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51) 
 م الااما  الالة ألالسمم  فيه ملء السمممتاو ألاألر و ألال مم   امبارك   اا كثيرا  طيب  الحمد لله حمد  

الكامال  على الهادي البشممممممممير ألالسممممممممرال المايرو  مممممممماحز التاه األمتر ألال بي  األ  رو المعل  
ى الله عليه ألسل  ألعلى آله الطيبي  أل حبه ألم  اقافى أثره بإحسا  إلى ل  محمد    يدما األألل س  
 ألبعدويت م الدي  

ب زيل  و أتقد ممن لا يشْْر  النال لا يشْْر  الل قال رسمممتل الله  ممملى الله عليه ألسمممل : 
 اما م ا  م  ى ما قد م ليلعو محمد إبراهيم المدهون الدكاتر  الشمرر ألالاقدير م  أساايي الفالل

ه م  اهد ألألقت ألخبرة إلم ا   ذا ال هد الماتالممممممضو ألألعنمممممماء ل اة مألرعاية ألماابعةو ألما قد  
 ا.ا خاراي  مااقش   خليل ماضيد. او ألا داخلي  مااقش  محمود الشنطي د. م   ال  المااقشةو ك  

 مض ملعاملي  في لكما أتقد م ب زيل الشمممممممممرر ألالاقدير ألالعرفا  م  السمممممممممادة المحرمي و أل 
 لما أبدأله م  عااية في اإلاابة ع  باتد االسابامة. يالشفاء الطب

 في اإلرشمممادبالا مممو أأل  ةسممما مم  م  م ليلما قد   ؛سمممفيا  سمممال لألخ ألالشمممرر مت مممتل 
سمممممبيل إم ا   ذا ال هدو ألالى ألالدي  الكريمي  ألشمممممقيقي ألشمممممقيقاتي ألأ مممممدقا ي أل مال ي له  كل 

 الحز ألالاقدير ألاالمااا .
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 ملخص الدراسة
معتقاو تكامل األدألار ألأثر ا على اتدة األداء المؤسمممممسمممممي الاعرف إلى اسمممممة  دفت الدر 

في أل ارة ال ممحة أليلب بدراسممة حالة م مض الشممفاء الطبي. أللاحقيف أ داف الدراسممةو ت  اسمما دا م 
االسابامة كأداة ر يسة ل مض البياماو النرألرية باالعاماد على الدراساو السابقةو كما ت  اسا دا م 

ي الاحليلي. ألتكت  م امض الدراسممة م  اميض العاملي  في التئا ا اإلشممرافية في الماهج الت ممف
او ( متئف  501شممممماملة بل ت )عاماد أسمممملتح الح ممممر حيث قا م الباحث با وم مض الشممممفاء الطبي
(و %49.9( اسابامة  الحة ألغرا  الاحليل اإلح ا ي باسبة اسا ابة )505ألقد ت  اسارداد )

 لاحليل البياماو. (SPSSاإلح ا ية للعلت م االااماعية )ألاسا  د م برمامج الر  م 

 ماتسممممطة م  قبل أفراد  ااك متافقة بدراة أ    ؛أ مهاعدة ألتت مممملت الدراسممممة إلى ماا ج 
مسممممماتة اتدة األداء و أل  ااك مقص عددي في الا  ممممم ممممماو أ   على  (%90.4) بدراةالعياة 

 اتسممطةمكا  بدراة  الشممفاء الطبي م مضالمؤسممسممي لدة العاملي  في المسمماتياو اإلشممرافية في 
اة " بدر  الاقص العددي بالا  مم مماوو ال لن بي  المها م " م الييؤثر و كما (%95.3) باسممبة

 لذا تتادو (%22.9) باسبةالما ير الاابض )اتدة األداء المؤسسي( في الم االو أعلى م  باقي 
 اء المؤسسي في أل ارة ال حةعالقة عرسية ماتسطة بي  معتقاو تكامل األدألار ألبي  اتدة األد

تاد فرألق ياو داللة إح ممممممما ية عاد ال تتت ممممممملت الدراسمممممممة بأمه أل  و(- 0.142) ارتباطبدراة 
 لعزة إلى ك  ( بي  ماتسمممطاو آراء المبحتثي  حتل معتقاو تكامل األدألار ت  α≤0.05مسممماتة )
ملو الا  ممص لعالعمرو المؤ ل العلميو سمماتاو ال دمةو المسمممى التئيفيو مرا  ا)م  ما ير 

فرألق ياو داللة إح مممممما ية بي  ماتسممممممطاو آراء المبحتثي   و بياما ألادو(العلميو م ال العمل
ساتاو ال دمةو الا  ص العلميو م ال )م  ما ير  ل  عزة إلى ك  حتل اتدة األداء المؤسسي ت  

 .(العمل
ي بي  بالطتعزيز ممارسة عملية الاكامل داخل م مض الشفاء ي ز  هأأل ت الدراسة بأم  أل 

اميض ألعي ألادراك المتئفي  في م مض الشممممممممممممممفمماء الطبي م    يممادةأل اميض الممدألا ر ألاألقسممممممممممممممما مو 
اتدة  إي ابية علىلما له م  تأثيراو  ؛بأ مية السممممميطرة على معتقاو تكامل األدألار المسممممماتياو

كامل لية الاالعمل على تذليل العقباو ألحل المشممممممممرالو الماعلقة بعمكذلب األداء المؤسممممممممسمممممممميو أل 
أما م  تقةمعلا لز على المشمممممممممممممماكل الاي يتااهتمها في العمل لما لها م  آثار تدريز العاملي  لأل 

  تكامل األدألار.



 
 
 ز  

 
 

Abstract 
The study aimed at identifying obstacles to the integration of the roles and their 

impact on the quality of the institutional performance of the Ministry of Health by 

studying the case of Al-Shifa Medical Complex. In order to achieve the objectives of 

the study, a questionnaire used as a main tool for necessary data collection based on 

the previous studies. The study population consists of all supervisory staff at Al-Shifa 

Medical Complex. The researcher selected a comprehensive sample of (107) 

employees. The number of retrieved responses was (101) valid for the purposes of 

statistical analysis with a response rate of (94.4%). The Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) used to analyze the data. 

The study reached several results; the most important is a moderate approval 

of 60.9% by the sample members indicating that there is a shortage in a number of the 

specialties. The quality of the institutional performance of the supervisory staff at Al-

Shifa Medical Complex was in moderate degree at 61.3%. The areas of "numerical 

decrease in specialization, mixing of tasks" affect a higher percentage than the other 

fields in the dependent variable (quality of institutional performance) at 22.4%. There 

is a moderate inverse relationship between the obstacles of roles integration and the 

quality of institutional performance in the Ministry of Health with a correlation level 

of -0.592. There were no statistically significant differences at (α≤0.05) between the 

average of respondents' opinions on the obstacles of roles integration due to: (age 

variable, academic qualification, years of service, job title, place of work, scientific 

specialization, field of work) while, statistically significant differences were found 

between the average of the respondents' opinions on the quality of the institutional 

performance due to the variables: (years of service, scientific specialization, field of 

work.) 

The most important recommendations is Enhancing the practice of integration 

process within the Shifa Medical Complex among all departments and divisions. 

Raising the employee's awareness at Al-Shifa Medical Complex and at all levels of the 

importance of controlling the obstacles to the roles integration because of its positive 

effects on the quality of institutional performance. In addition, working to overcome 

the obstacles and solve problems related to the integration process and training the 

workers to overcome the problems they face at work because of the effects impeding 

roles integration. 
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 مقدمة: 
ض فراد الم امأعبممارة ع  أدألار يا  تبممادلهمما م  قبممل  يتعممد الحيمماة باسممممممممممممممي همما االااممماع

  له دألر في  ذا البيتال  ك  أبااء أل ت مد  اماك رح أسممممممممممممممرة ألربمة أسممممممممممممممرة  ففي البيمت التاحمد ؛التاحمد
حر  ي    ألكذلب م   الم امض م د  ااك تتسمممممممممض باألدألاروم   ذا البيت إلى  يا اماقلااألا وال ممممممممم ير

 ذا أل  نمممعها يرت  بياها تاسممميف ماكاملو لبلد م  خالل سممملطاو تالبلد الحرتمة المتاتدة تحر  ا
 على مظرما فإيا ويعملت  ك سممممممممم  ألاحد ألاحد فريف رأل  ااك     ؛ ألياعرس إلى م ا  أي عمل

أأل  ال ماعي العمل  ت الا ا   ذا إلى أأل مممملاها الاي األسممممباح م  م د الاااحة المؤسممممسمممماو
 العمل لم  فريف ألاحد.

سممممممماو  ذه المؤسممممممسمممممماو الاااحةو فهت شممممممرل  أحدألتكامل األدألار في العمل ال ماعي 
ألعادما يافامى  وكل ماه  في مرامه ألمتقعه التئيفيدا   بي  األفراد مها ي م  الااسيف ألالارابن ال
ر لدة على  ذه اإلدارةو ألكذلب األم الياته داخل إدارته سياعرس إي اب  كل فرد في ألااباته ألمسؤأل 

 ولة أليسرت اإلداراو مض بعنمها البع،و أل ذا كله سمي ل بالمؤسسة إلى تحقيف أ دافها برل سه
تكت  على  الو ألأ   حقف اإلداراو مهامها األسممممممممماسمممممممممية بشمممممممممرل مااو ألفع  ت فالمطلتح  اا  ت أ   

ا كله أل ذ وا  سمممممممير األ داف في طريقها ال مممممممحيوتاسممممممميف ألترابن دا   مض بقية اإلداراو لنمممممممم
 لاكاملألسممممميرت  على المؤسمممممسمممممة مهمة الحفا  على  ذا ا وم  الاكامل في األدألار اسمممممي لف ات  

في مربض  ألللبقاء وقيف أ دافها برل كفاءة ألفاعلية تذكرلنممممممممممممما  تح األالاااسممممممممممممف بي  إدارتها مع  
 .(2: 2059)سال و الا ا 

سممممممماسمممممممي في الماافسمممممممة بي  أ فال تدة عا مممممممرألالكفاءة ألالفعالية  ما م  ركا ز ال تدةو 
و له  باحقيف تسممم لمسمافيدي و االة الحايااااالسما ابة السممليمة ألالسمريعة ألالفع   أل    ؛المؤسمسماو
في تحسمممممي  مسممممماتة ال تدة ألالقيمة الاي رت  العمل على تطتير مسمممممامر ي و ألعلى  ذارلممممما  
 و أليلب بهدف االرتقاء بأدا ها ألتامية مهاراتها. للمسافيدييقدمها 

لكفاءة ا ألفعاليةو ألتعاي ألباألداء يا  إم ا  األ داف الااظيمية باسممممممممممما دا م المتارد برفاءة
 ماعلقة في إم ا  األ داف المرغتبةو ألقد ركزو تعظي  الااا ج باسا دا م أقل المتاردو أما الفعالية

ألتامماألل معظمهمما األداء م  ماظتر األمتر  والعممديممد م  الممدراسممممممممممممممماو على مفمما ي  األداء ألتقييمممه
ا يركز مممبمماال اممما م على المتاتداو ألال األفكممار ألال االباكممار إم   زالممداخليممة لك  يلممب الاقيي  ال يرك
 .(44 :2008وعايش) على األ داف ق يرة المدة
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األداء  مرألمة م  إطار في الشمممممماملة المؤسممممممسممممممية الاامية تحقيف األداء اتدة  دف إ   
 (.1: 2055)الداايو المسامر ألالاحسي  الاطتير إلى الهادف الماكاملو

العاملي  في القطاع ال مممحي ال ياامت  إلى فئة ألاحدة بل ياقسممم  العاملت  إلى     حيث إ
طاع الفايي  ألق وألقطاع الامري، وقطاع األطباء  اي تات ع ما بيألال والعديد م  الفئاو الم الفة

 (.9: 2050ألقطاع اإلداريي و مما يعرس  ترة م  رة ع  الم امض كرل )حمدألمةو 

ألفي  ذا البحث يسلن الباحث النتء على أ   معتقاو تكامل األدألار ألأثر ا على اتدة 
فاء الطبيو ألالى أي مسمماتة تؤثر  ذه األداء المؤسممسممي في أل ارة ال ممحة دراسممة حالة م مض الشمم

 المعتقاو على العمل داخل الم مضو ألسبل الا لز عليها بما ياتافف مض اتدة األداء.

 :مشكلة الدراسة
 دأح  تأل  والعمل في اكاملتابض مشممممممرلة الدراسمممممممة م  الحااة إلى معرفة أ   معتقاو ال

 لبشممممر العا م القطاع مؤسممممسمممماوأل  عا م بشممممرل المؤسممممسمممماو تتااه الاي ال ديدة القديمة المشمممماكل
 مشطةألاأل األعمال م  لديها الاي العامة ألالهيئاو ألالمؤسساو اإلداراو كثرة بسبز أليلب ؛خاص
 كفاءة برل فاأل دا لاحقيف الاكامل م  عالية دراة تاطلز ألالاي بياهاو فيما ألالماداخلة الكثيرة
 حة بقطاعاتها الم الفة.و ألخا ة الت اراو الاي تعابر سيادية مثل أل ارة ال ألفاعلية

ألتعمد ال مدمماو ال ممممممممممممممحيمة م  أأللى المدعا   النممممممممممممممرألرية للاامية البشممممممممممممممرية ألال دماو 
ي  ال دماو تقد باعابار أ    واالااماعية الاي تحرص الدألل على تبايها ألاإلمفاق عليها بسمممممممممممممم اء

الثرألة  ىال ممحية ألفراد الم امض يعاي اإلسممها م في تطتر ألتقد م الم امض م  خالل المحافظة عل
 .(9: 2059)الشهريو البشرية الاي تعد الركيزة األساسية للاامية

م  أ   الت اراو المتاتدة في قطاع غزة  أل ارة ال مممممحةو أليعابر م مض الشمممممفاء الطبي أل 
ا لعدد المتئفي  داخل الم مض ألال دماو الاي يقدمها أكبر المؤسممسمماو الاابعة لت ارة ال ممحة مظر  

عممد م  :م  أ مهمما وتعمممل على إلممممممممممممممعمماف عمليممة الاكمماممملعممدة اك معتقمماو  امم طاي و إال أ   اللمت 
المقسممممما م فر  حالة م  ألاتد األ والا  ممممم ممممماو م مقص العديد أللمممممت  الدألر لدة العاملي  أل 

الحا مممملة في قطاع غزةو أليعابر عد م الا لز  مزماة مظرا للا ايباو السممممياسممممية إدارية إشممممرالياو
لمدير ا: رأفت حمدألمة)الاي تحتل دأل  عملية الاكامل. على مشمممممرلة االمقسممممما م  ي أحد أ   العقباو

  م(.2051 يااير 8ش  يةو  مقابلة واإلداري ألالمالي
ألقد تبي  للباحث م  خالل عمله داخل م مض الشفاء الطبي ألاتد بع، المعتقاو الاي 

ألم  أ    ذه المعتقاو االمقسمممما م السممممياسممممي الحا ممممل في قطاع غزة  وتحتل دأل  عملية الاكامل
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ي ألبذلب يرت   ااك اتدة ف وا لمز عليمه يعابر أ   إحمدة الحلتل للت ممممممممممممممتل لعمليمة الاكاملألال
المؤسمممسمممي ألال دمة المقدمة لل مهتر برل كفاءة ألفعاليةو فالقطاع ال مممحي م  القطاعاو  ءاألدا

 المهمة في أي م امضو ألاليت م الدألل الماقدمة تعرف م  خالل الاقد م الطبي الحا ل فيها.

أ   المعتقاو الاي  إلىالبماحمث إلى أ ميمة تااألل  ذا المتلممممممممممممممتع للاعرف أل مذا مما دعما 
عملية تكامل األدألار بي  العاملي  بم مض الشفاء الطبي ألأثره على اتدة األداء المؤسسيو  تعتق 

 وم  خالل قياس اتدة األداء المؤسمسمي فيما ياعلف بأداء العاملي  في المسماشمفى ألالاكامل بياه 
  ذا الاكامل ألمما ممدة اسممممممممممممممافادة العاملي  ألالمتاطاي  م   ذا الاكاملو ألأ    وألأي  يتامد الاكماممل

   تساؤالو الدراسة الاي تامثل في إلى اإلاابة عيؤثر على اتدة األداء في العمل أ م الو أل تال  
 السؤال الر يسي الاالي:

اسة في وزارة الصحة در  المؤسسي جودة األداءوأثرها على  تكامل األدوار معوقات ما
 حالة مجمع الشفاء الطبي؟

 أليابثف ماه األسئلة الفرعية الاالية:

الاي تحتل دأل  ممارسة عملية الاكامل في م مض الشفاء تكامل األدألار معتقاو مساتة ما  .5
 الطبي؟

 ما مساتة اتدة األداء المؤسسي في م مض الشفاء الطبي؟ .2
مؤسمممممممممسمممممممممي في م مض الشمممممممممفاء  ل تتاد عالقة بي  معتقاو تكامل األدألار ألاتدة األداء ال .3

 الطبي؟
  ل يتاد أثر لمعتقاو تكامل األدألار على اتدة األداء المؤسسي في أل ارة ال حة؟ .9
 تكامل األدألاركل م  معتقاو فرألق بي  ماتسممممممممطاو اسمممممممما ابة المبحتثي  حتل  ل تتاد  .1

 العمرو المؤ ل العلميوعزة للما يراو الشممممم  مممممية ألالتئيفية: )اتدة األداء المؤسمممممسمممممي ت  أل 
 (؟اتاو ال دمةو المسمى التئيفيو مرا  العملو الا  ص العلميو م ال العملس

 :أهداف الدراسة
 تهدف الدراسة إلى تحقيف األ داف الاالية:

 .ألالاي تحتل دأل  عملية الاكامل لدة العاملي  واأكثر المعتقاو شيتع   إلىالاعرف  .5
 . أل ارة ال حة بيا  أثر معتقاو تكامل األدألار على اتدة األداء المؤسسي في .2
 معرفة مساتة اتدة األداء المؤسسي في م مض الشفاء الطبي. .3
 معرفة العالقة بي  معتقاو تكامل األدألار ألاتدة األداء المؤسسي في م مض الشفاء الطبي. .9
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الاعرف إلى الفرألق بي  ماتسمممممطاو اسممممما ابة المبحتثي  حتل تكامل األدألار ألعالقاه ب تدة  .1
العمرو المؤ ل العلميو سممممماتاو  يراو الشممممم  مممممية ألالتئيفية: )عزة للمااألداء المؤسمممممسمممممي ت  

 (.ال دمةو المسمى التئيفيو مرا  العملو الا  ص العلميو م ال العمل

  :الدراسةأهمية  

ألالااا ج الاي سممممممماقدمها ألالحقا ف الاي  وتكاسمممممممز الدراسمممممممة أ مياها م  أ مية متلمممممممتعها
يلها على . أليمر  تف ممممال ممممحةلية على أل ارة سمممماكشممممفها ألالاي سممممتف تعتد بالفا دة العلمية ألالعم

 الاحت الاالي:
 األهمية العلمية )النظرية(  :أواًل 
ي  األله ألالذي يامحتر حتل ركيزتت شممماف أ مية الدراسمممة الاظرية م  أ مية المتلمممتع الذي تاا .5

 .ألاتدة األداء المؤسسي وتكامل األدألار :ماي  أل ما 
 ألار بي  العاملي  في م مض الشفاء الطبي.العاا ر المهمة لاكامل األد إلىالاعرف  .2
  البدء بمشممرألع تكامل ألالممو بي  العاملي شممأمها ذه الدراسممة سمما رل بااا ج ألتت ممياو م   .3

 بم مض الشفاء الطبي.

 ثانيًا: األهمية العملية )التطبيقية(

بمعلتماو ألمهاراو ألمعارف في أل ارة ال ممممممحة ااع القرار قد تسمممممما   الدراسممممممة في تزأليد  مممممم   .5
كسبيل  يةال حأللمرألرة تطبيقه في المؤسمسة  ومتلمتع تكامل األدألارة ألتطبيقيةو في مظري

 .األداءمحت تحسي  اتدة 
 ساشرل الدراسة مقطة امطالق محت دراساو أخرة في  ذا الم ال. .2
المسمممممما مة في تطتير الم امض الفلسممممممطياي م  خالل تطتير مؤسممممممسمممممماته الحرتمية ألتطتير  .3

 الكادر البشري العامل لديها.
ياو أداء مسممممات  ع، المقارحاوقد تسممممه   ذه الدراسممممة في تشمممم يص مشممممرلة ألاقعية ألتقدي  ب .9

 أفنل.

 :متغيرات الدراسة
 المؤسسي لدة م مض الشفاء الطبي. اتدة األداءأليامثل في  الما ير الاابض: .5
 :(2059الشهريو ) تكامل األدألار المساقلةالما يراو  .2

 الدألر المهاي. غمت  -أ
 إمرامياو بيئة العمل. -ح
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 الاقص العددي في الا   او. -ل
 ال لن بي  المها م. -د
 ستء تت يض المتارد البشرية. -ه

اسمممممممممة ا در ألخ مممممممممت ممممممممم   ت  اخايار الما يراو المسمممممممماقلة بالراتع إلى األدبياو في الم ال
تقاو الاي أ   المع ه الما يراو المساقلةو أل ي بمازلةو ألبااء على يلب اخاار الباحث  ذالشمهري 

 ( يتلو العالقة بي   ذه الما يراو:5.5) رق  لو ألالشرلتحتل دأل  عملية الاكام

 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسة متغيرات بين العالقة (:1.1) رقم شكل
 (الباحث بتاسطة ارد) الم در:

 
 :فرضيات الدراسة

 (α ≤ 0.01مساتة داللة ) عاد تتاد عالقة ياو داللة إح ا ية الفرلمية الر يسية األأللى: .5
المؤسسي في أل ارة ال حةو أليافرع ماها الفرلياو اتدة األداء معتقاو تكامل األدألار أل بي  
 الاالية:
غمت  بي   (α ≤ 0.01عاد مسمممممممممماتة داللة ) تتاد عالقة ياو داللة إح مممممممممما ية .أ

 .المؤسسي في أل ارة ال حةاتدة األداء بي  أل  ألالدألر المهاي
إمرامياو بيئة بي   (α ≤ 0.01عاد مساتة داللة ) إح ا ية تتاد عالقة ياو داللة .ح

 .في أل ارة ال حة المؤسسي األداء اتدة ألبي  العمل

داء األ اتدة
 المؤسسي

 الدألر المهاي. غمت 

 إمرامياو بيئة العمل.

 لا   او.الاقص العددي في ا

 ال لن بي  المها م.

 ستء تت يض المتارد البشرية.
 

 الما ير المساقل

 الما ير الاابض
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الاقص بي   (α ≤ 0.01عاد مسممممممممممممماتة داللة ) تتاد عالقة ياو داللة إح ممممممممممممما ية .ل
 .المؤسسي في أل ارة ال حةاتدة األداء بي  أل  العددي في الا   او

ال لن بي  بي   (α ≤ 0.01عاد مسمممممماتة داللة ) ةتتاد عالقة ياو داللة إح مممممما ي .د
 .في أل ارة ال حة المؤسسي األداء اتدة ألبي  المها م

سممممتء تت يض بي   (α ≤ 0.01عاد مسمممماتة داللة ) ةتتاد عالقة ياو داللة إح مممما ي .ه
 .في أل ارة ال حة المؤسسي األداء اتدة ألبي  المتارد البشرية

لمعتقاو  (α ≤ 0.01عاد مسمممماتة داللة )ا ية الفرلممممية الثامية: يتاد تأثير يأل داللة إح مممم .2
 المؤسسي في أل ارة ال حة.اتدة األداء تكامل األدألار على مساتة 

في  (α ≤ 0.01عاد مسممممممممماتة داللة ) : تتاد فرألق ياو داللة إح ممممممممما يةالثالثةالفرلمممممممممية  .3
رو لعماعزة للما يراو الش  ية الاالية )ت   حتل معتقاو تكامل األدألار اسا اباو المبحتثي 

المؤ ل العلميو سمماتاو ال دمةو المسمممى التئيفيو مرا  العملو الا  ممص العلميو م ال 
 (.العمل

 في (α ≤ 0.01) داللة مسمممممماتة  عاد إح مممممما ية داللة ياو فرألق  تتادالفرلممممممية الرابعة:  .9
لمؤ ل العمرو ا) الاالية الشمممم  ممممية للما يراو عزة ت   األداء اتدة حتل المبحتثي  اسمممما اباو
 .(او ال دمةو المسمى التئيفيو مرا  العملو الا  ص العلميو م ال العملالعلميو سات 
 حدود الدارسة:

الحدألد المتلممتعية: تركز الدارسمممة على معتقاو تكامل األدألار بي  العاملي  في م مض  .5
 الشفاء الطبي ألأثر ا على اتدة األداء المؤسسي.

 ي.ة في م مض الشفاء الطبالحدألد البشرية: تساهدف الدارسة شاغلي التئا ا اإلشرافي .2
 قا ر تطبيف الدراسة على م مض الشفاء الطبيو في قطاع غزة.الحدألد المرامية: ا .3
  م.2058 – م 2051الحدألد الزمامية:  .9

 مصطلحات الدراسة:
 ي كل العتاملو ألالظرألف اإلدارية ألالاقاية ألالبشمممرية ألالمالية الاي تحتل دأل  تطبيف  معوقات:

 (. 8: 2059 والعملياو اإلدارية )ريحا

عبارة ع  األشمياء الاي تاعلف باألمتر البشرية أأل اإلدارية الاي تحتل التعريف االصططالحي: 
 دأل  أحداث عملية الاكامل داخل م مض الشفاء الطبي. 
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 التكامل:

رة ظبحيث تعطي م والاكامل  ت ال مض بي  األشمممممممممممياء لاكمل بعنمممممممممممها البع، :اللغوي التعريف 
 (798: 2004   التسينو شاملة ع  الشيء )المع

حالة مها ية م  الااسيف ألالاعاأل  ألالاآ ر بي  اإلداراو ألاألقسا م الم الفة بشرل  تكامل األدوار:
 .(2: 2059سال و) داخلي أأل خاراي بهدف تحقيف األ داف المشاركة برفاءة ألفاعلية

فاء في م مض الشممممممممممممم ت عبارة ع  الابادل ألالاعاأل  ألالااسممممممممممممميف بي  اإلداراو  التعريف اإلجرائي:
 الطبيو ليتفر للمسا دمي  رؤية متحدة ع  العمل.

 الجودة:
ال تدة عبمممارة ع  تراممممة حقيقيمممة الحايمممااممماو ألتتقعممماو العمالء بشمممممممممممممممممأ  المااج إلى 

ا لا ممممممي  المااج ألتقديمه إلى العميل بما يتافف ح اه ألتتقعاته و تكت  أسممممماسممممم  ةخ ممممما ص محدد
 .(2001: 3م طفىو)

 تة بمسممما خدمة تقدي  أأل لسممملعة الماظمة  ي عبارة ع  إماال :ل تدةا ا أ   ألعرفت أينممم  
 عمال هاو ألرغباو باحاياااو التفاء على خاللها م  قادرة تكت   ال تدة الماميزةو م  عال  

 مقاييس خالل م  يلب أليا  لديه و ألالسممممعادة الرلمممما ألتحقيف تتقعاته و مض يافف الذي بالشممممرل
 (.17: 2000عقيليو ) ال دمةإلماال السلعة أأل  ا  سلف متلتعة

تعابر ال تدة عبارة ع  الاحسمممممممي  المسمممممممامر في ال دمة المقدمةو مض متاكبة  التعريف اإلجرائي:
 الاطتر ألتلبية رغباو الزبا   على الدألا م بما ينم  له  تحقيف الرلا على ال دمة المقدمة له .

 األداء المؤسسي:
 الكفاءة ألتعاي وألفعالية برفاءة المتارد ا مباسمممممما د الااظيمية األ داف إم ا  :تاألداء  

 ركزو ألقد المرغتبة األ داف إم ا  في فااعلف الفعالية أما ودالمتار  أقل باسمما دا م الااا ج تعظي 
 األمتر ماظتر م  األداء معظمها ألتااألل وألتقييمه األداء مفا ي  على الدراسممممممممماو م  العديد
 إمما الاعل  ألال االباكار ألال المتاتداو ممت على اال اما م يركز ال الاقيي  يلب لك  الداخلية
 .(44: 2008عايشو )األمد  ق يرة األ داف على يركز

لمعايير  اعبارة ع  قدرة المؤسسة ألكفاءتها في تافيذ أ دافها االساراتي ية ألفق   :تاألداء  
 (.10: 2011ال تدة الشاملة )الداايو 
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بأمه سمممملتك ألئيفي  ادف ال يظهر األداء المؤسمممسمممي ( 48: 2006)الشممماطيو أليعرف 
تة أأل لمممم تط مابعة م  داخل الفرد فقنو أللكاه ماي ة تفاعل ألتتافف بي  القتة الداخلية ماي ة ق  

 للفرد ألالقتة ال اراية المحيطة به.

 ت الااتج الفعلي لل هتد المبذأللة م  قبل الفرد  :ألفي تعريف أخر ع  األداء المؤسممسممي
ألفي التقت  وو ألياأثر  ذا األداء بمقدار اسا الل الفرد لطاقاه ألامرامياتههالمتكلة إلي للقيا م بالمها م

 (.77: 2009بمقدار الرغبة لدة الفرد في األداء )الع لةو مفسه 
م مض الشممممممممفاء  عبارة ع  اسمممممممما دا م اميض المتارد داخل المؤسممممممممسممممممممي األداء التعريف اإلجرائي:

المتارد المادية يحقف م  خالل اسمممممممممما الل  أل ذا االسمممممممممما دا م والاكامل في العمللاحقيف  الطبي؛
 ألالبشرية.

 صعوبات الدراسة
 ألااهت الدراسة العديد م  ال عتباو خالل إعداد ا م  أ مها:     

 "  األداء  اتدةو تكامل األدألارمدرة المرااض ألاألدبياو الماعلقة بمحتري الدراسممممة الر يسممممي
 ".المؤسسي

 سمممممت  ياقعاملي  داخل الت ارة طياي ألألاتد حالة االمقسممما م السمممياسممممي في الم امض الفلسممم
 ابة الاي أثرو على اسمما الفلسممطياية للسملطةخر و ألآلحرتمة قطاع غزة إلى قسممي  قسمم 
 المبحتثي .

 الحرألح "اإلسمممممممممممممرا يلية" على محافظاو غزة ألما ي ممممممممممممماحبها م  إرباك ألت يير في ثار آ
 .و ألامقطاع مسامر في الكهرباءآلياو العمل

  العمل داخل م مضبسممممممممممبز طبيعة  ؛االسممممممممممابامة على أفراد العياة ممممممممممعتبة تت يض ألامض 
 .الشفاء الطبي
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 مقدمة:
ف م   مممذا الف ممممممممممممممممل  ت الاعرف على معتقممماو تكممماممممل األدألار ألاتدة األداء الهمممدإ  

ؤسممممممسممممممي ألمشممممممأة ألتطتر أل ارة ال ممممممحة ألم مض الشممممممفاء الطبيو ألتقدي  تعريف شممممممامل ألمحدد الم
و أليلمب م  خالل تحمدي المبادئ لمفهتمي معتقماو تكماممل األدألار ألاتدة األداء المؤسممممممممممممممسممممممممممممممي

لألسممممملتح ألالماهج العلمي لمعرفة معتقاو تكامل األدألار المتاهة ألالاي تعابر الباية األسممممماسمممممية 
 ألاتدة األداء المؤسسي.

لهمما الحممد م  اتدة األداء كممما يهممدف الف مممممممممممممممل إلى تحممديممد المعتقمماو الاي يمر  م  خال
دة هو ألالاعرف على مفهت م ال ت المؤسممممممسمممممميو ألالاعرف إلى أ مية الاكامل في العمل ألأبعاده ألأمتاع

 ا ألالعتامل المؤثرة على اتدة األداء المؤسسي.ألأبعاد  ألاألداء المؤسسي

الاعرف على أل ارة ال مممممحة ألمسممممماشمممممفى الشمممممفاء الطبي ألمراحل كما يهدف الف مممممل إلى 
 تطتر ا. 

مفهتمهمما ألأ مياهمما ألأ ممدافهمما أباممدأ الف مممممممممممممممل بمبحتث ياكل  ع  معتقمماو تكممامممل األدألار 
 ألأبعاد ا ألأمتاع الاكامل.

األداء المؤسمممممممممسمممممممممي ألالاعرف على المفا ي  اتدة ألتتسمممممممممن الف مممممممممل بمبحتث ياكل  ع  
اكل ألال مممعتباو قياس األداءو ألالعالقة بي  الاكامل ألال  مما ص ألالعتامل المؤثرة ألالمشمم ألاألبعاد

 ألاتدة األداء المؤسسي.

الف ل بمبحتث ياحدث ع  أل ارة ال حة ألمشأتها ألتطتر ا ألالاعرف على م مض ألأخاا  
 الث.الشفاء الطبي ألالاعرف على أقسامها الث
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   أهمية التكامل في العمل ثالثًا 
   أبعاد التكامل رابعًا 
  ًأنواع التكامل  خامسا 
  ًمعوقات التكامل سادسا 

  ًمبحث الملخص  سابعا 
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 تمهيد: :أوالً 
يمر العال  في  ذه اآلألمة بفارة تحتالو اقا ادية ألسياسية ألاااماعية كبرة تمثل تحدياو 

المؤسساو ستاء الحرتمية ماها أأل ال ا ةو األمر الذي أدة إلى ت يير اذري في  ل ميض
تل تحعدة الم االو ألاألمماط ألالمعايير الاي تحر  عمل  ذه المؤسساوو ألاعل  ااك معتقاو 

 ا لكبر ح مها ألعددمظر   ؛ا المؤسساو الحرتميةتكامل العمل داخل  ذه المؤسساو خ ت    دأل  
 م   ذه ال دماو.  المسافيدي

 عملية الاطتير المسامر على تبطئألمعتقاو الاكامل في العمل  ي أحد المشماكل الاي 
 م قطاع العاسمممممممممتاء كا   ذا العمل في القطاع العا م أأل القطاع ال اصو أللك  يبر  في ال والعمل

ما في أل ارة بسمممممممممممممبز كثرة ال دماو المقدمة ألعدد ال مهتر المسمممممممممممممافيد م   ذه ال دمةو ال سمممممممممممممي  
ها تعابر م  الت اراو السميادية ألاألسماسمية في أي دأللةو أليتاد فيها أمشممطة ألخدماو ألم   ؛ال محة

 .ةكثيرة تاطلز دراة عالية م  الاكامل لاحقيف أ داف الت ارة برل كفاءة ألفاعلية عالي

فإ  أي عمل مهاي ال ي لت م  بع، المعتقاو ألال عتباو الاي قد تفشله أحياما و  ؛لذلب
أأل تقلل م  اتدته في أحيا  أخرةو ألياطبف  ذا الرأي على العمل في م ال ال دماو ال حية 

 (.11: 2059بشرل عا مو ألفي تعاأل  ألتكامل فريف العمل ال حي بشرل خاص )الشهريو 

و أليلب م  الاكامل مممممممممل  ت تقدي  تعريف شمممممممممامل ألمحدد لمفهت م إ  الهدف م   ذا الف
كما يهدف  وألالاي تعابر الباية األساسية لألسلتح ألالماهج العلمي والمبادئ المتاهة خالل تحديد

عرفممة تطتير ما لمألمعرفمة أبعماد الاكماممل الاي ت   وأ ميمة الاكماممل في العمملالف ممممممممممممممل إلى تحمديمد 
معتقاو  أ  أل  المؤسممسممةو ألالاطرق إلى أمتاع الاكاملول على أداء الاأثيراو ال ا ممة لعملية الاكام

 تتااه الماظتمة ال حية.الاي  الاكامل

 :مفهوم التكاملثانيًا: 

ز أ  ماممه أ ازاؤه  لسممممممممممممممما  العرح في ل  ممم  معاى ك   ال الا ممما مو ألقيممل الا ممما م الممذي ت      )ابالك ممم 
م ل  في م(و أل 5441ماظترو  متال   شيء  ال المع   التسين معاى ك   : تم ت أازاؤه أأل  فاتهو أليقالك 

ماال   ( ك  ( الشممممممميء  أتم هك م ل  الشمممممممهر  ت   دألره فهت كاملو )ك م ل  م ل  و  ثبات فيه  مممممممفاو الكمالو )أك 
 ألالاكامل  ت ال مض بي  األشمممممياء لاكمل بعنمممممها البع، بحيث تعطي مظرة شممممماملة ع  الشممممميء

  (.148 مو ص2009)المع   التسينو 

عملية تحقيف الااسممممممممميف التثيف ألالمسمممممممممامر بي  اإلداراو  :فالاكامل  ت ؛طالحا  أما ا ممممممممم
 : مت(.2051)قامتس األعمالو ألالم متعاو ألاألمظمة الماعددة
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عبارة ع  حالة مها ية م  الااسيف ألالاعاأل  ألالاآ ر بي  اإلداراو ألاألقسا م  ت" : الاكاملأل 
ف المشمممممممممماركة برفاءة ألفاعلية" )سممممممممممال و الم الفة بشممممممممممرل داخلي أأل خاراي بهدف تحقيف األ دا

50:2059.) 

أل ت عبممارة ع  حممالممة م  تظممافر ال هتد للت ممممممممممممممتل إلى أق ممممممممممممممى ممما يمر  م  تحقيف 
تحدياو أأل  ممممممممممممممعتباو أأل  ألي األ مدافو أليلمب م  خالل إي ماد مقطمة لاللاقماء يرت  فيهما تفماد  

  . (51:2059)الشهريو  معتقاو

 تابضأل  ة ألمافمماعلممة ياو بممدايممة ألألسممممممممممممممن ألمهممايممةوالاكممامممل عبممارة ع  عمليممة مارابطمم    ألا
األسلتح العلمي الماظ  ألالم طن فال تا  بعشتا يةو كما ترتبن بأداء األدألار ستاء على المساتة 

 . (51:2059)الشهريو  الفردي أأل المساتة ال ماعي

الاكامل عبارة ع  عملية يا  م  خاللها تحقيف  أ   م  تعريفاو مسمممممممممماااج  مما سططططططبقو 
اعلية الف لاحقيف اأأل خاراي   اف بي  اإلداراو ألاألقسممممما م داخل المؤسمممممسمممممة سممممممتاء كا  داخلي  الااسمممممي
 العمل.في  المطلتبة ألالكفاءة

 :أهمية التكامل في العملثالثًا: 

تكم  أ ميممة الاكممامممل في العمممل خالل فه  العمماملي  داخممل الماظمممة أ ميممة الاكمماممملو ألممما 
   التااهممة بي  التئمما ايل ألاممهو ففيممه يا  تحسممممممممممممممتمممت على أكممم ي لممز للماظمممة م  فتا ممد إ   
ئاو مما يعتد بالافض على اميض الف ؛ألعمل تعاأل  بي   ذه التئا ا والداخلية ألاالت ممماالو بياها
 العاملة داخل الماظمة.

 (:21:2059سال و )أ مها عدة أليمر  تتليو أ مية الاكامل في مقاط 
اسممية الاي تاميز بها األمظمة المفاتحةو يعابر الاكامل في العمل ئا رة م  المظا ر األسمم .5

الاظا م يحاتي على م متعة م  األازاء المرملة لبعنمممممممممها البع، في إطار  خا مممممممممة أ   
 ااألمشمممممممطة الاي تقت م بأدا هاو ألت ز ة الاظا م إلى أازاء ما  ممممممم مممممممة ياطلز ربطها سمممممممتي  

 .بشرل ماكامل حاى ال يفقد الاظا م ألاتده المتحد
حس  التااهة بي  التئا ا الداخلية ألاالت االو ال يدة ألالااسيف تحقيف الاكامل الداخلي ي   .2

 .ألالاعاأل  

ة ر المرألمة الاي تكفل تلبية حاايألتتف ويعمل الاكامل على تقدي  خدمة سممممممممممممممريعة للمتاط  .3
ألقدرة على الاعامل مض القتاعد ألالاعليماو بشممممممممرل مااو دأل  اإلفراط في الاتغل  والمتاط 

 في أخذ ا برل حذافير ا.
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اها  ماظ  الحرارة" الذي يعمل على تسهيل  ذا الااسيف ألالاكامل "أشبه بم  ة المديري مهم .9
بي  اإلداراوو ألالاكيا مض الا ييراو ألالاعديالو الاي تعمل على االماقال محت األفنممممممممملو 
ألتحقيف الاتا   المطلتح الذي يرفل تدفف المعلتماو ألفهمها ألتفسمممير ا م  قبل المتئفي  

 بشرلها ال حيو.

لاأكد ألترسمميع عالقاو ماياة ل وللاكامل أ مية في  يادة الافاعل بي  اإلداراو في المؤسممسممة .1
 المعلتماو تادفف برفاءة ألفاعلية. م  أ   

الماظمماو الاي لمديهما مسمممممممممممممماتيماو ايمدة م  الاكمامل تاميز بال تدة العالية ألالاكلفة القليلة  .9
 ألاالت ال ال يد.

 

بض م  خالل الاميز الممذي تاميز فيممه الماظمممة الاي أ ميممة الاكممامممل تا أ    ويرى البططاحططث
ياعرس على األداء ألاتدة العمممل داخممل الماظمممةو م  خالل الافمماعممل  ث تاباى عمليممة الاكمماممملو 

تر و ألعليه تكت  الماظمة في تط رلمما المسممافيدي تحقيفبي  اإلداراو ألسممرعة إم ا  المعامالو 
 ر  أ مية الاكامل في الماظمة.أل اا تب ومسامر ألاتدة عالية في تقدي  ال دماو

 أبعاد التكامل:رابعًا: 
 اماك ثالثمة أبعماد ت  أللممممممممممممممعهما لمعرفمة الامأثيراو ال ما ممممممممممممممة لعمليمة الاكامل على أداء الماظمة 

 : (51:2059الشهريو )

تكامل ألئيفي: أل ت الاشممممممممماط المااظ  الما  مممممممممص الذي يحقف ماطلباو ال ماعةو م   .5
ي  ألالعالقمماو ال ممارايممة بياهمما ألب واو الممداخليممة فيهمماألتاظي  العالقمم وحيممث تحقيف أ ممدافهمما
 ال ماعاو األخرة.

تكامل تفاعلي: أل ت الاكامل بي  األشمممممممممممم اصو م  حيث الاأثير ألالاأثر ألعالقاو الحز  .2
 المابادلو ألكل ما يدل على تماسره .

عيممة أأل القتاعممد السمممممممممممممملتكيممة تكممامممل معيمماري: أل ت الاكممامممل فيممما ياعلف بممالمعممايير االااممما .3
 الاي تنبن سلتك األفراد في ال ماعة. تناهالمر 

 ية فقد يرتبن ب تامز شم  ؛ال يقا مر على العمل المؤسمسمي الاكامل أ    ويرى الباحث
ااامماعيمةو أأل بيئيمة مامثلمة في العماداو ألالاقماليد ألالقي  ألالمعايير االااماعية داخل أأل عقليمةو أأل 

كامل ففي الحياة محاال إلى الا ؛ل اليتميأي امه ال يقا ر على المؤسساو ألالعم ؛الم امض كرل
 بشاى أمتاعه.
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 أنواع التكامل:خامسًا: 
الاكممامممل عمليممة مسممممممممممممممامرة ال تاقطض م  بممدايممة العمليممة اإلداريممة ألحاى مهمماياهمماو ألفي كممل 

ممما ياطلممز  اامة إلى متع معي  م  الاكمماممل بمتامزمرحلمة م  مراحممل العمليممة اإلداريمة تمدعت الحمم
ألالااافس ألاال دألال أأل إحداث الاكامل  ااة ألالنممممرألرة إل الة الانممممارحعت الحالتلممممض أأل كلما د
 (. 2059:11أبت سلطا و )بي  اهاي  أأل أكثر 

 داخل الماظماو: متعا  لعملية الاكامللذلب  ااك 
 :التكامل الداخلي

حدة خ مممممما ص الاظا م المفات و حيث إماظمة تعد  أليحالة الاكامل الداخلي بالاسممممممبة 
لياكت  الكل الماكاملو فالاظا م  اآلخركل ازء م  الماظمة ال زء  يرمل أ   ري ه م  النمممممممممممرأل إم  

 الماكاملة مض بعنها.األازاء  ت عبارة ع  م متعة م  

 باالت اه ال مممحيو سممما رة تكت   يمر  لها أ  ال الماظمة أ    يعاي الداخلي الاكامل    إف
 أعاله كالل ة التاردة الاكامل  ذا زماومسممال تتفير ألفف الداخلية عاا ممر ا تاكامل ل  ما ألباا ها

 .إلع…ألاالت ال

مقاط  اسمممممما الل على قادرة تكت   أ  إلى بها تؤدي الداخلي للماظمة الاكامل عملية    إ
 خالل م و فيها النمممممممممعا مقاط معال ة على قادرة تكت   كذلب وألتعزيز ا فيها الداخلية القتة

 ثقافة بااء اال م  ألتامياها ألتطتير ا بها ا مألاال ام لحدألثها المؤدية على العاا مممممممر الاركيز
 .األسلتكي   افكري   ياتها إثباو في تساعد ا ألئيفية  تية ياو ت عل الماظمة اداخلي   ماكاملة

 ال اراي بي  الاكيا فيما ألالشممممتل بالاكميل الما مممفة الاكاملية الابادلية العالقاو أ   أل 
 ل     إ الماظمة الاي لثقافة األساس ح ر ألتنض مباشر بشرل تؤثر لها الداخلي ألالاكامل للثقافة
ألالهتية  ألالمرألمة ألاالسممممامرارية وبداعاإل :مثل ل  مممما  ممممها المتلدة ال ممممفاو بهذه ما ممممفة تك 
 .(515: 2001محمتدو)البقاء  الماظمة اساطاعت لما ألالحرية ألالتالء

  (Zhao et al., 2011, p.19) :يالخارجالتكامل 
بارة ع  عالقة ترابطية بي  المؤسسة ألم  له عالقة في عملها يعابر الاكامل ال اراي ع

ألالزبا  و أل ذه العالقة عبارة ع   مممممفقاو ألعقتد بي  الشممممممركاو يا  م  خاللها  والمرألدي  :مثل
 ممماض فرص سمممتقية تسمممافيد ماها على األمد البعيدو أل ذه الرألابن تعابر اسممماراتي ية ألم طن لها 

ألالعمل مض المتردي  ألالزبا   م   وماو ألالا طين المازام أليرت  يلب م  خالل مشممممماركة المعلت 
 ألتسهيل العملياو بشرل أكثر كفاءة ألفعالية. وأال حل المشرالو
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 وعملية تحقيف مساتياو عليا م  الاكامل ألالمحافظة عليها تعابر عملية معقدة لذلب فإ   
بي  التئا ا إلى الاكامل الداخلي  Barneyألتاطلمز م ممممممممممممممادر غير منمممممممممممممممتممةو لذلب ياظر 

مر  ه معقد ألياطلز قدراو فريدة الاي يبأم  ا أينمممممم   وألالاكامل ال اراي مض المسممممممافيدي  ألالمتردي 
عمل سلسلة الاتريد تمثل م ادر اساراتي ية داخلية ت تكت   عبة أأل مرلفة عاد تافيذ او ألا    أ   

لها أ  تكت   د  ي ية الب  على خلف الميزة الااافسية ألتحسي  أداء المؤسسةو أل ذه الم ادر االسارات
 (.52:2509سال و ) ياو قيمة عالية ألمادرة ألال يمر  تقليد ا أأل يرت  لها بديل

الت ممتل إلى الاكامل ألالعمل به م  خالل اال اما م بالاكامل  يرة الباحث أ    مما سططبق
   لياكت  اآلخرال زء مض الماظمممة في كممل ازء تكممامممل او أليلممب م  خالل ألال مماراي معمم   يالممداخل

الاكامل في المؤسممممسممممة سممممتاء كامت عامة أ م خا ممممةو ألربن عالقاو مض مؤسممممسمممماو أخرة تحقف 
  تكامل ال دمة المقدمة للزبت  م  خالل مشاركة المعلتماو ألالربن بياهما.

 معوقات التكامل:سادسًا: 
 المعتقاو ألدراسمممممممممممممماها ألطرق  إلىفي التقمت الحالي في قطاع غزة باتت حااااا للاعرف 

لل رألل م   ذه  ؛على أسس إدارية  حيحة لرألرة م  لرألرياو العمل اإلداري  الاعامل معها
ألالمؤسممممسمممماو الحرتمية بشممممرل خاصو  المعتقاوو الاي باتت تهدد العمل المؤسممممسممممي بشممممرل عا م

 أ مية كبرة بي  الت اراو العاملة في قطاع غزة.م  ما أل ارة ال حة لما لها سي  ال

 غموض الدور: .1
ملية ألالشمم  ممية العديد م  األدألارو ألالقيا م بهذه األدألار يحرمه يؤدي الفرد في حياته الع

فردية ألثاا ية ألاماعية تاظيميةو فيافاعل داخل الفرد القا   بدألر ما أ داف ألحاااو عدة مؤثراو 
ألرغباو مااتعة ألأحياما ماعارلمممةو ألفي حال تفاعل  ذا الفرد مض ر يسمممه أأل  ميله فسمممتف يؤدي 

ي عد م ف المامثلللدألر الذي ي ز أ  يقت م بهو أليظهر غمت  الدألر أل  ذا الافاعل إلى ستء فه  
عامدما ي الا ما ياتقعه الااظي  ع   األلممممممممممممممت  ألفه  المهما م الاي ي مز على المتئا القيما م بهم

 (.3: 2008الكالبيو)ما يؤديه عاالمتئا أأل 

ة طألغمت  الدألر ما  ت إال ماي ة للاقص في المعلتماو المطلتبة إلم ا  المها م المات 
ألايا ل  يعرف المتئا المها م التااز أداؤ او ألالمسمممممممممئتلياو ألال مممممممممالحياو  وبدألر ألئيفي معي 

  أداؤه في العملو فذلب سمممممي عله ياردد في ات اي القراراو اإلدارية أليل أ المعطاة لهو أأل كيا يقي  
 فإلى إحدة ال ياري  إما الراتع لر يسممممممممممه المباشممممممممممر في كل كبيرة أل مممممممممم يرة أأل الاعل  ع  طري

 (.32: 2059قاديلو)المحاأللة ألال طأ في اسا اباه لماطلباو الماظمة 
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 عتقاوفي أحد م افيرت  سممبب   وفهذا ي عل  ااك عد م فه  لدة المتئا للدألر الماتط به
ق سممير العملو ألكل  ذا يتلممو م  خالل عاا ممر غمت  تكامل األدألار داخل المؤسمسممة أليعت 

 (: 39: 2052الم ريو)الدألر كما يلي 

الاأكد م  ح   السممممملطة المماتحة م  قبل المسمممممئتلو ألعد م أللمممممت  أ داف ألخطن عد م 
المؤسمممسمممة بالاسمممبة للمتئا الذي يعمل بهاو ألعد م أللمممت  مدة  مممحة اسممما الل المتئا لتقت 
العمل بشمممممرل ايد بالاسمممممبة لهو ألعد م معرفة المتئا لمسمممممؤأللياتهو ألعد م معرفة المتئا لما  ت 

 لمتئا ألي تفسيراو ألالحة حتل ما ي ز عليه القيا م به.يعملو ألعد م تلقي ا ماتقض ماه أ   

عملية الاكامل داخل  لدألر المسممممممبز الر يسممممممي لاباطؤغمت  ا أ   يانممممممو  ومما سططططبق
ي بع، فعادما تاتفر  ذه العاا ر ف واالمساشفىو أليلب يعتد إلى العاا ر الاي ت  يكر ا سابق  
لسممممممير العمل ب ممممممترة مباشممممممرة أأل غير المتئفي  داخل م مض الشممممممفاء الطبي يرت   ااك عرقلة 

 مباشرة.

 بيئة العمل: .2
ال تسممماطيض أي ماظمة ت ا ل تأثير بيئة العمل سمممتاء الداخلية أأل ال اراية على الرلممما 

ة لديهاو بيئة العمل الداخليبالتئيفي للعاملي  ألعلى أدا ه  ألعماله و ألتسمممممممماطيض الماظمة الاحر  
 اراية المحيطة بهاو أللك  يمراها الحد م  تأثير بع،أللكاها ال تسممممممممممماطيض الاحر  في البيئة ال 

اشممممممممممممممممأة القيممما م ب مض أكبر قمممدر ممر  م  العتاممممل ال مممارايمممة المؤثرة عليهممماو لمممذا فعلى إدارة الم  
لو يلب بل الال مة لاحسي  بيئة العمدراساهاو ألم  ث  أللض الس  المعلتماو ع  البيئةو ألتحليلها أل 

ة العملو يقتد إلى اخاالل في قدرة الماظمة على متا ممممممممملة أ  إ مال الما يراو السممممممممما دة في بيئ
تاق عد م إمرامياها البقاء في األسمممممممم م  ث   أعمالهاو ألأمشممممممممطاها اإلمااايةو ألالاسممممممممتيقيةو ألالماليةو أل 

 (.35: 2009)المرمعو ألالماافسة مض غير ا م  الماظماو

قمماو على تلممب المعت  لحلتل للا لممزاال اممما م ببيئممة العممملو ألمحمماأللممة إي مماد ا فممإ    وألعليممه
ليها ع المشممممممممممممرالوو أأل على األقل الاقليل ماها قدر اإلمرا و يعد م  العتامل المهمة الاي بااء  أل 

أ  تتفير البيئة المااسممممممبة للعمل داخل المؤسممممممسمممممماو أل  ة المهاية للكادر بشممممممرل ايدوتا  الممارسمممممم
لب املة باال ممممممممحية سممممممممتف يسممممممممه  بشممممممممرل فعال في االسمممممممماقرار التئيفي للكتادر ال ممممممممحية الع

المؤسمساو ال حيةو مما يعاي تتفير ال ت ال حي لاطتير الذاو م  قبل أعناء فريف العملو 
ع  طريف االم راط في الدألراو الادريبية الما  ممممم مممممةو ألحنمممممتر الادألاو ألالمؤتمراو العلميةو 
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 ألاالطالع المدا   على كمل امديمد محين العممل بشممممممممممممممرمل عما م ألفي الا  ممممممممممممممص بشممممممممممممممرمل خاص
 (.84: 2059)الشهريو

 ألعد م الا لز على المعتقاو ألالمشرالو وأي تق ير في بيئة العمل بأ    لذا يمكن القول
الحا ممممملة بشمممممرل دألري سمممممي لف بيئة عمل غير مهايةو أليقتد الماظمة إلى عد م متا ممممملة العمل 

ألال يرت   ااك تطتير للذاو لدة المتئفي و لذلب ي ز اال اما م ببيئة العمل  وبالشمرل المطلتح
تق   البقاء في سالمرتقاء بأداء الماظمة أل على ما  ت اديد بشرل دألري لالالمتئفي  ألاطالع 
 العمل.

 سوء توزيع الموارد البشرية: .3
 على القدرة  ت الحديثةو الماظماو في الاااو األداء تحقيف ألسممممممممممممما ل أ   م  إ   
 كاء بأسممملتح لمتاردا م  الاتليفة  ذه ألادارة فيهاو ألالمادية البشمممرية للمرتماو ال يد االسمما دا م
 لهذه تايو ماهاو البشمممرية األخ مممت مم   المتارد  ذه اسمما دا م فكفاءة الم الفةو اتهعمليا في ألفعال

: 2052الحالو)م رااتها  اتدة ألتحسممممممممممي  ألالتقتو ال هد ألادخار الاكالياو تقليل الماظماو
333). 

 أ مية تحال فهي ماظمةو أي أداء اتدة على الحر  في امهم   امعيار   الكفاءة كامت ألايا
 ياو  ممممحية خدماو باقدي  مطالبة امه  أ اعابار على العمتميةو للمسمممماشممممفياو بالاسممممبة خا ممممة
 تماا  حيث امضولم ا أفراد  مممممممحة على للحفا  المااسمممممممبي و ألالمرا  التقت في عالية اتدة

  ذه يزتام كماو لها المتاهة المتارد محدألدية مض  ذا العاليةو بالاكلفة فيها ال ممممحية ال دماو
 عالقة لها الاية ال مممحي األخ مممت مممم   فيهاو العاملة البشمممرية الاركيبة ألتاتع باعدد المسممماشممممفياو

 مضأل  لعوإ...الامري، سممماعديم  أل   ويالممرلمممأل  كاألطباءو ألال مممحيةو الطبية بال دماو مباشمممرة
 يا  ما خالل م  البع،و بعنمممممممها مض ألتداخلها  ؤالء يمارسمممممممها الاي ألالمها م التئا ا تعقد
 المتارد اسممممممما دا م تقيي  متلمممممممتع إعطاء ياطلز يلب فكل يتميةو عالاية خدماو م  مهتقدي

 تسممميير ا على للقا مي  ياسممماى حاى كبرةو أ مية المسممماشمممفياو لهذه المااحة ال مممحية البشمممرية
 .(339: 2052)الحالو البشرية الكفاءة مؤشراو خالل م  اوتهعمليا كفاءة مدة معرفة

اؤدي م  خاللها الاشمممممممممممماط الذي تقت م بهو لالمتارد البشممممممممممممرية  أي ماظمة تحاال إلى    األ 
البشممممممممرية  دتقت م الماظمة باحديد احاياااتها م  أعداد ألمتعياو م الفة م  المتار  ألعليه ي ز أ   

م  األعداد المااسممممممبة م  العمالة يرفل القيا م باألمشممممممطة على خير ألاهو ألبأقل تكلفةو أما سممممممتء 
غير مااسممممبة في األعمال ألالتئا او ألألاتد أعداد غير مااسمممممبة   ذا الاحديد فيعاي ألاتد عمالة
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ا  و مما يؤدي في الاهاية إلى الطراح العملو أل يادة تكلفة العمالة عما ي ز أ  تكت  ماها أينم 
 : مت(.2051)أحمدو

  م  ممحي فعالامظأي لاطتير  م  المه  ألاتد االمتارد البشممرية في قطاع ال ممحة  ألا   
 ولةلا طية الشاملالما ف، ألالماتسمن الاي تسمعى لمؤسمسماو ياو الدخل في ا ألسمريض االسما ابة

المتارد البشممرية سممتاء كامت في شممرل مقص العاملي  ال ممحيي و ألسممتء تاد تحدياو تتااه أل اا ت
على محمل ال د قدرتها على خلف مظا م  ممممممممممممحي  أخذا ألالذي وتت يض أأل لممممممممممممعا أداء العاملي 

ما  ااز ع  أ مة المتارد البشرية في قطاع ال حةو ألمادر  على الرغ  م  أ  الكثير قد كو أل أفنل
التلممضو ألالمتارد البشممرية على مقارمة بسمميطة بي  ما  ت مطلتح   ذا لاحليل دراسمماوت  تطبيف 

  : مت(.2051وMcPake) م  العمالة ألبي  ما  ت معرأل  ماها داخل الماظمة
ألاتد عمالة غير  دي إلىؤ ي تت يض المتارد البشمممممممريةو سمممممممتء مما سمممممممبف أ    ويرى الباحث

و مما يؤدي في الاهاية إلى نا  مااسمبة في األعمال ألالتئا او ألألاتد أعداد غير مااسمبة ماها أي
 تحاال أي ماظمة إلى متارد بشممريةأل  وتكت   ا ي ز أ   الممطراح العملو أل يادة تكلفة العمالة عم  

د تقت م الماظمة با ديتؤدي م  خاللها الاشمممممممماط الذي تقت م بهو ألعليه ي ز أ   بشممممممممرل مااسممممممممز
ألحسمممممممممممم  تحديد الاتعياو ألاألعداد و احاياااتها م  أعداد ألمتعياو م الفة م  المتارد البشممممممممممممرية

  ة.المااسبة م  العمالة يرفل القيا م باألمشطة على خير ألاهو ألبأقل تكلف

 النقص العددي: .4
على  اافي في المؤسممسممةو ألالذي يؤثر سمملب  كالغير  ت بأمه العدد يق ممد بالاقص العددي 

 ال دمة المقدمة للمتاطاي و ماي ة  ذا الاقص ألالذي م  شأ  أ  يعيف سير العملية اإلماااية.

في المسممماشمممفياو الحرتمية ألال ا مممة ئا رة تبحث  لت مشمممرلة مقص الكتادر الطبيةما ا
ي ف الو حيث تقدر مسممممممممبة الاقص في المسمممممممماشممممممممفياو ال ا ممممممممة ألالحرتميةع  عالل اذري ألفع  

 ل  ير   ااك حل سريض ألحاس  مض قابلية  ذه الاسبة للازايد إ    (%90) إلى( %30) مب ماراواإل
في ئل ممت القطاع ال ممممممممممحي ماي ة الزيادة المطردة في عدد السمممممممممممرا و بل أخذو  ذه الظا رة 
تؤثر بشمرل سملبي ألمباشمر في  محة ألسمالمة المرلمىو ألسرعة تلقيه  للعاللو األمر الذي دفض 

ع  حلتل بديلة ت ابه  سمممممممممممماعاو االماظار الطتيلةو ألتحميه  م  العديد م  المرلممممممممممممى للبحث 
التقتع بي  يدي طبيز أر قاه سممماعاو الدألا م الطتيلةو ألدفعاه لممم تط العملو ألاخا مممار التقتو 

و إلى تشمممممممممممممم يص بع، األمرا  الاي قد تؤدي إلى رألتفماق  عدد المرلممممممممممممممى في غرفة االماظا
سمممممرااو العاديةو فازايد عدد المرلمممممى الذي  ها أمرا  عرلمممممية ألتعالج بالممنممممماعفاوو على أم  

 ميضاع  العالل السممممريض ألالدقيفو ألمرلممممى آخرأل  طرقتا  ا هتا إلى السممممفر خارل الدأللة بحث  ات
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األبتاح للعالل ألاالسمماشممفاءو عدا أبتاح العياداو ألالمسمماشممفياوو حرتمية كامت أأل خا ممةو ختفا  
ل طبيز أأل في اماظار الفحتص ألالاحاليم  تفاق  مشماكله  ال محيةو أللممياع التقت في اماظار 

: 2053العسليو) الطبية الاي تأخرو ماا  ها بالظهتر بسبز مقص أعداد فايي الم ابراو الطبية
 . مت(

ببنء ماي ة  ذا الاقص   الاقص العددي ي عل العملية اإلدارية تسممممممممممممير فإ مما سططططططططبق
اليتمية  البنء في المعاملةذا  عله  يبحثت  ع  بديل ي ابه   يعلى المتاطاي  أل  أليؤثر سمممممممممممممملب ا

ا في المسماشفياوو ألعليه فإ    تتفير العدد الكافي م  اميض الا   او ي عل العمليةخ مت م 
 م  ال دمة.  اإلماااية تسير كما  ت ماتقض م  المسافيدي

 الخلط بين المهام: .5
 أل مما أليعد اومتئفيه ألكفاءة ألخبرة متعية يعامد على فشمملها أأل مؤسممسممة أي م ا   إ

 المتئفي  أداء كفاءة على للحر  اإلدارة يد في مةهمال ألدألاوام   المؤسمممممسممممماو في تئا اال
ا ألالتئا ا و األمثل األداء إلى بها ي ل حاى بالتئيفة للقا   تف ميلي ا دليال   يعابر كما أمهو أينم 

ي ز  الذي الاحت على العمل ببيا  يها  الذي التئا ا أل ممما معايير بي  مفرق  ي ز أ  أل اا
 يركز التئيفة ألامما في عمله ياب ي ما يذكر ال الذي العمل إاراءاو دليل ألبي  عليهو يرت   أ 
 (.3: 2004)االسطلو األداء كيفية على

هاو ئلمممممممعا الاكامل بي  اإلداراو يؤدي إلى عرقلة سمممممممير العملية اإلدارية ألتبطي    كما أ
 (:33: 2059ل وسا) ا ا ق عملية الاكامل كما ير أل ااك بع، المعتقاو الاي تعت 

 ا  عد م ألاتد أمظمة عمل مراتبة ألماشمممممترة لدة اميض اإلداراو بحيث ترسممممم  لل ميض إطار  .5
للاكامل يساطيض االماقال م  مرحلة الاعاأل  إلى مرحلة االتحاد في اميض الم االو  ا  عام

 اإلدارية ألالفاية داخل الت ارة.
 غياح الت ا التئيفي ألعد م اعاماده بالشرل الاها ي.  .2
 اس  يحان  عملية الاكامل المعلتماتي ألالمعرفي داخل الت ارة. غياح .3
ألل  يا  الاطتير   م2001في عمما م  إعممدادهحيممث ت   وعممد م مرألمممة الهيرممل الااظيمي للت ارة .9

 عليه بما ياااسز مض الاتسض ألالاطتر اإلداري المتاتد.
المعرفي أل  ق الاكامل المعلتماتيتعت طري التط  السممياسممي ألالف ممل بي  ق  عد م االسمماقرار  .1

 بي  المحافظاو ال اتبية ألالشمالية.
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 :بعض معوقات التكامل في مجال الخدمات الصحية
 (:82: 2059)الشهريوأل ي كاآلتي:  و ااك معتقاو للاكامل في م ال ال دماو ال حية

عمممد م تعممماأل  بع، األطبممماء مض بممماقي أعنممممممممممممممممماء الفريف العمممملو أأل تهميش دألر تلمممب  .5
 م  قبل بع، األطباءو ما يؤدي إلى ماا ج غير مرلية.الا   او المهاية الم الفة 

المعا الادريز ألالاأ يل م  أ   المعتقاو  .2  الاي تعتق عملية الاكاملو فاالقا مار أينم 
على الماا ج الاظرية ألعد م الاطبيف في المؤسمممسممماو الطبية يؤدي إلى ألاتد عاملي  بال 

 خبرة حقيقية في الاعامل في ميادي  ال حة.
يمز مسممممممممممممممامر يتاكمز ئهتر الاقايماو الحديثة ألتطتر الاكاتلتايا الطبيةو عمد م ألاتد تمدر  .3

الذي ياعرس على عد م االسممممممممممممممافادة الاامة م  تلب الاقاياو الطبية الحديثة يعد يلب م  
 أ   المعتقاو الاي لها أثر كبير في العملية الطبية.

لممممممممعا  ا يظهر م  خاللا ألفاي   إداري  لممممممممعا اإلدارة ال ممممممممحية يمر  أ  يسممممممممبز خلال   .9
اإلشمممممممرافو ألالرقابةو ألالاقيي و ألغياح اإلح ممممممماءاو ألالمعلتماو الال مة للا طين ألات اي 

 القراراو.
لمممعا مشممماركة القطاع ال اص في الم ال ال مممحي بشمممرله ال مممحيو حيث كا  الفكر  .1

تتفير ال دماو األسمماسممية كال ممحة م  ألئا ا الدأللةو أللك  الازايد السممرامي  السمما د أ   
ألا دياد الحااة لل دماو ال مممممممحية أدة إلى ئهتر القطاع ال اصو  ألتاامي المسمممممممؤأللية

و ألال ي د م سمتة شريحة محدألدة أللذلب كا  مررر األلك   ذا الظهتر ت  بشمرل عشمتا يو 
ظمى فياعممذر عليه  الح ممممممممممممممتل على خممدممماو م  القممادري  على الممدفضو أممما ال ممالبيممة الع  

ة إلى تطبيف برمممامج الاممأمي  ألرغ  سممممممممممممممعي الت اراو في اآلألمممة األخير  والقطمماع ال مماص
الف تة ما  الت قا مةو أل ذا مما ي عل المسمممماشممممفياو الحرتمية  ال ممممحي الاعاألمي إال أ   

 تعامي م  الن ن ألاال دحا م الشديد م  قبل المرااعي  للح تل على خدماتها.
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 :ملخص المبحث
 لعملياوالاكامل يعد م  ا يانو م  خالل ما تطرق له الباحث في  ذا الف ل أ   

اإلدارية المطلتبة ألالمهمة في الماظمة لما له م  دألر في االرتقاء بالعمل ألاتدته م  الااحية 
 اإلدارية ألاإلماااية.

  داخل مشمممممماط مااظه بأم   هألبر و عملية الاكامل م  خالل تعريفها الذي يمر  تل ي مممممم
الل خلف بيئة عمل المؤسممممسممممة الذي ينممممم  سممممير العملية اإلدارية أليحقف أ داف الماظمة م  خ

في العمل م  خالل فه  العاملي  داخل الماظمة أ مية  يسمممممممممتد ا الاكاملو ألتكم  أ مية الاكامل
الاكمامملو ألمما ي لز للماظمة م  فتا د إ  تمت على أكمل ألاهو ففيه يا  تحسمممممممممممممم  التااهة بي  

لى اميض لافض عالتئا ا الداخلية ألاالت مماالو بياها ألعمل تعاأل  بي   ذه التئا ا مما يعتد با
 الفئاو العاملة داخل الماظمة.

ألالماظمة في إطار سعيها م  أال الاطتير ألالماافسة ألالاميز تحاال إلى إحياء عملية 
الاكامل المااسبة الاي تحقف أ دافها ألطمتحاتهاو ألياطلز تطبيف الاكامل ألت از المعتقاو تهيئة 

 ة. لقراراو م  خالل الاكامل بي  أفراد الماظمبيئة الماظمة للت تل إلى الحداثة في ات اي أل اض ا

ملية م  أ مية في الع اأبعاد ألأمتع الاكامل ألما لهمتطرق الباحث في  ذا المبحث إلى  كما
  تحقيف األ داف أي عمل إداري ال ي لت م  بع، المعتقاو الاي تحتل دأل     األ اإلداريةو 

ا ق عملية الاكامل ألالاي م  شأمهعت أللو الف ل بع، المعتقاو الاي تو أل الم طن لها سلف ا
احية العمل م  م ق و الاي تعت عرقلة سير العملية اإلدارية في المؤسسةو ألعر  بع، المعتقا

 المؤسساو ال حية. 
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 تمهيد:
ماي ة لثترة المعرفة ألتكاتلتايا المعلتماو ألالعتلمة ألغير ا م  الاطتراو ألالاحدياو الاي 

تعمل  ذه الماظماو على تباي مداخل  م  أ    د  ألااهمت الماظمماو في اآلألممة األخيرةو كما  ال ب  
ألداء ة األمفمما ي  إداريممة ماطترة لمتااهممة  ممذه الاحممديمماوو ألم   ممذه المفمما ي  الحممديثممة مفهت م اتد

أ   مسمممبباو الا ا  المؤسمممسممميو الاي تؤثر بشمممرل مباشمممر في م ا   المؤسمممسمممي الذي يشمممرل أحد  
 دافها بلتغ أ  لعاملي و مما يسهل على المؤسسةالماظماو كمفهت م إداري حديث في تحسي  أداء ا

 الماشتدة. 

ه م  ليأ   ما يميز كل مؤسمممممممسمممممممة  ت األداء الذي يقدمه األفراد فيها ألما يارتز ع أللعل  
ماا ج تعتد بالافض له ألإلدارته ألللماظمة الاي يعمل فيهاو أل اا تبر  الماافسمة بي  األفراد في تقدي  
كل ماه  األدألار المطلتبة ماه  برفاءة ألفاعليةو ألالسمممممممممممممعي المسمممممممممممممامر لاحقيف األداء يأل ال تدة 

لى اتدة األداء برمممافمممة ز عمممما الاركيالعممماليمممةو لمممذا ل  يعمممد المطلتح م  األفراد تقمممدي  أي أداء إم  
 (.25: 2059)سال ومعاييره 

 اتدة األداء المؤسممممممممممممسممممممممممممي الشممممممممممممامل برل معاييره ألمؤشممممممممممممراته يرتكز على الا طين إ   
 االسمممماراتي ي في بااء أسمممماس سمممملي  أل مممملز لكل مرتماته المامثلة با طين السممممياسمممماوو ألالاظ و

بما  ةاإلمراماو البشمممرية ألالماديألتطتير الهياكلو ألت طين العملياوو ألاسممماثمار المتاردو ألتطتير 
 مؤسمممممممممممممسممممممممممممميالقدرة على إاراء تحليل تاظيمي  يحقف أ داف المؤسممممممممممممسمممممممممممممة الاعليميةو أليايو لها

 (.1: 2055الداايو)

 واتدة األداء المؤسسيإ  الهدف م   ذا الف ل  ت تقدي  تعريف شامل ألمحدد لمفهت م 
و مياألسماسمية لألسلتح ألالماهج العلألالاي تعابر الباية  والمبادئ المتاهة أليلب م  خالل تحديد

ألمعرفة مزايا ال تدة ألمعتقاو  أ داف ال تدة ألمباد ها في العملكما يهدف الف ممممممممممل إلى تحديد 
تطبيقهاو ألاالماقال إلى األداء المؤسممسممي ألتحديد مفهتمه ألتحديد أ داف األداء المؤسممسممي ألأبعاده 

ء ألالمشاكل ألال عتباو الاي تتااه ألمعرفة قياس األدا وألالاطرق إلى خ ا ص األداء المؤسسي
 ألفي طرق تحسي  األداء المؤسسي. واألداء المؤسسي
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 الجودة :المطلب األول
  المفهوم.   
  .أهداف الجودة وفوائدها 
  مبادئ إدارة الجودة. 
  مزايا تطبيق الجودة في المؤسسات. 
  معوقات تطبيق إدارة الجودة في المؤسسات. 
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 تمهيد: 
ألالماظماو العاملة على خدمة البشمممر يعابر الفا مممل بالمؤسممسممماو  ءي  ذا العال  المليف

ي تلبي الا ال تدةبياه   ت اتدة ال دمة المقدمة للمسمافيدي و أللعل أ   ما يميز كل مؤسسة  ت 
فسممة بي  و أل اا تبر  الماااهد كبير ألماتا ممل م  قبل أفراد المؤسممسممةيارتز أل ذا األفراد رغباو 
ال تدة  ألالت ممتل إلى ألتطتير ا ها ال تدةو ألالسممعي المسممامر لاحقيقال دمةفي تقدي   اوالمؤسممسمم
 .العالية

ألبهذا م د أ  ال تدة مفهت م قدي  يشمممممامل على كل معامي اإلتقا  ألاإلحسممممما  في العملو 
قا م اإلسمممممال م باأسممممميسمممممه ألترسمممممي ه بي  الااس حاى يرت  أممتياا  يحاذة بهو ألم  ث  قا م ال رح 

اليابا  بعد يلب بدراسمماه ألمرااعاه حاى تت ممملتا إلى ال تدة بمفهتمها األألسممض ألاألشممممل  ألتحديدا  
إلى ما يسمممممممممممممى بإدارة ال تدة الشمممممممممممماملةو ألليس غريبا  أ  يطلف بع، العلماء على القر  التاحد 
ألالعشممري  بأمه ع ممر ال تدةو ألمها باتت شمميئا  أسمماسمميا  في شمماى الم االو ال ممااعية ألالا ارية 

 (.93: 2059)سال و ية ألالاعليمية ألال دماتية ألغير ارية ألالاربت ألالعسر

و أليلب م  اتدة  ت تقدي  تعريف شممممممممممممممامل ألمحدد لمفهت م  المبحثا  الهدف م   ذا أل 
كما يهدف  والمبادئ المتاهة ألالاي تعابر الباية األسماسمية لألسلتح ألالماهج العلمي خالل تحديد

فة مزايا ال تدة ألمعتقاو تطبيف إدارة ألمعر  ا في العملأ داف ال تدة ألمباد هالف مممممل إلى تحديد 
  .ال تدة في المؤسساو
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 :الجودةأواًل: 
 المفهوم اللغوي للجودة:

( أل ت أ   د  ت  تعاي كلمة ال تدة في الل ة )ا   ل  ا ( أي على أل  )ف ع  أي  ؛يرت  الشمممممميء ايد 
ا أي  ممممممممممار ايد   ؛دةاو ألتعاي كلمة )اتد( مقي، الرديءو ألااد الشمممممممممميء اتدة ألات ا را ع  حسمممممممممما  
 (.20: 2052القيفو)

ااد ال  أفال تدة تعاي اإلتقا و أليلب بااء  على أ  ال تدة م  أااد أي أحسمممم و فيقال ف
ا ما م فهي ماي ة اال ا وفال  أتى بال يد الافتق ألاإلبداع على أ    أي أحسمممممممممممممم و كما تعاي أينمممممممممممممم 

 (.23: 2004بدرو)بالكيا ألليس بالك  

 :مفهوم الجودة اصطالًحا
تعابر ال تدة تحقيف رغباو ألماطلباو المسمممممافيدو بل ألت األ  او أل ي تالفي العيتح ماذ 

 (.20: 2059عت  ألآخرأل و)المراحل األأللى للعملية بما يرلي المسافيد 

بمعاا ا العا م  ي إماال الماظمة لسمممملعة أأل تقدي  خدمة بمسمممماتة عال  م  الاميزو تكت  
و ألرغبماو عمال همما بممالشممممممممممممممرمل المذي يافف مض تتقعمماته و قمادرة م  خاللهما على التفماء بمماحايممااما
دي  إلماال أأل تقيلب م  خالل مقاييس متلمممممممتعة سممممممملف ا ألتحقيف الرلممممممما ألالسمممممممعادة لديه و أليا  

 (.18و ص2000عقيليو)ال دمة ألاي اد الاميز فيهما 

ألبهذا م د أ  ال تدة مفهت م قدي  يشمممممامل على كل معامي اإلتقا  ألاإلحسممممما  في العملو 
ل رح ذة بهو ألم  ث  قا م احاي   اممتيا  أاإلسمممممال م باأسممممميسمممممه ألترسمممممي ه بي  الااس حاى يرت  قا م 

ا اليابا  بعد يلب بدراسمماه ألمرااعاه حاى تت ممملتا إلى ال تدة بمفهتمها األألسممض ألاألشممممل  ألتحديد 
 اء على القر  الحاديأ  يطلف بع، العلمارة ال تدة الشممممممممماملةو ألليس غريب ا إلى ما يسممممممممممى بإد

ارية في شمماى الم االو ال ممااعية ألالا ا أسمماسممي   أمه ع ممر ال تدةو ألمها باتت شمميئ اشممري  بألالع
 (.22: 2059سال و )ألالعسررية ألالاربتية ألالاعليمية ألال دماتية ألغير ا 

كما يابلتر مفهت م إدارة ال تدة فيما يابعه المسمممممئتلت  ع  سمممممير المؤسمممممسمممممة م  أسممممماليز 
عملياو الا طين ألالااظي  ألالاافيذ ألالااسيف ألالماابعةو أليلب إدارية ألأمشطة ألممارساو في إطار 

البيالألي )ألالمحممممافظممممة على مسمممممممممممممماتة ال تدة  وا لاظ  تقتد إلى الاحسممممممممممممممي  الممممدا   لألداءألفقمممم  
 (.52: 2001ألآخرأل و

أليلمب بمقمارممة األداء الفعلي للمااج أأل ال مدمممة  وفمال تدة تاعلف بماظتر العميمل ألتتقعماتمه
يمر  الحر  م  خالل ماظتر العميل ب تدة  لذاة م   مذا المااج أأل ال دمة مض الاتقعماو المرات 
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يلمب المااج أأل ال مدممةو فمإيا كا  المااج أأل ال دمة تحقف تتقعاو العميل فإمه قد أمر   ةأأل رداء
 (.90: 5448السقافو)تحقيف منمت  ال تدة 

يالقت  كل ما العمالء  مسممممممممممما لص بأ  ال تدة  ي عبارة ع  الاأكد م  أ    مما سطططططططبق
السممممملعة أأل ال دمة المقدمة تاااسمممممز مض احاياااو  يطلبه ب تدة عالية ألتكلفة معقتلةو ألالاأكد أ   

 الزبا   ألبااء عالقاو طيبة معه . 
شمممممم ص  كل    ا  تقدي  تعريف دقيف لل تدة حيث إه م  ال ممممممعتبة بمرأم   ويرى الباحث

يف أ  ال تدة  ي عبمممارة ع  الاطتير لممه مفهتمممه ال مماص لل تدةو ألمسمممممممممممممماااج م   ممذه الاعممار 
ألالاحسممي  المسممامر ألتلبية لح او ألتتقعاو العميل المعقتلةو أليفه  كثيرا  م  الااس ال تدة بأمها 

 ي الاتعية ال يدة أأل ال امة األ ليةو أليق د بها الكيا عرس الك  الذي يعاي العدد.اتع

 أهداف الجودة وفوائدها:ثانيًا: 
تطبيف برمامج ال تدة في المؤسمممممممممسممممممممماو  ت تطتير ال تدة  الهدف األسممممممممماسمممممممممي م  إ   

ألاإلقالل م  التقمممت ألال همممد النمممممممممممممممما ض  وللماا ممماو ألال مممدمممماو مض إحرا  ت في، في الاكممماليا
   .ال دمة المقدمة للعمالء ألكسز رلالاحسي  

اديدة في العال  ال ممممممااعي الماقد م تسممممممعى إلى ادارة ال تدة الشمممممماملة  ي حركة إدارية أل 
 : : مت(2053حتيجو )الاالية  داف تحقيف األ

 ممراة.ألالاركيز المااا ي على إرلا ه بأعلى دراة  وتحقيف ماطلباو العميل .5
إمداد العاملي  بالاظ  ألاإلاراءاو ألالاتايهاو الاي تنممممممممممممم  له  حسمممممممممممم  سممممممممممممير العمل  .2

  المطلتبة.بالكفاءة 
  إماااية.تحفيز العاملي  على أداء العمل بطريقة أسهل ألأكثر  .3
 .الاميز م  خالل بااء عاا ر الميزة الااافسية تحقيف .9
 رفض مساتة اتدة كل م  السلض ألال دماو المطلتبة.  .1
تدألر حتله غالبية األمتر في  ااق بشمممممممممممرل ي عل عا مممممممممممر الاكاليا محتر  ترشممممممممممميد االتف .9

 الماظمة. 
 رفض كفاءة األداء ألمعدالته بما ياعرس على تقليل الاالا ألت في، فاراو الاتقا.  .1
 . للتقت الال  م إلم ا  األعمات في، ا .8

يرت   اممماك الازا م م  قبمممل إدارة الماظممممة بمبمممدأ  أللكي تاحقف  مممذه األ مممداف ي مممز أ   
ظمة ألدراسمممة ألتحليل األمو  ل ميض أفراد الماظمةشمممامال   أل ذا األمر ياطلز تدريبا   وال تدة تحسمممي 
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ل( المسمممممممماهلب )العمي ألاالسمممممممماماع إلى والم الفة في الماظمة بهدف تحسممممممممي  ال تدة للاظا م كرل
ربن  األي ز أينممممم   ولاحقيف رلممممما المسممممماهلب ب مممممفة مسمممممامرةألاعادة ت ممممممي  السممممملعة أأل ال دمة 

لى أللاحسممممممي  ال تدة عو  ممممممم  مظا م للمرافآو لاشمممممم يض تحسممممممي  األداءبحيث ي   والمرافأة باألداء
 . : مت(2053حتيجو )الحتافز الماظمة يشاركت  في مظا م كل العاملي  في  أساس أ   

 :(99: 5448السقافو) وهناك فوائد عديدة لتطبيق الجودة في المؤسسة منها

  يادة الكفاءة بزيادة الاعاأل  بي  اإلداراو ألتش يض العمل ال ماعي. .5
 إي اد ثقافة تركز بقتة على العمالء. .2
 تحسي  متعية الم رااو. .3
ى أ مممم ر حاى لتعلي  اإلدارة ألالعاملي  كيفية تحديد ألترتيز ألتحليل المشمممماكل ألت ز اها إ .9

 يمر  السيطرة عليها.
 تدريز المتئفي  على أسلتح تطتير العملياو. .1

 مبادئ إدارة الجودة:ثالثًا: 
تقت م مبممادئ إدارة ال تدة على م متعممة م  المبممادئ اإلداريممة الاي تركز على تحسممممممممممممممي  

 (:542: 2053عمارةو)ال تدةو أليمر  تل يص  ذه المبادئ على الاحت الاالي 
ث ة بي  العاملي  في المؤسممسممةو حيأل ذا ياطلز ترسمميع ثقافة ال تد جودة:نشططر ثقافة ال .5

ت يير المبادئ ألالقي  ألالمعاقداو الااظيمية السا دة بي  أفراد المؤسسة التاحدة ي عله      إ
 ياامت  إلى ثقافة تاظيمية اديدة.

ل تدة الشممممماملة م  أ   مبادئ إدارة اإ  التزام اإلدارة العليا بمبدأ تحسطططين إدارة الجودة:  .2
ه في ئل غياح  ذا الدع  ألم   ؛ ت مبدأ قيا م إدارة المؤسمممممممممسمممممممممة باافيذ ألدع  إدارة ال تدة

ت مممبو ال تدة م رد شمممعارو ألكذلب م  النمممرألري إدراك اإلدارة العليا ألالعاملي  بها لما 
 ساحققه عملية الاطبيف م  حيث الارشيد أل يادة األربا .

ا طين المسامر لاحسي  اتدة ألمتعية ال دماو المقدمة م  ال د  الب   التحسطين المسطتمر: .3
بشمممممممرل يسممممممماعد اإلدارة على تطبيف مفهت م إدارة ال تدة الشممممممماملةو ألالعمل على أل مممممممتل 

 اإلدارة إلى أ دافها.
رلمممممما ال مهتر  ت الهدف األسمممممماسممممممي ألي ماظمة سممممممتاء في  إ    التركيز على العميل: .9

مممد على مممدة قامماعاهمما ألادراكهمما أل ميممة القطمماع العمما م أأل ال مماصو ألم مما  الماظممماو يعا
تقمدي  ال مدمماو أأل الماا ماو برفماءة ألفعالية عاليةو حيث تقتد رغباو العميل مظا م إدارة 
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ال  مممممممممممما ص الاي يرغز بها العمالء ماذ  إلىال تدة الشمممممممممممماملة بالماظمةو فيا  الاعرف 
 مرحلة الا مي  ألحاى خدماو ما بعد البيض.

ياطلز م ا  إدارة ال تدة الشمممممممممماملة اال اما م بازأليد  الجودة:تدريب العاملين على إدارة  .5
األفراد العماملي  بمالمهماراو ألالقمدراو الال ممة لاطبيقها ألم احهاو أليمر  أ  يا ذ الادريز 

م  أ مها الادألاو ألألرشمممماو العملو ألللادريز مرامة مهمة في إم ا  عملية عدة  أشمممراال  
 تطبيف إدارة ال تدة.

 

 

 

 

 
 

 
  الجودة إدارة مبادئ (2.1) رقم شكل

 الم در: اردو بتاسطة الباحث.

فلسمممممفة المؤسمممممسمممممة في االسمممممامرار في العمل ألاخرااه  :يق مممممد بمبادئ ال تدة مما سطططبق
بالشممممرل المطلتح ألالاحسممممي  المسممممامر عليهو ألاشممممراك أفراد العمل في إدارة ال تدة للت ممممتل إلى 

 المية ألأسمماليز إدارية ماظمة ألتآ ر  ألخلف مااخ تاظيمي يتئا مقاييس ألمؤشممراو ع وأفنممل أداء
 في سبيل تحقيف رسالة المؤسسة. اكبير  

 مزايا تطبيق الجودة في المؤسسات:رابعًا: 
يابلتر مفهت م ال تدة فيما يابعه المسئتلت  ع  سير المؤسسة م  أساليز إدارية ألأمشطة 

ا لاظ  تقتد فق  يلب أل عةو أل ألالاافيذ ألالااسيف ألالمااب ألممارساو في إطار عملياو الا طين ألالااظي 
إلى الاحسي  الدا   لألداء ألالمحافظة على الطراد مساتة ال تدةو أللقد ئهر مفهت م ال تدة أألل 

  م تطبيقه سمممممتف يؤدي إلى مزايا كثيرة لعل   ما ئهر في إطار ال مممممااعة ألاالقا مممممادو ألتأكد أ   
 (:53: 2001يو)البيالأل  أ مها

 عاماد عليه. يادة ثقة العمالء في المااج ألاال .5

مبادئ 
إدارة 
 ال تدة

 الاحسي  المسامر

 الاركيز على العميل

 مشر ثقافة المؤسسة

الازا م اإلدارة العليا 
 بمبدأ تحسي  ال تدة

تدريز العاملي  
 على إدارة ال تدة



 اإلطار النظري للدارسة                                            الفصل الثاني         
 

32 
 

ام فا  عدد الشممممممممممممراألة ألالاعامل مض المقد م ماها بسممممممممممممرعة ألات اي إاراءاو فعالة لماض  .2
 تكرار ا.

 أللض مظا م لنما  ال تدة لحيا ة ثقة العمالء ألالمساهلكي . .3
 تحس  تكاليا إماال التحدة أل يادة إماااية القيمة المنافة. .9
 سعر بيض المااج.  يادة ح   اإلماال مض ام فا  تكلفاه ألامرامية  يادة .1

 الجودة:فوائد تطبيق إدارة 
 اسمممممممممما دا م مبادئ ألمفا ي  إدارية معياة ال يمر  أ    أ   : مت( 2051أليرة إسممممممممممماعيل )

ألتطبيف  واسا دا م  ذه المبادئ فتا د معياةيا ترتز على تطبيف إيحظى با اما م اإلدارة العليا إال 
 ا د الاالية: مفهت م إدارة ال تدة الشاملة يؤدي إلى تحقيف الفت 

 الماا ة.تحسي  متعية ال دماو ألالسلض  .5
 األداء.رفض مساتة  .2
 الاش يل.ت في، تكاليا  .3
 ألأساليز العمل.العمل على تحسي  ألتطتير إاراءاو  .9
 العاملي . يادة ألالء  .1
 .ألاالسامرار يادة قدرة الماظماو على البقاء  .9

مؤسسة ألي عل ال ومسامر األداء بشرلتطبيف ال تدة م  شأمه تحسي   أ    ويرى الباحث 
أليرت   ااك قبتل م   وفي ال دارة م  ماحية إم ا  األ داف بالتقت المحدد ألتكلفة أقل

 ت اه ال دمة المقدمة له .  المسافيدي

 :معوقات تطبيق إدارة الجودة في المؤسساتخامسًا: 
في  ةأثااء تطبيف مفا ي  ألأساليز ال تد في  ااك بع، المعتقاو الاي تتااه المؤسمسمة

المؤسسةو ألالاي يمر  الا لز عليها م  خالل الا لز على  ذه المعتقاو باإلدارة ال يدة ألالرقابة 
 .(20: 2059عت  ألآخرأل و) المسامرة ألمتاكبة الاطتر الحا ل في عال  المؤسساو الحديثة

 اعل  أألال  ت لهمممذه اإلدارة أ    د  عمممد م الازا م اإلدارة العليممما باطبيف برممممامج إدارة ال تدةو ألال بممم   .5
ألمظا م مرافآو يدع   ذا البرمامجو ألم  ث   د  يرل تاظيميتا  خطتاو  ذا البرمامج ث  ت  

 يرت  لديها الرغبة في تكريس الم ادر ألال هتد الال مة لاطبيف  ذا البرمامج.
الاركيز على أسمممممماليز معياة في إدارة ال تدة ألليس على الاظا م كرلو ألال يتاد أسمممممملتح  .2

ا هتحقيف ال تدة العاليةو بل ي ز الاظر إلى إدارة ال تدة على أم   ألاحد ينمممممممممممم  تطبيقه
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ا مظا م ماكامل م  سمممممممممممممي  ال تدة  ت عملية تح و ألعلى أ   األازاء الم الفة المارابطة مع 
 فقن. ألليس أسلتب ا

 عد م الح ممتل على مشمماركة المتئفي  في برمامج إدارة ال تدة الشمماملةو فم  النممرألري  .3
 أفراد المؤسسة ألالازامه  المسامر ألمسئتلياه  ت ا ه. مشاركة اميضإلم ا   ذا البرمامج 

بع، المؤسمممسممماو تح مممل على الازا م اإلدارة ألالمتئفي  محت برمامج إدارة ال تدة ألتقت م  .9
نو مما يلي يلممب يحمدث م  امامبهما فق بامدريمز  ؤالء المتئفي  على البرممامجو ألتعاقمد أ   

ابيا ت تحتيممل  ممذا الاممدريممز إلى حيز التاقضو مثممل أل  ممما تكت  ال طتة الالحقممة مهمممة اممد 
 إي اد مشاريض تحسي  ال تدة ألمظا م االقاراحاو.

تركز المؤسممممسمممممة على تباي طرق ألأسممممماليز إدارة ال تدة الاي ال تاتافف مض مظا م إماااها  .1
ألمتئفيهاو عادما تقت م المؤسمسمة باسماعمال أسماليز غير مااسمبة ال يؤدي يلب إلى فشممل 

 أللك  يؤدي إلى  عزعة الثقة باظا م إدارة ال تدة كله. و ذا األسلتح فحسز
أل ي على  وعدةعزة إلى مقاط : مت( أ  معتقاو تطبيف ال تدة ت  2059ألترة الحياري )

 الاحت الاالي:

 ف، اإلداراو للا يير ألمقاألماها لهو مض حر ها على الامسب بامن إداري معي . ر  .5
 دة في الم اشأة. ع ز اإلدارة العليا ع  تقدي  الدع  لفريف ال ت  .2
ة للادريز ألالاأ يل على تطبيقاو ال تدة ألأدألاتها.  .3  حااة العاملي  الماس 
 تقدي  اإلدارة العليا لمبرراو غير م قاعة لاأكيد عد م ألاتد لرألرة لاطبيف ال تدة.  .9
اقاااع اإلدارة العليا بمثالي ة أدا ها الذي تمارسمممممممهو ألقدرتها على تحقيف رلممممممما العمالء م   .1

  ها الحالي. خالل أدا
 االفاقار إلدارة ال تدة ألأقسامها في الماشأة.  .9
 عد م المشاركة بي  أفراد الماظمة في ات اي القراراو.  .1

ا ما ياعر  إلى بع، تحقيف مفهت م ال تدة في المؤسممممممممممممممسمممممممممممممماو غالب   أ    ويرى البطاحطث
مفهت م  يالمعتقماو الاي تحتل دأل  تطبيف مفهت م ال تدةو أل مذه المعتقماو تامحتر حتل عمد م تبا

ال تدة لمدة بع، العماملي و ألغمت  مدة أ مية عتا د ال تدة على اإلدارة يراض سممممممممممممممببها إلى 
يلز م تمدريمز ألتمأ يممل العماملي  على مفهت م ال تدة  لمذاشممممممممممممممراك العماملي  في ات ماي القراراوو إعمد م 
 ألكيا يا  االسافادة م  تطبيف ال تدة على المدة القريز ألالبعيد. وألأدألاته
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   داء المؤسسي:مفهوم األ
األداء الفردي ألأداء التحداو  خالل م  العمل اإلداري مح ممممممممممممملة األداء المؤسمممممممممممممسمممممممممممممي 

تبر  أ مية أل  تأثيراو البيئة االااماعية ألاالقا ممممممادية ألالثقافية عليهماو إلىباإللممممممافة  والااظيمية
هو  أبعاده ألخ ا  إلىمفهت م األداء المؤسسي ألالاعرف  إلىاألداء المؤسمسي م  خالل الاعرف 

ت رل ع  مطاق إدارة الماظمة ي ز قياس األداء المؤسسي  مؤثرة في األداء لتاتد عتامل األمظر  
و ألمعرفة المشمممممماكل ألال ممممممعتباو الاي تتااه قياس األداء تء الاأثيراو ال اراية ألالداخليةفي لمممممم

 ألالاطرق إلى خطتاو تحسي  األداء.

 أل ذا م  ماطلف األداء يمثل ويحظى مفهت م األداء بأ مية كبرة في تسمميير المؤسممسمماوأل 
دفها ا في تحقيف  الدافض األساسي لتاتد أي مؤسسة م  عدمهو كما يعابر العامل األكثر إسهام  

  الر يسي ألالبقاء ألاالسامرارية.
مفا ي  األسمممممممممممممماسممممممممممممممية للمديري  في اميض يعد األداء م  الم مممممممممممممطلحاو ال ذابة ألم  ال

م رامماو  ممذا األداء قممد تكت  ياو آثممار  و أل   أمتاع الماظممماو ميض المسمممممممممممممماتيمماو الااظيميممة ألل
لممممارة بأربا  الماظمةو أأل قد تكت  األسمممماس في بقا ها ألتعزيز قدرتها الااافسمممميةو أليمر  تعريف 

ه عبارة ع  دالة للامثيل الاااوو فاا ير أم  بألتعاي: الا ا و ( performance)األداء اإلم ليزية 
  فيهمماو كممما أ  األداء  ت فعممل يعبر ع  م متعممة م   ممذه الممدالممة با ير الماظممماو أأل العمماملي

 (.33: 2001)بتمدي و المراحل ألالعملياو ألليس الااي ة الاي تظهر في ألقت م  الزم 
بقاء لينممم  لها ال لمؤسممسممة على تحقيف األ داف الماشممتدة ت قدرة ابأم ه أليعرف األداء 

: 2051يو)كحيل حين الذي تعمل فيهألاالسمممامرارية مض األخذ بعي  االعابار م الا ما يراو الم
28.) 

يسممما د م م مممطلو األداء على مطاق ألاسمممض في ميدا  فاألداء مفهت م ألاسمممض االسممماعمالو أل 
ر    م  إعطاء حمر  م متعمة م  المعايير المال مة للقياس الاي ت  بمأمم ه: "إدارة األعممالو أليعرف 
م   ذا الماطلف عبارة ع  ماي ة و فاألداء طةو ألالااا ج ألعلى آثار الماشممممممممممأة"قيمي على األمشمممممممممم

العممل المرتبطمة بممالفعماليمة ألالكفمماءة؛ لمذلمب ت الا مفمما ي  األداء بماخاالف اسمممممممممممممما ممدامهما م  قبممل 
األفراد ألال ماعاوو فعلى مساتة الماظمة يعاي اإلماااية ألالقدرة على الماافسةو أما على مساتة 

ألال ممارايممةو حيممث ياتقا األداء على المتئا فيعاي مممدة إدراكممه لمامماخ العمممل ألبيئاممه الممداخليممة 
  (. 81: 2059اإلدراكو ألمدة اخاالفه م  متئا آلخر)الدامتكو
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الم رااو ألاأل داف الاي تسممممممممممعى الماظمة إلى  :أليعرف األداء في المؤسممممممممممسمممممممممماو بأمه
ه مفهت م يربن بي  أألاممه الاشممممممممممممممماط ألبي  األ ممداف الاي تحقيقهمما ع  طريف العمماملي  فيهمماو أي أممم  

و إلى تحقيقها ع  طريف مها م ألألااباو يقت م بها المتئفت  في تلب الماظماو تسممممممممممعى الماظما
(Kuvass, 2006: 504). 

لر يسي فهت يعابر المحتر ا وا بالاسبة للمؤسساو بشرل عا مكما يعابر األداء مفهت م مهم  
 ا أللكاهاري  ا اخايالذي تا ز حتله اهتد المؤسساوو فاحسي  أداء المؤسساو ألتطتير ا ليس أمر  

 (.29: 2051)كحيليو ا لبقاء ألاسامرارية المؤسسةا لرألري  أ بو شرط  

ألقد عرف بارست  ألآخرأل  األداء المؤسسي بأمه قدرة المؤسسة على اسا دا م متارد ا برفاءةو    
 (.Peterson, et al, 2003, 1ألاماال م رااو ماااغمة مض أ دافها ألمااسبة لمسا دميها )

ظمة الماكاملة لااتج أعمال الماظمة في لممتء تفاعلها مض  ت الما :أما األداء المؤسممسممي
 (: 91: 2008)عايشو أل ت يشامل على األبعاد الاالية وعاا ر بيئاها الداخلية ألال اراية

 أداء األفراد في ألحدته  الااظيمية. .5
 أداء التحداو الااظيمية في إطار السياساو العامة للماظمة. .2
 قا اديةو االااماعيةو الثقافية.أداء المؤسسة في إطار البيئاو: اال .3

األداء المؤسمممممممممممسمممممممممممي مح ممممممممممملة لكل م  األداء الفردي ألأداء التحداو الااظيمية  كما أ   
باإللافة إلى تأثيراو البيئاو: االااماعيةو االقا اديةو الثقافية عليهماو ألمظرا  إلى ألاتد عتامل 

 ى أدا ها.خاراية كبيرة ت رل م  مطاق إدارة الماظمة تاعرس بالنرألرة عل

 ال يزال م  ذا المتلمممممتع  فإ   اظماو ألعلى الرغ  م  أ مية األداء ألاال اما م به في الم
او ألتشممممعب ا و سممممتاء فيما ياعلف بالاعريفو أأل العاا ممممر الاي يانممممماها أكثر المتلممممتعاو غمتلمممم 

 تعريفاو الباحثي  لألداء. ومفهت م األداءو لذا فقد تعدد

 أبعاد األداء المؤسسي:
الماكامل لاشممممماط أعمال المؤسمممممسمممممة في لمممممتء تفاعلها مض  ال هد   اء المؤسمممممسمممممياألد يعد

 (:33: 2051)كحيليو عاا ر بيئاها الداخلية ألال اراية أل ي كاآلتي
 : البعد التنظيمي لدأداءأواًل 

يق ممممد باألداء الااظيمي الطرق ألالكيفياو الاي تعامد ا المؤسممممسممممة في الم ال الااظيمي 
سمميري المؤسممسممة معايير يا  على أسمماسممها قياس فعالية ث  يرت  لدة م   ألم  وب ية تحقيف أ دافها

اإلاراءاو الااظيميمة المعاممدة ياو الطبيعمة االاامماعيمة ألاالقا مممممممممممممماديمةو أل مذا يعاي أممه بإمرا  
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خر ماتج ع  المعايير االااماعية ألاالقا مممادية ي الا ت مممل إلى مسممماتة فعالية آ المؤسمممسمممة أ   
الااظيميةو إيا مساااج مما سبف الفعالية الااظيمية تلعز دألرا  اما في  ع  ياك الماعلف بالفعالية

دراك ال مممممممممممممعتباو الااظيمية في التقت المال   م  خالل حيث تايو للمؤسمممممممممممممسمممممممممممممة إ ءتقي  األدا
 يا  إدراكها م  خالل تأثيراتها االقا ادية. مظا ر ا األألل قبل أ   

 ثانًيا: البعد االقتصادي لدأداء

اس االقا ممممممممممادي في اسمممممممممما دا م الاحليل الماليو حيث يا  االعاماد على تامثل أدألاو قي
كذا م  سممم الو ألدفاتر المؤسمممسمممةو أل  مقاييس الربحية بأمتاعها الم الفة ألالاسمممز الماليةو امطالقا  

 القتا   ألالاقارير الاي تعد ا.

 ا: البعد البيئي لدأداءثالثً 

 طتير بيئاها.حيث يركز على المسا مة الفعالة للمؤسسة في تامية ألت

 رابعًا: البعد االجتماعي لدأداء: 

يشير البعد االااماعي لألداء على مدة تحقيف الرلا عاد أفراد المؤسسة على اخاالف 
 أل  مساتة رلا العاملي  يعابر مؤشرا على ألفاء األفراد لمؤسساه . ؛مساتياته 

لى ع ة قد ياأثر سممملب اداء الكلي للمؤسمممسممماأل ألتا لى أ مية ألدألر  ذا ال امز في كت  أ   
المدة البعيد إيا اقا مرو على تحقيف ال امز االقا اديو ألأ ملت ال امز االااماعي لمتارد ا 

مدة تال  م في المؤسسة ترتبن ب رألاتد الاسميي البشمريةو فكما  ت معرألف في أدبياو الاسميير أ   
اماعي ية معابرة للمااخ االالذا يا مممو بإعطاء أ م ؛الفعالية االقا مممادية مض الفعالية االااماعية

 السا د داخل المؤسسةو أي لكل ما له بطبيعة العالقاو االااماعية داخل المؤسسة.

 م  شمأمه تحسممي  األداء بشمرل مسممامر أبعاد األداء ألالعمل فيهاتطبيف  أ    ويرى الباحث
حية ماي عل المؤسمممممسمممممة في ال مممممدارة م   فعالية في العمل المؤسمممممسممممميو لذاأليرت   ااك كفاءة أل 

 ت اه ال دمة المقدمة له .  أليرت   ااك قبتل م  المسافيدي وإم ا  األ داف
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 خصائص األداء المؤسسي:
 ياسمممممممممممم  األداء المؤسممممممممممممسممممممممممممي بم متعة م  ال  مممممممممممما ص الاي يمر  إي ا  ا في اآلتي

 (:22: 2002)العدلتميو

تثري  ح الايالمحافظة على ثباو العمل ألاسمممممممممامراره م  خالل ال براو الاراكمية ألالا ار  .5
بحيث ال تاأثر المؤسمممسمممة ب ياح أأل  والمؤسمممسمممةو ألتترث  ذه ال براو م  ايل إلى ايل

 ت يير القياداو.
االعاماد على اماعية األداء ألالمشمممممممماركة في ات اي القرار م  قبل الم ا ممممممممي  ألال براء  .2

 إلدارة المؤسسةو ألينم  العمل المؤسسي عد م تفرد ر يس المؤسسة باإلدارة ألالقرار.
تباع السمممياسمممماو ألالمالي للمؤسمممسممممةو أليلب م  خالل ا المحافظة على االسممماقرار اإلداري  .3

 ألالاظ  ألالقتامي  المعامدة.
األفراد العاملي  في المؤسممممممسممممممة محت تطتير المؤسممممممسممممممة في إطار  اميضاسمممممماثمار اهتد  .9

و ألمشممممممممماركة اماعية في تحقيف األ دافو ألاخايار وألالمممممممممو م  التااباو ألالمسمممممممممؤألليا
و للمؤسمممسمممة على مسممماتة ال دما ااظرياو اإلدارية الاي تحقف تفتق  ليز ألالأفنمممل األسممما
 الاي تقدمها.

الاركيز على العا مر البشممري ألتامياه ألتأ يله باسممامرار ألاسمماقطاح أفنممل الكفاءاو م   .1
 خالل سياسة ماطترة تعامد ا المؤسسة في الاتئيا.

او ألخ ا ص ت عله األداء المؤسمسمي يا ا بمتا ف ( أ   59: 2053أليرة الدااي )
 ا ألأ    ذه ال  ا ص على الاحت الاالي: مميز  عمال  

 القا د بات اي القراراو الم يرية للمؤسسة. دينم  عد م تفر  .5
 يدع  المؤسسة بأفنل المتارد البشريةو م  خالل حس  االماقاء ث  الاأ يل ألالاطتير. .2
 اتدة ال دماو.الاركيز على اتدة األساليز ألالاظرياو اإلدارية بما ياعرس على  .3
 إي اد القياداو البديلةو ألاتاحة الم ال للماميزي  لممارسة تقدمه  في التئا ا العليا.  .9

ألدألر ا المؤثر في العتا د الااظيميةو األداء المؤسمممسمممي  مدة أ مية ونسطططتنتم مما سطططبق
ة في قألالاي يمامد تمأثير ا إلى مظ  ات اي القراراو ألالهياكل الااظيمية في لممممممممممممممتء ما يلزمها م  د

 الا تر ألالاابؤ في ئل بيئاو تاس  بال مت  ألعد م الاأكد.

 

 



 اإلطار النظري للدارسة                                            الفصل الثاني         
 

39 
 

 العوامل المؤثرة في األداء:
ياممأثر األداء بشممممممممممممممرممل كبير بمماالت مما مماوو حيممث تؤثر ات مما مماو األفراد محت العمممل على 

 هو او فالفرد الذي يريد اإلم ا  يحز عمله أليرغز في البقاء بهو ألم  ث  ياحس  أد مساتة أدا ه
ا ز يزداد إم مما هو ألالفرد غير الألم  ث  ا بعممد يت مو على العمممل يتممم   خبرتممهو أليزداد إقبممالممه ألتزداد

يرغمز في االماقمال م  العمل أليا ف، مسمممممممممممممماتة أدا هو ألال يأبه بالعملو ألال يقبل عليهو فأ مية 
كت  ات اه ت االت ا او تكم  في تأثير ا المباشممممممر على سمممممملتكياو األفراد ألت ممممممرفاته و حيث إ   

نمممممممممممممماد للعممملو يممدفض الفرد إلى محمماأللممة االماقممال ماممه إلى عمممل آخرو مض تممدمي الرأل  المعاتيممة م
ألام فا  مسمممممممماتة األداءو مما يؤدي إلى ام فا  الكفاءة اإلمااايةو بياما تكتي  ات اه مسممممممممامد 
للعمل يعاي ارتفاع الرأل  المعاتيةو أل يادة معدالو الرلممممممممما التئيفي ألحز البقاء بالعملو أل يادة 

عممدالو التالء ألاالماممماءو ألاالااهمماد لاطتير القممدراو ألالمهمماراو بممما ي ممد م العممملو مممما يؤدي إلى م
 (.81: 2059)الدامتكو تحسي  مساتة األداءو ألارتفاع الكفاء اإلماااية

 أل ااك العديد م  العتامل الاي تحدد مساتة أداء الفرد للمها م المتكلة إليه ماها: 

 .قدرة الفرد على أداء مهامه .5
 مقدار ال هتد المبذأللة. .2
 مساتة الدع  الذي تتفره الماظمة. .3

ألتأخذ العالقة بي   ذه العتامل ألمسماتة األداء شمرل معادلة ألفف ال ي ة الاالية: األداء 
= القدرة * ال هد* الدع  أل رذا يرت  مسممممماتة األداء الفردي أفنمممممل كلما ا دادو اتدة العتامل 

 (.2059)القهتايو يادمى إيا غاح أحد ا أأل ام فنت اتدته هالثالثة المؤثرة فيه في حي  أم  
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ا  ااك م متعة م  العتامل المؤثرة على أداء المؤسممممممممممسممممممممممةو ألتمثل  ذه العتامل ألأينمممممممممم  
م امعة قتة دافعة كبيرة تحدد المسار االساراتي ي للمؤسسةو ألتعابر دراسة  ذه العتامل ألتحليلها 

داء المؤسمممممممسممممممميو ألتاركز  ذه العتامل في الكلمة لمممممممرألري لاحقيف ماه ية سمممممممليمة في تقتي  األ
 ,Political, Economic, Sociocultural, Technological) ألتعاي(و PESTELالم ا ممممممممممممممرة )

Environmental, Legal Factors): 
 العناصر التفصيلية العامل م

 ألاتد سياساو حاكمة ألعمال المؤسسة. العامل السياسي  .5
 أللة.طبيعة الاظا م السياسي في الد

 مة السياساو مض أعمال المؤسسة.مدة مالء
 المااخ السياسي العا م ألأثره على المؤسسة.

2.  
العامل 
 االقا ادي

 المتارد االقا ادية للمؤسسة.
االقا اد المحلي ألاإلقليمي ألالعالمي ألآثاره على 

 المؤسسة.

 مساتة األخالق ألالقي  ألالسلتك العا م.
 .طبيعة العالقاو اإلمسامية ألالم امعية

3.  
العامل 
 االااماعي

 م الو ألقنايا ألحاااو المؤسسة ألالم امض.
 تتاهاو الم امض ألممن حياته ألطبيعة سرامه.

 مساتة األخالق ألالقي  ألالسلتك العا م.
 طبيعة العالقاو اإلمسامية ألالم امعية.

9.  
العامل 
 الاكاتلتاي

 مدة المتاكبة للاقد م الاقاي.
 نل.أفمدة اال اما م في تتئيا الاقاية لحياة 

 أثر الاقاية على أداء المؤسسة.
 مدة تتفر الاقاية الحديثة في الستق.

 العامل البيئي  .1
 طبيعة المااخ ألالبيئة الداخلية للمؤسسة.
 المتقض ال  رافي ألاالساراتي ي للمؤسسة.

 متعية السياساو ألالقي  ألالمعايير للمؤسسة.
 الم ال الذي تاحرك فيه المؤسسة.

 العامل القامتمي  .9
 تد دساتر ياظ  شؤأل  الدأللة ألالم امض.ألا

 الحقتق المدمية للمتاطاي .
 أللت  الاشريعاو ألالقتامي .
 المحاك  ألاساقاللية القناء.

 المؤسسي أداء على المؤثرة العوامل (:3.1) رقم شكل
 (131: 2112المصدر: )سويدان والعدلوني،                           

 

المؤثرة على األداء المؤسمممسمممي تامحتر بي  عتامل إدارية  لعتاملا أ   مسممماااج  مما سططبق
تحدث داخل المؤسممممممممسممممممممة ألعتامل بيئية خاراية الاي م  شممممممممأمها أ  تؤثر على األداء كالظرألف 
االقا مادية ألااللمطراح السياسي كما  ت حا ل لدياا في قطاع غزةو ألعتامل تاعلف بالمتئا 

على األداءو ألت از  ذه العتامل ي عل األداء عد م االخايار ال يد للمتئا قد يؤثر  مفسممممممممممممممه أ   
 ماطتر بشرل مسامر أليرت   ااك سرعة في الت تل إلى األ داف المرستمة.
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 قياس األداء المؤسسي:
م ا  أي مؤسمممممممممسمممممممممة م  عدمه ماتقا على مدة قدرتها في تحقيف غاياتها ألأ دفها  إ   
ا الل حددةو ألالعمل على تتفير ألاسممأل ي العملية الاي تاطلز أللممض اسمماراتي ية م والاي سممطرتها

كمممل اإلمرممماميممماو الماتفرة م  أامممل تافيمممذ ممما في ئمممل الما يراو البيئيمممة المممداخليمممة أأل ال مممارايمممة 
للمؤسممسممةو ألتعابر عملية قياس األداء في المؤسممسممة المرحلة األخيرة م  مراحل العملية اإلداريةو 

د ألترتبن أسمممممممممماسمممممممممما بمدة ح ممممممممممر ألتحدي ها تعبر ع  الااي ة الاها ية خالل فارة معياةأليلب ألم  
 (.12: 2051)كحيليو اإلم ا  ألما أل لت إليه المؤسسة م  تحقيف أل دافها

يث تحقيف فتا د كثيره للماظمة ح ه يؤدي إلىتامثل أ مية قياس األداء المؤسممممممممسممممممممي بأم  أل 
ركز على ما ا أليو كمها تتفر آلية معياة لرفض الاقارير حتل أداء برمامج العمل إلى اإلدارة العليام  إ

حث الماظماو على تتفير التقت ألالمتارد ألالطاقاو لاحقيف األ دافو أليقت م على ي ز إم ا ه ألي
إعطاء تتلمميحاو حتل الاافيذ للبرمامج ألتكليا  ذه البرمامجو ألال يمر  أ  يرت   االب تحسممي  

القياس     إ بشمممرل بااء محت حل المشممماكلو حيث القياس يشممم ض على الاتاه      دأل  قياسو فإم
 يتفر بياماو حقيقية ملمتسة يمر  االساااد عليها في ات اي قراراو سليمة حتل عملياو الماظمة

 (.31: 2051)كحيليو

قيمممماس األداء يممممزألد ما ممممذي القممممراراو فممممي الماظمممممة بمعلتممممماو عمممم   أ    يططططرى الباحططططث
و ألأللممممممض أداء العممممماملي و ألالحرممممم  علمممممى مممممممدة إسمممممها م العممممماملي  فمممممي تحقيممممممف أ مممممداف الماظممممممة

ممممم والسياسممممماو ألالقمممممراراو ألتقيمممممي  فعلياهممممما بل الرقمممممي ألكمممممل  مممممذا ي مممممز فمممممي  مممممالو المؤسسمممممة ألس 
 بها إلى العالمية.
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 مشاكل وصعوبات قياس األداء المؤسسي:

إيا كا  م  السممممممممهل قياس أداء م مممممممماض أأل مشممممممممرألع خاصو فم  ال ممممممممعز قياس أداء 
أللى إلى بع، ال ممممعتباو الاي يلب يراض بالدراة األ مشممممرألع عا م أأل مؤسممممسممممة حرتميةو أللعل  

 (.90: 2051)البلتيو ترتبن بطبيعة العمل الحرتمي مفسه

ماظمة إلى ال ممممممممعتباو الاي لها عالقة بطبيعة العملو  تراض  ممممممممعتبة قياس أداء أيأل 
 : (12: 2008)عايشو ألمترد  اا أ   تلب المشاكل ألال عتباو

 طبيعة ال دمة المقدمة. .5
 و.تعدد ألتعار  األ داف ألاألأللتيا .2
 غياح الاحديد الدقيف للمها م. .3
 الرألتي  في العمل. .9
 ال عتباو المرتبطة بعا ر العمل.  .1
 قياس األداء المنلل. .9

 :األداء تحسين
يقة و أليمر  تعريفها بأمها طر داء باكاتلتايا األداء اإلمسمممممممممممماميعملية تحسممممممممممممي  األ تعابر

ماظمة تبدأ بمقارمة  ماظمة ألشممممماملة لعالل المشممممماكل الاي تعامي ماها مؤسمممممسمممممة ماو أل ي عملية
التلممممض الحالي ألالتلممممض المرغتح لألداء الفردي ألالمؤسممممسممممي ألمحاأللة تحديد الف تة في األداءو 

 .: مت(2050)الشتارمةو أل اا يأتي تحليل المسبباو لمعرفة تأثير بيئة العمل على األداء

تحسممممممممممممممي  األداء عبمارة ع  عملية ماظمة تتئا  ( أ   591: 2004كمما يرة ال بي  )
 متعة م  الطرق ألاالسممممماراتي ياوو بهدف رفض مسممممماتة األداء الماظ و ألكذلب المسممممماعدة على م

عرف تحسمممممي  األداء " بأمه أي مشممممماط يقت م م   الح مممممتل على أفنمممممل الااا ج ألعلى يلب يمر  أ   
ها"و ألتانممممممممم  عملية تحسممممممممي  األداء مبادئ ا بحفص األمظمة الحالية ألعمل خطة لاحسممممممممي  أد

 محددة مثل: 

 .زا م ألالقيادةااللا .5
 معرفة ألتقدير العمالء. .2
 مشاركة كل المتئفي  لم  فرق ال تدة. .3
 القياس المسامر لألداءو ألمقارمة الااا ج. .9
 إعادة ت مي  األمظمة ألالعملياو. .1
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 األداء تحسين مبادئ (4.1) رقم شكل

 بتاسطة الباحث. الم در: ارد

 خطوات تحسين األداء
 :(10: 2008)عايشو ي كالاالي أل ااك خمسة خطتاو لاحسي  األداء أل  

 األداء. تحليل األولى: الخطوة

 ألتحليل تعريف  تأل  قدراتهاوأل  أأللتياتها لممم  المؤسممسممة أداء باخابار األداء تحليل يا 
 .الماافسةأل  العمل أداء في للمشاكل ألالماتقض الحالي للتلض

 البحث عن جذور المسببات. لخطوة الثانية:ا

الف تة بي  األداء المرغتح ألالتاقعيو ألعادة ما يا  الفشممممممل   اا يا  تحليل المسممممممبباو في
الحلتل المقارحمة تهدف إلى معال ة األعرا  ال اراية فقن  أل    ؛معمال مة مشمممممممممممممماكمل األداء في

المسممبباو الحقيقية للمشممرلةو أللك  عادما تا  معال ة المشممرلة م  اذألر ا فذلب سمميؤدي  ألليسممت
اراءاو ألاإللمسممممممممممممممبباو  ت رابن مه  بي  الف تة في األداء تحليل ا لذا فإ    ؛أفنممممممممممممممل إلى ماا ج
 لاحسي  ألتطتير األداء.المال مة 

 

 

معرفة 
ألتقدير
العمالء

االلازا م 
ألالقيادة

مبادئ 
ن تحسي

األداء

مشاركة 
كل 
المتئفي 

القياس 
المسامر
لألداء

إعادة 
ت م  
األمظمة 
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 اختيار وسيلة التدخل أو المعالجة. الخطوة الثالثة:

الادخل في االخايار  ت طريقة مااظمة ألشمممممماملة ألتكامل باالسمممممما ابة لمشمممممماكل األداء أل 
ا تكت  االسا ابة م متعة م  اإلاراءاو تمثل عادة مألأ   الطرق المال مة لا األ هو أل  مسبباتهوأل 

األداءو أليا  تشمممممريل اإلاراءاو المال مة للشمممممركة أللتلمممممعها المالي أل  م  ألسممممميلة لاحسممممم  أكثر
قليل ا تقيي  المؤسمممسمممة ألم احها يقاس بمدة تأينممم  ا على الفا دة المراتةو أل الماتقعة اعاماد   الاكلفة
األداء ألالااا ج الاي تت ممممملت إليها المؤسمممممسمممممةو أل في األداء أل الاي تقاس بمدة تحسمممممي   الف تة
الماكامل إلى الا يير ألالى ماا ج مهمة في المؤسمممسمممة؛ لذا ي ز الادخل الشمممامل أل  يؤدي عادة ماأل 

لاحسمي  ألتطتير األداء آخذة بعي  االعابار ت يير أ داف المؤسمسة قبل  ةاسماراتي يأي  أ  تكت  
 في كل المساتياو. بتلها ألتطبيقهالنما  ق ةاالساراتي ي تطبيف

 التطبيق. الخطوة الرابعة:

ت ليل األل ألحبعد اخايار الطريقة المال مة: لعها حيز الاافيذو ث   م  مظاما للماابعة 
 تنممممممممممممي  مفا ي  الا يير الاي تريد ا في األعمال اليتمية مض محاأللة اال اما م باأثير األمتر أأل

 برفاءة أ دافها ألتحقيفتحقيف فعالية المؤسمممسمممة  المباشمممرة ألغير المباشمممرة بالاسمممبة للا يير لنمممما 
 ألفعالية.

 .مراقبة وتقييم األداء الخطوة الخامسة:

بع، األسمممممممممممممماليز ألالحلتل تكت  لها آثار  ي مز أ  تكت   ذه العملية مسممممممممممممممامرةو أل    
على  ألماابعة تركزكما ي ز أ  تكت  لديب ألسمما ل مراقبة  وتحسممي  ألتطتير األداء مباشممرة على
أثير الحا ل تلب التسا لو أللاقيي  الا ألمبررة لااي ةالحا مل؛ لاتفير ت ذية رااعة   ييرقياس الا

اء مض الاقيي  الرسمممي بي  األد ألبشممرل مسممامرسممد الف تة في األداء؛ ي ز المقارمة  على محاأللة
سمممممافادة ألاالح ممممملاا على معلتماو م  الاقيي  يمر  اسممممما دامها  ألبذلب مكت   والفعلي ألالمرغتح

 .عملياو تقيي  أخرة م  اديد في ماها
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 األداء تحسين خطوات (5.1) رقم شكل
 (51: 2118باالعاماد على )عايشو  بتاسطة الباحث الم در: ارد

 
كما يحاال مظا م األداء عاد طتر الاطبيف إلى دألراو تعليمية على مسممممماتة المؤسمممممسمممممةو 

ة لمتاكبة الاطتراو الطار ة تشمل مبادئ ألخطة ألماهج تحسي  األداءو ألم  ث  إلى دألراو مااظم
على  ذا الاظا مو ألللت ممممممممتل إلى تحسممممممممي  األداء في أي مؤسممممممممسممممممممة ياطلز ألاتد طريقة بايتية 

 (: 598 :2004)ابي و  ألاساراتي ية معياةو أللاحقيف تحسي  األداء ع  طريف ما يلي

 تحقيف حاااو الزبت . .5
 اعل المؤسسة أكثر تتاها  بالااا ج. .2
 احسي  العملياو أأل الممارساو.إي اد إطار للعمل يها  ب .3
 .والمساعدة في إدارة االساراتي يا .9
 إشراك العاملي  في المؤسسة باألغرا  ألعملياو الاحسي . .1
 تعيي  فرص الاحسي . .9

 ت عبارة ع  عملية إدارية  ه: "ا بأم  إارا ي   تحسممممممممي  األداءمعرف  يمر  أ    ومما سطططططبق
ة في المؤسمممممممسممممممماو العامة ألال ا مممممممة م  خالل تقت م على تقتي  العمل اإلداري بالطرق المااسمممممممب

تحليل األداء

البحث عن جذور المسببات

و اختيار وسيلة التدخل أ
التطبيق المعالجة

مراقبة وتقييم األداء
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إشممممراك العاملي  في إطار عمل الاحسممممي و ألتباي سممممياسمممماو ألاسمممماراتي ياو ألالممممحةو بهدف رفض 
 األداء في المؤسسة ألاعلها تتاكز الاطتر الماسارع بي  المؤسساو ستاء ال ا ة أأل العامة.

 العالقة بين التكامل وجودة األداء:
يرت  عبر الاكامل في  الت ممممتل إلى األداء الماميز ي ز أ    مما سممممبف أ    يرى الباحث

دألر كل إدارة مض بعنمها البع، ألالااسميف الكبير بياهماو ألعالل لمعا اتدة األداء المؤسمسي 
يممأتي عبر خلف رأل  الاعمماأل  ألالاكممامممل الحقيف بي  أفراد العمممل ألدعمممه م  اإلدارة العليمما ألتبايممه 

مل في العمل بي  اإلداراو ألاألفراد العاملة امعرس بشممممرل بشممممرل رسممممميو فكلما  ادو دراة الاكا
إي ابي على األداء ألاتدته الاها ية الاي ترلممممممممي ال مهتر المسممممممممافيد م   ذه ال دماوو ألي لف 
رأل  الثقة في الاعامل كما  ت معد له في ال طن المتلممممممممممتعة إلشممممممممممباع رغبة المسممممممممممافيدي  م  

 ال دمة المقدمة.

إلدارة العليمما في تممذليممل العقبمماو أممما م عمليممة الاكممامممل بي  أل ممذا يعتد على مممدة قممدرة ا 
ا اى  ال يسممما أ ممميال  ألمدة رغبة المتئفي  في المشممماركة أل  يرتمتا ازء   وأازاء ا في المؤسمممسمممة

عاه في المنمممي محت تحقيف أعلى مسممماتياو األداء ب تدة عاليةو فكلما كامت الهياكل الااظيمية 
و كا  الاكامل أكثر تااسقا  بما ياااسز مض المرألمة الاي ت اعها للمؤسسة أكثر مرألمة ألأقل تعقيد  

ألكلما كامت السياساو ألاإلاراءاو اإلدارية مبسطة أليفهمها المتئفت  ألال مهتر برل سهتلة فإ  
رافآو لة الميلب سممميعمل على تحقيف الاكامل بشمممرل كبير لدة المؤسمممسمممةو ألكذلب األمر في عدا

 ألاعله  يمارسممممت  أعماله  برل مشمممماط ألحيتيةو فالاظا م وتئفي الم الاي لها تأثير كبير في رلمممما
القتي  ت الذي يرافئ الاشمممممين أليعاقز الم طئ أليعمل على أللمممممض أرلممممممية عادلة في المعاملة 

العالقمممماو االااممممماعيممممة بي  المتئفي   بي  ال ميض ألال يفرق أأل يميز بي  أحممممد ألآخرو ألال ماس  
ت لاكامل بي  اإلداراو ألاألقسممما م باسمممز عالية في حال لأمفسمممه  الاي لها أ مية كبيرة في تحقيف ا

 (.34: 2059)سال و كامت العالقاو تت ا باإلي ابية فيما بياه 

ت تل إلى مؤسسة يرت  أدا ها المؤسسي مااو ألفعال ي ز أ  يرت  م  على  ذا فالأل 
كامل بي  ك تخالل الاكامل التالمو ألال ريو بي  أفراد المؤسسيةو ألالعرس تماما  أ  ل  ير   اا

م  لممما   د  الب   لذاداء المؤسممسمميو العمل سمميح ممل لممعا ألالممو في اتدة األاإلداراو ألأفراد 
الاميز ب تدة األداء م  خالل الاكامل على المسمماتة الهيرلي في المؤسممسممةو أل ذا ياطلز تعاأل  

 داء المؤسسي.أفنل مساتة م  اتدة األ بي  اميض أركا  المؤسسة في الت تل إلى
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 األداء المؤسسي:جودة مبحث ملخص 
المؤسممممممسممممممة الحديثة الاي تهدف لاحقيف ال تدة  ي مفسممممممها الاي تاتاه محت اال اما م     إ

ا في الماظماو الاي يرت  فيها اامز ال دماو  ت السا د ي ز أ  باألداء المؤسمسميو خ مت م  
 .المسامريرت  مساتة اال اما م عال  في اتدة األداء المؤسسي للحفا  الاقد م ألالاحسي  

يمر  القتل إ  مفهت م األداء ي الا  مبحممممثم  خالل ممممما تطرقامممما إليممممه في  ممممذا الأل  
 ي الاي  اباخاالف المعايير ألالمقاييس المعامدة في دراسمممممماهو فالمؤسممممممسممممممة الاي تملب أداء ماميز  

م  رة عملية تقيي  ألقياس األداء أ مية كب تسمممماطيض بلتغ أ دافها المسممممطرة برفاءة ألفعالية كما أ   
ل التقتف على كل خالل تتلمممممممممممميحاا أل    ذه المؤشممممممممممممراو سممممممممممممتاء الاقليدية أأل الحديثة م  أا

إمرامية معال ة كل ال تامز م  أال تأقل  المؤسممممسممممة ألفف ماطلباو ألعاا ممممر  ال هاوو ألم  ث 
 بيئاها الداخلية ألال اراية ألتفاعلها باإلي اح معها.

ة ألبقا هاو أل ت مدخل تكاملي يمر  إدارة ال تدة عا مممممر مه  أللمممممرألري للماظم كما أ   
دم ه مض األداء المؤسسي للقيا م بدألر أساسي في تحس  ألتطتير األداء داخل الماظمةو أليتاكز 

 الحداثة ألالاطترو مما ياعرس على  يادة الكفاءة ألتحقيف أ داف الماظمة أل يادة قيماها.

رقي الماظمة ألاكاساح مفهت م ال تدة ألاألداء المؤسمسمي  ما شركي  في  ألم  المعلت م أ   
ألاتد إدارة لل تدة األداء المؤسممممممسممممممي يرفض مسمممممماتة االباكار ألاإلبداعو أل ذا  لذاالميزة الااافسمممممميةو 

 يعامد على مشاركة األفراد على اميض المساتياو.

 

 

 

 

 

 

 

 



  الفصل الثاني                                               اإلطار النظري للدارسة  

48 
 

 
 
 

 الصحة الفلسطينية الثالث: وزارةالمبحث 
 

 .تمهيد 
  :ةالفلسطيني وزارة الصحةالمطلب األول. 

  ةوزارة الصحة الفلسطينيرؤية. 
 ةرسالة وزارة الصحة الفلسطيني. 
 ةالمبادئ العامة لوزارة الصحة الفلسطيني.   
 :مجمع الشفاء الطبي المطلب الثاني. 

 .مستشفى الجراحة 
  .مستشفى الباطنة 
 .مستشفى الوالدة 
 .العيادات الخارجية 
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 ةوزارة الصحة الفلسطيني
 :تمهيد

لمسممؤألل ع  قيادة ألتاظي  عمل القطاع ال ممحي الفلسممطياي أل ارة ال ممحة ال سمم  ا تعابر
ألاإلدارة السممليمة للقطاع ال ممحي أللممما  المتارد الال مة السمماداماه  م  خالل الحتكمة الرشمميدة

ل الشممراكاو تفعيأل ألالاشممريعاو ألالقتامي  ألال طنو  ع  أللممض السممياسمماو المسممؤأللةألتطتيرهو فهي 
ل ألاساثمار المتارد المااحة بالشرألادارة و األخرة عاو بي  م الا الشركاء في القطاع ألمض القطا

 .األفنل

م  مظا م تقدي  ال دماو ال حية  األكبرالقطاع الحرتمي ال محي يشمرل ال زء     كما أ
علقة باقدي  في تطبيف السياساو الم الفة الما األكبركذلب ال زء  ه ياحملم  إفي فلسطي و ألعليه ف

ال ميض على ال دماو ال مممممحية بمسمممممماألاة  لمممممما  ح مممممتل إلىال دماو ال مممممحية ألالاي تهدف 
ة المعمايير العممالميمم ألعمدالممة للاتع االااممماعي أليألي اإلعمماقمماو ألالفقراء ألب تدة عمماليممة معامممدة على

ا  ممممت مممم  الفلسممممطيايةو خ أليلب لممممم  القتامي  ألالاعليماو وألالعربية ألالتطاية في الاظا م ال ممممحي
 مض تت ياو ماظمة ال حة العالمية ألقتامي  الدألل ال محة العامة الفلسطيايو بما ياتافف قامت  

المؤسممممسممممماو الحرتمية ألغير الحرتمية ألالماظماو العالميةو أليلب  الم األرةو ألبالاعاأل  مض اميض
ألتعمل برفاءة عاليةو في مؤسمساو  حية  م  خالل كادر ماظ  ألمدرحو ألأاهزة حديثة ألمعايرة
 .ايير اتدة الرعاية ال حيةتؤم  بيئة عمل داعمة ألباية تحاية تاتافف مض مع

 وزارة الصحة الفلسطينية: رؤية

مظا م  ممحي شممامل ماكامل يسمما   في تحسممي  ألتعزيز مسممادا م للتلممض ال ممحي بما فيه 
 المحدداو الر يسية لل حة في فلسطي .

 وزارة الصحة الفلسطينية: الرسالة

 فلسمممممممطي أل ارة ال مممممممحة في السممممممملطة التطاية الفلسمممممممطياية كإحدة مؤسمممممممسممممممماو دأللة  إ   
المسمممممماقلة ملازمة بمبدأ العمل المشممممممارك مض اميض الشممممممركاء لاطتير األداء في القطاع ال ممممممحي 

ألخلف قيادة قادرة على  وأليلب لنمممممممما  إدارة القطاع ال مممممممحي بشمممممممرل مهاي سممممممملي  ؛ألاالرتقاء به
أللممممما  تتفير خدماو متعية في كل القطاع ال ممممحي العا م  وألتاظي  العمل وأللممممض السممممياسمممماو

 ألال اص.
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 لوزارة الصحة الفلسطينية: المبادئ العامة

الح متل على خدماو  محة عامة و أل الحف في ال محة ل ميض أبااء الشمعز الفلسمطياي
ألرعاية  ممممممممحية ياو اتدة عالية لل ميض بمسمممممممماألاة ألعدالة ألاال اما م بالشممممممممرا و المهمشممممممممة ألعلى 

ري دار الف مل العا ممألتلب المانمررة م  ا واألخص تلب المعزأللة في األغتار ألالقدس الشمرقية
)ال طة االساراتي ية لت ارة ال حةو عدة ساتاو ألسرا  قطاع غزة الذي يتااه ح ارا خامقا ماذ 

2059:2059.) 

 مجمع الشفاء الطبي:
يعابر م مض الشممممفاء أكبر مؤسممممسممممة  ممممحية طبية داخل قطاع غزة ت  إمشمممماء مسمممماشممممفى 

ى في الااحية ال ربية التسممممممممط يقض وألا مار مربض 92ألأقي  على مسمممممممماحة  5499الشممممممممفاء عا م 
ألكامت عبارة ع  أكشاك   يرةو بعد يلب ت  تطتير  ذه األكشاك إلى أقسا م داخلية و لمدياة غزة

ء تقت م إدارة م مض الشفا و) الباطاة ألال راحة ( ألالمافة أقسما م ت   ية ألبع، التحداو الهامة
اطاي  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  خالل ثالثة الطبي باإلشممممراف ألالماابعة على ال دماو ال ممممحية الاي تقد م للمت 

التالدة ( ألتنم  م الا المرلمى المحتلي  ع  طريف أقسمما م  –الباطاة  –مسماشمفياو ) ال راحة 
حيث يا  تحتيله  إلى األقسمممممممممممممما م  واالسمممممممممممممماقبمال ألالطتارئ أأل ع  طريف عيماداو الرعمايمة األألليمة
  .مت( و2051حةو)أل ارة ال  الداخلية بالمساشفياو أأل مرااعمممة العياداو ال اراية بالم مض

 :وهي على النحو التالي وعيادة خارجية ثالث مستشفياتعلى يحوي مجّمع الشفاء الطبي 

 
  الطبي الشفاء مجمع مستشفيات (1.1) رقم شكل

 بتاسطة الباحث. الم در: ارد  
 

 :الطجطراحطةمستشفى  .1
ينممممم  مسممممماشمممممفى ال راحة العديد م   والمسممممماشمممممفياو في م مض الشمممممفاء الطبي أكبر ت 
تشممممممل أل ألالاي تسممممماتعز عدد كبير م  المرلمممممى للمبيت بعد إاراء العملياو الال مةو  واألقسممممما م

العيادة 
الخارجية

مستشفى 
الوالدة

مستشفى 
الباطنة

مستشفى 
الجراحة 
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حدة أل  –قسممم  عظا م حري   –قسممم  عظا م راال  –العااية المركزة  قسممم -ألالطتارئ قسممم  االسممماقبال )
 .راال(اراحة  –قسمم  ت  مم مماو راال  –اراحة حري   –اراحة األطفال ألالحري   –العملياو 
 :نةالباط مستشفى

في أل  عدةم  م مض الشممممممممفاء الطبيو ت  ت ديد ا مراو  االباطاة ازء   مسمممممممماشممممممممفىتعابر 
 وأل ارة ال مممممحة سمممممميا  إمشممممماء مباي حديث يتاكز الاقد م العلميو ألا دياد عدد السممممممرا  م ططاو
قسممممممم  أل  وقسممممممم  األمرا  ال مممممممدريةالمرثفة(و أل  )العاايةقسممممممم  القلز ألألحدة الرعاية القلبية ألينممممممم  

 قسمممم و أل قسمممم  األمرا  الافسممممية)األع مممماح(و أل قسمممم  األمرا  الع ممممبية ألرا مو أل ألاألأمرا  الد م 
ي قس  العالل الطبيعو أل ألحدة ت طين األع ماح)الااظير(و أل ألحدة الماائير و أل األمرا  ال لدية
 .ألالتالدة ألالاأ يل الاساء

 مستشفى الوالدة .2
التقت  و حيث كا  عدد األسمممممرة في يلب م5489عا م  9أمشمممممأو أقسممممما م التالدة في مباي 

ل  ير  في يلب التقت أطباء ت دير و أسمممممممممممرة لكشممممممممممما العيادة ال اراية 2سمممممممممممرير ماه   (509)
أطباء ت دير العملياو الكبرة يا  اسممممممممممممممادعا ه  عاد  علىللعمليماو القي ممممممممممممممريمة ألكا  االعاماد 

 .الحنامة لحديثي التالدة ىمباو أل العيادة ال اراية أقسا م المساشفىو أل العملياو القي رية

 :ات الخارجيةالعياد .3
تعابر العيماداو ال ماراية في م مض الشممممممممممممممفاء الطبي م  أ   األماك  ال دماتية في  ذا 

األماك  ها م  م  إحيث  الفلسمممممممممطيايولل دماو ال ليلة الاي تقدمها للمتاط   امظر   ؛ال سممممممممم  الطبي
اداو أل ذه العي غزةوفي ال ممممدارة في اسمممماقبال الحاالو المرلممممية م  كافة محافظاو قطاع  الاي

ال يقل ع   اردد على  ذا المرا  ماحيث ي الطبيةوال ممعد  اميضتقد م خدماو طبية ماميزة على 
ألتقمد م العياداو ال اراية خدماو اليلة في كافة الا  مممممممممممممم مممممممممممممماو الطبية  حمالمة يتميماو (100)

إداري ألسررتارية ألمدير الامري،. ال اراية ألمديرألتاكت  م  مدير العياداو  المميزةو  
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 لمجمع الشفاء الطبيكل التنظيمي الهي
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 

  الطبي الشفاء مجمعل التنظيمي الهيكل (7.1) رقم شكل
  م(2058الم در شؤأل  المتئفي  )
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 المقدمة: 
م متعة م  الدراسمماو السممابقة الاي تااأللت متلممتع الاكاملو ألم متعة الباحث عر  

أخرة م  الدراساو السابقة الاي تااأللت متلتع اتدة األداء المؤسسيو ألت  تقسي  كل ماها إلى 
بيا   بدراسممممممماو فلسمممممممطياية ألعربية ألأاابيةو ث  تال يلب الاعقيز على الدراسممممممماو السمممممممابقةو ألكذل

 الف تة البحثية بي  الدراساو السابقة ألالدراسة الحالية.

( 1)عربية أل و( دراسمممممممما8)ألفلسممممممممطياية  و( دراسمممممممما1)تااألل الباحث في  ذا الف ممممممممل أل 
و ألسميا  اساعرالها بااء على الاسلسل الزماي م  األحدث ة( دراسم20)أاابية بم متع  ودراسما

ز الدراسممة ا ما يميلى الدراسمماو بشممرل عا م مبيا  إلى األقد م كل حسممز ت ممايفهو ألم  ث  الاعليف ع
 الحالية ع  غير ا م  الدراساو السابقة.

 ةالدراسات الفلسطيني: أواًل 
 العاملة اإلدارات لدى األداء بجودة وعالقته األدوار تكامل: بعنوان( 2111 سططالم،) دراسططة. 1

 .المدني الشق الوطني واألمن الداخلية وزارة في

 لداخليةا أل ارة في العاملة اإلداراو بي  الاكامل ألاقض على النتء إلقاء إلى الدراسة  دفت
 .األداء اتدة على لها ألالاأثير العالقة ألمعرفة المدميو الشف – التطاي ألاألم 

كما اعامد على أداة  الدراسمممممممةو إاراء في الاحليلي الت مممممممفي الماهج الباحث ألاسممممممما د م
 باسبة اسابامة( 252) ماها اسارداد ت  اسابامةو( 229) تت يض ألت االسابامة في امض المعلتماو 

 .(%43.8) مئتية
 :الدراسة إليها توصلت التي النتائم أهم ومن

 (%81.4) باسبة األداء ألاتدة األدألار تكامل بي  طردية عالقة  ااك.  
    إلى يعتد( %18.9) باسمممممممممممبة األداء اتدة على األدألار لاكامل ايد تأثير  ااك أ 

 سممممممممماوألالسممممممممميا العملو ألخطن ألبرامج الااظيميةو الثقافة) :الاالية لمسممممممممماقلةا الما يراو
 (.اإلدارية ألاإلاراءاو

 اإلداراو ي ب الاكامل سبل تقتية في مااحة طريقة تعابر المراتبة العمل إاراءاو تبسين 
 .الت ارة في
 ،الاكامل يزلاعز  إي ابية خطتة تشممممرل ألالاي للمتئفي  تعطى الاي ال ممممالحياو تفتي 
 .اإلداراو ي ب



  الدراسات السابقة                                   الفصل الثالث                       

55 
 

 :الدراسة إليها توصلت التوصيات التي أهم ومن

 تذليل همهما رت  ي الت ارة داخل ألالمعرفي المعلتماتي الاكامل عملية يحان  اس  إي اد 
 .اإلداراو بي  األدألار تكامل عملية تتااه الاي ألال عتباو العقباو اميض

 اكاملال عملية في للاأثير ىألالتسمممممممممممط العليا اإلدارة م  كل في الفعالة القيادة تأ يل 
 .الت ارة في اإلداراو بي  ألام احها

 ماب بشممممممممرل دألري  ألمرااعاها العملو ماطلباو مض ياااسممممممممز بما الت ارة  يرلية تطتير 
 ألئيفية احاياااو م  يابعه ألما المتاتد اإلداري  ألالاطتر الاتسض مض ياااسز

 بي  ألاتاحاه اداراتهاأل  الت ارة عمل تنممممممممبن إدارية سممممممممياسمممممممماو دليل عمل في الشممممممممرألع 
 في فت  المتئ إليها يسمممممااد الاي المراعية لاكت   ألقت كل في عليه لالطالع المتئفي 
 .أعماله 

 القطاع دعم في ودوره الدولية المنظمات مع التنسطططيق: بعنوان( 2115 الغوطي،) دراسططة. 2
 .غزة بقطاع الحكومي الصحي

 القطاع دع  في ألدألره لدألليةا الماظماو مض الااسمممممممممميفإلى  الاعرف الدارسممممممممممة  دفت
 اعرفلل باإللممافة الااسمميفو عملية أما م حا ال   تقا الاي المعتقاو ألتحديد غزةو بقطاع ال ممحي
 الدأللية ماوالماظ بي  الااسممممميف عملية ألتطتير تفعيل في تسممممما   الاي المقارحاو أ   علىإلى 

 .الحرتمي ال حي ألالقطاع

ابامة على أداة االسممالباحث كما اعامد  حليليوالا الت ممفي الماهج الباحثة اسمما دمت ألقد
 قدر ا اسمما ابة باسممبة( 19) ماها اسممارداد ت  ألقد اسممابامةو( 93) تت يض ألت  في امض المعلتماو

 لةألمقاب الحرتميو ال حي القطاع في الااسميف مسمؤأللي مض مقابالو( 9) أاريت كما و(88%)
 (.WHO) العالمية ال حة ماظمة في الااسيف مسؤألل مض

 :الدراسة إليها توصلت التي النتائم أهم ومن

 عالية اةبدر  سما  ي   الحرتمي ال محي ألالقطاع الدأللية الماظماو بي  ال يد الااسميف    إ 
 (.%88.25) مسبي بت    ااءو ألقد والقطض  ذا لدع  الامتيل اسا الل حس  في
 مسمماتة  عاد إح مما ية داللة ياو فرألق  ألاتد (0.01 ≥ α ) اباواسمما ماتسممطاو بي  

 حرتميال ال حي القطاع دع  في ألدألره الدأللية الماظماو مض الااسميف حتل المبحتثي 
 .العربية الماظماو ل الو الماظمة متع لما ير عزي ت  
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   ال حي عألالقطا الدأللية الماظماو بي  الااسيف م  كبيرة بدراة تحد الاي المعتقاو أ 
 بت    ااءو ألقد غزةو قطاع في السمممما دة السممممياسممممية األأللمممماع أبر  ا ألكا  الحرتميو
 (.%82.100) مسبي

 :الدراسة إليها توصلت التي التوصيات أهم ومن

 الحرتمي ال ممممممممممممحي ألالقطاع الدأللية الماظماو بي  ال يد الااسمممممممممممميف على المحافظة 
 .القطاع  ذا لدع  الامتيل اسا الل حس  في للمسا مة

 الماظماو ماالسمممممي   عليهو  ت مما أفنمممممل بشمممممرل الدأللية الماظماو مض الشمممممراكة تقتية 
 األ ماو لمتااهة غزة قطاع في ال حية ال طن إعداد في إشراكه  خالل م  األاابيةو
 .ألالطتارئ 

 يةسياس خالفاو أي ع  يدهح  ألت   التط  أرااء اميض في ال حي العمل تتحيد لرألرة. 
 حياتغموض الدور الوظيفي وأثره على تفويض الصال( بعنوان "2112المصطري، دراسطة ). 3

 ".دراسة تطبيقية على وزارة الحكم المحلي بقطاع غزة

أثر غمت  الدألر التئيفي على تفتي، ال مممممممالحياو في إلى  دفت الدراسمممممممة الاعرف 
)مممدة ألاتد غمت  الممدألر  :أل ارة الحر  المحليو أليلممب م  خالل دراسمممممممممممممممة محمماألر الممدراسمممممممممممممممة
 السممممملطةو تأثير غمت  الدألرالتئيفيو تأثير غمت  الدألر التئيفي على القدرة على ممارسمممممة 
ة(و تأثير ا في الااظي  )المسممممممئتليالتئيفي على الازا م الفرد بالقي  ألالتااباو المحددة كتمه عنممممممت  

 غمت  الدألر التئيفي على المساءلة م  قبل السلطة العليا في الت ارة(.

رة  ألاعامد الباحث الماهج الت مممممممفي الاحليليو ألالذي يعامد على امض البياماو ع  الظا
اإلح مممممما ي لاحليل البياماوو ألت  اسمممممما دا م االسممممممابامة  SPSSألتفسممممممير او ألت  اسمممممما دا م برمامج 

السممممممماطالع م امض الدراسمممممممةو ألالمرتمة م  متئفي أل ارة الحر  المحلي في قطاع غزة ألالذي بل  
 (.%83) مسبة االسارداد حتالي ( اسابامة أي أ   14(و ألت  اسارداد )41عدد   )

 التي توصلت إليها الدراسة: ملنتائومن أهم ا
   م   وفي دألر   التئيفي باسمممممممممممبة ايدة ايتاد لدة متئفي أل ارة الحر  المحلي أللمممممممممممتح

 خالل معرفة العاملي  ما دألر الت ارة.
    ز ك  ر ألطبيعممة المهمما م المرلا بهمما بياممما ت   ويعمممل معرفممة المتئا لممما  ت ماتقض ماممه أ

 .ل ألمها م الت ارةاااسباه لطبيعة أعمألعد م م وال مت  في الهيرل الااظيمي للت ارة
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  امماك عالقممة ياو داللممة إح ممممممممممممممما يممة بي  غمت  الممدألر التئيفي ألكممل م  القممدرة على 
 ممارسة السلطةو ألعلى الازا م الفرد بالقي  ألالتااباو كتمه عنتا في الااظي .

 التي توصلت إليها الدراسة:التوصيات ومن أهم 

 لما لذلب م  أثر قتي على تامية  ؛والعممل على تعزيز مسمممممممممممممماتة تفتي، ال ممممممممممممممالحيا
 المهاراو اإلدارية للعاملي . 

 ا ياعلف بافتي، السمممممملطة ألثر ا اإلي ابي مظمة ألاللتا و اإلدارية ألخا ممممممة متتلمممممميو األ
 على إم ا  عملية الافتي،.

 اتا م  إم ا  العمل على لمممممرألرة ماو العاملي  كامل ال مممممالحياو ألالسممممملطاو كي يامر
بحيث تكت  قادرة على تلبية  وبهيرلياو المؤسمممممممممممممسممممممممممممماو الحرتمية ألاال اما م أكمل ألاهو

االحاياااو الحالية ألالمسمممماقبلية للت ارة بما يسممممه  في تحسممممي  مسمممماتة أداء العاملي  في 
 تحقيف األ داف بشرل أفنل.

 المؤسططسططي األداء على الشططاملة الجودة إدارة تطبيق أثر": بعنوان( 2112) عايش دراسططة. 4
 ."(غزة قطاع في العاملة اإلسالمية المصارف لىع تطبيقية دراسة)

 غزة عقطا في العاملة اإلسمممالمية الم مممارف تطبيف أثرإلى  الاعرف الدراسممة  ذه  دفت
 العالقة عةطبي إلى لاعرفل إلى باإللممافة الاطبيفو ألمسمماتياو يلب الشمماملة ال تدة إدارة لمفهت م
 .الم ارف لالب لمؤسسيألدرااها ألاألداء ا الشاملة ال تدة إدارة عاا ر بي 

كما اعامد على أداة االسممممممممابامة في امض  الاحليليو الت ممممممممفي الماهج الباحث اسمممممممما د م
 .(%43.4) باسبة أي( 11) ماها اسارداد ت  ألقد اسابامةو( 82) تت يض ألت المعلتماو 

 :الدراسة إليها توصلت التي النتائم أهم ومن

 شاملةال ال تدة إدارة  الت مفهت م ألما باتت اإلسالمية الم مارف أ    إلى الدراسمة تت ملت 
 مسمماتة  علىأ  ارتبن فقد مافاألتةو العاا ممر لالب الاطبيف مسمماتياو أ    إال كافةو عاا ممره
 تحسممممممممممي  لىع الاركيز ث  العاملي و احاياااو تلبية يليه العميلو على الاركيز تطبيف

 يةاإلدار  اااواالحاي على بمالاركيز تطبيف مسمممممممممممممماتة  أقمل ارتبن حي  في العمليماوو
 .ألالاكاتلتاية للماافسة
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 حسمممممي ت على تأثر ا حيث م  الشممممماملة ال تدة أبعاد ت الا ال أمه   إلى اأينممممم   تت مممملت 
 اإلسممممممممالمي الباب م  ي الا العميل على الاركيز م ال بعد ألأ    المؤسممممممممسمممممممميو األداء

 .الفلسطياي اإلسالمي الباب ل الو العربيو اإلسالمي الباب ع  الفلسطياي
 قطاع في العاملة اإلسممالمية الم ممارف في العاملي  اميض معرفة مسمماتة  تعزيز رألرةلمم 

 تحسي  في اإلي ابي لدألر ا تدريبية دألراو عقد خالل م  ال تدة إدارة تطبيف بماهج غزة
 .المؤسسي األداء

 م  زةغ قطاع في العاملة اإلسمممممالمية الم مممممارف في العاملي  باحفيز العليا اإلدارة قيا م 
 .عاليةألكفاءة ألف بسرعة تقديمها يا  الاي ال دماو و مقابلألمرافآ حتافز عطا ه إ  خالل

 ةالشمممممامل ال تدة إلدارة اإلسمممممالمية الم مممممارف تطبيف مسممممماتة  باعزيز اال اما م لمممممرألرة 
 .المؤسسي األداء على  مهألال اإلي ابي لاأثير ا

شطططططفيات القطاع "واقع تخطيط القوى العاملة في مسطططططت: بعنوان( 2112 )عدوان، دراسطططططة. 5
  ."مي في محافظات قطاع غزةالصحي غير الحكو 

تة العاملة في مسممماشمممفياو القطاع ال ممممحي الق   ت طين دفت الدراسمممة للاعرف إلى ألاقض  
في محافظاو قطاع غزةو للسعي الساشراف إمرامياو ألقدراو القا مي  على إدارة غير الحرتمي 

   القتة العاملة. ذه المؤسساو ألقدرته  على دراسة احاياااتها م

  م  العاملي اميضألكا  م امض الدراسة م  قد اسا د م الباحث االسابامة كأداة للدراسة أل  
 ا ألمتئفة.( متئف  559البال  عدد   ) الم الفةألاإلشرفية أ حاح الماا ز اإلدارية 

 :الدراسة إليها توصلت التي النتائم أهم ومن

    ي  في عملياو الا طين للقتة العاملة بالقدر  ذه المؤسمممسممماو ال تقت م بإشمممراك العامل إ
 الكافي.

 راو الاممممممممممممممأثيرية للهيرل اإلدارية الااظيمي للمؤسساو في عملية ت طين القتة أ  االعابا
 العاملة تا ا بعد م التلت .

   بشمممرل سممملبي على ت طين  ا  ذا أثر  أ  التلمممض المالي للمؤسمممسممماو ال مممحية ماردي اد
 ألتت يض القتة العاملة.

 :الدراسة إليها توصلت التي التوصيات همأ ومن

 .اال اما م بإعداد خطن اساراتي ية ألالحة ألمحددة ألمعلاة بشرل مهاي ألماه ي 
 ألمحدد.  تحديد أ داف المؤسسة بشرل ألالو 
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   إشممممممممراك العاملي  في عملياو تت يض للقتة العاملة ألحثه  على الافكير ألممارسممممممممة عمله
 بشرل مهاي سلي .

أثر المناخ التنظيمي على أداء الموارد البشرية دراسة :": بعنوان( 2111 الشنطي،) دراسة. 1
  ."ميدانية على وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة

مدة تأثير أبعاد المااخ الااظيمي السممما د في أل اراو السممملطة إلى  دفت الدراسمممة الاعرف 
ب ي  المااخ الااظيمي بهذه الت اراو ألكذلالتطاية الفلسممممممممممممممطياية على أداء المتارد البشممممممممممممممريةو ألتقي

 مساتة أداء المتارد البشرية. إلىالاعرف 

ألقا م الباحث با ممممي  اسمممابامة السممماطالع عياة الدراسمممة ألالمرتمة م  المتئفي  العاملي  
ت   ا( متئف  920ألالاي بل  عدد ا ) وبتئا ا إشممرافية بت اراو السمملطة الفلسمممطياية في قطاع غزة

( 920 ت الم متع الكلي لم امض الممدراسممممممممممممممممةو ألت  تت يض )أل ( متئفمما  3393ي  )م  ب اخايممار  
 و( اسمممممابامة111( م  م امض الدراسمممممة األ ممممملي ألت  اسمممممارداد )%58.93اسمممممابامة تمثل حتالي )
 (.%42ألكامت مسبة المردألد )

 :الدراسة إليها توصلت التي النتائم أهم ومن

 سا د تتاهاو إي ابية.تتاهاو أفراد العياة محت المااخ الااظيمي ال 
  ألاتد أثر إي ابي للمااخ الااظيمي السمممممممممممما د في الت اراو الفلسممممممممممممطياية على أداء المتارد

  ذا المااخ يؤدي إلى تحسي  مساتة األداء. ألأ    والبشرية
   يتاد خلل في الهيرل الااظيمي للت اراو ألأساليز ألطرق ات اي القرار. أئهرو أمه 

 :الدراسة إليها لتتوص التي التوصيات أهم ومن

 لية بحيث تكت  قادرة على تلبية االحاياااو الحالية ألالمساقب وللت اراو ةاال اما م بالهيرلي
 مما يسا   في تحسي  مساتة األداء ألتحقيف أ داف الت اراو.

 .العمل على تحسي  طرق ات اي القرار على أ  يا  إشراك العاملي  في  ذه العملية 
  ألالعمل على تفتي، ال مممممالحياو للمسممممماتياو اإلدارية الدميا بما الاتاه محت الالمركزية

 يحقف أ داف الت اراو ألبتاتد معايير تنم  سالمة الاطبيف.
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تقييم مدى تأثير بيئة العمل على الرضطططططططططا الوظيفي ":بعنوان( 2114 المرنخ،) دراسطططططططططة. 7
 ."للعاملين وأدائهم ألعمالهم في منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة

 ذا البحث ت  الاحدث ع  بيئة العمل الاي تعيشممممها العمالة الفلسممممطياية في ماشممممآو في 
القطاع ال مممممممممممممااعي في قطاع غزةو ألمدة تأثير ا على الرلممممممممممممما التئيفي للعاملي  ألعلى أدا ه  
ألعماله و ألقد ت  الاطرق إلى عاا ممممممممممر بيئة العمل الماديةو م  إلمممممممممماءةو ألتهتيةو ألمدة تتافر 

 فر مرافف  حيةو ألعدد ساعاو العمل اليتمية.غرفة طعا مو ألمدة تتا

ألقد ت  اسمممممممممما دا م االسممممممممممابامة ألالمقابلةو للح ممممممممممتل على المعلتماو األألليةو ألم  خالل 
 .SPSSالبرمامج اإلح ا ي 

 :الدراسة إليها توصلت التي النتائم أهم ومن

 األاتد عالقة بي  المؤ ل العلمي للعاملي  في ماشآو القطاع ال ااعيو ألمساتة الرل 
 ه  ألعماله . ألمساتة أدا والتئيفي لديه 

   عزة لعامل ال اسو ألاتد فرألق ياو داللة بي  بع، عاا ممممممممممممممر بيئة العمل الداخليةو ت
 ألمتع العمل الذي يمارسه العاملت  في ماشآو القطاع ال ااعي.

  ألاتد عالقة ياو داللة بي  بع، عاا ممممممممممممر بيئة العمل المادية للعاملي  في ماشممممممممممممآو
 عيو ألمساتة الرلا التئيفي لديه و ألمساتة أدا ه  ألعماله . القطاع ال اا

 :الدراسة إليها توصلت التي التوصيات أهم ومن

 . لرألرة رفض مساتة اال اما م بالعاملي  ألبمشاكله 
   حاح العمل ألاألاير في الماشأة.أالعمل على إيابة المسافة بي  
 اح ر المابادل بي  العاملي  ألأ حإي اد بيئة عمل ايدة تقت م على أساس االحارا م ألالاقدي

 العمل.

 العربية الدراساتثانيًا: 
دور جودة الخدمات الطبية في تعزيز األمن الصطططحي ":( بعنوان2117، بيعيالسطططدراسطططة ) .1

 ".بالمملكة العربية السعودية

دألر اتدة ال دماو الطبية في تعزيز األم  ال ممممممممممممممحي  إلى  مدفمت المدراسممممممممممممممة الاعرف
  ال ممممحي ألتعزيز األم ولسممممعتدية ألالاطتر المسمممماقبلي لاطتير ال دماو الطبيةبالمملكة العربية ا
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كما و الاحليلي الت مممممفي الماهج الدراسمممممة  ذه في الباحث اسممممما د مقد أل  والسمممممعتديفي الم امض 
 ا.( فرد  990  م امض الدراسة م  )ألتكت   واعامد على أداة االسابامة في امض المعلتماو

 إليها الدراسة:التي توصلت  لنتائمومن أهم ا

    اع ال حي بمحافظة رما  كامت مرتفعة.لقطألاقض اتدة ال دمة المقدمة في ا اتنو أ 
    مساتة األم  ال حي في محافظة رما  م  ألاهة مظر العاملي  ألالمسافيدي   اتنو أ

 كا  بدراة ماتسطة.
    ياو  ي فأ   معتقاو تقدي  اتدة ال دماو الطبية في المسمماشمم كشممفت ماا ج الدراسممة أ

قلة الما  مممم ممممي  في ت  ممممص إدارة المسمممماشممممفياو ألالاقص العددي في الكادر الطبي 
 ألالفايو أل ذا م  شأمه إلعاف تعزيز األم  ال حي.

 التي توصلت إليها الدراسة: التوصياتومن أهم 

  العممممل على تتفير معمممايير ألمؤشممممممممممممممراو لقيممماس ألتقيي  اتدة ال مممدمممماو الطبيمممة المقمممدممممة
 محافظة على حقتق المسافيدي .بالمراكز الطبية لل

 باطتير ال دماو ال حية ألتحسياها بما ياااسز مض ماطلباو األم  ال حي.  اال اما م 
    تعمل إدارة المساشفياو على تطتير ألتحسي  الاكاتلتايا المسا دمة ألسبل االسافادة  أ

 األم  ال حي.لاحقيف أعلى مساتياو  ؛ماها بشرل أفنل

التخطيط االستراتيجي وعالقته بفعالية األداء المؤسسي "بعنوان:( 2115، السعيديدراسة ) .2
 ".مانات تكنولوجيا المعلومات بسلطنة ع  دراسة تطبيقية على شرك

 ألاهة  م فاعلية األداء تحقيف في االسمممممماراتي ي الا طين إلى  دفت الدراسممممممة الاعرف
 الماهج الدراسممممة  ذه في الباحث اسمممما د مقد و أل المعلتماو تكاتلتايا لشممممركاو المسممممافيدي  مظر

كما اعامد و امي  ك اتعبير   دراسمماها المراد الظا رة ع  للاعبير المسممحي األسمملتح باسمما دا م الت ممفي
ا م  القياداو ( فرد  553  م امض الدراسمممممممة م  )ألتكت   وعلى أداة االسمممممممابامة في امض المعلتماو

 العليا.

 التي توصلت إليها الدراسة: لنتائمومن أهم ا

   ركاوشمممممممم في االسممممممماراتي ي بالا طين أكبر بشممممممممرل اال اما م يا  بأ   احث الب ت ممممممميي 
 المشممممممممرالو لدراسممممممممة األمد طتيلة خطن أللممممممممض يا  أ ب أليلب المعلتماوو تكاتلتايا
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 عاد قيقهاتح المطلتح الااا ج بيا  مراعاةأل  ولمتااهاها ألاالسمممماعداد المحاملة المسمممماقبلية
 .االساراتي ي الا طين

   طينالا كفاءة م  فاحقل الاافيذية القياداو مشمممممممممماركة دألر بافعيل الباحث  مممممممممميت ي  
 .االساراتي ي

 إلى  لاعرفل األداء لقياس معايير على ألالاف مميلية االسمماراتي ية ال طن اشممامال لممرألرة
 .ألفعالية برفاءة الشركة أل داف ألتحقيقها تتافقها مدة

 ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:

 تكاتلتايا قطاع في للعممل اإداريم   المؤ لمة إلداريمةا الكفماءاو اسممممممممممممممماقطماح 
 .المعلتماو

 نالا طي م ال في اآللي الحاسز خا ة الحديثة الاقاية ألسا ل اسا دا م. 
 ألمحددة ةألالح معايير على ألالاف يلية االساراتي ية ال طن اشامال لمرألرة 

 .األداء حس  م  للاأكد الشركة في العاملي  ألداء
"معوقات التكامل المهني في مجال الخدمات الصططططحية بعنوان:( 2114اسططططة )الشططططهري، در . 3

 بمستشفيات وزارة الصحة":
 دفت الدراسمة إلى معرفة ألاقض الاكامل المهاي في م ال ال دماو ال محية بمسماشممفياو 
أل ارة ال مممحة السمممعتدية م  ألاهة مظر كل م  األطباء ألالممرلمممي  ألاألخ ممما يي  االااماعيي  

تف على المعتقماو الاي تحتل دأل  يلمبو حيمث تكت  م امض المدراسممممممممممممممة م  ألالافسمممممممممممممميي و ألالتق
فردا و ألقد (380)فردا و ألقد كا  ح   العياة (1200)العاملي  في الم ال ال ممممحي البال  عدد   

ت  اسمممما دا م الماهج الت ممممفي ألاسمممما دمت االسممممابامة كأداة ل مض البياماو م  أفراد العياةو ألقد ت  
اسمممابامة غير  مممالحة للاحليل (90)اسمممابامة ألاسمممابعاد (920) اسمممارااع اسمممابامة ت (100) تت يض

 .(%19) اإلح ا ي لا بو الاسبة المئتية
 التي توصلت إليها الدراسة: نتائمومن أهم ال

   أ  الاكامل المهاي في المسمممممماشممممممفياو الاي أاريت عليها الدراسممممممة أ ممممممبو مطلبا  ألئيفيا
 ألمهايا  ألمعياريا . 

 لعنت الفريف الطبي بالمساشفياو يؤدي إلى الاهميش. أ  لعا الدألر المهاي 
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  أ  عد م إتاحة الفر ممممة لعنممممت الفريف الطبي للمشمممماركة في أللممممض تافيذ ألماابعة ال طة
 العالاية يؤدي لل راع بي  األعناء.

 التي توصلت إليها الدراسة:توصيات ومن أهم ال

 لديه  لفريف الطبي كل مااال اما م ببيئة العمل م  قبل إدارة المسمممماشممممفياو ليقد م عنممممت ا
 م  معارف ألخبراو ألمهاراو مهاية.

 .العمل على تتليو الدألر المهاي الذي يمارسه أعناء الفريف الطبي بالمساشفياو 
 .العمل على تعزيز قاتاو االت ال الفعال بي  أعناء الفريف الطبي 

داء المؤسطططسطططي المرونة االسطططتراتيجية في جودة األ ر"أث بعنوان:( 2114، العنزي دراسطططة ). 4
 ".دراسة تطبيقية على شركة الطيران الكويتية

أثر المرألمة االسمممممممماراتي ية في اتدة األداء في شممممممممركة إلى  دفت  ذه الدراسممممممممة الاعرف 
ة مض الدراسمممممممممألكا  م اأداة االسمممممممممابامة في امض المعلتماو  ألاسممممممممما د م الباحثالطيرا  الكتيايةو 

اإلداراو في شممممممممممممممركمممة الطيرا  الكتيايمممة  ديري ممممديري المممدألا ر ألمممم م  ( ممممدير ا509ياكت  م  )
 المشمتلة بالدراسة.

 التي توصلت إليها الدراسة: نتائمومن أهم ال

  داللة إح ما ية للمرألمة االسماراتي ية )المرألمة السمتقيةو المرألمة الااافسيةو  يألألاتد أثر
ركة لش مرألمة المعلتماوو مرألمة رأس المال البشريو تبسين اإلاراءاو( في اتدة األداء

 الطيرا  الكتياية.
 داللة إح ما ية للمرألمة االسماراتي ية )المرألمة السمتقيةو المرألمة الااافسيةو  ألاتد أثر يأل

مرألمة المعلتماوو مرألمة رأس المال البشممممممممممممممريو تبسممممممممممممممين اإلاراءاو( في فعالية األداء 
 لشركة الطيرا  الكتياية.

 ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:

 االسمممممممممممماراتي ية ألأبعاد ا في شممممممممممممركة الطيرا  الكتيايةو  على تعزيز مفهت م المرألمة العمل
مما ياعرس على اتدة أدا ها في األستاق  ؛أليلب أل مياها ألدألر ا في اعل الشركة مرمة

  الم الفة.
  الا طين دألمما  لاقمدي  خممدمماو مميزة ألماممابعمة اميض الا يراو الاي تطرأ على األسممممممممممممممتاق

 او المسافيدي  الحالية ألالمساقبلية.ألالعمل على احاياا
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 ودور التنظيمي األداء على التوريد سطططلسطططلة تكامل أثر": بعنوان( 2113 حمد،) دراسطططة. 5
 ."األردن في الغذائية الصناعات شركات على تطبيقية دراسة البيئي االضطراب

 طراحااللممم ألدألر الااظيمي األداء على الاتريد سممملسممملة تكامل أثر لبيا  الدراسمممة  دفت
 .األرد  في ال ذا ية ال ااعاو شركاو في البيئي

ي كما اعامد على أداة االسممممابامة ف السممممببيو الاحليلي الت ممممفي الماهج الباحث اسمممما د م
 ةاألردمي المملكة في ال ذا ية ال ممممااعاو شممممركاو م  الدراسممممة م امض   ألتكت   وامض المعلتماو

 .شركة  ( 833) عدد ا ألالبال  الهاشمية

 :الدراسة إليها توصلت التي نتائمال أهم ومن

 طتيلة قةالعال الاتريدو شمبرة  يرل) الاتريد سمملسملة لاكامل إح مما ية داللة يأل أثر ألاتد 
 أداء على( اإلمداد تكامل المتردي و مشممممممممماركة التئيفيةو الفرق  االت ممممممممماالوو المدةو
 سممماتة م عاد عما  األردمية العا ممممة حدألد لمممم  التاقعة ال ذا ية ال مممااعاو شمممركاو
 (.α ≤ 0.01) داللة

 طتيلة قةالعال الاتريدو شمبرة  يرل) الاتريد سمملسملة لاكامل إح مما ية داللة يأل أثر ألاتد 
 احااللطر  على( اإلمداد تكامل المتردي و مشاركة التئيفيةو الفرق  االت االوو المدةو
 ة مسمممات  األرد  عاد العا ممممة حدألد لمممم  التاقعة ال ذا ية ال مممااعاو لشمممركاو البيئي
 (.α ≤ 0.01) داللة

 االلمممممطراح السمممممتقيو االلمممممطراح) البيئي لاللمممممطراح إح ممممما ية داللة يأل أثر ألاتد 
 دألدح لممم  التاقعة ال ذا ية ال ممااعاو لشممركاو أداء على( الماافسممة شممدة الاكاتلتايو
 (.α ≤ 0.01) داللة مساتة  عاد عما  األردمية العا مة

 :الدراسة إليها توصلت التي التوصيات أهم ومن

 ياوتقا ألاسممما دا م الدراسمممة محل الشمممركاو في اإلماال خطتط باحديث اال اما م لمممرألرة 
 م  رألالاطتي البحث باشمممماط الماعلقة الم  مممم مممماو  يادة طريف ع  أتماه أكثر إماال
 .قايةالا الاطتراو ألمتاكبة الاش يلية الاكاليا في حقيقي ام فا  تحقيف أال

 سممامرم بشممرل تامياها ألمحاأللة الدراسممة محل اوالشممرك لدة الداخلية المتارد دألر تعزيز 
 في مرألمةال تباي خالل م  ال اراية البيئة في الحا مممممممملة للا يراو تباي ثقافة ألخلف

 .اإلاراءاو
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 لتسممممميلةا كتمها ألالداخلية ال اراية البيئة ما يراو بي  ةالمتاءم   حالة خلف محت السممممعي 
 .الدارسة محل اوللشرك الألالفع   الكفتء األداء تحقيف في األساسية

 المؤسططسططي األداء جودة في االسططتراتيجي التخطيط دور": بعنوان( 2111 الدجني،) دراسططة. 1
 ."الفلسطينية للجامعات

 والمؤسمممممسمممممي األداء اتدة في االسممممماراتي ي الا طين دألر على للاعرف الدراسمممممة  دفت
 .ايةالفلسطي ال امعاو في المؤسسي األداء اتدة لقياس مؤشراو معايير ألتطتير

 لمتلتع همالمالءما الاطتيري  الباا ي ألالماهج الاحليلي الت في الماهج الباحث سا د ما
 اسارداد ت  اسابامةو( 500) تت يض ألت كما اعامد على أداة االسابامة في امض المعلتماو  البحثو
  .(%45) مئتية باسبة اسابامة( 45) ماها
 :الدراسة إليها توصلت التي النتائم أهم ومن

 داللة مسممممممماتة  عاد إح ممممممما ية داللة ياو فرألق  تدألا (0.01 ≥ α)  ماتسمممممممطاو بي 
 ل امعةا لما ير عزة ت   ألم االته المؤسسي األداء اتدة مساتة  في الفلسطياية ال امعاو
 .اإلسالمية ال امعة ل الو

 بل  ثحي كبيرة باسممممممبة الفلسممممممطياية ال امعاو في المؤسممممممسممممممي األداء اتدة أبعاد تتافر 
 (.%11.41) المؤسسي األداء أبعاد فقراو ل ميض الاسبي ابيالحس الماتسن

 داللة مسممممماتة  عاد إح ممممما ية داللة ياو عالقة ألاتد (0.01 ≥ α ) دألر مسممممماتة  بي 
 الماتسن  بل حيث والفلسطياية لل امعاو المؤسسي األداء ألاتدة االسماراتي ي الا طين
 (.%11.41) المحتر فقراو ل ميض الاسبي الحسابي

 داللة مسممممماتة  عاد إح ممممما ية داللة ياو عالقة ألاتد (0.01 ≥ α)  دألر مسممممماتة  بي 
 اءاألد اتدة أبعاد كأحد ألاأل داف ألالرسممممممممالة الفلسممممممممفة ألمعيار االسمممممممماراتي ي الا طين
 دراة أل ي( % 82.11) المتافقة مسمممبة بل ت حيث والفلسمممطياية لل امعاو المؤسمممسمممي

 .ااد   كبيرة
 :راسةالد إليها توصلت التي التوصيات أهم ومن

 ألال اراي الداخلي ال امعة لم امض أألسض مشاركة تنمم  ألمماه ة محددة آلياو أللمض 
 .تحديثها ألعاد ال امعةو ألرسالة رؤية  ياغة عاد
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 العملية أل ي: ال امعة عمل لطبيعة الر يسمممممممممة المحاألر الرسمممممممممالة تانمممممممممم  أ    مراعاة 
 لهممذه ألمظلممة طلفكما القي  اعابممار مض الم امضو ألخممدمممة العلميو البحممث الاعليميممةو
 .المحاألر

 عمتمياو ع  ألاالباعاد المعال و محددة الفه و سمممهلة بسممميطة برلماو األ داف  مممياغة 
 طلباولما بالشمممتلية األ داف تاسمم  حاى كاملة الهدف ماطلباو ألاسمماحنممار ال ممياغةو
 .المؤسسية الكفاءة

 والماتا   ءاألدا بطاقة باسممممممما دا م كالا طين الا طينو في الحديثة الامايل اسممممممما دا م  
 .لهمراح كافة في الا طين ممذاة على ألالاأكيد الاميزو ممايل باسا دا م ألالا طين

 بناء في الداخلي والتكامل الخارجي التكيف من كل أثر" بعنوان( 2117 محمود،) دراسطططة .7
 ":التنظيمية الثقافة

 يف الداخلي ألالاكامل ال اراي الاكيا أبعاد ألأثر عالقة قياس إلى الدراسممممممممممممة  دفت
 .العراق في للاربية العامة المديرية بيئة في المابلترة الااظيمية الثقافة عاا ر

 .المبحتثة الدا رة في يعملت   مدير( 31) على مت عة اسابامة الباحثة اسا دمت 
 :الدراسة إليها توصلت التي النتائم أهم ومن

 لثقافةا بااء تي تك ألعملياو الداخلي الاكامل عاا ممممممر بي  ترابطية عالقة أي تتاد ال 
 افاهاثق تكتي  في الداخلي الاكامل عاا ممممممممممممر على تركز ال المديرية ألأ    الااظيميةو
 .الااظيمية

    لااظيميةوا الثقافة بااء ألعملياو ال اراي الاكيا عاا مممر بي  ترابطية عالقة  ااك أ 
 .المقبتل بالمساتة  ليس المديرية في الااظيمية الثقافة مساتة  أ    ألكذلب

 :الدراسة إليها توصلت التي النتائم أهم منو 

 برل الداخلي الاكامل عملياو اراءاأل  إتما م على الاركيز بنممممممممرألرة الدراسممممممممة تت ممممممممي 
 شمممماى في العمل لااسمممميف ال اراية قبل داخلية ات ممممال قاتاو ألبااء ألامشمممماء عاا ممممر او

 .المديرية مها م
 بداعاإل ألخلف وعلتماوالم لابادل االت ممممممممال عملياو إتما م ألتقاياو مسممممممممالزماو تتفير 

 .بالمديرية خاص طابض ياو تاظيمية ثقافة بااء ث  ألاالباكار



  الدراسات السابقة                                   الفصل الثالث                       

67 
 

 تاظي أل  وألالماو الحتافز ألماو وألالنممممممممتابن الاعليماو اميض تطبيف في العدالة اعاماد 
 ااءب يعز  مما والعاملي  لدة التئيفي ألالتالء االماماء م  متع خلف بهدف اإلفاداو
 .المشارك اظيميةالا الثقافة دعا   ألارساء

دراسططططططة  التنسططططططيق في فعالية مكافحة اإلرهاب دور" :بعنوان( 2111 ،المهيزع) دراسططططططة .2
 ."ميدانية ضباط األجهزة األمنية بمدينة الرياض

 لىإلااسممممممممممممميف في فعالية مرافحة اإلر اح ألالاعرف دألر ا إلىالاعرف  الدراسمممممممممممممة  دفت
 .  ت م أيي متااهة العملياو قبل ألقتعها ألالااسيف ألالمشاركة الكاملة ف

 .المبحتثة الدا رة في يعملت   الابط  ( 914) على مت عة اسابامة الباحث اسا دمت 
 :الدراسة إليها توصلت التي النتائم أهم ومن

  أ مية دألر الااسممممممممميف بي  األاهزة األماية المشممممممممماركة في مرافحة العملياو اإلر ابية قبل
 .ألقتعها

   اهتد األاهزة المشاركة في مرافحة العملياو سيف بي الاام  فعالية  د  ح  ألاتد معتقاو ت 
 .بدراة قتية ةاإلر ابي

  رؤية ماشابهة محت المعتقاو الاي تحد م  فعالية الااسيف بي  األاهزة.العياة  أفرادلدة 
 :الدراسة إليها توصلت التي النتائم أهم ومن

  ر احفي مرافحة اإلتهيئة البيئة المااسبة للااسيف ألالاعاأل  بي  األاهزة المشاركة. 
 ألالحرص على  وإلحمماق النممممممممممممممبمماط بممدألراو تممدريبيممة ماقممدمممة في م ممال مرممافحممة اإلر مماح

 .الادريز المسامر
  الاحمديمد التالممممممممممممممو لمدألر كمل اهمة مشمممممممممممممماركمة في مرمافحة العملياو اإلر ابية ألماابعاها

 .ألتتايهها في حال خرألاها ع  الدألر المرست م لها
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 :األجنبية الدراساتثا: ثالً 
 ربحية على الداخلي التكامل أثر" بعنوان( Swink & Schoenherr, 2015) دراسططططة. 1

 ."األصول وإنتاجية اإلجراءات وكفاءة الشركة

"The Effects Of Cross-Functional Integration On Profitability، 
Process Efficiency & Asset Productivity". 

 ألكفاءة الشممممممممركة ربحية م  كل على اخليالد الاكامل أثر معرفة إلى الدراسممممممممة  دفت
 مضألا والداخلي الاكامل لقياس األأللية البياماو امض ت  حيث األ مممممممممتلو ألاماااية اإلاراءاو
 .الماعلقة المالية ألالاسز الربو أداء المانماة المالية الاقارير م  الثامتية البياماو

 في يعملت  الذي   يري على المداسمممممممابامة ( 904) تت يضأل  االسمممممممابامةاسممممممما دا م  ت  ألقد 
 في م الفة ساتاو( 3) مدار على األمريرية الشمركاو في ألاللتاسماياو ألالعملياو الشمراء إداراو
 اإلح ا ي للاحليل ال الحة االساباماو كامت ألقد  مو2055 ألعا م و م2008 ألعا م و م2001 عا م
  .(%58.88) مئتية باسبة ةاسابام (551)

 :الدراسة إليها توصلت التي النتائم أهم ومن

    واإلاراءاو كفاءة قيادة خالل م  الربو على أسممماسمممي بشمممرل يؤثر الداخلي الاكامل أ 
 الماعلقة اإلدارية ألاألمتر المبيعاو في ألمه  خاص بشممممممممممممممرل تظهر الكفاءاو أل ذه

 .ألاسعة عملية فارة لديها الاي للشركاو بالاكاليا
  األ تل يةألامااا الداخلي الاكامل بي  عالقة أي الدراسة ت د ل. 
 تفسممير يف المعلتماو معال ة مظرية تطبيف في المارتبة اآلثار أ مية إلى الدراسممة تشممير 

 .الماظماو في للممارسي  إاراءاته ألتعريف والداخلي الاكامل تأثير
 :الدراسة إليها توصلت التي التوصيات أهم ومن

    باظرية ألسممممممماسممممممميةا المعرفة خالل م  والداخلي الاكامل مةألمالء شمممممممدة تعزيز يا  أ 
 .المالية الاقارير بياماو م  متلتعي بشرل ألاالمافاع المعلتماوو معال ة

 ةمهم باعابار ا اإلاراءاو اتسمممممممممماع تأثير خالل ألم  الاكالياو ماافض تحديد دراسممممممممممة 
 الداخلي الاكامل م  تأتي أ    يمر  الربو في المعابرة الاحسممممميااو فإ    ألكذلب ألطار ةو
 .الكبير
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 يف تحسمممممممممميااو على سمممممممممميعمل ؛هألم   الداخلي بالاكامل اايد   يهامتا أ    ي المدير  على 
 .المباشرة الاكاليا

    الشراء في مةمااظ مالية تدفقاو إلى سيقتد األقسما م بي  المشمارك ألالااسميف الا طين أ 
 ي تحسممممم على يعمل الداخلي الاكامل ألأ    ألالعر و الطلز حاالو في الاأكد عد م ألقلة

 .كبير بشرل اإلاراءاو ةألكفاء الا طين

 المعلومات أنظمة تكامل بين العالقات" :بعنوان( Maiga, et al., 2015) دراسططططططططة. 2
 ."الشركة وربحية األداء، وجودة والتكلفة والخارجي، الداخلي

"Relationships Between Internal & External Information Systems 
Integration، Cost & Quality Performance، & Firm Profitability:" 

 عيةوال اا الشمركاو ربحية على المعلتماو أمظمة تكامل أثر معرفة إلى الدراسمة  دفت
 واألداء ةألاتد ألالاكلفة والمعلتماو وألمظمة ألال اراي الداخلي الاكامل بي  العالقاو ألاساكشاف
 .الشركة ألربحية

 كعياة شممممركة (293) ألت  اخايارعلى أداة االسممممابامة في امض المعلتماو الباحث اعامد 
 برمامج اسممما دا م ألت (و %23.4) مئتية باسمممبة مراسممملاها ت  ةشمممرك (5500) أ مممل م  للدراسمممة
 . م2059 عا م في امعها ت  الاي البياماو ماا ج لاحليل SPSS اإلح ا ي الاحليل

 :الدراسة إليها توصلت التي النتائم أهم ومن

    ارايال  ألالاكامل المعلتماو ألمظمة الداخلي اكاملال بي  مهمة إي ابية عالقة  ااك أ 
 ألمظمة ألال ماراي المداخلي الاكماممل م  كمل بي  مهممة إي مابيمة عالقمة أل اماك لهماو

 .األداء ألاتدة الاكلفة ألبي  المعلتماو
 الاكلفة  م كل بي  إي ابية عالقة أل ااك ألتكلفاهو األداء اتدة بي  إي ابية عالقة  ااك 

 ال ارايأل  الداخلي للاكامل مباشممر تأثير  ااك ألليس الشممركةو ربحية ألبي  األداء ألاتدة
 .الشركة ربحية على المعلتماو ألمظمة

 :الدراسة إليها توصلت التي التوصيات أهم ومن

 المافعةب عليه  ليعتد فعال بشممرل المعلتماو أمظمة تكامل م  يعز ألا أ    يري المد على 
 .أفنل ربحية إلى يقتدس أل ذا ألالاكلفة األداء اتدة تحسي  في
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    أمظمة قدراو تطتير م  تبدأ أ   ي المعلتماو أمظمة لاكامل طريقة أفنممممممممممممل أ 
 .خاراية تكاملية قدراو بااء ث  الداخلية المعلتماو

 في األداء تحسمممممممممممي  أال م  المعلتماو أمظمة يسممممممممممما دمتا أ    المديري  على ي ز 
 .شركاته 

 "الشركة أداء على التكامل استراتيجيات تأثيرات" بعنوان( Gul, 2011) دراسة. 3

"The Effects Of Integration Strategies On Firm Performance:" 

 المااتعة رغي ألاالسمممماراتي ياو ألاألفقي الرأسممممي الاكامل تأثير معرفة إلى الدراسممممة  دفت
 . الشركاو في األداء على

 شممممممركة( 591) مقدار ا عياة و ألت  اخايارأداة االسمممممابامة كأداة دراسممممممة اسمممممما دا م ت  ألقد
 الدألا ية ال مممممممااعاو م  اباداء تاتعت  مممممممااعية قطاعاو( 1) م  مميزة دمماركية  مممممممااعية
  م2004 عا م إلى  م2001 عا م م  امادو حيث المعداوو األأخير   ألاألثاث ألالكيميا ية ألال ذا ية
 .ال ااعية ألبي  بياها فرألقاو لتاتد ال دماتية الشركاو اسابعاد ألت 

 :الدراسة إليها توصلت التي النتائم أهم ومن

    مسمماتة أل  السممتق  أل يرلية غير او ع  أدا ها في مافتقة األفقي الاكامل ياو الشممركاو أ 
 . ااعي قطاع كل على تأثير لهما فيه الاركيز

    ياواسممممممماراتي  يفنمممممممل القطاع فهذا األكبرو األداء له كا  ال ذا ية الماا او قطاع إ 
 لاش يليا العا د معدل يقيس مقياس شمرل في ال ملة ياو ألغير أسميةألالر  األفقية الاكامل
 .متئا أداء لكل

 عا م بشرل ألأدا ها للشركة ال  رافي الاتسض بي  إي ابية عالقة  ااك. 
 :الدراسة إليها توصلت التي التوصيات أهم ومن

    يلرأسا للاكامل الشركاو تت ال  ألالمهارة األ متل ت  ميص م  العليا المسماتياو أ 
 .الممادة اإلي اراو ألشبه الماأخرة المشرالو معال ة أال م 
    المراقبةأل  الااسمممممميف في كفاءاو تمالب أ  لها د  ب   ال الرأسممممممي الاكامل ياو الشممممممركاو أ 

 .اإلاراءاو في ألالامري 
    عملسمممي أل ذا أدا ها على كبير بشمممرل سممماؤثر ألمحددة مهمة لمتارد الشمممركاو اماالك أ 

 .ألالرأسي األفقي الاكامل م  كل تقتية على
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 ."العمل إجراءات وتكامل المعلومات تدفق" بعنوان( Berente, et al., 2009) دراسة. 4

"Information Flows & Business Process Integration ."  
 لأا م  الحديثة العمل إاراءاو في المعلتماو تدفف أ مية معرفة إلى الدراسمممممة  دفت
 ألقتأل  والت ممممممتل إمرامية أل ي والعملية لهذه مبادئ أربعة اقاقألاشمممممم والاكامل عملية تشمممممم يص
 .المعلتماو تدفف ألتفا يل ألشفافية

 .للشركاو ميدامية إاراءاو خالل م  شركاو( 1) لم ( مقابالو50) اسا دا م ت  

 :الدراسة إليها توصلت التي النتائم أهم ومن

    مقل عملية ألأ    املوماك غير سمممممملتك بأمه  أل ممممممفه  ت  اعام   امشمممممماط  ( 58)  ااك أ 
 أ    دأل   م  آلية تكت   أ    يمر  مت عة إاراءاو خالل م  األمشمممممممطة بي  المعلتماو
 .الم رااو م  تاقص

    كاملت إلى الاظرة ألأ  اإلاراءاوو لهذه قيمة إلافة على يعمل أ  يمر  الاقل مشاط أ 
 أ ب المعلتماو لمحلل القتة يعطي ل  المعلتماو تدفقاو ت مممايا خالل م  اإلاراءاو

 .اإلاراءاو تحسي  أال م  الادفف  ذا طبيعة يفه 
    األتت ممممممم الااسممممممميفو قتاعد في خا مممممممة الحديثة العمل إاراءاو في الاتثيف أ مية أ 

 واإلاراءاو أل ممممممممحة والمحاتة  :أل ي والبياماو لاتثيف م الفة حأسممممممممبا (3) الدراسممممممممة
 .القادمة ألاألايال

 :الدراسة إليها توصلت التي التوصيات أهم ومن

  لمعلتماوا تدفف عملية فه  أألال   عليها العمل إاراءاو لاحسي  تسعى الاي الشركاو بأ 
 .باإلاراءاو المرتبطة

    دففت عملياو طبيعة فه  تحسممي  على سمميعمل العمل إاراءاو تكامل مبادئ تطبيف أ 
ا المعلتماو  .الم الفة العمل ممارساو كاطبيف تمام 

 األمشممممطة وم راا م  باعاباره مؤسممممسمممماته  في بالاتثيف اكثير   يهامتا أ  المديري  على 
 .لالاكام تحقيف في الاتثيف لدألر أألسض افهم    ااك يرت   ألأ  بهاو يقتمت   الاي
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 تالقدرا على التكامل استراتيجية تأثير" بعنوان( Rosenzweig, et al., 2003) دراسة. 5
 ."االستهالكية المنتجات مصنعي لىع استكشافية دراسة: اإلداري  واألداء التنافسية

"The Influence Of An Integration Strategy On Competitive 
Capabilities & Business Performance: An Exploratory Study Of 
Consumer Products Manufacturers". 

 قدراوال تتسمممن خالل م  األداء على الاكامل اسممماراتي ية أثر معرفة إلى الدراسمممة  دفت
سابامة كأداة اال اسا د م حيثو اإلداري  ألاألداء الاكامل بي  فيما الا مايض على المعامدة الااافسمية
  .(%21.1) مئتية ةباسب (891) أ ل م  الدراسة عياة شركة( 238)ألت  اخايار للدارسة

 : الدراسة إليها توصلت التي النتائم أهم ومن

    لخال م  اإلداري  األداء تحسممممي  إلى مباشممممر بشممممرل يقتد المرثا الداخلي الاكامل أ 
 .اوالشرك في الا ايض على المعامدة الااافسية القدراو دألر في المعرفة تعزيز

    اا اوم اتدة تحقف المرثا الاكامل ياو المسمممافيدي  لماا او الم ممماعة الشمممركاو أ 
 على ملسيع أل ذا والاكلفة في ألقيادة واإلاراءاو في ألمرألمة والات يل في ألدقة وعالية
 .اإلداري  األداء تحسي 

    يي ؛مال ألمقياسممممي  الاكامل بي  مباشممممرة إي ابية عالقة ألاتد إلى تت مممملت الدراسممممة أ 
 مسبة ألالثامي األ تل م  العا د بأ داف المرتبن ال ااعية التئيفية التحدة أداء :األألل

 .ال ديدة الماا او م  اإليراداو
    الاكاليا ي ممماف يقلل اأينمممم   ماإم   القدراو فقن يباي ال كبير بشمممرل المرثا الاكامل أ 

 الاكامل بي  مباشممرة عالقة  ااك ليس ألأمه الاتريدو سممملسممملة عاا مممر تشممابب م  الاات ة
 .المسافيدي  رلا أأل المبيعاو ممت ألبي  المرثا

 :الدراسة إليها توصلت التي التوصيات أهم ومن

 مسممافيدي لل قيمة ياو تشمم يلية قدراو لىإ تحتيله خالل م  الاكامل ماافض م  االسممافادة 
 .الاكلفة في ألقيادة اإلاراءاو ألمرألمة والات يل ألمتثتقية والمااج اتدة مثل

    ديدةا ماا او لاطتير اديدة فرص خلف عاد أ مياها تزداد الداخلي الاكامل اهتد أ 
 اإلاراءاو ألتحسي 
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    تكاتلتاياو م  افادةاالسمممممممممممم خالل م  تاطتر أ    يمر  ال اراي الاكامل اهتد أ 
 السمملض يف ألالابادل الاطتير تاسمميف على تعمل اديدة طرق  إلمشمماء تسمممو الاي مارمتإلا

 .الااافسية الميزة لاحسي  أليلب ؛األعمال بي  ألال دماو

 التعقيب على الدراسات السابقة
ف ألاتد تتافم  خالل اسممماعرا  الدراسممماو السمممابقة في متلمممتع الاكامل الح  الباحث 

على الرغ  م  اخاالف الزمممما   واتدة األداءعلى راء بشممممممممممممممممأ  معتقمماو الاكممامممل ألأثر مما في اآل
تئا ا ألالمؤسساو ألالباحثي و حيث اساعر  ألالمرا  الذي ت  إاراء الدارساو بهاو ألاخاالف ال

 دراسة مااتعة ما بي  دراسة فلسطياية ألعربية ألأاابية. (20)الباحث عدد
 من حيث الموضوع:

ألايا م     األداءة  تدب ألأثره الاكاملمعتقاو السممممابقة متلممممتع  راسمممماوالدبع، تااأللت 
. ألتااألل البع، اآلخر متاليض بها الدراسماو إاراء ت  الذي ألالمرا  الزما  اخاالف م الفة مض

 .قريبة كالااسيف ألالمااخ الااظيمي ألبيئة العمل
 من حيث الزمان: 

بحيث تااأللت و  م2051ا م  م إلى ع2003ما بي  عا م الدراسممممممممماو السمممممممممابقة  امح مممممممممرو
 مو ألتااأللت الدراساو العربية 2059 م إلى عا م 2009الدراساو الفلسطياية الفارة الزماية م  عا م 

ألتااأللت الدراسممممممممماو األاابية الفارة الزماية م    مو2051 م إلى عا م 2009الفارة الزماية م  عا م 
  م.2051 م إلى عا م 2003عا م 

 من حيث المكان:

بحيث غطت الدراسمممممممماو الفلسممممممممطياية و في مطاقها ال  رافي بقةتاتعت الدراسمممممممماو السمممممممما
 األرد  ألالعراق ألاليم  ألع ما ألأاريت الدراسممممممممممماو العربية في و اميعها قطاع غزة في فلسمممممممممممطي 

فقد أاريت في التالياو الماحدة األمريرية ألالدممارك  األاابية ألأما الدراسماوو ألالسمعتدية ألالكتيت
 ألبريطاميا ألال ي .

 نهم:من حيث الم

ة المتلتع في دراس الاحليلي الت في الماهج اعاماد الدراساو السابقة على أغلزاتفقت 
 ماه الحقيقية لطبيعة البحث العلمي.أليلب لمالء
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 من حيث األدوات:
 عربية راسممةد باسمماثااءاالسممابامة كأداة للدارسممةو باسمما دا م الدراسمماو السممابقة  اتفقت اميض

 ,.Berente, et al) أاابية او ألدراسممةالسممابامة ألالمقابلة مع  ا تفقد اسما دم (2051)ال تطيو 
 .ألالمالحظة المقابلة دراساها في اسا دمت( 2009

 من حيث استفادة الباحث منها:
 يمر  أ  يسافيد الباحث م  الدراساو السابقة:

 .ياغة المشرلة ألفرأل  الدراسة  
 .امض مادة اإلطار الاظري للدراسة 
 ( اخايار أدألاو الدراسة)المقابلةو االسابامة 
 .مااقشة ألتفسير ماا ج الدراسة 

 ما تميزت به الدراسة الحالية:
   لما بدأه  تعابر  ذه الدراسمممممممة بااء معرفي ألتراكمي للدراسممممممماو السمممممممابقةو ألتأتي اسممممممماكماال

ا ج ألما ليه م  ماإالباحثت  السمممابقت  في متلمممتع الدراسمممةو فهي تباي على ما تت ممملتا 
 راحاو.قدمته م  تت ياو ألاقا

 الدراسممممممممممة الحالية على متلممممممممممتع معتقاو تكامل األدألار ألأثر ا على اتدة األداء  ركزو
 المؤسسي في أل ارة ال حة.

 قاو. ت للا لز على الاحدياو ألالمع الدراسة الحالية حلتال   أللعت 
  الباحث أداة الدراسة أل ي االسابامة للات ل إلى ماا ج دقيقة.اسا د م 
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 :ن الدراسات السابقة والدراسة الحاليةالفجوة البحثية بي
 

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

تااأللت م متعة م  الدراساو 
السابقة متلتع الاكاملو ألتااأللت 
م متعة أخرة متلتع اتدة 

 األداء المؤسسي.

عد م ربن الدراساو السابقة بي  
 الاكامل ألاتدة األداء المؤسسي.

 لحالية بي  الاكاملتربن الدراسة ا
 ألاتدة األداء المؤسسي.

اسا دمت معظ  الدراساو السابقة 
 االسابامة كأداة ل مض البياماو.

اسا دا م الدراساو السابقة أداة 
 ألاحدة ل مض البياماو.

   مال  اسا دمت الدراسة الحالية ك  
االسابامة ألالمقابلة كأدألاو ل مض 

 البياماو.
معظ  الدراساو السابقة 

لت متلتع الاكامل في أماك  تااأل 
 غير الم ال ال حي.

عد م اسا دا م متلتع الاكامل في 
 الم ال ال حي.

مرا  الاطبيف ألبيئة العمل في 
الم ال ال حيو ألالاطبيف على 
 القطاع الطبي ألاإلداري.

 البحثية الفجوة (:3.1) رقم شكل
 جرد بواسطة الباحث، باالستناد إلى الدراسات السابقة
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 تمهيد
قي بيم ا  ال امز الاطإا يا  م  خالله ا ر يسمممممممي  تعابر ماه ية الدراسمممممممة ألااراءاتها محتر  

ألع  طريقها يا  الح مممممممممممتل على البياماو المطلتبة إلاراء الاحليل اإلح ممممممممممما ي  وم  الدراسمممممممممممة
 ث  وللات مممل إلى الااا ج الاي يا  تفسمممير ا في لمممتء أدبياو الدراسمممة الماعلقة بمتلمممتع الدراسمممة

 تحقف األ داف الاي تسعى إلى تحقيقها. 

الدراسة  ألكذلب أداة  اة الدراسةوألعيألم امض  مابضاهج الللما تااألل  ذا الف ل أل ف  حيث 
ا ألمدة  مممدقها ألثباتها. كما يانمممم  أل مممف   إعداد ا ألكيفية باا ها ألتطتير اوالمسممما دمة ألطريقة 
ا ل مض هألاألدألاو الاي اسا دم وأداة الدراسمة ألتقاياها ت ممي في  الباحث ابه م لإلاراءاو الاي قا
بياماو لالاي اسمممممممما دمت في تحليل األيااهي الف ممممممممل بالمعال او اإلح مممممممما ية بياماو الدراسممممممممةو 

 يلي أل ا لهذه اإلاراءاو. األاسا الص الااا جو ألفيم

 الدراسةمنهجية وأسلوب 
بااء  على طبيعة الدراسممممممممة ألاأل داف الاي تسممممممممعى لاحقيقها فقد اسمممممممما د م الباحث الماهج 

 ممممفا  أل  ألالذي يعامد على دراسممممة الظا رة كما تتاد في التاقض أليها  بت ممممفها الاحليليوالت ممممفي 
ة كممما ال يرافي  ممذا الماهج عاممد امض المعلتممماو الماعلقمم اوألكميمم  ا ا كيفيمم  ا أليعبر عاهمما تعبير  دقيقمم  

افسير بل ياعداه إلى الاحليل ألالربن ألال الم الفةوبالظا رة م  أال اسماق ماء مظا ر ا ألعالقاتها 
رفة ع  لمعللت ممممممممممتل إلى اسممممممممممااااااو يباي عليها الا ممممممممممتر المقار  بحيث يزيد بها ر مممممممممميد ا

 المتلتع.
 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

حيمث ات مه البماحث الكاز ألالمرااض العربية ألاألاابية ياو العالقةو  المصطططططططططادر الثطانويطة:( 5)
ألالدألرياو ألالمقاالو ألالاقاريرو ألاألبحاث ألالدراسممممماو السمممممابقة الاي تااأللت متلمممممتع البحثو 

 إلمارمت الم الفة.ألالبحث ألالمطالعة في متاقض ا

امض  ىيلية لمتلممممممممممممممتع البحث ل أ الباحث إللمعال ة ال تامز الاحل المصطططططططططادر األوليطة:( 2)
ا لهذاللبحثو  ممت  البياماو األأللية م  خالل االسابامة كأداة ر يسة  ر .ال  خ ي  

 مجتمع وعينة الدراسة
 فإ    اميعهاو ألبذلبمفرداو الظا رة الاي يدرسمممممممها الباحث  :هم امض الدراسمممممممة يعرف بأم  

و هاو ألبااء  على مشرلة الدراسة ألأ دافله  عالقة بمشرلة الدراسة  د الذياألفرا :م امض الدراسة  ت
 في م مض الشفاء الطبي. اإلشرافيةالم امض المساهدف ياكت  م  التئا ا     إف
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ض مألدرس الباحث عاا ر م امض الدراسة كاملةو على طريقة الح ر الشاملو ألفيها ت 
  م.2058- م2051ا للعا م ( متئف  501او أليانم  عدد   )م  أفراد الم امض األ لي اميع  

 (: مجتمع الدراسة1.4جدول )

 
 أداة الدراسة

أثر ا على اتدة األداء المؤسممممممسممممممي في أل ارة معتقاو تكامل األدألار أل "سممممممابامة ات  إعداد 
حة "دراسمة حالة م مض الشمفاء الطبي"و بما ي د م الدراسمة ألاعاماد ا م  عدد م  المحرمي و ال م

 وحيث تعابر االسمممممممممابامة األداة الر يسمممممممممة المال مة للدراسمممممممممة الميدامية للح مممممممممتل على المعلتماو
ألاألسمممممممممهل  امعا  للمعلتماو عابار ا األسمممممممممرعبا وألالبياماو الاي ي ري تعبئاها م  قبل المبحتثي 

و حيث ت  إعداد ا باالعاماد على الدراسمممممممممماو السممممممممممابقةو ألت  لم رااتها األاألكثر فهم   و لهاتحليال  
 وسي قسمي  ر يإاراءاو لمبن األداة م  حيث  مدقها ألثباتهاو ألقد قسممت االسمابامة إلى إعداد 
 : ما

عدد سمماتاو  )العمرو : ممية ع  المسمما يز: أل ت عبارة ع  البياماو الشمم القسططم األول
 ال دمةو المؤ ل العلميو المسمى التئيفيو مرا  العملو الا  ص العلميو م ال العمل(.

اتدة األداء المؤسمممممسمممممي  على : أل ت محاألر معتقاو تكامل األدألار ألأثر االقسطططم الثاني
 :فقرة (10)ألياكت  م   الطبيوفي أل ارة ال حة "دراسة حالة م مض الشفاء 

 توزيع معايير االستبانة :(1.4جدول )
 الفقرات عدد المعايير

المحور 
األول: معوقات 

 تكامل األدوار

 7 غمت  الدألر
 7 بيئة العمل

 7 ستء تت يض المتارد البشرية
 7 الاقص العددي بالا   او

 7 ال لن بي  المها م

 العدد المسمى الوظيفي م.
 5 مدير عا م  .1
 59 مدير دا رة  .2
 13 ر يس قس   .3
 34 ر يس شعبة  .4

 117 المجموع
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 الفقرات عدد المعايير
 35 المحور األول: معوقات تكامل األدوار

 51 دة األداء المؤسسيالمحور الثاني: جو 
 10 إجمالي محاور االستبانة

 
 درجات مقياس :(1.4جدول رقم )

 االستجابة

غير 
موافق 
بدرجة 
كبيرة 

 اجدً 

 
 موافق

بدرجة 
 اكبيرة جدً 

 10 4 8 1 9 1 4 3 2 1 المقياس
افقة ل على المت د   (50) ( لالسمممممممممممممما ابةو ألكلما اقاربت اإلاابة م 10-5اخاار الباحث الادرل )

أليلب لمزيد م  تت يض (%10) مسمممممممممممممبيألكل تدرل له أل    والعالية على ما ألرد في الفقرة المعاية
 .ااوأكبر للدر 

 درجات مقياس :(1.1جدول رقم )

 الوزن النسبي المتوسط الحسابي درجة الموافقة

 %28 - %50 2.8 – 5 اقليلة جد  
 %99 - %28 9.9 – 2.8 قليلة

 %99 - %99 9.9 – 9.9 متوسطة
 %82 - %99 8.2 – 9.9 كبيرة

 %500 - %82 50 – 8.2 اكبيرة جد  
 

 االستبانةخطوات بناء 
اتدة األداء  على معتقاو تكامل األدألار ألأثر ا قا م الباحث بإعداد أداة الدراسمممممممة لمعرفة

المؤسممممسممممي في أل ارة ال ممممحة "دراسممممة حالة م مض الشممممفاء الطبيو ألاتبض الباحث ال طتاو الاالية 
 االسابامة:لبااء 
 ألاالسمممافادة وعلى األدح اإلداري ألالدراسممماو السمممابقة ياو ال ممملة بمتلمممتع الدراسمممة االطالع 

 أل ياغة فقراتها. االسابامةماها في بااء 
  االسابامةتحديد الم االو الر يسية الاي شملاها. 
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 .تحديد الفقراو الاي تقض تحت كل م ال 
 الحظاو.عر  االسابامة على المشرف للاقاش ألابداء الم 
   أساسيي  محتري في  ترتها األأللية ألقد تكتمت م   االسابامةت  ت مي. 
   ألاإلدارية  ( م  المحرمي  يألي ال برة في الم االو األكاديمية15على ) االسممابامةت  عر

( يبي  أسممممممماء 9ألالملحف رق  ) وألاإلح ممممما ية في كل م  ال امعاو ألالمؤسممممممسمممممماو الحرتمية
 أعناء ل اة الاحري .

 م  حيث الحذف أأل اإللممممممممافة  االسممممممممابامةتء آراء المحرمي  ت  تعديل بع، فقراو في لمممممممم
 .(2ملحف ) و( فقرة10في  ترتها الاها ية على ) االسابامةلاساقر  ألالاعديلو

 ة:انصدق االستب
يق ممد ب مممدق االسمممابامة أ  تقيس أسممئلة االسمممابامة ما أللمممعت لقياسمممهو ألت  تت يض عياة 

ة الخابار االتسماق الداخلي ألال دق الباا ي ألثباو االسابامةو ألقد اسمابام 30اسماطالعية ح مها 
 قا م الباحث بالاأكد م   دق االسابامة بطريقاي :

 الصدق الظاهري 
( ما   ي  في 55عر  الباحث االسمابامة على م متعة م  المحرمي  تألفت م  )

(و ألقد 9  بالملحف رق  )ألأسمممممممماء المحرمي والم االو األكاديمية ألاإلدارية ألالمهاية ألاإلح ممممممما ية
اسمممممممممما اح الباحث آلراء المحرمي  ألقا م بإاراء ما يلز م م  حذف ألتعديل في لممممممممممتء المقارحاو 

 (.2امظر الملحف رق  )-الاها ية  افي  ترته ةامت االسابالمقدمةو ألبذلب خرا
 صدق المقياس

 Internal Validity: االتساق الداخلي أواًل 

ة اتسممماق كل فقرة م  فقراو االسمممابامة مض الم ال مد :يق مممد ب مممدق االتسممماق الداخلي
يلب م  خالل أل  ؛الذي تاامي إليه  ذه الفقرةو ألقد قا م الباحث بحساح االتساق الداخلي لالسابامة

حسمممممممممممممماح معامالو االرتباط بي  كل فقرة م  فقراو م االو االسممممممممممممممابامة ألالدراة الكلية للم ال 
 مفسه.
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 :نتائم االتساق الداخلي
 ول: معوقات تكامل األدوارالمحور األ 

 .معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " غموض الدور " والدرجة الكلية للمجال :(1.4جدول رقم )

 : غموض الدورأواًل  #
 معامل

 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

 0.000 *0.148 طبيعة العمل الذي أمارسه غير ألالحة. 5
 0.000 *0.899 ة ألداء المطلتح ماي غير ألالحة لي.الطريقة السليم 2
 0.000 *0.928 األمظمة ألالاعليماو في المساشفى تحاال إلى تتليو. 3
 0.000 *0.814 ال الحياو ألالمسئتلياو الملقاة على عاتقي غير ألالحة. 9
 0.000 *0.139 يرلفاي مديري بأعمال أشعر أمها ليست م   الحياتي. 1
 0.000 *0.899 معلتماو كافية ع  طبيعة المها م المرلا بها. ي  ال ياتفر لد 9
 0.000 *0.811 عملي غير مرتبن باأل داف العامة للمساشفى. أشعر أ    7

 .α≤0.01داللة  ة ا عاد مسات االرتباط دال إح ا ي   *

معامل االرتباط بي  كل فقرة م  فقراو م ال " غمت  الدألر " ( 9.1يبي  ادألل رق  )
 0.01ة معاتي ة االرتباط المبياة دالة عاد مسات  اة الكلية للم الو ألالذي يبي  أ  معامالوألالدر 

≥αلما أللض لقياسه. ا  ألبذلب يعابر الم ال  ادق ؛ 
 .معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات " بيئة العمل " والدرجة الكلية للمجال :(1.4جدول رقم )

 : بيئة العملاثانيً  #
 معامل

 بيرسون 
 رتباطلال 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 0.002 *0.981 بيئة العمل ال تاالء م في تعزيز الاكامل بي  الفريف الطبي ألاإلداري. 5

2 
لعاملي  لتئيفية لاتا   بي  الحياة الشممممم  ممممممية ألاالتاد آلياو تحقف تال 

 ق عملية تكامل األدألار.ت م  شأمها أ  تع
0.159* 0.005 

 0.025 *0.382 ي دع  عملية الاكامل في المساشفى.ال تساعد بيئة العمل ف 3
 0.000 *0.929 اللتا و ألالقتامي  داخل الم مض تاس  بعد م التلت . 9
 0.000 *0.980 االمقسا م السياسي الفلسطياي خلف بيئة عمل غير مااسبة. 1
 0.000 *0.952 يتاد شعتر بعد م االساقرار ألاألما  التئيفي لدة العاملي . 9
 0.000 *0.928 اتفر حتافز تدع  عملية تكامل األدألار.ال ت 7

 0.394.قيمة االرتباط ال دأللية تساألي α≤0.01داللة  ة االرتباط دال إح ا ي ا عاد مسات  *
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( معماممل االرتبماط بي  كممل فقرة م  فقراو " بيئممة العممل " ألالمدراممة 9.9امدألل رق  ) يبي 
 ؛α≤ 0.01معاتية  ة باط المبياة دالة عاد مسمممممممممممممات معامالو االرت الكلية للم الو ألالذي يبي  أ   
 لما أللض لقياسه. األبذلب يعابر الم ال  ادق  

لية والدرجة الك سوء توزيع الموارد البشريةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات  :(1.4جدول رقم )
 .للمجال

 : سوء توزيع الموارد البشريةاثالثً  #
 معامل

 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 ماليةاالحت

(Sig.) 
 0.000 *0.139 قت م المساشفى بات يض العاملي  بشرل غير مهاي.ي 5
 0.000 *0.199 أعناء فريف العمل الذي أعمل فيه غير ماكامل. 2
 0.000 *0.119 برامج الاعلي  المسامر ألالادريز ألالاأ يل للعاملي  غير ماتفرة. 3
 0.000 *0.809 او م  العاملي  لعيفة.آلياو إدارة المتارد البشرية الساقطاح الكفاء 9
 0.000 *0.988 يتاد لعا ألالو في أمشطة المتارد البشرية. 1
 0.022 *0.318 عادلة لالخايار ألالاتئيا ل ذح المتارد البشرية. اض المساشفى طرق  تاب   9
 0.000 *0.905 ال ت  ص المساشفى ميزامية خا ة بأمشطة المتارد البشرية. 7

 0.394 .قيمة االرتباط ال دأللية تساألي α≤0.01داللة  ة ا عاد مسات دال إح ا ي  االرتباط  *
( معممامممل االرتبمماط بي  كممل فقرة م  فقراو " سممممممممممممممتء تت يض المتارد 9.1اممدألل رق  ) يبي 

 ة معامالو االرتباط المبياة دالة عاد مسممممممممممممات    أ   البشممممممممممممرية " ألالدراة الكلية للم الو ألالذي يبي  
 لما أللض لقياسه. ا ادق  لب يعابر الم ال ألبذ ؛α≤ 0.01معاتية 
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 النقص العددي بالتخصصاتمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال  :(1.4جدول رقم )
 .والدرجة الكلية للمجال

 ا: النقص العددي بالتخصصاترابعً  #
 معامل

 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

5 
 االفرص التئيفية المااحة في المسمممممممممماشممممممممممفى حالي  تقت م المسممممممممماشممممممممممفى باقيي  

 .ألمساقبال  
0.341* 0.020 

 0.000 *0.942 ا في الاقص العددي الحا ل.ا كبير  االمقسا م الفلسطياي يلعز دألر   2
 0.000 *0.195 تاد ألياو إارا ية ألطرق لسد الاقص العددي بالا   او.تال  3
 0.020 *0.348 او اديدة.تقت م المساشفى باباعاث متئفيها لكسز ت    9

1 
تامممد لمممدة المسمممممممممممممماشممممممممممممممفى قممماعمممدة بيمممامممماو ما مممددة ع  الاقص العمممددي ت

 للا   او المطلتبة.
0.991* 0.000 

 0.000 *0.931 عد م االمفاا  على العال  ال اراي له دألر في الاقص العددي للا   او. 9
 0.000 *0.912 تتقا الاتئيا لفاراو طتيلة له عالقة بالاقص العددي. 7

 0.394.قيمة االرتباط ال دأللية تساألي α≤0.01داللة  ة االرتباط دال إح ا ي ا عاد مسات  *

( معممممامممممل االرتبمممماط بي  كممممل فقرة م  فقراو " الاقص العممممددي 9.8اممممدألل رق  ) يبي 
االرتباط المبياة دالة عاد  معامالو ي  أ   بمالا  مممممممممممممم مممممممممممممماو " ألالدراة الكلية للم الو ألالذي يب  

 لما أللض لقياسه. األبذلب يعابر الم ال  ادق   ؛α≤ 0.01معاتية  ة مسات 
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والدرجة الكلية  الخلط بين المهاممعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال  :(1.4جدول رقم )
 .للمجال

 الخلط بين المهام #
 معامل

 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 0.000 *0.158 اسية ع  التئا ا أأل األعمال الاي أقت م بها.يتاد لعا في المعلتماو األس  5
 0.000 *0.943  م بعمل ال ياااسز مض ت   ي.ت أق  2
 0.000 *0.101 يا  إعداد الت ا التئيفي بما ياااق، مض احاياااو المساشفى.  3
 0.000 *0.953 ال أساطيض تقسي  ألقاي بي  المها م التئيفية الال مة إلم ا  عملي.  9
 0.000 *0.103 تاد ا دألااية في المها م المطلتبة ماي خالل العمل.ت  1
 0.000 *0.989 ال تها  إدارة المساشفى بإاراء تعديالو تنم  عد م ال لن بي  المها م.  9
 0.000 *0.181 غاياو ألأ داف ألئيفاي غير ألالحة لي بشرل كبير.  7

 0.394قيمة االرتباط ال دأللية تساألي .α≤0.01داللة  ة االرتباط دال إح ا يا  عاد مسات  *

( معامل االرتباط بي  كل فقرة م  فقراو " ال لن بي  المها م " 9.4يتلمممممممو ادألل رق  )
 0.01تية معا ة االرتباط المبياة دالة عاد مسات  معامالو   أ   ألالدراة الكلية للم الو ألالذي يبي  

≥αألبذلب يعابر الم ال  ادق لما أللض لقياسه. ؛ 
 لثاني: جودة األداء المؤسسيالمحور ا

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور " جودة األداء المؤسسي "  :(1.44جدول رقم )
 .والدرجة الكلية للمجال

 جودة األداء المؤسسي #
 معامل

 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

5.  
ر ا ييتاد قسممممم  م اص بال تدة داخل المسممممماشمممممفى أليسممممممعى دا ما  لاطت 

 ألاالرتقاء بها.
0.954** 0.000 

 0.000 *0.189 تاد مؤشراو قياس لألداء ألالحة ألمحددة.ت  .2
 0.000 *0.183 يتاد قبتل لدة المتئفي  ع  أداء المساشفى.  .3
 0.000 *0.131 يقت م المتئفت  باأدية أعماله  بالكفاءة المطلتبة.  .9
 0.000 *0.995 ه . داأثااء أفي   المتارد المااحة لديهاميض يقت م المتئفت  باسا الل   .1
 0.000 *0.199 يا  ماابعة ماا ج تقيي  األداء لاطتيره ألاالرتقاء به.  .9
 0.000 *0.199 يقت م المتئفت  باأدية أعماله  بالفعالية المطلتبة.  .1
 0.000 *0.924 يتاد ا اما م م  اإلدارة العليا لالقاراحاو ألالمبادراو لاحسي  اتدة األداء.  .8
 0.000 *0.141 فى.ا لسياساو المساشالمتئفت  المها م ألالتااباو التئيفية طبق   يؤدي  .4
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 0.000 *0.919 يتاد لدة المتئفي  معرفة ألالما م بطبيعة األعمال المتكلة له .  .50
 0.000 *0.103 ه . للمتئفي  لاطتير ألتحسي  أدا ايشرل مظا م تقيي  األداء حافز    .55
 0.001 *0.925 في تقليل المشاكل المرتبطة بالعمل. ؤهالفرد العامل ال يد يسا   أدا  .52
 0.009 *0.900 يتاد ا اما م بقياس أداء كل ألحدة أأل قس  على حد ستاء.  .53
 0.000 *0.142 .تقت م المساشفى بادريز ألتطتير الكادر البشري بحسز الا  ص  .59

51.  
تابض المسمماشممفى سممياسمماو االخايار ألالاعيي  م  خالل أللممض الشمم ص 

 .را  المااسزالمااسز في الم
0.143* 0.000 

 0.394.قيمة االرتباط ال دأللية تساألي α≤0.01داللة  ة االرتباط دال إح ا يا  عاد مسات  *

( معممامممل االرتبمماط بي  كممل فقرة م  فقراو محتر " اتدة األداء 9.50اممدألل رق  ) يبي 
 ة ات ياة دالة عاد مسممممماالرتباط المب معامالو ي  أ   المؤسمممممسمممممي " ألالدراة الكلية للم الو ألالذي يب  

 ألبذلب يعابر الم ال  ادق لما أللض لقياسه. ؛α≤ 0.01معاتية 
 Structured Validityا: الصدق البنائي ثانيً 

مقاييس  مممممممدق األداة الذي يقيس مدة تحقف األ داف الاي  يعابر ال مممممممدق الباا ي أحد  
راسمممممممممممممة بالدراة الكلية ارتباط كل م ال م  م االو الد ةتريد األداة الت مممممممممممممتل إليهاو أليبي  مد

 لفقراو االسابامة.
معامل االرتباط بين درجة كل مجال من محور )معوقات تكامل األدوار( ومحور  :(1.44جدول رقم )

 .)جودة األداء المؤسسي( والدرجة الكلية لالستبانة
 
# 

 
 المعايير

 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
5.  

 
معوقات تكامل 

 األدوار

 0.000 *0.954 غمت  الدألر
 0.000 *0.101 بيئة العمل  .2
 0.000 *0.912 ستء تت يض المتارد البشرية  .3
 0.002 *0.939 الاقص العددي بالا   او  .9
 0.000 *0.194 ال لن بي  المها م  .1
 0.000 *0.145 المحور األول: معوقات تكامل األدوار  .9
 0.000 *0.193 المحور الثاني: جودة األداء المؤسسي  .1

 1.341.قيمة االرتباط الجدولية تساوي α≤1.15داللة  ى االرتباط دال إحصائًيا عند مستو  *

السممممممابامة دالة اميض معامالو االرتباط في اميض م االو ا ( أ   9.55يبي  ادألل رق  )
ألبذلب يعابر اميض م االو االسابامة  ادقه لما أللض  ؛α≤0.01معاتية  ة إح ا يا  عاد مسات 

 سه.لقيا
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 :Reliabilityثبات االستبانة 
تعطي  ذه االسمممممممممممممابامة مفس الااي ة لت ت  إعادة تت يض  أ    :يق مممممممممممممد بثباو االسمممممممممممممابامة

يعاي  ثباو االسمممابامة االسمممابامة أكثر م  مرة تحت مفس الظرألف ألالشمممرألطو أأل بعبارة أخرة أ   
على األفراد  إعادة تت يعهااالسممممممماقرار في ماا ج االسمممممممابامة ألعد م ت يير ا بشمممممممرل كبير فيما لت ت  

 خالل فاراو  ماية معياة.عدة مراو 
 ألقد تحقف الباحث م  ثباو اسابامة الدراسة م  خالل:

وطريقة التجزئة النصفية وكانت النتائم كما هي  Cronbach's Alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ 
 (.1.44مبينة في جدول رقم )

 
 عدد المعايير #

 الفقرات
 ألفامعامل 

 كرونباخ
التجزئة 
 النصفية

5.  
 

 معوقات
تكامل 
 األدوار

 0.429 0.409 7 غمت  الدألر
 0.803 0.121 7 بيئة العمل  .2
 0.820 0.859 7 ستء تت يض المتارد البشرية  .3
 0.893 0.100 7 الاقص العددي بالا   او  .9
 0.182 0.854 7 ال لن بي  المها م  .1
 0.452 0.815 35 وارالمحور األول: معوقات تكامل األد  .9
 0.424 0.889 51 المحور الثاني: جودة األداء المؤسسي  .1
 1.115 1.255 51 إجمالي محاور االستبانة  .8

ل ميض م االو الدراسممممممممممممممة كامت  (.Sig)القيممة االحاممالية  ( أ   9.52امدألل رق  ) يبي 
 بيعي. و يابض الات يض الطتت يض البياماو لهذه الم اال ألبذلب فإ    ؛0.01أكبر م  مساتة الداللة 
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 اإلحصائية: األساليب
 (SPSSإلم ا  اإلطار العملي للبحث اسممممممممما د م الباحث برمامج الاحليل اإلح مممممممممما ي )

 لافري  البياماو ألتحليلها ألاخابار الفرأل .

 االخاباراو ألاألساليز اإلح ا ية الاي ت  اسا دامها في عملية الاحليل ما يلي: أ   

اكراراو ألالماتسمممن الحسمممابي: يسممما د م  ذا األمر بشمممرل أسممماسمممي ألغرا  الاسمممز المئتية ألال .5
 أليا  االسافادة ماها في أل ا عياة الدراسة.  ومعرفة تكرار فئاو ما ير ما

 لمعرفة ثباو فقراو االسابامة. (وCronbach's Alpha)كرألمباخ اخابار ألفا  .2
 سابامة.لمعرفة ثباو فقراو اال و(split halfاخابار الا ز ة الا فية ) .3
 يسا د م وK-S)) Kolmogorov-Smirnov Testسمرمتف-اسا دا م اخابار كتلم ترألف .9

  ذا االخابار لمعرفة ما إيا كامت البياماو تابض الات يض الطبيعي م  عدمه.
( لقياس دراة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسممممممممممت  ) .1

قة بي  ما يري . ألقد ت  اسممممممما دامه لحسممممممماح االتسممممممماق يقت م  ذا االخابار على دراسمممممممة العال
 الداخلي ألال دق الباا ي لالسابامةو ألالعالقة بي  الما يراو.

أللقد ت  اسا دامه للاأكد م  داللة الماتسن لكل  و(T-Testفي حالة عياة ألاحدة ) Tاخابار  .9
 فقرة م  فقراو االسابامة.

( لمعرفممة ممما إيا كمما  Independent Samples T-Testفي حممالممة عيااي  ) Tاخابممار  .1
  ااك فرألقاو ياو داللة إح ا ية بي  م متعاي  م  البياماو المساقلة. 

( لمعرفة One Way Analysis of Variance) ANOVAاخابار تحليل الاباي  األحادي  .8
 ما إيا كا   ااك فرألقاو ياو داللة إح ا ية بي  ثالث م متعاو أأل أكثر م  البياماو.

 .Multiple Regressionماعدد المحدار اخابار اال .1
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 والنقاش الخامس: التحليلالفصل 
 

 المقدمة. 
 .الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية 
 .تحليل ونقاش فقرات االستبانة 
 .اختبار الفرضيات 
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 المقدمة:
  خالل و أليلب مالدراسممةاحليل البياماو ألاخابار فرلممياو ا ليانممم   ذا الف ممل عرلمم  

ل ألالاي ت  الات مممل إليها م  خال واإلاابة ع  أسمممئلة الدراسمممة ألاسممماعرا  أبر  ماا ج االسمممابامة
يفيو )العمرو المسممممممى التئ :ألالتقتف على ما يراو الدراسمممممة الاي اشممممماملت على وتحليل فقراتها

العمل( لذا ت   عدد سمممممممممممماتاو ال دمةو المؤ ل العلميو مرا  العملو الا  ممممممممممممص العلميو م ال
إاراء المعال او اإلح ما ية للبياماو الما معة م  اسابامة الدراسةو إي ت  اسا دا م برمامج الر  م 

الدراسممممممة الاي سمممممميا  محل ااا ج الللح ممممممتل على  (SPSS)اإلح مممممما ية للدراسمممممماو االااماعية 
 عرلها ألتحليلها في  ذا الف ل. 

 الشخصية:الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات 
 ألفيما يلي عر  ل  ا ص عياة الدراسة ألفف البياماو الش  ية.

 خصائص عينة الدراسة (: 4.4جدول )

 النسبة التكرار 
 94.4 101 استمارات مكتملة

 5.6 6 استمارات مفقودة )لم يتم اإلجابة عليها(
 100.0 107 المجموع

 :االتئيفية الاي شممممملت مدير  الباحث قد اسمممماهدف المسمممممياو  ( أ   1.5)رق  ادألل  يبي 
إداراو ألمديرياو ألألحداو م مض الشممممفاء  كافةألر يس قسمممم  ألر يس شممممعبة م   وألمدير دا رة اعام  

ليرت  عدد  و(%49.9) باسممممممبة مئتية (505)اسممممممابامة ألاسممممممارداد  (501)الطبيو ألقد ت  تت يض 
العياة الاها ية  و ألبهذا ي مممممممبو ح  (%1.9) اسمممممممابامة باسمممممممبة مئتية (9)االسممممممماباماو المفقتدة 

 .ألمتئفة امتئف   (505)لاحليل اإلح ا يال الحة ل
 

 العمر :(4.4جدول )

 النسبة التكرار العمر
 13.9 14 سنة 31قل من أ

 27.7 28 سنة 31-31
 40.6 41 سنة 41-41

 17.8 18 سنة فأكثر 51من 
 100.0 101 اإلجمالي
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 (90) ألربعي  بياما كامت مسبةما دأل  ا(%95.9) مسباه( أ  ما 1.2) رق  ادألل يبي 
في م مض الشمممممفاء  اإلشمممممرافيالفئة العمرية لدة المسممممماتة  ألم  المالح  أ    و(%18.9) فما فتق 

أل ذا  وتحمل في اعباها الكثير م  ال برة ألالمعرفة ألالمهارةكبيرة الطبي تحاتي على فئاو عمرية 
 شرافية.إليدل على ح   ال برة المتاتدة لدة  ذه الفئاو ا

 
 المؤهل العلمي :(4.4جدول )

 النسبة التكرار المؤهل العلمي
 5.9 6 ثانوية فأقل

 14.9 15 دبلوم
 49.5 50 بكالوريوس
 16.8 17 ماجستير

 12.9 13 ةدكتورا
 100.0 101 اإلجمالي

م  عياة الدراسممممة    ماعلمت  بشممممرل  (%10.3) ( أ  ما مسممممباه1.3) رق  ادألل يبي 
لديه  شممممممممممهاداو  (%94.1) فما دأل و ألأ   ااك مسمممممممممبة ل امعية األأللىايد أللديه  الشمممممممممهادة ا

المؤسممسممة تسممعى  إلى أ يلب  و أليعزأل الباحث(59.8)ألتليها مسممبة الدراسمماو العليا ولتريتساالبر
و أليعطي ا م  ماطلباو العملا أسممماسمممي  إلى اسممماقطاح الكفاءاو العلمية ألاألكاديمية ألتعابره ماطلب  

 ا.ا ألأكاديمي  سا اباو المبحتثي  باعابار   مؤ لي  علمي  ا ع  اا ايد   ذا امطباع  
 

 عدد سنوات الخدمة :(4.1جدول )

 النسبة التكرار سنوات الخدمة
 0.6 1 سنوات 3قل من أ
 6.9 8 سنوات 1قل من أ– 3من 

 35.0 43 سنة 11قل من أ-1من 
 57.5 69 سنة فأكثر11من 

 100.0 160 اإلجمالي
م  عياة الدراسمة لديه  ساتاو خدمة أقل م   %92.1ما مسمباه     ( أ1.9) رق  ادألل يبي 

سمممماتاو  50 م     المتئفت  الذي  لديه  سمممماتاو ال دمة %11.1ما مسممممباه  سمممماتاوو ألأ    50
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ل مما يدفعه  للعمل بشممممممرل قتي م  أا ؛فأكثرو أل ذا يدل على ألفرة ال برة العملية لدة المتئفي 
 أليسعت  إلى أ  تكت  األفنل.تميز المؤسسة الاي يعملت  فيها 

 
 المسمى الوظيفي :(4.4جدول )

 النسبة التكرار المسمى الوظيفي
 5.0 5 مدير عام
 13.9 14 مدير دائرة
 50.5 51 رئيس قسم
 33.7 34 رئيس شعبة

 111.1 111 اإلجمالي
   م  ( %53.4)    مدراء عامت و ألمسممبة( %2.0) ( أ  ما مسممباه1.1) رق  ادألل يبي 

الا يز األكبر كا  لرؤساء األقسا م حيث  أما (و%33.1) مسبة ر يس شعبة الدألا رو ألأ    يري مد
يها لم  عياة الدراسة أليعزأل الباحث  ذا مض الاسز الاي ت  الح تل ع( %10.1) كامت مسباه 

 50م  ادألل عدد سمممممممماتاو ال دمة حيث  ااك مسممممممممز كبيرة م  المتئفي  لديه  سمممممممماتاو خدمة 
  خالل م سمممممى ر يس قسمممم للح ممممتل على م  ابر حافز ا  ذه السمممماتاو تع    إحيث سمممماتاو فأكثرو 
 .ال برة الماراكمة

 
 مكان العمل :(4.4جدول )

 النسبة التكرار مكان العمل
 32.7 33 مستشفى الجراحة
 10.9 11 مستشفى الباطنة
 24.8 25 مستشفى الوالدة

 31.7 32 اإلدارة
 100.0 101 اإلجمالي

ما  م  المتئفي     م  الكادر الطبي ألأ   ( %98.3) ( أ  ما مسممباه1.9) رق  ادألل يبي 
  ميضالكادر اإلداري أل ذا يدل على أ مية الكادر الطبي ب م   ت    متئف( %35.1) مسممممممممممممممبامه

أطيافه في رعاية المري، حيث امه يشمممممممرل اللباة األسمممممممماسمممممممية ألالركيزة األأللى في م مض الشممممممممفاء 
ا أسماسمي   ا ذا الكادر يشمرل داعم   أل ذا يدل على أ    وداري يشمرل ثلث العياةالكادر اإل الطبيو ألأ   

 ا ل دمة المرلى بشرل أفنل.للكادر الطبي أليسعت  مع  
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 التخصص العلمي :(4.4جدول )

 النسبة التكرار التخصص العلمي
 25.7 26 طب

 52.4 53 إدارة أعمال
 95.9 92 غير ذلك
 100.0 101 اإلجمالي

ت  مممممممممم ممممممممممه  العلمي غير الطز ألادارة ( %95.9) ( أ  ما مسممممممممممباه1.1)رق   ادألل يبي 
أل ذا يدل على تعدد الا  مممم مممماو العاملة في م مض الشممممفاء الطبي ألأ  الا  مممم مممماو  واألعمال

( %21.1) الم الفة ح لت على ألئا ا بعد االمقسا م الفلسطياي لسد الع ز الذي ح لو بياما
ت   ه  العلمي إدارة أعمال يقتمت   (%52.4) ت   ه  طز يعملت  لم  الكادر الطبيو

 بإدارة م مض الشفاء الطبي.
 

 مجال العمل :(4.4جدول )

 النسبة التكرار مجال العمل
 61.4 62 المجال الطبي
 38.6 39 المجال اإلداري 

 100.0 101 اإلجمالي
م ال عمله  في الم ال الطبي أل   ( %95.9) ( أ  ما مسمممممممممباه1.8) رق  ادألل يبي 

 عممدد األكبر أليعزأل البمماحممث يلممب لطبيعممة ال ممدمممة المقممدمممة داخممل الم مض فهت م مض طبيو بياممماال
ه  يشممممرلت  ثلث العياة ألله  أي أم   ؛م  ح   العياة طبيعة عمله  في الم ال اإلداري ( 38.9%)

 ا.دألر أساسي في سير العمل داخل الم مض ألماابعة المتئفي  إداري  
 

 :االستبانةتحليل فقرات 

لعياة ألاحدة( لمعرفة  Tيل فقراو االسممممابامة ت  اسمممما دا م االخاباراو المعلمية )اخابارلاحل
 أل ي تمثممل و ي الحيمماد (9) حيممث اعابرو الممدراممة ل ميض الفقراوو ماتسممممممممممممممطمماو االسمممممممممممممما ممابممة

 على مقياس الدراسةو ألالااا ج متلحة في ال داألل الاالية:(90%)
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 تكامل األدوار.معوقات المحور األول:  .1
 -"غموص الدور": مجال فقرات  تحليل

لمعرفة ماتسممطاو االسمما ابة ل ميض الفقراوو الااا ج متلممحة في  Tت  اسمما دا م اخابار 
 -(: 1.4ال دألل)

 غموض الدور مجالالوسط الحسابي والوزن النسبي  :(4.4جدول )

الوسط  : غموض الدورأواًل  #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

 ترتيب
 الفقرة

طبيعممة العمممل الممذي أمممارسممممممممممممممه غير   .5
 5 0.00 9.79- 32.8 2.778 3.28 ألالحة.

2.  
الطريقمممة السممممممممممممممليممممة ألداء المطلتح 

 ماي غير ألالحة لي.
3.28 2.556 32.8 -10.58 0.00 4 

3.  
األمظمة ألالاعليماو في المسمممممماشممممممفى 

 تحاال إلى تتليو.
4.09 2.701 40.9 -7.07 0.00 1 

ال ممممممممممالحياو ألالمسممممممممممئتلياو الملقاة   .9
 على عاتقي غير ألالحة.

3.39 2.668 33.9 -9.72 0.00 3 

1.  
يرلفاي ممديري بأعمال أشممممممممممممممعر أمها 

 ليست م   الحياتي.
3.63 2.863 36.3 -8.28 0.00 2 

9.  
ال ياتفر لمممدي معلتمممماو كمممافيمممة ع  

 طبيعة المها م المرلا بها.
2.88 2.541 28.8 -12.22 0.00 7 

1.  
عممممملممي غمميممر مممرتممبممن  أ   أشممممممممممممممعممر 

 باأل داف العامة للمساشفى.
3.12 2.730 31.2 -10.49 0.00 1 

إجمالي المجال األول غموض  
 الدور

3.37 2.08 33.7 -12.65 0.00  

الت   الاسممممممممممممممبي لفقراو م مال غمت  المدألرو فكامت الفقرة  أ   ( 5.9)رق   امدألل يبي 
مسبي  ال إلى تتليو( احالت المرتبة األأللى بت   الثالثة )األمظمة ألالاعليماو في المساشفى تحا

ها ليسممممممممممممممت م  يرلفاي مديري بأعمال أشممممممممممممممعر أم  ألقد تلاها الفقرة ال امسممممممممممممممة ) و(%90.4) بل 
ياما احالت الفقرة السمممادسمممة )ال ياتفر لدي معلتماو ب و(%33.9) ( بت   مسمممبي بل  مممالحياتي

أليدلل احاالل الفقرة  و(%28.8) بت   بل كافية ع  طبيعة المها م المرلا بها( المرتبة األخيرة 
و أللكاها ألالمحة بشمرل ماتسناألمظمة ألالاعليماو في المسماشمفى  الثالثة المرتبة األأللى على أ   
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 امعرفة المتئا في  ذه األمظمة ألالقتامي  تلعز دألر   تحاال إلى تتلممممممميو بشمممممممرل أكبر حيث إ   
أما الفقرة ال امسممة الاي حا و على المرتبة  مهما  في عملية الاكامل داخل م مض الشممفاء الطبيو
مدراء   يرلفتمه  بأعمال م   ه  يشممممممممممممممعرأل  أ   الثماميمة فهي م  ألاهمة مظر عيامة المدراسممممممممممممممة فإم  

ياعاملت  مض الت مممممممممممممما التئيفي ال اص  يري لديه  أ  المد ا ممممممممممممممالحياته  مما يعطي امطباع  
أ   ا و على المرتبة األخيرة فهي تؤكدبأعماله  بالطريقة ال مممحيحةو أما الفقرة السمممادسمممة الاي ح

اابعة  ااك م بها أل ذا يدل أ    ي عيامة المدراسممممممممممممممة لديه  معلتماو كافية ع  طبيعة المها م المرلف
في شمممممممممر  مها م العمل المتاتدة في الت ممممممممما التئيفي للمتئفي  الذي   مديري مسمممممممممامرة لدة ال
 يابعت  له .

 12.65-بقيمة اخابار ( %33.1)دألرألقد كا  الت   الاسبي إلامالي م ال غمت  ال
مما يدل على أ  ماتسممممن دراة  ؛(0.01أل ي أقل م  مسمممماتة الداللة ) 0.000ألقيمة احامالية 

االسا ابة لهذا الم ال قد قل ع  دراة الحيادو أل ذا يعاي أ   ااك عد م متافقة بدراة كبيرة م  
بير  ااك أللمممممممممت  ك ث يلب إلى أ   أليعزأل الباح وقبل أفراد العياة على فقراو  ذا الم ال عمتما  

أل ذا ياعرس على عمل كل قسم  م  حيث التااباو ألالمسمؤأللياو ال ا ة برل قس و  وفي الدألر
ألكيفية تدرل السمممملطة ألالمسممممؤأللية بي  المسمممماتياو اإلداريةو ألكلما كا   ااك غمت  في األدألار 

ف الفعلي و أليبقى الاطبييلب سممممممياعرس بشممممممرل سمممممملبي على عملية الاكامل بي   ذه اإلداراو فإ   
لهممممذه اإلاراءاو الممممداعيممممة للا لممممز على غمت  الممممدألر  ت عممممامممممل الا مممما  الممممذي تاركز عليممممه 
 والمسممممماشمممممفى في تحقيف الاكاملو باإللمممممافة إلى تفتي، ال مممممالحياو ألتحديد ا بشمممممرل ألالمممممو

 ألالبعد ع  ال مت  الشديدة الاي تحر  العمل داخل اإلداراو.

ه يتاد أللت  ( ألالاي أشارو إلى أم  2052دراسة )الم ريو ألقد اتفقت  ذه الدراسة مض 
في الدألر التئيفي لدة المتئفي  في أل ارة الحر  المحلي بدراة ايدةو ألئهر  ذا التلممممممت  م  
 خالل معرفة العاملي  ما  ت دألر الت ارة ألمعرفه حدألد مسممممممممممممؤأللياته  أل ممممممممممممالحياته  في الت ارةو

 ااك عد م أللت  للدألر المهاي الذي  ي أأللمحت أ   ( ألالا2059)الشمهريو  ألاخالفت مض دراسمة
 أعناء الفريف الطبي بالمساشفياو. يمارسه بع،

 ه يتاد أللت  لدة العاملي  بالدألرالدراسة إلى أم   ذه مض  ألاالخاالف أليعتد  ذا االتفاق
د أل ذا يعت  وخالل األمظمة ألالاعليماو التالممممممممممحةم  به داخل أل ارة الحر  المحلي الذي يقتمت  

د يلب أليعت  وفي المسماشممفياو السمعتدية ألاتد عد م أللممت  للدألر المهاي أمااإلدارة الاااحةو إلى 
 و بعرس ما  ت حا مممل في م مضيماو في المسممماشمممفى تحاال إلى تتلمممياألمظمة ألالاعلأ  إلى 

 ه كا   ااك أللت  للدألر لدة العاملي .إم  الشفاء الطبي حث 
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 "بيئة العمل": مجال تحليل فقرات 
لمعرفة ماتسممطاو االسمما ابة ل ميض الفقراوو الااا ج متلممحة في  Tاسمما دا م اخابار ت  
 -(: 1.50ال دألل)

 بيئة العمل مجالالوسط الحسابي والوزن النسبي  :(5.10جدول )

الوسط  : بيئة العملاثانيً  #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

 ترتيب
 ةقر الف

5.  
بيئمة العممل ال تاالء م في تعزيز الاكماممل 

 بي  الفريف الطبي ألاإلداري.
4.97 2.683 49.7 -3.84 0.00 1 

2.  
اة اتا   بي  الحيممالتاممد آليمماو تحقف تال 

لتئيفية للعاملي  م  شأمها الشم  مية ألا
 ق عملية تكامل األدألار.ت أ  تع

5.37 2.456 53.7 -2.54 0.01 4 

3.  
دع  عمليمممة تسمممممممممممممممماعمممد بيئمممة العممممل في 
 الاكامل في المساشفى.

5.09 2.466 50.9 -3.69 0.00 5 

9.  
اللتا و ألالقتامي  داخمممل الم مض تاسمممممممممممممم  

 بعد م التلت .
4.47 2.588 44.7 -5.91 0.00 7 

خلف بيئة  االمقسمما م السممياسممي الفلسممطياي  .1
 عمل غير مااسبة.

7.59 2.613 75.9 6.08 0.00 1 

9.  
يتاد شمممممممممممعتر بعد م االسممممممممممماقرار ألاألما  

 التئيفي لدة العاملي .
7.36 2.746 73.6 4.94 0.00 2 

1.  
ال تاتفر حتافز تمممممدع  عمليمممممة تكممممماممممممل 

 األدألار.
7.29 2.603 72.9 4.96 0.00 3 

  0.91 0.11 60.2 1.51 6.02 إجمالي المجال الثاني: بيئة العمل 
ة ر الت   الاسممممممممممممممبي لفقراو م ممال بيئممة العممملو فكممامممت الفق أ   ( 5.10)رق   اممدألل يبي 

خلف بيئة عمل غير مااسبة( احالت المرتبة األأللى بت    ال امسة )االمقسا م السياسي الفلسطياي
ث  تلاها الفقرة السمممادسمممة )يتاد شمممعتر بعد م االسممماقرار ألاألما  التئيفي  و(%12.13) مسمممبي بل 

امي  قت اللتا و ألالتاسممممممممم  بياما احالت الفقرة الرابعة ) و(%13.9) لدة العاملي ( بت   مسمممممممممبي بل 
أليمدلل احاالل الفقرة  و(%99.1)داخمل الم مض بعمد م التلممممممممممممممت ( المرتبمة األخيرة بت   مسممممممممممممممبي

  ااك تأثير كبير لالمقسما م السياسي الفلسطياي على بيئة العمل ال امسمة المرتبة األأللى على أ   
ة الاي سممما على عملية الاكامل في العملو أما الفقرة السمممادمما اعلها غير مااسمممبة مما يؤثر سممملب  
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 امماك شممممممممممممممعتر كبير بعممد م  حمما و على المرتبممة الثمماميممة فهي م  ألاهممة مظر عياممة الممدراسممممممممممممممة أ   
االسمممممممممماقرار ألاألما  التئيفي لديه  مما يؤثر على أدا ه  بشممممممممممرل سمممممممممملبيو أما الفقرة الرابعة الاي 

لف ع ااك أللت  ماتسن لدة عياة الدراسة فيما يا حا و على المرتبة األخيرة فهي تدل على أ   
باللتا و ألالقتامي  أليحاال م  اإلدارة العليا إلى بذل ال هتد م  أال تتليو  ذه اللتا و ألالقتامي  

 لديه  بشرل أكبر.

ألقيمة  0.55بقيمة اخابار ( %90.2) ألقد كا  الت   الاسبي إلامالي م ال بيئة العمل
د كامت محايدةو أل ذا و مما يدل على أ  ماتسممممن دراة االسمممما ابة لهذا الم ال ق0.45احامالية 
 امماك متافقممة بممدراممة ماتسممممممممممممممطممة م  قبممل أفراد العياممة على فقراو  ممذا الم ممال عمتممما و  يعاي أ   

أليعزأل الباحث يلب إلى أ مية بيئة العمل في رفض مساتة األداء لدة العاملي  الذي بدألره سيعمل 
إلدارة يسادعي م  ا ح تل الم ال على دراة ماتسطة على تعزيز الاكامل في المساشفىو ألا   

العليا بذل ما يمر  م  أال تأمي  بيئة عمل سمممممممليمة لدة العاملي  تسممممممماعد على  يادة الشمممممممعتر 
باألما  ألاالسماقرار التئيفي لديه و مض محاأللة الا لز على عقباو االمقسا م السياسي الفلسطياي 

 ا.الذي أتعز كا ل اإلدارة العليا ألالمتئفي  مع  

( ألالاي أشممممممممممارو إلى مدة ا اما م 2009ة مض دراسممممممممممة )المرمعو ألقد اتفقت  ذه الدراسمممممممممم
باألم   اي لف شممممممممعتر  أل ذا اإلدارة بالعاملي  ألبمشمممممممماكله  ألمدة الاعاأل  ألالااسمممممممميف بي  العاملي و 

( ألالاي 2059التئيفي ألدراة رلممممممما كبيرة ع  بيئة العملو ألقد اخالفت مض دراسمممممممة )الشمممممممهريو 
لحرتمية ألاأل لية في المملكة العربية السمممعتدية يعملت  العاملي  في المسممماشمممفياو ا أأللمممحت أ   

 لم  بيئة عمل غير مال مة ألتحاال إلى اال اما م بدراة كبيرة م  اإلدارة العليا.

ا  ت الا م  حيث مرأ مية بيئة العمل  أ    م  خالل  ذا االتفاق ألاالخاالفألمسممماااج 
لتاتد  ارل كبير ع  بيئة العمل مظر  رلمما بشممففي دراسممة المرمع كا   ااك  ؛العمل أل ما  العمل

ألتعاأل  ألشعتر باألم  التئيفيو بعرس ما يح ل في  ذه مقتماو م ا  بيئة العمل م  ا اما م 
ت لك  ليس بالدراة الاي قيس كما أئهر الاحليل اإلح ما يو وبدراة ماتسمطة يتاد رلمااأليا م 
ر باألما  التئيفي لدة شمممممعت ه ال يتاد ا على دراسمممممة الشمممممهري أم  و أل ذا ياطبف أينممممم  2009في 

 لديه . ااك بيئة عمل غير مااسبة  تأ بح لذاالعاملي  
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 "سوء توزيع الموارد البشرية": مجال تحليل فقرات 

لمعرفة ماتسممطاو االسمما ابة ل ميض الفقراوو الااا ج متلممحة في  Tت  اسمما دا م اخابار 
 -(: 5.11ال دألل)

 سوء توزيع الموارد البشرية مجالنسبي الوسط الحسابي والوزن ال :(5.11جدول )

 ا: سوء توزيع الموارد البشريةثالثً  #
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

 ترتيب
 الفقرة

تقت م المسمماشممفى بات يض العاملي  بشممرل   .5
 غير مهاي.

4.53 2.544 45.3 -5.78 0.00 7 

2.  
ممل الذي أعمل فيه أعنمممممممممممممماء فريف الع

 غير ماكامل.
4.59 2.749 45.9 -5.13 0.00 1 

3.  
برامج الاعلي  المسممممممممممممممامر ألالامممممممدريمممممممز 

 ألالاأ يل للعاملي  غير ماتفرة.
4.84 2.635 48.4 -4.40 0.00 4 

آلياو إدارة المتارد البشمممرية السممماقطاح   .9
 1 0.25 1.16- 57.0 2.584 5.70 .العاملي  لعيفةالكفاءاو م  

1.  
ألالو في أمشطة المتارد  يتاد لعا
 البشرية.

5.61 2.632 56.1 -1.48 0.14 2 

9.  
تابض المسممممماشمممممفى طرق عادلة لالخايار 

 ألالاتئيا ل ذح المتارد البشرية.
4.80 2.238 48.0 -5.36 0.00 5 

ال ت  مص المسماشمفى ميزامية خا مة   .1
 بأمشطة المتارد البشرية.

5.42 2.770 54.2 -2.07 0.04 3 

الثالث: سططططططططوء توزيع  إجمالي المجال 
 الموارد البشرية

5.07 1.77 50.7 -5.26 0.00  

سممممتء تت يض المتارد البشممممرية  م الالت   الاسممممبي إلامالي  (  أ   1.55)رق   ادألل يبي 
و بياما لفقراو محتر سمممممممتء 5.11( ألامحراف معياري بل  1.01ألبماتسمممممممن بل  )( %10.1) بل 

رابعة )آلياو إدارة المتارد البشمممممرية السممممماقطاح الكفاءاو م  تت يض المتارد البشمممممرية كامت الفقرة ال
بياما كامت الفقرة ال امسممة  و(%11.0) العاملي  لممعيفة( احالت المرتبة األأللى بت   مسممبي بل 

 و(%19.5) )يتاد لمعا ألالمو في أمشمطة المتارد البشمرية( احالت المرتبة الثامية بت   مسبي
لمسمممممممماشممممممممفى بات يض العاملي  بشممممممممرل غير مهاي( احالت المرتبة بياما كامت الفقرة األأللى )تقت م ا

آلياو إدارة المتارد البشممممممممممممرية السمممممممممممماقطاح  و أليعاقد العاملت  أ   %91.3األخيرة بت   مسممممممممممممبي 
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 ااك لمممعا ألالمممو في أمشمممطة المتارد  الكفاءاو م  العاملي  لمممعيفة ألتحاال إلى تعزيزو ألأ   
 وتباي ألالممو للمتارد البشممرية داخل م مض الشممفاء الطبيأل الباحث إلى أمه ال يتاد البشممرية أليعز  

د  ااك لممممعا ماتسممممن في آلياو إدارة المتار  أليدلل احاالل الفقرة الرابعة المرتبة األأللى على أ   
البشمممممرية السممممماقطاح الكفاءاو م  العاملي  مما يسمممممادعي التقتف عاد  ذه اآللياو ألالعمل على 

 لفقرة ال امسمممة الاي حا و على المرتبة الثامية فادل على أ تحسمممياها ألمراقباها بشمممرل ايدو أما ا
ا في أمشطة المتارد البشرية مما ي عل إدارة المتارد البشرية محل مظر ا ماتسط  ا لعف   ااك أين  

ماعمف لمعممال ممة إاراءاو العمممل لممديهمماو أممما الفقرة األأللى الاي حمما و على المرتبممة األخيرة فهي 
شممممممفى تقت م بات يض العاملي  على األقسمممممما م بشممممممرل مهاي أللكاه ماتسممممممن إدارة المسمممممما تدل على أ   

الدراة م  ألاهة مظر عياة الدراسةو أل ذا يحاال إلى عمل دراساو علمية سليمة تقت م م  شأمها 
 بات يض العاملي  على أقسا م عمله  بالشرل ال حيو. 

بقيمة ( %10.1) ألقد كا  الت   الاسمممممممبي إلامالي م ال سمممممممتء تت يض المتارد البشمممممممرية
و مما يدل على (0.01أل ي أقل م  مسممممممممممماتة الداللة ) 0.000ألقيمة احامالية  5.26-اخابار 

أ  ماتسممممممن دراة االسمممممما ابة لهذا الم ال قد قلت ع  دراة الحيادو أل ذا يعاي أ   ااك متافقة 
    بممدراممة قليلممة م  قبممل أفراد العياممة على فقراو  ممذا الم ممال عمتممما و أليعزأل البمماحممث يلممب إلى أ

 عياة الدراسمممة تشمممعر بأ مية تتفر بحيث إ    و ااك لمممعا ألالمممو في أداء إدارة المتارد البشمممرية
برامج تعلي  ألتأ يل مسممامر م  أال تطتير مسمماتة األداء لديه و ألأ   ااك حااة ماسممة لمراقبة 
أمشمممممممممطة المتارد البشمممممممممرية ألااراءاو عملها الاي م  شمممممممممأمها سممممممممماعمل على تت يض العاملي  على 

م  أال  اا ألمعاتي  سمامه  بشمرل سلي و مض لرألرة دع  اإلدارة العليا إلدارة المتارد البشرية مادي  أق
 االرتقاء بالعمل الذي سيعمل على تعزيز الاكامل في المساشفى.

( ألالاي أشممممارو إلى لممممرألرة إشممممراك 2008و عدألا ألقد اتفقت  ذه الدراسممممة مض دراسممممة )
 ياو الماظماو لديها اسمممماراتي  مة للمتارد البشممممريةو ألأ   المتئفي  المعاي  في أللمممض ال طن الال

( 2059لاامية المتارد البشرية تسا   في  يادة ميزتها الااافسيةو كما اتفقت مض دراسة )الشهريو 
في   ااك سممتء تت يض  ااك متافقة لدة أفراد الراسممة بدراة ماتسممطة على أ    ألالاي أأللممحت أ   

 مساشفياو الاابعة أل ارة ال حة في دأللة السعتدية.المتارد البشرية لدة بع، ال

راسة لدة دألالو في إدارة المتارد البشرية  ااك لمعا  أل ذا االتفاق ااء بااء على أ   
ا كما في  ذه الدراسممة أينمم  غ  اخاالف الزما  ألالمرا و ر  (2059)الشممهريو أل (2008)عدألا و 

لمتارد اال اما م بإدارة اإلى إلدارة العليا اعت أل ذا يدتبي   ااك لممممعا في إدارة المتارد البشممممريةو 
 يعتد على اإلدارة باإلي اح. ها أل ذاالبشرية ألدعم
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 "النقص العددي بالتخصصات": مجال تحليل فقرات 
لمعرفة ماتسممطاو االسمما ابة ل ميض الفقراوو الااا ج متلممحة في  Tت  اسمما دا م اخابار 

 -(: 1.52ال دألل)
 تالنقص العددي بالتخصصا مجالوالوزن النسبي  الوسط الحسابي :(4.44جدول )

الوسط  : النقص العددي بالتخصصاتارابعً  #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية

p- 
value 

 ترتيب
 الفقرة

 تقت م المسممممماشمممممفى باقيي  الفرص التئيفية  .5
 .بال  ا ألمساقالمااحة في المساشفى حالي  

5.15 2.320 51.5 -3.66 0.00 1 

2.  
االمقسمما م الفلسممطياي يلعز دألرا  كبيرا  في 

 الاقص العددي الحا ل.
7.39 2.832 73.9 4.91 0.00 2 

3.  
ليممماو إارا يمممة ألطرق لسممممممممممممممممد آتامممد تال 

 الاقص العددي بالا   او.
5.97 2.672 59.7 -0.11 0.91 4 

تقت م المسماشمفى باباعاث متئفيها لكسز   .9
 7 0.00 5.69- 45.4 2.564 4.54 ت   او اديدة.

1.  
تاد لدة المسممممممممممممماشمممممممممممممفى قاعدة بياماو ت

ما ددة ع  الاقص العددي للا   او 
 المطلتبة.

5.38 2.542 53.8 -2.44 0.02 5 

9.  
عمممد م االمفاممما  على العمممال  ال ممماراي لمممه 
 دألر في الاقص العددي للا   او.

6.74 2.615 67.4 2.83 0.01 3 

1.  
تتقا الاتئيا لفاراو طتيلممة لممه عالقممة 

 لاقص العددي.با
7.46 2.689 74.6 5.42 0.00 1 

إجمالي المجال الرابع: النقص العددي  
 بالتخصصات

6.09 1.44 60.9 0.61 0.54  

الت   الاسممبي لفقراو م ال الاقص العددي بالا  مم مماوو  أ ( 1.52)رق   ادألل يبي 
يا لفاراو لاتئبياما لفقراو محتر الاقص العددي بالا  ممممم ممممماو كامت الفقرة السمممممابعة )تتقا ا

بياما كامت  و(%19.9) طتيلة له عالقة بالاقص العددي( احالت المرتبة األأللى بت   مسبي بل 
المرتبة  ا في الاقص العددي الحا ممممل( احالتا كبير  الفقرة الثامية )االمقسمممما م الفلسممممطياي يلعز دألر  

ا لكسز باباعاث متئفيه بياما كامت الفقرة الرابعة )تقت م المساشفى و(%13.4)الثامية بت   مسبي
أليدلل احاالل الفقرة السممابعة  و(%91.9) ت  م مماو اديدة( احالت المرتبة األخيرة بت   مسممبي
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اسممممامرار ع لة الاتئيا يعمل على  يادة الكادر العامل في المسمممماشممممفى  المرتبة األأللى على أ   
ة الثامية على المرتب ألأي تتقا له سمممممميؤثر على عمل المسمممممماشممممممفىو ألأما الفقرة الثامية الاي حا و

ا مهم   اا للاقص العددي الحا مممل أل ت االمقسممما م السمممياسمممي الذي يعلز دألر  ا آخر  فهي تعطي مؤشمممر  
في ألاتد مقص كبير لدة الكادر الذي يحاال إلى متا ماو مالية م  أال اسممممممممممامرار عملهو ألأما 

ل ممارل لمتئفي  لفهي تظهر لممممممممممممممعا اباعمماث ا والفقرة الرابعممة الاي حمما و على المرتبممة األخيرة
لكسممممممممممز ال براو أليلب بسممممممممممبز أ مة المعابر في قطاع غزة الاي خلفها االمقسمممممممممما م السممممممممممياسممممممممممي 

 الفلسطياي.

بقيمة  %90.4ألقد كا  الت   الاسممممممبي إلامالي م ال الاقص العددي بالا  مممممم مممممماو 
 و مما يدل على أ   (0.01م  مسممماتة الداللة ) كبرأل ي أو 0.19ألقيمة احامالية  0.95اخابار 

اة  ااك متافقة بدر  اتسممممن دراة االسمممما ابة لهذا الم ال كامت في دراة الحيادو أل ذا يعاي أ   م
ماتسممممممممممممممطمة م  قبمل أفراد العيامة على فقراو  مذا الم مال عمتمما و أليعزأل البماحمث يلب إلى أ مية 
التفرة العددية للكادر البشممممممممري العامل في المسمممممممماشممممممممفى الذي يمراه م  تت يض العاملي  بالشممممممممرل 

قد م أكبر م مض طبي ي باعابارهقطاع غزة ا م مض الشممفاء لما له دألر مه  في خ ممت مم   حيوال مم
ة في سمممممممممممممير العملي احدة الكتادر العاملة يسمممممممممممممبز ع ز  إخدماو كثيرة للمتاطاي  ألأي مقص في 

 اسبب  الب ي،  االمقسا م السياسي الفلسطياي أليعابرو الطبية الاي يسافيد ماها فئة كبيرة م  الااس
و ألألمعا عملية االباعاث لل ارل لكسمز ت  م او اديدة في الاقص العددي الحا مل امباشمر  

مافاحة على العال و ألأربب عملية تت يض العاملي  على أقسممممامه  بالشممممرل المهاي ال ممممحيوو أل ذا 
 شأمه يعمل على عرقلة عملية الاكامل بي  اإلداراو داخل م مض الشفاء الطبي.أ   م  

م  أ    ( الاي أشممممممممارو إلى أ   2051مض دراسممممممممة )السممممممممبيعيو ألقد اتفقت  ذه الدراسممممممممة 
معتقماو تقمدي  اتدة ال مدمماو الطبيمة في مسمممممممممممممماشممممممممممممممفيماو المملكة العربية السممممممممممممممعتدية  ي قلة 

دألر  م  ه لما ل ؛الما  مم ممي  في إدارة المسمماشممفياو ألالاقص العددي في الكادر الطبي ألالفاي
( 2059كما اتفقت مض دراسمممة )الشمممهريو  مه  في تعزيز األم  ال مممحي في الم امض السمممعتديو

الاي أشمممارو إلى  ااك مقص ألالمممو في الكادر البشمممري ألالمعداو الطبية ألالا  ممم ممماو الاادرة 
 الاي تحاال إلى سد الع ز داخل المساشفياو الاابعة لت ارة ال حة بدراة كبيرة.
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 "الخلط بين المهام": مجال تحليل فقرات 
ماتسممطاو االسمما ابة ل ميض الفقراوو الااا ج متلممحة في لمعرفة  Tت  اسمما دا م اخابار 

 -(: 1.53ال دألل)
 الخلط بين المهام مجالالوسط الحسابي والوزن النسبي  :(4.44جدول )

الوسط  الخلط بين المهام #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

 ترتيب
 الفقرة

5.  
معلتماو األسمممماسممممية يتاد لممممعا في ال

ع  التئمممممما ا أأل األعمممممممال الاي أقت م 
 بها.

4.90 2.600 49.0 -4.23 0.00 1 

 7 0.00 8.86- 34.9 2.834 3.49  م بعمل ال ياااسز مض ت   ي.ت أق  .2

3.  
يا  إعداد الت ا التئيفي بما ياااق، 

 مض احاياااو المساشفى.
3.89 2.238 38.9 -9.43 0.00 5 

9.  
 ي  المها مال أسممممممممممممماطيض تقسممممممممممممممي  ألقاي ب
 التئيفية الال مة إلم ا  عملي.

4.19 2.502 41.9 -7.19 0.00 4 

1.  
تامد ا دألااية في المها م المطلتبة ماي ت

 خالل العمل.
4.26 2.729 42.6 -6.38 0.00 3 

ال تها  إدارة المسماشفى بإاراء تعديالو   .9
 2 0.00 5.78- 44.4 2.698 4.44 .تنم  عد م ال لن بي  المها م

1.  
داف ألئيفاي غير ألالمممممممممممممحة غاياو ألأ 

 لي بشرل كبير.
3.64 2.820 36.4 -8.37 0.00 1 

إجمالي المجال الخامس الخلط بين  
 المهام

4.12 1.95 41.2 -
9.66 

0.00  

الت   الاسممبي لفقراو م ال ال لن بي  المها مو بياما لفقراو  أ   ( 1.53)رق   ادألل يبي 
يتاد لعا في المعلتماو األساسية ع  التئا ا محتر ال لن بي  المها م كامت الفقرة األأللى )

بياما كامت الفقرة  و(%94) أأل األعمال الاي أقت م بها( احالت المرتبة األأللى بت   مسممممممممممممممبي بل 
لت المرتبة ( احاال تها  إدارة المساشفى بإاراء تعديالو تنم  عد م ال لن بي  المها مالسمادسة )

 م بعمل ال ياااسممز مض ت  مم ممي( ت فقرة الثامية )أقبياما كامت ال و(%99.4) الثامية بت   مسممبي
و أليدلل احاالل الفقرة األأللى المرتبة األأللى على %91.9احالمت المرتبمة األخيرة بت   مسممممممممممممممبي 

أ مية المعلتماو األسمماسممية ع  التئا ا أأل األعمال الاي يقت م بها العاملت  لما لها م  أثر في 
ادسممممممممة الاي حا و على المرتبة الثامية فهي تدل على رفض مسممممممماتة األداء لديه و ألأما الفقرة السمممممممم
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ي  تنم  عد م ال لن بأ   ألاتد أ مية ماتسمطة لدة إدارة المسماشفى بإاراء تعديالو م  شأمها 
المها م ألاعلها أكثر أللمممممممممممتحا و ألأما الفقرة الثامية الاي حا و على المرتبة األخيرة فهي تتلمممممممممممو 

البشمممممري بحيث يعمل  ذا الاااسممممممز على  يادة أ مية العمل الذي ياااسمممممز مض ت  ممممممص الكادر 
 ألمثابرة في ت   اته . ياالرتيا  الافسي لدة العاملي  ألتحفيز   للعمل بشرل اد

بقيمممة اخابممار ( %95.2) ألقممد كمما  الت   الاسممممممممممممممبي إلامممالي م ممال ال لن بي  المهمما م
أ  ماتسن و مما يدل على (0.01أل ي أقل م  مسماتة الداللة ) 0.00ألقيمة احامالية  -4.99

ة  ااك متافقة بدراة قليل دراة االسممممممممما ابة لهذا الم ال قد قلت ع  دراة الحيادو أل ذا يعاي أ   
   ااك أللممممممممممممممت  م  قبل أفراد العياة على فقراو  ذا الم ال عمتما و أليعزأل الباحث يلب إلى أ   

إعداده بما  يا الت مممممما التئيفي   ااك تكامل فيما بياهاو بحيث إ    بدراة ماتسممممممطة للمها م ألأ   
غاياو ألأ داف ألئيفة كل فرد ألالمممممممحة لديه و فإدارة  ياااسمممممممز مض احاياااو المسممممممماشمممممممفىو ألأ   

المسمممممماشممممممفى تقت م بعمل اإلاراءاو الاي م  شممممممأمها عد م ال لن بي  المها م ألاعلها أكثر تكامليةو 
اتة سمما ي عل ألئا ا األفراد العاملي  تاااسمز مض ت  م ماته و ألكل  ذا سيعمل على رفض م

ألقد اتفقت  ذه الدراسممممممة مض دراسممممممة )المهيزعو  وي  التئا ا في المسمممممماشممممممفىبالاكامل في العمل 
عد م الاحديد التالممو لدألر كل اهة مشمماركة في عملية الااسممميف  ت م   ( الاي تعابر أ   2009

ه سيقتد فإم   الذأ   المعتقاو الاي تحد م  فعالية الااسيف ألالاكامل بي  اهتد األاهزة المشاركةو 
ينممعا م  عملية الاكامل فيما بياها  إلى مها م غير ألالممحة ألأدألار م الطةو أل ذا م  شممأمه أ   

 .(2059ألقد اخالفت  ذه الااا ج مض دراسة )الشهريو 
 إجمالي محور معوقات تكامل األدوار

 معوقات تكامل األدوارالوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور  :(4.41جدول )

الوسط  المجال #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

 ترتيب
 الفقرة

 5 0.00 12.65- 33.7 2.08 3.37 الم ال األألل: غمت  الدألر  .5
 2 0.91 0.11 60.2 1.51 6.02 الم ال الثامي: بيئة العمل  .2

3.  
الم ال الثالث: ستء تت يض المتارد 

 البشرية
5.07 1.77 50.7 -5.26 0.00 3 

9.  
الم ممممممال الرابض: الاقص العممممممددي 

 بالا   او
6.09 1.44 60.9 0.61 0.54 1 
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الوسط  المجال #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

 ترتيب
 الفقرة

الممم مممممممال الم ممممممماممس: ال لن بي    .1
 المها م

4.12 1.95 41.2 -9.66 0.00 4 

معوقات المحور األول: إجمالي  
 تكامل األدوار

4.93 1.21 49.3 -8.83 0.00  

 الي محتر معتقاو تكامل األدألار بل الت   الاسمممممممممممبي إلام ( أ   1.59)رق   ادألل يبي 
( 0.01أل ي أقل م  مسممماتة الداللة )و 0.00ألقيمة احامالية  -8.83بقيمة اخابار ( 94.3%)

(و مما يدل على أ  ماتسن α ≤ 0.01ا عاد مساتة داللة )لذلب يعابر  ذا المحتر دال إح ا ي  
ي أ   ااك متافقة بدراة قليلة دراة االسممممممممممممما ابة لهذا المحتر قد قل  ع  دراة الحيادو أل ذا يعا

او فقممد احاممل الم ممال الرابض )الاقص العممددي م  قبممل أفراد العياممة على فقراو  ممذا المحتر عمتممم  
ألقد تاله الم ال الثامي )بيئة العمل( و (%90.4) بالا  م ماو( المرتبة األأللى بت   مسمبي بل 

)سممممممتء تت يض المتارد البشممممممرية(  ألااء الم ال الثالث و(%90.2) في المرتبة الثامية بت   مسممممممبي
بياما كا  الم ال ال امس )ال لن بي  المها م( في  و(%10.1) بالمرتبة الثالثة بت   مسمممممممبي بل 
ألقد احال الم ال األألل )غمت  الدألر( المرتبة  و(%95.2) المرتبة الرابعة بت   مسممممممممممممممبي بل 

الاسممممممممبية لكل م ال م  ألتدلل  ذه الاسمممممممز على األ مية  و(%33.1) األخيرة بت   مسمممممممبي بل 
الم ماالو ال مسممممممممممممممة لمحتر معتقماو تكامل األدألارو حيث تظهر الااا ج األ مية الكبرة لم ال 

 .الاقص العددي بالا   او مقارمة مض الم ال األقل أ مية أل ت غمت  الدألر

 أليعزأل الباحث احاالل م ال الاقص العددي بالا  مممممم مممممماو المرتبة األأللىو أليلب أل   
 اياظرأل  إلى التفرة العددية بأ مية كبيرة في معتقاو الاكامل باعابار ا عا مممممممممممر   عياة الدراسمممممممممممة

ا في عملية تكامل األدألار بي  التئا ا الم الفة في م مض الشمممممفاء الطبيو ألحيث ا ألر يسمممممي  مهم  
ا ا أساسي  عتق  ا ألما كبير  إ  الاقص الحا مل بسمبز الظرألف المالية ألالسمياسمية ال معبة يشرل خطر  

 م م مض الشممممفاء الطبي ي د بأي متع م  أشممممرال الاكامل فيما بي  اإلداراوو خا ممممة بأ    لالرتقاء
أكبر عدد ممر  م  المرلمممى الذي  بحااة إلى اكافاء حقيقي في الكادر العاملو ألأي مقص في 

احة ا عليه و مما ي عله  أقل ر  ذا الكادر سمميؤثر على عمل المتئفي  بحيث يشممرل لمم طا  كبير  
 ا على حياة المرلى أل حاه .تهديد  الذي بدألره سيشرل  األأقل تركيز  

راسة عياة الد بياما يعزأل الباحث احاالل م ال غمت  الدألر المرتبة األخيرةو أليلب أل   
 إدارة م مض الشممممممممممممممفمماء الطبي تقت م ياظرأل  إليممه بممأ ميممة قليلممة في معتقمماو الاكممامممل بمماعابممار أ   
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 يسمممماعد في قيامه  بتااباته  ألمسممممؤأللياته  علىباتلمممميو أدألار عمل المتئفي  بشممممرل كبير مما 
سممممميرت   ااك ت  ممممم مممممية في العمل ألتركيز في الدألر برل أللمممممت و أليلب  ألم  ث أكمل ألاهو 

سيعمل على تامية مساتة الاكامل فيما بي  اإلداراو الاي يابعت  لهاو لذلب فإ  عياة الدراسة ل  
حال كامت األدألار ألالتئا ا تحاال إلى او أل ذا يعاي أمه في ا مهم  ت مد في غمت  المدألر معتق  
 لاكامل.ا لعملية اا كبير  يلب سيعابر لديه  مشرلة حقيقة ألمعتق   تتليو بشرل كبير فإ   

 الاكامل أ   معتقاو تظهر( حيث 2059)الشمممهريو ألقد اتفقت  ذه الدراسمممة مض دراسمممة 
 الدألر مظرية مضألاتفاقها  وال ممممممممحة أل ارة بمسمممممممماشممممممممفياو ال ممممممممحية ال دماو م ال في المهاي

 امعيا   اي  مها امركز   يشممم ل الم امض أفراد م  فرد كل أ    على تقت م ألالاي الدراسمممة في المسممما دمة
( الاي تظهر أ   المعتقاو الاي تعمل م  2009دراسممممممة )المهيزعو . ألكذلب التئيفي السممممممل  في

ركة الاي لمشمماشممأمها على إلممعاف عملية الاكامل ألالااسمميف بي  األاهزة األماية في الاشمماطاو ا
تكت  فيمما بياهما ألتاطلمز مسمممممممممممممماتة كبير م  الاكمامملو خما ممممممممممممممة فيما ياعلف بال لن بي  المها م 

 ألغمت  الدألر الذي يعمل على إرباك عملية الاكامل بي  األاهزة األماية.

ا مهم   اكل فرد في السمممممل  التئيفي يشممممم ل مركز   ألااء  ذا االتفاق بي  الدراسممممماو إلى أ   
 إلممممممممعافالعدد أأل ال لن في المها م الاي يقت م بها المتئا م  شممممممممأمها  ألأي مقص يح مممممممل في

ه م  أل ؛أل ذا االتفاق ااء رغ  اخاالف مرا  الدراساو وق العملت عملية الاكامل ألخلف معتقاو تع
  م  المسلماو في العمل اإلداري.
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 ":  جودة األداء المؤسسي تحليل فقرات المحور الثاني "
لمعرفة ماتسممطاو االسمما ابة ل ميض الفقراوو الااا ج متلممحة في  Tت  اسمما دا م اخابار 

 -(: 1.59ال دألل)
 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور جودة األداء المؤسسي :(5.16)جدول 

الوسط  جودة األداء المؤسسي #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

5.  
يتاد قسمممم  م اص بال تدة داخل 

تير ا ا لاطالمسماشمفى أليسعى دا م  
 ألاالرتقاء بها.

6.46 2.294 64.6 1.96 0.05 1 

2.  
تامممممد مؤشممممممممممممممراو قيممممماس لألداء ت

 ألالحة ألمحددة.
5.81 2.228 58.1 -0.82 0.41 50 

يتامممممد قبتل لمممممدة المتئفي  ع    .3
 أداء المساشفى.

5.27 2.275 52.7 -3.17 0.00 51 

9.  
فت  بامممممأديمممممة أعمممممماله  يقت م المتئ

 بالكفاءة المطلتبة.
6.02 2.106 60.2 0.10 0.92 4 

1.  
 ضامييقت م المتئفت  باسممممممممممما الل 
 أثاممماءفي المتارد الماممماحمممة لمممديه  

 ه . أدا
6.70 1.905 67.0 3.62 0.00 2 

يا  ماممممممابعممممممة مامممممما ج تقيي  األداء   .9
 55 0.36 0.91- 58.0 2.110 5.80 لاطتيره ألاالرتقاء به.

1.  
متئفت  بامممممأديمممممة أعمممممماله  يقت م ال

 بالفعالية المطلتبة.
6.25 1.899 62.5 1.28 0.20 1 

8.  
يتامممممد ا امممممما م م  اإلدارة العليممممما 
لالقاراحاو ألالمبادراو لاحسممممممممممممممي  

 اتدة األداء.
5.60 2.060 56.0 -1.92 0.06 53 

4.  
يؤدي المتئفت  المها م ألالتااباو 
التئيفيممممة طبقمممما  لسمممممممممممممميمممماسممممممممممممممممماو 

 المساشفى.
6.51 1.809 65.1 2.75 0.01 9 

50.  
يتامد لدة المتئفي  معرفة ألالما م 
 بطبيعة األعمال المتكلة له .

6.61 1.934 66.1 3.10 0.00 3 
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الوسط  جودة األداء المؤسسي #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

55.  
 ايشممممممممممممممرممل مظمما م تقيي  األداء حممافز  
لملممممتئممفمميم  لممامطممتيممر ألتمحسمممممممممممممميمم  

 ه . أدا
6.24 2.375 62.4 0.98 0.33 8 

52.  
الفرد العامل ال يد يسممممممممممممما   أدا ه 
في تقليمممل المشمممممممممممممممماكمممل المرتبطمممة 

 ل.بالعم
7.26 2.083 72.6 5.95 0.00 5 

يتاد ا اما م بقياس أداء كل ألحدة   .53
 أأل قس  على حد ستاء.

6.31 1.770 63.1 1.72 0.09 9 

59.  
تقت م المسممممماشمممممفى بادريز ألتطتير 
الممكمممممممادر الممبشمممممممممممممممري بممحسمممممممممممممممممممممز 

 .الا  ص
5.62 2.219 56.2 -1.69 0.09 52 

51.  

تابض المسماشفى سياساو االخايار 
ألالمممامممعممميممميممم  مممم  خمممالل أللممممممممممممممممض 

ص المااسممممممممممز في المرا  الشمممممممممم 
 .المااسز

5.57 2.203 55.7 -1.94 0.06 59 

إجمالي محور جودة األداء  
 المؤسسي

6.13 1.24 61.3 1.07 0.29  

و فقد المؤسممممممسممممممي اتدة األداء محترالت   الاسممممممبي لفقراو  أ   ( 5.16)رق   ادألل يبي 
ة بالعمل( تقليل المشممماكل المرتبطاحالت الفقرة الثامية عشمممر )الفرد العامل ال يد يسممما   أدا ه في 

ألقد تلاها الفقرة ال امسمممة )يقت م المتئفت  باسممما الل  و(%12.9) المرتبة األأللى بت   مسمممبي بل 
بياما كامت الفقرة الثالثة  و(%91.0)ه ( بت   مسممممممممممممممبي أثااء أدافي المتارد المااحة لديه   اميض

 و(%12.1)بة األخيرة بت   مسممممممممبي)يتاد قبتل لدة المتئفي  ع  أداء المسمممممممماشممممممممفى( في المرت
ا ه  ااك الفرد العامل ال يد يسممممممما   أد أليدلل احاالل الفقرة الثامية عشمممممممر المرتبة األأللى على أ   

 وفي تقليل المشمممممممممماكل المرتبطة بالعملو بحيث يرت   ااك سممممممممممرعة في العمل ألبال تدة المطلتبة
ألأما الفقرة ال امسممممممممممة الاي حا و  أليرت   ااك قبتل م  المسممممممممممافيدي  على ال دمة المقدمة له و

على المرتبممة الثمماميممة فهي تؤكممد معرفممة المتئفي  بطبيعممة مهممامه  ألاألعمممال المتكلممة له  م  قبممل 
و ألأما الفقرة ه  أثااء أدافي المتارد المااحة لديه   اميضإداراته  بحيث يقت م المتئفت  باسمممما الل 

اسمممة  ااك قبتل ماتسمممن لدة عياة الدر  على أ   الثالثة الاي حا و على المرتبة األخيرة فهي تدل 
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اكاظا  الحاالو التافدة على م مض الشمممفاء ب مممفاه أكبر     إفيما ياعلف بأداء المسممماشمممفىو حيث 
م مض طبي في قطاع غزة يحاال إلى اهد أكبر م  العاملي  ألاإلدارة العليا ألأللض خطن عملية 

 لاعزيز األداء.

بقيمة اخابار ( %95.3)المؤسممممسممممي تر اتدة األداءألقد كا  الت   الاسممممبي إلامالي مح
ماتسن  و مما يدل على أ   (0.01 ي أكبر م  مساتة الداللة )أل  و0.24ألقيمة احامالية  5.01

 امماك متافقممة بممدراممة  دراممة االسمممممممممممممما ممابممة لهممذا المحتر قممد  اد ع  دراممة الحيممادو أل ممذا يعاي أ   
ى المسمممممممماشممممممممف او أل ذا يدلل على أ   عمتم   ماتسممممممممطة م  قبل أفراد العياة على فقراو  ذا المحتر

لديها ا اما م ماتسممممممممن ب تدة األداء المقد م م  إداراتهاو أليعزأل الباحث يلب إلى  مممممممممعتبة تطبيف 
ألداء ال تدة في ا معايير اتدة األداء في ئل شمممو المتارد البشمممرية ألالمادية في المسممماشمممفىو أل   

فقاو ي برامج تدريبية ما   ة ألألاتد متاطلز تكلفة كبيرة م  خالل إشمراك بع، المتئفي  ف
 تشمممممممم يلية مرلفة ألحتافز مادية م زية لألفكار ألاإلبداعاو المقدمة في سممممممممبيل تطتير اتدة األداء

يرت  لديه  مسممماتة غير مقبتل م   في المسممماشمممفىو لذلب اعل م  عياة الدراسمممة أ    المؤسمممسمممي
ل   بال تدة ألمحاأللة تطبيف أفنممممتها الرلمممما ع  أداء المسمممماشممممفىو ألي در بإدارة المسمممماشممممفى أ   

 م ألت ليز مفهت  والمعايير ألالمتا مممممممممفاو ال ا مممممممممة بها في محاأللة لها م  رفض مسممممممممماتياو األداء
 ال تدة بي  المتئفي  ألاداراته و ألكذلب رفض مساتة الرلا ع  أداء المساشفى.

 

 ااك مسممممممممبة عد م رلمممممممما م  قبل ( حيث 2059ألتافف  ذه الااا ج مض دراسممممممممة )سممممممممال و 
في  ع  أداء الت ارةو ألقد تكت  منللة بسبز حالة اإلحباط العا م المسيطرة على المتئفي  المتئ

دة في باطبيف مبادئ ال ت  لت ارةا اما م لدة األكذلب  ااك  فيما ي ص األما  التئيفي ألالرألاتزو
ب لالعماملي  ياماعت  بمالمؤ الو األكماديميمة ألالعلمية لذ ألمامابعمة أداء المتئفي و حيمث إ    العممل
  أل ممذا يممدفض العمماملي  لاممأديممة أعممماله وعلى اخايممار الكفمماءاو ألتممدريبهمما ألتطتير مما الت ارةتحرص 

أداء المتارد البشممممرية م  حيث تحقيف  ( حيث إ   2009برفاءة عاليةو ألكذلب دراسممممة )الشمممماطيو 
له  ا اماك تتاهماو إي مابيمة محت أدا ه  في إم ما  أعم األ مداف ألام ما  المهما م ألغير ما ايمدو ألأ   

بدقة ألبالسرعة المااسبة ألقدرته  على ت حيو أخطاء العمل ألبذله  ال هد ألالتقت الكافي إلم ا  
 (Gul, 2011)ألدراسمممة  (Maiga, et al., 2015)ا دراسممممة ألأينممم   األعمال ب مممترة  ممممحيحة.

هما تظهر أ ميمة األداء في امامبي الكفماءة ألالفماعليمة لمدة القطماع ال ماص م  ألاهة مظر حيمث إم  
ا لاحسممممممممممممي  مسمممممممممممماتة اتدة الماا او المقدمة الدراسممممممممممممة في القطاع ال اصو أليلب سممممممممممممعي   عياة
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للمسممافيدي  ألخا ممة الماا او ال ديدة الاي تاطلز األبداع ألالريادة في إماااها ألتسممتيقها بالشممرل 
 ال حيوو أل ذا كله يقتد إلى الربحية األفنل ألالاكاليا األقل ألالت تل األسرع إلى األستاق.

 رضيات:اختبار الف
 اخابار الفرلياو حتل العالقة بي  ما يري  م  ما يراو الدراسة )الفرلية الر يسية األأللى(:   
  الفرلية ال فرية: ال تتاد عالقة ياو داللة إح ا ية بي  ما يري  م  ما يراو الدراسة 
 .الفرلية البديلة: تتاد عالقة ياو داللة إح ا ية بي  ما يري  م  ما يراو الدراسة 

فإمه ال يمر  رف،  α≤0.01أكبر م  مسمممممممممممممماتة المداللمة  Sig.(P-value)يا كماممت إ
ال تتاد عالقة ياو داللة إح ا ية بي  ما يري  م  ما يراو الدراسةو أما لذا الفرلية ال فرية 

فيا  رف، الفرلمممممممية ال مممممممفرية  α≤0.01أقل م  مسممممممماتة الداللة  Sig.(P-value)إيا كامت 
قا لة بأمه تتاد عالقة ياو داللة إح ممممممما ية بي  ما يري  م  ما يراو ألقبتل الفرلمممممممية البديلة ال

 الدراسة.
 فرضيات الدراسة:

 الفرضية الرئيسية األولى:
معوقات تكامل األدوار ( بين α≤ 1.15توجد عالقة ذات داللة إحصطططائية عند مسطططتوى داللة )

 .وجودة األداء المؤسسي في وزارة الصحة
 ط بين معوقات تكامل األدوار وجودة األداء المؤسسي في وزارة الصحةمعامل االرتبا :(5.17جدول )

 معامل بيرسون  الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

( α≤ 1.15توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 معوقات تكامل األدوار وجودة األداء المؤسسي في وزارة الصحة

1.512- 1.111 

 .α≤0.01داللة  ة ا عاد مسات دال إح ا ي  االرتباط  *

و ألأ  القيمممممة -0.142( أ  معممممامممممل االرتبمممماط يسممممممممممممممممماألي 1.51يبي  اممممدألل رق  )    
أل ذا يدل على  وα ≤ 0.01الداللة  مسممممممماتة م   أقلأل ي و 0.000( تسمممممماألي .Sigاالحامالية )

سممممي في أل ارة معتقاو تكامل األدألار ألاتدة األداء المؤسممممألاتد عالقة ياو داللة إح مممما ية بي  
 . ذه الفرلية قبتلو مما يعاي ال حة

ألتتلمممو  ذه الفرلممممية ألاتد عالقة عرسممممية ماتسممممطة بي  معتقاو تكامل األدألار ألبي  
اتدة األداء المؤسممممسممممي في أل ارة ال مممممحةو أي أمه كلما تتافرو معتقاو الاكامل بدراة أكبر قل  
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( 2059لت له دراسمممة )الشمممهريو أل ذا يافف مض ما تت مممو مسممماتة اتدة األداء في أل ارة ال مممحة
 (.2059ألاتفقت بطريقة غير مباشرة مض ما تت لت إليه دراسة )سال و

 ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
( بي  غمت  الدألر ألبي  α≤0.01تتاد عالقة ياو داللة إح ممممممممما ية عاد مسممممممممماتة داللة ) .5

 اتدة األداء المؤسسي في أل ارة ال حة.
 الرتباط بين غموض الدور وبين جودة األداء المؤسسي في وزارة الصحةمعامل ا :(4.44جدول )

 الفرضية
 معامل بيرسون 

 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

( α≤ 1.15توجد عالقة ذات داللة إحصطططائية عند مسطططتوى داللة )
 1.111 -1.511 بين غموض الدور وبين جودة األداء المؤسسي في وزارة الصحة

 .α≤0.01داللة  ة عاد مسات  ال إح ا ي  االرتباط دا *

و ألأ  القيمممة االحاممماليممة - 0.155( أ  معممامممل االرتبمماط يسممممممممممممممماألي 1.58يبي  اممدألل )
(Sig. تساألي )0.01م  مساتي الداللة  أقلأل ي  و0.000 ≥ α أل ذا يدل على ألاتد عالقة و

 .حةياو داللة إح ا ية بي  غمت  الدألر ألبي  اتدة األداء المؤسسي في أل ارة ال 

 امماك عالقممة عرسمممممممممممممميممة بي  غمت  الممدألر ألاتدة األداء  أليعزأل البمماحممث يلممب إلى أ    
ي   اد ا لدة المتئفا ألأفنل فهم  المؤسسي في أل ارة ال حةو بحيث كلما كا  الدألر أكثر أللتح  

ت  المتئفي  سيرتم و أل  غمت  الدألر يعاي أ   ألالعرس  حيو مساتة اتدة األداء المؤسسي
ة بتااباته  ألمسممممممؤأللياته  أل ذا سمممممميعمل على خلف مشمممممماكل عديدة فيما بياه و على دراية لممممممعيف

ألسممممميا  الراتع إلى مسمممممؤألليه  بشمممممرل كبير لاتلممممميو تفا ممممميل أعماله  مما سممممميعمل على تقليل 
 .مساتياو ال تدة في األداء المؤسسي

ة ( بي  بيئة العمل ألبي  اتدα≤0.01تتاد عالقة ياو داللة إح مممما ية عاد مسمممماتة داللة ) .2
 األداء المؤسسي في أل ارة ال حة.

 معامل االرتباط بين بيئة العمل وبين جودة األداء المؤسسي في وزارة الصحة :(4.44جدول )

 معامل بيرسون  الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

( بين α≤ 1.15توجد عالقة ذات داللة إحصططائية عند مسططتوى داللة )
 .اء المؤسسي في وزارة الصحةبيئة العمل وبين جودة األد

1.422 1.111 

 .α≤0.01داللة  ة ا عاد مسات االرتباط دال إح ا ي   * 
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( .Sigالقيمة االحامالية ) و ألأ   0.928معامل االرتباط يساألي  ( أ   1.54يبي  ادألل )
أل ذا يدل على ألاتد عالقة ياو  وα ≤ 0.01الداللة  مسمممممممماتة م   أقلأل ي  و0.000تسمممممممماألي 
  ية بي  بيئة العمل ألبي  اتدة األداء المؤسسي في أل ارة ال حة.داللة إح ا

زأل الباحث يلب إلى ألاتد رأل  ألطاية عالية لدة العاملي  في التئا ا اإلشممممممممممممممرافية أليع  
تاتد لألتماعه  بالمقدرة على ت األ  المعتقاو الماعلقة في بيئة العمل  وبت ارة ال محة الفلسطياية

  حي مما ي عل األمر تحت السيطرة متعا ما.أ ماو مااالية تلحف بالقطاع ال

( الاي أشمممممارو إلى ألاتد تأثير يي 2059الدراسمممممة مض دراسمممممة )الشمممممهريو  ألقد اخالفت 
 داللة إح ا ية لبيئة العمل على الاكامل المهاي.

ا في تحسممممممممممممممي  اتدة األداء ا مهمممم  بيئمممة العممممل تلعمممز دألر  أ  زأل البممماحمممث يلمممب إلى أليع  
او الرسممممية ألالشمم  مممية الطيبة بي  المتئفي  أمفسمممه  ألبي  إداراته  المؤسممسممميو بحيث إ  العالق

او ألاألاهزة ألالمعمداو الماتفرة في إداراو الم مضو ألكمذلمب اللتا و ألالقتامي  المعمتل بها داخل معم  
الم مض ألت األح المتئفي  معها بشمممرل إي ابيو كل  ذا يؤثر على اتدة األداء المؤسمممسمممي لدة 

 م مض الشفاء الطبي.

( بي  سمممممممممتء تت يض المتارد α≤0.01د عالقة ياو داللة إح ممممممممما ية عاد مسممممممممماتة داللة )تتا .3
 البشرية ألبي  اتدة األداء المؤسسي في أل ارة ال حة.

معامل االرتباط بين سوء توزيع الموارد البشرية وبين جودة األداء المؤسسي في  :(4.44جدول )
 وزارة الصحة

 معامل بيرسون  الفرضية
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية
(Sig.) 

( بين α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصططائية عند مسططتوى داللة )
سطططوء توزيع الموارد البشطططرية وبين جودة األداء المؤسطططسطططي في وزارة 

 الصحة
1.415- 1.111 

 .α≤0.01داللة  ة ا عاد مسات االرتباط دال إح ا ي   *

أ  القيمممة االحاممماليممة و أل -0.991( أ  معممامممل االرتبمماط يسممممممممممممممماألي 1.20يبي  اممدألل )
(Sig. تسمماألي )0.01الداللة  مسممماتة م   أقلأل ي  و0.000 ≥ αأل ذا يدل على ألاتد عالقة  و

 ةياو داللة إح ا ية بي  ستء تت يض المتارد البشرية ألبي  اتدة األداء المؤسسي في أل ار عرسية 
 ال حة.
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تدة د البشممممرية ألاأليعزأل الباحث يلب إلى أ   ااك عالقة عرسمممية بي  سمممتء تت يض المتار 
األداء المؤسمممسمممي في أل ارة ال مممحةو بحيث كلما كامت المتارد البشمممرية مت عة بشمممرل أفنمممل كما  
ألمتعا   اد مسممماتة اتدة األداء المؤسمممسممميو أل  سمممتء تت يض المتارد البشمممرية يعاي أ   ااك ئلما  

بشمممممرية المتارد السممممميرت  بحف المتئفي  سمممممتاء م  حيث العدد أأل الاتعو فالات يض السممممملي  ألعداد 
سممممميعمل على ألاتد التفرة في اإلداراوو ألالات يض المهاي السممممملي  لهذه المتارد سممممميعمل على ألاتد 
الااتع ألالا  ممم مممية المطلتبة في كل إدارةو أل ذا كله سممميعمل على تحسمممي  مسممماتة اتدة األداء 

 المؤسسي.
العددي في  ( بي  الاقصα≤0.01تتاد عالقة ياو داللة إح ممممممممممما ية عاد مسمممممممممممماتة داللة ) .9

 الا   او ألبي  اتدة األداء المؤسسي في أل ارة ال حة.
معامل االرتباط بين النقص العددي في التخصصات وبين جودة األداء المؤسسي في وزارة  :(4.44جدول )

 الصحة

 معامل بيرسون  الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

( بين α≤0.05لة )توجد عالقة ذات داللة إحصططائية عند مسططتوى دال 
النقص العددي في التخصططططصططططات وبين جودة األداء المؤسططططسططططي في 

 وزارة الصحة
1.521- 1.111 

 .α≤0.01داللة  ة ا عاد مسات االرتباط دال إح ا ي   *

و ألأ  القيمممة االحاممماليممة -0.185( أ  معممامممل االرتبمماط يسممممممممممممممماألي 1.25يبي  اممدألل )
(Sig. تسممممممماألي )0.01ة الدالل أقل م  مسممممممماتة أل ي  و0.00 ≥ αأل ذا يدل على ألاتد عالقة  و

ياو داللة إح مما ية بي  الاقص العددي في الا  مم مماو ألبي  اتدة األداء المؤسممسممي في أل ارة 
 .ال حة

 ااك عالقة عرسمممممية بي  الاقص العددي في الا  ممممم ممممماو  أليعزأل الباحث يلب إلى أ   
سمماتة م بشممري أكثر ألفرة فإ   ألاتدة األداء المؤسممسممي في أل ارة ال ممحةو بحيث كلما كا  الكادر ال

 أل  الاقص العددي في الا  م او يعاي أ   ؛ اتدة األداء المؤسمسمي سميرت  في أحسم  حاالته
ماسممممممة للكادر البشممممممري لدة اإلداراوو ألأي مقص يحدث سمممممميعمل على إحداث أل  ااك حااة كبيرة 

مض قلة  و عمله خلل ألارباك في دألا م المتئفي  الذي بدألره سممممممميسمممممممبز له  لممممممم طا  كبيرا  في أألقا
القي ال دمة الطبيةو بحيث سممممممممممممميزيد م  ألقت أألقاو الراحةو أل ذا كله سممممممممممممميؤثر على المتاطاي  م  

سممممينممممر ب تدة األداء المؤسممممسممممي  أل ذااماظار   ألعد م تلقيه  ال دمة العالاية بالتقت المااسممممزو 
 ألسيعمل على إلعافه ألتقليل مساتياته.
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( بي  ال لن بي  المها م ألبي  α≤0.01داللة )تتاد عالقة ياو داللة إح مما ية عاد مسمماتة  .1
 اتدة األداء المؤسسي في أل ارة ال حة.

 االرتباط بين الخلط بين المهام وبين جودة األداء المؤسسي في وزارة الصحةمعامل  :(4.44جدول )

 معامل بيرسون  الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

( بين α≤0.05سططتوى داللة )توجد عالقة ذات داللة إحصططائية عند م
 الخلط بين المهام وبين جودة األداء المؤسسي في وزارة الصحة.

1.511- 1.111 

 .α≤0.01داللة  ة ا عاد مسات االرتباط دال إح ا ي   *

و ألأ  القيمممة االحاممماليممة -0.105( أ  معممامممل االرتبمماط يسممممممممممممممماألي 1.22يبي  اممدألل )
(Sig. تسمممماألي )0.01لة الدال أقل م  مسمممماتة أل ي  و0.000 ≥ αأل ذا يدل على ألاتد عالقة  و

 في أل ارة ال حة.ياو داللة إح ا ية بي  ال لن بي  المها م ألبي  اتدة األداء المؤسسي 
أليعزأل البماحمث يلمب إلى أ   اماك عالقمة عرسممممممممممممممية بي  ال لن بي  المها م ألاتدة األداء 

في  ا لدة المتئفهم   ا ألأفنممملالمها م أكثر أللمممتح   تالمؤسمممسمممي في أل ارة ال مممحةو بحيث كلما كام
 .في العمل  ااك ا دألااية ال لن بي  المها م يعاي أ    أل    ؛ اد مساتة اتدة األداء المؤسسي

 
 الفرضية الرئيسة الثانية:

( لمعتقاو تكامل األدألار α≤0.01يتاد تأثير يأل داللة إح ممممممما ية عاد مسممممممماتة داللة )
 على مساتة اتدة األداء المؤسسي في أل ارة ال حة.

)غمت  األدألارو بيئممة  :أبعمماد معتقمماو تكممامممل األدألار للتقتف على مسمممممممممممممماتة تممأثيرأل 
العملو سمممممتء تت يض المتارد البشمممممريةو الاقص العددي بالا  ممممم ممممماوو ال لن بي  المها م( م  امعة 
على اتدة األداء المؤسمممممممممممممسممممممممممممميو اسممممممممممممما د م الباحث اخابار االمحدار الماعدد باسممممممممممممما دا م طريقة 

Stepwise  ما يلي: أليمر  اساااال 
اتدة األداء المؤسممسمممي أل ت  أ    Stepwise  ممتيل االمحدار الاها ي باسمما دا م طريقة يبي   .5

)الاقص  :يمثل الما ير الاابض ياأثر ب ترة ات رية ألياو داللة إح ا ية برل م  الما يراو
 العددي بالا   اوو ال لن بي  المها م(.

و ستء تت يض المتارد البشرية( لعد م ألاتد )غمت  األدألارو بيئة العمل :ت  اسابعاد الما ير .2
 مض اتدة األداء المؤسسي. Stepwiseداللة إح ا ية حسز طريقة  يألتأثير 
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و بيامما بل  معامل الاحديد المعدل 0.913معماممل االرتبماط بل مت  أئهرو ماما ج الاحليمل أ    .3
ى تأثير م  الا ير في اتدة األداء المؤسمممممسمممممي يعتد إل( %22.9) أل ذا يعاي أ  و0.229

الباقي أل )الاقص العددي بالا  مممممممممم مممممممممماوو ال لن بي  المها م(  :الما يراو المسمممممممممماقلة الاالية
 يعتد لعتامل أخرة تؤثر على الما ير الاابض في اتدة األداء المؤسسي. (11.9%)
 

 نتائم اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد محور معوقات تكامل األدوار في جودة :(4.44جدول )
 األداء المؤسسي

المتغير 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R²) 
معامل 
 التحديد

F 
 المحسوبة

DF  درجات
 الحرية

Sig. 
مستوى 

 الداللة
ß معامل االنحدار T 

 المحسوبة

Sig. 
مستوى 

 الداللة

جودة 
األداء 

 المؤسسي

-
0.913 

0.229 53.19 
 2 االمحدار

0.000 

المقدار 
 الثابت

4.400 8.758 .000 

قص الا
العددي 
 بالا   او

.392- 4.940- .000 

 49 البتاقي
ال لن بي  
 المها م

.162- 2.733- .008 

  معادلة التأثير:
 1.112 –( الاقص العددي بالا  ممم ممماو)1.312- 4.41=اتدة األداء المؤسمممسمممي

  .(ال لن بي  المها م)
 ( بالا   اوالاقص العددي ( ألعاد  يادة )ال لن بي  المها مفي حالة تثبيت قيمة)  بمقدار

 (.0.342( بمقدار )اتدة األداء المؤسسيالما ير الاابض ) مق ا ألحدة ألاحدة يؤدي إلى 
 ( ال لن بي  المها م( ألعاد  يادة )الاقص العددي بالا   اوفي حالة تثبيت قيمة)  بمقدار

 (.0.592بمقدار ) اتدة األداء المؤسسيالما ير الاابض  مق ا ألحدة ألاحدة يؤدي إلى 
  لن بي  ال ألكذلب عد م  وبالا  ممم ممماو بالتفرة العددية ذا ما يدعت المعايي  إلى اال اما م أل

 .في م مض الشفاء الطبي المها م
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 :الفرضية الرئيسية الثالثة
( في اسا اباو المبحتثي  α≤0.01تتاد فرألق ياو داللة إح ا ية عاد مساتة داللة )

اتاو و المؤ ل العلميو س)العمر :لشم  مية الااليةعزة للما يراو احتل معتقاو تكامل األدألار ت  
 ال دمةو المسمى التئيفيو مرا  العملو الا  ص العلميو م ال العمل(.

 
( لمتوسطات استجابات أفراد α≤0.05مستوى ): ال توجد فروق ذات داللة إحصطائية عند الأوً 

 ت عزى لمتغير )العمر(.معتقاو تكامل األدألار العينة حول 
 العمر ANOVAنتائم اختبار "التباين األحادي"  :(5.24جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة
 Fاراالختب

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
اقل من 

 سنة 31
 31-31من 

 سنة
41-41 

 سنة
 51من 

 سنة فأكثر

 0.463 0.863 3.05 3.21 3.44 4.16 المجال األول: غموض الدور

 0.738 0.422 6.3 5.89 6.12 5.8 المجال الثاني: بيئة العمل
المجطططال الثطططالطططث: سطططططططططوء توزيع الموارد 

 البشرية
5.1 5.06 5.01 5.19 0.042 0.988 

الطططمطططجطططططال الطططرابطططع: الطططنطططقطططص الطططعطططططددي 
 بالتخصصات

6.21 6.03 5.94 6.42 0.494 0.688 

 0.257 1.370 4.06 3.87 4.06 5.11 المجال الخامس: الخلط بين المهام
قات تكامل معو المحور األول: إجمالي 

 0.642 0.561 5 4.79 4.94 5.28 األدوار

المقممابلممة الخابممار "الابمماي  األحممادي"  (.Sig)أ  القيمممة االحاممماليممة ( 1.29) اممدألل يبي  
 و(تكامل األدألار معتقاو إامالي)الم ال  إلاماليبالاسممممبة  α ≤ 0.05م  مسمممماتة الداللة  أكبر

ألاتد فرألق معاتية بي  اسمممممممممممممما اباو  مما يتلممممممممممممممو عد م و0.992حيث كامت مسممممممممممممماتة الداللة 
لممب أل البمماحممث يرو أليعز  عزة لما ير العمت  معتقمماو تكممامممل األدألار محتر  إاممماليالمبحتثي  حتل 

في التئا ا االشممممممممممممممرافية أل ذا يعطي امسمممممممممممممم ا م في آراء   ت اه العياة  تت ع الفئماو العمريةإلى 
اسمممممممممممممممة أليلممب اتفقممت مض در  .ألدألارمعتقمماو تكممامممل ابألاتفمماقه  ب ميض فئمماته  العمريممة فيممما ياعلف 

(و ألالاي غمت  الدألر التئيفي ألأثره على تفتي، ال ممممممممالحياو ألأثبات عد م 2052)الم ممممممممريو
 ألاتد فرألق تعزة لما ير العمر.
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لمتوسطططات اسططتجابات    (α≤0.05مسططتوى )ا: ال توجد فروق ذات داللة إحصططائية عند ثانيً 
 المؤ ل العلمي(.لمتغير ) ت عزى  معتقاو تكامل األدألارأفراد العينة حول 

 العلمي المؤهل ANOVAنتائم اختبار "التباين األحادي"  :(4.44جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات

 قيمة
 Fاراالختب

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

ثانوية 
عامة 

 فأقل
 دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبلوم

 0.148 1.740 2.36 3 3.43 4.27 3.86 المجال األول: غموض الدور
 0.140 1.774 6.34 5.3 6.18 6.29 5.29 المجال الثاني: بيئة العمل

المجال الثالث: سطططططططططوء توزيع 
 الموارد البشرية

4.79 4.87 5.41 4.07 5.46 2.122 0.084 

المجطال الرابع: النقص العددي 
 بالتخصصات

5 6.51 6.28 5.67 5.91 1.874 0.121 

المجطططال الخطططامس: الخلط بين 
 المهام

4.38 4.93 4.13 3.53 3.78 1.185 0.322 

إجمالي المحور األول: 
 0.098 2.018 4.77 4.32 5.09 5.37 4.66 معوقات تكامل األدوار

المقابلة الخابار "الاباي  األحادي"  (.Sig)القيمة االحامالية  أ   ( 5.25)رق   ادألل يبي    
 و(معتقاو تكامل األدألار إامالي) ال الم إلاماليبالاسممبة  α ≤ 0.05م  مسمماتة الداللة  أكبر

مما يتلممممممممممممو عد م ألاتد فرألق معاتية بي  اسمممممممممممما اباو  و0.048حيث كامت مسمممممممممممماتة الداللة 
 ألو أليعز  المؤ مممل العلميعزة لما ير ت   معتقممماو تكممماممممل األدألارمحتر  إامممماليالمبحتثي  حتل 

ن فما دبلت م ماتسممو م  الباحث يلب إلى ألاتد مسممبة كبيرة م  المتئفي  حا مملي  على الشممهادا
ا يافف مض و أل ذفتقو لمذلمب  اماك تقمارح بي   ذه الدرااو العلمية ألل  تؤثر على آراء المبحتثي 

فرألق معاتية تعزة  عد م ألاتد( ألالاي تت ممملت إلى أمه 2059و الشمممهري ما تت ممملت له دراسمممة )
 .المؤ ل العلمي بسبز تشابه بيئة العمللما ير 
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لمتوسطططات اسططتجابات    (α≤0.05مسططتوى )داللة إحصططائية عند  ا: ال توجد فروق ذاتثالثً 
 ت عزى لمتغير )سنوات الخدمة(. معوقات تكامل األدوارأفراد العينة حول 

 الخدمة سنوات ANOVAنتائم اختبار "التباين األحادي"  :(5.26جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات

 قيمة
 Fاراالختب

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

اقل 
 5من 

 سنوات

 11-5من 
 سنوات

-11من 
 سنة 15

من 
15 

سنة 
 فأكثر

 0.197 1.588 3.36 2.81 3.66 4.89 المجال األول: غموض الدور
 0.940 0.133 6.1 5.9 5.99 6.29 المجال الثاني: بيئة العمل

المجال الثالث: سطططططططططوء توزيع الموارد 
 البشرية

4.61 5.34 4.88 5.02 0.440 0.725 

الططنططقططص الططعطططططددي الططمططجطططططال الططرابططع: 
 بالتخصصات

6.68 6.05 6.01 6.12 0.257 0.857 

 0.130 1.928 4.02 3.58 4.5 5.57 المجال الخامس: الخلط بين المهام
إجمالي المحور األول: معوقات 

 0.323 1.177 4.92 4.64 5.11 5.61 تكامل األدوار

 أكبرار "الاباي  األحادي" المقابلة الخاب (.Sig)القيمة االحامالية  أ   ( 5.26) ادألل يبي 
حيث  و(معتقاو تكامل األدألار إاماليالم ال ) إلاماليبالاسبة  α ≤ 0.05م  مساتة الداللة 

مما يتلو عد م ألاتد فرألق معاتية بي  اسا اباو المبحتثي   و0.323كامت مساتة الداللة 
 زأل الباحث يلب إلىأليععزة لما ير ساتاو ال دمةو ت   معتقاو تكامل األدألارمحتر  إاماليحتل 
ساتاو ال دمة ماقاربة فيما بي  المبحتثي  ألكثير م  األعمال الحرتمية  ي إاراءاو رألتيايةو  أ   

ف مض و أل ذا يافأل ذا أدة إلى عد م ألاتد فرألق بي  المبحتثي  بمرألر التقت في العمل الحرتمي
و معاتية بي  اسا ابا  تد فرألق ال ت( ألالاي تت لت إلى أمه 2059و سال ما تت لت له دراسة )

 .ساتاو ال دمة لما يرتعزة  الت ارة في العاملة اإلداراو لدة األدألار تكامل حتل محتر المبحتثي 
 
 

  



  الفصل الخامس                                                    التحليل والنقاش      
 

117 
 
 

لمتوسطططططات اسططططتجابات  (α≤0.05مسططططتوى )ا: ال توجد فروق ذات داللة إحصططططائية عند رابعً 
 في(.معوقات تكامل األدوار ت عزى لمتغير )المسمى الوظيأفراد العينة حول 

 الوظيفي المسمى ANOVAنتائم اختبار "التباين األحادي"  :(5.27جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 Fاراالختب

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
مدير 

رئيس  مدير دائرة عام
 رئيس شعبة قسم

 0.113 2.044 3.86 3.31 2.29 2.43 المجال األول: غموض الدور

 0.743 0.414 5.95 6.06 5.8 7.43 ملالمجال الثاني: بيئة الع

المجطططال الثطططالطططث: سطططططططططوء توزيع 
 الموارد البشرية

5.43 4.72 5.11 5.12 0.202 0.895 

المجططططال الرابع: النقص العططططددي 
 بالتخصصات

7.29 6.53 5.97 6.01 0.813 0.490 

الطمطجطططططال الخطططططامس: الخلط بين 
 المهام

4.14 4.05 3.84 4.46 0.712 0.547 

ور األول: معوقات إجمالي المح
 0.702 0.473 5.08 4.86 4.68 5.34 تكامل األدوار

المقابلة الخابار "الاباي  األحادي"  (.Sig)أ  القيمة االحامالية  ( 1.21)رق   ادألل يبي    
 و(معتقاو تكامل األدألار إاماليالم ال ) إلاماليبالاسممممبة  α ≤ 0.05اكبر م  مسمممماتة الداللة 
مما يتلممممممممممممممو عد م ألاتد فرألق معاتية بي  اسمممممممممممممما اباو  و0.102لة حيث كامت مسممممممممممممماتة الدال

أل عز  ألي عزة لما ير المسمممممممممممممممى التئيفيوت   معتقماو تكمامل األدألارمحتر  إامماليالمبحتثي  حتل 
معتقاو  لالباحث يلب إلى الاقارح الحا مممممممممممممل بي  المبحتثي  بم الا مسممممممممممممممياته  التئيفية حت 

ي الم ال   فالمتئفي  العاملي إ   القامتمية له و حيث  تكامل األدألار بالرغ  م  اخاالف المراعية
الطبي يابعت  للممممممدير الطبي للم مضو أمممممما اإلداريي  فه  يابعت  للممممممدير اإلداري ألالممممممالي في 

 أل ذا يافف مض ما تت مملت له دراسممة )سممال و اوالمسمماشممفىو أل ذا االخاالف ل  يؤثر على آرا ه  مع  
 حتل محتر فرألق معاتية بي  اسمممممممممممممما اباو المبحتثي ألاتد عد م إلى  ( ألالاي تت مممممممممممممملت2059
 أليلب لتاتد تقارح المسمممى التئيفي لما يرتعزة  الت ارة في العاملة اإلداراو لدة األدألار تكامل

 بي  المبحتثي  في مسمياته  التئيفية في الت ارة.
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جابات لمتوسطات است   (α≤0.05مستوى )ا: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند خامسً 
 ت عزى لمتغير )مكان العمل(. معوقات تكامل األدوارأفراد العينة حول 

 العمل مكان ANOVAنتائم اختبار "التباين األحادي"  :(4.44جدول رقم )

 المجال
 قيمة المتوسطات

 Fاراالختب

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
مستشفى 

 الجراحة
مستشفى 

 الباطنة
مستشفى 

 اإلدارة الوالدة

 0.082 2.305 2.89 3.7 2.44 3.91 ل األول: غموض الدورالمجا

 0.889 0.210 5.95 6.06 5.75 6.14 المجال الثاني: بيئة العمل
المجال الثالث: سطططططوء توزيع الموارد 

 البشرية
5.31 4.43 4.91 5.17 0.773 0.512 

الطمطجطططططال الطرابطع: النقص العطططططددي 
 بالتخصصات

6.15 6.51 6.23 5.77 0.920 0.434 

 0.853 0.262 4.27 3.85 4.32 4.12 المجال الخامس: الخلط بين المهام

معوقات المحور األول: إجمالي 
 تكامل األدوار

5.13 4.69 4.95 4.81 0.518 0.671 

المقابلة الخابار "الاباي  األحادي"  (.Sig)أ  القيمة االحامالية ( 2.28)رق   ادألل يبي    
 و(ارمعتقاو تكامل األدأل إاماليالم ال ) إلاماليبالاسمممبة  α ≤ 0.05م  مسممماتة الداللة  أكبر

مما يتلممممممممممممممو عد م ألاتد فرألق معاتية بي  اسمممممممممممممما اباو  و0.915حيث كامت مسممممممممممممماتة الداللة 
احث أل البأليعز   ومرا  العملعزة لما ير ت   معتقاو تكامل األدألارمحتر  إامماليالمبحتثي  حتل 

ألألاتد حممالمة م  الافما   ألألحممدة المفمما ي   اإلداري  يلمب إلى االمسمممممممممممممم مما م بي  الفريف الطبي ألالفريف
أل ذا يافف مض ما  وألالممارسمممممممممممماو بي  المسمممممممممممماتياو اإلدارية ألالطبية داخل م مض الشممممممممممممفاء الطبي

عد م ألاتد فرألق معاتية تعزة  ( ألالاي تت مممممممملت إلى أ 2059تت مممممممملت له دراسممممممممة )الشممممممممهريو 
 .ي ألفريف إداري ألألاتد فريف طب بسبز تشابه بيئة العمل مرا  العمللما ير 
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لمتوسطططات اسططتجابات  (α≤0.05مسططتوى )ا: ال توجد فروق ذات داللة إحصطائية عند سطادسططً 
 ت عزى لمتغير )التخصص العلمي(. معوقات تكامل األدوارأفراد العينة حول 

 العلمي التخصص ANOVAنتائم اختبار "التباين األحادي"  :(5.29جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 Fارختباال

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) إدارة  طب
 غير ذلك أعمال

 0.819 0.200 3.38 3.04 3.5 المجال األول: غموض الدور

 0.735 0.308 5.95 5.95 6.23 المجال الثاني: بيئة العمل

 0.456 0.792 4.93 5.63 5.14 المجال الثالث: سوء توزيع الموارد البشرية

 0.897 0.109 6.11 5.98 6.21 العددي بالتخصصاتالمجال الرابع: النقص 

 0.783 0.246 4.21 4.26 3.91 المجال الخامس: الخلط بين المهام

معوقات تكامل المحور األول: إجمالي 
 األدوار

5 4.97 4.92 0.042 0.959 

المقممابلممة الخابممار "الابمماي  األحممادي"  (.Sig)أ  القيمممة االحاممماليممة ( 1.24) اممدألل يبي    
 و(معتقاو تكامل األدألار إاماليالم ال ) إلاماليبالاسممممبة  α ≤ 0.05م  مسمممماتة الداللة  كبرأ

مما يتلممممممممممممممو عد م ألاتد فرألق معاتية بي  اسمممممممممممممما اباو  و0.414حيث كامت مسممممممممممممماتة الداللة 
عتد و أليالا  ممممممممممممممص العلميتعزة لما ير  معتقاو تكامل األدألارمحتر  إاماليالمبحتثي  حتل 

الف اخاراء المبحتثي  ألمظرته  إلى معتقممماو الاكممماممممل على آلاتافف في يلمممب إلى االمسمممممممممممممم ممما م ألا
 غير يلب.أل ت   ه  في م ال اإلدارة أأل م ال الطز  ت   ه  العلميو ستاء كا 
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لمتوسطات استجابات    (α≤0.05مسطتوى )ا: ال توجد فروق ذات داللة إحصطائية عند سطابعً 
 لمتغير )مجال العمل( ت عزى  معوقات تكامل األدوارأفراد العينة حول 

 مجال العمل –ت( لعينتين مستقلتيناختبار ) نتائم :(4.44جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 tاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) المجال  المجال الطبي
 اإلداري 

 0.706 0.379 3.27 3.43 المجال األول: غموض الدور

 0.405 0.836 5.86 6.12 المجال الثاني: بيئة العمل

 0.227 1.216- 5.34 4.9 المجال الثالث: سوء توزيع الموارد البشرية

 0.055 1.941 5.74 6.31 المجال الرابع: النقص العددي بالتخصصات

 0.517 0.651- 4.28 4.02 المجال الخامس: الخلط بين المهام

 0.819 0.229 4.9 4.96 معوقات تكامل األدوارالمحور األول: إجمالي 

اخابممار  المقممابلممة الخابممار مامما ج (.Sig)أ  القيمممة االحاممماليممة ( 1.30)رق   اممدألل يبي 
معتقاو المحتر ) إلاماليبالاسممبة  وα ≤ 0.05م  مسمماتة الداللة  مسمماقلاي  أكبر)و( لعيااي  
مما يتلممممممممممو عد م ألاتد فرألق معاتية بي  و 0.854 حيث كامت قيمة المعاتية و(تكامل األدألار
احث أل البلما ير م ال العملو أليعز  عزة ت   معتقاو تكامل األدألار المبحتثي  حتل اسمممممممممممممما اباو
ا كفريف عمل ألاحد يسمممممعى لاحقيف امسممممم ا م الم الي  مض بعنمممممها البع، ألعمله  اميع   يلب إلى

 أ داف المساشفى برل اد ألاااهاد.
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 :الفرضية الرئيسية الثالثة
( في اسممممممممما اباو α≤0.01لة )تتاد فرألق ياو داللة إح مممممممما ية عاد مسمممممممماتة دال 

المؤ ل  و)العمرعزة للما يراو الشمممم  ممممية الاالية المبحتثي  حتل اتدة األداء المؤسممممسممممي ت  
 العلميو ساتاو ال دمةو المسمى التئيفيو مرا  العملو الا  ص العلميو م ال العمل(.

أفراد  ( لمتوسطات استجاباتα≤0.05مستوى ): ال توجد فروق ذات داللة إحصطائية عند أوال
 ت عزى لمتغير )العمر(. العينة حول جودة األداء المؤسسي

 العمر ANOVAنتائم اختبار "التباين األحادي"  :(4.44جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

اقل م  
30 
 ساة

30-34 
 ساة

90-94 
 ساة

م  
10 
ساة 
 فأكثر

 0.783 0.359 6.17 6.23 6.13 5.82 جودة األداء المؤسسي

المقممابلممة الخابممار "الابمماي  األحممادي"  (.Sig)القيمممة االحاممماليممة  أ ( 1.35) اممدألل يبي    
( اتدة األداء المؤسممممسممممي إامالي)الم ال  إلاماليبالاسممممبة  α ≤ 0.05م  مسمممماتة الداللة  أكبر

ي  اسمممممممممممممما اباو مما يتلممممممممممممممو عد م ألاتد فرألق معاتية ب و0.183حيث كامت مسممممممممممممماتة الداللة 
العمرو أليعزأل الباحث يلب عزة لما ير ت   اتدة األداء المؤسمممممممسممممممميمحتر  إاماليالمبحتثي  حتل 
ا ياعلف ألاتفاقه  ب ميض فئاته  العمرية فيم والعياة في آرا ه  ألعد م تأثير العمر عليهاإلى امسمممممممم ا م 

 .اتدة األداء المؤسسي
لمتوسططططات اسطططتجابات    (α≤0.05ى )مسطططتو ا: ال توجد فروق ذات داللة إحصطططائية عند ثانيً 

 المؤ ل العلمي(.ت عزى لمتغير ) جودة األداء المؤسسيأفراد العينة حول 
 العلمي المؤهل ANOVAنتائم اختبار "التباين األحادي"  :(4.44جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

ثانوية 
عامة 

 فأقل
 ةدكتورا ماجستير سبكالوريو  دبلوم

 0.889 0.282 5.96 6.19 6.16 6.3 5.71 جودة األداء المؤسسي
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المقابلة الخابار "الاباي  األحادي"  (.Sig)أ  القيمة االحامالية ( 1.32)رق   ادألل يبي    
 و(اتدة األداء المؤسمممسمممي إامالي)الم ال  إلاماليبالاسمممبة  α ≤ 0.05م  مسممماتة الداللة  أكبر

مما يتلممممممممممممممو عد م ألاتد فرألق معاتية بي  اسمممممممممممممما اباو  و0.884الداللة ت مسممممممممممممماتة حيث كام
 ألأليعز  و عزة لما ير المؤ ممل العلميت   اتدة األداء المؤسممممممممممممممسمممممممممممممميمحتر  إاممماليالمبحتثي  حتل 

الباحث يلب إلى ألاتد مسمممبة كبيرة م  المتئفي  حا ممملي  على الشمممهاداو م  دبلت م ماتسمممن فما 
 ه الدرااو العلمية ألل  تؤثر على آراء المبحتثي .فتقو لذلب  ااك تقارح بي   ذ

   
لمتوسططططات اسطططتجابات    (α≤0.05مسطططتوى )ثالثا: ال توجد فروق ذات داللة إحصطططائية عند 

 ت عزى لمتغير )سنوات الخدمة(. جودة األداء المؤسسيأفراد العينة حول 
 دمةالخ سنوات ANOVAنتائم اختبار "التباين األحادي"  :(4.44جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
اقل م  

 ساتاو 1
 50-1م  

 ساتاو
-50م  
 ساة 51

 51م  
 ساة فأكثر

 0.025 3.272 6.43 6.42 5.62 5.87 جودة األداء المؤسسي
قل م  أ المقابلة الخابار "الاباي  األحادي" (.Sig)أ  القيمة االحامالية  (1.33) ادألل يبي 

( حيث كامت اتدة األداء المؤسسي إاماليالم ال ) إلاماليبالاسمبة  α ≤ 0.05مسماتة الداللة 
 إاماليمما يتلمممو ألاتد فرألق معاتية بي  اسممما اباو المبحتثي  حتل  و0.021مسممماتة الداللة 

الفرألق ل ممممالو م  سمممماتاو  ال دمةو ألكامتتعزة لما ير سمممماتاو  اتدة األداء المؤسممممسمممميمحتر 
أل ذا يدل على ألفرة ال برة العملية و  9.93ساة فأكثر حيث بل  ماتسن إااباته   51ه  م  خبرت

تي م  لعمل بشممرل قيسمماطيعت  اإلاابة على الاسمماؤالو م  ألاقض خبرته و ألا لذاأل  ولدة المتئفي 
 لت تل إلى اتدة أداء مؤسسي مميزة.لأليسعت   وأال تميز المؤسسة الاي يعملت  فيها
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لمتوسطططططات اسططططتجابات  (α≤0.05مسططططتوى )ال توجد فروق ذات داللة إحصططططائية عند  ا:رابعً 
 ت عزى لمتغير )المسمى الوظيفي(. جودة األداء المؤسسيأفراد العينة حول 

 الوظيفي المسمى ANOVAنتائم اختبار "التباين األحادي"  :(4.41جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
مدير 

 عام
مدير 
 دائرة

رئيس 
 قسم

رئيس 
 شعبة

 0.637 0.569 5.99 6.14 6.26 7.47 جودة األداء المؤسسي

المقابلة الخابار "الاباي  األحادي"  (.Sig)أ  القيمة االحامالية ( 1.39)رق   ادألل يبي   
 واألداء المؤسمممسمممي( اتدة إاماليالم ال ) إلاماليبالاسمممبة  α ≤ 0.05م  مسممماتة الداللة  أكبر

مما يتلممممممممممممممو عد م ألاتد فرألق معاتية بي  اسمممممممممممممما اباو  و0.931حيث كامت مسممممممممممممماتة الداللة 
أل ز  أليعو لما ير المسممممممممى التئيفي عزة محتر اتدة األداء المؤسمممممممسمممممممي ت   إاماليالمبحتثي  حتل 

 ءالباحث يلب إلى الاقارح الحا ممممل بي  المبحتثي  بم الا مسمممممياته  التئيفية حتل اتدة األدا
ه    لل ممماممممز الطبي لالمتئفي  الامممابعي إ    و حيمممثبمممالرغ  م  اخاالف المراعيمممة القمممامتميمممة له 

مراعيمة ت الا ع  ال مامز اإلداري داخل م مض الشممممممممممممممفاء الطبيو أل ذا االخاالف ل  يؤثر على 
 ا.آرا ه  مع  

 
بات لمتوسطات استجا   (α≤0.05مستوى )ا: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند خامسً 

 ت عزى لمتغير )مكان العمل(. جودة األداء المؤسسيأفراد العينة حول 
 العمل مكان ANOVAنتائم اختبار "التباين األحادي"  :(4.44جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
مستشفى 

 الجراحة
مستشفى 

 الباطنة
مستشفى 

 الوالدة
 اإلدارة

 0.074 2.389 5.65 6.39 6.48 6.27 داء المؤسسيجودة األ

المقابلة الخابار "الاباي  األحادي"  (.Sig)أ  القيمة االحامالية ( 1.31)رق   ادألل يبي 
 و(اتدة األداء المؤسممسممي إاماليالم ال ) إلاماليبالاسممبة  α ≤ 0.05م  مسمماتة الداللة  أكبر

ألاتد فرألق معاتية بي  اسمممممممممممما اباو مما يتلممممممممممممو عد م  و0.019مسمممممممممممماتة الداللة حيث كامت 
ث أليعزأل الباح لوالعمعزة لما ير مرا  محتر اتدة األداء المؤسمسي ت   إاماليالمبحتثي  حتل 

ا كفريف عمل ألاحد يسمممعى لاحقيف يلب إلى امسممم ا م القطاعاو مض بعنمممها البع، ألعمله  اميع  
 أ داف المساشفى برل اد ألاااهاد.
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لمتوسطات استجابات    (α≤0.05مستوى )إحصائية عند سادسا: ال توجد فروق ذات داللة 

 ت عزى لمتغير )التخصص العلمي(. جودة األداء المؤسسيأفراد العينة حول 
 العلمي التخصص ANOVAنتائم اختبار "التباين األحادي"  :(4.44جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) إدارة  طب
 أعمال

 غير ذلك

 0.042 3.289 6.28 5.24 6.11 جودة األداء المؤسسي

المقممابلممة الخابممار "الابمماي  األحممادي"  (.Sig)أ  القيمممة االحاممماليممة ( 1.39) اممدألل يبي 
( اتدة األداء المؤسممممسممممي إاماليالم ال ) إلاماليبالاسممممبة  α ≤ 0.05قل م  مسمممماتة الداللة أ

تلمممو ألاتد فرألق معاتية بي  اسممما اباو المبحتثي  مما ي و0.092حيث كامت مسممماتة الداللة 
ألكامت الفرألق  والعلميالا  ممممممممص عزة لما ير ت   اتدة األداء المؤسممممممممسمممممممميمحتر  إاماليحتل 

و 9.28 إااباته بل  ماتسممممن  حيث واألعمال ألادارةل ممممالو م  ت  مممم ممممه  العلمي غير الطز 
ر ى ت  ممم ممماو أخرة غيأليعزأل الباحث يلب إلى ألاتد مسمممبة كبيرة م  المتئفي  حا ممملي  عل

كا  له  االطز ألاإلدارة مثل الهادسممممممممة ألتكاتلتايا المعلتماو ألاآلداح ألغير او أل ذا الااتع م امع  
ا ع  ألاهة مظر الباقي م  عياة ألاهة مظر خا ممممممممة بما ياعلف ب تدة األداء المؤسممممممممسممممممممي بعيد  

 الدراسة.

لمتوسطات استجابات    (α≤0.05مسطتوى )ا: ال توجد فروق ذات داللة إحصطائية عند سطابعً 
 ت عزى لمتغير )مجال العمل(. جودة األداء المؤسسيأفراد العينة حول 

 مجال العمل –ت( لعينتين مستقلتيناختبار ) نتائم :(4.44جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 tاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) المجال  المجال الطبي
 اإلداري 

 0.004 2.917 5.68 6.41 جودة األداء المؤسسي

اخابممار)و(  ماما جالمقمابلمة الخابممار  (.Sig)أ  القيممة االحامماليمة ( 1.31) امدألل يبي 
اتدة األداء المحتر ) إلامالي و بالاسمممممبةα ≤ 0.05م  مسممممماتة الداللة  قلأ مسممممماقلاي لعيااي  
ا اباو مما يتلمممو ألاتد فرألق معاتية بي  اسمممو 0.009 ( حيث كامت قيمة المعاتيةالمؤسمممسمممي
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 لم الل الو األكامت الفرألق  العملوعزة لما ير م ال المبحتثي  حتل اتدة األداء المؤسسي ت  
العممماملي  في الم مممال الطبي ياظرأل  إلى اتدة األداء  حيمممث إ    و9.95الطبي بماتسممممممممممممممن بل  

 إلى األداء الطبي يحاال المؤسمممسمممي بطريقة م الفة ع  العاملي  في الم ال اإلداري باعابار أ   
ط بحيممماة المري، ألرعمممايامممهو أل مممذا ياطلمممز ت ه مرباتدة أعلى ألأكثر دقمممة م  األداء اإلداريو ألمممم  

 أكبر م  قبل العاملي  في الم ال الطبي بأدا ه . اا امام  
 

 خاتمة الفصل الخامس
 امض م ت  مااقشممممماه في الف مممممل ال امسو بأ   الذي يانمممممو م  خالل العر  الاحليلي 

م مض الشممممممفاء داخل  بع، معتقاو تكامل األدألارئهر أة باال اما م حيث ألعياة الدراسممممممةو ادير 
تأثر  ذه المعتقاو على اتدة األداء المؤسمممممممممسممممممممميو ألقد كامت الااا ج اسمممممممممة مدة الطبيو ألت  در 

كامت  ااك ف ةاالسابام في تعبئةألعرسمت التاقض بمتلمتعيةو ألب  تص ح   المشاركة  إي ابية
 .العياة مشاركة م  اميض أفراد

تاو )العمرو المؤ ل العلميو سا بمممم قياس الما يراو الش  ية المامثلة فإ    وشرل عا مألب
المحاألر ال دمةو المسممممممممممممى التئيفيو مرا  العملو الا  مممممممممممص العلميو م ال العمل(و غطت 

او فرألقاو في اسمممممممممممممما اب لعد م ألاتدو ألقد أشممممممممممممممارو الااا ج إلى المبحتثي في الاعرف  المطلتبة
 . يراو الش  يةللما عزي المبحتثي  ت  
م ممممال الاقص العممممددي في معتقمممماو تكممممامممممل األدألارو فقمممد بر   ياعلف محترممممما مممما فيأ

اإلدارة العليا أما م تحدياو في سد  ذا الع ز الحا لو ألتتفير الكادر الا  م ماوو أل ذا ينمض 
أليلب لاعزيز تكامل األدألار ألالت ممتل إلى اتدة أداء مؤسممسممي  المطلتبةوألالا  مم مماو  البشممري 
أفنل.
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 والتوصيات السادس: النتائمالفصل 
 .تمهيد 
 .النتائم 
 .التوصيات 
 .مقترحات دراسات مستقبلية 

 

  



  المصادر والمراجع                                               
 

127 
 
 

   تمهيد
يهدف  ذا الف ممممممممل إلى اسمممممممماعرا  أ   ماا ج الدراسممممممممة الاي تت ممممممممل إليها الباحث بعد 
عملياو تحليل البياماو ألاخابار فرلمممممممياو الدراسمممممممةو ألأ   الات مممممممياو المقارحة في لممممممممتء تلب 

لااا ج ألالاي يأمل الباحث م  خاللها المسمممما مة رفض مسمممماتياو الاكامل بي  اإلداراو في م مض ا
 الشفاء الطبي م  أال الح تل على اتدة أداء مؤسسي ماقدمة.

 نتائم الدراسة
 : النتائم المتعلقة بخصائص عينة الدراسةأواًل 

    ساة. 90م  عياة الدراسة أعمار   أقل م  ( %95.9) أئهرو الدراسة أ 
    59.8م  عياة الدراسممة يحملت  دراة البرالتريتس أل (%10.3) كما أئهرو الدراسممة أ% 

 .ة يحملت  دراة الدكاترا ( % 52.4)أل يحملت  دراة المااسايرو
  ساتاو. 50م  عياة الدراسة تقل ساتاو خدماه  ع  ( %92.1) أ   فيما أئهرو الدراسة 
    الدراسة    رؤساء أقسا م.م  عياة ( %10.1) ألأئهرو الدراسة أ 
    م  عياة الدراسة    م  الكادر الطبي.( %98.3) كما بيات الدراسة أ 
    م  عياة الدراسممممممة ت  مممممم ممممممه  العلمي غير الطز ألادارة ( %95.9) ألأئهرو الدراسممممممة أ

 األعمال.
    م  عياة الدراسة م ال عمله  في الم ال الطبي.( %95.9) فيما أئهرو الدراسة أ 

 
 : اإلجابة على تساؤالت الدراسة اثانيً 

التي تحول دون ممارسطططة عملية  تكامل األدوار معوقات مسطططتوى ما إجابة السطططؤال األول   .1
 ؟التكامل في مجمع الشفاء الطبي

  ااك مقص  أ   على ( %90.4) بدراة ااك متافقة بدراة ماتسمممممممممممممطة م  قبل أفراد العياة 
مية التفرة العددية للكادر البشري العامل و أليعزأل الباحث يلب إلى أ عددي في الا  م ماو

الذي يمراه م  تت يض العاملي  بالشممممممرل ال ممممممحيوو لك  االمقسمممممما م  م مض الشممممممفاء الطبيفي 
 .السياسي الفلسطياي الب ي، حال دأل  يلب ألسبز مشاكل عدة

    أ   مما يدل على ( %33.1) الاسمممممممممبيألفيما ياعلف في م ال غمت  الدألر فقد كا  الت 
 ااك عد م  ع  دراة الحيادو أل ذا يعاي أ    اة االسمممممممممممما ابة لهذا الم ال قد قل  ماتسممممممممممممن در 

يلب  او أليعزأل الباحثمتافقمة بمدرامة كبيرة م  قبمل أفراد العياة على فقراو  ذا الم ال عمتم  
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 ااك أللممممممممت  كبير في الدألر أل ذا ياعرس على عمل كل قسمممممممم  م  حيث التااباو  إلى أ   
 .س ألالمسؤأللياو ال ا ة برل ق

 مما يدل على أ  ( % 60.2) ألفيمما ياعلف في م مال بيئة العمل فقد كا  الت   الاسممممممممممممممبي
 ااك متافقة بدراة  ماتسممممممممن دراة االسمممممممما ابة لهذا الم ال قد كامت محايدةو أل ذا يعاي أ   

او أليعزأل الباحث يلب إلى أ مية ماتسممممطة م  قبل أفراد العياة على فقراو  ذا الم ال عمتم  
في رفض مسمممماتة األداء لدة العاملي  الذي بدألره سممممميعمل على تعزيز الاكامل في بيئة العمل 
 .المساشفى

 مما يدل ( %10.1) ألفيما ياعلف في م ال ستء تت يض المتارد البشرية فقد كا  الت   الاسبي
ااك   ماتسن دراة االسا ابة لهذا الم ال قد قلت ع  دراة الحيادو أل ذا يعاي أ    على أ   
لب او أليعزأل الباحث يبمدرامة قليلمة م  قبمل أفراد العيامة على فقراو  ذا الم ال عمتم  متافقمة 

عياة الدراسمممممة تشمممممعر  إلى أ   ااك لمممممعا ألالمممممو في أداء إدارة المتارد البشمممممرية بحيث إ   
 .بأ مية تتفر برامج تعلي  ألتأ يل مسامر م  أال تطتير مساتة األداء لديه 

  مما يدل على أ  ( %95.2) الاسبيالمها م فقد كا  الت    ألفيما ياعلف في م ال ال لن بي
قة  ااك متاف ماتسممممن دراة االسمممما ابة لهذا الم ال قد قلت ع  دراة الحيادو أل ذا يعاي أ   

بمدرامة قليلة م  قبل أفراد العياة على فقراو  ذا الم ال عمتما و أليعزأل الباحث يلب إلى أ  
 الت مممممممممممما  ااك تكامل فيما بياهاو بحيث إ    ألأ    و ااك أللممممممممممممت  بدراة ماتسممممممممممممطة للمها م

 .التئيفي يا  إعداده بما ياااسز مض احاياااو المساشفى
 

 إجابة السؤال الثاني  ما مستوى جودة األداء المؤسسي في مجمع الشفاء الطبي؟ .2
  أليعزأل الباحث يلب إلىلمحتر اتدة األداء باسممبة ماتسممطةو الت   الاسممبي أئهرو الدراسممة 

فى لديها ا اما م ماتسممن ب تدة األداء المقد م م  إداراتهاو أليعزأل الباحث يلب إلى المسمماشمم أ   
فاء م مض الشممم مممعتبة تطبيف معايير اتدة األداء في ئل شمممو المتارد البشمممرية ألالمادية في 

ال تدة في األداء تاطلممز تكلفممة كبيرة م  خالل إشممممممممممممممراك بع، المتئفي  في  و أل   الطبي
ألاتد مفقاو تشمممممممممممممم يلية مرلفة ألحتافز مادية م زية لألفكار برامج تدريبية ما  مممممممممممممم ممممممممممممممة أل 

 ألاإلبداعاو المقدمة في سبيل تطتير اتدة األداء في م مض الشفاء الطبي.
  ذا يعطي   أدا ه في تقليل المشمممممممماكل المرتبطة بالعملوبسمممممممما   إيا يعابر الفرد العامل ال يد

 في أدا ه . ميزة تاافسية بي  العاملي  داخل الم مض ألي عل  ااك اتدة
  ه  أثااء أدافي المتارد المااحة لديه   اميضيقت م المتئفت  باسا الل. 
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 ال  بحيمممث وه تإدارامعرفمممة للمتئفي  بطبيعممة مهمممامه  ألاألعممممال المتكلمممة له  م  قبممل  يتاممد
شمممر  أ   ب يري و أليلب بسمممبز قيا م المدتاعار  مض الاعليماو الاي ت مممدر ع  اإلدارة العليا

أللياو الاي ت ص التئيفةو ألتدريبه  الادريز ال حيو عليها ألماابعاه  له  التااباو ألالمسمؤ 
 م  أال تقليل األخطاء الحا لة في العمل.

  ااك مسمبة عد م رلما م  قبل المتئفي  ع  أداء المسماشفىو ألقد تكت  منللة بسبز حالة 
ار لح مممممممممماإلحباط العا م المسمممممممممميطرة على المتئفي  فيما ي ص األما  التئيفي ألالرألاتزو ألا

 ال امف الذي تمر به المؤسساو ال حية.
 راو القاراحاو ألالمبادا  ااك لممعا لدة اإلدارة العليا م  ألاهة مظر عياة الدراسممة في تقبل

أليلب بسبز شو المتارد المالية ألسيطرة حالة اإلحباط العا م و المؤسمسي لاحسمي  اتدة األداء
 اع غزة.بسبز األأللاع ال عبة الاي يمر بها قط على المتئفي 

 
 الدراسة فرضياتا: اإلجابة على ثالثً 

 هل يوجد عالقة بين معوقات تكامل األدوار وجودة األداء المؤسسي في وزارة الصحة؟ .1

 عالقة عرسممممية ماتسممممطة بي  معتقاو تكامل األدألار ألبي  اتدة األداء المؤسممممسممممي في تاد ت
 : كما يلي و- 0.142ارتباط بدراة  أل ارة ال حة

 ة بي  غمت  الدألر ألاتدة األداء المؤسممممممسممممممي في أل ارة ال ممممممحة بدراة تاد عالقة عرسمممممميت
 .-0.155ارتباط 

 تاد عالقة طردية بي  بيئة العمل ألاتدة األداء المؤسممممسممممي في أل ارة ال ممممحة بدراة ارتباط ت
0.928. 

 تاد عالقة عرسية بي  ستء تت يض المتارد البشرية ألاتدة األداء المؤسسي في أل ارة ال حة ت
 .-0.991ط بدراة ارتبا

 تاد عالقة عرسممية بي  الاقص العددي في الا  مم مماو ألاتدة األداء المؤسممسممي في أل ارة ت
 .-0.185ال حة بدراة ارتباط 

 تاد عالقة عرسمممية بي  ال لن بي  المها م ألاتدة األداء المؤسمممسمممي في أل ارة ال مممحة بدراة ت
 .-0.105ارتباط 

 

 



  المصادر والمراجع                                               
 

131 
 
 

دة األداء المؤسطططططططسطططططططي في وزارة هل يوجد أثر لمعوقات تكامل األدوار على مسطططططططتوى جو  .2
 الصحة؟

 ( 0.01يتاد تأثير يأل داللة إح ممممما ية عاد مسممممماتة داللة≥α لمعتقاو تكامل األدألار على )
م  الا ير ( %22.9) مسمممباهو ألتفسمممير ما ال مممحةمسممماتة اتدة األداء المؤسمممسمممي في أل ارة 

الية مسمممممممممممماقلة الايعتد إلى تأثير الما يراو ال في الما ير الاابض )اتدة األداء المؤسممممممممممممسممممممممممممي(
يعتد لعتامل أخرة ( %11.9) ألالباقي)الاقص العددي بالا  ممممم مممممماوو ال لن بي  المها م( 
 .تؤثر على الما ير الاابض في اتدة األداء المؤسسي

المبحوثين حول معوقات تكامل األدوار  استجابات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في .3
 الشخصية؟عزى للمتغيرات ت  
  تاد فرألق يتال( او داللة إح ما ية عاد مسمماتةα≤0.05  بي  ماتسممطاو آراء المبحتثي )

العمرو المؤ ممل العلميو سمممممممممممممماتاو )عزة إلى كممل م  ما ير حتل معتقمماو تكممامممل األدألار ت  
 .(ال دمةو المسمى التئيفيو مرا  العملو الا  ص العلميو م ال العمل

  تال( تاد فرألق ياو داللة إح ما ية عاد مسمماتةα≤0.05 بي )   ماتسممطاو آراء المبحتثي
العمرو المؤ ل العلميو المسمممممممممى )عزة إلى كل م  ما ير حتل اتدة األداء المؤسممممممممسممممممممي ت  

 .(التئيفيو مرا  العمل
 ت( تاد فرألق ياو داللة إح مممممما ية عاد مسمممممماتةα≤0.05  بي  ماتسممممممطاو آراء المبحتثي )

الا  ممص العلميو  سمماتاو ال دمةو)عزة إلى كل م  ما ير حتل اتدة األداء المؤسممسممي ت  
 .(م ال العمل

 :توصيات الدراسة
 بااء على الااا ج الاي تت لت إليها الدراسة يت ي الباحث بما يلي: 

 : التوصيات المتعلقة بالمتغير المستقل )معوقات تكامل األدوار(أواًل 
  ذا أل الطبي بي  اميض الدألا ر ألاألقسمممما مو تعزيز ممارسممممة عملية الاكامل داخل م مض الشممممفاء 

يعمل على و ألسالاقص العددي الحا ل م  مشرلة الاقليلأل سيعمل على تقليل التقت ألال هد 
 .م مض الشفاء الطبي الاسهيل على المسافيدي  م  ال دمة أل يادة الرلا لديه  ع  أداء

   ال ة معالمسممممماتياو بأ مية  اميض يادة ألعي ألادراك المتئفي  في م مض الشمممممفاء الطبي م
 معرفة العاملي  بالدألر الذي يقتمت  لما له م  تأثيراو إي ابية على  ؛رمعتقاو تكامل األدألا

 .به
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 م على أسماس الاكامل بي  العاملي و ألالذي بدألره سيعمل على رفضبيئة عمل ايدة تقت  تعزيز  
 مساشفى إلى األفنل.أداء ال مساتة اتدة

 على ز العامليالعممل على تذليل العقباو ألحل المشممممممممممممممرالو الماعلقة بعملية الاكامل ألتدري  
 .قة أما م تكامل األدألارت الا لز على المشاكل الاي يتااهتمها في العمل لما لها م  آثار مع

  ت مممممي  خطن ألبرامج عمل تسمممما   في حل مشممممرلة عد م اماظا م رألاتز المتئفي  ألالمتا ماو
 لاعزيز  متد العاملي  ألالا لز على معتقاو تكامل األدألار. ةالاش يلي

 
 ات المتعلقة بالمتغير التابع )جودة األداء المؤسسي(ا: التوصيثانيً 
 مل أل  يلب سيع ؛تعزيز ممارسمة عملية اتدة األداء المؤسمسمي بأبعاد ا ألااراءاتها الماكاملة

 .الاي ت  يكر ا في الف ل األألل معتقاو تكامل األدألارالا لز على على 
   الل ه و أليلب م  خ اتدة أدا ا م  أال رفض مساتة ا ألمعاتي  تحفيز المتئفي  المبدعي  مادي

 .برامج تحفيزية م طن لها بشرل ماه ي سلي 
 .اساثمار فئة الشباح العاملة في التئا ا اإلشرافية ألاالسافادة م  الطاقاو الكاماة 
  .عمل اساطالعاو دألرية داخلية ألخاراية م  أال مراقبة مساتة ال تدة األداء المؤسسي 
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 ا: توصيات عامةثالثً 
 ى خلف سمممممياسممممماو إدارية تنمممممم  سمممممير عملية الاكامل داخل م مض الشمممممفاء الطبي العمل عل

 ألالا لز على الاقص العددي وألاتاحاها بي  المتئفي و أليلب لاسمممممممممممممهيل المها م داخل الم مض
 ا ألال يرت  فيها خلن أأل ا دألااية.ألاعل المها م أكثر أللتح   والحا ل

  لممممممض ال طنو أل ممممممياغة أ داف ألأمشممممممطة تعزيز عملية الاكامل بي  اإلداراو الم الفة عاد أل
 عملية ياو مؤشراو أداء تسا   في رفض مساتة الاكامل في م مض الشفاء الطبي.

   تطتير الاكامل المعلتماتي المتاتد داخل الم مضو لما له م  فتا د عدة على المسافيدي  م
او لعقبممأليرت   امماك تتفير في التقممت ألال هممدو أليعمممل على تممذليممل ا وال ممدمممة المقممدمممة له 

 ألال عتباو الاي تتااه عملية الاكامل بي  الفريف الطبي ألالفريف اإلداري.
  يادة اال اما م بعملية تكامل األدألار ألمشممممر ثقافة الاكامل ألاعلها سمممممة أسمممماسممممية في الاعامل 

ا في ئل األ ماوو أل يادة اال اما م ب تدة األداء للاهت  في اميض الظرألف خ ممممممممممممممت مممممممممممممم  
 بالتلض ال حي العا م.

 ير الكتادر البشممممممرية الما  ممممممم ممممممة في م ال اإلدارة ألالاامية البشمممممممرية يااط بهذه الكتادر تتف
 العمل في ألحدة الاكامل بي  اإلداراو على أسس علمية  حيحة.

  القيا م بالمزيد م  الدراسمممممماو ألالبحتث المسمممممماقبلية حتل معتقاو الاكامل الاي تحد م  فعالية
 اتدة األداء. الاكامل بي  اإلداراو أليؤثر بالسلز على
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 الخطة التنفيذية:
 

  : مصفوفة الربط بين النتائم والتوصيات وجهة التنفيذ(4.4جدول رقم ) الخطة التنفيذية: 

 النتيجة
  .(%41.3) بنسبةمعوقات تكامل األدوار لدى العاملين في الوظائف اإلشرافية بوزارة الصحة بدرجة متوسطة  األولى

 اإلطار الزمني آلية التنفيذ جهة التنفيذ التوصيات  م.

تعزيز ممارسممممممممة عملية الاكامل داخل م مض الشممممممممفاء  5
عقد ألرش عمل  الدألا ر يري مد ألا ر ألاألقسا م.الطبي بي  اميض الد

 شهتر 3 بشرل دألري 

2 

 يادة ألعي ألادراك المتئفي  في م مض الشفاء الطبي 
المسمممماتياو بأ مية السمممميطرة على معتقاو  اميضم  

تكماممل األدألار لمما لمه م  تأثيراو إي ابية على اتدة 
 األداء المؤسسي.

إدارة المساشفياو 
 العامة

القيا م ببرمامج 
تدريبي على 
السيطرة على 
 معتقاو الاكامل

 شهتر 9

3 
تطتير برامج تدريبية ما  مممممممممممم ممممممممممممة باامية مهاراو 
تكامل األدألار لدة العاملي  في التئا ا اإلشمممممممممرافية 

 داخل م مض الشفاء الطبي.

تامية القتة 
 البشرية

إمشاء فريف م اص 
باامية عملية 
 الاكامل

 شهتر 9

9 

 المشمممممممممرالو الماعلقةالعمل على تذليل العقباو ألحل 
بعمليممة الاكممامممل ألتممدريممز العمماملي  على الا لممز على 
المشمممممممماكل الاي يتااهتمها في العمل لما لها م  آثار 

 قة أما م تكامل األدألار.ت مع

إدارة المساشفياو 
العامةو تامية 
 القتة البشرية

أللض ممتيل 
إلكارألمي للمتئفي  
لرفض فيه المعتقاو 
 الاي يتااهتمها 

 شهر ألاحد

1 

ت ممممممي  خطن ألبرامج عمل تسممممما   في حل مشمممممرلة 
 ةعمد م اماظا م رألاتز المتئفي  ألالمتا ماو الاشممممممممممممم يلي
لاعزيز  مممممتد العاملي  ألالا لز على معتقاو تكامل 

 .األدألار

الشؤأل  اإلدارية 
 ألالمالية

عقد ألرش عمل مض 
أ حاح ال براو 
 شهتر 9 في  ذا الم ال

 الااي ة
 الثامية

 لمحتر اتدة األداء المؤسمممسمممي في التئا ا اإلشمممرافية بدراة باسمممبة ماتسمممطة   الاسمممبي الت  أئهرو الدراسمممة أ   
(95.3%). 

 اإلطار الزمني آلية التنفيذ جهة التنفيذ التوصيات  م.

تعزيز ممارسمة عملية اتدة األداء المؤسسي بأبعاد ا  5
 ألااراءاتها الماكاملة.

الدألا رو  يري مد
تامية القتة 
 البشرية

أمشاء ألحدة 
م ا ة ب تدة 
 األداء المؤسسي

 شهتر 3

ل م  أاممم اا ألمعاتيممم  تحفيز المتئفي  المبمممدعي  مممماديممم   2
 الدألا ر مديري  رفض مساتة اتدة أداء  .

م  خالل برامج 
حفيزية م طن لها ت

 بشرل ماه ي سلي 
 شهري 

اتبممماع الماه يممماو العلميمممة )الاظريمممة ألالعمليمممة( الاي  3
 تحقف اتدة األداء المؤسسي.

القتة  تامية
 البشرية

إعطاء محالراو 
للعاملي  بشرل 

 دألري 
 شهتر 9
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 مقترحة دراسات مستقبلية
ة في يفي لمتء  ذه الدراسة ألالااا ج الاي تت لت إليها يقار  الباحث الدراساو المساقبل

 قطاع غزة:

  دألر تكامل األدألار في الا لز على معتقاو اتدة األداء المؤسممممممممممممسممممممممممممي في أل ارة ال ممممممممممممحة
 الفلسطياية.

  أثر الااسيف ألالاكامل في  اض اتدة األداء المؤسسي لدة اإلداراو العاملة في أل ارة ال حة
 الفلسطياية.

 طياية.أثر ستء تت يض المتارد البشرية على إداراو أل ارة ال حة الفلس 
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 المصادر والمراجع
 :الم ادر 

  الكري .آالقر   
 .الساة الابتية  

 :المراجع العربية
 (2051البلتيو علي":)ةإدارة األداء المؤسسي ودورها في زيادة كفاءة منسوبي المديري 

 "و كلية مايف العربية للعلت م األمايةو السعتدية.العامة لحرس الحدود في الرياض
  الجودة الشططاملة في التعليم مؤشططرات تميز ومعايير " :(2001 )البيالأليو حسمم  ألآخرأل

 ."و دار المسيرة للاشر ألالات يضو عما االعتماد
 (2004ابي و عبمد الت ماح":) تقييم األداء في اإلدارات الصطططططططططحيطة بمديرية الشطططططططططؤون

 و السعتدية."الصحية بمحافظة الطائف
 (2053حمدو  ياة":)ء التنظيمي ودور االضطططراب أثر تكامل سططلسططلة التوريد على األدا

و اامعة الشممممممرق "البيئي دراسططططة تطبيقية على شططططركات الصططططناعات الغذائية في األردن
 األألسنو عما .

 (2059الدامتكو في مل)": التدريب األمني لتطوير األداء المؤسطسي بالمنظمات األمنية
ألمايةو "و اامعة مايف العربية للعلت م ادراسططططططططة مسططططططططحية إلدارة جوازات مدينة الرياض

 الريا .
 (2053رلممممممممتا و محمتد":) و تقييم أداء المؤسطططططسطططططات في ظل معايير األداء المتوازن"

 الم متعة العربية للادريز ألالاشرو القا رة.
 (2051السبيعيو بامي) ": دور جودة الخدمات الطبية في تعزيز األمن الصحي بالمملكة

ةو كلية العلت م االسمممممممممممممماراتي يةو "و اامعة مايف العربية للعلت م األمايالعربيطة السطططططططططعودية
 السعتدية.

 (2051السممممممعيديو أحمد":) التخطيط االسططططتراتيجي وعالقته بفعالية األداء المؤسططططسططططي
 "و ع ما .دراسة تطبيقية على شركات تكنولوجيا المعلومات

 (5448السمممممممقافو حامد): "و مطبعة الفر دقو المدخل الشطططططامل إلدارة الجودة الشطططططاملة"
 السعتدية.
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  و قرطبة للاشر مدخل إلى العمل المؤسسي(:" 2052طارق ألالعدلتميو محمد)سمتيدا و"
 ألالات يضو الريا .

 (2059الشممممممممممممهريو سممممممممممممعيد ":) معوقات التكامل المهني في مجال الخدمات الصططططططططحية
 "و اامعة مايف األمايةو الريا .بمستشفيات وزارة الصحة

 ( م2002العدلتميو محمد ):"بيرألو. ألالات يضواشر دار اب  حز م لل "والعمل المؤسسي 
 (2000عقيليو عمر):"و دار ألا ل مدخل إلى المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة"

 للاشرو عما و األرد .
 (2059العازيو فهد":) أثر المرونة االسططططتراتيجية في جودة األداء المؤسططططسططططي دراسططططة

 "و اامعة الشرق األألسن.تطبيقية على شركة الطيران الكويتية
 إدارة الجودة الشططاملة في مؤسططسططات التعليم العالي " :(2059حمتد ألآخرأل )عت و م

 و دار المسيرة للاشر ألالات يضو عما ."والمكتبات ومراكز المعلومات
 دور اسطططتراتيجية التصطططدير في تحسطططين األداء المؤسطططسطططي (:"2051)كحيليو ال بارية

ة علت م االقا ممادي"و كلية الدراسططة حالة مؤسططسططة حدود سططليم لتوضططيب وتصططدير التمور
 ألالا اريةو ال زا ر.

 (2008الكالبيو سممممممممممممعد ب  عبد الله:)" غموض وتعارض األدوار الوظيفية اسططططططططتعراض
 "و اامعة الملب سعتدو السعتدية.وفحص عالقتهم بنتائم العمل

  أثر كططل من التكيف الخططارجي والتكططامططل الططداخلي في بنططاء (:"2001)سممممممممممممممممما  محمتدو
عة و اام"العامة ةالمدريحليلية آلراء المدراء العاملين في الثقطافطة التنظيمية دراسطططططططططة ت

 المساا ريةو العراق.
 (2005م طفىو أحمد":) و م ر.1111إدارة الجودة الشاملة واأليزو" 
 (م2009المع   التسين ) :القا رة ومرابة الشرألق الدأللية و9ط. 
 (2009المهيزعو خالد ":)ة ميدانية على دور التنسطيق في فعالية مكافحة اإلرهاب دراس

 "و اامعة مايف العربيةو السعتدية. ضباط األجهزة األمنية بمدينة الرياض
  و دار "مدخل إلى المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشططططاملة(:"2000 ممممممفيو عقيلي)أل

 ألا ل للاشر ألالات يضو عما .
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 الرسائل المحلية:
 ع المدني وأثره على واقع التنسطططيق بين منظمات المجتم":(2059سمممملطا و أشممممرف) أبت

 أكاديمية اإلدارة ألالسياسةو غزة.  و"المستدامةالتنمية الزراعية 
 مدى فعالية التوصيف الوظيفي وأثره على فهم عيوب التنظيم (:"2004و ملكة)األسمطل

اإلداري دراسططططة حالة تطبيقية على موظفي المجلس التشططططريعي الفلسطططططيني في قطاع 
 "و ال امعة اإلسالميةو غزة.غزة

 (2004بدرو رشمماد):" أثر تطبيق مبادئ الجودة الشططاملة على أداء المؤسططسططات األهلية
  "و ال امعة اإلسالميةو غزة.األجنبية العاملة في قطاع غزة

 (2050حممممدألمممممةو رأفممممت":) أثر المنطططاخ التنظيمي على اإلبطططداع لطططدى العطططاملين بمجمع
 و ال امعة اإلسالمية."الشفاء الطبي

 (2055الداايو إياد":)داء المؤسسي للجامعات ألور التخطيط االستراتيجي في جودة اد
 و اامعة دمشف."الفلسطينية

 (2053الداايو علي ":) واقع األداء المؤسططسططي في مدارس دار األرقم بمحافظات غزة
 "و ال امعة اإلسالميةو غزة.في ضوء األنموذج األوروبي للتميز وسبل تطويره

 (2059ريحما و شممممممممممممممادي":)نطدسطططططططططة العمليطات اإلداريطة )الهندرة( في معوقطات تطبيق ه
 "و غزة.المدارس الحكومية

 ( 2059سمممممممال و سمممممممفيا":) تكامل األدوار وعالقته بجودة األداء لدى اإلدارات العاملة في
 "و ال امعة اإلسالميةو غزة.وزارة الداخلية واألمن الوطني الشق المدني

 (2009الشممممممماطيو محمتد":)و دراسمممممممة "لموارد البشطططططريةأثر المناخ التنظيمي على أداء ا
 ميدامية على أل اراو السلطة التطاية الفلسطياية قطاع غزةو ال امعة اإلسالميةو غزة.

 ( 2004الع لمممةو تتفيف":) اإلبططداع اإلداري وعالقتططه بططاألداء الوظيفي المططديري للقطططاع
 و دراسة تطبيقية على أل اراو قطاع غزة"و ال امعة اإلسالميةو غزة."العام

 واقع تخطيط القوى العاملة في مسطططتشطططفيات القطاع الصطططحي (:" 2008ال)عدألا و ام
 "و ال امعة اإلسالميةو غزة. غير الحكومي في محافظات قطاع غزة

 ( 2059عتينمممممممممممةو حات":) واقع العالقة التكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص في
ين مجططال االقتصطططططططططادي في محططافظططات غزة وسطططططططططبططل تحقيقهططا في ظططل التجططارب الططدولت

و أكاديمية اإلدارة ألالسممممممممياسممممممممة "والتحديات المحلية )رسطططططالة ماجسطططططتير غير منشطططططورة(
 للدراساو العلياو غزة.
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 (2008عياشو شمادي":) أثر تطبيق إدارة الجودة الشطاملة على األداء المؤسسي دراسة
 و ال امعة اإلسالميةو غزة."تطبيقية على المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة

  التنسطططططططيق مع المنظمات الدولية على األداء التنظيمي ودوره (:"2051ت ريد)ال تطيو
و رسممممممممالة مااسممممممممايرو أكاديمية اإلدارة ألالسممممممممياسممممممممة "في دعم القطاع الصطططططحي الحكومي

 للدراساو العلياو غزة.
 (2059قامديملو مراد":) غموض وصطططططططططراع الدور الوظيفي وأثرهما على األداء والوظيفي

 "و ال امعة اإلسالميةو غزة.قطاع غزة –تصاد الوطني دراسة تطبيقية وزارة االق
 (2052القيفو أمير):" مدى تطبيق رقابة الجودة في مكاتب تدقيق الحسطابات في قطاع

 "و ال امعة اإلسالميةو غزة.غزة
 (2009المرمعو مرفمت":) تقييم مطدى تطأثير بيئة العمل على الرضطططططططططا الوظيفي للعاملين

و ال امعة اإلسمممممالميةو "طاع الصططططناعي في قطاع غزةوأدائهم ألعمالهم في منشطططآت الق
 غزة.

 (2052الم ممممممممممريو محمتد":) غموض الدور الوظيفي وأثره على تفويض الصطططططططالحيات
 و ال امعة اإلسالميةو غزة."دراسة تطبيقية على وزارة الحكم المحلي بقطاع غزة

 

 ورق العمل:أالدوريات و 

 (2001بتمدي و يتسمممما)":العدد م لة الباحثو  ".داء المتميزإدارة الجودة الشطططاملة واأل
 .31ص-21و ص1
 (2052الحممالو عرابممة)":  تقييم كفططاءة اسطططططططططتخططدام الموارد البشطططططططططريططة الصطططططططططحيططة في

 ".و م لمة البماحمث اامعة قا ممممممممممممممدي مربا  ألرقلة ال زا ر"المسطططططططططتشطططططططططفيطات العموميطة
 (.50العدد)

 (2050الشتارمةو عبد ال ليل)": استراتيجية تحسين وتطوير األداء."  
 أثر تطبيق مبطادئ إدارة الجودة الشطططططططططاملطة في العملية :"(2053ممارو ب  عيشممممممممممممممي )ع

ة م ل "والتعليمية دراسططططة حالة كلية العلوم االقتصططططادية جامعة محمد خرططططير ببسططططكرة
 .549-542و ص 8االقا اد ال ديدو العدد 

 (2059قهتايو أحمد)": دور أبعاد المنظمة المتعلمة في تحسططين أداء العاملين دراسططة
م لة اامعة تشمممممممري  للبحتث  "ويدانية شططططركتي االتصطططططال الخلوية في مدينة دمشطططططقم

 (.9) د( العد39ألالدراساو العلميةو الم لد )
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 ( 2001محمتدو سمممممممممممممممممما)": أثر كططل من التكيف والتكططامططل الططداخلي في بنططاء الثقططافططة
 .585- 599(و 99م لة اإلدارة ألاالقا ادو ) "والتنظيمية

 

 :اإللكترونيةالمواقع 
 http://www.businessdictionary.com 2051/9/22و تاريع الزيارة  
 http://www.scielosp.org2051/9/21تاريع الزيارة  و 
 .aehttp://www.alkhaleej 5/7/2017و تاريع الزيارة 
 http://islammemo.cc/print.aspx?id=4261 2051/1/58و تاريع الزيارة  
 1:29الساعة  54/1/2051فلسطي و -أل ارة ال حة pm  
  :م مض الشفاء الطبيoh.gov.pswww.m 22/8/2051و تاريع الزيارة 
 https://hrdiscussion.com/hr83272.htm الساعة  1/50/2051و تاريع الزيارة

9:00 pm 
 http://mawdoo3.com 1:93الساعة  1/50/2051و تاريع الزيارة pm 
 https://hrdiscussion.com/hr61287.html 2051/50/24و تاريع الزيارة 
 https://hrdiscussion.com/hr97665.html 51/55/2051و تممممممماريمع الزيمممممممارة 

 pm 50:92الساعة 

 الشخصية: ابالتالمق
 م مض و الممممدير اإلداري ألالممممالي"و أجراهططا البططاحططثمقططابلططة (:" 2051)رأفمممتو حمممدألممممة

 .8/5/2051و غزة-الشفاء الطبي
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 (4ملحق )
 االستبانة في صورتها النهائية

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية اإلدارة 

 سياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى بغزةوال

  برنامــج القيــادة واإلدارة

 

 

 

 

 غزة-جامعة األقصى 
 

     ......................................... ألخ الموظف ا
 المحترم،

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 الموضوع  جمع بيانات ألغراض البحث العلمي
معوقطات تكامل األدوار وأثرها على جودة األداء " اسممممممممممممممة بعاتا :إاراء در بمالبماحمث  يقت م

و أليلب اسمممماكماال  لماطلباو "دراسطططة حالة مجمع الشطططفاء الطبي-المؤسطططسطططي في وزارة الصطططحة
 الح تل على دراة المااساير في القيادة ألاإلدارة.

ذه   لذا ألفي إطار امض البياماو الال مة لدراساهو مأمل الاعاأل  باإلاابة على فقراو
االسابامة ب دق ألمتلتعيةو شاكري  اهتدك  في خدمة البحث العلمي ألدع  مسيرة العل . علما  

  البحث العلمي فقن. ل ر ساسا د م أل  ساكت  سرية بأ   ذه البياماو

 شاك ين لرم حسن رماوعرم

 الباحث                                                                                                           
 حمزة سامي محمد سالم 
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 -القسم األول: البيانات الشخصية: 

 ( أمام البند الذي يعبر عنك.√ضع إشارة )

 العمر: .1
    ساة.  30أقل م    سمماة. 34-30م         سمماة. 94-90م     

 ساة فأكثر.10

 المؤهل العلمي: .2
 ثامتية عامة فأقل.       .دبلت م  برالتريتس       .مااسمممممممماير         
   ة دكاترا        . 

 

 المسمى الوظيفي: .3
  عا م.  مدير   مدير دا رة .         قس . ر يس          ر مممممممميممممممممس
 شعبة.

 عدد سنوات الخدمة: .4
   ساتاو.  1أقل م  1-4       .سماتاو 50-59        .سماة 51  سماة
 فأكثر.

 مكان العمل: .5
  راحة. مساشفى ال     .مساشفى الباطاة       .مسممممممممممممممممماشممممممممممممممممممفممممى الممممتالدة 

           .اإلدارة 

 التخصص العلمي: .1
  .طز     .إدارة أعمال       .)غير يلب)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

 :مجال العمل .7
  .الم ال الطبي     اإلداري. الم ال      
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 القسم الثاني: محاور االستبانة: 

ألمتلتعيةو ألمأمل ماك  الاكر م باسا دا م الادرل م   بدقة عاها ألاإلاابة بعاايةو فقرة كل قراءة يراى
يدل يلب على متافقاك  العالية على ما ألرد في  50و حيث إمه كلما اقاربت اإلاابة م  الدراة 50إلى  5

 اهة مظرك  فيما  ت مطبف في المؤسسة الاي تعملت  بها.الفقرة المعاية م  أل 
 معوقات تكامل األدوارالمحور األول: 

لدرجة ا الفقرة م.
1-11 

 : غموض الدورأواًل 
  طبيعة العمل الذي أمارسه غير ألالحة. 1
  الطريقة السليمة ألداء المطلتح ماي غير ألالحة لي. 2
  ال إلى تتليو.األمظمة ألالاعليماو في المساشفى تحا 3
  ال الحياو ألالمسئتلياو الملقاة على عاتقي غير ألالحة. 4
  يرلفاي مديري بأعمال أشعر أمها ليست م   الحياتي. 5
  ال ياتفر لدي معلتماو كافية ع  طبيعة المها م المرلا بها. 1
  أشعر أ  عملي غير مرتبن باأل داف العامة للمساشفى. 7

 ثانًيا: بيئة العمل
  بيئة العمل ال تاالء م في تعزيز الاكامل بي  الفريف الطبي ألاإلداري. 1

تاد آلياو تحقف تتا   بي  الحياة الش  ية ألالتئيفية للعاملي  م  شأمها أ  تال  2
 ق عملية تكامل األدألار.ت تع

 

  تساعد بيئة العمل في دع  عملية الاكامل في المساشفى.ال  3
  داخل الم مض بعد م التلت .اللتا و ألالقتامي  تاس   4
  االمقسا م السياسي الفلسطياي بيئة عمل غير مااسبة.ي لف  5
  يتاد شعتر بعد م االساقرار ألاألما  التئيفي لدة العاملي . 1
  ال تاتفر حتافز تدع  عملية تكامل األدألار. 7

 ا: سوء توزيع الموارد البشريةثالثً 
  شرل غير مهاي.تقت م المساشفى بات يض العاملي  ب 1
  أعناء فريف العمل الذي أعمل فيه غير ماكامل. 2
  برامج الاعلي  المسامر ألالادريز ألالاأ يل للعاملي  غير ماتفرة. 3
  .العاملي  لعيفةآلياو إدارة المتارد البشرية الساقطاح الكفاءاو م   4
  يتاد لعا ألالو في أمشطة المتارد البشرية. 5
  عادلة لالخايار ألالاتئيا ل ذح المتارد البشرية. اشفى طرق  تابض المساال  1
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  ال ت  ص المساشفى ميزامية خا ة بأمشطة المتارد البشرية. 7
 ا: النقص العددي بالتخصصاترابعً 

  .ألمساقبال   اتقت م المساشفى باقيي  الفرص التئيفية المااحة في المساشفى حالي   1
  ا في الاقص العددي الحا ل.ا كبير  االمقسا م الفلسطياي يلعز دألر   2
  لياو إارا ية ألطرق لسد الاقص العددي بالا   او.آتاد تال  3
  تقت م المساشفى باباعاث متئفيها لكسز ت   او اديدة.ال  4

5 
يتاد لدة المساشفى قاعدة بياماو ما ددة ع  الاقص العددي للا   او 

 المطلتبة.
 

  اراي له دألر في الاقص العددي للا   او.عد م االمفاا  على العال  ال  1
  تتقا الاتئيا لفاراو طتيلة له عالقة بالاقص العددي. 7

 : الخلط بين المهامخامًسا
  يتاد لعا في المعلتماو األساسية ع  التئا ا أأل األعمال الاي أقت م بها. 1
   م بعمل ال ياااسز مض ت   ي.ت أق 2
  ياااق، مض احاياااو المساشفى.يا  إعداد الت ا التئيفي بما  3
  ال أساطيض تقسي  ألقاي بي  المها م التئيفية الال مة إلم ا  عملي. 4
  في المها م المطلتبة ماي خالل العمل. ةيتاد ا دألااي 5
  ال تها  إدارة المساشفى بإاراء تعديالو تنم  عد م ال لن بي  المها م. 1
  رل كبير.غاياو ألأ داف ألئيفاي غير ألالحة لي بش 7
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 الدرجة المحور الثاني: جودة األداء المؤسسي
1- 11 

  ها.ا لاطتير ا ألاالرتقاء بيتاد قس  م اص بال تدة داخل المساشفى أليسعى دا م    .5

  تاد مؤشراو قياس لألداء ألالحة ألمحددة.ت  .2

  يتاد قبتل لدة المتئفي  ع  أداء المساشفى.  .3

  اله  بالكفاءة المطلتبة.يقت م المتئفت  باأدية أعم  .9

   . هأثااء أدافي المتارد المااحة لديه  اميض يقت م المتئفت  باسا الل   .1

  يا  ماابعة ماا ج تقيي  األداء لاطتيره ألاالرتقاء به.  .9

  المطلتبة. فعاليةيقت م المتئفت  باأدية أعماله  بال  .1

  لاحسي  اتدة األداء.يتاد ا اما م م  اإلدارة العليا لالقاراحاو ألالمبادراو   .8

  يؤدي المتئفت  المها م ألالتااباو التئيفية طبقا  لسياساو المساشفى.  .4

  يتاد لدة المتئفي  معرفة ألالما م بطبيعة األعمال المتكلة له .  .50

  ه . يشرل مظا م تقيي  األداء حافزا  للمتئفي  لاطتير ألتحسي  أدا  .55

  المشاكل المرتبطة بالعمل.الفرد العامل ال يد يسا   أدا ه في تقليل   .52

  يتاد ا اما م بقياس أداء كل ألحدة أأل قس  على حد ستاء.   .53

  .بادريز ألتطتير الكادر البشري بحسز الا  ص المساشفىتقت م   .59

ز في أللض الش ص المااسخالل  ألالاعيي  م  االخايارسياساو  المساشفىتابض   .51
 .المرا  المااسز
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 (4ملحق )
 اطبة السادة المحكمينمخ

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

    برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية اإلدارة 

 والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى بغزة

 برنامــج القيــادة واإلدارة
 

 غزة–جامعة األقصى        
 

 ...    حفظه الله ورعاه ،،،السيد  ..............................................
  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 الموضوع  تحيكم استبانة

 بعدوأل بداية يطيز لي أ  أ دير  أطيز الاحياو ألالاماياو لك  بمتفتر ال حة ألالعافية 
دراسممممممة  حمزة سممممممامي محمد سممممممال  بإعدادباإلشممممممارة إلى المتلممممممتع أعالهو يقت م الباحث/ 

معوقطططات تكطططامطططل األدوار وأثرهطططا على جودة األداء  ألاإلدارةو بعاتا ؛ الممممااسمممممممممممممماير في القيمممادة
 سممياكت  م امض الدراسممة م أل و دراسططة حالة مجمع الشططفاء الطبي-المؤسططسططي في وزارة الصططحة

 ومدير عا مو مدير دا رةو ر يس قسمممم و ر يس شممممعبة التئا ا اإلشممممرافية في م مض الشممممفاء الطبي
 .ا ي  المد ت  محمد إبر بإشراف الدكاتر/  ألالدراسة

ألبااء  على خبرتك  ألمعرفاك  العلمية الطتيلة ألممممض بي  يدير  االسممممابامة بهدف تحريمها 
 قبل البدء بات يعها ميداميا .

لذا أرات ماك  الاكر م باالطالع على فقراو االسابامة ألابداء رأير  ألمالحظاتك  حتلها أللك  
 ازيل الشرر.

 مرفق )االستبانة، فرضيات الدراسة( -
 ضلوا بقبول فائق الاحك ام والكقدي ورف

      الباحث                     
لمحمزة سامي محمد سا  
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 (1ملحق )
 المحكمين أسماء

 

 

 الدراة العلمية االس  #
 بال امعة اإلسالمية. إدارة األعمالفي  مشاركسااي أ سامي أبت الرألسد.  5
 امعة اإلسالمية.بال  إدارة األعمالفي  مشاركسااي أ يتسا بحرد.  2
 أسااي إدارة األعمال برلية فلسطي  الاقاية. األغاد. أديز  3
 بال امعة اإلسالمية. أسااي إدارة األعمال خالد الد ليزد.  9
 أسااي مساعد خليل ماليد.  1
  أسااي مساعد د. محمد عبد العزيز ال ريسي 9
 أسااي مساعد د. محمتد الشاطي 1
 .مساعد كلية فلسطي  الاقايةأسااي  ما تر األيتبيد.  8
 مساعد في اإلح اء ألالريالياو بال امعة اإلسالمية.سااي أ د. مافذ محمد بركاو 4
 .في إدارة المتارد البشرية أسااي مساعد د. مبيل علي اللت  50
 .إدارة األعمال بال امعة اإلسالميةمساعد أسااي  ياسر الشرفاءد.  55
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 (4ملحق )
 وذج المقابلةنم

 

 

 أسئلة المقابلة

ا الاي تحتل دأل  عملية الاكامل لدة العاملي  داخل م مض ما أكثر المعتقاو شيتع    .1
 الشفاء الطبي؟

2.  
اخاالف تقدير العاملي  في م مض الشفاء الطبي للمعتقاو الاي تحتل دأل   ةما درا

 عملية الاكامل في الم مض تبعا  للما ير التئيفي؟

3.  
ا لز على المعتقاو الاي تحتل دأل  ممارسة عملية الاكامل داخل م مض بل الما س  

 الشفاء الطبي؟

 


