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 داءـــــــــهاإل
 الرحيمبسم هللا الرحمن                            

 ﴾َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى َّللاهُ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن  ﴿قال تعالى:

o  بطاعتك وال تطيب اللحظات إال بذكرك  إالك وال يطيب النهار إلهي ال يطيب الليل إال بشككككككككك ر
 .هللا جل جالله :وال تطيب الجنة إال برؤيتك وال تطيب اآلخرة إال بعفوك

o محمد  ســيد ا :العالمينإلى وبي الرحمة ووور  غ الرسكككالة و اى انماوة وواككك  انمةله ى من بَ إل
 .صلى هللا عليه وسلم

o  إلى من  حمل  سمه ب ل  العطاء بدون اوتظارى من علمني إل من كلله هللا بالهيبة والوقارإلى
 رجو من هللا  ن يمد في عمرك لترى ثمارًا قد حان قطافها بعد طول اوتظار وسككككككككككككتب ى  افتخار

 .والدي العزيز :إلى انبدكلماتك وجوم  هتدي بها اليوم وفي الغد و 

o  م  العطاءم إلى وجواي وحضككككككككككككوريم المعنى الجميل الذي احتواوي حناوًام إلى كن  الدعاء ور
تاجر الوقارم إليِك يا سككككككككككيدة ال لب  هديِك رسككككككككككالتي حفظها هللا ورعاها و لبسككككككككككها  أمي الحبيبة

 لتهديني الدعاء والرضىم ف د  رضاوي هللا في ي فهال رضيتي عني.

o رفي تي في الحياة الاككككككككككااقةإلى صككككككككككاحبة ال لب الطيب والنوايا  إلى تو م روحي ورفي ة اربي: 
 .زوجتي الغالية

o طوة إلى رفاق اربي في هذه الحياة منذ  ن حملنا ح ائب صككغيرة ومع م سككرت الدرو خطوة بخ
 .اخوا ي وأخواتي :يا من تطلعتم لنجاحي بنظرات انمل وما زلتم تراف ووني حتى اآلن

o إلى اإلخوة الذين لم تلدهم  مي إلى من  إلى من  رى التفاؤل بعينهم والسكككككككككعااة في ضكككككككككح تهم
م ع الاكككككككككدق الاكككككككككافي إلى من معهم سكككككككككعدتتمي وا بالوفاء والعطاء إلى ينابيو باإلخاء و تحله 

 .أصدقائي :اووا معي على طريق النجاح والخيرإلى من ك موبرف تهم في اروو الحياة سرت

o تنتظر صالحاو التي تئن  األقصىت إلى انرض الم دسة التي اوستها  يدي المحتل. إلى باحا 
 .بدمائهم ال كية ثرى هذه انرضإلى شهداء الع  والفخار الذين رووا 

o  إلى من قيموا المرحلكككة حق ت ييمم و جكككااوا بكككمجوا مكككا يملكونم من وكككذروا وفوسككككككككككككككهم لموالهمم
 .المجاهدون في سبيل هللا :فوصفهم في آياته بالرجال

o  سائال هللا ال بول السداا جميعا  هدي هذا العمل المتواضع إلي م. 
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 شكر وتقدير

 ال َيْشُ ُر َّللاهَ َمْن ال َيْشُ ُر النهاَس  
الحمد هلل الذي  ملعالمينلى المبعوث رحمة لوالاكككككككالة والسكككككككالم ع العالمينمالحمد هلل رو 

الحمد هللا  سككككككككلطاوكمك وعظيم هبي كما ينبغي لجالل وجلك الحمد يا ر  الاككككككككالحاتمتتم  لهبفضكككككككك
م فله الحمد على ج يل فضككككككككككككككله وإوعامهم ثم لميالع حثوف ني و عاوني على إوجاز هذا الب الذي

 الش ر موصول نهل الفضل اعترافًا بفضلهم وت ديرًا لجهدهم وسعيهم.
كما يشككككرفني  ن  ت دم بج يل الشكككك ر والعرفان إلى من كان له الفضككككل بعد هللا في إخرا   

عميد كلية فلسككككطين الت نيةم  م(عدوانعبد هللا الدكتور/ عماا )هذه البحث العلمي باككككورته الحالية 
والمشككككرى على هذه الرسككككالةم والذي وجت فيه  سككككتاطًا فاضككككاًل معطاًء سككككخيًا في علمه وخل هم بذل 
الجهد وقدم التوجيه السككليم والر ي السككديد الذي سككاعدوي في تخطي الك ير من الاككعاوم فج اه هللا 

 بدوام الاحة والعافية.عني خير الج اء و مده 
 عضككككككاء لجنة التح يم والمناقشككككككة على تفضككككككلهم الشكككككك ر إلى اإلخوة انفاضككككككل كما  ت دم ب

 ب بول هذا البحث فلهم كل التحية والت دير.

عميد )بالدكتور/ محمد المدهون( كما  ت دم بالشكككك ر إلى  كاايمية اإلاارة والسككككياسككككة مم لة 
 يئة التدريسية الممي ة والعاملين.ومجلس اإلاارة والهانكاايمية 

وجميع العاملين فيها على ما كما  ت دم بالشكككك ر إلى مؤسككككسككككة اتحاا لجان العمل الاككككحي 
 قدموه لي جميعًا من تسهيالت ومساعدة في إوجاز هذه الدراسة.

وليعذروي جميع اإلخوة وانهل وانحباو وانصحاو الذين يطيل الم ام بذكرهمم فلهم مني 
 كل ش ر وت دير.

خالص في ال ول والعمل والسككككر والعلنم و ن يت بل منا جهدوام  سككككمل هللا  ن يرزقنا اإلكما 
 و ن ينفع بنا انمة.
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 الملخص

هدفت الدراسة التعرى إلى اور المناخ التنظيمي في تحسين جواة الخدمة في المؤسسات انهلية 
لدى العاملين في اتحاا لجان العمل الاككككككحي في قطا  ل ةم ولتح يق  هداى الدراسككككككة اسككككككتخدم 

المنهج الوصككككككككككفي في التعرى على اور المناخ التنظيمي في تحسككككككككككين جواة الخدمة في الباحث 
كمااة رئيسكككية وكذلك الم ابلة في هليةم واعتمد الباحث في اراسكككته على االسكككتبيان انالمؤسكككسكككات 

توصكككككلت الدراسكككككة إلى ( موظفًا وموظفةم ول د 277الدراسكككككة ) مجتمع بلغم حيث جمع المعلومات
 ن مسككككككككككككككتوى توفر المناخ التنظيمي المتوفر في اتحاا لجان العمل  :مجموعة من النتائج  همها

%( حيث تبين  ن آراء  فراا العينة في المناخ التنظيمي كاوت إيجابيةم 72.66الاككككككككككككككحي بلغ )
إيجابية  يضكككككككًا في اتحاا لجان العمل الاكككككككحي كاوت  ةو ظهرت النتائج  ن مسكككككككتوى جواة الخدم

بين قوية طراية وجوا عالقة طات االلة إحاائية %(م كما  ظهرت النتائج 77.15حيث بلغت )
ل التنظيميم المشككككككككككككككاركة في اتخاط ال راراتم االتاككككككككككككككاالتم الوالء )الهي  بعاا المناخ التنظيمي 

.م العمل الجماعي( وجواة الخدمة في اتحاا لجان العمل الاحياإلااريةالوظيفيم ال يااة 

كما تبين  وه ال توجد فروق طات االلة إحاككككككككككائية في متوسككككككككككطات اسككككككككككتجابات المبحوثين حول

للمتغيرات التالية تع ى اككحي في محافظات قطا  ل ة المناخ التنظيمي في اتحاا لجان العمل ال
(،سككككمى الوظيفيم ان العملم الحالة االجتماعيةم المؤهل العلميم سككككنوات الخدمةم المُ  ،)الجنس

جواة الخدمة ال توجد فروق طات االلة إحاككككككائية في متوسككككككطات اسككككككتجابات المبحوثين حول و
للمتغيرات التككاليككة  ع ى تُ الم ككدمككة في اتحككاا لجككان العمككل الاككككككككككككككحي في محككافظككات قطككا  ل ة 

توجكككد فروق طات االلكككة (،بينماا م كككان العمكككلم المؤهكككل العلميم المسككككككككككككككمى الوظيفي ،)الجنس
(.سنوات الخدمةالحالة االجتماعيةم)للمتغيرات التالية ع ى تُ إحاائية عند مستوى االلة 

ء وتائج الدراسة  وصى الباحث بضرورة اهتمام اإلاارة العليا في المؤسسات انهلية بالمناخ في ضو 
بهي ليات  االهتمامضرورة التنظيمي بجميع م وواتها و بعااها وعناصرها وخاائاهام و 

 واالحتياجات الحالية والمست بلية للمؤسساتم  لبيتُ   ن على قاارة تكون  انهلية بحيث المؤسسات
مشاركة العاملين في وضع الخطط والبرامج ومعايير انااء واتخاط ال راراتم وتوفير  توسيع

تكنولوجيا حدي ة من  جه ة االتااالت والتواصلم وضرورة وجوا قيااات إاارية ووعية مدركة 
التركي  على العمل الجماعي في إوجاز انعمال ااخل المؤسسة و تمتلك المهارات ال يااية الحدي ةم 

 افي المؤسسةم وضرورة  ن تحرص المؤسسة على  ن ت دم خدماتهة مناخ عام ااعم للجواة تهيئو 
 .بفعالية وبدرجة عالية من االعتمااية
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Abstract 
 

The study aimed to identify the role of the organizational climate 

improving the quality of service in the civil institutions of workers in the Union 

of Health Work Committees in the Gaza Strip, to achieve the objectives of the 

study, the researcher used the descriptive approach to identify the role of the 

organizational climate improving the quality of service in NGOs. 

The study depend on the questionnaire as a main tool, as well as the 

interview in the collection of information. The society of the study (277) 

employees male and female, the study reached a number of results, the most 

important of which is that the level of availability of the organizational climate 

available in the Union of Health Work Committees reached (72.66%), where it 

was found that the views of the sample in the organizational climate were 

positive, the results showed that the quality of services provided by the 

Federation of Health Work Committees was positive at (77.15%). The results 

also showed a strong statistical relation between the dimensions of 

organizational climate (organizational structure, participation in decision 

making, communication, loyalty, Administrative, leadership, teamwork) and 

quality of service in the Union of Health Work Committees. 

There were no statistically significant differences in the responses of 

respondents on the organizational climate in the Union of Health Work 

Committees in the Gaza Strip governorates due to the following variables (sex, 

workplace, social status, academic qualification, years of service, job title), and 

no differences Statistical significance of the responses of the respondents on the 

quality of service provided by the Federation of Health Work Committees in the 

Gaza Strip governorates is due to the following variables (gender, place of work, 

academic qualification, job title), while there are statistically significant 

differences at the level of significance attributed to the following variables , 

Years of service). 

View of the results of the study, the researcher recommended that the 

senior management in the civil institutions should attention to the organizational 

climate with all its components, dimensions, elements and characteristics, and 

attention to the structure of the civil institutions so that they can meet the current 

and future needs of the institutions. Modern technology of communications 

systems, the need for quality management leadership aware of the modern 

leadership skills, the need to focus on the collective work in the completion of 

work within the institution and create a general positive place supportive to 

support quality in the organization, and the need to ensure that the institution to 

provide its services effectively and with a high degree of reliability. 
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 :مقدمةال
 صككككككككب  موضككككككككو  المناخ التنظيمي من الموضككككككككوعات المهمة التي تسككككككككتحوط على اهتمام 

من واحيةم وتمثيره على يدرسككككككككككككككها  وطلك وظرًا نهمية المتغيرات التي اإلاارةمالباح ين في مجال 
والذي هو قوام العمل ومرك ه انساسي  البشريمة بسلوكيات العنار طالعديد من المتغيرات المرتب

 من واحية  خرى.

حيث يشككككككهد العاككككككر الحالي تغيرات ك يرة وسككككككريعة في معظم مناحي الحياةم ف د تطورت 
التكنولوجيام وتطور معها مسككككككتوى اإلوتا  و سككككككاليبه ووسككككككائل ت ديم الخدماتم وومت المؤسككككككسككككككات 

الهتمام بانفراا باعتبارهم انسككككاس الذي صككككبحت تعد ظاهرة العاككككرم وتنامي اوازااات  هميتها فم
م فكمخكذت تبكذل الجهكد والمكال وتاككككككككككككككرى الوقكت الختيار يعتمكد عليكه في تح يق  هكدافهكا المختلفكة

م فتوفر لهم التدريب المناسككككككككككبم وتمنحهم م يدًا من الحواف   فضككككككككككلهم كفاءةم وتعمل على تم ينهم
يد من الاكككالحيات التي تم نهم من اتخاط التي تسكككهم في سكككد احتياجاتهم المختلفةم وتفوضكككهم الم  

 (2: 2015)حسنينم ال رارات المتعل ة بعملهمم وتشجعهم على المباا ة واإلبدا  
ويتككككككككمثر الفككككككككرا عنككككككككد  ااء مهامككككككككه و وشككككككككطة وإجككككككككراءات العمككككككككل بمتغيككككككككرات تنظيميككككككككة 

مكككككن علمكككككاء اإلاارة  مكككككي اهتمامكككككًا بالغكككككاً يمختلفكككككة  همهكككككا المنكككككاخ التنظيمكككككيم ووكككككال المنكككككاخ التنظ
الع ككككككد انول مككككككن ال ككككككرن الحككككككااي والعشككككككرينم ليشككككككير إلككككككى مجموعككككككة مككككككن فككككككي  وعلككككككم الككككككنفس

الخاكككككائس المسكككككت رة وسكككككبيًا فكككككي بيئكككككة العمكككككلم والتكككككي تميككككك  المنظمكككككة عكككككن ليرهكككككام وتتشككككك ل 
هككككككككذه الخاككككككككائس كنتيجككككككككة لفلسككككككككفة اإلاارة العليككككككككام وممارسككككككككاتها فضككككككككاًل عككككككككن وظككككككككم العمككككككككل 

الت اليكككككككككد وانيكككككككككدلوجيات وانطواق كمكككككككككا يكككككككككدل علكككككككككى ال كككككككككيم والعكككككككككااات و وسياسكككككككككته وإجراءاتكككككككككهم 
الطب كككككات االجتماعيكككككةم وتمثيرهكككككا علكككككى العمليكككككة اإلوتاجيكككككةم وسكككككلوك وتاكككككرفات العكككككاملين فكككككي و 

 (.13: 2013التنظيم )الديحاويم 

لككككككذلك فككككككحن هنالككككككك ماككككككلحة مشككككككتركة بككككككين العككككككاملين والمنظمككككككات التككككككي يعملككككككون بهككككككا 
منكككككككاخ تنظيمكككككككي صككككككحي يسكككككككاعد علكككككككى التطكككككككور الكككككككذاتي للعكككككككاملين فككككككي  ن يسكككككككوا المنظمكككككككات 

ويرفككككع مككككن مسككككتوى رضككككاهم عككككن العمككككل ويخلككككق ووعككككًا مككككن التحككككدي لككككديهم ويحفكككك هم ل بداعيككككة 
 ويرفع من معنوياتهم ومن مستوى  اائهم.

وفكككككككي إطكككككككار عولمكككككككة  حاليكككككككًاموفكككككككي ظكككككككل الاكككككككراعات الكبيكككككككرة التكككككككي يشكككككككهدها العكككككككالم 
المنافسكككككة مكككككن انسكككككواق العالميكككككةم وجكككككدت المنظمكككككات وفسكككككها  االقتاككككاا التكككككي  ات إلكككككى اوت كككككال

لارقككككة فككككي إطككككار مجموعككككة مككككن التحككككديات ضككككمن المنككككاخ االقتاككككااي الجديككككد والككككذي يفككككرض 
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واعتمكككككاا اسكككككتراتيجيات مالئمكككككة لتح يكككككق النجكككككاح  فعالكككككةمعليهكككككا ضكككككرورة تطبيكككككق  وظمكككككة إااريكككككة 
يجيات التكككككي تعتمككككدها المنظمكككككة إط والم اوككككة السككككوقية المميككككك ة. وتعككككد الجككككواة  حكككككد  هككككم االسككككترات

لرضككككككا العميككككككل  ؛تسككككككير فككككككي م تضككككككاه كككككككل متطلبككككككات التطككككككور والتنميككككككة متميكككككك اً  تعتبككككككر سككككككالحاً 
)جككككالل و بككككن زكككككورم  .عككككن حاجاتككككه ورلباتككككه والعمككككل علككككى اشككككباعهاواالقتككككراو منككككه والبحككككث 

2007 :30) 

 الميكك ة تح يككق فكي الجكواة واور نهميكة انهليككة المؤسسككات إاراك ازااا وقكد
  ااء فككي الجكواة تلعبكه الكذي للكدور إاراككاً   ك ككر  يضكا  صكب  العمكالء كمكا التنافسكيةم

)وكور الككدينم  .الخكدمات علكى الطلكب حجكم علكى  ثكر مكن ومكا للجكواة وت كديمهام الخدمكة
2007: 75)  

إن تركيكككككك  هككككككذا البحككككككث علككككككى المنظمككككككات انهليككككككة لككككككه االالت كككككككون هككككككذه المنظمككككككات 
ت كككككوم بكككككدور مهكككككم فكككككي التنميكككككة االقتاكككككااية والمجتمعيكككككة فكككككي فلسكككككطينم ويعتبكككككر عملهكككككا م مكككككال 
لعمكككككل الح ومكككككاتم وج ئكككككا ال يتجككككك   مكككككن المجتمكككككع الفلسكككككطينيم وتتكككككداخل معكككككه فكككككي ك يكككككر مكككككن 

تفعيككككككككل وتنشكككككككيط الحيككككككككاة السياسككككككككية واالقتاككككككككااية  ًا فككككككككيمرك يككككككك اوراُ انحيكككككككانم حيككككككككث لعبككككككككت 
 .واالجتماعية الفلسطينية

 :وأسئلتها مشكلة الدراسةأواًل: 
تعكككككد الجمعيكككككات الخيريكككككة وانهليكككككة الفلسككككككطينية  حكككككد  عمكككككدة المجتمكككككع المكككككدويم وركنككككككًا 
 ساسكككككيًا مكككككن  رككككككان الكياويكككككة الفلسكككككطينيةم ومنظومكككككة الم اومكككككة والاكككككموا للشكككككعب الفلسكككككطينيم 

االحككككتالل الاككككهيووي إلككككى التاككككعيد ضككككد الحيككككاة االقتاككككااية فككككي  دَ ِمككككهككككا مككككن انهميككككة عَ ولمككككا ل
قطككككا  لكككك ة ب كككككل  ركاوهككككا؛ حتكككككى ال تكككككون معينكككككًا للتخفيككككف مكككككن معاوككككاة الفلسكككككطينيين فككككي ظكككككل 

 .على قطا  ل ةالحاار المتواصل 
 مليكككككون  2انوضكككككا  اإلوسكككككاوية تككككك ااا ترايكككككًا وتفاقمكككككًام وتتعكككككاظم معاوكككككاة وحكككككو   نحيكككككث 

ي طنككككككون قطككككككا  لكككككك ةم حيككككككث  صككككككب  الهككككككم انساسككككككي لكافككككككة السكككككك ان البحككككككث عككككككن  فلسككككككطيني
للحاكككككول علكككككى احتياجكككككاتهم اإلوسككككاوية انساسكككككيةم بمكككككا فيهكككككا خكككككدمات الاكككككحةم  وسككككائل بدائيكككككة

الوصكككككككككول إلكككككككككى المرافكككككككككق  البيئكككككككككةم خكككككككككدمات الاكككككككككرى الاكككككككككحيم خكككككككككدمات خكككككككككدمات صكككككككككحة
م كككككل هككككككذه الخكككككدمات انساسككككككية  الحاكككككول علككككككى م وبككككككاتالتعليميكككككة والاكككككحية و مككككككاكن العمكككككل

يككككككة مضككككككاعفة ال يسككككككتطيعون  عبككككككاء مال بالنسككككككبة لهككككككم يم ككككككل مهمككككككة صككككككعبة ومع ككككككدةم وي بككككككدهم
 .(2017)المرك  الفلسطيني لح وق اإلوسانم  توفيرها
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جككككككواة وبككككككاالطال  علككككككى وتككككككائج بعككككككس الدراسككككككات الفلسككككككطينية السككككككاب ة التككككككي تناولككككككت 
 نهكككككا الح وميكككككة وانهليكككككة وانجنبيكككككة م كككككلموالتكككككي طب كككككت علكككككى عكككككدا مكككككن المؤسسكككككات الخدمكككككة 

م باإلضككككككككافة إلككككككككى (2010م و)الاككككككككفدي( 2014( واراسككككككككة )جككككككككواةم 2015اراسككككككككة )كسككككككككبةم 
(م حيكككككث تبكككككين وجكككككوا ضكككككعف فكككككي الهي كككككل 2015الخطكككككة االسكككككتراتيجية لكككككوزارة الاكككككحة لعكككككام )

و وهككككا لككككم تسككككاعد فككككي تطككككوير  اائهككككا ممككككا لككككم يسككككاعد فككككي ت ككككديم خدمككككة  التنظيمككككي للمؤسسككككات
ضككككككعف فككككككي  وحظ وجككككككواُلكككككك عككككككدا مككككككن المؤسسككككككات ف ككككككدفككككككي الباحككككككث خككككككالل عمككككككل و  ممميكككككك ة

والتككككككي انوظمككككككة واإلجككككككراءات والبككككككرامج والهياكككككككل التككككككي تسككككككاعد فككككككي وجككككككاح تلككككككك المؤسسككككككات 
تلكككككك ن بكككككمة واسكككككعة مكككككن المجتمكككككع شكككككعور عكككككام لكككككدى شكككككريحت كككككدم خكككككدمات للجمهكككككور وبالتكككككالي 

االحتياجككككككككات والمتطلبككككككككات الخككككككككدمات و تككككككككوفير ام اويككككككككة عككككككككن  ر بعككككككككداً المؤسسككككككككات بككككككككدت  ك كككككككك
م حيكككككككث اتضككككككك  طلكككككككك مكككككككن بكككككككالجواة المطلوبكككككككةالفعليكككككككة واشكككككككبا  حاجكككككككات ورلبكككككككات الجمهكككككككور 

خككككككككالل عككككككككدم م ككككككككدرة تلككككككككك المؤسسككككككككات علككككككككى تلبيككككككككة توقعككككككككات ورلبككككككككات جمهككككككككور العمكككككككككالء 
 .اوالمستفيدين من خدماته

بحاجككككككة ماسكككككككة وضكككككككرورية لت يككككككيم خكككككككدماتها والعمكككككككل علكككككككى وعليككككككه فتلكككككككك المؤسسكككككككات 
تطويرهكككككككا لككككككككي تاكككككككب  قكككككككاارة علكككككككى تلبيكككككككة وتح يكككككككق حاجكككككككات ورلبكككككككات جمهكككككككور العمكككككككالءم 

 وظمككككة وإجككككراءات وبككككرامج وهياكككككل تلككككك المؤسسككككات والككككذي ويتح ككككق طلككككك مككككن خككككالل تحسككككين 
 يعوا بالفائدة على جواة خدماتها.

ـــــاخ التنظيمـــــي مـــــا  : "السكككككؤال الكككككرئيسالكشكككككف عكككككن مشككككك لة الدراسكككككة فكككككي  وتكمكككككن  دور المن
اتحـــاد لجـــان العمـــل  :المؤسســـات األهليـــة  دراســـة تطبيقيـــةفـــي تحســـين جـــودة الخدمـــة فـــي 

 ".غزة؟قطاع الصحي في 

 ويندر  تحت هذا السؤال انسئلة الفرعية التالية:
 ؟العمل الاحي جانلاتحاا  إيجابي لدىما مستوى توفر مناخ تنظيمي  .1
 ما مستوى جواة الخدمة الاحية الم دمة لدى اتحاا لجان العمل الاحي؟ .2
فكككككي اتحكككككاا  الخدمكككككةجكككككواة تحسكككككين هكككككل يوجكككككد عالقكككككة بكككككين  بعكككككاا المنكككككاخ التنظيمكككككي و  .3

 الاحي؟لجان العمل 
هككككككل يوجككككككد  ثككككككر للمنككككككاخ التنظيمككككككي علككككككى جككككككواة الخدمككككككة لككككككدى اتحككككككاا لجككككككان العمككككككل  .4

 الاحي
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 الدراسة:أهداف ثا يًا: 
جككككككواة الخككككككدمات فككككككي تحسككككككين  فككككككيتهككككككدى الدراسككككككة إلككككككى تحديككككككد اور المنككككككاخ التنظيمككككككي 

 ويتح ق طلك من خالل انهداى التالية: ماتحاا لجان العمل الاحي في قطا  ل ة

فكككككي اتحكككككاا لجكككككان العمكككككل الاكككككحي فكككككي المنكككككاخ التنظيمكككككي السكككككائد  علكككككى  بعكككككاا التعكككككرى .1
 .لتلك المؤسسات الموظفينقطا  ل ة من وجهة وظر 

الم دمككككككة فككككككي مؤسسككككككة اتحككككككاا لجككككككان العمككككككل  تالكشككككككف عككككككن مسككككككتوى جككككككواة الخككككككدما .2
 الاحي؟

تحليككككككل العالقككككككة بككككككين المنككككككاخ التنظيمككككككي وجككككككواة الخدمككككككة فككككككي مؤسسككككككة اتحككككككاا لجككككككان  .3
 العمل الاحي.

ت ككككديم مجموعككككة مككككن التوصككككيات واالقتراحككككات التككككي تسككككاعد المؤسسككككات انهليككككة واتحككككاا  .4
 اإلش اليات.لجان العمل الاحي في تخطي العديد من 

فككككي إجابككككات المبحككككوثين حكككككول لككككى مككككدى وجككككوا فككككروق طات االلكككككة إحاككككائية إالتعككككرى  .5
 .الديمولرافيةتع ى للمتغيرات  مالمناخ التنظيمي

لككككى مككككدى وجككككوا فككككروق طات االلكككككة إحاككككائية فككككي إجابككككات المبحككككوثين حكككككول إالتعككككرى  .6
 م تع ى للمتغيرات الديمولرافية.جواة الخدمة

 أهمية الدراسة:ثالثًا: 
تكتسككككككب هككككككذه الدراسككككككة  هميتهككككككا مككككككن  هميككككككة النتككككككائج التككككككي سككككككت دمها والح ككككككائق التككككككي 

ال كككككككرارات والتكككككككي يم كككككككن ستكتشكككككككفها والتكككككككي سكككككككتعوا بالفائكككككككدة العلميكككككككة والعمليكككككككة علكككككككى متخكككككككذي 
 تفايلها على النحو اآلتي:

 األهمية النظرية: -1
 

تسكككككتمد هكككككذه الدراسكككككة  هميتهكككككا مكككككن حيويكككككة موضكككككوعهام فهكككككي تضكككككيف للم تبكككككات  •
العربيككككككة موضككككككوعًا مككككككن الموضككككككوعات المهمككككككةم لسككككككد الفككككككرا  فككككككي  ابيككككككات اإلاارة 

 العربية.
لمهتمكككككين فكككككي تعتبكككككر معلومكككككات وإحاكككككاءات الدراسكككككةم مرجعكككككًا مهمكككككًا للبكككككاح ين وا •

 مجال البحث العلمي.
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كمكككككا  ن هككككككذه الدراسكككككة حسككككككب علكككككم الباحككككككث هكككككي الدراسككككككة الوحيكككككدة التككككككي ت ككككككوم  •
اور المنككككاخ التنظيمككككي فككككي تحسككككين جككككواة الخدمككككة فككككي المؤسسككككات علككككى اراسككككة 

  اراسة تطبي ية على اتحاا لجان العمل الاحي في قطا  ل ة.-انهلية
 األهمية العملية: -2

 

ت ككككككديم م ترحككككككات علميككككككة قابلككككككة للتطبيككككككق تسككككككاعد المؤسسككككككات انهليككككككة الاككككككحية  •
 على تحسين جواة خدماتها. 

وظكككككككككرة المؤسسكككككككككات انهليكككككككككة الاكككككككككحية للمنكككككككككاخ التنظيمكككككككككي واوره فكككككككككي  تع يككككككككك  •
 تحسين جواة الخدمة الم دمة.

تعتبكككككر وتكككككائج الدراسكككككة ماكككككدرًا مهمكككككًا لتحديكككككد  بعكككككاا المنكككككاخ التنظيمكككككي االيجابيكككككة  •
 هم في تع ي  جواة الخدمة في اتحاا لجان العمل الاحي. التي تسا

تسكككككتمد هكككككذه الدراسكككككة  هميتهكككككا مكككككن الفائكككككدة المسكككككت بلية المتوقعكككككةم وم كككككدار العائكككككد  •
م واوع اسكككككات طلكككككك علكككككى المجتمكككككع الكككككذي يم كككككن  ن تح  كككككه المؤسسكككككات انهليكككككة

 إطا تم انخذ بنتائجها وتوصياتها.

 متغيرات الدراسة:: رابعاً 
المنكككككاخ التنظيمكككككيم ويتفكككككر  منكككككه المتغيكككككرات المسكككككت لة ويتم كككككل فكككككي  لمسكككككت لة:المتغيكككككرات ا .1

 التالية:

 .الهي ل التنظيمي •

 .المشاركة في اتخاط ال رارات  •

 .االتااالت  •

 .الوالء الوظيفي  •

 اإلاارية.ال يااة  •

 العمل الجماعي. •

 ويتم ل في جواة الخدمةالمتغير التابع:  .2

م (SERVQUALفكككككي المؤسسكككككة علكككككى ومكككككوط  )ل يكككككاس جكككككواة الخدمكككككة ل كككككد اعتمكككككد الباحكككككث 
وهكككككو النمكككككوط  الكككككذي تكككككم تاكككككميمه واسكككككتخدامه مكككككن قبكككككل ككككككاًل مكككككن البكككككاح ين ) بكككككو شكككككعبان: 
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بهكككككككككدى قيكككككككككاس جكككككككككواة الخدمكككككككككة ويشكككككككككمل  (2013( و)خدومكككككككككةم 2014و)جكككككككككواةم  (2017
 (.5: 2011)العالول:  )االعتماايةم الملموسيةم االستجابةم التعاطف(

ر السكككككاب ة وظكككككرًا لتكرارهكككككا فكككككي معظكككككم ومكككككاط  واراسكككككات قيكككككاس اعتمكككككد الباحكككككث العناصككككك وقكككككد
 (2010( و)الاككككككككككككفديم 2010و)الضككككككككككككمورم  (2017 بككككككككككككو شككككككككككككعبان: ) جككككككككككككواة الخدمككككككككككككة

 .(2009و)بدرم 

 ويتفر  من المتغير التابع المتغيرات التالية:

 االعتمااية. •

 الملموسية. •

 االستجابة. •

 التعاطف. •

العلمككككككككككككيم سككككككككككككنوات الخدمككككككككككككةم جهككككككككككككات المتغيككككككككككككرات الديمولرافيككككككككككككة:)الجنسم المؤهككككككككككككل  .3
 اإلشراىم م ان العملم المسمى الوظيفي(.

 الدراسة العالقة بين متغيرات( 1) رقم الشكل

 المتغير التابع  المتغير المستقل

 " جودة الخدمة "

 االعتمااية الهي ل التنظيمي

 الملموسية المشاركة في اتخاط ال رارات

 االستجابة المتغيرات الديمغرافية االتااالت

 التعاطف الجنس الوالء التنظيمي

 المؤهل العلمي اإلااريةال يااة 

 سنوات الخدمة العمل الجماعي

 

 جهات االشراى

 م ان العمل

 المسمى الوظيفي
 

 ."7ملحق رقم " الدراسات السابقةو  SERVQUAL موذج المصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد على 
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 فرضيات الدراسة:: خامساً 
وبعكككككككككد االطكككككككككال  علكككككككككى  الكككككككككدقيقماوطالقكككككككككًا مكككككككككن إشككككككككك الية الدراسكككككككككة وموضكككككككككو  الدراسكككككككككة 

سككككككككتحاول الدراسكككككككككة  الدراسككككككككةمالمرتبطككككككككة بموضككككككككو   وانجنبيككككككككةمالدراسككككككككات السككككككككاب ة العربيككككككككة 
 الفرضيات التالية:التح ق من 

 الفرضية الرئيسية األولى: (1
الهي ككككككككل التنظيمككككككككيم التنظيمككككككككي ) بعككككككككاا المنككككككككاخ  إحاككككككككائية بككككككككينتوجككككككككد عالقككككككككة طات االلككككككككة 

المشكككككككاركة فكككككككي اتخكككككككاط ال كككككككراراتم االتاكككككككاالتم الكككككككوالء الكككككككوظيفيم ال يكككككككااة االااريكككككككةم العمكككككككل 
 الجماعي( وجواة الخدمة في اتحاا لجان العمل الاحي.

 ويتفّرع من هذه الفرضية عدة فرضيات فرعية على النحو التالي:
 بككككككككككككين (α≤0.05)لككككككككككككة إحاككككككككككككائية عنككككككككككككد مسككككككككككككتوى االلككككككككككككة عالقككككككككككككة طات االتوجككككككككككككد - 

جكككككككككككككواة الخدمكككككككككككككة فكككككككككككككي مؤسسكككككككككككككة اتحكككككككككككككاا لجكككككككككككككان العمكككككككككككككل و الهي كككككككككككككل التنظيمكككككككككككككي 
 الاحي. 

 بككككككككككككين (α≤0.05)عالقككككككككككككة طات االلككككككككككككة إحاككككككككككككائية عنككككككككككككد مسككككككككككككتوى االلككككككككككككة توجككككككككككككد -و
المشككككككككككاركة فككككككككككي اتخككككككككككاط ال ككككككككككرارات وجككككككككككواة الخدمككككككككككة فككككككككككي مؤسسككككككككككة اتحككككككككككاا لجككككككككككان 

 العمل الاحي.
 بككككككككككككين (α≤0.05)االلككككككككككككة عالقككككككككككككة طات االلككككككككككككة إحاككككككككككككائية عنككككككككككككد مسككككككككككككتوى توجككككككككككككد -ت

 االتااالت وجواة الخدمة في مؤسسة اتحاا لجان العمل الاحي.
بككككككككككككين  α≤0.05))االلككككككككككككة عالقككككككككككككة طات االلككككككككككككة إحاككككككككككككائية عنككككككككككككد مسككككككككككككتوى توجككككككككككككد -ث

 الوالء الوظيفي وجواة الخدمة في مؤسسة اتحاا لجان العمل الاحي. 
بككككككككككككين  (α≤0.05)االلككككككككككككة عالقككككككككككككة طات االلككككككككككككة إحاككككككككككككائية عنككككككككككككد مسككككككككككككتوى توجككككككككككككد - 

 اارية وجواة الخدمة في مؤسسة اتحاا لجان العمل الاحي.ال يااة اإل
بككككككككككككين ( α≤0.05)االلككككككككككككة عالقككككككككككككة طات االلككككككككككككة إحاككككككككككككائية عنككككككككككككد مسككككككككككككتوى توجككككككككككككد -ح

العمككككككككككككككل الجمككككككككككككككاعي وجككككككككككككككواة الخدمككككككككككككككة فككككككككككككككي مؤسسككككككككككككككة اتحككككككككككككككاا لجككككككككككككككان العمككككككككككككككل 
 الاحي.

 الفرضية الثا ية:  (2
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 ثكككككككر اال إحاكككككككائيا للمتغيكككككككرات المسكككككككت لة:) الهي كككككككل التنظيمكككككككيم المشكككككككاركة فكككككككي اتخكككككككاط  وجكككككككدي
ــــــيااريككككككةم العمككككككل الجمككككككاعي( التم الككككككوالء الككككككوظيفيم ال يككككككااة اإلال ككككككراراتم االتاككككككا جــــــودة  ف

 .الخدمة في مؤسسة اتحاد لجان العمل الصحي

     الفرضية الثالثة: (3
الدراسككككككة حككككككول المنككككككاخ التنظيمككككككيم توجككككككد فككككككروق طات االلككككككة إحاككككككائية فككككككي اسككككككتجابة عينككككككة 

تعككككككككك ى للمتغيكككككككككرات الشخاكككككككككية )الجكككككككككنسم الحالكككككككككة االجتماعيكككككككككةم المؤهكككككككككل العلمكككككككككيم سكككككككككنوات 
 .الخدمةم م ان العملم المسمى الوظيفي(

 الفرضية الرابعة: (4
توجكككككد فكككككروق طات االلكككككة إحاكككككائية فكككككي اسكككككتجابة عينكككككة الدراسكككككة حكككككول جكككككواة الخدمكككككةم تعككككك ى 

الحالكككككككة االجتماعيكككككككةم المؤهكككككككل العلمكككككككيم سكككككككنوات الخدمكككككككةم )الجكككككككنسم للمتغيكككككككرات الشخاكككككككية 
 .م ان العملم المسمى الوظيفي(

 

 حدود الدراسة:: سادساً 
: تركككككك  الدراسكككككة علكككككى معرفكككككة  بعكككككاا المنكككككاخ التنظيمكككككي التكككككي تسكككككاهم الحـــــد الموضـــــوعي .1

الفككككدرة علككككى تحسككككين جككككواة الخدمككككة فككككي المؤسسككككات محككككل البحككككثم وتطككككرق  فككككي تع يكككك 
الباحكككككككث إلكككككككى مكككككككا تناولكككككككه بعكككككككس الدارسكككككككين العكككككككرو وانجاوكككككككب فكككككككي اراسكككككككاتهم للمنكككككككاخ 

ضكككككوء مكككككا تشكككككهده هكككككذه المؤسسكككككات المعاصكككككرة  المختلفكككككة فكككككيالتنظيمكككككي فكككككي المؤسسكككككات 
 من واقع مختلف وتيجة للتحوالت الخارجية والداخلية التي تواجهها وتحيط بها. 

لجكككككككان العمكككككككل الاكككككككحي اتحكككككككاا  مؤسسكككككككةعلكككككككى : ت تاكككككككر الدراسكككككككة الحـــــــد المؤسســـــــي .2
 .ل ةبفروعها المختلفة في محافظات 

مككككككن العككككككام الجككككككامعي  انولسككككككتطبق الدراسككككككة خككككككالل الفاككككككل الدراسككككككي  :الحــــــد الزمنــــــي .3
 م(.2017-2018)

والمتعل ككككككة بالكشككككككف عككككككن  بعككككككاا المنككككككاخ  الدراسككككككةموظككككككرًا لطبيعككككككة هككككككذه  :الحــــــد البشــــــري  .4
التنظيمكككككي فكككككي المؤسسكككككات انهليكككككةم فكككككحن مجتمكككككع الدراسكككككة يتم كككككل فكككككي جميكككككع المكككككوظفين 

 .العاملين في اتحاا لجان العمل الاحي
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 مصطلحات الدراسة:: سابعاً 
ولكككككن يم ككككن إاراكهككككا مككككن م الغيككككر ملموسككككة: مجموعككككة مككككن الخاككككائس المنــــاخ التنظيمــــي (1

خكككككككككالل اتجاهكككككككككات العكككككككككاملينم ومكككككككككن خكككككككككالل توجيكككككككككه سكككككككككؤال للمعنيكككككككككين عكككككككككن اوطبكككككككككاعهم 
واتجاهككككاتهم للمنككككاخ والمبنككككي عككككااة علككككى إاراكهككككم لككككه وهككككذا االاراك مككككرتبط إلككككى حككككد كبيككككر 

م 2017حكككككككككاتم )فر  .بالنظكككككككككام المعرفكككككككككي للفكككككككككرا  ي خبراتكككككككككه وتجاربكككككككككه وتعليمكككككككككه وث افتكككككككككه
 (12صفحة 

(: مجموعكككككة مككككككن المتغيكككككرات التككككككي تميكككككك  بيئكككككة العمككككككل الداخليككككككة التعريــــــا االجرائــــــي)
 وتدفع العاملين إلى تبنى  وماط سلوكية معينة تؤثر على  اائهم ااخل المنظمة.

التفاعككككل بككككين العميككككل وم ككككدم الخدمككككةم حيككككث يككككرى العميككككل جككككواة الخدمككككة : جــــودة الخدمــــة (2
م صككككككفحة 2014)جككككككواةم مككككككا يتوقعككككككه وانااء الفعلككككككي للخدمككككككة. مككككككن خككككككالل م اروتككككككه بككككككين 

95) 
ــــي( ــــا اإلجرائ : تحسككككن مسككككتوى جككككواة مخرجككككات مؤسسككككة اتحككككاا لجككككان العمككككل )التعري

 الاحيم وصواًل إلشبا  حاجات ورلبات العمالء والوفاء بمتطلباتهم.
: هككككي شخاكككككية معنويككككة مسككككت لة تنشكككككم بموجككككب اتفكككككاق بككككين عكككككدا ال المؤسســــات األهليـــــة (3

عكككككن سكككككبع  شكككككخاص لتح يكككككق  هكككككداى مشكككككروعة تهكككككم الاكككككال  العكككككام اون اسكككككتهداى ي كككككل 
جنككككي الككككرب  المككككاليم بهككككدى اقتسككككامه بككككين انعضككككاء  و لتح يككككق منفعككككة شخاككككية )الككككدليل 

 (.15: 2015االرشااي حول قاوون الجمعيات الخيرية والهيئات انهليةم 
مؤسسكككككات الدولكككككة : مؤسسكككككات اجتماعيكككككة ليكككككر ربحيكككككةم لهكككككا صكككككلة ب)التعريـــــا اإلجرائـــــي(

الرسككككككككمية  و ال طككككككككا  الخككككككككاصم يشككككككككرى علككككككككى تلككككككككك المؤسسككككككككات  فككككككككراا  و مجموعككككككككات 
 وتهدى إلى تع ي  المجتمع وت يد من صمواه. 

: هككككي مؤسسككككة تهككككدى إلككككى ت ككككديم خككككدمات صككككحية بجميككككع اتحــــاد لجــــان العمــــل الصــــحي (4
مسككككككتوياتها للجمهككككككور مككككككن خككككككالل مراككككككك  ثابتككككككة وخككككككدمات متحركككككككة وطلككككككك للوصككككككول إلككككككى 

 .(2017م )وزارة الداخلية ة للفئات انك ر تهميشًا وف راً مية المجتمعية وخاصالتن
مؤسسكككككة خدميكككككة تسككككعى إلكككككى المسككككاهمة فكككككي تع يكككك  صكككككموا الشكككككعب )التعــــرف االجرائـــــي( 

الفلسكككككطيني مكككككن خكككككالل ت كككككديم خكككككدمات صكككككحيةم تتكامكككككل مكككككع خكككككدمات وزارة الاكككككحة بمكككككا 
 يضمن تح يق خدمة  فضل للمواطنين.
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 الصعوبات التي واجهها الباحث:: ثامنا  
ال يخلكككككو  ي عمكككككل بح كككككي  و علمككككككي مكككككن صكككككعوباتم ول كككككد واجككككككه الباحكككككث العديكككككد مككككككن 

 الاعوبات  ثناء إجراء وتطبيق الدراسةم كان  همها ما يلي:
صكككككعوبة الوصكككككول إلكككككى كافكككككة  فكككككراا مجتمكككككع الدراسكككككةم حيكككككث فضكككككل الباحكككككث تطبيكككككق  .1

لجككككككان العمككككككل الاككككككحي فككككككي قطككككككا   اوات الدراسككككككة علككككككى كافككككككة العككككككاملين فككككككي اتحككككككاا 
 ل ة.

اوشكككككغال العكككككاملين فكككككي اتحكككككاا لجكككككان العمكككككل الاكككككحيم فكككككي بعكككككس الكككككدورات التدريبيكككككةم  .2
 واوشغال البعس االخر بالعمليات الميداوية للحاالت المرضية. 

امتنكككككا  عكككككدا مكككككن المكككككوظفين عكككككن تعبئكككككة االسكككككتباوةم وتيجكككككة عكككككدم االهتمكككككام بموضكككككو   .3
 الدراسة.

 :ةهيكلية الدراس: تاسعاً 
 ( فاول م سمة على النحو التالي:6يتكون الهي ل العام للدراسة من )

 :الفصل األول: اإلطار العام للدراسة
الم دمةم مش لة الدراسةم متغيرات الدراسةم فرضيات الدراسةم  هداى الدراسةم  همية الدراسةم 

 حدوا الدراسةم هي ل الدراسة.

 :الفصل الثا ي: اإلطار النظري 

: المنكككككككاخ التنظيمكككككككي والكككككككذي تضكككككككمن مجموعكككككككة مكككككككن المطالكككككككب وهكككككككي األولالمبحـــــــث  •
المنككككككككاخ التنظيمككككككككي و هميتكككككككه و وواعككككككككهم العوامككككككككل المسككككككككاعدة  المبحــــــــث األول)مفهكككككككوم 

علككككككى تكككككككوين منكككككككاخ تنظيمككككككي مناسكككككككبم العوامككككككل المككككككؤثرة علكككككككى الهي ككككككل التنظيمكككككككيم 
اركة فكككككي  بعكككككاا المنكككككاخ التنظيمكككككي التكككككي تكككككم تحديكككككدها وهكككككي "الهي كككككل التنظيمكككككيم المشككككك

اتخككككككككككككاط ال ككككككككككككراراتم االتاككككككككككككاالتم الككككككككككككوالء التنظيمككككككككككككيم ال يككككككككككككااة اإلااريككككككككككككةم العمككككككككككككل 
 الجماعي"(.

جكككككككواة الخدمكككككككة والكككككككذي تضكككككككمن مجموعكككككككة مكككككككن المطالكككككككب وهكككككككي المبحـــــــث الثـــــــا ي:  •
)تعريكككككة جكككككواة الخدمكككككة و هميتهكككككام باإلضكككككافة الكككككى خطكككككوات تح يكككككق الجكككككواةم و بعكككككاا 

 طوير ث افة جواة الخدمة(.جواة الخدمةم تطوير وت ييم جواة الخدمةم ت
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ـــــــث: • المؤسسكككككككات انهليكككككككة مكككككككن حيكككككككث )تعريكككككككة المؤسسكككككككات انهليكككككككة  المبحـــــــث الثال
و هكككككككدافها باإلضكككككككافة إلكككككككى وظكككككككائف المؤسسكككككككات انهليكككككككة وتكككككككاري  وشكككككككمه المؤسسككككككككات 

 انهلية في فلسطين(.

ــــــث:  مككككككن حيككككككث )الدراسككككككات العربيككككككةم الدراسككككككات انجنبيككككككةم  الدراسككككككات السككككككاب ةالفصــــــل الثال
 ب على الدراسات الساب ة(التع ي

يتضككككككككمن اإلجككككككككراءات المنهجيككككككككةم حيككككككككث سككككككككيتم التعككككككككرض علككككككككى المككككككككنهج  :الفصــــــــل الرابــــــــع
المسككككككككتخدم وميككككككككدان الدراسككككككككة االسككككككككتطالعية و اوات جمككككككككع البياوككككككككات وانسككككككككاليب اإلحاككككككككائية 

 لتحليل النتائج.

تتضككككمن تحليككككل البياوككككات واختبككككار فرضككككيات الدراسككككة مككككن حيككككث )الوصككككف : الخــــام الفصــــل 
الحاكككككككائي لعينكككككككة الدراسكككككككةم تحليكككككككل البياوكككككككات واإلجابكككككككة علكككككككى تسكككككككاؤالت الدراسكككككككةم واختبكككككككار ا

 الفرضيات(.

حيككككككث سككككككيتم عككككككرض وتحليككككككل النتككككككائج المتحاككككككل عليهككككككا فككككككي الدراسككككككة : الفصــــــل الســــــاد 
 الميداوية وتفسيرها ومناقشتها وت ديم بعس اآلراء والم ترحات.
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 المبحث األول: المناخ التنظيمي
 مقدمة:

ينظكككككر إلكككككى المنظمكككككات اإلااريكككككة فكككككي العكككككالم اليكككككوم علكككككى  وهكككككا كيكككككان عضكككككوي يشككككك ل 
عبكككككر عكككككن حيويتهكككككا وتفاعلهكككككا. فهكككككي تمكككككارس وشكككككاطاتها الكككككذي يُ  اإلوسكككككان فيهكككككا العناكككككر انول

المختلفككككة فككككي ظككككل عالقككككات متشككككاب ة بككككين  فككككراا المنظمككككةم تجمعهككككم ماككككال  متباينككككة بعضككككها 
مكككككككا يخكككككككس التنظكككككككيمم باإلضكككككككافة إلكككككككى الماكككككككال  الشخاكككككككية ل فكككككككراام حيكككككككث يلعكككككككب المنكككككككاخ 

فكككككي  ي منظمكككككة حيكككككث  التنظيمكككككي اور هكككككام فكككككي التكككككمثير علكككككى المخرجكككككات السكككككلوكية للعكككككاملين
ي كككككوم المنكككككاخ ببنكككككاء وبلكككككورة السكككككلوك الكككككوظيفي وانخالقكككككي للعكككككاملين فكككككي المنظمكككككات مكككككن حيكككككث 
تشككككك يل وتعكككككديل ال كككككيم واالتجاهكككككات التكككككي يحملووهكككككام والسكككككلوكيات التكككككي يظهرووهكككككا فكككككي موقكككككع 

 العلم.

التككككككي اوتشككككككرت فككككككي  ةويعتبككككككر موضككككككو  المنككككككاخ التنظيمككككككي مككككككن الموضككككككوعات الحدي كككككك
عكككككن  الدراسكككككات اإلااريكككككة السكككككيما السكككككلوكية منهكككككا. ورلكككككم تعكككككدا البحكككككوث المهتمكككككة بكككككهم فضكككككالً 

وجككككككدل  خككككككالىمتناولككككككهم فككككككي  للككككككب المؤلفككككككات والدراسككككككات التنظيميككككككة فحوككككككه ال يكككككك ال موضككككككو  
حيككككككث ال يوجككككككد اتفككككككاق تككككككام حككككككول تحديككككككد الم اككككككوا بالمنككككككاخ التنظيمككككككيم فالمنظمككككككات بشكككككك ل 

مميكككككك ة وفريككككككدةم فلكككككككل منهككككككا ث افتهككككككا وت اليككككككدها وطرقهككككككا الخاصككككككة فككككككي  خككككككاص تمتلككككككك سككككككمات
 . (84: 2016)الوواسم  تح يق  هدافها

وتككككك ااا  هميككككككة وجكككككوا منككككككاخ تنظيمكككككي صككككككحي فكككككي ظككككككل التغيكككككرات البيئيككككككة السككككككريعة   
التكككككككي تعيشكككككككها المنظمكككككككات والمنافسكككككككة الشكككككككديدة والكككككككدخول إلكككككككى العولمكككككككة والتغيكككككككر التكنولكككككككوجي 

علكككككككى المنظمكككككككة اإلبكككككككدا  والتطكككككككوير المسكككككككتمرينم إط إن اإلبكككككككدا  هككككككككو  السكككككككريعم ممكككككككا يفكككككككرض
العمليككككة التككككي ي مككككن وراءهككككا  ي ت ككككدم. ولمككككا كككككان المنككككاخ التنظيمككككي يم ككككل وصككككف خاككككائس 
بيئكككككة العمكككككلم لكككككذا فكككككال بكككككد مكككككن  ن يتكككككمثر سكككككلوك انفكككككراا اإلبكككككداعي بالمنكككككاخ التنظيمكككككي السكككككائد 

المنكككككاخ التنظيمكككككي الاكككككحي يعطكككككي الفرصكككككة فحمكككككا  ن ي كككككون مشكككككجعًا ل بكككككدا   و معوقكككككًا لكككككهم ف
لنمكككككككككو الطاقكككككككككات اإلبداعيكككككككككة ويشكككككككككجع التجديكككككككككد ويمكككككككككن  انفكككككككككراا مجكككككككككااًل  وسكككككككككع فكككككككككي العمكككككككككل 
واالتاكككككاالت واتخكككككاط ال كككككراراتم وي كككككدم الحكككككواف  الماايكككككة والمعنويكككككة. فالمنظمكككككات المبدعكككككة هكككككي 

م وتجعككككل مككككن التككككي تككككوفر مناًخككككا تنظيمًيككككا مالئًمككككا يتمصككككل فيككككه اإلبككككدا  كهككككدى مؤسسككككي متجككككدا
اإلبككككدا  مهمككككة  ساسككككية وحيويككككة يشككككترك بهككككا كافككككة المككككوظفينم فهككككو انسككككاس لنموهككككا ووجواهككككا 

  .(2011)ال ويدم  وازاهارها
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ويتطلكككككككككب وجكككككككككاح المنظمكككككككككات فكككككككككي تح يكككككككككق  هكككككككككدافها تكككككككككوافر عكككككككككدا مكككككككككن المتغيكككككككككرات 
التنظيميكككككككة بشككككككك ل سكككككككليم مكككككككن  همهكككككككا المنكككككككاخ التنظيمكككككككيم إط يع كككككككس المنكككككككاخ التنظيمكككككككي فكككككككي 
المنظمككككككة شخاككككككيتها. كمككككككا يتاككككككورها العككككككاملون فيهككككككا ويعتبككككككر  يضككككككا مككككككن محككككككداات السككككككلوك 

 التنظيمي فهو يؤثر في رضا العاملين وفي مستوى  اائهم.
اسككككككتعراض البعككككككد انول مككككككن اإلطككككككار النظككككككري وهككككككو المنككككككاخ  تككككككم المبحككككككثوفككككككي هككككككذا 

هميككككككة المنككككككاخ إل ككككككاء الضككككككوء علككككككى التعريفككككككات المختلفككككككة للمنككككككاخ التنظيمككككككي و   تككككككمالتنظيمككككككيم 
التنظيمكككككككي و وكككككككوا  المنكككككككاخ التنظيمكككككككي  بعكككككككاا المنكككككككاخ التنظيمكككككككي وعناصكككككككر المنكككككككاخ التنظيمكككككككي 
والعوامككككككل المسككككككاعدة علككككككى تكككككككوين منككككككاخ تنظيمككككككي مناسككككككب والعوامككككككل المككككككؤثرة علككككككى الهي ككككككل 

 التنظيمي.

 مفهوم المناخ التنظيمي:أواًل: 
بيعكككككككة لموقكككككككع إن كلمكككككككة "منكككككككاخ" هكككككككي تعبيكككككككر مجكككككككازي يتعلكككككككق عكككككككااة بالبيئكككككككة والط

جغرافكككككي ياكككككف فاكككككول السكككككنةم والتحكككككوالت الجويكككككة التكككككي تميككككك  طلكككككك الموقكككككع عكككككن ليكككككره 
مككككككن المواقككككككعم وقككككككد طبككككككق هككككككذا االصككككككطالح علككككككى م ككككككان العمككككككلم باعتبككككككار   ن التنظككككككيم 
كيكككككان مؤسسكككككي عضكككككوي يتفاعكككككل مكككككع عوامكككككل البيئكككككة المحيطكككككة بكككككهم فيكككككؤثر عليهكككككا ويتكككككمثر 

تتفاعككككل عناصككككره البشككككرية وليككككر البشككككرية  بهككككا مككككن واحيككككة  خككككرىم كمككككا   وككككه كيككككان حركككككي
  .(305: 2013)العميانم  فتتمثر وتؤثر على بعضها البعس بعضهاممع 

حيكككككككث اهتمكككككككت الدراسكككككككات واالتجاهكككككككات الفكريكككككككة المعاصكككككككرة فكككككككي اراسكككككككة السكككككككلوك 
التنظيمككككي بشكككك ل كبيككككر بالمنككككاخ التنظيمككككيم إط  وكككككه يتضككككمن كافككككة المتغيككككرات السككككائدة فكككككي 

فكريككككة وعككككااات وآثككككار حضككككارية و بعككككاا ماايككككة تككككؤثر بشكككك ل  ساسككككي إطككككار العمككككل مككككن قككككيم 
 . (259: 2005)بحرم  على السلوك التنظيمي ل فراا والجماعات

ول كككككككككد تباينكككككككككت وظكككككككككرة البكككككككككاح ين لمفهكككككككككوم المنكككككككككاخ التنظيمكككككككككي بتعكككككككككدا الدراسكككككككككات 
م وقكككككد يعكككككوا هكككككذا التعكككككدا إلكككككى االخكككككتالى فكككككي الغكككككرض مكككككن الدراسكككككاتم حيكككككث اومجاالتهككككك

لتعككككككدا عوامككككككل  يعككككككوا تعككككككدا تعريفككككككات المنككككككاخ التنظيمككككككي  نه  (4 :2006طيم )الشككككككنرى َيكككككك
ومككككككؤثرات البيئككككككة الداخليككككككة التككككككي يعمككككككل الفككككككرا فككككككي محيطهككككككام فعلمككككككاء ومفكككككككرو اإلاارة قككككككد 
اختلفكككككككوا فكككككككي التوصكككككككل إلكككككككى مفهكككككككوم واحكككككككد للمنكككككككاخ التنظيمكككككككيم والسكككككككبب فكككككككي طلكككككككك هكككككككو 
اخكككككتالى توجهكككككاتهمم والمجكككككال الكككككذي يبح كككككون فيكككككهم وعلكككككى الكككككرلم مكككككن هكككككذا التعكككككدام فكككككحن 
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ق فككككككككي مضككككككككمووهام وينحاككككككككر التبككككككككاين فككككككككي بعككككككككس هككككككككذه المفككككككككاهيم تميككككككككل إلككككككككى االتفككككككككا
  .(9: 2014)الغامديم  االختالفات ال اووية

علككككككى تفاعككككككل بككككككين خاككككككائس المنككككككاخ التنظيمككككككي  ه  يككككككركتالحككككككظ مككككككن التعريككككككة يو 
 ااخل المنظمة وممارسات وسلوك انفراا بين المستويات اإلاارية في المنظمة.  

بموككككككه اسككككككتعداا الفككككككرا لت ككككككديم كككككككل مككككككا يسككككككتطيع ويملككككككك لاككككككال   ون وعرفككككككه آخككككككر 
المنظمكككككة التكككككي يعمكككككل بهكككككام مكككككع وجكككككوا الرلبكككككة الح ي يكككككة فكككككي االسكككككتمرار ااخكككككل المنظمكككككة 

 . (Macneil, 2003, p. 375) وتبني  هدافها وقيمها

االهتمككككككام بككككككالفرا ااخككككككل المنظمككككككة مككككككن مككككككدى إيجابيتككككككه  التعريككككككةمويالحككككككظ فككككككي 
 وجاز ب فاءة وفعالية.للعمل وتشجيعه على اإل

ه مجموعككككككككة مككككككككن التاككككككككورات الفرايككككككككة المنككككككككاخ التنظيمككككككككي بموكككككككك إلككككككككى كمككككككككا ينظككككككككر
مات المختلفكككككة لبيئكككككة العمكككككل الفعليكككككة وانسكككككلوو الكككككذي يكككككؤثر علكككككى العكككككاملينم وككككككذلك سكككككلل

بعكككككس التغيكككككرات كغمكككككوض الكككككدور وت يكككككيم الوظيفكككككة والتكككككدريب والرضكككككا الكككككوظيفي وتكككككمثيرهم 
  .(Chenat, 2007.27) على سلوك انفراا العاملين

بموككككككككه مجموعككككككككة مككككككككن العناصككككككككر والخاككككككككائس  (14م 2011) بككككككككو ريككككككككا وعرفككككككككه  
المميككككك ة للمنظمكككككة التكككككي يكككككدركها العكككككاملون مكككككن خكككككالل تفكككككاعلهم مكككككع المتغيكككككرات التنظيميكككككة 
فكككككي بيئكككككة العمكككككل ومكككككع انفكككككراا اآلخكككككرينم وتتمتكككككع هكككككذه الخاكككككائس ب كككككدرتها علكككككى التكككككمثير 

 على اوافع العاملين وسلوكياتهم.

" تاككككورات  بموككككه (Hafer & Greshman, 2008. 18) هكمككككا عرفكككك
م لتسككككهيل اوجككككاز السكككككلوك ةانفككككراا علككككى  ي مككككدى تنفككككذ المنظمككككة وتح ككككق توقعككككاتهم الحاليكككك

 المطلوو ".

المنككككككاخ التنظيمككككككي علككككككى  وككككككه " مجموعككككككة مككككككن  (28: 2008) حمككككككد  كمككككككا عككككككرى
الخاكككككائس التكككككي تميككككك  بيئكككككة العمكككككل ااخكككككل المنظمكككككةم وهكككككذه الخاكككككائس يم كككككن التعكككككرى 

لتبنكككككي  ومكككككاط  همعليهكككككا مكككككن خكككككالل تاكككككورات وإاراك العكككككاملين فكككككي المنظمكككككةم حيكككككث تكككككدفع
 سلوكية معينة سواء في وفس المستوى اإلااري  و بين المستويات المختلفة.

بتعريككككككة المنككككككاخ علككككككى  وككككككه  (48: 2011)الطويككككككل و السككككككبعاوي ن وقككككككام كككككككاًل مكككككك
المنظمكككككككة التكككككككي يعملكككككككون فيهكككككككا والناتجكككككككة عكككككككن  فكككككككي" الحالكككككككة االاراكيكككككككة ل فكككككككراا العكككككككاملين 
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المرووكككككككة والمشكككككككاركة فكككككككي اتخكككككككاط ال كككككككرارات وتحمكككككككل  :تكككككككمثرهم بعكككككككدا مكككككككن المتغيكككككككرات م كككككككل
 المسؤولية والحواف  والعمل بروح الفريق.

المنككككككككككككككاخ التنظيمككككككككككككككي بموككككككككككككككه " مجموعككككككككككككككة مككككككككككككككن  (55: 2012)السككككككككككككككلمي ور ى 
الخاككككائس والاكككككفات التككككي تميككككك  المنظمكككككة عككككن ليرهكككككا مكككككن المنظمككككات انخكككككرىم والتكككككي 

 يدركها العاملون في المنظمة وتؤثر على سلوكهم وتفاعلهم ااخل المنظمة.

 ن المنكككككككاخ التنظيمكككككككي" مجموعكككككككة المحكككككككداات وال يكككككككوا  (2016)المستشكككككككار ويكككككككرى 
والمتغيكككككرات البيئيكككككة التكككككي تتعلكككككق بكككككنظم االشكككككراى المتاحكككككةم ومكككككدى إاراك المرؤوسكككككين لهكككككام 
وككككككذلك ال كككككيم والمعت كككككدات السكككككائدة ااخكككككل المنظمكككككةم وايضكككككا اللكككككوائ  واالجكككككراءات المعمكككككول 

 بها و ثرها على حرية االفراا وعالقاتهم فيما بينهم".
الباحكككككث  ن المنكككككاخ التنظيمكككككي يم كككككل " مجموعكككككة مكككككن  ضكككككوء مكككككا سكككككبق يكككككرى وفكككككي 

المتغيكككككككرات التكككككككي تميككككككك  بهكككككككا بيئكككككككة العمكككككككل الداخليكككككككة وتكككككككدفع العكككككككاملين إلكككككككى تبنكككككككي  ومكككككككاط 
 سلوكية معينة تؤثر على  اائهم ااخل المنظمة".

التككككككككي يتميككككككككك  بهككككككككا المنكككككككككاخ  مجموعكككككككككة مككككككككن الخاكككككككككائس ن هنككككككككاك  كمككككككككا يكككككككككرى 
 :لتاليالتنظيمي وهي على النحو ا

 ن المنكككككككككاخ التنظيمكككككككككي يحتكككككككككوي علكككككككككى مجموعكككككككككة مكككككككككن الخاكككككككككائس والمتغيكككككككككرات وال كككككككككيم  .1
 واالتجاهات السلوكية والتي تؤثر على ممارسات الفرا ااخل المنظمة.

 .تتاف خاائس المناخ التنظيمي بدرجة من ال بات النسبي .2
 يتمثر المناخ التنظيمي بنوعية ال وى البشرية ااخل المنظمة. .3
مكككككككي عبكككككككارة عكككككككن مجموعكككككككة خاكككككككائس مدرككككككككة مكككككككن التفاعكككككككل بكككككككين ال كككككككوى المنكككككككاخ التنظي .4

 .البشرية والعناصر الم ووة للتنظيم ااخل المنظمة
يعبكككككككر المنكككككككاخ التنظيمكككككككي عكككككككن البيئكككككككة االجتماعيكككككككة للمنظمكككككككة مكككككككن حيكككككككث ال  افكككككككة وال كككككككيم  .5

 وماط السلوكية والمعت دات. والعااات والت اليد وانعراى وان

 التنظيمي:أهمية المناخ ثا يًا: 
تككككككك ااا  هميكككككككة المنكككككككاخ التنظيمكككككككي فكككككككي ظكككككككل التحكككككككديات العالميكككككككة الجديكككككككدةم حيكككككككث 
المنافسكككككككة الشكككككككديدة واالتجكككككككاه وحكككككككو العولمكككككككةم والتغيكككككككر الت نكككككككي السكككككككريعم فهكككككككذه التحكككككككديات 
تفكككككككرض علكككككككى المنظمكككككككات م يكككككككًدا مكككككككن االوفتكككككككاحم والتجديكككككككدم واإلبكككككككدا م والتطكككككككويرم وقكككككككد 
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التحكككككديات الرئيسكككككية  مكككككام المنظمكككككات فكككككي قكككككدرتها  ظهكككككرت انزمكككككة الماليكككككة العالميكككككة كمحكككككد
 على إيجاا مناخ تنظيمي ااعم ل فراا العاملين يتم ل في االست رار والتطور. 

 :اآلتي وتكمن  همية المناخ التنظيمي في
المنككككككاخ التنظيمككككككي هككككككو المحككككككدا الرئيسككككككي لنجككككككاح المنظمككككككة  و فشككككككلها نوهككككككا مرتبطككككككة  .1

 ثككككككر كبيككككككر علككككككى  مككككككن ى تح يككككككق  هككككككدافها لمككككككا لهككككككاارتباطككككككًا وثي ككككككًا ب ككككككدرة المنظمككككككة علكككككك
  .(160: 2012)تايةم  سلوك ورضا العاملين

 هم ويكككككككدفع سكككككككلوكهم إلكككككككى اإليجابيكككككككة  و الع كككككككسم حيكككككككث قكككككككد حفكككككككين و يشكككككككجع العكككككككاملي .2
 يتسكككككبب فكككككي تككككككوين اتجاهكككككات سكككككلبية لكككككدى انفكككككراا وحكككككو المنظمكككككة التكككككي يعملكككككون بهكككككا

 .(2010)عنترم 
كبيككككر فككككي تنميككككة اإلبككككدا  لككككدى انفككككراا ااخككككل المنظمككككة يسككككاهم المنككككاخ التنظيمككككي بشكككك ل  .3

 مما يساعد في تحسين جواة المنتج ااخل المنظمة.
ويحفكككك   المنظمككككةمواإلوسككككاوية ويعكككك ز مككككن رضككككا العككككاملين فككككي  النفسككككيةميككككوفر انجككككواء  .4

إم اويكككككاتهمم باإلضكككككافة إلكككككى  وكككككه يسكككككاعد فكككككي موائمكككككة فاعلكككككة بكككككين العناصكككككر التنظيميكككككة 
ويحسككككككن مككككككن  ااء المككككككنظم  اارة(ماإلتنظيمككككككيم ال  افككككككة التنظيميككككككةم الرئيسككككككة )الهي ككككككل ال

ويسكككككككاعد فكككككككي جكككككككذو المكككككككوارا البشكككككككرية  السكككككككوقموي كككككككوي مكككككككن مرك هكككككككا التنافسكككككككي فكككككككي 
 . (7: 2012)عبد الرزاق و محموام  الماهرة واالحتفاظ بها

تظهككككر  هميككككة المنككككاخ التنظيمككككي بشكككك ل فاعككككل فككككي عمليككككة التطككككور اإلااري والنككككاتج مككككن  .5
وهكككككذا يتجسكككككد  المسكككككت بلمتكككككمثير فكككككي انااء اإلااري للمكككككدراء واهتمامكككككاتهم وحكككككو خكككككالل ال

 . (Floyd, 2007.4) في وصف وتحديد العالقات ااخل المنظمة
يعكككككد المنكككككاخ التنظيمكككككي مكككككن  هكككككم المتغيكككككرات التنظيميكككككة حيكككككث يعبكككككر عكككككن جكككككو العمكككككل  .6

والككككككذي لككككككه تككككككمثير كبيككككككر فككككككي تككككككدعيم ومسككككككاودة انفككككككراا علككككككى  المنظمككككككةمالعككككككام ااخككككككل 
مسككككككككاعدتهم علككككككككى فهككككككككم وتفسككككككككير العديككككككككد مككككككككن و تحسككككككككين مسككككككككتوى  اائهككككككككم الككككككككوظيفيم 

وككككككذلك يعتبكككككر حل كككككة الوصكككككل  المؤسسكككككةمالنكككككواحي المتعل كككككة بالعناكككككر البشكككككري ااخكككككل 
وبكككككككين  بينهكككككككامبكككككككين المنظمكككككككة والبيئكككككككة الخارجيكككككككة التكككككككي مكككككككن خاللهكككككككا يحكككككككدث التفاعكككككككل 

 . (17: 2007)المغربيم  مل الخارجيةالعوا
تبكككككرز  هميكككككة المنكككككاخ التنظيمكككككي مكككككن خكككككالل تكككككمثيره علكككككى قكككككدرة المنظمكككككة علكككككى تح يكككككق  .7

  هدافها ب فاءة وفعالية.
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تكككككككنع س  هميككككككككة المنكككككككاخ التنظيمككككككككي فكككككككي كووككككككككه يكككككككؤثر بشكككككككك ل واضككككككك  علككككككككى  عمككككككككال  .8
ة بهككككككا. المنظمكككككات فيمككككككا يتعلكككككق بماائهككككككا وتح يككككككق  هكككككدافها  و عالقتهككككككا بالبيئكككككة المحيطكككككك

ويم كككككن االسكككككتعاوة بنظريكككككة الكككككنظم لتفسكككككير ارتبكككككاط المنكككككاخ التنظيمكككككي بكككككمااء المنظمكككككات 
 كما يوض  الش ل التالي:
 األهمية النظامية للمناخ التنظيمي (2) رقم الشكل

 
 (2014)الحرتسيم المناخ التنظيميم  المصدر:  

 

 أبعاد المناخ التنظيمي:ثالثًا: 

 ن بككككككككد  الُكتككككككككاو والبككككككككاح ون بدراسككككككككة المنككككككككاخ التنظيمككككككككيم تبككككككككين  ن هنككككككككاك منككككككككذ 
اخكككككتالى بيكككككنهم حكككككول تحديكككككد عكككككدا وووعيكككككة انبعكككككاا انساسكككككية الم ووكككككة لكككككهم حيكككككث يرجكككككع 
طلككككك االخككككتالى إلككككى طبيعككككة البيئككككات التككككي تمككككت اراسككككتها مككككن قبككككل هككككؤالء البككككاح ينم كمككككا 

لتنظيمككككككي متغيككككككرةم وكككككككذلك قلككككككة  ن الم ككككككاييس المسككككككتخدمة للتوصككككككل إلككككككى طبيعككككككة المنككككككاخ ا
ن علككككى الكككككرلم مكككككن تلكككككك الاكككككعوبات إال  االهتمككككام بماكككككداقيتها ومكككككدى االعتمكككككاا عليهكككككام و 

 هنكككككككاك محكككككككاوالت جكككككككااة بشكككككككمن الوصكككككككول إلكككككككى  بعكككككككاا عامكككككككة وم بولكككككككة للمنكككككككاخ التنظيمكككككككي
  .(16: 2012)المدهونم 

 وهي على النحو التالي: نهم  بعاا المناخ التنظيميوفيما يلي توضي  

 :الهيكل التنظيمي -1

الهي كككككل التنظيمكككككي عبكككككارة عكككككن إطكككككار يحكككككدا اإلاارات وانقسكككككام الداخليكككككة المختلفكككككة 
للمنظمككككككككةم فمككككككككن خكككككككككالل الهي ككككككككل التنظيمكككككككككي تتحككككككككدا خطككككككككوط السكككككككككلطة واوسككككككككيابها بكككككككككين 
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الوظكككككائفم وككككككذلك يبكككككين لنكككككا الهي كككككل التنظيمكككككي الوحكككككدات اإلااريكككككة المختلفكككككة التكككككي تعمكككككل 
 . (205: 2013)العميانم  ظمةمعًا على تح يق  هداى المن

فالهياككككككككككل التنظيميكككككككككة تم كككككككككل الشككككككككك ل العكككككككككام للمنظمكككككككككةم والكككككككككذي يحكككككككككدا طبيعكككككككككة 
كمككككككككا  ن  تلفككككككككة.العالقككككككككات الوظيفيككككككككة بككككككككين العككككككككاملين وبككككككككين الرؤسككككككككاء فككككككككي اإلاارات المخ

الهياككككككل التنظيميكككككة للمنظمكككككات ينبغكككككي  ن تتفكككككاوت تبعكككككًا للمنظمكككككة التكككككي تم لهكككككام لكككككذا يجكككككب 
تكككككككواؤم بكككككككين الهي كككككككل والبيئكككككككة التكككككككي ينشكككككككم فيهكككككككام وتعمكككككككل خاللهكككككككا تلكككككككك  ن ي كككككككون هنالكككككككك 

المنظمككككككةم ويعبككككككر عككككككن الهي ككككككل التنظيمككككككي بمككككككا ُيسككككككمى بالخارطككككككة التنظيميككككككة التككككككي تحككككككدا 
مواقكككككككع الوظكككككككائف المختلفكككككككة فكككككككي المنظمكككككككةم والعالقكككككككات بكككككككين المراكككككككك  الوظيفيكككككككةم ومهكككككككام 

بمككككككا فككككككي طلككككككك عككككككدا ومسككككككؤوليات كككككككل موظككككككفم وخككككككط السككككككلطة  و العالقككككككات الرئاسككككككيةم 
المسكككككككتويات التنظيميكككككككة ووطكككككككاق اإلشكككككككراىم وكيفيكككككككة تجميكككككككع انفكككككككراا فكككككككي إاارات و قسكككككككام 
معينككككككككةم وكيفيككككككككة تاككككككككميم الوحككككككككدات التنظيميككككككككة المختلفككككككككة بشكككككككك ل يتضككككككككمن االتاككككككككاالت 

 . (41: 2013)الطائي و الجنابيم  والتنسيق الفعالين

 .المشاركة في اتخاذ القرارات -2

بموككككككككه توسككككككككيع الككككككككدور الككككككككذي ي ككككككككوم بككككككككه  ال ككككككككراراتمتعنككككككككى المشككككككككاركة فككككككككي اتخككككككككاط 
المرؤوسكككككين فكككككي عمليكككككة اتخكككككاط ال كككككرارم حيكككككث يكككككتم انخكككككذ باالقتراحكككككات والتوصكككككيات واآلراء 
الفرايكككككككة والجماعيكككككككة التكككككككي يبكككككككديها المرؤوسكككككككينم ممكككككككا يم كككككككن الوصكككككككول لل كككككككرارات انك كككككككر 

  .(2010)إسماعيلم  فعالية وضمان سهولة تنفيذها
 افككككة اإلوسككككاوية فككككي المؤسسككككة فككككي التركيكككك  علككككى امككككج ومككككن التعريككككة تككككتلخس ال 

اناوار والمشكككككاعر بحيكككككث يشكككككعر الفكككككرا العامكككككل ااخكككككل الجماعكككككة بموكككككه جككككك ء ال يتجككككك   مكككككن 
الككككككل و ن الككككككل جككككك ء ال يتجككككك   منكككككهم حيكككككث وجكككككدت اإلاارة  ن هنكككككاك ضكككككرورة إلكككككى انخكككككذ 

وعككككدم تركيكككك  بمبككككد  المشككككاركة فككككي صككككنع ال ككككرارم مككككع توسككككيع اائككككرة المشككككاركة كلمككككا  م ككككن 
 ال رار في يد فرا واحد.

 ن المشكككككككككاركة فكككككككككي اتخكككككككككاط ال كككككككككرارات تشككككككككك ل  (15: 2014)ماكككككككككطفىم وطككككككككككر 
جاوبككككككًا حيويككككككًا فككككككي تكككككككوين البنككككككاء التنظيمككككككيم نهميتككككككه فككككككي تطككككككوير المؤسسككككككاتم وتمكيككككككد 

لتع يككككك  قكككككدرات  ؛فكككككراا لممارسكككككة سكككككلوكيات إبداعيكككككةمرارية وجاحهكككككام وتطكككككوير اافعيكككككة اناسكككككت
المؤسسكككككككات علكككككككى مواكبكككككككة التطكككككككورات المسكككككككتجدةم ويختلكككككككف الحكككككككال فيمكككككككا إطا ككككككككان ومكككككككط 
اتخكككككاط ال كككككرار تسكككككلطي  و مركككككك ي بمكككككا يكككككؤاي إلكككككى تككككككوين منكككككاخ تنظيمكككككي ليكككككر صكككككحيم 



29 

 

بحيكككككث يحكككككد مكككككن مبكككككاارات العكككككاملين ومسكككككاهمتهم وحكككككو التعامكككككل مكككككع المشككككك الت اإلااريكككككة 
 وي تل روح التنافس.

 انمكس عكاملي مكن وعلمكاً  إحاطكة  ك كر اليكوم  ن العكاملين طككرهومكن الجكدير 
 وهكذا باإلوتكا م المتاكلة المسكائل مكن وليرهكا المنظمكات وخطكط بمشكاكل االقتاكاا

 تغييكرات مكن إحداثكه يكراا مكا حكول تكدور التكي المناقشكات باالشكتراك فكي لهكم يكمطن مكا
 بحيككاتهم وثي ككة صككلة لهككا التككي مككن المشككاكل طلككك وليككر وسياسككتهام المنظمككة فككي

 . (400: 2010)حنفيم 

فككككي ك يككككر مهككككم لككككذلك فككككحن مشككككاركة العككككاملين فككككي اتخككككاط ال ككككرارات  صككككب   سككككلوو 
مككككككن المؤسسككككككات والمنظمككككككات اإلااريككككككة الحدي ككككككةم حيككككككث ي ككككككوم هككككككذا انسككككككلوو علككككككى مبككككككد  
مككككككن  فككككككرص للعككككككاملين للتعبيككككككر عككككككن آرائهككككككم واالسككككككتفااة مككككككن تجككككككاربهم وخبككككككراتهم بحيككككككث 

)الرفكككككاعيم  البياوكككككات إلكككككى مكككككا يسكككككاعد اإلاارة فكككككي تح يكككككق  هكككككدافها واكككككل مكككككن خكككككالل هكككككذه
2009 :7).  

التطكككككككككور الكككككككككذي شكككككككككهدته اإلاارة الحدي كككككككككة والتطكككككككككور التكنولكككككككككوجي وومكككككككككو قكككككككككيم  إن
جماعيككككككة حدي ككككككة  اى إلككككككى تع ككككككد الككككككدور الككككككذي ي ككككككوم بككككككه المككككككدير وضككككككرورة تطبيككككككق مبككككككد  

 :االتية سباو لوطلك المشاركة بافة عامة واتخاط ال رارات بافة خاصةم 

 ن اتخككككككككاط ال ككككككككرارات االسككككككككتراتيجية الخطيككككككككرة الخاصككككككككة بالتنميككككككككة والتطككككككككوير واإلصككككككككالح  -1
وكككككككذلك إشككككككراك ككككككككل مككككككن تتاكككككككل بهككككككم هكككككككذه  التنظكككككككيممتتطلككككككب إشككككككراك العكككككككاملين فككككككي 

ال كككككككرارات وتمسكككككككهم مكككككككن خكككككككار  التنظكككككككيمم نن هكككككككذه ال كككككككرارات تتطلكككككككب التفكيكككككككر الكككككككواعي 
  .(2010)إسماعيلم  وإقنا  اآلخرين بجدواه 

عمليكككككة اتخككككككاط ال كككككرارات هككككككي بطبيعتهككككككا وتكككككا  مجهككككككواات مشكككككتركة مككككككن اآلراء وانفكككككككار  -2
 واالتااالت باالعتماا على  شخاص متعداين.

المشككككاركة فككككي اتخككككاط ال ككككرار تم ككككن المككككدير مككككن التوصككككل إلككككى قككككرارات  ك ككككر فعاليككككة مككككن  -3
كككككككل  خككككككالل العمككككككل التعككككككاووي المشككككككتركم وتبككككككاال الككككككر ي مككككككع اآلخككككككرين والوقككككككوى علككككككى

 االقتراحات والتوصيات.

 للمشاركة اور هام في إقنا  المرؤوسين بتنفيذ ال رارات واعم تطبي ها. -4
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 لكدى وقبكوالً  ثباتكاً   ك كر المتخكذ ال كرار وجعكل ال كرارم ووعيكة تحسكين علكى تسكاعد -5
: 2011) بككو ريككام  صككااقة ورلبككة شككديد بحمككاس تنفيككذه علككى فيعملككون  العككاملينم

22).  
ل  ككككة المتباالككككة بككككين المككككدير وبككككين  فككككراا التنظككككيم مككككن واحيككككة وبككككين تسككككاعد علككككى تح يككككق ا -6

التنظكككككيم والجمهكككككور الكككككذي يتعامكككككل معكككككه مكككككن واحيكككككة  خكككككرىم فهكككككي تكككككؤاي إلكككككى عالقكككككات 
 إوسكككككاوية سكككككليمة وجيكككككدة مكككككع العكككككاملينم وعالقكككككات عامكككككة حسكككككنة ومتميككككك ة مكككككع الجمهكككككور

 . (22: 2011) بو ريام 

الحرمكككككان مكككككن المشكككككاركة فكككككي اتخكككككاط ال كككككرارات يكككككؤاي  مكككككن طلكككككك إلكككككى  نه  ووخلكككككس
واالتاككككككككككاالت  ولككككككككككدىء العالقككككككككككاتإلككككككككككى تكككككككككككوين تاككككككككككورات سككككككككككلبية للمنككككككككككاخ التنظيمككككككككككي 

ضككككككككعف همككككككككم العككككككككاملين فككككككككي ت اككككككككي  سككككككككباو المشكككككككك الت التككككككككي توجههككككككككا ياإلوسككككككككاويةم و 
 .مواجهة المش التالتي تبد  البدائل العملية ل المنظمةم ويهدا الطاقات

 .االتصاالت -3

لتبكككككاال انفككككككار  ؛همكككككا المسكككككت بل والمرسكككككلاكككككال عمليكككككة يشكككككترك فيهكككككا طرفكككككان االت
والمعلومككككاتم ويككككتم طلككككك مككككن خككككالل إرسككككال وإطككككالق وبككككث المعنككككى والعمككككل علككككى توجيهككككه 
وتسكككككييرهم ومكككككن ثكككككما ال يكككككام باسكككككت بال هكككككذه المعلومكككككاتم وتككككككوين اسكككككتجابة فكككككي بيئكككككة ووسكككككط 

  .(2015)ط اط ةم  اجتماعي محدا

الوسككككككيلة التككككككي يككككككتم مككككككن خاللهككككككا و ككككككل المعلومككككككات وانفكككككككار  إن االتاككككككاالت هككككككي
وانوامككككككر بككككككين مختلككككككف مسككككككتويات المنظمككككككةم وتعتبككككككر بم ابككككككة الجهككككككاز العاككككككبي بالنسككككككبة 

 ل وسان فبدون االتاال الفعالم تااو المنظمة بالجموا والشلل.
ا: مككككككككككل عمليككككككككككة اينامي يككككككككككة طات اتجككككككككككاهين هويتضكككككككككك  ممككككككككككا سككككككككككبق  ن االتاككككككككككا

واالسكككككت بالم فكككككحطا ككككككان الفكككككرا يخاطكككككب طاتكككككه فهكككككي ليسكككككت بعمليكككككة اتاكككككالم فكككككال اإلرسكككككال 
يتح ككككككق االتاككككككال مككككككن اتجككككككاه واحككككككدم واومككككككا يتضككككككمن مشككككككاركة طككككككرى آخككككككرم فككككككحطا كاوككككككت 
الفكككككككرة المن ولككككككة للمككككككرؤوس تعبككككككر عمككككككا ي اككككككده الككككككرئيسم فككككككحن االتاككككككال يح ككككككق  لراضككككككه 

م و لهككككام فككككحن االتاككككال لككككن بفاعليككككةم  مككككا إطا كاوككككت الفكككككرة المسككككت بلية ليسككككت هككككي كمككككا تكككك
يككككتم بطري ككككة فعالككككةم وفككككي هككككذه الحالككككة فككككحن المرسككككل لككككم ي ككككم باالتاككككالم واومككككا عبككككر عككككن 
 طاتكككككككه ف كككككككطم طالمكككككككا  ن الطكككككككرى اآلخكككككككر لكككككككم يسكككككككت بل المعلومكككككككات كمكككككككا يفهمهكككككككا المرسكككككككل

  .(408: 2010)حنفيم 
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ومكككككن الجكككككدير بالكككككذكرم  ن االتاكككككاالت لهكككككا اور مهكككككم فكككككي المنظمكككككة وفكككككي تككككككوين 
تنظيمكككككي إيجكككككابيم وطلكككككك عنكككككدما تككككككون االتاكككككاالت فعالكككككة واقي كككككةم وتطبكككككق  وكككككوا   منكككككاخ

االتاككككككاالت الهابطككككككة والاككككككاعدة وانف يككككككةم  مككككككا إطا كاوككككككت االتاككككككاالت هابطككككككة ف ككككككطم وال 
تتكككككككي  الفرصكككككككة لالتاكككككككاالت الاكككككككاعدة مكككككككن  سكككككككفل إلكككككككى  علكككككككى  و لالتاكككككككاالت انف يكككككككةم 

ات ووجهككككات النظككككرم وبالتككككالي فككككحن وتكككككون بشكككك ل  وامككككر وتوجيهككككات وعككككدم ت بككككل االقتراحكككك
طلكككككككك يخلكككككككق مناخكككككككا تنظيميكككككككًا سكككككككيئًا فكككككككي المنظمكككككككةم يكككككككؤاي الكككككككى توليكككككككد الضكككككككغوط لكككككككدى 

  .(41: 2006)البدرم  العاملينم مما ينع س على  اائهم في العمل

 الوالء التنظيمي. -4
 فكيورلبتكه  بهكا وارتباطكه منظمتكه مكع الفكرا تطكابق ارجكة بموكه التنظيمي الوالء يعرى

 االستمرار في رلبة قوية مع فيهام يعمل التي المنظمة لاال  مم ن جهد  و عطاء  كبر بذل
 طبعكاً  فالعالقة وااليجابيةم يتاف بالشمولية المفهوم هذا  نه  حيث المنظمةم هذه عضوية في

  و بمهداى الداخلي االقتنا  على وت وم وإيجابية واينامي ية قوية تكون   ن يجب المفهوم لهذا
 فاالرتبكاط مختلفكةم ومنكافع م ايكا مكن الفكرا عليكه يحاكل ت ييم لما لمجرا ليس التنظيمم لايات

 فيكه واالسكتمرار العمكل فكي الب كاء فكي رلبتكه ويعك ز للمنظمكة فكي والئكه يتم كل الكذي الوجكداوي
  .(181: 2004)عبد الباقيم 

ويم كككككن النظكككككر إليكككككه علكككككى  وكككككه المشكككككاعر التكككككي يطورهكككككا الفكككككرا الكككككذي يعكككككي  فكككككي 
مجتمككككع وحككككو انفكككككراا والمنظمككككات وال كككككيم والمبككككااث وانفككككككارم وهككككذه المشكككككاعر تم ككككل رلبكككككة 

 . (2015)إسماعيلم  الفرا واستعدااه لت ديم التضحية ل مالئه ومنظمته في العمل

 :خصائص الوالء التنظيمي-4-1
لاككال   مم ككن جهككد  قاككي لبككذل الفككرا اسككتعداا عككن التنظيمككي الككوالء يعبككر- 

 .بمهدافها وقيمها وإيماوه قبوله ثم ومن بهام الب اء في الشديدة ورلبته المنظمة
 تنظيميكة تتكابع ظكواهر مكن عليهكا يسكتدل ملموسكة ليكر حالكة التنظيمكي الكوالء إن -و

مككدى  تجسككد والتكي التنظككيم فكي العككاملين انفكراا وتاككرفات سكلوك خككالل مكن
   .(39-38: 2009 بو العالم ) والئهم

 قناعكة تامكة حالكة يجسكد نوكه طكويالً  وقتكاً  تح ي كه فكي التنظيمكي الكوالء يسكتغرق -ت
قكد  بكل طارئكةم سكطحية عوامكل لتكمثير وتيجكة ي كون  ال عنكه التخلكي  ن كمكا للفكرام
  .استراتيجية لتمثيرات وتيجة ي ون 
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للتغييككر  قابككل التنظيمككي الككوالء مسككتوى   ن بمعنككى ال بككاتم خاصككية يفت ككد  وككه-ث
 .فيه انخرى  العوامل تمثير ارجة حسب

الكككككككوالء التنظيمكككككككي حاكككككككيلة تفاعكككككككل العديكككككككد مكككككككن العوامكككككككل اإلوسكككككككاوية والتنظيميكككككككة  إن- 
  .(2015)إسماعيلم  وظواهر إاارية  خرى ااخل التنظيم

 الوالء التنظيمي: أهمية-4-2
إن الكككككوالء التنظيمكككككي مكككككن  ك كككككر المسكككككائل التكككككي  خكككككذت تشكككككغل بكككككال إاارة المنظمكككككات - 

كووهكككككككا  صكككككككبحت تتكككككككولى مسكككككككئولية المحافظكككككككة علكككككككى المنظمكككككككة فكككككككي حالكككككككة صكككككككحية 
وتم نهكككككككا مكككككككن االسكككككككتمرار والب كككككككاء واوطالقكككككككًا مكككككككن طلكككككككك بكككككككرزت الحاجكككككككة  وسكككككككليمةم

جككككككات لعككككككرض تحفيكككككك ه وزيككككككااة ار  ؛لدراسككككككة السككككككلوك اإلوسككككككاوي فككككككي تلككككككك المنظمككككككات
 . (80: 2005)الدوسريم  والئه بمهدافها وقيمها

ن والء انفككككراا للمنظمككككات التككككي يعملككككون بهككككا يعتبككككر عككككاماًل هامككككًا  ك ككككر مككككن الرضككككا إ-و
 الككككوظيفي فككككي التنبككككؤ بب ككككائهم فككككي منظمككككاتهم  و تككككركهم العمككككل فككككي منظمككككات  خككككري 

  .(39: 2009) بو العالم 
وسككككككلوكياته ااخككككككل المنظمككككككةم فكمككككككا زاا الككككككوالء التنظيمككككككي يشكككككك ل  ساسككككككًا التجاهاتككككككه -ت

مسكككككتوى والء الموظكككككف للمنظمكككككة يتبنكككككى الموظكككككف  هكككككداى المنظمكككككة ويتاكككككرى بمكككككا 
 . (22: 2008)العن يم  يخدم مالحتها بش ل  كبر وبجهد  كبر

كلمكككككككككككا ككككككككككككان لكككككككككككدى العكككككككككككاملين والء لمنظمكككككككككككاتهم ومؤسسكككككككككككاتهم اسكككككككككككتطاعت هكككككككككككذه -ث
 ها على  كمل وجه.المؤسسات والمنظمات ال يام بدورها وتح يق  هداف

ال ي كككوم الفكككرا بمكككن  والئكككه لمنظمتكككه مكككا لكككم يعتنكككق ويكككؤمن إيماوكككًا قويكككًا بمهكككداى وقكككيم - 
 منظمتهم وبالتالي استعدااه لبذل  قاى جهد مم ن ويابة عن المنظمة.

 القيادة اإلدارية. -5
تشككككككك ل ال يكككككككااة محكككككككورًا مهمكككككككًا تركككككككك  عليكككككككه مختلكككككككف النشكككككككاطات فكككككككي المنظمكككككككات 

حكككككككد سكككككككواءم وفككككككككي ظكككككككل تنكككككككامي المنظمكككككككاتم وكبكككككككر حجمهككككككككام  العامكككككككة والخاصكككككككة علكككككككى
وتشككككككككعب  عمالهككككككككام وتع كككككككككدهام وتنككككككككوا  العالقككككككككات الداخليكككككككككة وتشككككككككاب هام وتمثرهككككككككا بالبيئكككككككككة 
الخارجيكككككة؛ مكككككن مكككككؤثرات سياسكككككية واقتاكككككااية واجتماعيكككككةم كلهكككككا  مكككككور تسكككككتدعي مواصكككككلة 

ال فكككككي ظكككككل البحكككككث واالسكككككتمرار فكككككي إحكككككداث التغييكككككر والتطكككككويرم وهكككككذه مهمكككككة ال تتح كككككق إ
 . (106: 2011)الحريريم  قيااة واعية
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 ت تاكر ال وهكي اإلااريكةم للعمليكة النكابس ال لكب بم ابكة ال يكااة لكذا تعتبكر
 الهمكم تحفيك  إلكى طلكك تتعكدى بكل ف كطم للمرؤوسكين انوامكر والتعليمكات إصكدار علكى
 اإلوسككاوية والعالقككات التواصككل جسككور العككاملينم واقامكة لككدى المعنويككة الككروح ورفكع

 .المنشواة انهداى  جل تح يق من المنظمة في والعاملين ال يااة بين المتباالة
 وفكوس فكي الطيبكة انحاسكيس شكحن هكي لل كااة انساسكية المهمكة  ن ويبكدو

 عاطفيككةم  ساسككها فككي ال يككااة وظيفككة جككذور وبالتككالي فككحن الككذين ي ككواووهمم  ولئككك
 والتطبيككق العمككل مجككال فككي العككاطفي الككذكاء تتطلككب ممارسككة انساسككية فال يككااة

 . (69: 2013)الطائي و الجنابيم 

 .العمل الجماعي -6
م ضككككككككهمجموعككككككككة مككككككككن انفككككككككراا يعملككككككككون مككككككككع بعبموككككككككه يعككككككككرى العمككككككككل الجمككككككككاعي 

ن تشككككك يل فريكككككق للعمكككككل  جكككككل تح يكككككق أكككككدى مشكككككترك  و  أكككككداى مشكككككتركةم و  الكككككبعس مكككككن 
 ,Hansen) للمنظمكككة و االعتمكككاا علكككى العمكككل الجمكككاعي يسكككاعد فكككي تح يكككق انهكككداى 

Joannak, 2006, p. 33).  

ويعككككرى العمككككل الجمككككاعي علككككى  واككككه اتحككككاا مجموعككككة مككككن انفككككراا واالشككككتراك فيمككككا 
بيكككككنهم سكككككواء ككككككان بشككككك ل كلكككككي  م ج ئكككككيم إلوجكككككاز عمكككككل معكككككين  و ال يكككككام علكككككى تح يكككككق 
 هككككككداى معينككككككة تاككككككب فككككككي ماككككككلحة الجميككككككعم وهككككككذا العمككككككل يجككككككب  ن يككككككتم تطبي ككككككه فككككككي 

ركات التككككككي تهكككككككدى للوصككككككول إلكككككككى الغايككككككة التكككككككي ترلككككككب فكككككككي تح ي هكككككككام المنظمككككككات والشككككككك
وتكمكككككن  هميككككككة هككككككذا العمكككككل فككككككي  ن اإلوسككككككان ال يسككككككتطيع العكككككي  بمعكككككك ل عككككككن اآلخككككككرينم 
ويحتكككككا  لغيكككككره مكككككن انشكككككخاص مكككككن  جكككككل ال يكككككام بكككككمي عمكككككل يرلكككككب بكككككهم وتككككككون وتائجكككككه 

ين والعمكككككل محمكككككواةم مكككككن  جكككككل االسكككككتفااة مكككككن انفككككككار والخبكككككرات الموجكككككواة عنكككككد اآلخكككككر 
  .(2015)ط اط ةم  على تباالها وتطبي ها

 وترجكككككككع  هميكككككككة ال كككككككوة واالوسكككككككجام فكككككككي العمكككككككل الجمكككككككاعي إلكككككككى انسكككككككباو التاليكككككككة
  :(2006)مفكرة االسالمم 

تح يكككككق التعكككككاون بكككككين  فكككككراا العمكككككل: حيكككككث إن جككككك ًءا كبيكككككًرا مكككككن  ي عمكككككل يكككككتم فكككككي  .1
بكككككين هكككككذه المجموعككككككة ظكككككل مجموعكككككة مكككككن انفكككككراام وكلمكككككا ككككككان التعكككككاون والتفكككككاهم 

 كبكككككككر كلمكككككككا كاوكككككككت اإلوتاجيكككككككة فكككككككي العمكككككككل  كبكككككككر وانااء  ك كككككككر كفكككككككاءةم والع كككككككس 
 صحي .
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يحكككككككككب العكككككككككاملون  ن يعملكككككككككوا فكككككككككي ظكككككككككل جماعكككككككككات؛ نوهكككككككككا تشكككككككككبع احتياجكككككككككاتهم  .2
االجتماعيككككككككةم وتحمككككككككيهم مككككككككن  ي  خطككككككككار خارجيككككككككةم وت ككككككككواي التفككككككككاهم والمشككككككككاركة 

 جية الفرا وإشبا  حاجاته.الوجداويةم وبذلك يتم تح يق التوازن بين إوتا
إطا اسككككككتطا  المككككككدير  ن يخلككككككق مككككككن  فككككككراا قسككككككمه جماعككككككة متماسكككككك ة فحوككككككه يتجنككككككب  .3

بككككذلك فرصككككة ظهككككور جماعككككة  و جماعككككات عمككككل "ليككككر رسككككمية" قككككد تعرقككككل جهككككواه 
 في العمل.

ُتسكككككاعد علكككككى حكككككل المشككككك الت بطري كككككة  ك كككككر فاعليكككككة عكككككن طريكككككق االسكككككتفااة مكككككن  .4
خلكككككق فكككككي انفكككككراا المشكككككاركين فكككككي اتخكككككاط ال كككككرار المواهكككككب المختلفكككككة ل فكككككراام كمكككككا ت

الحكككككككاف  ال كككككككوي لتنفيكككككككذ هكككككككذا ال كككككككرار الكككككككذي  جمعكككككككوا عليكككككككه ويشكككككككعرون بالمسكككككككئولية 
 تجاهه.

دفق اء والمشكككككرفين فكككككي تنفيكككككذ العمكككككلم وتكككككت يكككككد مكككككن سكككككهولة االتاكككككال بكككككين انعضككككك .5
المعلومككككات بسككككهولة مكككككن  سككككفل إلكككككى  علككككى "مكككككن انعضككككاء إلكككككى المشككككرفين"م ومكككككن 

مكككككا يكككككؤاي إلكككككى عمكككككل بطري كككككة  "م سكككككفل "مكككككن المشكككككرفين إلكككككى انعضكككككاء علكككككى إلكككككى 
  ك ر فاعلية.

رفككككككككع الجككككككككواةم حيككككككككث يوجككككككككد االهتمككككككككام بتح يككككككككق الجككككككككواة والدقككككككككة؛ نن العككككككككاملين  .6
يشكككككعرون  وهكككككم جككككك ء مكككككن وشكككككاط الفريكككككقم ويرلبكككككون فكككككي  ن يظهكككككر فكككككري هم باكككككورة 

كككككل  جيككككدة قككككدر اإلم ككككانم إضككككافة إلككككى طلككككك يطمككككئن  عضككككاء الفريككككق إلككككى حاككككول
واحككككد مككككنهم علككككى حاجتككككه مككككن الفريككككق إلوجككككاز  فضككككل عمككككل مم ككككنم وطلككككك وتيجككككة 

 تعاون انعضاء مع بعضهم البعس.

 خصائص المناخ التنظيمي:رابعًا: 
فككككككي ضككككككوء تعبيككككككر المنككككككاخ التنظيمككككككي عككككككن كافككككككة الظككككككروى والعناصككككككر المحيطككككككة 
 بككككككالفرا ااخكككككككل المؤسسكككككككة فكككككككي  ثنككككككاء عملكككككككهم وتكككككككمثير هكككككككذه الظككككككروى علكككككككى سكككككككلوك الفكككككككرا

واتجاهاتككككككه وحككككككو عملككككككهم توصككككككل البككككككاح ون إلككككككى عككككككدا مككككككن الخاككككككائس المميكككككك ة للمنككككككاخ 
  :(15: 2008)الطيبم  التنظيمي وتتم ل فيما يلي

إن المنككككاخ التنظيمككككي يعبككككر عككككن مجموعككككة مككككن الخاككككائس التككككي تميكككك  البيئككككة الداخليكككككة  .1
 للمنظمة بحيث يم ن من خاللها تميي  منظمة عن  خرى.

يع ككككككككس المنككككككككاخ التنظيمككككككككي التفاعككككككككل بككككككككين المميكككككككك ات الشخاككككككككية والتنظيميككككككككةم ويعبككككككككر  .2
المنكككككاخ التنظيمكككككي عكككككن خاكككككائس المنظمكككككة كمكككككا يكككككتم إاراكهكككككا مكككككن قبكككككل العكككككاملين فيهكككككا 
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: 2008)الطيكككككككبم  ولكككككككيس بالضكككككككرورة  ن تتوافكككككككق تاكككككككوراتهم مكككككككع الوضكككككككع ال كككككككائم فعكككككككالً 
15).  

 ا  وه ليس بماطل  بديل عنها.إن المناخ التنظيمي ال يعني ث افة المنظمة كم .3
المنكككككاخ التنظيمكككككي يختلكككككف عكككككن المنككككككاخ اإلااريم فبينمكككككا يعتبكككككر المنكككككاخ التنظيمكككككي  حككككككد  .4

المحكككككداات انساسكككككية للسكككككلوك التنظيمكككككيم فكككككحن المنكككككاخ التنظيمكككككي يعكككككد  حكككككد المحكككككداات 
 . (18: 2006)البدرم  انساسية للمناخ التنظيمي

خاككككائس المنككككاخ التنظيمككككي تتسككككم بدرجككككة مككككن يمتككككاز المنككككاخ التنظيمككككي بنوعيككككة ثابتككككةم ف .5
االسككككت رار النسككككبيم إال  وككككه يخضككككع للتغييككككر عبككككر الكككك منم وهككككذه الخاصككككية مسككككتمدة مككككن 

)الطيكككككبم   ن شخاكككككية المنظمكككككة تتغيكككككر اسكككككتجابة للظكككككروى والمتغيكككككرات التكككككي تتكككككمثر بهكككككا
2008 :15).  

هكككككا ولكككككه إن المنكككككاخ السكككككائد فكككككي منظمكككككة مكككككا يكككككؤثر بشككككك ل كبيكككككر علكككككى سكككككلوك العكككككاملين ب .6
 وتائج سلوكية قوية.

نوكككككككه وسكككككككيط بكككككككين  ؛وعيكككككككة المكككككككوارا البشكككككككرية فكككككككي المنظمكككككككةيتكككككككمثر المنكككككككاخ التنظيمكككككككي بن .7
  متطلبات الوظيفة وحاجات الفرا.

 ؛تجاهككككككات وقككككككيم العككككككاملين فككككككي المنظمككككككةالمنككككككاخ التنظيمككككككي يككككككؤثر بشكككككك ل مباشككككككر فككككككي ا .8
  .(9: 2010)صليحةم  وبالتالي في سلوكهم

 التنظيمي:أ واع المناخ خامسًا: 
( إلكككككككككى  ن المنكككككككككاخ التنظيمككككككككي يم كككككككككن  ن يتكككككككككدر  (Halpin&croft:2011 شككككككككار 

علكككككى خكككككط متاكككككل يمتكككككد مكككككا بكككككين المنكككككاخ المفتكككككوح فكككككي طكككككرىم إلكككككى المنكككككاخ المغلكككككق فكككككي 
الطكككككرى الم ابكككككلم وعلكككككى امتكككككداا هكككككذا التكككككدريج قكككككاموا بتمييككككك  المنكككككاخ التنظيمكككككي إلكككككى سكككككتة 

  .(2006)الطويل م  (19 :2008)الطيبم   وماط وهي على النحو التالي

: يتمتككككع انفككككراا فككككي هككككذا النككككو  مككككن المنككككاخ التنظيمككككي بككككروح معنويككككة المنــــاخ المفتــــو  -1
عاليككككككةم حيككككككث يعمككككككل العككككككاملون معككككككًا اون شكككككك وى  و ملككككككلم وي ككككككوم المككككككدير بتسككككككهيل 
إوجككككككككككاز المككككككككككوظفين نعمككككككككككالهم اون إرهككككككككككاقهم بككككككككككالروتينم وتككككككككككربط بيككككككككككنهم عالقككككككككككات 

نكككككككككاخ يكككككككككتم إوجكككككككككاز العمكككككككككلم واشكككككككككبا  الحاجكككككككككات اجتماعيكككككككككة وثي كككككككككةم وفكككككككككي هكككككككككذا الم
االجتماعيكككككة للعكككككاملين بسكككككهولة ويسكككككرم اون  ن يطغكككككى  حكككككدهما علكككككى انخكككككرم ويسكككككوا 

 هذا المناخ السلوك الاااق من جميع العاملين والروح المعنوية المرتفعة.
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ــــق -2 ــــاخ المغل : وهككككو و ككككيس المنككككاخ المفتككككوحم حيككككث يسككككوا هككككذا النككككو  مككككن المنككككاخ المن
عككككدم تم ككككن العككككاملين مككككن إشككككبا  حاجككككاتهم االجتماعيككككةم وكككككذلك لعككككدم الفتككككورم وطلككككك ل

إحساسكككككككهم بالرضكككككككا إلوجكككككككاز العمكككككككلم فالمكككككككدير ال يهكككككككتم بحاجكككككككات العكككككككاملينم ويسكككككككوا 
الككككككككروتين فككككككككي العمككككككككلم ويشككككككككيع اوخفككككككككاض الككككككككروح المعنويككككككككةم وي ككككككككل اهتمككككككككام المككككككككدير 

 بالعملم ويرك  على اإلوتا  ف ط.
الحريكككات شكككبه الكاملكككة التكككي يتمتكككع بهكككا انفكككراا : ويسكككوا هكككذا المنكككاخ المنـــاخ المســـتقل -3

لتنفيكككككذ  عمككككككالهم واشككككككبا  حاجككككككاتهم االجتماعيككككككةم فممارسكككككة المككككككدير ل ككككككدر ضككككككئيل مككككككن 
السككككككيطرة علككككككى انعضككككككاءم يسكككككككم  بظهككككككور  عمككككككال قياايكككككككة بككككككين الجماعككككككةم وتتميككككككك  
انعمكككككككال هنكككككككا بالسكككككككهولة واليسكككككككرم والتعكككككككاون الموجكككككككوا بكككككككين انعضكككككككاءم وطلكككككككك ل لكككككككة 

لروتينيككككككةم كمككككككا   ن الككككككروح المعنويككككككة لككككككديهم مرتفعككككككةم اون كاوككككككت ال تاككككككل انعمككككككال ا
 إلى مستوى المناخ المفتوح.

: يهكككتم هككككذا المنكككاخ بحوجككككاز العمككككل فكككي الم ككككام انول ولككككو المنــــاخ المراقــــو أو الموجــــه -4
ككككككان علكككككى حسكككككاو إشكككككبا  الحاجكككككات االجتماعيكككككةم فكككككالجميع يعملكككككون بجكككككد وال يوجكككككد 

مكككككككا عكككككككن الكككككككروح  ات اجتماعيكككككككة بكككككككين العكككككككاملينم متسكككككككع مكككككككن الوقكككككككت لتككككككككوين عالقككككككك
المعنويككككككة للجماعككككككات فهككككككي مرتفعككككككة إلككككككى حككككككد مككككككام وهككككككذا المنككككككاخ  قككككككرو إلككككككى المنككككككاخ 
المفتكككككوح منكككككه إلكككككى المغلكككككقم وفيكككككه ي كككككوم المكككككدير بالتوجيكككككه المباشكككككرم حيكككككث ال يسكككككم  
بككككالخرو  عكككككن ال واعكككككدم وياكككككر علكككككى  ن يكككككتم كككككل شكككككيء بالطري كككككة التكككككي يراهكككككام لكنكككككه 

 يككككككرًا بمشككككككاعر العككككككاملين معككككككه؛ نن االهتمككككككام انول ُمناككككككب علككككككى إوجككككككاز ال يهككككككتم ك
 العمل )االهتمام بالمهمة(.

كككككه المنـــــاخ العـــــائلي -5 : يخكككككتس هكككككذا المنكككككاخ بانلفكككككة الشكككككديدة بكككككين العكككككاملينم حيكككككث ُتوجِا
جهكككككككواهم إلشكككككككبا  حاجكككككككاتهم االجتماعيكككككككة اون االهتمكككككككام بتح يكككككككق  هكككككككداى المؤسسكككككككة 

 يمككككككارس اوره فككككككي توجيككككككه وشككككككاط المؤسسككككككةم وهنككككككا وإوجككككككاز العمككككككلم والمككككككدير هنككككككا ال
تبكككككرز رئاسكككككات متعكككككداةم ويشكككككعر العكككككاملون هنكككككا بانلفكككككة الشكككككديدة بيكككككنهمم ولككككككن لكككككيس 

 بط بينهم في مجال العمل.راتهناك 
ــــوي  -6 ــــاخ األب : وفككككي هككككذا النككككو  تتمرككككك  السككككلطات فككككي يككككد المككككديرم فهككككو ال يسككككم  المن

بظهكككككككور مبكككككككاارات قياايكككككككة بكككككككين العككككككككاملين معكككككككهم وهكككككككذا ال يح كككككككق إشكككككككبا  حاجككككككككاتهم 
االجتماعيككككةم وال يوجككككد تككككرابط بيككككنهمم حيككككث ي ووككككون جماعككككات و حكككك اوم والمككككدير هنككككا 

يهم مككككككن يمخككككككذ اور انو فككككككي المؤسسككككككة؛ نن العككككككاملين ال يحككككككاولون إظهككككككار مككككككا لككككككد
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مهككككككارات قياايككككككةم تككككككاركين للمككككككدير المبككككككاارة بهككككككام وتسككككككوا بككككككين العككككككاملين روح معنويككككككة 
  .(31-30: 2008)حمداتم  منخفضةم وال يح  ون قدرًا كبيرًا من اإلوجاز

 

 العوامل المؤثرة في المناخ التنظيمي:سادسًا: 
انفككككراا مككككن انمككككور الُمسككككلم بهككككا  ن هنككككاك مجموعككككة مككككن العوامككككل تككككؤثر علككككى سككككلوك 

ااخككككل التنظككككيمم هككككذه العوامككككل تم ككككل مككككا ُيعككككرى بالمنككككاخ التنظيمككككيم وكككككل عامككككل مككككن 
هككككذه العوامككككل يم ككككل عناككككرًا مهمككككا فككككي بيئككككة العمككككلم ويككككؤثر بككككدوره علككككى سككككلوك الفككككرا 
 والجماعكككككككة واوتاجيكككككككة التنظكككككككيمم ويم كككككككن تاكككككككنيف هكككككككذه العوامكككككككل إلكككككككى ثكككككككالث فئكككككككات

 : (13 :2010)الب ميم  (251: 2012)الطجم و السواطم 
 : العوامل الخارجية- 

: ي اكككككد بالبيئكككككة ال  افيكككككة ث افكككككة انفكككككراا و فككككككارهم ووجهكككككات وظكككككرهم البيئـــــة الثقافيـــــة .1
م وتلكككككك العوامكككككل تكككككؤثر علكككككى إاراكهكككككم لمنكككككاخ هاوككككككل ال كككككيم والمبكككككااث التكككككي يعت كككككدوو

منظمكككككاتهمم فمنكككككاخ منظمكككككة تعمكككككل فكككككي بلكككككد وكككككام  يتعكككككرض ل كككككيم ومبكككككااث ليكككككر تلكككككك 
 ة  خكككككككرى فكككككككي بلكككككككد مت كككككككدم الخكككككككتالى ال  افكككككككات بيكككككككنهم.التكككككككي تتعكككككككرض لهكككككككا منظمككككككك

لككككككككذلك تعككككككككد ث افككككككككة المنظمككككككككة مككككككككن المتغيككككككككرات الرئيسككككككككية ؛ (26م 2009)المغربككككككككيم
التككككي تح ككككم كيفيككككة عمككككل و ااء التنظككككيم فلهككككا تككككمثير مباشككككر علككككى تاككككرفات انفككككراام 
كمكككككككا وتكككككككؤثر علكككككككى اتجاهكككككككات ال كككككككااة واهتمامكككككككاتهم وكيفيكككككككة تفكككككككاعلهم مكككككككع المواقكككككككف 

 التي ال تح مها معايير واضحة.المتغيرة 
: تلعكككككب البيئكككككة االقتاكككككااية المحيطكككككة بالمنظمكككككة اورًا هامكككككًا فكككككي البيئـــــة االقتصـــــادية .2

التكككككككمثير علكككككككى إيجابيكككككككة وسكككككككلبية المنككككككككاخ التنظيمكككككككي بهكككككككام ففكككككككي حالكككككككة الكسككككككككاا  و 
الفتكككككرات التحويليكككككة للمنظمكككككات كمرحلكككككة الخاخاكككككة واحتمكككككال االسكككككتغناء عكككككن جككككك ء 

منككككككاخ التنظيمككككككي جككككككو مككككككن ال لككككككقم وتغيككككككب عنككككككه عناصككككككر مككككككن العمالككككككةم يسككككككوا ال
مكككككككن المم كككككككن  ن يكككككككؤثر وبشككككككك ل و  .(26: 2009)المغربكككككككيم  االسكككككككت رار والتحفيككككككك 

كبيككككر علكككككى مسككككتوى انجكككككور والحككككواف  ااخكككككل المنظمككككة وبالتكككككالي يككككؤثر علكككككى انااء 
 الوظيفي وعلى مخرجاتهم.

ملين ماككككدر : تشكككك ل الضككككغوط انسككككرية التككككي يتعككككرض لهككككا العككككاالمشــــاألل األســــرية .3
 قلق وازعا  لهمم وبالتالي يؤثر سلبُا على  ااء العاملين.
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تسككككككعى الك يككككككر مككككككن المنظمكككككات إلككككككى الحككككككد مككككككن انثكككككر السككككككلبي النككككككاتج عككككككن حيكككككث 
المشككككككاكل انسككككككريةم وطلككككككك باهتمامهككككككا بانسككككككرةم والعمككككككل علككككككى تنفيككككككذ بككككككرامج متنوعككككككة 

التكككككوازن بكككككين العمكككككل لم ابلكككككة االحتياجكككككات المتغيكككككرة لهكككككذه انسكككككرةم مكككككع مراعكككككاة إحكككككداث 
ومسكككككككككؤوليات انسكككككككككرةم وتعمكككككككككل المنظمكككككككككات علكككككككككى مسكككككككككاعدة العكككككككككاملين علكككككككككى حكككككككككل 

م وتكككككككذهب مج المناسكككككككبةرامشكككككككاكلهمم وت كككككككديم المسكككككككاعدات المختلفكككككككة لهكككككككمم وت كككككككديم البككككككك
بكككككرامج انسكككككرة جككككك ءًا  ساسكككككيًا مكككككن تعتبكككككر حيكككككث تككككككون بعضكككككها إلكككككى  ك كككككر مكككككن طلككككككم 

 . (596: 2005)جاا الروم  رسالة المنظمة
 العوامل التنظيمية: -ب

ــــة:  .1 ــــة التنظيمي حيككككث تعككككد مككككن المتغيككككرات انساسككككية ااخككككل المنظمككككة والتككككي الثقاف
ااخكككككل المنظمكككككةم كمكككككا ولهكككككا  ء التنظكككككيم وتاكككككرفات انفكككككرااتح كككككم كيفيكككككة عمكككككل و اا

 المتغيككرة المواقككف مككع تككمثير علككى اتجاهككات ال ككااة واهتمامككاتهم وكيفيككة تفككاعلهم
وبالتككالي ال  ،(377 :2005)الاككيرفيم واضككحة.  معككايير تح مهككا ال التككي

  افككككككة المنظمككككككة سككككككواء كاوككككككت فتوجككككككد قككككككيم ث افيككككككة واحككككككدة فككككككي جميككككككع المنظمككككككاتم 
قويكككككة  و ضكككككعيفة تكككككؤثر علكككككى المنكككككاخ التنظيمكككككيم ومكككككن ثَكككككم علكككككى انااء وفاعليكككككة 

 المنظمة.
ــــــل .2 : ال يختلككككككف اثنككككككان علككككككى  هميككككككة و ثككككككر بيئككككككة العمككككككل علككككككى  ااء ظــــــروف العم

 ى إوجككككككاز انعمككككككال بدرجككككككة عاليككككككة مككككككن الكفككككككاءة والجككككككواةالمككككككوظفين وقككككككدرتهم علكككككك
% مكككككككن وقتهكككككككا فكككككككي م اتبهكككككككا 50 ون  ضكككككككيمعظكككككككم العكككككككاملون  وجكككككككدير بالكككككككذكر  نه 

انمكككككر الكككككذي يجعكككككل مكككككن الم كككككان  هميكككككة كبيكككككرة واافعيكككككة عاليكككككة للعمكككككل واالوطكككككالق 
وو اككككككككككد بهككككككككككا بيئككككككككككة )العمككككككككككل الماايككككككككككة؛ اإلضككككككككككاءةم  والتطككككككككككوير وجككككككككككواة انااء.

 وانثككككككاثم وتنظككككككيم الم اتككككككبم والتهويككككككة( التككككككي يعمككككككل بهككككككا انفككككككرااموالضوضككككككاءم 
ة علكككككى سكككككلوك انفكككككراام وربمكككككا تكككككؤاي إلكككككى يمحيكككككث يكككككؤثر عكككككدم تكككككوافر البيئكككككة السكككككل

 . (14: 2010)الب ميم  على إوتاجية الفرا حدوث اإلحباط الذي يؤثر سلباً 
: تكككككككؤثر الجماعكككككككة المتماسككككككك ة  ك كككككككر مكككككككن الجماعكككككككة درجـــــــة تماســـــــ  الجماعـــــــة .3

ك ككككككككة علككككككككى  عضككككككككائها بشكككككككك ل ملحككككككككوظم فالجماعككككككككة تحككككككككدا معككككككككايير العمككككككككلم المف
وتكككككككككؤثر فكككككككككي اناوار التكككككككككي يلعبهكككككككككا انعضكككككككككاءم وتكككككككككؤثر فكككككككككي الم اوكككككككككة والنفكككككككككوط 

 يتمتع به انعضاء. الذي
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 العالقة بين تماسك الجماعة وإنتاجيتها  )3) رقم الشكل

 
 (2015)العامريم المصدر:   

الجماعككككة  تماسكككككومككككن الشكككك ل يتضكككك   ن إوتاجيككككة الجماعككككة تكككككون عاليككككة كلمككككا كاوككككت ارجككككة 
عاليكككككةم وكلمكككككا ككككككان هنكككككاك تمييكككككد واعكككككم مكككككن اإلاارة للجماعكككككة. كمكككككا تككككككون إوتاجيكككككة الجماعكككككة 
منخفضكككككككةم حتكككككككى ولكككككككو كاوكككككككت ارجكككككككة تماسككككككك ها عاليكككككككة وطلكككككككك فكككككككي ظكككككككل عكككككككدم تمييكككككككد اإلاارة 

 اارة والجماعة.للجماعة  و في ظل وجوا عداوة بين اإل

 العوامل الشخصية: -ت
: مكككككن العوامكككككل المكككككؤثرة علكككككى قكككككدرات الفكككككرا عمليكككككة التوافكككككق بكككككين قكككككدرات قـــــدرات الفـــــرد .1

الفككككككرا وحاجاتككككككه وبككككككين متطلبككككككات محككككككيط العمككككككلم فكلمككككككا زاا توافككككككق قككككككدرات الفككككككرا مككككككع 
متطلبكككككات الوظيفكككككةم وكلمكككككا كاوكككككت هنكككككاك حاجاتكككككه مشكككككبعة فكككككي وظيفتكككككه قلكككككت معاواتكككككه 

 وبالتالي يؤاي إلى تحسين انااء للعاملين والع س صحي .من ضغوط العمل 
فال كككككدرات الشخاكككككية قكككككد ال ُتم كككككن الفكككككرا مكككككن ال يكككككام بواجباتكككككه حسكككككب مكككككا هكككككو متوقكككككع 
منككككككككهم وعككككككككدم ال ككككككككدرة هككككككككذه مككككككككدعاة ل حبككككككككاطم والتككككككككمثيرات السككككككككلبية علككككككككى معنويككككككككات 

  .(76 :2014)عيسىم  الشخس
: يتطلكككككب العمكككككل الكككككوظيفي  حياوكككككا ال يكككككام بكككككبعس السكككككلوكيات التكككككي ال تنـــــاقي القـــــيم .2

تتفكككككككق مكككككككع قكككككككيم و خالقيكككككككات الموظكككككككفم فمكككككككدير قسكككككككم الدعايكككككككة واإلعكككككككالن قكككككككد يوجكككككككه 
بضككككككرورة ت ويككككككد المسككككككتهلك بمعلومككككككات ليككككككر صككككككحيحة  و علككككككى انقككككككل ُمبككككككاَلغ فيهككككككا 

ب  عككككن منكككككتج مككككام وم كككككل هككككذا التاكككككرى قككككد ُيوجكككككد لككككدى الفكككككرا شككككعورًا بالكككككذوبم وياككككك



40 

 

: 2012الطجكككككم و السكككككواطم ) الضكككككميرفكككككي حالكككككة مكككككن ال لكككككق الكككككدائم والشكككككعور بتمويكككككب 
259).  

دلكككككككة ومحسكككككككوبة ت: المنكككككككاخ التنظيمكككككككي الكككككككذي يسكككككككم  بمخكككككككاطرة معدرجـــــــة المخـــــــاطرة .3
بكككككككع المكككككككنهج زم بينمكككككككا المنكككككككاخ التنظيمكككككككي الكككككككذي يتسكككككككيدفع إلكككككككى الم يكككككككد مكككككككن اإلوجكككككككا

اإلحبكككككككاط وضكككككككعف الرلبكككككككة فكككككككي التحفظكككككككي  و العشكككككككوائيم سكككككككيدفع إلكككككككى الم يكككككككد مكككككككن 
  .(337: 2005)الايرفيم  تحسين انااء

 العوامل المساعدة على تكوين مناخ تنظيمي مناسو:سابعًا: 
تككككككككوين منكككككككاخ تنظيمكككككككي جيكككككككد لكككككككدى العكككككككاملين عكككككككن طريكككككككق  المنظمكككككككةمتسكككككككتطيع إاارة 

  :(2011)االسالم اليومم  عوامل عدة من  همها
ـــــراد:  .1 ـــــد ل ف وركككككك  علكككككى التواصكككككل مكككككع انفكككككراا واإلحسكككككاس ال بكككككد  ن االســـــتماع الجي

بمشكككككككاعرهم وتوجيهكككككككاتهم ومعكككككككاووتهم علكككككككى الشكككككككعور بكككككككموهم م بولكككككككون مكككككككن اآلخكككككككرينم 
ولككككككذلك مككككككن المهككككككم التركيكككككك  علككككككى اإلواككككككات الجيككككككد ل فككككككراام فعنككككككدما وشككككككعرهم بمونككككككا 
وعطككككيهم مككككن وقتنككككا وتفكيروككككا ت يككككد ث ككككتهم وحككككبهم لنككككام واككككل إلككككى ع ككككولهم وقلككككوبهم مككككا 

 انخذ بيدهم لبار انمان. يساعد على
ـــد:  .2 ـــا األفـــراد بشـــكل جي ـــي يؤديه ـــال الت ـــى األعم ـــز عل فكككالك ير مكككن ال كككااة يعت كككد التركي

طلككككككك مككككككن انعككككككراى   نا التركيكككككك  علككككككى انخطككككككاء يككككككؤاي إلككككككى تحسككككككين انااءم إال  نه 
الخاطئكككككةم ف كككككد  ثبتكككككت انبحكككككاث  ن التركيككككك  علكككككى اإليجابيكككككات وانعمكككككال الجيكككككدة ي يكككككد 

 ة والفاعلية لدى انفراا  ك ر من التركي  على السلبيات.من اإلوتاجي
ـــد:  .3 ـــي القائ ـــة ف ـــى الثق ـــع عل ال  كككة تبنكككى علكككى  سكككاس ال  كككةم فعنكككدما  إنه تشـــجيع الجمي

يشككككعر العناككككر ب  ككككة ال ائككككد بككككه ياككككب  العناككككر علككككى ث ككككة ب ائككككدهم وي يككككد تلككككك ال  ككككة 
م المشككككككاركة مشككككككاركة انفككككككراا فككككككي اتخككككككاط بعككككككس ال ككككككرارات التككككككي يم ككككككن لهكككككك ويعم هككككككام

 بها.
ـــــوم:  .4 ـــــى الل ـــــز عل ـــــاء بتســـــلوب ال يرتك ـــــة األخط يجكككككب علينكككككا ك كككككااة مواجهكككككة مواجه

 خطككككاء انفككككراا بطري ككككة ال ترككككك  علككككى اللككككومم فربمككككا ي ككككون الفككككرا بحاجككككة إلككككى تككككدريب 
 و توجيكككككككه  و  ك كككككككر  و تغييكككككككر  سكككككككلوو التوجيكككككككهم بمكككككككا يسكككككككاعده علكككككككى تخطكككككككي تلكككككككك 

 انخطاء بسالم.
ـــــاون المتبـــــادل:  .5 لتركيككككك  علكككككى التعكككككاون المتبكككككاال بكككككين انفكككككراا يسكككككاعد علكككككى إن االتع

بنككككككاء فريككككككق عمككككككل وككككككاج   ك ككككككر مككككككن اعتمككككككاا المنافسككككككة بيككككككنهمم فالمشككككككاركة والتعككككككاون 
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وتكامكككككل اناوار وال  كككككة يشكككككعر الجماعكككككة بالمحبكككككة واالوتمكككككاء واالسكككككت رار الكككككذي يضكككككمن 
 وجاح الجماعة.

يجككككب علككككى ال ككككااة راد: تنميــــة الجوا ــــو غيــــر الظــــاهرة مــــن  مكا يــــات ومواهــــو األفــــ .6
 ن يبح كككككككككككوا علكككككككككككى ماكككككككككككاار ال كككككككككككوة والمواهكككككككككككب والكفكككككككككككاءات الموجكككككككككككواة والمتوقعكككككككككككة 
واإلم اويكككككات التكككككي يم كككككن  ن تبكككككرز مكككككن انفكككككراام ويعملكككككوا علكككككى تشكككككجيع وافكككككع انفكككككراا 
باتجككككاه تنميككككة هككككذه ال ككككدرات والجواوككككب الكامنككككة لككككديهم والتككككي قككككد ال تكككككون ظككككاهرة حتككككى 

 للفرا وفسه.
ـــاملين:  .7 ـــى  شـــباع حاجـــات الع ـــز عل ـــام والتركي علكككى المكككدير  ن يكككدرس ضـــرورة االهتم

حسككككككب شكككككك ل رقككككككم  فكككككي الن ككككككاط التاليككككككةهككككككذه الحاجككككككات تككككككتلخس حاجكككككات مرؤوسككككككيه و 
  :(2015)العامريم  (4)

م كككككل الحاجكككككة للطعكككككامم والنكككككومم والراحكككككةم والملكككككبسم الحاجـــــات الفســـــيولوجية:  -أ
التككككككي و النككككككواحي الماليككككككة  إلككككككى اضككككككافةوالمسكككككك نم والجككككككنسم ويم ككككككن إشككككككباعها 

 توفر إم اوية اإلشبا .
وهكككككي حاجكككككة الفكككككرا  ال يشكككككعر بكككككالخطر  و التهديكككككد ااخكككككل حاجـــــات األمـــــان:  -ب

عملكككككككككه. ويكككككككككتم إشكككككككككباعها مكككككككككن خكككككككككالل وظكككككككككم السكككككككككالمة وانمكككككككككن الاكككككككككناعي 
 والتممينات والمعاشات.

وهككككي حاجككككة الفككككرا نن يشككككعر باوتمككككاء إلككككى مجموعككككة الحاجــــات االجتماعيــــة:  -ت
هكككككككذه المجموعكككككككة توليكككككككه الرعايكككككككة والكككككككدىء االجتمكككككككاعي. ويم كككككككن  نه عمكككككككلم و 

إشككككككبا  هككككككذه الحاجككككككة مككككككن خككككككالل جماعككككككة العمككككككل التككككككي ينتمككككككي إليهككككككا الفككككككرام 
 والحفالتم ووااي الشركةم وانوشطة االجتماعية والرياضية.

وهكككككي حاجكككككة الفكككككرا نن يشكككككعر بت كككككدير واحتكككككرام حاجـــــات التقـــــدير واالحتـــــرام:  -ث
ويم كككككككن إشكككككككبا  هكككككككذه الحاجكككككككة مكككككككن خكككككككالل الشككككككك رم اآلخكككككككرين فكككككككي العمكككككككل. 

 وال ناءم وخطابات ال ديرم والحواف .
وهكككككي حاجكككككة الفكككككرا نن يطلكككككق قدراتكككككه فكككككي إوجكككككاز حاجـــــات تحقيـــــق الـــــذات:  -ج

العمكككككل بطري كككككة مبتككككككرة وكاملكككككة. ويم كككككن إشكككككباعها مكككككن خكككككالل إعطائكككككه م يكككككدًا 
 من السلطة والحرية وتشجيع محاوالت االبتكار واإلبدا .
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 أنواع الحاجات وتدرجها (4) رقم الشكل

 
 (2015)العامريم  المادر: •



 :المبحث األول ملخص
تحكككككككككدث المبحكككككككككث انول عكككككككككن المنكككككككككاخ التنظيمكككككككككي وتنكككككككككاول مفهومهكككككككككا و هميتهكككككككككا 
و وواعهكككككام وككككككذلك  بعكككككاا المنكككككاخ التنظيمكككككي م كككككل الهي كككككل التنظيمكككككي والمشكككككاركة فكككككي اتخكككككاط 

واالتاكككككاالت والكككككوالء التنظيمكككككي وال يكككككااة اإلااريكككككة والعمكككككل الجماعيكككككةم باإلضكككككافة ال كككككرارات 
عدة فكككككككي تككككككككوين منكككككككاخ إلكككككككى العوامكككككككل المكككككككؤثرة فكككككككي الهي كككككككل التنظيمكككككككي والعوامكككككككل المسكككككككا

 .تنظيمي مناسب
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 المبحث الثا ي: جودة الخدمة
 المقدمة:

فككككي مجككككال الخككككدمات التككككي  صككككبحت تشكككك ل  ل ككككد شككككهدت الع ككككوا انخيككككرة تطككككور هامككككاً 
 هميكككككة كبيكككككرة فكككككي اقتاكككككاايات الكككككدولم ممكككككا خلكككككق منافسكككككة شكككككديدة بكككككين م كككككدميها. وفكككككي هكككككذه 
الظككككروىم  صككككب  هنككككاك وعكككككي لككككدى البككككاح ين والمهتمككككين بانوشكككككطة الخدميككككة بمهميككككة الجكككككواة 

بحيككككة زيككككااة الر فككككي ت ككككديم الخككككدمات و ثرهككككا علككككى رضككككا العميككككل مككككن  جككككل خلككككق ميكككك ة تنافسككككية و 
ومكككككككن  جكككككككل النمكككككككو والتطكككككككور  صكككككككبحت إاارة الجكككككككواة وتح يكككككككق رضكككككككا  للمؤسسكككككككات الخدميكككككككة.

للمؤسسكككككات الخدميكككككةم حيكككككث  صكككككب  رضكككككا العميكككككل محكككككور اهتمامهكككككام واائمكككككة  العميكككككل هاجسكككككاً 
البحكككككككث والتعكككككككرى علكككككككى حاجكككككككات وتوقعكككككككات العميكككككككلم وت كككككككديم خدمكككككككة تح كككككككق رضكككككككاه ووالئكككككككه 

ولوجيككككككككا االتاككككككككاالت والمعلوماتيككككككككة م نككككككككت للمؤسسككككككككة التككككككككي ت ككككككككدمهام خاصككككككككة و ن ثككككككككورة تكن
)وككككككور الككككككدينم  ن الخككككككدمات حسككككككب رلباتكككككه واختياراتككككككهالعميكككككل مككككككن  ن يسككككككتطيع المفاضكككككلة بككككككي

وتشككككك ل الجكككككواة فكككككي خدمكككككة العمكككككالء مركككككك  الاكككككدارة لكككككدى كافكككككة المنظمكككككات  م (10: 2007
بشكككككك ل   ككككككدمي الخككككككدمات البككككككد و ن يتعككككككاملواالهاافككككككة لتح يككككككق النجككككككاح واالسككككككت رارم لككككككذا فككككككحن مُ 

 فعال مع العمالء لي دموا مستوى راق من الخدمة.
اسككككككتعراض البعككككككد ال ككككككاوي مككككككن اإلطككككككار النظككككككري وهككككككو جككككككواة  تككككككم المبحككككككثوفككككككي هككككككذا 

إل كككككاء الضكككككوء علكككككى تعريكككككة جكككككواة الخدمكككككة و هميتهكككككام باإلضكككككافة الكككككى خطكككككوات  وتكككككمالخدمكككككةم 
تح يككككق الجككككواةم و بعككككاا جككككواة الخدمككككةم وتطككككوير وت يككككيم جككككواة الخدمككككةم وتطككككوير ث افككككة جككككواة 

 الخدمة.

 مفهوم الجودة:أواًل: 
التكككككككككي تعنكككككككككي  Qualitasإلكككككككككى الكلمكككككككككة الالتينيكككككككككة  Qualityيرجكككككككككع مفهكككككككككوم الجكككككككككواة 

)الدرااكككككككة و شككككككيليم  صككككككالبتهم وكاوككككككت تعنككككككي قككككككديمًا الدقككككككة واالت ككككككانطبيعككككككة الشككككككيء وارجككككككة 
2002 :15) . 

وحكككككككدي ًا بعكككككككد تطكككككككور علكككككككم اإلاارة  صكككككككب  هنكككككككاك عكككككككدة تعريفكككككككات للجكككككككواةم ف كككككككد قكككككككام 
بتعريكككككة الجكككككواة علكككككى  وهكككككا م يكككككاس للتميككككك   و حالكككككة مكككككن خلكككككو  التجاريكككككةمقكككككاموس انعمكككككال 

ويككككككتم تح ي ككككككه عككككككن  المهمككككككةمت فككككككاختالن العيككككككوو و وجككككككه ال اككككككور واالالمنككككككتج  و الخدمككككككة مكككككك
طريككككككق االلتكككككك ام الاككككككارم بككككككبعس المعككككككايير المتسكككككك ة التككككككي تح ككككككق توحيككككككد المنككككككتج مككككككن  جككككككل 

 . (2017)قاموس انعمال التجاريةم  إرضاء العمالء  و متطلبات المستخدمين
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 وهكككككا ال كككككدرة علكككككى الوفكككككاء بالمتطلبكككككات وإشكككككبا  الرلبكككككات  (36: 2015)كسكككككبة ويكككككرى 
 من خالل تانيع سلعة  و ت ديم خدمة تفي باحتياجات ومتطلبات المستهلك.

 كككدم مكككن بموهكككا "وشكككاط اقتاكككااي مُ  Lovelok & Wirtz (2008, 609) ويكككرى 
طككككرى آلخككككرم لالبككككا اون اوت ككككال للسككككلعم يخلككككق ال يمككككة مككككن خككككالل تككككمجير  و اسككككتغالل سككككلعم 

عاملكككككككةم كفكككككككاءات مهنيكككككككةم تجهيككككككك ات  و هياككككككككلم شكككككككب ات  و  وظمكككككككةم بشككككككك ل منفكككككككرا  و  يكككككككد
 .مجتمع. انوشطة والمنافع واإلشبا  التي ت دم للبيع  و تكون مااحبة للسلع المااية

( علكككككككككى  وهكككككككككا مجموعكككككككككة مكككككككككن EOQكمكككككككككا وعرفكككككككككت المؤسسكككككككككة انوروبيكككككككككة للجكككككككككواة )
 تلبيككككككة متطلبككككككات المسككككككتهلكين الاككككككفات التككككككي يتميكككككك  بككككككه منككككككتج معككككككينم تحككككككدا قدراتككككككه علككككككى

  .(23: 2006)حبشيم 
( الجكككككككككواة علكككككككككى  وهكككككككككا " قابليكككككككككة منتكككككككككو  (AFNORوقكككككككككد عرفكككككككككت الجمعيكككككككككة الفروسكككككككككية 

  .(Pierre, 2004, 73) إلشبا  رلبات المستعملين
علكككككى  وهكككككا تسكككككعى إلكككككى تلبيكككككة الجكككككواة  إلكككككى Zikmund (2010, 199) وينظكككككر

الجككككواة الشككككاملةم ال ي فككككي  ن تكككككون الخدمككككة توقعككككات ال بككككون ويتفككككوق عليهككككا. فحسككككب فلسككككفة 
م بولككككة م اروككككة بسككككعرهام  و  ن تككككتم الخدمككككة بككككال  خطككككاءم بككككل  صككككب  المطلككككوو التفككككوق علككككى 

 توقع ال بون وإمتاعه ومفاجمته بمي ات ال يتوقعها.

ويكككككرى حمكككككواة بموهكككككا مكككككدى مطاب كككككة المنكككككتج للمواصكككككفات المحكككككداة التكككككي ت ابكككككل وتلبكككككي 
 . (23: 2014)حمواةم  رلبات ال بون 

سككككككلعة  و مجموعككككككة مككككككن الخاككككككائس المتعل ككككككة بال بموهككككككا (89 :2014)جككككككواة ويككككككرى 
الخدمككككككككككة الم دمككككككككككة إلككككككككككى جاوككككككككككب الخاككككككككككائس الخاصككككككككككة بالعمليككككككككككة اإلوتاجيككككككككككة والتسككككككككككوي يةم 

 والعمليات وانفراا والتي لها ال درة على تلبية حاجات وتوقعات العمالء.

رلبكككككات ال بكككككائن وترجمتهكككككا إلكككككى ويالحكككككظ مكككككن التعريفكككككات السكككككاب ة ضكككككرورة تحديكككككد 
مجموعككككككة مككككككن الخاككككككائس تبنككككككي عليهككككككا عمليككككككة التاككككككميم والتاككككككنيعم وضككككككرورة مطاب ككككككة 
المواصكككككفات الموضككككككوعة للمنككككككتج لمتطلبككككككات ال بكككككائن فالسككككككبب الرئيسككككككي لالهتمككككككام بككككككالجواة 

 هو إرضاء ال بون من خالل تلبية متطلباته.

ــــقيــــا  مــــد  لككككذلك ف ككككد عككككرى الباحككككث الجككككواة علككككى  وهككككا "  ى قــــدرة المنــــت  عل
 .ق رضاه عنهايحقتتلبية حاجات ورغبات المستهل  و 
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 مفهوم الخدمة:ثا يًا: 
يككككككرتبط مفهككككككوم الخدمككككككة بوجككككككوا اإلوسككككككانم وهككككككذا يعنككككككي وجككككككوا طككككككرفين انول طالككككككب 
الخدمكككككةم وال كككككاوي م كككككدم الخدمكككككةم ويعتبكككككر منشكككككم الخدمكككككة منبعكككككه انساسكككككي هكككككو حاجكككككة طكككككرى 

 ى طرى  و جهة  خرى. و جهة معينة لمنفعة هي متوفرة لد
فككككككككت الجمعيككككككككة انمري يككككككككة للتسككككككككويقم الخدمككككككككة علككككككككى  وهككككككككا:  ومككككككككن خككككككككالل طلككككككككك عرا
"النشككككككككاطات  و المنككككككككافع التككككككككي تعككككككككرض للبيككككككككع  و التككككككككي تعككككككككرض الرتباطهككككككككا بسككككككككلعة معينككككككككة" 

مكككككن هكككككذا التعريكككككةم  نا الخدمكككككة هكككككي عبكككككارة عكككككن وشكككككاط وخلكككككس و م (18 :2009)الضكككككمورم 
للبيكككككع إمكككككا بشككككك ل مسكككككت ل  و ي كككككون ماكككككاحب لبيكككككع سكككككلع يسكككككتهدى تح يكككككق المنفعكككككةم وي كككككدم 

 مااية.
الخدمكككككككة علكككككككى  وهكككككككا:  (465 :2007)ككككككككوتلر و  رمسكككككككترووج وقكككككككد عكككككككراى ككككككككلا مكككككككن 

"وشكككككككككاط  و منفعكككككككككة يم كككككككككن  ن ي كككككككككدمها  حكككككككككد انطكككككككككراى لطكككككككككرى آخكككككككككر ال تككككككككككون ملموسكككككككككة 
بالضكككككككرورةم وال ينكككككككتج عنهكككككككا ملكيكككككككة  ي شكككككككيء" ويالحكككككككظ مكككككككن هكككككككذا التاعريكككككككةم تركيككككككك ه علكككككككى 

يتضكككككككمن  هكككككككم خاصكككككككيتين  ككككككككذلك خاائاكككككككهامإوامكككككككا ي  لكككككككيس ف كككككككط طبيعكككككككة الخدمكككككككةم و توضككككككك
 تميا ان الخدمة عن السلعة الماايةم وهما: عدم اللمس وعدم ملكية الخدمة.

الخدمككككككككككة علككككككككككى  وهككككككككككا "  (2015)مرككككككككككك  الخبككككككككككرات المهنيككككككككككة لكككككككككك اارة وقككككككككككد عككككككككككرى 
المؤسسككككككة مجموعككككككة انوشككككككطة التككككككي تسككككككتهدى تح يككككككق رضككككككى ال بككككككائن عككككككن معككككككامالتهم مككككككع 
 وتنمية والئهم لها" ويالحظ من التعرية تركي ه على وجهة وظر المستفيد وهو ال بون.

الخدمككككككككة بموهككككككككا: تم ككككككككل وشككككككككاط  و  ااء ليككككككككر  (21 :2009)الضككككككككمور كمككككككككا يعككككككككرى 
وإرضككككككائهم  العمكككككالءمملمكككككوس يحكككككدث مكككككن خكككككالل عمليكككككة تفاعككككككل هاافكككككة إلكككككى تلبيكككككة توقعكككككات 

لكككككككن إوتاجهككككككا هككككككو  سككككككاس ليككككككر  ملمككككككوسمااي وقككككككد تكككككككون هككككككذه العمليككككككة م تروككككككة بمنككككككتج مكككككك
 ملموس وعند االستفااة منها ليس من الضروري ينتج عنها و ل للملكية.

الخدمكككككة علكككككى  وهكككككا عبكككككارة عكككككن وشكككككاط إوسكككككاوي يكككككتم  (92 :2014)جكككككواة كمكككككا عكككككرى 
 من خالل ت ديم منافعم بحيث ي ون هذا النشاط لير ملموس وال يتم حيازته وامتالكه.

التعريفككككككككات السككككككككاب ة عككككككككرى الباحككككككككث الخدمككككككككة علككككككككى  وهككككككككا " المنككككككككافع ومككككككككن خككككككككالل 
الملموسكككككة وليكككككر الملموسكككككة التكككككي ت كككككدمها المؤسسكككككة لل بكككككائن بهكككككدى تح يكككككق  هكككككداى ورلبكككككات 

 ال بائن وتح يق رضاهم".
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 مفهوم جودة الخدمة:ثالثًا: 
تعككككككككدات التعريفككككككككات بالنسككككككككبة لجككككككككواة الخدمككككككككة وطلككككككككك الخككككككككتالى حاجككككككككات وتوقعككككككككات 

البحكككككث عكككككن جكككككواة الخكككككدمات المطلوبكككككةم وككككككذلك االخكككككتالى فكككككي الح كككككم علكككككى العمكككككالء عنكككككد 
 جواة الخدمة.

وبالتكككككككالي  الرضكككككككامحيكككككككث  ن مفهكككككككوم جكككككككواة الخدمكككككككة بشككككككك ل خكككككككاص ارتكككككككبط بمفهكككككككوم 
هككككذا التوجككككه مككككع  Lovelok & Wirtz (2008: 609) حيككككث يؤكككككد مال بككككون بت يككككيم 

محاولكككككة التمييككككك  بكككككين المفهكككككومين بكككككحبراز عناكككككر الديمومكككككة وعناكككككر المعرفيكككككةم فهكككككو يعكككككرى 
مفهككككوم جككككواة الخدمككككة بموهككككا "ت يككككيم معرفككككيم علككككى المككككدى الطويككككلم للخدمككككة الم دمككككة مككككن قبككككل 
المؤسسكككككة"م و وهكككككا "الدرجكككككة التكككككي يم كككككن ابتكككككداء منهكككككا إرضكككككاء ال بكككككون بتلبيكككككة حاجاتكككككه ورلباتكككككه 

 ار مؤاي إليه.نه باستمرار. الجواة المدركة هي إطن ج ء من الرضا  و عوتوقعات

 وهككككككا " تلككككككك الجككككككواة التككككككي تشككككككمل علككككككى البعككككككد  ىوكمككككككا عرفككككككت جككككككواة الخدمككككككة علكككككك
االجرائكككككككككي والبعكككككككككد الشخاكككككككككي كمبعكككككككككاا مهمكككككككككة فكككككككككي ت كككككككككديم الخدمكككككككككة طات الجكككككككككواة العاليكككككككككة. 

ة هكككككككي محاكككككككلة ويشكككككككير هكككككككذا التعريكككككككة إلكككككككى  ن جكككككككواة الخدمككككككك م(119: 2008)مناكككككككورم 
جرائكككككككي والبعكككككككد الشخاكككككككي ممكككككككا يسكككككككتوجب ضكككككككرورة االهتمكككككككام بهكككككككذا التفاعكككككككل بكككككككين البعكككككككد اإل

 الجاوبيين في ت ديم الخدمة.

ككككككذلك يم كككككن تعريكككككة جكككككواة الخدمكككككة علكككككى  وهكككككا "قيكككككاس مكككككدى قكككككدرة مسكككككتوى الخدمكككككة 
التككككي تاككككل إلككككى العميككككل والمتواف ككككة مككككع توقعاتككككهم كمككككا  ن توصككككيل خدمككككة جيككككدة تعنككككي تح يككككق 

 . (2006)علي م  ابق مع التوقعات التي يضعها العميل"التط

جكككككككواة الخدمكككككككة علكككككككى  وهكككككككا " التفاعكككككككل بكككككككين  (77: 2016)مطريكككككككة وككككككككذلك عكككككككرى 
العميككككككل وم ككككككدم الخدمككككككةم حيككككككث يككككككرى العميككككككل جككككككواة الخدمككككككة مككككككن خككككككالل م اروتككككككه بككككككين مككككككا 

 يتوقعه وانااء الفعلي للخدمة.
جكككككواة الخدمكككككة علكككككى  وهكككككا " فهكككككم واقتنكككككا   (30: 2017) بكككككو شكككككعبان وككككككذلك عكككككرى 

ة وفكككككق المسكككككتوى المتوقكككككع مكككككن مكككككبضكككككرورة االلتككككك ام بت كككككديم الخدمكككككوظفي المؤسسكككككات الخدميكككككة 
 والتمي م والعمل اائما على مراقبة وتحسين انااء.قبل العمالءم وطلك للمنافسة 

الحككككككككظ مككككككككن التعريفككككككككات السككككككككاب ة  ن جككككككككواة الخدمككككككككة تعبككككككككر عككككككككن وجهتككككككككي وظككككككككرم ويُ 
ااخليككككة تعبككككر عككككن موقككككف اإلاارةم و خككككرى خارجيككككة تعبككككر عككككن موقككككف ال بككككائنم وت ككككوم  انولككككى

وجهكككككة النظكككككر الداخليكككككة علكككككى  سكككككاس االلتككككك ام بالمواصكككككفات التكككككي تككككككون الخدمكككككة قكككككد صكككككممت 
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علكككككى  ساسكككككها )جكككككواة المطاب كككككة(م  مكككككا وجهكككككة النظكككككر الخارجيكككككة فتركككككك  علكككككى جكككككواة الخدمكككككة 
 المدركة من قبل ال بون.

 من التعريفات  ن جواة الخدمة هي:الحظ  يضًا ويُ 
 معيار لدرجة تطابق انااء الفعلي مع توقعات العمالء لهه الخدمة. -1
 الفرق بين توقعات العمالء للخدمة وإاراكهم ل ااء الفعلي لها. -2
 ن المسكككككتفيدين يح مكككككون علكككككى جكككككواة الخدمكككككة مكككككن خكككككالل م اروكككككة الخدمكككككة التكككككي  -3

 الحاول عليها.مع الخدمة التي يتوقعون  يتل ووها فعالً 
إطا كاوككككككككت الجكككككككككواة التكككككككككي تكككككككككم الحاكككككككككول عليهكككككككككا فعكككككككككاًل تفكككككككككوق التوقعكككككككككات فكككككككككحن  -4

المسككككتفيدين سككككي ووون راضككككين عككككن الخدمككككة وسككككعداء بهككككام  مككككا إطا كاوككككت الخدمككككة 
  قل من التوقعات فحن المستفيدين سي ووون لير راضين عن الخدمة.

ـــــين العمولكككككذلك فكككككحن الباحكككككث يكككككرى  ن جكككككواة الخدمكككككة هكككككي"  ـــــة تفاعـــــل ب ـــــل والخدم ي
 ".المقدمة من خالل مقار ته بين الخدمة المقدمة ورضا العميل المطلوب

 أهمية جودة الخدمة:رابعًا: 
لكككككككل مككككككن  مهمكككككةتلعكككككب الجككككككواة اورًا مهمككككككًا فكككككي تاككككككميم منككككككتج الجكككككواةم حيككككككث  وهككككككا 

م كككككككدمي الخكككككككدمات وال بكككككككائنم وتعتبكككككككر مكككككككن  حكككككككد العوامكككككككل التكككككككي تحكككككككدا حجكككككككم الطلكككككككب علكككككككى 
 : (98-97: 2005)علوانم  منتجات المؤسسة وتكون انهمية كما يلي

o تسككككتمد المؤسسككككة شككككهرتها مككككن مسككككتوى جككككواة منتجاتهككككام ويتضكككك  بالنســــبة للمؤسســــة :
وخبككككككككرة العككككككككاملين  طلكككككككك مككككككككن خككككككككالل العالقكككككككات التككككككككي تككككككككربط المؤسسككككككككة مكككككككع المككككككككوراين

ومهككككككارتهمم ومحاولككككككة ت ككككككديم منتجككككككات تلبككككككي رلبككككككات وحاجككككككات عمككككككالء المؤسسككككككةم فككككككحطا 
كاوكككككت منتجاتهككككككا طات جككككككواة منخفضككككككة فككككككيم ن تحسكككككينها لكككككككي تح ككككككق الشككككككهرة والسككككككمعة 

 الواسعة والتي تم نها من التنافس مع المؤسسات المماثلة في وفس النشاط.
o سياسكككككية واالقتاكككككااية سكككككتؤثر فكككككي كيفيكككككة وتوقيكككككت التغيكككككرات ال : إنه المنافســـــة العالميـــــة

تبككككاال المنتجككككات إلككككى ارجككككة كبيككككرة فككككي سككككوق اولككككي تنافسككككيم وفككككي عاككككر المعلومكككككات 
والعولمكككككةم تكتسكككككب الجكككككواة  هميكككككة متميككككك ة إط تسكككككعى ككككككل مكككككن المؤسسكككككة والمجتمكككككع إلكككككى 
تح ي هككككا بهككككدى الككككتم ن مككككن تح يككككق المنافسككككة العالميككككة وتحسككككين االقتاككككاا بشكككك ل عككككام 

ولككككككككل فكككككككككي انسكككككككككواق العالميكككككككككةم فكلمكككككككككا اوخفكككككككككس مسكككككككككتوى الجكككككككككواة فكككككككككي منتجكككككككككات والت
 المؤسسة  اى طلك إلى إلحاق الضرر بمرباحها.
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o  ـــــة المســـــتهل : تطبكككككق الجكككككواة فكككككي  وشكككككطة المؤسسكككككة ووضكككككع مواصكككككفات قياسكككككية حماي
محكككككداة تسكككككاهم فكككككي حمايكككككة المسكككككتهلك مكككككن الغككككك  التجكككككاري وتع يككككك  ال  كككككة فكككككي منتجكككككات 

يككككؤاي طلككككك إلككككى إحجككككام المسككككتهلك  منخفضككككًاممسككككتوى الجككككواة المؤسسككككة. عنككككدما ي ككككون 
عكككككن شكككككراء منتجكككككات المؤسسكككككةم وعكككككدم رضكككككا المسكككككتهلك هكككككو فشكككككل المنتكككككو  الكككككذي ي كككككوم 

 بشرائه من ال يام بالوظيفة التي يتوقعها المستهلك منه.
o  تعككككككد جككككككواة الخدمككككككة مككككككن  هككككككم العناصككككككر التككككككي تح ككككككق الككككككرب  للمؤسسككككككةم فهككككككي الــــــرب :

للمسكككككككتهلك  فضكككككككل جكككككككواة مم نكككككككة تسكككككككد مكككككككن رلباتكككككككه وحاجاتكككككككه تسكككككككعى إلكككككككى  ن تخكككككككر  
 وبالتالي يؤاي إلى زيااة البيع للمنتج.

o ــــالء ــــى العم : إن جككككواة الخدمككككة الم دمككككة التككككي تتميكككك  بهككككا المؤسسككككة عككككن المحافظــــة عل
ليرهكككككككا مكككككككن المؤسسكككككككات تكككككككؤاي إلكككككككى المحافظكككككككة علكككككككى العمكككككككالء وجكككككككذو عمكككككككالء جكككككككدا 

 للمؤسسة.
o ا المؤسسككككات الخدميككككة سككككوى يككككؤاي إلككككى وجككككوا منافسككككة : إن ت ايككككد عككككدازديــــاد المنافســــة

شككككديدة بينهككككا لككككذلك فككككحن االعتمككككاا علكككككى جككككواة الخدمككككة سككككوى يعطككككي لهككككذه المؤسسكككككات 
 . (96: 2014)جواةم  م ايا تنافسية عديدة

رككككككككك  جككككككككل ولكككككككككي تح ككككككككق هككككككككذا المسككككككككتوى الرفيككككككككع مككككككككن انااء الخككككككككدمي ال بككككككككد و ن ي
ن ي ككككككدمون الخككككككدمات للعمككككككالءم وان انفككككككراا الككككككذيعلككككككى االهتمككككككام مككككككن قبككككككل المنظمككككككة 

ت كككككوم المنظمكككككة بتحفيككككك هم وتكككككدريبهم للوصكككككول الكككككى تح يكككككق ارجكككككة عاليكككككة مكككككن الرضكككككا 
مكككككن قبكككككل المسكككككتهلكين حكككككول الخكككككدمات الخدمكككككةم ولككككككي تسكككككتطيع المنظمكككككة المحافظكككككة 

 على ت ديم ووعية جيدة من الخدمات وبش ل مستمر.

 أبعاد جودة الخدمة:خامسًا: 
إاراك البككككككاح ين والممارسككككككين فككككككي صككككككناعة الخككككككدمات بمهميككككككة علكككككى الككككككرلم مككككككن ت ايككككككد 

الجككككككواة فككككككي خدمككككككة ال بككككككائن و ثرهككككككا علككككككى رضككككككاهمم فككككككحن التعككككككرى علككككككى انبعككككككاا انساسككككككية 
لجككككواة الخدمككككة يعككككد مككككن المواضككككيع التككككي اسككككتحوطت اهتمككككام الك يككككر مككككن البككككاح ين واالااريككككين 

)الاكككككميدعي و  لتكككككاليعلكككككى حكككككد سكككككواءم حيكككككث  ن لجكككككواة الخدمكككككة  بعكككككاا وهكككككي علكككككى النحكككككو ا
 : (95-94: 2010راينةم 
: تشكككككير إلكككككى قكككككدرة الم كككككدم علكككككى  ااء  و إوجكككككاز الخدمكككككة بالشككككك ل الجيكككككد االعتماديـــــة •

والكككككدقيق وبشككككك ل يعتمكككككد عليكككككهم فالمسكككككتفيد ينظكككككر إلكككككى م كككككدم الخدمكككككة بكككككمن ي كككككدم لكككككه 
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خدمكككككة اقي كككككة وبحوجكككككاز عكككككالي يم كككككن الوثكككككوق بكككككه  و االعتمكككككاا عليكككككه وبدرجكككككة عاليكككككة 
  ان وفي المواعيد المحداة.من االت

: يم ككككككككل المسككككككككتل مات الماايككككككككة المراف ككككككككة لت ككككككككديم الخدمككككككككة وتتم ككككككككل فككككككككي الملموســــــــية •
)التسكككككككهيالتم التاكككككككميم الكككككككداخليم طبيعكككككككة انجهككككككك ة والمعكككككككداتم انفكككككككراا(م حيكككككككث  ن 
هكككككذه انشكككككياء الملموسكككككة تكككككؤثر بشككككك ل وآخكككككر علكككككى ت يكككككيم جكككككواة الخدمكككككة مكككككن وجهكككككة 

ا  المؤسسككككة فككككي ت ككككديم خككككدماتها إلككككى مجموعككككة مككككن وظككككر المسككككتفيد منهككككام حيككككث تحتكككك
المسككككككتل مات الماايككككككة التككككككي تجسككككككد هككككككذه الخدمككككككة سككككككواء باككككككورة مباشككككككرة  بككككككو ليككككككر 

 مباشرة.
: وتشككككككككير إلككككككككى رلبككككككككة واسككككككككتعداا م ككككككككدامي الخككككككككدمات لخدمككككككككة ومسككككككككاعدة االســــــــتجابة •

بككككككككائن بشكككككككك ل فككككككككوري واون تكككككككككمخيرم  ي ينبغككككككككي علككككككككى المؤسسككككككككات الخدميكككككككككة  ن  ال ا
ة الكافيككككككة لالسككككككتجابة لمختلككككككف متطلبككككككات ال بككككككائنم وطلككككككك مككككككن خككككككالل تمتلككككككك المرووكككككك

تككككككوفير عككككككدا كككككككاى مككككككن المككككككوارا البشككككككرية ومنافككككككذ الحاككككككول علككككككى الخدمككككككة وجميككككككع 
المسككككككككتل مات والتسككككككككهيالت الماليككككككككة والماايككككككككة التككككككككي تكفككككككككل اسككككككككتمرار عمليككككككككة اوتككككككككا  

 الخدمة اون توقف.
لخدمككككة علككككى  سككككاس فككككراي : وتعككككوا إلككككى الرعايككككة والتركيكككك  مككككن قبككككل م ككككدم االتعــــاط  •

فهككككككم و  والمتعككككككاملين مككككككع المنظمككككككة الخدميككككككة مككككككن خككككككالل تلبيككككككة حاجككككككات المسككككككتفيدين
 .هموحاجات همومعرفة رلبات

 أبعاد جودة الخدمة (1) رقم جدول

 البيان انبعاا

 االعتمااية .1

 اقة م دم الخدمة. •
 المحافظة على السجالت بش ل صحي . •
 وصحيحة وبالسرعة المطلوبة.معلومات اقي ة  •
  ااء الخدمة في الوقت المحدا. •

 الملموسية .2

 حداثة وجاطبية مظهر المؤسسة. •
 مظهر موظف االست بال. •
 اناوات المستخدمة نااء الخدمة. •
 تسهيالت مااية الم دمة. •
 تتوفر في المبني شروط السالمة والاحة العامة. •
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 الخدمة.التاميم الداخلي للمؤسسة يسهل عملية ت ديم  •

 االستجابة .3

 إعالم العمالء بآجال الوفاء بالخدمة. •
 سرعة تنفيذ المعامالت. •
 سرعة الرا على ش اوى العمالء. •
 كياسة البائع في التعامل مع العميل. •
 خدمات ما بعد التسليم. •

 التعاطف .4

 فهم ومعرفة رلبات وحاجات العمالء.  •
 الوعي بمهمية المستهلك. •
 والتعاطف معه.ت دير ظروى المستهلك  •
 العناية واالهتمام الشخاي من قبل الشركة وحو ال بائن. •

 (7ملحق رقم ) باالعتماد على الدراسات السابقة الباحثجرد بواسطة المصدر:          
مى َسكككككككككقكككككككككد اعتمكككككككككد الك يكككككككككر مكككككككككن الكتكككككككككاو والبكككككككككاح ين علكككككككككى الم يكككككككككاس الشكككككككككهير المُ و 

SERVQUAL  والكككككذي يعتبكككككر و طكككككة تحكككككول فكككككي قيكككككاس جكككككواة الخدمكككككة الم دمكككككةم حيكككككث حكككككدا
 الباحث  ربع  بعاا  ساسية ل ياس جواة الخدمة كما هو موض  في الجدول السابق.

 خطوات تحقيق الجودة:سادسًا: 

ـــائن(:   .1 ـــى الزب ـــائن المؤسســـة )التعـــرف عل ـــات لزب تعتبكككر تصـــميم قاعـــدة البيا 
شكككككككامل لل بكككككككون بكككككككدءًا مكككككككن المعلومكككككككات الشخاكككككككية قاعكككككككدة البياوكككككككات بم ابكككككككة وظكككككككام 

واوتهكككككاءًا بتكككككاري  معامالتكككككه مكككككع المؤسسكككككة مكككككن حيكككككث ال يمكككككةم عكككككدا المكككككرات ومكككككدى 
اوتظكككككككام التعامكككككككل مكككككككن عدمكككككككه. وتم كككككككل هكككككككذه ال اعكككككككدة الدعامكككككككة انساسكككككككية لمتابعكككككككة 
ال بكككككككائنم االتاكككككككال المسكككككككتمر بهكككككككم للتعكككككككرى علكككككككى احتياجكككككككاتهم وتوقعكككككككاتهم وإقامكككككككة 

عهكككككمم كمكككككا  وهكككككا تم كككككن المؤسسكككككة مكككككن معرفكككككة ال بكككككائن المف كككككواين عالقكككككات وثي كككككة م
)او طككككككا  التعامككككككل مككككككع المؤسسككككككة( واالتاككككككال بهككككككم لتحديككككككد  سككككككباو التحككككككول عككككككن 
المؤسسكككككككة؛ ويسككككككككتند عليهكككككككا  يضككككككككا فككككككككي اتخكككككككاط ال ككككككككرارات بشكككككككمن ت ككككككككديم الخككككككككدمات 
الجديكككككدة وتطكككككوير الخكككككدمات الحاليكككككة وتحسكككككين المركككككك  السكككككوقي وتاكككككميم الحمكككككالت 

   .(51: 2015)رقاام  يةالترويج
 حيككككككث  ن لتاككككككميم البياوككككككات  هميككككككة كبيككككككرة للمؤسسككككككةم وهككككككي علككككككى النحككككككو التككككككالي

  :(2011)علي و هاللم 
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تطكككككوير الخكككككدمات الم دمكككككة للمسكككككتفيدين واالسكككككتفااة مكككككن خكككككدمات االسكككككتخالص  ▪
 والتكشيف اآللي للدوريات االلكترووية المتاحة عبر شب ة االوتروت.

النف ككككاتم فبككككداًل مككككن الحاجككككة إلككككى اقتنككككاء وسككككبة كبيككككرة ممككككا تسككككاعد علككككى تككككوفير  ▪
ينشككككككككر يم ككككككككن اقتنككككككككاء م تبككككككككة كاملككككككككة مككككككككن خككككككككالل قواعككككككككد البياوككككككككات  و علككككككككى 
الماكككككككغرات ب افكككككككة  وواعهكككككككا  و مكككككككن خكككككككالل اإلتاحكككككككة عبكككككككر شكككككككب ة االوتروكككككككتم 

 إضافة إلى توفير وف ات الم ان الستيعاو المواا في ش لها الت ليدي.
: خدمككككة ال بككككائن وفهككككم توقعككككاتهم ال ُتَعككككدا زبــــائن وفهمهــــاالتعــــرف علــــى توقعــــات ال .2

ف كككككط فرصكككككة لكسكككككب رضكككككا ُعمالئككككككم ولكنهكككككا  يضكككككًا وسكككككيلة جيكككككدة للحاكككككول علكككككى 
مالحظكككككات و فككككككار قيامكككككة حكككككول المنكككككَتج. حيكككككث إن التواصكككككل ال كككككويا بكككككين الطكككككرفْين 
قكككككد ي كككككون السكككككبب الكككككرئيس لضكككككمان رضكككككا ال بكككككون وصككككك ل رؤيكككككة الشكككككركة الخاصكككككة 

المنككككككتج. فاالسككككككت مار فككككككي خدمككككككة الُعمككككككالء سيسككككككاعدك فككككككي وهايككككككة  وتسككككككريع تطككككككوير
 المطكككككككاى علكككككككى إوجكككككككاز انعمكككككككال بشككككككك ل  فضكككككككل وت ويكككككككة العالقكككككككات مكككككككع ال بكككككككائن

  .(2013)وووغم 
حيكككككككث تم كككككككل التوقعكككككككات تطلعكككككككات  و  فككككككككار ال بكككككككون بشكككككككمن احتماليكككككككة ارتبكككككككاط  ااء 

لتوقعككككات المنككككتج بخاككككائس وم ايككككا معينككككة متوقككككع الحاككككول عليهككككا منككككه. وتعككككرى ا
 يضككككا علككككى  وهككككا االعت ككككااات المسككككب ة لل بككككون عككككن  ااء منككككتج معككككين. ويككككتم تكككككوين 
التوقعككككككات مككككككن ماككككككاار متعككككككداةم منهككككككا: االتاككككككاالت التسككككككوي ية؛ الخبككككككرة السككككككاب ة 
فككككككككي التعامككككككككل مككككككككع المؤسسككككككككة  و منتجاتهككككككككا؛ الخبككككككككرة السككككككككاب ة فككككككككي التعامككككككككل مككككككككع 

السكككككعر المعلكككككن. وتن سكككككم منظمكككككات  خكككككرى ت كككككدم وفكككككس الخدمكككككة؛ الكلمكككككة المنطوقكككككة و 
 توقعات ال بائن عند تحليلها إلى المستويين التاليين:

مسكككككككتوى الخدمكككككككة المرلوبكككككككة: ويع كككككككس مسكككككككتوى الخدمكككككككة الكككككككذي يتمنكككككككى ال بكككككككون  ن   •
 يحال عليه.

مككككككة  و المناسككككككبة: ويع ككككككس هككككككذا المسككككككتوى مككككككن الخدمككككككة مككككككا ءمسككككككتوى الخدمككككككة المال •
 ينظر إليه ال بون على  وه م بول.

التحمكككككككل  و التسكككككككام م التكككككككي تم كككككككل طلكككككككك المكككككككدى  و النطكككككككاق مكككككككن  مسكككككككتوى منط كككككككة •
 )ال يسبب ازعا  ال بون(. رضياً مستوى  ااء الخدمة والذي يجده ال بون مُ 

ـــد معـــايير جـــودة خدمـــة الزبـــون  .3 : تسكككاعد عمليكككة وضكككع معكككايير لجكككواة خدمكككة تحدي
ال بككككون فككككي ضككككمان االلتكككك ام بت ككككديم مسككككتويات جيككككدة مككككن الخدمككككةم كمككككا  وهككككا تم ككككل 
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ااة للرقابككككككة وت يككككككيم انااء الفككككككراي والمؤسسككككككيم وهنككككككاك مجموعككككككة مككككككن االعتبككككككارات  
التككككي يجككككب  خككككذها فكككككي الحسككككبان عنككككد وضككككع معكككككايير لجككككواة خدمككككة ال بككككون حتكككككى 
تتح ككككككككق لهككككككككا الفعاليككككككككةم وككككككككذكر منهككككككككا:  ن تكككككككككون مبنيككككككككة علككككككككى توقعككككككككات ال بككككككككائنم 

ن لهككككككككا مككككككككن والوضكككككككوحم والموضككككككككوعية وال ابليكككككككة للتطبيككككككككق المرووكككككككة قبككككككككول العكككككككاملي
   .(51: 2015)رقاام  خالل المشاركة في تحديدها من منظور ال بون 

 المفهوم الثالثي المتكامل (5) رقم الشكل

  االستمرارية 

 الخدمة الجواة النظام

 بسيط
 سريع
 فعال
 مرن 

 موجواة
 مضمووة
 التكلفة
 فعالة

 واية
 ممتازة
 محترفة
 فعالة

 

 (66: 2010)الف يم المادر: 
 

لمؤسسكككككككككككة  ن تاكككككككككككب  مكككككككككككن ل السكككككككككككابق يم كككككككككككنومكككككككككككن المفهكككككككككككوم ال الثكككككككككككي 
المؤسسككككات الرائككككدةم نوككككه عنككككدما ي ككككون لككككدى المؤسسككككة وظككككام واحككككد وااخككككل النظككككام 

بالتككككككككالي ي ككككككككون لككككككككدى  عليهككككككككاممككككككككة وي ككككككككون المككككككككوظفين مككككككككدربين توجككككككككد جككككككككواة وخد
ك نوهككككككا المؤسسككككككة اإلحسككككككاس انفضككككككل وحيككككككاة العمككككككل تكككككككون علككككككى مككككككا يككككككرام وطلكككككك

 تسير بنظام.
: ويكككتم فكككي هكككذه االلتـــزام با تـــاج وتقـــديم الخدمـــة وفـــق معـــايير الجـــودة الموضـــوعة .4

المرحلككككككككة إاراك ال بككككككككون لجككككككككواة الخدمككككككككة الم دمككككككككةم ومككككككككن ثككككككككم تكككككككككوين  و تع يكككككككك  
الاكككككورة الذهنيكككككة لكككككه عكككككن جكككككواة خكككككدمات المؤسسكككككة )اوطبكككككا  إيجكككككابي  و سكككككلبي(. 

جملككككككة مككككككن العوامككككككل  ثنككككككاء إوتككككككا   ولككككككذلك ينبغككككككي علككككككى م ككككككدمي الخككككككدمات مراعككككككاة
  :(61: 2010)الف يم  وت ديم الخدمةم منها

 الخدمة الجيدة: تنفيذ مطالب العمالء وتح يق توقعاتهم وهنا تكون الخدمة جيدة. •
 الخدمة الممتازة: وهي  ن تعطي العميل  ك ر من توقعاته وهنا تكون الخدمة ممتازة. •
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التسككككككككككككككويق االبتكاري: نوك تحتا  إلى اكتشككككككككككككككاى وإيجاا مطالب جديدة يرلبها العميل  •
 وهذا يعرى بالتوسع االبتكاري. والتكنلوجيامتتماشى مع التوسعات والتطور والت دم 

ية وجعله يشكككككككككعر  • بائنم كالترحيب بال ابون باكككككككككورة واا الوفاء بالحاجات انسكككككككككاسكككككككككية لل ا
 باالرتياح.

 استراتيجية الفاعلية القصوى في العناية بالزبائن (6) رقم الشكل

تنفيذ مطالب ال بائن تح يق 
 توقعاتهم ومطالبهم

 

ال يااة على توقعات احتياجات  
 ال بائن

 

 

 

 

اكتشاى وإيجاا مطالب  
 جديدة يرلبها ال بون 

 

 التسويق االبتكاري  

 

 

 (63: 2010)الف يم المادر: 

ــــع المؤسســــة .5 ــــل م ــــي التعام ــــائن ف ــــن اســــتمرارية الّزب ــــد م : تككككمتي مككككن خككككالل التتأل
 بعكككككس الخكككككدمات البيعيكككككة والتسكككككوي ية التكككككي تشككككك ل ضكككككماوًا لكككككوالء العمكككككالء للمنظمكككككة

 وذكر منها: (97: 2014)جواةم 
التواصككككل المنككككتظم والمسككككتمر مككككع العمككككالء معنككككاه الجديككككة فككككي المعاملككككةم والتككككي علككككى  •

 ساسككككها تبنككككى عالقككككات وطيككككدة بككككين العميككككل وم ككككدم الخدمككككةم مككككع التنويككككع فككككي وسككككائل 
التواصكككككككككككككككل مكككككككككككككككن: بريكككككككككككككككد إلكترووكككككككككككككككيم هكككككككككككككككاتفم فكككككككككككككككاكسم وسكككككككككككككككائل التواصكككككككككككككككل 

 ممت زةخدمة خدمةجيدة
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دامه إل م فالتواصكككككككل المسكككككككتمر والمنكككككككتظم مكككككككع العمكككككككالء يم كككككككن اسكككككككتخ…االجتمكككككككاعي
 كم ياس لمدى رضاهم وث تهم في المؤسسة وفي الخدمات التي ت دمها.

بككككككائنم وطلككككككك باالعتككككككذار عككككككن حككككككدوث المشكككككك لة والتعبيككككككر عككككككن  • االهتمككككككام بشكككككك اوى ال ا
هم وشككككرح اإلجكككككراءات التكككككي وا ام مككككن خكككككالل حسكككككن اإلصككككغاء إلكككككى شككككك االهتمككككام بحلهككككك

بككككككون سككككككيتم اتخاطهككككككا لمعالجككككككة هككككككذه الشكككككك اوى. وفككككككي انخيككككككرم ت ككككككديم ال شكككككك ر إلككككككى ال ا
وتيجككككككككة قيامككككككككه بعككككككككرض الشكككككككك وى. وعلككككككككى اعتبككككككككار  نا  للككككككككب ال بككككككككائن ال يت ككككككككدمون 
بالشكككك وىم ينبغككككي علككككى المؤسسككككة تشككككجيعهم علككككى ت ككككديمها مككككن خككككالل وضككككع سككككجل 

 انخضر. الرقم استعمال الش اوى  و
مككككككة  • بككككككائن حككككككول مسككككككتوى جككككككواة الخدمككككككة الم دا وإجككككككراء اسككككككتطالعات مسككككككتمرة آلراء ال ا

االعتماايكككككةم االسكككككتجابةم الملموسكككككيةم التعكككككاطف و مكككككان( وت يكككككيمهم لهكككككام  لهكككككم )جاوكككككب
إلاخكككككككال التحسكككككككينات المسكككككككتمرة علكككككككى خكككككككدمات المؤسسكككككككةم وبالتكككككككالي كسكككككككب رضكككككككى 

 ووالء ال بائن.
المتابعككككككة الدائمككككككة للعمككككككالء:  ن تكككككككون علككككككى اتاككككككال بهككككككم وتسككككككمل عككككككنهم باسككككككتمرار  •

نعيككككككاام فيجككككككب  ن تجعككككككل وتخبككككككرهم اائمككككككًا ب ككككككل جديككككككد وتبعككككككث لهككككككم بالهككككككدايا فككككككي ا
 العمالء باستمرار يشعرون بك.

 .تقييم جودة الخدمةسابعًا: 
مككككككا يجعككككككل ت يككككككيم جككككككواة الخدمككككككة  مككككككرًا صككككككعبا هككككككي االختالفككككككات بككككككين المؤسسككككككات  إنه 

الخدميكككككككةم  ي  وكككككككه ال يوجككككككككد هنكككككككاك مجموعككككككككة واحكككككككدة مككككككككن العوامكككككككل التككككككككي يم كككككككن اعتبارهككككككككا 
كمعككككككايير محككككككداة لت يككككككيم جككككككواة الخدمككككككةم فالخككككككدمات الترفيهيككككككة والخككككككدمات الماليككككككة والتعليميككككككة 

اة الل معككككايير عديككككدة ومتنوعككككةم وينظككككر عككككامككككن خكككك جميعهككككاوالخككككدمات الاككككحية يح ككككم عليهككككا 
ي وظككككككرم إحككككككداهما ااخليككككككة تعبككككككر عككككككن موقككككككف اإلاارة هتككككككإلككككككى ت يككككككيم جككككككواة الخدمككككككة مككككككن وج

ومكككككككدى الت امهكككككككا بالمواصكككككككفات التكككككككي صكككككككممت الخدمكككككككة علكككككككى  ساسكككككككهام  مكككككككا وجهكككككككة النظكككككككر 
الخارجيككككة فترككككك  علككككى جككككواة الخدمككككة المدركككككة مككككن طككككرى المسككككتهلكم وعلككككى اعتبككككار المفهككككوم 

تسككككوي ي الحككككديث الككككذي يرككككك  علككككى التوجككككه بالمسككككتهلك بمعرفككككة حاجاتككككهم فككككحن ت يككككيم الجككككواة ال
ي كككككككككوم علكككككككككى  سكككككككككاس مكككككككككدى إاراك المسكككككككككتهلك لككككككككك ااء الفعلكككككككككي للخدمكككككككككة  ي جكككككككككواة الخدمكككككككككة 
المدرككككككةم وسكككككنذكر فيمكككككا يلكككككي انسكككككباو التكككككي تجعكككككل ت يكككككيم جكككككواة الخدمكككككة مكككككن انحسكككككن  ن 

 : (70: 2007)وور الدينم  ي ون من وجية وظر العميل
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قكككككد ال ي كككككون لكككككدى المؤسسكككككة معرفكككككة بالمعكككككايير والمؤشكككككرات التكككككي يحكككككداها المسكككككتهلكون  .1
الختيككككار الخدمككككةم وووايككككا الشككككراء لككككديهمم  و حتككككى انهميككككة النسككككبية التككككي يولووهككككا لكككككل 

 معيار في ت ييم جواة الخدمة الم دمة.
المسكككككتهلك  قكككككد تخطكككككم إاارة المؤسسكككككة فكككككي معرفكككككة انسكككككاليب التكككككي يكككككدرك مكككككن خاللهكككككا .2

 انااء الفعلي للخدمة.
قكككككد ال تعكككككرى المؤسسكككككة الخدميكككككة بح ي كككككة  ن حاجكككككات المسكككككتهلكين وتوقعكككككاتهم تتطكككككور  .3

م  و مككككككككن طككككككككرى اسككككككككتجابة للتطككككككككور فككككككككي الخككككككككدمات الم دمككككككككة مككككككككن المؤسسككككككككة وفسككككككككياً 
 للمستهلك. مؤسسات منافسةم وهو ما يجعلها تعت د  ن ما ت دمه يعتبر مناسباً 

لككككككككن س إم اوياتهككككككككا تحديككككككككد حاجككككككككات المسككككككككتهلكينم  وظككككككككراً  قككككككككد ال تسككككككككتطيع المؤسسككككككككة .4
ومعرفكككككة توقعكككككاتهم  و ت يكككككيم مسكككككتوى الرضكككككا لكككككديهمم وبالتكككككالي عكككككدم ال كككككدرة علكككككى تحديكككككد 

 مستوى الجواة في خدماتها.
لكككككل انسككككباو السككككاب ة الككككذكر تعتبككككر المعككككايير الوحيككككدة التككككي يعتمككككد عليهككككا فككككي ت يككككيم 
جكككككواة الخدمكككككة هككككككي تلكككككك التكككككي يحككككككداها المسكككككتهلك بنفسككككككهم حيكككككث تكككككم تحديككككككد مجموعكككككة مككككككن 

 وهككككي علككككى النحككككوالمعككككايير يلجككككم إليهككككا المسككككتهلك للح ككككم علككككى جككككواة الخدمككككة الم دمككككة إليككككهم 
  :التالي

: وتشكككير إلكككى إم اويكككة تكككوفر الخدمكككة الزمـــان والمكـــانمـــد  تـــوفر الخدمـــة مـــن حيـــث  .1
فكككككي الم كككككان وال مكككككان المطلكككككوبين مكككككن قبكككككل المسكككككتهلكينم فك يكككككر مكككككنهم ي يمكككككون جكككككواة 
الخدمككككة وفككككق هككككذا المعيككككارم باإلضككككافة إلككككى طلككككك فككككحن سككككهولة الوصككككول إلككككى الخدمككككة 
تعكككككككد معيكككككككار مهمكككككككا فكككككككي جكككككككواة الخدمكككككككة نوهكككككككا تعنكككككككي المالءمكككككككة والراحكككككككة بالنسكككككككبة 

   .(444: 2009)الضمورم  هلكللمست
: ويع ككككس طلككككك بالدرجككككة انولككككى خلككككو المعككككامالت مككككع المؤسسككككة الخدميككككة مككككن األمــــان .2

م  ي  وهكككككا تسكككككتخدم كمؤشكككككر يعبكككككر عكككككن (94: 2006)المحيكككككاويم  الشكككككك والمخكككككاطر
ارجككككة الشككككعور بانمككككان وال  ككككة فككككي الخدمككككة الم دمككككة ومككككن ي ككككوم بت ككككديمهام  ي يتعلككككق 

مكككككن م كككككدمها  لنتكككككائج تل كككككي الخدمكككككة مكككككن هكككككذه المؤسسكككككة  وبمكككككدى المخكككككاطر المدرككككككة 
 و كالهمككككككام وم ككككككال طلككككككك ارجككككككة انمككككككان المترتبككككككة علككككككى قيككككككام المسككككككتهلك باسككككككتئجار 

 ش ة في فندق ما.
: وتتعلككككككق ب فككككككاءة وجككككككدارة ال ككككككائمين علككككككى ت ككككككديم الخككككككدماتم مككككككن الكفــــــاءة والجــــــدارة .3

ن  ااء مهككككككككامهم حيككككككككث المهككككككككارات وال ككككككككدرات التحليليككككككككة والمعرفككككككككة التككككككككي تم ككككككككنهم مكككككككك
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بالشككككك ل انم كككككلم وفكككككي حالكككككة التعامكككككل مكككككع م كككككدم الخدمكككككة نول مكككككرةم فكككككحن المسكككككتهلك 
عكككككااة مكككككا يلجكككككم إلكككككى م كككككل هكككككذه المعكككككايير والشكككككهااات العلميكككككة وماكككككاارها والخبكككككرات 
العلميكككككككةم ف كككككككد يفضكككككككل بعكككككككس المسكككككككتهلكون تل كككككككي خكككككككدماتهم مكككككككن ماكككككككاار معتمكككككككدة 

  .(445: 2009)الضمورم  ورسمية
وتعنكككككككي مككككككككدى االلتككككككك ام بالمواعيكككككككد التككككككككي ت كككككككدمها المؤسسكككككككة الخدميككككككككة : المصـــــــداقية .4

للمسككككككتهلكين فيمككككككا يخككككككس الخككككككدمات الم دمككككككة وتحسككككككينهام وممككككككا يترتككككككب عليككككككه ث ككككككة 
م كمكككككككا  وهكككككككا تعنكككككككي ارجكككككككة ال  كككككككة بم كككككككدم الخدمكككككككة (94: 2006)المحيكككككككاويم متباالكككككككة 

 ومدى الت امه بوعده.
المرافق والتسكككككهيالت الماايكككككة : وهكككككي الكككككدليل المكككككااي للخدمكككككةم ككككككالجوا ـــــو الملموســـــة .5

)اآلالت والمعككككككدات وانفككككككراا ووسككككككائل االتاككككككال ومالبككككككس م ككككككدمي الخدمككككككة(م وكافكككككككة 
عناصكككككر البيئكككككة الماايكككككة التكككككي ت كككككدم الخدمكككككة مكككككن خاللهكككككا  و التكككككي ترشكككككد المسكككككتهلك 

  .(209: 2008)العالق و الطائيم  إلى الخدمة
ــــة .6 تسككككم االحتككككرام واآلااو و ن ي: وتعنككككي  ن ي ككككون م ككككدم الخدمككككة علككككى قككككدر مككككن اللباق

ع المسككككككتهلكينم فهككككككذا الجاوككككككب يشككككككير إلككككككى الاككككككداقة واالحتككككككرام مككككككبالمعاملككككككة الوايككككككة 
 . (95: 2006)المحياويم  والوا بين م دم الخدمة والمستهلك

 .تطوير ثقافة جودة الخدمةثامنا : 
و خيكككككككرًا علككككككككى وشككككككككر ث افككككككككة  والً  ضكككككككمان وجككككككككاح تطبيككككككككق معكككككككايير الجككككككككواة يعتمككككككككد  إنه 

الجكككككواة بكككككين العكككككاملين وتككككككريس مباائهكككككا كفككككككر وممارسكككككةم والبكككككد  ن تعمكككككل االاارات والهيئكككككات 
الح وميككككة خاصككككة فككككي المراحككككل االولككككى مككككن تطبيككككق بككككرامج الجككككواة علككككى رفككككع مسككككتوى الككككوعي 

 للعاملين فيها بمهمية الجواة. 

محفككككك ة ت ككككككوم علكككككى الفهكككككم الجيككككككد فكككككالتطبيق الفعكككككال للجككككككواة يحتكككككا  الكككككى بيئككككككة ث افيكككككة 
سكككككككاليب الجكككككككواة الشكككككككاملة وقكككككككابليتهم للتفاعكككككككل  الح ي يكككككككة لجميكككككككع العكككككككاملين بجكككككككدوى  وال ناعكككككككة

سكككككلوو  و طري ككككككة عمكككككل مككككككالم ت كككككوم علككككككى  والتجديكككككدم فمسكككككاليب الجككككككواة ال يم كككككن  ن تاككككككب  
اة ث افكككككة تع كككككس قناعكككككة والت امكككككًا ح ي يكككككين مكككككن قبكككككل الجميكككككعم فمكككككن هكككككذا المنطلكككككق تعتبكككككر الجكككككو 

فهكككم وإاراك وسكككلوك طاتكككي يعككك ز برقابكككة طاتيكككة تتكككرجم الكككى سكككلوك يكككوميم وهكككذا يعتمكككد إلكككى حككككد 
كبيككككر علككككى تفاعككككل ال يككككااات اإلااريككككة ومككككدى حماسككككها وقككككدرتها فككككي تكككككريس ث افككككة الجككككواة فككككي 
المنظمكككككة ووشكككككرها بكككككين العكككككاملينم فكككككاإلاارة العليكككككا ت كككككوم بكككككدور قيكككككااي تكككككوجيهي هكككككام وتسكككككتطيع 

ومكككككات السكككككلطة والمسكككككئولية تنسكككككيق الجهكككككوا وتوحيكككككدها وحكككككو ترسكككككي  ث افكككككة بمكككككا تمتلككككككه مكككككن م 
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الجككككككواة الشككككككاملة بككككككين العككككككاملينم وممككككككا يرسكككككك  مفهككككككوم الجككككككواة ويجعككككككل مباائهككككككا فككككككي متنككككككاول 
الجميكككككككككعم توزيكككككككككع الكتيبكككككككككات والمنشكككككككككورات وككككككككككذلك إقامكككككككككة المحاضكككككككككرات والنكككككككككدوات المتعل كككككككككة 

  .(2011)المرشدم  بالجواة الشاملة وتطبي اتها
المنظمة ت يم ث افتها انسكككاسكككية بشككك ل اوريم وتتابع  يتضككك  لنا  نه ( 7من الشككك ل رقم )و 

تطور االتجككاهككاتم وللبككدء بككال يم المرلوبككة ل  ككافككة الجواةم يجككب  ن و وم  واًل بمراجعككة رسككككككككككككككككالككة 
المنظمة ومتطلبات المنافسكككككككة السكككككككوقيةم و ك ر خطوة حاسكككككككمة في هذه العملية هي تحديد العمل 

لالق الفجوات ال  افية. لذا يجب  ن تحدا انعمال التاككككحيحية بعناية واقةم ويم ن المناسككككب إل
  :(Bubshait , 2000, p. 21)  ن تتضمن هذه انعمال

 ت ديم التدريب المناسب للعمال. . 1

 تطوير وظام مناسب للحواف . . 2

 تطوير سياسة الت دير والم افآت. . 3

 االست طاو المناسب. . 4

  و تغيير سياسة الجواة و هدافها ورسالتها.تطوير  .5
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 إطار مقترح لتقييم وتطوير ثقافة الجودة في المنظمة (7) رقم الشكل

 
 (Bubshait , 2000, p. 21)المادر: 

 :المبحث الثا يملخص 
بالنسككككككبة للمؤسسككككككة والمنافسككككككة  هميككككككة جككككككواة الخدمككككككة المبحككككككث ال ككككككاوي اسككككككتعرض 

 تحديكككككدالعالميكككككة وحمايكككككة المسكككككتهلك والكككككرب  والمحافظكككككة علكككككى العمكككككالء وازايكككككاا المنافسكككككةم و 
 إلكككككى وتطككككرق  بعككككاا جككككواة الخدمككككة م كككككل االعتماايككككة والملموسككككية و االسكككككتجابة والتعككككاطفم 

ت يكككككيم جكككككواة الخدمكككككة وهكككككي مكككككدى تكككككوفر الخدمكككككة مكككككن  وخطكككككوات تح يكككككق جكككككواة الخدمكككككة م 
 مكككككان والم كككككان باإلضكككككافة إلكككككى انمكككككان والكفكككككاءة والجكككككدارة والماكككككداقية والجواوكككككب حيكككككث ال

إلككككى تطككككوير ث افككككة جككككواة الخدمككككة مككككن حيككككث ت ككككديم  االوت ككككالالملموسككككة واللباقككككةم و خيككككرًا تككككم 
التككككككدريب المناسككككككب للعمككككككال وتطككككككوير وظككككككام مناسككككككب للحككككككواف  و تطككككككوير سياسككككككة الت ككككككدير 

ر  و تغييكككككككككككر سياسكككككككككككة الجكككككككككككواة و هكككككككككككدافها والم افكككككككككككآت واالسكككككككككككت طاو المناسكككككككككككب وتطكككككككككككوي
 ورسالتها.

 

مراجعةأهدافورس لة

 وسي س تالجودةفيالمنظمة

تحديدالقيمالثق فيةالمرغوبة

 فيالمنظمة
تقييمقيمثق فةالجودة

 الس ئدة

تحديدالفجوةبينالقيم

 المرغوبةوالس ئدة

اختب رالفرضي ت

 منأجلالتحسين

 تج هل

 المن سبتحديدالعملالتصحيحي

 تنفيذالعملالتصحيحي

 استمر

هلالفجوة

 ه مة
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 المبحث الثالث: المؤسسات األهلية
 المقدمة:

لعبكككككت المنظمكككككات انهليكككككة الفلسكككككطينية اورا  ساسكككككيا فكككككي تع يككككك  صكككككموا المكككككواطن 
الفلسككككككككطيني فككككككككي مواجهككككككككة سياسككككككككات المحتككككككككل المتعاقبككككككككة قبككككككككل إوشككككككككاء السككككككككلطة الوطنيككككككككة 

والح وقيكككككككككةم وفكككككككككي الم ابكككككككككل عاوكككككككككت هكككككككككذه  الفلسكككككككككطينية مكككككككككن خكككككككككالل خكككككككككدماتها اإللاثيكككككككككة
المنظمككككككات مككككككن ال يككككككوا والعراقيككككككل التككككككي  وجككككككدها االحككككككتالل للحككككككد مككككككن وجواهككككككا ووشككككككاطها 

وب  يككككككر مككككككن الجهككككككوا ال يككككككام برسككككككالتها فككككككي تع يكككككك  الاككككككموا  اسككككككتطاعتالم ككككككاوم إال  وهككككككا 
وتعتبككككككككر  اليوميكككككككة لح ككككككككوق الشكككككككعب الفلسككككككككطيني. وفضككككككك  ممارسككككككككات المحتكككككككل واوتهاكاتككككككككه

المجتمككككككع انهلككككككي الفلسككككككطيني علككككككى وجككككككه الخاككككككوصم حالككككككة فريككككككدة مككككككن ووعهككككككام حالككككككة 
حيكككككككث تطكككككككور عملهكككككككا فكككككككي ظكككككككل االحكككككككتالل وفكككككككي ليكككككككاو الدولكككككككة ومؤسسكككككككاتها الخدميكككككككة 
والتنمويككككككةم حيككككككث لعبكككككككت المؤسسككككككات انهليككككككة مكككككككن الناحيككككككة الموضككككككوعية اور مؤسسكككككككات 

الوصككككول إلككككى واسككككتطاعت  مالدولككككة فككككي ليككككاو الدولككككةم مككككن تعلككككيم وصككككحة وإلاثككككة وتنميككككة
كجكككككك ء مككككككن وضككككككال الفلسككككككطينيين وم ككككككاومتهم لالحككككككتاللم ليشككككككمل  احتياجككككككًام ك ككككككر الفئككككككات 

ول كككككككد  انسكككككككرى والكككككككدفا  عككككككن ح كككككككوق اإلوسكككككككان.اورهككككككا ت كككككككديم خكككككككدمات  خككككككرى كالعنايكككككككة ب
اسككككككتطا  المجتمككككككع الفلسككككككطيني تشكككككك يل الهيئككككككات والمؤسسككككككات والتجمعككككككات المدويككككككة التككككككي 

فكككككهم كمكككككا اسكككككتطا  المجتمكككككع الفلسكككككطيني فكككككي الضكككككفة م نتكككككه مكككككن التعبيكككككر عكككككن وفسكككككه و هدا
وال طكككككا  تشككككك يل شكككككب ات اجتماعيكككككة وسياسكككككية عديكككككدة ومتنوعكككككة بمختلكككككف المجكككككاالت مكككككن 

إلككككككى التعبيككككككر السياسككككككي.  التعلككككككيم العككككككالي إلككككككى الخككككككدمات الاككككككحية واالجتماعيككككككة وصككككككوالً 
تلككككككككك المؤسسككككككككات فتحككككككككت المجككككككككاالت  مككككككككام انفككككككككراا للمسككككككككاهمة واالوخككككككككراط فككككككككي العمككككككككل 

جتمكككككككاعي الجمكككككككاعيم كمكككككككا سكككككككاهمت وبشككككككك ل مباشكككككككر فكككككككي تنميكككككككة قطاعكككككككات المجتمكككككككع اال
  .(4: 2005)إبراهيمم  الفلسطيني المختلفة

وعلكككككى الكككككرلم مكككككن الطكككككابع اإللكككككاثي الكككككذي قامكككككت بكككككه المؤسسكككككات انهليكككككةم إال  ن 
عككككككككك زًا لاكككككككككموا  بنكككككككككاء الشكككككككككعب ًا لالحكككككككككتالل ومُ بامتيكككككككككازم م اومككككككككك اورهكككككككككا ككككككككككان سياسكككككككككياً 

 رضككككهم. وقككككد امتككككد هككككذا الككككدور فككككي ليككككاو  و تغييككككب مؤسسككككات الدولككككةم الفلسككككطيني فككككوق 
سياسككككية تبككككدو فككككي  حيككككان ك يككككرة بعيككككدة  اراً ز عككككدة مككككن المجتمككككع المككككدوي  او إلككككى لعككككب رمككككو 

  .(2011)يووسم  عن اختااص عملها انهلي
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وفككككي هكككككذا الفاككككل سكككككوى يسكككككتعرض الباحككككث تعريكككككة منظمككككات المجتمكككككع المكككككدوي 
و هكككككككدافها ووظائفهكككككككا والمؤسسكككككككات انهليكككككككة فكككككككي فلسكككككككطين وتعريكككككككة المؤسسكككككككات انهليكككككككة 

 ووشمة المؤسسات انهلية في فلسطين ووبذة عن اتحاا لجان العمل الاحي.

 .مفهوم منظمات المجتمع المد يأواًل: 
شككككككهدت الع ككككككوا ال ليلككككككة الماضككككككية بككككككروز العديككككككد مككككككن الماككككككطلحات الجديككككككدة طات 

فكككككككي العكككككككالم عامكككككككةم وفكككككككي منط تنكككككككا الداللكككككككة علكككككككى قكككككككاموس الفككككككككر والسياسكككككككة والمجتمكككككككع 
العربيكككككة خاصكككككةم ورلكككككم االختالفكككككات والخالفكككككات الك يكككككرة بكككككين  واكككككار هكككككذه الماكككككطلحات 
ومعارضككككككيهام ورلككككككم التفسككككككيرات والتفسككككككيرات المضككككككااة للعديككككككد مككككككن الماككككككطلحاتم إال  ن 

فكككككي  وسكككككاط العكككككاملين فكككككي ح كككككل   حكككككد  هكككككم هكككككذه الماكككككطلحات و شكككككدها اسكككككتمرارية وبكككككروزاً 
سياسكككككة المحليكككككة يتم كككككل فكككككي ماكككككطل  المجتمكككككع المكككككدوي الحكككككديثم ومكككككا يراف كككككه المجتمكككككع وال

مكككن منظمككككات للمجتمككككع المككككدوي فكككي كككككل قطككككر عربككككي علكككى حككككدةم ومككككن ضككككمنها فلسككككطينم 
حيكككككث يعتبكككككر المجتمكككككع الفلسكككككطيني تحديكككككدا حالكككككة خاصكككككة تككككككاا تككككككون وحيكككككدة مكككككن ووعهكككككا 

 في العالم المعاصر.
فككككككي العاككككككر الحككككككديث خاصككككككةم  لككككككيس مككككككن السككككككهل االاعككككككاء  ن جميككككككع المفكككككككرين

 ككككككال ينظككككككرون إلككككككى مفهككككككوم منظمككككككات المجتمككككككع المككككككدوي وظككككككرة موحككككككدةم وهككككككذا وفككككككس مككككككا يُ 
مككككككن  ومككككككاط  ومطككككككاً  يضككككككا عنككككككد تعريككككككة هككككككذه المنظمككككككاتم ف ككككككد يم ككككككل المجتمككككككع المككككككدوي 

التنظككككككككككيم االجتمككككككككككاعي والسياسككككككككككي وال  ككككككككككافيم وتم ككككككككككل هككككككككككذه التنظيمككككككككككات فككككككككككي مختلككككككككككف 
بالنسككككبة إلككككى المجتمككككع تجككككاه كككككل سككككلطة قائمككككةم فهككككو مسككككتوياتها وسككككائط تعبيككككر ومعارضككككة 

إطن مجمككككككككككل البنككككككككككى والتنظيمككككككككككات والمؤسسككككككككككات التككككككككككي تم ككككككككككل مرتككككككككككك  الحيككككككككككاة الرم يككككككككككة 
واالجتماعيككككككة والسياسككككككية واالقتاككككككاايةم التككككككي ال تخضككككككع مباشككككككرة لهيمنككككككة السككككككلطةم حيككككككث 

ئمككككًا االفككككرا طاتككككه وابداعاتككككهم ف مككككة ا إوككككه هككككام  يضككككيق ويتسككككع بحسككككب السككككياقم ينككككتج فيككككه
هكككككوام  مكككككن الحاكككككاوة الفرايكككككة والجماعيكككككة ومسكككككافات تفاكككككل بكككككين المسكككككتوى االجتمكككككاعي 
 والمسككككككككتوى السياسككككككككيم إن هككككككككذه الهككككككككوام  هككككككككي التككككككككي يم ككككككككن تسككككككككميتها مجتمًعككككككككا مككككككككدوًيا

  .(32: 2008)الابيحيم 

وُتعككككككرى انمككككككم المتحككككككدة المجتمككككككع المككككككدوي بموككككككه يشككككككير إلككككككى رابطككككككات المككككككواطنين  
ئهم و عمكككككككككالهم " التكككككككككي ينضكككككككككمون إليهكككككككككا طوًعكككككككككا لطكككككككككرح خكككككككككار  وطكككككككككاق  سكككككككككرهم و صكككككككككدقا

ماكككككالحهم و فككككككارهم و يكككككديولوجياتهمم وهكككككو ال يشكككككمل النشكككككاط الكككككذي يح كككككق ربًحكككككا "ال طكككككا  
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الخكككككاص"  و الح كككككم "ال طكككككا  العكككككام" ويتسكككككم بمهميكككككة خاصكككككة بالنسكككككبة ل مكككككم المتحكككككدة ككككككل 
سكككككككائية  و مكككككككن المنظمكككككككات الجماهيريكككككككة مكككككككن قبيكككككككل منظمكككككككات الفالحكككككككين  و المنظمكككككككات الن

منظمكككككككات المت اعكككككككدين" وو ابكككككككات العمكككككككالم والرابطكككككككات المهنيكككككككةم والحرككككككككات االجتماعيكككككككةم 
والمنظمككككككككات الدينيككككككككة والروحيككككككككةم والمنظمككككككككات انكاايميككككككككةم والمنظمككككككككات ليككككككككر الح وميككككككككة 

  .(30: 2016)هللوم  التي تبغي المنفعة العامة

بموهكككككككككككككا " مجموعكككككككككككككة مكككككككككككككن  (15: 2012) وآخكككككككككككككرون العكككككككككككككالولم وقكككككككككككككد عرفهكككككككككككككا 
التنظيمكككككات المسكككككت لة ليكككككر الربحيكككككةم التكككككي تمككككك  المجكككككال العكككككام مكككككا بكككككين انسكككككرة والدولكككككةم 
وتنشكككككم بكككككحرااة حكككككرة نفكككككرااه لتح يكككككق ماكككككال   فرااهكككككا  و ماكككككال  المجتمكككككع ضكككككمن عالقكككككة 
تعاوويكككككككة وتكامليكككككككة ورقابيكككككككة ومدافعكككككككة مكككككككع الدولكككككككة وال طكككككككا  الخكككككككاصم فكككككككي إطكككككككار ال كككككككيم 

 دة التي تراعي خاوصية ث افة مجتمعاتها".وانخالق الحمي

و مكككككككككا ال كككككككككاوون الكككككككككدولي فعرفهكككككككككا علكككككككككى  وهكككككككككا "مجموعكككككككككة واسكككككككككعة النطكككككككككاق مكككككككككن 
المنظمكككككككات ليكككككككر الح وميكككككككةم والمنظمكككككككات ليكككككككر الربحيكككككككة التكككككككي لهكككككككا وجكككككككوا فكككككككي الحيكككككككاة 
العامككككككةم وتككككككنهس بعككككككبء التعبيككككككر عككككككن اهتمامككككككات وقككككككيم  عضككككككائها  و اآلخككككككرين اسككككككتناًاا 

)هللكككككككوم  قيكككككككة  و ث افيكككككككة  و سياسكككككككية  و علميكككككككة  و اينيكككككككة  و خيريكككككككة"إلكككككككى اعتبكككككككارات  خال
2016 :31).  

ـــع المـــد ي ـــرف الباحـــث منظمـــات المجتم ـــات الســـابقة يع علكككى  وهكككا  ومـــن التعريف
" مجتمكككككككع مسكككككككت ل إلكككككككى حكككككككد كبيكككككككر عكككككككن إشكككككككراى الدولكككككككة المباشكككككككرم تتميككككككك  باالسكككككككت اللية 

والعمككككككل التطككككككوعي وتنشككككككم لتح يككككككق  والتنظككككككيم التل ككككككائي وروح المبككككككاارة الفرايككككككة والجماعيككككككة
ماكككككككال   فرااهكككككككا  و لت كككككككديم خكككككككدمات للمكككككككواطنين  و لممارسكككككككة  وشكككككككطة إوسكككككككاوية متنوعكككككككةم 
وتلتكككككك م فككككككي وجواهككككككا ووشككككككاطها ب ككككككيم ومعككككككايير االحتككككككرام والتراضككككككي والتسككككككام  والمشككككككاركة 

 واإلاارة السلمية للتنو  واالختالى.

 :المد ي المجتمع منظمات تسميات

المفهككككوم ف كككككد اختلفككككت تسكككككمياته بككككاختالى وجهكككككات النظككككر المختلفكككككة بسككككبب حداثكككككة 
لكككككذا وعككككككرض فيمككككككا يلككككككي بعكككككس التسككككككميات المتداولككككككة لهككككككذا الماكككككطل  وهككككككي علككككككى النحككككككو 

 : (19-18: 2012)العالولم وآخرونم  التالي

: لككككم يميكككك  العديككككد مككككن البككككاح ين بككككين المجتمككككع المككككدوي والمجتمككككع المجتمــــع األهلــــي .1
  بكككككين المفهكككككومين حيككككككث اعتبكككككروا  ن المجتمكككككع انهلككككككي انهلكككككيم ولككككككن بعضكككككهم ميكككككك
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يشككككككمل المنظمككككككات اإلرثيككككككةم بينمككككككا المجتمككككككع المككككككدوي ال يشككككككملهام وطهككككككب الليبراليككككككون 
والعلمككككككاويون إلككككككى اعتبككككككار المنظمككككككات الدينيككككككة منظمككككككات إرثيككككككةم بينمككككككا فضككككككل بعككككككس 
رواا الفكككككككر اإلسككككككالمي تسككككككمية المجتمككككككع المككككككدوي بككككككالمجتمع انهلككككككي حتككككككى يخرجككككككوا 

الجككككدل الككككذي  قامككككه الغككككرو حككككول مفهككككوم المدويككككة والككككذي وضككككع ضككككد الكهنوتيككككة  مككككن
يكككككا فككككككر اإلسكككككالمي هكككككو مجتمكككككع لكككككيس كهنوتوالدينيكككككةم بينمكككككا المجتمكككككع المكككككدوي فكككككي ال

 ولكنه يلت م بانصول الدينية.
ـــــة .2 ـــــر حكومي ـــــات غي : الكككككبعس ي اكككككد بهكككككا جميكككككع منظمكككككات المجتمكككككع المكككككدوي منظم

يككككة  و انهليككككةم لكككككن يب ككككى المسككككمى ليككككر اقيككككق والك يككككر ي اككككد بهككككا الجمعيككككات الخير 
نوككككككه يشككككككمل جميككككككع ال طاعككككككات ليككككككر الح وميككككككة وهككككككي منظمككككككات المجتمككككككع المككككككدوي 

 وال طا  الخاص.
: وهككككي شككككبيه بمسككككمى المنظمككككات ليككككر الح وميككككة الجهــــات الفاعلــــة غيــــر الحكوميــــة .3

ال طكككككا  الخكككككاص مكككككن منظمكككككات المجتمكككككع المكككككدويم كمكككككا  ن  اً ضكككككوهكككككي ال تسكككككت ني  ي
الماككككطل  قككككد يشككككمل بعككككس الشخاككككيات المجتمعيككككة البككككارزة التككككي لككككيس لهككككا طبيعككككة 

 تنظيمية.
ـــــــة .4 ـــــــر ربحي ـــــــات غي : ي اكككككككد بهكككككككا الك يكككككككرون منظمكككككككات المجتمكككككككع المكككككككدوي  و منظم

الجمعيكككككككات الخيريكككككككة  و انهليكككككككةم لككككككككن المسكككككككمى ال يسكككككككت ني ال طكككككككا  الح كككككككومي نن 
 ا  الح ومي هو قطا  لير ربحي.ال ط

: وهكككككي منظمكككككات المجتمكككككع المكككككدوي ال ائمكككككة بشككككك ل  ساسكككككي علكككككى القطـــــاع التطـــــوعي .5
مبكككككككككد  التطكككككككككو  وليكككككككككر السكككككككككاعية للكككككككككرب م لككككككككككن هكككككككككذا المفهكككككككككوم ال يسكككككككككت ني بعكككككككككس 
المؤسسككككككات التطوعيككككككة التابعككككككة للح ومككككككة م ككككككل المجككككككالس البلديككككككة التككككككي ال يت اضككككككى 

 الهم باست ناء رئيس البلدية. عضاؤها في الغالب رواتب على  عم
: وهككككي بهككككا منظمككككات المجتمككككع المككككدوي ال ائمككككة بشكككك ل المنظمــــات الطوعيــــة الخاصــــة .6

سككككمى قككككد اسككككتدرك  ساسككككي علككككى مبككككد  التطككككو  وليككككر السككككاعية للككككرب م ولكككككن هككككذا المُ 
الخلككككككط الككككككذي ُوجككككككد فككككككي مسككككككمى ال طككككككا  التطككككككوعي باسككككككت نائه للمنظمككككككات التطوعيككككككة 

 الح ومية ب لمة الخاصة.

 .مفهوم المؤسسات األهليةثا يًا: 
تم كككككل المنظمكككككات انهليكككككة قكككككوة افكككككع جديكككككدة وسكككككبيًا علكككككى مسكككككتوي العمكككككل التنمكككككوي 
إلكككككككى جاوكككككككب الدولكككككككة وال طكككككككا  الخكككككككاص خاصكككككككة مكككككككع بدايكككككككة ثماوينكككككككات ال كككككككرن العشكككككككرينم 
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فمحاولككككة وضككككع تعريككككة للجمعيككككات انهليككككة يواجككككه صككككعوبات بالغككككة وطلككككك وظككككرًا للمككككداخل 
 .(2004)زعفانم وم بدراسة الجمعيات انهلية المتعداة التي ت 

ف ككككد عرفهككككا قككككاوون الجمعيككككات الخيريكككككة والهيئككككات انهليككككة الفلسككككطينية علككككى  وهكككككا " 
شخاكككككية معنويكككككة مسكككككت لة تنشكككككم بموجكككككب اتفكككككاق بكككككين عكككككدا ال ي كككككل عكككككن سكككككبعة  شكككككخاص 
لتح يكككككق  هكككككداى مشكككككروعة تهكككككم الاكككككال  العكككككام اون اسكككككتهداى جنكككككي الكككككرب  المكككككالي بهكككككدى 

)قكككككككككاوون الجمعيكككككككككات الخيريكككككككككة  مه بكككككككككين انعضكككككككككاء  و لتح يكككككككككق منفعكككككككككة شخاكككككككككية"اقتسكككككككككا
  .(2000والهيئات الفلسطينيةم 

فككككككت الشككككككب ة العربيككككككة للمنظمككككككات انهليككككككة المنظمككككككات انهليككككككة بموهككككككا " إطككككككار ره وعَ 
تنظيمكككككككي تطكككككككوعي ال يسكككككككتهدى الكككككككرب م يع كككككككس مبكككككككاارة مكككككككن مجموعكككككككة مكككككككن المكككككككواطنينم 

النفككككككع العككككككام للمجتمككككككعم  و قطككككككا  مسككككككتهدى منككككككه وهكككككككي لتح يككككككق  هككككككداى معينككككككة تح ككككككق 
 . (81: 2007)شاهين م مست لة طاتيًا وف ًا لل اوون 

كمكككككا تكككككم تعريكككككة المنظمكككككات انهليكككككة علكككككى  وهكككككا منظمكككككات مسكككككت لة عكككككن ككككككل مكككككن 
هكككككككا علكككككككى تع يككككككك  الماكككككككلحة العامكككككككة وخدمكككككككة هامُ الح ومكككككككة وقطكككككككا  انعمكككككككالم تتركككككككك  مَ 
   و خدمككككة ماككككال  مجموعككككة ضككككيا ة مككككن انفككككراام الاككككال  العككككامم بككككداًل مككككن تح يككككق الككككرب

نهكككككككا اسكككككككت الليتها مكككككككن رصكككككككد انااء الح كككككككومي ومناصكككككككرة إجكككككككراء التحسكككككككينات عليكككككككه.  وتم ا
وتسكككككتطيع المنظمكككككات ليكككككر الح وميكككككة التكككككي تحظكككككى بكككككاحترام ككككككل مكككككن الح ومكككككة وقطكككككا  
انعمكككككالم  ن تسككككككاعد فككككككي التوسكككككط فككككككي الن اعككككككات  و فككككككي إيجكككككاا حلككككككول حككككككول المخككككككاوى 

 . (3: 2012)وزارة الخارجية انمري يةم  ركةالمشت

ال  ربحية لير اجتماعية " مؤسكككسكككات يعرف الباحث المؤســســات األهلية على أ هاو 
تح يق  تهدى إلى التي الخاص ال طا  الرسككككميةم ومؤسككككسككككات الدولة بمؤسككككسككككات لها صككككلة
الحريات  من قوتها وتسكككككككككتمد  و المجموعات انفراا المؤسكككككككككسكككككككككات تلك بعمل وي وم الرب م

 الح وق  لحماية مدوي مجتمع إلقامة تسكككعى المؤسكككسكككات كاوت هذه سكككواء ل وسكككانم الطبيعية
 كانقليات بعينها مجموعة  و لحماية معينةم  و لخدمة  هداى واالقتاكككككككككاايةم السكككككككككياسكككككككككية

 باككككككككفة المواطنين على بالنفع تعوا عامة  و لخدمة  لراض والمعاقينم والنسككككككككاء وانطفال
 ووحو طلك. الف ر ومحاربة البيئة وال  افية وحماية الاحية المجاالت في كالعمل عامة

وبككككككككككذلك وجككككككككككد  ن تلككككككككككك المفككككككككككاهيم والتعريفككككككككككات بالمنظمككككككككككات ليككككككككككر الح وميككككككككككة  
)انهليكككككة( تختلكككككف فيمكككككا بينهكككككا اختالفكككككًا ثاوويكككككًا فكككككي المسكككككمياتم سكككككواء سكككككميت بالجمعيكككككات 
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وعيكككككككة  و الخيريكككككككة  و ليكككككككر انهليكككككككةم  و المنظمكككككككات ليكككككككر الح وميكككككككةم  و المنظمكككككككات التط
وعلكككككى الكككككرلم مكككككن اخكككككتالى تلكككككك التسكككككميات فكككككحن الهكككككدى واحكككككد وهكككككو  ن  الربحيكككككة. إلككككك م

يتطكككككككو  مجمكككككككو  مكككككككن انفكككككككراا بكككككككبعس وقكككككككتهم لحكككككككل مشككككككك لة معينكككككككة اون ت اضكككككككي ربككككككك  
  مااي.

وتجكككككككاوز  غانهليكككككككة بلككككككك المنظمكككككككاتومكككككككن الجكككككككدير بالكككككككذكر  ن اخكككككككتالى تعريفكككككككات 
 يم ن إعااته إلى عدة عوامل:و  تمالكتابامرحلة التعرية في بعس 

 انهلية.  المنظماتاختالى مداخل تناول   .1
اخككككككككككككتالى انيككككككككككككديولوجيات الفكريككككككككككككة واوع اسككككككككككككاتها علككككككككككككى تنككككككككككككاول انكككككككككككككاايميين   .2

 انهلية.  المنظماتوالمهنيين لمفهوم 
اخكككككتالى  سكككككلوو عمكككككل المنظمكككككات انهليكككككة فكككككي الشكككككرق عكككككن  سكككككلوو العمكككككل فكككككي   .3

 الدول الغربية والذي يرجع إلى اضطراا مساحات الحريات. 
انهليكككككككككة وواقكككككككككع  للمنظمكككككككككاتوجكككككككككوا فجكككككككككوات تشكككككككككريعية بكككككككككين ال كككككككككواوين المنظمكككككككككة   .4

 الممارسة. 
 وجوا تداخل في مجاالت انوشطة الفعلية للجمعيات في  رض الواقع.  .5

 .خصائص المؤسسات األهليةًا: ثالث
تلعككككب الخاككككائس التككككي تميكككك  المؤسسككككات انهليككككة اورًا هامككككًا فككككي تحديككككد طبيعككككة اورهككككا عككككن 

  :(21: 2013)محموام  يلي ما الخاائس هذه  هم ومن المنظمات من ليرها

 و  مباشكرة خكدمات بت كديم تهكتم رسكمية تنظيمكات انهليكة والمؤسسكات الجمعيكات •
 االجتماعيكككككككككككة الرفاهيكككككككككككة وتح يكككككككككككق المجتمكككككككككككع احتياجكككككككككككات مباشكككككككككككرة إلشكككككككككككبا  ليكككككككككككر

 للمواطنين.
 االفكراا مكن لجماعكة التطوعيكة الجهكوا علكى انهليكة والمؤسسكات الجمعيكات ت كوم •

 و  العككام النظككام إطككار فككي اارتهككاإو  تنظيمهككا يتولككون  العامككة المهتمككين بالخدمككة
  .التطوعي االجتماعي العمل التي تنظم والتشريعات ال واوين

 السككوق  خككار  اجتماعيككة مؤسسككات انهليككة والمؤسسككات الجمعيككات تعككد •
  ساسكي كغكرض المكااي الكرب  إلكى تسكعى ال فهكي والتنكافسم لكذلك االقتاكااية

 .المواطنين احتياجات ت ابل الخدمات التي توفير على وحارها للوجوا
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 تشكريع حكق ولهكا لهكام انساسكي النظكام مكن سياسكتها تسكتمد فلسكفة مؤسسكة لككل •
 مكن  ك كر ويسكر سكهولة فكي انمكر اسكتل م طالمكا اللكوائ  وتعكديل هكذه اللكوائ 

 الح ومية. المؤسسات
 العموميكة الجمعيكة فكي مم لكة ال مكة مكن يبكد  انهليكة المؤسسكات التنظيمكي الهي كل •

 والفنكي ماإلااري  والجهكاز عنكهم المنب  كة واللجكان اإلاارة مجلكس سكلطة ثكم ككمعلى
  .الخدمات  ااء على ال ائم

 تبرعكات مكن تجمعكه مكا علكى تمويلهكا فكي انهليكة والمؤسسكات الجمعيكات تعتمكد •
 إلكى باإلضكافة انعضكاءم اشكتراكات مكن عليكه تحاكل مكا وهبكات ووصكايام وعلكى

 الح وميكة الهيئكات مكن اعكم علكى تحاكل وقكد بهكام التكي ت كوم الخكدمات عوائكد
 .اولية هيئات  ومن

 العامكة االجتماعيكة السياسكة إطكار فكي عملهكا الخاصكة المؤسسكات هكذه تمكارس •
 بح كم ممنوعكة نوهكا الطائفيكةم والاكراعات السياسكية عكن الت لبككات بعيكداً  للدولكة

 .والطائفية والمذهبية السياسية في الخالفات التدخل من ال اوون 
فكككككي خكككككدماتها و ك كككككر قكككككدرة علكككككى  تعكككككد الجمعيكككككات والمؤسسكككككات انهليكككككة  ك كككككر اوطالقكككككاً  •

ء التجكككككارو لتطكككككور العمكككككل بهكككككام وككككككذلك السكككككرعة فكككككي ت كككككديم االتجديكككككد واالبتككككككار واجكككككر 
 الخدمات والت ليل قدر اإلم ان من اإلجراءات اإلاارية الطويلة.

 .أهداف المؤسسات األهليةرابعًا: 
تمكككككككككارس المؤسسكككككككككات انهليكككككككككة وشكككككككككاطها فكككككككككي جميكككككككككع مجكككككككككاالت الخيكككككككككر واإلحسكككككككككان 

وتسكككككككعى جاهكككككككدة إلكككككككى تح يكككككككق تنميكككككككة  ,افكككككككل االجتمكككككككاعي وال  كككككككافي واإلبكككككككداعي والمهنكككككككيوالتك
وإلكككككى اعكككككم جهكككككوا الدولكككككة وخططهكككككا  ,اجتماعيكككككة فكككككي  وسكككككاط المجتمكككككع ب كككككل  شككككك اله و وواعكككككه

والعمككككككل علككككككى تككككككوفير  ,ر وانميككككككة والتخلككككككف ككككككفككككككي تح يككككككق التكافككككككل االجتمككككككاعي ومحاربككككككة الف
وفكككككي إطكككككار خطكككككة الدولكككككة وسياسكككككتها العامكككككة وبمكككككا  اإلم اويكككككة الماايكككككة بمكككككا يح كككككق تلكككككك الغايكككككة

يضكككككمن تضكككككافر الجهكككككد الرسكككككمي والشكككككعبي فكككككي تحسكككككين وضكككككع المجتمكككككع وتنميكككككة وإامكككككا  ككككككل 
واالعتمكككككاا علكككككى الكككككذات مكككككن خكككككالل  ,انفكككككراا للمسكككككاهمة فكككككي إحكككككداث التنميكككككة والرعايكككككة الشكككككاملة

منتجكككككة ال عالكككككة تكككككدريب واعكككككم الفئكككككات االجتماعيكككككة العاطلكككككة عكككككن العمكككككل وتحويلهكككككا إلكككككى وكككككواة 
المختلفكككككة  علكككككى المجتمكككككع ومكككككن طلكككككك تهكككككدى المؤسسكككككات للعمكككككل فكككككي المجكككككاالت االجتماعيكككككة 

  :(86: 2007) بو النارم  ومنها ما يلي
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 .المجتمع في والسياسية االجتماعية التغيرات إحداث في ةبفاعلي تساهم •
والخاصكككككة إوشكككككاء صكككككناايق خيريكككككة وترليكككككب انفكككككراا والمؤسسكككككات وال طاعكككككات العامكككككة  •

للمسككككككاهمة الن ديككككككة  و العينيككككككة قككككككدر المسككككككتطا  واعككككككم العمككككككل الخيككككككري والتنسككككككيق مككككككع 
 الجهات طات العالقة.

اإلسككككهام والتنسككككيق بككككين جهككككد الجمعيككككات والجهككككوا الرسككككمية والشككككعبية مككككن  جككككل رعايككككة  •
فكككككككككي ككككككككككل الجواوكككككككككب الماايكككككككككة  وانيتكككككككككام والمنككككككككككوبين ومسكككككككككاعدة الف كككككككككراء والمسكككككككككاكين

 والاحية.
وتككككوفير  اوككككى حككككد مككككن  الف يككككرةماإلسككككهام فككككي حككككل ك يككككر مككككن مشككككاكل انسككككر و  االهتمككككام •

 متطلبات الحياة الضرورية بالتنسيق مع الجهات طات العالقة.
المسككككككككاهمة فككككككككي حككككككككل الخالفككككككككات والن اعككككككككات ال ائمككككككككة بككككككككين  فككككككككراا المجتمككككككككع بككككككككالطرق  •

 .ال اوووية السليمة والتنسيق مع الجهات طات العالقة
 والتنفيككذ اإلاارة مسككئولية وتحمككل بحيككاتهمم المككواطنين لمشككاركة الفرصككة تتككي  •

  .المنظمات هذه لمشروعات وبرامج والتمويل
 واالجتماعيكة المدويكة الحيكاة فكي للمكواطنين الفاعلكة للشكراكة واسكعاً  مجكاالً  تعطكي •

 .واالقتاااية
 .المجتمع في الديم راطية تدعم •
 .الح ومة من الم دمة الخدمات في ال غرة تسد •

 .وظائ  المؤسسات األهليةخامسًا: 
  :(2012)موسىم  ومنها األهلية، المنظمات وظائ  مجموعة  لى اإلشارة يمكن
تككككككوفير الخككككككدماتم وهككككككي المهككككككام الت ليديككككككة التككككككي ا بككككككت علككككككى ال يككككككام بهككككككا المنظمككككككات  •

والتكككككي تتضكككككمن الجمعيكككككات والهيئكككككات الخيريكككككة  ع كككككوامليكككككر الح وميكككككة وانهليكككككة منكككككذ 
 والمنظمات لير الح ومية المتخااة.

تمتككككككع المؤسسككككككات انهليككككككة ب ككككككدرات فنيككككككة وت نيككككككة عاليككككككة تم نهككككككا مككككككن تككككككوفير ووعيككككككة  •
م بولككككة مككككن الخككككدماتم فضككككاًل عككككن قككككدرتها علككككى الوصككككول إلككككى الفئككككات انك ككككر حاجككككة 

هكككككذه المنظمكككككات جهكككككات  مهمكككككة ال سكككككيما فكككككي انريكككككاى والمنكككككاطق النائيكككككةم ف كككككد باتكككككت 
كككككككككل للعمكككككككككل كَ مُ لت كككككككككديم الخكككككككككدمات االجتماعيكككككككككة وتنفيكككككككككذ بكككككككككرامج التنميكككككككككة انخكككككككككرى كَ  ما

الح ككككوميم فهككككي ال تلغككككي اور الح ومككككة ب ككككدر مككككا تدعمككككهم وتسككككد الككككن س فيككككهم بفعككككل 
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ايناميتهككككا فككككي التحككككركم ال سككككيما فككككي المنككككاطق التككككي يضككككعف فيهككككا التواجككككد الح ككككومي 
 تهاء الاراعات وفي إلاثة ما بعد الكوارث.كما في  وضا  ما بعد او

المسككككككاهمة فككككككي العمليككككككة التنمويككككككة مككككككن خككككككالل ت ويككككككة وتم ككككككين المجتمعككككككات المحليككككككةم  •
وفكككككي هكككككذا المجكككككال لهكككككا اور فكككككي بنكككككاء ال كككككدرات وتنميكككككة المهكككككارات والتكككككدريب بمختلكككككف 
المجكككككككاالت التنمويكككككككة ككككككككالتخطيط االسكككككككتراتيجي وصكككككككيالة البكككككككرامج التنمويكككككككة وتنفيكككككككذها 

 يع المشاركة الشعبية فيها.وتوس
المسككككاهمة فككككي رسككككم السياسككككات والخطككككط العامككككة علككككى المسككككتويين الككككوطني والمحلككككيم  •

مكككككككن خكككككككالل اقتكككككككراح البكككككككدائل والتفكككككككاوض عليهكككككككا  و التكككككككمثير فكككككككي السياسكككككككات العامكككككككة 
 إلارا  هذه البدائل فيهام ولتح يق  هدافها.

 األهلية في فلسطين. المؤسسات شتة سادسًا: 

مككككككككككات انهليككككككككككة الفلسككككككككككطينية وعلككككككككككى مككككككككككدار تاريخهككككككككككا المعاصككككككككككر سككككككككككطرت المنظ
والحكككككككككككديث  اوارًا مختلفكككككككككككة ومتباينكككككككككككة اوسكككككككككككجمت مكككككككككككع الظكككككككككككروى وانوضكككككككككككا  السياسكككككككككككية 
واالقتاكككككااية التكككككي مكككككر بهكككككا المجتمكككككع الفلسكككككطيني ابتكككككداًء بفتكككككرة السكككككيطرة الع ماويكككككة علكككككى 

فتككككككككرة التواجككككككككد م ككككككككدرات الككككككككبالام ومككككككككرورًا باالسككككككككتعمار البريطككككككككاوي والاككككككككهيوويم وكككككككككذلك ب
انراوكككككي والماكككككري فكككككي الضكككككفة الغربيكككككة وقطكككككا  لككككك ةم وككككككان ل يكككككام السكككككلطة الفلسكككككطينية 

للعمكككككل انهلكككككي  م( انثكككككر فكككككي ظهكككككور مرحلكككككة جديكككككدة بمفكككككاهيم و اوار جديكككككدة1994عكككككام )
علككككككى  طككككككور المؤسسككككككات االهليككككككة فككككككي فلسككككككطينمراحككككككل تتم اسككككككتعراض الفلسككككككطينيم وسككككككي

  :(89م 2008)شاهين م  النحو التالي

 المرحلة األولى:
م( وعايشككككككت الح ككككككم 1967امتككككككدت مككككككن  وائككككككل ال ككككككرن العشككككككرين وحتككككككى ح يككككككران )

الع مكككككككككاوي واالحكككككككككتالل البريطكككككككككاوي ووشكككككككككاط العاكككككككككابات الاكككككككككهيووية واحكككككككككتالل إسكككككككككرائيل 
م(م كمكككككا شكككككهدت الح كككككم انراوكككككي للضكككككفة الغربيكككككة والماكككككري ل طكككككا  1948 راضكككككي عكككككام )

لككككاثي ورككككك  ذه الفتككككرة بالطككككابع الخيككككري واإلم( واتسككككم وشككككاطها خككككالل هكككك1967لكككك ة عككككام )
عنككككككى ميككككككة وجمعيككككككات تُ ت اون ليرهككككككا فظهككككككرت جمعيككككككات محككككككو انبعككككككس المجككككككاال علككككككى

 بالمر ة والطفل.
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 المرحلة الثا ية:
م( وقككككككد تميكككككك ت المؤسسككككككات 1994م( وحتككككككى العككككككام )1967امتككككككدت مككككككن العككككككام )

علكككككككى سكككككككد الفجكككككككوات انهليكككككككة خاللهكككككككا بتعكككككككدا  اوراهكككككككا وتنكككككككو  وشكككككككاطاتهام حيكككككككث ركككككككك ت 
الخدميكككككككة التكككككككي تعمكككككككد االحكككككككتالل إهمالهكككككككا وإضكككككككافة إلكككككككى اورهكككككككا السياسكككككككي الملحكككككككوظ فكككككككي 

 ت ويككككككككدهو  ,المحافظككككككككة علككككككككى الهويككككككككة الفلسككككككككطينية وتع يكككككككك  صككككككككموا الشككككككككعب الفلسككككككككطيني
ووعيكككككًا فكككككي  ااء  بالكككككدعم الكككككالزم لم اومكككككة االحكككككتاللم وشكككككهدت هكككككذه المرحلكككككة تطكككككورًا وتحكككككوالً 

ليبككككككككد  العمككككككككل انهلككككككككي  ,م(1987وتفاضككككككككة انولككككككككى عككككككككام )المؤسسككككككككات بعككككككككد اوككككككككدال  اال
الفلسكككككككطيني مرحلكككككككة جديكككككككدة لمكككككككا لهكككككككذه االوتفاضكككككككة مكككككككن خاوصكككككككية و ثبتكككككككت المنظمكككككككات 
انهليكككككة قكككككدرتها الفائ كككككة علكككككى اعكككككم حرككككككة النضكككككال بعكككككدة  شككككك ال فكككككي طلكككككك الوقكككككتم إلكككككى 

يككككك  جاوكككككب ت كككككديم الخكككككدمات فكككككي قطاعكككككات مختلفكككككة  همهكككككا الاكككككحة والتعلكككككيم وال راعكككككةم وتم
العمككككككل فككككككي هككككككذه المرحلككككككة وسككككككاب تها بككككككالتطو  المحككككككسم وترككككككك  عمككككككل تلككككككك المؤسسككككككات 
علككككككككى ت ككككككككديم الخككككككككدمات للمنتفعككككككككينم وعلككككككككى اعككككككككم الم اومككككككككة والاككككككككموا ب ككككككككل الوسككككككككائل 

 المتاحة.

 المرحلة الثالثة:
بككككد ت هككككذه المرحلككككة بتوقيككككع اتفاقيككككة  وسككككلو وتمسككككيس السككككلطة الفلسككككطينيةم واسككككتمرت إلككككى 

بحت خاللهككككككا مؤسسككككككات السككككككلطة الوطنيككككككة الفلسككككككطينية الجهككككككة الرسككككككمية وقتنككككككا الحاضككككككرم  صكككككك
والمسكككككئولة عكككككن ت كككككديم الخكككككدمات للجمهكككككور وبكككككد ت تتحمكككككل جككككك ءًا مهمكككككًا مكككككن المسكككككؤولية فكككككي 

 مجاالت التنمية والسياسة والتحرير وتمي ت هذه المرحلة بعدة سمات  همها:
البحككككث عككككن طبيعككككة توجككككه المؤسسككككات انهليككككة وحككككو التكتككككل والتحككككالف محاولككككة منهككككا - 

 اورها الجديد وعالقتها بالسلطة.
ازايككككككاا عككككككدا المؤسسككككككات انهليككككككة بشكككككك ل متسككككككار  خككككككالل هككككككذه الفتككككككرة وطلككككككك لوجككككككوا  -و

 العوامل التي تساعد في وشمة المؤسسات.
 تمزمت العالقة بين المنظمات انهلية والسلطة الفلسطينية. -ت
 (.1/2000رقم )إصدار قاوون الجمعيات الخيرية والهيئات انهلية  -ث

ويم ككككن ال ككككول إن المنظمككككات انهليككككة  صككككبحت فككككي وضككككع مسككككاءلة  مككككام السككككلطة عككككن طبيعككككة 
عملهككككككا واورهككككككا وكككككككذلك تمويلهككككككا ووصككككككفها ال ككككككاوووي ولكككككككن وفككككككي وفككككككس الوقككككككت ال يم ككككككن  ن 

 المتمي  في عملية التنمية الشاملة. حجم مساهمة ال طا  انهلي واوره و لل من
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 :قطاع غزةفي  األهلية تالمؤسسا تصنيفاتسابعًا: 
 لذلكم اسكككتخدمت التي بالمعايير قطا  ل ةفي  انهلية المؤسكككسكككات مفهوم ارتبط ل د

وف ًا لطبيعة النشككككاط  وو م( 17والتي على  سككككاسككككها تم تاككككنيفها إلى ) النشككككاطموف ًا لطبيعة 
 ي:ت( وفق الجدول اآل2017قسم انحوال المدوية للعام )الداخلية_ حسب إحاائية وزارة 

 تصني  الجمعيات األهلية حسو وزارة الداخلية قسم األحوال المد ية في قطاع غزة (2)جدول 

  المكككعكككككيككككككككار م
  عداا الجمعيات حسب المحافظة

 رف  خاويووس الوسطى ل ة الشمال
 50 60 47 190 98 الجمعيات االجتماعية 1
 1 1 1 90 1 الجمعيات انجنبية 2
 4 8 12 41 9 الجمعيات ال  افية 3
 6 14 6 9 8 الجمعيات ال راعية 4
 5 6 3 39 4 الجمعيات الطبية 5
 2  -  - 4 3 الجمعيات العائلية والعشائرية 6
 -  -  -  1 -  جمعيات اإلخوة 7
 6 6 9 24 7 جمعيات انمومة والطفولة 8
 2 2 3 3 1 جمعيات الككبكككيككككئكككة 9
 3 -  7 23 5 جمعيات التعليم العالي 10
 -   -  - 5 1 جمعيات الخريجين 11
 -  -   - 1 1 جمعيات السياحة واآلثار 12
 3 9 7 33 10 جمعيات الشباو والرياضة 13
 -  -   - 4 -  جمعيات الاداقكككككككككة 14
 5 2 3 15 4 جمعيات الككككمككعكككاقيكككن 15
 1 1 -  12 -  اإلوسانجمعيات ح وق  16
 - -  -  8 1 جمعيات فرو  الضفة 17

 88 109 98 502 153 المكككككجككككمكككككو 
 950 مجموع المؤسسات األهلية في قطاع غزة
 (2017، وزارة الداخليةبيا ات باالعتماد على  )جرد بواسطة الباحث

الحككككككظ مككككككن الجككككككدول السككككككابق  ن عككككككدا ووككككككو  المؤسسككككككات انهليككككككة يختلككككككف مككككككن يُ 
لطبيعككككككة الحاجككككككةم فككككككنالحظ بككككككمن تعككككككداا المنظمككككككات االجتماعيككككككة وككككككو  آلخككككككر وطلككككككك وف ككككككًا 
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يعككككككاال الناككككككف كووهككككككا ت ككككككدم خككككككدماتها لشككككككريحة عريضككككككة مككككككن المسككككككتفيدين بمككككككا يتناسككككككب 
 .والحالة االجتماعية السائدة في قطا  ل ة

 .األهلية في فلسطين المؤسسات تواجه التي والتحديات تالصعوباثامنًا: 

 منهككا كبيككرة وصككعوبات تحككديات الفلسككطيني انهليككة المؤسسككات تواجككه
  :(24: 2013)محموام 

وجكككككككككوا االحكككككككككتالل الاكككككككككهيووي وممارسكككككككككاتهم والكككككككككذي  ثكككككككككر بشككككككككك ل كبيكككككككككر علكككككككككى بلكككككككككورة  .1
المؤسسككككككككات المؤسسككككككككات انهليككككككككة فككككككككي فلسككككككككطينم واور االحككككككككتالل فككككككككي إعاقككككككككة  عمككككككككال 

االهليكككككككة والعمكككككككل ب افكككككككة السكككككككبل إلفشكككككككال عملهكككككككا وانهكككككككداى التكككككككي تهكككككككدى المؤسسكككككككات 
 للوصول إليها.

 السياسكية الفلسكطيني للتغييكرات انهلكي العمكل قيكااات لكبعس الككافي اإلاراك عكدم .2
ضككرورة  التغيككرات مككن تتطلبككه هككذه ومككا الككدوليم الاككعيد علككى الحاصككلة والتنمويككة

 تكتم ن لككي انهليكةم للمنظمكات الداخليكة البنكي صكعيد علكى اجكراء تغيكرات هي ليكة
 للمجتمككع ومسككتدامة ومتميكك ة ووعيككة خككدمات ت ككديم اورهككا الجديككد فككي لعككب مككن

 بكدالً  واضك  تنمكوي  تكمثير إحكداث ال يكااات  هميكة هكذه تكدرك لكم باإلجمكال" المحلكي
  .التنمية مخرجات بعس على االقتاار من

 الجاريكة الهامكة السياسكية للتغيكرات انهليكة المنظمكات لكبعس الككافي اإلاراك عكدم .3
 إلكى وفرايكة عائليكة سياسكيةم فئويكة الاثيكةم مؤسسكات مكن تحولهكا م وضكرورةحاليكاً 

الككديم راطي  االوت ككال مهككام  ن كمككا مهنيككة وايم راطيككة وشككفافيةم تنمويككة مؤسسككات
بشكك ل وككوعي يختلككف  مؤسسككاتياً  بالضككرورة وظامككاً  يسككتدعي المككدوي المجتمككع وبنككاء

  .(78: 2009)بدرم  الساب ة الت ليدية البني عن
 الككديم راطيم واالوفتككاح التغييكر نهميككة الفلسككطينية انهليكة إاراك بعكس المنظمككات .4

 علكى  خكرى  سياسكية قكوى  سكيطرة خشكية بكحجراءات مؤسسكاتية عكن ال يكام و حجامهكا
 خكالل مكن وفسكها وتحمكي تحاكن  وهكا  ي الح ومكة عليهكام  و سكيطرة المؤسسكة
 .الواقع انمر استمرار

 بحصككالحات ال يككام تريككد ال التككي الفلسككطينية انهليككة المنظمككات بعككس هنككاك .5
 نن الفرايكةم وقيااتهكا زعامتهكا علكى خوفككاً  وايم راطيكة وإااريكة تنظيميكة مؤسسكاتية

 قيكااات وتكدريب وتطكوير الت ليديكة تغييكر ال يكااات ثنايكاه فكي يحمكل قكد الهي لكة إعكااة
 .شابة
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 المؤسسككي التطككور عمليككات إلككى الفلسككطينية انهليككة المنظمككات بعككس تنظككر .6
 بهكدى الماوحكةم الجهكات قبكل مكن وخاصكة الخكار م مكن عمليكة مفروضكة باعتبارهكا

  هككدافاً  هنككاك و ن المؤسسككةم عمككل فككي وبروككامجي وإااري  فكككري  تغييككر إحككداث
 المؤسسككيم التطكوير علككى ضكرورة إصكرارهم خكالل مككن المكاوحين لهكؤالء مشكبوهة
  ن عمليككة الفريككق هككذا يعت ككد. و هككدافهم لراضككهم   لخدمككة يرووككه الككذي بككالمفهوم
  ولويككات ووفككق بالتككدريج تككتم  ن يجككب ااخليككة عمليككة هككي المؤسسككي التطككوير

 تسكتند  ن يجكب المؤسسكي البنكاء عمليكة  ن يعت كد كمكا وفسكهام واحتياجكات المؤسسكة
 التطككور إلككى تسككتند  ن يجككب كمكا خالاكةم محليكة ووسككائل رؤيكة ومفككاهيم إلكى

   .(79: 2009بدرم ) المدوي لمؤسسات المجتمع الطبيعي التل ائي
 بعكد  إلكى يعيكق قكد " انهليكة والهيئكات الجمعيكات ل كاوون  "وانم كل الكدقيق التنفيكذ عكدم .7

 المنظمككات  ن انهليككة للمنظمككات والتنظيمككي المؤسسككي التطككور حككدم عمليككات
 والديم راطيككة الشككفافية مككن كبيككر قككدر إلبككداء مسككتعدةليككر  الفلسككطينية انهليككة

 كافيكة حمايكة تضكمن لكم مكا رجعيكة ومحافظكةم قكواوين بوجكوا والمحاسكبةم والمسكائلة
 إجكراءات عكن المؤسسكات تحجكم هكذه يجعكل ممكا المرك يكةم السكلطات اضكطهاا مكن

 هكي المؤسسكي التطكور مسكملة  ن إلكى الكر ي هكذا يسكتند كبيكرة ااخليكة إصكالحات
 و  اوت ككائي بشكك ل  و تنفيككذها تطبي هككا يم ككن وال ج ئيككةم وليسككت مسككملة شككاملة

 . وج وي اختياري 
 سككعيها عكدم وكككذلك المؤسسكاتم تلككك لكدي البشككري  الككاار بتطككوير االهتمكام عكدم .8

ال اككيرة  التنفيذيككة المشككاريع علككىهككا اعتمااو  .بهككا الخاصككة الح ومككة لتطككوير بككرامج
ى لكد اسكت رار مكالي كمكا ال يتكوفر انمكدم البكرامج طويلكة تكوفر وعكدم الك منم محكدواة

 .اتالمؤسس تلك
عكككككدم وجكككككوا خطكككككة تنمويكككككة ومجتمعيكككككة واضكككككحة ومتفكككككق عليهكككككا بكككككين انطكككككراى المختلفكككككة  .9

والتككككككككي تككككككككربط بحح ككككككككام بككككككككين االسككككككككتجابة لالحتياجكككككككككات  التنميككككككككةمالمككككككككؤثرة فككككككككي عمليككككككككة 
عيككككككدة المككككككدىم يشكككككك ل ومككككككا بككككككين وظككككككرة ورؤيككككككة تنمويككككككة متوسككككككطة وب اآلويككككككةموانولويككككككات 

 البعد الديم راطي عنارًا هامًا فيها.

  اتحاد لجان العمل الصحي.تاسعًا: 

اتحككككككاا  مككككككديرة م تككككككب( بككككككو عفكككككك )آيكككككة   مكككككن خككككككالل م ابلككككككة  جراهككككككا الباحككككككث مككككككع
و)سككككككليمان شككككككاهين(  (16/08/2017بتككككككاري  ) لجككككككان العمككككككل الاككككككحي فككككككي قطككككككا  لكككككك ة
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م( 05/03/2018بتككككككككاري  ) الاككككككككحيرئككككككككيس مجلككككككككس اإلاارة فككككككككي اتحككككككككاا لجككككككككان العمككككككككل 
اتحككككككاا لجككككككان  ن  و)سككككككعيد سككككككحويل( مككككككدير المشككككككاريع فككككككي اتحككككككاا لجككككككان العمككككككل الاككككككحي

ف كككككد قكككككام الباحكككككث طكككككرح بعكككككس مكككككن انسكككككئلة  مم(05/03/2018بتكككككاري  )العمكككككل الاكككككحي 
 حول المواضيع التالي:

 :(: م ابلة05/03/2018سحويلم ) النشتة -أ
الاكككككككككحة تتبكككككككككع لالحكككككككككتالل الاكككككككككهيوويم وككككككككككان فكككككككككي  واسكككككككككط ال ماوينكككككككككات كاوكككككككككت وزارة  

هم كككككككان يلجككككككم إلككككككى وزارة الاككككككحة ممككككككا يككككككؤاي إلككككككى المناضككككككلين فككككككي حككككككال  صككككككيب  حككككككد
ف كككد قكككام اعت الكككه مكككن قبكككل قكككوات االحكككتاللم ومكككن هنكككا وشكككمت فككككرة إوشكككاء اللجكككان الشكككعبيةم 

بحمككككل هككككذه الفكككككرة مجموعككككة مككككن رواا العمككككل اإلوسككككاوي والككككوطني ومجموعككككة مككككن انطبككككاء 
مرضككككككين والمهككككككن الطبيككككككة المسككككككاعدة انخككككككرىم فبككككككد ت بتشكككككك يل عيككككككااات متن لككككككة عبككككككر والم

ككككككككان للجكككككككان  1985عالجيكككككككة مجاويكككككككة بعيكككككككدة عكككككككن وزارة الاكككككككحةم وفكككككككي عكككككككام حمكككككككالت 
 .الشعبية  ول مرك  في جباليا باسم المرك  العاري 

الخكككككككدمات الطبيككككككة للمطكككككككاراين وفككككككي االوتفاضكككككككة الفلسككككككطينية انولكككككككى كككككككان المركككككككك  ي ككككككدم 
م وقكككككد ك لحمكككككايتهم مككككن االعت كككككال مككككن طكككككرى االحككككتالل الاكككككهيووي فككككي  مكككككاكن سككككريةوطلكككك

 ككككدمها قككككام االحككككتالل الاككككهيووي بمالح ككككة اللجككككان الشككككعبية وطلككككك بسككككبب الخككككدمات التككككي ت
 إلى المطاراين والمناضلين.

وقامككككككت مجموعككككككة مككككككن انطبككككككاء عككككككن طريككككككق المستشككككككار ال ككككككاوووي بمخككككككذ تاككككككري  عمككككككل 
حيككككث كككككان هنككككاك مجلككككس إاارة لعمككككل الاككككحي فككككي فلسككككطينم فبككككد ت باسككككم اتحككككاا لجككككان ا

الجغرافككككككي  االو سككككككاموجككككككاء  االوتفاضككككككةموحككككككد ومرك هككككككا فككككككي ال ككككككدسم وعنككككككدما زاات حككككككدة 
بكككككين الضكككككفة الغربيكككككة وقطكككككا  لككككك ة اضكككككطرت إاارة لجكككككان العمكككككل الاكككككحي ل سكككككم المؤسسكككككة 

وال سككككككم ضككككككفة الغربيكككككة باسككككككم )لجككككككان العمكككككل الاككككككحي( واككككككفينم ال سكككككم انول فككككككي ال إلكككككى
 .ال اوي في قطا  ل ة باسم )اتحاا لجان العمل الاحي(

 الرؤية االستراتيجية التحاد لجان العمل الصحي: -ب
إيماوكككككًا ب يمكككككة الحيكككككاة وبحكككككق ككككككل إوسكككككان فكككككي الحاكككككول علكككككى مسكككككتوى الئكككككق مكككككن 
الرعايككككككة الاككككككحيةم يعمككككككل االتحككككككاا مككككككن  جككككككل وظككككككام صككككككحي شككككككامل مسككككككتند إلككككككى التنميككككككة 
الاككككككحية النوعيككككككة لتم ككككككين وت ويككككككة المجتمككككككع المككككككدوي الفلسككككككطيني صككككككحيًام والمبنككككككي علككككككى 

ميكككككككة الشكككككككاملة والمسكككككككتدامة  سكككككككاس المشكككككككاركة والمسكككككككاواة والعدالكككككككة االجتماعيكككككككة ضكككككككمن التن
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للشكككككككعب الفلسكككككككطيني مكككككككن  جكككككككل تح يكككككككق شكككككككعار االتحكككككككاا "الخدمكككككككة الاكككككككحية حكككككككق لككككككككل 
 محتا ".

 رسالة اتحاد لجان العمل الصحي: -ت
هليككككككة ليككككككر ربحيككككككة مسككككككت لة تسككككككاهم   ي هككككككو جمعيككككككة اتحككككككاا لجككككككان العمككككككل الاككككككح 

فككككككي تح يككككككق التم ككككككين الاكككككككحي للمجتمككككككع وتع يكككككك  مفهككككككوم الاكككككككحة الشككككككامل مككككككن خكككككككالل 
ج تنميكككككككة ال كككككككدراتم والرعايكككككككة الاكككككككحية بمسكككككككتوياتها ال الثكككككككةم والتوعيكككككككة المجتمعيكككككككةم بكككككككرام

واالتاكككككككال والمناصكككككككرة. يلتككككككك م االتحكككككككاا بمبكككككككااث ح كككككككوق االوسكككككككان والتكككككككي تشكككككككمل العدالكككككككة 
والمسككككككككاواة وعككككككككدم التمييكككككككك م والتم ككككككككين والمشككككككككاركةم والمسككككككككاءلة والتركيكككككككك  علككككككككى الفئكككككككككات 

 .المهمشة

 العمل الصحي: القيم التنظيمية التحاد لجان -ث
يلتكككك م اتحككككاا لجككككان العمككككل الاككككحي مككككن خككككالل تح يككككق رؤيتككككه ورسككككالته إلككككى ال ككككيم 

  :التالية

مبككككككااث ح ككككككوق اإلوسككككككان التككككككي تشككككككمل العككككككدل والمسككككككاواة والمسككككككاءلة وسككككككيااة ال ككككككاوونم  •
والشككككككككفافيةم والتسككككككككام م واالحتككككككككرام وعككككككككدم التمييكككككككك م والمشككككككككاركة والتم ككككككككين واالهتمككككككككام 

 بالفئات المهمشة.
 حسين المستمر لجواة الخدمات الم دمة.الت •
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 الرعاية الاحية الشامل في قطا  ل ة.



74 

 

فككككي تطككككوير قككككدرات اتحككككاا لجككككان العمككككل الاككككحيم والمنظمككككات  المسككككاهمة فككككي الت ككككدم .2
ال اعديككككككة الشككككككري ة والمجتمعككككككات المحليككككككة فككككككي الحككككككق فككككككي الاككككككحةم ووهككككككج الرعايككككككة 
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المسككككاهمة فككككي تع يكككك  ث افككككة الككككوعي الاككككحي المجتمعككككي والتوعيككككة لتع يكككك  الحككككق فككككي  .3
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 است اللية الجمعية.
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التنسكككككيق مكككككع المؤسسكككككات انهليكككككة التكككككي تعمكككككل فكككككي مجكككككال الاكككككحة والبيئكككككة والتنميكككككة  .9

 باال الخبرات.لتفااي االزاواجية ولت
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 :(: م ابلة16/08/2017م  . آية  بو عف ) مراألز الرعاية الصحية التابعة لالتحاد -خ
اتحككككاا لجككككان العمككككل الاككككحي إحككككدى الككككدوائر الرئيسككككية ُتعتبككككر اائككككرة المراككككك  الاككككحية فككككي 

التككككككي ت ككككككدم خككككككدمات رعايككككككة صككككككحية  وليككككككة وتوعيككككككة صككككككحية وتنميككككككة مجتمعيككككككةم كمككككككا وتعتبككككككر 
بم ابككككككة الخككككككط انمككككككامي للتواصككككككل بككككككين المككككككراجعين والطككككككواقم الطبيككككككةم وتعتبككككككر المرجككككككع انول 

للخككككككدمات  لتل ككككككي االستشككككككارات الاككككككحية لجميككككككع المرضككككككى فهككككككي مككككككن  هككككككم  شكككككك ال الوصككككككول
االسككككككككتمرارية وال كككككككككدرة علككككككككى تحمككككككككل تكككككككككاليف خككككككككدمات الرعايكككككككككة م باإلضككككككككافة إلككككككككى الاككككككككحية
 :يمتيما ومن  هم المراك  التابعة التحاا العمل الاحي  الاحيةم

 بيت حا ون:  –مركز القد  الطبي والمجتمعي  (1
 ت حكككككاوونم فكككككيلخدمكككككة سككككك ان بيككككك (م1989)تمسكككككس مركككككك  ال كككككدس الطبكككككي والمجتمعكككككي عكككككام 

 (AFD) الوكالككككة الفروسككككية للتنميككككةقبككككل  تككككم بنككككاء المبنككككى مككككنم حيككككث شككككمال قطككككا  لكككك ةمنط ككككة 
 الحتياجات المت ايدة للمستفيدين.من خالل مؤسسة التعاون لتلبية ا

بكككككد ت فككككككرة إوشكككككاء مركككككك  ال كككككدس الاكككككحي بعكككككد  ن قكككككام االتحكككككاا بدراسكككككة وضكككككع  بنكككككاء شكككككعبنا 
فكككككي بلكككككدة بيكككككت حكككككاوون ومكككككا يعكككككاووه مكككككن ويكككككالت االحكككككتاللم و ثكككككر ت ايكككككد مناشكككككدات المكككككواطنين 
بحوشككككاء مرككككك  صككككحي فككككي منط ككككتهم التككككي لككككم ي ككككن بهككككا سككككوي مرككككك  صككككحي ح ككككومي صككككغير 

تياجككككات المنط ككككة عككككن طريككككق ل ككككاءات مككككع وجهككككاء يعمككككل ف ككككط لفتككككرة واحككككدةم ف ككككد تككككم تحديككككد اح
المنط ككككة ومجموعككككات مككككن السكككك ان وانطبككككاء فككككي منط ككككة بيككككت حككككاوونم وقككككام االتحككككاا بحوشككككاء 
مرككككككك  ال ككككككدس الاككككككحي وتجهيكككككك ه باإلم اويككككككات المتككككككوفرةم وقككككككد القككككككي طلككككككك االفتتككككككاح ترحيبككككككًا 

مكككككككن  كبيكككككككرًا واعكككككككم ومسكككككككاودة  هكككككككالي المنط كككككككة حيكككككككث سكككككككاهمت مجموعكككككككات مكككككككن المتطكككككككوعين
مختلككككف  بنككككاء منط ككككة بيككككت حككككاوون بككككدعم المرككككك م وقككككد قككككام بتمويككككل إوشككككاء هككككذا المرككككك  فككككي 

 شركة وطنية فلسطينية. م(1989)العام 

والرعايككككة انوليككككة إضككككافًة إلككككى العيككككااات التخااككككية المكككك واة  الطككككوارث ي ككككدم المرككككك  خككككدمات 
بكككككككممهر االستشكككككككاريين وانخاكككككككائيين وبمحكككككككدث انجهككككككك ة الطبيكككككككة المسكككككككاعدة علكككككككى التشكككككككخيس 

الاككككككعب الككككككذي  االقتاككككككاايوالعككككككال  وبمسككككككعار مخفضككككككة تناسككككككب الجميككككككع وتككككككتالءم والوضككككككع 
بريككككككة الطبيككككككة خدمككككككًة خيمككككككر بككككككه سكككككك ان قطككككككا  لكككككك ةم كمككككككا وي ككككككدم المرككككككك  كافككككككة التحاليككككككل الم

 الشعب الفلسطيني.نبناء 
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 جباليا:  –مركز اللحيدان الصحي والمجتمعي  (2
فكككككككي مخكككككككيم جباليكككككككا شكككككككمال  (م1986)تمسكككككككس مركككككككك  اللحيكككككككدان الاكككككككحي والمجتمعكككككككي عكككككككام 

ي ككككدم المرككككك  خككككدمات الرعايككككة و  مقطككككا  لكككك ةم ليخككككدم سكككك ان المنط ككككة وبككككانخس مخككككيم جباليككككا
م حيكككككككث  وكككككككه مككككككك وا بمحكككككككدث انجهككككككك ة الطبيكككككككة التخااكككككككيةليكككككككة إضكككككككافة إلكككككككى العيكككككككااات انو 
م التككككككككككككي سككككككككككككاهمت عمليككككككككككككًا فككككككككككككي تطككككككككككككوير انااء سككككككككككككاعدة علككككككككككككى التشككككككككككككخيس والعككككككككككككال الم

فككككي مجكككككال التشككككخيس والعكككككال  وبمسككككعار مخفضكككككة  الشككككعب الفلسكككككطينيلخدمككككة  بنكككككاء  المهنككككي
.وفي متناول الجميع

 وسط قطاع غزة:  –النصيرات  –مركز الخيرية الصحي والمجتمعي  (3
 حككككد مراككككك  اتحككككاا لجككككان العمككككل الاككككحي فككككي مخككككيم  هككككومرككككك  الخيريككككة الاككككحي والمجتمعككككي 

اوطل كككككت فككككككرة تمسكككككيس مركككككك  الخيريكككككة م الناكككككيرات التكككككابع للمنط كككككة الوسكككككطى مكككككن قطكككككا  لككككك ة
كعيكككككككااة بسكككككككيطة م ووكككككككة مكككككككن لكككككككرفتين ت كككككككدم الخكككككككدمات الاكككككككحية  (م1989)الاكككككككحي عكككككككام 

الضككككككرورية مككككككن خككككككدمات الطككككككب العككككككام والاككككككيدلية وخككككككدمات طككككككب انسككككككنان نبنككككككاء المنط ككككككة 
الوسكككككطى وخاصكككككة  بنكككككاء مخكككككيم الناكككككيرات وطلكككككك بمسكككككعار شكككككبه مجاويكككككة اوسكككككجاًما مكككككع فلسكككككفة 

ووظككككرًا إلقبككككال الجمهككككور  شككككبا  بنككككاء المخككككيمميتككككي يعوت ككككديرًا منككككا للظككككروى الاككككعبة ال االتحككككاا
المت ايككككد علككككى العيككككااة افككككع ال ككككائمين علككككى اتحككككاا لجككككان العمككككل الاككككحي للتفكيككككر مليككككًا وبجديككككة 

 من كل الطب ات. للجمهورمطل ة لتطوير وتحسين الخدمات الم دمة 
تككككم تطككككوير العيككككااة إلككككى عيككككااة مككككن المسككككتوى الرابككككع مككككن حيككككث عككككدا التخااككككات والخككككدمات 

و كككككل المركككككك  م ابكككككل الكككككدوار العكككككام لمخكككككيم الناكككككيرات إلتاحكككككة اإلم اويكككككة  الطبيكككككة المميككككك ة وتكككككم
ت التككككككي يحتاجووبككككككا الكاملككككككة لمسككككككاعدة كافككككككة المرضككككككى والمحتككككككاجين ولكككككككي ي ككككككدم لبككككككم الخككككككدما

ونن االتحككككككاا يسككككككعى لتككككككوفير الخككككككدمات الاككككككحية بشكككككك ل وككككككوعي و فضككككككل م علككككككى مككككككدار اليككككككوم
مرككككك  م ككككون مككككن  ربككككع طوابككككقم وبتبككككر  وبتبككككر  مككككن جهككككات ماوحككككة تككككم تطككككوير العيككككااة إلككككى 

 من جمهورية  لماويا الفدرالية من خالل بنك التنمية انلماوي.

 رف :  –مركز صحي العودة   (4
االوتفاضكككككككة الفلسكككككككطينية انولكككككككي فكككككككي بكككككككان إ (م1989)مركككككككك  صكككككككحي العكككككككواة عكككككككام  تمسكككككككس

يككككككة محاولككككككه إليجككككككاا بككككككدائل للخككككككدمات الاككككككحية عككككككن الخككككككدمات الم دمككككككة فككككككي المراككككككك  الح وم
مككككن   بنككككاء الشككككعب الفلسككككطينيالك يككككر مككككن  عككككاوىوالتككككي كاوككككت تحككككت سككككيطرة االحككككتالل حيككككث 

االعت كككككككال وهكككككككم علكككككككى  سكككككككره المستشكككككككفيات الح وميكككككككة  و  ثنكككككككاء تل كككككككيهم العكككككككال  فكككككككي المراكككككككك  
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للشككككككككعب ومكككككككن هنكككككككا جكككككككاءت فككككككككرة إوشكككككككاء المركككككككك  كحاضكككككككنة وطنيكككككككة م الاكككككككحية الح وميكككككككة
محاولككككة لتلبيككككة متطلبككككات  هلنككككا فككككي محافظككككة رفكككك  سككككواء م تطككككوير المرككككك  فككككي تككككم و الفلسككككطيني

 .ةعلى صعيد العيااات التخااية  و الخدمات الطبية المساود

 غزة: –مركز العودة الصحي التخصصي  (5
( فكككككي مدينكككككة لككككك ة ليخكككككدم سككككك ان م2010تمسكككككس مركككككك  العكككككواة الاكككككحي التخااكككككي عكككككام )

و كككككككل المركككككككك  إلكككككككى منط كككككككة  (م2015)المنط كككككككة الغربيكككككككة مكككككككن مدينكككككككة لككككككك ة وتكككككككم فكككككككي فبرايكككككككر 
 .(UNDPالم وسي حيث تم بناء المبنى من خالل صندوق انمم المتحدة اإلومائي )

والرعايككككة انوليككككة إضككككافًة إلككككى العيككككااات التخااككككية المكككك واة  الطككككوارث ي ككككدم المرككككك  خككككدمات 
بكككككككممهر االستشكككككككاريين وانخاكككككككائيين وبمحكككككككدث انجهككككككك ة الطبيكككككككة المسكككككككاعدة علكككككككى التشكككككككخيس 

الاككككككعب الككككككذي  االقتاككككككاايبمسككككككعار مخفضككككككة تناسككككككب الجميككككككع وتككككككتالءم والوضككككككع والعككككككال  و 
 يمر به س ان قطا  ل ة.

 :جباليا-الصحي مستشفى العودة (6

المرافكككككق الاكككككحية التابعكككككة التحكككككاا لجكككككان العمكككككل الاكككككحيم  يعكككككد مكككككن  كبكككككرمستشكككككفى العكككككواة 
سكككككرير  (53)بسكككككعة  (م1997)وتكككككم افتتاحهكككككا فكككككي إبريكككككل عكككككام  (م1992)تمسسكككككت فكككككي العكككككام 

مكككككن تكلفكككككة اإلوشكككككاء فلسكككككطيني حيكككككث  (%75)وبمسكككككاهمات المجتمكككككع المحلكككككي بمكككككا ي يكككككد عكككككن 
مسكككككككككتفيد/ ة( ب يكككككككككااة فكككككككككي عكككككككككدا  150084حكككككككككوالي ) 2016بلكككككككككغ عكككككككككدا المسكككككككككتفيدين للعكككككككككام 

. ووتيجككككككة للتوسككككككع فككككككي مستشككككككفى العككككككواة 2015عككككككن العككككككام  %15.3المسككككككتفيدين/ات بنسككككككبة 
التوسكككككعة فكككككي حكككككاالت الطكككككوارث لياكككككل عكككككدا إم اويكككككة  مكككككع سكككككرير( 77 صكككككب  عكككككدا انسكككككرة )

 ر.سري (100)انسرة إلى 

تح يككككككق االعتمككككككاا ل وطلكككككككمستشككككككفى العككككككواة فككككككي حالككككككة تطككككككوير وتوسككككككيع للخككككككدمات المتناميككككككة 
بالتنسكككككيق المسكككككتمر مكككككع وزارة الاكككككحة الفلسكككككطينية للتخفيكككككف مكككككن  عبكككككاء تحويكككككل علكككككى الكككككذات 

 قوائم االوتظار للعمليات الجراحية.الحاالت عبر الحدوا  و الضفة الفلسطينية وت ليل 

 في اتحاد لجان العمل الصحي: الخدمةاإلجراءات المتبعة في تطوير جودة 
افكككككع ال كككككائمين علكككككى  الاكككككحيمفكككككرو  اتحكككككاا لجكككككان العمكككككل قبكككككال الجمهكككككور المت ايكككككد علكككككى إن إ

مككككن كككككل  للجمهككككورتحككككاا للتفكيككككر مليككككًا وبجديككككة مطل ككككة لتطككككوير وتحسككككين الخككككدمات الم دمككككة اال
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وفكككككق  بعكككككاا الجكككككواة وهكككككي علكككككى لتطكككككوير جككككواة العمكككككل مكككككن خكككككالل ال يكككككام بكككككحجراءات  الطب ككككات
  النحو التالي:

 أواًل: بعد االعتمادية.

 ككككوم اتحكككككاا لجككككان العمكككككل الاككككحي علكككككى إوجككككاز الخكككككدمات بالشكككك ل الجيكككككد والككككدقيق وبالسكككككرعة ي
المطلوبكككككة للمسكككككتفيدينم حيكككككث قكككككام االتحكككككاا بكككككحجراء العديكككككد مكككككن الكككككدورات والمشكككككاريع لتحسكككككين 

اتحـــــاد لجـــــان ) لكككككى النحكككككو التكككككاليوهكككككي ع ااء العكككككاملين للوصكككككول الجكككككواة المطلوبكككككة للجمهكككككورم 

 :(: م ابلة05/03/2018)شاهينم  (2016العمل الصحي، 

 ووهكككككككج الحكككككككق فكككككككي الاكككككككحة  يكككككككلتع   ؛ال كككككككدرات والممارسكككككككات لكككككككذوي العالقكككككككة ريتطكككككككو  .1
 .الشامل في قطا  ل ة ةيالاح ةيالرعا

ع كككككككككد اورات تدريبيكككككككككة حكككككككككول الرعايكككككككككة الاكككككككككحية بحضكككككككككور  طبكككككككككاء وطكككككككككواقم طبيكككككككككة  .2
 و خاائية وفسية من جميع مرافق االتحاا.

ية للعككككككاملين فكككككككي الرعايكككككككة انوليكككككككة بحضكككككككور ع ككككككد ورح عمكككككككل حكككككككول الاكككككككحة النفسككككككك .3
  طباء وطواقم طبية من جميع مرافق االتحاا.

تككككدريب العككككاملين فككككي اتحككككاا لجككككان العمككككل الاككككحي علككككى العنايككككة بالمرضككككى واسككككت بال  .4
 وعال  حاالت مرضية عاجلة.

مشككككاركة عككككدا مككككن انطبككككاء فككككي عككككدا مككككن المككككؤتمرات العلميككككة الدوليككككة الطبيككككة لمتابعككككة  .5
 حي في قطا  ل ة.النظام الا

مشكككككاركة عكككككدا مكككككن انطبكككككاء فكككككي تكككككدريبات اللجنكككككة الوطنيكككككة للت  يكككككف الاكككككحي والتكككككي  .6
 ع دتها وزارة الاحة الفلسطينية.

 ال يام بدورات تدريبية لموظفي االتحاا حول التواصل الفعال مع المرضى. .7
مشككككاركة عككككدا مككككن انطبككككاء والعككككاملين فككككي مختبككككرات االتحككككاا فككككي ورح عمككككل خاصككككة  .8

 المي روبات.بعلم 
ال يككككام بككككدورات تدريبيككككة لعككككدا مككككن العككككاملين فككككي االتحككككاا علككككى إعككككداا م  فككككين صككككحيين  .9

 في الت  يف الاحي والتنوير المجتمعي.
المسكككككاهمة فكككككي اسكككككتمرارية تحسكككككين بكككككرامج الرعايكككككة النفسكككككية المجتمعيكككككة وحمايكككككة الحكككككق  .10

 في الاحة النفسية وح وق اإلوسان.
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لبكككككككككرامج اتحكككككككككاا لجكككككككككان العمكككككككككل  ميككككككككيوالت  بعكككككككككةموالمتا الت كككككككككاريروظكككككككككم كتابكككككككككة  ريتطككككككككو  .11
 .الاحي

ورسككككالة اتحككككاا لجككككان  ةيككككالوصككككول لرؤ   يككككقنككككوات االتاككككال مككككع المجتمككككع وتع   ريتطككككو  .12
 .العمل الاحي

 ثا يًا: بعد الملموسية.
يوجكككككد فكككككي اتحكككككاا لجكككككان العمكككككل الاكككككحي الك يكككككر مكككككن المسكككككتل مات الماايكككككة التكككككي تكككككؤثر بشككككك ل 

وقكككككككام االتحكككككككاا بعمكككككككل إجكككككككراءات لتطكككككككوير المعكككككككدات كبيكككككككر علكككككككى جكككككككواة الخكككككككدمات الم دمكككككككةم 
: 05/03/2018)شككككككككككككاهينم  (2016اتحككككككككككككاا لجككككككككككككان العمككككككككككككل الاككككككككككككحيم ) واناوات الطبيككككككككككككةم ومنهككككككككككككا

 :م ابلة(

لكككك ة  نككككةيفككككي مد الواقعككككة وحككككدات انشككككعة بمراككككك  اتحككككاا لجككككان العمككككل الاككككحي ريتطككككو  .1
 .ووسط قطا  ل ة

 ةيالاكككككككككح ةيكككككككككالرعا خكككككككككدمات انسكككككككككنان وانطن وانوكككككككككف والحنجكككككككككرة بمراكككككككككك  ريتطكككككككككو  .2
 .التابعة التحاا لجان العمل الاحي ةيانول

 واالستراتيجية. التشغيليةاإلاارة   يلتع   ؛اإلااريةوظام المعلومات  ريتطو  .3
تطكككككككككوير خكككككككككدمات انسكككككككككنان وانطن وانوكككككككككف والحنجكككككككككرة بمراكككككككككك  الرعايكككككككككة الاكككككككككحية  .4

 .لالتحااانولية التابعة 
ت ويكككككد المركككككك  ب ائمكككككة مكككككن انثكككككاث  اللوير مركككككك  العاكككككرية المجتمعكككككي مكككككن خكككككتطككككك .5

 .وانلعاو وال رطاسية
 المراكككككككككك  فكككككككككي  كفكككككككككاء نخاكككككككككائيين جديكككككككككدة وخبكككككككككرات مميككككككككك ة تخااكككككككككات اسكككككككككت دام .6

 الاحية.
تطككككككوير وحككككككدات انشككككككعة بمرككككككك ي الخيريككككككة والعككككككواة التخااككككككي مككككككن خككككككال ت ويككككككد  .7

ايجيتككككككككككالم وت ويككككككككككد مرككككككككككك  العككككككككككواة الاككككككككككحي  مرككككككككككك  الخيريككككككككككة بجهككككككككككاز باوورامككككككككككا
 .وت ويد المراك  الاحية بمستل مات انشعة (مCR)التخااي بجهاز

 التككككابع التحككككاا بمستشككككفى العككككواة البوليككككةالمسككككالك  منككككاظيرخككككدمات وحككككدة  ريتطككككو  .8
 الاحي. العمل لجان
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ل ت ويكككككد مستشكككككفى العكككككواة بماكككككعد كهربكككككائي البنكككككاء قكككككدرات مستشكككككفى العكككككواة مكككككن خككككك .9
 من عدا من المؤسسات الخيرية. المسالك البوليةم ممول  اواتوبمجه ة و 

مككككككن خكككككككالل تمهيكككككككل طكككككككابق العيكككككككااات  بمستشكككككككفى العكككككككواة الخارجيكككككككة العيكككككككااات تككككككرميم .10
 الخارجية به.

التحككككككككاا  التابعككككككككان الاككككككككحي دانيككككككككخككككككككدمات انسككككككككنان بمرككككككككك ي ال كككككككدس واللح ريتطكككككككو  .11
 .شمال قطا  ل ة –لجان العمل الاحي 

 االستجابة.ثالثًا: بعد 

يوجكككككد فكككككي اتحكككككاا لجكككككان العمكككككل الاكككككحي عكككككدا ككككككاى  مكككككن المكككككوارا البشكككككرية المدربكككككة وجميككككككع 
المسكككككككتل مات الماليكككككككة التكككككككي تكفكككككككل اسكككككككتمرار عمليكككككككة ت كككككككديم الخكككككككدمات اون  ي توقكككككككفم ومكككككككن 

 (2016اتحككككاا لجككككان العمككككل الاككككحيم ) اإلجككككراءات التككككي ت ككككوم بهككككا االتحككككاا فككككي هككككذا البعككككد مككككا يلككككي
 :: م ابلة(05/03/2018)شاهينم 

 بمراك  االتحاا في الوقت المحدا.ضمان الوصول للخدمات الاحية  .1
وح ككككوق النفسككككية  الاككككحة فككككي الحككككق وحمايككككة المجتمعيككككة النفسككككية الرعايككككة بككككرامج تحسككككين .2

 اإلوسان.
 خالل مراك  االتحاا. ي دم االتحاا خدمات الرعاية الاحية انولية من .3
المجتمعيكككككككة مكككككككن خكككككككالل المراكككككككك  تح يكككككككق  علكككككككى مسكككككككتوى صكككككككحي مم كككككككن للمجموعكككككككات  .4

 الاحية والطبية التحاا لجان العمل الاحي.
تحسككككككين وصككككككول المجتمككككككع مككككككن خككككككالل اإلحالككككككة إلككككككى الرعايككككككة الطبيككككككة ال اوويككككككة انك ككككككر  .5

 تخااًا ومعالجة ظروى صحية معينة  و مش لة صحية معينة.
لعنككككف مككككن ا نييللخطككككر والنككككاج المعرضككككات الشككككاملة للنسككككاء ةيككككمشككككرو  االسككككتجابة للحما .6

 .في قطا  ل ة ضعفا النو  االجتماعي في المجتمعات انك ر على المبني
 .الخدمات الشاملة للنساء في مرك  صحي العواة وت ديم ترميم .7

 رابعًا: بعد التعاط .
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ي كككككوم اتحكككككاا لجكككككان العمكككككل الاكككككحي بتلبيكككككة حاجكككككات المسكككككتفيدين والمتعكككككاملين مكككككع المؤسسكككككةم 
اتحككككاا لجككككان العمككككل الاككككحيم ) االتحككككاا فككككي هككككذا البعككككد مككككا يلككككيومككككن اإلجككككراءات التككككي ت ككككوم بهككككا 

 :: م ابلة(05/03/2018)شاهينم  (2016

مراككككككك   فككككككي الجراحيككككككةم العمليككككككات وبعككككككد قبككككككل للمرضككككككى الفككككككراي النفسككككككي الككككككدعم بككككككرامج .1
 االتحاا المختلفة.

تطككككككوير وتع يكككككك  قككككككدرات مواهككككككب انطفككككككال المهمشككككككين مككككككن خككككككالل مراككككككك  اتحككككككاا لجككككككان  .2
 العمل الاحي.

تطكككككوير ال كككككدرات والممارسكككككات لكككككذوي العالقكككككة لتع يككككك  الحكككككق فكككككي الاكككككحة ووهكككككج الرعايكككككة  .3
 الاحية الشامل في قطا  ل ة.

 إوشاء صندوق مساودة المريس المحتا . .4
 .المتكاملة لمرضى الس ري  ةيالاح ةيبروامج الحق في الوصول لخدمات الرعا .5
جتمككككككاعيين مككككككن تنفيككككككذ ورح عمككككككل مككككككع انطفككككككال وانمهككككككات مككككككن قبككككككل انخاككككككائيين اال .6

 خالل مشرو  الدعم النفسي ل طفال وانمهات في قطا  ل ة.
إجكككككراء فحكككككوص طبيكككككة مجاويكككككة ضكككككمن  وشكككككطة االتحكككككاا وطلكككككك بسكككككبب الظكككككروى الماايكككككة  .7

 الاعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
إجككككككراء العديككككككد مككككككن االتاككككككاالت وال يككككككارات المن ليككككككة علككككككى عككككككدا مككككككن المرضككككككى وطلككككككك  .8

 لاحية بالمجتمعية.بهدى ربط الخدمات ا
 ك ككككككر  اكككككبحوايالنكككككاس بكككككمن  لتم كككككينلكككككدى اتحكككككاا لجكككككان العمكككككل الاكككككحي واجكككككب  وجكككككدي .9

 .الخاصة بهم ةيالاح ةياوخراطا في مجال الرعا

 :المبحث الثالث ملخص
م ووشكككككككككمتها وتاكككككككككنيفاتها انهليكككككككككةموظكككككككككائف المؤسسكككككككككات  علكككككككككى ثالمبحكككككككككركككككككككك  

عكككككن اتحكككككاا لجكككككان  للحكككككديثتطكككككرق الباحكككككث م كمكككككا والاكككككعوبات والتحكككككديات التكككككي تواجهكككككا
وقيمهكككككا العمككككل الاككككحي مكككككن حيككككث الرؤيكككككة االسككككتراتيجية لالتحكككككاا باإلضككككافة إلكككككى رسككككالتها 

الرعايككككككة  تطككككككرق لمراككككككك كمككككككا  تح ي هككككككامالتككككككي تسككككككعى الكككككى هككككككداى وانتسككككككير عليهككككككا  التكككككي
اإلجككككككراءات المتبعككككككة فككككككي تطككككككوير جككككككواة الخدمككككككة فككككككي اتحككككككاا و الاككككككحية التابعككككككة لالتحككككككاام 

 الاحي.لجان العمل 
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 مقدمة:
 الدراسكة المتعل كة بموضكو  الدراسكات الوقكوى علكى بعكس هكذا الجك ء مكن الدراسكةم تنكاول

التكي  والنتكائج تبنتهكام التكي واإلجكراءات تناولتهكام وانسكاليب التكي الموضوعات لمعرفة الحاليةم
وقسكمت الدراسكات  تاريخيكًا مكن الحكديث إلكى ال كديمم الدراسكات ول كد تكم ترتيكب إليهكام توصكلت

اراسككةم واراسككات تتنككاول جككواة  (14نظيمككي وعككداها )السككاب ة إلككى اراسككات تتنككاول المنككاخ الت
  على النحو التالي: تانيفها وتم ماراسات( 9الخدمة وعداها )

 :الدراسات التي تناولت المناخ التنظيميأواًل: 
 محلية:الدراسات ال .1

بعنـــــوان "المنـــــاخ التنظيمـــــي وعالقتـــــه بـــــاالتزان اال فعـــــالي  (2017)فرحكككككاتم دراســـــة - 
 اإلدارة العامة للصحة النفسية"لد  العاملين في 

هككككككدفت هككككككذه الدراسككككككة إلككككككى التعككككككرى إلككككككى المنككككككاخ التنظيمككككككي وعالقتككككككه بككككككاالت ان االوفعككككككالي 
لكككككككدى العكككككككاملين بكككككككاإلاارة العامكككككككة للاكككككككحة النفسكككككككيةم ولتح يكككككككق  هكككككككداى الدراسكككككككة اسكككككككتخدم 
الباحككككث المككككنهج الوصككككفي التحليلككككيم و عكككككد الباحككككث اسككككتباوتين لجمككككع المعلومككككاتم وبلغكككككت 

 ( موظفا وموظفة.163عينة الدراسة )

 ولقد توصلت الدراسة  لى عدد من النتائ  كان من أهمها:
%( 57 ن مسكككككككتوى تكككككككوفر المنكككككككاخ التنظيمكككككككي فكككككككي االاارة العامكككككككة للاكككككككحة النفسكككككككية ) .1

 وهي وسبة متوسطة.
إن مسكككككككتوى االتككككككك ان االوفعكككككككالي لكككككككدى العكككككككاملين فكككككككي اإلاارة العامكككككككة للاكككككككحة النفسكككككككية  .2

 مرتفعة. %( وهي وسبة69)
وجككككوا عالقككككة طرايككككة بكككككين المنككككاخ التنظيمككككي والدرجككككة الكليكككككة لالتكككك ان االوفعككككالي لكككككدى  .3

 العاملين باإلاارة العامة للاحة النفسية.

 أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة:
 وصكككككى الباحكككككث بضكككككرورة إعكككككداا هي كككككل تنظيمكككككي مكككككرن ومناسكككككب لطبيعكككككة العمكككككل  .1

 النفسي.
لكافكككككة العكككككاملين بحيكككككث تكككككنم  الحكككككواف  علكككككى   هميكككككة اعكككككداا وظكككككام حكككككواف  مناسكككككب .2

  ساس وتائج ت ييم انااء و ن ي ون عاااًل.
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تككككككوفير  جهكككككك ة اتاككككككال وتواصككككككل ت ككككككوم علككككككى التكنولوجيككككككا المعاصككككككرةم و ن تتككككككي   .3
 للعاملين على استخدامها في االتاال بالرؤساء واالقسام اإلاارية المختلفة.

ن بمراككككككك  الاككككككحة النفسككككككية ضككككككرورة تحديككككككد سياسككككككات الختيككككككار وتعيككككككين العككككككاملي .4
 على  ن ي وووا من طوي االت ان االوفعالي.

ـــــدمها شـــــركة  (2011)العكككككالول م دراســـــة  -ب ـــــي تق ـــــا  جـــــودة الخـــــدمات الت ـــــوان " قي بعن
 جوال من وجهة  ظر الزبائن في محافظات قطاع غزة".

هككككدفت هككككذه الدراسككككة إلككككى "قيككككاس جككككواة الخكككككدمات التككككي ت ككككدمها شككككركة جككككوال مككككن وجهكككككة 
وظكككككر ال بكككككائن فكككككي محافظكككككات قطكككككا  لككككك ة"م وطلكككككك اسكككككتنااا إلكككككى وظريكككككة الفجكككككوة باسكككككتخدام 

م وقكككككد تكككككم اسكككككتخدام المكككككنهج الوصكككككفي التحليلكككككي الختبكككككار SERVQUALومكككككوط  ال يكككككاس 
اسكككككككتباوة تكككككككم تاكككككككميمها لهكككككككذا فرضكككككككيات الدراسكككككككةم وقكككككككد تكككككككم جمكككككككع البياوكككككككات مكككككككن خكككككككالل 

 الغرض.

 ولقد توصلت الدراسة  لى عدد من النتائ  كان من أهمها:
إال  وككككككككككه ال ياككككككككككل  وجيككككككككككداً   ن ت يككككككككككيم ال بككككككككككائن لجككككككككككواة الخككككككككككدمات الفعليككككككككككة إيجابيككككككككككاً  .1

إلككككككككككككى مسككككككككككككتوى توقعككككككككككككاتهمم ممككككككككككككا يعنككككككككككككي  ن هنككككككككككككاك فككككككككككككرص لتحسككككككككككككين وتطككككككككككككوير 
 جواة الخدمات الم دمة من الشركة.

الدراسككككة إلككككى  ن ال بككككائن يعطككككون  هميككككة وسككككبية  كبككككر لبعككككد جككككواة كمككككا  شككككارت وتككككائج  .2
الشكككككككككب ة يليكككككككككه انبعكككككككككاا التاليكككككككككة علكككككككككى الترتيكككككككككب )الجواوكككككككككب الملموسكككككككككةم االعتماايكككككككككة 

 والتعاطفم االستجابةم انمان(.
توجككككككد فروقككككككات فككككككي االسككككككتجابة تعكككككك ى إلككككككى للعوامككككككل الديمولرافيككككككة بككككككدرجات متفاوتككككككة  .3

عككككك ى ائن للخككككدمات التكككككي ت كككككدمها شككككركة جكككككوال تُ حككككول الجكككككواة المدرككككككة مككككن قبكككككل ال بككككك
إلككككككى )طبيعككككككة العمككككككلم الككككككدخلم العمككككككرم م ككككككان اإلقامككككككةم المؤهككككككل العلمككككككيم الجككككككنس( 

 على الترتيب.

 أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة:
العمكككككككل علكككككككى إيجكككككككاا الحلكككككككول الفوريكككككككة لمعالجكككككككة تكككككككدوي مسكككككككتوى الشكككككككب ة ومحطكككككككات  .1

 اإلرسال التابعة لشركة جوال.
إعكككككالم ال بكككككائن بالمعي كككككات والتحكككككديات التكككككي تواجكككككه شكككككركة جكككككوال فكككككي ظكككككل توضكككككي  و  .2

 الحاار الخاوق على محافظات قطا  ل ة.
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ضكككككككككرورة  ن تعمكككككككككل إاارة شكككككككككركة جكككككككككوال باسكككككككككتمرار لتطكككككككككوير وتحسكككككككككين التكنولوجيكككككككككا  .3
 المستخدمة في الخدمات الم دمة لل بائن.

اميكككككككة فكككككككي ضكككككككرورة وضكككككككع بكككككككرامج تدريبيكككككككة للمكككككككوظفين العكككككككاملين فكككككككي الخطكككككككوط انم .4
م ابلككككككة ال بككككككائنم ل يككككككااة وعككككككيهم بمفهككككككوم جككككككواة الخدمككككككةم وتككككككمهيلهم بمهككككككارات البيككككككع 
والتسككككككككككويق وحسككككككككككن المعاملككككككككككة مككككككككككع الجمهككككككككككورم كككككككككككي تتحسككككككككككن وسككككككككككب االسككككككككككتجابة 

 والتعاطف.
المنـــــاخ التنظيمـــــي وعالقتــــه بـــــاالحترا  الـــــوظيفي  بعنــــوان " (2011) بككككو ريكككككام دراســــة  -ت

ـــديريات وزارات  ـــاملين فـــي م ـــد  الع ـــة جنـــوب ل ـــة الفلســـطينية فـــي منطق الســـلطة الوطني
 الضفة الغربية"

هكككككككدفت هكككككككذه الدراسكككككككة التعكككككككرى إلكككككككى واقكككككككع المنكككككككاخ التنظيمكككككككي السكككككككائد فكككككككي مكككككككديريات وزارات 
السككككككلطة الوطنيككككككة الفلسككككككطينية جنككككككوو الضككككككفة الغربيككككككة وعالقتككككككه بمسككككككتوى االحتككككككراق الككككككوظيفي 

عها كظككككككاهرة متعككككككداة انبعككككككاام لككككككدى العككككككاملين فيهككككككام وقككككككد تناولككككككت الدراسككككككة الحاليككككككة موضككككككو 
طككككككككور الباحككككككككث اسككككككككتباوة  وقككككككككد تناولتهككككككككا انبحككككككككاث النظريككككككككة والتطبي يككككككككة بالبحككككككككث والدراسككككككككةم

( ف كككككرةم وزعكككككت علكككككى ثالثكككككة  قسكككككام رئيسكككككية وطب كككككت  ااة الدراسكككككة علكككككى عينكككككة 120تضكككككمنت )
( موظًفكككككككا وموظفكككككككة فكككككككي مكككككككديريات وزارات السكككككككلطة الوطنيكككككككة الفلسكككككككطينية ١٤٣تكووكككككككت مكككككككن )

لضككككككفة الغربيككككككة وبعككككككد جمككككككع البياوككككككات عولجككككككت إحاككككككائًيا باسككككككتخدام بروككككككامج الككككككرزم جنككككككوو ا
 اإلحاائية للعلوم االجتماعية.

 ولقد توصلت الدراسة  لى عدد من النتائ  كان من أهمها:
واقككككككع المنككككككاخ التنظيمككككككي السككككككائد فككككككي مككككككديريات وزارات السككككككلطة الوطنيككككككة الفلسككككككطينية  .1

 جنوو الضفة الغربية كان متوسًطا.
وبينككككككت النتككككككائج  ن مسككككككتوى االحتككككككراق الككككككوظيفي لككككككدى العككككككاملين فككككككي المككككككديريات كككككككان  .2

 متوسًطا  يًضا.
هنككككككككاك عالقككككككككة ع سككككككككية بككككككككين المنككككككككاخ التنظيمككككككككي السككككككككائد فككككككككي مككككككككديريات وزارات   نه  .3

السككككككلطة الوطنيككككككة الفلسككككككطينية جنككككككوو الضككككككفة الغربيككككككة ومسككككككتوى االحتككككككراق الككككككوظيفي 
 لدى العاملين فيها.

 ي أوصت بها الدراسة:أهم التوصيات الت
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ضكككككرورة تعكككككديل الهياككككككل التنظيميكككككة فكككككي مكككككديريات الكككككوزارات الفلسكككككطينية؛ ممكككككا يخكككككدم  .1
العمكككككككلم ويسكككككككهل اإلجكككككككراءاتم ويحكككككككد مكككككككن التع يكككككككداتم وي لكككككككل مكككككككن ضكككككككغوط العمكككككككل 

 واالحتراق الوظيفي.
وتع يكككككك  المشككككككاركة فككككككي اتخككككككاط ال ككككككرارات ااخككككككل مككككككديريات الككككككوزارات الفلسككككككطينية؛ لمككككككا  .2

 ية في تحسين الكفاءة والفاعلية.لذلك من  هم
بضككككرورة الحككككد مككككن المرك يككككة والككككدفع باتجككككاه تع يكككك  مبككككد  تفككككويس الاككككالحيات؛ لمككككا  .3

لككككه مككككن  ثككككر كبيككككر فككككي زيككككااة ث ككككة المككككوظفين بموفسككككهم و اائهككككمم ورفككككع الككككروح المعنويككككة 
 اإليجابية في المسؤولية لديهم مما يساعد في تح يق  هداى المؤسسة.

بعنـــــوان " أثـــــر المنـــــاخ التنظيمـــــي علـــــى الرضـــــا الـــــوظيفي فـــــي  (2008)الطيككككبم دراســـــة  -ث
 دراسة حالة ".-شركة االتصاالت الفلسطينية

هككككدفت الدراسككككة إلككككى ت اككككي  ثككككر المنككككاخ التنظيمككككي فككككي شككككركة االتاككككاالت الفلسككككطينية علككككى 
الرضكككككككا الكككككككوظيفي للعكككككككاملين بهكككككككام حيكككككككث كاوكككككككت عناصكككككككر المنكككككككاخ التنظيمكككككككي هكككككككي )الهي كككككككل 

ال يكككككككككااةم مكككككككككدى مشكككككككككاركة العكككككككككاملينم ومكككككككككط االتاكككككككككالم طبيعكككككككككة العمكككككككككلم التنظيمكككككككككيم ومكككككككككط 
التكنولوجيككككككا المسككككككتخدمة( كمككككككا هككككككدفت الدراسككككككة إلككككككى التعككككككرى علككككككى مككككككدى وجككككككوا فككككككروق طات 
االلكككككة إحاككككككائية فككككككي اتجككككككاه العكككككاملين وحككككككو تككككككمثير عناصككككككر المنكككككاخ التنظيمككككككي علككككككى الرضككككككا 

م وقكككككككد تكككككككم جمكككككككع بياوكككككككات الكككككككوظيفي تعككككككك ى للخاكككككككائس الديمغرافيكككككككة نفكككككككراا مجتمكككككككع الدراسكككككككة
( ف كككككرةم وتكككككم توزيعهكككككا علكككككى مجتمكككككع الدراسكككككة مكككككن 80الدراسكككككة باسكككككتخدام اسكككككتباوة مؤلفكككككة مكككككن )

 العاملين في الشركة.

 ولقد توصلت الدراسة  لى عدد من النتائ  كان من أهمها:
 ن هنككككككككاك توجهككككككككًا عامككككككككًا وحككككككككو المواف ككككككككة علككككككككى تككككككككوفر منككككككككاخ تنظيمككككككككي إيجككككككككابي بشككككككككركة  .1

 ية.االتااالت الفلسطين
بكككككككين تكككككككوافر  0.000وجكككككككوا عالقكككككككة إيجابيكككككككة قويكككككككة طات االلكككككككة إحاكككككككائية عنكككككككد مسكككككككتوى  .2

منكككككككككككاخ تنظيمكككككككككككي جيكككككككككككد ومسكككككككككككتوى الرضكككككككككككا الكككككككككككوظيفي للعكككككككككككاملين بشكككككككككككركة االتاكككككككككككاالت 
 الفلسطينية.

السكككككتجابة  فكككككراا العينكككككة  0.05وجكككككوا فكككككروق طات االلكككككة إحاكككككائية عنكككككد مسكككككتوى معنويكككككة  .3
 لذكور والفئة العاملة في قطا  ل ة.م ان العمل( لاال  ا-تع ى لمتغير )الجنس

 أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة:
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ضككككككرورة  ن تككككككولي اإلاارة العليككككككا المنككككككاخ التنظيمككككككي بجميككككككع م وواتككككككه وعناصككككككره االهتمككككككام   .1
الككككككالزم كووككككككه متغيككككككر هككككككام يسككككككاهم فككككككي التككككككمثير علككككككى الرضككككككا الككككككوظيفي للعككككككاملينم ممككككككا 

 يساعد في تح يق الشركة نهدافها.
تفعيككككل مشككككاركة العككككاملين فككككي البككككرامج الجديككككدة الم ككككررة وخاصككككة مككككا يتعلككككق منهككككا ضككككرورة  .2

بمعككككككايير انااء واالعتكككككككراى ب ككككككدراتهم فكككككككي وضككككككع انهكككككككداى المرحليككككككة التكككككككي تسككككككاهم فكككككككي 
 تح يق  هداى ولايات الشركة.

 

أثـــــــر المنـــــــاخ التنظيمـــــــي علـــــــى أداء المـــــــوارد "  بعنـــــــوان (2006)الشكككككككنطيم دراســـــــة - 
 "ة على وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزةدراسة ميدا ي-البشرية

هككككككدفت هككككككذه الدراسككككككة إلككككككى التعككككككرى علككككككى مككككككدى تككككككمثير  بعككككككاا المنككككككاخ التنظيمككككككي السككككككائد فككككككي 
وزارات السككككككلطة الوطنيككككككة الفلسككككككطينية علككككككى  ااء المككككككوارا البشككككككريةم وت يككككككيم المنككككككاخ التنظيمككككككي 

ا البشكككككريةم وقكككككام الباحكككككث بتاكككككميم بهكككككذه الكككككوزارات وككككككذلك التعكككككرى علكككككى مسكككككتوى  ااء المكككككوار 
اسكككككككتباوة السكككككككتطال  عينكككككككة الدراسكككككككة والم ووكككككككة مكككككككن المكككككككوظفين العكككككككاملين بوظكككككككائف إشكككككككرافيه 

( موظككككف تككككم اختيارهككككا 620بككككوزارات السككككلطة الفلسككككطينية فككككي قطككككا  لكككك ة والتككككي بلككككغ عككككداها )
 ( موظفًا هو المجمو  الكلي لمجتمع الدراسة.3363من بين )

 لى عدد من النتائ  كان من أهمها:ولقد توصلت الدراسة  
 توجهات إيجابية نفراا العينة وحو المناخ التنظيمي السائد.  .1
وجكككككككوا  ثككككككككر إيجككككككككابي للمنككككككككاخ التنظيمككككككككي السككككككككائد فككككككككي الككككككككوزارات الفلسككككككككطينية علككككككككى  ااء   .2

 الموارا البشرية و ن هذا المناخ يؤاي إلى تحسين مستوى انااء.
خلكككككل فكككككي الهي كككككل التنظيمكككككي للكككككوزارات و سكككككاليب  و ظهكككككرت النتكككككائج  يضكككككًا إلكككككى  وكككككه يوجكككككد  .3

 وطرق اتخاط ال رارات.

 أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة: 

ضككككككرورة االهتمككككككام بالهي ليككككككات للككككككوزارات بحيككككككث تكككككككون قككككككاارة علككككككى تلبيككككككة االحتياجككككككات   .1
 الحالية والمست بلية مما يساهم في تحسين مستوى انااء وتح يق  هداى الوزارات.

الدراسككككة إلككككى ضككككرورة العمككككل علككككى تحسككككين طككككرق اتخككككاط ال ككككرار علككككى  ن  كمككككا  وصككككت  .2
 يتم إشراك العاملين في هذا العملية.

التوجكككككككه وحكككككككو الالمرك يككككككككة والعمكككككككل علكككككككى تفككككككككويس الاكككككككالحيات للمسكككككككتويات اإلااريككككككككة  .3
 الدويا بما يح ق  هداى الوزارات ويوجد معايير تضمن سالمة التطبيق.
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وجهكككككات سكككككلبية وحكككككو المنكككككاخ التنظيمكككككي والتغلكككككب الوقكككككوى علكككككى العوامكككككل التكككككي تخلكككككق ت .4
 عليها.

 

 الدراسات العربية: .2

ـــداع اإلداري فـــي  (2016)ماكككطفىم دراســـة  -أ ـــى اإلب ـــاخ التنظيمـــي عل ـــر المن ـــوان " أث بعن
 دراسة ميدا ية في عيادة الضياء بورقلة".-المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 فكي اإلااري  اإلبكدا  علكى التنظيمكي المنكاخ تكمثير مكدى معرفكة إلكى الدراسكة هكذه هكدى
التنظيمكي  المنكاخ  بعكاا هكي والتكي المتغيكرات   بعكس ضكوء فكي وطلكك الضكياءم عيكااة

 باسكتخدام وطلكك العكاملين(م مشكاركة ال يكااةم ومكط الحكواف م وظكام )الهي كل التنظيمكيم
 التكابع المتغيكر علكى المسكت ل المتغيكر تكمثير مكن للتح كق التحليلكيم المكنهج الوصكفي

 الضكياء عيكااة فكي مكن العكاملين الدراسكة مجتمكع يتم كل الميداويكةم الدراسكة خكالل مكن
 فكي عامكل (30) مكن النهائيكة الدراسكة عينكة وتكووكت عامكلم (52) عكداهم والبكالغ

 واإلبككدا  التنظيمككي للمنككاخ اسككتباوة الباحككث ول ككد اسككتخدم الدراسككةم قيككد المؤسسككة
 اإلااري.

 كان من أهمها: ولقد توصلت الدراسة  لى عدد من النتائ 

 .الضياء عيااة في التنظيمي للمناخ مرتفع مستوى  هناك .1
وال يكككككااة اإلااريكككككة ووظكككككام الهي كككككل التنظيمكككككي )توجكككككد عالقكككككة طات االلكككككة إحاكككككائية بكككككين  .2

 واالبدا  اإلااري.الحواف ( 
 ظهكككككرت الدراسكككككة بموكككككه بكككككالرلم مكككككن وجكككككوا وظكككككام حكككككواف  يسكككككاعد العكككككاملين فكككككي عيكككككااة  .3

الككككككذي يت اضككككككاه العككككككاملين ليغطككككككي مسككككككتوى المعيشككككككة بشكككككك ل  الضككككككياءم إال  ن الراتككككككب
عكككككككام؛ و يضكككككككا عكككككككدم وجكككككككوا عدالكككككككة مكككككككن واحيكككككككة توزيكككككككع الرواتكككككككب حسكككككككب المكككككككؤهالت 

 العلمية للعاملين في العيااة.
 .اإلااري  اإلبدا  على التعليمي والمستوى  الجنس لعاملي تمثير وجوا عدم .4

 أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة:
ن تكككككولي اإلاارة العليكككككا االهتمكككككام بالمنكككككاخ التنظيمكككككي بجميكككككع م وواتكككككه اقتكككككرح الباحكككككث   .1

وعناصكككككككره االهتمكككككككام الكككككككالزم كووكككككككه متغيكككككككر هكككككككام يسكككككككاعد فكككككككي التكككككككمثير علكككككككى اإلبكككككككدا  
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اإلااري للعكككككاملينم ممكككككا يسكككككاعد علكككككى زيككككككااة حكككككبهم للمؤسسكككككةم وبالتكككككالي الت ليكككككل مككككككن 
لمؤسسككككككككات خطككككككككر ف ككككككككدان عمككككككككال المؤسسككككككككة مككككككككن طوي الكفككككككككاءات والخبككككككككرة لاككككككككال  ا

 المنافسة.
اعككككككم المؤسسككككككة فككككككي تبنككككككي اسككككككتراتيجيات بنككككككاء المنككككككاخ التنظيمككككككي اإلبككككككداعي )الككككككداعم  .2

ل بكككككككدا  اإلااري( مكككككككن خكككككككالل تكككككككوفير الوسكككككككائل والظكككككككروى المالئمكككككككة ل بكككككككدا م وطلكككككككك 
مككككن خككككالل اسككككتخدام  بعككككاا المنككككاخ التنظيمككككي وتوجيههككككا وحككككو تع يكككك  الفكككككر اإلبككككداعي 

 ين.الفراي والجماعي لدى العامل
العمككككل علككككى تحسككككين طككككرق اتخككككاط ال ككككراراتم بحيككككث يككككتم إشككككراك جميككككع العككككاملين فككككي  .3

هكككككككذه العمليكككككككة مكككككككن المسكككككككؤولين و صكككككككحاو قكككككككرارات مكككككككع العكككككككاملين ب افكككككككة المسكككككككتويات 
 اإلااريةم وطلك ل خذ باقتراحاتهم وحو اتخاط ال رارات المتعل ة بسير عملهم.

ــــوان " المنــــاخ 2014دراســــة )الرميســــاء،  -ب ــــة اإل جــــاز( بعن ــــه بدافعي -التنظيمــــي وعالقت
 دراسة ميدا ية في مؤسسة سو طراك".

تهككككدى هككككذه الدراسككككة إلككككى التعككككرى علككككى طبيعككككة العالقككككة بككككين المنككككاخ التنظيمككككي والدافعيككككة 
ل وجكككككاز لكككككدى عمكككككال مؤسسكككككة سكككككووطراك حيكككككث افترضكككككت الباح كككككة وجكككككوا عالقكككككة طرايكككككة 

التاليككككة )مرووككككة التنظككككيم التككككدريب  بككككين المنككككاخ التنظيمككككي واافعيككككة االوجككككاز حسككككب انبعككككاا
 الدراسككة هككذه اعتمككد الباحككث فككي الفرضككية هككذه مككن  ومككاط ال ككواو والع ككاو(م وللتمكككد

 واافعيكة التنظيمكي المنكاخ اسكتبياوين مكع اسكتعمال الرتبكاطي الوصكفي المكنهج علكى
 مكن فكراا (40) فكي الدراسكة عينكة حيكث تم لكت البياوكات لجمكع  ساسكية ككمااة  ل وجكاز

 بس رة. لوالية لسووطراك الاياوة مؤسسة ا فرا

 ولقد توصلت الدراسة  لى عدد من النتائ  كان من أهمها:
توجككككككد عالقككككككة طرايككككككة ارتباطيككككككه بككككككين المنككككككاخ التنظيمككككككي واافعيككككككة االوجككككككاز لككككككدى عمككككككال  .1

 مؤسسة سووطراك.
يككككؤثر المنككككاخ التنظيمككككي علككككى العديككككد مككككن المتغيككككرات ااخككككل التنظككككيم فهككككو يعبككككر عككككن الجككككو  .2

 العام ااخلها.
تككككرتبط اافعيككككة االوجككككاز بمجموعككككة مككككن انمككككور والعديككككد مككككن المتغيككككرات النفسككككية والظككككروى  .3

 المحيطة بالفرا العامل والتي يم لها المناخ التنظيمي.
 

 أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة:
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مككككككن  ال  ككككككة وإعطككككككاء الفرصككككككة للمككككككوظفين إلظهككككككار إبككككككداعاتهم وطلككككككك مككككككن خككككككالل إتبككككككا   .1
التشكككككاوري فكككككي اإلاارة وتفكككككويس الاكككككالحيات لهكككككم انمكككككر الكككككذي يشكككككعرهم ب  كككككة انسكككككلوو 

 اإلاارة فيهم وكذا ث تهم بموفسهم ومضاعفة وشاطهم.
محاولككككة الوقككككوى علككككى العناصككككر التككككي مككككن شككككموها  ن تعمككككل علككككى خلككككق توجهككككات وحككككو  .2

المنكككككاخ التنظيمكككككي السكككككائد لكككككدى المككككككوظفين ومحاولكككككة مواجهتهكككككا والتغلكككككب عليهكككككا وكككككككذلك 
ة االهتمكككككككام بالهي كككككككل التنظيمكككككككي الرسكككككككمي باعتبكككككككاره اإلطكككككككار العكككككككام الكككككككذي يح كككككككم ضكككككككرور 

 عمل الموظفين.
رفككككككع اافعيككككككة المككككككوظفين عككككككن طريككككككق اعمهكككككككم بم يككككككد مككككككن الحككككككواف  الماايككككككة والمعنويكككككككة  .3

تكككككوفير كافكككككة اإلم اويكككككات التكككككي تسكككككاعدهم علكككككى اوجكككككاز مهكككككامهم الوظيفيكككككة الموكلكككككة إلكككككيهم 
يسككككككتح ووه مككككككن م افككككككآت تشككككككجيعية سككككككواء كاوككككككت تكككككككريم المتميكككككك ين مككككككنهم ومككككككنحهم مككككككا 

 مااية  و معنوية.
ـــــه بمســـــتو  التعامـــــل  (2014)الغامكككككديم دراســـــة  -ت ـــــاخ التنظيمـــــي وعالقت ـــــوان: "المن بعن

 دارسة تطبيقية على العاملين بجوازات منطقة الباحة".-مع الجمهور
هكككككدفت هكككككذه الدراسكككككة إلكككككى التعكككككرى علكككككى طبيعكككككة المنكككككاخ التنظيمكككككي السكككككائد فكككككي جكككككوازات 
منط كككككة الباحكككككةم والعوامكككككل التكككككي تسكككككاعد علكككككى رفكككككع مسكككككتوى التعامكككككل مكككككع الجمهكككككور مكككككن 
وجهككككككة وظككككككر العككككككاملين فيهككككككام والمعوقككككككات التككككككي تحككككككول اون رفككككككع مسككككككتوى التعامككككككل مككككككع 

 وطبيعككة يككتالءم الككذي التحليلككي الوصككفي المككنهج علككى االعتمككاا الجمهككور. حيككث تككم
 للموضككو م النظريكة لخلفيكةا لوصكف المعلومكات عليهكا اسكتغالل تكم حيكث الموضكو م

 تبويبهكام ثكم الخاصكة بالمؤسسكة البياوكات وجمكع الدراسكة ميكدان إلكى التوجكه ثكم ومكن
النتككائج وتكككون مجتمككع الدراسككة مككن  واسككتخالص الفرضككيات اختيككار بهككدى وتفسككيرها

( مككككككككككن انفككككككككككراام وقككككككككككام الباحككككككككككث باسككككككككككتخدام المككككككككككنهج الوصككككككككككفي 154( ضككككككككككابطًا و)37)
 ستباوة كمااة لجمع البياوات.االرتباطي باستخدام اال

 ولقد توصلت الدراسة  لى عدد من النتائ  كان من أهمها:

إبكككككككراز السكككككككلوكيات التكككككككي تحكككككككدا طبيعكككككككة المنكككككككاخ التنظيمكككككككي السكككككككائد بجكككككككوازات منط كككككككة  .1
الباحككككككةم والتككككككي  خككككككذت ارجككككككة مواف ككككككة مرتفعككككككة بككككككين  فككككككراا عينككككككة الدراسككككككاتم وهككككككي: 

العالقككككككات بكككككككين الرؤسكككككككاء والعكككككككاملين  تتككككككوافر عالقكككككككات إوسكككككككاوية جيككككككدة بكككككككين الككككككك مالءم
 يسواها الت دير واالحترامم يسوا االوضباط بين العاملين.
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لككككككككدى مفككككككككراات مجتمككككككككع الدراسككككككككة رؤيككككككككة متشككككككككابهة وحككككككككو عالقككككككككة المنككككككككاخ التنظيمككككككككي  .2
 بمستوى التعامل مع الجمهورم مهما اختلفت  عمارهم.

 أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة:
واالهتمكككككككام بتنميكككككككة المكككككككوارا البشكككككككرية بجكككككككوازات منط كككككككة  ضكككككككرورة تحليكككككككل بيئكككككككة العمكككككككل .1

 الباحة والتي لها تمثير على انااء الوظيفي.
ضككككككرورة تفاعككككككل العالقككككككات بككككككين المككككككوظفين والمشككككككرفين ااخككككككل منط ككككككة الباحككككككة والتككككككي  .2

 يؤثر بش ل إيجابي في تطوير العمل.
وتتثيرهـــا  بعنـــوان " مجـــاالت المنـــاخ التنظيمـــي فـــي الجامعـــة (2014)الجنكككابيم دراســـة  -ث

 في المجتمع من وجهة  ظر تدريسي جامعة القادسية " 
هككككدى البحككككث الككككى معرفككككة مجككككاالت المنككككاخ التنظيمككككي واورهككككا فككككي التككككمثير االيجككككابي فككككي 
المجتمككككككع مككككككن وجهككككككة وظككككككر تدريسككككككي جامعككككككة ال ااسككككككية وتتم ككككككل مجتمككككككع البحككككككث جميككككككع 

سككككككاعد ومككككككدرس  سككككككتاط م ؛تدريسككككككي جامعككككككة ال ااسككككككية مككككككن حملككككككة شككككككهااة الككككككدكتوراه ول ككككككب
 ( كلية علمية.11( موزعين على )331والبالغ عداهم )

 ولقد توصلت الدراسة  لى عدد من النتائ  كان من أهمها:
تح ككككق المنككككاخ التنظيمككككي بدرجككككة متوسككككط مككككن وجهككككة وظككككر عينككككة البحككككث حيككككث كاوككككت  .1

المجكككككاالت المتح  كككككة بدرجكككككة متوسكككككط المجكككككال انول )الحكككككواف  التكككككي ت كككككدمها الجامعكككككة 
ن والتككككي تسككككاهم فككككي التككككمثير االيجككككابي فككككي المجتمككككع والمجككككال ال ككككاوي )سككككعي للتدريسككككي

 الجامعة على تدريب التدريسين بهدى التمثير االيجابي في المجتمع(.
المنككككككككاخ التنظيمككككككككي لككككككككه فككككككككي التككككككككمثير االيجككككككككابي علككككككككى المجتمككككككككع حسككككككككب آراء عينككككككككة  .2

 البحث.
اليجكككككككككابي مسكككككككككتوى تح كككككككككق المنكككككككككاخ التنظيمكككككككككي باكككككككككورة عامكككككككككة واورة فكككككككككي التكككككككككمثير ا .3

 بالمجتمع كان متح ق بدرجة متوسط من وجهة تطر عينة البحث.

 أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة:
تفعيككككل وظككككام الم افئككككات الماايككككة والحككككواف  المعنويككككة للعككككاملين الككككذين لهككككم قككككدرات ابداعيككككة  .1

وقكككككككككدرات تفكيريكككككككككة فكككككككككي مجكككككككككال اختااصكككككككككاتهم لضكككككككككمان تحسكككككككككين وتطكككككككككوير المنظمكككككككككة 
نمككككككي طلكككككك علكككككى التفعيكككككل االيجكككككابي علكككككى المنكككككاخ التنظيمكككككي ممكككككا يُ المبحوثكككككة ويكككككنع س 

 روح المنافسة الواية حو تطوير العمل.



92 

 

تفعيكككككل اسكككككلوو المشكككككاركة الجماعيكككككة فكككككي عمليككككككة صكككككناعة واتخكككككاط ال كككككرارات مكككككن خككككككالل  .2
 انخذ والعمل على اساس الفريق الواحد.

وظكككككككم  ايجكككككككاا هي كككككككل تنظيمكككككككي مكككككككرن يشكككككككجع علكككككككى اعكككككككااة توزيكككككككع الاكككككككالحيات وتفعيكككككككل .3
االتاكككككككال بمكككككككا يضكككككككمن تسكككككككهيل وتبكككككككاال اوسكككككككيابية المعلومكككككككات بسكككككككرعة وبدقكككككككة وت ليكككككككل 

 المرك ية في صناعة اتخاط ال رارات.
التركيكككككك  علككككككى تنميككككككة روح االوتمككككككاء والككككككوالء للمنظمككككككة مككككككن خككككككالل المشككككككاركة الجماعيككككككة  .4

فكككككككككي صكككككككككنع واتخكككككككككاط ال كككككككككرارات نجكككككككككل سكككككككككهولة وسكككككككككرعة ام اويكككككككككة تنفيكككككككككذها واالهتمكككككككككام 
ظمكككككككة حكككككككداث تغيكككككككرات جوهريكككككككة فكككككككي المنإواقتهكككككككا وتحكككككككدي ها مكككككككن خكككككككالل  علومكككككككاتبالم

 ااء التنظيمي.لضمان التحسين المستمر في ان
بعنـــــوان " القيـــــادة اإلبداعيـــــة وعالقتهـــــا بالمنـــــاخ التنظيمـــــي  (2012)السكككككلميم دراســـــة  -ج

 في المدار  الحكومية المتوسطة بمدينة جدة ".
ل يككككككااة اإلبداعيككككككة والمنككككككاخ التنظيمككككككي فككككككي هككككككدفت هككككككذه الدراسككككككة التعككككككرى علككككككى العالقككككككة بككككككين ا

المككككككككدارس الح وميككككككككة المتوسككككككككطة بمدينككككككككة جككككككككدة مككككككككن وجهككككككككة وظككككككككر مككككككككديري ومعلمككككككككي تلككككككككك 
مككككككديرًا ومعلمككككككًا مككككككن العككككككاملين فككككككي تلككككككك  343المككككككدارسم حيككككككث تكككككككون مجتمككككككع الدراسككككككة مككككككن 

 المدارس المتوسطة الح ومية التابعة إلاارة التربية والتعليم بمدينة جدة.

 الدراسة  لى عدد من النتائ  كان من أهمها: ولقد توصلت
تمككككككككارس ال يككككككككااة اإلبداعيككككككككة فككككككككي المككككككككدارس الح وميككككككككة المتوسككككككككطة بمدينككككككككة جككككككككدة بدرجككككككككة  .1

 متوسطة من وجهة وظر مديريها ومعلميها.
المنككككككاخ التنظيمككككككي السككككككائد فككككككي المككككككدارس الح وميككككككة المتوسككككككطة بمدينككككككة جككككككدة مككككككن وجهككككككة  .2

عكككككككدي االوتمكككككككاء والن عكككككككة اإلوسكككككككاوية فكككككككي بُ  وظكككككككر مكككككككديريها ومعلميهكككككككا ككككككككان بدرجكككككككة عاليكككككككة
 وبدرجة متوسطة في بعدي التركي  على اإلوتاجية واإلعاقة.

وجككككككوا عالقككككككة ارتباطيككككككه موجبككككككة بككككككين الدرجككككككة الكليككككككة لسككككككمات ال يككككككااة اإلبداعيككككككة والدرجككككككة  .3
 الكلية نبعاا المناخ التنظيمي.

نككككة الدراسككككة حككككول وجككككوا فككككروق طات االلاككككة إحاككككائية بككككين متوسككككطات اسككككتجابات  فككككراا عي .4
ارجكككككة ممارسكككككات ال يكككككااة اإلبداعيكككككة فكككككي المكككككدارس الح وميكككككة المتوسكككككطة بجكككككدة مكككككن وجهكككككة 
وظكككككككر مكككككككديريها ومعلميهكككككككا وف كككككككًا لمتغيكككككككرات المسكككككككمى الكككككككوظيفيم والمؤهكككككككل العلمكككككككي وعكككككككدا 

 سنوات الخبرة.
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( بككككككين متوسككككككطات a=0.05وجككككككوا فككككككروق طات االلاككككككة إحاككككككائية عنككككككد مسككككككتوى الداللككككككة ) .5
عينكككككككة الدراسكككككككة حكككككككول واقكككككككع المنكككككككاخ التنظيمكككككككي السكككككككائد فكككككككي المكككككككدارس  اسكككككككتجابات  فكككككككراا

الح وميككككككة المتوسككككككطة بمدينككككككة جككككككدة مككككككن وجهككككككة وظككككككر مككككككديريها ومعلميهككككككا وف ككككككًا لمتغيككككككر 
المسككككككمى الككككككوظيفي. وعككككككدا سككككككنوات الخبككككككرةم بينمككككككا ال توجككككككد فككككككروق االككككككة إحاككككككائيًا تبعككككككًا 

 لمتغير المؤهل العلمي.

 سة:أهم التوصيات التي أوصت بها الدرا
العمككككككل علككككككى تككككككدريب مككككككديري المككككككدارس المتوسككككككطة بمدينككككككة جككككككدة علككككككى  سككككككلوو حككككككل   .1

المشكككككك الت بمسككككككلوو التفكيككككككر العلمككككككيم والتركيكككككك  فككككككي تككككككدريبهم علككككككى توقككككككع المشكككككك الت 
 قبل حدوثها والعمل على تالفي مسبباتها.

ت ليكككككككل المهكككككككام وانعبكككككككاء الم لكككككككف بهكككككككا مكككككككديري المكككككككدارس المتوسكككككككطة وتخفيكككككككف العمكككككككل  .2
يكككككومي عكككككن طريكككككق تفكككككويس بعكككككس مهامكككككه إلكككككى وكيكككككل المدرسكككككة ليتكككككاح لكككككه الروتينكككككي ال

 الوقت الكافي لبحث واراسة انفكار الجديدة وتفعيلها ومتابعتها ااخل المدرسة.
إعطككككككاء حككككككواف  تشككككككجيعية لمككككككديري المككككككدارس الككككككذين ي ككككككدمون  فكككككككارا جديككككككدة تسككككككهم فككككككي  .3

 تطوير العمل التربوي.
فككككككي  قسككككككام اإلاارة والتخطككككككيط التربككككككوي ضككككككرورة التعككككككاون مككككككع  عضككككككاء هيئككككككة التككككككدريس   .4

فككككككي الجامعككككككات السككككككعواية إلعطككككككاء محاضككككككرات ووككككككدوات واورات تدريبيككككككة حككككككول  هميككككككة 
اور ال يككككككااة اإلبداعيككككككة وممارسككككككتها علككككككى المنككككككاخ التنظيمككككككي فككككككي البيئككككككة المدرسككككككيةم و ن 

 تمخذ هذه المحاضرات والندوات والدورات صفة االستمرارية والمتابعة الجااة.
 

دراســــة -بعنــــوان" أثــــر المنــــاخ التنظيمــــي فــــي تمكــــين العــــاملين (2012)زاهككككرم دراســــة  - 
 ميدا ية على الفناد  ذات التصني  الخم   جوم في محافظة دمشق وريفها "

هكككككدفت هكككككذه الدراسكككككة إلكككككى التعكككككرى علكككككى مكككككدى تكككككمثير  بعكككككاا المنكككككاخ التنظيمكككككي التاليكككككة ف كككككط 
العمكككككل  -االعتكككككراى والت كككككدير -واالواكككككاىالعدالكككككة  -االتاكككككاالت الفعالكككككة -)وضكككككوح الغكككككرض

الجمككككاعي( فككككي تم ككككين العككككاملين الككككذين هككككم علككككى تمككككاس مباشككككر مككككع النكككك الء فككككي الفنككككااق طات 
التاكككككككنيف الخمكككككككس وجكككككككوم فكككككككي محافظكككككككة امشكككككككق وريفهكككككككام حيكككككككث اسكككككككتخدم الباحكككككككث المكككككككنهج 
الوصكككككككفي مكككككككن خكككككككالل الكتكككككككب والكككككككدوريات والدراسكككككككات السكككككككاب ة المرتبطكككككككة ب كككككككل مكككككككن المنكككككككاخ 

يمككككككي وتم ككككككين العككككككاملينم والمككككككنهج التحليلككككككي فككككككي جمككككككع البياوككككككات ميككككككداويا مككككككن مفككككككراات التنظ
 العينة التي وزعت الطري ة العشوائية عن طرق استباوة است اائية.
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 ولقد توصلت الدراسة  لى عدد من النتائ  كان من أهمها:
االتاكككككككككاالت -وجكككككككككد الباحكككككككككث  ن  بعكككككككككاا المنكككككككككاخ التنظيمكككككككككي اآلتيكككككككككة )وضكككككككككوح الغكككككككككرض .1

العمكككككككل الجمكككككككاعي( ال تسكككككككهم إسكككككككهامًا -االعتكككككككراى والت كككككككدير-العدالكككككككة واالواكككككككاى-ةالفعالكككككك
 كبيرًا في عملية تم ين العاملين ااخل الفنااق المدروسة.

 ن بعككككككدي المنككككككاخ التنظيمككككككي المم لككككككين بككككككاالعتراى والت ككككككدير والعمككككككل الجمككككككاعي لهككككككا اور  .2
توجككككه اإلاارة وحككككو مككككؤثر علككككى تم ككككين العككككاملين فككككي الفنككككااق المدروسككككةم ويعككككوا طلككككك إلككككى 

 فرق العمل والى االهتمام بالعاملين وحاجاتهم.
مككككككككن خككككككككالل الخاككككككككائس الديمغرافيككككككككة وجككككككككدوا  ن معظككككككككم العككككككككاملين هككككككككم مككككككككن  صككككككككحاو  .3

 الشهااات العلمية والخبرات في العمل فضاًل عن  وهم ضمن فئة الشباو. 

 أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة:
مككككككوض فككككككي ال ككككككرارات الاككككككاارة مككككككن اإلاارة العليككككككا التركيكككككك  بشكككككك ل  كبككككككر علككككككى تجنككككككب الغ .1

للعكككككاملين وزيكككككااة االهتمكككككام بعمليكككككة االتاكككككالم وطلكككككك مكككككن  جكككككل تسكككككهيل ال يكككككام بانعمكككككال 
 وإوجازها بالش ل المطلوو من العاملين.

اتبكككككككا  وظكككككككام عكككككككاال وجيكككككككد للم افكككككككمة والحكككككككواف  والت كككككككدير حتكككككككى يشكككككككعر العكككككككاملون جميعكككككككًا  .2
 في عملية التم ين. باإلوااى فيما بينهم مما يساعد

اهتمكككككككام اإلاارة بالعمكككككككل الجمكككككككاعي وتنميكككككككة روح تريكككككككق العمكككككككلم والعمكككككككل علكككككككى جعكككككككل 
 العاملين يشعرون بموهم ج ء من التنظيم.

 

 الدراسات األجنبية: .3

بعنـــوان "جـــودة حيـــاة العمـــل  (Kitratporn & Puncreobutr, 2016)دراســـة  -أ
 والية كمبودية"والمناخ التنظيمي في المدرا  الحدودية بتايال د 

هككككدفت هككككذه الدراسككككة إلككككى قيككككاس جككككواة حيككككاة العمككككل والمنككككاخ التنظيمككككي للمككككدارس الواقعككككة 
علككككككى طككككككول المنط ككككككة الحدوايككككككة لواليككككككة الكمبوايككككككة بتايالوككككككدم والعالقككككككة بككككككين جككككككواة حيككككككاة 
العمككككككل والمنككككككاخ التنظيمككككككيم ولتح يككككككق  هككككككداى الدراسككككككة تككككككم اسككككككتخدام المككككككنهج الوصككككككفيم 

( معلمكككككا ومشكككككرفا تربويكككككًا تكككككم اختيكككككارهم مكككككن جميكككككع المكككككدارس 384وتكووكككككت الدراسكككككة مكككككن )
 الحدواية.
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 ولقد توصلت الدراسة  لى عدد من النتائ  كان من أهمها:
  ن جواة حياة العمل متوفرة في المدارس الحدواية. -1
 . ن المناخ التنظيمي المتوفر جيد جداً  -2
 لمناخ التنظيمي.وجوا عالقات تتراوح في قوتها بين  بعاا جواة حياة العمل وا -3

 أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة:
الحريكككككة فكككككي التعبيكككككر عكككككن انفككككككار  وإتاحكككككةزيكككككااة االهتمكككككام بتوسكككككيع قاعكككككدة المشكككككاركة  -1

 بكككككآراءمظكككككاهر وفكككككرص االبتككككككار مكككككع انخكككككذ  وتشكككككجيع بجكككككواة حيكككككاة العمكككككلالخاصكككككة 
 .للجهد المبذول ت الحيوية وتشجيع اإلاارةاار ر الهيئة التدريسية في ال 

ت نعضكككككككاء الهيئكككككككة التدريسكككككككية ات والمهكككككككار امج التكككككككدريب وتنميكككككككة ال كككككككدر ااالهتمكككككككام ببكككككككر  -2
وانااء المتميكككككك  وبمككككككا ينسككككككجم مككككككع  هككككككداى رسككككككالة  والتككككككي تسككككككهم فككككككي الت ككككككدم العلمككككككي

 المدارس.
بعنككككوان "العالقككككة بككككين المنككككاخ التنظيمككككي  (Zamani & Karimi, 2016دراســــة )-و

 ين في وزارة التربية والتعليم".والامت التنظيمي لدى الموظفين اإلااري
هكككككككككدفت الدراسكككككككككة إلكككككككككى تحديكككككككككد العالقكككككككككة بكككككككككين المنكككككككككاخ التنظيمكككككككككي والاكككككككككمت التنظيمكككككككككي 
للمكككككوظفين اإلااريكككككين فكككككي وزارة التربيكككككة والتعلكككككيم بمصكككككفهانم ولتح يكككككق انهكككككداى تكككككم تحديكككككد 

( موظفكككككككًا مكككككككن  صكككككككل 220م وتكككككككم اختيكككككككار عينكككككككة بلغكككككككت )ةالمكككككككنهج الوصكككككككفي االرتباطيككككككك
يعمكككككككككل فكككككككككي وزارة التربيكككككككككة والتعلكككككككككيم بمصكككككككككفهانم طب كككككككككت عليهكككككككككا  إااريكككككككككاً  ( موظفكككككككككاً 517)

 استباوة المناخ التنظيمي والامت التنظيمي.

 ولقد توصلت الدراسة  لى عدد من النتائ  كان من أهمها:

 وجوا عالقة ارتباط سالبة بين المناخ التنظيمي والامت التنظيمي. .1

 افككككككآتم وإجككككككراءات العمككككككلم  هككككككداى عالقككككككة سككككككالبة بككككككين  بعككككككاا المنككككككاخ التنظيمككككككي )الم .2
 المؤسسة( من جهة وبين الامت الوظيفي من جهة  خرى.

 أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة:
ع ككككد اورات وورح عمكككككل لككككدى المكككككدراء لككككككي تسككككهم فكككككي وشكككككر منككككاخ تنظيمكككككي محفككككك   .1

 للعمل واالبدا  وتح يق التمي .

 وإبداعاتهم والعمل على تطبي ها.تهيئة البيئة اإلبداعية للعاملين وتنمية  فكارهم  .2
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العالقـــــــة بـــــــين المنـــــــاخ التنظيمـــــــي " " ( بعنـــــــوانOthers&Pangil:2011دراســـــــة )-ت
 ".دراسة حالة في مؤسسة حكومية ماليزية-والرضا الوظيفي 

هككككدفت هككككذه الدارسككككة إلككككى التعككككرى علككككى العالقككككة بككككين المنككككاخ التنظيمككككي والرضككككا الككككوظيفي 
اوككككككككككت  بعككككككككككاا المنككككككككككاخ التنظيمككككككككككي )الم افككككككككككمةم لككككككككككدى مككككككككككوظفي المؤسسككككككككككة الح وميككككككككككةم وك

المسككككككؤوليةم الهي ككككككل التنظيمككككككيم المشككككككاركة فكككككككي اتخككككككاط ال ككككككرارات(م وقككككككد شككككككملت الدراسكككككككة 
( اسككككتباوة فككككي كككككل موقككككعم وتككككم 60( موقككككعم حيككككث تككككم توزيككككع )17( موظفككككًا فككككي )1020)

 استراااها جميعًا.

 ولقد توصلت الدراسة  لى عدد من النتائ  كان من أهمها:
منكككككاخ تنظيمكككككي مكككككنخفس يكككككؤاي إلكككككى رضكككككا وظيفكككككي مكككككنخفسم وطلكككككك بخكككككالى تكككككوفر - 

ُبعككككككد المشككككككاركة فككككككي اتخككككككاط ال ككككككرارات التككككككي لهككككككا  ثككككككر سككككككلبي علككككككى الرضككككككا الككككككوظيفي؛ 
بمعنكككككككككى  ن المكككككككككوظفين فكككككككككي هكككككككككذه المؤسسكككككككككة ال يفضكككككككككلون المسكككككككككتوى العكككككككككالي مكككككككككن 
المشكككككاركة فكككككي اتخكككككاط ال كككككراراتم وطلكككككك نوكككككه يعتبكككككر مكككككن وجهكككككة وظكككككرهم عكككككبء عكككككال  

 م.عليه
وجككككككوا ارتبككككككاط جككككككوهري إيجككككككابي بككككككين المنككككككاخ التنظيمككككككي والرضككككككا الككككككوظيفيم بخككككككالى -و

ُبعككككككد المشككككككاركة فككككككي اتخككككككاط ال ككككككرارات الككككككذي لككككككه ارتبككككككاط جككككككوهري سككككككلبي مككككككع الرضككككككا 
 الوظيفي.

اوخفككككككاض  بعككككككاا المنككككككاخ التنظيمككككككي: )الم افككككككمةم المسككككككؤوليةم الهي ككككككل التنظيمككككككي(م  اى -ت
 إلى اوخفاض الرضا الوظيفي.

 

 :الدراسات التي تناولت جودة الخدمةثا يًا: 
 

 الدراسات المحلية: .1
ـــى جـــودة الخـــدمات المصـــرفية  (2017) بكككو شكككعبانم دراســـة  -أ ـــر التـــدريو عل بعنـــوان " أث

 اإلسالمية بمحافظات قطاع غزة".
ماكككككارى اإلسكككككالمية بمحافظكككككات سكككككة إلكككككى الكشكككككف عكككككن واقكككككع التكككككدريب فكككككي الاهكككككدفت الدر 

 اإلسكككالمية رىاالماككك يفككك الماكككرفية الخكككدمات جكككواة لكككى تحديكككد مسكككتوى إلككك ةم و 
راسكككككة إلكككككى بيكككككان  ثكككككر التكككككدريب فكككككي تحسكككككين الخكككككدمات الد هكككككدفتكمكككككا  لككككك ةم بمحافظكككككات
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 مبسككيطة عشككوائية   عينككة   علككىراسككة الد جريككت و الماككرفية فككي الماككارى اإلسككالميةم 
( موظفكككككككًا مكككككككن العكككككككاملين فكككككككي الماكككككككارى اإلسكككككككالمية الفلسكككككككطينية والبنكككككككك 159وعكككككككداها )

 لهكككذه صككممت اسككتباوة خككاللمي العربككيم وتككم جمككع البياوكككات والمعلومككات مككن اإلسككال
 إلجراء الدراسة. التحليلي الوصفي المنهج الباحث ماستخد وقد الغايةم

 ولقد توصلت الدراسة  لى عدد من النتائ  كان من أهمها:

 التكدريب نبكي معنويككة مسكتوى  عنكد إحاكائية االلكة طات رايككةط عالقكة توجكد .1
 .اإلسالمية المارفية الخدمات وجواة

بينكككككككت الدراسككككككككة بكككككككامتالك الماككككككككرى علكككككككى  وظمككككككككة حفكككككككظ وتسككككككككجيل وتوثيكككككككق اقيككككككككق  .2
 لبياوات العمالء.

 أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة:

السكككككككعي لتطكككككككوير الككككككككاار البشكككككككري فكككككككي الماكككككككارى اإلسكككككككالمية مكككككككن خكككككككالل زيكككككككااة عكككككككدا  .1
حسكككككين جكككككواة الخكككككدمات الماكككككرفية الكككككدورات التدريبيكككككة النوعيكككككة التكككككي يتل ووهكككككا مكككككن  جكككككل ت

 الم دمة للعمالء.
ضكككككرورة االهتمكككككام ب يكككككااة جكككككواة الخكككككدمات الماكككككرفية الم دمكككككة فكككككي الماكككككارى اإلسكككككالمية  .2

 من خالل آلية تعتمد على ترتيب  بعاا الجواة.
 

 جكككككككككككواة تحسكككككككككككين فكككككككككككي الخكككككككككككالق الهكككككككككككدم إاارة اور ( بعنكككككككككككوان "2015اراسكككككككككككة )كسكككككككككككبةم -و
 "الفلسطيني  الح ومي بال طا  تالخدما

هككككككدفت هككككككذه الدراسككككككة إلككككككى التعككككككرى علككككككى اور إاارة الهككككككدم الخككككككالق فككككككي تحسككككككين جككككككواة 
الخكككككدمات بال طكككككا  الح كككككومي الفلسكككككطيني فكككككي قطكككككا  لككككك ةم والمسكككككاهمة فكككككي رفكككككع مسكككككتوى 
 جكككككواة الخكككككدمات الم دمكككككة مكككككن خكككككالل تع يككككك  مفهكككككوم إاارة الهكككككدم الخكككككالق لكككككدى العكككككاملين

( موظكككككككف 2638ككككككككون مجتمكككككككع الدراسكككككككة مكككككككن )وصكككككككنا  ال كككككككرار فكككككككي هكككككككذه الكككككككوزاراتم وت
وموظفكككككككة مكككككككن  صكككككككحاو الوظكككككككائف االشكككككككرافية فكككككككي وزارات ال طكككككككا  االجتمكككككككاعي والبكككككككالغ 

( اسككككككككتباوة علككككككككى مجتمككككككككع الدراسككككككككةم وتككككككككم 336حيككككككككث تككككككككم توزيككككككككع )( وزاراتم 9عككككككككداها )
 ( استباوة.324استرااا )

 ولقد توصلت الدراسة  لى عدد من النتائ  كان من أهمها:
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واقكككككككع ممارسكككككككة إاارة الهكككككككدم الخكككككككالق بال طكككككككا  الح كككككككومي الفلسكككككككطيني بمحافظكككككككة لككككككك ة  .1
 ( وهو بدرجة متوسطة.59.8وسبي )%جاء بوزن 

مسككككتوى جككككواة الخككككدمات بال طكككككا  الح ككككومي الفلسككككطيني بمحافظكككككات لكككك ة جككككاء بكككككوزن  .2
 .( وهو بدرجة متوسطة63.5وسبي )%

بككككككككين تحسككككككككين جككككككككواة هنككككككككاك عالقككككككككة طرايككككككككة إيجابيككككككككة بككككككككين إاارة الهككككككككدم الخككككككككالق و  .3
 الخدمات في ال طا  الح ومي الفلسطيني.

 ولقد توصلت الدراسة  لى عدد من النتائ  كان من أهمها:

 تطوير البيئة الداخلية من قبل اإلاارة العليا من  جل خلق مناخ إبداعي. .1
تع يكككككك  الجاوككككككب التكنولككككككوجي بشكككككك ل فعككككككال وتفعيككككككل قواعككككككد البياوككككككات لتكككككككون  حككككككد  .2

 ظيمي. اوات التغيير التن
تطكككككككككوير الهي كككككككككل التنظيمكككككككككي للكككككككككوزارات بشككككككككك ل مهنكككككككككي واروس ليسكككككككككهل عمليكككككككككة  .3

 التغيير التنظيمي.
بعنــــــوان " دور تقيــــــيم أداء المــــــوارد البشــــــرية فــــــي تحســــــين  (2014)جككككككواةم دراســــــة  -ت

 دراسة حالة بلديات محافظة شمال قطاع غزة ".-جودة خدمات بلديات قطاع غزة
ت يكككككيم  ااء المكككككوارا البشكككككرية فكككككي تحسكككككين جكككككواة هكككككدفت هكككككذه الدراسكككككة إلكككككى التعكككككرى علكككككى اور 

لكككك ة والمتم لككككة فككككي:  اراسككككة حالككككة بلككككديات محافظككككة شككككمال قطككككا -خككككدمات بلككككديات قطككككا  لكككك ة
بلديككككة جباليكككككا الن لكككككةم بلديكككككة بيكككككت الهيكككككام بلديككككة بيكككككت حكككككاوونم بلديكككككة  م الناكككككرم حيكككككث تككككككون 

( موظكككككف 683اهم )مجتمكككككع الدراسكككككة مكككككن جميكككككع العكككككاملين فكككككي البلكككككديات انربكككككع والبكككككالغ عكككككد
شكككككرافية والمكككككوظفين فكككككي تلكككككك دراسكككككة فتم لكككككت فكككككي جميكككككع الوظكككككائف اإلوموظفكككككةم  مكككككا عينكككككة ال

( بنسكككككككككبة اسكككككككككترااا 118(م وككككككككككان عكككككككككدا االسكككككككككتباوات المسكككككككككتراة )141البلكككككككككديات وعكككككككككداها )
(83.7.)% 

 ولقد توصلت الدراسة  لى عدد من النتائ  كان من أهمها:

واقكككككككع ت يكككككككيم  ااء المكككككككوارا البشكككككككرية فكككككككي بلكككككككديات بلغكككككككت الدرجكككككككة الكليكككككككة لالسكككككككتباوة حكككككككول  .1
%( بينمككككككككا بلغككككككككت الدرجككككككككة الكليككككككككة 65.93محافظككككككككة شككككككككمال قطككككككككا  لكككككككك ة وزوككككككككًا وسككككككككبيًا )

 وسككككككككبياً  لالسككككككككتباوة حككككككككول مسككككككككتوى جككككككككواة الخككككككككدمات التككككككككي ت ككككككككدمها تلككككككككك البلككككككككديات وزوككككككككاً 
(73.79.)% 

 و.إاارة وتائج عملية ت ييم  ااء العاملين ضعيفة وال تتم بالش ل المطلو  .2
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جابكككككة عكككككن استفسكككككاراتهم ولككككككن سكككككرعة االسكككككتجابة م البلكككككديات بمشكككككاكل المكككككواطنين واإلتهكككككت .3
 لهم وسبية.

 أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة:
 ن ي كككككككون هنكككككككاك اعكككككككم ح كككككككومي مسكككككككتمر للبلكككككككديات خاصكككككككة فكككككككي الظكككككككروى الحاليكككككككة  .1

 لس ان قطا  ل ة.
يفيككككككككة إاارة وتائجهككككككككا  ن تعيككككككككد البلككككككككديات النظككككككككر فككككككككي ومككككككككاط  ت يككككككككيم  ااء العككككككككاملين وك .2

 والتغذية الراجعة.
 ن تتوجككككككه البلككككككديات فككككككي اسككككككتخدام  سككككككلوو اإلاارة بانهككككككداى فككككككي عمليككككككة ت يككككككيم  ااء  .3

 .العاملين
ـــى جـــودة الخـــدمات  (2010)الاكككفديم دراســـة  -ث ـــره عل ـــاملين وأث ـــوان " مـــد  رضـــا الع بعن

 المقدمة من قبل شركة االتصاالت الفلسطينية".
عكككككككرى إلكككككككى اراسكككككككة مكككككككدى رضكككككككا العكككككككاملين و ثكككككككره علكككككككى جكككككككواة هكككككككدفت هكككككككذه الدراسكككككككة إلكككككككى الت

الخكككككدمات الم دمكككككة مكككككن قبكككككل شكككككركة االتاكككككاالت الفلسكككككطينية مكككككن وجهكككككة وظكككككر العكككككاملينم كمكككككا 
ككككككككككق هككككككككدى لتح يهككككككككدفت التعككككككككرى إلككككككككى اور متغيككككككككرات الدراسككككككككة وحككككككككو موضككككككككو  الدراسككككككككةم و

ابية كككككككككلحست ااكككككككككطسولمتارارت واكككككككككككلتكون ااحثكككككككككككلبام اتخكككككككككككسم اتباوةكككككككككسر ايطكككككككككوتكككككككككم ة تكككككككككساارلا
ايم نحان اايككككككككككككككلتبال ككككككككككككككتحليم وت لةككككككككككككككلمست ااككككككككككككككللعيور اككككككككككككككختبواة ككككككككككككككيرلمعيات ااككككككككككككككفارالوحوا
 لفا.خ  وبارولة كامعاو

 ولقد توصلت الدراسة  لى عدد من النتائ  كان من أهمها:
اتضكككككك   ن هنككككككاك رضككككككا عككككككن طبيعككككككة وظككككككروى العمككككككل حيككككككث بلغككككككت وسككككككبة الرضككككككا )%  .1

حيككككككككث اتضكككككككك   ن الوظيفككككككككة تككككككككؤمن للمككككككككوظفين انمككككككككن الككككككككوظيفيم وتككككككككوفر لهككككككككم (م 74.8
فرصكككككا الكتسكككككاو مهكككككارات وخبكككككرات جديكككككدة باإلضكككككافة إلكككككى  ن ظكككككروى العمكككككل مكككككن تهويكككككة 

 واضاءة وليره تعد جيدة وصالحة لت ديم خدمة جيدة للعمالء.
كمكككككككا تبكككككككين  ن ارجكككككككة الرضكككككككى عكككككككن  وظمكككككككة الترقيكككككككة والحكككككككواف  كاوكككككككت متوسكككككككطة بداللكككككككة  .2

(م حيكككككككككث يعت كككككككككد الموظفكككككككككون  ن هنكككككككككاك اور 61.4ة المئويكككككككككة التكككككككككي بلغكككككككككت )% النسكككككككككب
للمحسكككككككوبية والواسكككككككطة فكككككككي الترقيكككككككة و ن هنكككككككاك اور لالعتبكككككككارات السياسكككككككية والدينيكككككككة فكككككككي 

 الترقية.
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( 79.4كمكككككا اتضكككككك   ن ارجكككككة الدرجككككككة الرضككككككا عكككككن العالقككككككة مكككككع المسككككككؤولين بلغككككككت )%  .3
وم ترحككككككككككاتهمم كمككككككككككا اتضكككككككككك   ن حيككككككككككث تبككككككككككين  ن المسككككككككككؤولين يحترمككككككككككون آراء االخككككككككككرين 

المسككككؤولين يسكككككاهمون فكككككي حكككككل المشككككك التم كمككككا تبكككككين  ن المسكككككؤولين يعكككككاملون مكككككوظفيهم 
 بعدالة ومساواة وهذا يؤثر باإليجاو على ت ديم خدمة طات جواة عالية للعمالء.

( وهككككككذه النسككككككبة 75.6واتضكككككك   ن ارجككككككة الرضككككككا عككككككن العالقككككككة مككككككع الكككككك مالء بلغككككككت )%  .4
هنكككككككاك تعكككككككاون فكككككككي حكككككككل المشككككككك الت بكككككككين الككككككك مالءم والكككككككى  ن  مرتفعكككككككة وتعكككككككوا إلكككككككى  ن

 الشركة توفر فرص العمل بروح الفريق الواحد.

 أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة:
ضكككككرورة  ن تسكككككعى الشكككككركة لتح يكككككق انمكككككن الكككككوظيفي للمكككككوظفين فيهكككككا نن طلكككككك ي يكككككد مكككككن  .1

 جواة الخدمة الم دمة للعمالء.
االتاكككككككاالت فكككككككرص اكتسكككككككاو مهكككككككارات وخبكككككككرات  ضكككككككرورة  ن تتكككككككي  الوظيفكككككككة فكككككككي شكككككككركة .2

 جديدة نن طلك ينع س باإليجاو على جواة الخدمة الم دمة للعمالء.
ن تكككككككوفر الوظيفككككككككة للمكككككككوظفين فككككككككي الشكككككككركة الت كككككككدم والرقككككككككي و ن تككككككككون هنككككككككاك  ضكككككككرورة  .3

معكككككايير واضكككككحة للترقيكككككة تعتمكككككد علكككككى الكفكككككاءة وتغكككككس النظكككككر عكككككن االوتمكككككاءات السياسكككككية 
 عن المحسوبية. والدينية وبعيداً 

ـــــاد  الجـــــودة الشـــــاملة علـــــى أداء  (2009)بكككككدرم دراســـــة  -ج ـــــق مب ـــــوان " أثـــــر تطبي بعن
 المؤسسات األهلية األجنبية العاملة في قطاع غزة".

  ااء علككى الشككاملة الجككواة مبككااث تطبيككق إلككى التعككرى علككى  ثككر الدراسككة تهككدى
 هكذه تسكعي ككذلك لك ةم قطكا  فكي العاملكة انجنبيكة انهليكة فكي المنظمكات المؤسسكات

 انهليكة المؤسسكات فكي الشكاملة الجكواة مبكااث تطبيكق علكى واقكع التعكرى إلكى الرسكالة
المؤسسككاتم ولتح يككق  هككداى  هككذه تتبعككه انااء الككذي م ككاييس علككى والتعككرى انجنبيككةم

هكككككذه الدراسكككككة تكككككم تاكككككميم اسكككككتباوة تهكككككدى إلكككككى الدراسكككككة الميداويكككككة لمتغيكككككرات مشككككك لة الدراسكككككة 
ر الفرضككككياتم بحيككككث يتكككككون مجتمككككع الدراسككككة مككككن العككككاملين فككككي اإلاارة العليككككا مككككن  جككككل اختبككككا

)مكككككدير المؤسسكككككةم وائكككككب المكككككديرم رئكككككيس قسكككككم( فكككككي المؤسسكككككات والمنظمكككككات ليكككككر الح وميكككككة 
 )االهلية( انجنبية التي تعمل في قطا  ل ة.

 ولقد توصلت الدراسة  لى عدد من النتائ  كان من أهمها:
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 –وجكككككوا اهتمكككككام كبيكككككر مكككككن قبكككككل المؤسسكككككات انهليكككككة انجنبيكككككة العاملكككككة فكككككي قطكككككا  لككككك ة  .1
 .بمبااث الجواة الشاملة-الدراسة محل 

وجكككككوا اهتمكككككام كبيكككككر مكككككن قبكككككل هكككككذه المؤسسكككككات بكككككانااء المؤسسكككككي نقسكككككامها ومهامهكككككا  .2
والعمكككككل الح يكككككث علكككككى تحسكككككين وتطكككككوير وتطبيكككككق هكككككذه المتغيكككككرات بكككككدرجات ومسكككككتويات 

 فاوتة من خالل تح يق رضا المؤسسة وال بائن والعاملين والمجتمع.إيجابية مت
كمككككككا و ظهككككككرت الدراسككككككة  ن هنككككككاك عالقككككككة طات االلككككككة إحاككككككائية بككككككين جميككككككع متغيككككككرات  .3

مبكككككااث الجكككككواة الشكككككاملة التكككككي اعتمكككككدها الباحكككككث فكككككي الدراسكككككة وانااء المؤسسكككككي المتبكككككع 
 في تلك المؤسسات انهلية.

 الدراسة:أهم التوصيات التي أوصت بها 
ضكككككككرورة زيكككككككااة اهتمكككككككام والتككككككك ام إاارة المؤسسكككككككات انهليكككككككة انجنبيكككككككة فكككككككي قطكككككككا  لككككككك ة  .1

بتطبيكككككككق كافكككككككة  بعكككككككاا الجكككككككواة الشكككككككاملة و ثكككككككر طلكككككككك علكككككككى تطكككككككوير انااء المؤسسكككككككي 
 الخاص بها.

وضكككككرورة إشكككككراك العكككككاملين فكككككي اتخكككككاط ال كككككرارات المتعل كككككة بكككككالجواة مكككككع ضكككككرورة العمكككككل  .2
مليكككككككات اإلااريكككككككة )الهنكككككككدرة( بهكككككككدى ت كككككككديم الخدمكككككككة علكككككككى تحسكككككككين وإعكككككككااة هندسكككككككة الع

 بجواة  فضل لل بائن.
ضككككككرورة وجككككككوا الككككككنظم اإلااريككككككة المروككككككة التكككككككي تسككككككهل مككككككن ت ككككككديم الخككككككدمات بكككككككالجواة  .3

 والسرعة المطلوبتينم وكذلك زيااة االهتمام بتطوير انااء المؤسسي لها.

 

 الدراسات العربية: .2

 

مصـــــرفية مـــــن وجيـــــة جـــــودة الخـــــدمات ال"قيـــــا  بعنـــــوان "  (2013م )خدومكككككةدراســـــة  -أ
 (". BDL-BEA-CPA-CENP-BNAللبنوك سة ميدا ية را ظر العمالء د

هككككككدفت هككككككذه الدراسككككككة لمعرفككككككة العالقككككككة بككككككين جككككككواة الخدمككككككة الم دمككككككة مككككككن كككككككرى البنككككككوك 
BDL-BEA-CPA-CENP-BNA  ورضككككككككككا العمككككككككككالء وكلككككككككككك التعككككككككككرى علككككككككككى ت ككككككككككديم

لهككككككم فعليككككككًام وكككككككذلك معرفككككككة مككككككدى تككككككمثير محككككككداات جككككككواة  المقدمــــــةالعمككككككالء للخككككككدمات 
الخكككككدمات الماكككككرفية علكككككى توقعكككككات العمكككككالءم حيكككككث اسكككككتخدم الباحكككككث المكككككنهج الوصكككككفي 
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التحليلكككككي واسكككككتخدم االسكككككتباوة ككككككمااة للدراسكككككة حيكككككث تكككككم  خكككككذ عينكككككة عشكككككوائية مكككككن عمكككككالء 
 ( استبيان.46البنوك بمنط ة هرقلة بلغت )

 من النتائ  كان من أهمها:ولقد توصلت الدراسة  لى عدد 
وجككككككككوا فككككككككروق طات االلككككككككة إحاككككككككائية بككككككككين محككككككككداات جككككككككواة الخككككككككدمات الماككككككككرفية  .1

 )الملموسيةم االعتماايةم االستجابةم انمانم التعاطف( وارجة رضا العمالء.
 ظهككككرت النتككككائج علككككى عككككدم وجككككوا فككككروق طات االلككككة إحاككككائية للجككككواة المدركككككة مككككن  .2

)الجككككككنسم العمككككككرم المسككككككتوى الدراسككككككيم  ةمولرافيككككككقبككككككل العمككككككالء تعككككككوا للمتغيككككككرات الدي
 عدا سنوات التعامل مع البنكم اسم البنك(

 أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة:
ضكككككككرورة  ن تعمكككككككل البنكككككككوك فكككككككي منط كككككككة هرقلكككككككة علكككككككى تحسكككككككين وتطكككككككوير خكككككككدماتها  .1

للوصككككككول إلككككككى توقعككككككات عمالئهككككككا ممككككككا يضككككككمن اسككككككتمرار تعامككككككل عمالئهككككككا وبالتككككككالي 
 التنافسي عن طريق ت ديم خدمات تتمي  بجواة عالية.تع ي  موقعها 

ضككككككككرورة  خككككككككذ توقعككككككككات العمككككككككالء وتطلعككككككككاتهم باالعتبككككككككار عنككككككككد ت ككككككككديم الخككككككككدمات  و  .2
وضككككككع المعككككككايير لت ككككككديم الخككككككدمات الماككككككرفيةم وطلككككككك للعمككككككل علككككككى تلبيككككككة حاجيككككككات 

 العمالء بما يتفق مع توقعاتهم.
ــــوان2010)الضــــمور، دراســــة -و ــــر جــــودة الخــــدمات"  ( بعن الصــــحية فــــي درجــــة والء  أث

 "دراسة حالة-المرضى في مستشفى الجامعة األرد ية

هككككدفت هككككذه الدراسككككة إلككككى معرفككككة  ثككككر جككككواة الخككككدمات الاككككحية فككككي ارجككككة والء المرضككككى فككككي 
مستشككككفى الجامعككككة انراويككككةم كمككككا هككككدفت الدراسككككة إلككككى تحديككككد  ثككككر جككككواة الخككككدمات الاككككحية 

 رجة والء المرضى.الم دمة في مستشفى الجامعة انراوية في ا

 ولقد توصلت الدراسة  لى عدد من النتائ  كان من أهمها:

إن مسككككككتوى جككككككواة الخككككككدمات الاككككككحية فككككككي مستشككككككفى الجامعككككككة انراويككككككة حسككككككب م يككككككاس  .1
الفجككككوات متككككدن  وسككككبيا وطلككككك راجككككع لكككككون الجككككواة المتوقعككككة مككككن قبككككل مرضككككى المستشككككفى 

 تفوق الجواة المدركة من قبلهم.
ووكككككككة لجكككككككواة الخكككككككدمات الاكككككككحية السكككككككائدة فكككككككي مستشكككككككفى الجامعكككككككة إن  هكككككككم انبعكككككككاا الم  .2

انراويكككككة وف كككككا لم يككككككاس الفجكككككوات هككككككي علكككككى التككككككوالي: بعكككككد الملموسككككككيةم بعكككككد االسككككككتجابةم 
 بعد االعتماايةم بعد التمكيدم وبعد التعاطف.
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كاوككككت الملموسككككية انك ككككر تككككمثيًرا فككككي والء المرضككككىم تالهككككا التعككككاطفم ثككككم االعتماايككككةم ثككككم  .3
 الستخدام م ياس الفجوات. وفي انخير تمتي االستجابة وف اً  مكيدالت يمتي

وجكككككوا فكككككروق طات االلكككككة إحاكككككائية بكككككين مفكككككراات عينكككككة الدراسكككككة مكككككن مرضكككككى المستشكككككفى  .4
لمسكككككككككتوى والئهكككككككككم تعككككككككك ى للمتغيكككككككككرات )التكككككككككممينم العمكككككككككرم المسكككككككككتوى التعليمكككككككككيم الكككككككككدخل 

 تغير الجنس.الشهري(. بينما لم بوجد  ي فروق طات االلة إحاائية تع ى لم

 أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة:
ضكككككرورة التحسكككككين المسكككككتمر لجكككككواة الخككككككدمات الاكككككحية الم دمكككككة فكككككي مستشكككككفى الجامعككككككة  .1

 انراوية للتماشي مع التطور التكنولوجي واينامي ية السوق الاحي.
ضكككككرورة االسكككككتعاوة بانسكككككاليب والتوجهكككككات التسكككككوي ية الحدي كككككة فكككككي التعامكككككل مكككككع المرضكككككى  .2

التككككي تسككككتدعي  خككككذ وجهككككات وظككككر المرضككككى بعككككين االعتبككككار لتطككككوير الخككككدمات الاككككحية 
 التي ي دمها مستشفى الجامعة انراوية.

تككككككككدريب العككككككككاملين بالمستشككككككككفى وخاصككككككككة مككككككككوظفي االسككككككككت بال والممرضككككككككين علككككككككى كيفيككككككككة  .3
 التعامل مع المرضى وكسب ث تهم وبناء عالقات جيدة معهم.

 إلى بناء والء المرضى وتنمية.إعداا برامج فعالة وهاافة تسعى  .4
.



 :الدراسات األجنبية .3

 بعنوان قيا  (Entayati, Modanloo, Behnamfar, & Rezaei, 2013)دراســـــة  .1
 .الفجوة  موذج بماز دران باستخدام اإلسالمية آزاد جامعة في الخدمة جودة

اإلسككككالمية هككككدفت هككككذه الدراسككككة إلككككى ت يككككيم جككككواة الخككككدمات الم دمككككة لطككككالو جامعككككة آزاا 
بمنط ككككككة مازوككككككدران بجمهوريككككككة إيككككككرانم حيككككككث تكككككككون مجتمككككككع الدرايككككككة مككككككن جميككككككع طككككككالو 

( طالبككككككًا تكككككم اختيككككككارهم 373جامعكككككة آزاا اإلسكككككالمية بمازوككككككدرانم  مكككككا العينككككككة فتملفكككككت مكككككن )
بطري ككككككة العينككككككات العشككككككوائية الطب يككككككةم وتككككككم جمككككككع البياوككككككات باسككككككتخدام اسككككككتبيان لم يككككككاس 

 لجواة الخدمة.

 الدراسة  لى عدد من النتائ  كان من أهمها:ولقد توصلت 
وجككككككوا فككككككرق االلككككككة بككككككين توقعككككككات الطككككككالو والتاككككككورات فككككككي جميككككككع انبعككككككاا الخمسككككككة  .1

 للجواة والخدمة في جميع انبعاا.
  ن  على و قل مستوى لجواة الخدمة يع ى للملموسية والتعاطف على التوالي. .2
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 أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة:
المعكككككدات فكككككي الجامعكككككة والحفكككككاظ علكككككى المظهكككككر المناسكككككب والالئكككككق  تحكككككديث وصكككككياوة .1

للمككككككوظفين والعككككككاملين لت ككككككديم خككككككدمات بشكككككك ل مناسككككككب ومككككككنحهم التم ككككككين مككككككن  جككككككل 
 .حل مشاكل الطالو

 تع ي  السلوك التنظيمي والعالقات اإلوساوية واحترام العمالء. .2
ظيمــــي لــــد  بعنــــوان "جــــودة أداء الخدمــــة وااللتــــزام التن (Kansal, 2012)اراسككككة  .2

 موظفي التواصل مع العمالء في مراألز االتصال الهندية".

هكككككككدفت هكككككككذه الدراسكككككككة إلكككككككى استكشكككككككاى العالقكككككككة مكككككككا بكككككككين االلتككككككك ام التنظيمكككككككي بمتغيراتكككككككه 
المختلفككككككة لككككككدى م ككككككدمي الخككككككدمات للعمككككككالء فككككككي مراككككككك  االتاككككككال الهندسككككككة وجككككككواة تلككككككك 

وظكككككككككف ي كككككككككدم ( م150( عمكككككككككياًل و)150الخكككككككككدماتم حيكككككككككث تكككككككككم جمكككككككككع البياوكككككككككات مكككككككككن )
الخكككككدمات فكككككي  ربكككككع مراكككككك  اتاكككككال عبكككككر اسكككككتبيان تكككككم توزيعكككككه وقكككككد تكككككم تحليكككككل البياوكككككات 

 باستخدام تحليل االرتباط واالوحدار

 ولقد توصلت الدراسة  لى عدد من النتائ  كان من أهمها:
وجوا ارتباط ما بين االلت ام التنظيمي وجواة الخدمة في الشركات الم دمة لخدمات  -1

 االتااالت.
كان المخر  انهم في الدراسة هو وجوا عالقة بين جواة  ااء الخدمة وبين االلت ام  -2

 المعياري.

 أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة:
 همية إاارة بعد االلت ام المعياري بش ل صحي  بما يم ن الموارا البشرية في المؤسسة  -1

 ل بدا  واالعتماا. بمن تاب  مادراً 
ة للخدمات تطوير استراتيجيات الموارا البشرية بما يستهدى على الشركات الم دم

االلت ام المعياري لدى الموظفين انصغر سنًا وانك ر تعليمًا.



بعنوان "  دراألات المستهلكين عن جودة  (Rajeswari & Sunmista , 2011)دراسة  .3
 الخدمة في مكاتو البريد ".

هذه الدراسة الهندية هي اراسة م اروة على م اتب بريد م اطعتين هنديتين. الدراسة 
( استمارة م بولةم واف 300استخدمت االستبيان لجمع البياواتم حيث حالت على )
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م وإضافة 16إلى  11من كل م اطعة. في هذا االستبيان مع تخفيف عدا البنوا من 
سة للم ياس المعروى  بعاا  خرى هي: استخدمت انبعاا الخم SERVPERF ربعة 

)الرفاه حالة الم اعدم حالة سدة الكتابة واالزاحام(م العملياتم وانمان )انمن عند حمل 
الن وام سرعة اإلجابة على الش اوىم سرعة البريد والحواالت إل (م حالة المرافق )وظافة 

العلم بالخدمات المتوفرةم الم تب وحالة اآلالت والحواسيب(م وسهولة استخدام الخدمات )
 توفر المعلومات في الم تب وسهولة الحاول على المعلومات من العاملين(.

من سبع ارجات واستخدما  لفا كرووباخ ل ياس ثبات انبعاا. هذه  لماً الباح ان استخدما سُ 
(. التحليل اإلحاائي استخدم فيه اختبار المتوسط 0.7انخيرة جاءت قريبة  و  كبر من )

 لكل بند )اختبار ستيواوت( للم اروة بين الم اطعتين.

 ولقد توصلت الدراسة  لى عدد من النتائ  كان من أهمها:
 وفرة في م اتب البريد جيدة. ن الجواة المت .1
وجوا عالقة طات االلة إحاائية بين جميع متغيرات مبااث الجواة التي اعتمدها  .2

 الباحث وإاراكات المستهلكين.

 أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة:
 ضرورة زيااة الرفاه الوظيفي للعاملين في م اتب البريد. .1
 ضافة إلى سرعة تحويل البريد والحواالت.العمل زيااة سرعة اإلجابة على الش اوى باإل .2
 

 التعقيو على الدراسات السابقة:ثالثًا: 
 

مككككككن خككككككالل مراجعككككككة  ابيككككككات الدراسككككككات السككككككاب ةم ُوجككككككد  ن هنككككككاك العديككككككد مككككككن الدراسككككككات 
التككككككي تناولككككككت موضككككككو  المنككككككاخ التنظيمككككككي بككككككالعرض والتحليككككككل مككككككن عككككككدة جواوككككككبم ول ككككككد 

( اراسكككككككة سكككككككاب ة محليكككككككة وعربيكككككككة و جنبيكككككككةم تكككككككم تطبي هكككككككا خكككككككالل 22اسكككككككتعرض الباحكككككككث )
ات التكككككي تعمكككككل فكككككي مجكككككاالت ( علكككككى العديكككككد مكككككن المنظمككككك2016( إلكككككى )2002الفتكككككرة  )

مختلفككككككككةم حيككككككككث اسككككككككتعرض الباحككككككككث الدراسككككككككات المرتبطككككككككة بالمنككككككككاخ التنظيمككككككككي وجككككككككواة 
الخدمككككككة والمواضككككككيع المرتبطككككككة بهمككككككا سككككككعيًا إلثككككككراء اإلطككككككار النظككككككري للدراسككككككة واالسككككككتفااة 
منهككككككا فككككككي التعككككككرى علككككككى الم ككككككاييس المسككككككتخدمة فككككككي ت يككككككيم مسككككككتويات المنككككككاخ التنظيمككككككي 
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ء  ااة الدراسككككككة الالزمككككككة لجمككككككع البياوككككككات والتعككككككرى علككككككى انسككككككاليب وجككككككواة الخدمككككككةم وبنككككككا
 اإلحاائية وتفسير النتائج التي سوى تسفر عنها الدراسة الحالية.

وقككككككد تناولككككككت بعككككككس الدراسككككككات المنككككككاخ التنظيمككككككي وجككككككواة الخدمككككككة والمؤسسككككككات انهليككككككة 
ى بشكككككك ل منفاككككككلم فمنهككككككا مككككككا تنككككككاول محككككككور المنككككككاخ التنظيمككككككي كمتغيككككككر للدراسككككككة بهككككككد

( 2016)ماككككككككككككطفىم و( 2017)فرحككككككككككككاتم الكشككككككككككككف عككككككككككككن  بعككككككككككككااه وعناصككككككككككككره م ككككككككككككل 
( 2012( و)السكككككككككككلميم 2014( و)الجنككككككككككابيم 2014( و)الغامكككككككككككديم 2014و)الرميسككككككككككاءم

( و)الطيككككككككككككبم 2011( و ) بككككككككككككو ريككككككككككككام Pangil&Others-2011( و)2012و)زاهككككككككككككرم 
 (2016مZamani&Karimi) ( و2006( و)الشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككنطيم2008

 .(Hanges&others-2005)و
جواة الخدمات مسككككككتوى قياس و اراسككككككة  بهدىمحور جواة الخدمة اراسككككككات  خرى  تتناولو  

واراسة ( 2014)جواةم ( و2015اراسة )كسبةم ( و 2017) بو شعبانم اراسة الم دمة م ل 
( 2010( و)الاكككككككككفدي وآخرونم 2010( و)الضكككككككككمورم2011و)العالولم( 2013)خدومةم 

و  (Rajeswari&SunmistaK:2011( و)Enayati :2013( و)2009و)بكككككككككككدرم 
(Kansal, 2012). 

  
الدراسكككات السكككاب ة نسكككاليب بح ية مختلفة رلم  ن لالبيتها اسكككتخدم المنهج  ولوحظ اسكككتخدام

الوصفي إال  ن بعضها استخدم مدخل المس  الشاملم ومعظم الدراسات استخدمت االستباوة 
 كمااة لجمع المعلومات.

تناولت موضككككككككككككككو  المناخ التنظيمي فيما بينها من حيث مجتمع واختلفت الدراسكككككككككككككككات التي 
الدراسككككةم فبعضككككها طبق على منشككككآت طات طبيعة إوتاجية واقتاككككااية م ل اراسككككة )فرحاتم 

( 2006( و)الشككككككككككككككككككككككنككككككككطككككككككيم2008( و)الككككككككطككككككككيككككككككبم 2009( و)الاككككككككككككككككككككككفككككككككارم 2017
 (.2016م Kitratporn& Puncreobutr( و )Pangil&Others-2011و)
( و )زاهرم 2014)الغامديم )فرحات( وخدماتية م ل اراسككككككككككككككة  وبعضككككككككككككككها على منظمات 

2012) (Zamani&Karimi2016م). 
( و)الجنابيم 2014( و)الرميسكككككككككاءم2016ومنها منشكككككككككآت مدوية م ل اراسكككككككككة )ماكككككككككطفىم 

2014.) 
اختلفت انهداى التي سكككككعت إليها كل اراسكككككةم إما بسكككككبب اختالى الموضكككككوعات التي و 

تناولتها الدراسات الساب ة عن الموضو  الذي يناب عليه محور اهتمام الدراسة الحاليةم  و 
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بسككككككبب االختالى في مجتمع الدراسككككككةم وهذا بدوره يؤاي إلى االختالى بنسككككككب متفاوتة بين 
الحظ من الجدول التالي ما والنتائج المحتملة للدراسككككككة الحالية. ويُ  وتائج الدراسككككككات السككككككاب ةم

 تمي ت به الدراسة الحالية عن الدراسات الساب ة.
 المتعل كككككككككةجواوكككككككككب المكككككككككن الدراسكككككككككات السكككككككككاب ة فكككككككككي الوقكككككككككوى علكككككككككى  وتكككككككككم االسكككككككككتفااة

المنهجيكككككة  وفكككككي تحديكككككدبموضكككككو  الدراسكككككةم وفكككككي إثكككككراء اإلطكككككار النظكككككري للدراسكككككة الحاليكككككةم 
ه تلكككككك مكككككا توصكككككلت إليككككك االطكككككال  علكككككى  هكككككمعكككككة وبنكككككاء  ااة الدراسكككككةم باإلضكككككافة إلكككككى المتب

حيكككككث تم كككككن الباحكككككث مكككككن خاللهكككككا مكككككن تحديكككككد الفجكككككوة  وتوصكككككياتمالدراسكككككات مكككككن وتكككككائج 
 البح ية وهي على النحو التالي:

 يوض  الفجوة البحثية بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة (3) رقم جدول

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة
اهتمككككككككت الدراسككككككككات السككككككككاب ة فككككككككي 
اراسكككككككككة المنكككككككككاخ التنظيمكككككككككي فكككككككككي 
البيئككككككككككككككككككككات المختلفككككككككككككككككككككة م ككككككككككككككككككككل 
"المؤسسككككككككككككككككككككككات الح وميكككككككككككككككككككككككة  و 

 العس رية"

ليككككككككاو انبحككككككككاث العلميككككككككة عككككككككن 
فكككككي بيئكككككة اور المنكككككاخ التنظيمكككككي 

 المؤسسات انهلية

تعتبكككر  ولكككى الدراسكككات فكككي البيئكككة المحليكككة 
التكككككي تتنكككككاول اور المنكككككاخ التنظيمكككككي فككككككي 
تحسككككككين جككككككواة الخدمككككككة فككككككي المؤسسككككككات 

 انهلية

تركيككككككك  الدراسكككككككات السكككككككاب ة علكككككككى 
المنكككككاخ التنظيمكككككي وجكككككواة الخدمكككككة 

 بش ل منفال

عككككككككككدم تككككككككككوفر اراسككككككككككات سككككككككككاب ة 
تناولككككككككككككككككت موضككككككككككككككككو  المنككككككككككككككككاخ 

 وجواة الخدمة معًا.التنظيمي 

االهتمكككككككام بموضكككككككوعي المنكككككككاخ التنظيمكككككككي 
 وجواة الخدمة معًا.

 للككككب الككككدراسككككككككككككككككات رك ت على " 
الهي كككل التنظيميم االتاككككككككككككككككاالتم 
الوالء التنظيميم المشككككككككككككككككاركككككة في 
اتخاط ال رارات " كعناصكككككككككككككر المناخ 

 التنظيمي

عككككككككدم التركيكككككككك  علككككككككى العناصككككككككر 
التاليككككة " ال يككككااة اإلااريككككةم العمككككل 

 اعي"الجم

تميكككككككك ت الدراسككككككككة فككككككككي عناصككككككككر المنككككككككاخ 
التنظيمكككككككي التككككككككي تكككككككم اعتمااهككككككككا للدراسككككككككة 

منككككككككككككككاخ باإلضككككككككككككككافة إلككككككككككككككى عناصككككككككككككككر ال
ااريكككككككككككةم التنظيمكككككككككككي وهمكككككككككككا " ال يكككككككككككااة اإل

 العمل الجماعي"

ركككككككك ت الدراسكككككككات السكككككككاب ة علكككككككى 
 البيئة الداخلية لمجتمع البحث

علككككى  ثككككر البيئككككة الداخليككككة ليككككاو 
الخدمككككككككة الم دمككككككككة للبيئككككككككة  جككككككككواة

 الخارجية

التركي  على  ثر البيئة الداخلية على جواة 
من وجهة  الخارجيةالخدمة الم دمة للبيئة 

 وظر الموظفين.

عككككدم تكككككوفر اراسككككات عكككككن الخدمكككككة 
 االهتمام بالخدمة الاحيةلياو  الاحية

تحكككاا لجكككان ا علكككىالدراسكككة الحاليكككة  تركيككك 
 لاحي العمل ا

 باالعتماا على الدراسات الساب ة المادر: جرا بواسطة الباحث
 
 



108 

 

 
 
 
 
 
 

 راءاتـــــــــــواالج ةـــيـــجـــهـــنــمــال: الرابعالفصل 
 

 

 

 .منهجية الدراسةأواًل: 

 ثا يًا: مجتمع الدراسة.

 .خطوات بناء االستبا ةثالثا: 

 الدراسة. أدواترابعًا: 

 خامسًا: صد  االستبا ة.

 سادسًا: ثبات االستبا ة.

 المعالجة اإلحصائية. سابعًا:
 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 :مقدمةال

وجككككككاز الجاوككككككب إيككككككتم مككككككن خاللككككككه  رئيسككككككياً  تعتبككككككر منهجيككككككة الدراسككككككة وإجراءاتهككككككا محككككككوراً 
وعكككككككن طري هكككككككا يكككككككتم الحاكككككككول علكككككككى البياوكككككككات المطلوبكككككككة إلجكككككككراء  الدراسكككككككةمالتطبي كككككككي مكككككككن 

التحليككككككل اإلحاككككككائي للتوصككككككل إلككككككى النتككككككائج التككككككي يككككككتم تفسككككككيرها فككككككي ضككككككوء  ابيككككككات الدراسككككككة 
 وبالتالي تح ق انهداى التي تسعى إلى تح ي ها. الدراسةمالمتعل ة بموضو  

وكككككككذلك  ااة  وعينككككككة الدراسككككككةمومجتمككككككع  متبككككككعنهج الللمكككككك تنككككككاول هككككككذا الفاككككككل وصككككككفاً و 
ومككككككدى صككككككدقها وثباتهككككككا.  موكيفيككككككة بنائهككككككا وتطويرهككككككاإعككككككدااها الدراسككككككة المسككككككتخدمة وطري ككككككة 

 وت نينهكككككام ااة الدراسكككككة  تاكككككميمفكككككي  الباحكككككث ابهككككك مل جكككككراءات التكككككي قكككككا كمكككككا يتضكككككمن وصكككككفاً 
وينتهككككككككككككي الفاككككككككككككل بالمعالجككككككككككككات واناوات التككككككككككككي اسككككككككككككتخدمتها لجمككككككككككككع بياوككككككككككككات الدراسككككككككككككةم 

يلكككككي وصكككككف  اواسكككككتخالص النتكككككائجم وفيمكككككلبياوكككككات اسكككككتخدمت فكككككي تحليكككككل ااإلحاكككككائية التكككككي 
 لهذه اإلجراءات.

 .الدراسةمنهجية أواًل: 
بنكككككاًء علكككككى طبيعكككككة الدراسكككككة وانهكككككداى التكككككي تسكككككعى لتح ي هكككككا ف كككككد اسكككككتخدم الباحكككككث 

والككككذي يعتمككككد علككككى اراسككككة الظككككاهرة كمككككا توجككككد فككككي الواقككككع ويهككككتم  التحليلككككيمالمككككنهج الوصككككفي 
كمكككككا ال ي تفكككككي هكككككذا المكككككنهج عنكككككد  وكميكككككًامًا اقي كككككًا ويعبكككككر عنهكككككا تعبيكككككرًا كيفيكككككًا بوصكككككفها وصكككككف

بكككككل  المختلفكككككةمجمكككككع المعلومكككككات المتعل كككككة بالظكككككاهرة مكككككن  جكككككل است اكككككاء مظاهرهكككككا وعالقاتهكككككا 
يتعكككككككداه إلكككككككى التحليكككككككل والكككككككربط والتفسكككككككير للوصكككككككول إلكككككككى اسكككككككتنتاجات يبنكككككككي عليهكككككككا التاكككككككور 

)النعيمكككككككككككي وآخككككككككككككرونم  فككككككككككككة عكككككككككككن الموضككككككككككككو الم تكككككككككككرح بحيككككككككككككث ي يكككككككككككد بهككككككككككككا رصكككككككككككيد المعر 
2009:238). 

 وقد استخدم الباحث مادرين  ساسين للمعلومات:

 العربيكككككككةموالمراجكككككككع  الكتكككككككبم ل كككككككد قكككككككام الباحكككككككث بمراجعكككككككة: المصـــــــادر الثا ويـــــــة( 1)
وانجنبيككككككككة طات العالقككككككككةم والككككككككدوريات والم ككككككككاالت والت ككككككككاريرم وانبحككككككككاث والدراسككككككككات السككككككككاب ة 

 التي تناولت موضو  البحثم والبحث والمطالعة في مواقع اإلوتروت المختلفة.
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: لمعالجكككككة الجواوكككككب التحليليكككككة لموضكككككو  البحكككككث لجكككككم الباحكككككث المصـــــادر األوليـــــة( 2)
للبحكككككثم  صكككككممت خاياكككككاً  االسكككككتباوة ككككككمااة رئيسكككككةإلكككككي جمكككككع البياوكككككات انوليكككككة مكككككن خكككككالل 

 للدراسة. الالزمةللحاول على المعلومات  ؛الشخاية م ابالتالباإلضافة إلى 

 مجتمع الدراسة.ثا يًا: 
اشكككككككككتمل مجتمكككككككككع الدراسكككككككككة جميكككككككككع مكككككككككوظفي اتحكككككككككاا لجكككككككككان العمكككككككككل الاكككككككككحي فكككككككككي 

( موظفكككككككًا وموظفكككككككةم والعكككككككاملين وفكككككككق وكككككككو  277محافظكككككككات قطكككككككا  لككككككك ةم والبكككككككالغ عكككككككداهم )
التعيككككين علككككى النحككككو التككككالي: )وظيفككككة ثابتككككةم ع ككككد خككككاصم ع ككككد سككككنويم سككككاعات اسككككتدعاء(م 

ا هككككو مبككككين فككككي الجككككدول رقككككم اككككحية تابعككككة لالتحككككاام كمككككالمراككككك  عككككدا مككككن الوالمككككوزعين علككككى 
لكافكككككككة شكككككككامل ال حاكككككككر(م واعتمكككككككد الباحكككككككث فكككككككي جمكككككككع بياوكككككككات الدراسكككككككة علكككككككى  سكككككككلوو ال4)

 الموظفين العاملين في اتحاا لجان العمل الاحي.

 يوض  العدد اإلجمالي لمجتمع البحث (4) رقم جدول

  وع التعيين
الم ر 
-الرئيسي
 ل ة

مرك  
-العواة

 الشمال

ك  االمر 
-ةال  افي

 الشمال

مرك  العواة 
-التخااي

 ل ة

مرك  
صحي 

-العواة
 رف 

مرك  
ال دس 
-الاحي
بيت 
 حاوون 

مرك  
اللحيدان 

-الاحي
 الشمال

مرك  
الخيرية 
-الاحي

 الوسطى

 اإلجمالي

 111 4 6 2 5 5 5 63 21 الوظيفة الثابتة

 33 1 1 1 7 2 1 16 4 العقد الخاص

 94 3 8 3 11 14 6 39 10 العقد السنوي 

 39    7   32  االستدعاء-الساعات

 277 8 15 6 30 21 12 150 35 اإلجمالي

 (.2017المصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد على بيا ات اتحاد لجان العمل الصحي للعام )

 أداة الدراسة )االستبا ة(.ثالثًا: 
والمعلومات التي تسككككاعده في اإلجابة عن  سككككئلة ل د اختار الباحث االسككككتباوة  ااة لجمع البياوات 

 الدراسةم وف ًا للمبررات التالية:

توفر االسكككتباوة وقتًا كافيًا للمسكككتجيب للتفكير في إجابتهم مما ي لل الضكككغط عليه ويدفعه  .1
 إلى التدقيق في معلوماته.
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ة من يعتر ك ير من الباح ين المعلومات التي تتوفر عن طريق االسككتباوة  ك ر موضككوعي .2
إجابات الم ابلة  و ليرها من طرق جمع البياواتم بسبب  ن معظم االستباوات ال تحمل 

 اسم المستجيب مما يحف ه على إعطاء معلومات موثوقة وصحيحة.

م وهذا سكككككككرعة الحاكككككككول على المعلومات من عدا كبير من العاملين المتباعدين جغرافياً  .3
ان العمل الاككككككككحي المتباعد جغرافيًا منسككككككككجم مع مجتمع الدراسككككككككة الم ون من اتحاا لج

 وعدا العاملين فيها كبير.

 ستبا ة.االخطوات بناء : رابعاً 
قكككككام الباحكككككث بحعكككككداا  ااة الدراسكككككة لمعرفكككككة اور المنكككككاخ التنظيمكككككي فكككككي تحسكككككين جكككككواة الخدمكككككة 

 ستباوة:االلبناء  الخطوات التاليةواتبع  انهليةمفي المؤسسات 

 الدراسكككككككككةمعلكككككككككى اناو اإلااري والدراسكككككككككات السكككككككككاب ة طات الاكككككككككلة بموضكككككككككو   االطكككككككككال  -
 واالستفااة منها في بناء وصيالة ف راتها.

 االسكككككككتباوةتحديكككككككد  بعكككككككاا الفلسكككككككطينية المتخااكككككككينم ل سكككككككاتذة الجامعكككككككات  الرجكككككككو  إلكككككككى -
 وف راتها.

 .االستباوة تضمنتهاتحديد المجاالت الرئيسية التي  -
 تحت كل مجال.تحديد الف رات التي ت ع  -
علكككككككى المشكككككككرى للن كككككككاح وإبككككككككداء  هارضكككككككانوليككككككككةم وعفكككككككي صكككككككورتها  االسكككككككتباوةتاكككككككميم  -

 المالحظات.
 طوي الخبكككككرة فكككككي المجكككككاالت انكاايميكككككةعكككككدا مكككككن المتخااكككككين  علكككككى االسكككككتباوةعكككككرض  -

ملحككككككق رقككككككم . فككككككي كككككككل مككككككن الجامعككككككات والمؤسسككككككات الح وميككككككة ااريككككككة واإلحاككككككائيةمواإل
(2 ) 

لتسكككككت ر  ؛ف كككككراتالبعكككككس   و حكككككذى  و اضكككككافة تعكككككديل فكككككيآراء المح مكككككين  االسكككككتفااة مكككككن -
 .ف رة( 56في صورتها النهائية على ) االستباوة



112 

 

 الدراسة. أدوات: خامساً 
اتحاا لجان اور المناخ التنظيمي في تحسكككككككككككككين جواة الخدمة في حول  اسكككككككككككككتباوة  عدت

 رئيسين:الدارسة من قسمين   ااة  العمل الاحيم حيث تكووت

عدا سنوات الخدمةم  للمستجوبين )الجنسم الحالة االجتماعيةمالبياوات الشخاية القسم األول: 
 (.المؤهل العلميم المسمى الوظيفيم م ان العمل

 (56)وتكون من انهليةم في المؤسسات  وجواة الخدمةالمناخ التنظيمي   بعااالثا ي: القسم 
 ف رة:

 يوض  توزيع معايير االستبا ة (5) رقم جدول

 عدا المعايير #
 الف رات

1.  

المحور األول: ابعاد 
 المناخ التنظيمي

 7 الهي ل التنظيمي

 5 المشاركة في اتخاط ال رارات  .2

 6 االتااالت  .3

 6 يالوالء التنظيم  .4

 7 ال يااة االاارية  .5

 5 العمل الجماعي  .6

 36 مجموع فقرات المحور األول 

1. 

المحور الثا ي: أبعاد 
 جودة الخدمات

 5 االعتمااية

 5 الملموسية .2

 5 االستجابة .3

 5 التعاطف .4

 20 مجموع فقرات المحور الثا ي 
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 56 االجمالي 
 

( ل يكككككاس اسكككككتجابات المبحكككككوثين لف كككككرات االسكككككتبيان حسكككككب 5-1التكككككدر  )م يكككككاس تكككككم اسكككككتخدام 
 (:6)جدول رقم 

 درجات مقيا  االستبا ة (6) رقم جدول

 منخفضة جدا منخفضة متوسطة كبيرة كبيرة جدا االستجابة

 1 2 3 4 5 الم ياس

علكككككى المواف كككككة العاليكككككة علكككككى مكككككا ورا فكككككي طلكككككك ال  (5مكككككن )وكلمكككككا اقتربكككككت االجابكككككة 
 .(%20)الف رة المعنية وكل تدر  له وزن وسبي 

 صد  االستبيان.: سادساً 
وتككككككم توزيككككككع ي اككككككد باككككككدق االسككككككتباوة  ن ت ككككككيس  سككككككئلة اإلسككككككتباوة مككككككا وضككككككعت ل ياسككككككهم 

م الختبككككككككار االتسككككككككاق الككككككككداخلي اسككككككككتباوة( 30االسككككككككتباوة علككككككككى عينككككككككة اسككككككككتطالعية حجمهككككككككا )
وقككككككككد قككككككككام الباحككككككككث بالتمكككككككككد مككككككككن صككككككككدق االسككككككككتباوة  والاككككككككدق البنككككككككائي وثبككككككككات اإلسككككككككتباوةم

 بطري تين:

 اهري":المحكمين "الصد  الظ بواسطة صد   .1

( متخاككككاككككين في 8عرض الباحث اإلسككككتباوة على مجموعة من المح مين تملفت من )
وقد  بدى المح مين آرائهم في مدى مالئمة  ,المجاالت انكاايمية واإلاارية والمهنية واإلحاككككائية

العبارات ل ياس ما وضككككككعت نجلهم ومدى وضككككككوح صككككككيالة العبارات, ومدى مناسككككككبة كل عبارة 
للمجال الذي تنتمي إليه, ومدى مالئمة العبارات لتغطية كل مجال من مجاالت متغيرات الدراسككة 

صيالة العبارات  و حذفهام  و إضافة انساسية, إضافة إلى اقتراح ما يرووه ضروريًا من تعديل 
عبارات جديدة نااة الدراسكككككككككككككككةم وكذلك إبداء آرائهم فيما يتعلق بالبياوات انولية )الخاكككككككككككككككائس 

للمبحوثين(م وقد ترك ت توجيهات المح مين على اوت اا طول االسككككككتباوةم  ةالشككككككخاككككككية والوظيفي
ت ليس بعس العبارات من  العبارات الم ررةم كما واككك  بعضكككهمحيث كاوت تحتوي على بعس 

 بعس المجاالت وإضافة بعس العبارات إلى مجاالت  خرى.
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واسككككككككككككككتنكككااا إلى المالحظكككات والتوجيهكككات التي  بكككداهكككا المح مونم قكككام البكككاحكككث بكككحجراء 
صكككككيالة بعس العبارات وحذى وإضكككككافة  وتم تعديلالتعديالت التي اتفق عليها معظم المح ينم 

 (.3البعس اآلخرم وبذلك خر  االستبيان في صورته النهائية_ ملحق رقم )

 صد  المقيا : .2
 Internal Validityاالتسا  الداخلي  .أ

ستباوة مع المجال الذي ي مدى اتساق كل ف رة من ف رات االي اد بادق االتساق الداخل
باحث بحساو االتساق الداخلي لالستباوة وطلك من خالل حساو تنتمي إليه هذه الف رةم وقد قام ال

 ستباوة والدرجة الكلية للمجال وفسه.بين كل ف رة من ف رات مجاالت اال معامالت االرتباط

 المحور األول: المناخ التنظيمي 
 فقرات ب عد الهيكل التنظيمي: -1

" والدرجة  التنظيمي الهيكل ( معامل االرتباط بين كل ف رة من ف رات مجال "7يوض  جدول رقم )
( α≤ 0.05الكلية للمجالم والذي يبين  ن معامالت االرتباط المبينة االة عند مستوي معنوية )

 وبذلك يعتبر المجال صااق لما وضع ل ياسه.
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 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات الهيكل التنظيمي والدرجة الكلية للمجال (7) رقم جدول

 التنظيمي أواًل: الهيكل #

 معامل

 بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

*0.734 الهي ل التنظيمي متكامل وقاار على تح يق  هداى المؤسسة. 1  0.000 

*0.673 والعالقات التنظيمية. انوشطةيعبر الهي ل التنظيمي عن طبيعة  2  0.000 

 ظروى حسكككككككككككككككب للتغير  و التعككديككل قككابككل فهو بككالمرووككةم التنظيمي الهي ككل يتمي  3
 المؤسسة.

0.622*  0.000 

*0.693 يعبر الهي ل التنظيمي بوضوح عن حدوا السلطة المتاحة للرؤساء والمرؤوسين. 4  0.000 

*0.585 المؤسسة. ااخل الطبيعة الخاصة للوظائف مع التنظيمي الهي ل يتوافق 5  0.001 

*0.507 .التنظيمي الهي ل مستويات بين والتعاون  من التنسيق مستوى مناسب يتوفر 6  0.002 

*0.651 يتناسب الوصف الوظيفي مع التوصيف الوظيفي للموظفين في المؤسسة. 7  0.000 

 (0.349( قيمة االرتباط الجدولية= ).α≤0.05االرتباط اال إحاائيًا عند مستوي االلة ) *

 فقرات ب عد المشاركة في اتخاذ القرارات: -2

( معامل االرتباط بين كل ف رة من ف رات " المشاركة في اتخاط ال رارات " 8يوض  جدول رقم )
 0.05والدرجة الكلية للمجالم والذي يبين  ن معامالت االرتباط المبينة االة عند مستوي معنوية )

≥α ).وبذلك يعتبر المجال صااق لما وضع ل ياسه 
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 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المشاركة في اتخاذ القرارات والدرجة الكلية للمجال (8رقم ) جدول

 ثا يا: المشاركة في اتخاذ القرارات #

 معامل

 بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

عمكككككككككال المناطكككككككككة بهكككككككككا فكككككككككي ان المكككككككككوظفين الاكككككككككالحيات الالزمكككككككككة إلوجكككككككككازيمكككككككككن   1
 .المؤسسة

0.767*  0.000 

*0.783 ت وم اإلاارة بمناقشة الموظفين حول ال ضايا المرتبطة بطبيعة عملهم. 2  0.000 

*0.784 يمتلك الموظفين ال درة على اتخاط ال رارات الهامة وتحمل مسؤولياتها. 3  0.000 

المشككككككككك الت التي تواجه الموظف بالتشكككككككككاور والتعاون مع الجهات المختاكككككككككة في تحل  4
 .المؤسسة

0.853*  0.000 

*0.807 يشارك الموظفون في وضع بدائل كحلول للمش الت التي يواجهها في عمله. 5  0.000 

 (.0.349( قيمة االرتباط الجدولية = ).α≤0.05االرتباط اال إحاائيًا عند مستوي االلة ) *

 :فقرات ب عد االتصاالت -3

( معامل االرتباط بين كل ف رة من ف رات " االتااالت " والدرجة الكلية 9يوض  جدول رقم )
( وبذلك α≤ 0.05للمجالم والذي يبين  ن معامالت االرتباط المبينة االة عند مستوي معنوية )

 يعتبر المجال صااق لما وضع ل ياسه.
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 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال االتصاالت والدرجة الكلية للمجال )9) رقم جدول

 ثالثا: االتصاالت #

 معامل

 بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

*0.682 تتاح الفرصة للموظفين لن ل وتل ي المعلومات بين انقسام اون معي ات. 1  0.000 

للتغلككب على المعوقككات التي تؤثر على و ككل وتبككاال المعلومككات تبككذل اإلاارة جهككدًا كبيرًا  2
 .بين المستويات المختلفة

0.778*  0.000 

*0.689 توفر المؤسسة وسائل اتاال متنوعةم تم ن الموظفين من التواصل الفعال. 3  0.000 

اارية قسككككككككام اإلانمعلومات بين الوحدات و يتم اسككككككككتخدام وسككككككككائل اتاككككككككال حدي ة لن ل ال 4
 المختلفة.

0.750*  0.000 

*0.687 يوفر وظام االتااالت في المؤسسة المعلومات الالزمة للجهات المختاة. 5  0.000 

*0.786 يتباال الموظفون المعارى مع بعضهم البعس ااخل المؤسسة. 6  0.000 

 (0.349( قيمة االرتباط الجدولية = ).α≤0.05االرتباط اال إحاائيًا عند مستوي االلة ) *

 :فقرات ب عد الوالء التنظيمي -4

( معامل االرتباط بين كل ف رة من ف رات " الوالء التنظيمي " والدرجة الكلية 10يوض  جدول رقم )
( وبذلك α≤ 0.05للمجالم والذي يبين  ن معامالت االرتباط المبينة االة عند مستوي معنوية )

 يعتبر المجال صااق لما وضع ل ياسه.
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 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال الوالء التنظيمي والدرجة الكلية للمجال (10) رقم جدول

 رابعا: الوالء التنظيمي #

 معامل

 بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

يوجد رلبة لدى الموظفون للعمل في المؤسككككككسككككككة بغس النظر عن الدخل الذي  حاككككككل  1
 .عليه

0.776*  0.020 

*0.803 .يتوفر لدى الموظفون االستعداا للعمل في المؤسسة مهما اختلفت الظروى 2  0.000 

يوجد اسكتعداا الكامل لدى الموظفون لبذل جهوا إضكافية تتجاوز ما هو مطلوو لتحسكين  3
 .جواة الخدمة

0.821*  0.000 

التحديات والمخاطر التي يعتبر التحديات والمخاطر التي تواجه المؤسككككككككككككسككككككككككككةم ج ء من  4
 تواجه الموظفين.

0.611*  0.020 

*0.522 بيئة العمل في المؤسسة ممي ة بالم اروة بالمؤسسات االخرى. 5  0.000 

*0.531 يت بل الموظفون  ي مهمة توكل إليهم من قبل االاارة لتحسين صورة المؤسسة وسمعتها. 6  0.000 

 (0.349( قيمة االرتباط الجدولية = )α≤0.05االرتباط اال إحاائيًا عند مستوي االلة ) *

 :فقرات ب عد القيادة االدارية -5

اارية " والدرجة الكلية ن كل ف رة من ف رات " ال يااة اإل( معامل االرتباط بي11يوض  جدول رقم )
( وبذلك α≤ 0.05للمجالم والذي يبين  ن معامالت االرتباط المبينة االة عند مستوي معنوية )

 يعتبر المجال صااق لما وضع ل ياسه.
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 للمجالدارية والدرجة الكلية ل فقرة من فقرات مجال القيادة اإلمعامل االرتباط بين ك (11) رقم جدول

 خامسا: القيادة االدارية #

 معامل

 بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

*0.675 تحف  ال يااة الموظفون وتشجعهم على التغيير واإلبدا  لتحسين جواة الخدمة الم دمة 1  0.000 

*0.750 تبني ال يااة مع موظفيها عالقات ت وم على  ساس من ال  ة والتعاون. 2  0.000 

*0.749 تفوض ال يااة ج ء من صالحياتها للمرؤوسين نااء المهام المطلوبة بفعالية.  3  0.000 

*0.565 ت وم اإلاارة في المؤسسة بتوزيع المهام والاالحيات بطري ة صحيحة. 4  0.001 

*0.629 .تباار ال يااة بمعالجة المش الت وتلبية االحتياجات الخاصة بالموظفين 5  0.000 

*0.355 اإلاارة في المؤسسة مبد  ال يااة اإلاارية في تواصلها مع العاملين. تعتمد 6  0.032 

*0.376 تتبنى اإلاارة في المؤسسة مبد  التطوير ل درات العاملين ولذلك لالرت اء بهم. 7  0.030 

 (0.349( قيمة االرتباط الجدولية = ).α≤0.05االرتباط اال إحاائيًا عند مستوي االلة ) *

 :فقرات ب عد العمل الجماعي -6

( معامل االرتباط بين كل ف رة من ف رات محور " العمل الجماعي " والدرجة 12يوض  جدول رقم )
( α≤ 0.05الكلية للمجالم والذي يبين  ن معامالت االرتباط المبينة االة عند مستوي معنوية )

 وبذلك يعتبر المجال صااق لما وضع ل ياسه.

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات العمل الجماعي والدرجة الكلية للمجال (12) رقم جدول

 سااسا: العمل الجماعي 
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

*0.781 .اارة  سلوو فرق العمل كمنهج للعمل ااخل المؤسسةتعتمد اإل  -1  0.000 
*0.696 ال ائمة بين الموظفين ااخل المؤسسة ايجابية للعمل الجماعيتتمي  العالقات   -2  0.000 
*0.761 اارة على العمل الجماعي في تطوير جواة خدماتها.تعتمد اإل  -3  0.000 

4-  
اارة  ااء العاملين فيها من خالل اكسكككككابهم الخبرة الالزمة عبر العمل تطور اإل

*0.776 .التعاووي مع االخرين  0.000 

5-  
اارة الموظفين على طرح االفكار االيجابية من خالل امجهم في اإلتشكككككككككككككجع 

*0.740 العمل مع  قراوهم.  0.000 
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 (0.349( قيمة االرتباط الجدولية = ).α≤0.05االرتباط اال إحاائيًا عند مستوي االلة ) *

 

 المحور الثا ي: جودة الخدمات. 
 فقرات ب عد االعتمادية: -1

( معامل االرتباط بين كل ف رة من ف رات محور " االعتمااية " والدرجة 13يوض  جدول رقم )
( α≤ 0.05الكلية للمجالم والذي يبين  ن معامالت االرتباط المبينة االة عند مستوي معنوية )

 وبذلك يعتبر المجال صااق لما وضع ل ياسه.

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االعتمادية والدرجة الكلية للمجال (13) رقم جدول

  وال: االعتمااية 
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

*0.856 .هناك ث ة بمااء الموظف وقدرته على ت ديم الخدمة بجواة عالية  -1  0.000 
*0.851 .توفر المؤسسة  وظمة فعالة للتوثيق وسجالت العمل  -2  0.000 

3-  
يهتم الموظف بمشككككككككاكل المواطنينم واإلجابة على اسككككككككتفسككككككككارات هم بطري ة 

*0.754 .م لى  0.000 

*0.744 قسام.الية من التنسيق والتكامل بين اإلاارات وانتتوفر ارجة ع  -4  0.000 
*0.693 تحرص المؤسسة على ت ديم الخدمة في الوقت المحدا وبالجواة المطلوبة.  -5  0.000 

 (0.349( قيمة االرتباط الجدولية = ).α≤0.05االرتباط اال إحاائيًا عند مستوي االلة ) *

 فقرات ب عد الملموسية: -2

( معامل االرتباط بين كل ف رة من ف رات محور " الملموسية " والدرجة 14يوض  جدول رقم )
 (α≤ 0.05)الكلية للمجالم والذي يبين  ن معامالت االرتباط المبينة االة عند مستوي معنوية 

 وبذلك يعتبر المجال صااق لما وضع ل ياسه.

 

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات الملموسية والدرجة الكلية للمجال (14) رقم جدول

 الملموسية: ثا يا 
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

*0.584 .التجهي ات والمعدات الموجواة في المؤسسة طات ت نية متطورة وعالية  -1  0.001 
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*0.662 الخدمات الم دمة.يالئم المظهر العام للمؤسسة طبيعة وووعية   -2  0.000 
*0.821 .يلت م الموظفين في المؤسسة بحسن المظهر و واقة الملبس  -3  0.000 
*0.688 التاميم الداخلي للمؤسسة مناسب ومالئم لطبيعة الخدمة الم دمة.  -4  0.000 
*0.751 يمتاز الموظفين في المؤسسة بالسمعة الحسنة الطيبة.  -5  0.000 

 (0.349( قيمة االرتباط الجدولية = ).α≤0.05االرتباط اال إحاائيًا عند مستوي االلة ) *

 فقرات ب عد االستجابة: -3

( معامل االرتباط بين كل ف رة من ف رات محور " االستجابة " والدرجة 15يوض  جدول رقم )
( α≤ 0.05الكلية للمجالم والذي يبين  ن معامالت االرتباط المبينة االة عند مستوي معنوية )

 وبذلك يعتبر المجال صااق لما وضع ل ياسه.

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستجابة والدرجة الكلية للمجال (15) رقم جدول

 االستجابة: ثالثا 
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

*0.641 .ُيستجاو لطلبات الجمهور بدقة متناهية وبالسرعة المطلوبة  -1  0.000 

2-  
لمسككككككككاعدة ت ككككككككدم المؤسسككككككككة خدمككككككككة االسككككككككتعالم مككككككككع االسككككككككتعداا الككككككككدائم 

 .المواطن
0.845*  0.000 

*0.776 سرعة الرا على ش اوى المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.  -3  0.000 
*0.808 .إعالم الجمهور بدقة عن  ي تعديل  و تغيير في مواعيد ت ديم الخدمات  -4  0.000 

5-  
تتخذ اإلاارة العليا اجراءات محداة لمعرفة مدى رضككا المواطنين عن جواة 

 .الخدمة الم دمة
0.555*  0.001 

 (0.349( قيمة االرتباط الجدولية = ).α≤0.05االرتباط اال إحاائيًا عند مستوي االلة ) *

 فقرات ب عد التعاط : -4

( معامل االرتباط بين كل ف رة من ف رات محور " التعاطف " والدرجة الكلية 16يوض  جدول رقم )
( وبذلك α≤ 0.05للمجالم والذي يبين  ن معامالت االرتباط المبينة االة عند مستوي معنوية )

 يعتبر المجال صااق لما وضع ل ياسه.

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات التعاط  والدرجة الكلية للمجال (16) رقم جدول

 معامل التعاط رابعًا:  
 بيرسون 

 القيمة
 االحتمالية
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 (.Sig) لالرتباط

*0.761 .يشعر المواطن بانمن والسالمة الشخاية عند التعامل مع المؤسسة  -1  0.000 

2-  
اإلوساوية واللباقة يتمتع الموظف بمستوى عالي من انخالق وانحاسيس 

 .الالزمة
0.769*  0.000 

3-  
سلوك الموظفين في المؤسسة يبعث ال  ة واالطمئنان في قلوو 

 .المواطنين
0.878*  0.000 

*0.762 .ي دم الموظف مالحة المواطن على  ي مالحة  خرى في المؤسسة  -4  0.000 
*0.765 .العاملين في المؤسسة متفرلين وجاه ين لتلبية احتياجات المواطنين  -5  0.000 

 (0.349( قيمة االرتباط الجدولية = ).α≤0.05االرتباط اال إحاائيًا عند مستوي االلة ) *

 . Structure Validityالصد  البنائي   .ب

يعتبر الادق البنائي  حد م اييس صدق انااة الذي ي يس مدى تح ق انهداى التي 
مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لف رات بين مدي ارتباط كل تريد انااة الوصول إليهام ويُ 

 اإلستباوة.

ستباوة االة إحاائيًا عند مالت االرتباط في جميع مجاالت اال ن جميع معا (17)يبين جدول رقم 
 ستباوة صااقه لما وضع ل ياسه.وبذلك يعتبر جميع مجاالت اال α) ≤0.05)مستوي معنوية 

معامل االرتباط بين درجة كل مجال من محور )المناخ التنظيمي( ومحور )جودة الخدمات( والدرجة  (17) رقم جدول
 الكلية لالستبا ة

 المعايير #
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 ال يمة
 االحتمالية

1.  

المحور األول: ابعاد 
 المناخ التنظيمي

 0.000 *0.695 الهي ل التنظيمي

 0.000 *0.646 المشاركة في اتخاط ال رارات  .2

 0.000 *0.832 االتااالت  .3

 0.000 *0.628 يالوالء التنظيم  .4

 0.000 *0.472 ااريةال يااة اإل  .5

 0.000 *0.716 العمل الجماعي  .6
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 0.000 *0.944 المحور األول: المناخ التنظيمي 

1. 

المحور الثا ي: جودة 
 الخدمات

 0.000 *0.789 االعتمادية

 0.000 *0.637 الملموسية .2

 0.000 *0.757 االستجابة .3

 0.000 *0.759 التعاط  .4

 0.000 *0.952 المحور الثا ي: جودة الخدمات 

 (0.349( قيمة االرتباط الجدولية = ).α≤0.05االرتباط اال إحاائيًا عند مستوي االلة ) *

 :(Reliability) ثبات االستبا ة: سابعاً 

هككككككذه اإلسككككككتباوة وفككككككس النتيجكككككككةم لككككككو تككككككم إعكككككككااة ي اككككككد ب بككككككات اإلسككككككتباوة  ن تعطكككككككي 
توزيككككع اإلسككككتباوة  ك ككككر مككككن مككككرةم تحككككت وفككككس الظككككروى والشككككروطم  و بعبككككارة  خككككرى  ن ثبككككات 
االسكككككتباوةم يعنكككككي االسكككككت رار فكككككي وتكككككائج االسكككككتباوةم وعكككككدم تغييرهكككككا بشككككك ل كبيكككككر فيمكككككا لكككككو تكككككم 

 إعااة توزيعها على انفراا عدة مرات خالل فترات زمنية معينة.

 د تح ق الباحث من ثبات استباوة الدراسة من خالل:وق

o  معامل  لفا كرووباخ(Cronbach's Alpha Coefficient ) وطري ة التج ئة الناككككككفية
 (.18وكاوت النتائج كما هي مبينة في جدول رقم )

 معامل ألفا كرو باخ والتجزئة النصفية لقيا  ثبات اإلستبا ة (18جدول رقم )

 عدد المعايير #
 الفقرات

 معامل ألفا
 ألرو باخ

التجزئة 
 النصفية

1.  

المحور األول: 
ابعاد المناخ 
 التنظيمي

 0.700 0.729 7 الهي ل التنظيمي

 0.879 0.859 5 المشاركة في اتخاط ال رارات  .2

 0.840 0.825 6 االتااالت  .3

 0.822 0.781 6 يالوالء التنظيم  .4
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 0.700 0.700 7 اإلااريةال يااة   .5

 0.774 0.806 5 العمل الجماعي  .6

 0.904 0.912 36 المحور األول: المناخ التنظيمي 

 

المحور الثا ي: 
 جودة الخدمات

 0.808 0.839 5 االعتمادية

 0.814 0.748 5 الملموسية 

 0.840 0.769 5 االستجابة 

 0.822 0.842 5 التعاط  

 0.956 0.898 20 المحور الثا ي: جودة الخدمات 

 0.950 0.943 56 اجمالي محاور االستبا ة 

 

(  ن قيمة معامل  لفا كرووباخ مرتفعة إلجمالي 18واضككك  من النتائج الموضكككحة في جدول رقم )
التج ئة الناككككككككككككككفية فبلغت (م بينما بطري ة 0.943االسككككككككككككككتباوة حيث بلغت بطري ة الفا كرووباخ )

(0.950.) 

حيث  المناخ التنظيميمحاور االسككككككككككككككتباوة فبلغت قيمة معامل  لفا كرووباخ محور ابعاا  ما عن 
(م امككا حسككككككككككككككككب طري ككة التج ئككة 0.912( بينمككا لجميع المجككاالت )0.859-0.700تتراوح بين )

( بينما لجميع 0.879-700النافية فكاوت النتائج مشابهة لطري ة الفا كروباخ حيث تتراوح بين )
 (. 904المجاالت )

( 0.842-0.748تتراوح بين ) حيث جودة الخدمات ما قيمة معامل  لفا كرووباخ مرتفعة لمحور 
(م اما حسب طري ة التج ئة النافية فكاوت النتائج مشابهة 0.898بينما لجميع المجاالت بلغت )

 (.0.956( بينما لجميع المجاالت بلغت )0.840-0.808تتراوح بين ) لطري ة الفا كروباخ حيث

حة اسككككككككتباوة الدراسككككككككة مما يجعله على ث ة باككككككككوبذلك ي ون الباحث قد تمكد من صككككككككدق وثبات 
 اإلستباوة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على  سئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
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 المعالجات اإلحصائية.: ثامناً 
تم تفريغ وتحليل ل جابة عن  سكككككككككككككئلة الدراسكككككككككككككةم وتحليل البياوات واختبار الفرضكككككككككككككيات 

 Statistical Package for the Social)االسكككككككككتباوة من خالل بروامج التحليل اإلحاكككككككككائي 

Sciences (SPSS)). 

 Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي
الختبار ما  K-S) ) Kolmogorov-Smirnov Testسكككمرووى-كولمجروىاختبار  تم اسكككتخدام

في جدول رقم م وكاوت النتائج كما هي مبينة إطا كاوت البياوات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه
(19.) 

 يوض   تائ  اختبار التوزيع الطبيعي (19) رقم جدول

 عدد المعايير #
 الفقرات

-ألولمجوروف
 (K-Sسمر وف

مستو  
 المعنوية

 

1.  

بعاد المحور األول: أ
 المناخ التنظيمي

 0.671 0.724 7 الهي ل التنظيمي

 0.460 0.854 5 المشاركة في اتخاط ال رارات  .2

 0.905 0.567 6 االتااالت  .3

 0.378 0.911 6 يالوالء التنظيم  .4

 0.734 0.686 7 اإلااريةال يااة   .5

 0.623 0.753 5 العمل الجماعي  .6

 0.795 0.648 36 المحور األول: المناخ التنظيمي 

1.  

المحور الثا ي: جودة 
 الخدمات

 0.327 0.951 5 االعتمادية

 0.569 0.785 5 الملموسية  .2

 0.419 0.881 5 االستجابة  .3

 0.321 0.955 5 التعاط   .4
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 0.750 0.676 20 المحور الثا ي: جودة الخدمات 

 0.659 0.731 56 اجمالي محاور االستبا ة 

 (.Sig)(  ن ال يمكككككة االحتماليكككككة 19)رقكككككم واضككككك  مكككككن النتكككككائج الموضكككككحة فكككككي جكككككدول 
وبكككككككذلك فكككككككحن توزيكككككككع  (0.05)مسكككككككتوى الداللكككككككة مكككككككن   كبكككككككرت الدراسكككككككة كاوكككككككت مجكككككككاالجميكككككككع ل

معلميكككككككة الاالختبكككككككارات  وسكككككككيتم اسكككككككتخدامهكككككككذه المجكككككككاالت يتبكككككككع التوزيكككككككع الطبيعكككككككي البياوكككككككات ل
 ل جابة على فرضيات الدراسة. 

 الباحث  وه تم استخدام المعالجة اإلحاائية التالية:وبهذا يؤكد 

النسككككككب المئويككككككة والتكككككككرارات والمتوسككككككط الحسككككككابي: يسككككككتخدم هككككككذا انمككككككر بشكككككك ل  ساسككككككي  -1
نلكككككككراض معرفكككككككة تككككككككرار فئكككككككات متغيكككككككر مكككككككا ويكككككككتم االسكككككككتفااة منهكككككككا فكككككككي وصكككككككف عينكككككككة 

 . الدراسة

لمعرفككككككة ثبككككككات  ((Cronbach's Alpha)كرووبككككككاخ  ) لفككككككااختبككككككار التوزيككككككع الطبيعككككككي  -2
 ف رات اإلستباوة.

 ( لمعرفة ثبات ف رات اإلستباوة.split halfاختبار التج ئة النافية ) -3
هذا  يستخدم K-S)): Kolmogorov-Smirnov Testسمرووى-كولمجروىاختبار  استخدام -4

 .ما إطا كاوت البياوات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه االختبار لمعرفة

( ل يكككككككككككاس ارجكككككككككككة Pearson Correlation Coefficientمعامكككككككككككل ارتبكككككككككككاط بيرسكككككككككككون ) -5
. وقكككككد تكككككم اسكككككتخدامه االرتبكككككاط: ي كككككوم هكككككذا االختبكككككار علكككككى اراسكككككة العالقكككككة بكككككين متغيكككككرين

 االتساق الداخلي والادق البنائي لالستباوةم والعالقة بين المتغيرات.لحساو 

ول كككككككد تكككككككم اسكككككككتخدامه للتمككككككككد مكككككككن االلكككككككة ( T-Test) فكككككككي حالكككككككة عينكككككككة واحكككككككدة Tاختبكككككككار  -6
 المتوسط لكل ف رة من ف رات االستباوة.

( لمعرفككككة مككككا إطا Independent Samples T-Test) فككككي حالككككة عينتككككين Tاختبككككار  -7
 طات االلة إحاائية بين مجموعتين من البياوات المست لة.  تكان هناك فروقا

 (One Way Analysis of Varianceاختبكككككار تحليكككككل التبكككككاين انحكككككااي  -8

ANOVA لمعرفككككككككة مككككككككا إطا كككككككككان هنككككككككاك فروقككككككككات طات االلككككككككة إحاككككككككائية بككككككككين ثككككككككالث )
 مجموعات  و  ك ر من البياوات.

 (.Multiple Regressionلمتعدا )اختبار االوحدار ا -9
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تحليل البيا ات واختبار فرضيات : الخام الفصل 
 الدراسة

 

 مقدمة:

 أواًل: الوص  االحصائي لعينة الدراسة.

 ثا يًا: تحليل البيا ات واالجابة على تساؤالت الدراسة.

 الفرضيات. رثالثًا: اختبا
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 المقدمة:

م وطلك من خالل تحليل البياوات واختبار فرضيات الدراسةتضمن هذا الفال عرضًا ل
والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل ها واستعراض  برز وتائج الدراسةماإلجابة عن  سئلة 

الجنسم الحالة االجتماعيةم عدا سنوات التي اشتملت على )ها والوقوى على متغيرات ف راتهام
لذا تم إجراء المعالجات اإلحاائية  الخدمةم المؤهل العلميم المسمى الوظيفيم م ان العمل(م

زم اإلحاائية للدراسات إط تم استخدام بروامج الرُ  مالدراسة استباوةللبياوات المتجمعة من 
 للحاول على وتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفال.  (SPSS)االجتماعية 

 : الوص  االحصائي لعينة الدراسة.أوالً 
فيما يلي عرض لخاكككائس  الشــخصــية:الوصــ  اإلحصــائي لعينة الدراســة وفق البيا ات  -

 عينة الدراسة وفق البياوات الشخاية.

 االستمارات (20) رقم جدول

 النسبة التكرار

 83.0 230 صالحةاستمارات 

 17.0 47 غير صالحةاستمارات 

 100.0 277 املجموع

 

مككككككن االسككككككتمارات تككككككم اسككككككتكمالها بالتعبئككككككة  (%83)( ان 20)رقككككككم يتضكككككك  مككككككن خككككككالل جككككككدول 
 %( تم اعتبارها استمارات مف واة.17بينما )من المبحوثين 

 توزيع أفراد العينة حسو الجن  (21) رقم جدول

 النسبة التكرار

 64.8 149 ذكر

 35.2 81 انثى

 100.0 230 املجموع

المبحكككككوثين هكككككم مكككككن الكككككذكورم بينمكككككا مكككككن  (%64.8)( ان 21)رقكككككم يتضككككك  مكككككن خكككككالل جكككككدول 
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 .واث%( هن من اإل35.2)

ــــى ــــ   ل طبيعككككة المجتمككككع الفلسككككطيني الككككذي يفضككككل االعتمككككاا علككككى الككككذكور  ويعــــزو الباحــــث ذل
لكككككككى  ك كككككككر مكككككككن االوكككككككاث فكككككككي الوظكككككككائف االشكككككككرافيةم باإلضكككككككافة إلكككككككى حاجكككككككة هكككككككذه الوظكككككككائف إ

وكككاث فككككي وقريبككككة مكككن وسككككبة اإلوهككككي وسكككبة طبيعيكككة شكككخس قكككاار علككككى تحمكككل ضككككغوط العمكككلم 
 %( وفق معطيات ايوان الموظفين العام.32العمل الح ومي حيث تبلغ )

 توزيع أفراد العينة حسو الحالة االجتماعية (22رقم )جدول 

 النسبة التكرار 

 27.8 64 أعزب /انسة

 57.8 133 متزوج/ة

 13.0 30 مطلق/ة

 1.3 3 أرمل/ة

 100.0 230 اإلجمالي

%( مكككككككككككن المبحككككككككككككوثين حكككككككككككالتهم االجتماعيككككككككككككة 57.8( ان )22)رقككككككككككككم يتضككككككككككك  مككككككككككككن جكككككككككككدول 
 %(  رمل.1.3%( مطلقم و )13%(  ع وم )27.8مت وجينم )

 توزيع أفراد العينة حسو المؤهل العلمي (23) رقم جدول

 النسبة التكرار 

 9. 2 ثانوية عامة فأقل

 29.1 67 دبلوم

 51.3 118 بكالوريوس

 11.7 27 ماجستير

 7.0 16 دكتوراه

 100.0 230 اإلجمالي

 

%( مكككككككؤهلهم العلمكككككككي ثاوويكككككككة عامكككككككة فاقكككككككلم بينمكككككككا 0.9ن )(  23رقكككككككم )يتضككككككك  مكككككككن الجكككككككدول 
م و سب ككككككككككككككككالوريو %( مككككككككككككككككؤهلهم العلمككككككككككككككككي 51.3%( مككككككككككككككككؤهلهم العلمككككككككككككككككي ابلككككككككككككككككوم و)29.1)
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%( مككككككؤهلهم العلمككككككي اكتككككككوراه وهككككككذا يككككككدل علككككككى 7%( مككككككؤهلهم العلمككككككي ماجسككككككتيرم و )11.7)
 وجوا وسبة جيدة من حملة الشهااات العليا.

ـــــ  لاكككككحي بتوظيكككككف مكككككؤهالت علميكككككة إلكككككى اهتمكككككام اتحكككككاا لجكككككان العمكككككل ا ويعـــــزو الباحـــــث ذل
المرتفعككككككة لحملككككككة  وطلككككككك وظككككككرًا لطبيعككككككة العمككككككل الاككككككحي فككككككي المؤسسككككككةم  مككككككا النسككككككبة مختلفككككككة

لككككككون ارجكككككة الب كككككالوريوس هكككككي الحكككككد اناوكككككى للحاكككككول ( فيعككككك ى طلكككككك %51.3الب كككككالوريوس )
 على وظيفة طات مناب إشرافي في العمل يتناسب مع موقعهم الوظيفي.

 توزيع أفراد العينة حسو عدد سنوات الخدمة (24رقم )جدول 

 النسبة التكرار 

 48.7 112 سنوات 5اقل من 

 26.1 60 سنوات 10اقل من – 5من 

 12.2 28 سنة 15اقل من -10من 

 13.0 30 فأكثر 15من 

 100.0 230 اإلجمالي

 

( 5%( سككككككنوات خككككككدمتهم فككككككي العمككككككل اقككككككل مككككككن )48.7ن )(  24رقككككككم )يتضكككككك  مككككككن الجككككككدول 
قيكككككام اتحكككككاا لجكككككان العمكككككل الاكككككحي ببنكككككاء العديكككككد مكككككن المراكككككك   ويعـــــزو الباحـــــث ذلـــــ سكككككنوات 

الاككككككككحية الحدي ككككككككة فككككككككي عككككككككدا مككككككككن المحافظككككككككات وتوظيككككككككف  عككككككككداا إضككككككككافية حسككككككككب الحاجككككككككة 
 ولتغطية العج  الموجوا.

 توزيع أفراد العينة حسو المسمى الوظيفي (25) رقم جدول

 النسبة التكرار 

 3.0 7 مدير 

 7.4 17 رئيس قسم

 10.0 23 رئيس شعبة

 79.6 183 موظف

 100.0 230 اإلجمالي
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%( مسككككككككككامهم 10%( يعملككككككككككون كمككككككككككوظفين و)79.6) (  ن25رقككككككككككم ) يتضكككككككككك  مككككككككككن الجككككككككككدول
%( يعملككككككككون مككككككككدراء. وهككككككككذا 3%( رؤسككككككككاء اقسككككككككامم و )7.4الككككككككوظيفي رئككككككككيس شككككككككعبةم بينمككككككككا )

توزيككككككع طبيعككككككي ووطككككككاق اشككككككراى منط ككككككي يتناسككككككب مككككككع الهي ككككككل التنظيمككككككي فككككككي اتحككككككاا لجككككككان 
 العمل الاحي.

 توزيع أفراد العينة حسو مكان العمل (26) رقم جدول

 

%( مكككككككككن 23.5%( مكككككككككن محافظكككككككككة الشكككككككككمالم )69.1 ن ) (26رقكككككككككم ) يتضككككككككك  مكككككككككن الجكككككككككدول
ويعــــــــزو %( مككككككككن محافظككككككككة رفكككككككك م 3%( مككككككككن محافظككككككككة الوسككككككككطىم )3.9محافظككككككككة لكككككككك ةم )

 ن وشكككمة اتحككككاا لجككككان العمكككل الاككككحي بككككد ت فكككي شككككمال قطككككا  لككك ة عبككككر إوشككككاء  الباحــــث ذلــــ 
عكككككدا مكككككن المؤسسكككككات التابعكككككة لهكككككا فكككككي محافظكككككة الشكككككمال ومكككككن ثكككككم اوتشكككككرت لتطكككككال عكككككدا مكككككن 

عكككككككدا النسكككككككبة انكبكككككككر مكككككككن تمتلكككككككك محافظكككككككات قطكككككككا  لككككككك ة ولكككككككذلك كاوكككككككت محافظكككككككة الشكككككككمال 
 حي.في اتحاا لجان العمل الا العاملين الموظفين

 الدراسة.تحليل البيا ات واالجابة على تساؤالت : ثا يا
 المعمليكككككةلتحليكككككل ف كككككرات االسكككككتباوة تكككككم اسكككككتخدام االختبكككككارات  االســـــتبا ة:تحليـــــل فقـــــرات  -

( 3واعتبكككككرت الدرجكككككة )لعينكككككة واحكككككدة( لمعرفكككككة متوسكككككطات ارجكككككات االسكككككتجابة.  T)اختبكككككار
 %( على م ياس الدراسة.60هي الحياا وهي تم ل )

 درجات تفسير اإلجابة حسو فئات المتوسط الحسابي (27) رقم جدول

 الوزن النسبي المتوسط الحسابي درجة الموافقة

جدا منخفضة  1.0- 1.80 %36اقل من  -20   

2.60 -1.81 منخفضة %52اقل من  -% 36.0   

 النسبة التكرار 

 69.1 159 الشمال

 23.5 54 غزة

 3.9 9 الوسطى

 3.0 7 رفح

 100.0 230 اإلجمالي
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3.40-2.61 متوسطة %68من  اقل -% 52من    

4.20-3.4 ألبيرة %84اقل من  - %68من    

5.00 -4.21 ألبيرة جداً  %100  - %84من    
 

 :اإلجابة على تساؤالت الدراسة 

مـــا مســـتو  تـــوفر منـــاخ تنظيمـــي  يجـــابي لـــد  اتحـــاد لجـــان العمـــل الســـؤال األول: - 
 الصحي

 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال الهيكل التنظيمي 28)) رقم جدول

الهيكل التنظيميأواًل:  #  
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار

 املعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1 
الهي ل التنظيمي متكامل وقاار على تح يق  هداى 

 المؤسسة.
3.885 0.828 77.709 16.11 0.00 1 

2 
يعبر الهي ل التنظيمي عن طبيعة انوشطة 

 التنظيمية.والعالقات 
3.718 0.862 74.361 12.55 0.00 2 

3 
يتمي  الهي ل التنظيمي بالمرووةم فهو قابل للتغير 

  و التعديل حسب ظروى المؤسسة.
3.688 0.914 73.750 11.26 0.00 4 

4 
يعبر الهي ل التنظيمي بوضوح عن حدوا السلطة 

 المتاحة للرؤساء والمرؤوسين.
3.692 0.913 73.839 11.35 0.00 3 

5 
يتوافق الهي ل التنظيمي مع الطبيعة الخاصة 

 للوظائف ااخل المؤسسة.
3.593 0.976 71.858 9.13 0.00 7 

6 
يتوفر مستوى مناسب من التنسيق والتعاون بين 

 .مستويات الهي ل التنظيمي
3.650 0.888 73.009 11.01 0.00 5 

7 
يتناسب الوصف الوظيفي مع التوصيف الوظيفي 

 للموظفين في المؤسسة.
3.619 0.983 72.389 9.48 0.00 6 

  0.00 15.49 73.805 0.671 3.690 اجمالي مجال الهيكل التنظيمي
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بلككككككغ  التنظيمككككككي الهي ككككككلإلجمككككككالي مجككككككال الككككككوزن النسككككككبي ( ان 28مككككككن جككككككدول رقككككككم )يتضكككككك  
( و يتضكككككككككككك   ن 0.67( واوحككككككككككككراى معيككككككككككككاري بلككككككككككككغ )3.69%( وبمتوسككككككككككككط بلككككككككككككغ )73.80)

المتوسككككككطات الحسككككككابية لجميككككككع ف ككككككرات الهي ككككككل التنظيمككككككي كاوككككككت  علككككككى مككككككن المتوسككككككط العككككككام 
( فكككككحن المتوسكككككطات كاوكككككت ت يكككككد عكككككن المتوسكككككط T( وحسكككككب وتيجكككككة )3المعبكككككر عنكككككه بال يمكككككة )

طات الرتبككككككة انولككككككى مككككككن  انولككككككىالعككككككام وبالتككككككالي توجككككككد فككككككروق معنويككككككةم حيككككككث كاوككككككت الف ككككككرة 
الهي ككككككل التنظيمككككككي متكامككككككل وقككككككاار علككككككى ) فكاوككككككت التنظيمككككككي الهي ككككككل محككككككورف ككككككرات ترتيككككككب 

 ويعــــــزو الباحــــــث ذلــــــ  ،(%77.70) احتلككككككت بككككككوزن وسككككككبي بلككككككغ( تح يكككككق  هككككككداى المؤسسككككككة
إلكككككى وجكككككوا هي كككككل تنظيمكككككي تتضككككك  فيكككككه السياسكككككات واإلجكككككراءات المتبعكككككةم وتحكككككدا فيكككككه طبيعكككككة 

لككككككككى الرؤسككككككككاء فككككككككي اإلاارات المختلفككككككككةم إضككككككككافة إ العالقككككككككات الوظيفيككككككككة بككككككككين العككككككككاملين وبككككككككين
مالئمكككككة الهي كككككل لطبيعكككككة المهكككككام التكككككي تمكككككارسم يسكككككاعد العكككككاملين علكككككى ت كككككديم الخدمكككككة بجكككككواة 

 عالية.

 الطبيعككككككة الخاصككككككة للوظككككككائف مككككككع التنظيمككككككي الهي ككككككل يتوافككككككق) الخامسككككككةالف ككككككرة  احتلككككككت بينمككككككا
ــــزو%(، 71.85) انخيككككرة بككككوزن وسككككبيالمرتبككككة ( المؤسسككككة ااخككككل ــــ   ويع  ن  إلككككىالباحــــث ذل

وخبكككككراتهم قكككككدراتهم مكككككع لكككككديهم رؤيكككككة  ن وظكككككائفهم ال تتوافكككككق بعكككككس العكككككاملين ااخكككككل المؤسسكككككة 
 ل التنظيمي.الهي  تم ترقيتهم في سلمو وهم يمملون  ن ي

( واراسككككككة ) بككككككو ريككككككا: 2016وتتفككككككق وتككككككائج هككككككذا المجككككككال مككككككع اراسككككككة كككككككل مككككككن )ماككككككطفىم 
 ظهكككككرت  ن مجكككككال الهي كككككل التنظيمكككككي قكككككد حاكككككلت ( التكككككي 2008( واراسكككككة )الطيكككككب: 2011

 .حسب آراء عينة الدراسة على توجهات إيجابية

( واراسككككككة )الشككككككنطيم 2017بينمككككككا تتعككككككارض هككككككذه الدراسككككككة مككككككع اراسككككككة كككككككل مككككككن )فرحككككككاتم 
( التككككككككي  ظهككككككككرت  ن مجككككككككال الهي ككككككككل التنظيمككككككككي قككككككككد حاككككككككلت علككككككككى توجهككككككككات ليككككككككر 2006

 إيجابية حسب آراء عينة الدراسة.
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 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال المشاركة في اتخاذ القرارات (29) رقم جدول

 ثا يا: المشاركة في اتخاذ القرارات #
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار

 املعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1 
االعمال  يمن  الموظفين الاالحيات الالزمة إلوجاز

 .المناطة بها في المؤسسة
3.540 0.989 70.796 8.20 0.00 1 

2 
ت وم اإلاارة بمناقشة الموظفين حول ال ضايا المرتبطة 

 بطبيعة عملهم.
3.509 0.944 70.177 8.10 0.00 2 

3 
يمتلك الموظفين ال درة على اتخاط ال رارات الهامة 

 وتحمل مسؤولياتها.
3.363 0.980 67.257 5.56 0.00 5 

4 
تحل المش الت التي تواجه الموظف بالتشاور 

 .والتعاون مع الجهات المختاة في المؤسسة
3.442 0.993 68.850 6.70 0.00 4 

5 
يشارك الموظفون في وضع بدائل كحلول للمش الت 

 التي يواجهها في عمله.
3.465 1.055 69.292 6.62 0.00 3 

  0.00 9.17 69.274 0.760 3.464 القراراتالمشاركة في اتخاذ اجمالي مجال 

 

المشكككككككاركة فكككككككي إلجمكككككككالي مجكككككككال الكككككككوزن النسكككككككبي  نه  يتضككككككك  ( 29)رقكككككككم  مكككككككن خكككككككالل جكككككككدول
(م 0.76( واوحككككككراى معيككككككاري بلككككككغ )3.46%( وبمتوسككككككط بلككككككغ )69.27بلككككككغ ) اتخككككككاط ال ككككككرارات

و يتضككككككك   ن المتوسكككككككطات الحسكككككككابية لجميكككككككع ف كككككككرات مجكككككككال المشكككككككاركة فكككككككي اتخكككككككاط ال كككككككرارات 
( فككككككككحن T( وحسككككككككب وتيجككككككككة )3كاوككككككككت  علككككككككى مككككككككن المتوسككككككككط العككككككككام المعبككككككككر عنككككككككه بال يمككككككككة )

"يمكككككككن  المكككككككوظفين  ولكككككككىانكاوكككككككت الف كككككككرة المتوسكككككككطات كاوكككككككت ت يكككككككد عكككككككن المتوسكككككككط العكككككككام م ف
 احتلكككككت المرتبكككككة االولكككككى الاكككككالحيات الالزمكككككة إلوجكككككاز االعمكككككال المناطكككككة بهكككككا فكككككي المؤسسكككككة"

اارة االتحككككاا لمككككدى  هميككككة إلككككى إاراك إ ذلــــ  ويعــــزو الباحــــث م(%70.79)بككككوزن وسككككبي بلككككغ 
اشككككككراك العككككككاملين فككككككي اتخككككككاط ال ككككككرارات مككككككن خككككككالل مككككككنحهم الاككككككالحيات والسككككككلطات الالزمككككككة 

والتوصكككككيات واآلراء الفرايكككككة والجماعيكككككة  باالقتراحكككككاتانخكككككذ نعمكككككال المناطكككككة بهكككككم, و إلوجكككككاز ا
 الم دمة منهم.

"يمتلكككككك المككككككوظفين ال كككككدرة علكككككى اتخكككككاط ال كككككرارات الهامكككككة وتحمككككككل  ال ال كككككةالف كككككرة احتلكككككت بينمكككككا 
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ــــ  ويعــــزو الباحــــث %(67.25بككككوزن وسككككبي ) انخيككككرةالمرتبككككة  مسككككؤولياتها"  ن بعككككس إلككككى  ذل
اإلاارة العليككككككا و ن علككككككيهم  لككككككديهم توجككككككه  وهككككككم هككككككم الفئككككككة التككككككي تتل ككككككى انوامككككككر مككككككنالعككككككاملين 

 .تحمل المسئوليةتطبي ها وليس لدهم االستعداا الكامل لتحمل تبعات إصدار ال رارات و 

( واراسككككككة ) بككككككو ريككككككا: 2016وتتفككككككق وتككككككائج هككككككذا المجككككككال مككككككع اراسككككككة كككككككل مككككككن )ماككككككطفىم 
 ظهككككككرت  ن مجكككككال المشككككككاركة فكككككي اتخككككككاط ال ككككككرارات ( التكككككي 2008( واراسكككككة )الطيككككككب: 2011

 .حسب آراء عينة الدراسة قد حالت على توجهات إيجابية

( واراسككككككة )الجنككككككابيم 2017بينمككككككا تتعككككككارض هككككككذه الدراسككككككة مككككككع اراسككككككة كككككككل مككككككن )فرحككككككاتم 
( التكككككي  ظهكككككرت  ن مجكككككال المشكككككاركة فكككككي اتخكككككاط ال كككككرارات قكككككد حاكككككلت علكككككى توجهكككككات 2014

 نة الدراسة.لير إيجابية حسب آراء عي

 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال االتصاالت 30)) رقم جدول

 ثالثا: االتصاالت #
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار

 املعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1 
تتاح الفرصة للموظفين لن ل وتل ي المعلومات بين 

 انقسام اون معي ات.
3.668 0.994 73.363 10.11 0.00 2 

2 

تبذل اإلاارة جهدًا كبيرًا للتغلب على المعوقات التي 
تؤثر على و ل وتباال المعلومات بين المستويات 

 المختلفة.

3.650 0.955 73.009 10.23 0.00 4 

3 
توفر المؤسسة وسائل اتاال متنوعةم تم ن 

 الفعال.الموظفين من التواصل 
3.652 0.995 73.036 9.80 0.00 3 

4 
يتم استخدام وسائل اتاال حدي ة لن ل المعلومات 

 بين الوحدات واالقسام االاارية المختلفة.
3.646 0.988 72.920 9.83 0.00 5 

5 
يوفر وظام االتااالت في المؤسسة المعلومات 

 الالزمة للجهات المختاة.
3.619 0.978 72.389 9.52 0.00 6 

6 
يتباال الموظفون المعارى مع بعضهم البعس ااخل 

 المؤسسة.
3.689 0.987 73.778 10.47 0.00 1 

  0.00 13.83 73.065 0.710 3.653 االتصاالتاجمالي مجال 
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بلكككككككككغ  االتاكككككككككاالتإلجمكككككككككالي مجكككككككككال الكككككككككوزن النسكككككككككبي ( ان 30)رقكككككككككم مكككككككككن جكككككككككدول يتضككككككككك  
(م و يتضكككككككككككك   ن 0.71( واوحككككككككككككراى معيككككككككككككاري بلككككككككككككغ )3.65%( وبمتوسككككككككككككط بلككككككككككككغ )73.06)

المتوسكككككطات الحسكككككابية لجميكككككع ف كككككرات مجكككككال االتاكككككاالت كاوكككككت  علكككككى مكككككن المتوسكككككط العكككككام 
( فكككككحن المتوسكككككطات كاوكككككت ت يكككككد عكككككن المتوسكككككط T( وحسكككككب وتيجكككككة )3المعبكككككر عنكككككه بال يمكككككة )

الموظفككككككون المعككككككارى مككككككع بعضككككككهم الككككككبعس ااخككككككل يتبككككككاال ) السااسككككككةكاوككككككت الف ككككككرة العككككككام م ف
  ويعــــــزو الباحــــــث ذلــــــ  %(م73.77)( احتلككككككت المرتبككككككة االولككككككى بككككككوزن وسككككككبي بلككككككغ المؤسسككككككة

الكككككى وجكككككوا ارجكككككة عاليكككككة مكككككن الشكككككعور بمهميكككككة تبكككككاال المعلومكككككات والمعكككككارى, والعمكككككل بكككككروح 
ة. الفريككككككق علككككككى  ااء المهككككككام المطلوبككككككة بفعاليككككككة واوع ككككككاس طلككككككك علككككككى تطككككككوير جككككككواة الخدمكككككك

سكككككرعة إوجكككككاز االعمكككككال  إلكككككىحيكككككث سكككككاعد اهتمكككككام اإلاارة باسكككككتحداث وسكككككائل اتاكككككال جديكككككدة 
 المطلوبة.

يككككككوفر وظكككككام االتاككككككاالت فككككككي المؤسسككككككة المعلومككككككات الالزمككككككة ) الخامسككككككةالف ككككككرة  احتلككككككتبينمكككككا 
ـــــ  %(72.38انخيكككككرة بكككككوزن وسكككككبي )( المرتبكككككة للجهكككككات المختاكككككة إلكككككى  ويعـــــزو الباحـــــث ذل

وانسككككككاليب يحتككككككا  إلككككككى بعككككككس مككككككن التحككككككدي ات  االتحككككككاا ن وظككككككام االتاككككككاالت المتبككككككع فككككككي 
تكككككوفير المعلومكككككات للجهكككككات المختاكككككة باإلضكككككافة إلكككككى سكككككهولة الوصكككككول إلكككككى   بكككككد مكككككنالتكككككي ت

  المعلومات في الوقت والم ان المناسبين.

)الطيككككب:  ( واراسككككة2011وتتفككككق وتككككائج هككككذا المجككككال مككككع اراسككككة كككككل مككككن اراسككككة ) بككككو ريككككا: 
( التككككككككي  ظهككككككككرت  ن مجككككككككال االتاككككككككاالت قككككككككد حاككككككككلت 2006( واراسككككككككة )الشككككككككنطيم 2008

 .حسب آراء عينة الدراسة على توجهات إيجابية

( واراسكككككككة )زاهككككككككرم 2017بينمكككككككا تتعكككككككارض هككككككككذه الدراسكككككككة مكككككككع اراسككككككككة ككككككككل مكككككككن )فرحككككككككاتم 
( التكككككككي  ظهكككككككرت  ن مجكككككككال االتاكككككككاالت قكككككككد حاكككككككلت علكككككككى توجهكككككككات ليكككككككر إيجابيكككككككة 2012

 اء عينة الدراسة.حسب آر 

 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور الوالء التنظيمي (31) رقم جدول

 رابعا: الوالء التنظيمي #
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار
 املعنوية

ترتيب 

 الفقرة
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p- 

value 

1 
المؤسسة بغس يوجد رلبة لدى الموظفون للعمل في 
 النظر عن الدخل الذي  حال عليه.

3.667 0.959 73.333 10.50 0.00 4 

2 
يتوفر لدى الموظفون االستعداا للعمل في المؤسسة 

 مهما اختلفت الظروى.
3.654 0.933 73.070 10.58 0.00 5 

3 
يوجد استعداا الكامل لدى الموظفون لبذل جهوا 

 جواة الخدمة.إضافية تتجاوز ما هو مطلوو لتحسين 
3.771 0.941 75.419 12.34 0.00 1 

4 
يعتبر التحديات والمخاطر التي تواجه المؤسسةم ج ء 

 من التحديات والمخاطر التي تواجه الموظفين.
3.739 0.956 74.779 11.62 0.00 3 

5 
بيئة العمل في المؤسسة ممي ة بالم اروة بالمؤسسات 

 االخرى.
3.627 0.913 72.544 10.37 0.00 6 

6 
يت بل الموظفون  ي مهمة توكل إليهم من قبل االاارة 

 لتحسين صورة المؤسسة وسمعتها.
3.767 0.961 75.330 12.02 0.00 2 

  0.00 15.34 74.064 0.692 3.703 الوالء التنظيمياجمالي مجال 

 

بلكككككككغ  الكككككككوالء التنظيمكككككككيإلجمكككككككالي مجكككككككال الكككككككوزن النسكككككككبي ( ان 31)رقكككككككم مكككككككن جكككككككدول يتضككككككك  
(م و يتضكككككككككككك   ن 0.69( واوحككككككككككككراى معيككككككككككككاري بلككككككككككككغ )3.70%( وبمتوسككككككككككككط بلككككككككككككغ )74.06)

المتوسككككككطات الحسككككككابية لجميككككككع ف ككككككرات مجككككككال الككككككوالء التنظيمككككككي كاوككككككت  علككككككى مككككككن المتوسككككككط 
سكككككككطات كاوكككككككت ت يكككككككد عكككككككن ( فكككككككحن المتو T( وحسكككككككب وتيجكككككككة )3العكككككككام المعبكككككككر عنكككككككه بال يمكككككككة )

كامككككككل لككككككدى الموظفككككككون لبككككككذل يوجككككككد اسككككككتعداا ) ال ال ككككككةالف ككككككرة  احتلككككككتول ككككككد م المتوسككككككط العككككككام
 ولككككككى( احتلككككككت المرتبككككككة انُ جهكككككوا إضككككككافية تتجككككككاوز مككككككا هكككككو مطلككككككوو لتحسككككككين جككككككواة الخدمكككككة

ــــــ ( %75.41)بككككككوزن وسككككككبي بلككككككغ  ــــــزو الباحــــــث ذل إلككككككى ارجككككككة والء واوتمككككككاء العككككككاملين  ويع
للمؤسسككككككة التككككككي يعملككككككون فيهككككككا وطلككككككك لتمككككككتعهم بحالككككككة مككككككن االوسككككككجام والرضككككككا والتفاعككككككل مككككككع 
العكككككككاملين بهكككككككام وبالتكككككككالي االسكككككككتعداا لتككككككككريس معظكككككككم طاقكككككككاتهم مكككككككن  جكككككككل تح يكككككككق  هكككككككدافها 

 الخدمة للجمهور. وتحسين مستوى جواة

المؤسسكككككككة مميككككككك ة بالم اروكككككككة بالمؤسسكككككككات  بيئكككككككة العمكككككككل فكككككككي) الخامسكككككككةالف كككككككرة  احتلكككككككتبينمكككككككا 
 مكككككل إلكككككى وجكككككوا  ويعـــــزو الباحـــــث ذلـــــ  %(72.54بككككوزن وسكككككبي ) انخيكككككرة( المرتبكككككة االخككككرى 
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بتككككوفير بيئككككة ومنككككاخ  المككككوظفين فككككي  ن ي ابككككل اسككككتعدااهم فككككي تحسككككين مسككككتويات انااءملككككدى 
مككككن خككككالل ت ككككديم حككككواف  لضككككمان ب ككككاء العككككاملين فككككي  عمككككالهم وت ككككديم الخككككدمات  عمككككل  فضككككلم

 بالكفاءة والجواة المطلوبة.

 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور القيادة االدارية (32) رقم جدول

 خامسا: القيادة االدارية #
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار

 املعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1 
تحف  ال يااة الموظفون وتشجعهم على التغيير 

 واإلبدا  لتحسين جواة الخدمة الم دمة.
3.623 0.961 72.456 9.79 0.00 4 

2 
تبني ال يااة مع موظفيها عالقات ت وم على 

  ساس من ال  ة والتعاون.
3.622 1.010 72.455 9.31 0.00 5 

3 
تفوض ال يااة ج ء من صالحياتها للمرؤوسين 

 نااء المهام المطلوبة بفعالية.
3.667 0.912 73.333 11.04 0.00 1 

4 
ت وم اإلاارة في المؤسسة بتوزيع المهام 

 والاالحيات بطري ة صحيحة.
3.611 1.006 72.212 9.12 0.00 6 

5 
تباار ال يااة بمعالجة المش الت وتلبية 

 الخاصة بالموظفين.االحتياجات 
3.463 0.937 69.251 7.44 0.00 7 

6 
تعتمد اإلاارة في المؤسسة مبد  ال يااة اإلاارية 

 في تواصلها مع العاملين.
3.632 0.898 72.632 10.62 0.00 3 

7 
تتبنى اإلاارة في المؤسسة مبد  التطوير 

 ل درات العاملين ولذلك لالرت اء بهم.
3.658 0.983 73.158 10.11 0.00 2 

  0.00 13.54 72.191 0.680 3.610 القيادة االداريةاجمالي مجال 

 

بلكككككككغ  ال يكككككككااة اإلااريكككككككةإلجمكككككككالي مجكككككككال الكككككككوزن النسكككككككبي ( ان 32) رقكككككككم مكككككككن جكككككككدوليتضككككككك  
و يتضكككككككككككك   ن  (م0.68( واوحككككككككككككراى معيككككككككككككاري بلككككككككككككغ )3.61%( وبمتوسككككككككككككط بلككككككككككككغ )72.19)

ااريككككككة كاوككككككت  علككككككى مككككككن المتوسككككككط بية لجميككككككع ف ككككككرات مجككككككال ال يككككككااة اإلالمتوسككككككطات الحسككككككا
( فكككككككحن المتوسكككككككطات كاوكككككككت ت يكككككككد عكككككككن T( وحسكككككككب وتيجكككككككة )3العكككككككام المعبكككككككر عنكككككككه بال يمكككككككة )

تفكككككوض ال يكككككااة ) ال ال كككككةالف كككككرة  ول كككككد احتلكككككت، المتوسكككككط العكككككام وبالتكككككالي توجكككككد فكككككروق معنويكككككة
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بككككككوزن  انولككككككىالمرتبككككككة ( جكككككك ء مككككككن صككككككالحياتها للمرؤوسككككككين نااء المهككككككام المطلوبككككككة بفعاليككككككة
ـــــــ  ، (%73.33) وسكككككككبي بلكككككككغ إلكككككككى اهتمكككككككام اإلاارة بتطكككككككوير المهكككككككارات ويعـــــــزو الباحـــــــث ذل

فككككي رفككككع  ااء الكككككواار  التفككككويساراكككككًا وفهمككككًا لككككدور عمليككككة لوظيفيككككة للعككككاملين واالرت ككككاء بهككككم إا
 مككككال فككككي خلككككق بيئككككة  مالبشككككرية لككككديها فككككي شككككتى المجككككاالت الوظيفيككككة وفككككي مختلككككف المسككككتويات

 تع ز ال درة على ت ديم خدمة بمستويات جواة عالية. اعمةا

تبككككككككاار ال يككككككككااة بمعالجككككككككة المشكككككككك الت وتلبيككككككككة االحتياجككككككككات ) الخامسككككككككةالف ككككككككرة  احتلككككككككتبينمككككككككا 
ــــى %(69.25) انخيككككرة بككككوزن وسككككبيالمرتبككككة ( الخاصككككة بككككالموظفين ــــ   ل ــــزو الباحــــث ذل  ويع

التككككي تواجككككه معالجككككة المشكككك الت المبككككاارة فككككي ى بعككككس المككككدراء فككككي وجككككوا بعككككس ال اككككور لككككد
وطلكككككك بسكككككبب ك كككككرة المشككككك الت التكككككي تمكككككر علكككككى  ين وتلبيكككككة االحتياجكككككات الخاصكككككة بهكككككمالعكككككامل

 .جميع الموظفين في ظل الحاار المفروض على قطا  ل ة

( واراسكككككككة )الطيكككككككب: 2016وتتفكككككككق وتكككككككائج هكككككككذا المجكككككككال مكككككككع اراسكككككككة ككككككككل مكككككككن )ماكككككككطفىم 
 ريكككككككة قكككككككد حاكككككككلت علكككككككى توجهكككككككات إيجابيكككككككة( التكككككككي  ظهكككككككرت  ن مجكككككككال ال يكككككككااة االاا2008

 .حسب آراء عينة الدراسة

( التكككككككي  ظهكككككككرت  ن 2017بينمكككككككا تتعكككككككارض هكككككككذه الدراسكككككككة مكككككككع اراسكككككككة ككككككككل مكككككككن )فرحكككككككاتم 
 اارية قد حالت على توجهات لير إيجابية حسب آراء عينة الدراسة.مجال ال يااة اإل

 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور العمل الجماعي (33) رقم جدول

 سااسا: العمل الجماعي #
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار

 املعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1 
تعتمد االاارة  سلوو فرق العمل كمنهج للعمل 

 .ااخل المؤسسة
3.717 0.961 74.336 11.21 0.00 1 

2 
تتمي  العالقات ال ائمة بين الموظفين ااخل 

 .المؤسسة ايجابية للعمل الجماعي
3.633 0.860 72.655 11.06 0.00 3 

3 
تعتمد االاارة على العمل الجماعي في تطوير 

 جواة خدماتها.
3.692 0.946 73.839 10.94 0.00 2 
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4 

تطور االاارة  ااء العاملين فيها من خالل 
الالزمة عبر العمل التعاووي مع اكسابهم الخبرة 

 االخرين.

3.619 0.960 72.389 9.70 0.00 4 

5 
تشجع االاارة الموظفين على طرح االفكار 
 االيجابية من خالل امجهم في العمل مع  قراوهم.

3.593 0.958 71.858 9.30 0.00 5 

  0.00 13.60 73.101 0.726 3.655 العمل الجماعي اجمالي مجال

 

بلكككككككغ  العمككككككل الجمككككككاعيإلجمككككككالي مجككككككال الككككككوزن النسكككككككبي ( ان 33)رقككككككم مككككككن جككككككدول يتضكككككك  
(م و يتضككككككككككككك   ن 0.72( واوحكككككككككككككراى معيكككككككككككككاري بلكككككككككككككغ )3.65%( وبمتوسكككككككككككككط بلكككككككككككككغ )73.1)

المتوسككككككطات الحسككككككابية لجميككككككع ف ككككككرات مجككككككال العمككككككل الجمككككككاعي كاوككككككت  علككككككى مككككككن المتوسككككككط 
( فكككككككحن المتوسكككككككطات كاوكككككككت ت يكككككككد عكككككككن T( وحسكككككككب وتيجكككككككة )3العكككككككام المعبكككككككر عنكككككككه بال يمكككككككة )

تعتمكككككد االاارة  سكككككلوو فكككككرق العمكككككل كمكككككنهج للعمكككككل ) االولـــــىكا ـــــت الفقـــــرة فالمتوسككككط العكككككام م 
( ممككككككا يعنككككككي  ن %74.33)بككككككوزن وسككككككبي بلككككككغ  احتلــــــت المرتبــــــة االولــــــى( ااخككككككل المؤسسككككككة

 فككككراا العينككككة يواف ككككون علككككى  وككككه يوجككككد حككككرص مككككن اإلاارة االعتمككككاا علككككى  سككككلوو فككككرق العمككككل 
إلككككى وعككككي اإلاارة بمهميككككة بككككث روح  ويعــــزو الباحــــث ذلــــ كمككككنهج للعمككككل فككككي ااخككككل المؤسسككككة 

التعككككككاون بككككككين المككككككوظفين وتبككككككاال الخبككككككرات واآلراء, وخاوصككككككًا  ن طبيعككككككة العمككككككل فككككككي هكككككككذا 
 النو  من المؤسسات عمل تكاملي جماعي وال يال  فيه العمل الفراي.

يجابيكككككة مكككككن المكككككوظفين علكككككى طكككككرح االفككككككار اإلارة تشكككككجع االا) الخامســـــةالفقـــــرة بينمكككككا كاوكككككت 
%( 71.85بككككوزن وسكككككبي ) األخيـــــرةاحتلـــــت المرتبـــــة ( خككككالل امجهككككم فكككككي العمككككل مكككككع  قككككراوهم

تشككككجيع العككككاملين لطككككرح  فكككككار  هنككككاك قاكككور لككككدى اإلاارة العليككككا فككككي أنويعــــزو الباحــــث ذلــــ  
  وامجهم في  عمال لتطبيق هذه انفكار.

 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور المناخ التنظيمي (34) رقم جدول

 المحور األول: المناخ التنظيمي #
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار

 املعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

 2 0.00 15.49 73.805 0.671 3.690 الهي ل التنظيمي 1
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 6 0.00 9.17 69.274 0.760 3.464 ال راراتالمشاركة في اتخاط  2

 4 0.00 13.83 73.065 0.710 3.653 االتااالت 3

 1 0.00 15.34 74.064 0.692 3.703 الوالء التنظيمي 4

 5 0.00 13.54 72.191 0.680 3.610 ال يااة االاارية 5

 3 0.00 13.60 73.101 0.726 3.655 العمل الجماعي 6

  0.00 16.86 72.659 0.569 3.633 األول: المناخ التنظيمياجمالي المحور 

 

إلجمكككككالي محكككككور المنكككككاخ التنظيمكككككي الكككككوزن النسكككككبي ان يتضككككك  ( 34)رقكككككم مكككككن خكككككالل جكككككدول 
( حيكككككككث تبكككككككين  ن 0.56( واوحكككككككراى معيكككككككاري بلكككككككغ )3.63%( وبمتوسكككككككط بلكككككككغ )72.6بلكككككككغ )

عينككككككة الدراسككككككة يتف ككككككون آراء  فككككككراا العينككككككة فككككككي جميككككككع المجككككككاالت كاوككككككت إيجابيككككككةم بمعنككككككى  ن 
 على ما يلي:

 (%74.06) بككككككوزن وسككككككبي بلككككككغ المرتبــــــة االولــــــى يالككككككوالء التنظيمكككككك احتككككككل مجككككككال •
ــــــ  ) ــــــ  )3.7وبمتوســــــط بل ــــــاري بل ا علككككككى وجككككككو  وهككككككذا يككككككدل (،0.69( وا حــــــراف معي
لكككككككدى  فكككككككراا العينكككككككة وحكككككككو الكككككككوالء التنظيمكككككككي كمحكككككككد عناصكككككككر  جيكككككككدةاتجاهكككككككات إيجابيكككككككة 

المنكككككككاخ التنظيمكككككككيم ويعككككككك و الباحكككككككث حاكككككككول مجكككككككال الكككككككوالء التنظيمكككككككي علكككككككى المرتبكككككككة 
انولككككى مكككككن  بعكككككاا المنكككككاخ التنظيمكككككي إلكككككى االقتنككككا  الكامكككككل مكككككن قبكككككل العكككككاملين بمهكككككداى 

لككككى ت كككككديم واور ورسككككالة االتحككككاا السككككامية التكككككي تسككككعى مككككن خاللهككككا ا ولايككككات المؤسسككككة
 مناسبة.خدمة صحية 

 (%73.80بكككككككوزن وسككككككككبي بلككككككككغ ) المرتبــــــــة الثا يــــــــةالهي كككككككل التنظيمككككككككي  احتكككككككل مجككككككككال •
ـــــ  )3.69وبمتوســـــط بلـــــ  ) وهكككككذا يكككككدل علكككككى وجكككككوا  (،0.67( وا حـــــراف معيـــــاري بل

اتجاهككككككات إيجابيككككككة جيككككككدة لككككككدى  فككككككراا العينككككككة وحككككككو الهي ككككككل التنظيمككككككي كمحككككككد عناصككككككر 
 المناخ التنظيمي.

ــــــــةالعمككككككككل الجمككككككككاعي  احتككككككككل مجككككككككال • ــــــــة الثالث  (%73.10بككككككككوزن وسككككككككبي بلككككككككغ ) المرتب
ـــــ  )3.65وبمتوســـــط بلـــــ  ) وهكككككذا يكككككدل علكككككى وجكككككوا  (،0.72( وا حـــــراف معيـــــاري بل
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اتجاهكككككككات إيجابيكككككككة جيكككككككدة لكككككككدى  فكككككككراا العينكككككككة وحكككككككو العمكككككككل الجمكككككككاعي كمحكككككككد عناصكككككككر 
 المناخ التنظيمي.

ـــــةاالتاكككككاالت  احتكككككل مجكككككال • ـــــة الرابع وبمتوســـــط  (%73.06بكككككوزن وسكككككبي بلكككككغ ) المرتب
ــــــ  )3.65بلــــــ  ) وهككككككذا يككككككدل علككككككى وجككككككوا اتجاهككككككات  (،0.71( وا حــــــراف معيــــــاري بل

 إيجابية جيدة لدى  فراا العينة وحو االتااالت كمحد عناصر المناخ التنظيميم
( 3.61وبمتوســـــط بلـــــ  ) (%72.19ال يكككككااة االااريكككككة بكككككوزن وسكككككبي بلكككككغ ) احتكككككل مجكككككال •

مككككن حيككككث ارجككككة التوجهككككات لككككدى  (، المرتبــــة الخامســــة0.68)وا حــــراف معيــــاري بلــــ  
وهكككككذا يكككككدل علكككككى وجكككككوا اتجاهكككككات إيجابيكككككة جيكككككدة لكككككدى  فكككككراا العينكككككة وحكككككو  فكككككراا العينكككككةم 

 ال يااة االاارية كمحد عناصر المناخ التنظيميم
%( 69.27المرتبككككككة االخيككككككرة بككككككوزن بلككككككغ ) المشككككككاركة فككككككي اتخككككككاط ال ككككككرارات احتككككككل مجككككككال •

ـــــ  )3.46وبمتوســـــط بلـــــ  ) وهكككككذا يكككككدل علكككككى وجكككككوا  (،0.76( وا حـــــراف معيـــــاري بل
اتجاهككككككات إيجابيككككككة متوسككككككطة لككككككدى  فككككككراا العينككككككة وحككككككو المشككككككاركة فككككككي اتخككككككاط ال ككككككرارات 

ويعكككك و الباحككككث حاككككول مجككككال المشككككاركة فككككي اتخككككاط  كمحككككد عناصككككر المنككككاخ التنظيمككككيم
ي المكككككككوظفين فككككككك رلبكككككككةال كككككككرارات المرتبكككككككة انخيكككككككرة فكككككككي  بعكككككككاا المنكككككككاخ التنظيمكككككككي إلكككككككى 

ال كككككرارات فكككككي اتخكككككاط صكككككنع و الحاكككككور علكككككى قكككككدر  كبكككككر مكككككن مشكككككاركة اإلاارة العليكككككا فكككككي 
 من قبل اإلاارة العليا.ووجهات وظرهم االستما  آلرائهم مع ضرورة  المؤسسةم

 ن توجهكككككات العكككككاملين فكككككي اتحكككككاا لجكككككان العمكككككل الاكككككحي وحكككككو المنكككككاخ التنظيمكككككي السكككككائد  كمكككككا
 بش ل عام توجهات إيجابية وهم مواف ين على توافر مناخ تنظيمي جيد في المؤسسة.

( والتككككككي  ظهككككككرت  ن هنككككككاك مسكككككككتوى 2016مككككككع اراسككككككة )ماككككككطفى: وتتوافككككككق هككككككذه النتيجككككككة 
( والتكككككككي 2014وتكككككككائج اراسكككككككة )الرميسكككككككاء: مرتفكككككككع للمنكككككككاخ التنظيمكككككككي فكككككككي عيكككككككااة الضكككككككياءم و 

 لككككدى وجككككازواافعيككككة اإل التنظيمككككي المنككككاخ بككككين ارتباطيككككه طرايككككة عالقككككة  شككككار إلككككى  وككككه توجككككد
داخؤؤؤ المتغيؤؤؤ ا مؤؤؤ العديؤؤؤدعلؤؤؤ التنظيمؤؤؤ المنؤؤؤ  يؤؤؤ   سكككووطراك وككككذلك  مؤسسكككة عمكككال

( والكككذي  شكككار 2014ووتكككائج اراسكككة )الغامكككدي:  داخلهؤؤؤ  العؤؤؤ  الجؤؤؤ عؤؤؤ يعبؤؤؤ فهؤؤؤ التنظؤؤؤي 
 منط كككككككة بجكككككككوازات السكككككككائد التنظيمكككككككي المنكككككككاخ طبيعكككككككة تحكككككككدا التكككككككي السكككككككلوكيات إلكككككككى  إبكككككككراز

الدراسككككككاتم ووتككككككائج اراسككككككة  عينككككككة  فككككككراا بككككككين مرتفعككككككة مواف ككككككة ارجككككككة والتككككككي  خككككككذت الباحككككككةم
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علؤؤؤؤ االيجؤؤؤؤ   التؤؤؤؤ  ي فؤؤؤؤ لؤؤؤؤ التنظيمؤؤؤؤ المنؤؤؤؤ  ( والككككذي  شككككار إلككككى  ن 2014)الجنككككابيم 

( والككككذي  شككككار إلككككى  ن 2012م ووتككككائج اراسككككة )السككككلمي: عينؤؤؤؤب الب ؤؤؤؤ آراءحسؤؤؤؤ المجتمؤؤؤؤ 
 وظكككككر وجهكككككة مكككككن جكككككدة بمدينكككككة المتوسكككككطة الح وميكككككة المكككككدارس فكككككي السكككككائد التنظيمكككككيالمنؤؤؤؤؤ  

 وبدرجكككككككة اإلوسكككككككاوية والن عكككككككة االوتمكككككككاء فكككككككي بعكككككككدي عاليكككككككة بدرجكككككككة ككككككككان ومعلميهكككككككا مكككككككديريها
( 2011واإلعاقكككككةم ووتكككككائج اراسكككككة ) بكككككو ريكككككا:  اإلوتاجيكككككة علكككككى ركيككككك الت بعكككككدي فكككككي متوسكككككطة

العكككككككاملين فكككككككي  علكككككككىالتنظيمكككككككي  بعكككككككاا المنكككككككاخإيجابيكككككككًا نالكككككككذي  شكككككككار إلكككككككى  ن هنكككككككاك تكككككككمثيرًا 
م ووتككككككائج مككككككديريات وزارات السككككككلطة الوطنيككككككة الفلسككككككطينية فككككككي منط ككككككة جنككككككوو الضككككككفة الغربيككككككة

توجهككككًا عامككككًا وحككككو المواف ككككة علككككى تككككوفر ( الككككذي  شككككار إلككككى  ن هنككككاك 2008اراسككككة )الطيككككب: 
( 2006منككككككاخ تنظيمككككككي إيجككككككابي بشككككككركة االتاككككككاالت الفلسككككككطينية ووتككككككائج اراسككككككة )الشككككككنطيم 

والتككككككككي  ظهككككككككرت توجهككككككككات إيجابيككككككككة للعككككككككاملين بككككككككوزارات السككككككككلطة الفلسككككككككطينية وحككككككككو المنككككككككاخ 
 ل التنظيمي وطرق اتخاط ال رارات(.التنظيمي باست ناء )الهي 

ساااااااتو أنم( والتكككككككي  ظهكككككككرت 2017تكككككككائج اراسكككككككة )فرحكككككككاتمبينمكككككككا اختلفكككككككت مكككككككع و

 م%(وهاااينسااابةمتوساااطة57دارةالع ماااةللصاااحةالنفساااية)تاااوفرالمنااا خالتنظيمااايفاااياإل
عالقكككة سكككالبة بكككين التكككي  شكككارت إلكككى وجكككوا  (Zamani & Karimi, 2016واراسكككة )

هكككككة وبكككككين  بعكككككاا المنكككككاخ التنظيمكككككي )الم افكككككآتم وإجكككككراءات العمكككككلم  هكككككداى المؤسسكككككة( مكككككن ج
( والتكككككككي  ظهكككككككرت  ن  بعكككككككاا 2012واراسكككككككة )زاهكككككككر: م الاكككككككمت الكككككككوظيفي مكككككككن جهكككككككة  خكككككككرى 
االعتكككككككراى -العدالكككككككة واالواكككككككاى-االتاكككككككاالت الفعالكككككككة-المنكككككككاخ التنظيمكككككككي )وضكككككككوح الغكككككككرض

تم كككككككين العكككككككاملين ااخكككككككل  العمكككككككل الجمكككككككاعي( ال تسكككككككهم إسكككككككهامًا كبيكككككككرًا فكككككككي عمليكككككككة-والت كككككككدير
الفنككككااق المدروسككككة ولعككككل سككككبب االخككككتالى يرجككككع إلككككى اخككككتالى البيئككككة الفلسككككطينية عككككن البيئككككة 

 (Kitratporn&Puncreobutr:2011) فككككككككككي محافظكككككككككككة امشكككككككككككق وريفهكككككككككككام ووتكككككككككككائج اراسكككككككككككة
 تنظيمكككككككككككي منكككككككككككاخ والتكككككككككككي  شكككككككككككارت إلكككككككككككى  ن تكككككككككككوفر (Pangil&Others :2011)واراسكككككككككككة 
 اتخككككككاط فككككككي ُبعككككككد المشككككككاركة بخككككككالى وطلككككككك مككككككنخفسم وظيفككككككي رضككككككا إلككككككى يككككككؤاي مككككككنخفس

 الوظيفي. الرضا على سلبي  ثر لها التي ال رارات

ما مستوى جواة الخدمة الاحية الم دمة لدى اتحاا لجان السؤال الثا ي: -و
 ؟العمل الاحي
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 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور االعتمادية (35رقم )جدول 

 االعتمااية وال:  #
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار

 املعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1 
ت ديم  وقدرته علىهناك ث ة بمااء الموظف 

 الخدمة بجواة عالية.
3.917 0.874 78.333 15.84 0.00 1 

2 
توفر المؤسسة  وظمة فعالة للتوثيق وسجالت 

 العمل.
3.850 0.885 77.004 14.48 0.00 3 

3 
يهتم الموظف بمشاكل المواطنينم واإلجابة 

 على استفسارات هم بطري ة م لى.
3.759 0.895 75.175 12.80 0.00 4 

4 
تتوفر ارجة عالية من التنسيق والتكامل بين 

 االاارات واالقسام.
3.706 0.864 74.123 12.35 0.00 5 

5 
الخدمة في الوقت تحرص المؤسسة على ت ديم 
 المحدا وبالجواة المطلوبة.

3.859 0.881 77.181 14.69 0.00 2 

  0.00 18.39 76.392 0.673 3.820 االعتماايةاجمالي مجال 

 

بلكككككككككغ  االعتماايكككككككككةإلجمكككككككككالي محكككككككككور الكككككككككوزن النسكككككككككبي ( ان 35)رقكككككككككم مكككككككككن جكككككككككدول يتضككككككككك  
(م ويتضككككككككككككك   ن 0.67( واوحكككككككككككككراى معيكككككككككككككاري بلكككككككككككككغ )3.82%( وبمتوسككككككككككككط بلكككككككككككككغ )76.39)

المتوسككككككطات الحسككككككابية لجميككككككع ف ككككككرات مجككككككال االعتماايككككككة كاوككككككت  علككككككى مككككككن المتوسككككككط العككككككام 
( فكككككحن المتوسكككككطات كاوكككككت ت يكككككد عكككككن المتوسكككككط T( وحسكككككب وتيجكككككة )3المعبكككككر عنكككككه بال يمكككككة )

 العام وبالتالي توجد فروق معنوية.

هنككككككاك ث ككككككة بككككككمااء الموظككككككف وقدرتككككككه ) االعتماايككككككة محككككككورف ككككككرات مككككككن  ولككككككىانالف ككككككرة وكاوككككككت 
 م(%78.33)ولكككككى بكككككوزن وسكككككبي بلكككككغ ( احتلكككككت المرتبكككككة انعلكككككى ت كككككديم الخدمكككككة بجكككككواة عاليكككككة

 المطلكككككووإلكككككى قكككككدرة المكككككوظفين علكككككى  ااء وإوجكككككاز الخكككككدمات بالشككككك ل  ويعـــــزو الباحـــــث ذلـــــ 
 اى إلككككى زيككككااة ال  ككككة ب ككككدرة العككككاملين علككككى  الككككذي انمككككر االت ككككانممككككن  جيككككدةوالككككدقيق وبدرجككككة 

 ت ديم الخدمات.

اارات اليككككككككة مكككككككن التنسككككككككيق والتكامككككككككل بككككككككين اإلتتككككككككوفر ارجككككككككة ع) الرابعكككككككةبينمكككككككا كاوككككككككت الف ككككككككرة 
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 إلككككككى ويعــــــزو الباحــــــث ذلــــــ  %(74.12انخيككككككرة بككككككوزن وسككككككبي )( احتلككككككت المرتبككككككة واالقسككككككام
التواصككككككل والتنسككككككيق مككككككع بعضككككككها لحككككككل  وجككككككوا قاككككككور لككككككدى بعككككككس اإلاارات وانقسككككككام فككككككي

ى وفسكككككها فكككككي حكككككل بعكككككس علكككككوانقسكككككام بعكككككس اإلاارات  العتمكككككاابعكككككس المشككككك التم وطلكككككك 
 ال ضايا.

( واراسككككككككككة 2017شككككككككككعبانم  ) بككككككككككووتتفككككككككككق وتككككككككككائج هككككككككككذا المجككككككككككال مككككككككككع اراسككككككككككة كككككككككككل مككككككككككن 
واراسككككككككككككككة ( 2010( واراسككككككككككككككة )الاككككككككككككككفديم 2011واراسككككككككككككككة )العككككككككككككككالولم  (2014)جككككككككككككككواةم

(Rajeswari&Sunmista:2011) ( واراسكككككككككككككككككككككككككككككككككككةAl-Khawaldeh:2006 ) التكككككككككككككككككككككككككككككككككككي
حسككككككككب آراء عينككككككككة  قككككككككد حاككككككككلت علككككككككى توجهككككككككات إيجابيككككككككة االعتماايككككككككة ظهككككككككرت  ن مجككككككككال 

 .الدراسة

 :Enayati)واراسكككككة ( 2010م الضكككككموربينمكككككا تتعكككككارض هكككككذه الدراسكككككة مكككككع اراسكككككة ككككككل مكككككن )
قكككككد حاكككككلت علكككككى  االعتماايكككككةالتكككككي  ظهكككككرت  ن مجكككككال ( 2013واراسكككككة )خدومكككككةم  (2013

 توجهات لير إيجابية حسب آراء عينة الدراسة.

 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور الملموسية (36) رقم جدول

 ثا يا: الملموسية #
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار

 املعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1 
التجهي ات والمعدات الموجواة في المؤسسة 

 طات ت نية متطورة وعالية.
3.763 0.879 75.263 13.12 0.00 4 

2 
يالئم المظهر العام للمؤسسة طبيعة وووعية 

 الخدمات الم دمة.
3.820 0.894 76.404 13.85 0.00 3 

3 
يلت م الموظفين في المؤسسة بحسن 

 المظهر و واقة الملبس.
3.825 0.927 76.491 13.43 0.00 2 

4 
ومالئم التاميم الداخلي للمؤسسة مناسب 

 الخدمة الم دمة. لطبيعة
3.753 0.927 75.066 12.24 0.00 5 

5 
يمتاز الموظفين في المؤسسة بالسمعة 

 الحسنة الطيبة.
3.946 0.992 78.919 14.21 0.00 1 

  0.00 18.18 76.412 0.682 3.821 اجمالي مجال الملموسية
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بلككككككككككغ  الملموسككككككككككيةإلجمكككككككككالي محككككككككككور الككككككككككوزن النسككككككككككبي ( ان 36)رقكككككككككم مككككككككككن جككككككككككدول يتضككككككككك  
(م ويتضككككككككككككك   ن 0.68( واوحكككككككككككككراى معيكككككككككككككاري بلكككككككككككككغ )3.82%( وبمتوسككككككككككككط بلكككككككككككككغ )76.41)

المتوسككككككطات الحسككككككابية لجميككككككع ف ككككككرات مجككككككال الملموسككككككية كاوككككككت  علككككككى مككككككن المتوسككككككط العككككككام 
وكككككت ت يكككككد عكككككن المتوسكككككط ( فكككككحن المتوسكككككطات كاT( وحسكككككب وتيجكككككة )3المعبكككككر عنكككككه بال يمكككككة )

 العام وبالتالي توجد فروق معنوية.

( احتلككككككت يمتككككككاز المككككككوظفين فككككككي المؤسسككككككة بالسككككككمعة الحسككككككنة الطيبككككككة) االولككككككىكاوككككككت الف ككككككرة و 
ــــ م (%78.91)ولككككى بككككوزن وسككككبي بلككككغ المرتبككككة ان إلككككى اهتمككككام المككككوظفين  ويعــــزو الباحــــث ذل

بسكككككككككمعة مؤسسكككككككككتهم عبكككككككككر التككككككككك امهم بمخالقيكككككككككات العمكككككككككل والفضكككككككككيلة عنكككككككككد ت كككككككككديم الخكككككككككدمات 
فككككي حكككككال احتياجهكككككا م ومكككككن واحيككككة  خكككككرى تهككككتم إاارة اتحكككككاا لجكككككان العمككككل الاكككككحي للمككككواطنين

المجتمعيكككككة وطلكككككك قبكككككل السكككككؤال عكككككنهم مكككككن الناحيكككككة انخالقيكككككة و  لتوظيكككككف عكككككدا مكككككن العكككككاملين
 ااخل االتحاا.قبولهم للعمل 

التاككككككميم الككككككداخلي للمؤسسككككككة مناسككككككب ومالئككككككم لطبيعككككككة الخدمككككككة ) الرابعككككككةبينمككككككا كاوككككككت الف ككككككرة 
 وكككككه إلككككى  ويعـــــزو الباحــــث ذلــــ %( 75.06انخيككككرة بككككوزن وسككككبي )( احتلككككت المرتبككككة الم دمككككة

وفككككككي ظككككككل الحاككككككار المفككككككروض علككككككى قطككككككا  لكككككك ة ومنككككككع االحككككككتالل الاككككككهيووي مككككككن اخككككككول 
ت ككككككديم و  التككككككي تلبككككككي االحتياجككككككات المطلوبككككككة للجمهككككككور الحدي ككككككةبعككككككس التجهيكككككك ات والمعككككككدات 

اتحكككككاا لجكككككان العمكككككل الاكككككحي قيكككككام فكككككي بشككككك ل ملحكككككوظ طلكككككك  ثكككككر  لهكككككم فضكككككل جكككككواة مم نكككككة 
ت ككككككديم يتناسككككككب مككككككع انسككككككلوو الحككككككديث فككككككي بحيككككككث التابعككككككة لهككككككا المبككككككاوي وتطككككككوير بتحككككككديث 

 .شراءالمري  للمواطن باإلضافة إلى الخدمة بالش ل 

( واراسككككككككككة 2017) بككككككككككو شككككككككككعبانم وتتفككككككككككق وتككككككككككائج هككككككككككذا المجككككككككككال مككككككككككع اراسككككككككككة كككككككككككل مككككككككككن 
واراسككككككككككككككة  (2010( واراسككككككككككككككة )الضككككككككككككككمورم 2011( واراسككككككككككككككة )العككككككككككككككالولم 2014)جككككككككككككككواةم

(Rajeswari&Sunmista:2011) ( واراسكككككككككككككككككككككككككككككككككككةAl-Khawaldeh:2006 ) التكككككككككككككككككككككككككككككككككككي
حسككككككككب آراء عينككككككككة   ظهككككككككرت  ن مجككككككككال الملموسككككككككية قككككككككد حاككككككككلت علككككككككى توجهككككككككات إيجابيككككككككة

 .الدراسة

واراسكككككة  (Enayati 2013 :)بينمكككككا تتعكككككارض هكككككذه الدراسكككككة مكككككع اراسكككككة ككككككل مكككككن اراسكككككة 
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التككككككي  ظهككككككرت  ن مجككككككال الملموسككككككية قككككككد حاككككككلت علككككككى توجهككككككات ليككككككر ( 2013)خدومككككككةم 
 إيجابية حسب آراء عينة الدراسة.

 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور االستجابة (37) رقم جدول

 ثالثا: االستجابة #
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار

 املعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1 
ُيستجاو لطلبات الجمهور بدقة متناهية 

 وبالسرعة المطلوبة.
3.952 0.856 79.035 16.78 0.00 1 

2 
المؤسسة خدمة االستعالم مع ت دم 

 االستعداا الدائم لمساعدة المواطن.
3.904 0.839 78.070 16.26 0.00 2 

3 
سرعة الرا على ش اوى المواطنين 

 والعمل على تلبية احتياجاتهم.
3.802 0.883 76.035 13.69 0.00 5 

4 
إعالم الجمهور بدقة عن  ي تعديل  و 

 تغيير في مواعيد ت ديم الخدمات.
3.868 0.920 77.368 14.26 0.00 3 

5 

تتخذ اإلاارة العليا اجراءات محداة 
لمعرفة مدى رضا المواطنين عن جواة 

 الخدمة الم دمة.

3.828 0.927 76.564 13.46 0.00 4 

  0.00 19.92 77.425 0.660 3.871 اجمالي مجال االستجابة

 

بلككككككككككغ  االسككككككككككتجابةإلجمككككككككككالي محككككككككككور الككككككككككوزن النسكككككككككبي ( ان 37)رقككككككككككم مككككككككككن جككككككككككدول يتضككككككككك  
(م ويتضككككككككككككك   ن 0.66( واوحكككككككككككككراى معيكككككككككككككاري بلكككككككككككككغ )3.87%( وبمتوسككككككككككككط بلكككككككككككككغ )77.42)

المتوسككككككطات الحسككككككابية لجميككككككع ف ككككككرات مجككككككال االسككككككتجابة كاوككككككت  علككككككى مككككككن المتوسككككككط العككككككام 
( فكككككحن المتوسكككككطات كاوكككككت ت يكككككد عكككككن المتوسكككككط T( وحسكككككب وتيجكككككة )3المعبكككككر عنكككككه بال يمكككككة )

 فروق معنوية. العام وبالتالي توجد

( ُيسكككككككتجاو لطلبكككككككات الجمهكككككككور بدقكككككككة متناهيكككككككة وبالسكككككككرعة المطلوبكككككككة) االولكككككككىكاوكككككككت الف كككككككرة و 
إلكككككى الرلبكككككة ويعـــــزو الباحـــــث ذلـــــ   م(%79.03)احتلكككككت المرتبكككككة االولكككككى بكككككوزن وسكككككبي بلكككككغ 

لككككدى اإلاارة فككككي اتحككككاا لجككككان العمككككل الاككككحي فككككي مسككككاعدة ال بككككائن وت ككككديم الخككككدمات الفوريككككة 
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والسككككرعة المطلوبككككة وهككككذا مككككن  هككككداى اتحككككاا لجككككان العمككككل الاككككحي فككككي ت ككككديم  وبالكفككككاءةلهككككم 
 للجمهور. الخدمات

سكككككككرعة الكككككككرا علكككككككى شككككككك اوى المكككككككواطنين والعمكككككككل علكككككككى تلبيكككككككة )  كككككككةال البينمكككككككا كاوكككككككت الف كككككككرة 
 ىإلكككككويعـــــزو الباحـــــث ذلـــــ   %(م.0376انخيكككككرة بكككككوزن وسكككككبي )( احتلكككككت المرتبكككككة احتياجكككككاتهم

 شكككككككك اوى علككككككككى  الككككككككراسككككككككرعة و متابعككككككككة مككككككككن وجككككككككوا قاككككككككور لككككككككبعس اإلاارات فككككككككي االتحككككككككاا 
ممككككككا يككككككؤثر طلككككككك  ءتهككككككاكفا تفككككككاوت فككككككيالو  اوشككككككغال بعككككككس اإلااراتوطلككككككك بسككككككبب  المككككككواطنين

 .ةجواة الخدمرضا العمالء على على 

( واراسككككككككككة 2017) بككككككككككو شككككككككككعبانم وتتفككككككككككق وتككككككككككائج هككككككككككذا المجككككككككككال مككككككككككع اراسككككككككككة كككككككككككل مككككككككككن 
واراسككككككككككككككة ( 2010واراسككككككككككككككة )الاككككككككككككككفديم ( 2011( واراسككككككككككككككة )العككككككككككككككالولم 2014)جككككككككككككككواةم

(Rajeswari&Sunmista:2011) ( واراسكككككككككككككككككككككككككككككككككككةAl-Khawaldeh:2006 ) التكككككككككككككككككككككككككككككككككككي
حسككككككككب آراء عينككككككككة   ظهككككككككرت  ن مجككككككككال االسككككككككتجابة قككككككككد حاككككككككلت علككككككككى توجهككككككككات إيجابيككككككككة

 .الدراسة

 :Enayati)واراسكككككة  (2010م الضكككككمورل مكككككن )بينمكككككا تتعكككككارض هكككككذه الدراسكككككة مكككككع اراسكككككة كككككك
التككككككي  ظهككككككرت  ن مجككككككال االسككككككتجابة قككككككد حاككككككلت علككككككى ( 2013واراسككككككة )خدومككككككةم  (2013

 توجهات لير إيجابية حسب آراء عينة الدراسة.

 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور التعاط  (38) رقم جدول

التعاط رابعًا:  #  
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار

 املعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1 
يشكككككككعر المكككككككواطن بكككككككانمن والسكككككككالمة الشخاكككككككية 

 .عند التعامل مع المؤسسة
3.917 0.933 78.332 14.84 0.00 4 

2 
يتمتكككككع الموظكككككف بمسكككككتوى عكككككالي مكككككن انخكككككالق 

 .الالزمةوانحاسيس اإلوساوية واللباقة 
3.873 0.894 77.456 14.75 0.00 5 

3 
سككككككلوك المكككككككوظفين فككككككي المؤسسكككككككة يبعككككككث ال  كككككككة 

 .واالطمئنان في قلوو المواطنين
3.930 0.826 78.596 17.00 0.00 2 
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4 
ي كككككككدم المككككككككوظفين ماككككككككلحة المككككككككواطن علككككككككى  ي 

 .مالحة  خرى في المؤسسة
3.917 0.874 78.333 15.84 0.00 3 

5 
المؤسسككككككككة متفككككككككرلين وجككككككككاه ين العككككككككاملين فككككككككي 

 .لتلبية احتياجات المواطنين
3.956 0.889 79.123 16.23 0.00 1 

  0.00 20.77 78.368 0.668 3.918 التعاط  اجمالي مجال

 

%( 78.36بلككككككغ ) التعككككككاطفإلجمككككككالي محككككككور الككككككوزن النسككككككبي ( ان 38مككككككن جككككككدول )يتضكككككك  
 ن المتوسككككككككككككطات  (م ويتضكككككككككككك 0.66( واوحككككككككككككراى معيككككككككككككاري بلككككككككككككغ )3.91وبمتوسككككككككككككط بلككككككككككككغ )

الحسكككككابية لجميككككككع ف ككككككرات مجككككككال االسككككككتجابة كاوككككككت  علككككككى مككككككن المتوسككككككط العككككككام المعبككككككر عنككككككه 
( فككككحن المتوسككككطات كاوككككت ت يككككد عككككن المتوسككككط العككككام وبالتككككالي T( وحسككككب وتيجككككة )3بال يمككككة )

 توجد فروق معنوية.

 العكككككككاملين فككككككككي المؤسسكككككككة متفكككككككرلين وجككككككككاه ين لتلبيكككككككة احتياجككككككككات) الخامسككككككككةكاوكككككككت الف كككككككرة و 
ـــــ م (%79.12)( احتلكككككت المرتبكككككة االولكككككى بكككككوزن وسكككككبي بلكككككغ المكككككواطنين ـــــزو الباحـــــث ذل  ويع

إلككككى االوتمككككاء الككككوظيفي الككككذي يتمتككككع بككككه المككككوظفين ااخككككل المؤسسككككة مككككن خككككالل تفككككر  العككككاملين 
 لتلبية احتياجات الجمهور بالسرعة والجواة المطلوبة.

مكككككككن انخكككككككالق وانحاسكككككككيس يتمتكككككككع الموظكككككككف بمسكككككككتوى عكككككككالي ) ال اويكككككككةبينمكككككككا كاوكككككككت الف كككككككرة 
ويعـــــــزو  %(م77.45انخيكككككككرة بكككككككوزن وسكككككككبي )( احتلكككككككت المرتبكككككككة اإلوسكككككككاوية واللباقكككككككة الالزمكككككككة

ـــــــ  وانخالقيكككككككة تجكككككككاه تفكككككككاوت بكككككككين المكككككككوظفين مكككككككن الجواوكككككككب اإلوسكككككككاوية الإلكككككككى  الباحـــــــث ذل
 لك بسبب وجوا عوامل تؤثر على  ااء العمل م ل العوامل الشخاية.وط الجمهور

( واراسككككككككككة 2017) بككككككككككو شككككككككككعبانم وتتفككككككككككق وتككككككككككائج هككككككككككذا المجككككككككككال مككككككككككع اراسككككككككككة كككككككككككل مككككككككككن 
واراسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة  (2011( واراسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة )العككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككالولم 2014)جككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككواةم

(Rajeswari&Sunmista:2011) ( واراسكككككككككككككككككككككككككككككككككككةAl-Khawaldeh:2006التكككككككككككككككككككككككككككككككككككي ) 
  ظهرت  ن مجال التعاطف قد حالت على توجهات إيجابية.

 :Enayati)واراسكككككة ( 2010م الضكككككموربينمكككككا تتعكككككارض هكككككذه الدراسكككككة مكككككع اراسكككككة ككككككل مكككككن )
التككككككي  ظهككككككرت  ن مجككككككال التعككككككاطف قككككككد حاككككككلت علككككككى ( 2013واراسككككككة )خدومككككككةم  (2013

 توجهات لير إيجابية حسب آراء عينة الدراسة.
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 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور جودة الخدمات 39)) رقم جدول

الوسط  المحور الثا ي: جودة الخدمات 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار

 املعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

 4 0.00 18.39 76.392 0.673 3.820 االعتمادية  -1

 3 0.00 18.18 76.412 0.682 3.821 الملموسية  -2

 2 0.00 19.92 77.425 0.660 3.871 االستجابة  -3

 1 0.00 20.77 78.368 0.668 3.918 التعاط   -4

  0.00 23.10 77.149 0.560 3.857 اجمالي المحور الثا ي: جودة الخدمات 

إلجمككككككالي محككككككور جككككككواة الخككككككدمات بلككككككغ الككككككوزن النسككككككبي ان يتضكككككك  ( 39مككككككن خككككككالل جككككككدول )
( حيكككككككث تبكككككككين  ن آراء 0.56( واوحكككككككراى معيكككككككاري بلكككككككغ )3.86%( وبمتوسكككككككط بلكككككككغ )77.14)

إيجابيككككةم بمعنككككى  ن عينككككة الدراسككككة يتف ككككون علككككى مككككا   فككككراا العينككككة فككككي جميككككع المجككككاالت كاوككككت
 يلي:

وبمتوســــط  (%78.36) بككككوزن وسككككبي بلككككغ المرتبــــة االولــــى احتككككل محككككور التعككككاطف •
( قكككككد التعـــــاط وبهكككككذا ي كككككون محكككككور ) (،0.66( وا حـــــراف معيـــــاري بلـــــ  )3.91بلـــــ  )

حظككككي علكككككى  علكككككى التوجهكككككات اإليجابيكككككة لكككككدى  فككككراا العينكككككةم ممكككككا يكككككدل علكككككى  وكككككه توجكككككد 
اهكككككككات إيجابيكككككككة مرتفعكككككككة لكككككككدى  فكككككككراا العينكككككككة وحكككككككو التعكككككككاطف كمحكككككككد  بعكككككككاا جكككككككواة اتج

 ن حاكككككول محكككككور التعكككككاطف علكككككى المرتبكككككة انولكككككى إلكككككى  ويعـــــزو الباحـــــث الخكككككدمات.
حاجكككككات  ورلبكككككة فكككككي تلبيكككككةتعكككككاطف اتحكككككاا لجكككككان العمكككككل الاكككككحي يبكككككدون  العكككككاملين فكككككي

يطغككككى عليككككه الن طبيعككككة العمككككل فككككي المؤسسككككات الاككككحية المككككواطنين وطلككككك ومتطلبككككات 
 .االوساوي البعد

 (%77.42) بكككككككككوزن وسكككككككككبي بلكككككككككغ المرتبـــــــــة الثا يـــــــــة احتكككككككككل محكككككككككور االسكككككككككتجابة •
وبهكككككككذا ي كككككككون محكككككككور  (،0.66( وا حـــــــراف معيـــــــاري بلـــــــ  )3.87وبمتوســـــــط بلـــــــ  )

( قكككككد حظكككككي علكككككى توجهكككككات اإليجابيكككككة لكككككدى  فكككككراا العينكككككةم ممكككككا يكككككدل علكككككى االســـــتجابة)
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توجكككككد اتجاهكككككات إيجابيكككككة مرتفعكككككة لكككككدى  فكككككراا العينكككككة وحكككككو االسكككككتجابة كمحكككككد  بعكككككاا  وكككككه 
 جواة الخدمات.

 (%76.41) بكككككككككوزن وسكككككككككبي بلكككككككككغ المرتبـــــــــة الثالثـــــــــة احتكككككككككل محكككككككككور الملموسكككككككككية •
وبهكككككككذا ي كككككككون محكككككككور  (،0.68( وا حـــــــراف معيـــــــاري بلـــــــ  )3.82وبمتوســـــــط بلـــــــ  )

لعينكككككةم ممكككككا يكككككدل علكككككى ( قكككككد حظكككككي علكككككى توجهكككككات اإليجابيكككككة لكككككدى  فكككككراا االملموســـــية)
 وككككككه توجككككككد اتجاهككككككات إيجابيككككككة لككككككدى  فككككككراا العينككككككة وحككككككو الملموسككككككية كمحككككككد  بعككككككاا جككككككواة 

 الخدمات.
 (%76.39) بككككككككوزن وسككككككككبي بلككككككككغ المرتبــــــــة الرابعــــــــة احتككككككككل محككككككككور االعتماايككككككككة •

وبهكككككككذا ي كككككككون محكككككككور  (،0.67( وا حـــــــراف معيـــــــاري بلـــــــ  )3.82وبمتوســـــــط بلـــــــ  )
اإليجابيكككككة لكككككدى  فكككككراا العينكككككةم ممكككككا يكككككدل علكككككى ( قكككككد حظكككككي علكككككى توجهكككككات االعتماديـــــة)

 وككككككه توجككككككد اتجاهككككككات إيجابيككككككة لككككككدى  فككككككراا العينككككككة وحككككككو االعتماايككككككة كمحككككككد  بعككككككاا جككككككواة 
حاككككككول محككككككور االعتماايككككككة علككككككى المرتبككككككة انخيككككككرة إلككككككى  ويعــــــزو الباحــــــث الخككككككدمات.

فككككي مراككككك  اتحككككاا  بالوقككككت والسككككرعة المطلوبككككةفككككي  ااء وإوجككككاز الخككككدمات  تفككككاوتوجككككوا 
 .لجان العمل الاحي

 ن توجهكككككات العكككككاملين فكككككي اتحكككككاا لجكككككان العمكككككل الاكككككحي وحكككككو  بعكككككاا  ويعـــــزو الباحـــــث ذلـــــ 
ــــو شــــعبان،  جككككواة الخككككدمات السككككائدة توجهككككات إيجابيككككة. وتتوافككككق هككككذه النتيجككككة مككككع اراسككككة )أب

 ظهكككككككككرت وجكككككككككوا اهتمكككككككككام وتبنكككككككككي كبيكككككككككر مكككككككككن قبكككككككككل  يوالتككككككككك (2009)الطيـــــــــو،  و (2017
ودراســــــة المؤسسككككككات انهليككككككة انجنبيككككككة العاملككككككة فككككككي قطككككككا  لكككككك ة لمبككككككااث الجككككككواة الشككككككاملةم 

 ن هنكككككاك رضكككككا عكككككن طبيعكككككة وظكككككروى والتكككككي  ظهكككككرت إلكككككى  (2010)الصـــــفدي وآخـــــرون، 
مكككككككن جكككككككواة الخدمكككككككة الم دمكككككككة  وطلكككككككك ي يكككككككد(74.8العمكككككككل حيكككككككث بلغكككككككت وسكككككككبة الرضكككككككا )% 

 الخكككككككدمات لجكككككككواة ال بكككككككائن ت يكككككككيم والتكككككككي  ظهكككككككرت  ن (2011)العـــــــالول، اراسكككككككة و للعمككككككالءم 
واراسكككككككككككككككككككة  (Al-Khawaldeh:2006)واراسكككككككككككككككككككة ككككككككككككككككككككاًل مكككككككككككككككككككن إيجابيكككككككككككككككككككام  الفعليكككككككككككككككككككة

(Rajeswari&Sunmista:2011) ن هككككككككذه الشككككككككركات الاككككككككناعية كاوككككككككت  والتككككككككي بينككككككككت 
وال يوجككككككد فككككككروق كبيككككككرة بككككككين هككككككذه الشككككككركات مككككككن  ,لككككككديها ارايككككككة بنظككككككام إاارة الجككككككواة الشككككككاملة

 .حيث فهمهم للنظام وتطبي ه
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 جككككككواة مسككككككتوى  والتككككككي  ظهككككككرت إن (2010)الضــــــمور، اراسككككككة اختلفككككككت هككككككذه النتيجككككككة مككككككع 
 وسكككككبيًام الفجكككككوات متكككككدن   م يكككككاس حسكككككب انراويكككككة الجامعكككككة مستشكككككفى فكككككي الاكككككحية الخكككككدمات

 مككككن المدركككككة تفككككوق الجككككواة المستشككككفى مرضككككى قبككككل مككككن المتوقعككككة الجككككواة لكككككون  راجككككع وطلككككك
االلككككة بككككين توقعككككات طو وجككككوا فككككرق والتككككي  ظهككككرت  (Enayati: 2013)اراسككككة قككككبلهمم و 

م الطكككككككالو والتاكككككككورات فكككككككي جميكككككككع انبعكككككككاا الخمسكككككككة للجكككككككواة والخدمكككككككة فكككككككي جميكككككككع انبعكككككككاا
إحاككككككائية بككككككين محككككككداات  االلككككككةطو وجككككككوا فككككككرق والتككككككي  ظهككككككرت ( 2013واراسككككككة )خدومككككككةم 

 ت المارفية وارجة رضا العمالء.جواة الخدما

 الفرضيات:اختبار ثالثًا: 
 اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة )الفرضية الرئيسية انولى(:

o  ال توجد عالقة طات االلة إحاائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة الافرية:الفرضية. 
o  توجد عالقة طات االلة إحاائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة. البديلة:الفرضية 

فحوكككككككككه ال يم ككككككككككن  (α≥0.05) كبكككككككككر مكككككككككن مسكككككككككتوى الداللكككككككككة  Sig.(P-value)إطا كاوكككككككككت 
رفككككس الفرضكككككية الاكككككفرية وبالتكككككالي ال توجكككككد عالقكككككة طات االلكككككة إحاكككككائية بكككككين متغيكككككرين مكككككن 

 قكككككككككككككل مكككككككككككككن مسكككككككككككككتوى الداللكككككككككككككة  Sig.(P-value)متغيكككككككككككككرات الدراسكككككككككككككةم  مكككككككككككككا إطا كاوكككككككككككككت 
(α≤0.05)  فيككككككتم رفككككككس الفرضككككككية الاككككككفرية وقبككككككول الفرضككككككية البديلككككككة ال ائلككككككة بموككككككه توجككككككد

 عالقة طات االلة إحاائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.

  الدراسة:فرضيات 

 :ىاألول ةالرئيسي الفرضية .1

( بــــين أبعــــاد المنــــاخ α≤ 0.05عنــــد مســــتو  داللــــة )توجــــد عالقــــة ذات داللــــة  حصــــائية 
ــــــوالء التنظيمــــــي  ــــــي اتخــــــاذ القــــــرارات، االتصــــــاالت، ال )الهيكــــــل التنظيمــــــي، المشــــــاركة ف

، العمــــل الجمــــاعي( وجــــودة الخدمــــة فــــي اتحــــاد لجــــان العمــــل اإلداريــــةالــــوظيفي، القيــــادة 
 الصحي.

( .Sigم و ن ال يمة االحتمالية )(0.738) (  ن معامل االرتباط يسكككككككككككككككاوي 40يبين جدول رقم )



153 

 

يدل على وجوا عالقة طات  ( وهذاα ≤ 0.05)من مسككككككككتوي الداللة  قل وهي  (0.00)تسككككككككاوي 
)الهي ل التنظيميم المشكككككككاركة في اتخاط  بعاا المناخ التنظيمي بين قوية طراية االلة إحاكككككككائية 

م العمل الجماعي( وجواة الخدمة في اتحاا اإلااريةال راراتم االتااالتم الوالء الوظيفيم ال يااة 
م ويع و الباحث هذه النتيجة إلى وجوا مناخ تنظيمي مناسكككككككككككب يتمتع فيه لجان العمل الاكككككككككككحي

االتحاا بهي ل تنظيمي يتمي  بالمرووةم ووضكككوح انهداى والسكككياسكككاتم ووضكككوح خطوط السكككلطة 
الرسكككميةم مع توافر  سكككاليب إاارية مناسكككبة تتبنى قيم العدالة والمعاملة اإلوسكككاويةم وتمن  العاملين 

انهداى وخطط العملم باإلضككككككافة و  ة وتحف هم على المباارة والمشككككككاركة في صككككككنع ال راراتم ال 
إلى وجوا  وظمة اتاككاالت اوسككيابية في كل المسككتوياتم وتوفر وسككائل اتاككال حدي ة تتالءم مع 

يسكككككككهم طلك في ما يتناسكككككككب مع متطلبات بيئة العمل مما طبيعة االعمال التي ي اولها العاملين وب
 .اتحاا لجان العمل الاحيجواة الخدمة الم دمة في  تحسين

 معامل االرتباط بين أبعاد المناخ التنظيمي وجودة الخدمة في اتحاد لجان العمل الصحي (40) رقم جدول

 الفرضية
 معامل بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

( بكككككين α≤ 0.05توجككككد عالقككككة طات االلككككة إحاكككككائية عنككككد مسككككتوى االلككككة )
)الهي كككككككككل التنظيمكككككككككيم المشكككككككككاركة فكككككككككي اتخكككككككككاط  بعككككككككاا المنكككككككككاخ التنظيمكككككككككي 

م العمككككككككككل اإلااريككككككككككةال ككككككككككراراتم االتاككككككككككاالتم الككككككككككوالء الككككككككككوظيفيم ال يككككككككككااة 
 الجماعي( وجواة الخدمة في اتحاا لجان العمل الاحي

0.738* 0.000 

 .α≤0.05 االرتباط اال إحاائيًا عند مستوي االلة *

 ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:

( بـــــــــين α≤0.05)توجـــــــــد عالقـــــــــة ذات داللـــــــــة  حصـــــــــائية عنـــــــــد مســـــــــتو  داللـــــــــة  -خ
 الهيكل التنظيمي وجودة الخدمة في مؤسسة اتحاد لجان العمل الصحي. 

م و ن ال يمكككككككككة االحتماليكككككككككة (0.603) (  ن معامكككككككككل االرتبكككككككككاط يسكككككككككاوي 41يبكككككككككين جكككككككككدول رقكككككككككم )
(Sig. )( 0.00تسكككككككاوي ) مكككككككن مسكككككككتوي الداللكككككككة  اقكككككككلوهكككككككي(0.05 ≥ α) وهكككككككذا يكككككككدل علكككككككى 

متوسكككككطة طرايكككككة بكككككين الهي كككككل التنظيمكككككي وجكككككواة الخدمكككككة وجكككككوا عالقكككككة طات االلكككككة إحاكككككائية 
 ن الهي ككككل التنظيمكككككي إلككككى  ويعـــــزو الباحــــث ذلـــــ فككككي مؤسسككككة اتحككككاا لجكككككان العمككككل الاككككحيم 

لجكككككان العمكككككل الاكككككحي يحكككككدا خطكككككوط السكككككلطة ااخكككككل المؤسسكككككة واوسكككككيابها  المتبكككككع فكككككي اتحكككككاا
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باإلضككككككافة إلككككككى بيككككككان الوحككككككدات اإلااريككككككة المختلفككككككة التككككككي تعمككككككل معككككككًا علككككككى ااخككككككل الوظككككككائف 
 م دمة.تح يق  فضل جواة 

 معامل االرتباط بين الهيكل التنظيمي وجودة الخدمة في مؤسسة اتحاد لجان العمل الصحي (41رقم ) جدول

 الفرضية
 معامل بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

( بكككككين α≤ 0.05توجككككد عالقككككة طات االلككككة إحاكككككائية عنككككد مسككككتوى االلككككة )
الهي كككككككل التنظيمكككككككي وجكككككككواة الخدمكككككككة فكككككككي مؤسسكككككككة اتحكككككككاا لجكككككككان العمكككككككل 

 الاحي
0.603* 0.000 

 .α≤0.05 االرتباط اال إحاائيًا عند مستوي االلة *

بـــــــــين  (α≤0.05)توجـــــــــد عالقـــــــــة ذات داللـــــــــة  حصـــــــــائية عنـــــــــد مســـــــــتو  داللـــــــــة  -د
ـــــــي مؤسســـــــة اتحـــــــاد لجـــــــان  ـــــــة ف ـــــــرارات وجـــــــودة الخدم ـــــــي اتخـــــــاذ الق المشـــــــاركة ف

 العمل الصحي.
االحتماليكككككككككة  م و ن ال يمكككككككككة(0.511) (  ن معامكككككككككل االرتبكككككككككاط يسكككككككككاوي 42يبكككككككككين جكككككككككدول رقكككككككككم )

(Sig. تسكككككككاوي )(0.00 ) مكككككككن مسكككككككتوي الداللكككككككة  اقكككككككلوهكككككككي(0.05 ≥ α) يكككككككدل علكككككككى  وهكككككككذا
المشكككككككاركة فكككككككي اتخكككككككاط ال كككككككرارات بكككككككين متوسكككككككطة طرايكككككككة وجكككككككوا عالقكككككككة طات االلكككككككة إحاكككككككائية 

إلككككى اهتمككككام  ويعــــزو الباحــــث ذلــــ وجككككواة الخدمككككة فككككي مؤسسككككة اتحككككاا لجككككان العمككككل الاككككحيم 
االاارة بمشكككككاركة العكككككاملين فكككككي اتخكككككاط ال كككككرارات وتسككككككيير  عمكككككال المؤسسكككككةم مكككككن خكككككالل تبككككككاال 

لسياسككككككككات اآلراء واالفككككككككار وإتاحكككككككة الفرصكككككككة للمشكككككككاركة فكككككككي وضكككككككع  هكككككككداى العمكككككككلم ورسكككككككم ا
والمسكككككاعدة فكككككي حكككككل المشكككككاكل ممكككككا يكككككؤاي طلكككككك إلكككككى تحسكككككين جكككككواة الخكككككدمات الم دمكككككة إلكككككى 

 الجمهور.

 معامل االرتباط بين المشاركة في اتخاذ القرارات وجودة الخدمة في مؤسسة اتحاد لجان العمل الصحي (42) رقم جدول

 الفرضية
 معامل بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

( بين المشاركة α≤ 0.05االلة ) ى توجد عالقة طات االلة إحاائية عند مستو 
 0.000 *0.511 ال رارات وجواة الخدمة في مؤسسة اتحاا لجان العمل الاحيفي اتخاط 

 .α≤0.05 االرتباط اال إحاائيًا عند مستوي االلة *
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ـــــــــد مســـــــــتو   -ذ ـــــــــة  حصـــــــــائية عن ـــــــــة ذات دالل ـــــــــة )توجـــــــــد عالق ـــــــــينα≤0.05دالل  ( ب
 االتصاالت وجودة الخدمة في مؤسسة اتحاد لجان العمل الصحي.

م و ن ال يمكككككككككة االحتماليكككككككككة (0.612) معامكككككككككل االرتبكككككككككاط يسكككككككككاوي (  ن 43يبكككككككككين جكككككككككدول رقكككككككككم )
(Sig. تسككككككككاوي )(0.00 ) مككككككككن مسككككككككتوي الداللككككككككة  اقككككككككلوهككككككككي(0.05 ≥ α)  وهككككككككذا يككككككككدل علككككككككى

االتاككككككاالت وجككككككواة الخدمككككككة فككككككي  بككككككين متوسككككككطة طرايككككككة وجككككككوا عالقككككككة طات االلككككككة إحاككككككائية
اسككككككتخدام م ويعكككككك و الباحككككككث طلككككككك حككككككرص اإلاارة علككككككى مؤسسككككككة اتحككككككاا لجككككككان العمككككككل الاككككككحي

 سككككككاليب اتاككككككال حدي ككككككة ومتطككككككورةم تتميكككككك  بسككككككهولة االسككككككتخدام وبالدقككككككة العاليككككككةم ممككككككا يسككككككاعد 
 علومات الالزمة في الوقت المناسب.على توفير الم

 معامل االرتباط بين االتصاالت وجودة الخدمة في مؤسسة اتحاد لجان العمل الصحي (43رقم )جدول 

 الفرضية
بيرسون  معامل  

 لالرتباط

 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

 بككككين( α≤0.05مسككككتوى االلككككة )توجككككد عالقككككة طات االلككككة إحاككككائية عنككككد 
 االتااالت وجواة الخدمة في مؤسسة اتحاا لجان العمل الاحي

0.612* 0.000 

 .α≤0.05 االرتباط اال إحاائيًا عند مستوي االلة *
 

بـــــــين ( α≤0.05داللـــــــة )توجـــــــد عالقـــــــة ذات داللـــــــة  حصـــــــائية عنـــــــد مســـــــتو   -ر
ــــــــل  ــــــــي مؤسســــــــة اتحــــــــاد لجــــــــان العم ــــــــة ف ــــــــوظيفي وجــــــــودة الخدم ــــــــوالء ال ال

 الصحي. 
م و ن ال يمكككككككككة االحتماليكككككككككة (0.633) (  ن معامكككككككككل االرتبكككككككككاط يسكككككككككاوي 44يبكككككككككين جكككككككككدول رقكككككككككم )

(Sig. تسككككككككاوي )(0.00 ) مككككككككن مسككككككككتوي الداللككككككككة  قككككككككل وهككككككككي(0.05 ≥ α) يككككككككدل علككككككككى  وهككككككككذا
بككككين الككككوالء الككككوظيفي وجككككواة الخدمككككة فككككي متوسككككطة طرايككككة وجككككوا عالقككككة طات االلككككة إحاككككائية 

إلككككككى تطككككككابق المككككككوظفين مككككككع  ويعــــــزو الباحــــــث ذلــــــ م مؤسسككككككة اتحككككككاا لجككككككان العمككككككل الاككككككحي
منظمككككتهم وارتبككككاطهم بهكككككا ورلبككككتهم فكككككي بككككذل  كبكككككر عطككككاء  و جهكككككد مم ككككن لاكككككال  العمككككل فكككككي 

وإيمككككاوهم بمهككككداى وقككككيم المؤسسككككة ممككككا يككككؤاي طلككككك إلككككى ت ككككديم ين المؤسسككككة مككككع قبككككول المككككوظف
  فضل خدمة مم نة للجمهور.
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 معامل االرتباط بين الوالء الوظيفي وجودة الخدمة في مؤسسة اتحاد لجان العمل الصحي (44) رقم جدول

 الفرضية
 معامل بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

( بككككين α≤0.05مسككككتوى االلككككة )توجككككد عالقككككة طات االلككككة إحاككككائية عنككككد 
 الككككوالء الككككوظيفي وجككككواة الخدمككككة فككككي مؤسسككككة اتحككككاا لجككككان العمككككل الاككككحي

 الوطني
0.633* 0.000 

 .α≤0.05 االرتباط اال إحاائيًا عند مستوي االلة *
 

بـــــــين ( α≤0.05داللـــــــة )توجـــــــد عالقـــــــة ذات داللـــــــة  حصـــــــائية عنـــــــد مســـــــتو   -ز
ــــــــادة اإل ــــــــل القي ــــــــي مؤسســــــــة اتحــــــــاد لجــــــــان العم ــــــــة وجــــــــودة الخدمــــــــة ف داري
 الصحي. 

م و ن ال يمكككككككككة االحتماليكككككككككة (0.587) (  ن معامكككككككككل االرتبكككككككككاط يسكككككككككاوي 45يبكككككككككين جكككككككككدول رقكككككككككم )
(Sig. تسككككككككاوي )(0.00 ) مككككككككن مسككككككككتوي الداللككككككككة  اقككككككككلوهككككككككي(0.05 ≥ α) يككككككككدل علككككككككى  وهككككككككذا

وجككككواة الخدمككككة فككككي  اإلااريككككةبككككين ال يككككااة متوسككككطة طرايككككة وجككككوا عالقككككة طات االلككككة إحاككككائية 
إلكككككككى  هميكككككككة ومكككككككط ال يكككككككااة  ويعـــــــزو الباحـــــــث ذلـــــــ م مؤسسكككككككة اتحكككككككاا لجكككككككان العمكككككككل الاكككككككحي

وانسكككككلوو المسكككككتخدم مكككككن قبكككككل اإلاارة فكككككي تعاملهكككككا مكككككع المكككككوظفين مكككككن خكككككالل مكككككنحهم الكككككدعم 
وال  ككككككة وتشككككككجيعهم علككككككى المبككككككاارة وإبككككككداء وجهككككككات النظككككككر باإلضككككككافة إلككككككى االهتمككككككام برلبككككككاتهم 

 هم اون تميي .ومعاملت

 دارية وجودة الخدمة في مؤسسة اتحاد لجان العمل الصحيمعامل االرتباط بين القيادة اإل (45) رقم جدول

 الفرضية
 معامل بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

( بككككين α≤0.05مسككككتوى االلككككة )توجككككد عالقككككة طات االلككككة إحاككككائية عنككككد 
االااريككككككككة وجككككككككواة الخدمككككككككة فككككككككي مؤسسككككككككة اتحككككككككاا لجككككككككان العمككككككككل ال يككككككككااة 
 الاحي.

0.587* 0.000 

 .α≤0.05 االرتباط اال إحاائيًا عند مستوي االلة *
 

ــــد مســــتو   -  ــــة  حصــــائية عن ــــة ذات دالل ــــة )توجــــد عالق العمــــل بيييي    (α≤0.05دالل
 الجماعي وجودة الخدمة في مؤسسة اتحاد لجان العمل الصحي.
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م و ن ال يمكككككككككة االحتماليكككككككككة (0.635)  ن معامكككككككككل االرتبكككككككككاط يسكككككككككاوي ( 46يبكككككككككين جكككككككككدول رقكككككككككم )
(Sig. تسككككككككاوي )(0.00 ) مككككككككن مسككككككككتوي الداللككككككككة  اقككككككككلوهككككككككي(0.05 ≥ α) يككككككككدل علككككككككى  وهككككككككذا

بكككككين العمكككككل الجمكككككاعي وجكككككواة الخدمككككككة متوسكككككطة طرايكككككة وجكككككوا عالقكككككة طات االلكككككة إحاكككككائية 
إلكككككى وعكككككي اإلاارة بمهميكككككة  ويعـــــزو الباحـــــث ذلـــــ م فكككككي مؤسسكككككة اتحكككككاا لجكككككان العمكككككل الاكككككحي

عمككككال المطلوبككككة وتح يككككق  هككككداى المؤسسككككةم نوهككككا ق العمككككل فككككي المؤسسككككة علككككى إوجككككاز انفككككر 
تشككككككككبع احتيكككككككككا  العككككككككاملين وتحمكككككككككيهم مكككككككككن االخطككككككككار الخارجيكككككككككة وت ككككككككوي التفكككككككككاهم والمشكككككككككاركة 

 الوجداوية وبذلك يتم تح يق التوازن بين إوتاجية الفرا وإشبا  حاجاته.

 معامل االرتباط بين العمل الجماعي وجودة الخدمة في مؤسسة اتحاد لجان العمل الصحي (46) رقم جدول

 الفرضية
 معامل بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

( بين العمل α≤0.05مسكككتوى االلة )توجد عالقة طات االلة إحاكككائية عند 
 لجان العمل الاحي. الجماعي وجواة الخدمة في مؤسسة اتحاا

0.635* 0.000 

 .α≤0.05  قل من االرتباط اال إحاائيًا عند مستوي االلة *
 

 :الفرضية الثا ية .2

المستقلة:) الهيكل التنظيمي،  للمتغيرات( α≤0.05عند مستو  داللة ) يوجد أثر دال  حصائيا
دارية، العمل الجماعي( الت، الوالء الوظيفي، القيادة اإلالمشـــــاركة في اتخاذ القرارات، االتصـــــا

 على جودة الخدمة في مؤسسة اتحاد لجان العمل الصحي.

الهي كككككككككل التنظيمكككككككككيم ) المنكككككككككاخ التنظيمكككككككككيعمليكككككككككات  للوقكككككككككوى علكككككككككى مسكككككككككتوى تكككككككككمثير  بعكككككككككاا
م العمكككككككل اإلااريكككككككةالمشكككككككاركة فكككككككي اتخكككككككاط ال كككككككراراتم االتاكككككككاالتم الكككككككوالء الكككككككوظيفيم ال يكككككككااة 

اسكككككككتخدم الباحكككككككث اختبكككككككار االوحكككككككدار المتعكككككككدا  مجكككككككواة الخكككككككدماتُمجتمعكككككككة علكككككككى  (الجمكككككككاعي
 ويم ن استنتا  ما يلي:  Stepwiseباستخدام طري ة 

جكككككواة الخكككككدمات وهكككككو  نه   Stepwiseيبكككككين ومكككككوط  االوحكككككدار النهكككككائي باسكككككتخدام طري كككككة - 
يم ككككل المتغيككككر التككككابع يتككككمثر باككككورة جوهريككككة وطات االلككككة إحاككككائية ب ككككل مككككن المتغيككككرات 

ويعـــــزو الباحـــــث (م االتاكككككاالتم الهي كككككل التنظيمكككككي مل الجمكككككاعيالعمكككككالكككككوظيفيم الكككككوالء )
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ـــــ   وتكككككوفير كافكككككة الاكككككحي فكككككي رضكككككا العكككككاملين  ن اهتمكككككام اتحكككككاا لجكككككان العمكككككل   لـــــىذل
 في تحسين جواة الخدمة.واورهم الوسائل للوصول إلى  فضل  ااء مم ن 

اإلااريككككة( لعككككدم وجككككوا تككككمثير ال يككككااة  م)المشككككاركة فككككي اتخككككاط ال ككككراراتتككككم اسككككتبعاا المتغيككككر -و
ـــــــــزو مكككككككككع جكككككككككواة الخكككككككككدماتم  (Stepwise)طو االلكككككككككة احاكككككككككائية حسكككككككككب طري كككككككككة  ويع

ال يككككااة العليككككا للمككككوظفين لتع يكككك  مشككككاركة بحاجككككة  ن بعككككس المراككككك   الباحــــث ذلــــ   لــــى
 .في اتخاط ال رارات المتعل ة بمهام عملهم مالعاملين في المستويات المختلفة

(م بينمككككككككا بلككككككككغ معامككككككككل 0.765معامككككككككل االرتبككككككككاط بلغككككككككت ) ظهككككككككرت وتككككككككائج التحليككككككككل ان -ت
%( مكككككككككككن التغيكككككككككككر فكككككككككككي جكككككككككككواة 58.6( وهكككككككككككذا يعنكككككككككككي ان )0.586التحديكككككككككككد المعكككككككككككدل )

العمككككككككل الككككككككوظيفيم الككككككككوالء الخككككككككدمات يعككككككككوا الككككككككى تككككككككمثير المتغيككككككككرات المسككككككككت لة التاليككككككككة )
يعكككككككوا لعوامكككككككل  خكككككككرى  (%41.4)( والبكككككككاقي االتاكككككككاالتم الهي كككككككل التنظيمكككككككي مالجمكككككككاعي

 جواة الخدمات. تؤثر على المتغير التابع في

  تائ  اختبار تحليل اال حدار المتعدد لتتثير ابعاد المناخ التنظيمي في جودة الخدمات (47) رقم جدول

المتغير 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R²) 
معامل 
 التحديد

F 
 المحسوبة

DF  ارجات
 الحرية

Sig. 
مستوى 
 الداللة

ß معامل االوحدار 
T 

 المحسوبة

Sig. 
مستوى 
 الداللة

جواة 
 الخدمات

0.765 0.586 76.36 

 4 االوحدار

0.000 

الم دار 
 0.000 6.717 1.085 ال ابت

الوالء 
 0.000 4.933 230. الوظيفي

 216 البواقي

العمل 
 0.000 4.193 190. الجماعي

الهي ل 
 0.000 4.203 194. التنظيمي

 0.000 2.934 139. التااالتا

 1.96( = 228الجدولية عند ارجات حرية ) Tبينما قيمة  1.99( =216م4الجدولية عند ارجات حرية ) Fقيمة 
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  التتثير:معادلة 

العمككككككككككككككككل ) 0.190+ ( الككككككككككككككككوالء الككككككككككككككككوظيفي) 0.230+  1.085 =جككككككككككككككككواة الخككككككككككككككككدمات
 (التااالتا) 0.139 +( التنظيميالهي ل ) 0.194+ ( الجماعي

( وعنكككككد زيكككككااة االتاكككككاالتم الهي كككككل التنظيمكككككي مالعمكككككل الجمكككككاعيفكككككي حالكككككة ت بيكككككت قيمكككككة ) ▪
( بم ككككككككدار وحككككككككدة واحككككككككدة يككككككككواي الككككككككى زيككككككككااة المتغيككككككككر التككككككككابع )جككككككككواة الككككككككوالء الككككككككوظيفي)

 (.0.230الخدمات( بم دار )
( وعنكككككد زيكككككااة االتاكككككاالتم الهي كككككل التنظيمكككككي الكككككوظيفيمالكككككوالء فكككككي حالكككككة ت بيكككككت قيمكككككة ) ▪

( بم ككككككككدار وحككككككككدة واحككككككككدة يككككككككؤاي الككككككككى زيككككككككااة المتغيككككككككر التككككككككابع جككككككككواة العمككككككككل الجمككككككككاعي)
 (.0.190الخدمات بم دار )

( وعنككككككد زيككككككااة االتاككككككاالت مالعمككككككل الجمككككككاعيالكككككوظيفيم الككككككوالء فكككككي حالككككككة ت بيككككككت قيمككككككة ) ▪
اة ( بم كككككككدار وحكككككككدة واحكككككككدة يكككككككؤاي الكككككككى زيكككككككااة المتغيكككككككر التكككككككابع جكككككككو الهي كككككككل التنظيمكككككككي)

 (.0.194الخدمات بم دار )
( وعنككككككد الهي ككككككل التنظيمككككككي مالعمككككككل الجمككككككاعيالككككككوظيفيم الككككككوالء فككككككي حالككككككة ت بيككككككت قيمككككككة ) ▪

( بم كككككككدار وحكككككككدة واحكككككككدة يكككككككؤاي الكككككككى زيكككككككااة المتغيكككككككر التكككككككابع جكككككككواة التاكككككككاالتزيكككككككااة )ا
 (.0.139الخدمات بم دار )

 مالعمكككككل الجمكككككاعيالكككككوظيفيم الكككككوالء وهكككككذا مكككككا يكككككدعو المعنيكككككين الكككككى االهتمكككككام بالمحكككككاور ) ▪
 (.االتااالتم الهي ل التنظيمي

 الفرضية الثالثة: .3

ـــة الدراســـة حـــول  ـــي اســـتجابة عين ـــة  حصـــائية ف ـــرو  ذات دالل ـــي،توجـــد ف ـــاخ التنظيم  المن
ـــــرات ـــــة، الجـــــن ، الشخصـــــية ) تعـــــز  للمتغي ـــــة االجتماعي المؤهـــــل العلمـــــي، ســـــنوات الحال
 (المسمى الوظيفي العمل،الخدمة، مكان 

 لمتوســطات تقديرات المبحوثين (α≤0.05مســتو  )عند   حصــائيةتوجد فرو  ذات داللة أوال: 
 الجن (.متغير )لت عز   المناخ التنظيميحول 
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اختبككار )ت(  وتككائج الختبككار الم ككابلككة (.Sig) االحتمككاليككة ال يمككة  ن (48من الجككدول رقم ) تبين
المحور )المناخ  إلجمالي بالنسكككككككككبة(م α ≤ 0.05) الداللة مسكككككككككتوى  من كبرلعينتين مسكككككككككت لتين  

وجوا فروق معنويكككة بين  عكككدم ممكككا يوضكككككككككككككك  (0.659حيكككث ككككاوكككت قيمكككة المعنويكككة) التنظيمي(
إلى  ن  ويعزو الباحث ذل  الجنس م لمتغيرتع ى حول المناخ التنظيمي اسكككككككككككتجابات المبحوثين 

وطم ولديهم العاملين في مؤسككككسككككة اتحاا لجان العمل الاككككحي يعملون بنفس المسككككتوى من الضككككغ
شكككككراى وال يااةم باإلضكككككافة إلى وفس المسكككككتوى من اإلوفس وسكككككائل االتاكككككال والتواصكككككلم ووفس 

التكنولوجيا المسككتخدمةم وكذلك يخضككعون لنفس ال يااةم وجميعها عوامل سككاهمت في عدم وجوا 
 فروق تع ى لمتغير الجنس.

( واراسككككة ) بو 2016 ( واراسككككة )ماككككطفىم2017تتفق هذه النتائج مع وتائج اراسككككة )فرحاتم 
( حيكككث  ظهرت وتكككائجهم بكككموكككه ال فروق في المنكككاخ 2014( واراسكككككككككككككككككة )الجنكككابيم 2011ريكككام 

 التنظيمي تع ى لمتغير الجنس.
( التي  شككارت 2006( واراسككة )الشككنطيم 2008وتختلف هذه النتائج مع وتائج اراسككة )الطيبم 

 متغير الجنس.وتائجهم إلى وجوا فروق في إاارة المناخ التنظيمي تع ى ل
  تائ  اختبار )ت( لعينتين مستقلتين على المناخ التنظيمي باختالف متغير الجن  (48) رقم جدول

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 t االختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 
 ا ثى ذكر

 0.341 0.955 3.63 3.72 الهي ل التنظيمي

 0.966 0.043 3.46 3.47 ال راراتالمشاركة في اتخاط 

 0.379 0.882- 3.71 3.62 االتااالت

 0.294 1.052- 3.77 3.67 يالوالء التنظيم

 0.488 0.694- 3.65 3.59 اإلااريةال يااة 

 0.925 0.094- 3.66 3.65 العمل الجماعي

 0.659 0.442- 3.66 3.62 اجمالي المحور األول: المناخ التنظيمي
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 لمتوسطات تقديرات المبحوثين (α≤0.05مستو  )عند   حصائيةتوجد فرو  ذات داللة ثا يا: 
 الحالة االجتماعية(.) متغيرلت عز   المناخ التنظيميحول 

  كبر" انحااي التباين" الختبار الم ابلة (.Sig) االحتمالية ال يمة  ن( 49من الجدول رقم ) تبين
حيث  المناخ التنظيمي(حول )اجمالي  المجال إلجماليبالنسككبة ( α ≤ 0.05) الداللة مسككتوى  من

وجوا فروق معنوية بين اسكككككتجابات المبحوثين عدم مما يوضككككك  ( 0.550كاوت مسكككككتوى الداللة )
 ويعزو الباحث ذل لمتغير الحالة االجتماعيةم تع ى المناخ التنظيمي حول اجمالي محور حول 

تؤثر ظروفهم االجتماعية وانسككككككككككككككرية على  ال إلى  ن العاملين في اتحاا لجان العمل الاككككككككككككككحي
 ااخل االتحاا. يالوضع التنظيمي والمناخ التنظيم

( حيث  ظهرت وتائجهم بموه ال فروق في 2006تتفق هذه النتائج مع وتائج اراسكككككككككة )الشكككككككككنطيم 
 المناخ التنظيمي تع ى لمتغير الحالة االجتماعية.

( التي  شكككارت 2014( واراسكككة )الجنابيم 2017وتختلف هذه النتائج مع وتائج اراسكككة )فرحاتم 
 وتائجهم إلى وجوا فروق في إاارة المناخ التنظيمي تع ى لمتغير الحالة االجتماعية.

 على المناخ التنظيمي باختالف متغير الحالة االجتماعية ANOVAتحليل التباين األحادي  تائ  اختبار  (49) رقم جدول

 المجال

 المتوسطات

 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 
  رمل مطلق مت و   ع و

 0.720 0.446 3.9 3.59 3.72 3.67 الهي ل التنظيمي

 0.419 4.000.947 3.34 3.44 3.54 المشاركة في اتخاط ال رارات

 0.497 0.797 4.28 3.62 3.65 3.65 االتااالت

 0.340 1.125 3.643.3 3.77 3.62 يالوالء التنظيم

 0.410 0.965 4.19 3.57 3.58 3.66 ال يااة اإلاارية

 0.109 2.039 4.47 3.46 3.67 3.67 العمل الجماعي

 0.550 0.705 4.02 3.55 3.64 3.64 اجمالي المحور األول: المناخ التنظيمي
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 تقديرات المبحوثينلمتوسطات  (α≤0.05مستو  )عند   حصائيةتوجد فرو  ذات داللة ثالثا: 
 المؤهل العلمي(.متغير )المناخ التنظيمي تعز  لحول 

  كبر" انحااي التباين" الختبار الم ابلة (.Sig) االحتمالية ال يمة  ن( 50من الجدول رقم ) تبين
حيث  المناخ التنظيمي(حول )اجمالي  المجال إلجماليبالنسككبة ( α ≤ 0.05) الداللة مسككتوى  من

وجوا فروق معنوية بين اسكككككتجابات المبحوثين عدم مما يوضككككك  ( 0.276كاوت مسكككككتوى الداللة )
باحث ذل لمتغير المؤهككل العلميم تع ى اجمككالي محور المنككاخ التنظيمي حول   ن إلى  ويعزو ال
ولديهم وفس  وال يااةميخضككككككككعون لنفس اإلشككككككككراى  العاملين في اتحاا لجان العمل الاككككككككحي كافة

م وهي عوامل سكككككككاهمت في ت ارو وجهات وظرهم وتاكككككككوراتهم المسكككككككتوى من التجهي ات واناوات
 وإاراكهم للمناخ التنظيمي المتوفر.

( واراسككككككككككة 2016( واراسككككككككككة )ماككككككككككطفىم 2017تتفق هذه النتائج مع وتائج اراسككككككككككة )فرحاتم 
حيث  ظهرت وتائجهم  (2011( واراسكككككة ) بو ريام 2012( واراسكككككة )السكككككلميم 2008)الطيبم 

 بموه ال فروق في المناخ التنظيمي تع ى لمتغير المؤهل العلمي.
( التي  شككككارت وتائجهم إلى وجوا فروق 2006وتختلف هذه النتائج مع وتائج اراسككككة )الشككككنطيم 

 في إاارة المناخ التنظيمي تع ى لمتغير المؤهل العلمي.
 باختالف متغير المؤهل العلمي (ANOVAالتباين األحادي )اختبار  تائ   (50رقم )جدول 

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

ثاووية 
عامة 
 فمقل

 اكتوراه  ماجستير ب الوريوس ابلوم

 0.921 0.231 3.71 3.75 3.65 3.72 3.78 الهي ل التنظيمي

 0.403 1.010 3.7 3.54 3.37 3.56 3.64 المشاركة في اتخاط ال رارات

 0.457 0.912 3.75 3.77 3.61 3.61 3.92 االتااالت

 0.124 1.830 3.75 3.68 3.62 3.74 4.11 يالوالء التنظيم

 0.141 1.746 4 3.42 3.56 3.7 3.89 اإلااريةال يااة 

 0.551 0.762 3.6 3.58 3.61 3.7 3.93 العمل الجماعي
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المناخ اجمالي المحور األول: 
 التنظيمي

3.89 3.67 3.57 3.63 3.75 1.287 0.276 

 

لمتوســـــــــطات تقديرات  (α≤0.05مســـــــــتو  )عند   حصـــــــــائيةتوجد فرو  ذات داللة رابعا: 
 سنوات الخدمة(.متغير )المناخ التنظيمي تعز  لحول  المبحوثين

 كبر " انحااي التباين" الختبار الم ابلة (.Sig) االحتمالية ال يمة  ن( 51من الجدول رقم ) تبين
حيث  المناخ التنظيمي(حول )اجمالي  المجال إلجماليبالنسككبة ( α ≤ 0.05) الداللة مسككتوى  من

وجوا فروق معنوية بين اسكككككتجابات المبحوثين عدم مما يوضككككك  ( 0.621كاوت مسكككككتوى الداللة )
إلى  ن  ذل  ويعزو الباحثلمتغير سككككككككككككككنوات الخدمةم تع ى اجمالي محور المناخ التنظيمي حول 

ؤاي إلى زيااة إاراك ظفين في اتحاا لجان العمل الاككككككككككككككحي تزيااة سككككككككككككككنوات الخدمة لدى المو 
مما يؤثر إيجابًا على عملهم في المؤسككككسككككةم مما ي يد من  ,العاملين للسككككياسككككات العامة للمؤسككككسككككة

 إاراك وتكيف واوسجام العاملين بالمناخ التنظيمي السائد في المؤسسة.
( واراسككككككككككككككة 2008( واراسككككككككككككككة )الطيبم 2011النتائج مع وتائج واراسككككككككككككككة ) بو ريام تتفق هذه 

 )الجنابي( حيث  ظهرت وتائجهم بموه ال فروق في المناخ التنظيمي تع ى لمتغير سنوات الخدمة.
( واراسككككككة 2016( واراسككككككة )ماككككككطفىم 2017وتختلف هذه النتائج مع وتائج اراسككككككة )فرحاتم 

( التي  شكككارت وتائجهم 2006( واراسكككة )الشكككنطيم 2012ميم ( واراسكككة )السكككل2008)الطيبم 
 إلى وجوا فروق في إاارة المناخ التنظيمي تع ى لمتغير سنوات الخدمة.

 متغير سنوات الخدمةباختالف  (ANOVAاختبار التباين األحادي ) تائ   (51) رقم جدول

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

سنوات  5
 فمقل

5-10 
 سنوات

10- 10- 
15  

 سنة

من   ك ر
 سنة 15

 0.010 3.883 3.9 3.98 3.59 3.61 الهي ل التنظيمي

 0.788 0.351 3.47 3.45 3.38 3.51 المشاركة في اتخاط ال رارات

 0.550 0.704 3.74 3.79 3.6 3.61 االتااالت

 0.860 0.252 3.78 3.65 3.73 3.68 يالوالء التنظيم



164 

 

 0.557 0.693 3.48 3.63 3.54 3.66 اإلااريةال يااة 

 0.584 0.649 3.68 3.81 3.59 3.64 العمل الجماعي

 0.621 0.592 3.69 3.73 3.57 3.62 اجمالي المحور األول: المناخ التنظيمي

 

تقديرات لمتوسطات  (α≤0.05مستو  )عند   حصائيةتوجد فرو  ذات داللة خامسا: 
 المسمى الوظيفي(.متغير )حول المناخ التنظيمي تعز  ل المبحوثين

  كبر" انحااي التباين" الختبار الم ابلة (.Sig) االحتمالية ال يمة  ن( 52من الجدول رقم ) تبين
حيث  المناخ التنظيمي(حول )اجمالي  المجال إلجماليبالنسككبة ( α ≤ 0.05) الداللة مسككتوى  من

وجوا فروق معنوية بين اسكككككتجابات المبحوثين عدم مما يوضككككك  ( 0.087كاوت مسكككككتوى الداللة )
 ويعزو الباحث ذل لمتغير المسككككككككككككككمى الوظيفيم تع ى المناخ التنظيمي حول اجمالي محور حول 
ء بالواليتمتعون  يفي اتحاا لجان العمل الاككككككككح المسككككككككميات الوظيفية باختالىالموظفين   نإلى 

 .في االتحاا لخاائس المناخ التنظيمي السائدوإاراكهم  الوظيفي
( حيث  ظهرت 2014( واراسككككككككة )الجنابيم 2011تتفق هذه النتائج مع وتائج اراسككككككككة ) بو ريام 

 سمى الوظيفي.وتائجهم بموه ال فروق في المناخ التنظيمي تع ى لمتغير المُ 
( التي  شككارت 2006)الشككنطيم  ( واراسككة2008وتختلف هذه النتائج مع وتائج اراسككة )الطيبم 

 سمى الوظيفي.وتائجهم إلى وجوا فروق في إاارة المناخ التنظيمي تع ى لمتغير المُ 
 المسمى الوظيفيباختالف متغير  (ANOVAاختبار التباين األحادي ) تائ   (52) رقم جدول

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 
 رئيس قسم مدير

رئيس 
 شعبة

 موظف

 0.097 2.135 3.63 3.82 4.03 3.76 الهي ل التنظيمي

 0.043 2.758 3.4 3.67 3.87 3.63 المشاركة في اتخاط ال رارات

 0.178 1.655 3.6 3.73 3.98 3.5 االتااالت

 0.195 1.582 3.66 3.84 3.99 3.57 يالوالء التنظيم

 0.197 1.574 3.57 3.67 3.9 3.37 اإلااريةال يااة 

 0.723 0.443 3.62 3.793.75 3.57 العمل الجماعي
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 0.087 2.214 3.59 3.75 3.93 3.57 اجمالي المحور األول: المناخ التنظيمي

 

لمتوسطات تقديرات    (α≤0.05مستو  )عند   حصائيةتوجد فرو  ذات داللة سادسا: 
 مكان العمل(.متغير )تعز  لالمناخ التنظيمي حول  المبحوثين

  كبر" انحااي التباين" الختبار الم ابلة (.Sig) االحتمالية ال يمة  ن( 53من الجدول رقم ) تبين
حيث  المناخ التنظيمي(حول )اجمالي  المجال إلجماليبالنسككبة ( α ≤ 0.05) الداللة مسككتوى  من

وجوا فروق معنوية بين اسكككككتجابات المبحوثين عدم مما يوضككككك  ( 0.569كاوت مسكككككتوى الداللة )
إلى إاراك  ويعزو الباحث ذل لمتغير المحافظةم تع ى المناخ التنظيمي حول اجمالي محور حول 

جميع العاملين في اتحاا لجان العمل الاككككككحي بفروعها الممتدة في جميع المناطق في قطا  ل ة 
 .لخاائس و بعاا المناخ التنظيمي السائد في المؤسسة

( حيث  ظهرت 2008( واراسكككككككككككة )الطيبم 2011تتفق هذه النتائج مع وتائج اراسكككككككككككة ) بو ريام 
 وتائجهم بموه ال فروق في المناخ التنظيمي تع ى لمتغير م ان العمل.

( التي  شكككككككارت وتائجهم إلى وجوا فروق 2014وتختلف هذه النتائج مع وتائج اراسكككككككة )الجنابيم 
 تع ى لمتغير م ان العمل.في إاارة المناخ التنظيمي 

 مكان العملباختالف متغير  (ANOVAاختبار التباين األحادي ) تائ   (53) رقم جدول

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 
 رف  الوسطى ل ة الشمال

 0.916 0.172 3.77 3.81 3.72 3.68 الهي ل التنظيمي

 0.098 2.122 4.11 3.22 3.41 3.47 المشاركة في اتخاط ال رارات

 0.429 0.926 3.98 3.52 3.57 3.68 االتااالت

 0.890 0.209 3.6 3.56 3.71 3.72 يالوالء التنظيم

 0.280 1.285 3.78 3.41 3.49 3.66 اإلااريةال يااة 

 0.250 1.379 3.49 3.42 3.54 3.72 العمل الجماعي

 0.569 3.790.673 3.49 3.57 3.66 المحور األول: المناخ التنظيمياجمالي 
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 :الرابعة الفرضية .4

ــــة الدراســــة حــــول  ــــي اســــتجابة عين ــــة  حصــــائية ف ــــرو  ذات دالل  جــــودة الخدمــــة،توجــــد ف
ـــــرات ـــــة، المؤهـــــل العلمـــــي، ســـــنوات  الشخصـــــية تعـــــز  للمتغي ـــــة االجتماعي )الجـــــن ، الحال

 .الخدمة، مكان العمل، المسمى الوظيفي(

ــــة : أوالً  ــــرو  ذات دالل ــــد   حصــــائيةتوجــــد ف ــــديرات  (α≤0.05مســــتو  )عن لمتوســــطات تق
 الجن (.متغير )لت عز   جودة الخدمةحول  المبحوثين

اختبكككككار  وتكككككائج الختبكككككار الم ابلكككككة (.Sig) االحتماليكككككة ال يمكككككة  ن( 54مكككككن الجكككككدول رقكككككم ) تبكككككين
 إلجمككككككككككالي (م بالنسككككككككككبةα ≤ 0.05) الداللككككككككككة مسككككككككككتوى  مككككككككككن )ت( لعينتككككككككككين مسككككككككككت لتين  كبككككككككككر

وجككككككوا  عككككككدم يوضكككككك  ا( ممككككك0.092حيكككككث كاوككككككت قيمككككككة المعنويككككككة ) المحكككككور )جككككككواة الخدمككككككة(
الجكككككككنسم  لمتغيكككككككرتعككككككك ى  حكككككككول جكككككككواة الخدمكككككككةفكككككككروق معنويكككككككة بكككككككين اسكككككككتجابات المبحكككككككوثين 

ــــ  وويعــــز  إلككككى  ن العككككاملين فككككي اتحككككاا لجككككان العمككككل الاككككحي مككككن كككككال الجنسككككين  الباحــــث ذل
ميكككككة متغيككككككرات الجكككككواة وتمثيرهككككككا علكككككى تطككككككوير وتحسكككككين جككككككواة يتف كككككون علككككككى ت كككككدير مككككككدى  ه

 .في اتحاا لجان العمل الاحي العمل

( 2014( واراسكككككة )جكككككواةم 2010تتفكككككق هكككككذه النتكككككائج مكككككع وتكككككائج اراسكككككة )الاكككككفدي وآخكككككرونم 
واراسكككككككككككككككة ( 2010( واراسكككككككككككككككة )الضكككككككككككككككمورم Rajeswari&SunmistaK:2011واراسكككككككككككككككة )
ال فكككككروق فكككككي جكككككواة الخدمكككككة تعككككك ى لمتغيكككككر  حيكككككث  ظهكككككرت وتكككككائجهم بموكككككه( 2013)خدومكككككةم 

 الجنس.

-Al( واراسكككككككككككككككة )2011وتختلكككككككككككككككف هكككككككككككككككذه النتكككككككككككككككائج مكككككككككككككككع وتكككككككككككككككائج اراسكككككككككككككككة )العكككككككككككككككالولم 
Khawaldeh:2006 التكككككي  شكككككارت وتكككككائجهم إلكككككى وجكككككوا فكككككروق فكككككي جكككككواة الخدمكككككة تعككككك ى )

 لمتغير الجنس.

 مستقلتين على جودة الخدمة باختالف متغير الجن  تائ  اختبار )ت( لعينتين  (54) رقم جدول

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 t االختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 
 ا ثى ذكر



167 

 

 0.144 1.468- 3.91 3.77 االعتمادية

 0.183 1.336- 3.9 3.78 الملموسية

 0.204 1.273- 3.95 3.83 االستجابة

 0.118 1.569- 4.01 3.87 التعاط 

 0.092 1.692- 3.94 3.81 اجمالي المحور الثا ي: جودة الخدمات

 

 لمتوسطات تقديرات المبحوثين (α≤0.05مستو  )عند   حصائيةتوجد فرو  ذات داللة ثا يا: 
 الحالة االجتماعية(.) متغيرلت عز   جودة الخدمةحول 

 قل " انحااي التباين" الختبار الم ابلة (.Sig) االحتمالية ال يمة  ن( 55من الجدول رقم ) تبين
حيث  جواة الخدمة(حول )اجمالي  المجال إلجماليبالنسكككككككككبة ( α ≤ 0.05) الداللة مسكككككككككتوى  من

مما يوضكككك  وجوا فروق معنوية بين اسككككتجابات المبحوثين حول ( 0.028كاوت مسككككتوى الداللة )
لفروق لاككككككككككككككككال  لمتغير الحككالككة االجتمككاعيككةم وكككاوككت اتع ى  جواة الخككدمككةحول اجمككالي محور 

) رمككل(م ويع و البككاحككث طلككك إلى  ن الحككالككة االجتمككاعيككة التي تمر بهككا )انرمككل/ة( من الجواوككب 
اإلوسكككككككككككككككاوية تجاه المرضككككككككككككككى والن الء تكون  ك ر من الحاالت االجتماعية انخرىم وطلك للحالة 

ورة الاكككككككككككعبة التي مر بها )انرمل/ة( وف د )ال و /ة( وهذا يشككككككككككك ل اافع وإصكككككككككككرار لديهم لضكككككككككككر 
 .االستجابة والتعاطف وحو الن الء وت ديم الخدمات بالسرعة والجواة المطلوبة

( واراسكككككككككككككككككككككة 2012تككككككتككككككفككككككق هكككككككذه الككككككنككككككتكككككككائككككككج مككككككع وككككككتكككككككائككككككج اراسكككككككككككككككككككككة )السككككككككككككككككككككلككككككمككككككيم 
(Rajeswari&SunmistaK:2011 حيككث  ظهرت وتككائجهم بككموككه ال فروق في جواة الخككدمككة )

 تع ى لمتغير الحالة االجتماعية.
( التي  شكككككككككككارت وتائجهم إلى Al-Khawaldeh:2006وتائج اراسكككككككككككة )وتختلف هذه النتائج مع 

 وجوا فروق في جواة الخدمة تع ى لمتغير الحالة االجتماعية.
 الحالة االجتماعيةباختالف متغير  (ANOVAاختبار التباين األحادي ) تائ   (55) رقم جدول

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 
  رمل مطلق مت و   ع و
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 0.044 2.745 4.53 3.64 3.89 3.73 االعتمادية

 0.025 3.186 4.13 3.53 3.92 3.74 الملموسية

 0.071 2.375 4.2 3.66 3.95 3.78 االستجابة

 0.365 1.064 4.27 3.83 3.97 3.83 التعاط 

اجمالي المحور الثا ي: جودة 
 الخدمات

3.77 3.93 3.67 4.28 3.089 0.028 

 

 لمتوسطات تقديرات المبحوثين (α≤0.05مستو  )عند   حصائيةتوجد فرو  ذات داللة ثالثا: 
 المؤهل العلمي(.متغير )جودة الخدمة تعز  لحول 

  كبر" انحااي التباين" الختبار الم ابلة (.Sig) االحتمالية ال يمة  ن( 56من الجدول رقم ) تبين
حيث  (جواة الخدمة حول اجمالي) المجال إلجماليبالنسكككبة ( α ≤ 0.05) الداللة مسكككتوى  من

وجوا فروق معنوية بين اسكككككتجابات المبحوثين عدم مما يوضككككك  ( 0.568كاوت مسكككككتوى الداللة )
 ن إلى  ويعزو الباحث ذل لمتغير المؤهل العلميم تع ى  جواة الخدمةحول اجمالي محور حول 

بواجباتهم تجاه الن الء في سككككككككككككككرعة تنفيذ  للموظفين ال يؤثر على قيامهمالعلمي  المؤهلاختالى 
المعامالت وسكككككككككرعة الرا على شككككككككك اوي الن الء والمرضكككككككككىم باإلضكككككككككافة إلى فهم ومعرفة حاجاتهم 

 والعناية واالهتمام الشخاي بهم. 
 (2010اراسككككة )الاككككفدي وآخرونم و  (م2017اراسككككة ) بو شككككعبانم  تتفق هذه النتائج مع وتائج

( Rajeswari&SunmistaK:2011( واراسككة )2009( واراسككة )بدرم 2014واراسككة )جواةم 
 حيث  ظهرت وتائجهم بموه ال فروق في جواة الخدمة تع ى لمتغير المؤهل العلمي.

( Al-Khawaldeh:2006( واراسككككككككة )2011وتختلف هذه النتائج مع وتائج اراسككككككككة )العالولم 
وتائجهم إلى وجوا فروق في جواة الخدمة تع ى لمتغير  ( التي  شارت2010واراسة )الضمورم 

 المهل العلمي.
 المؤهل العلميباختالف متغير  (ANOVAاختبار التباين األحادي ) تائ   (56) رقم جدول

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

ثاووية عامة 
 فمقل

 اكتوراه  ماجستير ب الوريوس ابلوم
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 0.552 0.760 3.8 3.84 3.76 4.043.86 االعتمادية

 0.171 1.619 4.08 3.89 3.76 3.78 4.19 الملموسية

 0.997 0.041 3.95 3.9 3.87 3.85 3.9 االستجابة

 0.697 0.553 4.2 3.93 3.89 3.89 4.13 التعاط 

اجمالي المحور الثا ي: جودة 
 الخدمات

4.06 3.85 3.82 3.89 4.01 0.736 0.568 

 

لمتوســــطات تقــــديرات  (α≤0.05مســــتو  )عنــــد   حصــــائيةتوجــــد فــــرو  ذات داللــــة رابعـــا: 
 سنوات الخدمة(.متغير )جودة الخدمة تعز  لحول  المبحوثين

 اقكل" انحكااي التبككاين" الختبككار الم ككابلككة (.Sig) االحتمككاليككة ال يمككة  ن(57من الجككدول رقم ) تبين
حيث  (جواة الخدمة حول اجمالي) المجال إلجماليبالنسكككبة ( α ≤ 0.05) الداللة مسكككتوى  من

مما يوضكككك  وجوا فروق معنوية بين اسككككتجابات المبحوثين حول ( 0.040كاوت مسككككتوى الداللة )
لمتغير سككككككككنوات الخدمةم وكاوت الفروق لاككككككككال  من سككككككككنوات تع ى  اجمالي محور جواة الخدمة

إلى  ن هذه الفئة من العاملين في اتحاا لجان  ويعزو الباحث ذل ( سككككككككنةم 15خدمتهم  ك ر من )
, وبالتالي المواطنينالعمل الاكككككككككحي, لديهم االوتماء والخبرة والدراية الكاملة باحتياجات ومتطلبات 

 مة.ت ديم جواة خدمات بالسرعة الالز 
( واراسككككككككككة 2014)جواةم واراسككككككككككة  (2017) بو شككككككككككعبانم  تتفق هذه النتائج مع وتائج اراسككككككككككة

(Rajeswari&SunmistaK:2011 ) حيث  ظهرت وتائجهم بموه ال ( 2013خدومةم )واراسكككة
 فروق في جواة الخدمة تع ى لمتغير سنوات الخدمة.

( واراسكككككككككككككككة 2011)العالولم ( واراسكككككككككككككككة 2009وتختلف هذه النتائج مع وتائج اراسكككككككككككككككة )بدرم 
( التي  شارت وتائجهم إلى وجوا فروق في جواة الخدمة تع ى لمتغير سنوات 2010)الضمورم 

 الخدمة.
 سنوات الخدمةباختالف متغير  (ANOVAاختبار التباين األحادي ) تائ   (57) رقم جدول

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

سنوات  5
 فمقل

5-10 
 سنوات

10-15 
 سنة

 ك ر من 
 سنة 15
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 0.554 0.697 3.98 3.83 3.81 3.78 االعتمادية

 0.491 0.808 3.95 3.93 3.79 3.77 الملموسية

 0.012 3.753 4.13 4.04 3.91 3.74 االستجابة

 0.004 4.640 4.16 4.21 3.9 3.79 التعاط 

 0.040 2.817 4.05 4 3.85 3.77 الثا ي: جودة الخدماتاجمالي المحور 

 

لمتوسطات تقديرات  (α≤0.05مستو  )عند   حصائيةتوجد فرو  ذات داللة خامسا: 
 المسمى الوظيفي(.) متغيرتع ى ل جواة الخدمةحول  المبحوثين

  كبر" انحااي التباين" الختبار الم ابلة (.Sig) االحتمالية ال يمة  ن( 58من الجدول رقم ) تبين
حيث  جواة الخدمة(حول )اجمالي  المجال إلجماليبالنسكككككككككبة ( α ≤ 0.05) الداللة مسكككككككككتوى  من

وجوا فروق معنوية بين اسكككككتجابات المبحوثين عدم مما يوضككككك  ( 0.395كاوت مسكككككتوى الداللة )
إلى  ويعزو الباحث ذل لمتغير المسككككككككككككككمى الوظيفي تع ى  جواة الخدمةحول اجمالي محور حول 

ن الموظفين بغس النظر عن مسككككككمياتهم الوظيفية في المسككككككتويات المختلفة يسككككككعون إلى تح يق  
 رضا المرضى وفق معايير الجواة المعروفة.

( 2009( واراسككككككككككككة )بككككككككككككدرم 2014تتفككككككككككككق هككككككككككككذه النتككككككككككككائج مككككككككككككع وتككككككككككككائج اراسككككككككككككة )جككككككككككككواةم 
( حيككككككككككككككككككككككككككككككث Al-Khawaldeh:2006( واراسككككككككككككككككككككككككككككككة )2011واراسككككككككككككككككككككككككككككككة )العككككككككككككككككككككككككككككككالولم 

سككككككككككككمى ال فككككككككككككروق فككككككككككككي جككككككككككككواة الخدمككككككككككككة تعكككككككككككك ى لمتغيككككككككككككر المُ  ظهككككككككككككرت وتككككككككككككائجهم بموككككككككككككه 
 الوظيفي.

 ( واراسكككككككككككككككككككككة2017) بكككو عكككيشكككككككككككككككككككككةم  وتكككخكككتكككلكككف هكككككككذه الكككنكككتكككككككائكككج مكككع وكككتكككككككائكككج اراسكككككككككككككككككككككة
(Rajeswari&SunmistaK:2011 التي  شككككككككارت وتائجهم إلى وجوا فروق في جواة الخدمة )

 .تع ى لمتغير المسمى الوظيفي

 المسمى الوظيفيباختالف متغير  (ANOVAاختبار التباين األحادي ) تائ   (58) رقم جدول

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 
 رئيس قسم مدير

رئيس 
 شعبة

 موظف

 0.650 0.548 3.79 3.93 3.93 3.66 االعتمادية
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 0.511 0.771 3.79 4.043.85 3.71 الملموسية

 0.493 0.805 3.84 4.02 4.01 3.71 االستجابة

 0.357 1.083 3.87 4.03 4.13 3.97 التعاط 

 0.395 0.998 3.82 3.96 4.03 3.76 اجمالي المحور الثا ي: جودة الخدمات

 

لمتوسطات تقديرات  (α≤0.05مستو  )عند   حصائيةتوجد فرو  ذات داللة سادسا: 
 العمل(.مكان ) متغيرتعز  ل جودة الخدمةحول  المبحوثين

  كبر" انحااي التباين" الختبار الم ابلة (.Sig) االحتمالية ال يمة  ن( 59من الجدول رقم ) تبين
حيث  جواة الخدمة(حول )اجمالي  المجال إلجماليبالنسكككككككككبة ( α ≤ 0.05) الداللة مسكككككككككتوى  من

وجوا فروق معنوية بين اسكككككتجابات المبحوثين عدم مما يوضككككك  ( 0.613كاوت مسكككككتوى الداللة )
باحث ذل لمتغير المحككافظككةم تع ى  جواة الخككدمككةحول اجمككالي محور حول  إلى رلبككة  ويعزو ال

واسككتعداا الموظفين في كل فرو  اتحاا لجان العمل الاككحي في ت ديم الخدمة ومسككاعدة المرضككى 
تجاه المرضى وضرورة إوجاز  عمالهم بش ل فوري واون تمخيرم باإلضافة إلى تمتعهم بالمسؤولية 

 الاحية.
( حيث Al-Khawaldeh:2006( واراسككة )2012تتفق هذه النتائج مع وتائج اراسككة )السككلميم 

  ظهرت وتائجهم بموه ال فروق في جواة الخدمة تع ى لمتغير م ان العمل.
( واراسكككككككككككككككككككككة 2011وتككككككخككككككتككككككلككككككف هكككككككذه الككككككنككككككتكككككككائككككككج مككككككع وككككككتكككككككائككككككج اراسكككككككككككككككككككككة )الككككككعكككككككالككككككولم 

(Rajeswari&SunmistaK:2011 التي  شككككككككارت وتائجهم إلى وجوا فروق في جواة الخدمة )
 تع ى لمتغير م ان العمل.

 متغير مكان العملباختالف  (ANOVAاختبار التباين األحادي ) تائ   (59) رقم جدول

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 
 رف  الوسطى ل ة الشمال

 0.570 0.673 3.77 3.5 3.84 3.84 االعتمادية

 0.355 1.087 4.09 3.65 3.92 3.78 الملموسية
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 0.416 4.000.953 3.5 3.88 3.89 االستجابة

 0.594 0.634 3.86 3.98 4.03 3.88 التعاط 

 0.613 0.603 3.93 3.66 3.92 3.85 اجمالي المحور الثا ي: جودة الخدمات
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  ــــــائـــــــتــــنـــال :الفصل الساد 
 اتـــــــيـــــوصـــــــتــــوال






 أوالً: نتائج الدراسة.

 ثانياً: توصيات الدراسة.

 ثالثاً: الدراسات المقترحة.
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 تمهيد:

يتنككككككاول الفاككككككل السككككككااس عرضككككككًا نهككككككم النتككككككائج التككككككي توصككككككلت إليهككككككا الدراسككككككةم 
 والتوصيات التي يراها الباحث مناسبةم وهي على النحو التالي:

 أواًل:  تائ  الدراسة.
مســـــتو  تـــــوفر منـــــاخ تنظيمـــــي  يجـــــابي لـــــد  مـــــا  :بالســـــؤال األولالنتـــــائ  المتعلقـــــة  .1

 ":اتحاد لجان العمل الصحي
 ظهككككككرت النتككككككائج  ن المنككككككاخ التنظيمككككككي المتككككككوفر فككككككي اتحككككككاا لجككككككان العمككككككل الاككككككحي - 

( حيكككككككث 0.57( واوحكككككككراى معيكككككككاري بلكككككككغ )3.63%( وبمتوسكككككككط بلكككككككغ )72.66بلكككككككغ )
 .ألا ت  يجابيةتبين  ن آراء  فراا العينة في المناخ التنظيمي 

ـــــــوالء التنظيمـــــــيب   ظهكككككككرت النتكككككككائج  ن -و المتكككككككوفر فكككككككي اتحكككككككاا لجكككككككان العمكككككككل  عـــــــد ال
 .المرتبة األولى(م وجاءت في كبيرة%(م وهو بدرجة )74.06)الاحي بلغ 

المتككككككوفر فكككككككي اتحكككككككاا لجكككككككان العمكككككككل  الهيكـــــــل التنظيمـــــــيعـــــــد ب   ظهككككككرت النتكككككككائج  ن -ت
 .الثا يةالمرتبة م وهو بدرجة )كبيرة(م وجاءت في %(73.81)الاحي بلغ 

المتكككوفر فكككي اتحكككاا لجكككان العمكككل الاكككحي  الجمـــاعيالعمـــل عـــد ب   ظهكككرت النتكككائج  ن -ث
 .الثالثةالمرتبة م وهو بدرجة )كبيرة(م وجاءت في %(73.10)بلغ 

المتككككوفر فككككي اتحككككاا لجككككان العمككككل الاككككحي بلككككغ  االتصــــاالتعــــد ب   ظهككككرت النتككككائج  ن - 
 .الرابعةالمرتبة م وهو بدرجة )كبيرة(م وجاءت في %(73.06)

فككككي اتحككككاا لجككككان العمككككل الاككككحي  ةالمتككككوفر  االداريــــةالقيــــادة بعــــد  ظهككككرت النتككككائج  ن -ح
 .الخامسةالمرتبة م وهو بدرجة )كبيرة(م وجاءت في %(72.19)بلغ 

ــــد ب   ظهككككرت النتككككائج  ن -خ ــــراراتع ــــي اتخــــاذ الق المتككككوفر فككككي اتحككككاا لجككككان  المشــــاركة ف
المرتبـــــة (م وجكككككاءت فكككككي متوسكككككطةم وهكككككو بدرجكككككة )%(69.27)العمكككككل الاكككككحي بلكككككغ 

 .السادسة
مـــا مســـتو  جـــودة الخدمـــة الصـــحية المقدمـــة لـــد  " :بالســـؤال الثـــا يالنتـــائ  المتعلقـــة  .2

 ":اتحاد لجان العمل الصحي
ــــــدمات ظهككككككرت النتككككككائج  ن -  ــــــودة الخ الم دمككككككة فككككككي اتحككككككاا لجككككككان العمككككككل  مســــــتو  ج

( 3.86%( وبمتوسككككككككككككط بلككككككككككككغ )77.15الاكككككككككككحي كاوككككككككككككت إيجابيككككككككككككة حيككككككككككككث بلغككككككككككككت )
 (.0.56واوحراى معياري بلغ )
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ـــــاط ائج  ن  ظهكككككرت النتككككك-و ـــــد التع الم دمكككككة فكككككي اتحكككككاا لجكككككان العمكككككل الاكككككحي بلكككككغ  ب ع
 .المرتبة األولى%(م وهو بدرجة )كبيرة(م وجاءت في 78.37)

الم دمكككككة فكككككي اتحكككككاا لجكككككان العمكككككل الاكككككحي بلكككككغ  ب عـــــد االســـــتجابة ظهكككككرت النتكككككائج  ن -ت
 .الثا يةالمرتبة م وهو بدرجة )كبيرة(م وجاءت في %(77.43)

الم دمكككككة فكككككي اتحكككككاا لجككككان العمكككككل الاكككككحي بلكككككغ  ب عـــــد الملموســـــية ظهككككرت النتكككككائج  ن -ث
 .المرتبة الثالثة%(م وهو بدرجة )كبيرة(م وجاءت في 76.41)

الم دمكككككة فكككككي اتحكككككاا لجككككان العمكككككل الاكككككحي بلكككككغ  ب عـــــد االعتماديـــــة ظهككككرت النتكككككائج  ن - 
 .المرتبة الرابعة%(م وهو بدرجة )كبيرة(م وجاءت في 76.39)

 ات الدراسة:النتائ  المتعلقة بفرضي .3
 :الفرضية األولى 

الهيكــــــل  بككككككين قويــــــة طرديــــــةعالقككككككة طات االلككككككة إحاككككككائية  وجككككككوا  ظهككككككرت النتككككككائج- 
 في مؤسسة اتحاا لجان العمل الاحي. التنظيمي وجودة الخدمة

المشـــــاركة  بكككككين قويـــــة طرديـــــةعالقكككككة طات االلكككككة إحاكككككائية  وجكككككوا  ظهكككككرت النتكككككائج-و
 اتحاا لجان العمل الاحي.في مؤسسة وجودة الخدمة  في اتخاذ القرار

ــــةعالقككككة طات االلككككة إحاككككائية  وجككككوا  ظهككككرت النتككككائج-ت ــــة طردي  االتصــــاالت بككككين قوي
 في مؤسسة اتحاا لجان العمل الاحي. وجودة الخدمة

ــــــةعالقككككككة طات االلككككككة إحاككككككائية  وجككككككوا  ظهككككككرت النتككككككائج-ث ــــــة طردي ــــــوالء  بككككككين قوي ال
 في مؤسسة اتحاا لجان العمل الاحي. وجودة الخدمة الوظيفي

القيــــــادة  بككككككين قويــــــة طرديــــــةعالقككككككة طات االلككككككة إحاككككككائية  وجككككككوا  ظهككككككرت النتككككككائج- 
 في مؤسسة اتحاا لجان العمل الاحي. وجودة الخدمة اإلدارية

ــــــةعالقككككككة طات االلككككككة إحاككككككائية  وجككككككوا  ظهككككككرت النتككككككائج-ح ــــــة طردي العمــــــل  بككككككين قوي
 في مؤسسة اتحاا لجان العمل الاحي. وجودة الخدمة الجماعي

 

  الثا ية:الفرضية 
(م بينمككككككككا بلككككككككغ معامككككككككل 0.765 ظهككككككككرت وتككككككككائج التحليككككككككل ان معامككككككككل االرتبككككككككاط بلغككككككككت ) -

%( مكككككن التغيكككككر فكككككي جكككككواة الخكككككدمات 58.6( وهكككككذا يعنكككككي ان )0.586التحديكككككد المعكككككدل )
 مالعمككككككككل الجمككككككككاعيالككككككككوظيفيم الككككككككوالء يعككككككككوا الككككككككى تككككككككمثير المتغيككككككككرات المسككككككككت لة التاليككككككككة )

%( يعككككككوا لعوامككككككل  خككككككرى تككككككؤثر علككككككى 41.4) ( والبككككككاقياالتاككككككاالتم الهي ككككككل التنظيمككككككي
 جواة الخدمات. المتغير التابع في
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  الثالثةالفرضية: 
( فككككككككككي α≤0.05ال توجككككككككككد فككككككككككروق طات االلككككككككككة إحاككككككككككائية عنككككككككككد مسككككككككككتوى االلككككككككككة )- 

المنكككككاخ التنظيمكككككي فكككككي اتحكككككاا لجكككككان العمكككككل متوسكككككطات اسكككككتجابات المبحكككككوثين حكككككول
 .الجن  لمتغيرع ى تُ الاحي في محافظات قطا  ل ة 

( فككككككككككي α≤0.05ال توجككككككككككد فككككككككككروق طات االلككككككككككة إحاككككككككككائية عنككككككككككد مسككككككككككتوى االلككككككككككة )-و
المنكككككاخ التنظيمكككككي فكككككي اتحكككككاا لجكككككان العمكككككل متوسكككككطات اسكككككتجابات المبحكككككوثين حكككككول

 .مكان العمللمتغير تع ى الاحي في محافظات قطا  ل ة 
( فككككككككككي α≤0.05ال توجككككككككككد فككككككككككروق طات االلككككككككككة إحاككككككككككائية عنككككككككككد مسككككككككككتوى االلككككككككككة )-ت

المنكككككاخ التنظيمكككككي فكككككي اتحكككككاا لجكككككان العمكككككل المبحكككككوثين حكككككولمتوسكككككطات اسكككككتجابات 
 .االجتماعيةالحالة لمتغير تع ى الاحي في محافظات قطا  ل ة 

( فككككككككككي α≤0.05ال توجككككككككككد فككككككككككروق طات االلككككككككككة إحاككككككككككائية عنككككككككككد مسككككككككككتوى االلككككككككككة )-ث
المنكككككاخ التنظيمكككككي فكككككي اتحكككككاا لجكككككان العمكككككل متوسكككككطات اسكككككتجابات المبحكككككوثين حكككككول

 .المؤهل العلميلمتغير تع ى  ة الاحي في محافظات قطا  ل
( فككككككككككي α≤0.05ال توجككككككككككد فككككككككككروق طات االلككككككككككة إحاككككككككككائية عنككككككككككد مسككككككككككتوى االلككككككككككة )- 

المنكككككاخ التنظيمكككككي فكككككي اتحكككككاا لجكككككان العمكككككل متوسكككككطات اسكككككتجابات المبحكككككوثين حكككككول
 .سنوات الخدمةلمتغير تع ى الاحي في محافظات قطا  ل ة 

( فككككككككككي α≤0.05ال توجككككككككككد فككككككككككروق طات االلككككككككككة إحاككككككككككائية عنككككككككككد مسككككككككككتوى االلككككككككككة )-ح
المنكككككاخ التنظيمكككككي فكككككي اتحكككككاا لجكككككان العمكككككل متوسكككككطات اسكككككتجابات المبحكككككوثين حكككككول

 .المسمى الوظيفيلمتغير تع ى الاحي في محافظات قطا  ل ة 
 

 :الفرضية الرابعة 
 

( فككككككككككي α≤0.05ال توجككككككككككد فككككككككككروق طات االلككككككككككة إحاككككككككككائية عنككككككككككد مسككككككككككتوى االلككككككككككة )-أ
جككككككواة الخدمككككككة الم دمككككككة فككككككي اتحككككككاا لجككككككان متوسككككككطات اسككككككتجابات المبحككككككوثين حككككككول
 .الجنسلمتغيرتع ى العمل الاحي في محافظات قطا  ل ة 

( فككككككككككي α≤0.05ال توجككككككككككد فككككككككككروق طات االلككككككككككة إحاككككككككككائية عنككككككككككد مسككككككككككتوى االلككككككككككة )-ب
جككككككواة الخدمككككككة الم دمككككككة فككككككي اتحككككككاا لجككككككان متوسككككككطات اسككككككتجابات المبحككككككوثين حككككككول
 .ن العملمكالمتغيرتع ى العمل الاحي في محافظات قطا  ل ة 
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( فككككككككككي α≤0.05ال توجككككككككككد فككككككككككروق طات االلككككككككككة إحاككككككككككائية عنككككككككككد مسككككككككككتوى االلككككككككككة )-ت
جككككككواة الخدمككككككة الم دمككككككة فككككككي اتحككككككاا لجككككككان متوسككككككطات اسككككككتجابات المبحككككككوثين حككككككول
 .المؤهل العلميلمتغيرع ى تُ العمل الاحي في محافظات قطا  ل ة 

( فككككككككككي α≤0.05ال توجككككككككككد فككككككككككروق طات االلككككككككككة إحاككككككككككائية عنككككككككككد مسككككككككككتوى االلككككككككككة )-ث
جككككككواة الخدمككككككة الم دمككككككة فككككككي اتحككككككاا لجككككككان متوسككككككطات اسككككككتجابات المبحككككككوثين حككككككول
 .سمى الوظيفيالم  لمتغيرتع ى العمل الاحي في محافظات قطا  ل ة 

( فكككككي متوسكككككطات α≤0.05فكككككروق طات االلكككككة إحاكككككائية عنكككككد مسكككككتوى االلكككككة ) وجكككككوا-ج
جككككككككواة الخدمككككككككة الم دمككككككككة فككككككككي اتحككككككككاا لجككككككككان العمككككككككل اسككككككككتجابات المبحككككككككوثين حككككككككول

 .االجتماعيةالحالة لمتغيرتع ى حي في محافظات قطا  ل ة الا

( فكككككي متوسكككككطات α≤0.05فكككككروق طات االلكككككة إحاكككككائية عنكككككد مسكككككتوى االلكككككة ) وجكككككوا-ح
جككككككككواة الخدمككككككككة الم دمككككككككة فككككككككي اتحككككككككاا لجككككككككان العمككككككككل اسككككككككتجابات المبحككككككككوثين حككككككككول

 .سنوات الخدمةلمتغيرتع ى الاحي في محافظات قطا  ل ة 


 األهدافثا يًا: مد  تحقق 
 التي توصكككككككككل إليها في ضكككككككككوء النتائج يوضككككككككك  الجدول التالي  هداى الدراسكككككككككة ومدى تح  هام

 الباحث: 
 مدى تحقق أهداف الدراسة ونتائجها (60) رقم جدول

 النتيجة طريقة تحقيق الهدف الهدف م

1 
تحكككككككديكككككككد مسككككككككككككككتوى المنكككككككاخ 
التنظيمي لككككدى اتحككككاا لجككككان 

 في قطا  ل ةالعمل الاحي 

لعينة واحدة(  T)اختبار 
لمعرفة متوسطات ارجات 

 االستجابة

المنكككككككاخ التنظيمكككككككي المتكككككككوفر  مسكككككككتوى 
 فكككككككي اتحكككككككاا لجكككككككان العمكككككككل الاكككككككحي
 كككككككككككككككككان ايجكككككككككككككككككابي بككككككككككككككككوزن وسكككككككككككككككككبي

(72.66 )% 

2 

تحديد مسكككككككككككتوى جواة الخدمة 
الاكككككككككككحية الم دمة لدى اتحاا 
لجككككان العمككككل الاككككككككككككككحي في 

 قطا  ل ة

لعينة واحدة(  T)اختبار 
لمعرفة متوسطات ارجات 

 االستجابة

مسككككككككككككككتوى جواة الخدمات الم دمة في 
اتحككاا لجككان العمككل الاككككككككككككككحي كككاوككت 

 %( 77.15) بوزن وسبيإيجابية 

3 
 بعاا المناخ   ثرالتعرى على 

جواة الخكككدمكككة  علىالتنظيمي 
اختبار االوحدار المتعدا 

 Stepwiseباستخدام طري ة 

%( من 58.6) ن نتكككككككائج ال ظهرت 
التغير في جواة الخككككدمككككات يعوا الى 

الكككعكككمكككككككل الكككوظكككيكككفكككيم الكككوالء تكككككككمثكككيكككر )
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فككي اتككحكككككككاا لككجكككككككان الككعككمكككككككل 
 الاحي

م الكككهكككيككك كككككككل الكككتكككنكككظكككيكككمكككي مالكككجكككمكككككككاعكككي
%( يعوا 41.4( والباقي )االتاككككككاالت

 لعوامل  خرى 

4 

هككككل يوجككككد فروق طات االلككككة 
إحاكككككككككككككككككككائيككككككة في إجككككككابككككككات 
الكككمكككبكككحكككوثكككيكككن حكككول الكككمكككنكككككككاخ 

لكلكمكتكغكيكرات الكتكنكظكيكمكي تكعك ى 
 الديمولرافية

اختبار )ت( للفروق بين 
مجموعتين واختبار تحليل 

التباين انحااي للفروق بين 
 ثالث مجمو  فمك ر

ال توجد فروق طات االلة إحاائية في 
متوسكككطات اسكككتجابات المبحوثين حول 
مسككككككككككككككتوى المنككاخ التنظيمي في اتحككاا 
لجان العمل الاككككككككككحي تع ى )الجنسم 

العلميم المسكككمى  م ان العملم المؤهل
الوظيفيم الحالة االجتماعيةم سكككككككككنوات 

 الخدمة(

5 

هككككل يوجككككد فروق طات االلككككة 
إحاكككككككككككككككككككائيككككككة في إجككككككابككككككات 
المبحوثين حول جواة الخدمة 

 تع ى للمتغيرات الديمولرافية

اختبار )ت( للفروق بين 
مجموعتين واختبار تحليل 

التباين انحااي للفروق بين 
 ثالث مجمو  فمك ر

ق طات االلة إحاائية في ال توجد فرو 
متوسكككطات اسكككتجابات المبحوثين حول 
مسككككككككككككككتوى المنككاخ التنظيمي في اتحككاا 
لجان العمل الاككككككككككحي تع ى )الجنسم 

سكككمى م ان العملم المؤهل العلميم المُ 
ع ى الوظيفي(م بينمكككككا ظهرت فروق تُ 

لمتغير )الحالة االجتماعيةم سككككككككككككككنوات 
 الخدمة(

 

 : التوصيات.ثالثاً 
توصلتإليهالدراسةمننت ئجيوصيالب حثبم يلي:فيضوءم 



 التوصيات الخاصة بالمناخ التنظيمي:- 


 الجهة التوصيات الب عد م

 المناخ التنظيمي 1

ضرورة اهتمام اإلاارة العليا في المؤسسات انهلية بالمناخ  -
التنظيمي بجميع م وواته و بعااه وعناصره وخاائاه كووه 

التمثير على اتجاهات وقيم وسلوك العاملينم متغير يساهم في 
 .مما يساهم في زيااة حبهم ووالءهم للمؤسسة

ضرورة ال يام بعمل مس  اوري للتعرى على انسباو والعوامل  -
التي تساعد في خلق توجهات سلبية وحو المناخ التنظيمي 
بحيث تستطيع المؤسسة وضع خطط للتغلب عليها وتهيئة 

 مناخ مالئم.

المؤسس ت
األهلية
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 الهي ل التنظيمي 2

 على قاارة تكون  بحيث انهلية المؤسسات بهي ليات االهتمام -

تلبى االحتياجات الحالية والمست بلية للمؤسسات بما يسهم   ن
في تحسين مستوى جواة الخدمات الم دمةم باإلضافة إلى  ن 

 ي ون هناك تواؤم بين الهي ل التنظيمي وبيئة المنظمة.

المؤسس ت
األهلية

3 
 المشاركة في

 تااتخاط ال رار  

الخطط والبرامج  ضرورة توسيع مشاركة العاملين في وضع -
الهامة  اتخاط ال راراتومعايير انااء وتم ين الموظفين من 

 .وتحمل مسؤولياتهم

باإلضافة إلى انخذ باالقتراحات والتوصيات واآلراء الفراية   -
والجماعية التي يبديها المرؤوسينم مما يم ن الوصول لل رارات 

 انك ر فعالية وضمان سهولة تنفيذها واعم تطبي ها.

معالجة المش الت التي تواجه الموظف بالتشاور والتعاون مع  -
 .الجهات المختاة في المؤسسة

المؤسس ت
ألهليةا

واتح دلج ن
العملالصحي

 االتااالت 4

ضرورة توفير تكنولوجيا حدي ة من  جه ة االتااالت والتواصل  -
تتي  السرعة في إوجاز انعمال بالجواة المطلوبة وفق  هداى 

 وخطط المؤسسة.

 المباشر االتاال من المؤسسة تم ن اتاالية خطة وضع -

 وكذلك وطلباتهمحاجاتهم  على التعرى  جل من بعمالئها

 مشاكلهم.

المؤسس ت
األهلية

واتح دلج ن
العملالصحي

 اإلااريةال يااة  5

ضرورة وجوا قيااات إاارية ووعية مدركة تمتلك المهارات  -
ال يااية الحدي ة والمختلفةم بهدى المساعدة في شحن 
انحاسيس الطيبة وتحفي  الهمم ورفع الروح المعنوية للعاملين 

التواصل والعالقات اإلوساوية المتباالة بين ال يااة وإقامة جسور 
 والعاملين في المنظمة من  جل تح يق انهداى المنشواة.

السعي لمعالجة المش الت االاارية والفنية التي تواجه العاملين وتلبية  -
 احتياجاتهم الخاصة؛ ل يااة ارجة الوالء واالوتماء لديهم. 

المؤسس ت
األهلية

واتح دلج ن
عملالصحيال

 الوالء التنظيمي 6

دراء والعاملينم وطلك لتح يق الوالء ال  ة المتباالة بين الم تع ي  -
 مالتنظيمي للعاملين مما يؤاي إلى إحساس العاملين بمهميته

عن وتائج  مفي المؤسسة وافاعه مواوره مو همية مشاورته
 .المؤسسة

المؤسس ت
األهلية

واتح دلج ن
العملالصحي

 العمل الجماعي 7

ضككككرورة تركي  المؤسككككسككككات انهلية على العمل الجماعي في  -
لتح يق التعاون بين  وطلكإوجاز انعمال ااخل المؤسككككككككككسككككككككككة 

العاملين باإلضكككككككككافة إلى حبهم للعمل في ظل جماعات وطلك 
انخطكككار تيكككاجكككاتهم االجتمكككاعيكككة وتحميهم من إلشككككككككككككككبكككا  اح

المؤسس ت
األهلية

واتح دلج ن
العملالصحي
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وبذلك يتم تح يق  الخارجية وت وي التفاهم والمشاركة الوجداوية
 .التوازن بين إوتا  الفرا وإشبا  حاجاته وتح يق  فضل جواة

 
 

 :المقدمة المتعلقة بمستوى جودة الخدمات التوصيات-ب
 

 جهة التنفيذ التوصيات المعيار م

 جواة الخمة 1

والمدراء في ضرورة  ن تكون هناك عالقة جيدة بين الموظفين  -
المؤسسة وطلك نوه سينع س باإليجاو على جواة الخدمات 

 الم دمة للمرضى.

والمحافظة على العمالء  الموظفين وشر ث افة الجواة لدى -
 .وخدماتها ووالئهم للمؤسسة

وم دمي  اإلاارة العلياتهيئة مناخ عام ااعم للجواة من قبل  -
 .الخدمة في جميع انقسام العاملة بت ديم الخدمات الاحية

االهتمام ب يااة جواة الخدمات الم دمة في المؤسسات انهلية  -
من خالل آلية تعتمد على ترتيب  بعاا الجواة التي ظهرت في 

)االعتماايةم الملموسيةم االستجابةم التعاطف(  الدراسة
االعتبار عند ت ييم العمالء  باعتبارها عوامل مهمة تؤخذ بعين

 للخدمات.

العمل على قياس جواة الخدمات الم دمة باورة منتظمةم  -
 وطلك باستخدام  ساليب ال ياس المختلفة.

ضرورة وضع استراتيجية لتطوير الخدمات الم دمة في  -
 المؤسسات انهلية لمواجهة التحديات المست بلية.

المؤسس تاألهلية،
اتح دلج نالعمل

الصحي

 االعتمااية 2

ضرورة تدريب الموظفين في المؤسسة على  ااء وإوجاز  -
الخدمات بالش ل الجيد والدقيق وبش ل يعتمد عليه وبدرجة 

 عالية من االت ان وفي المواعيد المحداة.

التركي  على رضا المرضى من خالل االستما  إليهم ومعالجة  -
 مشاكلهم بالسرعة المطلوبة وعدم إهمالها.

اتح دلج نالعمل
الصحي

 الملموسية 3

توفير عدا كاى  من الموارا البشرية وجميع المستل مات  -
والتسهيالت المالية والمااية التي تكفل استمرار عملية ت ديم 

 الخدمات اون توقف.

مواكبة المؤسسات انهلية للتجهي ات الت نية الحدي ة والمالئمة  -
معلوماتي محوسب وقواعد لن اط ت ديم الخدمات عبر وظام 

 .بياوات

اتح دلج نالعمل
الصحي
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 االستجابة 4

امتالك الرلبة واالستعداا الكامل من قبل م دمي الخدمات  -
 لمساعدة ال بائن بش ل فوري واون تمخير.

امتالك المرووة الكافية من قبل المؤسسات انهلية لالستجابة  -
 .المختلفة لمتطلبات ال بائن

لجان خاصة لمتابعة ش اوى المواطنين  العمل على تش يل -
 لتحسين مستوى الخدمات الم دمة لهم.

العمل على تع ي  مفهوم سرعة استجابة الموظفين الحتياجات  -
 مهما كاوت ارجة العمالء.العمالء 

المؤسس تاألهلية
اتح دلج نالعملو

الصحي

 التعاطف 5
 .ضرورة فهم ومعرفة رلبات وحاجات العمالء -

العناية واالهتمام الشخاي من قبل المؤسسة وحو ضرورة  -
 العمالء.

اتح دلج نالعمل
الصحي

 
 

 ثالثًا: مقترحات الدراسة )البحوث المستقبلية(:
 ثكككككر المنكككككاخ التنظيمكككككي علكككككى جكككككواة الخكككككدمات فكككككي المؤسسكككككات انجنبيكككككة فكككككي قطكككككا   .1

 ل ة.

 قطا  ل ة. ثر المناخ التنظيمي في والء العاملين في المؤسسات الخاصة في  .2

 قياس جواة الخدمات في المؤسسات الح ومية في قطا  ل ة. .3

 ت ييم جواة الخدمات الاحية في المستشفيات الح ومية في قطا  ل ة. .4

  ثر الوالء الوظيفي على جواة الخدمات في المؤسسات انهلية. .5

 اور المؤسسات انهلية في ت ديم الخدمات في قطا  ل ة. .6
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 أواًل: المراجع العربية:


 :الكتو .1
o ( .انول(. فن خككدمككة العمالء وكيفيككة المحككافظككة عليهم )المجلككد 2010الف يم إبراهيم :)

 ال اهرةم مار. مؤسسة بداية ل وتا  والنشر والتوزيعم
o ( .(. الجواة في المنظمككات الحككدي ككة )المجلككد 2002الككدرااكككةم مككممون، شككككككككككككككيليم طككارق

 (: اار صفاء للنشر والتوزيعم عمان.انول
o ( .السكككككلوك التنظيمي. االسككككك ندرية: حورس للنشكككككر والتوزيعم 2005الاكككككيرفيم محمد .)

 مار.
o ( .السككككككلوك االااري: العالقات 2007الاككككككيرفيم محمد .) االوسككككككاوية: مؤسككككككسككككككة شككككككباو

 الجامعة للطباعة والنشر والتوزيعم اإلس ندريةم مار.
o ( .المهارات السككككككككككككككلوكية والتنظيمية لتنمية 2007المغربيم عبد الفتاح عبد الاككككككككككككككمد .)

 الموارا البشرية. الم تبة العارية للنشر.
o ( .تسويق الخدمات: اار زهرا2008العالقم بشيرم الطائيم حميد عبد النبي .) ن للنشر

 والتوزيعم انران.
o ( .السكككلوك التنظيمي موضكككوعات وتراجم وبحوث إاارية 2005جاا الروم سكككيد محمد .)

 مت دمة: مطبعة العشريم ال اهرةم مار.
o ( .تح يق رضككككككككككككككككا العمالء من خالل الجواة: 2007جاللم محمككد، بن زكورم محمككد .)

 المرك  الجامعية بالمدينةم الج ائر.
o ( .المناخ التنظيمي: اار الفجر للنشر والتوزيعم ال اهرة.2008حمداتم محمد حسن .) 
o ( .السكككككككككلوك الفعال في المنظمات: الدار الجامعيةم 2004عبد الباقيم صكككككككككالح الدين .)

 اإلس ندريةم مار.
o ( .إاارة الجواة الشككككككككككككككاملة: اار لريب للطباعة والنشككككككككككككككر 2006عليم عبد السككككككككككككككتار .)

 والتوزيعم ال اهرةم مار.
o  (. السككلوك التنظيمي وإاارة الموارا البشككرية: الدار الجامعيةم 2010الغفار. )حنفيم عبد

 مار.
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o ( .االتجاهات الحدي ة في اراسات وممارسات 2009المغربيم عبد الفتاح عبد الحميد .)
 إاارة الموارا البشرية: الم تبة العاريةم مار.

o ( .السلوك التنظيمي. جد2012الطجمم عبد هللام السواطم طلق .).ةم السعواية 
o ( .مدخل إلى منظمات 2012العالولم عبد المجيدم ومناككككورم شككككحدةم وحجا م وهاا .)

 المجتمع المدوي والتنمية: اار الكتب والم تبات. ل ةم فلسطين.
o ( .إاارة الجواة الشكككككاملة ومتطلبات اآلي و 2005علوانم قاسكككككم واية .)9001:2000 :

 ان.اار ال  افة للنشر والتوزيعم عمانم انر 
o ( .قراءات في الفكر االااري 2013الطككائيم علي حسككككككككككككككونم الجنككابيم  كرم سككككككككككككككككالم .)

 والتنظيمي: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيعم عمان.
o ( .إاارة الجواة الشاملة: جامعة منتوريم الج ائر.2006حبشيم فتيحة .) 
o ( .إاارة الجواة في الخدمات: اار الشككككككككككككروق للنشككككككككككككر2006المحياويم قاسككككككككككككم واية .) 

 والتوزيعم انران.
o ( .سككككاسككككيات التسككككويق: اار المري  للشككككرم 2007كوتلرم فيليب،  رمسككككترووجم جاري  .)

 الرياضم السعواية.
o ( .الدراسككات انكاايمية الدولية الحدي ة في إاارة الموارا 2011الحريريم محمد سككرور .)

 البشرية: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيعم انران.
o  (. تسككويق الخدمات. عمانم انران: اار 2010وراينةم يوسككف. )الاككميدعيم محموام

 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
o ( .إاارة خدمة العمالء: اار كنوز المعرفة للنشر والتوزيعم 2008مناورم إياا شوكت .)

 انران.
o ( .اار وائل للنشكككككرم 2009الضكككككمورم هاوي حامد :)(. تسكككككويق الخدمات )المجلد ال ال ة

 .انران
o ( .االاارة التربوية والسكككلوك المنظمي: اار وائل للنشكككر والتوزيعم 2006الطويلم هاوي .)

 عمانم انران.
o ( .السككااس(. السككلوك التنظيمي في منظمات انعمال )المجلد 2013العميانم محموا .)

 انران: اار وائل للنشر.
o ( .المؤسسات انهلية ومشاريع السالم المطروح2005عطايام وظام .).ة. فلسطين 
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o ( .م إاارة الجواة 2009النعيميم محمد عبد العالم وصويسم راتبم وصويسم لالب)
 المعاصرةم اار المسيرة للنشر والتوزيعم عمان.

 دراسات وأبحاث: .2
o ( .ت ويم المنككككاخ 2012عبككككد الرزاقم  بككككان ع مككككانم محموام وككككاجي عبككككد السككككككككككككككتككككار .)

االقسكككام العلمية في جامعة تكريت: اراسكككة اسكككتطالعية آلراء عينة من رؤسكككاء -التنظيمي
 مجلة جامعة كركوك للعلوم االاارية واالقتااايةم العراق.

o ( .المناخ التنظيمي وعالقته بضكككغوط العمل2006البدرم إبراهيم حمد .)- اراسكككة ميداوية
على ضكككباط مديرية الدفا  المدوي بمنط ة الرياض: جامعة واية العربية للعلوم انمنيةم 

 السعواية.
o (. المنككاخ التنظيمي وعالقتككه بككاالحتراق الوظيفي لككدى 2011و ريككام إبراهيم عبككاس. ) ب

العاملين في مديريات وزارات السككككككككككلطة الفلسككككككككككطينية في منط ة جنوو الضككككككككككفة الغربية: 
 جامعة ال دس المفتوحةم ال دسم فلسطين.

o ( .المنظمات لير الح ومية الفلسككككطينية2005إبراهيمم كامل يوسككككف .)- إلى بحث م دم
المؤتمر العلمي انول "االسكككككككككككككت مار والتمويل في فلسكككككككككككككطين بين آفاق التنمية والتحديات 

 المعاصرة": الجامعة اإلسالميةم ل ةم فلسطين.
o ( .إاارة منظمات المجتمع المدوي 2007 بو الناككككرم مدحت .)–  اراسككككة في الجمعيات

يااة والتطور والتشكككككككبيك انهلية من منظور التم ين والشكككككككراكة والشكككككككفافية والمسكككككككاءلة وال 
 والجواة: إيتراك للنشر والتوزيعم ال اهرةم مار.

o ( .مجاالت المناخ التنظيمي في الجامعة وتمثيرها في المجتمع 2014الجنابيم  حالم .)
 من وجهة وظر مدرسي جامعة ال ااسية: جامعة ال ااسيةم انران.

o ( .مسكككت بل المجتمع المدوي في 2008الاكككبيحيم  حمد شككك ر .)سكككلسكككلة -الوطن العربي
 (. مرك  اراسات الوحدة العربية.37 طروحات الدكتوراه )

o ( .ثر التكدريب على جواة الخكدمات الماككككككككككككككرفية 2017 بو شككككككككككككككعبكانم  حمكد عمكاا  .)
االسككككككككالمية بمحافظات ل ة. قطا  ل ة:  كاايمية اإلاارة والسككككككككياسككككككككة للدراسككككككككات العليام 

 فلسطين.
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o  (. عالقة االرتباط والتمثير بين 2011اء وعد هللا. )الطويلم  كرم محمدم السكككبعاويم إسكككر
اراسكككككة اسكككككتطالعية آلراء المدراء - بعاا المناخ التنظيمي ومراحل تطبيق حل ات الجواة 

 في مانع الغ ل والنسيج. الموصل.
o ( .ضغوط العمل وعالقتها بالوالء التنظيمي في انجه ة 2005الدوسريم سعد عميان .)

 لعلوم انمنيةم السعواية.انمنية: جامعة واية ل
o ( .المناخ التنظيمي وعالقته بانااء الوظيفي2004السككككككك رانم واصكككككككر محمد .)- اراسككككككة

مسكككككحية على قطا  ضكككككباط قوات انمن الخاصكككككة بمدينة الرياض: كلية العلوم االااريةم 
 جامعة واية العربية للعلوم انمنيةم السعواية.

o ( .ثر المنا2008الطيبم إيهاو محموا  .) خ التنظيمي على الرضكككا الوظيفي في شكككركة
 اراسة حالة: الجامعة اإلسالميةم فلسطين.-االتااالت الفلسطينية

o ( .ت رير الهيئة لح وق المواطن للعام 2009الهيئة المسككككككت لة لح وق المواطن .)2009 .
 فلسطين.

o ( .العالقة بين المناخ التنظيمي والاككككككككككرا  التنظي2012المدهونم إياا إبراهيم .) مي لدى
 الموظفين اإلااريين في الجامعات الفلسطينية ب طا  ل ة: جامعة انزهرم فلسطين.

o ( .قياس جواة الخدمات التي ت دمها شككككككركة جوال من وجهة وظر 2011العالولم إياا .)
 ال بائن في محافظات قطا  ل ة. ل ة: جامعة انزهرم فلسطين.

o ( .اتحاا لجان العم2017, 8 16 بو عف م آية .).ل الاحي. ل ةم فلسطين 
o ( .تاككككككككككور م ترح لتطوير بناء ال درات المؤسككككككككككسككككككككككية في 2016هللوم إيهاو محموا .)

منظمات المجتمع المدوي ب طا  ل ة:  كاايمية اإلاارة والسكككياسكككية للدراسكككات العليام ل ةم 
 فلسطين.

o ( .اور تخطيط وتنمية الموارا البشكككككرية في تحسكككككين جواة 2016مطريةم باسكككككم جميل .)
اارة والسكككككياسكككككة للدراسكككككات لت ني:  كاايمية اإلالخدمات التعليمية في مؤسكككككسكككككات التعليم ا

 العليام ل ةم فلسطين.
o ( .المنكككاخ التنظيمي وتكككمثيره على انااء الوظيفي للعكككاملين: 2014ماككككككككككككككطفىم تلي .)

اراسكككككككة ميداوية بمؤسكككككككسكككككككة التكوين المهني بروية احمان ورقلة: جامعة قاصكككككككدي مرااح 
  ائر.ورقلةم الج
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o ( .ثر المناخ التنظيمي على االبدا  االااري في المؤسككككككسككككككات 2016ماككككككطفىم تلي  .)
اراسككككة ميداوية في عيااة الضككككياء بورقلة: جامعة قاصككككدي مرباح -الاككككغيرة والمتوسككككطة

 ورقلةم الج ائر.
o ( .ثر المناخ التنظيمي في تم ين العاملين2012زاهرم تيسككككككير  .)- اراسككككككة ميداوية على

التاككككككنيف الخمس وجوم في محافظة امشككككككق: مجلة جامعة امشككككككق للعلوم  الفنااق طات
 االقتاااية وال اووويةم امشقم سوريا.

o ( .تككمثير المنككاخ التنظيمي على انااء الوظيفي 2014عيسككككككككككككككىم حمككد علي عبككد هللا .)
اراسككككة ميداوية على إاارة المنافذ بشككككؤون الجنسككككية والجوازات في وزارة الداخلية -للعاملين

 ة البحرين: جامعة العلوم التطبي يةم البحرين.بمملك
o ( .واقع تكاليف الجواة في الشركات الاناعية الفلسطينية: 2014حمواةم خالد سامي .)

 الجامعة اإلسالميةم ل ةم فلسطين.
o ( .اور قواعد البياوات في تداول 2011عليم خالد محمدم هاللم إيمان عبد الحميد .)

 المارية: اراسة حالة على م تبة المعااي العامة. مار.المعلومات بالم تبات العامة 
o ( .المشككككككككككاركة المجتمعية في المؤسككككككككككسككككككككككات لير الربحية: 2013محموام راويا جمال .)

 جامعة ال دس المفتوحةم ل ةم فلسطين.
o ( .ثر تطبيق مبااث الجواة الشكككاملة على  ااء المؤسكككسكككات انهلية 2009بدرم رشكككاا  .)

   ل ة: الجامعة اإلسالميةم قطا  ل ةم فلسطين.انجنبية العاملة في قطا
o ( .تحليل سككككككياسككككككات الجمعيات انهلية العلمية في ماككككككر 2004زعفانم الهي م محمد .)

 في ضوء بعس العوامل االجتماعية واالقتاااية: جامعة انزهرم مار.
o ( .اور ت ييم  ااء الموارا البشككرية في تحسككين جواة خدمات 2014جواةم سككالم محمد .)

 لديات قطا  ل ة:  كاايمية االاارة والسياسة للدراسات العليام ل ةم فلسطين.ب
o ( .اور منظمات المجتمع المدوي الفلسككككككككككككككطيني في تع ي  2013 بو عدوانم سكككككككككككككككائد .)

 الضفة الغربية كحالة اراسة: جامعة النجاح الوطنيم الخليلم فلسطين.-التنمية البشرية
o اارية الداخلية في المنظمات انهلية في ابة اإل(. واقع الرق2008ر محمد. )شككاهينم سككم

 قطا  ل ة: الجامعة اإلسالميةم ل ةم فلسطين.
o ( .المناخ التنظيمي وتمثيره على انااء الوظيفي لعاملين: 2010صككككككككككككككليحةم شككككككككككككككامي .)

 جامعة محمد بوقرة بومرااسم الج ائر.
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o ( .قياس جواة الخدمات الماكككككككككككرفية من وجهة وظر ا2013خدومةم سكككككككككككمية .) لعمالءم
 جامعة قاصدي مرباحم ورقلة.

o ( .واقع الرقابة االاارية الداخلية في المنظمات 2007شككككككككككككككاهينم سككككككككككككككمر محمد رالب .)
 انهلية في قطا  ل ة: الجامعة اإلسالميةم ل ةم فلسطين.

o ( .المناخ التنظيمي وعالقته باالت  2017فرحاتم صككككككككككككككبحي محمد .) ان االوفعالي لدى
امة للاكككحة النفسكككية:  كاايمية االاارة والسكككياسكككة للدراسكككات العليام اارة العالعاملين في اإل
 ل ةم فلسطين.

o ( .محاضككككككككككككككرات في جواة الخدمة: كلية العلوم االقتاككككككككككككككااية 2015رقاام صككككككككككككككليحة .)
 والتجارية وعلوم التسييرم الج ائر.

o ( .اتجككاهككات العككاملين وحو المنككاخ التنظيمي وعالقككة 2006الحيككدرم عبككد المحسككككككككككككككن .)
ملك اراسكككة ميداوية في مسكككتشكككفى ال-الشكككخاكككية والوظيفية بتلك االتجاهات خاكككائاكككهم

 (. المجلة العربية ل اارةم السعواية.فيال التخااي )المجلد ال اوي
o ( .وشرة فلسطين. فلسطين.2011يووسم عاام .) 
o ( .اور إاارة الهدم الخالق في تحسككككككككككككككين جواة الخدمات 2015كسككككككككككككككبةم فااي محمد .)

 فلسطين.-لفلسطيني:  كاايمية االاارة والسياسة للدراسات العليام ل ةبال طا  الح ومي ا
o ( .واقع المنكككاخ التنظيمي في المكككدارس الح وميكككة 2008 حمكككدم فكككاطمكككة عبكككد ال كككاار .)

ال اووية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظات شككككككككككككمال فلسككككككككككككطين من وجهة وظر 
 طنيةم فلسطين.المعلمين والمعلمات فيها: جامعة النجاح الو 

o ( . ال يااة االبداعية وعالقتها بالمناخ التنظيمي في 2012السككككككككككككككلميم فهد وجيم راج .)
 المدارس الحوكمية المتوسطة بمدينة جدة: جامعة  م ال رىم السعواية.

o ( .مستوى الوالء التنظيمي للموظفين المدويين والعس ريين 2008العن يم فياض  حمد .)
 س رية: جامعة الملك سعوام السعواية.في كلية الملك خالد الع

o ( .فلسطين.2000قاوون الجمعيات الخيرية والهيئات الفلسطينية .) 
o ( .منظمات المجتمع المدوي واورها في تع ي  مفهوم المواطنة في 2013كسبةم قدري .)

 فلسطين: جامعة النجاح الوطنيةم الخليلم فلسطين.
o ( .اإلاارة 2009الرفاعيم محمد حسككككككككككككككين .) :بالمشككككككككككككككاركة و ثرها على العاملين واالاارة

 جامعة ساوت كليماوتسم بريطاويا.
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o ( . المنكككاخ التنظيمي وعالقتكككه بمسككككككككككككككتوى التعكككامكككل مع 2014الغكككامكككديم محمكككد حن .)
اراسكككككككككككككككة تطبي ية على العاملين بجوازات منط ة الباحة: جامعة واية العربية -الجمهور

 للعلوم انمنيةم السعواية.
o (. ضكككككغوط العمل و ثرها على الوالء التنظيمي: 2009د صكككككالح الدين. ) بو العالم محم

 الجامعة اإلسالميةم ل ةم فلسطين.
o ( .ثر المناخ التنظيمي على  ااء الموارا البشككككككككرية2006الشككككككككنطيم محموا  .)- رسككككككككالة

 ماجستير: الجامعة اإلسالميةم ل ةم فلسطين.
o ( .مهارات التعامل والخدمة المتمي ة. 2015مرك  الخبرات المهنية ل اارة .) 
o ( .بعاا المناخ التنظيمي في الجامعة الج ائرية من وجهة وظر 2016الوواسم م ياوي  .)

  ساتذة كليات العلوم االجتماعية واالوساوية: جامعة قاصدي مرباح ورقلةم الج ائر.
o ( .2010الب ميم ماككككككككككل  حمدان .) المناخ التنظيمي وعالقته بانااء الوظيفي لموظفي

 إمارة منط ة م ة الم رمة: جامعة واية العربية للعلوم انمنيةم السعواية.
o ( .مدى رضكككككككا العاملين و ثره على جواة الخدمات الم دمة من 2010الاكككككككفديم وائل .)

 ن.قبل شركة االتااالت الفلسطينية: جامعة النجاح الوطنيةم الخليلم فلسطي
o ( .اور المنظمكككات انهليكككة في تطوير الموارا 2015اللوحم وبيكككلم وشككككككككككككككبكككاتم جالل .)

اراسككككة حالة حول مسككككتشككككفى العواة في قطا  ل ة: -البشككككرية في المؤسككككسككككات الاككككحية
 الجامعة اإلسالميةم ل ةم فلسطين.

o ( .جواة الخدمات و ثرها على رضكككككككككككككككا العمالء2007وور الدينم بو عنان .)- اراسكككككككككككككككة
 المؤسسة المينائية لس ي دة: جامعة محمد بوضياى المسيلةم تووس. ميداوية في

o ( .العالقة بين المناخ التنظيمي والرضكككككككككككككككا الوظيفي في بعس 2012 بو تايهم محمد .)
منظمات انعمال انراوية: مجلة الجامعة االسككككككالمية للدراسككككككات االقتاككككككااية واإلااريةم 

 ل ةم فلسطين.
o ( .اليككل المنظمككات لير الح وميككة. الواليكات ا2012وزارة الخككارجيككة انمري يككة .) لمتحككدة

 عالم الخارجي.انمري ية: م تب برامج اإل
o ( .م قطا  ل ةم 2016(. الت رير السككككككككككككنوي للعام )2016اتحاا لجان العمل الاككككككككككككحي)

 فلسطين.
o ( م 2017المرك  الفلسطيني لح وق اإلوسانم).رام هللا 
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 ثا يًا: المراجع األجنبية


o Arambewela, R., & Hall, J. (2008). "A Model of Student 
Satisfaction: International Postgraduate Students from Asia", 
Unpublished Dissertation. Australia: Deakin University. 

o Bubshait, K. (2000). Developing Quality Culture for a Successful 
Quality improvement program, First Gulf international Quality 
Conference, exhibitions & workshops (2000). The Saudi Arabian: 
the Bahrain Society of engineers and the Saudi Arabian Quality 
Council. 

o Chenat, D. (2007). "Organizational culture and Retention in Public 
child welfare services organizations "Dissertation Submitted in 
Partial full filament of the Requirements for the Degree of Doctor 
of philosophy in Social welfare.  

o Entayati, T., Modanloo, Y., Behnamfar, R., & Rezaei, A. (2013). 
Measuring service Quality of Islamic Azad University of 
Mazandaran using SERVQUAL Model. Iranian: Iranian Journal of 
Management Studies. 

o Floyd, Y. (2007). "Organizational Behavior and its Effect on 
Stainable Change Management". Journal of Business and Public 
policy. 

o Hafer, G., & Greshman. (2008). organizational climate 
Antecedenents to the market orientation of cross – Functional New 
product Development Teams مInstitute of Behavioral and Applied 
Management.  
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o Hansen, Joannak. (2006). "The Relationship between Child Care 
PROGRAM. Greensboro: University of North Carolina. 

o Kansal, D. (2012). "Service performance quality and organizational 
commitment of customer contact employees in India call centers", 
the results was represented Conference on Applied Psychology 
24-25th Feb 2012. Organized by Department of Psychology, 
Panjab University. 

o Kitratporn, P., & Puncreobutr, V. (2016). Quality of Work Life and 
Organizational Climate of Schools Located along the Thai 
Cambodian Borders. Journal of Education and Practice.  

o Lovelok, C., & Wirtz, J. (2008). Marketing des services (Vol. 6). 
Paris: Pearson Education. 

o Macneil, A. (2003). Satisfaction Principal Instructional 
management and its relation to teacher's job.  

o Pierre, E. (2004). Marketing ET Stratégie des Services. Paris: 
édition économica. 

o Rajeswari, k., & Sunmista, k. (2011). Perceptions of customers on 
service quality of post offices. A comparative study. 

o Zikmund. (2010). Business research methods. Canada. 
o Zamani, A. & Karimi, F. (2016). The Relationship between 

Organizational Climate and the Organizational Silence of 
Administrative Staff in Education Department. International 
Education Studies; 
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 ثالثًا: المواقع اإللكترو ية
o ة انستاط م من مدوو2017, 7 4تاري  االسترااا  (.2014, 4 29حميد عبد هللا. ) مالحرتسي

 :حميد عبد هللا الحرتسي

-false-false-21-0-http://economicourses.blogspot.com/2014/04/normal 
false.html 

-false-21-0-http://economicourses.blogspot.com/2014/04/normal
false.html-false 

o ( .م اور المؤسسات انهلية في فلسطين وخاصة 2017الطهراويم رياض عبد الرحمن)
 في قطا  ل ةم اويا الوطن.

ttps://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/281705.htmlh 

o  7 4(. ) حمكككد مكككاهرم المحرر( تكككاري  االسكككككككككككككترااا 2015, 5 20محمكككد علي. ) مالعكككامري ,
 :م من مهارات النجاح2017

http://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1469 

o (. كيف وجعل الجواة ث افة مؤسكككككسكككككية في ال طا  2011, 12 5سكككككلطان بن ع ال. ) مالمرشكككككد
 م من صحيفة الجوى االلتكترووية: 2017, 7 20الح ومي. تاري  االسترااا 

http://www.aljoufnews.com/sa/articles/7943.html 

o م من خالد 2017, 5. تاري  االسككككككككترااا السككككككككبت (2011سككككككككبتمبر,  27اهيم ال ويد. )ر خالد إب
 :إبراهيم ال ويد

http://kenanaonline.com/users/khalidalzwaid/posts/322294 

o (. اور منظمات المجتمع المدوي في التنمية. مجلة 2012, 10 8سككككككككعيد ياسككككككككين. ) مموسككككككككى
 االسترااا من انلولة ال  افية: الحوار المتمدن. تم

http://www.alukah.net/culture/0/108230/#ixzz4p48ky260 

o  2017, 7 4تاري  االسترااا . (2011, 3 12) اإلسالم اليوم.موقع: 

http://economicourses.blogspot.com/2014/04/normal-0-21-false-false-false.html
http://economicourses.blogspot.com/2014/04/normal-0-21-false-false-false.html
http://economicourses.blogspot.com/2014/04/normal-0-21-false-false-false.html
http://economicourses.blogspot.com/2014/04/normal-0-21-false-false-false.html
http://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1469
http://www.aljoufnews.com/sa/articles/7943.html
http://kenanaonline.com/users/khalidalzwaid/posts/322294
http://www.alukah.net/culture/0/108230/#ixzz4p48ky260
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http://muntada.islamtoday.net/t89801.html 

http://islammemo.cc/2006/06/14/4349.html 

o  موضو موقع "(. تم االسترااا من 2015, 12 10شيرين. ) ماط ةط:" 

http://mawdoo3.com 

o من الموقع الرسكككككككككككككمي ل ككاموس . تم االسكككككككككككككترااا (2017, 7 10انعمككال التجككاريككة. ) قككاموس
 :انعمال

http://www.businessdictionary.com 

o (. إت ان خدمة العمالء  ولوية هامة للشككككككككركات الناشككككككككئة. تاري  2013, 12 25كايل. ) موووغ
 :م من2017, 7 17االسترااا 

http://www.forbesmiddleeast.com:  

o ى العربي إلاارة الموارا (. تم االسكككككككككككككترااا من المنتد2010, 6 9محمد  حمد. ) مإسكككككككككككككماعيل
 :البشرية

https://hrdiscussion.com/hr13576.html 

https://hrdiscussion.com/hr97636.html 

https://hrdiscussion.com/hr111796.html 

o م من محمد عنتر2017, 5ااا انحد (. تاري  االستر 2010محمد. )ال الثاء يوويو,  معنتر: 

http://profmohamedantar.blogspot.com/2010/06/4.html 

o م المنتدى العربي إلاارة الموارا البشرية:(2016م )المستشار 

https://hrdiscussion.com/hr111796.html 
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 المالحققائمة 
 

 .كتاب تسهيل مهام (:1ملحق رقم )
 .قائمة بتسماء المحكمين (:2ملحق رقم )
 .أدوات الدراسة (:3ملحق رقم )
 . حصائية عدد الموظفين (:4ملحق رقم )
 .وزارة الداخلية الفلسطينية-(: اتحاد لجان العمل الصحي5ملحق رقم )
 . فادة تحليل  حصائي (:6)ملحق رقم 
 جدول الدراسات السابقة.(: 7ملحق رقم )
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 كتاب تسهيل مهام (1)ملحق رقم 
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 أسماء السادة المحكمين( 2)ملحق رقم 
 التخصص البيان االسم م

  دارة األعمال رئي  أألاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا د. محمد  براهيم المدهون  1

  دارة األعمال أألاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا-أستاذ مساعد الجريسيعبد العزيز د. محمد  2

  دارة األعمال  ائو عميد جامعة االسراء د. أحمد الوادية 3

  دارة األعمال جامعة االسراء-أستاذ مساعد د. أحمد حسين المشهراوي  4

 األعمال دارة  جامعة االسراء-أستاذ مساعد د. محمد عصام دوا  5

  دارة األعمال وزارة االعالم الحكومي د. مؤمن عبد الواحد 6

  دارة األعمال أللية فلسطين التقنية-أستاذ مساعد د. عاط  عبد الحميد الشويخ 7

  دارة األعمال أللية فلسطين التقنية-أستاذ مساعد حسام أبو شاويشد.  8
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 اولة فلسطين              

 ل ة-جامعة فلسطين           

 للدراسات العليا ة كاايمية اإلاارة والسياس             

 تخاس إاارة الدولة والح م الرشيد                                 

 
 غزةقطاع  محافظات في اتحاد لجان العمل الصحي في العاملين األخوة
 وبعد...... طيبة تحية

 

ـــــــة فـــــــي "ي كككككككوم الباحكككككككث بدراسكككككككة بعنكككككككوان:  ـــــــى جـــــــودة الخدم ـــــــاخ التنظيمـــــــي عل دور المن
ــــــةالمؤسســــــات  ــــــل الصــــــحي دراســــــة-األهلي ــــــى اتحــــــاد لجــــــان العم ــــــة عل "م وطلككككككك تطبيقي

 استكمااًل لمتطلبات الحاول على ارجة الماجستير.
انابيككككككككككككككات اإلااريككككككككككككككة بككككككككككككككاالطال  علككككككككككككككى وتح ي ككككككككككككككًا نهككككككككككككككداى الدراسككككككككككككككة قككككككككككككككام الباحككككككككككككككث 

 الساب ةم وقام بحعداا استبيان ل ياس المناخ التنظيمي وجواة الخدمة.

لككككككككككذا  رجككككككككككو مككككككككككن سككككككككككيااتكم اإلجابككككككككككة علككككككككككى اسككككككككككتمارة البياوككككككككككات الشخاككككككككككيةم ثككككككككككم قككككككككككراءة 
 مككككككككام الككككككككر ي المتفككككككككق مككككككككع الواقككككككككعم حيككككككككث  وككككككككه  عبككككككككارات كككككككككل اسككككككككتبيان ووضككككككككع عالمككككككككة )(

ال توجكككككككككد عبكككككككككارة صكككككككككحيحة و خكككككككككرى خاطئكككككككككةم وإومكككككككككا هكككككككككي عبكككككككككارة عكككككككككن مواقكككككككككف تتعكككككككككرض 
لهكككككككككا ااخكككككككككل عملكككككككككك فكككككككككي اتحكككككككككاا لجكككككككككان العمكككككككككل الاكككككككككحيم ككككككككككذلك فكككككككككحن البياوكككككككككات التكككككككككي 

 ستدلون بها في ف ط نلراض البحث العلمي وستعامل بسرية تامة.

 شكرًا لكم على حسن التعامل

 لباحثا      

  حمد تيسير انش ر 
 

 أدوات الدراسة (3)ملحق رقم 



198 

 

 .الشخصية البيانات: أوالً 

        و ى  طكر  الجنس  .1
            

2.  
الحالة 

 االجتماعية
    رمل/ة  مطلق/ة  مت و /ة   ع و/ آوسة 

            

 اكتوراه   ماجستير  ب الوريوس  ابلوم  ثاووية عامة  المؤهل العلمي  .3
            

  سنوات الخدمة  .4
سنوات 5

 فمقل
 

10-5 

 سنوات
 

15-

 سنة10
 

 ك ر من 

 سنة15
  

            

5.  
المسمى 

 الوظيفي
   موظف  رئيس شعبة  رئيس قسم  مدير 

        

   رف   الوسطى  ل ة  الشمال  م ان العمل  .6
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 ً  التنظيمي( المتغيرات المستقلة )أبعاد المناخ: ثانيا

 بدرجة موافق المجاالت م

 التنظيمي الهيكل: أوالً 
 كبيرة

 جداً 
 منخفضة متوسطة كبيرة

 منخفضة

 جداً 

1.  
الهيكلللل التنظيمي متكلللاملللل وقلللادر على تحقيق أهلللداف 

 المؤسسة.
     

2.  
يعبر الهيكللل التنظيمي عن طبيعللة االنشلللللللطللة والعالقللات 

 التنظيمية.
     

3.  
للتغير أو  قللابللل فهو بللالمرونللة  التنظيمي الهيكللل يتميز

 .المؤسسة ظروف حسب التعديل
     

4.  
يعبر الهيكل التنظيمي بوضوح عن حدود السلطة المتاحة 

 للرؤساء والمرؤوسين.
     

5.  
 الطبيعة الخاصلللللللة للوظائف مع التنظيمي الهيكل يتوافق

 .المؤسسة داخل
     

6.  
 بين والتعاون من التنسلللللليق مسللللللتوى مناسللللللب يتوفر

 .التنظيمي الهيكل مستويات
     

7.  
الوصلللللللف الوظيفي مع التوصللللللليف الوظيفي يتناسلللللللب 

 للموظفين في المؤسسة.
     

 ً  كبيرة القرارات اتخاذ في المشاركة: ثانيا

 جداً 
 منخفضة متوسطة كبيرة

 منخفضة

 جداً 

1.  
الالزمللة إلنجللاز االعمللال  الصلللللللالحيللات الموظفين يمنح

 .المناطة بها في المؤسسة
     

2.  
القضللللايا المرتبطة اإلدارة بمناقشللللة الموظفين حول  تقوم

 بطبيعة عملهم.
     

3.  
يمتللللك الموظفين القلللدرة على اتخلللاذ القرارات الهلللاملللة 

 وتحمل مسؤولياتها.
     

4.  
بالتشلللاور والتعاون  الموظف تواجه التي تحل المشلللكالت

 .مع الجهات المختصة في المؤسسة
     

5.  
يشارك الموظفون في وضع بدائل كحلول للمشكالت التي 

 عمله.يواجهها في 
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                             ً  كبيرة االتصاالت: ثالثا

 جداً 
 منخفضة متوسطة كبيرة

 منخفضة

 جداً 

1.  
بين األقسام  المعلومات الفرصة للموظفين لنقل وتلقي تتاح

 دون معيقات.
     

2.  
 تؤثر التي المعوقات على للتغلب جهداً كبيراً  اإلدارة تبذل

 .بين المستويات المختلفة على نقل وتبادل المعلومات
     

3.  
متنوعة  تمكن الموظفين  اتصللال توفر المؤسللسللة وسللائل

  من التواصل الفعال.
     

4.  
بين  المعلومات لنقل اتصلللال حديثة وسلللائل يتم اسلللتخدام

 الوحدات واالقسام االدارية المختلفة.
     

5.  
 الالزمة في المؤسلللسلللة المعلومات االتصلللاالت نظام يوفر

 المختصة.للجهات 
     

6.  
يتبللادل الموظفون المعللارف مع بعضلللللللهم البع  داخللل 

 المؤسسة.
     

 ً  كبيرة التنظيمي الوالء: رابعا

 جداً 
 منخفضة متوسطة كبيرة

 منخفضة

 جداً 

1.  
يوجد رغبة لدى الموظفون للعمل في المؤسلللللسلللللة بغ  

 .النظر عن الدخل الذي أحصل عليه
     

2.  
للعمل في المؤسسة مهما يتوفر لدى الموظفون االستعداد 

 .اختلفت الظروف
     

3.  
 إضللافية جهود لدى الموظفون لبذل الكامل اسللتعداد يوجد

 .مطلوب لتحسين جودة الخدمة هو ما تتجاوز
     

4.  
يعتبر التحديات والمخاطر التي تواجه المؤسللللسللللة  جزء 

 من التحديات والمخاطر التي تواجه الموظفين.
     

5.  
المؤسلللسلللة مميزة بالمقارنة بالمؤسلللسلللات بيئة العمل في 

 االخرى.
     

6.  
يتقبللل الموظفون أي مهمللة توكللل إليهم من قبللل االدارة 

 لتحسين صورة المؤسسة وسمعتها.
     

 ً  كبيرة اإلدارية القيادة: خامسا

 جداً 
 منخفضة متوسطة كبيرة

 منخفضة

 جداً 

1.  
واإلبداع  التغيير على وتشلللللجعهم الموظفون القيادة تحفز

 .لتحسين جودة الخدمة المقدمة
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2.  
من  أسلللللللاس تقوم على عالقات القيادة مع موظفيها تبني

  والتعاون. الثقة
     

3.  
تفو  القيادة جزء من صللللللالحياتها للمرؤوسللللللين ألداء 

 المهام المطلوبة بفعالية. 
     

4.  
تقوم اإلدارة في المؤسلللسلللة بتوزيع المهام والصلللالحيات 

 بطريقة صحيحة.
     

5.  
المشلللللللكالت وتلبيللة االحتيللاجللات  بمعللالجللة القيللادة تبللادر

 .الخاصة بالموظفين
     

6.  
تعتمد اإلدارة في المؤسلللللللسلللللللة مبدأ القيادة اإلدارية في 

 تواصلها مع العاملين.
     

7.  
تتبنى اإلدارة في المؤسسة مبدأ التطوير لقدرات العاملين 

 ولذلك لالرتقاء بهم.
     

 ً  كبيرة الجماعي العمل: سادسا

 جداً 
 منخفضة متوسطة كبيرة

 منخفضة

 جداً 

1.  
 كمنهج للعمللل داخللل فرق العمللل أسللللللللوب تعتمللد االدارة

 .المؤسسة
     

2.  
داخل المؤسلللللسلللللة  الموظفين بين القائمة تتميز العالقات

 .الجماعي للعمل ايجابية
     

3.  
تعتملللد االدارة على العملللل الجملللاعي في تطوير جودة 

 خدماتها.
     

4.  
االدارة أداء العاملين فيها من خالل اكسابهم الخبرة تطور 

 .الالزمة عبر العمل التعاوني مع االخرين
     

5.  
االدارة الموظفين على طرح االفكار االيجابية من  تشلللللجع

 خالل دمجهم في العمل مع أقرانهم.
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 ً  :الخدمة( المتغير التابع )جودة: ثالثا
 بدرجة موافق المجاالت م

 االعتمادية: أوالً  
 كبيرة

 جداً 
 منخفضة متوسطة كبيرة

 منخفضة

 جداً 

1.  
بجودة  الخللدمللة تقللديم وقللدرتلله على الموظف بللاداء ثقللة هنللاك

 .عالية
     

      .توفر المؤسسة أنظمة فعالة للتوثيق وسجالت العمل  .2

3.  
ساراتهم على واإلجابة المواطنين  بمشاكل يهتم الموظف ستف  ا

 .بطريقة مثلى
     

4.  
تتوفر درجلللة علللاليلللة من التنسللللللليق والتكلللاملللل بين االدارات 

 واالقسام.
     

5.  
مة في الوقت المحدد  خد قديم ال تحرص المؤسلللللللسللللللللة على ت

 وبالجودة المطلوبة.
     

 ً  كبيرة الملموسية: ثانيا

 جداً 
 منخفضة متوسطة كبيرة

 منخفضة

 جداً 

1.  
 تقنيلة ذات المؤسلللللللسللللللللة في الموجودة والمعلدات التجهيزات

 .وعالية متطورة
     

      المقدمة. الخدمات ونوعية طبيعة للمؤسسة العام المظهر يالئم  .2

      .الملبس وأناقة المظهر بحسن المؤسسة في الموظفين يلتزم  .3

4.  
مناسللللب ومالئم لطبيعة الخدمة  للمؤسللللسللللة الداخلي التصللللميم

  المقدمة.
     

      الطيبة.يمتاز الموظفين في المؤسسة بالسمعة الحسنة   .5

 ً  كبيرة االستجابة: ثالثا

 جداً 
 منخفضة متوسطة كبيرة

 منخفضة

 جداً 

      .المطلوبة وبالسرعة متناهية بدقة الجمهور ي ستجاب لطلبات  .1

2.  
 لمسللاعدة الدائم االسللتعداد تقدم المؤسللسللة خدمة االسللتعالم مع

 .المواطن
     

3.  
تلبيللة سلللللللرعللة الرد على شلللللللكللاوى المواطنين والعمللل على 

 احتياجاتهم.
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4.  
 تقديم أي تعديل أو تغيير في مواعيد عن بدقة الجمهور إعالم

 .الخدمات
     

5.  
 لمعرفلللة ملللدى رضلللللللللا اجراءات محلللددة العليلللا اإلدارة تتخلللذ

 .الخدمة المقدمة جودة عن المواطنين
     

 ً  كبيرة التعاطف: رابعا

 جداً 
 منخفضة متوسطة كبيرة

 منخفضة

 جداً 

1.  
 مع التعامل عند باألمن والسلللالمة الشلللخصلللية المواطن يشلللعر

 .المؤسسة
     

2.  
 واألحللاسللللللليس األخالق الموظف بمسلللللللتوى عللالي من يتمتع

 .واللباقة الالزمة اإلنسانية
     

3.  
 في الثقة واالطمئنان يبعث المؤسلللللسلللللة في الموظفين سللللللوك

 .المواطنين قلوب
     

4.  
 مصلللللحة أخرى فيعلى أي  المواطن يقدم الموظفين مصلللللحة

 .المؤسسة
     

5.  
 احتياجات متفرغين وجاهزين لتلبية المؤسللللللسللللللة في العاملين

 .المواطنين
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 إحصائية عدد الموظفين (:4)ملحق رقم 
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 وزارة الداخلية الفلسطينية-اتحاد لجان العمل الصحي (:5)ملحق رقم 
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 إفادة تحليل إحصائي (:6)ملحق رقم 
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 جدول الدراسات السابقة (:7)ملحق رقم 

هكككككي علكككككى الخاصكككككة بالمنكككككاخ التنظيمكككككي ومكككككن الدراسكككككات التكككككي طككككككرت متغيكككككرات الدراسكككككة  ❖
 النحو التالي:

 اسم الباحث عنوان الدراسة
تاريخ 

 الدراسة
 المتغيرات التي استخدمها

التنظيمي وعالقته باالت ان االوفعالي المناخ 
لدى العاملين في اإلاارة العامة للاكككككككككككككحة 

 النفسية
 2017 فرحات

الهي ل التنظيميم ال يااةم الحواف م 
التكنولوجيا المتوفرةم المشاركة في 
 اتخاط ال راراتم االتاال والتواصل.

 ثر المنككاخ التنظيمي على اإلبككدا  اإلااري 
اراسة -والمتوسطةفي المؤسسات الاغيرة 

 ميداوية في عيااة الضياء بورقلة
 2016 ماطفى

 الحواف م وظام الهي ل التنظيميم
 العاملين مشاركة ال يااةم ومط

مجككككاالت المنككككاخ التنظيمي في الجككككامعككككة 
وتككككككمثيرهككككككا في المجتمع من وجهككككككة وظر 

 تدريسي جامعة ال ااسية
 2014 الجنابي

الحواف م التدريبم المشاركة في اتخاط 
 ال راراتم االوتماء الوظيفي

- ثر المنكاخ التنظيمي في تم ين العكاملين
اراسككة ميداوية على الفنااق طات التاككنيف 

 الخمس وجوم في محافظة امشق وريفها
 2012 زاهر

-االتااالت الفعالة-وضوح الغرض
االعتراى -العدالة واالوااى

 العمل الجماعي-والت دير

بكككككككاالحتراق المنكككككككاخ التنظيمي وعالقتكككككككه 
الوظيفي لدى العاملين في مديريات وزارات 
السككككككككككلطة الوطنية الفلسككككككككككطينية في منط ة 

 جنوو الضفة الغربية

 2011  بو ريا
الهي ل التنظيميم المشاركة في اتخاط 

ال راراتم وظم العملم الحواف م 
 التدريب والتطويرم  وماط االتاال.

 ثر المناخ التنظيمي على الرضككككا الوظيفي 
اراسكككة -شكككركة االتاكككاالت الفلسكككطينيةفي 
 حالة

 2008 الطيب
الهي ل التنظيميم ومط ال يااةم مدى 
مشاركة العاملينم ومط االتاالم 

 طبيعة العملم التكنولوجيا المستخدمة

 ثر المنكككككككاخ التنظيمي على  ااء الموارا 
اراسة ميداوية على وزارات السلطة -البشرية

 الوطنية الفلسطينية في قطا  ل ة
 2006 الشنطي

تنمية الوزارة لل يم الجيدةم الهي ل 
التنظيميم التكنلوجيام وظرة الوزارة 

للعنار البشريم تدفق االتااالت. 
 طرق اتخاط ال رار
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والرضككككككككككككككككا  التنظيمي المنككككاخ بين العالقكككة
 ح ومية مؤسسة في حالة اراسة- الوظيفي
 مالي ية

Pangil&Others 2011 
 التنظيميم الهي ل المسؤوليةم الم افمةم

 ال رارات اتخاط في المشاركة

 

هككككي علككككى النحككككو الخاصككككة بجككككواة الخدمككككة ومككككن الدراسككككات التككككي طكككككرت متغيككككرات الدراسككككة  ❖
 التالي:

 اسم الباحث عنوان الدراسة
تاريخ 

 الدراسة

المتغيرات التي 

 استخدمها

 ثر التدريب على جواة الخدمات الماكككككككككككككرفية 
 اإلسالمية بمحافظات قطا  ل ة.

 2017 شعبان بو 
الملموسيةم االعتماايةم 

 االستجابةم التعاطف

اور ت ييم  ااء الموارا البشكككككككككككرية في تحسكككككككككككين 
اراسكككككككككة حالة -جواة خدمات بلديات قطا  ل ة

 .بلديات محافظة شمال قطا  ل ة
 2014 جواة

الملموسيةم االعتماايةم 
االستجابةم انمانم 

 التعاطف

وظر  قياس جواة الخدمات المارفية من وجية
-BDL-BEAللبنوك سككككككة ميداوية راالعمالء ا

CPA-CENP-BNA. 
 2013 خدومة

الملموسيةم االعتماايةم 
االستجابةم انمانم 

 التعاطف

قياس جواة الخدمات التي ت دمها شككككركة جوال 
من وجهككة وظر ال بككائن في محككافظككات قطككا  

 .ل ة
 2011 العالول

الملموسيةم االعتماايةم 
االستجابةم انمانم 

 التعاطف

 ثر جواة الخدمات الاكككككككككككككحية في ارجة والء 
اراسة -المرضى في مستشفى الجامعة انراوية

 .حالة
 2010 الضمور

الملموسيةم االعتماايةم 
االستجابةم التمكيدم 

 التعاطف

مدى رضكككككا العاملين و ثره على جواة الخدمات 
 .الم دمة من قبل شركة االتااالت الفلسطينية

 2010 الافدي
الملموسيةم االعتماايةم 

 االستجابةم التعاطف

 ثر تطبيق مبااث الجواة الشكككككككككككككاملة على  ااء 
المؤسككككسككككات انهلية انجنبية العاملة في قطا  

 .ل ة
 الملموسيةم االستجابة 2009 بدر
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 اإلسالمية آزاا جامعة في الخدمة جواة قياس
 الفجوة. وموط  بمازودران باستخدام

Entayati, Modanloo, 
Behnamfar, & 

Rezaei, 
2013 

الملموسيةم االعتماايةم 
االستجابةم انمانم 

 التعاطف

جواة  ااء الخكككككدمكككككة وااللت ام التنظيمي لكككككدى 
موظفي التواصكككككككككككككككككككل مع العمالء في مراك  

 االتاال الهندية.
Kansal 2013 

الملموسيةم االعتماايةم 
 االستجابةم التعاطف

في إاراكككات المسكككككككككككككتهلكين عن جواة الخككدمككة 
 .م اتب البريد

Rajeswari & 
Sunmista 

2011 
االستجابةم انمانم 

 االعتمااية



 


