية العممية ( التطبيقية)
يرل الباحث أف األىمية العممية متأصمة في ىذه الدراسة كالتي تكمف فيما يمي:
-1أنيا تقكـ بدراسة نكع مف أنكاع القيادة كىي القيادة التحكيمية كالتي تساىـ في تطكير كتحسيف
أداء رؤساء األقساـ في مستشفيات جنكب قطاع غزة.
 -2قد يستفيد مف ىذه الدراسة القائمكف عمى العممية الصحية بشكؿ عاـ بك ازرة الصحة كخاصة
الذيف يعممكف بكظائؼ إشرافية مع العمؿ عمى تحسيف المؤسسة الصحية بشكؿ عاـ مف حيث
العامميف كالخدمات.
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 -3كذلؾ قد يستفيد مف ىذه الدراسة الباحثكف في مجاؿ اإلدارة الصحية ككذلؾ غيرىا مف
المؤسسات األخرل.
 -4كقد يستفيد ىذه الدراسة المسئكليف في الصحة كغيرىا مف المؤسسات الربحية كانت أك خدماتية
لمتعرؼ عمى الجكانب المختمفة ألسمكب مف أساليب القيادة يسيـ في تحسيف أداء المؤسسة.
 -5أبرز ما يكسب المستشفيات في المحافظات الجنكبية ىك احتكاميا إلى معيار مكحد ،كىك ركح
التنافس كالتميز

كىذا مف كجية نظر االساليب االدارية الحديثة التي تعزز مكانة تمؾ

المستشفيات كعمميا كأما مف كجية القيادة التحكيمية فيي كفؽ أسس كمعايير تساعد في كضعيا
ك ازرة الصحة كتعمؿ بيا مف خبلؿ اإلدارات العميا.
 1.1حدود الدراسة
تقع حدكد الدراسة فيما يمي:
أ.

الحد الزماني :لمعاـ 2016- 2015ـ

ب .الحد المكاني :مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة.
ج.

الحد البشري :عينة مف رؤساء االقساـ أكمف يقكـ بمياميـ في المؤسسات الصحية في قطاع غزة.

د.

الحد الموضوعي لمدراسة :األساليب اإلدارية الحديثة كعبلقتيا بالسمكؾ القيادم التحكيمي

لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة
 8.1مصطمحات الدراسة

32

 القيادة  :يعرفيا تكفيؽ ( )1 :2005عممية تحريؾ مجمكعة مف الناس باتجاه محدد كمخطط كذلؾ
بتحفيزىـ عمى العمؿ باختيارىـ ،كيعرفيا زىراف ( )1 :2003عمى أنيا ىي "القيادة دكر اجتماعي
رئيسي يقكـ بو فرد (القائد) أثناء تفاعمو مع الغير مف أفراد الجماعة (األتباع) كيتسـ ىذا الدكر
بأف مف يقكـ بو يككف لو القكة كالقدرة عمى التأثير في ا خريف كتكجيو سمككيـ .كيتبنى الدارس
ىذا التعريؼ.
 مفيوم التحويل في المغة
كرد مفيكـ التحكيؿ في لساف العرب البف منظكر ( )1900عمى النحك التالي":حكؿ ،بتشديد الكاك،
أم بصير بتحكيؿ األمكر ،كتحكؿ عف الشيء ام زاؿ عنو إلى غيره كتحكؿ مف مكضع إلى مكضع
كحاؿ الشيء نفسو يحكؿ حكال بمعنييف :يككف تغييرا ،كيككف تحكال "(ابف منظكر لساف العرب).
 القيادة التحويمية
يشير كؿ مف ) (kotter & heskett 1992إلى القيادة التحكيمية في عبلقتيا بالتغييرات في
ثقافة المنظمة أم أنيا القيادة التي تميـ التابعيف كتساعدىـ في تككيف ثقافة تتكيؼ مع التغييرات
التي تستجد في بيئة المؤسسة (بازرباتشي .)2010،
كبنفس السياؽ ينظر البعض إلى القادة التحكيمييف بأنيـ يحاكلكف تغيير المنظمة ككؿ مف حالة أك
مف ثقافة إلى أخرل ،كىذه ترتبط بكاريزما القائد حيث ينمي مشاعر الثقة القكية نحكه كبيذه
الطريقة يشجع القائد إحداث تحكيبلت داخؿ ثقافة المؤسسة.
عرفيا مصطفى ( 2002ـ) بأنيا " :عممية يسعى مف خبلليا كؿ مف القائد كالتابعيف لو إلى رفع
كؿ ،منيما ا خر إلى أعمى مستكيات الدافعية كاألخبلؽ" (مصطفى ،)2002 ،كما عرفتيا
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(مؤتمف ) 1995،بأنيا" :قيادة الجيد المخطط كالمنظـ لمكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة
لمتغيير ،مف خبلؿ التكظيؼ العممي السميـ لممكارد البشرية كالمادية كالفنية كالتقنية المتاحة
لممؤسسة التعميمية" (مؤتمف.)1995 ،
ككذلؾ عرفيا (عباس  )2004بأنو القائد المميـ الذم يستخدـ إبداعو كاليامو في التأثير في تابعيو
فيك يتحدث لمتابعيف حكؿ كيفية األداء كيثقفيـ كيستخدـ الكثير مف الكسائؿ غير االعتيادية
لتجاكز الكاقع الذم يزخر باألخطاء ،محاكال تغييره مف خبلؿ التابعيف (رشيد .)2003،
 التعريف اإلجرائي لمقيادة التحويمية
كيعرؼ الباحث القيادة التحكيمية عمى أنيا " األسمكب القيادم الذم يمارسو رؤساء األقساـ في
مستشفيات جنكب قطاع غزة مف أجؿ رفع درجة رضا العامميف كقناعاتيـ ككالئيـ ،كتحفيزىـ عمى
العمؿ الجاد كتعميؽ درجة استعدادىـ لتبني الميمات المطمكب انجازىا منيـ كالتي سيتـ قياسيا مف
خبلؿ استبانة أعدت ليذا الغرض"
 محافظات جنوب قطاع غزة
يعرؼ الدارس محافظات جنكب قطاع غزة بأنو المساحة الجغرافية الممتدة مف كادم غزة شماالن
إلى الحدكد المصرية جنكب فمسطيف جنكبان كمف ساحؿ البحر المتكسط غربان إلى خط اليدنة
 1967مف األرض المحتمة شرقان كالذم يضـ ثبلث محافظات حسب التقسيـ اإلدارم لمسمطة
الكطنية كىي  ( :محافظة الكسطى كمساحتيا  56كـ 2يسكنيا حكالي  205ألؼ نسمة ) – (
محافظة خاف يكنس كمساحتيا  108كـ 2كيسكنيا حكالي 371ألؼ نسمة ) – ( محافظة رفا
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كمساحتيا  6كـ 2كيسكنيا حكالي  273ألؼ نسمة) بمساحة إجمالية تبمغ  170كـ 2كعدد سكاف
حكالي  850ألؼ نسمة ( مركز اإلحصاء الفمسطيني.) 2012 ،

 1.9.1ىيكل الدراسة
يتككف ىذا البحث مف خمسة فصكؿ دراسية كيتناكؿ الفصؿ االكؿ اإلطار العاـ لمدراسة في
حيف يتناكؿ الفصؿ الثاني ( اإلطار النظرم) كيتككف مف ثبلث مباحث كىي المبحث األكؿ
كيتحدث عف األساليب اإلدارية الحديثة كفيو ثبلثة ابعاد  ،كالمبحث الثاني كيتناكؿ ك ازرة الصحة
كقيادة عميا لمستشفيات المحافظات الجنكبية في قطاع غزة ،المبحث الثالث القيادة التحكيمية،
الفصؿ الثالث كفيو الد ارسات السابقة ( المحمية كالعربية كاالنجميزية)  ،في حيف يتناكؿ الفصؿ
الرابع منيجية البحث كمجتمع الدراسة كالعينة كاألداة التي تـ استخداميا الباحث كاالختبارات
اإلحصائية كالتعرؼ عمى مصطمحات الدراسة العممية كاإلجرائية ،كأخي انر الفصؿ الخامس كقد
اشتمؿ عمى نتائج البحث كتحميمو كالذم جاء ليؤكد صحة الفرضيات كقد اختتمت الدراسة
بالتكصيات ثـ المراجع كالمبلحؽ.
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الفصل الثاني  :اإلطار النظري

 1.2المبحث األول  :أساليب اإلدارة الحديثة

 1.1.2البعد األول  :األسموب التشاركي

 2.1.2البعد الثاني  :اإلبداع اإلداري

 3.1.2البعد الثالث  :الجودة الشاممة.

 2.2المبحث الثاني :وزارة الصحة

 3.2المبحث الثالث :سموك القيادة التحويمية
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الفصل الثاني
المبحث االول :االساليب االدارية الحديثة
مقدمة
إف االساليب االدارية الحديثة في ىذه الد ارسة المتمثمة في ابعادىا الثبلثة فالبعد االكؿ األسمكب
التشاركي كالبعد الثاني اإلبداع االدارم كأما البعد الثالث متمثبل بالجكدة الشاممة ،فمقد تناكلت ىذه
االساليب االدارية الحديثة اذ انيا تمعب دك ار ميما في كيفية اتخاذ الق ار ارت اإلدارية مف كجية نظر
القيادة التحكيمية ،كتساىـ في تحقيؽ التميز االدارم مف خبلؿ االبداع اإلدارم بيف العامميف في
المؤسسات الطبية الحككمية المتمثمة في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة حيث تتناكؿ
االسمكب التشاركي كيتحدث عف المشاركة بيف االفراد في عممية اتخاذ الق اررات االدارية.
 1.2البعد االول  :األسموب التشاركي
 1.1.2مفيوم المشاركة
المشاركة  :ىي القرار الرشيد كالذم ييدؼ لمكصكؿ إليو ليتحقؽ عف طريؽ القرار القائـ عمى
اإلنفاؽ التفاكضي كارتباط كالتزاـ قكل بتنفيذ ذلؾ القرار الجماعي الذل يتـ الكصكؿ إليو أك ىي
اشتراؾ ذىني ككجداني يحفز العامميف كيشجعيـ عمى إبداء الرأم كالتعاكف كيشجعيـ عمى أبداء
ال أرم كالتعاكف كالتفكير المبتكر كعمى تحمؿ المسئكلية في إنجاز أعماؿ معينة (كردم.)2009،
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لذا التشاكر يعني بأنو عممية كليست نتيجة كييدؼ في آف كاحد إلى التعرؼ عمى الطرؽ التي
تساعد عمى اتخاذ القرار)الق ار .)5:2010،

 2.1.2ماىية األسموب التشاركي من وجية نظر القيادة
المشاركة ىي احدل أدكات تفعيؿ الديمقراطية في المجتمع ك أداة لتغيير ،يمكف مف خبللو
اإلسياـ في بناء مجتمع ديمقراطي حر كعادؿ ،تدار في الشئكف العامة مف خبلؿ الناس كمف
جميع العمكـ المبني عمى أساس احتراـ الكرامة اإلنسانية كالديمكقراطية كالعدؿ االجتماعي
كالمساكاة بيف جميع المكاطنيف ك بالمشاركة تتـ مف خبلؿ تحريؾ طاقات المكاطنيف التي تساىـ
في مكاجية تحديات التنمية البشرية)الق ار .)6:2010،
أما في سياؽ العمؿ المبني فاف عممية التشاكر كالحكار مع المكاطنيف عمكمية محككمة
)القرا .) 5 :2010،أم انيا تشمؿ عمكـ المكظفيف كلكف مع كجكد اطر تحتكـ الي معايير
محددة ك متفؽ عمييا كاىداؼ معركفة مسبقا  ،كيتـ التشارؾ في كيفية الكصكؿ ليذه االىداؼ.
3.1.2

األسموب القيادي التشاركي في اإلدارة

تعد اإلدارة باالتفاؽ (المشاركة كالتشاكر) كما يراىا الكردم ( ) 10: 2009بأنيا ىي كسيمة
التكييؼ كمكاجية الضغكط كالتحديات المتزايدة مف داخؿ المؤسسة كخارجيا فيي تقدـ كسيمة فعالة
نحك االستفادة مف القدرات المتكفرة في القكة البشرية داخؿ المؤسسة مع تقديـ إطا انر مقبكالن لمجميع
إلدخاؿ كتطبيؽ التغييرات التي يمكف أف تحدثيا اإلدارة استجابة لمتغيرات الخارجية.
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 4.1.2األسموب التشاركي في المستويات اإلدارية
يعد المستكل اإلدارم المناسب التخاذ القرار مف أنسب المعايير التي يمكف االستعانة بيا .كذلؾ مف
خبلؿ الفيـ الكاضا لمنقاط التالية ( الكردم : ) 10 :2009 ،
 أم مف المستكيات يتخذ القرار المتعمؽ بالحالة محؿ الخبلؼ.
 كؿ مستكل لو الق اررات التي يستطيع اف يتخذىا مع عدـ التداخؿ في الصبلحيات.
 المستكل االعمى يستطيع اف يتخذ ق اررات دكف الرجكع لمستكل اقؿ منو كليس العكس.
المعايير

قدميا

التي

"دركر"

الكردم

كتشمؿ(

:2009

،

)10

ا -درجة تأثير القرار في المستقبؿ إلى أم مدل سيمزـ المنظمة مستقبؿ؟
كاف

مراعاة

ذلؾ

التخاذ

مستكل

أعمى

التنظيـ.

في

ب -إذا كاف القرار سيمتد تأثيره ليشمؿ مجاالت متعددة استراتيجية يجب أف يتخذ عمى مستكل
اإلدارة

العميا

أما

القرار

التكتيكي

يمكف

اتخاذه

عمى

إدارية

مستكيات

أدنى.

ج -كمما زادت أىمية العكامؿ النكعية أك اإلنسانية المؤثرة في القرار انتقؿ القرار إلى مرتبة أعمى
كىذا
-

يساعد

عمى

عدد

تحقيؽ

مف

المزايا

أىميا:

أف القرار سيتـ اتخاذه بدقة أكثر سرعة ألف مشاكؿ االتصاؿ ستقؿ إلى أكبر حد.

 أف القرار سيككف أكثر كاقعية كمنطقيان ألف مف سيتخذه سيككف أكثر الناس ارتباطان بالمشكمة. إف البلمركزية في اتخاذ الق اررات تؤدل إلى خمؽ جك مف المنافسة المنتجة داخؿ المؤسسة. السماح الشتراؾ المنفذيف في صنع القرار :فاإلدارة بالمشاركة تتحقؽ عدة مزايا ىامة سكاءبالنسبة

لمعامميف

أنفسيـ

أك

بالنسبة
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لممنظمة

ك

مف

أىـ

المزايا:

 تؤدل إلى زيادة شعكر الفرد بدرجة كبيرة مف التبلحـ بالمؤسسة كأىدافيا.-

تجعؿ المشاركيف لدييـ رؤيو شاممة عف المنظمة ككؿ بدالن مف جعؿ نظرة كؿ منيـ

محصكرة.
 تقمؿ مف مقدار النزاع كالصراع بيف المشاركيف بما يؤدل إلى زيادة الفيـ المتبادؿ كالترابطفيما بينيـ.
5.1.2

واألنظمة

الموضوعات

التشاركية

لدى

العاممين

تعد األشكاؿ الرئيسية الشتراؾ العامميف في اتخاذ الق اررات داخؿ المشركعات (الكردم)15 : 2009،
الشكؿ

عمى

:

االتي

 اإلدارة العمالية :حيث تستند إدارة مشركعات القطاع العاـ إلى أجيزة يتقنيا العاممكف بالمشركع. المشاركة العضوية :في مجالس اإلدارة أك اإلشراؼ بالنسبة لمشركات العامة-

المشاركة

القانونية

:

مف

خبلؿ

أجيزة

قانكنية

مثؿ

المجاف

ك الخاصة.
كالمجالس.

المشاركة االختيارية :بكاسطة لجاف تضـ أعضاء ينتخبيـ العاممكف أك تعينيـ النقابة.

 المشاركة النقابية :كذلؾ في مشركعات القطاع الخاص كمعظـ الدكؿ ذات االقتصاد المخطط. 6.1.2موضوعات المشاركة
تنبع المشاركة مف خبلؿ ما ذكرتو (عكيضة  )2 : 2016كذلؾ حسب البنكد ا تية :
 المشاركة في ق اررات السياسة العامة كق اررات التنمية طكيمة األجؿ كالق اررات العامة المتعمقةبسياسة المؤسسة المتبعة في اتخاذ الق اررات الفعمية ليا
 -المشاركة

في

الق اررات
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كعمى اسس سميمة متبعة
االدارية

لئلدارة.

-

المشاركة

-المشاركة

في

مجاؿ

سياسات

االستخداـ

كشئكف

األفراد

الخاصة

بالمشركع.

في مجاؿ االجكر كمجاؿ العمؿ المنكط بكؿ جية ككؿ مستكل .

 المشاركة في مجاؿ النشاط االجتماعي كالثقافي لممؤسسة. 7.1.2األسموب القيادي التشاركي
األسههههموب القيههههادي التههههشاوري /التههههشاركي
كفي ىػػذا الػػنمط ال يػػتـ تبػػني الق ػرار إال إذا تـ اتخػػاذه مػػف قبػػؿ الجماعػػةن نف ػػسيا أك كافق ػػت
الجماع ػػة م ػػف تمق ػػاء نف ػػسيا – دكف أم ض ػػغط بأي ػػة ػصػػكرة م ػػف الػ ػصكر م ػػف القائ ػػد – عم ػػى
القػ ػرار ،كىذا يتطمب في الحقيقة عند الممارسة ما يمي:
ت ػػكفر الكق ػػت الك ػػافي لمناق ػػشة القػ ػرار كجكانب ػػو المختمف ػػة ،كالتحق ػػؽ م ػػف م ػػضاميف تم ػػؾ المناق ػػشات،
ثـ تحديد مختمؼ التكجيات فالتكيت عمييا ،ككذلؾ كفي نفس الكقت

ت ػػكفر مجمكع ػػة م ػػف

المناق ػػش يف الػ ػكاعيف المتفيم ػػيف الق ػػادريف عم ػػى اس ػػتيعاب كتحمي ػػؿ كتقي ػػيـ الجكان ػػب بمكضكعية،
كبعقمية رفيعة المستكل في األداء ،كبالمقابؿ كفي نفس الكقت يتطمب كجػ ػػكد رئػ ػػيس ال يتفػ ػػكؽ
عمػ ػػى المرؤكسػ ػػيف في العمػ ػػـ كالفكػ ػػر كالمعمكمػ ػػات كال يقػ ػػؿ عػ ػػنيـ ،كبالتػ ػػالي يػػستطيع
أف يػػؤدم الػػدكر المتمثػػؿ في إدارة النقػػاش كتكجييػػو كاثػػارة النقػػاط الػػتي تػػستحؽ اإلثػػارة فييػػا
(األكاديمية العربية البريطانية.)1 :2016،
كى ػػذا ال ي ػػتـ إال إذا ك ػػاف يمم ػػؾ معرف ػػة كب ػػيرة – لي ػػست كامم ػػة – كلكف كافي ػػة لتحقي ػػؽ ك ػػؿ
ذل ػػؾ؛ ف ػػإذا تفػ ػػكؽ عمػ ػػى مرؤكسػ ػػيو في طػ ػػرح النقػ ػػاط تحػ ػػكؿ المرؤكسػ ػػكف إلى إمعػ ػػة ال يػ ػػدرككف
كال يػ ػػستكعبكف عػ ػػـ ي ػػتكمـ ،في ػػضطركف لئلقػ ػرار ل ػػو ،فنع ػػكد إلى ص ػػكرة مقنع ػػة م ػػف الديكتاتكري ػػة،
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كى ػػذا الخ ػػداع يقره الباحثكف ،اما اذا تفكقكا ىـ عميو فقد ىك دكره القيادم كتحكؿ ىك الى امعة
كىذا يحكؿ دكف ادائو لدكره الت ػػكجييي لمنق ػػاش  ،فكي ػػؼ يث ػػير النق ػػاط لي ػػـ كيم ػػارس دك ار إيجابي ػػا
كىك أقؿ معرفة بالمكضكع منيـ؟ كفكؽ ىذا كذاؾ فإف القائد الديمقراطي يتطمب األمر منو أف ال
تك ػػكف ثم ػػة خط ػػكرة أك م ػػسؤكلية عم ػػى القػ ػرار الذم يتخذه  ،إذ أف ى ػػذه الم ػػسؤكلية كالخط ػػكرة ال
تتف ػػؽ مع الديمقراطية اإلدارية ،فالحمكؿ الكاقعية لمتعامؿ مع ىذه المكضكعات بديمق ارطية ال تعني
إال بػػالنظر إلى ضػػياع المػػسؤكلية ىك أف نفمػػت الزمػػاـ كنرفػػع المػػسؤكلية عػػف الق ػ اررات الجماعيػػة،
كىػػك مػػا ينػػشر عػػدـ الجديػػة كعػػدـ الحػػرص الحقيقػػي مػػف المػػشاركيف بػػالقرار عمػػى بػػذؿ أقصى
الجيػػد ،نظ ار لمعرفتيـ بأنو ال مسؤكلية عمييـ في حالة الخطأ ،كاال تحم ػػؿ القائ ػػد م ػػسؤكلية
القػ ػ اررات ،كفي ى ػػذه ظم ػػـ كب ػػير ،إذ كي ػػؼ يحاس ػػب عم ػػى قػ ػرار لـ يتخذه كحده كانمػػا قػػاـ غػػيره
باتخػػاذه معو ؟ فكثػػي ار مػػا يكػػكف رأم القائػػد مخالفػػا لقرار الجماعة كىذ السمبية تككف لمبعػػد عػػف
عبر عف ذلػػؾ أـ لـ يعػػبر ،كلكنو يمتػػزـ بمػػا اتفقػ ػكا عمي ػػو ،في ػػؿ
اتخاذ الق ػرار كتحمؿ المسؤكلية ن
نعاقب ػػو عم ػػى م ػػا لـ يتخ ػػذه كحده؟ كأي ػػف نح ػػف عن ػػدىا م ػػف مب ػػدأ ت ػػساكم ال ػػسمطة لمف يعطي
يػع ػػطيا فكي ػػؼ يتحمػ ػؿ كامؿ الم ػػسؤكلية؟ فك ػػأف ذل ػػؾ يعي ػػدنا لمب ػػديؿ كالم ػػسؤكلية  ،كنع ػػكد ب ػػذلؾ
إلى الحمق ػػة المفرغ ػػة ال ػػتي ال تكص ػػؿ إلى نتيج ػػة عم ػػى أرض الكاق ػػعن كالى حمقة مف الفػ ػػساد ال
تكػ ػػاد تغمػ ػػؽ ،كىػ ػػك مػ ػػا تكػ ػػشفو لجػ ػػاف اإلػصػ ػبلح اإلدارم المتكػ ػػررة كتفػ ػػتا بابػ ػػا مف الفضائا
اإلدارية

المتكررة

في

الدكؿ

التي

تنشر

الديمقراطية

اإلدارية(األكاديمية

العربية

البريطانية.)3-2:2016،
كمف جميع ما سبؽ كمف المحاكر السابقة يرل الباحث اف االسمكب التشاركي ك مف كجية نظره اف
كر ٰل َب ْي َني ْـ "(سكرة
يعد مف اىـ االساليب االدارية الحديثة كذلؾ امتثاال لقكلو تعالى " َكأ َْمرى ْـ ش َ

42

الشكرل ،اية  )38فيذا المبدأ مستمد مف القراف الكريـ الذم امر اهلل بو كقكؿ الحؽ لرسكلو الكريـ
عندما قاؿ لو كىك في مركز القيادة في قكلو " َك َش ِاكْرى ْـ ِفي ْاأل َْم ِر" ( اؿ عمراف  ) 159 ،كاف
عمى خبلؼ معيـ كالمشاركة تعني اشتراؾ العقكؿ كالقمكب إلنجاز عمؿ ما يرضي جميع االطراؼ
.
كيستنتج الباحث مما سبؽ مف تعريفات لفيـ االسمكب التشاركي ليعرفو الباحث مف كجية نظره "ىك
االسمكب كاالجراءات التي يتخذىا العاممكف في مؤسسة ما لممشاركة بأفكارىـ كالمساعدة في اتخاذ
القرار السميـ مف كجية نظرىـ كفيـ كؿ منيـ لدكره لمكصكؿ لمرحمة تنفيذ ىذه االجراءات لمكصكؿ
ألفضؿ النتائج"
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البعد الثاني  :اإلبداع اإلداري
 1.2.2مقدمهههة
االبداع االدارم يعد مف اىـ ركائز النجاح في المؤسسات ككذلؾ يعد الباعث عمى التطكير كالنجاح
كالنمك كاالصبلح في المؤسسات فمف خبللو يتـ الخركج عف المألكؼ ليتسع االفؽ الى ما ىك
ابعد عف النظاـ المعيكد في المؤسسة ليكاكب التحديات كالمستجدات كفرض الميزة التنافسية
لممؤسسة.
ف حينما يكافا العاممكف مف أجؿ تحقيؽ نمكىـ كتقدميـ في العمؿ يبدأ التنافس الحقيقي ثـ يبدأ
الحفاظ عمى اإلبداع لكي يمك ألعمى المراتب فالمنظمات تعتمد عمى السرعة كالخياؿ كالمركنة
كاالبتكار كاالبداع كمف ىنا بدء االىتماـ باإلبداع اإلدارم( عيد.)3 :2008،
لذا! يشيد العصر الحالي العديد مف التطكرات المتسارعة كالتغييرات المتبلحقػة نتيجػة
االنفجػار المعرفي كثكرة المعمكمات كاالتصاالت كلعؿ استمرار التقدـ العممي كالتطكر التقني الذم
حققتو البشرية في مختمؼ المجاالت يتطمب النظرة المتجددة لؤلشياء كتكليد األفكار الجديػدة
كتػشجيع اإلبداع خاصة في الدكؿ النامية التي تسعى جاىدة إلى المحاؽ بركب التقدـ العممي ،
كالتطػكر التقني كبالتالي فإف المجكء إلى اإلبداع يعد أم نار حتميان أماـ الدكؿ النامية كمجالنا ىنا ىك
اإلبداع عمى مستكل المنظمات أك اإلبداع اإلدارم( عيد.)3 :2008،
إف أىـ م ميزات المؤسسات الناجحة ىي استعدادىا الدائـ لمتخمي عف األنظمة التي طالما
نجحت في أداء مياميا كلكف ىذا ال يعنى بالطبع أف كػؿ جديد أفضؿ مف القديـ كلكف األشياء
الجيدة فعبلن قادرة عمى البقاء كاالستمرار .
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إف التجديد ىك جكىر اإلبداع اإلدارم ألية مؤسسة كيجمع عمماء اإلدارة كالممارسكف اإلداريكف
عمى أف المؤسسة المعاصرة تعيش ظركفان متغيرة كمعقدة مما يجعميا في حاجة ممحة إلى اإلبػداع
اإلدارم  ،فيك يسيـ في تحسيف قدرات العامميف عمى تكليد األفكار كمكاكبة التطػكرات التقنيػة
الحديثػة كحػؿ المػشكبلت كالمػشاركة فػي اتخػاذ القػ اررات المناسػبة فػي الكقػت المناسب
(عيد.)3:2008،
كمف ىنا نرل أف اإلبداع اإلدارم منظكمة متكاممة تشترؾ فييا المؤسسة اإلدارية كأفراد
التنظيـ مف مديريف كمكظفيف ككذلؾ بيئة المؤسسة ،كتعتبر اإلدارة ىي العنصر الفاعؿ في أداء
المؤسسة كمف ثـ كاف البد كأف تتجو لمتطكير حتى تحقؽ أىدافيا ،كما يمحظ في بعض
المؤسسات الحككمية كجكد الرتابة كالركتيف الذم يمارسو المكظفكف في أداء أعماليـ ،كبالتالي ال
يتكقػع أف يظيػر منيـ إبداعان كتمي انز يساىـ في دفع عجمة التطكير نحك األفضؿ ،كبالنظر إلى
عناصر العمميػة اإلبداعية فإف حجر الزاكية فييا ىك المكظؼ الذم منو كبو تنطمؽ المؤسسة نحك
اإلبداع اإلدارم.
المفاىيـ العامة لئلبداع إف مصطما "اإلبداع" يعد مف بيف أكثر المصطمحات شيكعان في الكقت
الػراىف فػي أدبيػات اإلدارة (عيد.)3:2008،

كقد اجتيد الكتاب في تقديـ تعريؼ شامؿ لو فمنيـ مف استند إلى السمات الشخصػية لممبػدع كمنيـ
مف استند إلى مراحؿ العممية اإلبداعية كالناتج اإلبداعي ليا كأساس لمفيػكـ "اإلبػداع
"(عيد.)3:2008،
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 2.2.2تعريف اإلبداع اإلداري لغة واصطالحا
أكالن  /مفيوم اإلبداع من الناحية التاريخية
يمكف رصد ثبلث مراحؿ رئيسية تعكس التطكر اليائؿ الذم حػدث لمفيػكـ اإلبداع عمى مدل
العصكر الماضية كىي:
المرحمة األولى :كتمتد منذ أقدـ العصكر كقد ارتبط مفيكـ اإلبداع فييا باألعماؿ الخارقة التي تقترف
بالغمكض ك تستعصي عمى التفسير ،كمف أبرز ما تميزت بو ىذه المرحمة الخمط بيف مفاىيـ
اإلبداع كالعبقرية كالذكاء كالمكىبة ،كالتركيز عمى دكر الكراثة كالفطرة عمى اإلبداع،إضافة إلى ربط
اإلبػداع ببعض المياديف مثؿ الرسـ كاألدب كاليندسة كغيرىا(جركاف.)2 : 2002 ،
المرحمة الثانية  :بدأت مع نيايات القرف التاسع عشر ،كقد اتسمت ىذه المرحمة بظيػكر نظريػات
سػيككلكجية حاكلت تفسير الظاىرة اإلبداعية ،كحدكث تقدـ في التمييز بيف مفاىيـ اإلبداع
كالمكىبة كالتفكؽ ،كانحسار عممية الربط بيف اإلبداع كالغيبيات كالخكارؽ ،كانحسار الجدؿ حكؿ
أثر الكراثة فػي اإلبداع ،كاتساع دائرة االىتماـ باإلبداع في مجاالت العمكـ الحياتية
كالطبيعية(جركاف.)2: 2002 ،
المرحمة الثالثة  :بدأت في منتصؼ القرف العشريف كامتدت حتى العصر الحاضر ،كفييا أصبا
ينظػر لمفيػكـ اإلبداع عمى أنو تكليفة تندمج فييا العمميات العقمية كالمعرفية كنمط التفكير كالشيية
كالدافعية كالبيئة (جركاف.)18: 2002 ،
كقد انتشرت في ىذه الفترة البحكث كالد ارسػات التػي تناكلت اإلبداع ،كلعؿ مف أسباب ذلؾ أف
الحرب العالمية الثانية كانت قد استدعت بػذؿ جيػكد عظيمة في االختراع كالتجديد كالتحسيف في
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مبادئ الحياة المختمفة ،كفي ذات السياؽ فقد أكد عمى أىمية ىذا الطمب ،باإلضافة إلى تقدـ
كتزايد الحاجة إلى مبدعيف كمبتكريف ،لذا ظير في أكائؿ عاـ (  )1950اىتمامان متزايدان بدراسة
اإلبداع ،كذلؾ عندما ألقى (جيمفكرد) خطابو الرئاسي في جمعية عمـ النفس األمريكية كطالب فيػو
باالىتمػاـ بمكضكع اإلبداع ،كترتب عمى ذلؾ تكثيؼ البحكث العممية كالدراسات التي تناكلت
اإلبداع كبناء مقاييس لمتعرؼ عمى األفراد المبدعيف (جركاف.)18: 2002 ،
 مفيوم اإلبداع من الناحية المغويةاإلبداع كما جاء في لساف العرب مف بدع يبدعو بدعان كابتدعو :أنشأه كبدأه  ،كأبػدعت الػشيء
اخترعتو ال عمى مثاؿ ،كفبلف بِد ع في ىذا األمر :أم أكؿ لـ يسبقو أحد (ابف
منظكر ،)6:1994،فاإلبداع لغة :ىك استحداث أك ابتكار شيء جديد ،فيك نقيض التقميد
كالمحاكاة كاجترار المألكؼ(جركاف.)19: 2002 ،
التعريفات التي تنظر لئلبداع مف زاكية السمات أك الخصائص الشخصػية لمػشخص المبدع كمنيا
 :أنيا ىي "المبادأة التي يبدييا الفرد فػي قدرتػو عمػى التخمؽ مف السياؽ العادم لمتفكير كاتباع
نمط جديد مف التفكير" كىك يعتبر أف مصطمحات مثؿ حب االستطبلع كالخياؿ كاالكتشاؼ ىي
مصطمحات أساسية في مناقشة معنى اإلبػداع (أبػك سماحة .)190 : 1998 ،كبمبلحظة ما
تتضمنو التعريفات السابقة لمفيكـ اإلبداع يمكف استنتاج ا تي :
 اإلبداع ظاىرة معقدة جدان ذات كجكه أك أبعاد متعددة أكثر مف اعتبارىا مفيكمان نظريان محددان -اإلبداع تقديـ الجديد غير المسبكؽ.
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اإلبداع ىك نزعة تفكؽ كىك استعداد فطرل عند بعض األشخاص بالتػدريب كتعمػـ المياراتكالتعميـ.
 اإلبداع ىك استحداث أك ابتكار شيء جديد فيك نقيض التقميد كالمحاكاة كاجترار المألكؼ. اإلبداع تصرؼ ييدؼ إلى تحقيؽ إنتاج يتميز بالجدية كالمبلئمة كامكانية التطكير.ا إلبداع ىك مجمكعة اإلجراءات كالعمميات كالسمككيات التي تؤدل إلى تحسيف المناخ العاـ فيالمنظمة كتفعيؿ األداء اإلبداعي مف خبلؿ تحفيز العامميف عمى حؿ المشكبلت كاتخاذ القػ اررات
بأسمكب أكثر إبداعان كبطريقة غير مألكفة في التفكير.
 -قدرة عقمية تتفاكت مف شخص

خر كيمكف أف تظير عمى مػستكل الفػرد أك الجماعػة أك

المؤسسة.
 خركج عف المألكؼ في طريقة لحؿ المشكبلت التي تكاجو العمميات اإلدارية باستخداـ عناصرالمركنة كالمخاطرة كالقدرة عمى التحميؿ.
 3.2.2مفيوم اإلبداع اإلداري
يعد مفيكـ اإلبداع اإلدارم مف المفاىيـ العامة لئلبداع ذاتيا ،فاإلبداع فػي اإلدارة متعمػؽ باألفكار
الجديدة في مجاؿ اإلدارة كتطكير المنتجات كقيادة فرؽ العمػؿ كتحػسيف الخػدمات لمعمبلء ،ككؿ
كظائؼ اإلدارة المعركفة.
كىناؾ تعدد كتبايف في كجيات النظر حػكؿ تحديػد مفيكـ اإلبداع اإلدارم كماىيتو  ،فبل يكجد
اتفاؽ بيف العمماء حكؿ تعريفو كماىيتو كيعكد ذلؾ إلى تعقد الظاىرة اإلبداعية نفسيا مف جية
كتعدد المجاالت التي انتشر فييا مفيكـ اإلبداع مػف جية أخرل مما أدل إلى اختبلؼ المنطمقات
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النظرية لمكضكع اإلبداع بسبب تبايف اجتيػادات العمماء كالباحثيف كاختبلؼ اىتمامػاتيـ ككػذلؾ
منػاىجيـ العمميػة كالثقافيػة كمدارسػيـ الفكرية( .جركاف.)17: 2002 ،
مف جية ثانية تكاجو الباحثيف مػشكمة أخػرل حػكؿ مكضكع اإلبداع اإلدارم كىي تعدد
المصطمحات المرادفة لػو مثػؿ االبتكػار كاالختػراع كالعبقرية كالذكاء إلى درجة يعب معيا اختيار
التعريؼ المناسب لو .كعمى الرغـ مف غياب اإلجماع عمى تعريؼ محدد لئلبداع اإلدارم فاف
ذلؾ ال يعد غريبان حسب ما يراه (عبد الحميد )حيث يقكؿ إف محاكلة الكصكؿ إلى إجماع عمى
تعريؼ محدد ليذا المصطما ربما يتعػارض مع فكرة اإلبداع ذاتيا (جركاف.)16: 2002 ،
كيشير قامكس (كيبستر) (  ) 1إلى اإلبداع اإلدارم عمى أنو "الحالة التي تؤدم إلى تقديـ شيء
يتميػز باإلبداع" .كيعني ذلؾ ضركرة أف يبدك العمؿ اإلبداعي عمى شكؿ أيؿ لـ يكف معركفان مف
قبؿ ،سكاء كاف ذلؾ في مجاؿ اإلنتاج العممي أك الميكانيكي أك الفني بجميع أشكالو(.القػذافي،
.)13.14 : 2002
كما يرل (داركر)

() 2

أف اإلبداع اإلدارم مطما كاإلبداع اإلدارم كما عرفو كؿ مف (شرميركف

كىنت كأكسبكرف) بأنو "القدرة عمى تقديـ إجابات فريدة لمشكبلت مطركحة كاستغبلؿ الفر
المتاحة"( .الزىرم  2002 ،ـ.)246 :
كيعد اإلبداع اإلدارم ىك "القدرة عمى إيجاد أشياء جديدة قد تككف أفكػا انر ،أك حمكالن ،أك
منتجات ،أك خدمات ،أك طرؽ كأساليب عمؿ مفيدة " (أيكب .)6 : 2000،
ويرى (القاسمي) أن اإلبداع اإلداري ىو " األفكار والممارسات التي يقدميا المديرون والعاممون والتي تفضي
إلى إيجاد عمميات إدارية وطرق وأساليب أكثر كفاءة وفاعمية في إنجهاز
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.

أىػداؼ الشركات كالمؤسسات كالدكائر ،كأكثر خدمة لممجتمع" (القاسمي.)552 ، 551 : 2002 ،
 4.2.2أىمية اإلبداع اإلداري
يمكف إجماؿ اإليجابيات التي تكفرىا ظاىرة اإلبداع في المؤسسات عمى النحك التالي(الزىرم ،
 2002ـ )246 :حسب االتي :
ا -القدرة عمى االستجابة لمتغيرات البيئة المحيطة ،مما يجعؿ المؤسسة في كضع مستقر إذ يككف
لدييا االستعداد لمكاجية ىذه التغيرات بشكؿ ال يؤثر عمى سير العمميات االدارية.
ب -تحسيف خدمات المؤسسة بما يعكد بالنفع عمى المؤسسة كالفرد .
ج -المساىمة في تنمية القدرات الفكرية كالعقمية لمعامميف في المؤسسة عف طريؽ إتاحة الفرصػة
ليـ في اختبار تمؾ القدرات.
د-

االستغبلؿ األمثؿ لممكارد المالية عف طريؽ استخداـ أساليب عممية تتكاكب مػع التطػكرات

الحديثة
ق -القدرة عمى إحداث التكازف بيف البرامج اإلنمائية المختمفة كاإلمكانيات الماديػة كالبػشرية
المتاحة.
ك-

حسف استغبلؿ المكارد البشرية كاالستفادة مف قدراتيـ عف طريؽ إتاحة الفرصة ليػا فػي

البحث عف الجديد في مجاؿ العمؿ كالتحديث المستمر ألنظمة العمؿ بما يتفػؽ مػع التغيػرات
المحيطة.
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ِ
نوح ويبستر "قاموس أمريكي ِ
اإلنجميزية *)
لمغة

"( 1

ؽ األمر ِ
نكح كبسترنكح كيبستر ( ،)1843- 1758مؤلؼ كتب القر ِ
التيجئة الذم سيطر عمى السك ِ
العقكد ِم ْف السنيف في
يكية في ذلؾ الكقت ،امضى
َ
اء ك ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ستقبمية مثؿ
لمطبعات الم
ات التي َستَككف عبلمة
قد َـ فيو ّ
ير في ّ .1806
الميز َ
البحث في َج ْمع قكاميسو .قامكسو األكؿ ،قامكس مكجز لمغة اإلنجميزية ،ظَ َ
التيجئات األمر ِ
ِ
يكية.

*()2

بيتر فردناند دراكر (باإلنجميزية )Peter Ferdinand Drucker :كاتب إقتصادم أميركي مف أصؿ نمساكم ييكدم ،كلد في فيينا

عاصمة النمسا في 1909ـ كعاش معظـ حياتو في الكاليات المتحدة األمريكية حيث عاش في الفترة بيف ( 19نكفمبر 11 -1909
تكفي في
حدد مفيكـ الشركة في تحميمو الرائع لشركة جنراؿ مكتكرز.
نكفمبر  )2005أجمع الكؿ أنو األب الركحي لئلدارة  ،فيك الذم ّ
ّ
عاـ 2005ـ عف عمر  96سنة ككاف قد حصؿ عمى أرفع الجكائز التقديرية في الكاليات المتحدة “الكساـ الرئاسي لمحرية” في عاـ
2002ـ

 4.2.2مفاىيم تتعمق باإلبداع اإلداري
إف النظرة المتأممة في ماىية اإلبداع اإلدارم تساعد في تحديد التػكرات كالمفػاىيـ التاليػة لئلبداع
اإلدارم كىي كما يراىا(جركاف )21: ٕٓٓ8 ،كالتالي:
أوالً  :أف ىناؾ مجاالت غير متناىية لئلبداع اإلدارم ،في التفكير الذم يبمكر اإلرادة
المجتمعيػة في استراتيجيات لمتجديد الحضارم ،كفي األنظمة كالكسائؿ التي تيػتـ فػي تحقيػؽ
الكفػاءة كالفعالية ،كفي إثراء كتعظيـ ميارات كقدرات القػكل العاممػة ،كفػي االسػتجابات المحدثػة
الحتياجات البيئة المختمفة.
ثانياً :إف التغيرات المتعددة كالمتنكعة التي يعيشيا عالـ اليكـ ،تتيا فرصان رحبة يمكف تقصػييا
كاستثمارىا كتحكيميا إلى فرص كامكانات إبداعية ،تثرم كتعظـ قدرات كامكانػات المؤسسات كتزيد
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مف كفاءتيا .كمف ىنا تبرز أىمية التبلزـ بيف إدارة التغيير كاإلبداع في المؤسسات ،تحقيقان
الستجابات مبدعة كفعالة لمتحديات التي يبرزىا التغيير في مجاالت التطكر الحضارم
ثالثاً  :إف النظر إلى اإلبداع كمصطما اقتصادم أك اجتماعي أكثر منو مصطمحا فنيان ،يسيـ
في تجاكز الفيـ الخاطئ كالمحدد الذم يجعؿ اإلبداع مقصك انر عمى االختراع التقني ،كمف ثػـ
يبػرز أىمية إيجاد ثكرات متجددة لتنمية مناخ اإلبداع اإلدارم كاثراءه بكفرة ال متناىية في ابتكػار
استراتيجيات كأساليب كنظـ كعبلقات بيئية ككظيفية ذات أثر مباشر في الكفاءة كالفعالية.
رابعاً  :إف التعريؼ المعاصر لعممية اإلبداع ،يتجاكز االعتقاد الخاطئ الذم كاف يحصػره فػي
كمضة فكرية ال تأتي إال لممبدعيف الذم يتمتعكف بقدرات خارقة .كينظر لئلبداع عمى أنو قػدرة
تتكزع بما يسمى اطبلحا " التكزيع االعتدالي" بمعنى أف األفراد جميعػان يتمتعػكف بقػدرات إبداعية
بدرجات متفاكتة كأف ىناؾ سمات شخصية لممبدعيف ،كأف معظـ ىػذه الػسمات يمكػف غرسيا
بالتدريب كالتجريب ،كما يمكف حفز األفراد لتبنييا ،متى ما تكفر فػي العمػؿ المنػاخ اإليجابي الذم
يحفز كيدعـ القدرات اإلبداعية كىك عبارة عف مزيج مف القدرات كاالسػتعدادات كالخصائص
الشخصية التي إذا ما كجدت بيئة مناسبة يمكف أف ترقى بالعمميات العقمية لتؤدم إلى نتاجات
أصيمة كمفيدة سكاء بالنسبة لخبرات الفرد السابقة أك خبرات المؤسػسة أك المجتمػع أك العالـ ،إذا
كانت النتاجات مف مستكل االختراقات اإلبداعية في أحد مياديف الحيػاة اإلنػسانية (جركاف،
.( 22: 2002
خامسا  :بما إف اإلبداع ىك استجابة مستحدثة ذات جدكل كفعالية لمنبيات أك مشكبلت قائمػة أك
متكقعة في البيئة .فإف النظاـ المؤسسي الذم ييدؼ إلى تأصيؿ الفكر كالتجارب اإلبداعية ،البػد
أف يككف قائمان عمى منيج نظامي مفتكح يمكنو مف التفاعؿ الحي كالمتميز عمى المتغيرات البيئية،
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كما يستكجب أيضان أنظمة كقدرات تعيف عمى االستطبلع كالبحث كالتحديث ،لتمكيف المنظمة مف
التفاعؿ كاالستجابة المبدعة لمتطمبات البيئة ا نية كتطمعاتيػا المػستقبمية (الطيػب.) 13: 1988 ،
 5.2.2االتجاىات اإليجابية في دراسة اإلبداع
ىناؾ عدة مقكمات عممية تميد لمدراسة اإليجابية لئلبداع (األعسر )12: 2000 ،كىي:
 اإلبداع ظاىرة مركبة  :كلكنو قابؿ لمفيـ كالدراسة ،فمنذ ٓٗ عامان مضت أخضع اإلبداع لمدراسة
كالبحث ،كلذلؾ ظيرت نظريات متعددة تساعد في فيمو كتنظيمو
 اإلبداع ظاىرة إنسانية طبيعية  :ك ليس قاص انر عمى ذكم المكىبة .كىذا معناه أف اإلبداع مكجكدان
لدل البشر بدرجات متفاكتة كأساليب متنكعة ،كبذلؾ يصػبا التحػدم الحقيقػي أمػاـ اإلنساف أف
يفيـ كيكظؼ ما لديو مف إمكانات إبداعية .
 اإلبداع ظاىرة صحية  :حيث أف فيـ اإلنساف لما لديو مف إبداع ككيفية تكظيفو يػساعد عمى
التخفيؼ مف التكتر كيساعده عمى الحياة الصحية المنتجة .
 اإلبداع ظاىرة ممتعة  :فحيف يتعرؼ اإلنساف عمى ما لديو مف إبداع كيستطيع تكظيفو فػسكؼيعكد عميو ذلؾ بالرضا كاإلنجاز كاإلثابة.

 6.2.2مكونات اإلبداع اإلداري
يتككف اإلبداع اإلدارم كما ذكر (الطيطي ) 65:2001،حسب ا تي :
 اإلنساف المبدع سماتو كخصائصو الشخصية ،كالقدرات اإلبداعية مظاىر اإلبداع
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 المتغيرات التنظيميػة (البنػاء التنظيمي ،اإلجػراءات كأنظمػة العمؿ ،االتصاؿ ،نمط القيادة ،الحكافز
،التدريب).
كسيتـ تناكؿ كؿ مف ىذه المككنات بشيء مف التفصيؿ عمى النحك التالي :
 - 1المراحؿ العممية اإلبداعية في ىذا السياؽ سيتـ الحديث عف نقطتيف أساسيتيف كىي( :مراحؿ
اإلبػداع ):
 7.2.2مراحل اإلبداع اإلدارم
ذكر ( بيتػي )1 :2001،أف مراحؿ االبداع ىي ػأربع م ارحػؿ كىي كما يمي :
أوالً  :مرحمة اإلعداد – التحضير  :كفي ىذه المرحمة تحدد المشكمة كتفحصيا مف جميع جكانبيا،
كتجمع المعمكمات مف الخبرة كمف الذاكرة كمف القراءات ذات العبلقة كيػربط بعضيا ببعض بصكر
مختمفة يمكف مف خبلليا تناكؿ مكضكع اإلبداع أك تحديد المشكمة
ثانياً  :مرحمة االحتضان( -االختمار(  :كفي ىذه المرحمة يككف التفكير الكاعي أك العقؿ ليس عامبلن
ىامان ،فاألفكار الجديدة تككف مختزنة تحت مستكل الكعي النفسي أك العقمي منذ مرحمة التحضير
السابقة .ك ىذه المرحمة قد تستغرؽ فترة طكيمة أك قصيرة  ،كما أنيا تمثؿ أدؽ مراحؿ اإلبداع
كأىميا ،ألنيا المرحمة التي تشيد عمميات التفاعؿ كارىاصاتيا بكؿ ما تشممو مف معاناة داخؿ
الباحث ،كتتداخؿ خبلليا العكامؿ الشعكرية كالبلشعكرية في شخصية اإلنساف.
ثالثاً  :مرحمة اإلشراق ( -اإلليام)  :تتضمف ىذه المرحمة إدراؾ الفرد العبلقة بيف األجزاء
المختمفة لممشكمة ،كانبثاؽ ش اررة اإلبداع ،أم المحظة التي تتكلد فييا الفكرة الجديدة التي تؤدم بدكرىا
لحؿ المشكمة .كما تتجسد فييا حاالت أك خصائص اإلبداع الذاتية التي تمثػؿ حدا فاصبلن فعميان بيف
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ما يمكف أف يقكـ بو أم باحث كبيف ما يقكـ بو المبدعكف ،فالمرحمتاف السابقتاف بقدر أىميتيما
كصعكبتيما ،إال إنيما في الكاقع مرحمتيف يمكف ألم باحث أف يمر بيما أما ىػذه المرحمة فبل يمر
بيا إال المبدعكف · .
رابعاً :مرحمة التحقق (الطيطػي : )65 :2001،كىي آخر مرحمة مف مراحؿ اإلبداع ،كيتعيف
عمى الفرد المبدع أف يختبر الفكرة المبدعة كيعيد النظر فييا ،كيعرض جميع أفكاره لمتقييـ ،كىي
مرحمػة التجريب لمفكرة الجديدة المبدعة  .كليذه المرحمة كظيفة مشابية لمرحمة التحضير ،ففي
مرحمة التحضير كمرحمة إثبات الحقيقة يتركز العمؿ الكاعي لحػؿ المػشكمة.
فيما تزخر أدبيات اإلدارة بالعديد مف النماذج التي تتحدث عف اإلبداع الجماعي في حؿ
المػشكبلت - ,كىناؾ نمكذج ذكره (الطيطي )64 :2001،كالذم يتميز بإمكانية تطبيقو عمى
المػستكييف االجتماعي كالتنظيمي ،كيتككف ىذا النمكذج مف أربع مراحؿ ىي:
 -1مرحمة إدراك الحاجة إلى اإلبداع  :تدرؾ الجماعة الحاجة إلى اإلبداع حيف يككف ىناؾ فجكة
بيف األداء المتكقع كاألداء الحالي ،كبالتالي فإف التفكير اإلبداعي يحدث كاسػتجابة ليػذه الفجكة
.أك حينما تدرؾ المنظمة أك الجماعة أىمية بعض اإلبداعات كمطمب أساسي السػتمرار كبقاء
المنظمة.
-2

مرحمة المبادرة بطرح األفكار اإلبداعية :كتحتضف ىذه المرحمة االقتراحات اإلبداعيػة

لآلخريف الذيف يمثمكف جماعة العمؿ كذلؾ بغرض حؿ المشكمة أك تحػسيف الكضػع الػراىف .كالشؾ
أف ليذه المرحمة أىميتيا في تفعيؿ العممية اإلبداعية مف خبلؿ قبكؿ األفكار اإلبداعية التي تسيـ
في حؿ المشكمة أك تقكد إلى تكليد أفكار إضافية أك رفض تمؾ األفكػار كبالتػالي فقػدت العممية
اإلبداعية جزءان مف كجكدىا.
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 - 3مرحمة التطبيق  :يتـ في ىذه المرحمة تبني كتكظيؼ األفكار اإلبداعية المرغكبة ،كمػف
المتكقع في ىذه المرحمة إجراء بعض التعديبلت عمى األفكار لتمكينيا مف التطبيؽ بنجاح .كمما
سبؽ نستنتج  :أف اإلبداع سمة عامة فردية كجماعية تسكد حياة الفرد في كافة جكانبيػا ،كليس
مف الضركرم أف يككف قاص انر عمى مجاالت االختراعات التكنكلكجيػة أك االكتػشافات العممية،
كلكنو يكجد في ابتكار فمسفة جديدة أك سمعة جديدة أك نظاـ جديد لئلدارة أك طريقة جديدة لحؿ ما
يجابو الفرد كالمجتمع مف المشكبلت  .فاالبتكار لو مستكيات متعددة يستطيع أم فرد أف يمارسو
في حياتو العامة أك في مجاؿ عممو ميما كاف بسيطا .
لذلؾ فإف التأكيد عمى أىمية تنمية القدرات اإلبداعية لممدير ال يعني المطالبة بالكصكؿ إلى
نتاجات مػف مػستكل االخت ارقػات اإلبداعية ،كانما تنمية ىذه القدرة بشكؿ يجعؿ منيا أداة تساعد
المدير عمى محاكلة الخركج مػف أسر التقميد كاجترار المألكؼ ،لمتمكف مف إيجاد أفكار كحمكؿ
عممية جديدة لمكاجية المػشكبلت المختمفة ،خاصة مع تعقد طبيعة عمؿ المدير كتشعب ميامو
كقمة اإلمكانات كالمكارد المتػكفرة لو (جركاف )107:2002
 8.2.2السمات الشخصية المبدعة
السمة عند عمماء النفس تمثؿ استعدادان عامان أك نزعة عامة ،تطبع سمكؾ الفػرد بطػابع خاص
كتشكمو كتمكنو كتعيف نكعو ككيفيتو .كيقد بيذا المفيكـ أف السمة ىي المدخؿ لمحاكلة تفسير
السمكؾ الظاىرم لمفرد عف طريؽ كجكد استعدادات معينة لديو ،تككف مسئكلة عف ىػذا السمكؾ
كعف الثبات كالسمات الشخصية ىي خصاؿ األفراد التي تستنتج مف سمككيـ ،تتسـ بالدكاـ النسبي
كيشترؾ في االتصاؼ بيا مختمؼ األفراد بدرجات متفاكتة .كيمكف تصكر السمة باعتبارىا بعػد أك
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ميؿ يمثمو خط مستقيـ ،كتتحدد درجة ما لدل الشخصية مف السمة بنقطة معينة تشير إلى
مكضعو عمى ىذا الخط (رشكاف )23 : 2002،كقد استأثرت السمات النفسية كالخصائص
السمككية لممبدعيف باىتماـ كبير مف قبؿ عػدد مػف الباحثيف ،ك ترسخت لدييـ قناعات تشير إلى
أف األشخاص المبدعيف يختمفكف عف غيرىـ فػي خصائصيـ المعرفية كاالنفعالية ،كبغض النظر
عف المجاالت التي أبدعكا فييا ،فإنيـ يشترككف في مجمكعة مف الخصائص العامة التي تميزىـ
عف غيرىـ  .كقد تكصمت دراسات اإلبداع إلى قكائـ متعددة مف الخصائص المشتركة لممبدعيف،
كلكف يجب التنبيو إلى حقيقة ىامة كىي استحالة تكافر جميع الخصائص لدل أم مبدع بذاتو
(جركاف .)110 -109 :2002
حينيا أف لدل الشخصية المبدعة مف ىذه الخصائص أكثر مما لدل الشخصية العادم أك األقؿ
إبداعان ،كلكف ذلؾ ال يعني كجكد ىذه الخصائص جميعيا عند كؿ المبدعيف  .ذلؾ أف المادة التي
جمعت منيا ىذه الخصائص متباينة مف حيث المجاالت مثؿ الخصائص اإلبداعية العممية
كاألدبية ،باإلضافة إلى اختبلؼ األساليب التي استخدمت في جمعيا كاخػتبلؼ األشخاص
المبدعيف الذيف ىـ محؿ الدراسات مف حيث أعمارىـ كمستكياتيـ التعميمية كالكظيفية كاالجتماعية
كغير ذلؾ(.جركاف  )110 -109 :2002كتدؿ الد ارسات كالبحكث عمى أف الشخصية المبتكرة
تتميز بعدد مف الػسمات كالخصائص النفسية بعضيا سمبي كبعضيا إيجابي ،منيا ما ىك مكضع
اتفاؽ بيف الباحثيف كمنيا ما ىك مكضع اختبلؼ.
كمف ىذه السمات ما ذكره فقد ذكر مجمكعة مف السمات الشخصية لممبدع تتمثؿ في المبلما
كالخصائص األساسية التالية(العساؼ:)24:2004،
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أ -الثقة بالنفس كالقدرة عمى تنفيذ ما يريد ك المركنة في أداء العمؿ مع المثابرة كعدـ االستسبلـ
بسيكلة مع التمسؾ بالرأم إلى أبعد حد ممكف ،كالتماسؾ إزاء ما يكاجيو مف مشكبلت كالميؿ نحك
إيجاد أكثر مف حؿ كاحد لممشكمة ك كراىية األعماؿ التي تحكميا قكاعد كتنظيمات .
ب  -االىتماـ بما يحتمؿ الشؾ كيبعث عمى التنبؤ مع القدرة العالية عمى تحمؿ المسؤكليات،
األخذ بزماـ المبادرة دائما ك القدرة عمى فيـ دكافع األخرل ك القدرة عمى تنظيـ العمؿ ك سعة
األفؽ ،كثرة التساؤؿ عما يدكر حكلو ،ك تعدد الميكؿ كاالىتمامات كعدـ التعصب كالتكازف
االنفعالي.
ج -عدـ التكيؼ بسيكلة مع الجماعة ك القدرة عمى التحميؿ كاالستدالؿ ك التكقؼ أحيانان عف حؿ
المشكبلت اللتقاط األنفاس ك تقديـ أفكار قد تبدك غير مألكفة لآلخريف ك إنجاز األعماؿ بطرؽ
ابتكاريو ك الميؿ نحك العمؿ بمفرده ،مع تعرض أفكاره لمتجاىؿ مف الزمبلء في بعض األحياف.
د  -الرغبة في التفكؽ األكاديمي كالتساؤؿ المستمر عف تطبيقات النظريات كالمبادئ ،مع معاكنة
ا خريف بتزكيدىـ بأفكار جديدة تساعدىـ في حؿ المشكبلت ك تفضيؿ التنافس عمى التعاكف،
إدراؾ األشياء بطريقة تختمؼ عف إدراؾ ا خريف ليا ،الربط بيف الخبرات السابقة كالبلحقة.
ذكر (العساؼ )25:2004،أىـ الخصائص المميزة لئلدارييف المبدعيف بقكلو -:
 يجب أف يتميز اإلدارم المبدع بالرؤية اإلبداعية التي تقكـ عمى القدرة فػي تصػكر كتخيػؿ البدائؿ
المتعددة لمتعامؿ مع المشاكؿ المكجكدة ،كالقدرة عمى طرح األسئمة الصحيحة ،كليس مف الغريب
أف يصرؼ الفرد المبدع كقتان أطكؿ في تحميؿ المعمكمات أكثر مف الكقت الذم يقضيو في
جمعيا ،كىك ال يمؿ مف تجريب الحمكؿ ،كال يفقد صبره بسرعة.
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 يجب أف يتميز اإلدارم المبدع بالثقة بالنفس كبا خريف لدرجة كبيرة كاإلدارم المبدع يتكقع الفشؿ
كلكنو ال يستسمـ بسيكلة.
. - يجب أف يتميز اإلدارم المبدع بالقدرة عمى التعامؿ مع متطمبات كمقتضيات التغيير كتحمػؿ
المكاقؼ الصعبة.
 يجب أف يتميز اإلدارم المبدع بالمركنة كالقدرة عمى التكيؼ كالتجريب كالتجديد ،كأف يػشؾ
بالمسائؿ التي يمكف أف يعتبرىا عامة األفراد عمى أنيا مسممات .كقد يصؿ المطػاؼ بػو أف ال
يؤمف بالصكاب كالخطأ المطمؽ ،إذ يعتبر أف تمؾ أمكر نسبية تعتمد عمى المنظكر مف ناحية
الصكاب الذم ينطمؽ منو اإلنساف.
 يجب أف يتميز اإلدارم المبدع بالجرأة عمى إبداء ا راء كتقديـ المقترحات البلزمة ،ألف ىذه الجرأة
تنعكس عمى مناقشة التعميمات كاألكامر الصادرة مف المراجع العميا كىي صفة ال تتكافر في
األفراد المقمديف.
 يجب أف يتميز اإلدارم المبدع باالستقبللية الفردية  .بحيث يجب أال تفرض عميو سمطة الغير
كأال يفرض سمطتو عمى ا خريف .كيجب عميو أف يبتعد عف المؤثرات كالمصادر التي تؤدم إلى
تثبيط الركح المعنكية لؤلفراد العامميف الذيف يشكمكف الغالبية العظمى في أم منظمة.
 9.2.2القدرات المميزة لمشخصية المبدعة
تعرؼ القدرة لدل عمماء النفس بأنيا القكة المتكافرة فعبلن لدل الشخصية ،كالتي تمكنو مف أداء
فعؿ معيف  .كالقدرات اإلبداعية ىي االستعدادات العقمية التي يمزـ تكافرىا لؤلشػخاص حتى يقكمكا
بأنكاع مف السمكؾ اإلبداعي  .فاالستعداد ىك قابمية الشخصية الكتساب قػدر مػف الكفاءة بعد نكع
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مف التدريب الرسمي أك غير الرسمي الذم يتػراكـ نتيجػة لخبػرات الحيػاة .كاإلبداع ليس قدرة كاحدة
بسيطة غير مركبة ،ك استخداـ اصطبلح كاحد لمتعبير عف اإلبداع ال ينبغي أف يفيـ منو أنو
يشير إلى شيء كاحد ،إذ ال يكجد شخصاف مبػدعاف بػنفس الطريقػة ،كباإلضافة إلى الفركؽ في
درجة ما لدل األفراد في كؿ عامؿ مف عكامؿ اإلبداع ،ىناؾ فركؽ كيفية في نكع النشاط الذم
تتجمى فيو القدرات اإلبداعية التي تعبر عف مككنات اإلبداع( الشربيني كادؽ. )109 : 2002،
كنستنتج مف ذلؾ :أنو في حيف تمثؿ السمات اإلبداعية لمفرد استعدادات معينة تككف مسئكلة عف
السمكؾ الظاىرم لو ،فإف القدرات اإلبداعية تتضا فيما إذا كاف القصد أف يممؾ القدرة عمى
إظيػار السمكؾ اإلبداعي إلى درجة ممحكظة أـ ال .كقد حدد الباحثكف عددان مف القدرات اإلبداعية
التي تميز الشخصية المبدع القادر عمػى التفكيػر اإلبداعي كمف أىميا ما يمي
 األلة :كىي المقدرة عمى اإلتياف باألفكار الجديدة النادرة كالمفيدة كغير المرتبطة بتكرار أفكارسابقة ،كىي إنتاج غير المألكؼ كبعيد المػدل (الػسركر.)119 : 2002،
 10.2.2دور الفرد في تنمية القدرات اإلبداعية
تتمخص عممية تنمية القدرات اإلبداعية الفردية كما يراىا (الرف )22 :2001 ،بإتباع المنيج العممي
في تشخيص معكقات اإلبداع كمعرفة أسبابيا كمعالجتيا  ،كىناؾ مجمكعة طرؽ يمكف مف خبلليا
تنمية القدرات اإلبداعيػة الفردية لدل األفراد المتكاجديف في أم منظمة منيا · :التركيز عمى الكـ
ال عمى الكيؼ ،فكمما كانت األفكار أكثر كمما كانت الفرصة لمحصكؿ عمى فكرة مبدعة أكبر ،لذا
يجب قبػكؿ كافة األفكار حتى اليزلية منيا ،فكثي انر ما تؤدم األفكار الخيالية إلى أفكار كاقعية  ،ك
عدـ تكجيو النقد أك التقييـ أك الحكـ عمى األفكار  .كذلؾ استنادان إلى أنو ليس ىناؾ كجكد لما
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يسمى بفكرة تافية أثناء عممية التفكير اإلبداعي ،فكؿ فكرة قد تككف بمثابة ركيزة لمعبكر إلى فكرة
أخرل بالغة األىمية ،كالبد تدكيف كافة األفكار فاألفكار غالبا ما تأتي في أكقات غير متكقعة،
إذا لـ يتـ كتابتيا عادة ما يتـ نػسيانيا (عمػي .) 77 :2001 ،
 11.2.2خصائص اإلبداع اإلداري
خصائص يذكرىا (عيد ) 15-14 :2008 ،مجمكعة مف الخصائص التي ترتبط بمفيكـ اإلبداع
كىي كالتالي:
اإلبداع ظاىرة فردية كجماعية فاإلبداع ليس حك انر عمى األفراد كىك لػيس عمميػة فرديػة بالضركرة
حيث قد تتـ ممارستو عف طريؽ الجماعات كالمؤسسات بؿ يمكف القكؿ أف اإلبػداع الجماعي أك
المؤسسي قد يككف ممكنا أكثر كمتاحان أكثر كبخاصة في المراحؿ المعاصرة حيػث أصبحت
الظكاىر كالمتغيرات تتداخؿ بصكرة بالغة التعقيد كتحتاج إلى جيكد عظيمة ك إمكانات ضخمة
حتى يمكف التعامؿ معيا كالكصكؿ إلى نتائج إبداعية حكليا .
 يعتمد اإلبداع عمى التفكير المتعمؽ الشمكلي الذم يبحث المشكمة مف جميع جكانبيا كيكاجػو عدةحمكؿ متكافئة ليا.
اإلبداع ظاىرة إنسانية عامة كليست ظاىرة خاصة بأحد كلكنيا تختمؼ مف شخص إلى آخػرحسب الفطرة كالظركؼ التي يعيش كسطيا كيتعامؿ معيا
يرتبط اإلبداع بالعكامؿ المكركثة كيمكف تطكيره.اإلبداع عمـ نظرم تجريبي قابؿ لمتبديؿ كالتغيير باختبلؼ الزماف كالمكاف فبعض مػا ىػك صكاباليكـ قد يمغى غدان كالعكس صحيا.
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اإلبداع يبدأ دائمان بالتحميؿ لمفرص كبالتفكير في استغبلؿ ىذه الفرص كتحكيميا إلى إمكاناتإبداعية.
اإلبداع جيد متصؿ باإلدراؾ الحسي كالتصكرات كالصياغات الجديدة ليذا فيػك يػستكجب قدراتمتميزة في المبلحظة كفى االستماع.
تستكجب فعالية اإلبداع أف يككف مكجيان إلشباع احتياجات أك رغبات معينة.اإلبداعات الفعالة تبدأ دائمان صغيرة ثـ يتطكر األمر مرحميان كفقان لنتائج التقكيـ كالتجريب . إف المحصمة اإلبداعية الفعالة تتطمع إلى مكاقع الصدارة كالتمييز كالقيادة كىذا يعني انػو إذ لـيطما الجيد اإلبداعي منذ البداية إلى القيادة كالتفكؽ فانو ال يصؿ في الغالب إلػى نتيجػة إبداعية.
ومن وجية نظر الباحث .
اف المؤسسات بشكؿ عاـ كالصحية بشكؿ خاص كالككادر البشرية القائمة عمييا ال سيما رؤساء
االقساـ بحاجة ماسة الى التغيير كالتطكير المستمر كالدائـ كاف ىذا التغيير كالتطكير في
المؤسسات الصحية

غالبا يأتي عف طريؽ رؤساء اقساـ مبدعيف يتمتعكف بأسمكب التفكير

االبداعي في مجاالت عديدة كعمى رأسيا االبداع االدارم كالتخمي عف السياسات االدارية القديمة
كتحديثيا كتكظيؼ تقنيات ابداعية جديدة  ،فاإلبداع تغيير كالتغيير مطمب حيكم لمعظـ
المؤسسات في ظؿ بيئة متسارعة االحداث فاإلبداع ال يكمكف المؤسسة مف االستمرار فحسب
كلكنو يمكنيا مف المنافسة كتقديـ ما ىك جديد  ،فاف فف التعامؿ مع معطيات القرف الحالي
يتطمب مف الباحثيف دراسة السمكؾ االبداعي االدارم باعتباره أداة ميمة لنمك المؤسسة كبنائيا
كتعزيز مقدراتيا عمى التكييؼ مع الظركؼ البيئية المتغيرة في ظؿ التطكر التكنكلكجي المتسارع
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كالمتضخـ يكما بعد يكـ .كيعرؼ الباحث االبداع االدارم ىك " فف االدارة لمكصكؿ الى حمكؿ
مناسبة لممشكبلت التي تكاجو المؤسسة اك التي قد تحدث كىي حمكؿ قابمة لمتغير المستمر بما
يناسب كؿ مشكمة عمى حدا ككذلؾ خمؽ جك مف التفكير في خمؽ فرص كبدائؿ لنقؿ المؤسسة
مف التقميد أم التجديد مع اشراؾ جميع المستكيات في صنع القرار"
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البعد الثالث  :الجودة الشاممة
مقدمة
أصبحت الجكدة اليكـ تشكؿ سبلحا تنافسيا ىاما ال يمكف ألم شركة أك مؤسسة معاصرة أف
تكاجو التحديات التي يفرضيا تيار العكلمة دكف أف تتسما بو .كسكاء كانت ىذه المؤسسة شركة
إنتاجية أك مؤسسة خدمية أك حتى منظمة غير ربحية ،فإنو يتحتـ عمييا االىتماـ بمكضكع الجكدة
كأف تضعو في سمـ أكلكياتيا حتى تتمكف مف الصمكد في كجو المنافسة العالمية التي تزداد يكما
بعد يكما بفعؿ حرية التجارة العالمية كتنامي قكة الشركات متعددة الجنسية.
كيرل بعض الكتاب أف الجكدة ليست كليدة عصر الصناعة كالثكرة الصناعية ،بؿ أف جذكرىا تمتد
إلى القرف الثامف عشر قبؿ الميبلد .كيدلؿ "العزاكم " عمى ذلؾ بما تضمنتو المادة ( )229مف
قكانيف حمكرابي ،حيث أشارت ىذه المادة بكضكح إلى ضركرة االىتماـ بالجكدة كحسف تنفيذ
العمؿ .كذلؾ ما عرؼ عف الفراعنة مف دقة كاتقاف لمعمؿ في بناء معابدىـ كما ترككا مف شكاىد
باقية حتى عصرنا ىذا ،كعمى الرغـ مف أف الجكدة مكغمة في القدـ كما سمؼ ،إال أنو حتى
عصرنا ىذا ال يكجد اتفاؽ كمي حكؿ مفيكـ مكحد لمجكدة (أحمد.) 6:2003،
 1.3.2المفاىيم العامة إلدارة الجودة الشاممة في المجال الصحي
يعتبر مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة مف المفاىيـ اإلدارية الحديثة ،كيقكـ ىذا المفيكـ عمى مجمكعة
أفكار كمبادئ يمكف لممؤسسات عمى اختبلؼ مجاالتيا كنشاطاتيا " أف تطبقيا إذا ما أرادت
تحقيؽ أفضؿ أداء ممكف كتحسيف إنتاجيتيا كزيادة أرباحيا كتحسيف سمعتيا في األسكاؽ سكاء
المحمية أك الخارجية .كقد أشار الباحث فيما سبؽ إلى أىـ كأبرز التعريفات التي تطرقت لشرح
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كتعريؼ مفيكـ الجكدة .ككما اختمؼ الكتاب كالباحثيف في تناكليـ ليذا المكضكع ،فإنيـ أيضان لـ
يصمكا إلى تعريؼ مكحد إلدارة الجكدة الشاممة ،كذلؾ ألف الجكدة نفسيا تحتمؿ مفاىيـ مختمفة
بحسب الحالة كالمنطمؽ الذم يتـ مف خبللو التعريؼ .لذا سيكتفي الباحث بالتطرؽ إلى أىـ
التعريفات التي تناكلت مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة .فقد عرفيا معيد الجكدة الفيدرالي عمى أنيا "
منياج تطبيقي شامؿ ييدؼ إلى تحقيؽ حاجات كتكقعات العميؿ إذ يتـ استخداـ األساليب الكمية
مف أجؿ التحسيف المستمر في العمميات كالخدمات.
أك ىي عبارة عف جيد طكيؿ األجؿ ييدؼ إلى تكجيو كافة أنشطة المؤسسة نحك مفيكـ الجكدة،
كتتحقؽ إدارة الجكدة الشاممة عندما تتمكف المؤسسة مف تقديـ السمع أك الخدمات التي تمبي
تكقعات المستيمكيف أك تسبقيا ،كعندما يصبا االلتزاـ بالتحسيف المستمر جزءان مف ثقافة المنظمة
.كيرل الشبراكم أف مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة مف أحدث المفاىيـ اإلدارية ،كيعتبر نمكذجان
مغريان إذا ما أحسف تطبيقو مف قبؿ كؿ مف القطاع الخاص كالعاـ عمى حد سكاء ،الباقيف فمف
يتعممكا شيئا أبدا حسب كجية نظرىـ( البكرم)2 :2002،
 2.3.2تعريف الجودة الشاممة في المجال الصحي
ىك تحسيف الكضع الصحي ،فإف تعريؼ الجكدة يككف أكثر صعكبة خاصة عندما يتعمؽ
بالنكاحي الفيزيائية أك النكاحي الفسيكلكجية ،في حيف يككف أقؿ صعكبة إذا ما تعمؽ بالمستكل
الصحي بشكؿ عاـ .كيعرؼ لكىر جكدة الخدمة الصحية بأنيا الدرجة التي تصؿ فييا الخدمات
الصحية لؤلفراد كلممجتمع إلي االرتفاع بالمستكل العاـ لمصحة تحقيقا لحياة أفضؿ مع تطبيؽ
أخر ما تكصمت إليو الخبرات العممية كالفنية المتخصصة مف خبلؿ أفضؿ (درادكة)17:2002،
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كىي أيضا مبلما جديدة لخدمة متطكرة ،أك ىي ابتكار مبلما جديدة تجذب المنتفعيف كتميز
أداء األطباء أك تميز كحدة تقديـ الخدمة الصحية عف ا خريف .ككمثاؿ عمى ذلؾ  :خدمات
متكاممة أك مكاف انتظار مريا أك السجؿ الطبي المحكسب أك تقديـ كجبات ساخنة في القسـ
الداخمي أك متابعة الحاالت بالتميفكف أك التعميمات كاضحة كيمتزـ بيا أعضاء الفريؽ الصحي .
ككذلؾ زيارات المتابعة المنزلية كلعؿ أىـ ما يميز الخدمة الصحية ىك أنيا تختمؼ عف مثيبلتيا مف
الخدمات أك السمع إلى حد بعيد فطالب الخدمة يحصؿ عمى معمكمات عف الخدمة كمدل جكدتيا
مف مقدـ ىذه الخدمة "الطبيب في معظـ األحكاؿ ".كتختمؼ الخدمة مف شخص خر كتتبايف
المعمكمات حسب كؿ حالة ،كىذا ما يجعؿ مف الصعكبة بمكاف تقييـ مستكل جكدة الخدمة مف
قبؿ المستيمؾ سكاء قبؿ الحصكؿ عمييا أك حتى بعد الحصكؿ عمييا .فالمستيمؾ لمخدمة الصحية
ال يستطيع تحديد خصائص الخدمة التي يريد الحصكؿ عمييا بشكؿ مؤكد قبؿ أف يقرر شرائيا،
كفي معظـ األحكاؿ ال يستطيع تحديد خصائصيا بشكؿ مؤكد بعد شرائيا( درادكة)2002:15،
كتبقى جكدة الخدمة الصحية مف كجية نظر مستيمكيا حالة غير مؤكدة نظ ار لعدـ قدرة
المستيمؾ عمى التعرؼ عمى العبلقة السببية بيف استيبلؾ الخدمة الصحية كتأثيرىا عميو بشكؿ
عاـ .كالفارؽ ىنا ىك أف المستيمؾ يحصؿ عمى معمكماتو عف مستكل الجكدة مف خبلؿ استيبلؾ
الخدمة أك السمعة ،كتزداد درجة اإلدراؾ لدل المستيمؾ بحسب مصادر المعمكمات المتنكعة
كالتي غالبا ما تككف متاحة كمتنكعة ككذلؾ مف خبلؿ تكرار عمميات الشراء لمخدمة أك السمعة .
كيرل( ميجميف) أف المرضى غالبا ما يحكمكف عمى مدل كفاءة مقدمي الخدمات الصحية
مف خبلؿ تفاعميـ معيـ .كغالبا ما يككف ىذا الحكـ شخصيا كيعتمد عمى إدراؾ كمفيكـ المريض
لحاجاتو كمف كجية نظره أكثر مف اعتماده عمى معيار مكحد لمحكـ .كيعتقد الىكر أف ىذه
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االحتياجات الشخصية إذا ما تمت مقابمتيا بنجاح فإف ىذا يشير إلي جكدة الخدمة المقدمة .كيرل
أف الخدمة المتدنية الجكدة تنتج عف نقص في كفاءة مقدمي الخدمة أك عندما يفشؿ ىؤالء في
التكاصؿ بشكؿ فعاؿ مع المرضى .كيؤكد سكبؿ عمى أف االتصاؿ الجيد كالتفاعؿ بيف مقدـ
الخدمة كالمريض يحسف الناتج الحقيقي لعممية تقديـ الخدمة الصحية.
كما أف المريض عادة ما يستمد رضاه كقناعتو حكؿ الخدمة المقدمة لو أك يتكلد لديو
اإلحساس بالمنفعة مف خبلؿ كضعو الصحي بحد ذاتو كليس مف الرعاية الصحية كالخدمة
المقدمة ،فيك يقبؿ إجراء عممية جراحية ليس بقصد االستمتاع بيا كىي ليست تجربة سارة بأم
حاؿ مف األحكاؿ ،كلكنو يقبؿ عمييا ألنو يأمؿ أف يتحسف كضعو الصحي كالذم ىك بحد ذاتو
يشكؿ منطمقا لبلستمتاع بكافة فعاليات الحياة األخرل .مف ىنا يمكف القكؿ بأف الطمب عمى
الخدمة الصحية ىك طمب مشتؽ مف الطمب أك السعي إلى الصحة بحد ذاتيا ،كعميو فإنو يتكقع
مف النظاـ الصحي في أم مجتمع أف يعزز كيحسف المستكل الصحي لممستيمكيف .كلعؿ ىذا
يكضا أىمية اعتبار الناتج الصحي بحد ذاتو أساسا لمتقييـ عند تقييـ مستكل جكدة الخدمة كليس
الخدمة أك الرعاية الصحية .كينظر" دكف ابدياف" إلى مفيكـ الجكدة بشكؿ خاص في المجاؿ
الصحي عمى أنيا بناء اجتماعي إلى حد كبير " إنيا تمثؿ إدراكنا كتقييمنا لمصحة " كتكقعاتنا
لطبيعة كنكع العبلقة بيف مستيمؾ الخدمة كمقدميا ككذلؾ كجيات نظرنا في شرعية قكانيف كأنظمة
الرعاية الصحية .كيضيؼ دكف ابدياف ثبلث مداخؿ لتقييـ الجكدة كىي :
-

الييكؿ ،التركيب أك البناء.

-

العمميات.
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-

النتائج أك المخرجات.
كالتي تشكؿ ىيكبل نمكذجيا يمكف مف خبللو دراسة جكدة الرعاية الصحية .كيشير التركيب إلى

الخصائص الثابتة نسبيا لمقدـ الخدمة الصحية ،مصادره ،تجييزاتو كاعداداتو التنظيمية
كالفيزيائية ،كالحيز الذم يعمؿ مف خبللو .أما العمميات التي تشكؿ اليدؼ األكلي األساس األكؿ
لعممية تقييـ الجكدة ،مع األخذ بعيف االعتبار أف التقييـ يجب أف يستند إلى العبلقة بيف العمميات
كما يتبعيا مف تأثيرات عمى صحة األفراد كسعادتيـ داخؿ المجتمع .أما المخرجات فتشير إلى
التغير الحاصؿ في صحة مستيمؾ الخدمة في الكقت الحالي كالمستقبؿ كالذم يمكف أف يعزل إلى
ىذه الخدمة(حسني.)5:2004،

 3.3.2المراحل التاريخية لتطور الجودة الشاممة
أكرد الباحث في المقدمة ما يشير إلي أف الجكدة تمتد جذكرىا بعيدا لدرجة أف بعض الكتاب يرجع
بيا إلى سبعة آالؼ عاـ منكىان الىتماـ قدماء المصرييف بمعايير كمقاييس محددة لعمؿ النقكش
كأعماؿ الرسـ كالنحت كالدقة المتناىية في قطع الحجارة التي بنيت بيا األىرامات .كيعزك "جيمس
إيفانس" نجاح قدماء المصرييف إلى استخداميـ المتكازف كالمتناسؽ لطرؽ عمؿ كخطكات كاف
يجرم تطكيرىا بشكؿ مستمر باإلضافة إلى أدكات قياس دقيقة ألبعد الحدكد كتمثمت
باالتي(أحمد-: ) 4:2003،
-

مرحمة العصكر الكسطى أك ما قبؿ الثكرة الصناعية :كىي الفترة التي انتشرت فييا الحرؼ
كالتصنيع اليدكم مف خبلؿ كرش تصنيع بسيطة ،حيث كانت الرقابة عمى الجكدة تتـ بكاسطة
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صاحب الكرشة أك العامميف لديو .ككانت المعايير كالمقاييس المتبعة لقياس الجكدة بسيطة كغالبان
ما كاف يحددىا الزبكف حسب رغبتو.
-

مرحمة ما بعد الثكرة الصناعية :ظيرت في ىذه المرحمة المصانع كبدأت تحؿ محؿ كرش

التصنيع اليدكية ،كأصبحت المصانع تضـ أعدادان أكبر مف العامميف ،كشيدت ىذه المرحمة زيادة
كبيرة في حجـ اإلنتاج كارتفع مستكل الجكدة بشكؿ نسبي نظ انر الستخداـ ا الت .في ىذه المرحمة
برز دكر المشرفيف ككانت عممية التحقؽ مف جكدة العمؿ تقع ضمف مسئكلياتيـ ككاجباتيـ
الكظيفية
-

مرحمة اإلدارة العممية .ظير في ىذه المرحمة مفيكـ جديد أك فحص الجكدة ،كتـ إسناد ىذه
الميمة إلى مفتشيف مختصيف بالعمؿ الرقابي عمى الجكدة ،ككانت عممية التحقؽ مف الجكدة تركز

عمى إجراء المطابقة بيف معايير محددة بشكؿ مسبؽ ،مع جكدة المنتكج المحققة أك المنجزة ،لمتأكد
مف أف مستكل الجكدة المطمكب محافظ عميو باستمرار .ككاف اليدؼ ،مف عممية التحقؽ ىك
كشؼ االنحرافات أك األخطاء كمعرفة المسئكليف عنيا كمعاقبتيـ ،كىك ما سمي بالرقابة البكليسية
-

مرحمة الرقابة اإلحصائية :تميزت ىذه المرحمة باعتماد أسمكب العينات اإلحصائية كذلؾ نظ انر
لضخامة حجـ اإلنتاج في تمؾ المرحمة ،ككاف يتـ قبكؿ أك رفض اإلنتاج عمى ضكء نتائج فحص

العينات .كتعتبر شركة بيؿ األمريكية لمتمفكنات رائدة تأكيد الجكدة في التاريخ الحديث ،حيث قامت
بإنشاء قسـ لمفحص في شركة (كسترف إليكتريؾ) التابعة ليا في أكائؿ العشرينات.
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ككاف ليذا القسـ أث انر كبي انر في تحسيف جكدة منتجات شركة (بيؿ)  ،كىك ما حذا بالشركة في
كقت الحؽ إلى نقؿ مكظفي ىذا القسـ إلى ما صار يعرؼ بمختبرات بيؿ .تمثمت كاجبات ىذه
المجمكعة في تطكير نظريات كأساليب جديدة لمفحص مف أجؿ تطكير الجكدة كالمحافظة عمييا.
 4.3.2مرحمة تأكيد الجودة الشاممة في المجال الصحي
بدأ مفيكـ تأكيد الجكدة في أكاخر الخمسينات مف القرف الماضي ،كيقكـ ىذا المفيكـ عمى
فمسفة أف الكصكؿ إلى مستكل عالي مف الجكدة كتحقيؽ إنتاج بدكف أخطاء يتطمب رقابة شاممة
عمى كافة  -العمميات بدءان بمرحمة تصميـ المنتج حتى كصكلو إلى المستيمؾ النيائي .كتتطمب
ىذه الفمسفة تعاكف جيكد جميع اإلدارات المعنية بتنفيذ مراحؿ اإلنتاج المختمفة .كتحقيقان لشعار
اإلنتاج بدكف أخطاء يتبنى تأكيد الجكدة استخداـ ثبلثة أنكاع مف الرقابة ىي :
-

الرقابة الكقائية

-

الرقابة المحمية

-

.الرقابة البعدية

 5.3.2إدارة الجودة االستراتيجية في المجال الصحي
تميزت بداية السبعينات(أحمد )5:2003،مف القرف الماضي بتفكؽ كاسا لمشركات اليابانية
حيث تمكنت بمنتجاتيا ذات الجكدة العالية كاألسعار المعقكلة مف غزك األسكاؽ األمريكية
كاألكركبية ،كانتزاع حصص كبيرة في ىذه األسكاؽ ،عمى حساب الشركات الغربية .كفي ىذا
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السياؽ تشير إحدل اإلحصاءات التي أجرتيا شركة باكارد الصناعية لمحكاسيب في العاـ 1980
الختبار  300.000ذاكرة حاسكب اشترتيا مف ثبلث شركات أمريكية كثبلث أخرل يابانية إلى
ما يمي  190 ،ذاكرة مف بيف كؿ ألؼ ذاكرة أمريكية الصنع أثبتت فشميا عند التشغيؿ 270 ،
ذاكرة مف بيف كؿ ألؼ ذاكرة أمريكية الصنع أثبتت فشميا بعد  100ساعة تشغيؿ صفر ذاكرة مف
بيف كؿ ألؼ ذاكرة يابانية الصنع أثبتت فشميا في الحالتيف · .مف الممفت لمنظر أف اليابانييف
تعممكا مبادئ الجكدة بعد الحرب العالمية الثانية عمى أيدم ركادىا األمريكييف مثؿ( ديمنج)
ك(جكراف).
كطكركىا بثبات عمى مدار السنكات البلحقة لحقبة ما بعد الحرب مف خبلؿ نشر ثقافة
التطكير كالتحسيف المستمر أك ما يعرؼ بمصطما ) (Ki-zenبالمغة اليابانية) احمد.)3:2003،
كبدأت الشركات الغربية تستشعر ضراكة المنافسة اليابانية كخطرىا الذم بات ييدد كجكدىا،
فبدأت في إعادة حساباتيا بتنظيـ أعماليا بما يتبلئـ مع متطمبات الجكدة بمفيكميا الجديد .ككانت
IBMمف بيف الشركات التي نجحت في ىذا المجاؿ )احمد.)3:2003،
مف خبلؿ المداخؿ التالية :
 إرضاء الزبكف كتمبية ما يريد ،كما يتكقعو ،كاف الجكدة مسئكلية الجميع مف قمة اليرـ حتىالقاعدة.
 المطمكب تحقيؽ الجكدة في كؿ شيء داخؿ المنظمة كمرحمة إدارة الجكدة الشاممة يعتبر ىذاالمفيكـ امتدادا لمفيكـ اإلدارة االستراتيجية ،ثـ تطكيره باستمرار منذ أكاخر الثمانينات ،كحتى كقتنا
الحاضر ،كبات يشمؿ جكانب أكثر عمقان كأكثر شمكلية عف تمؾ التي شاعت في الثمانينات .
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 6.3.2أىداف إدارة الجودة الشاممة في القطاع الصحي
يمكف القكؿ(أحمد )5:2003،أف إدارة الجكدة الشاممة تسعى إلى إرضاء حاجات العميؿ
كمتطمبات كتحقيؽ رغباتو عمى أقصى حد كتخطيطيا بشكؿ دؤكب .كال يتأتى تحقيؽ ىذا اليدؼ
إال مف خبلؿ استراتيجية متكاممة تجعؿ أسمى أىدافيا ىك تحقيؽ مستكل جكدة عالي مف أجؿ
تحقيؽ أقصى درجة مف الرضا كالسعادة لدل العميؿ ،لضماف البقاء كاالستمرار كالتطكر ،كتشمؿ
االىداؼ)احمد: )6:2003،
-

فيـ حاجات ك رغبات العميؿ لتحقيؽ ما يريده

-

تكفير السمعة أك الخدمة كفؽ متطمبات العميؿ مف حيث الجكدة – التكمفة – الكقت –

االستم اررية.
-

التكيؼ مع المتغيرات التقنية ك االقتصادية كاالجتماعية بما يخدـ تحقيؽ الجكدة المطمكبة.

-

تكقع احتياجات ك رغبات العميؿ في المستقبؿ كجعؿ ذلؾ عمبلن مستم انر.

-

جذب المزيد مف العمبلء ك المحافظة عمى العمبلء الحالييف.

-

التميز في األداء ك الخدمة عف طريؽ التطكير ك التحسيف المستمريف لممنتج أك الخدمة ك

جعؿ الكفاءة اإلنتاجية بشكؿ عاـ عالية في ظؿ تخصيص التكمفة إلى أدنى حد ممكف ،لكف ليس
عمى حساب الجكدة ،بؿ مف خبلؿ ترشيد اإلنفاؽ.
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 7.3.2إدارة الجودة الشاممة كنموذج إداري
ينظر بعض الكتاب ك الباحثيف (أحمد ) 4 :2003،إلى إدارة الجكدة الشاممة عمى أنيا
نمكذجان إداريان جديدان شأنو في ذلؾ شأف النماذج اإلدارية التي سبقتو في حيف يرل بعضيـ أف
إدارة الجكدة الشاممة ما ىي إال امتداد لمنمكذج التقميدم لئلدارة .ك عمى الرغـ مف كجكد عبلقة
تتمثؿ في بعض أكجو الشبو مع النماذج اإلدارية التي سبقت نمكذج إدارة الجكدة الشاممة ،إال أف
الفرؽ بيف ىذا النمكذج كالنمكذج اإلدارم التقميدم يطغى عمى تمؾ العبلقة.
كمف كجية نظر الباحث فانو يرل اف الجكدة الشاممة ال تعني اف العممية االدارية ىي عممية
خاصة بالمديريف كرؤساء االقساـ  ،بؿ ىي عممية تشمؿ كؿ العامميف  ،كيعتبر كؿ شخص
ت
مسؤكال عف عممو كتطكيره كتحسينو كاتقانو امتثاال لقكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى "الِذم َخمَ َ
ؽ اْل َم ْك َ
َح َسف َع َمبلن َكى َك اْل َع ِزيز اْل َغفكر "صدؽ اهلل العظيـ (،،سكرة الممؾ ،آية رقـ )2
َكاْل َح َياةَ لَِيْبم َكك ْـ أَيُّك ْـ أ ْ
فبل بد اف تشمؿ الجكدة جميع المنتسبيف لممؤسسة كتشمؿ جميع المستكيات  ،كنظ ار لممنافسة
الشديدة بيف المستشفيات فإنيا في حاجة ماسة كضركرية التباع اسمكب الجكدة ادارة الشاممة لتقدـ
خدمة صحية جيدة  ،فالجكدة الشاممة ىي معيار الكماؿ الذم يجب ممارستو في كؿ االكقات
كىي ىدؼ يمكف قياسو كليس احساس مبيـ .كالجكدة ىي:
القياـ بأداء العمؿ بإتقاف كعمى الكجو المطمكب كالمقبكؿ كبأسمكب ابداعي كتشاركي ليصب ذلؾ
كمو في كفة المؤسسة لمنيكض بيا كتطكيرىا كاكسابيا ميزة تنافسية يجعميا رائدة في مجاليا.
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المبحث الثاني  :القيادة التحويمية
مقدمة-
مف الجدير بالذكر اف نتعرؼ عمى اىمية القيادة مف حيث انيا الصمة بيف العامميف كخطط العمؿ
في المؤسسات كربط العامميف برؤية المؤسسة ارتباط كثيقا نابع مف ايماف العامميف في المؤسسة
إليمانيـ بقدرة القيادة عمى تدعيـ القكل االيجابية كتقميص الجكانب السمبية قدر االمكاف حيث اف
القيادة التحكيمية تتمتع بمككنات تجعميا قادرة عمى ذلؾ .كليا مككناتيا(:

حسف17 : 2004،

)االساسية االربعة كىي
الكاريزما :كىي العنصر العاطفي لمقيادة كمف خبلليا يتصرؼ القادة بشكؿ جيد ،مما يجعميـ قدكةحسنة في نظر المرؤكسيف كبالتالي يزداد إعجاب المرؤكسيف بيـ كتككف لدييـ رغبة شديدة في
محاكاتيـ .ىؤالء القادة عادة ما يممككف سمات كمستكيات معنكية كأخبلقية عالية  ،مما يغرس
االحتراـ العميؽ تجاىيـ مف قبؿ المرؤكسيف الذيف يضعكف الثقة الكاممة فييـ.
الحافز اإل ليامي :ىذا العنصر يصؼ القادة الذيف يممككف القدرة عمى التكاصؿ الفعاؿ معالمرؤكسيف ،مف خبلؿ طرح تكقعات عالية كاثارتيـ كذلؾ عف طريؽ التحفيز ليصبحكا ممتزميف
كجزاء مف الرؤية المشتركة لممنظمة .كعمميا ،يستخدـ القادة الرمكز كالنداءات العاطفية حتى
تنصب كتتركز جيكد المجمكعة في تحقيؽ نتائج أفضؿ مما ىك متكقع.
اإلثارة الفكرية :كتعرؼ بأنيا القيادة التي تثير كتحفز المرؤكسيف عمى اإلبداع كاالبتكار ،كماتقكدىـ إلى تحدم معتقداتيـ كقيميـ مثمما ىي كذلؾ بالنسبة إلى القائد كالمنظمة .ىذا العنصر
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القيادم يحفز كيدعـ المرؤكسيف لتجربة طرؽ جديدة غير تقميدية كبالتالي تطكير طرؽ إبداعية
كمبتكرة لمتعامؿ مع قضايا المنظمة .كما تشجع اإلثارة الفكرية المرؤكسيف عمى التفكير التمقائي
في األشياء كالمشاركة الحذرة في حؿ المشاكؿ.
االعتبار الفردي :يركز ىذا العنصر بشكؿ خاص عمى احتياجات األفراد إلى اإلنجاز كالنمكالكظيفي .فيحرص القادة عمى تكفير فرص تعميمية يصحبيا التدريب كاالستشارة مع أخذ الفركؽ
الشخصية كاحتياجات المرؤكسيف المختمفة بعيف االعتبار؛ إنيـ يسعكف إلى مساعدة المرؤكسيف
حتى يككنكا في كامؿ فعاليتيـ .كقد يستخدـ ىؤالء القادة تفكيض الصبلحيات لمساعدة المرؤكسيف
في النمك الكظيفي مف خبلؿ مكاجية كتجربة بعض التحديات.
فالقيػػادة ىػػي عمػػـ كفػف شػأنيا فػي ذلػؾ شػأف اإلدارة ،كأنػػو مػػا مػف شػؾ فػي أف نجػػاح رسػـ الخطػػط
كصػػناعة السياسػات اإلداريػة ككضػعيا فػي مكضػع التنفيػذ ال يمكػف أف يكػكف إال بتكجيػو القيػادات
اإلداريػة الحكيمػة كرقابتيػا ،بالدكلة فالقيػادة الناجحػة أسػاس ضػركرم ألم تنظػيـ ابتػداء باألسػرة
كانتيػاء  .كتعتبػر القيػادة مػف أىػـ ظػكاىر التفاعػؿ االجتمػاعي  ،ألف القػادة يقكمػكف بػدكر رئػيس
فيػو إذ يػؤثركف فػي تكجيػو نشػاط الجماعػة كفػي مػدل إنتاجيػا كالػركح السائدة بيف أفرادىا.
كتعد القيادة ظاىرة اجتماعية ذات جذكر عميقة تتصػؿ بطبيعػة اإلنسػاف كت ارثػو الثقػافي كمشػاركتو
لمػف حكلػو فػي مجتمعو ،كالقائد اإلدارم ىك الذم يقكد التنظيـ كيحقؽ فيو التنسيؽ بيف كحداتػو
كأعضػائو .كالقائػد اإلدارم النػاجا أك المدير القائد ىك الذم يجعؿ إدارتو أكثر ديناميكية كحركية
كتبػرز أىميػة القائػد مػف أنػو يقػع عميػو العػبء األكبػر فػي تحقيؽ أىداؼ المنظمة ،فالقيادة بشكؿ
عاـ تعني القػدرات كاإلمكانػات االسػتثنائية المتػكفرة فػي الشػخص المكجػكد فػي مكقع القيادة كالتي
مف خبلليا يستطيع تكجيو تابعيو كالتأثير فييـ ابتغاء تحقيؽ اليدؼ .
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كيمكف تصنيؼ القيادة إلى القيادة الرسمية  :كىي القيادة التي تمارس مياميا كفقا لمنيج التنظيـ
(أم المكائا ك القكانيف) التي تنظـ أعماؿ المنظمة ،فالقائد الذم يمارس ميامو مف ىذا المنطمؽ
تككف سمطاتو ك مسؤكلياتو محددة مف قبؿ مركزه الكظيفي كالقكانيف ك المكائا المعمكؿ بيا،
فالقيادة الغير رسمية ىي تمؾ القيادة التي يمارسيا بعض األفراد في التنظيـ كفقا لقدراتيـ ك
مكاىبيـ القيادية كل يس مف مركزىـ ككضعيـ الكظيفي ،فقد يككف البعض منيـ في مستكل اإلدارة
التنفيذية أك اإلدارة المباشرة إال أف مكاىبو القيادية ك قكة شخصيتو بيف زمبلؤه كقدرتو عمى
التصرؼ ك الحركة ك المناقشة ك اإلقناع يجعؿ منو قائدا ناجحا ،فيناؾ الكثير مف النقابييف في
بعض المنظمات يممككف مكاىب قيادية تشكؿ قكة ضاغطة عمى اإلدارة في تمؾ
المنظمات(عميكة.) 46: 2001،

القيادة التحويمية1.2.2
مفيوم القيادة التحويمية:
مف األنماط القيادية التي أفرزىا التقدـ العممي كالتطكر التقني نمط القيادة التحكيمية كالذم مف
أىـ ما يميزه قدرتو العالية عمى قيادة المنظمة في مكاجية التحديات كالتطكرات الحديثة مف خبلؿ
التأثير في سمككيات المرؤكسيف كتنمية قدراتيـ اإلبداعية عف طريؽ فتا المجاؿ ليـ كتشجيعيـ
عمى مكاجية المشاكؿ كالصعكبات التي تكاجو منظماتيـ(اليبلؿ .)16 :2003 ،
لقد اىتـ الباحثكف في مجاؿ اإلدارة كالقيادة في فترة الثمانينيات كالتسعينيات مف القرف
العشريف بالطرؽ كاألساليب التي تساعد القائد عمى تطكير المنظمة  ،كبعث حياة جديدة فييا ،
كقد كانت نقطة االنطبلؽ لتحقيؽ ذلؾ لدل العديد منيـ  ،ىي أعماؿ "ماكجركجر بيرنز" كالقيادة
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عند "بيرنز" تفيـ عمى أساس أنيا " عممية يسعى مف خبلليا كؿ مف القائد كالتابعيف إلى رفع كؿ
منيما األخر إلى أعمى مستكيات الكاقعية كاألخبلقية(اليبللي.) 15 :2001،
يعد مفيكـ القيادة التحكيمية مف المفاىيـ الحديثة في الفكر اإلدارم حيث ظير في أكاخر
السبعينيات م ف القرف الماضي عمى يد بيرنز في كتابو "القيادة" ،كالذم أكد فيو بيرنز عمى أف أحد
الرغبات العالمية الممحة في العصر الحالي تتمثؿ في الحاجة الشديدة إلى قيادة ابتكاريو مؤثرة
تحؿ محؿ القيادة التقميدية كالتي تعتمد عمى تبادؿ المنفعة ،كمف ثـ فيي عبلقة غير ثابتة كغالبان
ال تستمر طكيبلن (العمرم.) 27 : 2004 ،
كتعتبر القيادة التحكيمية اليكـ مف أكثر النظريات القيادية شيرة لتحكيؿ المنظمات ،كىي النكع مف
القيادة الذم تحتاجو منظمات اليكـ ذات التغير المتسارع ،فيي تقكـ عمى إحداث تغييرات جذرية
عف طريؽ إقناع المرؤكسيف لمنظر إلى ما ىك أبعد مف مصالحيـ الذاتية مف أجؿ الصالا العاـ
لممنظمة ،كتكسيع اىتماماتيـ كتعميؽ مستكل إدراكيـ كقبكليـ لرؤية كأىداؼ المنظمة عف طريؽ
التأثير الكارزماتيكي ،كاالىتماـ الفردم ،كالتشجيع اإلبداعي(العامرم.)15: 2002 ،
كقد ظمت نظرية القيادة التحكيمية التى قدميا "بيرنز" محؿ دراسة كاختبار عمى مدار العقديف
الماضييف  ،كتـ دراسة المفاىيـ كالتراكيب التي تتشكؿ منيا النظرية في مؤسسات غير تربكية قبؿ
كثير مف العمماء كالباحثيف  ،نذكر منيـ " تيكي "ك" ديفانا قاـ ىؤالء كغيرىـ بدراسة القيادة
التحكيمية كالقيادة اإلجرائية عند "بيرنز" كأجركا الكثير مف التعديبلت عمييا (اليبللي: 2001 ،
.) 23-19
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كقد ركز بيرنز عمى القيادة التحكيمية التي يسعى القائد مف خبلليا إلى الكصكؿ إلى الدكافع
الكامنة كالظاىرة لدل المرؤكسيف التابعيف كقد ذكر (اليبللي )19 : 2001،أف القيادة قد شيدت
تطك انر ممحكظا مف خبلؿ إسيامات باس عندما تطكر كضع نظرية منيجية لمقيادة التحكيمية،
ككضع ليا نماذج كمقاييس لقياس عكامؿ السمكؾ القيادم كىك ما يعرؼ بمقياس Multifactor
) (MLQ

Leadership Questionnaireالذم تضمف ثبلثة عناصر لمقيادة التحكيمية ىي

الكاريزما كالتشجيع اإلبداعي كاالىتماـ بالفرد .ثـ أضاؼ باس في عاـ  1990أطمؽ عميو الدافعية
المستكحاة كفي عاـ  1993قدـ كؿ مف( باس) ك(أفكليك) نمكذج أكثر حداثة لمقيادة التحكيمية
كاإلجرائية ،يتضمف سبعة عناصر :ثبلثة منيا تحدد القيادة اإلجرائية ،كاألربعة األخرل تحدد
القيادة التحكيمية.
أوالً :القيادة التحويمية في المغة:
كرد مفيكـ التحكيؿ في لساف العرب عمى النحك التالي بتشديد الكاك ،أم بصير بتحكيؿ األمكر،
كتحكؿ عف الشيء :زاؿ عنو إلى غيره كتحكؿ مف مكضع إلى مكضع كحاؿ الشيء نفسو يحكؿ
حكالن بمعنييف :يككف تغييرا ،كيككف تحكالنن أما في االصطبلح  :فمـ يتفؽ الباحثكف عمى تعريؼ
محدد لمقيادة التحكيمية كيعكد السبب في ذلؾ الختبلؼ الفمسفات ككجيات النظر حكؿ القيادة
التحكيمية حيث تعتبر مف المفاىيـ الحديثة في اإلدارة ،األمر الذم نتج عنو تعدد التعريفات .
كربما تعكد ىذه االختبلفات إلى غمكض المصطما كما يعنيو بالنسبة لكؿ باحث كعمى الرغـ مف
تمؾ االختبلفات فقد اتفقكا جميعا عمى ضركرة األخذ بيذه النظرية كمف أىـ تعريفات (اليبللي،
 )11:2001كما ذكرىا كىي التي تناكلت القيادة التحكيمية:
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كالذم ينص عمى أنيا "القيادة التي تساعد عمى إعادة النظر في الرؤية المتصمة باألفراد
كميماتيـ كأدكارىـ ،كتعمؿ عمى تجديد التزاميـ ،كتسعى إلعادة ىيكمية النظـ كبناء القكاعد العامة
التي تسيـ في تحقيؽ غاياتيـ.
يقكؿ رشيد القيادة التحكيمية ىي عممية تسعى إلى حفز التابعيف مف خبلؿ جعميـ يتطمعكف إلى
مثؿ كقيـ سامية بدال مف التركيز عمى المصالا الذاتية  .كالقادة التحكيميكف ىـ في المقاـ األكؿ،
ككبلء لمتغيير  ،فيـ يمتمككف رؤية مقنعة كصكرة متكاممة لما ستككف عميو المنظمة في المستقبؿ
 ،أك لما ينبغي أف تككف عميو  .كىذه الرؤية تقكد سمككيـ كق ارراتيـ ك تمثؿ إطا ار مرجعيا
لنشاطاتيـ في المنظمة ( رشيد .)474 :2004 ،
كتعني القيادة التحكيمية  -حسب تعريؼ " بيمبيني" استخداـ القائد لعنصر الجاذبية كالصفات
الشخصية ذات العبلقة ،ليرفع مف التطمعات كيحكؿ األفراد كالنظـ ألنماط مف األداء ذات مستكل
عاؿ.
فالقيادة التحكيمية ىي قيادة إيحائية تؤثر عمى األفراد ليقدمكا عطاء يفكؽ التكقعات كالذم يككف
غالبان ما يتـ في حاالت التغيرات التنظيمية الكبيرة .ك تقكـ القيادة التحكيمية عمى مفاىيـ ذات
أصكؿ راسخة مثؿ :األمانة ،كاالستقامة الشخصية ،كضع اعتبار لمقيـ االجتماعية كالمينية
كااللتزاـ الحقيقي بيا ،كاحتراـ الفرد كالتفاعؿ مع ا خريف؛ فالقائد التحكيمي يممؾ الرؤية ،الجاذبية،
القدكة ،التمكيف ،التحفيز ،كاالستقامة (ضرار ) 1995 :286،كيرل اليكارم أف القيادة التحكيمية
تعني مدل سعي القائد اإلدارم إلى االرتقاء بمستكل مرؤكسيو مف أجؿ اإلنجاز كالتطكير الذاتي
كالعمؿ عمى تنمية كتطكير الجماعات كالمنظمة ككؿ (اليكارم.) 31 : 1996،
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أما مؤتمف فقد نظرت إلى القيادة التحكيمية عمى أنيا " تتضمف قيادة التغيير ،قيادة الجيد
المخطط كالمنظـ لمكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة لمتغيير مف خبلؿ التكظيؼ العممي
السميـ لممكارد البشرية كالمادية كالفنية المتاحة لممؤسسة التعميمية " كينظر ليا( ككنجر) عمى أنيا
تمؾ القيادة التي تتجاكز تقديـ الحكافز مقابؿ األداء المرغكب إلى تطكير كتشجيع المرؤكسيف فكريان
إبداعيان كتحكيؿ اىتماماتيـ الذاتية لتككف جزء أساسيا مف الرسالة العميا لممنظمة.
).(Conger,2002:47
كأشار( فيرىكلـ) إلى أف القيادة التحكيمية تستخدـ اإللياـ ،كالرؤل المشتركة ،كالقيـ ،لرفع القائد
كالمرؤكسيف إلى أعمى مستكيات التفكير ،كالتحفيز ،كرفع الركح المعنكية؛ فالقيادة ىنا تدفع األفراد
إلى مضاعفة جيكدىـ المبلئمة لتحقيؽ األىداؼ .
ثانيان :عناصر القيادة التحكيمية في العاـ  1993قدـ "باس" باالشتراؾ مع "أفيميك " نمكذجا أكثر
حداثة لمقيادة التحكيمية يتضمف أربعة عناصر تحدد القيادة التحكيمية كذلؾ عمى النحك التالي :
(اليبللي.) 20 :2001 ،
 الجاذبية التأثير المثالي  :كتشير إلى أف القائد يحظى بدرجة عالية مف االحتراـ كالثقة مف قبؿتابعيو  ،كتيتـ بصفة أساسية بتطكير رؤية جديدة تعد نمكذجا لممثؿ كالسمككيات المشتركة.
كقد سماىا (رشيد ) 475 :2004،عمى أنيا الميابة ،كيمثؿ قدرة القائد عمى بناء الثقة فيو
كتقديره مف قبؿ أتباعو  ،األمر الذم يشكؿ األساس لقبكؿ التغيير الشامؿ في المنظمة .كبدكف
ىذه الثقة في دكافع القائد كمقاصده  ،فإف أم محاكلة إلعادة تكجيو المنظمة قد تفضي الى
مقاكمة كبيرة  .إذ يمكف لممرء أف يقكد ا خريف إذا جعميـ مستعديف إلتباعو  ،كمثؿ ىؤالء القادة
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يشكمكف قدكة حسنة ألتباعيـ ؛ ألنيـ يعممكف األشياء الصحيحة ،كيكاجيكف المكاقؼ الصعبة
،كيظيركف سمككا أخبلقيا رفيعا ،كثقة بالذات  ،كعزيمة  ،كبعد نظر.
-

االستثارة العقمية(الفكرية)  :كفييا ييتـ القادة بتشجيع األتباع عمى أف يجعمكا الطرؽ التييؤدكف بيا األشياء محؿ تساؤؿ  ،كأف يبتعدكا عف الماضي كيحددكا الحقائؽ التي يؤمنكف بيا

بكضكح  ،كمف ثـ فيي تشير إلى المكقؼ الذم يستثير فيو القادة جيكد أتباعيـ كي يككنكا
مبدعيف مبتكريف (اليبللي )20:2001 ،كقد سماىا ( رشيد )476 : 2003،الحفز الفكرم ،
فالقادة التحكيميكف يحفزكف أتباعيـ عمى المبادرة كاالبتكار كاإلبداع ،مف خبلؿ تشجيعيـ عمى
مساءلة المسممات في العمؿ  ،كتحفيز التغيير في أسمكب التفكير بالمشكبلت القائمة  ،كتناكليا
بطرؽ جديدة ؛ كالنظر إلييا مف زكايا عديدة  .كىكذا يمكف إطبلؽ الطاقات الخبلقة  ،كتكسيع
ا فاؽ  ،كالحصكؿ عمى أفكار جديدة كمبدعة لحؿ المعضبلت مف قبؿ األتباع.
كالدافعية المستكحاة(الحفز اإلليامي ) كفييا يككف القادة عبارة عف رمكز لزيادة الكعي كالفيـ
باألىداؼ المرغكبة المتبادلة ،حيث إف أفعاليـ تؤثر في األتباع كتدفعيـ إلى تمثؿ خطكاتيـ.
كقد سماىا (رشيد )475: 2003،الحفز المميـ  ،كيتضمف إلياـ األتباع  ،كاستثارة ىمميـ
،مف ذكاء الحماس ك لدييـ نحك اإلنجاز  ،كذلؾ مف خبلؿ تقديـ رؤية مقنعة لممستقبؿ  ،مع
اظيار التفاؤؿ كالحماس في العمؿ كتكفير نكع مف التحدم كالمعنى في عمؿ األتباع  ،كاستثارة
ركح الفريؽ لدييـ كاإلشادة بالنتائج اإليجابية.
 االعتبار الفردي  :كفيو يتـ التعامؿ مع األتباع بطرؽ مختمفة تراعي االعتبارات الفردية ،كلكف بعدالة كىي االىتماـ الفردم  ،ينبغي لمقائد أف يبلحظ رغبات أتباعو كحاجاتيـ  ،كيحمميا ،
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كيتنبأ بيا ،دكف أف يشعرىـ أنيـ مكضع لممبلحظة  ،كبالتالي يككؿ الميمات إلييـ كفقا
لخصائصيـ كاستعداداتيـ الشخصية عبلكة عمى أنو يضطمع بدكر المكجو كالمعمـ ليـ.
 ثالثا :أنماط القيادة التحكيميةن يرل "بيرنز" أف ىناؾ عدة أنماط لمقيادة التحكيمية ،تتضمف(اليبللي.) 26 : 2000،
 -1القيادة العقبلنية
 -2القيادة اإلصبلحية
 -3القيادة الثكرية
 - 4القيادة البطكلية
 - 5القيادة األيديكلكجية
كعمى الرغـ مف التداخؿ بيف ىذه األنماط كعدـ كجكد ما يمكف أف يطمؽ عميو بالحدكد القاطعة
فيما بينيا  ،يمكف تناكؿ بعضيا بشيء مف التفصيؿ بغرض إلقاء مزيد مف الضكء عمييا  ،كذلؾ
عمى النحك التالي:
القيادة العقالنية وىي -:

مصطما عقمي في ىذا اإلطار يستخدـ لئلشارة إلى تبنى أفكار

كمعارؼ كقيـ معينة كما كغايات تتجاكز الحاجات العممية السريعة ،كاألىداؼ كالتي يتناكليا
بشكؿ نقدم قيـ  ،فالشخص الذم يتعامؿ مع األفكار كالبيانات التحميمية كحدىا أما الذم يتعامؿ
مع األفكار المعيارية فيعد معمـ كأما الشخص الذم يتعامؿ مع نكعية األفكار كيعمؿ عمى التكحيد
بينيا مف خبلؿ تصكر منظـ فيعد عقبلنيان  ،كالقائد العقبلني ىك ذلؾ الشخص الذم تتكافر لديو
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القدرة عمى تغيير المجتمع مف خبلؿ تقديمو ألفكار كنظريات جديدة  ،كتعد القيادة العقبلنية قيادة
تحكيمية ألنيا تؤدل إلى تغيير األفكار كالفمسفة ( اليبللي. )26 :2001،
القيادة االصالحية :
تمعب الميارات االساسية دك انر استثنائيا كتعد قيادة الحركات اإلصبلحية أكثر أنماط القيادة تطمب
بسبب الحاجة إلى تأييد فإنيا تعد حقيقان مف القكل التي تؤثر عمى األتباع إلحداث تغيير ذم
مغزل في الكضع القائـ ،كلكي يككف الشخص قائدان فعميو فقط السير بالتدريج كلكف إلى أف تككف
لديو أيضا الرغبة في إصبلح المجتمع أك عمى األقؿ جانب منو كمف القيادة التحكيمية فقد ال
يستطيع القائد االصبلحي كعمى الرغـ مف أف القيادة اإلصبلحية تشكؿ جزء تحقيؽ تغيير
اجتماع ي ممحكظ ،كغالبا ما يحدث ذلؾ بسبب تقبمو لمبناء االجتماعي كالسياسي الذم يعمؿ عمى
مف تقع عميو القيادة التحكيمية كاإلجرائية فيي تحكيمية في ركحيا كاجرائية مف خبلليا ،ىذا
باإلضافة إلى أف اإلصبلح عممية إجراءاتيا كنتائجيا تحتاج لكقت ،كما أنيا ال تسعى مف حيث
الجكىر ك المكجكدة (اليبللي.) 15 :2007،
إذا رجعنػ ػػا كراء إلػ ػػى الفك ػ ػػر اليكن ػ ػػاني كالبلتين ػ ػػي كنقطػ ػػة انطػ ػػبلؽ لتحدي ػ ػػد معنػ ػػى القي ػ ػػادة  ،لكجػ ػػدنا
أف كمم ػ ػػة قيػػادة مشػػتقة مػػف الفعػػؿ "يفعػػؿ أك يقػػكـ بميمػػة مػػا" .كذلػػؾ كمػػا ذكػػر "آرنػػدت ألف
الفعػػؿ اليكناني بمعنى يبدأ أك يقكد أك يحكـ  ،يتفؽ مع الفعؿ البلتينػي كمعنػاه يحػرؾ أك يقػكد
ككػاف االعتقػاد السػائد فػي الفكػريف يقػكـ عمػى أف كػؿ فعػؿ مػف األفعػاؿ السػابقة ينقسػـ إلػى جػزأيف:
بدايػة يقػكـ بيػا شػخص كاحد ،كميمة أك عمؿ ينجزه آخركف .كذىب "آرندت " إلى أف العبلقة بيف
القائد كاألتباع تنقسـ إلى كظيفتيف متباينتيف :كظيفة إعطاء األكامر كىي مف حؽ القائد  ،ككظيفة
تنفيذ األكامر كىي كاجبة عمى أتباعو (حسف.) 18 : 2004 ،
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كاستنتاجا مف ىذا التحميؿ يخمص "آرندت" إلى أف كممػة "قيػادة" كانػت تنطػكم عمػى عبلقػة
اعتماديػة متبادلػة بػيف مػف يبػدأ بالفعػؿ  ،كبػيف مػف ينجػزه  -كأف ىػذه العبلقػة يترتػب عمييػا تمثيػؿ
دكريػف متبػاينيف ،يمثػؿ الػدكر األكؿ :مػف يتػكلى القيػاـ بالعمػؿ كىػك القائػد – ككظيفتػو إعطػاء
األكامػر ،كىػذا حػؽ مقصكر عميو.
كيمثؿ الدكر الثاني :مف ينجزكف العمؿ – كىـ األتباع – ككظيفتيـ تنفيذ األكامر كىذا كاجػب
عمػييـ .كأف قكة كمقدرة مف يبدأ بالفعؿ – كىك القائد -تتجسػد فػي ركح المبػادرة بالفعػؿ ،كالمخػاطر
التػي يتحمميػا فػي سػبيمو أكثر مف تجسدىا في إنجازه ليذه الميمة (حسف.)18 :2004 ،
كيرجػع ( حسػف ) 20: 2004،إلػى ( القريػكتي ) قكلػو أف مفيػكـ القيػادة يقصػد بػو قػدرة تػأثير
شػخص مػا عمػى ا خريف ،حيث يجعميـ يقبمكف قيادتو طكاعية كدكنما إلػزاـ قػانكني  ،كذلػؾ
العتػرافيـ التمقػائي بقيمػة القائػد فػي تحقيػؽ أىدافيـ كككنو معب ار عف آماليـ كطمكحاتيـ مما يتيا
لو القدرة عمى قيادة الجماعة بالشكؿ الذم يريده.
كتعػرؼ القيػادة اإلداريػة بأنيػا" النشػاط الػذم يمارسػو القائػد اإلدارم فػي مجػاؿ اتخػاذ إصػدار القػرار
أك إصػدار األكامر ك اإلشراؼ اإلدارم عمى ا خريف باستخداـ السمطة الرسمية كعف طريؽ
التأثير كاالستمالة بقصد تحقيؽ ىدؼ معػيف" ،فالقيػادة اإلداريػة تجمػع فػي ىػذا المفيػكـ بػيف
اسػتخداـ السػمطة الرسػمية كبػيف التػأثير عمػى سػمكؾ ا خػريف ك استمالتيـ لمتعاكف لتحقيؽ اليدؼ
(عميكة.) 45 :2001 ،
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أىـ أسس القيادة اإلدارية :كما يراىا (حسف )38 :2004،كىي حسب االتي
 - 1إعطاء المرؤكسيفن قد انر أكبر مف الحرية في كضع خطة العمؿ كتحديد األىداؼ.
 - 2الحفاظ عمى تماسؾ الجماعة كتضامنيا كقكة بنائيا.
 -3القيادة المتمركزة حكؿ الجماعة.
كل مقيادة دكر اجتماعي رئيس يقكـ بو القائػد أثنػاء تفاعمػو مػع غيػره مػف أفػراد الجماعػة ،كيتسػـ
ىػذا الػدكر بػأف مػػف يقػػكـ بػػو يكػػكف لػػو القػػكة كالقػػدرة عمػػى التػػأثير ف ػ م ا خ ػريف كتكجيػػو سػػمككيـ
االجتمػػاعي فػػي سػػبيؿ بمػػكغ ىػػدؼ الجماعة ( .حسف )21 : 2004 ،كبيذا يتضا أف القيادة
ىي " عممية تأثير عمى سمكؾ ا خريف لمكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المشتركة ك المرغكبة".
أىمية القيادة التحويمية2.2.2
مف خبلؿ التعريفات السابقة لمقيادة ،يمكف تكضيا أىمية القيادة باعتبارىا ضػركرة فػي كػؿ
المنظمػات سكاء أكػاف نكع النشاط الذم تمارسو .كتتمثؿ ىذه األىمية في تأدية القيادة مف تحفيز
المرؤكسيف كتكجيييـ كتكحيد جيػكدىـ مػف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرجكة إذ أف أساس كجكد
المنظمات مرتبط بتحقيؽ أىداؼ معينة ،لذا فإف كجكد القيادة السميمة دكرىػا فػي تكضػيا ىػذه
األىػداؼ لممرؤكسػيف ،كال شػؾ ليا أىميػة كبيػرة ،كذلػؾ مػف خػبلؿ القػدرة عمػى القيػاـ بيػذه الميمػة،
كالمحافظة عمى التكازف في تحقيؽ ىذه األىداؼ ،كتقميص التعارض بينيا بالتكفيؽ بيف المكاقؼ
كبيف إشباع الحاجات كمتطمبات التنظيـ ،كقدرة القيادة عمى مكاجية المشكبلت المترتبة عمى تنكيع
األىداؼ التنظيمية كتعقدىا.
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أيضان تتجمى أىمية القيادة أنيا تقكـ بدكر أساسي في كافػة جكانػب العمميػة اإلداريػة ،فتجعؿ
اإلدارة أكثػر فعالية كىي تعمؿ كأداة محركة ليا لتحقيؽ أىدافيا كما أصبحت القيادة المعيار الذم
يحدد عمى ضكئو نجاح أم تنظيـ إدارم (كنعاف.) 111: 1999،
تأخذ القيادة بيذا المنحنى أبعاد تنظيمية إنسانية مشتركة تشػكؿ فػي مجمميػا كازعان اجتماعيا
كأىداؼ مػردكدان كميان لمعممية اإلدارية ،إذ ال يمكف تكقع نجاح أم عمؿ إدارم بدكنو ،بؿ إف القيادة
الناجحة مصدر لنجاح المنظمة ،ألف كؿ عمػؿ فػي اإلدارة يتطمػب شخصػية تسػتكعب مختمػؼ
مككنػات المنظمػة ،كتسػتثمر ذلػؾ االسػتيعاب بالدرجػة التػي تتػيا االستفادة القصكل مف تمؾ
المككنات (القحطاني )119: 2001،مما سبؽ ،يمكف القكؿ أف أىمية القيادة تبرز بشكؿ خاص
في الجانب اإلنسػاني لػئلدارة مػف خػبلؿ مسػؤكليات القائد في تطكير العبلقات اإلنسانية القائمة
عمى التفاىـ المتبادؿ بينو كبيف مرؤكسيو ،كاحتراـ المرؤكسيف في مناقشة امكر تمس شؤكنيـ
كتقبؿ اقتراحاتيـ القيمة كنعػاف ( ) 108:1992كعميو تكمف أىمية القيادة في:
 تعد أّنيا حمقة الكصؿ بيف العامميف كبيف خطط المؤسسة كتصكراتيا المستقبمية. أّنيا البكتقة التي تنصير داخميا كافة المفاىيـ كاالستراتيجيات كالسياسات. أّنيا عممية تدعيـ القكل اإليجابية في المؤسسة كتقميص الجكانب السمبية قدر اإلمكاف. قدرتيا عمى السيطرة عمى مشكبلت العمؿ ليا ،كح كحسـ الخبلفات كالترجيا بيف ا راء. قدرتيا عمى تنمية األفراد كتدريبيـ كرعايتيـ باعتبارىـ أىـ مكرد لممؤسسة قدرتيا عمى مكاكبة المتغيرات المحيطة كتكظيفيا لخدمة المؤسسة -قدرتيا عمى تسييؿ عممية تحقيؽ األىداؼ المرسكمة لممؤسسة
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 3.2.2أبعاد القيادة التحويمية
أكضا (العساؼ )2 :2000،اف أبعاد القيادة التحكيمية ىي في النقاط االتية:
 التأثير المثالي  :كيعني إظيار مشاعر احتراـ االخريف  ،كبناء الثقة المتبادلة كالثقة في رسالةالمؤسسة ،بما يعكس مقدرة القائد عمى تحقيؽ أىاؼ المؤسسة كرسالتيا ،كتعني قياـ القائد بإيصاؿ
القيادة عف بناء الثقة كمعرفة جكانبّ االىتماـ باحتياجات العامميف معو.
 التمكين :أم أف يمكف المدير المكظفيف مف السمطة بالمقار البلزـ ،كيدعكىـ باستمرار لممشاركةفي اتخاذ الق اررات كغير ذلؾ مف الشؤكف االدارية عمى النطاؽ المبلئـ ،إضافة إلى ضركرة تكطي
العبلقات المعنكية كااليجابية بيف جميع المجتمع المؤسسي.
 المكافآت المالية :ذلؾ باف يقكـ المدير بمكافأة أك معاقبة المكظؼ بناء عمى كفاءة أدائو ،أكضعؼ ىذا األداء ،فالمكظفكف أك المرؤكسكف يقبمكف كعكد المدير ،كيتجنبكف العقاب ،مقابؿ
قياميـ بتنفيذ المياـ المطمكبة منيـ بالكفاءة المطمكبة التي يتفقكف عمييا سابقا.
.أنماط القيادة التحويمية4.2.2
 يرل "بيرنز" أف ىناؾ عدة أنماط لمقيادة التحكيمية ،ككما ذكرىا (اليبللي ) 26:2001،كىي: القيادة العقبلنية كاإلصبلحية كالثكرية كالبطكلية كااليدلكجية كعمى الرغـ مف التداخؿ بيف ىذهاألنماط كعدـ كجكد ما يمكف أف يطمؽ عميو بالحدكد القاطعة فيما بينيا.
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 5.2.2وظائف القيادة التحويمية
 إدراؾ الحاجة لمتغيير  :بما أف القائد التحكيمي داعية تغيير فيك يقكـ بإقناع الناس بحاجتيـلمتغيير كيعمؿ عمى تمؾ الحاجة مف خبلؿ بناء شبكة فكرية مع أشخاص فاعميف كمؤثريف لتدعيـ
التغيير كأف يتعامؿ مع المقاكمة لمتغيير عمى أساس فردم ألف التغيير فيو تيديد لؤلفراد.
 تقديـ الرؤية المستقبمية :يجب عمى القائد التحكيمي كتابة كصياغة طمكحو كرسالتو كالتي سيحقؽمف خبلؿ ذلؾ النقمة الحضارية لمجميع.
 اختيار نمكذج التغيير :يختار القائد التحكيمي نمكذج التغيير المبلئـ لمنظمتو مف بيف النماذجالمتاحة التي يتكقع أف تثبت فاعميتيا تحت ظركؼ معينة كبحيث تككف مبلئمة لمكاقع العممي.
 إعادة تشكيؿ ثقافة المنظمة :يقكـ القائد التحكيمي بتكييؼ األنماط كالسمكؾ كالعادات كالقيـكالمشاعر السائدة بيف العامميف بما يبلئـ البرنامج الجديد ألنو ال يمكف أف يتـ التغيير في ظؿ
الثقافة التنظيمية السائدة ميما كانت مناسبة ألف الكضع أصبا يختمؼ تمامان.
 إدارة الفترة االنتقالية :كتمثؿ أصعب مياـ القائد التحكيمي ألنيا تتطمب التخمص مف القديـ كالكىـبعظمة ىذا القديـ ،كأف يتعامؿ مع كؿ مشكمة تظير بسبب التغيير بإستراتيجية مناسبة متغيرات
القرف الجديد كما بينيا ككتر (القحطاني )127:2001،حسب االتي:
 يجب أف يقكـ أسمكب القائد عمى إيجاد رؤية مستقبمية جديدة بعيدة المدل ،مع ضركرة أفتتناسب مع الرسالة كاألىداؼ كتكضع ليا االستراتيجيات التي تساىـ في إنجازىا.
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 البد أف يقكـ القائد التحكيمي بالتأثير عمى العامميف مف خبلؿ بث ركح الفريؽ الكاحد بينيـ،كتشجيعيـ عمى فيـ رؤية كرسالة المنظمة كاالستجابة الستراتيجيات تحقيقيا كالعمؿ نحك انجاز
أىدافيا.
 يفترض أف يعمؿ القائد التحكيمي عمى إشباع حاجات العامميف اإلنسانية المتعمقة بالتغيير،كتزكيدىـ بالقكة لمتغمب عمى المعكقات التي تحكؿ دكف إشباع تمؾ الحاجات.
 يتكلى القائد التحكيمي بناء عبلقات طيبة مع العامميف ،لتحقيؽ تغييرات جكىرية في أداء المنظمةكتطكير قدرتيا عمى المنافسة.
 القائد اإلدارم يفكر كيحفز كيشجع العامميف ،كيتبنى تحقيؽ األىداؼ بنشاط ،كبشكؿ شخصي،كطريقة مبتكرة  .كيعمؿ القائد ما يمكنو لتحسيف كتغيير النظـ ك التنظيمات القائمة.
 البد أف يفرؽ القائد التحكيمي بيف أسمكب اإلدارة ،كأسمكب القيادة الذم يجب أف يتبناه ،باإلضافةإلى ما ىك مكمؼ بو مف مياـ إدارية ،ليحسف التعامؿ مع متطمبات التغيير.
عمى القائد التحكيمي التعامؿ مع العامميف مف منطمؽ الحاجة إلى مساعدتيـ لو كلممنظمة ،كليسمف منطمؽ التكجيو الذم تقكـ عميو القيادة التقميدية .كىذا التحكؿ في التفكير سيساعد في تحقيؽ
رؤية المنظمة كاستراتيجياتيا ،كبالتالي التركيز عمى تييئة المرؤكسيف بدال مف تييئة التنظيـ فقط.
ومن وجية نظر الباحث -:حيث انو يقصد بالقائد التحكيمي المتمثؿ في رئيس القسـ الى ذلؾ
القائد الذم لديو القدرة عمى االرتقاء بمستكل مرؤكسيو كخمؽ البيئة المبلئمة لئلبداع كالتطكير
كالعمؿ عمى تنمية كتشجيع القدرات االبداعية كفتا المجاالت اماميا كتذليؿ العقبات اماـ ابداعيا،
كالياميـ كبث الثقة فييـ كااليماف العميؽ نحك التغيير الى االفضؿ كتشارؾ العامميف معا لمكصكؿ
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الي االىداؼ المنشكدة مع احتراـ كتقدير الفركقات الفردية كتنمية االفضؿ كمعالجة نقاط الضعؼ
لدييـ .فيعرؼ الباحث القيادة التحكيمية عمى انيا" قدرة القيادة عمى االقناع ك التأثير في
المرؤكسيف كاالرتقاء بيـ كالياميـ كتشجيعيـ لمكصكؿ الى تحقيؽ االىداؼ التي اصبحت جزء مف
تصكراتيـ يسعكف الى تحقيقيا في ظؿ العمؿ بركح الفريؽ لبذؿ الجميع اقصى جيده كىك يشعر
باالنتماء كاالقتناع التاـ لما يفعؿ".
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مقدمة المبحث
تعبر ك ازرة الصحة عف رؤيتيا كمبادئيا العامة بأنيا نظاـ صحي شامؿ متكامؿ يساىـ في
تحسيف كتعزيز مستداـ لمكضع الصحي بما فيو المحددات الرئيسية لمصحة في فمسطيف.
كأما رسالة ك ازرة الصحة الفمسطينية فإف ك ازرة الصحة في السمطة الكطنية الفمسطينية كإحدل
مؤسسات دكلة فمسطيف المستقمة ممتزمة بمبدأ العمؿ المشترؾ مع جميع الشركاء لتطكير األداء
في القطاع الصحي كاالرتقاء بو كذلؾ لضماف إدارة القطاع الصحي بشكؿ ميني سميـ كخمؽ قيادة
قادرة عمى كضع السياسات كتنظيـ العمؿ كضماف تكفير خدمات نكعية في كؿ القطاع الصحي
العاـ كالخاص ككانت مبادئ ك ازرة الصحة في الحؽ في الصحة لجميع أبناء الشعب الفمسطيني ك
الحصكؿ عمى خدمات صحة عامة كرعاية صحية ذات جكدة عالية لمجميع بمساكاة كعدالة
كاالىتماـ بالشرائا الميمشة كعمى األخص تمؾ المعزكلة في األغكار كالقدس الشرقية كتمؾ
المتضررة مف جدار الفصؿ العنصرم كسكاف قطاع غزة الذم يكاجو حصا ار خانقا منذ عدة
سنكات(ك ازرة الصحة الفمسطينية.)2016،

 1 .3.2وزارة الصحة الفمسطينية
كتعد ك ازرة الصحة الفمسطينية ىي الك ازرة المسؤكلة عف الصحة العامة لممكاطنيف في دكلة
فمسطيف ،حيث تتبع ليا جميع المستشفيات كالمراكز العبلجية الفمسطينية المنتمية إلى القطاع
العاـ ،كتقكـ ىذه الك ازرة أيضا بعمؿ اإلحصاءات المتعمقة بالصحة في دكلة فمسطيف( المكسكعة
العممية كيكبيديا.)2016 ،
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 2.3.2رؤية ورسالة وأىداف وزارة الصحة الفمسطينية

اوال_ رؤية وزارة الصحة الفمسطينية
نظاـ صحي شامؿ متكامؿ يساىـ في تحسيف كتعزيز مستداـ لمكضع الصحي بما فيو
المحددات الرئيسية لمصحة في فمسطيف( المكسكعة العممية كيكبيديا.)2016 ،

ثانيا  :رسالة وزارة الصحة الفمسطينية
إف ك ازرة الصحة في السمطة الكطنية الفمسطينية كإحدل مؤسسات دكلة فمسطيف المستقمة ممتزمة
بمبدأ العمؿ المشترؾ مع جميع الشركاء لتطكير األداء في القطاع الصحي كاالرتقاء بو كذلؾ
لضماف إدارة القطاع الصحي بشكؿ ميني سميـ كخمؽ قيادة قادرة عمى كضع السياسات كتنظيـ
العمؿ كضماف تكفير خدمات نكعية في كؿ القطاع الصحي العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاـ كالخاص( المكسكعة العممية
كيكبيديا.)2016 ،
ثالثا  -أىداف وزارة الصحة الفمسطينية
تمثؿ األىداؼ في تعزيز اإلدارة كالقيادة ك تعزيز التخطيط كاإلدارة كالتمكيؿ المستداـ
لبلستخداـ األمثؿ لئلمكانيات المتاحة ،مع تعزيز أنماط الحياة الصحية كتحسيف إدارة
األمراض المزمنة ،ك ضماف الحصكؿ عمى خدمات صحية ذات نكعية جيدة مف قبؿ
الجميع كخاصة الفقراء كالفئات الضعيفة.
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كتمثؿ أيضان في تعزيز التمكيؿ كاإلدارة المالية مف اجؿ االستدامة كالشفافية ،مع تعزيز
فعالية المعكنات في دعـ االستراتيجية الكطنية لمصحة ،مع تعزيز الشراكة كالتكامؿ بيف
القطاعييف العاـ كالخاص ك تعزيز كتطكير التعاكف بيف القطاعات كمف ضمنيا الجانب
الصحي الذم كرد في الخطة الكطنية لمتعامؿ مع الككارث كالطكارئ( المكسكعة العممية
كيكبيديا.)2016 ،
3.3.2
-

نبذة عامة عن المستشفيات في فمسطين

المستشفيات في فمسطين

مستشفى ،يعمؿ  51منيا في
بمغ عدد المستشفيات العاممة في فمسطيف خبلؿ عاـ 2011ـ 81
ن
الضفة الغربية بما فييا القدس الشرقية ،كتشكؿ ما نسبتو  %63مف مجمؿ المستشفيات العاممة
في فمسطيف.
أسرة المستشفيات ،بما في ذلؾ مستشفيات األمراض النفسية كالعصبية،
كيبمغ إجمالي عدد ّ
أسرة مستشفيات القدس الشرقية706 :
5414سري انر ،بمعدؿ  770نسمة لكؿ سرير ،بما فييا ّ
نسمة لكؿ سرير في قطاع غزة؛ ك 816نسمة لكؿ سرير في الضفة الغربية.
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تصنيف المستشفيات حسب التخصص


المستشفيات العامة
كىي مستشفيات تقدـ خدمات الرعاية الصحية الثانكية لممنطقة الجغرافية التابعة

ليا .كبعض ىذه المستشفيات ذات سعة كافية؛ بحيث تقدـ الرعاية الصحية الثانكية كبعض مف
الرعاية الصحية الثالثة .كقد بمغ عدد المستشفيات العامة في فمسطيف في عاـ 48. 2011
مستشفى ،بسعة سريرية  4072سري انر)المركز الكطني لممعمكمات الفمسطيني.)2016،


المستشفيات المتخصصة:

كىي مستشفيات تقدـ خدمات متخصصة ،متقدمة ،كشاممة في مجاؿ الرعاية الصحية الثانكية ،كبمغ
عددىا في فمسطيف خبلؿ عاـ  12 ،2011مستشفى ،بسعة سريرية  790سري نار.


مستشفيات الوالدة

كتقدـ ىذه المستشفيات الخدمات في مجاؿ أمراض النساء كالتكليد ،كبمغ عددىا في فمسطيف في
عاـ  2011ـ  17،مستشفى بسعة سريرية مقدارىا  352سري نار.


مراكز التأىيل والعالج الطبيعي:

كىي مراكز طبية تقدـ خدمات التأىيؿ كالعبلج الطبيعي ،كقد بمغ عددىا في فمسطيف في عاـ
2011ـ  ،4مراكز بسعة سريرية  200سري انر)المركز الكطني لممعمكمات الفمسطيني.)2016،
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مستشفيات وزارة الصحة

أسرة
أسرة المستشفيات العامة في فمسطيف ،ك %59.7مف ّ
تممؾ ك ازرة الصحة كتدير  %59.1مف ّ
أسرة األمراض النفسية
أسرة الكالدة ،ك %100مف ّ
المستشفيات المتخصصة ،ك %11.4مف ّ
كالعصبية)المركز الكطني لممعمكمات الفمسطيني.)2016،
أسرة مراكز التأىيؿ كالعبلج الطبيعي في فمسطيف؛ فجميعيا تممكيا كتديرىا جيات غير
أما ّ
حككمية.
يبمغ عدد مستشفيات ك ازرة الصحة  25مستشفى ،بسعة سريرية قدرىا  2919سري انر ،أم %53.5
مف إجمالي عدد األسرة في فمسطيف .
يكجد  12مستشفى مف مستشفيات ك ازرة الصحة في الضفة الغربية ،بسعة سريرية قدرىا
أسرة مستشفيات ك ازرة الصحة؛ بينما يبمغ عدد
1352سري انر ،كىك ما يعادؿ  %46.3مف مجمؿ ّ
أسرة
أسرة مستشفيات ك ازرة الصحة في قطاع غزة  1567سر نيرا؛ أم  %53.7مف مجمؿ ّ
ّ
مستشفيات ك ازرة الصحة في فمسطيف)المركز الكطني لممعمكمات الفمسطيني.)2016،
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4.3.2

مستشفيات محافظات جنوب قطاع غزة

أوالً :مستشفى شيداء األقصى
ي عتبر مستشفى شيداء األقصى ىك المستشفى الكحيد في المنطقة الكسطى الذم يقكـ بتقديـ
خدمات العبلج السريرم كىك يشرؼ عمى رعاية كعبلج ما يقارب  300ألؼ نسمة كىك مستشفى
عاـ يقكـ بتقديـ خدمات  10تخصصات باإلضافة إلى قسـ االستقباؿ كالطكارئ الذم يستقبؿ
سنكيا  95ألؼ م ارجع كما يقكـ المستشفى بمتابعة المرضى في العيادات الخارجية كقد أقيـ ىذا
المستشفى عمى عجؿ عاـ ( )2001كذلؾ بعد اندالع انتفاضة األقصى كتقكـ ك ازرة الصحة
كالقائمكف عمى المستشفى بالعمؿ الدؤكب الدائـ عمى تطكير المستشفى مف حيث اإلنشاءات ك
زيادة عدد الككادر الطبية المتخصصة كالمتميزة كما أف المستشفى تقكـ باستجبلب العديد مف
الكفكد األجنبية كالعربية لمقياـ بخدمات طبية تحتاج لمعبلج في الخارج باإلضافة لنقؿ ىذه
الخبرات كالميارات الجديدة ألطباء المستشفى كنسعى جاىديف لمتميز كتقديـ خدمات أفضؿ(كزارة
الصحة الفمسطينية)2012،
-

الرؤية

رؤيتن ػػا أف تكػػكف المستشفى المتميزة كالتي تكفر الخػدمات الطبية المتخصصة مف أجؿ الكفاء
بالتزاماتنا اتجاه المكاطنيف في المجاؿ الصحي(ك ازرة الصحة الفمسطينية)2012،
-

الرسالة

مستشفى شيػػداء األقصػػى مؤسسة ارئػػدة تسعى لمنيػكض بالمسػػتكل الصحي كتكاك ػػب التطػػكر
التكنكلػػكجي كاالتجاىػػات الحديثػػة في تقػػديـ الخدمة األفضؿ لممريض لمرقى بالمستكل الصحي
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لممجتمع الفػمسطيني كتشجيع البحث العممي كالتطكير كاستقطاب الكفاءات المتخصصة في إطػار
مف القيـ كالمفاىيػػـ اإلنسانيػػة كالصحػػية(ك ازرة الصحة الفمسطينية.)2012،
-

األىداف

-

العمؿ عمى تكفير جياز  C.Tلممنطقة الكسطى أسكة بمجمع ناصر الطبي كمجمع الشفاء

الطبي.
-

تجييز مشركع إضافة طابؽ ثاني لمجراحات كالعمميات لممبنى الرئيسي كذلؾ بتكمفة إجمالية

تقدر  2.7مميكف دكالر حيث تبمغ مدة التنفيذ مف  1.5سنة إلى  2سنة كذلؾ لتقديـ الخدمة
األفضؿ.
-

إعداد مشركع مستشفى األطفاؿ كالنساء كالكالدة الرئيسي لممستشفى في القطعة المجاكرة التي

تبمغ مساحتيا  2500ـ 2عممان بأف التكمفة الجمالية لممشركع  2.5مميكف دكالر تقريبان.
-

تزكيد األقساـ الطبية باألطباء المتخصصيف كالمؤىميف كذكم الكفاءة العالية باإلضافة إلى

تكفير عدد مف األطباء المناكبيف ذلؾ بالتكاصؿ مع مدير عاـ المستشفيات كالجيات األخرل.
-

تكفير البيئة المناسبة لجمب الككادر البلزمة مف القكم البشرية لجميع التخصصات الغير

متكفرة بالتنسيؽ مع الك ازرة كخاصة الفئات اإلدارية.
-

تفعيؿ نظاـ تحسيف الجكدة مف خبلؿ تعميؽ مفيكـ تحسيف الجكدة كتطبيؽ معايير ك ازرة

الصحة بتشكيؿ المجاف التعميمية كالتدريبية بالتنسيؽ مع الك ازرة.
-

تفعيؿ نظاـ المراقبة كالمتابعة اإلدارية كالمينية لممكظفيف لمتقيد بأخبلؽ الميف الصحية.

-

تفعيؿ كتطكير إعداد التقارير اإلحصائية اليكمية كالشيرية لممستشفى فيي مرآة المستشفى

الحقيقي لتخدـ الباحثيف في مجاؿ العمؿ الصحي.

99

-

ربط النظاـ الحاسكبي لممستشفى بمكحة التحكـ الرئيسية بشبكة الحاسكب االلكتركنية.

تفعيؿ نظاـ التعميـ الداخمي في المستشفى بما يشمؿ األطباء كالتمريض كاإلدارييف(ك ازرة الصحة
الفمسطينية.)2012،

ثانياً  :مستشفى مجمع ناصر الطبي بخانيونس.
كضع حجر األساس لممستشفى في العاـ ( 1958ـ ) حيث تـ افتتاحو رسميا في العاـ01960ـ،
كفي عيد اإلدارة المصرية لقطاع غزة .كمنذ ذلؾ التاريخ تكالدت التطكرات في المستشفى في
مبانييا اإلدارية كالطبية كالككادر الفنية ذات الخبرات الكاسعة ،كفي بداية األمر كاف يتككف
المستشفى مف طابؽ كاحد لؤلقساـ الطبية باإلضافة إلى طابؽ التسكية لمخدمات المساعدة ككانت
سعتو ( )120سري ار كبو أربعة أقساـ رئيسية ىي الجراحة كاألمراض الجمدية كاألطفاؿ كقسـ
صغير لمكالدة الطبيعية باإلضافة إلى كجكد غرفة مختبر كغرفة عمميات كاحدة  ,كبعد مطمع
العاـ  1966ـ شيدت السنكات المتبلحقة طفرة جديدة في استحداث أقساـ جديدة كتكسعة مباني
المستشفى السيما االقساـ الخارجية حتى بمغ عدد االسرة ما يقرب مف  240سري ار كعدد األطباء
(  ) 73كالتمريض (  ) 135كاجمالي مكظفي المستشفى (  ) 317مكظفا.
-

الرؤية

الخدمة المتميزة كالتي تكفر الخػدمات الطبية المتخصصة مف أجؿ تقديـ خدمة رائعة اتجاه
المكاطنيف في المجاؿ الصحي(ك ازرة الصحة الفمسطينية.)2012،
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-

الرسالة

يسعى مجمع ناصر الطبي بتقديـ رسالة صحية كتكاك ػػب التطػػكر التكنكلػػكجي كاالتجاىػػات الحديثػػة
في تقػػديـ الخدمة األفضؿ لممريض لمرقى بالمستكل الصحي لممجتمع الفػمسطيني (ك ازرة الصحة
الفمسطينية.)2012،
-

األىداف

-

عقد كرش العمؿ كالندكات العممية الطبية.

-

تأميف طاقـ متخصص عمى جميع التخصصات.

-

إستقطاب ككادر بشرية متميزة تعمؿ عمى تطكير الكادر البشرم.

-

حكسبة المجمع مع باقي المستشفيات الحككمية.

-

مستشفى غزة األوربي

نشأ المستشفى كمشركع منحو االتحاد األكركبي لمشعب الفمسطيني في أكاخر االنتفاضة األكلى عاـ
 .1989ك حيث أنو لـ يكف في ىذه الفترة كجكد ألم سمطة شرعية فقد تـ تكميؼ ككالة الغكث
بالعمؿ عمى إنشاء ىذه المستشفى بتمكيؿ أكركبي( .ك ازرة الصحة الفمسطينية.)2012،
-

الرؤية والرسالة

تشكمت الرؤية بخدمة متميزة كتككينيا بخدمات طبية رائدة فما كانت الرسالة لدل اإلدارة العميا
بضركرة تكفر مستشفى ريادم كتحكيمي كعممياتي
بدأ العمؿ في إنشاء المستشفى عاـ  1993ك انتيى التمكيؿ المخصص ليا عاـ .1996
كمنذ كصكؿ السمطة الفمسطينية كسمطة شرعية في الببلد بدأ الحكار مع الككالة ك االتحاد األكركبي
لنقؿ ممكية المستشفى إلى ك ازرة الصحة  .ك أسفر ىذا الحكار عف تكقيع مذكرة تفاىـ في شير
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أكتكبر 1997

تنص عمى نقؿ ممكية المستشفى إلى ك ازرة الصحة ،عمى أف يقكـ االتحاد

األكركبي بإكماؿ التمكيؿ البلزـ ك بشرط أف يككف االنتقاؿ مف خبلؿ فريؽ دكلي تـ استئجاره
بمناقصة دكلية في بركسؿ( .ك ازرة الصحة الفمسطينية.)2012،
في شير يكليك  1999بدأ الفريؽ الدكلي العمؿ بالمستشفى مع فريؽ عربي محمي ك انتيى

-

عممو فعميان في أكتكبر  2000ك استمر العمؿ بإدارة الفريؽ المحمي العربي.
قامت ك ازرة الصحة بكضع مخطط عاـ لممستشفى ألف يككف:-
مستشفى تحويمي  :تحكؿ لو الحاالت الخاصة مف المنطقة الجنكبية ك في بعض

-

التخصصات مف كؿ محافظات غزة.
مستشفى تعميمي :يتبنى الجزء اإلكمينيكي مف البرامج التعميمية الطبية لكمية الطب جامعة

-

األزىر ك كمية فمسطيف التمريض.
مستشفى ريادي :في النظـ اإلدارية التي سكؼ تطبؽ في باقي المستشفيات في حالة

-

نجاحيا ىنا.
كاجيت المستشفى صعكبات جمة بسبب األحداث في فترة االنتفاضة مما أدل إلى تأخر

-

كصكؿ األجيزة ك نككص بعض الكفاءات عف الحضكر .برغـ ذلؾ بدأت المستشفى تنفيذ
المخطط الذم كضع ليا عمى المستكل الطبي ك اإلدارم ك التعميمي( .ك ازرة الصحة
الفمسطينية.)2012،
-

مستشفى الشييد أبو يوسف النجار

يقع مستشفى الشييد ابك يكسؼ النجار كما ذكرت (ك ازرة الصحة الفمسطينية )2012،في منطقة
رفا  -حي الجنينة كقد جاء افتتاح مستشفى الشييد محمد يكسؼ النجار في العاـ 2000ـ في
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محاكلة لتخفيؼ المعاناة عف أبناء رفا كذكييـ أباف فترة االحتبلؿ الصييكني كتزامف افتتاحو مع
انتفاضة األقصى المباركة في العاـ 2000ـ ،ككاف في حينو القطاع يخضع إلى حصار مشدد
كتقطيع ألكصالو إلى  4أجزاء ،حيث كانت المغتصبات الصييكنية تشكؿ حيز ما يقارب %40
مف مساحة القطاع كىذا كاف يجعؿ االحتبلؿ يقطع الطرقات عبر الحكاجز العسكرية ،ككؿ ىذه
الضغكط حدت بالك ازرة إلى ايجاد حؿ لتسييؿ تقديـ الخدمة الصحية لممكاطنيف ،فجاءت رؤية
ك ازرة الصحة الفمسطينية بافتتاح العديد مف المستشفيات عمى امتداد القطاع مف جنكبو إلى شمالو،
ككاف مستشفى الشييد محمد يكسؼ النجار كمف حيث البناء لـ يكف المستشفى معدان كمستشفى
بؿ كاف معدان كمستكصؼ لمرعاية األكلية ،كفي ظؿ االحتياج الشديد تـ تحكيمو لمستشفى يخدـ
منطقة رفا كالتي تعتبر مف أكثر المناطؽ اكتظاظان بالسكاف حيث يبمغ تعداد سكانيا حكالي
 180.000مكاطف ،كبذلؾ يككف ىك المستشفى األكؿ في مدينة رفا بعد الرجكع لممستشفى ال
يكجد رؤية كالرسالة الك أىداؼ ككف المستشفى أنشأ مؤخ انر.
-

اإلمارتي لمنساء والتوليد
ا
مستشفى اليالل

المستشفى الحككمي الكحيد المتخصص في خدمات النساء كالتكليد في قطاع غزة كيقع في حي تؿ
السمطاف غرب محافظة رفا كقد أنشئ في عاـ 2005ـ عمى مساحة 4000ـ 2كيخدـ الشريحة
السكانية القاطنة في محافظة رفا كتقدـ خدماتيا في األقساـ التالية :الكالدة الطبيعية  -الحضانة
 كشؾ الكالدة  -العمميات (كالدة)  -العمميات الخارجية  -االستقباؿ كالطكارئ  -المختبر –األشعة.
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 3.1الدراسات السابقة
أوالً  :المقدمة

اىتمت العمكـ اإلدارية المعاصرة بمفاىيـ إدارية حديثة ،حيث خرجت بنظريات إدارية متعددة
كمف ىذه األساليب الحديثة حيث ظيرت األساليب اإلدارية الحديثة كحيث لعبت القيادة
مفيكما ميمان كعنص انر أساسيان في العمـ الحديث المعاصر حيث تطرقت ليا دراسات عديدة
ككأحد أنكاع القيادة كىي القيادة التحكيمية إال أنيا لـ تناقش المكاضيع االساسية المرتبطة
بيذه الدراسة كبشكؿ جكىرم كىك ما نتطرؽ لو في ىذه الدراسة فقد كانت الدراسات السابقة
منقسمة إلى ( دراسات فمسطينية ،دراسات عربية  ،دراسات أجنبية) كقد امتدت الدراسات
الفمسطينية مف عاـ  2003كحتى عاـ  2014حيث تناكلت المحكريف كيشمؿ المحكر
األكؿ ك ىك األساليب اإلدارية الحديثة ،كأما المحكر الثاني فيك القيادة التحكيمية في
المستشفيات الفمسطينية كالقطاع الصحي ،ككاف مجمكع الدراسات الفمسطينية لدل المحكريف
( )11دراسة فمسطينية امتدت عاـ  2003كحتى عاـ  2013فيما كانت فترة الدراسات
العربية مف عاـ  2002حتى  2014ك كاف مجمكع الدراسات العربية ( )9دراسات عربية
حيث تحدثت عف األساليب اإلدارية الحديثة كالقيادة التحكيمية لدل المستشفيات العربية
كمدل تطبيقيا عمى المستشفيات لدل القطاع الصحي فيما تناكلت الدراسات األجنبية مف
عاـ  1990كحتى  2008حيث تناكلت الدراسات االجنبية الجكدة الشاممة مف جانب ككاف
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مجمكع الدراسات االجنبية ( )8دراسات ليصبا مجمكع عدد الدراسات السابقة ( )28دراسة
عممية تبلقت مع عناصر مكضكع الدراسة .
 1.2.1الدراسات المتعمقة بالمحور االول –األساليب اإلدارية الحديثة
أوالً  :الدراسات الفمسطينية
دراسة (البمعاوي وأخرون)2013،

-

بعنكاف  " :دراسة العالقة بين التفكير االستراتيجي واالبتكار لدى المدراء في وزارة الصحة في قطاع

غزة"

ىدفت ىذه الدراسة لدراسة العبلقة بيف لتفكير االستراتيجي كاالبتكار في ك ازرة الصحة الفمسطينية
مف خبلؿ المدراء العامميف في الفئة اإلدارية العميا كالمتكسطة ،كالتي تشمؿ كظائؼ المدراء
العاميف كمدراء الدكائر باإلدارات العامة كالكحدات الفنية كالرعاية األكلية كالمستشفيات ،كقد تـ
تكزيع االستبياف عمى عينة ممثمة لمجتمع الدراسة البالغ عددىـ  200حيث تـ استيداؼ
150مدير بنسبة استجابة ( )%83لقياس التفكير االبتكارم لدييـ كقد استخدـ الباحثكف المنيج
الكصفي التحميمي ،كقد تمثمت األداة الرئيسة لمدراسة في استبياف منظـ يتضمف أسئمة مغمقة
مناسبة لغرض ىذه الدراسة ،وتشير الدراسة إلى استجابة إيجابية جيدة في المعدؿ العاـ لقياس
التكجو نحك التفكير االبتكارم كالتفكير االستراتيجي لدل المدراء أفراد العينة العامميف بك ازرة
الصحة .كىذا يدلؿ عمى أف ك ازرة الصحة تشكؿ حاضنة مناسبة لبلبتكار كاالبداع كالتفكير
االستراتيجي يمكف استثمارىا كتعزيزىا لبلرتقاء كاإلبداع .كما تستنتج الدراسة بأف ىناؾ عبلقة
قكية بيف التفكير االستراتيجي كالتفكير االبتكارم لدل المدراء بك ازرة الصحة.
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دراسة (شقير )2011 ،
بعنوان " درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية ومديراتيا لمقيادة التشاركية وعالقتيا بالرضاالوظيفي في محافظات شمال الضفة الغربية من وجيات نظر المعممين والمعممات فييا".
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة مديرم المدارس الحككمية كمديراتيا لمقيادة
التشاركية كعبلقتيا بالرضا الكظيفي في محافظات شماؿ الضفة الغربية مف كجيات نظر المعمميف
فييا ،
باإلضافة إلى بياف أثر متغيرات الدراسة  :الجنس  ،كالخبرة العممية  ،كالمؤىؿ العممي  ،كمكاف
المدرسة ،مف كجيات نظر المعمميف
كتككف مجتمع الدراسة مف معممي المدارس الحككمية في مديريات شماؿ الضفة الغربية  ،كالبالغ
معمما
معمما  ،كاختيرت منو عينةه طبقيةه عشكائية  ،كتككنت مف ( ) 604ن
عددىـ (  ) 12604ن
أم ما يقارب (  ) % 4.80تقر نيبا مف مجتمع الدراسة  ،كقاـ الباحث بإعداد استبانة
كتـ التأكد مف صدقيا كثباتيا  ،إذ بمغ معامؿ الثبات لمحكر القيادة التشاركية (  ، ) 0.97بينما بمغ
معامؿ الثبات لمحكر الرضا الكظيفي(0.90( .
كخمصت الى بعض النتائج مف أىميا:.
ىناؾ مستكل عاؿ في ممارسة مديرم المدارس الحككمية لمقيادة التشاركية  ،باإلضافة إلى مستكلعاؿ مف الرضا الكظيفي لدل المعمميف  ،مف كجية نظر المعمميف.
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ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ ممارسة مديرم المدارس الحككمية كمديراتيا لمقيادةالتشاركية  ،كمستكل الرضا الكظيفي ،تعزل لمتغير الجنس  ،في جميع مجاالت األداة ما عدا
مجاؿ األداء التعميمي  ،ككاف لصالا المعممات .
وخمصت الدراسة إلى أىم التوصيات
 العمؿ عمى تحسيف الصكرة االجتماعية لممعمـ في نفسو كمع ا خريف  ،إذ أف نتائج ىذه الدراسةانخفاضا في مستكل رضاه عف نفسو
أشارت إلى تدني المكانة االجتماعية لممعمـ  ،مما سبب
ن
كعف مينتو.
 ضركرة تدريب المديريف في محافظات الضفة الغربية عمى النمط القيادم التشاركي  ،فقد أثبتىذا النمط فعاليتو مع المعمميف  ،بما يتضمنو مف محتكل إنساني كعبلقات اجتماعية كمشاركة
كتحمؿ مسؤكلية
دراسة ( العرابيد :)2010 ،
بعنوان " دور القيادة التشاركية بمديريات التربية والتعميم في حل مشكالت مديري المدارس
الثانوية بمحافظات غزة"
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر القيادة التشاركية بمديريات التربية كالتعميـ في حؿ مشكبلت مديرم
المدارس الثانكية بمحافظات غزة  ،كذلؾ مف خبلؿ معرفة درجة ممارسة مديرم التربية كالتعميـ
القيادة التشاركية في حؿ مشكبلت مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة  ،كتحديد تأثير
المتغيرات كؿ عمى تمؾ الممارسة لمقيادية التشاركية  ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي
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التحميمي  ،كتككف مجتمع الدراسة كالعينة مف جميع مديرم المدارس الثانكية  2011ـ كالبالغ
مدير كمديرة  - ،الحككمية بمحافظات غزة لمعاـ الدراسي(  ) 2010كلتحقيؽ
عددىـ (  ) 134نا
أىداؼ الدراسة  ،قاـ الباحث بتصميـ استبانة مككنة مف (  ) 82فقرة كزعت عمى (  (6مجاالت
تتضمف  :ممارسات القيادة التشاركية لمديرم التربية كالتعميـ في مديريات التربية كالتعميـ ،
كمشكبلت تتعمؽ بالطمبة  ،كمشكبلت تتعمؽ بالمنياج  ،كالمشكبلت اإلدارية التعميمية لممدرسة ،
ك مشكبلت تتعمؽ باألمكر المالية ،كمشكبلت تتعمؽ بالمجتمع المحمي  ،كمشكبلت تتعمؽ بالمباني
المدرسية كالتجييزات.
كقد تكصمت الدراسة إلى أف المجاؿ الثاني كالخاص بالمشكبلت المتعمقة بالطمبة قد حصؿ عمى
المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره

 76.5%كحصؿ المجاؿ األكؿ ممارسات القيادة التشاركية

لمديرم التربية كالتعميـ مف كجية نظر مديرم المدارس عمى المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره (
. ) % 74.28

-

دراسة ( الكحموت)2004،

بعنوان "الؼىاهل الوؤثرة ػلً استورارَة أنشطة الجىدة الشاهلة فٍ هستشفُات وزارة الصحة
الفلسطُنُة فٍ قطاع غسة"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة عمى استم اررية أنشطة الجكدة الشاممة في
مستشفيات ك ازرة الصحة الفمسطينية ،ك يتككف مجتمع الدراسة مف (ٕٗ٘ ) مكظفا يعممكف في
(ٖٔ ) قسـ كاألقساـ ىي التي تـ تطبيؽ أنشطة تحسيف الجكدة فييا في أربع مستشفيات تتبع
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لك ازرة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة كقد تـ اختيار العينة مف ىذه األقساـ ألنو تـ تطبيؽ
أنشطة الجكدة فييا حيث كاف مخططا ليا أف تككف أقساما ريادية كقد جرل تصميـ استبانة
إلجراء الدراسة الميدانية لمتغيرات الدراسة مف أجؿ اختبار الفرضيات كاإلجابة عمى أسئمة الد ارسة
ككانت أىـ نتائج الدراسة تدني درجة استخداـ األسمكب العممي في قياس مؤشرات تحسيف الجكدة
الشاممة في األقساـ التي شممتيا الدراسة مع تدني درجة التزاـ اإلدارة العميا بعمميات التحسيف
كالتطكير بشكؿ خاص كبأنشطة الجكدة الشاممة بشكؿ عاـ في المستشفيات التي شممتيا الدراسة.
ككانت أىـ تكصيات ىذه الدراسة ىي ضركرة العمؿ بشكؿ مخطط كمدركس عمى إيجاد نظاـ
معمكمات متقدـ يقكـ بتزكيد كافة المؤسسات الصحية بالبيانات الخاصة بقياس األداء كتدريب
العامميف عمى استخداميا كتحميميا بطرؽ إحصائية ،ككذلؾ ضركرة إعادة النظر في أنظمة
الحكافز المتبعة في مؤسساتيا بشكؿ عاـ ككاف المتغير المستقؿ العكامؿ المؤثرة عمى األنشطة في
حيف كاف المتغير التابع أنشطة الجكدة الشاممة .

-

دراسة ( عوض)2003 ،

بعنكاف " تقييم توجيات وأراء الممرضين والممرضات نحو برامج التعميم المستمر مواطن القوة
والضعف في برامج التعميم المستمر "
ىدفت ىذه الدراسة لتقييـ تكجيات كأراء الممرضيف كالممرضات نحك برامج التعميـ المستمر كمعرفة
الدكافع كالمعكقات كمكاطف القكة كالضعؼ في برامج التعميـ المستمر .كقد شممت الدراسة (ٖٓٓ)
ممرض كممرضة مف كافة مستشفيات قطاع غزة ممف اشترككا في برامج تعميمية زادت مدتيا عف
تسعة أشير .كقد خمصت الدراسة إلي أف ىناؾ تكجيات إيجابية نحك مككنات البرامج بنسبة
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ٕ% ٛ٨ٛيمييا تكجيات إيجابية نحك القدرات المكتسبة بنسبة (ٕ )%ٕ٨ٛثـ المردكد العاـ بنسبة
( )%ٚٚكطرؽ التعميـ ( )%ٛ٨ٙٚثـ مفيكـ المؤسسة التعميمية بنسبة (٘ )% ٘٨ٙكالمراجع
الدراسية بنسبة (ٓ )% ٙ٨ٙكأخي ار الصعكبات كالمعكقات بنسبة ( )%. ٛ٨٘ٛكقد أكصت الدراسة
ضشٗسج تصَ ٌٞاىثشاٍج حسة االحتٞاجاخ اىَْٖٞح ٗاىَتطيثاخ اىخذٍح اىصحٞح ٗت٘سٞع اىَشاسمح
ٗإعطاء ح٘افز ٗتصَ ٌٞتشاٍج ٍتاتعح ٗتذخو اىذساسح ف ٜتحس ِٞاىثشاٍج اىت ٜتعْ ٚتاىَ٘اسد
اىثششٝح ٗاىَشتثطح تاألساىٞة اإلدارية الحديثة.

ثانياً  :الدراسات العربية
-

دراسة (سيف)2011،

بعنكاف " :أثر تطبيق معايير االعتماد عمى اإلبداع في المستشفيات العامة األردنية"
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى أثر تطبيؽ معايير اعتماد المستشفيات عمى اإلبداع مف كجية
نظر األطباء كالممرضيف .يمكف اعتبار ىذه الدراسة دراسة كصفية كتحميمية ،تـ تصميـ استبانة
لمتعرؼ عمى آراء أفراد عينة الدراسة كالبالغ عددىـ ) (402فردان مف المكظفيف العامميف في
المستشفيات العامة األردنية .تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي لمناقشة استجابات أفراد العينة
حكؿ تساؤالت الدراسة ،كتـ االعتماد عمى اإلحصاء الكصفي لفحص متغيرات الدراسة ككانت أىـ
نتائج ىذه الدراسة كىي أنو تشير إلى عدـ كجكد أثر لتطبيؽ معايير االعتماد عمى اإلبداع في
المستشفيات .ككانت قد أكصت ىذه الدراسة بأف تساعد القيادة العميا بتحفيز كايجاد اإلبداع في
المستشفيات الحككمية العامة في األردف فيما كاف المتغير المستقؿ أثر تطبيؽ معايير االعتماد
بينما كاف المتغير التابع اإلبداع بالمستشفيات.
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 دراسة (عبد رب الرسول ) 2010 ،بعنوان " عالقة المشاركة في صنع القرار باألنماط القيادية لمديري المدارس االبتدائية في مصر
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى عبلقة المشاركة في صنع القرار باألنماط القيادية لمديرم المدارس
االبتدائية في مصر  ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي  ،كاستخدـ الباحث االستبياف
باإلضافة إلى المقاببلت الشخصية المفتكحة  ،كتككف مجتمع الدراسة مف جميع مديرم المدارس
فردا ،
بالمحافظات التالية  :المنيا – القميكبية – اإلسكندرية  ،كتككنت العينة مف (  ) 520ن
كاستخدـ الباحث المعالجات اإلحصائية التالية  :التك اررات  ،كالتقدير الرقمي  ،كالكزف النسبي ،
كالتقدير المئكم  ، ،كتحميؿ التبايف األحادم .
وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج من أىميا:
 أف مستكل المشاركة في عممية صنع الق اررات متدنية. إف النمط األكتكقراطي ىك النمط السائد في معظـ المدارسة االبتدائية عينة الدراسة. كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة في محافظات الدراسة تؤكد كجكدعبلقة ارتباطية إيجابية بيف مستكل المشاركة في صنع القرار عمى مستكل المدرسة كالنمط
القيادم لممدير.
وخمصت الدراسة إلى أىم التوصيات:
تطكير القيادات اإلدارية عمى مستكل المدرسة كذلؾ مف خبلؿ اختيار مديرم المدارس مف بيفالمشيكد ليـ بالكفاءة مف رفقائيـ كرؤسائيـ في العمؿ  ،كقيادة العمؿ الجماعي التشاركي.
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تشجيع المشاركة في صنع القرار كذلؾ مف خبلؿ تفكيض بعض الصبلحيات لممعمميف كالعامميفبالمدرسة كؿ حسب قدراتو كتخصصو بحيث يسيـ الجميع في صنع القرار  ،كاالىتماـ بالجانب
اإلنساني في العبلقة بيف العامميف.
-

دراسة (الجغبير )2003،

بعنكاف "المعوقات التنظيمية وعالقتيا بدرجة مشاركة الموظفين في اتخاذ القه اررات فهي وزارة
التربية والتعميم واقتراح أنموذج نظري لمتغمب عمى ىذه المعوقات في المممكة العربية السعودية"
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد درجة المعكقات التنظيمية كدرجة مشاركة المكظفيف اإلدارييف في
اتخاذ الق اررات كبحث العبلقة بيف المعكقات التنظيمية كمشاركة العامميف في اتخاذ القػ اررات
،ككذلؾ بياف أثر كؿ مف الخبرة اإلدارية  ،كالمؤىؿ العممي  ،كالجػنس لممػكظفيف اإلداريػيف ،
كاقتراح أنمكذج نظرم لمتغمب عمى ىذه المعكقات التنظيمية ،كتككف مجتمع الدراسة مف المكظفيف
اإلدارييف العامميف في مستكل إدارم تنفيذم (دكف رئيس قػسـ ) كقاـ الباحث بتطكير استبانتيف
ىما  :استبانو المعكقات التنظيمية  ،كاستبانو مشاركة المكظفيف في اتخاذ الق اررات  ،كاستخدـ
الباحػث المتكسطات الحسابية  ،كاالنحرافات المعيارية  ،كالتك اررات كالنسب المئكية  ،كمعامػؿ
ارتبػاط "بيرسكف " كتحميؿ التبايف األحادم  ،كشيفيو لمفركؽ البعدية  ،لئلجابة عمى أسئمة الدراسة
-

مؤتمر(العتيق)2002،

بعنوان  " :االتجاىات الحديثة في إدارة المستشفيات الخاصة والحكومية في الوطن العربي"
كييدؼ ىذا المؤتمر إلى رفع مستكل خدمات المستشفيات الطبية كغير الطبية ،ك العمؿ عمى
المحافظة عمييا ،حيث تـ عقد المؤتمر في عاـ  2002بالقاىرة ،كييدؼ ىذا المؤتمر إلى تسميط
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الضكء عمى تجربة المممكة العربية السعكدية ،في التحكؿ مف نظاـ التشغيؿ الذاتي إلى نظاـ
التشغيؿ عف طريؽ تطبيؽ االتجاىات الحديثة لئلدارة ،كذلؾ بتكضيا المبررات التي دفعت ك ازرة
الصحة السعكدية إلى التحكؿ إلى نظاـ التشغيؿ  ،ك التعرؼ عمى المراحؿ التي مرت بيا التجربة
كتقييـ تمؾ التجربة مف خبلؿ رصد أبرز اإليجابيات كالسمبيات التي تمخضت عنيا.
كناقش المؤتمر أكراؽ العمؿ المتعمؽ ببرنامج ك ازرة الصحة الحالي الذم ييدؼ إلى العكدة
التدريجية إلى أسمكب التشغيؿ الذاتي كلكف بأسمكب مختمؼ يحاكؿ االستفادة مف المكتسبات التي
حققتيا كالتخمص مف السمبيات التي أفرزتيا.
كتستعرض الكرقة اإليجابيات التي تأمؿ الك ازرة تحقيقيا مف خبلؿ العكدة إلى نظاـ التشغيؿ
الذاتي لممستشفيات الحككمية كخمص المؤتمر ألىـ النتائج إلى أف ىذا األسمكب في تشغيؿ كادارة
المستشفيات الحككمية مف تحقيؽ مكاسب إيجابية شممت تغطية احتياجات ك ازرة الصحة مف
الككادر البشرية المتميزة كقد أكصى ىذا المؤتمر بضركرة االىتماـ بالمجاالت التخصصية الطبية
أكفي مجاؿ الخدمات الطبية المساعدة الناجمة عف التكسع في إنشاء المرافؽ الصحية ،النيكض
السريع بمستكل الخدمات الصحية الحككمية التطكر التقني كالفني في مجاؿ الرعاية الصحية.

-

دراسة ( العمر)٢٠٠٢ ،

بعنوان  " :مبادئ إدارة الجودة الشاممة المطبقة في مستشفيات المممكة العربية السعودية"
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ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مبادئ إدارة الجكدة الشاممة المطبقة في المستشفيات
السعكدية ،كعمى الفركؽ بيف القطاعات المختمفة في مدل تطبيؽ مبادئ إدارة الجكدة الشاممة،
كالتعرؼ عمى المبادئ المؤثرة في مدل تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في ىذه المستشفيات .
كقد خمصت الدراسة إلي أف ىناؾ تفاكت في تطبيؽ مبادئ إدارة الجكدة الشاممة بيف المستشفيات،
كأكضحت أف مدل تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة مرتبط بشكؿ جكىرم بتطبيؽ مبدأ التحسيف
المستمر.
كقد أكصت الدراسة بضركرة إيجاد نظاـ معمكمات متقدـ لمساندة عممية اتخاذ الق اررات الصحيحة،
كالعمؿ بشكؿ جاد لنشر ثقافة الجكدة الشاممة ك االستمرار في رفع مستكل تطبيؽ مبدأ التحسيف
المستمر ،كالعمؿ بشكؿ أكبر عمى تطبيؽ مبدأ التركيز عمى العميؿ.
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ثالثا الدراسات االجنبي ًة
دراسة ( أولو رانسوال  ،وأبيويدن :(OLORUNSOLA AND ABIDOUUN : 1 –2011
بعنوان " مشاركة المعممين في اتخاذ القرار في المدارس الثانوية في والية اكيتي في نيجيريا"
"Teachers participation in decision making process in secondary
"schools in Ekiti State, Nigeria
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى مشاركة المعمميف في عممية اتخاذ القرار في المدارس الثانكية في
كالية اكيتي  ،كالتعرؼ عما إذا كاف اشتراؾ المعمميف في عممية اتخاذ القرار متصمة بصفاتيـ
الشخصية  ،كاستخداـ الباحثاف المنيج القائـ عمى المسا الكصفي  ،كاستخداـ الباحثاف استبياف
اتخاذ القرار كتككف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف في المدارس الثانكية في كالية اكيتي.
معمما مف خمس مناطؽ حككمية محمية
كتـ اختيار عينة عشكائية طبقية تككنت مف ( ) 200
ن
ائيا كاختيرت أربع مدارس مف كؿ المناطؽ
مختمفة في الكالية  ،كتـ اختيار المناطؽ الحككمية عشك ن
المحمية .
كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا:
أف معممي المدارس الثانكية مف كالية اكيتي يشارككف بفاعمية في عمميات اتخاذ القرار كأف الجنسكالعمر كالمؤىبلت التربكية لممعمميف ال تعيؽ مشاركة المعمميف في عمميات اتخاذ القرار.
تظير مشاركة المعمميف في اتخاذ القرار أنيـ يتمتعكف بالقكة كينظر إلييـ كمكارد تتمتع بالعمـكالخبرة التي يمكف المجكء إلييا عند الحاجة.
كخمصت الدراسة إلى أىـ التكصيات:
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المشاركة المستمرة لممعمميف في اتخاذ القرار سكؼ يزيد مف تطكر المعمميف في العمؿ.تماما المعمميف األقؿ خبرة في اتخاذ القرار حيث أنيـ بحاجة
يجب عمى مدراء المدارس أال ييممكا نإلى التطكر في عمميـ .

 FLORENCE MUINDI -2فمورنس ميوندي ))2011،
بعنوان " العالقة بين المشاركة في صنع القرار والرضا الوظيفي بين الموظفين األكاديميين في
كمية إدارة األعمال في جامعة نيروبي.
"The Relationship between Participation in Decision Making and Job
Satisfaction among Academic Staff in the School of Business, University
of Nairobi.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عما إذا كاف سمكؾ القيادة التشاركية مرتبطنا بتحسف األداء في العمؿ
عف طريؽ عممية تحفيزية أك عممية قائمة عمى أساس التبادؿ كالتعاكف  ،كتـ جمع البيانات مف
عينة عشكائية تتككف مف (  ) 527مكظفنا مف مجمكع (  ) 500شركة  ،كاستخدمت الدراسة
نمكذجيف نظرييف كىما النمكذج التحفيزم كالنمكذج التبادلي كعمى نطاؽ كاسع الكتشاؼ ا لية
النفسية ألثر سمكؾ القيادة التشاركية لمرؤساء عمى السمكؾ العممي لممرؤكسيف ،
كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا:
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 أف النمكذج التحفيزم لمقيادة التشاركية يممؾ قكة أكثر مف النمكذج التبادلي في حالة المرؤكسيفاإلدارييف  ،كمع ىذا فإف النمكذج يممؾ قدرة عمى شرح أكثر مف النمكذج التحفيزم في حالة
المرؤكسيف غير اإلدارييف .
طا بأداء الميمة كسمكؾ المكاطنة التنظيمية  ،كعمى عكس ما
 كاف سمكؾ القيادة التشاركية مرتب نطا بالثقة بالمشرؼ مف التمكيف النفسي  ،في كمتا العينتيف
تكقعنا كانت القيادة التشاركية أكثر ارتبا ن
كيتفؽ مع تكقعاتنا بأف التمكيف النفسي أكثر ارتباطنا بقميؿ بأداء الميمة كسمكؾ المكاطنة التنظيمية
مف الثقة بالمشرؼ في حالة عينة المرؤكسيف اإلدارييف.
 كجكد تأثير لسياؽ العمؿ عمى القيادة كمختمؼ ا ليات النفسية لمقيادة التشاركية كا فاؽ المحتممةلنظريات القيادة .
-

دراسة )) 2003, Dan R. Berlitz et al

بعنوان " :مدى تطبيق ادارة الجودة الشاممة في مؤسسات التمريض المنزلي"
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة إلى أم مدل يمكف تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة بنجاح في
مؤسسات التمريض المنزلي ،كشممت ىذه الدراسة ٔ ٔٚٛعامبلن في أربعيف مؤسسة أمريكية
كاشتممت عمى خمس فرضيات تمحكرت حكؿ الممارسة كثقافة فرؽ العمؿ كالرضا الكظيفي لدل
العامميف ككجكد دليؿ إرشادم لمجكدة  .كخمصت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ اختبلؼ كاضا في
طرؽ تطبيؽ الجكدة بيف المؤسسات التي تـ إجراء الدراسة عمييا ،كأف ىذا يستمزـ إجراء المزيد مف
الدراسات قبؿ تعميـ دراسة بعينيا ،كما خمصت الدراسة إلى أىمية التغيير الثقافي إلنجاز عممية

118

التطبيؽ ككذلؾ أىمية الرضا الكظيفي لدل العامميف ككاف المتغير المستقؿ إدارة الجكدة الشاممة
كالمتغير التابع مؤسسات التمريض الطبي.
-

دراسة ) )2003،Stephen F. Jancks, et all

بعنوان  :قياس التغير في األداء لممستوى الوطني لممنظمة العالمية لمصحة "
ىدفت ىذه الدراسة لقياس التغير في األداء عمى المستكل الكطني كمستكل الكاليات بعد استخداـ
مؤشر لمجكدة في مجمكعة مف المنظمات الصحية التي تعمؿ بالتنسيؽ مع مؤسسة
(ٕٕ)
ان
متخصصة بتحسيف الجكدة الصحية كذلؾ في الفترة مف  ٜٜٔٛكحتى نياية ٕٔٓٓ .كقد خمصت
ىذه الدراسة إلى أف الرعاية في ىذه المنظمات الصحية تطكرت بشكؿ مممكس في الفترة المشار
إلييا.
إال أنو كعمى الرغـ مف ذلؾ فانو ما زاؿ ىناؾ فرصة كبيرة لتحقيؽ المزيد مف التحسيف كالتطكير .
كما خمصت الد ارسة إلى أف ترتيب المنظمات الصحية حسب الكاليات تغير بشكؿ طفيؼ .كعمى
الرغـ مف ثبات التحسف الذم ط أر عمى المنظمات الصحية في الفترة المشار إلييا إال أف الدراسة
لـ تستطع الجزـ إلى أم مدل يمكف نسبة ىذا التحسف في الخدمات إلى جيكد منظمة تحسيف
الجكدة في حيف كاف المتغير المستقؿ إدارة التغير كالمتغير التابع المستكل الكطني لممنظمة
الصحية فعممية التغير كالتطكير تنخرط في التنمية التي تساىـ في تحقيؽ األساليب اإلدارية
الحديثة.
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-

دراسة ( )2003، M.Beyer et al

بعنوان " مراجعة وتقييم حمقات الجودة في مجال الخدمات الصحية في أوروبا"
ىدفت ىذه الدراسة إلي مراجعة كتقييـ حمقات الجكدة في مجاؿ الخدمات الصحية في  ٕٙبمدا
أكركبيا كقد خمصت ىذه الدراسة التي تمت عمى ثبلث مراحؿ إلى أف ىناؾ تحسنا مممكسان قد ط أر
عمى أنشطة حمقات الجكدة في السنكات العشرة األخيرة في كؿ مف ىكلندا كبريطانيا كالد نمارؾ
كبمجيكا كايرلندا كالسكيد كالنركيج كألمانيا كسكيس ار كالنمسا .فيما لـ يكف ىناؾ فعالية حقيقية في
باقي الدكؿ التي شممتيا الدراسة .كأكصت الدراسة بإجراء مزيدا مف األبحاث لتكضيا أثر الجكدة
عمى الخدمات الصحية
-

دراسة ( )2002،Counte M.A, Meurers

بعنوان " التحميل الشامل لمستوى تطبيق تحسين الرقابة عمى الجودة وأثرىا عمى االداء
التنظيمي" ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمي النتائج األكلية لمتحميؿ الشامؿ لمستكل تطبيؽ
تحسيف الرقابة عمي الجكدة ،كأثرىا عمي األداء التنظيمي مف خبلؿ ثماني مفاىيـ تـ دمجيا في
إدارة ك ىيكمية عمميات  40مستشفى لمرعاية الطبية في كالية ميزكرم األمريكية.
ك خمصت ىذه الدراسة إلى صعكبة تقييـ تأثير تحسيف الرقابة عمي الجكدة عمي األداء التنظيمي
كذلؾ بسبب نقص المقاييس المقبكلة لمستكم تطبيؽ تحسيف الرقابة عمي الجكدة في المؤسسات
الصحية  .إال أنو ك عمي الرغـ مف ذلؾ فقد تمكنت الدراسة مف التمييز بيف المستشفيات التي
أجريت عمييا الدراسة عمي قاعدة مدم تكجييا نحك تطبيؽ الجكدة ك أكصت الدراسة بأجراء
المزيد مف البحكث المعرفة أثر تطبيؽ مبادرات الجكدة عمي تحسيف األداء.
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 2.2.1التعميق العام عمى الدراسات السابقة لممحور األول المتعمق باألساليب االدارية الحديثة
اعتمد الباحث في تعميقو عمى ثبلثة دراسات كىي الدراسات الفمسطينية كالدراسات العربية
كالدراسات األجنبية المرتبطة بيذا المجاؿ كىك يدرس ثبلث عناصر أساسية كىي األسمكب
التشاركي كاإلبداع اإلدارم كالجكدة الشاممة كىي الركائز الثبلثة لؤلساليب اإلدارية الحديثة
مف كجية نظر الباحث كتناكلت الدراسات الفمسطينية مف عاـ  2002كحتى  ،2013فيما
امتدت فترة الدراسات العربية مف عاـ  2002حتى  ، 2013فيما امتدت الدراسات االجنبية
مف  2002حتى  2003كقد تناكلت الدراسات المتعمقة بأسمكب التشاركي كاإلبداع اإلدارم
كؿ مف دراسة )  )2003،Stephen F. Jancks, et allكدراسة (الجغبير  )2003،حيث
تناكلت المشاركة في عممية اتخاذ القرار مف خبلؿ البيئة التنظيمية كٍؤتَش(اىعتٞق )2002،دراسة
(سيؼ )2011،حيث تناكؿ اإلبداع اإلدارم بشكؿ غير تفصيمي كفيما تناكلت ما تبقى مف
الدراسات مجاؿ الجكدة في مجاؿ الصحة.
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 3.2.1الدراسات السابقة المتعمقة بالمحور الثاني –سموك القيادة التحويمية
أوالً  :الدراسات الفمسطينية
-

دراسة (محمود)2014 ،

" دور نمط القيادة التحويمية في تحقيق الميزة التنافسية دراسة استطالعية آلراء عينة من
المديرين في مستشفيات القطاع الخاص في مدينة أربيل "
ىدؼ البحث الى تحميؿ دكر القيادة التحكيمية بأبعادىا (التأثير الفعمي ،الحفز االليامي،
االثارة الفكرية ،االعتبارات الفردية) في تحقيؽ أبعاد الميزة التنافسية المتمثمة كالتي جرل اختبارىا
بأدكات احصائية متعددة ،كتـ اعداد استبانة كزعت عمى المدراء العامميف كمدراء االقساـ كالشعب
في سبعة مستشفيات ،مف مستشفيات القطاع الخاص ،مف مجمكع احد عشر مستشفى  ،كبمغ
مدير كعينة لمبحث .كقد تكصؿ الباحث الى أف أبعاد الميزة التنافسية ،تتأثر كترتبط
عددىـ ()96
ان
بالنمط القيادم التحكيمي ،كأكصى البحث بضركرة المحافظة ،عمى المستكيات العالية ألبعاد
القيادة التحكيمية ،في المستشفيات المبحكثة كتعزيز ىذا النمط القيادم ،حيث أنو يساىـ في تحقيؽ
عدة أبعاد لمميزة التنافسية.

-

دراسة (اصرف)3102،

بعنوان  :نموذج مقترح لمعالقة بين رأس المال الفكري وأنماط القيادة والتكيف مع التغيير
"بالتطبيق عمى المستشفيات في قطاع غزة"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى القيادة التنظيمية كقد أجريت عمى مستشفيات محافظات
قطاع غزة كرسالة دكتكراه كخرجت ىذه الدراسة بأف دخكؿ نمط القيادة التبادلية كمتغير كسيط في
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العبلقة بيف رأس الماؿ الفكرم كالتكيؼ مع التغيير التنظيمي لـ يؤدم إلى تعديؿ ىذه العبلقة
ككانت أىـ التكصيات ضركرة اختيار القيادات اإلدارية الذيف تتكافر فييـ أك لدييـ سمات
القيادة التحكيمية باعتبارىا مف أفضؿ األنماط القيادية التي تعمؿ عمى استثمار األصكؿ الفكرية
الغير مممكسة كتنميتيا كتطكيرىا كتقكدىا لتككف ككيبل لمتغيير كتحافظ عمى قدرة تنافسية مستمرة
كىذه الدراسة ليا عبلقة بمكضكع الدراسة مف حيث أنيا تناكلت أنماط القيادة كمفيكـ التغيير
المرتبط بمستشفيات محافظات قطاع غزة كالتي ىي جزء مف مجتمع ىذه الدراسة.
-

دراسة (خمف)2010،

بعنوان "عالقة القيادة التحويمية باإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعة
اإلسالمية " ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى مدل امتبلؾ القيادات االكاديمية لعناصر
القيادة التحكيمية كتنمية القدرات االبداعية عند رؤساء االقساـ في الجامعة االسبلمية كقد تـ
اختيار عينة طبقية لرؤساء األقساـ األكاديمييف كبمغت ( )50مكظفان بالجامعة اإلسبلمية مستخدما
المنيج الكصفي كمستخدمان االستبانة كأداة لجمع البيانات  ،ككانت أىـ نتائج ىذه الدراسة بأنو
تكجد ممارسة لمقيادة التحكيمية مف قبؿ القيادات االكاديمية في الجامعة االسبلمية بغزة بنسبة
( )%80.6فيما يتكافر اإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ األكاديمييف في الجامعة اإلسبلمية
بنسبة (.)%83.49
كقد خمصت ىذه الدراسة بأىـ التكصيات كىي ضركرة االىتماـ مف قبؿ ادارة الجامعة باإلبداع
االدارم لممبدعيف كتشجيع االبداع االدارم مف خبلؿ التحفيز الفكرم كالعاطفي كالمادم ،مع
ضركرة اىتماـ ادارة الجامعة بالمستجدات االدارية كانشاء ادارة خاصة بتنمية المكارد البشرية لتقكـ
بدكرىا في تنمية الميارات االدارية كاالبداعية لدل العامميف كاثارة الدافعية لدييـ ،ك التركيز عمى
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قادة التغير في الجامعة كاالى تماـ بتنمية مياراتيـ حتى يتـ مساعدتيـ في تككيف رؤية كاضحة ثـ
السعي لترجمتيا إلى برامج قابمة لمتطبيؽ فيما كاف المتغير المستقؿ القيادة التحكيمية كالمتغير
التابع اإلبداع اإلدارم لدل العامميف.
-

دراسة (الرقب )2010 ،

بعنوان "عالقة القيادة التحويمية بتمكين العاممين في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ".
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى العبلقة بيف القيادة التحكيمية بإبعادىا األربعة (التأثير المثالي،
الحفز االليامي ،الحفز الفكرم ،االعتبارات الفردية) كقد أجريت ىذه الدراسة عمى المكظفيف
اإلدراييف كاألكاديمييف بعينة قكاميا ( )415حيث أجريت عمى المكظفيف برتبة إدارييف كأكاديمييف
حيث استخدـ المنيج الكصفي التحميمي الذم يصؼ الظاىرة كيفسرىا كقد استخدـ الباحث
اإلستبانة لجمع البيانات ،كبيدؼ تمكيف العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ككانت أىـ
النتائج ليذه الدراسة أنيا تكفر عناصر التمكيف حيث تكفرت بعض العناصر بدرجة كبيرة كاخرل
بدرجة متكسطة ،مع كجكد عبلقة إيجابية بيف القيادة التحكيمية كتمكيف العامميف في الجامعات
الفمسطينية  ،ككانت أىـ تكصيات الدراسة وىي زيادة االىتماـ بحاجات العامميف الشخصية
كالعممي ك تشجيع المديريف عمى القياـ بممارسة عمميات التفكيض كالتمكيف ،كضركرة تعزيز ثقافة
تشجيع العامميف عمى تقديـ أفكارىـ ك زيادة الدكرات التدريبية في الجامعات الفمسطينية الخاصة
بالقائد اإلدارم كاالىتماـ بسمككيات كعناصر القيادة التحكيمية لزيادة تمكيف العامميف فيما كاف
المتغير المستقؿ القيادة التحكيمية ككاف المتغير التابع تمكيف العامميف.
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-

دراسة (حسان)2009،

بعنوان " أثر األنماط القيادية المدركة في ضوء النظرية الكمية لمقيادة والمطبقة عمى موظفي
وكالة الغوث الدولية) ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى تحميؿ أنماط القيادة الكمية لمقيادة كالتي
تشمؿ القيادة التحكيمية كاإلجرائية كالترسمية كقد اشتممت العينة عمى ( )589بغزة كالضفة كسكريا
كلبناف كقد خمصت النتائج إلى أنو لـ يكف لدل المسئكليف في ككالة الغكث نمط قيادم كاضا
ضمف النظرة الكمية لمقيادة مع كجكد عبلقة ايجابية بيف القيادة التحكيمية كبيف اإللتزاـ الكظيفي كقد
خرجت بعض التكصيات أىميا تحسيف السمكؾ القيادم لدل العامميف في االكنركا كتحسيف مستكل
االلتزاـ الكظيفي.

ثانيا :الدراسات العربية
-

دراسة (أليم)2014 ،

بعنوان :دور القيادة التحويمية في تحسين األداء اإلداري لمديري مدارس التعميم األساسي
بجميورية مصر العربية "
كقد ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مفيكـ القيادة التحكيمية كعناصر القيادة التحكيمية كمعرفة طبيعة
األداء اإلدارم لمديرم مدارس التعميـ األساسي كقد أجريت ىذه الدراسة عمى مدراء المدارس في
مدارس جميكرية مصر العربية بعينة عشكائية عمى ثبلث محافظات (الحمقة األكلى لممعمميف في
الجيزة كاالسكندرية كالقاىرة لعاـ  )2013كقد استخدمت ىذه الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات
مستخدمان المنيج الكصفي التحميمي  ،كتمثمت ىذه الدراسة بدكر القيادة التحكيمية لممدراس كقد
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خرجت ىذه الدراسة بأىـ النتائج كىي بأف المدراء يمارسكف القيادة التحكيمية بدرجة كبيرة مف
كجية نظرىـ ،بينما يرل المعممكف أف المديريف يمارسكف القيادة التحكيمية بدرجة متكسطة مع
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المديريف كالمعمميف لصالا المديريف حكؿ
المحاكر الخاصة بممارسات القيادة التحكيمية ،في حيف جاءت أىـ التكصيات لتفعيؿ استخداـ
المديركف ألسمكب القيادة التحكيمية كىي تنمية كعى القيادات اإلدارية العميا بالك ازرة كالمديريات
كاإلدارات التعميمية بالحاجة إلى التغيير كاستخداـ األنماط القيادية الحديثة في إدارة المدارس ،مع
إنشاء مراكز إلعداد كتدريب القادة تابعة لممديريات التعميمية بالتعاكف مع كميات التربية ،تيتـ
بإعداد كتدريب كتقكيـ أداء مديرم المدارس ،مع االعتماد عمى الكفاءات المينية كالفنية عند
تعيف القيادات ،كعدـ االعتماد عمى معيار األقدمية كعقد دكرات تدريبية كمؤتمرات كندكات لمديرم
المدارس االبتدائية فيما كاف المتغير المستقؿ دكر القيادة التحكيمية بينما كاف تحسيف األداء
اإلدارم ىك المتغير التابع.
-

دراسة (الغزالي )2012،

بعنوان " أثر القيادة التحويمية عمى فاعمية عممية اتخاذ القرار في شركات التامين األردنية" كقد
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر القيادة التحكيمية عمى فاعمية اتخاذ القرار في شركات التاميف
كمف ثـ تعميميا عمى باقي الشركات كالمؤسسات الخاصة كالعامة كقد أجريت ىذه الدراسة عمى
مؤسسات التأميف في محافظات الكطف باألردف لقد تألؼ مجتمع الدراسة مف كافة المديريف أك مف
يقكـ مقاميـ في شركات التأميف العاممة في المممكة األردنية الياشمية البالغ عددىا ( )28شركة
كشممت عينة الدراسة المجتمع بأكممو ،أم كافة العامميف في المستكيات اإلدارية العميا كالكسطى
في شركات التأميف األردنية كعددىـ )  ( 489فردا ،إذ تـ تكزيع ( )489استبانة كتمثؿ بأثر
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القيادة التحكيمية كفاعمية اتخاذ القرار لدل المدراء العامميف بشركة التأميف كقد خمص البحث إلى
أىـ النتائج كتمثمت في أف مستكل تكافر القيادة التحكيمية بأبعادىا في ىذه الشركات مرتفعا كأف
مستكل تكافر فاعمية اتخاذ القرار في ىذه الشركات مرتفع ،مع كجكد أثر لو داللة إحصائية
لمقيادة التحكيمية عمى فاعمية اتخاذ القرار ليذه الشركات ،مع أف التأثير المثالي كانت لو النسبة
االعمى بيف ابعاد القيادة التحكيمية .كقد خمصت تكصيات البحث إلى أىـ التكصيات حيث تكصي
الدراسة بتعزيز االعتماد عمى أسمكب القيادة التحكيمية في ادارة الشركات لزيادة الفاعمية في عممية
اتخاذ القرار مع تعزيز اعتماد مفيكـ التأثير المثالي لدل القادة العامميف في مثؿ ىذه الشركات
كالتصرؼ كنمكذج يحتذل بو ،كاعادة النظر في برامج كاساليب التحفيز التي يتبعيا القادة
كالعاممكف في ىذه الشركات ،تعزيز القدرة لمقادة كالعامميف عمى اقناع العامميف كزيادة حماسيـ
كثقتيـ لمعمؿ تحت قيادتيـ فيما كاف المتغير المستقؿ القيادة التحكيمية ككاف اتخاذ الق ار ارت ىك
المتغير التابع.

-

دراسة (حماد )2011،

بعنوان" :أثر القيادة التحويمية في ادارة التغير " دراسة ميدانية عمى مستشفى اليالل األحمر
بدمشق ىدفت الدراسة الى محاكلة التعرؼ عمى ابعاد القيادة التحكيمية المستخدمة داخؿ
المستشفى كتحديد مسببات التغيير التنظيمي االكثر تأثي ار في ابعاد القيادة التحكيمية كمدل تأثير
ابعاد القيادة التحكيمية في التغير التنظيمي كقد أجريت ىذه الدراسة عمى عينة لمقيادة العميا في
مستشفى اليبلؿ االحمر كاختار عينة عشكائية ما مجمكعو  25مكظفان يعممكف في اإلدارة العميا
لممستشفى كقد استخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي
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التحميمي بدمشؽ كقد خرجت أىـ نتائج الدراسة بوجود عبلقات ارتباط معنكية مكجبة بيف ابعد القيادة
التحكيمية كالتغيير التنظيمي كىي عبلقة طردية كقد أكضحت الدراسة كجكد أثر معنكم بيف القيادة
التحكيمية كالتغيير التنظيمي كاالثر االكبر ىك في المسكغات الخارجية لمتغير ككانت أىـ توصيات
الدراسة وىي التركيز عمى المسببات الخارجية لعممية التغيير التنظيمي ،مع االعتماد عمى أحد
اإلبعاد لمقيادة التحكيمية أكثر مف غيره مف اجؿ أف تككف عممية التغيير ناجحة ،كتفكيض
السمطات لتمكيف القيادات اإلدارية مف تحفيز العامميف كاالىتماـ بتككيف اطر ادارية تتخذ مف
القيادة التحكيمية منيجا لممارسة العمؿ في المستشفى ،كمع اختيار القادة اإلدارييف ممف تتكفر
لدييـ الخبرة كالصفات التي تؤثر في المرؤكسيف عند قياـ االدارة بالتغيير حيث كانت القيادة
التحكيمية ىي المتغير المستقؿ ككانت إدارة التغير ىي المتغير التابع.

-

دراسة (عيد)2002،

بعنكاف " القُادة التحىَلُة فٍ هستشفُات وزارة الصحة تودَنة الرَاض وأثرها ػلً اإلتداع
اإلدارٌ لدي هىظفُها"
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مدراء المستشفيات مف منظكر القيادة التحكيمية كالتعرؼ عمى أثر
االبداع االدارم عمى المكظفيف كقد أجريت ىذه الدراسة عمى  500عامؿ مف العامميف في
المستشفيات بأربع مستشفيات حيث بمغ  397استبانة كقد اجرل الباحث االستبانة كأداة لجمع
البيانات كأجريت ىذه الدراسة عمى  4مستشفيات في قسـ االدارة العامة بجامعة الممؾ سعكد
بالمممكة العربية السعكدية في حيف كانت أىـ نتائج ىذه الدراسة كىك نقص كاضا في مفيكـ
القيادة التحكيمية لدل المدراء لمتعرؼ عمى سمات القيادة التحكيمية كعمى االساليب الحديثة لئلدارة
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ككانت أىـ التكصيات كىي تشجيع العامميف بتقديـ مقترحات مف قبؿ المدراء الحالييف كتحفيزىـ
كالعمؿ عمى التخطيط لمحد مف المشاكؿ المستقبمية كاف المتغير المستقؿ القيادة التحكيمية بينما
كاف المتغير التابع اإلبداع اإلدارم بالمستشفيات.

ثالثاً  :الدراسات األجنبية
-

دراسة()johan,2008

بعنوان " طبيعية العالقة بين القيادة التحويمية وبين الرضا الوظيفي".
ىدفت ىذه الدراسة عمى التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف القيادة التحكيمية كبيف الرضا الكظيفي،
حيث صمـ الباحث االستبانة لجمع البيانات كاعتمد عمى المنيج الكصفي التحميمي ككصمت ىذه
الدراسة إلى أنو يكجد عبلقة بيف القيادة التحكيمية كبيف تحقيؽ مفيكـ الرضا الكظيفي لدل العامميف
كقد خرجت الدراسة بضركرة االىتماـ مف قبؿ القيادة التحكيمية لدل العامميف لرفع نسبة الرضا
الكظيفي نظ ار لكجكد عبلقة إيجابية طردية فيما كانت عبلقة القيادة التحكيمية ىي المتغير المستقؿ
كبينما كاف الرضا الكظيفي ىك المتغير التابع كقد أجريت ىذه الدراسة في الكاليات المتحدة
االمريكية عمى مدراء المدارس بالكاليات.
-

دراسة ()LucksK,2002

بعنوان " :القيادة التحويمية وتحفيز المعمم خال ل المدارس الثانوية في نيويورك"  ،ىدفت ىذه
الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف القيادة التحكيمية في المدارس الثانكيػة فػي مدينػة نيكيػكرؾ كبػيف
دافعيػة المعمميف األصمييف في تمؾ المدارس كلتحديد إلى أم مدل يمكف لمقيادة التحكيمية أف تؤثر
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في الدافعية ،كبشػكؿ أدؽ اختبر الفرضية القائمة أنو كمما اتجو القائد نحك القيادة التحكيمية كمما
زادت دافعية المعمميف كقد أجريت ىذه الدراسة عمى مدارس الثانكية بمدينة نيكيكرؾ بالكاليات
المتحدة األمريكية حيث أجريت عمى المعمميف في المدراس كتككنت عينة الدراسة مف المعمميف
األصمييف في ( )1080مدرسة مف مػدارس مدينػة نيكيػكرؾ كتػـ اسػتخداـ أداة القيادة كاإلدارة في
المدارس كأداة مسا الرضا الكظيفي كقد أجريت ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كقد خرجت
ىذه الدراسة إلى أنو ال يكجد دليؿ عمى أف القيادة التحكيمية ذات أثػر عمػى دافعيػة المعممػيف فػي
مػدارس المدينػة كأكصت ىذه الدراسة عمى أنو عمى القائػد التحػكيمي ال يختمػؼ مػع غيػره مػف القػادة
الػذيف يسػتخدمكف أنمػاط قياديػة أخػرل فػي التػأثير عمػى دافعية المعمميف نحك العمؿ مع ضركرة
األخذ بأنماط القيادية فيما كاف المتغير المستقؿ القيادة التحكيمية ككاف المتغير التابع عممية تحفيز
المعمميف.

 4.2.1التعميق العام عمى الدراسات السابقة المتعمقة بالمحور الثاني -سموك القيادة التحويمية

اعتمد الباحث في تعميقو عمى ثبلثة دراسات كىي الدراسات الفمسطينية كالدراسات العربية
كالدراسات األجنبية المرتبطة بيذا المجاؿ كتحدثت عف سمكؾ القيادة التحكيمية كنظرياتيا
المطبقة كتعريفاتيا كنكعية حكـ القيادة كامتدت الدراسات الفمسطينية مف عاـ  2005كحتى
 2014ك امتدت الدراسات االجنبية مف  1999كحتى2008

فيما تناكلت الدراسات

االجنبية لممحكر الثاني المتعمؽ بالقيادة التحكيمية مف عاـ  1990حتى عاـ  2008حيث
كاف عدد الدراسات المتعمقة بالمحكر المتعمؽ بالقيادة التحكيمية ( )12دراسة حيث تناكلت
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القيادة التحكيمية كنمطيا كسمككيات القيادة كاثر القيادة عمى تحقيؽ الرضا الكظيفي كدكرىا
في االبداع االدارم بالمستشفيات كفي ك ازرة الصحة.

-

أوجو االختالف واالتفاق في ىذه الدراسة
اوالً  :وجو االتفاق

اتفقت الدراسات االتية في مجاؿ الجكدة الشاممة كىي كؿ مف دراسة (الرقب)2010،
كدراسة(ستيفف)2003،كدراسة(دانبيرتز)2003،كدراسة(سيؼ)2011،كدراسة(اليـ)2014،كدراسة
(الكحمكت )2004،في حيف تناكلت الدراسات االتية مجاؿ القيادة التحكيمة كىي كؿ مف
دراسة( )2002،LUCKSKكدراسة (جكىاف )2008،كدراسة(عيد )2005،كدراسة(حماد)2011،
كدراسة(الغزالي )2012،كفي حيف تناكؿ المؤتمر العربي الثالث عشر االساليب االدارية الحديثة
حيث تحدث عف المشاركة كاتخاذ الق اررات كالتقت في نقاط ىذه الدراسة كفي حيف إلتقت الدراسات
االتية مع االبداع الفكرم كأحد عناصر االساليب االدارية الحديثة كىي مؤتمر(العتيؽ)2002،
كدراسة (عيد )2005،كد ارسة (سيؼ.)2011،

ثانياً  :وجو االختالف
اختمفت الدراسات االتية (الرقب )2010،ككذلؾ دراسة (خمؼ )2010،فقد تناكلتا الجامعات
الفمسطينية كلـ تتناكؿ القطاع الصحي ككذلؾ دراسة ( )LUCKSK,2002كأما دراسة
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(الغزالي )2012،فقد تناكلت شركات التأميف االردنية كلـ تتطرؽ إلى القطاع الصحي ككذلؾ
دراسة (اليـ )2014،حيث تناكؿ مدراء المدراس كلـ تتطرؽ إلى المستشفيات.
 5.2.1الفجوة البحثية(اإلضافة العممية لمدراسة )
في ضكء مراجعة الباحث لمدراسات السابقة كانت الدراسات في ىذا المكضكع قميمة جدان في
تنكع االتجاىات البحثية لمدراسات السابقة في مكضكع االساليب اإلدارية الحديثة كالقيادة التحكيمية
حيث لـ ترتبط الدراسات بشكؿ مباشر بيف التكجييات الحديثة لمقيادة التحكيمية كخاصة كمف كجية
نظر الباحث حيث لـ تطبؽ القيادة التحكيمية عمى مستشفيات المحافظات الجنكبية بشكؿ مباشر
كىك ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة كخاصة عمى صعيد الدراسات المحمية عمى حد
عمـ الباحث فإف ىذه الدراسة تسعى لمتعرؼ عمى األساليب اإلدارية الحديثة كالمتمثمة باالسمكب
التشاركي كباالبداع اإلدارم كبالجكدة الشاممة كأما المحكر الثاني فإنو يتناكؿ القيادة التحكيمية
ككيؼ تمعب دكرىا في مستشفيات المحافظة الجنكبية كبذلؾ ستعد مرجعان عمميان لك ازرة الصحة
كمرجعان تطبيقيان لممستشفيات خاصة الباحثيف في ىذا المجاؿ ،كيرل الباحث أف ىذه الدراسة كانت
إضافة عممية حيث أشركت االساليب االدارية الحديثة في عممية اتخاذ القرار مف كجية نظر
القيادة التحكيمية لدل رؤكساء االقساـ العامميف في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة كعممت
عمى إدخاؿ مفاىيـ إدارية حديثة.

 6.2.1ما تميزت بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
تميزت الدراسات السابقة عف الدراسة الحالية ككنيا لـ تطبؽ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع
غزة كلـ يتـ تناكؿ األساليب اإلدارية الحديثة بيذا المسمى كبعناصره الثبلثة التي تناكليا الباحث
عبلكة عمى ذلؾ دمج ىذه العناصر في ك ازرة الصحة كالجدكؿ أدناه يكضا المميزات حسب ا تي
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جدول ( )1.3يوضح وجو التميز واالختالف بين الدراسة وبين الدراسات السابقة
الدراسات السابقة

الدراسات الفمسطينية

وجو االختالف
لـ تتناكؿ مستشفيات
قطاع غزة

وجو االتفاق

الدراسات العربية

أنيا طبقت لدل المستشفيات في محافظات

تناكلت القيادة التحكيمية

ناقشت بعد الجكدة ناقشت
الشاممة

وجو التميز ليذه الدراسة

الجكدة

كالقطاع

جنكب قطاع غزة

الشاممة

الحككمي

لدل

المستشفيات بقطاع غزة

الدراسات األجنبية

ناقشت كيفية اتخاذ ناقشت بعد المشاركة بشكؿ
القرار كصناعتو

مفصؿ

ربطت المتغير المستقؿ األساليب اإلدارية
الحديثة كالمتغير التابع القيادة التحكيمية

تطبيؽ ما سبؽ لدل مستشفيات محافظات
جنكب قطاع غزة

ٍصذس اىثٞاّاخ  :اىجذٗه أعالٓ ٍِ إعذاد اىثاحث ّفسٔ.

كقد كردت بعض الدراسات السابقة التي جمعت بيف االسمكب التشاركي كالرضى الكظيفي كمتغيرات
الجنس كالمؤىؿ العممي في االدارات العميا في المدارس كمديريات التعميـ ،كفي ىذه الدراسة
شممت السمكؾ القيادم في المؤسسات الصحية كىي عمى حد عمـ الباحث اف ىذه الدراسة تميزت
بقمتيا كذلؾ لحداثة مكضكع الدراسة كتطبيقو عمى رؤساء األقساـ العامميف في مستشفيات
محافظات جنكب قطاع غزة.
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المقدمة:
تيدؼ الدراسة التعرؼ إلى األساليب اإلدارية الحديثة كعبلقتيا بالسمكؾ القيادم التحكيمي لدل
رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة ،كيتناكؿ ىذا الفصؿ منيجية الدراسة
التي تـ اتباعيا ،مف حيث منيج الدراسة ،كمجتمع الدراسة ،كعينة الدراسة ،كأداة الدراسة ،كصدؽ
االستبانة ،كثباتيا ،كاألساليب اإلحصائية المستخدمة ،كخطكات إجراء الدراسة ،كمصادر البيانات،
كاختبار تكزيع البيانات كفيما كصؼ االجراءات.
 1.4منيجية الدراسة واجراءاتيا
 1.1.4منيج الدراسة
حيث تـ اعتماد المنيج الكصفي التحميمي ،كالذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في
الكاقع ،كييتـ بكصفيا كصفا دقيقا ،كيعبر عنيا تعبي ار كيفيان ككميان ،كما ال يكتفي ىذا المنيج عند
جمع المعمكمات المتعمقة بالظاىرة مف أجؿ استقصاء مظاىرىا كعبلقاتيا المختمفة ،بؿ يتعدل ذلؾ
إلى التحميؿ كالربط كالتفسير ،لمكصكؿ إلى استنتاجات.
 2.1.4مجتمع الدراسة

تناكلت ىذه الدراسة العامميف في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة برتبة إشرافية
كمجتمع أصمي لمدراسة كمف ثـ تعميـ النتائج عمى مستشفيات قطاع غزة كبشكؿ عاـ يتككف
مجتمع الدراسة مف جميع رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة ،كالبالغ
عددىـ ( )320رئيسان كقد شمؿ مجتمع الدراسة مستشفى ابك يكسؼ النجار كمستشفى ناصر
الطبي كالمستشفى غزة االكربي كالمستشفى اليبلؿ االماراتي كمستشفى شيداء االقصى.
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 3.1.4أسموب الدراسة

استخدـ الباحث في تحميؿ البيانات برنامج ( )spssمتبع نا عدد مف األساليب اإلحصائية المبلئمة
مثؿ التكزيع التكرار ،النسب المئكية ،كاألكساط الحسابية ،الصدؽ كالثبات ،كاختبار (ت)،
كتحميؿ التبايف األحادم كالكزف النسبي كمعامبلت االرتباط الفا كركنباخ كالتجزئة النصفية
لمعرفة مدل استقبللية البيانات كتماثميا كصدؽ االستبانة سكاء أكاف صدؽ المحكميف مع
الصدؽ البنائي كصدؽ المقياس المتصؼ باالتساؽ الداخمي.
 2.4عينة الدراسة وطريقة اختيارىا
تـ احتساب عينة الدراسة كذلؾ حسب المعادلة المعتمدة كتـ حساب حجـ العينة كذلؾ حسب معادلة
ستيفف المتعارؼ عمييا دكليان في احتساب عينة الدراسة.
جدكؿ يبيف عدد االستبانات المكزعة عمى رؤساء االقساـ كتمثيؿ كؿ مستشفى مف العينة ()1.4
م

اسم المستشفى

االستبانات

االستبانات الموزعة

المرجعة

النسبة المئوية %

 1شيداء األقصى

23

19

13.0

 2ناصر الطبي

62

56

38.4

 3األكركبي

51

45

30.8

 4أبك يكسؼ النجار

18

12

8.2

 5اليبلؿ اإلماراتي

16

14

9.6

175

146

%100

المجموع
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2

 Z 
(مثبل Z=1.96 :لمستكل

 n  حيث  :Zالقيمة المعيارية المقابمة لمستكل داللة معمكـ ن
 2m 

(مثبل ،)0.05 :كتـ
داللة  .)0.05حيث  :mالخطأ اليامشي :كيعبر عنو بالعبلمة العشرية ن
تصحيا حجـ العينة مف المعادلة:
nN
N  n 1

n

حيث بمغت عينة الدراسة ( ،)175كتـ تكزيع االستبانات عمى ىذا العدد ،كلكف تـ استرداد ()146
استبانة صالحة لمتحميؿ ،كيتكزع أفراد عينة الدراسة حسب الجداكؿ التالية :
تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستشفيات ()2.4
م

اسم المستشفى

االستبانات

االستبانات

الموزعة

المرجعة

النسبة المئوية
%

 1شيداء األقصى

23

19

13.0

 2ناصر الطبي

62

56

38.4

 3األكركبي

51

45

30.8

 4أبك يكسؼ النجار

18

12

8.2

 5اليبلؿ اإلماراتي

16

14

9.6

175

146

%100

المجموع

الجدكؿ مف إعداد الباحث  :مصدر البيانات مف دائرة شئكف المكظفيف بالمستشفيات الخمسة.
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يتضا مف الجدكؿ أعبله أف عدد رؤساء االقساـ أك مف يقكـ بمياـ رئيس القسـ في مستشفى ناصر
الطبي يمثؿ العدد األكبر حيث تبمغ النسبة ( )%38.4كيعزك الباحث السبب في ذلؾ لكثافة
السكاف في محافظة خانيكنس  ،ككذلؾ كجكد عدد اكبر مف االقساـ الداخمية كالخارجية كالفرعية
مف اقساـ الباطنة كالجراحات ككذلؾ يعتبر مستشفى يضـ عدد كبير مف االسرة.
 1.2.4أداة الدراسة
تـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة ،كالتي تـ تصميميا خصيصان ،لمتعرؼ إلى األساليب اإلدارية
الحديثة كعبلقتيا بالسمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب
قطاع غزة ،كتتككف االستبانة مف:
1

 -مبررات اختيار االستبانة:

أ) يؤمف االستبياف اإلجابات الصريحة كالحرة حيث أنو يرسؿ الفرد بالبريد أك أم كسيمة أخرل كعند
إعادتو فإنو يفترض أال يحصؿ اسـ أك تكقيع المبحكث مف أجؿ عدـ إحراجو بعيد .
ب) تككف األسئمة مكحدة لجميع أفرد العينة في حيف أنيا قد تتغير صيغة بعض األسئمة عند
طرحيا في المقابمة.
ج) يمكف لممبحكثيف اختيار الكقت المناسب ليـ كالذم يككنكا فيو مييئيف نفسيا كفكريا.
دػ) يسيؿ االستبياف عمى الباحث جمع معمكمات كثيرة جدا مف عدة أشخاص في كقت محدد
 -2البيانات الشخصية :كتشتمؿ عمى البيانات الشخصية التالية:
-

الجنس( :أنثى ،ذكر).

-

المؤىؿ العممي( :بكالكريكس ،ماجستير ،دكتك اره).
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-

عدد سنكات الخدمة( :أقؿ مف  5سنكات ،مف  10-5سنكات ،أكثر مف  10سنكات).

-

مكاف العمؿ( :شيداء األقصى ،ناصر الطبي ،األكركبي ،أبك يكسؼ النجار ،اليبلؿ

اإلماراتي).
-

القسـ( :الجراحات ،األمراض الباطنية ،األطفاؿ كحديثي الكالدة ،النساء كالتكليد).

-

العمر 40( :عاـ فأقؿ ،مف  50-41عاـ ،مف  60-51عاـ).

 3.4محور قياس األساليب اإلدارية الحديثة
-

محكر قياس السمكؾ القيادم التحكيمي

-

محكر قياس االساليب االدارية الحديثة.

أوالً  :محور قياس السموك القيادي التحويمي ،وىي:
جدكؿ رقـ ( )3.4محكر قياس السمكؾ القيادم التحكيمي كأعداد فقراتيا
م

المحور

عدد الفقرات

1

سمكؾ القائد التحكيمي

14

2

دكر القائد في تحديد األىداؼ كاألكلكيات

8

3

دكر القائد في التغيير كالتطكير

11

4

دكر القائد في تحقيؽ األمف الكظيفي لمعامميف

8

5

دكر القائد في تحقيؽ الرضا الكظيفي لمعامميف

8

السموك القيادي التحويمي

49
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ثانياً  :محور قياس االساليب االدارية الحديثة
جدول رقم (  ) 4.4محور قياس األساليب اإلدارية الحديثة وأعداد فقراتيا

م

المحور

عدد الفقرات

1

األسمكب التشاركي

7

2

أسمكب االبداع االدارم

10

3

أسمكب اإلدارة بالجكدة الشاممة

8
25

األساليب اإلدارية الحديثة
كتـ اعتماد درجات المكافقة حسب محؾ الدراسة التالي:

جدول رقم ( )5.4قياس محك أداة الدراسة:
درجة

الوزن

الوزن النسبي

المتوسط الحسابي

الموافقة

الرقمي

من

إلى

من

إلى

قميمة جدا

1

2.00

أقؿ مف 3.60

20.00

أقؿ مف 36.00

قميمة

2

3.60

أقؿ مف 5.20

36.00

أقؿ مف 52.00

متوسطة

3

5.20

أقؿ مف 6.80

52.00

أقؿ مف 68.00

كبيرة

4

6.80

أقؿ مف 8.40

68.00

أقؿ مف 84.00

كبيرة جدا

5

8.40

10.00

84.00

100.00
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اعتمد الباحث عمى نمكذج ليكارت الخماسي لمقياس كىك حسب التدرج ا تي ( :قميمة جدان ،قميمة،
متكسطة ،كبيرة ،كبيرة جدان).
 4.4صدق أداة الدراسة (االستبانة)
كنعني بصدؽ أداة الدراسة ،أف األداة تقيس ما كضعت لقياسو ،كقد تـ التأكد مف صدؽ االستبانة
مف خبلؿ التالي:
 1.4.4الصدق من وجية نظر المحكمين (صدق المحتوى /الصدق الظاىري)
تـ عرض االستبانة عمى عدد ( )12مف المحكميف مف أصحاب الخبرة كاالختصاص ،مف أجؿ
التأكد مف سبلمة الصياغة المغكية لبلستبانة ،ككضكح تعميمات االستبانة ،كانتماء الفقرات لمحكر
االستبانة ،كمدل صبلحية االستبانة لقياس األىداؼ المرتبطة بيذه الدراسة ،كبذلؾ تـ التأكد مف
صدؽ االستبانة مف كجية نظر المحكميف كقد راعى الباحث تكزيع المحكميف عمى عدة أقساـ
كمستشفيات ككف المكضكع مرتبط باألقساـ كالمستشفيات كابداء آرائيـ حكؿ العبارات التي كضعت
لقياس مكضكع البحث كفحص صاغة العبارات كمدل مناسبة كؿ عبارة لممحكر الذم ينتمي لو
كتركزت تكجييات المحكميف في األغمب عمى طكؿ االستبانة كاحتكائيا عمى بعض الكممات
المتكررة كاختزاؿ بعض الفقرات مع إجراء التعديبلت كتـ إجراء التعديبلت المتفؽ عمييا.
 2.4.4صدق االتساق الداخمي (الصدق البنائي)
كتـ أيضا حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لمحكر كفقرات االستبانة ،بعد تطبيقيا عمى عينة
استطبلعية قكاميا ( )23فردان مف مجتمع الدراسة ككانت العينة االستطبلعية أكبر مف()30
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كالذيف استجابكا عددىـ ( )23فردان  ،كمف خبلؿ إيجاد معامبلت االرتباط لمحكر كفقرات
االستبانة ،كما ىك مبيف في الجداكؿ التالية :
جدول رقم ( )6.4صدق االتساق الداخمي لمحور االستبانة
م

االرتباط

المحور

""Sig

مستوى الداللة

 -1محور األساليب اإلدارية الحديثة
1

األسمكب التشاركي

0.910

0.000

دالة عند 0.01

2

أسمكب االبداع اإلدارم

0.920

0.000

دالة عند 0.01

3

أسمكب اإلدارة بالجكدة الشاممة

0.826

0.000

دالة عند 0.01

 -2محور السموك القيادي التحويمي
1

سمكؾ القائد التحكيمي

0.853

0.000

دالة عند 0.01

2

دكر القائد في تحديد األىداؼ كاألكلكيات

0.868

0.000

دالة عند 0.01

3

دكر القائد في التغيير كالتطكير

0.881

0.000

دالة عند 0.01

4

دكر القائد في تحقيؽ األمف الكظيفي لمعامميف

0.879

0.000

دالة عند 0.01

5

دكر القائد في تحقيؽ الرضا الكظيفي
لمعامميف

* قيمة ر عند درجة حرية ( )21كمستكل داللة (.)0.423( = )0.05
* قيمة ر عند درجة حرية ( )21كمستكل داللة (.)0.537( = )0.01
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0.936

0.000

دالة عند 0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف المحكر يتمتع بمعامبلت ارتباط دالة إحصائيا ،كىذا يدؿ عمى أف
جميع أبعاد المحكر تتمتع بمعامبلت صدؽ عالية كيتضا مف الجدكؿ أعبله أف االرتباط داؿ
إحصائيان عند مستكل داللة ( )0.05مما يعني أف المحكر صادؽ لما كضع لقياسو.
جدكؿ رقـ ( )7.4صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات محكر األساليب اإلدارية الحديثة
معامل
م

االرتبا
ط

قيمة
""Sig

مستوى
الدالل

معامل
م

ة

فقرات المحور األول

االرتبا
ط

قيمة
""Sig

مستوى
الدالل

معامل
م

ة

فقرات المحور الثاني

االرت
باط

قيمة
""Sig

مستوى
الدالل
ة

فقرات المحور الثالث

0.894 1

0.000

0.01

1

0.880

0.000

0.01

1

0.000 0.936

0.01

0.863 2

0.000

0.01

2

0.764

0.000

0.01

2

0.000 0.907

0.01

0.864 3

0.000

0.01

3

0.932

0.000

0.01

3

0.000 0.937

0.01

0.886 4

0.000

0.01

4

0.914

0.000

0.01

4

0.000 0.888

0.01

0.920 5

0.000

0.01

5

0.919

0.000

0.01

5

0.000 0.925

0.01

0.929 6

0.000

0.01

6

0.822

0.000

0.01

6

0.000 0.864

0.01

0.919 7

0.000

0.01

7

0.812

0.000

0.01

7

0.000 0.804

0.01

8

0.738

0.000

0.01

8

0.000 0.935

0.01

9

0.492

0.017

0.05

0.937 10

0.000

0.01

* قيمة ر عند درجة حرية ( )21كمستكل داللة (.)0.423( = )0.05
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* قيمة ر عند درجة حرية ( )21كمستكل داللة ()0.537( = )0.01
*معامؿ االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة α = 0.05

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف المحكر يتمتع بمعامبلت ارتباط دالة إحصائيا ،كىذا يدؿ عمى أف
جميع أبعاد المحكر تتمتع بمعامبلت صدؽ عالية كيتضا مف الجدكؿ أعبله أف االرتباط داؿ
إحصائيان عند مستكل داللة ألفا( )0.05مما يعني أف المحكر صادؽ لما كضع لقياسو.
جدول رقم ( )8.4صدق االتساق الداخمي لفقرات محور القيادة التحويمية
معامل
م

قيمة

االرتبا

"Sig

ط

"

مستوى
الداللة

فقرات المحور األول

معامل
م

قيمة

االرتبا

"Sig

ط

"

مستوى
الداللة

فقرات المحور الثاني

معامل
م

قيمة

االرتبا

"Sig

ط

"

مستوى
الداللة

فقرات المحور الثالث

1

0.663

0.001

0.01

1

0.785

0.000

0.01

1

0.820

0.000

0.01

2

0.517

0.012

0.05

2

0.774

0.000

0.01

2

0.597

0.003

0.01

3

0.845

0.000

0.01

3

0.900

0.000

0.01

3

0.836

0.000

0.01

4

0.649

0.001

0.01

4

0.433

0.039

0.05

4

0.868

0.000

0.01

5

0.834

0.000

0.01

5

0.742

0.000

0.01

5

0.749

0.000

0.01

6

0.909

0.000

0.01

6

0.893

0.000

0.01

6

0.800

0.000

0.01

7

0.739

0.000

0.01

7

0.775

0.000

0.01

7

0.837

0.000

0.01

8

0.750

0.000

0.01

8

0.656

0.001

0.01

8

0.863

0.000

0.01

9

0.856

0.000

0.01

9

0.829

0.000

0.01
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10

0.772

0.000

0.01

10

0.914

0.000

0.01

11

0.505

0.014

0.05

11

0.801

0.000

0.01

12

0.695

0.000

0.01

13

0.826

0.000

0.01

14

0.726

0.000

0.01

فقرات المحور الخامس

فقرات المحور الرابع
1

0.825

0.000

0.01

1

0.862

0.000

0.01

2

0.865

0.000

0.01

2

0.860

0.000

0.01

3

0.761

0.000

0.01

3

0.801

0.000

0.01

4

0.785

0.000

0.01

4

0.895

0.000

0.01

5

0.537

0.008

0.01

5

0.807

0.000

0.01

6

0.765

0.000

0.01

6

0.936

0.000

0.01

7

0.835

0.000

0.01

7

0.791

0.000

0.01

8

0.800

0.000

0.01

8

0.886

0.000

0.01

* قيمة ر عند درجة حرية ( )21كمستكل داللة (.)0.423( = )0.05
* قيمة ر عند درجة حرية ( )21كمستكل داللة (.)0.537( = )0.01
* معامؿ االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة α = 0.05

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف المحكر يتمتع بمعامبلت ارتباط دالة إحصائيا ،كىذا يدؿ عمى أف
جميع أبعاد المحكر تتمتع بمعامبلت صدؽ عالية كيتضا مف الجدكؿ أعبله أف االرتباط داؿ
إحصائيان عند مستكل داللة ألفا( )0.05مما يعني أف المحكر صادؽ لما كضع لقياسو.
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 3.4.4ثبات أداة الدراسة (االستبانة)
كنعني بثبات أداة الدراسة ،أف األداة تعطي نفس النتائج تقريبان لك طبقت مرة أخرل عمى نفس
المجمكعة مف األفراد ،أم أف النتائج ال تتغير ،كقد تـ التأكد مف ثبات االستبانة مف خبلؿ التالي:
.1

الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:

تـ التأكد مف ثبات االستبانة مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ
لمحكر االستبانة كاالستبانة ككؿ ،كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
جدول رقم ( )9.4معامالت االرتباط باستخدام معادلة ألفا كرونباخ لمحور االستبانة واالستبانة
ككل:
م

معامل االرتباط

المحور

محور األساليب اإلدارية الحديثة1

األسمكب التشاركي

0.969

2

أسمكب االبداع االدارم

0.956

3

أسمكب اإلدارة بالجكدة الشاممة

0.974
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محور السموك القيادي التحويمي1

سمكؾ القائد التحكيمي

0.941

2

دكر القائد في تحديد األىداؼ كاألكلكيات

0.911

3

دكر القائد في التغيير كالتطكير

0.954

4

دكر القائد في تحقيؽ األمف الكظيفي لمعامميف

0.922

5

دكر القائد في تحقيؽ الرضا الكظيفي لمعامميف

0.955
0.987

االستبانة ككل

معامؿ االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة α = 0.05
يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف المحكر يتمتع بمعامبلت ارتباط دالة إحصائيا ،كىذا يدؿ عمى أف
جميع أبعاد المحكر تتمتع بمعامبلت صدؽ عالية كيتضا مف الجدكؿ أعبله أف االرتباط داؿ
إحصائيان عند مستكل داللة ألفا( )0.05مما يعني أف المحكر صادؽ لما كضع لقياسو.

الثبات بطريقة التجزئة النصفية:
كتـ التأكد أيضان مف ثبات االستبانة مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية
لمحكر االستبانة كاالستبانة ككؿ ،كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ ()10.4
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جدول رقم ( )10.4معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحور االستبانة واالستبانة ككل

م
-

معامل االرتباط

المحور

قبل التعديل

بعد التعديل

محور األساليب اإلدارية الحديثة

1

األسمكب التشاركي

0.930

0.964

2

أسمكب االبداع االدارم

0.917

0.957

3

أسمكب اإلدارة بالجكدة الشاممة

0.915

0.955

-

محور السموك القيادي التحويمي

1

سمكؾ القائد التحكيمي

0.810

0.895

2

دكر القائد في تحديد األىداؼ كاألكلكيات

0.732

0.845

3

دكر القائد في التغيير كالتطكير

0.814

0.898

4

دكر القائد في تحقيؽ األمف الكظيفي لمعامميف

0.677

0.807

5

دكر القائد في تحقيؽ الرضا الكظيفي لمعامميف

0.835

0.910

0.772

0.871

االستبانة ككل

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف المحكريف يتمتعاف بمعامبلت ارتباط دالة إحصائيا ،كىذا يدؿ عمى أف
جميع أبعاد المحكريف تتمتعاف بمعامبلت صدؽ عالية كيتضا مف الجدكؿ أعبله أف االرتباط داؿ
إحصائيان عند مستكل داللة ألفا( )0.05مما يعني أف المحكريف صادقيف لما كضعا لقياسيما.
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 1.5.4خطوات إجراء الدراسة
تـ إتباع الخطكات التالية:
.1

اإلطبلع عمى الدراسات السابقة في مجاؿ الدراسة ،كتمخيصيا كالتعميؽ عمييا.

.2

اإلطبلع عمى األدب النظرم السابؽ في مجاؿ الدراسة ،كبناء اإلطار النظرم لمدراسة.

.3

بناء أداة الدراسة (االستبانة) ،كالتحقؽ مف صدؽ كثبات االستبانة.

.4

اختيار مجتمع كعينة الدراسة.

.5

تكزيع أداة الدراسة (االستبانة) عمى عينة الدراسة كجمعيا.

.6

تحميؿ البيانات كعرضيا في جداكؿ كالتعقيب عمييا.

.7

تفسير النتائج كمناقشتيا ،كصياغة التكصيات كالمقترحات.

2.5.4

مصادر البيانات

تنقسـ مصادر البيانات في ىذه الدراسة إلى نكعيف ،كىما:
.1

البيانات الرئيسة :كتتمثؿ في أداة الدراسة (االستبانة) ،كذلؾ لمتعرؼ إلى األساليب اإلدارية

الحديثة كعبلقتيا بالسمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب
قطاع غزة.
.2

البيانات الثانوية :كتتمثؿ في الدراسات السابقة كاألدب السابؽ كما تحكيو المكتبات مف

دراسات كأبحاث ككتب كمراجع في مجاؿ مكضكع الدراسة.
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 3.5.4اختبار توزيع البيانات
تـ استخداـ اختبار ككلمجكركؼ  -سمرنكؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار
إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ،ككانت النتائج كما ىي مبينة في الجدكؿ رقـ
()11.4
جدكؿ رقـ ( )11.4قياس اختبار التكزيع الطبيعي لمحكر االستبانة

م

قيمة ""Sig.

المحور

محور األساليب اإلدارية الحديثة1

األسمكب التشاركي

0.192

2

أسمكب االبداع االدارم

0.200

3

أسمكب اإلدارة بالجكدة الشاممة

0.088
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ٍِ

محور السموك القيادي التحويمي1

سمكؾ القائد التحكيمي

0.186

2

دكر القائد في تحديد األىداؼ كاألكلكيات

0.079

3

دكر القائد في التغيير كالتطكير

0.200

4

دكر القائد في تحقيؽ األمف الكظيفي لمعامميف

0.147

5

دكر القائد في تحقيؽ الرضا الكظيفي لمعامميف

0.105

الجدكؿ السابؽ أف قيمة " "Sig.لمحكرم االستبانة أكبر مف مستكل الداللة ( ،)0.05كىذا يدؿ
عمى أف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي ،كبذلؾ يمكف استخداـ االختبارات المعممية مما يدلؿ عمى

أف تكزيع البيانات طبيعية كمتماثمة.
 4. 5.4األساليب اإلحصائية المستخدمة
كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة تـ استخداـ برنامج التحميؿ االحصائي (( )SPSSمعامؿ ارتباط
بيرسكف ،معادلة ألفا كركنباخ ،طريقة التجزئة النصفية ،اختبار ككلمجكركؼ  -سمرنكؼ ،اختبار
 Tلمعينة الكاحدة ،اختبار  ،T-Testاختبار  )One-Way ANOVAفي إجراء التحميبلت
اإلحصائية البلزمة لمدراسة ،كىي عمى النحك التالي:
.1

معامؿ ارتباط بيرسكف ( :)Pearson Correlation Coefficientلقياس صدؽ االتساؽ

الداخمي ،ككذلؾ تحديد طبيعة العبلقة بيف المتغيرات المستقمة كالتابعة.
.2

معادلة ألفا كركنباخ  )Cronbach's Alpha(:لقياس ثبات االستبانة.

.3

طريقة التجزئة النصفية  )Split-Half Method(:لقياس ثبات االستبانة.
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.4

اختبار ككلمجكركؼ – سمرنكؼ :الختبار إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف

عدمو.
.5

اختبار  Tلمعينة الكاحدة :لمعرفة مدل ارتفاع أك انخفاض استجابات عينة الدراسة عمى

فقرات كمحكر االستبانة ،كلمتعرؼ عمى مدل انحراؼ االستجابات لكؿ فقرة مف الفقرات عف
كسطيا الحسابي ،إلى جانب المحكر الرئيسة ،كلمتعرؼ عمى قيمة " ،"Tكقيمة ".".Sig
.6

اختبار  Tلعينتيف مستقمتيف ( :)T-Testلمتحقؽ مف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في

متكسط تقدير أفراد عينة الدراسة لمتغير( :الجنس).
.7

اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( :)One Way ANOVAلمتحقؽ مف كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية في متكسط تقدير أفراد عينة الدراسة لمتغيرات( :المؤىؿ العممي ،عدد سنكات الخدمة،
مكاف العمؿ ،العمر).
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الفصل الخامس
نتائج التحميل االحصائي
 1.5التحميل االحصائي الوصفي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
 1.1.5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
 .2.1.5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
 3.1.5توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة
 4.1.5توزيع عينة أفراد الدراسة حسب القسم
5.1.5

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر

6.1.5

توزيع افراد عينة الدراسة حسب مكان العمل

 2.5تحميل نتائج األسئمة
 3.5نتائج الدراسة
 1.3.5نتائج المحور االول
1.1.3.5

االساليب االدارية الحديثة

 :2.3.5نتائج المحور الثاني
 4.3.5محور االساليب االدارية الحديثة
 5.3.5محور األساليب اإلدارية الحديثة وأثرىا عمى سموك القيادة التحويمية
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 نتائج التحميل االحصائيمقدمة
يتناكؿ ىذا الفصؿ نتائج الدراسة ،حيث تـ اإلجابة عمى أسئمة الدراسة ،كاختبار فرضياتيا ،كمف ثـ
تـ تفسير النتائج كالتعقيب عمييا ،باإلضافة إلى بياف أكجو التشابو كاالختبلؼ مع الدراسات
السابقة حيث استخدـ برنامج التحميؿ االحصائي( )spssكيتناكؿ الفصؿ تحميؿ محكرم الدراسة
كىك سمكؾ القيادم التحكيمي كاالساليب االدارية الحديثة كتحميؿ معامبلت االرتباط كاختبار صحة
الفرضيات مف خبلؿ اإلجابة عمى اسئمة الدراسة ثـ يتناكؿ نتائج الدراسة ثـ التكصيات.
 1.5التحميل االحصائي الوصفي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية التحميل االحصائي
الوصفي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
كفيما يمي عرض نتائج التحميؿ الكصفي لعينة الدراسة كفؽ المتغيرات الشخصية ( :الجنس ،المؤىؿ
العممي ،عدد سنكات الخدمة ،حسب العمر ،حسب القسـ ،حسب مكاف العمؿ)
 1.1.5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
يكضا الجدكؿ أدناه تكزيع عينة الدراسة حسب الجنس لدل المستشفيات في محافظات جنكب
قطاع غزة(مستشفى ناصر ،مستشفى غزة االكركبي ،مستشفى االماراتي ،مستشفى شيداء
األقػ ػصػػى)
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جدول رقم ( )12..5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
م

الجنس

النسبة المئوية %

العدد

1

ذكر

123

84.2

2

أنثى

23

15.8

يتضا مف الجدكؿ أعبله أف عدد المكظفيف يمثمكف الشريحة االكبر (ذكر) حيث بمغت النسبة
( )%84ك كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف المكظفيف منذ القدـ يضطركف إلكماؿ دراستيـ
بالخارج مما يعطي لمذكر فرصة التنقؿ كالتجكاؿ كمع المحافظة عمى كجكد عادات كتقاليد تعمؿ
عمى تقييد حرية المرأة بالخارج كما اف المناصب االدارية يشغميا السكاد األعظـ .كىذا اذا ما
اخذنا في عيف االعتبار العينة التي اخذىا الباحث مف فئة االطباء كرؤساء اقساـ.
 2.1.5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
يكضا الجدكؿ أدناه تكزيع عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي لدل المستشفيات في محافظات
جنكب قطاع غزة(مستشفى ناصر ،مستشفى غزة االكركبي ،مستشفى االماراتي ،مستشفى شيداء
األقػ ػصػػى) كايضا نسبة مف يحممكف الشيادات العميا ىـ مف الرجاؿ.
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جدول رقم ( )13.5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي

م

النسبة المئوية %

العدد

1

بكالكريكس

42

28.8

2

ماجستير

66

45.2

3

دكتك اره

38

26.0

146

%100

المجموع

يكضا الجدكؿ أدناه تكزيع عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي لدل المستشفيات في محافظات
جنكب قطاع غزة(مستشفى ناصر ،مستشفى غزة االكركبي ،مستشفى االماراتي ،مستشفى شيداء
األقػ ػصػػى) ك يتضا مف الجدكؿ أعبله أف عدد المكظفيف يمثمكف الشريحة االكبر (مف حممة
شيادة الماجستير ) حيث بمغت النسبة ( )%45كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف ما تتطمب مينة
الطب درجة عالية مف حممة الدرجات العميا فيما لنصيب المرتبة الثانية مرتبة البكالكريكس مف
التمريض كالمساعديف كاالدارييف كايضا الحصكؿ عمى الدكتكراه كاف في العقديف االخيريف كاف
صعبا كما زاؿ مترنحا بسبب االغبلؽ كالحصار السياسي كاالقتصادم المفركض عمى قطاع غزة
اال في ا كنة االخيرة عندما قاـ المجمس الطبي الفمسطيني باعتماد بعض التخصصات في البكرد
الفمسطيني كالذم يعادؿ الدكتكراه.
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 3.1.5توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة
يكضا الجدكؿ أدناه تكزيع عينة الدراسة حسب عدد سنكات الخدمة لدل المستشفيات في محافظات
جنكب قطاع غزة(مستشفى ناصر ،مستشفى غزة االكركبي ،مستشفى االماراتي ،مستشفى شيداء
األقػ ػصػػى)
جدول رقم ( )14.5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة
م

عدد سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية %

1

أقؿ مف  5سنكات

10

6.8

2

مف  10-5سنكات

29

19.9

3

أكثر مف  10سنكات 107

المجموع

146

73.3
%100

يتضا مف الجدكؿ أعبله أف عدد المكظفيف يمثمكف الشريحة االكبر (عدد سنكات الخدمة ) حيث
بمغت النسبة األعمى كبمغت ( )%73كيعزك الباحث ذلؾ أف أغمب المكظفيف مف رؤساء االقساـ
قد عممكا في أكثر مف مستشفى كمنيـ مف عمؿ بالخارج لترتسـ الخبرة مع الكفاءة ككذلؾ لحصكؿ
بعض االطباء عمى التخصص في سنكات متأخرة ،ككذلؾ النظاـ المعمكؿ بو كاف يعتمد عمى
عدد سنكات الخدمة كاالقدمية مع الخبرة في تكلي منصب رئيس القسـ.
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 4.1.5توزيع عينة أفراد الدراسة حسب القسم
يكضا الجدكؿ أدناه تكزيع عينة الدراسة حسب القسـ لدل المستشفيات في محافظات جنكب قطاع
غزة(مستشفى ناصر ،مستشفى غزة االكركبي ،مستشفى االماراتي ،مستشفى شيداء األقػ ػصػػى)
جدول رقم ( )15.5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب القسم
م

القسم

العدد

النسبة المئوية %

1

الجراحات

55

37.7

2

األمراض الباطنية

43

29.5

3

األطفاؿ كحديثي الكالدة

22

15.1

4

النساء كالتكليد

26

17.7

146

%100

المجموع

يتضا مف الجدكؿ أعبله أف عدد المكظفيف يمثمكف الشريحة االكبر (حسب القسـ ) حيث بمغت
النسبة األعمى كبمغت (  ) %37.7كيعزك الباحث ذلؾ لما يمعبو قسـ الجراحات كفركعو مف
أىمية عممية كبجميع فركعيا كميؿ الكثير مف االطباء الي الجراحات كذلؾ بناءا عمى خبرة
الباحث حيث انو يعمؿ في ىذا المجاؿ كيتداخؿ في الكثير مف االطباء كمعرفة ميكليـ.
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5.1.5

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر

يكضا الجدكؿ أدناه تكزيع عينة الدراسة حسب العمر لدل المستشفيات في محافظات جنكب قطاع
غزة(مستشفى ناصر ،مستشفى غزة االكركبي ،مستشفى االماراتي ،مستشفى شيداء األقػ ػصػػى).
جدول رقم ( )16.5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر
م

العمر

العدد

النسبة المئوية %

1

 40عاـ فأقؿ

7

4.8

2

مف  50-41عاـ

77

52.7

3

مف  60-51عاـ

62

42.5

146

%100

المجموع

يتضا مف الجدكؿ أعبله أف عدد رؤساء االقساـ يمثمكف الشريحة االكبر (حسب العمر ) حيث
تتركح أعمارىـ مف  41حتى . 50
بمغت النسبة األعمى كبمغت (  ) %52.7ىيز ِٝا
كيعزك الباحث ذلؾ ألف رؤساء االقساـ في المستشفيات في ىذه المرحمة العمرية

يككنكف قد

تييؤا تماما ليذا الدكر كيككف لدييـ القدرة عمى العطاء كما اف االدارة العميا اصبحت تؤمف بقدرة
الشباب كايضا في ىذه المرحمة العمرية يككف قد الـ بكؿ جكانب القسـ كيستطيع قيادتو كمعرفة
الجكانب االيجابية كتعزيزىا كالجكانب السمبية كتقميصيا..
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6.1.5

توزيع افراد عينة الدراسة حسب مكان العمل

يكضا الجدكؿ أدناه تكزيع عينة الدراسة حسب مكاف العمؿ لدل المستشفيات في محافظات جنكب
قطاع غزة(مستشفى ناصر ،مستشفى غزة االكركبي ،مستشفى االماراتي ،مستشفى شيداء
األقػ ػصػػى).
جدول رقم ( ) 17.5.توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكان العمل
م

مكان العمل

العدد

النسبة المئوية %

1

شيداء األقصى

19

13.0

2

ناصر الطبي

56

38.4

3

األكركبي

45

30.8

4

أبك يكسؼ النجار

12

8.2

5

اليبلؿ اإلماراتي

14

9.6

146

%100

المجموع

يتضا مف الجدكؿ أعبله أف عدد رؤساء االقساـ يمثمكف الشريحة االكبر (حسب مكاف العمؿ )
حيث بمغت النسبة األعمى كبمغت ( )%38.4كيعزك الباحث ذلؾ إلى ككف مجمع ناصر الطبي
كالذم تحكؿ لمستشفى كبير كاف ىك الكحيد في محافظة خانيكنس قبؿ انشاء المستشفى االكركبي
كالتي تشتمؿ عمى عدد كبير مف السكاف كما يحتكيو مف طكاقـ كبيرة بناء عمى الكثافة السكانية
التي تضج بو المدنية في منطقة المعسكرات كخانيكنس البمد.
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 2.5تحميل نتائج األسئمة
 1.2.5نتائج السؤال األول ومناقشتيا:
ينص السؤاؿ عمى ما يمي:
ما كاقع األساليب اإلدارية الحديثة لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة؟
كقد تـ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ باستخداـ اختبار  Tلمعينة الكاحدة ،كما ىك مبيف في الجداكؿ
التالية.
جدول رقم( :) .18.5محاور األساليب اإلدارية الحديثة
قيمة

الوزن

""T

""Sig.

النسبي

 1األسمكب التشاركي

7.413

1.495

11.418

0.000

74.129

1

 2أسمكب االبداع االدارم

7.253

1.419

10.669

0.000

72.527

3

 3أسمكب اإلدارة بالجكدة الشاممة 7.326

1.548

10.350

0.000

73.262

2

7.321

1.413

73.211 0.000 11.295

م

المحور

األساليب اإلدارية الحديثة

المتوسط االنحراف قيمة
الحسابي المعياري

الترتيب

قيمة  t-testالجدكلية عند مستكل داللة  α = 0.05كدرجة حرية " "145تساكم 1.96
كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
كاقع األساليب اإلدارية الحديثة لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة جاء
بكزف نسبي ( ) 73.211كقد كانت أعمى بعد في الترتيب كىي كاقع األسمكب التشاركي لدل
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رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة جاء بكزف نسبي ( ،)74.129كيعزك
الباحث ذلؾ لما تقدمو االقساـ كالدكائر في المستشفيات مف ركح المشاركة في اتخاذ القرار كلتبني
االدارة العميا لمبدا الشراكة كالتشارؾ بينيا كبيف رؤساء االقساـ حيث يمثؿ رئيس القسـ حمقة
الكصؿ بيف االدارة العميا كباقي االطباء دف رئيس القسـ ،كايضا طبيعة العمؿ كخطكرتيا تجعؿ
مف الصعب عدـ المشاركة في اتخاذ الق اررات كخاصة الق اررات التي تمس حياة البشر .فيما جاء
كاقع أسمكب االبداع االدارم أدنى بعد لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع
غزة جاء بكزف نسبي ( ،)72.527كيعزك الباحث ذلؾ لما تحتاجو االقساـ في المستشفيات مف
مكارد بشرية كتحتاج لتطكير كتحديد احتياجات بشريو .كما اف كجكد بعض العقبات في طريؽ
االبداع كالتفكير االبداعي يجعؿ ىذا االسمكب رغـ اىميتو الكبرل في مرتبة متدنية كايضا انشغاؿ
الكثير مف رؤساء االقساـ في عدة مياـ يككف عائؽ اماـ االبداع االدارم.
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 1.2.5تحميل فقرات محور االساليب االدارية الحديثة
جدول رقم ( :) 19.5فقرات محور األسموب التشاركي
المتوسط

االنحراف

قيمة

قيمة

الوزن

""T

""Sig.

النسبي

0.000

73.288

6

0.000

75.274

2

م

الفقرة

الحسابي

المعياري

1

يكزع العمؿ بيف المجمكعات 7.329

2.137

7.513

2

يستعيف في إدارة القسـ بآراء 7.527

1.751

10.542

3

حسب إمكاناتيا

كمشاركة العامميف

يتبنى القائد مفيكـ المشاركة

في االىداؼ كيحتكـ لمنتائج 7.466

1.843

9.612

0.000

74.658

الترتيب

3

المرغكبة
4

يثؽ القائد بمحاكالت كؿ فرد

7.130

1.906

7.166

0.000

71.301

7

5

يحفز العامميف عمى التشارؾ

7.404

1.910

8.881

0.000

74.041

5

6

يحافظ القائد عمى تماسؾ

ركح الفريؽ عند ضغط 7.432

1.912

9.049

0.000

74.315

4

العمؿ
7

يذلؿ مف الصعكبات التي
تكاجو

المجمكعات
المحور ككل

العمؿ

بيف 7.603
7.413

1.732

1.495

11.181

11.418

قيمة  t-testالجدكلية عند مستكل داللة  α = 0.05كدرجة حرية " "145تساكم 1.96
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0.000

0.000

76.027

74.129

1

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
 كاقع األسموب التشاركي لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة جاء
بكزف نسبي ( ،)74.129كيعزك الباحث ذلؾ لتحسيف االداء بيف المجمكعات كتذليؿ العقبات مف
قبؿ إدارة المستشفيات كتحفيز القيادة مع األفراد كلتبني االدارة العميا لمبدا الشراكة كالتشارؾ بينيا
كبيف رؤساء االقساـ حيث يمثؿ رئيس القسـ حمقة الكصؿ بيف االدارة العميا كباقي االطباء دف
رئيس القسـ .
 أعمى ترتيب فقرة رقـ ( ،)7كىي (يذلؿ مف الصعكبات التي تكاجو العمؿ بيف المجمكعات) ،كقد
جاءت بكزف نسبي (،)76.027كيعزك الباحث ذلؾ حيث تكفر االدارة االمكانيات المتاحة لرؤساء
االقساـ بيدؼ تحقيؽ االىداؼ المنشكدة بقدر المستطاع  ،كما انيا تعطي رئيس القسـ بعض
الصبلحيات التي تخكلو بتذليؿ بعض العقبات في سبيؿ الكصكؿ لمرضى مف قبؿ االطباء مع
ربطيـ برسالة كرؤية المستشفى كجعميـ جزء مف ادكات الكصؿ لتحقيؽ االىداؼ.
 أدنى ترتيب فقرة رقـ ( ،)4كىي (يثؽ القائد بمحاكالت كؿ فرد في العمؿ) ،كقد جاءت بكزف نسبي
( ،)71.301كيعزك الباحث ذلؾ أف الثقة باتت تحتاج لتطبيؽ عممي مف قبؿ القيادة قبؿ االفراد
كىذا يمثؿ ركح القيادة كمفيكميا بجكىرىا كالتي تفتقد المؤسسة بعض ادكاتيا.
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جدول رقم (  :)20.5فقرات محور أسموب االبداع اإلداري
قيمة

الوزن

المتوسط االنحراف قيمة
""T

""Sig.

النسبي

7.116

1.995

6.762

0.000

71.164

8

6.612

0.000

71.096

9

0.000

70.685

10

73.630

2
4

م

الفقرة

1

يستطيع تحديد أم مشكمة تكاجو العمؿ بسيكلة

2

يتصؼ بالمركنة كالطبلقة الفكرية في تعاممو مع 7.110
حؿ المشكبلت

2.028

3

يحيط بالمشكمة مف جميع جكانبيا

7.068

1.867

6.916

4

يعطي عددا كبي ار مف األفكار الجديدة كالبدائؿ 7.363
مف الحمكؿ لكؿ مشكمة

1.908

8.633

0.000

5

يعالج أم مشكمة تكاجو العمؿ بنجاح

7.295

1.920

8.148

0.000

72.945

6

يتجنب تك ار ار أفكار ا خريف التي شمت كيبدأ 7.144
مف حيث انتيى غيره

1.758

7.863

0.000

71.438

7

7

تتكفر لديو القدرة عمى التنبؤ بالمشكبلت بالعمؿ

7.274

1.740

8.846

0.000

72.740

6

8

يبذؿ جيكدا ممحكظة في تطكير القسـ في 7.541
مجاالت العمؿ المختمفة

1.835

10.148

0.000

75.411

1

9

يعمؿ القائد عمى تنمية المكارد الذاتية بالقسـ مف 7.295
خبلؿ خطة معدة

1.782

8.779

0.000

72.945

4

7.322

1.919

8.324

0.000

73.219

3

7.253

1.419

72.527 0.000 10.669

10

يشجع العامميف بطرؽ مبتكرة كغير تقميدية عمى
االبداع كاالبتكار
المحور ككل

الحسابي المعياري

 -قيمة  t-testالجدكلية عند مستكل داللة  α = 0.05كدرجة حرية " "145تساكم 1.96

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
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الترتيب

 كاقع أسموب االبداع االداري لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة جاء
بكزف نسبي ( ،)72.527كيعزك الباحث ذلؾ لكجكد بعض المركنة كالطبلقة كالتشجيع بطرؽ
غير تقميدية كتمؾ الحكسبة كالتكنكلكجيا التي بدأ تطبيقيا في المستشفيات مؤخ انر اال انيا تحتاج
الى بعض التعزيزات مف قبؿ رؤساء االقساـ كفسا المجاؿ لبلطباء الذيف لدييـ فكر ابداعي
.كىذا يؤيده ايضا دراسة (البمعاكم ) 2013حيث جاء في الدراسة اف االفراد لدييـ التكجو نحك
التفكير االبتكارم كاالبداع كقد استنتجت ىذه الدراسة العبلقة القكية بيف مدراء ك ازرة الصحة
كالتفكير االبتكارم .كفي ىذه الدراسة كانت عمى رؤساء االقساـ.
 أعمى ترتيب فقرة رقـ ( ،)8كىي (يبذؿ جيكدا ممحكظة في تطكير القسـ في مجاالت العمؿ
المختمفة) ،كقد جاءت بكزف نسبي ( ،)75.411كيعزك الباحث ذلؾ أف تبمكر فكرة التطكير في
االقساـ لدل رؤساء االقساـ باتت ضركرة ممحة ليـ لمنيكض بالقسـ كبالكادر الطبي كاف ىذا
االمر يرفع اكال مف مستكاه في تحقيؽ الميزة التنافسية بيف رؤساء االقساـ كنزعة بشرية تتطمب
السمك بالذات كثانيا االرتقاء بالقسـ لتقيؽ االىداؼ المرجكة.
 أدنى ترتيب فقرة رقـ ( ،)3كىي (يحيط بالمشكمة مف جميع جكانبيا) ،كقد جاءت بكزف نسبي
( ،)70.685كيعزك الباحث ذلؾ لعدـ تحديد المشكمة بعناصرىا بالكامؿ كبنسبة عالية مما يعني
كجكد خمؿ كأخطاء تسبب في نتائج قد تككف مؤلمة  ،ككذلؾ لككف طبيعة العمؿ تتصؿ بالبشر
مباشرة مف الداخؿ مع الكادر الطبي كمف الخارج مع المرضى مما يزيد االعباء كتداخؿ المشاكؿ
كتعدد جكانبيا.

166

جدول رقم ( :).21.5فقرات محور أسموب اإلدارة الجودة الشاممة
م

1

الفقرة
يقكـ بعممية تطكير كتغيير مستمر ك شامؿ لكافة

المتوسط االنحراف قيمة
الحسابي المعياري

""T

قيمة

الوزن

""Sig.

النسبي

الترتيب

7.192

2.095

6.872

0.000

71.918

7

2

يسعى الى االرتقاء بالقسـ دكما

7.390

1.880

8.934

0.000

73.904

3

3

ييتـ بعممية التقكيـ لؤلداء بشكؿ مستمر

7.103

1.907

6.986

0.000

71.027

8

4

يتابع عمؿ لجاف لمجكدة الشاممة عف كثب كبتقارير

7.212

1.945

7.532

0.000

72.123

6

5

يصنع جدكؿ زمني لبحث مكضكعات الجكدة في القسـ 7.233

1.983

7.513

0.000

72.329

5

6

كظائؼ القسـ

يقكـ بتكزيع العمؿ الى مجمكعات مكافئة لتخصصاتيا

7.308

2.016

7.842

0.000

73.082

4

7

يحفز المرؤكسيف لتحقيؽ االداء المنشكد

7.493

1.839

9.810

0.000

74.932

2

8

يصغي الحتياجات العامميف كيعمؿ عمى تحقيقيا

7.678

1.890

10.729

0.000

76.781

1

المحور ككل

1.548 7.326

كامكاناتيا

73.262 0.000 10.350

 -قيمة  t-testالجدكلية عند مستكل داللة  α = 0.05كدرجة حرية " "145تساكم 1.96

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
كاقع أسمكب إدارة الجكدة الشاممة لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاعغزة جاء بكزف نسبي ( ،)73.262كيعزك الباحث ذلؾ لكجكد مفاىيـ الجكدة التي تعمؿ عمى تقديـ
خدمات متميزة لدل المراجعيف كالمرضى كالمؤسسات األخرل المرتبطة بالمستشفيات ،كما اف كاقع
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حاؿ المستشفيات اصبحت تعمؿ عمى شمكلية االداء كاشراؾ جميع الكادر الطبي عمى االغمب
في كضع الرؤية كالرسالة كتحديد االىداؼ ككذلؾ ربطيـ بيا كجعميـ جزء منيا.
 كجاء أعمى ترتيب فقرة رقـ ( ،)8كىي (يصغي الحتياجات العامميف كيعمؿ عمى تحقيقيا) كقدجاءت بكزف نسبي ( ،)76.781كيعزك الباحث ذلؾ السبب كىك تمبية االحتياجات المادية كتحفيز
العامميف ككضع معايير ناجحة لبلرتقاء بيـ ،حيث ييتـ رئيس القسـ باف يككف مرؤكسيو راضييف
عنو مف الناحية االنسانية كىك يسعي لتحقيؽ ذلؾ كفرض شخصيتو القيادية التي تشعرىـ بركح
الفريؽ بالعمؿ معو كمف ناحية اخرل يحققكف ما يريدكف منو كيحقؽ ىك ما يريده منيـ.
• أدنى ترتيب فقرة رقـ ( ،)3كىي (ييتـ بعممية التقكيـ لؤلداء بشكؿ مستمر) ،كقد جاءت بكزف
نسبي ( ،)71.027كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف التقكيـ ىك الجزء االكبر في المؤسسة الذم
يصعب عمى رؤساء االقساـ اف يجعميـ يقكمكف االداء كذلؾ لتعدد شخصيات كتخصصات
االطباء ككذلؾ التفاكت في احتياجات االطباء كطمكحاتيـ ككذلؾ تنقميـ مف مكاف الي مكاف
،لذلؾ يجعؿ ىذا االمر صعب تقكيمو بشكؿ مستمر كايضا ىذا يؤكد دراسة ( الكحمكت ،
 )2004في تدني استخداـ العممي في قياس مؤشرات تحسيف الجكدة في االقساـ في ك ازرة
الصحة.
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كجاء أعمى ترتيب فقرة رقـ ( ،)8كىي (يصغي الحتياجات العامميف كيعمؿ عمى تحقيقيا) ،كقدجاءت بكزف نسبي ( ،)76.781كيعزك الباحث ذلؾ السبب كىك تمبية االحتياجات المادية كتحفيز
العامميف ككضع معايير ناجحة لبلرتقاء بيـ ،حيث ييتـ رئيس القسـ باف يككف مرؤكسيو راضييف
عنو مف الناحية االنسانية كىك يسعي لتحقيؽ ذلؾ كفرض شخصيتو القيادية التي تشعرىـ بركح
الفريؽ بالعمؿ معو كمف ناحية اخرل يحققكف ما يريدكف منو كيحقؽ ىك ما يريده منيـ .
 أدنى ترتيب فقرة رقـ ( ،)3كىي (ييتـ بعممية التقكيـ لؤلداء بشكؿ مستمر) ،كقد جاءت بكزف
نسبي ( ،)71.027كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف التقكيـ ىك الجزء االكبر في المؤسسة الذم
يصعب عمى رؤساء االقساـ اف يجعميـ يقكمكف االداء كذلؾ لتعدد شخصيات كتخصصات
االطباء ككذلؾ التفاكت في احتياجات االطباء كطمكحاتيـ ككذلؾ تنقميـ مف مكاف الي مكاف
،لذلؾ يجعؿ ىذا االمر صعب تقكيمو بشكؿ مستمر كايضا ىذا يؤكد دراسة الكحمكت في تدني
استخداـ العممي في قياس مؤشرات تحسيف الجكدة في االقساـ في ك ازرة الصحة.

 2.2.5نتائج السؤال الثاني ومناقشتيا
ينص السؤاؿ عمى ما يمي:
ما مستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة؟
كقد تـ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ باستخداـ اختبار  Tلمعينة الكاحدة ،كما ىك مبيف في الجداكؿ
التالية:

169

جدول رقم ( :)22.5قياس محاور السموك القيادي التحويمي

م

المتوسط

المحور

االنحراف قيمة

الحسابي المعياري

""T

قيمة

الوزن

""Sig.

النسبي

الترتيب

 1سمكؾ القائد التحكيمي

7.456

1.312

1 74.560 0.000 13.409

 2دكر القائد في تحديد األىداؼ كاألكلكيات

7.344

1.375

4 73.442 0.000 11.815

 3دكر القائد في التغيير كالتطكير

7.407

1.395

2 74.065 0.000 12.179

 4دكر القائد في تحقيؽ األمف الكظيفي لمعامميف

7.304

1.396

5 73.039 0.000 11.288

 5دكر القائد في تحقيؽ الرضا الكظيفي لمعامميف

7.403

1.481

3 74.033 0.000 11.451

7.393

1.292

73.932 0.000 13.033

السمكؾ القيادم التحكيمي

-

قيمة  t-testالجدكلية عند مستكل داللة  α = 0.05كدرجة حرية " "145تساكم 1.96

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
 اف مستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع
غزة جاء بكزف نسبي ( ،)73.932كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف سمكؾ القيادة التحكيمية تيدؼ إلى
التطكير كالتغيير كتحقيؽ الرضا  ،لذلؾ يطما كؿ رؤساء االقساـ ليذا التطكير كالتغير كىـ
يمارسكف سمكؾ القيادم التحكيمي في سمككياتيـ  ،كىذا ما يؤكده دراسات عدة سابقة مثؿ دراسة
(محمكد )2014 ،كدراسة (اصرؼ )2013 ،حيث يؤكداف عمى تعزيز ىذا النمط مف القيادة
ليسيـ في تحقيؽ الميزة التنافسية كالمحافظة عمى استمرار التطكير . .

170

جدول رقم ( :)23.5فقرات محور مستوى سموك القائد التحويمي
قيمة

الوزن

المتوسط االنحراف قيمة
""T

""Sig.

النسبي

11.245

0.000

78.014

1

0.000

74.452

7

75.000

6
13

م

الفقرة

1

يبادر في معالجة المشكبلت الطارئة 7.801
التي تكاجو العامميف

1.936

2

يييئ

كالمبلئـ 7.445

1.797

9.719

3

يتقبؿ ا ارذء المعارضة لرأيو بحكار 7.500
المفتكح

1.980

9.153

0.000

4

يزيد مف التفاؤؿ بالمستقبؿ

7.240

2.099

7.138

0.000

72.397

5

يعتبر أنمكذجا يحتذل بو

7.370

1.923

8.609

0.000

73.699

10

6

يعمؿ عمى تحقيؽ االنسجاـ بيف العامميف 7.342

1.953

8.307

0.000

73.425

11

7

ييتـ باف يككف تنفيذ الق اررات بأعمى قدر 7.603
مف االلتزاـ

1.942

9.971

0.000

76.027

3

8

يسعى بأف يككف تنفيذ الق اررات بأعمى 7.582
قدر مف الفاعمية

1.911

10.004

0.000

75.822

4

9

يمتمؾ القدرة عمى التكاصؿ مع ا خريف

7.699

1.751

11.719

0.000

76.986

2

10

يساىـ في تذليؿ العقبات التي تحكؿ 7.411
دكف تحقيؽ التغيير المطمكب

1.729

9.862

0.000

74.110

9

11

يتجاكز عف مصالحو الشخصية في 7.534
سبيؿ المصمحة العامة

1.959

9.464

0.000

75.342

5

12

لديو القدرة عمى التنبؤ باألداء كتكصيؿ 7.288
ىذا لمعامميف بشكؿ كاضا

1.785

8.717

0.000

72.877

12

13

يشجع العامميف عمى المشاركة في اتخاذ 7.445
الق اررات التي تتفؽ مع عمميـ

1.808

9.658

0.000

74.452

8

الحسابي المعياري

الجك

لبلجتماعات

المناسب

171

الترتيب

14

يقكـ بتفكيض بعض
لمعامميف كفؽ خطة مدركسة

صبلحياتو 7.123

1.919

7.074

7.456

1.312

74.560 0.000 13.409

المحور ككل

0.000

71.233

14

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
 مستكل سمكؾ القائد التحكيمي لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة جاء
بكزف نسبي ( ،)74.560كيعزك الباحث ذلؾ الف سمكؾ القيادة التحكيمي ىك محكر اساسي كميـ
في التاثير عمى االفراد العامميف في المستشفيات  ،كاف القيادة التحكيمية ليا عبلقة طردية مكجبة
مع التغيير كالتطكير كما اكضحتو دراسة( حماد )2011،ككذلؾ دراسة (عيد )200٨5تؤكد عدـ
التطكير يرجع الى عدـ الفيـ الكاضا لمفيكـ القيادة التحكيمية .
 أعمى ترتيب فقرة رقـ ( ،)1كىي (يبادر في معالجة المشكبلت الطارئة التي تكاجو العامميف) ،كقد
جاءت بكزف نسبي ( ،)78.014كيعزك الباحث ذلؾ لما تيتـ بو المستشفيات مف معالجة االخطاء
كعدـ انتشارىا كما تحممو مف اخطار جسيمة عمى المجتمع في حاؿ انتشارىا حيث اف أم خطأ
في ىذه المؤسسة ينعكس عمى البشر بصكرة سمبية كينعكس عمى اداء كسمعة المؤسسة .
 أدنى ترتيب فقرة رقـ ( ،)14كىي (يقكـ بتفكيض بعض صبلحياتو لمعامميف كفؽ خطة مدركسة)،
كقد جاءت بكزف نسبي ( ،)71.233كيعزك الباحث ذلؾ لعدـ فيـ االساليب االدارية الحديثة مف
التشارؾ كاتخاذ القرار الجماعي كركح الفريؽ الكاحد  ،ككذلؾ حداثة بعض رؤساء االقساـ تجعميـ
يتطمبكف مدة لكسب ثقة مرؤكسيو .
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جدول رقم ( :)24.5فقرات محور دور القائد في تحديد األىداف واألولويات

م

1

2

الفقرة

يشجع العامميف عمى كضع أىداؼ تتعمؽ بنمكىـ
الميني.
يحرص عمى مشاركة العامميف في متابعة التقدـ

المتوسط االنحراف قيمة
الحسابي المعياري

7.281

2.050

""T

7.549

قيمة

الوزن

""Sig.

النسبي

0.000

72.808

الترتيب

5

7.336

1.723

9.365

0.000

73.356

4

3

يناقش العامميف حكؿ قكانيف سير العمؿ

7.438

1.912

9.091

0.000

74.384

2

4

يطالب العامميف بتنفيذ المكائا

7.692

1.810

11.293

0.000

76.918

1

5

يحرص عمى تقييـ أىداؼ المؤسسة كتطكيرىا

7.425

1.792

9.606

0.000

74.247

3

6

يحدد خطكاتو في ظؿ أىداؼ المؤسسة

7.219

1.899

7.757

0.000

72.192

7

7

يطمع المجتمع المحمي عمى أىداؼ المؤسسة

7.247

1.903

7.915

0.000

72.466

6

8

الذم يتـ إح ارزه

يعقد سمسمة مف المقاءات التكضيحية ألىداؼ
المؤسسة
المحور ككل

7.116

1.960

1.375 7.344

6.883

0.000

71.164

8

73.442 0.000 11.815

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
 دور القائد في تحديد األىداف واألولويات لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب
قطاع غزة جاء بكزف نسبي ( ،)73.442كيعزك الباحث ذلؾ حيث تمعب القيادة في تحديد
االىداؼ كاالكلكيات لممستشفيات حتى تضمف االستمرار في النجاح كالتقدـ كانو مف اكؿ درجات
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سم ـ النجاح ىك تحديد االىداؼ كاالكلكيات كالسعي الحثيث لتحقيقيا ،كتجنب االىداؼ الصغيرة
التي ممكف اف تعيؽ في تحقيؽ االىداؼ الكبيرة كالخاصة دكف العامة .
 أعمى ترتيب فقرة رقـ ( ،)4كىي (يطالب العامميف بتنفيذ المكائا) ،كقد جاءت بكزف نسبي
( ،)76.918كيعزك الباحث ذلؾ حيث أنيا تساعد في االلتزاـ بالتنظيـ االدارم السميـ كتحديد
الصبلحيات كالمسئكليات المناطة بكؿ فرد ككذلؾ كجكد رقابة داخمية كىك مطالب اماميا بتنفيذ
لكائا المؤسسة كىذا يجعمو يبذؿ جيده لتنفيذىا.
 أدنى ترتيب فقرة رقـ ( ،)8كىي (يعقد سمسمة مف المقاءات التكضيحية ألىداؼ المؤسسة) ،كقد
جاءت بكزف نسبي ( ،)71.164كيعزك الباحث ذلؾ تدنيو لعدـ كجكد رؤية كاضحة حكؿ طبيعة
ىذه المقاءات كاىدافيا  ،كاف الكثير مف االطباء قد اصابيـ بعض الفتكر مف ىذه المقاءات حيث
انيا ال تعمؿ عمى تنفيذ ما تخرج بو ىذه المقاءات ككذلؾ انشغاؿ البعض منيـ يجعميـ ال
يحضركف مثؿ ىذه المقاءات .
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جدول رقم ( :)25.5فقرات محور دور القائد في التغيير والتطوير
قيمة

الوزن

المتوسط االنحراف قيمة
""T

""Sig.

النسبي

2.121

7.806

0.000

73.699

7

9.104

0.000

73.082

10

0.000

74.247

5

74.932

1
11

م

الفقرة

1

يتبنى مبدأ االبتكار كالتجديد دائمان

7.370

2

يتجنب مناقشة قضايا سابقة تـ اتخاذ قرار فييا

7.308

1.736

3

ييتـ بميارات النمك الميني لمعامميف

7.425

1.867

9.218

4

يييئ مناخ مناسب لمتطكر

7.493

1.945

9.276

0.000

5

يقنع العامميف بقبكؿ التغيير

7.301

1.884

8.346

0.000

73.014

6

يعدؿ مف ق ارراتو اف كجدىا تخالؼ المصمحة

7.425

1.908

9.024

0.000

74.247

5

7

يشجع العامميف عمى تكظيؼ المستجدات

7.356

1.907

8.592

0.000

73.562

8

8

يعزز مبدأ احتراـ الرأم كالرأم ا خر

7.493

1.813

9.953

0.000

74.932

1

9

يتابع القائد المستجدات الحديثة عف طريؽ

الحسابي المعياري

الترتيب

7.315

2.064

7.700

0.000

73.151

9

10

يشجع المقترحات التطكيرية لجميع العامميف

7.493

1.891

9.541

0.000

74.932

1

11

يكزع األدكار كالميمات القيادية بيف العامميف

7.476

1.919

9.262

0.000

74.759

4

7.407

1.395

74.065 0.000 12.179

المشاركة في المؤتمرات الداخمية كالخارجية

المحور ككل

 -قيمة  t-testالجدكلية عند مستكل داللة  α = 0.05كدرجة حرية " "145تساكم 1.96
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كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
 دور القائد في التغيير والتطوير لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة
جاء بكزف نسبي ( ،)74.065كيعزك الباحث ذلؾ حيث لمقيادة دكر في التغيير نحك االفضؿ
كتطكير المستشفيات باستخداـ الكسائؿ التكنكلكجية.
 أعمى ترتيب فقرة رقـ ( ،)4كىي (يييئ مناخ مناسب لمتطكر) ،كفقرة رقـ ( ،)8كىي (يعزز مبدأ
احتراـ الرأم كالرأم ا خر) ،كفقرة رقـ ( ،)10كىي (يشجع المقترحات التطكيرية لجميع العامميف)،
كقد جاءت بكزف نسبي ( ،)74.932كيعزك الباحث ذلؾ لتعزيز لغة الشراكة كالتطكير كالفيـ
الصحيا لمبادئ االسبلـ كذلؾ مف منطمؽ الطابع الديني الذم اصبا مسيطر عمى الييئة
كالمؤسسة الصحية.
 أدنى ترتيب فقرة رقـ ( ،)5كىي (يقنع العامميف بقبكؿ التغيير) ،كقد جاءت بكزف نسبي
( ،)73.014كيعزك الباحث ذلؾ السبب إلى أنيا تعمؿ عمى االصرار عمى الفشؿ في بعض
الجكانب كالتي تعمؿ عمى عدـ قبكؿ التغيير كعدـ القناعة التامة مف البعض بتحجر االفكار كعدـ
الفيـ المناسب لئلدارة كركح الشراكة كاف العمؿ بطريقة مختمفة عف سابقيا تؤدم الي تغيير فبل
ننتظر التغير في حضكر عمؿ الشي مرتيف بنفس الطريقة كننتظر اف يعطينا نتائج متغايرة.
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جدول رقم ( :)26.5فقرات محور دور القائد في تحقيق األمن الوظيفي لمعاممين
قيمة

الوزن

""T

""Sig.

النسبي

7.253

1.908

7.940

0.000

72.534

5

2

يييئ المناخ الداعـ لممبادرات التطكيرية

6.856

1.972

5.245

0.000

68.562

8

3

يقكـ بمساعدة كتشجيع العامؿ الجديد

7.240

1.917

7.816

0.000

72.397

6

م

1

4

5

6

7

8

الفقرة

يشجع العامميف عمى تفعيؿ التعاكف فيما
بينيـ

ينتيج أسمكب قياديان تشاركيان في عممو كغير
تسمطي
يشعر القائد العامؿ باالستقرار النفسي
كالمعنكم كالمادم
يشعر العامؿ بأنو مقدر كحقكقو محفكظة
ككرامتو مصكنة
يساىـ القائد في كسب رضا ككالء كانتماء
العامميف لممؤسسة
يحترـ حقكؽ العامؿ كيحافظ عمى كرامتو
كيقدره

المحور ككل

المتوسط االنحراف قيمة
الحسابي المعياري

7.452

1.850

9.485

0.000

74.521

الترتيب

3

7.281

1.841

8.406

0.000

72.808

4

7.212

1.945

7.532

0.000

72.123

7

7.507

1.809

10.065

0.000

75.068

2

7.630

1.754

11.231

0.000

76.301

1

7.304

1.396

73.039 0.000 11.288
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177

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
دور القائد في تحقيق األمن الوظيفي لمعاممين لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات
جنكب قطاع غزة جاء بكزف نسبي ( ،)73.039كيعزك الباحث ذلؾ لما يمعبو دكر القائد في
تكفير االمف لدل العامميف في المستشفيات حيث تعطى القيادة عاتؽ كبير .
أعمى ترتيب فقرة رقـ ( ،)8كىي (يحترـ حقكؽ العامؿ كيحافظ عمى كرامتو كيقدره) ،كقد جاءت
بكزف نسبي ( ،)76.301كيعزك الباحث ذلؾ لما ليـ مف حقكؽ ككاجبات .
أدنى ترتيب فقرة رقـ ( ،)2كىي (يييئ المناخ الداعـ لممبادرات التطكيرية) ،كقد جاءت بكزف نسبي
( ،)68.562كيعزك الباحث ذلؾ كىك يحتاج إلى دعـ حقيقي مف المبادرات التطكيرية.
جدول رقم ( :)27.5فقرات محور دور القائد في تحقيق الرضا الوظيفي لمعاممين
المتوسط االنحراف قيمة

م

الفقرة

1

يقدـ خدمات إدارية في العمؿ بصكرة

2

الكثير مف التسييبلت

3
4
5
6

الحسابي المعياري

مرضية

يتيا كيكفر

المكجستية في العمؿ
يعمؿ عمى أف تككف اإلجراءات اإلدارية في
العمؿ كاضحة
يحرص عمى تكفير احتياجات كمتطمبات
العامميف في العمؿ
يستمع

راء العامميف

كيقدر اعذارىـ

كيحس بمشاعرىـ كيتفيميا
يغرس الحماس كااللتزاـ كالثقة لدل العامميف

""Sig.

النسبي

7.397

2.046

8.252

0.000

73.973

4

7.363

1.853

8.889

0.000

73.630

6

7.432

1.926

8.981

0.000

74.315

3

7.123

1.871

7.253

0.000

71.233

8

7.507

2.035

8.947

0.000

75.068

2

7.664

1.839

10.934

0.000

76.644

1
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""T

قيمة

الوزن

الترتيب

7
8

يتيا الفرصة لعقد لقاءات كمما اقتضت
الضركرة
يشجع عمى التعبير عف األفكار حتى لك
تعارضت مع أفكاره

المحور ككل

7.397

1.855

9.101

0.000

73.973

4

7.342

1.913

8.477

0.000

73.425

7

1.481 7.403

74.033 0.000 11.451

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
دور القائد في تحقيق الرضا الوظيفي لمعاممين لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات
جنكب قطاع غزة جاء بكزف نسبي ( ،)74.033كيعزك الباحث ذلؾ حيث ينبع دكر القائد المتمثؿ
في رئيس القسـ في تحقيؽ الرضا كاالمف الكظيفي  ،كىذا يجعمو يحرص عمى رضاىـ  .ككنيـ
مف يستمد منيـ سمطتو كىـ االداة التي يضغط بيا عمى االدارة العميا كىذا يرتبط كيؤيده بعض
الدراسات التي دارت حكؿ ذات السياؽ في دراسة اجنبية  FLORENCE MUINDI -فمكرنس
ميكندم  )2011،كالتي تقريبا اعطت نفس النتائج.
أعمى ترتيب فقرة رقـ ( ،)6كىي (يغرس الحماس كااللتزاـ كالثقة لدل العامميف) ،كقد جاءت بكزف
نسبي ( ،)76.644كيعزك الباحث ذلؾ لما لمحماس كااللتزاـ بالتعميمات كاالنظمة كالقكانيف
كالمكائا تعمؿ عمى تحقيؽ الثقة لدل العامميف  ،كايماف القائد بفكرة التغيير كاقناعيـ بيا.
أدنى ترتيب فقرة رقـ ( ،)4كىي (يحرص عمى تكفير احتياجات كمتطمبات العامميف في العمؿ)،
كقد جاءت بكزف نسبي ( )71.233كقد سبؽ شرحيا مف تحديد احتياجات  ،كىذا يعزكه الباحث
اف ىذا االمر يتطمب امكانات مادية اكبر طاقة رئيس القسـ.
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 3.2.5نتائج السؤال الثالث ومناقشتيا
ىؿ يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف كاقع األساليب اإلدارية
الحديثة كمستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات الجنكب؟
كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الرئيسة التالية:
ال يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف كاقع األساليب اإلدارية
الحديثة كمستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات الجنكب.
كتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية عف طريؽ حساب معامبلت ارتباط بيرسكف ،كما ىك مبيف
جدول رقم ( :)28.5معامالت ارتباط بيرسون بين األساليب اإلدارية الحديثة وبين السموك القيادي التحويمي
م

معامل االرتباط قيمة" " Sig.مستوى الداللة

المحور

 1سمكؾ القائد التحكيمي

0.738

0.000

دالة

 2دكر القائد في تحديد األىداؼ كاألكلكيات

0.798

0.000

دالة

 3دكر القائد في التغيير كالتطكير

0.836

0.000

دالة

 4دكر القائد في تحقيؽ األمف الكظيفي لمعامميف

0.797

0.000

دالة

 5دكر القائد في تحقيؽ الرضا الكظيفي لمعامميف 0.783

0.000

دالة

0.843

0.000

دالة

السموك القيادي التحويمي
* قيمة ر عند درجة حرية ( )144كمستكل داللة (.)0.195( = )0.05

* قيمة ر عند درجة حرية ( )144كمستكل داللة (.)0.254( = )0.01
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كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
 معامبلت ارتباط بيرسكف بيف األساليب اإلدارية الحديثة كبيف السمكؾ القيادم التحكيمي مرتفعة،
كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف كاقع
األساليب اإلدارية الحديثة كمستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات
محافظات جنكب قطاع غزة مما يعني أف الفرضية صحية كتـ إثباتيا كىي دالة إحصائيان.
كيتفرع مف الفرضية الرئيسة السابقة الفرضية الفرعية التالية:
.1

ال يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف كاقع األسموب

التشاركي كمستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب
قطاع غزة.
كتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية عف طريؽ حساب معامبلت ارتباط بيرسكف ،كما ىك مبيف في
الجدكؿ التالي:
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جدول رقم ( :)29.5معامالت ارتباط بيرسون بين األسموب التشاركي وبين السموك القيادي
التحويمي
م

معامل االرتباط قيمة" " Sig.مستوى الداللة

المحور

 1سمكؾ القائد التحكيمي

0.769

0.000

دالة

 2دكر القائد في تحديد األىداؼ كاألكلكيات

0.791

0.000

دالة

 3دكر القائد في التغيير كالتطكير

0.863

0.000

دالة

 4دكر القائد في تحقيؽ األمف الكظيفي لمعامميف

0.803

0.000

دالة

 5دكر القائد في تحقيؽ الرضا الكظيفي لمعامميف 0.824

0.000

دالة

0.866

0.000

دالة

السموك القيادي التحويمي
* قيمة ر عند درجة حرية ( )144كمستكل داللة (.)0.195( = )0.05
* قيمة ر عند درجة حرية ( )144كمستكل داللة (.)0.254( = )0.01

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
 معامبلت ارتباط بيرسكف بيف األسموب التشاركي كبيف السمكؾ القيادم التحكيمي مرتفعة ،كىذا يدؿ
عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف كاقع األسموب
التشاركي كمستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب
قطاع غزة كيعزك الباحث ذلؾ إلى القيادة العميا ككنيا تعمؿ عمى إعطاء الفرصة في التشارؾ
كالمشاركة في الصبلحيات كتحديد المسئكليات عند اتخاذ القرار كتفسا المجاؿ اماـ الجميع
لممنافسة كالتميز.
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.2

ال يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف كاقع أسموب االبداع

االداري كمستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب
قطاع غزة.
كتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية عف طريؽ حساب معامبلت ارتباط بيرسكف ،كما ىك مبيف في
الجدكؿ التالي:
جدول رقم ( :)30.5معامالت ارتباط بيرسون بين أسموب االبداع االداري وبين السموك القيادي التحويمي
م

معامل االرتباط قيمة" " Sig.مستوى الداللة

المحور

 1سمكؾ القائد التحكيمي

0.702

0.000

دالة

 2دكر القائد في تحديد األىداؼ كاألكلكيات

0.736

0.000

دالة

 3دكر القائد في التغيير كالتطكير

0.796

0.000

دالة

 4دكر القائد في تحقيؽ األمف الكظيفي لمعامميف

0.757

0.000

دالة

 5دكر القائد في تحقيؽ الرضا الكظيفي لمعامميف 0.723

0.000

دالة

0.793

0.000

دالة

السموك القيادي التحويمي
* قيمة ر عند درجة حرية ( )144كمستكل داللة (.)0.195( = )0.05

* قيمة ر عند درجة حرية ( )144كمستكل داللة (.)0.254( = )0.01
كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
 معامبلت ارتباط بيرسكف بيف أسموب االبداع االداري كبيف السمكؾ القيادم التحكيمي مرتفعة ،كىذا
يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف كاقع أسموب
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االبداع االداري كمستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات
جنكب قطاع غزة ،كيعزك الباحث ذلؾ الي أف السمكؾ يتأثر باالبداع كىك الذم يقكد ذلؾ السمكؾ
فكمما كاف االبداع اإلدارم عالي كمما تحسف السمكؾ القيادم  ،كىذا ما يقتنع بو رئيس القسـ
ككذلؾ المرؤكسيف  ،كىذا ما تبثو القيادة العميا مف االدارات العميا .
.3

ال يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف كاقع أسموب اإلدارة

بالجودة الشاممة كمستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات
جنكب قطاع غزة كتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية عف طريؽ حساب معامبلت ارتباط
بيرسكف ،كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
جدكؿ رقـ ( :)31.5معامبلت ارتباط بيرسكف بيف أسمكب اإلدارة بالجكدة الشاممة كبيف السمكؾ
القيادم التحكيمي
م

معامل االرتباط قيمة" " Sig.مستوى الداللة

المحور

 1سمكؾ القائد التحكيمي

0.653

0.000

دالة

 2دكر القائد في تحديد األىداؼ كاألكلكيات

0.765

0.000

دالة

 3دكر القائد في التغيير كالتطكير

0.744

0.000

دالة

 4دكر القائد في تحقيؽ األمف الكظيفي لمعامميف

0.729

0.000

دالة

 5دكر القائد في تحقيؽ الرضا الكظيفي لمعامميف 0.711

0.000

دالة

0.764

0.000

دالة

السموك القيادي التحويمي
* قيمة ر عند درجة حرية ( )144كمستكل داللة (.)0.195( = )0.05

* قيمة ر عند درجة حرية ( )144كمستكل داللة (.)0.254( = )0.01
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كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
 معامبلت ارتباط بيرسكف بيف أسموب اإلدارة بالجودة الشاممة كبيف السمكؾ القيادم التحكيمي
مرتفعة ،كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف كاقع
أسموب اإلدارة بالجودة الشاممة كمستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء األقساـ في
مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة  ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى اإلىتماـ بالجكدة كالعمؿ عمى
تحقيؽ االىداؼ االستراتيجية كفؽ الرؤية كالرسالة كاألىداؼ كتحديد االنشطة كالعمميات نحك
تحقيؽ جكدة عالية كتكفير خدمة متميزة ،كحيث اصبحت الجكدة الشاممة مف اىـ معطيات كركائز
نجاح أم مؤسسة كعمى حد عمـ الباحث انو ال يكجد دراسة تؤكد اك تنفي ىذه الدراسة كلكف مف
كاقع عمؿ الباحث ك مف ىذه الدراسة يتبيف العبلقة الكطيدة.

 4.2.5نتائج السؤال الرابع ومناقشتيا
ينص السؤاؿ عمى ما يمي:
ىؿ يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات أفراد عينة
الدراسة حكؿ كاقع األساليب اإلدارية الحديثة كمستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء
األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة تعزل لمتغيرات( :الجنس ،المؤىؿ العممي،
عدد سنكات الخدمة ،مكاف العمؿ ،القسـ ،العمر)؟
كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الرئيسة التالية:
ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات أفراد عينة
الدراسة حكؿ كاقع األساليب اإلدارية الحديثة كمستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء
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األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة تعزل لمتغيرات( :الجنس ،المؤىؿ العممي،
عدد سنكات الخدمة ،مكاف العمؿ ،القسـ ،العمر).
كتتفرع مف الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:
.1

ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات أفراد

عينة الدراسة حكؿ كاقع األساليب اإلدارية الحديثة كمستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء
األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة تعزل لمتغير الجنس كتـ التحقؽ مف صحة
ىذه الفرضية باستخداـ اختبار  ،T-Testكما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
جدول رقم ( :)32.5الفروقات بالنسبة لمتغير الجنس

المقياس

األساليب

اإلدارية

الحديثة

السمكؾ القيادم التحكيمي

الجنس

العدد

المتوسط االنحراف قيمة
الحسابي المعياري

ذكر

123

7.369

1.363

أنثى

23

7.066

1.669

ذكر

123

7.444

1.231

أنثى

23

7.122

1.581

"" T

قيمة

مستوى

" "Sig.الداللة

0.942

0.348

غير دالة

1.100

0.273

غير دالة

* قيمة " "Tالجدكلية عند درجة حرية ( )144كعند مستكل داللة (1.980 = )0.05

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
 قيمة " "Tالمحسكبة أقؿ مف قيمة " "Tالجدكلية في مقياس األساليب اإلدارية الحديثة ،كىذا يدؿ
عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات
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أفراد عينة الدراسة حكؿ كاقع األساليب اإلدارية الحديثة لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات
محافظات جنكب قطاع غزة تعزل لمتغير الجنس.
• قيمة " "Tالمحسكبة أقؿ مف قيمة " "Tالجدكلية في مقياس السمكؾ القيادم التحكيمي
كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط
تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ مستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء األقساـ في
مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة تعزل لمتغير الجنس  .كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف مستكل
السمكؾ القيادم التحكيمي لـ يتأثر عمى مستكل الجنس كالتي يتعزل لجنس الذككر عنيـ مف
االناث  ،كحيث اف رئيس القسـ مف الجنسيف تككف امامو اىداؼ محددة مف ككاضحة كيسعى
كمييما الى تحقيقيا مف خبلؿ لكائا كقكانيف  ،قد تختمؼ بعض االساليب في تحقيقيا كلكف الرؤية
كالرسالة كاضحة ،كقد شيدت التجربة عمى ذلؾ في بعض االقساـ عمى نجاح الجنسيف في القيادة
.2

ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات

أفراد عينة الدراسة حكؿ كاقع األساليب اإلدارية الحديثة كمستكل السمكؾ القيادم لدل

رؤساء

األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
كتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار  ،One-Way ANOVAكما ىك مبيف في
الجدكؿ التالي:
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جدكؿ رقـ ( :)33.5الفركقات بالنسبة لمتغير المؤىؿ العممي

المقياس

األساليب اإلدارية
الحديثة

السمكؾ
التحكيمي

القيادم

المؤىل العممي

العدد

بكالكريكس

42

المتوسط االنحراف قيمة
الحسابي المعياري
7.130

""F

قيمة

مستوى

""Sig.

الداللة

1.482

ماجستير

66

7.228

1.464

دكتك اره

38

7.695

1.196

بكالكريكس

42

7.014

1.437

ماجستير

66

7.345

1.287

دكتك اره

38

7.895

0.956

 0.156 1.880غير دالة

 0.008 4.985دالة

* قيمة " "Fالجدكلية عند درجة حرية ( )143 ،2كعند مستكل داللة (3.070 = )0.05

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
 قيمة " "Fالمحسكبة أقؿ مف قيمة " "Fالجدكلية في مقياس األساليب اإلدارية الحديثة ،كىذا يدؿ
عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات
أفراد عينة الدراسة حكؿ كاقع األساليب اإلدارية الحديثة لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات
محافظات جنكب قطاع غزة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى السمكؾ
القيادم تأثر مف خبلؿ االساليب االدارية الحديثة لدل حممة المؤىؿ العممي لدل مؤىؿ الماجستير
ثـ البكالكريكس ثـ الدكتكراه ،كذلؾ لما كرد قبؿ اف اعداد حممة شيادات الماجستير ىـ االكثر عدد
كذلؾ لنفس الذم ذكر الباحث انفا .
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قيمة " "Fالمحسكبة أكبر مف قيمة " "Fالجدكلية في مقياس السمكؾ القيادم التحكيمي ،كىذا يدؿ
عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات أفراد
عينة الدراسة حكؿ مستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات
جنكب قطاع غزة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،كلصالا حممة (الدكتك اره) ككنيا متطمب اساسي
في المينة لما تقتضيو مف حممة مؤىبلت عممية عالية ككف المينة حساسة.

.3

ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات أفراد

عينة الدراسة حكؿ كاقع األساليب اإلدارية الحديثة كمستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء
األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة تعزل لمتغير عدد سنكات الخدمة كتـ التحقؽ
مف ىذه الفرضية باستخداـ اختبار  ،One-Way ANOVAكما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
جدكؿ رقـ ( :)34.5الفركقات بالنسبة لمتغير عدد سنكات الخدمة

المقياس

األساليب

اإلدارية

الحديثة

عدد سنوات الخدمة

العدد

أقؿ مف  5سنكات

10

السمكؾ
التحكيمي

الحسابي المعياري
7.380

مف  10-5سنكات

29

7.170

أكثر مف  10سنكات

7.357 107

1.348

7.439

0.990

10

مف  10-5سنكات

29

7.232

1.641

أكثر مف  10سنكات

7.433 107

1.216

* قيمة " "Fالجدكلية عند درجة حرية ( )143 ،2كعند مستكل داللة (3.070 = )0.05
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""F

""Sig.

الداللة

1.267
1.709

أقؿ مف  5سنكات
القيادم

المتوسط االنحراف قيمة

قيمة

مستوى

0.813 0.207

0.758 0.278

غير
دالة

غير
دالة

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
 قيمة " "Fالمحسكبة أقؿ مف قيمة " "Fالجدكلية في مقياس األساليب اإلدارية الحديثة ،كىذا يدؿ
عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات
أفراد عينة الدراسة حكؿ كاقع األساليب اإلدارية الحديثة لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات
محافظات جنكب قطاع غزة تعزل لمتغير عدد سنكات الخدمة ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف عدد
سنكات الخدمة لـ تأثر في السمكؾ القيادم التحكيمي كال حتى في االساليب االدارية الحديثة ،حيث
اف الخبرة في قيادة القسـ تتماشى جنب الى جنب مع التعمـ كالتفكير االدارم كاف الجيؿ الجديد
اصبا ييتـ اكثر باألمكر االدارية لما يعممو مف اف القيادة كاالدارة جناحيف لطير كاحد كاف أم
مؤسسة ال تحمؽ في سماء النجاح اال بيما .
 قيمة " "Fالمحسكبة أقؿ مف قيمة " "Fالجدكلية في مقياس السمكؾ القيادم التحكيمي ،كىذا يدؿ
عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات
أفراد عينة الدراسة حكؿ مستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات
محافظات جنكب قطاع غزة تعزل لمتغير عدد سنكات الخدمة كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف عدد
سنكات الخدمة لـ يتأثر في السمكؾ القيادم التحكيمي كال حتى في االساليب االدارية الحديثة .
.4

ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات أفراد

عينة الدراسة حكؿ كاقع األساليب اإلدارية الحديثة كمستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء
األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة تعزل لمتغير مكاف العمؿ كتـ التحقؽ مف
صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار  ،One-Way ANOVAكما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
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جدول رقم ( :)35.5الفروقات بالنسبة لمتغير مكان العمل

المقياس

األساليب

اإلدارية

الحديثة

السمكؾ
التحكيمي

القيادم

مكان العمل

العدد

المتوسط االنحراف قيمة
الحسابي المعياري

شيداء األقصى

19

7.863

1.551

ناصر الطبي

56

7.573

0.717

األكركبي

45

6.732

1.564

أبك يكسؼ النجار

12

7.597

2.394

اليبلؿ اإلماراتي

14

7.234

1.288

شيداء األقصى

19

8.212

1.100

ناصر الطبي

56

7.571

0.646

األكركبي

45

6.766

1.514

أبك يكسؼ النجار

12

7.299

2.221

اليبلؿ اإلماراتي

14

7.669

0.820

"" F

قيمة

مستوى

""Sig.

الداللة

 0.010 3.439دالة

 0.000 5.639دالة

* قيمة " "Fالجدكلية عند درجة حرية ( )142 ،4كعند مستكل داللة (2.450 = )0.05

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
 قيمة " "Fالمحسكبة أكبر مف قيمة " "Fالجدكلية في مقياس األساليب اإلدارية الحديثة ،كىذا يدؿ
عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات أفراد
عينة الدراسة حكؿ كاقع األساليب اإلدارية الحديثة لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات
جنكب قطاع غزة تعزل لمتغير مكاف العمؿ كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف االساليب االدارية الحديثة
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كالسمكؾ القيادم التحكيمي يعد داؿ إحصائيان  ،كما معظـ االطباء يحبذكف العمؿ قريبيف مف مكاف
سكناىـ كذلؾ لدالالت اجتماعية كاقتصادية ايضا.
.5

قيمة " "Fالمحسكبة أكبر مف قيمة " "Fالجدكلية في مقياس السمكؾ القيادم التحكيمي ،كىذا

يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات
أفراد عينة الدراسة حكؿ مستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات
محافظات جنكب قطاع غزة تعزل لمتغير مكاف العمؿ ،كلصالا الذيف يعممكف في (مستشفى
شيداء األقصى) كيعزك الباحث ذلؾ لكجكد اقساـ عدة كانيا مستشفى في منطقة كسط بيف
الجنكب كالشماؿ فيحبذ العامميف فييا عدـ االنتقاؿ لككف معظميـ قريبيف مف مكاف سكناىـ
.6

ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات أفراد

عينة الدراسة حكؿ كاقع األساليب اإلدارية الحديثة كمستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء
األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة تعزل لمتغير القسـ .كتـ التحقؽ مف صحة
ىذه الفرضية باستخداـ اختبار  ،One-Way ANOVAكما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ (:)36.5
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جدكؿ رقـ ( :)36.5الفركقات بالنسبة لمتغير القسـ

المقياس

األساليب
الحديثة

السمكؾ
التحكيمي

القسم

العدد

الجراحات

المتوسط االنحراف قيمة
الحسابي المعياري

55

7.013

1.650

43

7.564

1.124

األطفاؿ كحديثي الكالدة

22

7.120

1.416

النساء كالتكليد

26

7.742

1.168

الجراحات

55

7.112

1.452

القيادم األمراض الباطنية

43

7.612

1.056

األطفاؿ كحديثي الكالدة

22

7.178

1.410

النساء كالتكليد

26

7.808

1.050

اإلدارية األمراض الباطنية

"" F

قيمة

مستوى

""Sig.

الداللة

0.083 2.267

0.067 2.444

غير
دالة

غير
دالة

* قيمة " "Fالجدكلية عند درجة حرية ( )142 ،3كعند مستكل داللة (2.680 = )0.05

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
 قيمة " "Fالمحسكبة أقؿ مف قيمة " "Fالجدكلية في مقياس األساليب اإلدارية الحديثة ،كىذا يدؿ
عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات
أفراد عينة الدراسة حكؿ كاقع األساليب اإلدارية الحديثة لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات
محافظات جنكب قطاع غزة تعزل لمتغير القسـ.
 قيمة " "Fالمحسكبة أقؿ مف قيمة " "Fالجدكلية في مقياس السمكؾ القيادم التحكيمي ،كىذا يدؿ
عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات
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أفراد عينة الدراسة حكؿ مستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات
محافظات جنكب قطاع غزة تعزل لمتغير القسـ كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف متغير القسـ لـ يتأثر
في السمكؾ القيادم التحكيمي كال حتى في االساليب االدارية الحديثة كىك غير داؿ إحصائيان.
.7

ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات أفراد

عينة ا لدراسة حكؿ كاقع األساليب اإلدارية الحديثة كمستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء
األقساـ في مستشفيات محافظات جنكب قطاع غزة تعزل لمتغير العمر .كتـ التحقؽ مف صحة
ىذه الفرضية باستخداـ اختبار  ،One-Way ANOVAكما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ (: )37.5
جدكؿ رقـ ( :)37.5الفركقات بالنسبة لمتغير العمر

المقياس

األساليب

اإلدارية

الحديثة

السمكؾ
التحكيمي

القيادم

العمر

العدد

 40عاـ فأقؿ

7

المتوسط االنحراف قيمة
الحسابي المعياري
7.726

مف  50-41عاـ

77

7.534

مف  60-51عاـ

62

7.012

1.498

 40عاـ فأقؿ

7

7.668

0.935

مف  50-41عاـ

77

7.664

1.163

مف  60-51عاـ

62

7.026

1.399
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""Sig.

الداللة

0.612
1.357

* قيمة " "Fالجدكلية عند درجة حرية ( )143 ،2كعند مستكل داللة (3.070 = )0.05

"" F

قيمة

مستوى

0.070 2.706

غير
دالة

 0.012 4.559دالة

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
 قيمة " "Fالمحسكبة أقؿ مف قيمة " "Fالجدكلية في مقياس األساليب اإلدارية الحديثة ،كىذا يدؿ
عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات
أفراد عينة الدراسة حكؿ كاقع األساليب اإلدارية الحديثة لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات
محافظات جنكب قطاع غزة تعزل لمتغير العمر كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف االساليب االدارية
الحديثة لـ تعد دالة احصائيا بسبب أف االعمار جميعيا لـ تؤثر عمى سمكؾ القائد التحكيمي،
كايضا الىتماـ الجيؿ الجديد باالساليب االدارية الحديثة كايضا مكاكبة التطكر االدارم.
 قيمة " "Fالمحسكبة أكبر مف قيمة " "Fالجدكلية في مقياس السمكؾ القيادم التحكيمي ،كىذا يدؿ
عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات أفراد
عينة الدراسة حكؿ مستكل السمكؾ القيادم التحكيمي لدل رؤساء األقساـ في مستشفيات محافظات
جنكب قطاع غزة تعزل لمتغير العمر ،كلصالا الذيف أعمارىـ ( 40عاـ فأقؿ) كالذيف أعمارىـ
(مف  50-41عاـ) كيعزك الباحث ذلؾ إلى السمكؾ القيادم التحكيمي كاف مؤث ار كخاصة لمف ىـ
اعمارىـ مف ( (50-41حيث الخبرة كالقدرة عمى التأثير في ركح الشباب فيـ قد جمعكا بيف
الحداثة كتطكراتيا كركح الشباب كبيف الخبرة كالقرب مف الشباب كاالكبر سننا.
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الفصل السادس  :نتائج الدراسة وتوصياتيا
النتائج و التوصيات

 6.نتائج الدراسة
 1.6نتائج المحور االول
 1.1.6االساليب االدارية الحديثة
 1.1.6البعد األول :االسموب التشاركي
بمغ المتكسط العاـ لمكزف النسبي لبعد االسمكب التشاركي " "0.74

كجاءت ىذه النتيجة

منسجمة مع نتيجة دراسة(شقير )2011،حيث كانت نتيجتيا إيجابية مما يعني أف فقرات ىذا
البعد كانت جيدة إال أف ىناؾ فقرات متدنية تـ كضع تكصيو مرتبطة بأدنى فقرات البعد كالتي
سيتـ سردىا الحقان في التكصيات.
2.1.6البعد الثاني :اسموب االبداع االداري
بمغ المتكسط العاـ لمكزف النسبي لبعد االسمكب التشاركي "  "0.72مما يعني أف فقرات ىذا البعد
كانت جيدة إال أف ىناؾ فقرات متدنية حيث تـ كضع تكصيو مرتبطة بأدنى فقرات البعد كالتي
سيتـ سردىا الحقان في التكصيات.
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 3.1.6أسموب إدارة الجودة الشاممة
بمغ المتكسط العاـ لمكزف النسبي لبعد االسمكب التشاركي "  "0.73مما يعني أف فقرات ىذا البعد
كانت جيدة كتشابيت مع نتيجة دراسة (العمر)2002،إال أف ىناؾ فقرات متدنية حيث تـ كضع
تكصيو مرتبطة بأدنى فقرات البعد كالتي سيتـ سردىا الحقان في التكصيات.
 2.6نتائج المحور الثاني
 1.2.6البعد األول :السموك القيادي التحويمي
بمغ المتكسط العاـ لمكزف النسبي لبعد السمكؾ القيادم التحكيمي "  "0.745مما يعني أف فقرات ىذا
البعد كانت جيدة كتكافقت مع دراسة (خمؼ )2010،كبنتيجة إيجابيو إال أف ىناؾ فقرات متدنية
حيث تـ كضع تكصيو مرتبطة بأدنى فقرات البعد كالتي سيتـ سردىا الحقان في التكصيات.
 2.2.6البعد الثاني  :دور القائد في تحديد االىداف واألولويات
بمغ المتكسط العاـ لمكزف النسبي لبعد السمكؾ القيادم التحكيمي "  "0.745مما يعني أف فقرات ىذا
البعد كانت جيدة كلـ ترد نتائج متكافقة مع ىذا البعد إال أف ىناؾ فقرات متدنية حيث تـ كضع
تكصيو مرتبطة بأدنى فقرات البعد كالتي سيتـ سردىا الحقان في التكصيات.
 3.2.6البعد الثالث  :دور القائد في تحديد التغيير والتطوير
بمغ المتكسط العاـ لمكزف النسبي لبعد السمكؾ القيادم التحكيمي "  "0.740مما يعني أف فقرات ىذا
البعد كانت جيدة كتكافقت مع نتائج دراسة (الغزالي  )2012 ،كدراسة (حماد )2011،حيث
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كانت نتائج الدراستيف إيجابيتيف  ،إال أف ىناؾ فقرات متدنية حيث تـ كضع تكصيو مرتبطة بأدنى
فقرات البعد كالتي سيتـ سردىا الحقان في التكصيات.
 4.2.6البعد الرابع  :دور القائد في تحقيق األمن الوظيفي
بمغ المتكسط العاـ لمكزف النسبي لبعد السمكؾ القيادم التحكيمي "  "0.730مما يعني أف فقرات ىذا
البعد كانت جيدة كلـ ترد نتائج تتكافؽ مع ىذا البعد ،إال أف ىناؾ فقرات متدنية حيث تـ كضع
تكصيو مرتبطة بأدنى فقرات البعد كالتي سيتـ سردىا الحقان في التكصيات.

 5.2.6البعد الخامس  :دور القائد في تحقيق الرضا الوظيفي
بمغ المتكسط العاـ لمكزف النسبي لبعد السمكؾ القيادم التحكيمي "  "0.740مما يعني أف فقرات ىذا
البعد كانت جيدة كلـ ترد نتائج تتماثؿ مع ىذا البعد ،إال أف ىناؾ فقرات متدنية حيث تـ كضع
تكصيو مرتبطة بأدنى فقرات البعد كالتي سيتـ سردىا الحقان في التكصيات.
3.6

عالقة المتغير المستقل

االساليب االدارية الحديثة

بسموك القيادة التحويمية في

مستشفيات محافظات جنوب قطاع غزة.
 1.3.6محور االساليب االدارية الحديثة
ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية مرتبطة كبشكؿ قكم بيف األبعاد الثبلثة (أسمكب اإلبداع اإلدارم،
االسمكب التشاركي ،أسمكب إدارة الجكدة الشاممة) حيث بمغ معامؿ االرتباط بيف االبعاد كبيف
المحكر ككؿ بنسبة ( )0.793كىك داؿ إحصائيا كيكضا االرتباط القكم بيف األبعاد بالمحكر.
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 2.3.6.محور سموك القيادة التحويمية
ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية مرتبطة كبشكؿ قكم بيف األبعاد الخمسة (سمكؾ القائد التحكيمي،
دكر القائد في تحديد األىداؼ كاألكلكيات ،دكر القائد في التغيير كالتطكير ،دكر القائد في تحقيؽ
االمف الكظيفي ،دكر القائد في تحقيؽ الرضا الكظيفي لمعامميف) حيث بمغ معامؿ االرتباط بيف
االبعاد كبيف المحكر ككؿ بنسبة ( )0.866كىك داؿ إحصائيا كيكضا االرتباط القكم بيف األبعاد
بالمحكر.

 3.3.6محور األساليب اإلدارية الحديثة وعالقتيا بسموك القيادة التحويمية
مف خبلؿ التحميؿ االحصائي كنتائجو اتضا أف محكر االساليب االدارية الحديثة بأبعاده عبلقة
قكية حيث بمغ معامؿ االرتباط ( )0.84مما يدلؿ عمى أنو داؿ إحصائيان كيكضا العبلقة القكية
مف المتغير المستقؿ (االساليب االدارية الحديثة عمى سمكؾ القيادة التحكيمية كىك المتغير التابع).
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 4.6توصيات الدراسة
في ضكء التحميؿ االحصائي كنتائج الدراسة التي تـ الخركج بالتكصيات ا تية كىي كا تي:
أوالً  :توصيات الدراسة حسب المتغيرات :
توصيات المتغير المستقل :محور األساليب االدارية الحديثة(محور سموك القائد التحويمي)
 1.4.6التوصيات لمدراسة
-

عمى القيادة التحكيمية في إدارة المستشفيات في محافظات جنكب قطاع غزة أف تعمؿ عمى
تعزيز الثقة بيف القائد كاألفراد لتحسيف تمؾ المحاكالت بيف األفراد كالقيادة لتطبيؽ االساليب

االدارية الحديثة (بعد االسمكب التشاركي-ادنى فقرة).
-

عمى القيادة التحكيمية في إدارة المستشفيات في محافظات جنكب قطاع غزة أف تككف لدييا

المعمكمات الكاممة حكؿ المشاكؿ التي ستحدث مف خبلؿ كضع فريؽ عمؿ مختص بذلؾ لتطبيؽ
االساليب االدارية الحديثة (بعد أسمكب اإلبداع اإلدارم).
-

عمى القيادة التحكيمية في إدارة المستشفيات في محافظات جنكب قطاع غزة أف تيتـ بعممية
التقكيـ لتحسيف االداء بالشكؿ البلئؽ كالجيد لتطبيؽ االساليب االدارية الحديثة (بعد إدارة الجكدة

الشاممة).
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-

ثانيا  :توصيات المحور الثاني (سموك القيادي التحويمي ) وابعاده:

-

عمى القيادة التحكيمية في إدارة المستشفيات في محافظات جنكب قطاع غزة أف تساعد في

المشاركة قدر االمكاف في اتخاذ القرار مع إعطاء تفكيض محدكد كفؽ صبلحيات محدكدة(بعد
سمكؾ القائد التحكيمي).
-

عمى القيادة التحكيمية في إدارة المستشفيات في محافظات جنكب قطاع غزة بكضع

استراتيجية االىداؼ المستشفيات كتحديد االكلكيات(بعد تحدم االىداؼ كاالكلكيات)
-

عمى القيادة التحكيمية في إدارة المستشفيات في محافظات جنكب قطاع غزة أف تعمؿ جادة

في إقناع االفراد بالتغيير كتطبيؽ القائد النمكذج(بعد دكر القائد في التغيير كالتطكير).
-

عمى القيادة التحكيمية في إدارة المستشفيات في محافظات جنكب قطاع غزة أف تعمؿ عمى
تييئة المناخ كدعـ المبادرات التطكيرية لبلرتقاء بالتنمية البشرية(بعد دكر القائد في تحقيؽ األمف

الكظيفي)
-

عمى القيادة التحكيمية في إدارة المستشفيات في محافظات جنكب قطاع غزة أف تعمؿ عمى

تكفير احتياجات كمتطمبات العمؿ (بعد دكر القائد في تحقيؽ الرضا الكظيفي).

كبناءا عمى كرشة عمؿ اعدت لمناقشة النتائج كالتكصيات فقد خرجت باالتي:
توصيات عامة:
 -1تكضيا المحددات العامة كالخاصة المطمكبة مف كؿ

مستكل كظيفي دكف الخمط بيف

الصبلحيات مع تحديد مدد زمنية لبلرتقاء بالعامؿ إلتاحة الفرصة اماـ المتميزيف  .كعدـ اشغاؿ
االماكف الكظيفية بمف ال يضيؼ ليا شيء.
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 - 2اف يتـ اختيار رئيس القسـ عمى اسس محددة ( كعدـ االكتفاء بالدرجة العممية فقط)
 -3اخضاع المتقدميف لرئيس القسـ المتحانات كمقاببلت مف قبؿ الك ازرة ليتـ اختيارىـ عمى اعمى
مستكل مف الكفاءة حيث انيـ يعتبركف ىـ المحرؾ كدائرة االتصاؿ بيف القاعدة (العامميف) كالقمة
( المدراء).
 -4تكصي ايضا الدراسة بأف تشترؾ الجيات المعنية بك ازرة الصحة في العمؿ عمى تنفيذ ىذه
التكصيات كالرقابة الداخمية كالرقابة الخارجية كتنمية القكل البشرية في اعداد رئيس قسـ كفؤ
يستطيع اف يضيؼ لممؤسسة الصحية ما يكسبيا الميزة التنافسية.
واخي ار .
تكصي ىذه الدراسة باف يككف مدير المستشفى طبيبا اذا لـ تتكفر لديو ممكات االدارة حيث اخذت
ىذه التكصية نقاشا طكيبل بيف ما يقرب  %80مكافؽ كبيف  %20معرض الفريؽ االكؿ  :برر
باف الطبيب كخاصة الكفؤ البد كاف يستمر في االعماؿ الطبية كال ينخرط في االعماؿ االدارية
حتى يستفاد مف عممو كخبرتيا ،الفريؽ الثاني  :برر بانو مف الممكف تعميـ الطبيب فف االدارة
ليعتمد عميو في االدارة .
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المراجع
أوالً  :القرآن الكريم
سكرة لقماف ،آية رقـ . 12سكرة الممؾ  ،آية رقـ . 2-سكرة سبأ ،آية رقـ . 11

ثانياً  :الكتب العممية
ابف منظكر ،أبي الفضؿ ،جماؿ الديف " لساف العرب ".دار االصدار ،بيركت. أبك جامكس ،سميماف ( ":)1992إدارة القكل العاممة": ،دار المعرفة الجامعية  ،القاىرة–أحمد الخطيب كآخركف ( :)1998 ،تقكيـ مدل فعالية برنامج اإلدارة العميا لمقيادات التربكية في
ك ازرة التربية كالتعمػيـ ،المركز الكطني لتنمية المكارد البشرية ،عماف.
-

أعسر ،صفاء(: )1999اإلبداع في حؿ المشكبلت ،دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع،

القاىرة.
-

بييقي ،أحمد ( :)1988دالئؿ النبكة كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة ط ،1 ،دار الكتب

العممية ،بيركت . -تكفيػػؽ ،عبػػد الػػرحمف ( ) : 2006التخطػػيط االسػػتراتيجي كالتفكيػػر اإلبػػداعي،
مركػػز الخب ػرات المينيػػة لػػئلدارة-القاىرة.
 حريـ ،حسيف( :)1997السمكؾ التنظيمي :سمكؾ األفراد في المنظمات ،األردف ،عماف :دارىراف لمنشر كالتكزيع.
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 حسف ،ماىر محمد صالا (  )2004القيادة أساسيات كنظريات كمفاىيـ ،دار الكندم ،إربد. حسني ،محمكد(: )2004إدارة أنشطة االبتكار كالتغيير ،دار المريخ لمنشر ،الرياض. حسيف ،مالؾ( :)2004اإلبداع في رحمة الفائدة كاإلمتاع ،دار عبلء الديف لمنشر  ،دمشؽ. حمكد ،خضير كاظـ(: )2002السمكؾ التنظيمي ،الطبعة االكلى  ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع،عماف.
 حنكرة ،مصرم(: )1997اإلبداع مف منظكر تكاممي ،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة-

جركاف ،فتحي ( )2002اإلبداع مفيكمو  :معايير-نظرياتو كقياسو كتدريبو-مراحؿ العممية

االبداعية ،عماف ،دار الفكر لمطباعة كالنشر.
-

جرادات ،عزت كعماد الديف ،منى ( :)2000التجػارب العالميػة المتميػزة فػي اإلدارة التربكيػة،

المنظمػة العربيػة لمتربيػة كالثقافة كالعمكـ ،تكنس.
-

جركاف ،فتحػي عبػد الػرحمف ( )2002اإلبػداع مفيكمػو-معػاييره-نظرياتػو-قياسػو-تدريبػو-

م ارحػؿ العمميػة اإلبداعيػة .دار الفكر .عماف.
 جركاف ،فتحي( :)1998المكىبة كالتفكؽ اإلبداع ،الطبعة األكلى ،دار الكتاب الجامعي،اإلمارات.
 جكاد ،شكقي ناجي( : )2000سمكؾ تنظيمي ،ط ، 1دار الحامد ،عماف.-

رشكاف ،حسيف(  )2002األسس النفسية كاالجتماعية لئلبتكار ،االسكندرية ،المكتب الجامعي

الحديث.
-

سركر ،نادية(  )2002مقدمة في االبداع  ،دار كائؿ لمطباعة كالنشر،عماف.
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 سممي ،عمي( :)2002السمكؾ التنظيمي ،ط ،4مكتبة غريب لمطباعة ك النشر ،القاىرة . سكيداف ،طارؽ (  )2006نظريات القيادة ،دار ابف حزـ ،بيركت.-

شربيني ،زكريا كصادؽ يسريو ( )2002اطفاؿ عند القمة  :المكىبة -التفكؽ العقمي –

اإلبداع ،دار الفكر العربي .2002 ،
-

صافي ،عبد اهلل ( )1997التفكير اإلبداعي بيف النظرية كالتطبيؽ  ،مطابع دار الببلد.

-

طيطي  ،محمد ( )2001تنمية قدرات التكفير االبطاعي  ،عماف  ،دار المسيرة لمنشر

كالتكزيع.
-

قذافي  ،رمضاف ( )2002رعاية المكىبيف كالمبدعيف  ،االسكندرية  ،المكتبة الجامعية .

قاسـ ( :)1999تنمية الميارات اإلشرافية عمى المستكل التنفيذم ا ألكؿ ط ،2 ،الرياض.-

قريكتي ،محمد ( )1997السمكؾ التنظيمي دراسة لمسمكؾ اإلنساني في الفردم كالجماعي في

المنظمات االدارية الطبعة الثانية  ،عماف.
 صافي ،عبد اهلل (  )1997التفكير اإلبداعي بيف النظرية كالتطبيؽ ،الطبعة األكلى ،نادم جازافاألدبي ،الرياض – .
 صيرفي ،محمد عبد الفتاح( )2003اإلدارة الرائدة ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف. قحطاني ،سالـ ( )2001القيادة اإلدارية التحكؿ نحك النمكذج القيادم العالمي ،الرياض. قحطػاني ،سػالـ سػعيد( ) 2001القيػادة اإلداريػة :التحػكؿ نحػك نمػكذج القيػادة العػالمي .دارالعمػكـ لمطباعػة ك النشػر ،الرياض .
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 قريكتي ،محمد ( )1993السمكؾ التنظيمي ،المطابع العسكرية ،عماف. قري ػػكتي ،محم ػػد قاس ػػـ ( )2000الس ػػمكؾ التنظيم ػػي د ارس ػػة الس ػػمكؾ اإلنس ػػاني الف ػػردمكالجم ػػاعي ف ػػي المنظم ػػات المختمفة ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 عباس ،سييمة (  )2003القيادة االبتكاريف كاألداء المتميز :حقيبة تدريبية لتنميػة اإلبػداع اإلدارم،الطبعػة األكلػى ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،عماف .
-

عبد العزيز ،سعيد ( )2006المدخؿ إلى اإلبداع .دار الثقافة لمنشر كالتكزيع .عماف .
عبد الكىاب،عمي( )1994العبلقات اإلنسانية في اإلنتاج كالخدمات ،مكتبة عيف شمس،

القاىرة.
-

عبيػػدات ،ذكقػػاف ،كعػػدس ،عبػػد الػػرحمف ،عبػػد الخػػالؽ ،كايػػد( :)2001البحػػث العممػػي،

مفيكمػػو ،أدكاتػػو ،كأسػػاليبو .عماف :دار الفكر
 عساؼ صالا حمد )1995(.المدخؿ إلى البحث في العمكـ السمككية .الرياض :مكتبةالعبيكاف.
 عساؼ ،أحمد بف عبد المحسف( )2002ميارات القيادة كصفات القائد ،الرياض. عميكه ،السيد ( )2001تنمية الميارات القيادية لممديريف الجدد ،دار السماح ،القاىرة . عمياف ،محمكد( ) 2005السمكؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ ،الطبعة الثالثة ،دار كائؿلمنشر ،عماف.
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 كردم،أحمد( ) 2004اإلدارة المدرسية الحديثة،عالـ الكتاب،الطبعة األكلى،القاىرة. كشؾ ،محمد بيجت ( )1996مبادئ اإلحصاء كاستخداماتيا في مجاالت الخدمة االجتماعية.دار الطباعة الحرة ،اإلسكندرية.
 كنعاف ،نكاؼ( )1992القيادة اإلدارية ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف. مصطفى ،أحمد( )2007المدير الذكي :كيؼ يككف الذكاء في القيادة ،الناشر المؤلؼ ،القاىرة.مغربػػي ،عبػػد الحميػػد عبػػد الفتػػاح ( ) 2006اإلدارة األصػػكؿ العمميػػة كالتكجيػػات المسػػتقبميةلمػػدير القػػرف الحػػادم كالعشريف .المكتبة العصرية  .المنصكرة.
 نمر ،سعكد ،كآخركف( )1997اإلدارة العامة :األسس كالكظائؼ ،الطبعة األكلى ،مطابع الفرزدؽالتجارية ،الرياض.
 ىكارم ،سيد ( )1996مبلما مدير المستقبؿ مف القيادة التبادلية إلى القيادة التحكيميةالطبعة الثانية ،مكتبة عيف شمس  .القاىرة
اليكارم ،سيد ( )1996ما :بعد المدير الفعاؿ ؟ القائد التحكيمي  .مكتبة عيف شمس.

-

القاىرة.
-

ىيجاف ،عبد الرحمف( )1999المدخؿ اإلبداعي لحؿ المشكبلت ،الطبعة األكلى ،الرياض.
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ثالثاً :المقاالت العممية
عبد الفتاح  ،نبيؿ ( )1995ميارات التفكير االبداعي كعبلقتيا بعممية اتخاذ القرار ،مجمة

-

اتبلدارم مسقط.
-

ىيجاف ،عبد الرحمف( " )2000معكقات االبداع في المنظمات السعكدية " مجمة االدارة

العامة العدد األكؿ  ،معيد االدارة العامة  ،الرياض.
رابعاً :الندوات والمؤتمرات
-

قاسمي ،أميمية (  )2002مفيكـ اإلبداع كتنميتو ،كرقة تحمؿ مقدمة إلى المؤتمر العربي

الثالث في اإلدارة القيادية كالتجديد في ظؿ النزاىة كالشفافية المنقعدة في بيركت اككتكبر.
-

عبد الحميد ،عبط المطمب ( )1995القيادات االدارية في القرف الكاحد كالشعريف  ،كرقة

عمؿ مقدمة إلى المؤتمر السنكم الثاني لبلكاديمية السادات لمعمكـ االدارية القاىرة.
-

عيد ،سيد( " )2008ندكة االدارة االبداعية لمبرامج كاالنشطة في المؤسسات كالحككمية
كالخاصة التحديات التي تكاجو االدارة االدابعةم " المنظمة العربةم التنمية االدارية ص ،33

القاىرة جميكرية مصر العربية مف  21-17فبراير
خامساً  :الرسائل العممية
 اخضير ،نيا عادؿ ( )1994مفيكـ الجكدة في الخدمات الصحية" مجمة سمسمة ضماف الجكدةفي الخدمات الصحية ،ك ازرة الصحة األردنية.
بكرم ،سكنيا ،العزاكم ،محمد عبد الكاحد ( )2002أنظمة إدارة الجكدة كالبيئة ،عماف( ،دار كائؿلمنشر) ٕٕٓٓ ،ص.2
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شقحاء ،عادؿ )2003(،عبلقة األنماط القيادية بمستكل اإلبداع اإلدارم" دراسة مسحية عمىالعامميف في المديريػة العامة لمجكازات بالرياض  ،رسالة ماجستير في جامعة نايؼ العربية،
الرياض.
 عساؼ ،كفاء ( )2004كاقع اإلبداع االدارم كمعكقاتو لدل مديرات المدارس بمدنية الياض ،جامعة الممؾ سعكد ،الرياض.
 عمر كصفي عقيمي( )2001مدخؿ إلى المنيجية المتكاممة إلدارة الجكدة الشاممة (كجية نظر )،دار كائؿ لمنشر. 42
 عازمي ،محمد بزيع )2006 ( ،القيادة التحكيمية كعبلقتيا باإلبداع اإلدارم"دراسة مسحية عمىالعامميف المدنييف في ديكاف ك ازرة الداخمية ،رسالة ماجستير في جامعة نايؼ العربية ،الرياض .
عجمة ،تكفيؽ( )2009اإلبداع اإلدارم كعبلقتو بػاألداء الػكظيفي لمػديرم القطػاع العػاـ" د ارسػةتطبيقيػة عمػى ك ازرات قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة اؿ ،جامعة اإلسبلمية غزة
 عمرم ،مشػػيكر بػػف ناصػػر ( ) 2004العبلقػػة بػػيف خصػػائص القيػػادة التحكيميػػة كمػػدل تػػكفرمبػػادئ إدارة الجػػكدة الشاممة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الممؾ سعكد ،الرياض .
 غامدم ،سعيد بف محمد ( )1999القيادة التحكيمية في الجامعات السعكدية مدل ممارستياكامتبلؾ خصائصيا ،رسالة دكتكراه غير منشكرة في جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة
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 كردم ،أحمد ( )2009مدل مشاركة العامميف فى الق اررات اإلدارية فى مصر "  ،مقدـ لقسـالدراسات العميا  ،كمية تجارة  ،جامعة بنيا  ،مصر
 مأمكف الدرادكة  ،كطارؽ الشمبي "الجكدة في المصطمحات الحديثة ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع،عماف  ٕٕٓٓ:ص.ٔٚ
 مدىكف ،محمكد (  )1999أثر تطبيؽ نظاـ إدارة الجكدة الشاممة عمى اكتساب القدرة التنافسية :دراسة تطبيقية عمى الشركات األردنية لصناعة المنظفات الكيماكية" -رسالة ماجستير ،جامعة اؿ
البيت.
 فريد عبد الفتاح زيف الديف" إدارة الجكدة الشاممة في المؤسسات العربية" ،دار الكتاب ،القاىرة، ٜٜٔٙالعدد .ٖٙ
سادساً  :الدوريات والمجالت العممية
خميفػة كالربيعػاف ،فاطمػة ،عصػاـ ( :) 2000قيػاس إدراؾ المػدراء لم ػكالء كاإلبػداع فػػي العمػؿالحكػكمي فػي دكلػػة الككيت  ،المجمة العربية لمعمكـ اإلدارية  -إدارة أعماؿ،العدد األكؿ،المجمد
السابع مجمس النشر العممي.
أيكب ،ناديا( ) 2000العكامؿ المؤثرة عمى السمكؾ اإلدارم االبتكارم لدل المديريف في قطاعالبنػكؾ التجاريػة السػعكدية ,مجمة اإلدارة العامة ،الرياض ،،مج ٓٗ ،ص ٔ٘–ٔ.
 رشيد ،مازف فارس ( )2003الذكاء العاطفي كالقيادة التحكيمية ،مجمة البحكث التجارية ،مجمد ،25عدد .1-2
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 عامرم ،احمد سالـ (: )2002السمكؾ القيادم التحكيمي كسمكؾ المكاطنػة التنظيميػة فػي األجيػزةالحككميػة السػعكدية ،المجمة العربية لمعمكـ اإلدارية ،مجمد ،9عدد(.)1
 عساؼ  ،عبد المعطي ( )1995مقكمات اإلبداع اإلدارم في المنظمات المعاصرة  ،مجمةاإلدارم العدد( ،)62سبتمبر.
صقر ،ىدل (  )1998التفكير اإلبتكارم كحؿ المشكبلت كاتخاذ الق اررات ،المجمة الدكلية لمعمكـاإلدارية ،المجمد( ، )3العدد ( )4معيد التنمية اإلدارية ،اإلمارات العربية المتحدة.
 مؤتمف ،منى (  )1995إدارة التغيير :جكىر عممية التنمية اإلدارية ،رسالة المعمـ ،مجمد ،36عدد . 4
 فضؿ اهلل ( )1986المقكمات السياسية كاالقتصػادية كاالجتماعيػة كالثقافيػة فػي العػالـ العربػيكأثرىػا فػي تكجيات اإلبداع اإلدارم  ،المجمة العربية لئلدارة عدد(.)3
 نػاجي ،محمػد ( )1996التفاعػؿ التنظيمػي كأسػمكب القيػادة ،د ارسػة تجريبيػة عمػى عينػة مػفطػبلب كميػة التربيػة بجامعػة الممػؾ فيصػؿ عػف تػأثير أسػاليب القيػادة فػي جامعػة العمػؿ ،المجمػة
التربكيػة ،العػدد الثػامف كالثبلثػكف ،المجمد العاشر ،مجمس النشر العممي.
نمر  ،سعكد محمد ( )1992اإلبداع اإلدارم  ،دراسة سمككية  ،مجمة المدير العربي ع ،117يناير.
ىبللي ،الشربيني (  )2001استخداـ نظريتي القيػادة التحكيميػة كاإلجرائيػة كبعػض الكميػاتالجامعيػة" ،د ارسػة ميدانيػة ،مجمة مستقبؿ التربية العربية ،ع  ،21أبريؿ

211

ىيجاف ،عبد الرحمف( )1993المدير كالقائد اإلدارم تحميؿ الميارات النفسية – االجتماعية فياإلدارة  ،اإلدارة العامة ،ص ، 38-7العدد(.)77

سابعاً  -المراجع االلكترونية
-

المكقع اإللكتركني لمجامعة اإلسبلمية بغزة كالرابط حسب االتي :
) - (www.iugaza.edu.ps

 المكقع اإللكتركني لمدكتكر طارؽ السكيداف كالرابط حسب االتي :) (http://www.suwaidan.com
-

-

ناصؼ  ،مرفػت صػالا (  :) 2010مقػرر القيػادة اإلداريػة فػي المؤسسػات التعميميػة،المكقػع

اإللكتركنػي لجامعػة عيف شمس .
-

دليؿ العبلقات العامة ( )2009االسمكب التشاركي كمفيكـ المشاركة -صندكؽ كاقراض

البمديات -ك ازرة الحكـ المحمي-غزة
-

-

االكاديمية العربية البريطانية ( )2016القيادة التشاركية-المشاركة الرابط /
http://www.abahe.co.uk

-

(http://asu.shams.edu

-

كزرة الصحة المصرية كذلؾ حسب الرابط االتي :
ا
http://www.mohp.gov.eg/Arabic/sec/keepingHealth/QiIntro.asp
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المالحق
أوالً  :كتاب تعبئة االستبانة
أمادَٞٝح االداسج ٗاىسٞاسح ( ٍساس اىْخثح)
عَادج اىذساساخ اىعيٞا
األخ اىذمت٘س اىَحتشً .................
اىسالً عيٞنٌ ٗسحَح هللا ٗتشماتٔ
ٝقً٘ اىثاحث حاٍذ ٗىٞذ اىْجاس فٕ ٜزا االستثٞاُ تاىتعشف عي ٚاالسالُة اإلدارَة الحدَثة وػالقتها
تسلىك القُادة التحىَلُة لدي رؤساء االقسام توستشفُات هحافظات جنىب قطاع غسة ،
ٗاالستثاّح تٝ ِٞذٝل ٍنّ٘ح ٍِ ٍح٘س ِٝأساسَٕٗ ِٞٞا ( اىَح٘س االٗه االساىٞة االداسٝح
اىحذٝثح ٗاىَح٘س اىثاّ ٜسي٘ك اىقٞادج اىتح٘ٝيٞح) ٗتشَو عي ٚسي٘ك اىقائذ اىتح٘ٝيٗ ٜت٘افش ٍثادا
اىقٞادج اىتح٘ٝيٞح ف ، ٔٞدٗس اىقائذ ف ٜتحذٝذ إٔذاف اىَشفٗ ٚأٗى٘ٝاتٖا  ،دٗس اىقائذ ف ٜاىتغٞٞش
ٗاىتط٘ٝش  ،دٗس اىقائذ ف ٜسسٌ خطح اىتغٞٞش ،دٗس اىقائذ ف ٜتحقٞق األٍِ اى٘ظٞف ٜىذ ٙاىعاٍي، ِٞ
دٗس اىقائذ ف ٜتحقٞق اىشضا اى٘ظٞف ٜىذ ٙعاٍي، ٔٞىزا فئّْ ٜأقً٘ تاىثحث فٍ٘ ٜض٘ع " دٗس
اىقٞادج اىتح٘ٝيٞح ف ٜتط٘ٝش فعاىٞح اىَستشفٞاخ ىذ ٙسؤساء أقساً اىجْ٘ب "ٗرىل ىْٞو دسجح
اىَاجستٞش ف ٜاإلداسج ٗ ،ستستعَو اىَعيٍ٘اخ اى٘اسدج فٕ ٜزا االستثٞاُ ىغشض اىثحث اىعيَٜ
فقط ٗىٞس ٍِ اىضشٗس ٛأُ تضع اسَل ميْا ثقح تتعاّٗنٌ ٗدعَنٌ ىَجاه اىثحث اىعيَ. ٜ
ٍع خاىص االحتشاً ٗاىتقذٝش،،
اىثاحث  :حاٍذ اىْجاس
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ثانياً  :االستبانة في صورتيا االولوية-:
بيانات خاصة :
 -1الجنس  :ذكر ( )

أنثى (

)

 -2المؤىؿ العممي  :بكالكريس ( ) ماجستير ( ) دكتكراة (
 -3سنكات الخبرة  :أقؿ مف (  )5سنكات (

)

) مف (  )10-5سنكات (

) أكثر مف ( )10

سنكات ( )
 -3مكاف السكف  :رفا (

) خانيكنس ( )

 -4القسـ ...........................................:
مع االخذ بعين االعتبار المالحظات التالية :
 -1يرجى كضع اإلشارة أماـ إجابتؾ مف كجية نظرؾ.
 -2مع العمـ بأف الرقـ ( )1يعني  %10كالرقـ ( )2يعني  %20كالرقـ ( %30)3أما الرقـ
( %40)4كالرقـ (%50)5أما الرقـ (%60)6كالرقـ( %70)7أما الرقـ ( %80)8كالرقـ
( %90)9كالرقـ (%100)10
 -2القيادة التحويمية  :ىي القيادة المؤثرة كالقادرة عمى إحداث التغيير المطمكب كالتي تساعد
المديري ف في تطكير المؤسسات التي يرأسكنيا مف خبلؿ بناء قكاعد عامة في تحقيؽ ىذا اليدؼ
كاالرتقاء بالمؤسسة إلى أفضؿ كضع كبأقصر كقت كأقؿ جيد .
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الرقم

المجال

1

سموك

االستجابة

الفقرة

1

يبادر في معالجة المشكبلت الطارئة بيفالعامميف

-2

 -يييئ الجك المناسب كالمبلئـ لبلجتماعات

-3

-يتعامؿ مع ا راء المعارضة لرأيو بالمكاجية

4

-يشجع عمى التفاؤؿ

5

-يعتبر قدكة حسنة ك إنمكذجان يحتذل بو

6

-يعمؿ عمى تحقيؽ االنسجاـ بيف العامميف

وسمات 7

القائد التحويمي
8

9

10

11

12

ييتـ باف يككف تنفيذ الق اررات بأعمى قدرمف االلتزاـ
يسعى بأف يككف تنفيذ الق اررات بأعمى قدرمف الفاعمية
يمتمؾ القدرة عمى التكاصؿ مع ا خريفيساىـ في تذليؿ العقبات التي تحكؿ دكفتحقيؽ التغيير المطمكب
يكاكب المستجدات كالتطكرات الخاصةبعممو
-يقدـ احتياجات العامميف عمى احتياجاتو
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

الشخصية

13

14

يستطيع تكصيؿ تكقعات األداء العالي إلىالعامميف
يشجع العامميف بطرؽ مبتكرة كغير تقميديةعمى التجريب كاالبتكار .

15

-يشرؾ العامميف في عممية اتخاذ القرار

16

-يكافئ العامميف باستمرار

17

يفكض الصبلحيات في العمؿ
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17

18

القائد وتحديد
أىداف
المؤسسة

إح ارزه

20

-يحقؽ ركح التعاكف بيف العامميف

21

-يناقش العامميف حكؿ قكانيف سير العمؿ كالمكائا

22

-يحرص عمى تقييـ أىداؼ المؤسسة كتطكيرىا

23

-يحدد خطكاتو في ظؿ أىداؼ المؤسسة

24

-يطمع المجتمع عمى أىداؼ المؤسسة

الرقم

27

دكر القائد في 28
رسـ

-يحرص عمى مشاركة العامميف في متابعة التقدـ الذم يتـ

19

القائد كالتغيير 26
كالتطكير

الميني.

-ينفذ العمؿ كفؽ خطة عمؿ كجدكؿ زمني محدد

25

المجال

-يشجع العامميف عمى كضع أىداؼ كاضحة تتعمؽ بنمكىـ

خطة 29

يعقد سمسمة مف المقاءات مع المجتمع كرؤساء األقساـكرؤساء كأقساـ المستشفيات األخرل
االستجابة

الفقرة

1

يتبنى مبدأ االبتكار كالتجديد دائمانينمي اتجاىات العامميف نحك أىمية التجديد كالتغييريتجنب مناقشة قضايا ناقشيا قبؿ ذلؾ-ييتـ بميارات النمك الميني لمعامميف

221

7 6 5 4 3 2

8

10 9

التغيير

القائد واألمن
الوظيفي

30

-يتجاكز عف اخطاء بعض العامميف خشية البغضاء

31

-يطكر المناخ الداعـ لمتطكير

32

-يقنع العامميف بقبكؿ التغيير كمدل الحاجة إليو

33

-يتقبؿ النقد كيحسف مف نفسو

34

-يشجع العامميف عمى تكظيؼ المستجدات الجديدة

35

-يحث العامميف عمى احتراـ آراء بعض كاحتراـ آراء الناس

36

-يتابع كؿ مستجدات العصر

37

-يشارؾ في المؤتمرات العممية داخؿ الكطف كخارجو

38

-يشجع المقترحات

39

-يكزع األدكار كالميمات القيادية بيف العامميف في المشفي.

40

-يشجع المقترحات التطكيرية لجميع العامميف

41

-يكزع األدكار كالميمات القيادية بيف العامميف

42

-يفكض الصبلحيات اإلدارية بعدالة.

43

-يشجع العامميف عمى تفعيؿ التعاكف فيما بينيـ .

44

-يييئ المناخ الداعـ لممبادرات التطكيرية.

45

-يقكـ بمساعدة كتشجيع العامؿ الجديد.

46

-ينتيج أسمكب قياديان تشاركيان في عممو.

47

-يؤكد عمى العبلقات التعاكنية كاالحتراـ المتبادؿ بيف

222

العامميف.
48

-يشرؾ العامميف في عممية صنع الق اررات.

49

-يشعر القائد العامؿ باالستقرار النفسي كالمعنكم كالمادم

50

يشعر القائد العامؿ بأنو مقدر كحقكقو محفكظة ككرامتومصكنة.

المجال

القائد
والرضا
الوظيفي

51

-يساىـ القائد في كسب رضا ككالء كانتماء العامؿ لممؤسسة.

52

-يقدر القائد العامؿ كصاحب اإلنجازات.

الرقم

االستجابة

الفقرة

4 3 2 1

53

تقدـ لي القائد خدمات إدارية في العمؿ بصكرة مرضية.

54

يتيا لي القائد الكثير مف التسييبلت.

55

أجد أف اإلجراءات اإلدارية في العمؿ كاضحة.

56

ييتـ القائد كالمسؤكلكف عني في العمؿ بتكفير احتياجاتي.

57

يستمع المسؤكلكف راء المكظفيف كيقدركف أعذارىـ.

58

يرحب المسؤكؿ عني باقتراحاتي كأفكارم التطكيرية.

59

أالحظ أف معظـ اإلجراءات اإلدارية في العمؿ معقدة.

60

أقابؿ المسؤكليف في العمؿ إذا احتجت لذلؾ.

223

5

6

7

8

10 9

ثانياً  :نموذج تحكيم االستبانة
برنامج الدراسات العميا المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة

لمدراسات العميا
وجامعهة األقصهى بغههزة

تحكيم استبانة
حضرة السيد /ة ................................................... :المحترـ /المحترمة ،،،
الدرجة العممية......................................................................... :
التخصص............................................................................. :
مكاف العمؿ........................................................................... :
تحية طيبة كبعد:
يقكـ الباحث بإجراء دراسة بعنكاف" :االساليب االدارية الحديثة وعالقاتيا بالسموك القيادي التحويمي لدى

وزارة الصحة (مستشفيات محافظات جنوب قطاع غزة) كذلؾ لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف
البرنامج المشترؾ بيف أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا كجامعة األقصى بغزة ،تخصص

القيادة كاإلدارة.
كنظ انر لما تتمتعكف بو مف خبرة كدراية كاسعة في مكضكع البحث العممي ،كمنفعة العمـ كالمتعمميف،
فإنني أستميحكـ عذ انر بأف تتفضمكا عمينا بجزء مف كقتكـ الثميف ،كتقدمكا لنا التكجييات
كاإلرشادات مف أجؿ تعديؿ ،أك حذؼ ،أك إضافة ما تركنو مناسبان ،كتكضيا مدل انتماء الفقرة

لمحكرىا ،كتحكيميا مف حيث سبلمة الصياغة المغكية ،لتككف أداة جيدة.،

شاكريف لسيادتكـ تفضمكـ بتقديـ المساعدة ،كتحسيف كتطكير البحث العممي ،كتزكيد الطمبة بالعمـ،
كالكفايات البلزمة إلعداد الككادر البشرية بكفاءات كشيادات عالية ،لخدمة المجتمع كتنميتو.

كتقبمكا فائؽ االحتراـ كالتقدير ،،،
الباحث /حامد النجار – جكاؿ0597350750 /
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ثالثاً  :االستبانة في صورتيا النيائية
أوالً  :البيانات الشخصية
-

البيانات خاصة

 -5الجنس  :ذكر ( )
-6
-7

)

أنثى (

المؤىؿ العممي  :بكالكريكس ( ) ماجستير ( ) دكتكراه (
سنكات الخبرة  :أقؿ مف (  )5سنكات (

)

) مف (  )10-5سنكات ( ) أكثر مف (  )10سنكات (

)
-8

مكاف العمؿ  :شيداء االقصى (

يكسؼ النجار (
-9

) ـ .اليبلؿ االماراتي (

القسـ  :الجراحات (

كالتكليد (

) مجمع ناصر الطبي (

) ـ .غزة األكركبي (

) ـ .ابك

)

) االمراض الباطنية (

) االطفاؿ كحديثي الكالدة (

) النساء

).

 -10السف لرئيس القسـ..................

مبلحظة  -1 :يرجى كضع أم إشارة أماـ إجابتؾ ،مع العمـ بأف الرقـ ( )10يعني اعمى درجة
مكافقة كيتمثؿ في النسبة مف %100 – 90

كالرقـ ( ) 1يعني اقؿ درجة مكافقة كتتمثؿ في

النسبة مف .% 10 - 0
 -2القي ادة التحكيمية  :ىي القيادة المؤثرة كالقادرة عمى إحداث التغيير المطمكب كالتي تساعد
المديريف في تطكير

المؤسسات التي يرأسكنيا مف خبلؿ بناء قكاعد عامة في تحقيؽ ىذا

اليدؼ كاالرتقاء بالمؤسسة إلى أفضؿ كضع كبأقصر كقت كأقؿ جيد .
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المجال األول (سموك القيادي التحويمي) أي النشاطات التي تصدر عن قائد
اء كانت ظاىرة أم غير ظاىرة.
المؤسسة سو ً

الرقم

الفقرة

1

يبادر في معالجة المشكبلت الطارئة التي تكاجو العامميف

-2

يييئ الجك المناسب كالمبلئـ لبلجتماعات .

-3

يتعامؿ مع ا راء المعارضة لرأيو بالحكار المفتكح

4

يزيد مف التفاؤؿ بالمستقبؿ

5

يعتبر أنمكذجا يحتذل بو

6

يعمؿ عمى تحقيؽ االنسجاـ بيف العامميف

7

ييتـ باف يككف تنفيذ الق اررات بأعمى قدر مف االلتزاـ

8

يسعى بأف يككف تنفيذ الق اررات بأعمى قدر مف الفاعمية

9

يمتمؾ القدرة عمى التكاصؿ مع ا خريف

10

يساىـ في تذليؿ العقبات التي تحكؿ دكف تحقيؽ التغيير المطمكب

11

يتجاكز عف مصالحو الشخصية في سبيؿ المصمحة العامة.

12

لديو القدرة عمى التنبؤ باألداء كتكصيؿ ىذا لمعامميف بشكؿ كاضا

13

يشجع العامميف عمى المشاركة في اتخاذ الق اررات التي تتفؽ مع عمميـ

14

يقكـ بتفكيض بعض صبلحياتو لمعامميف كفؽ خطة مدركسة

االستجابة
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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المجال الثاني (القائد وتحديد أىداف المؤسسة )
1

الرقـ

الفقرة

15

يشجع العامميف عمى كضع أىداؼ تتعمؽ بنمكىـ الميني.

16

يحرص عمى مشاركة العامميف في متابعة التقدـ الذم يتـ إح ارزه

17

يناقش العامميف حكؿ قكانيف سير العمؿ

18

يطالب العامميف بتنفيذ المكائا

19

يحرص عمى تقييـ أىداؼ المؤسسة كتطكيرىا

20

يحدد خطكاتو في ظؿ أىداؼ المؤسسة

21

يطمع المجتمع المحمي عمى أىداؼ المؤسسة

22

يعقد سمسمة مف المقاءات التكضيحية ألىداؼ المؤسسة

2

10 9 8 7 6 5 4 3

المجال الثالث القائد والتغيير والتطوير
التغيير ىو  :االنتقال من مرحمة او حالة غير مرغوب فييا الى حالة مرغوب فييا ويفترض ان تكون اكثر ايجابية وليا قبول عند العاممين.
التطوير ىو  :ىو بعض التعديالت االيجابية عمى حالة قائمة يراد بيا الوصول الى االفضل او االمثل بصورة ممكنة لتحسين االداء وتوفير الجيد.

الرقم

الفقرة

23

يتبنى مبدأ االبتكار كالتجديد دائمان

24

يتجنب مناقشة قضايا سابقة تـ اتخاذ قرار فييا

25

ييتـ بميارات النمك الميني لمعامميف

26

يييئ مناخ مناسب لمتطكر

االستجابة
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27

يقنع العامميف بقبكؿ التغيير .

28

يعدؿ مف ق ارراتو اف كجدىا تتخالؼ مع مصمحة العمؿ.

29

يشجع العامميف عمى تكظيؼ المستجدات الجديدة

30

يعزز مبدأ احتراـ الرأم كالرأم ا خر.

31

يتابع القائد المستجدات الحديثة عف طريؽ المشاركة في المؤتمرات الداخمية
كالخارجية .

32

-يشجع المقترحات التطكيرية لجميع العامميف

33

-يكزع األدكار كالميمات القيادية بيف العامميف
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المجال الرابع ( القائد واألمن الوظيفي ) دور القائد في راحة العاممين وعدم تيديدىم وعدم استخدام اسموب الترىيب

الرقم

الفقرة

34

-يشجع العامميف عمى تفعيؿ التعاكف فيما بينيـ .

35

-يييئ المناخ الداعـ لممبادرات التطكيرية.

36

-يقكـ بمساعدة كتشجيع العامؿ الجديد.

1

37

-ينتيج أسمكب قياديان تشاركيان في عممو كغير تسمطي.

38

-يشعر القائد العامؿ باالستقرار النفسي كالمعنكم كالمادم

39

يشعر العامؿ بانو مقدر كحقكقو محفكظة ككرامتو مصكنة

40

-يساىـ القائد في كسب رضا ككالء كانتماء العامميف لممؤسسة.

41

يحترـ حقكؽ العامؿ كيحافظ عمى كرامتو كيقدره.

2

3

4

5

6

8 7

9

المجال الخامس ( القائد والرضا الوظيفي ) (تحقيق القائد لمبدأ السعادة والقبول في نفوس العاممين)
الرقم

االستجابة

الفقرة

42

يقدـ خدمات إدارية في العمؿ بصكرة مرضية.

43

يتيا كيكفر الكثير مف التسييبلت المكجستية في العمؿ .

44

يعمؿ عمى أف تككف اإلجراءات اإلدارية في العمؿ كاضحة.

45

يحرص عمى تكفير احتياجات ك متطمبات العامميف في العمؿ.

46

يستمع راء العامميف كيقدر اعذارىـ كيحس بمشاعرىـ كيتفيميا
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47

يغرس الحماس كااللتزاـ كالثقة لدل العامميف

48

يتيا الفرصة لعقد لقاءات كمما اقتضت الضركرة

49

يشجع عمى التعبير عف األفكار حتى لك تعارضت مع أفكاره

المجال السادس (األساليب اإلدارية المتبعة)
اوالً/األسموب التشاركي(قيام القائد واتباعو بالمشاركة في صياغة القرار بطريقتين ىي تبادل اآلراء وتسييل العمل من قبل القائد)
50

يكزع العمؿ بيف المجمكعات حسب امكانتيا

51

يستعيف في إدارة القسـ بآراء كمشاركة العامميف

52

يتبنى القائد مفيكـ المشاركة في االىداؼ كيحتكـ لمنتائج المرغكبة

53

يثؽ القائد بمحاكالت كؿ فرد في العمؿ

54

يحفز القائد العامميف عمى التشارؾ

55

يحافظ القائد عمى تماسؾ ركح الفريؽ عند ضغط العمؿ

56

يذلؿ مف الصعكبات التي تكاجو العمؿ بيف المجمكعات

ثانياً/أسموب التفكير اإلبداعي (ابتكار أفكار جديدة لمواجية المشكالت بسرعة)
57

يستطيع تحديد أم مشكمة تكاجو العمؿ بسيكلة .

58

يتصؼ بالمركنة كالطبلقة الفكرية في تعاممو مع حؿ المشكبلت

59

يحيط بالمشكمة مف جميع جكانبيا

60

يعطي عددا كبي ار مف األفكار الجديدة كالبدائؿ مف الحمكؿ لكؿ
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مشكمة

61

يعالج أم مشكمة تكاجو العمؿ بنجاح

62

يتجنب تك ار ار أفكار ا خريف التي شمت كيبدا مف حيث انتيى غيره

63

تتكفر لديو القدرة عمى التنبؤ بالمشكبلت المحيطة بالعمؿ.

64

يبذؿ جيكدا ممحكظة في تطكير القسـ في مجاالت العمؿ المختمفة

65

يعمؿ القائد عمى تنمية المكارد الذاتية بالقسـ مف خبلؿ خطة معدة

66

يشجع العامميف بطرؽ مبتكرة كغير تقميدية عمى االبداع
كاالبتكار .

(ثالثاً /اإلدارة بالجودة الشاممة(التطوير المستمر لمجودة واإلنتاجية 1
والكفاءة)
67

يقكـ بعممية تطكير كتغيير مستمر ك شامؿ لكافة كظائؼ القسـ

68

يسعى الى االرتقاء بالقسـ دكما

69

ييتـ بعممية التقكيـ لؤلداء بشكؿ مستمر

70

يتابع عمؿ لجاف لمجكدة الشاممة عف كثب كبتقارير دكرية

71

يصنع جدكؿ زمني لبحث مكضكعات الجكدة في القسـ

72

يقكـ بتكزيع العمؿ الى مجمكعات مكافئة لتخصصاتيا كامكاناتيا

73

يحفز المرؤكسيف لتحقيؽ االداء المنشكد

74

يصغي الحتياجات العامميف كيعمؿ عمى تحقيقيا
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6
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9

10

رابعاً  :قائمة بأسماء لجنة تحكيم االستبانة
مسمسل

اسم المحكم

الدرجة العممية

جية العمل

.1

أ.د.نعمات شعباف عمكاف

أستاذ دكتكر

جامعة االقصى

.2

د.كسيـ اسماعيؿ اليابيؿ

أستاذ مساعد

الجامعة االسبلمية

.3

د .فارس محمكد معمر

أستاذ مساعد

الجامعة اإلسبلمية

.4

د .يكسؼ عبد عطية بحر

الجامعة االسبلمية

.5

د .نبيؿ عبد شعباف المكح

أستاذ مساعد

أكاديمية االدارة كالسياسة

.6

د .ايمف سميماف أبك سكريا

أستاذ مساعد

الجامعة االسبلمية

.7

د.خميؿ اسماعيؿ ماضي

أستاذ مساعد

أكاديمية االدارة كالسياسة

.8

د.منصكر محمد األيكبي

أستاذ مساعد

كمية فمسطيف التقنية

.9

د .سيؼ الديف يكسؼ عكدة

أستاذ مشارؾ

الجامعة االسبلمية

الحميد

أستاذ مساعد

الكمية

الجامعية

عبدالرحمف

أستاذ مساعد

أكاديمية االدارة كالسياسة

.10

د.

.11

د.

.12

د .أحمد عبد الفتاح كمكب

أستاذ .مساعد

.13

د  .عبلء الديف خميؿ السيد

أستاذ مساعد

عاطؼ

الشكيخ

محمكد

الشنطي

عبد
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التطبيقية

الجامعة االسبلمية
جامعة األقصى

لمعمكـ
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