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آوظىقرآنوظ

آية قرآنية

﴿وَكَذَلِكَ مَكنا لِيُىْسُفَ فِي اْألَرْضِ يَتَبَىأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ

نُصِيبُ بِزَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْزَ الْمُحْسِنِنيَ ﴾

[يوسؼ]56 :

أ

إهــــــــداء

ى

إىــــــــداء

إلى َم ْف قاد قموب البشرية إلى مرفأ األماف ،معمـ البشرية األوؿ محمد صمى ا﵀ عميو
وسمـ،،
إلى والدتي الحنونة أـ عوض والرحمة إلى روح والدي العزيز أبو عوض،،
إلى زوجتي العزيزة أـ حمزة التي وقفت بجانبي وكانت داعمة لي،،
إلى بذرة الفؤاد وأمؿ الغد نور قمبي أبنائي األعزاء حمزة ،سارة،،
إلى أختي واخواني األعزاء الذيف أتمنى ليـ كؿ الخير،،
إلى إخوة جمعني بيـ ميداف العمؿ ..زمبلئي الكراـ،،
جميعا شيدائنا األبرار ومجاىدينا الباسموف،،
إلى األكرـ منا
ً
إلى الجرحى والمصابيف ،وأصحاب البيوت الميدمة ،واألراضي المجرفة،،
إلى األسرى والمعتقميف في سجوف االحتبلؿ،،
إلى كؿ أبناء شعبنا الفمسطيني المرابط عمى ثرى الوطف الحبيب،،
إلى كؿ َم ْف حمؿ اليـ اإلسبلمي؛ لتبقى الراية مرفوعة،،

إلى وطني الحبيب فمسطيف ،ودرة تاجيا المسجد األقصى،
أف ينفعنا بو ،ويرزقنا أجره.
أقدـ ىذا الجيد المتواضع ،عسى ا﵀ ْ

ب

ذكرىوتقدور

شكر وتقدير
السبلـ عمى الرسوؿ المعمـ ،الذي عمّمنا قيمة
الصبلة و ّ
الحمد ﵀ الذي بنعمتو تتـ الصالحات ،و ّ
ِ
"م ْف ال يشكر
االعتراؼ والتقدير والشكر ل َم ْف ُىـ أىؿ الفضؿ ،حيث قاؿ صمى ا﵀ عميو وسمـَ :
عمي إذ أتممت ىذه
الناس ال يشكر ا﵀" (حديث صحيح ،صححو األلباني ) ،وبعد ْ
أف أتـ ا﵀ نعمتو ّ

أجد مف
أف ينفع بيا الباحثيف مف بعدي  ،ال ُ
أف يكتب أجرىا ،و ْ
الدراسة العممية ،التي أسأؿ ا﵀ ْ
الكممات ما يفي أصحاب الحؽ حقيـ ،وال أىؿ العطاء عطاءىـ ،إال دعاء في ظير الغيب،
وكممات قبلئؿ اعتمرت بيا قموبنا مف الحب والتقدير ،فكؿ الشكر لمدكتور الفاضؿ  /محمود عبد

الرحمن الشنطي  ،الذي تفضؿ باإلشراؼ والتوجيو ،وسعة الصدر ،فكاف خير موجو لي في رحمة
البحث والتنقيب ،وخير ىا ٍد لما وفقني ا﵀ إليو مف عمـ ومعرفة ،ولما أعطاني مف سديد عممو ورأيو.
كما أتقدـ بالشكر والتقدير ألكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ممثمة برئيسيا الدكتور  /محمد
اع ومثقؼ ٍ
قادر عمى
المدىون ،والمجمس األكاديمي؛ لجيودىـ المضنية في سبيؿ صقؿ جيؿ و ٍ
النيوض بوطنو وقضيتو.
كما أتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف إلى السادة المحكميف ألداة الدراسة؛ ِل َما كاف إلرشاداتيـ
ونصحيـ مف النفع والفائدة إلغناء الرسالة واثرائيا .والشكر موصوؿ إلى السادة األفاضؿ /العامميف
في و ازرة الداخمية واألمف الوطني وأخص بالذكر جياز الخدمات الطبية العسكرية  ،لما بذلوه مف
جيد في تعبئة استمارات الدراسة الميدانية.
واذ نشكر ليـ ىذا الجيد عمى ما قدموا مف عطاء مميز جعمو ا﵀ في موازيف حسناتيـ،
جميعا مف أىؿ القرآف،
أف يجعمنا
حررنا ىذه السطور بمساف اإلمكاف ال بقمـ التبياف ،سائميف المولى ْ
ً
ان ِإلَّ
أف يرزقنا واياىـ الفردوس األعمى مف الجناف ،وصدؽ ا﵀ إذ يقوؿَ ﴿ :ىل َجَزاء ِ
سِ
وْ
اإلح َ
ِ
سان﴾ (الرحمف.)60 :
اإلح َ

الباحث

عماد محمد حمدونة

ت

خالصظ

خالصة
ى ػ ػػدفت الد ارس ػ ػػة التع ػ ػػرؼ إل ػ ػػى دور أبع ػ ػػاد التمك ػ ػػيف اإلداري ف ػ ػػي تحس ػ ػػيف األداء المؤسس ػ ػػي

بالمؤسسػات الصػحية العسػػكرية فػي الخػدمات الطبيػػة .ولتحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػػة ،تػـ تطػوير االسػػتبانة
كأداة رئيسة لجمع البيانات الضرورية ،وكذلؾ تـ استخداـ المػني الوصػفي التحميمػي .وتك ٌػوف مجتمػع
الد ارسػػة مػػف جميػػع العػػامميف بالمؤسسػػات الصػػحية العسػػكرية فػػي الخػػدمات الطبيػػة ،والبػػالد عػػددىـ

( )797موظف ػًا ،حيػػث قػػاـ الباحػػث باختيػػار عينػػة عش ػوائية طبقيػػة بمغػػت ( )259موظف ػًا ،حيػػث تػػـ
توزيػع ( )280اسػتبانة ،وقػد تػـ اسػترداد ( )259اسػتبانة صػالحة لغايػات التحميػؿ اإلحصػائي بنسػبة

اسػ ػػتجابة ( .)%92.5واسػ ػػتُخدـ برنػ ػػام ال ػ ػػرزـ اإلحصػ ػػائية لمعمػ ػػوـ االجتماعيػ ػػة ( )SPSSلتحمي ػ ػػؿ
البيانات.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج عدة أىميـا :مسػتوى تػوافر أبعػاد التمكػيف اإلداري بالمؤسسػات الصػحية
العسكرية في الخدمات الطبية كاف بشكؿ عاـ بدرجة متوسػطة ،وبػوزف نسػبي ( .)%64.45وكشػفت

أف مسػ ػػتوى األداء المؤسسػ ػػي كػ ػػاف بدرجػ ػػة مرتفعػ ػػة بػػػوزف نسػ ػػبي ( .)%46.27تػ ػػؤثر أبعػ ػػاد
الد ارس ػػة ٌ
التمكيف المختمفة تأثي ًار جوىريًا في األداء المؤسسي ،وقد فسرت ما نسبتو ( (%56.8مف التبايف فيػو

باستثناء ُبعد التفويض فمـ يكف لو تأثير .عدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات آراء
المبحوثيف حوؿ أبعػاد التمكػيف اإلداري تُعػزى لمتغيػر (الجػنس ،الفئػة العمريػة ،عػدد سػنوات الخدمػة)،
وجػػود فػػروؽ معنويػػة بػػيف اسػػتجابات المبحػػوثيف حػػوؿ محػػور إجمػػالي التمكػػيف اإلداري تُعػػزى لمتغيػػر
(المؤىؿ العممي) ،وكانت الفروؽ لصالح حممػة مؤىػؿ دبمػوـ متوسػط فأقػؿ .عػدـ وجػود فػروؽ معنويػة
بػيف اسػػتجابات العينػة حػػوؿ األداء المؤسسػي تُعػػزى لمتغيػر (الجػػنس ،الفئػة العمريػػة ،المؤىػؿ العممػػي،
عدد سنوات الخدمة).
وكانــت أىــم التوصــيات عمــى النحــو ا تــي :العمػػؿ عمػػى تمكػػيف العػػامميف بشػػتى الوسػػائؿ بتزويػػدىـ
بالصبلحيات الكافية ،وتوفير وسائؿ اتصاؿ فعالة لتبادؿ المعمومػات واسػتخداـ الوسػائؿ الحديثػة التػي
تتناسػ ػػب ومتطمبػ ػػات العصػ ػػر .العمػ ػػؿ عمػ ػػى إيجػ ػػاد معػ ػػايير واضػ ػػحة وأدلػ ػػة منطقيػ ػػة محػ ػػددة لعمميػ ػػة
التف ػػويض .العم ػػؿ عم ػػى دع ػػـ أنش ػػطة البح ػػث والتط ػػوير واالعتم ػػاد عم ػػى الم ػػني العمم ػػي الس ػػميـ ف ػػي
التفكير لحػؿ المشػكبلت بطػرؽ مبدعػة غيػر مألوفػة ،وتنفيػذ أعمػاؿ المستشػفى وتقػديـ خػدماتيا بطػرؽ
مبدعػػة .كػػذلؾ ضػػرورة العمػػؿ عمػػى نشػػر ثقافػػة العمػػؿ الجمػػاعي والمسػػئولية المشػػتركة واإلنجػػاز بػػروح

الفريؽ بتشجيع تظافر الجيود ،واالبتعاد عف العمػؿ الفػردي؛ وذلػؾ لتحسػيف األداء المؤسسػي ،وتقميػؿ
التكاليؼ واليدر في الموارد سواء ماديًا أو وقتًا وسرعة وغيره .

ث

خالصظ

Abstract
The study aimed to identify the effect of the dimensions of administrative
empowerment in improving the institutional performance of military health institutions
in medical services.
To achieve the objectives of the study, the questionnaire was developed as a main tool
for collecting the necessary data, and the descriptive analytical method was used
The study population consisted of (797) employees of military medical establishments.
The researcher selected a random sample of (259) employees.
With response rate (92.5%). The Statistical Package for Social Sciences (SPSS)
was used for data analysis.
The study reached several results, the most important of which are: The level of
availability of the administrative empowerment dimensions in the military medical
establishments in the medical services was generally medium, with a relative weight
(64.45%). The study revealed that the level of institutional performance was high with a
relative weight (72.64% )%56.5( .)of the variance, except after the mandate, did not
have any effect There was no statistically significant difference between the average of
respondents 'opinions on the dimensions of administrative empowerment due to gender
variable, age group, The number of years of service and work place, except after
)effective communication), there were differences for the benefit of those working in
the administration - Ansar There were significant differences between the responses of
the respondents about the axis of total administrative empowerment due to the variable
of the academic qualification. Significant differences between The sample responses on
institutional performance are attributed to the variable of workplace, sex, age group,
academic qualification ,number of years of service.
The most important recommendations were as follows: To empower workers by all
means to provide them with adequate powers ,and to provide effective means of
communication for the exchange of information and the use of modern means to suit the
requirements of the times. Work on finding clear criteria and specific logical guides to
the delegation process. To support the research and development activities and to rely
on the correct scientific method of thinking to solve problems in creative ways that are
not familiar, and to implement the hospital's work and provide its services in creative
ways. It is also necessary to promote the culture of teamwork, joint responsibility and
achievement in the spirit of the team by encouraging concerted efforts and moving away
from individual work in order to improve the institutional performance and reduce costs
and wasting resources, whether materially.
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المقدمة:

تشػيد منظمػات األعمػاؿ فػي الوقػت الحػالي أوضػاعًا غيػر مسػتقرة نتيجػة لمتغيػرات االقتصػادية

والتكنولوجيػػة والثقافيػػة المتسػػارعة التػػي تحػػيط بيػػا؛ ممػػا جعػػؿ حػػرص ىػػذه المنظمػػات عمػػى امػػتبلؾ
القػػدرات والم ازيػػا التنافسػػية لتميزىػػا ع ػػف غيرىػػا بمنزلػػة واجػػب وضػػرورة ممحػػة عمػػى المنظمػػة بجميػػع
إف التغيي ػرات فػػي البيئػػة الثقافيػػة
قطاعاتيػػا؛ وأ ْف تسػػعى لتحقيقيػػا مػػف أجػػؿ البنػػاء والنمػػو واالسػػتمرارٌ ،
وزيػادة الػوعي لػدى المسػتيمكيف يفػرض عمييػا تحقيػؽ أعمػى مسػتويات مػف األداء التنظيمػي والتمييػز،

ولع ػ ٌؿ الم ػوارد البش ػرية ىػػي أىػػـ الم ػوارد التػػي تمتمكيػػا المنظمػػات ،فيػػي تمثػػؿ أىػػـ عناصػػر اإلنتػػاج
ومصػدر التفػوؽ لممنظمػة فػػبل يمكػف تحقيػؽ أىػػداؼ المنظمػة بدونػو لمسػػاىمة العنصػر البشػري بشػػكؿ

كبير في عممية تطوير المنظمات ومساعدتيا عمى البقاء.
وحظي موضوع التمكيف اإلداري باىتماـ العديد مػف األكػاديمييف والممارسػيف الميتمػيف بقضػية

الموارد البشرية؛ وكذلؾ مف قبؿ القيادات اإلدارية فػي المنظمػات التػي تسػعى لتحقيػؽ الميػزة التنافسػية
في ظػؿ العولمػة واالنفتػاح االقتصػادي ،وبسػبب ازديػاد حػدة المنافسػة بػيف المنظمػات العالميػة فقػد تػـ
التحػوؿ مػف البنػاء اإلداري اليرمػي التقميػدي إلػى البنػػاء الػذي يسػيؿ وصػوؿ المنظمػات لتحقيػؽ الميػزة

إف مػػنح العػػامميف حريػػة التصػػرؼ وتحقيػػؽ المشػػاركة فػػي
المسػػتدامة بأسػػموب أكثػػر انفتاح ػًا ومرونػػةٌ .
اتخاذ الق اررات يحقؽ فرصة إلعماؿ العقؿ ،واطبلؽ العنػاف لمتفكيػر اإلبػداعي والتجريػب والػتعمـ ،فمػف
خػػبلؿ التمكػػيف اإلداري تمػػنح الثقػػة ،وتتسػػع مسػػاحة تػػدفؽ المعمومػػات ،وتزيػػد فػػرص الحػوار والتفػػاىـ؛
وذلؾ بدوره يساىـ إلى حػد كبيػر فػي إيجػاد منػاخ تنظيمػي مناسػب تبػرز فيػو مبلمػح األداء التنظيمػي

المتميز (.)Moke,2012:23
وأص ػػبحت منظم ػػات األعم ػػاؿ ل ػػيس أمامي ػػا إال إيج ػػاد آلي ػػات معين ػػة لت ػػتمكف م ػػف خبللي ػػا م ػػف

أف يحقػ ػػؽ ليػ ػػا الوصػ ػػوؿ إلػ ػػى تحقيػ ػػؽ
النجػ ػػاح والتميػ ػػز فوجػ ػػدت ٌ
أف مػ ػػدخؿ التمكػ ػػيف اإلداري يمكػ ػػف ْ
مسػػتويات أداء عاليػػة؛ مػػف خػػبلؿ البحػػث عػػف مؤش ػرات األداء المتميػػز ،والعمػػؿ عمػػى اسػػتدامتو فػػي
المػػدى الطويػػؿ .ويعػػد األداء المؤسسػػي مفيوم ػًا ميم ػًا بالنسػػبة لممنظمػػات بشػػكؿ عػػاـ ،ويكػػاد يكػػوف

الموضوع الرئيس لمجمؿ فروع المعرفة اإلدارية ،إذ ىو المحور الذي تنصػب حولػو جيػود المنظمػات
ألن ػو ينقػػؿ
كافػػة ويشػػكؿ أىػػـ أىػػدافيا لتػػؤدي وظائفيػػا بالفعاليػػة والكفػػاءة المنشػػودة ،ولػػو أىميػػة بالغػػة؛ ٌ
العم ػػؿ إل ػػى إنج ػػاز تم ػػؾ األى ػػداؼ م ػػف الفردي ػػة إل ػػى الجماعي ػػة ،وم ػػف العفوي ػػة إل ػػى التخط ػػيط ،وم ػػف

الغموض إلى الوضوح ،ومف محدودية الموارد والتأثير إلى تعددية الموارد وسعة التأثير.
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ويعػػد جيػػاز الخػػدمات الطبيػػة العسػػكرية مػػف المؤسسػػات الصػػحية فػػي المحافظػػات الجنوبيػػة؛

وذلػػؾ لطبيعػػة الميػػاـ المكمػػؼ بيػػا ،حيػػث إٌن ػو منػػوط بػػو الحفػػاظ عمػػى صػػحة الم ػواطف مػػف خػػبلؿ مػػا
تقدمو مف خدمات صحية ليـ ،حيث يقدـ خدمات مباشرة لممواطنيف ،وىي خدمات مركزية ورئيسػية،
ولبلرتق ػػاء بالخدمػػة المقدمػػة ليػػذا الش ػػعب ،ومػػف ىػػذا المنطم ػػؽ أخ ػػذ الباحػػث عمػػى عاتقػػو أف ينطم ػػؽ
ليدرس أثر التمكيف اإلداري في تحسيف األداء المؤسسي في الخدمات الطبية العسكرية.

أول :مشكمة الدراسة وأسئمتيا
ً
اعتمد الباحث عمى عدد مف مصادر الشعور بالمشكمة؛ كونػو أحػد العػامميف فػي المستشػفيات
الحكومية ،فقد الحظ العديد مف المشكبلت منيا؛ كثػرة الشػكاوى واألخطػاء الطبيػة التػي زادت وتيرتيػا
فػػي انونػػة األخي ػرة الناتج ػة عػػف إىمػػاؿ األطبػػاء أو الممرضػػيف ،وتػػدىور ونقػػص األجي ػزة والمعػػدات

الطبي ػػة ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة ،وق ػػد وص ػػمت إل ػػى ح ػػد وف ػػاة بع ػػض المرض ػػى ( )WHO ،2015ق ػػد تع ػػود
لمجموعة مف األسباب والعوامؿ؛ مف نقص الكوادر العاممة ،وغياب التمكيف بالدرجة الكافيػة ،ونقػص
المس ػػتيمكات الطبي ػػة ،وع ػػدـ ح ػػرص مق ػػدـ الخدم ػػة الطبي ػػة عم ػػى االرتق ػػاء العمم ػػي ،ومواكب ػػة التط ػػور
العػػالمي ف ػػي مجػػاؿ العم ػػؿ الصػػحي ،ونق ػػص التػػدريب ،مم ػػا أوجػػد إعاق ػػة فػػي س ػػير العمػػؿ بالس ػػرعة

المطموب ػػة ،وم ػػف ى ػػذا المنطم ػػؽ اتج ػػو الباح ػػث إل ػػى تعزي ػػز التمك ػػيف اإلداري ،وتف ػػويض الص ػػبلحيات
لممساىمة في حؿ تمؾ المشاكؿ.

وبػ ػػاالطبلع عمػ ػػى نت ػ ػػائ الد ارسػ ػػات الفمس ػ ػػطينية السػ ػػابقة الت ػ ػػي تناولػ ػػت األداء المؤسس ػ ػػي أو

أف جػ ػػودة الخدمػ ػػة فػ ػػي المؤسسػ ػػات الحكوميػ ػػة
مكوناتػ ػػو؛ فقػ ػػد أوضػ ػػحت د ارسػ ػػة (الخضػ ػػريٌ )2016،
الصحية كانت نسبتيا ( .)%65ودراسة (أبو عيدة )2016.التػي أكػدت بػأ ٌف مسػتوى جػودة الخػدمات
كانت ( )%56.90في مستشفى الشفاء .ودراسة (أبو حصيرة )2016 ،التػي بينػت أف تقػديـ الخدمػة

الصحية بشكؿ مناسب كاف بمستوى( . )%55وكذلؾ د ارسػة (نجػـ  ،)2016 ،والتػي أوضػحت عػدـ

أف مسػتوى األداء
توافر جميع الخدمات الصحية وبنسبة ( .)%64ود ارسة (جبر )2015 ،أوضػحت ٌ
المؤسسي بو ازرة الصحة الفمسطينية كانت ال تتجاوز ( .)%52.28وبنػاء عمػى نتػائ ىػذه المجموعػة
أف مسػ ػ ػػتوى األداء المؤسسػ ػ ػػي أو مكوناتػ ػ ػػو فػ ػ ػػي المؤسسػ ػ ػػات الفمسػ ػ ػػطينية أو
مػ ػ ػػف الد ارسػ ػ ػػات يتبػ ػ ػػيف ٌ
المؤسسػػات الصػػحية عمػػى وجػػو الخصػػوص تتػػرواح مػػابيف ( )%69 -%52وىػػي نسػػبة متوسػػطة وال
ترتقي إلى المستوي المأموؿ.
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وفػي سػبيؿ التأكػد مػف وجػود مشػكمة الد ارسػة؛ فقػد تػـ إعػداد د ارسػة استكشػافية ،حيػث تػـ توزيػػع

( )30اسػػػتبانة عمػ ػػى العػ ػػامميف فػػػي الم اركػ ػػز والمستشػ ػػفيات التابعػ ػػة لمخػػػدمات الطبيػ ػػة العسػ ػػكرية فػ ػػي
المحافظات الجنوبية.

جدول ( :)1نتائج الدراسة الستكشافية

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.10

غير

الوزن

البند

موافق

محايد

تعتمد المؤسسة عمى التخطيط لممستقبؿ مف أجؿ التحسيف المستمر.

12

8

10

توفر المؤسسة كؿ المستمزمات الضرورية لتنفيذ األنشطة لخدمة

10

9

11

65.6%

7

11

12

61.1%

حميا.
العمؿ عمى
عمى دراسة حاجات ورغبات المراجعيف بشكؿ دوري.
المؤسسة
وتعمؿ

16

5

9

74.4%

6

8

16

60.0%

تستخدـ المؤسسة التكنولوجيا الحديثة لتسويؽ خدماتيا تسييبلً عمى

يوجداجعيف
المر
نظاـ .تواصؿ فعاؿ بيف إدارة المؤسسة والجميور.

15

4

11

71.1%

10

10

10

64.4%

تقوـ المؤسسة بطرح خدمات جديدة لكسب والء المراجعيف والمرضى.

17

6

7

74.4%

فعاؿ.
تعمؿ المؤسسة عمى استثمار الموارد المالية بشكؿ ٌ

8

14

8

66.7%

تسعى المؤسسة لتحسيف جودة عممياتيا وخدماتيا بشكؿ دائـ.

13

9

8

70.0%

المجموع

37%

29%

34%

67.7%

تيتـراجع
الم
يف.المستشفى بتحقيؽ مستويات عالية مف الرضا لدى
إدارة

المرضى.
المستشفى اىتماـ باستقباؿ شكاوى المراجعيف مف المرضى
لدى

موافق

النسبي
68.9%

وبناء عمى نتائ الدراسة االستكشافية التي أظيرت أف( )%34مف العينة غير موافقيف عمى توافر
مستوى األداء التنظيمي في مراكز ومستشفيات الخدمات الطبية التي يعمموف بيا ،وىي نسبة ال

يستياف بيا خصوصاً إذا ما أضيؼ إلييا( )%29ممف كانت إجاباتيـ محايدة ،لتصبح النسبة

اإلجمالية لؤلداء التنظيمي في مراكز ومستشفيات الخدمات الطبية العاممة في قطاع غزة ()%63
وىي نسبة (متوسطة) وخاصة أف الوزف النسبي كاف ( )%67.7وىي نسبة تشير إلى ضرورة
العمؿ عمى تحسيف مستوى األداء المؤسسي بكؿ الطاقات وصوًال بو إلى أعمى المستويات إلرضاء

الجميور (المرضى) .ومف خبلؿ ما سبؽ تبمورت مشكمة الدراسة المتمثمة في السؤاؿ الرئيس انتي:

"ما أثر التمكين اإلداري في تحسين األداء المؤسسي في الخدمات الطبية العسكرية
بالمحافظات الجنوبية؟"
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أسئمة الدراسة:

 .1ما واقع التمكيف اإلداري في الخدمات الطبية بالمحافظات الجنوبية؟

 .2ما مستوى األداء المؤسسي في الخدمات الطبية بالمحافظات الجنوبية؟
 .3ىؿ توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف التمكيف اإلداري
واألداء المؤسسي في الخدمات الطبية بالمحافظات الجنوبية؟

 .4ىؿ يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف التمكيف اإلداري وتحسيف
األداء المؤسسي لمعامميف في الخدمات الطبية بالمحافظات الجنوبية؟

 .5ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات
أفراد العينة حوؿ متغيرات الدراسة (التمكيف اإلداري ،األداء المؤسسي) تُعزى لممتغيرات
التالية (الجنس ،العمر ،سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي)؟

ثانياً :أىداف الدراسة
تيدؼ ىذه ﺍلدﺭﺍسة إلى ما يمي:
 .1التعرؼ إلى واقع التمكيف اإلداري في الخدمات الطبية بالمحافظات الجنوبية.

 .2التعرؼ إلى مستوى األداء المؤسسي في الخدمات الطبية بالمحافظات الجنوبية.

 .3التعرؼ إلى طبيعة العبلقة بيف التمكيف اإلداري واألداء المؤسسي لمعامميف في الخدمات
الطبية بالمحافظات الجنوبية.

 .4معرفة أثر التمكيف اإلداري في تعزيز األداء المؤسسي لمعامميف في الخدمات الطبية
بالمحافظات الجنوبية.

 .5اكتشاؼ الفروؽ اإلحصائية بيف متوسطات تقديرات أفراد العينة حوؿ التمكيف اإلداري

لمعامميف في الخدمات الطبية بالمحافظات الجنوبية تُعزى لممتغيرات الديمغرافية (الجنس،
العمر ،سنوات الخدمة ،المؤىؿ العممي).

ثالثاً :أىمية الدراسة
 -1األىمية العممية (النظرية):
 تبحث ىذه الدراسة في مفيوميف إدارييف جديديف محمياً وعربيًا ،وتعتبر مدخبلً مف مداخؿ

الفكر اإلداري الحديث ،وىنا تبرز أىمية الدراسة؛ حيث تتناوؿ أثر ممارسة أساليب التمكيف

اإلداري في تعزيز األداء المؤسسي.
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 تعتبر ىذه الدراسة مف أوائؿ الدراسات عمى حد عمـ الباحث التي تناولت أثر ممارسة أساليب
أف تُسيـ الدراسة في اإلثراء
التمكيف اإلداري في تعزيز األداء المؤسسي ،حيث مف المتوقع ْ
المعرفي لمفيومي التمكيف اإلداري واألداء المؤسسي مف خبلؿ الرجوع لمعديد مف األدبيات
السابقة والمؤلفات ذات الصمة.

 إثراء المكتبة العربية ببيانات تساعد الباحثيف وترشدىـ في ىذا المجاؿ؛ نظ ًار لندرة الدراسات
السابقة التي تناولت التمكيف اإلداري وأثره في تعزيز أبعاد األداء المؤسسي.

 قد تفتح ىذه الدراسة الباب أماـ الباحثيف ،وتعتبر عامبلً محف اًز إلجراء المزيد مف الدراسات
والبحوث التي تتناوؿ ىذا الموضوع ،والتي مف الممكف تطبيقيا عمى قطاعات أخرى.

 -2األىمية العممية:

 سيتـ تقديـ توصيات ىذه الدراسة إلى صناع القرار في مراكز ومستشفيات الخدمات الطبية
بشكؿ عاـ وقيادة الخدمات الطبية بشكؿ خاص ،حيث سيتـ االستفادة منيا في تعزيز مفيوـ

جديد وىو األداء المؤسسي مف خبلؿ االىتماـ بأساليب التمكيف اإلداري ،وىو ما سيسيـ في

تطور ورقي ىذه المراكز والمستشفيات التابعة لمخدمات الطبية.

رابعاً :نموذج متغيرات الدراسة
 -1المتغير المستقل:التمكيف اإلداري
 االتصاؿ الفعاؿ.
 التفويض.

 بناء فرؽ العمؿ.
 تحفيز العامميف.

 المشاركة واتخاذ القرار.
تـ بناء ىذا النموذج لممتغير المستقؿ مف قبؿ الباحث باالستناد إلى دراسة كؿ مف( :المعاني ورشيدة،)2009 ،
(.)Robbins ,Coulter ,2002(، )Kinick & William 2006
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-2المتغير التابع :األداء المؤسسي
املتغير املستقل :التمكين إلاداري
االتصال الفعال
التفوٌض
q

املتغير التابع :ألاداء املؤسس ي

بناء فرق العمل
تحفٌز العاملٌن

واتخاذ القرار
المشاركة
اتخاذ القرار
المشاركة و

املتغيرات الديمغرافية( :الجنس ،العمر ،سنوات الخدمة ،المؤهل العلمً)

شكل ( :)1نموذج متغيرات الدراسة
تـ بناء ىذا النموذج لممتغير المستقؿ مف قبؿ الباحث باالستناد إلى دراسة كؿ مف( :المعاني ورشيدة،)2009 ،
(.)Robbins ,Coulter ,2002(، )Kinick & William 2006

خامساً :فرضيات الدراسة
تتﻜوﻥ فرضياﺕ ىذه ﺍلدﺭﺍسة مﻦ أربع فﺮضيات ﺭئيسية تـ صياغتيما بحيث تغطي ما تصبو ﺇليو

ﺍلدﺭﺍسة ،وىي كانتي:

 -1الفرضية الرئيسية األولى:
توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين التمكين اإلداري واألداء المؤسسي
لمعاممين في الخدمات الطبية بالمحافظات الجنوبيةً ،ينبثق عﻦ ىذه ﺍلفﺮضية ﺍلﺮئيسية

الفرضيات ﺍلفﺮعية ا تية:
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توجد عبلقة ﺫﺍﺕ ﺩاللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف االتصاؿ الفعاؿ واألداء



توجد عبلقة ﺫﺍﺕ ﺩاللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف التفويض واألداء المؤسسي

المؤسسي لمعامميف في الخدمات الطبية بالمحافظات الجنوبية .
لمعامميف في الخدمات الطبية بالمحافظات الجنوبية .


توجد عبلقة ﺫﺍﺕ ﺩاللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف بناء فرؽ العمؿ واألداء



توجد عبلقة ﺫﺍﺕ ﺩاللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف تحفيز العامميف واألداء

المؤسسي لمعامميف في الخدمات الطبية بالمحافظات الجنوبية .
المؤسسي لمعامميف في الخدمات الطبية بالمحافظات الجنوبية.

 توجد عبلقة ﺫﺍﺕ ﺩاللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف المشاركة واتخاذ القرار
واألداء المؤسسي لمعامميف في الخدمات الطبية بالمحافظات الجنوبية.

 -2الفرضية الرئيسية الثانية :

يؤثر التمكيف اإلداري تأثي اًر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05في األداء المؤسسي

لمعامميف في الخدمات الطبية بالمحافظات الجنوبية حسب رأي أفراد العينة.
 -3الفرضية الرئيسية الثالثة:

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أفراد العينة
حوؿ التمكيف اإلداري ُيعزى لممتغيرات الديمغرافية (الجنس ،العمر ،سنوات الخدمة ،المؤىؿ
العممي)؟
 -4الفرضية الرئيسية الرابعة:

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أفراد العينة

حوؿ األداء المؤسسي ُيعزى لممتغيرات الديمغرافية (الجنس ،العمر ،سنوات الخدمة ،المؤىؿ
العممي)؟

سادساً :حدود الدراسة
تحددت الدراسة بالحدود انتية:
الحد الموضوعي :تناولت ىذه الدراسة أثر (المتغير المستقؿ) التمكيف اإلداري بأبعاده
الخمسة(:االتصاؿ الفعاؿ ،التفويض ،بناء فرؽ العمؿ ،تحفيز العامميف ،المشاركة واتخاذ القرار)،
في األداء المؤسسي (المتغير التابع) دوف دراسة غيرىا مف المتغيرات األخرى.
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الحد البشري :اشتممت ىذه الدراسة جميع العامميف في الخدمات الطبية العسكرية بالمحافظات
الجنوبية.

الحد المكاني :مراكز ومستشفيات الخدمات الطبية العسكرية في المحافظات الجنوبية.
الحد الزماني :طبقت الدراسة خبلؿ العاـ 2018ـ.

سابعاً :مصطمحات الدراسة

التمكين اإلداري :قدرة الموظفيف عمى اتخاذ القرار في مجاؿ عمميـ مع التركيز عمى قبوؿ
الموظفيف لمسمطة المعطاة ليـ (.)Glor, 2001:15
ويعرف التمكين اإلداري إجرائياً بأنو :ىو مدى اعطاء المدراء تفويض لصبلحياتيـ وتكويف فرؽ

عمؿ لحؿ المشكبلت التي تواجييـ وتحفيزىـ لممشاركة في اتخاذ الق اررات التي تخص عمميـ وىي

العبلمة التي يحصؿ عمييا أفراد عينة الدراسة مف شاغمي الوظائؼ اإلدارية مف خبلؿ إجاباتيـ عف

فقرات المجاؿ المتضمف في استبانو التمكيف اإلداري المستخدمة في الدراسة الحالية،
(االستبانة.)25-1
األداء المؤسسي :ىو" :مجموع المدخبلت والمخرجات التي تنت

عف تفاعؿ المنظومة المتكاممة

لعمميات اإلدارة ومكوناتيا مع البيئة الداخمية والخارجية داخؿ المؤسسة لتحقيؽ أىدافيا التنظيمية

بكفاءة وفعالية" (المدىوف.)69: 2014 ،

األداء المؤسسي إجرائياً :ىو نات جيود العامميف وسموكياتيـ مع المؤسسة بجميع إداراتيا وأقساميا

واألقساـ بداخميا ،والتفاعؿ مع البيئة الخارجية والداخمية ،والذي يحدد قدرتيـ المشتركة عمى تحقيؽ
األىداؼ المرسومة والمخرجات المخطط ليا بكفاءة وفاعمية وتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا

المستجيب في (االستبانة .)15-1

الخدمات الطبية العسكرية :ىي أحد فروع و ازرة الداخمية واألمف الوطني والغاية منيا المحافظة
عمى القوة البشرية في القوات؛ وذلؾ بالعمؿ عمى رفع المستوى الصحي ،وادامة تأميف الخدمات
العبلجية والوقائية ،واخبلء الخسائر ومعالجتيا ،وكذلؾ تقديـ الخدمات العبلجية ألسرىـ وفؽ النظـ

والموائح المعتمدة ،وكذلؾ اختيار أفضؿ األشخاص ذوي المياقة الصحية لبلنخراط في صفوؼ
القوات والعناية بالموقوفيف في مراكز اإلصبلح ،واعادة تأىيؿ المرضى والمصابيف

(الخدمات الطبية.)2015،
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ثامناً :الصعوبات التي واجيت الدراسة
 ندرة الكتب والمراجع التي تتناوؿ موضوع األداء المؤسسي.
 وجود رفض مف بعض المستشفيات ،وتأخير في الموعد المحدد لتسميـ االستبيانات ،حيث تـ
زيارة مؤسسات الخدمات الطبية مرات عديدة مف أجؿ حث الموظفيف عمى تعبئة االستبانة.

 تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى الخدمات الطبية العسكرية بغزة في حدود جغرافيا قطاع غزة

؛وذلؾ لصعوبة التواصؿ مع الضفة الغربية بسبب حواجز االحتبلؿ اإلسرائيمي والتكمفة العالية
والجيد.

 انقطاع التيار الكيربائي بشكؿ مستمر ،وتردي الظروؼ االقتصادية في القطاع.

الخالصة:
تناوؿ الباحث في الفصؿ األوؿ تحديد المشكمة موضوع الدراسة ،ومف ثـ استعرض الباحث
أىداؼ الدراسة وتساؤالتيا ،وتطرؽ إلى أىمية الدراسة مف الناحية النظرية والتطبيقية ،ووضح

الباحث المتغيرات المستخدمة في الدراسة ،ثـ قاـ الباحث بعرض فرضيات الدراسة المكونة مف أربع

فرضيات رئيسية ،وأربع فرضيات فرعية ،وبعد ذلؾ استعرض الباحث حدود الدراسة والتعريفات

اإلجرائية ليا.
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انفصم انثاني

اإلطار اننظري نهدراسة

 المبحث األول :التمكين اإلداري
 المبحث الثاني :األداء المؤسسي
 المبحث الثالث :الخدمات الطبية العسكرية

املبحث األول
التنكني اإلداري
 تمييد.
 أو ًل :مفيوم التمكين.
 ثانياً :أىمية التمكين اإلداري.
 ثالثاً :أبعاد التمكين اإلداري.
 رابعاً :خطوات تنفيذ التمكين اإلداري.
 خامساً :معوقات التمكين اإلداري.
 سادساً :خصائص التمكين اإلداري.
 سابعاً :مستويات التمكين اإلداري.
 ثامناً :أساليب التمكين اإلداري.
 تاسعاً  :نماذج التمكين في الفكر اإلداري .
 الخالصة .

الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريىللدرادظ

المبحث األول :التمكين اإلداري

تمييد:

يعتبر التمكيف منبعًا لؤلفراد المؤىميف  ،وىذا يعتبر مف أىـ ضمانات حيوية واستمرار أي

منظمة  ،ذلؾ أنو في ضوء النظرة التقميدية لئلدارة يقوـ بعض المديريف بعمؿ كؿ شيء  ،فيـ

يقرروف ما يجب عممو وكيفية إتمامو  ،ويفقدوف الثقة في قدرات العامميف معيـ  ،حيث يعتمد

المرؤوسوف كميًا عمى مديرييـ ومشرفييـ  ،فيـ ينفذوف ما يطمب منيـ  ،وفي ضوء النظرة المعاصرة

لئلدارة يقوـ المديروف بتفويض كؿ فرد قد ًار مف المسئولية  ،واعطائو الفرصة إلدارة عممو بنفسو ،

وكذلؾ مشاركة العامميف في تحديد ما يجب عممو مع منحيـ قد ًار مف الحرية لتقرير كيفية التنفيذ ،
حيث يثؽ المديروف والمشرفوف في أعضاء فرؽ العمؿ  ،ولذلؾ يعممونيـ كأفراد ناضجيف وقادريف

عمى تحمؿ مسئولياتيـ ( الرقب.)23:2010 ،

أف تمكيف العامميف يجعميـ
أف األساليب والمناى اإلدارية الحديثة تؤكد ٌ
ويتبيف مما سبؽ ٌ ،
أكثر قدرة عمى القياـ بأعماليـ بشكؿ أفضؿ  ،وأكثر كفاءة وقدرة عمى اإلبداع والمشاركة الذاتية،
وخاصة في المؤسسات والشركات التي تعتمد في عمميا عمى فرؽ العمؿ التي تحتاج إلى كفاءات

فردية وقدرات عالية تنت عف أفراد تـ تمكينيـ واكسابيـ ما يمزـ مف الميارات في مجاالت أعماليـ.

أولً :مفيوم التمكين
يعتبر مفيوـ التمكيف مف المفاىيـ الحديثة في الفكر اإلداري  ،ومف األساليب التي تساعد اإلدارة
عمى إطبلؽ القوى الكامنة لدى العامميف مف عمـ وخبرة ومجيود وتوفير مناخ تنظيمي يتسـ

بالمشاركة والتفاىـ وحرية الرأي  ،واتاحة الفرصة لؤلفراد لتقديـ أفضؿ ما عندىـ مف مجيودات

أف
وخبرات  ،عندما يمتمؾ الموظفوف سمطة اتخاذ القرار بشأف مياميـ ،ويضيؼ (ٌ )Hasan
استراتيجية التمكيف يفضؿ تطبيقيا عمى فرؽ العمؿ وليس عمى األفراد ،فالفريؽ يكوف أكثر مقدرة
عمى تحقيؽ األىداؼ التنظيمية وتحديد أفضؿ الطرؽ إلنجاز األعماؿ في المحيط التنظيمي واتخاذ

ق اررات فاعمة دوف الرجوع إلى المستويات العميا ضمف حدود محددة  ،وىذا ال يعني انفصاؿ الفريؽ

عف اإلدارة  ،واٌنما عممية تجييز الفريؽ بالمستمزمات الضرورية لتحفيزىـ وتمكينيـ لتنفيذ المياـ
المناطة بيـ ( . )Hasan,2010:204
فيما يمي توضيح لمفيوـ التمكيف اإلداري مف حيث المغة واالصطبلح،
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التمكين لغ ًة:

يعرؼ التمكيف لغة حسب ما ورد في لساف العرب بأف "التمكيف يعني القدرة واالستطاعة" ،ويقاؿ:

أف فبلف لذو مكانة مف السمطاف أي تمكف (ابف منظور.)881:2005 ،

أما في (المعجـ الوسيط )832:1989 ،في مادة (م ٌكف) فبلف لو عند الناس مكانة عظيمة فيو

(مكيف) ،و(مكف) لو في الشيء أي جعؿ لو عميو سمطاناً ،و(المكنة) القدرة واالستطاعة ،والقوة

أف التمكيف يعطي الشخص القدرة والقوة
والشدة ،ومف خبلؿ ما ورد في المعاني السابقة يرى الباحث ٌ
في إنجاز األعماؿ.

التمكين اإلداري اصطالحاً:

العممية التي تساعد بيا المديريف انخريف الكتساب واستخداـ القوة التي يحتاجونيا التخاذ القرار
الذي لو تأثير عمييـ وعمى العمؿ (الدوري وصالح .)27:2009 ،وينظر إليو البعض أنو :تحرير

اإلنساف مف القيود ،وتشجيع الفرد ،وتحفيزه ،ومكافأتو عمى ممارسة روح المبادرة واإلبداع

(الوادي .)22:2011،وعرفو أفندي ( )2003بأنو" :عممية إعطاء المديريف سمطة أوسع وممارسة
الرقابة وتحمؿ المسئولية واستخداـ مقدراتيـ مف خبلؿ التشجيع عمى استخداـ القرار".

وعرفو  )2012) Leeبأنو :إعطاء الصبلحية لمعامميف في وضع األىداؼ الخاصة بعمميـ واتخاذ
الق اررات وحؿ المشكبلت في نطاؽ مسؤولياتيـ وسمطاتيـ .وعرفو الشيراني ( )2009بأنو" :توسيع
صبلحيات العامميف ،واثراء معموماتيـ  ،ومعارفيـ  ،ومياراتيـ ،لصقؿ خبراتيـ ،وتنمية قدراتيـ عمى
المشاركة في اتخاذ الق اررات وتنفيذىا في الظروؼ العادية والطارئة ،بيدؼ رفع مستوى أدائيـ في

العمؿ ومواجية المشكبلت" .أما الردادي ( )2012فعرفو بأنو" :عممية منح القادة التربوييف
االستقبللية والمقدرة بحيث تصبح لدييـ ممكة االجتياد ،واصدار األحكاـ ،والتقديرات وحرية
التصرؼ في القضايا التي تواجييـ خبلؿ ممارستيـ لمياميـ ،وكذلؾ مساىمتيـ الكاممة في اتخاذ

الق اررات ضمف بيئة التنظيمات اإلدارية".

أما الرشودي ( )2009فيعرفو بأنو" :العممية اإلدارية التي يتـ بموجبيا االىتماـ بالعامميف مف
خبلؿ إثراء معموماتيـ ،وزيادة مياراتيـ ،وتنمية قدراتيـ الفردية ،وتشجيعيـ عمى المشاركة وتوفير
اإلمكانات البلزمة ليـ بما يحفزىـ عمى اتخاذ الق اررات المناسبة" .وعرفو العطار ( )2011بأنو:

"عممية إدارية يتـ مف خبلليا إكساب العامميف القدرة عمى اتخاذ الق اررات ،ومواجية مشاكؿ العمؿ

بمنحيـ الثقة والدعـ ،ومشاركتيـ المعمومات ،وزيادة مياراتيـ عف طريؽ التدريب المستمر ،لتحقيؽ

أىداؼ المنظمة في ظؿ تييئة اإلمكانات والمناخ التنظيمي البلزـ لئلبداع" .أما
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(الداود )21:2013،فتعرفو بأنو" :إعطاء الموظفيف الصبلحية والحرية في العمؿ ،واشراكيـ في
اتخاذ الق اررات ،وتوفير الموارد البلزمة البلزمة ،والمناخ المبلئـ ،والتشجيع عمى اإلبداع وروح
المبادرة" .وعرفو  )199:2001( Goetsch & Stanleyالتمكين بأنو":تزويد العامميف بالسمطة
والمعرفة والمصادر البلزمة لتحقيؽ أىداؼ المنظمة" .أما الكبيسي فعرف التمكين بأنو :زيادة

االىتماـ بالعامميف مف خبلؿ توسيع صبلحياتيـ ،واثراء كمية المعمومات التي تعطى ليـ ،وتوسيع

فرص المبادرة والمبادأة التخاذ ق ارراتيـ ،ومواجية مشكبلتيـ التي تعترض أدائيـ"( .الكبيسي2004 ،

)136:

ويرى الباحث مف التعريفات السابقة أف التمكيف اإلداري منح واعطاء السمطة والقوة لمعامميف،

ومساعدتيـ عمى اتخاذ الق اررات المناسبة في العمؿ اإلداري في الوقت المناسب ،مف أجؿ تحقيؽ

األىداؼ المنشودة.

ثانياً :أىمية التمكين اإلداري
إف التمكيف يؤدي إلى تيذيب كادر المنظمة ،الذيف يشاركوف في مياميـ اليومية بأقؿ عدد مف
ٌ
المديريف ،كما يعد التمكيف عامبلً ميماً ،ومفتاحاً أساسياً لتنمية عامؿ اإلبداع داخؿ المنظمة
أف العامميف يريدوف
؛فالمنظمات التي تعمؿ عمى تمكيف العامميف لصنع ق ارراتيـ بأنفسيـ ىي تعرؼ ٌ
االستفادة مف العمؿ ،وذلؾ مف خبلؿ تمييز العمؿ الجيد وفرص العمؿ مع انخريف الذيف
أف التمكيف يعمؿ عمى توفير فرصة لتطوير ميارات العامميف
يحترمونيـ ،باإلضافة إلى ٌ
(.)Ivancevich,2007: 582
ومما ال شؾ فيو فإف التمكيف لو فوائد ومزايا عديدة لكؿ مف المنظمة والعامميف فييا معاً ،وتمؾ

انثار اإليجابية قد تمتد إلى البيئة الخارجية لممنظمة ،مثؿ :العمبلء ،والمورديف وغيرىـ ،وقد ذكر

(الوادي )101:2012 ،عدداً مف مزايا التمكيف ،وىي:

 اتخاذ ق اررات فعالة عمى مستوى العامميف مبنية عمى المعمومات وبيانات فعمية في بيئة
العمؿ المباشر ،أو موضع اتخاذ القرار.

 سرعة اتخاذ الق اررات واإلدارة الجيدة لوقت اإلدارة العميا ،فكثير مف الق اررات والمشكبلت
تُحؿ عمى المستوى التشغيمي لمعامميف.
 االستفادة مف خبرات العامميف ومياراتيـ في التفكير واإلبداع ،وقبوؿ التحدي نحو اتخاذ
الق اررات ،وحؿ المشكبلت المختمفة عمى مستواىـ التنفيذي ،وبما يثبت لئلدارة العميا أنيـ
أىؿ ثقة ،وأكثر قدرة عمى تحمؿ المسئولية.
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 زيادة درجات الرضا والفخر واالعتزاز لدى العامميف بوظائفيـ ،ومياميـ ،وتكميفاتيـ

أعماال ذات مغزى ومعنى.
ألنيـ يشعروف بأنيـ يؤدوف
ً
الجديدة ،وأيضاً ٌ
 يساىـ التمكيف في بناء اإلحساس باالنتماء وااللتزاـ تجاه المنظمة ،فالقبوؿ ىو احتياج
إنساني يتـ إشباعو عف طريؽ التمكيف.

وعميو يرى الباحث أف أىمية التمكيف اإلداري تكمف في استخراج كامؿ طاقات العامميف في

ألف أىداؼ المؤسسة جزء ميـ مف أىداؼ العامميف؛
المنظمات لتقديـ أفضؿ ما لدييـٌ ،
فالمديريف الذيف يميدوف الطريؽ أماـ مرؤوسييـ لتمكينيـ ،إنما ىـ يقدموف خدمة لممنظمة
والعامميف معاً ،كما ويسيـ في رفع الروح المعنوية لمعامميف في المنظمة.

ثالثاً :أبعاد التمكين اإلداري
يعد التمكيف أحد أىـ المصطمحات اإلدارية التي تطرؽ إلييا العديد مف الكتاب والباحثيف

في مجاالت مختمفة مما أوجد تباينًا ممحوظ ًا بيف الباحثيف عمى أبعاد التمكيف ،وبناء عميو فقد تـ

بناء عمى الدراسات السابقة ،وىي المرتكزات األساسية لنجاح تطبيؽ مفيوـ التمكيف،
اختيار األبعاد ً
ويمكف تحديد أبرز العناصر األساسية لمتمكيف اإلداري كما يمي:
 .1التصال الفعال :وىي العممية التي تيدؼ إلى نقؿ المعمومات وتبادليا التي بموجبيا تتوحد

المفاىيـ وتتخذ وتنفذ الق اررات ،وىي عممية فيـ المعمومات وتمريرىا مف شخص إلى آخر.

فاالتصاؿ أحد العوامؿ الضرورية لبرنام

تمكيف العامميف ،ويدؿ عمى توفر عنصر حرية

الوصوؿ إلى المعمومات الحساسة إلى وجود درجة عالية مف االتصاؿ داخؿ المنظمة

(العتيبي.)25 :2005 ،

 .2التفويض :إف أبسط وأشمؿ تعريؼ لمتفويض ىو اعتباره نقؿ لمسمطة مف أجؿ اتخاذ الق اررات
وانجاز مياـ محددة .ويعتبر بعض الباحثيف أف تفويض السمطة ىو أىـ مجاؿ مف مجاالت
التمكيف وىو أحد أىـ األدوات التي يمتمكيا المدراء والقادة إذ ٌأنيا ترتبط بقضايا ميمة
واستراتيجية مثؿ صنع السياسات واتخاذ الق اررات ،ويمكف أف يساعد امتبلؾ ميارة التفويض

المديروف في توفير الوقت ،ويحفز ويدرب موظفييـ ويمكف المديروف مف تحمؿ أعباء مياـ
جديدة والتفرغ لمقياـ بمسئوليات أكبر وأكثر تخصصاً (.)185-184:2016 ،Aburuman

إف الشعور المشترؾ بالمسؤولية الجماعية يجمب قوة حقيقية تتمثؿ في زيادة
 .3بناء فرق العملٌ :
درجات الوالء واالنتماء وااللتزاـ ،وتساعد في التغمب عمى أي مشكمة مف خبلؿ السعي الدائـ
لجمب رؤية مبلئمة تحقؽ مصمحة كؿ مف المنظمة والفريؽ ،وتمكف الفريؽ مف االندماج في
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ىذه الرؤية ،ومف ثـ يصبح مكوناً ميماً في سبيؿ تحقيقيا ،مع الحرص عمى تفعيؿ الرقابة عمى

األداء مف داخؿ الفريؽ ،وشعور كؿ فرد بالمسئولية نحو ما يقوـ بو مف عمؿ في ضوء التزاـ

القائد بتذليؿ الصعوبات كافة التي تعترض عمؿ الفريؽ وتشجع أدائو بشكؿ جماعي
(عارؼ.)2004 ،

 .4تحفيز العاممين :أيد (جينكس  )1996القوؿ بأنو في ظؿ وجود نظاـ تقييـ موضوعي يجب أف
يتـ تركيز المعايير عمى الكفاءة وليس عمى شخصية الموظؼ ،وال حتى عمى األداء السابؽ،
ولكف يجب أف تكوف المعايير متوجية نحو تحفيز وتطوير أداء الموظؼ (جينكس  .)1996إف

التطبيؽ الناجح ألىداؼ إدارة الموارد البشرية في أي منظمة أو مؤسسة يعتمد أساساً عمى
وجود واقرار بمكونات الثقافة التنظيمية لنظاـ تقييـ األداء ،ولتحفيز الموظفيف ،ومكافأة

انجازاتيـ.

 .5المشاركة واتخاذ القرار :ىي عممية ميمة تساىـ في التوصؿ إلى القرار السميـ ،كما أنيا تؤثر
بدء مف تحديد المشكمة إلى التوصؿ إلى قرار وىذه المشاركة تدعـ
عمى عممية اتخاذ القرار ً
عامؿ الثقة والدافعية لمعمؿ ،كما تزيد مف درجة الوالء واالنتماء لممؤسسة (الطراونة،
 .)59:2008وتعتمد درجة المشاركة في درجة المنظمة عمى نمط سموؾ القائد ،فمنيـ القائد
الذي يتيح الفرصة لمرؤوسيو لممشاركة في عممية صنع القرار مف خبلؿ وضعو لممشاكؿ التي

تواجيو أماـ مرؤوسيو ،وبالتالي الطمب منيـ مشاركتو في إيجاد حؿ مناسب دوف أف يغامر ىو

في اتخاذ قرار قد يكوف غير مقبوؿ منيـ ،ومنيـ القائد الذي يضع حدوداً معينة ويطمب مف

مرؤوسيو اتخاذ القرار ضمف ىذه الحدود ،ومنيـ القائد الذي ال يتيح لمرؤوسيو اتخاذ القرار،

ال عند مرؤوسيو ،وبالتالي يعمميـ بالظروؼ التي اقتضتو
ولكف ييتـ بأف يكوف ىذا القرار مقبو ً

التخاذ القرار وبمنحيـ الفرصة إلثارة األسئمة لمعرفة مدى قبوليـ لمقرار ،ومنيـ القائد الذي يتخذ
القرار ويعطي مرؤوسيو الفرصة في تقرير الطريقة التي سينفذ بيا القرار ،والنوع األخير مف

القادة الذي يسمح لمرؤوسيو بعممية صنع القرار بأنفسيـ ،وبعدىا يقوـ ىو بالموافقة عميو

(كنعاف.)220:2009،

وفيما يمي نتطرق إلى ما ذكره بعض الباحثين ا خرين في دراسات عن أبعاد التمكين:
حيث يذكر اندراوس ومعايعة ( )2008أربعة أبعاد أساسية لمتمكين ،وىي:
أ -المعنى (أو اإلحساس بالجدوى) :وىو إحساس بوجود الغاية أو االرتباط الشخصي بالعمؿ.
ب -المقدرة  :وتشير إلى اعتقاد الفرد بقدرتو عمى أداء فعاليات المياـ بميارة.

ت -حؽ اإلدارة الشخصية :ويعكس إحساس الفرد بالحرية إزاء طريقة أدائو لعممو.
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ث-التأثير :وىو اعتقاد الفرد بأنو يستطيع التأثير عمى النظاـ الذي يعمؿ في إطاره.
وفي دراسة المعاني ورشيدة ( )2009فقد أتت الدراسة عمى أبعاد التمكين ،وىي:
أ -تفويض السمطة.
ب -فرؽ العمؿ.

ت -تدريب العامميف.

ث-االتصاؿ الفعاؿ.

ج -حفز العامميف.

أما  )2005( Henkinفيرى أن التمكين يتكون من أربعة أبعاد ،وىي:

أ -التأثير

ب-الكفاءة

ت-االختيار

.Impact

.Competence

.Choice

ث -معنى العمؿ .Meaning of Work

وبعد الطالع عمى الدراسات السابقة والبحوث السابقة ،خمصت الدراسة إلى مجموعة من األبعاد

التي تمثل أبعاد التمكين اإلداري وىي كالتالي:
أ -االتصاؿ الفعاؿ.

ب -التفويض.

ت -بناء فرؽ العمؿ.
ث -تحفيز العامميف.

ج -المشاركة واتخاذ القرار.

رابعاً :خطوات تنفيذ التمكين اإلداري
أوضح عدد مف الكتاب أف تمكيف العامميف عممية يجب أف تنفذ عمى مراحؿ لتنفيذ عممية تمكيف

العامميف ،حيث إ ٌف التمكيف اإلداري يتـ مف خبلؿ الخطوات التالية:
(العتيبي()39-33:2005،العتيبي)40–39:2004،

(السكارنة()322 :2010،أبو المجد()98-92:2008،أندرياس ومعايعة)163–162:2005 ،
(الممفوح:)34:2016،

 -1الخطوة األولى :تحديد أسباب الحاجة لمتغيير:
أوؿ خطوة يجب أف يقرر المدير لماذا يريد أف يتبنى برنامجًا لتمكيف العامميف:
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 oلتحسيف خدمة العمبلء؟
 oلرفع مستوى الجودة؟
 oلزيادة اإلنتاجية؟

 oلتنمية قدرات وميارات المرؤوسيف؟
 oلتخفيؼ عبء العمؿ عف المدير؟

 -2الخطوة الثانية :تييئة المديرين:
 oقبؿ تنفيذ برنام التمكيف ىناؾ حاجة ماسة لمحصوؿ عمى التزاـ ودعـ المديريف في التخمي أو
التنازؿ عف بعض السمطات لممرؤوسيف ،وىذا يشكؿ خطوة جوىرية نحو تنفيذ التمكيف.

القررات التي يشارك فييا المرؤوسون:
 -3الخطوة الثالثة :تحديد ا

أف يشارؾ فييا المرؤوسيف بشكؿ تدريجي،
 oيفضؿ أف تحدد اإلدارة طبيعة الق اررات التي يمكف ْ
كما ويجب تقييـ نوعية الق اررات التي تتـ بشكؿ يومي حتى يتمكف المديريف والمرؤوسيف مف

أف يشارؾ فييا المرؤوسيف بشكؿ مباشر.
تحديد نوعية ا
القررات التي يمكف ْ
 -4الخطوة الرابعة  :تكوين فرق عمل:

 oيجب أف تعمؿ المنظمة عمى إعادة تصميـ العمؿ حتى تبرز فرؽ العمؿ بشكؿ طبيعي ،إذ إف
فرؽ العمؿ جزء أساسي مف عممية تمكيف العامميف الذيف يعمموف بشكؿ جماعي تكوف أفكارىـ

وق ارراتيـ أفضؿ مف الفرد الذي يعمؿ منفرداً.

 -5الخطوة الخامسة :المشاركة في المعمومات:
 oلكي يمكف لممرؤوسيف مف اتخاذ ق اررات أفضؿ لممنظمة ،فإنيـ يحتاجوف إلى معمومات عف
وظائفيـ والمنظمة ككؿ ،ويجب أف يتوافر لمموظفيف الممكنيف فرصة الوصوؿ لممعمومات التي

تساعدىـ عمى تفيـ كيفية أف وظائفيـ وفرؽ العمؿ التي يشتركوا فييا تقدـ مساىمة لنجاح

المنظمة ،فكمما توفرت معمومات لممرؤوسيف عف طريقة أداء عمميـ كمما زادت مساىمتيـ.

 -6الخطوة السادسة :اختيار األفراد المناسبين:

بد لئلدارة أف تعمؿ عمى اختيار األفراد الذيف يمتمكوف القدرات والميارات التي تؤىميـ لمعمؿ
 oال ٌ
مع انخريف بشكؿ جماعي ،وىذا يتطمب توفير معايير واضحة ومحددة لكيفية اختيار األفراد
المتقدميف لمعمؿ.
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 -7الخطوة السابعة :توفير التدريب:
 oالتدريب أحد المكونات األساسية لجيود تمكيف العامميف ،حيث يجب أف تتضمف جيود المنظمة
وتوفير برام

ومواد تدريبية حوؿ العدد مف القضايا المتعمقة بالتمكيف مثؿ حؿ المشاكؿ،

واالتصاؿ ،والعمؿ مع الفريؽ ،والتحفيز ،وذلؾ لرفع المستوى المياري والفني لمعامميف.

 -8الخطوة الثامنة :التصال لتوصيل التوقعات:

 oيجب أف يتـ شرح وتوضيح المقصود بالتمكيف لمعامميف فيما يتعمؽ بواجبات ومتطمبات
وظائفيـ  ،واستخدـ خطة عمؿ كوسائؿ لتوصيؿ توقعات اإلدارة لمموظفيف حيث يحدد المديروف

لممرؤوسيف أىدافاً يجب تحقيقيا كؿ سنة ،وتمؾ األىداؼ يمكف أف تتعمؽ بأداء العمؿ أو التعمـ
والتطوير.

 -9الخطوة التاسعة :وضع برنامج لممكافآت والتقدير:
 oلكي يكتب لجيود التمكيف النجاح يجب أف يتـ ربط المكافآت والتقدير التي يحصؿ عمييا
الموظفوف بأىداؼ المنظمة ،وذلؾ عف طريؽ تصميـ نظاـ لممكافآت يتبلءـ مع اتجاىات المؤسسة.
 -10الخطوة العاشرة :عدم استعجال النتائج:

ال يمكف تغيير بيئة العمؿ في يوـ وليمة ،لذا يجب الحذر مف مقاومة التغيير حيث سيقاوـ

الموظفيف أي محاولة إليجاد برنام يمكف أف يضيؼ عمى عاتقيـ مسؤوليات جديدة ،وبما أف تبني

برنام لمتمكيف سيتضمف تغيي ًار ،فإننا نتوقع أف تأخذ اإلدارة والموظفوف وقتيـ إلجادة المتطمبات

الجديدة لبرنام التمكيف اإلداري ،وبالتالي يجب عمى اإلدارة عدـ استعجاؿ الحصوؿ عمى نتائ
سريعة ،فالتمكيف عممية شاممة وتأخذ وقتًا وتتضمف جميع األطراؼ في المنظمة.

خامساً :معوقات تطبيق التمكين اإلداري
ىناؾ بعض المعوقات تحد مف تطبيؽ تمكيف العامميف بالشكؿ الفعاؿ ويجب مراعاتيا وأخذىا

بالحسباف ،ومف بيف ىذه المعوقات ما يمي (المغربي:)450:2006 ،
 .1إساءة استخداـ عوامؿ القوة الممنوحة لمعامميف.

 .2زيادة العبء والمسؤولية عمى عامميف غير قادريف عمييا.

 .3تركيز بعض العامميف عمى نجاحيـ الشخصي وتفضيمو عمى نجاح الجماعة.
 .4زيادة التكاليؼ التي تتحمميا المنظمة نتيجة تدريب وتعميـ األفراد.
 .5زيادة الوقت المطموب ألداء العمؿ الجماعي وعمؿ المجاف.

 .6إقباؿ األفراد عمى المفاىيـ النظرية والشكمية أكثر مف إقباليـ عمى الموضوعية وفعالية التطبيؽ.
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 .7زيادة الصراع وتفشي النزاع بيف العامميف عند أداء العمؿ الجماعي.
 .8عدـ تمكف بعض العامميف مف المعرفة الكاممة التخاذ ق اررات فعالة.

 .9اتخاذ الق اررات بناء عمى أسس شخصية ،وليس عمى أساس ومبررات منطقية وموضوعية.
ومف خبلؿ استعراض تمؾ المعوقات السابقة لتطبيؽ التمكيف ،يرى الباحث أف تمكيف العامميف

بل بأي حاؿ مف األحواؿ ،وانما ىو عممية متشابكة في عناصرىا ومتداخمة في
ليس اختيا ًار سي ً
مكوناتيا وأبعادىا ،فإنيا تحتاج إلى تضافر الجيود لتذليؿ تمؾ العقبات.

سادساً :خصائص التمكين اإلداري
يتصؼ التمكيف اإلداري بعدد مف الخصائص ويتعيف عمينا اإللماـ بيا ،بحيث إ ٌف المنظمة الممكنة
يجب أف يتوافر فييا عدد مف الخصائص حتى يمكف الحكـ عمييا بأنيا منظمة ممكنة إذ تعددت

انراء حوؿ خصائص التمكيف فقد ذكر (الرشودي:)2009 ،

 -1وجود الدعـ والمساندة واإلدراؾ مف القيادة لمفيوـ التمكيف.

 -2ترسيخ بيف اإلدارة والعامميف لمواجية التحديات التي تواجييا المنظمة.
 -3وجود ثقافة تنظيمية واعية تساعد عمى تطبيؽ التمكيف واستمرار العمؿ بو.

 -4تبني المنظمات لمعمـ والمعرفة والتدريب المستمر لمعامميف لتحسيف مستوياتيـ وقدراتيـ.
 -5وجود فرؽ العمؿ المتمكنة ومشاركة العامميف في اتخاذ الق اررات.

 -6توفر أبعاد التمكيف اإلداري األربعة (المعنى ،المقدرة ،حؽ اإلدارة الشخصية ،التأثير) بشكؿ
مستمر وبدرجة عالية.

 وقد ذكر الزاممي ( )32:2013خصائص التمكيف اإلداري في المنظمة ،وىي:
 -1وجود مناخ واسع مف الثقة المتبادلة بيف اإلدارة التعميمية ومدير المدرسة.
 -2تقديـ الحوافز لممبدعيف مف مديري المدارس وتقدير جيودىـ.

 -3ديمومة البحث واالطبلع عمى تجارب البيئات األخرى التي تبنت التمكيف واالستفادة مف
خبراتيا.

 -4االىتماـ بالمضموف والجوىر في أداء مديري المدارس والتقييـ عمى األساس ،بدالً مف التركيز
عمى الشكميات.
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سابعاً :مستويات التمكين اإلداري
فعاؿ ،ذي جدوى داخؿ المنظمة ،وذلؾ مف خبلؿ
ىدفت عممية التمكيف إلى إيجاد مستوى إداري ٌ
أف يعمـ
إفساح المجاؿ لمعامميف ،بأف يفعموا ما يرونو ضرورياً ،وذا حاجة بالنسبة لممنظمة .ويجب ْ

أف يحدث مف القاعدة إلى القمة ،بناء عمى
بأف إعادة الحيوية لمنظماتيـ ،ال ٌ
المديروف ٌ
بد ْ
المعمومات التي ترد إلييـ .وىذا بدوره يحتاج إلى إعادة بناء المنظمة اإلدارية ،ويشمؿ كافة جوانبيا
الفنية ،والمالية ،واإلدارية ،والبشرية (أفندي.)2003 ،

وحدد ( )Pastorخمسة مستويات يمكف لمفريؽ واإلدارة تطبيقيا وىي (العبيديف:)2004 ،
أف الشائع ىو أف المديريف يضعوف
المستوى األول :يتخذ اإلداري الق اررات ويعمـ الفريؽ بيا إال ٌ
القرارات دوف عمـ الفريؽ.
المستوى الثاني :في ىذا المستوى يقوـ المدير بسؤاؿ الفريؽ حوؿ أي اقتراحات وبموجب ىذه
االقتراحات يضع الق اررات ويعمـ الفريؽ بيا.
المستوى الثالث :يتـ في ىذا المستوى حمقة مناقشة بيف المدير والفريؽ بشكؿ مفصؿ وتتشكؿ مف
مجموعة االقتراحات ومداخبلتيـ التي قد يأخذ بيا المدير أو ال يأخذ بيا ثـ يقرر ويعمـ الفريؽ

بق ارراتو النيائية.

المستوى الرابع :بيذا المستوى يستمر بناء العبلقات ويكوف ىناؾ تعاوف بيف المدير والفريؽ ثـ تقر
الق ار ارت بشكؿ نيائي بيف المدير والفريؽ.
المستوى الخامس :يمارس العامموف اإلدارة الذاتية مف خبلؿ فرؽ العمؿ ذاتية اإلدارة بصنع واتخاذ
القرار.
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مستويات التمكيف اإلداري

عال

إدارة ذاتية فرق عمل ذاتية اإلدارة
يمارسون اإلدارة الذاتية
العمل في صورة فرق
درجة
التمكين

بناء العالقات
يشاركون في القرارات

نظم لقياس الجودة ومجموعات مشاركة

برامج مقترحة

تعليمات

يقدمون المقترحات

ليس لهم مشاركة
في صنع القرار

قهرية

منخفض
قليلة

كثيرة ومتعددة

المهارات المطلوبة من الموظف

شكل ( :)2مستويات التمكين اإلداري (المصدر :أفندي)38:2003 ،
في كثير مف المنظمات اليوـ يطبؽ التمكيف ،لكنو بدرجات متفاوتة ،ففي بعض المنظمات يطبؽ

التمكيف عف طريؽ تشجيع العامميف عمى طرح األفكار ،لكف بدوف مشاركة في اتخاذ القرار،
والبعض يعني بالتمكيف إعطاء العامميف حرية في طرح األفكار وسمطة كاممة في اتخاذ القرار،
ويبلحظ الباحث أف التمكيف يطبؽ بالتدري

حيث يبدأ مف انعداـ الصبلحيات والسمطة وينتيي

القررات وفي وضع إستراتيجية المنظمة،
بالتمكيف ،حتى يكوف لمعامميف دور بارز وكبير في صنع ا
ويصؿ التمكيف أعمى مستوياتو وعندما تمنح فرؽ العمؿ إدارة ذاتية.

ثامناً :أساليب التمكين اإلداري
لقد تعددت أساليب التمكيف مف باحث إلى آخر ،وسوؼ يقوـ الباحث بعرض بعض مف ىذه

األساليب ،وىي:

 -1أسموب التمكين من خالل النمط القيادي:
يعد تمكيف المرؤوسيف مف األساليب القيادية الحديثة التي تساىـ في زيادة فاعمية المؤسسة وأسموب
القيادة ىذا ،يقوـ عمى دور القائد أو المدير في تمكيف الموظفيف .وىذا األسموب يشير إلى أف
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المؤسسة الممكنة ،ىي تمؾ المؤسسة التي تتضمف نطاؽ إشراؼ واسع ،وىذا األسموب يركز بشكؿ
خاص عمى تفويض الصبلحيات أو السمطات مف أعمى إلى أسفؿ.

 -2أسموب تمكين األفراد:
يتمحور ىذا األسموب حوؿ الفرد بما يسمى "تمكيف الذات" ،ويبرز التمكيف ىنا عندما تبدأ العوامؿ

اإلدراكية لمفرد بالتوجو نحو قبوؿ المسئولية واالستقبللية في اتخاذ القرار ،ىذا وقد توصمت إلى أف
الموظفيف المتمكنيف يمتمكوف مستويات أكبر مف السيطرة والتحكـ في متطمبات الوظيفة ،وقدرة أكبر

عمى استثمار المعمومات ،والموارد عمى المستويات الفردية (عوض.)97:2013،
 -3أسموب تمكين الفريق:

فإف لتمكيف المجموعة أو
إف التركيز عمى التمكيف الفردي قد يؤدي إلى تجاىؿ عمؿ الفريؽ  ،لذلؾ ٌ
ٌ
الفريؽ أىمية كبرى؛ لما لمعمؿ الجماعي مف فوائد تتجاوز العمؿ الفردي  ،وقد بدأت فكرة التمكيف
الجماعي مع مبادرات دوائر الجودة في السبعينات والثمانينات مف القرف الماضي والتمكيف عمى ىذا

األساس يقوـ عمى بناء القوة وتطويرىا وزيادتيا مف خبلؿ التعاوف الجماعي والشراكة والعمؿ معًا.

إف عمؿ الفريؽ يعد أسموباً يستخدـ لتمكيف العامميف ومسوغاً لتطوير قدراتيـ وتعزيز األداء
ٌ
المؤسسي ،وا ٌف تمكيف الفريؽ ينسجـ مع التغييرات الييكمية في المنظمات ،مف حيث توسيع نطاؽ
اإلشراؼ والتحوؿ إلى المنظمة األفقية والتنظيـ المنبسط بدالً مف التنظيمات اليرمية (ممحـ

.)41-40:2006،

 -4أسموب التمكين ذو األبعاد المتعددة:
أف
يقوـ ىذا األسموب عمى الجمع بيف األساليب السابقة ،ويرفض اعتماد أحادي الجانب ،باعتبار ٌ
التمكيف يقوـ عمى جوانب متعددة كالتعميـ ،والقيادة الناجحة ،والمراقبة الفعالة ،والدعـ والتشجيع
المستمر ،والييكمية المناسبة ،والتفاعؿ بيف ىذا األسس جميعًا (عوض.)97:2013،

تاسعاً :نماذج تطبيقية عالمية في مجال التمكين اإلداري
لبموغ أو االقتراب مف التمكيف تحتاج كؿ منظمة أف تتفيـ التمكيف وفقًا لظروفيا ومحيطيا الممثؿ

بالبيئة الداخمية والخارجية ،وتظير مراجعة لؤلدبيات أمثمة لمختمؼ نماذج التمكيف ،والتي يمكف أف

تساعد عمى تحميؿ وفيـ مفيوـ التمكيف ،وسوؼ يعرض الباح ث أىـ النماذج التي تفسر التمكيف،
منيا (الوزاف.)2006 ،
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 -1تجربة مجمس مدينة ( كورال سيربح ) في الوليات المتحدة األمريكية:
تـ التركيز في بداية التجربة عمى إعادة تشكيؿ الييكؿ التنظيمي لمجمس المدينة ،وتـ

تشكيؿ ثبلث فرؽ عمؿ ( فريؽ العمؿ االستراتيجي ،وفريؽ العمؿ التشغيمي ،وفريؽ لخدمة
المستيمؾ ) وأدى تطبيؽ تمؾ التجربة إلى إعادة صياغة أىداؼ مجمس المدينة مف خبلؿ:

 التوجو نحو خدمة العمبلء.

 تقديـ البرام التدريبية المتقدمة لمعامميف.

 تنمية ودعـ الموارد المالية والصحية واالقتصادية.
 احتراـ العقائد الدينية وتعدد المذاىب.

 دعـ المنظمات العاممة في خدمة الشباب واألسرة والمجتمع.

 -2نموذج كونجر وكانجو (:) Conger and Kanungo

عرؼ كونجر وكانجو التمكيف كمفيوـ تحفيزي لمفاعمية الذاتية ،وتبني الكاتباف نموذج التحفيز
الفردي لمتمكيف حيث تـ تعريؼ التمكيف "عممية تعزيز الشعور بالفاعمية الذاتية لمعامميف ،مف خبلؿ

التعرؼ إلى الظروؼ التي تعزز الشعور بالضعؼ والعمؿ عمى إزالتو والتغمب عميو ،بواسطة
الممارسات التنظيمية الرسمية وغير الرسمية التي تعتمد عمى تقديـ معمومات عف الفاعمية الذاتية".

أف التمكيف مماثؿ لمفيوـ القوة حيث يمكف النظر لو مف زاويتيف:
واقترح الكاتباف ٌ
أو ًل :يمكف النظر لمتمكيف كمركب اتصالي؛ فالتمكيف يدؿ ضمنًا عمى تفويض القوة.

ثانياً :يمكف النظر لمتمكيف أيضًا كمركب تحفيزي ،فالتمكيف يدؿ ضمنًا وبكؿ بساطة عمى أكثر مف

معنى المشاركة في القوة أو السمطة ،ويظير ذلؾ جميًا في التعريؼ الذي تبناه الكاتباف ،ولتقرير
مستوى التمكيف في أي منظمة ،حدد  Conger and Kanungoخمس مراحؿ لعممية التمكيف،

وىي كالتالي:

 التعرؼ إلى العوامؿ التي تؤثر إلى انعداـ القوة.
 سياسات إدارية تيدؼ لمتمكيف.

 توفير معمومات عف الفاعمية الذاتية وازالة عوامؿ انعداـ القوة.
 تمكيف العامميف.

 التحفيز واإلصرار عمى إتماـ المياـ.

25

()20 :1988 ،Conger & Kanungo

الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريىللدرادظ

 -3تجربة وكالة الطاقة الفيدرالية األمريكية:
أف التمكيف يتمركز حوؿ تنمية وتدريب العناصر البشرية باعتبارىا
قامت ىذه التجربة عمى أساس ٌ
أساس تطوير األداء ،وذلؾ إلكسابيـ الميارات البلزمة لمقياـ بدورىـ الجديد مف خبلؿ:
 إخبارىـ يحددوف سمطاتيـ وصبلحياتيـ في اتخاذ الق اررات.
 تدريبيـ لكي يتفيموا أساليب عمؿ التمكيف.

 تأكيد اىتماـ ودعـ اإلدارة العميا لمتوجو نحو التمكيف.

 -4تجربة معالجة مياه الصرف الصحي في الوليات المتحدة األمريكية:
تـ تطبيؽ ىذه التجربة عمى مرحمتيف ففي المرحمة األولى ،تـ تشكيؿ ثبلث فرؽ:
فضبل عف
الفريق األول :قيادي يتضمف عامميف ممثميف لجميع المستويات والوظائؼ في المنظمة،
ً
تدريب جميع العامميف عمى العمؿ بأسموب فرؽ العمؿ.

الفريق الثاني :لتحسيف االتصاالت مف خبلؿ نشر ومناقشة البرنام المطروح ،وتبصير العامميف
بأىدافو وطموحاتو ،وتزويد العامميف بالمعمومات البلزمة ،والتنسيؽ بيف الجيود المختمفة لمفرؽ في
سبيؿ تطوير األداء.
الفريق الثالث  :تـ تشكيمو لتحديد االحتياجات التقنية البلزمة لتنفيذ المشروع مف خبلؿ صياغة
خطة خاصة لتحديد وترتيب وتطبيؽ األساليب التقنية الواجب اتباعيا.
ويرى الباحث أف نجاح التجارب السابقة تعزى إلى عامميف وىما مساندة اإلدارة العميا لجيود التمكيف
وبذؿ الجيود لمقضاء عمى المعوقات ومواجية الصعوبات ،واالتجاه نحو فرؽ العمؿ الممكنة وفرؽ

العمؿ المدارة ذاتيًا كوسيمة فاعمة في تنفيذ استراتيجيات التمكيف.
الخالصة:

ويستخمص مما سبؽ في ىذا الفصؿ أف سياسة التمكيف تبدأ مف جية اإلدارة العميا ،فبل يتوقع مف
فبلب ٌد مف دعـ
الموظفيف أف يبدؤوا بحؿ مشاكميـ واجراء التحسينات البلزمة مف تمقاء أنفسيـُ ،
اإلدارة العميا ليـ واعطائيـ الضوء األخضر بذلؾ ،وأف الفكرة األساسية لمتمكيف أف تتـ عممية

تفويض الصبلحيات إلى أقؿ مستوى إداري في المنظمة ،حيث يتبع النظاـ البلمركزي في اتخاذ

الق اررات  ،ومف جية أخرى يعتمد التمكيف عمى أىمية معرفة الموظؼ وسعة اطبلعو وخبرتو
وميارتو في مجاؿ العمؿ ،فكؿ ىذه األمور ضرورية حتى يستطيع الموظؼ أف يتخذ ق اررات جيدة

وصائبة.
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 تمييد.
 أو ًل :مفيوم األداء المؤسسي.
 ثانياً :أىمية األداء المؤسسي.
 ثالثاً :أبعاد األداء المؤسسي.
 رابعاً :مستويات األداء المؤسسي.
 خامساً :مجالت األداء المؤسسي.
 سادساً :خصائص األداء المؤسسي.
 سابعاً :تحسين األداء المؤسسي.
 ثامناً :تقييم األداء المؤسسي.
 تاسعاً :خطوات قياس األداء المؤسسي.
عاشرً :فوائد تقييم وقياس األداء المؤسسي.
ا

 الخالصة.
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المبحث الثاني :األداء المؤسسي

تمييد:
األداء المؤسسي يعبر عف مدى قدرة المنظمة في التفاعؿ مع بيئتيا الداخمية والخارجية ،وذلؾ فيما
يتعمؽ بحصوليا عمى مواردىا المختمفة وكفاءة عممياتيا الداخمية ،وانتاج منتجات مطموبة مف قبؿ

المجتمع ،واألداء بيذا المفيوـ يتضمف ثبلثة أبعاد ،ىي :أداء األفراد في إطار وحداتيـ التنظيمية

المتخصصة ،وأداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة لممؤسسة ،وأداء المؤسسة في

إطار البيئة التي تعمؿ بيا (الكساسبة.)2011 ،

مف أىـ مفاىيـ العصر الحالي أف المنافسة القوية ،واإلبداع ال ينتجاف مف استخداـ انالت واألجيزة

الحديثة والمتقدمة ومحاولة تقميؿ النفقات فحسب ،وانما مف استخداـ أىـ مصدر عمى اإلطبلؽ وىو

األشخاص الموظفوف ،العامموف ،وأصبح يحكـ عمى نجاح أي مؤسسة بمدى اىتماميا بقدرات

موظفييا وكفاءاتيـ وحسف أدائيـ ألعماليـ  ،وكيفية استثمار رأس الماؿ البشري حيث يشكؿ

العنصر البشري أىـ مورد مف موارد أي مؤسسة سواء كانت خاصة أـ حكومية ،كبيرة أـ صغيرة،
إنتاجية أـ خدمية ،حيث تتوقؼ كفاءة وفعالية المؤسسة عمى كفاءة ىذا المورد ،وبالتالي تحرص
إدارة أي مؤسسة عمى استثمار ىذا المورد واالستفادة منو االستفادة المثؿ) شاويش.(2005 ،

وترتبط كفاءة األداء في المنظمات باالستخداـ األمثؿ لمموارد المالية والبشرية المتوفرة في المنظمة؛

وذلؾ عف طريؽ استخداـ األساليب المناسبة لتحقيؽ أىداؼ المنظمة؛ وبالتالي فيي مبنية عمى

أىداؼ واضحة وموضوعية قابمة لمتنفيذ لتحقيؽ أفضؿ مستوى لؤلداء ،وأوضح )(Alinio, 2008
أف نوعية القيادة اإلدارية والييكؿ التنظيمي في المؤسسة ليا أثر كبير في تطبيؽ البلمركزية .وليذا
سوؼ يتناوؿ الباحث في ىذا المبحث شرح األداء التنظيمي ،مف حيث مفيومو وتعريفو وتوضيح
معايير األداء وطرؽ تقييمو.

أولً :مفيوم األداء المؤسسي
يعد األداء المؤسسي مف المتغيرات المثيرة لبلىتماـ والتي شغمت الكثير مف الكتاب والباحثيف

لتحديد تعريفو ،إذ يرى بعض الباحثيف مثؿ ( )Lusthaus, et al, 2002, P.21أنو يمكف

تعريؼ األداء المؤسسي بأنو "تحقيؽ المنظمة ألىدافيا التي قامت بتحديدىا في رسالتيا مف خبلؿ

إنفاؽ مستوى مقبوؿ مف الموارد التنظيمية ،وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ االستم اررية والبقاء في
األجؿ الطويؿ لممنظمة".
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األداء المؤسسي ىو قدرة المؤسسة عمى إنجاز األىداؼ التنظيمية مف خبلؿ استخداـ الموارد بكفاءة

وفاعمية ،حيث إ ٌف التركيز المؤسسي يقتضي التركيز عمى العناصر الفريدة التي يميز المؤسسة عف
غيرىا مف المؤسسات األخرى ،والتي تكوف محو اًر لمتقييـ وبالتالي تشمؿ الجوانب العريضة لؤلداء

المؤسسي عمى االستراتيجية والعمميات والموارد البشرية ،ويرتبط مفيوـ األداء المؤسسي بكؿ مف

سموؾ الفرد والمنظمة ،ويحتؿ مكانة خاصة داخؿ أي منظمة باعتباره النات النيائي لمحصمة جميع

األنشطة بيا ،وذلؾ عمى مستوى الفرد والمنظمة (.)Tayler ،2010

ويعرفو (ربابعة  )122 :2011،عمى أنو" :المحصمة النيائية لمجيود ،أو النشاطات ،أو العمميات
أو السموكيات ،التي تتعمؽ باألىداؼ أو النتائ التي تسعى المنظمات إلى تحقيقيا ،وذلؾ عمى
مستويات ثبلثة ىي :المستوى الفردي ،والوظيفي (أداء الوحدات) ،والكمي (أداء المنظمة) ككؿ في

إطار مف التأثيرات البيئية المتبادلة.

وذكر (الفقياء )2011 ،بأف األداء المؤسسي يعود إلى كيفية تحقيؽ المؤسسة ألىدافيا السوقية
باإلضافة إلى األىداؼ المالية؛ ولذلؾ قاموا بتطوير مؤشرات لقياس األداء كالعائد عمى األصوؿ

والحصة السوقية ومعدؿ النمو ،وقد أضفنا إلى ذلؾ معدؿ دوراف العمؿ ،وسمعة وصورة الشركة في
السوؽ.
وأما (حسينة )36:2015 ،بأنو "محصمة سموؾ الفرد في ضوء اإلجراءات والتقنيات التي توجو

العمؿ نحو تحقيؽ األىداؼ المرغوبة ،ويعتبر انعكاس ومقياس لمدى نجاح الفرد أو فشمو في
تحقيؽ ىذه األىداؼ المتعمقة بالعمؿ" .وعرفو (أبوغالي )28:2016 ،بأنو" :حصيمة الجيد الذي
يبذلو الموظفيف في المنظمة مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف".
أف األداء المؤسسي":مجموع المدخبلت والمخرجات التي تنت عف
وبناء عمى ما سبؽ يرى الباحث ٌ
ً
تفاعؿ المنظومة المتكاممة لعمميات اإلدارة ومكوناتيا مع البيئة الداخمية والخارجية داخؿ المؤسسة
لتحقيؽ أىدافيا التنظيمية بكفاءة وفعالية".

ثانياً :أىمية األداء المؤسسي
تبرز أىمية األداء المؤسسي في كونو ينقؿ العمؿ مف الفردية إلى الجماعية ،ومف العفوية إلى

التخطيط ومف الغموض إلى الوضوح ،ومف محدودية الموارد إلى تعددية الموارد ،ومف التأثير

الب ٌد مف توفر مجموعة
المحدود إلى التأثير الواسع ،ومف الوضع العرفي إلى الشرعية القانونية ،كما ُ
مف الصفات ألي جية تريد أف تبدأ بالعمؿ المؤسسي أىميا :االنفتاح والنضوج ،والعزـ والتوكؿ
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عمى ا﵀ تعالى ،والتفكير اإليجابي ،والميارات اإلشرافية البلزمة ،كما ركز (العدلوني) عمى أىمية

توفر عشرة عناصر لمبدء في رحمة البناء المؤسسي ،وأوردىا كما يمي
(العدلوني :)21 – 22:2002،

ٍ
كاؼ ،مف مصادر تمويؿ ذاتية ومتنوعة ومستمرة ،مع الحفاظ عمى
 توفر رأس ماؿ
االستقبللية بالتصرؼ ،ووجود نظاـ مالي ومحاسبي دقيؽ.
 إيجاد سمعة جيدة لممؤسسة في نظر العامميف والمتعامميف وفي نظر منافسييا.
 وضوح الفكرة التي قامت مف أجميا المؤسسة.
 وجود قيادة مؤىمة وقادرة ومتحمسة ومتفرغة ليذا العمؿ.
 مشروعية المؤسسة ،والحصوؿ عمى الترخيص القانوني لبدء العمؿ وفؽ شروطو.
 وجود نظاـ لمرقابة والمتابعة والتقويـ المستمر لمتأكد مف سبلمة التخطيط والتنفيذ.
 وجود خطط وبرام  ،محددة وواضحة ،ومدروسة ومتفؽ عمييا ،ومكتوبة ومعروفة لمجيات
المعنية التي ستتعامؿ معيا.
 وجود لوائح وأنظمة عمؿ ،محددة وواضحة ومتفؽ عمييا ،وموثقة ومدونة ومعروفة لكؿ
الجيات المعنية والمعاممة معيا ،ومتناسبة مع أىداؼ المؤسسة.
 جذب عدد كاؼ مف العامميف األكفاء المنجزيف والمتحمسيف والمقتنعيف.
 قدرة المؤسسة عم ى اتخاذ ق ارراتيا دوف تدخؿ خارجي ،وتحقيؽ أىدافيا ،والتغمب عمى
الصعوبات ،واجبار انخريف عمى مسايرتيا.
وتعتبر العناصر السابقة الزمة وميمة ألي مؤسسة ترغب بالتميز والنجاح.

ثالثاً :أبعاد األداء المؤسسي
يمثؿ األداء المؤسسي منظومة متكاممة لنتائ أعماؿ المؤسسة في ضوء تفاعميا مع عناصر بيئتيا

الداخمية والخارجية ويشمؿ ثبلثة أبعاد تصنؼ كانتي) Avner ben, and Ting rin, 2011):
البعد األول :أداء األفراد في وحدتيم التنظيمية

وىي عبارة عف األعماؿ التي يمارسيا الفرد لمقياـ بمسئولياتو ،التي مف المتوقع القياـ بيا في الوحدة
التنظيمية لتحقيؽ األىداؼ التي وضعت لو ،والتي تساىـ بدورىا في تحقيؽ أىداؼ المنظمة ،حيث
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يقاس أداء الفرد بمجموعة متنوعة مف المقاييس التي يتـ مف خبلليا تقييـ أدائو ،حيث إ ٌف قياس
األداء الفردي عمؿ مف أعماؿ الرقابة تمارسو اإلدارة العميا لموقوؼ عمى حسف سير عمؿ الفرد في

إدارتو.

البعد الثاني :أداء الوحدات التنظيمية في اإلطار العام لممنظمة
وىي عبارة عف األعماؿ التي تمارسيا الوحدة التنظيمية لمقياـ بدورىا الذي مف المتوقع تنفيذه

بالمنظمة ،وصوًال لتحقيؽ األىداؼ التي وضعت ليا عمى ضوء األىداؼ االستراتيجية لممنظمة
وسياساتيا العامة  ،حيث يتـ تقييميا مف قبؿ اإلدارة العميا وأجيزة الرقابة الداخمية ويتـ قياس فييا

الفعالية االقتصادية والفعالية اإلدارية.

البعد الثالث :األداء المؤسسي في إطار البيئة الخارجية (القتصادية ،الجتماعية ،الثقافية)
يوجد العديد مف العوامؿ الخارجية التي تخرج عف نطاؽ إدارة المنظمة والتي تنعكس بالضرورة عمى

الب ٌد مف االىتماـ بقياس األداء المؤسسي الذي يبنى أساساً عمى قياس أداء الفرد
أدائيا ،كاف ُ
واإلدارة في ضوء التأثيرات الداخمية والخارجية ،وبالرغـ مف اشتماؿ مفيوـ األداء المؤسسي عمى
ىذه األبعاد الثبلثة إال أنو يختمؼ عف أي بعد منيا لو أخذ بشكؿ منفرد ،فاألداء المؤسسي يختمؼ

عف األداء الفردي ،ويختمؼ عف أداء الوحدات التنظيمية إال ٌأنو في الحقيقة محصمة لكمييما،
باإلضافة إلى تأثيرات البيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية عمييا.

رابعاً :مستويات األداء المؤسسي
عمى الرغـ مف تعدد وتنوع تصنيؼ مستويات قياس األداء المؤسسي ،سواء مف حيث األىداؼ

والغايات التي ترمي إلييا أو مف حيث شموليتيا وعموميتيا ،إلى أنو يمكف تمثيميا بثبلث مستويات،

وىي كانتي:

 المستوى األوؿ :وىو مستوى قياس األداء العاـ ،وييدؼ إلى قياس أداء قطاع معيف مثؿ:
قطاع التعميـ ،الصحة ،والدولة ىي الجية المسئولة عف ىذا القياس.
 المستوى الثاني :وىو مستوى قياس األداء المؤسسي ،وييدؼ إلى قياس أداء الوحدات
الفرعية داخؿ المؤسسات ،وىنا تكوف الوحدة اإلدارية ىي وحدة القياس المتبعة.
 المستوى الثالث :وىو مستوى قياس األداء الفردي ،وييدؼ إلى قياس أداء األفراد داخؿ
الوحدات اإلدارية في المؤسسة ،وىنا يكوف الفرد داخؿ الوحدة اإلدارية وىو وحدة القياس

المتعبة (الزعابي .)153:2006،
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كما توجد مجموعة أخرى مف المستويات لؤلداء يمكف لممؤسسة مف خبلليا التعرؼ إلى مستوى

أدائيا  ،وتتمثؿ ىذه المستويات في:

 األداء الستثنائي :يكوف فيو الحصوؿ عمى عقود عمؿ عدة كبيرة ،امتبلؾ إطارات ذات
كفاءة ،امتبلؾ مركز ووضع مالي متميز.

 األداء البارز :يكوف فيو الحصوؿ عمى عدة عقود عمؿ كبيرة ،امتبلؾ إطارات ذات كفاءة،
امتبلؾ مركز ووضع مالي متميز.

 األداء الجيد جداً :يبيف مدى صبلبة األداء ،واتضاح الرؤية المستقبمية إلى جانب التمتع
بالوضع المالي الجيد.

 األداء الجيد :يكوف فيو تميز لؤلداء وفؽ المعدالت السائدة مع توازف نقاط القوة والضعؼ
في المنتوجات أو الخدمات وقاعدة العمبلء ،مع امتبلؾ وضع مالي مستقر.

 األداء المعتدل :يمثؿ سيرورة أداء دوف المعدؿ ،وتغمب نقاط الضعؼ عمى نقاط القوة في
المنتجات أو الخدمات وقاعدة العمبلء ،مع صعوبة في الحصوؿ عمى األمواؿ البلزمة

لمبقاء والنمو.

 األداء الضعيف :والذي يمثؿ األداء دوف المعدؿ بكثير ،مع وضوح لنقاط الضعؼ في
جميع المحاور تقريباً ،فضبلً عف وجود صعوبات خطيرة في استقطاب اإلطارات المؤىمة،
مع مواجية مشاكؿ خطيرة في الجوانب المالية

(حمداف وادريس.)386 -385 :2007 ،

خامساً :مجالت األداء المؤسسي
تتعدد مجاالت األداء المؤسسي وفقًا لممرجعيات الفمسفية لممؤسسات ولطبيعة مياميا ،وعمى الرغـ
أف جوىر ىذه المجاالت تتفؽ بنسبة كبيرة وفيما يمي عرض ليذه المجاالت:
مف االختبلؼ إال ٌ
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كفاءة وفعالية
اإلدارة العميا
واألنظمة

تطوير العمميات
الداخمية

مجالت األداء

تنمية الموارد
البشرية

المؤسسي

إدارة المعمومات

جودة الخدمات

شكل ( :)3مجالت األداء المؤسسي (عبد اليادي )2017،
المجال األول :كفاءة وفعالية اإلدارة العميا واألنظمة:
يتعمؽ ىذا المجاؿ بالقيادة واإلدارة التي تدير المؤسسة ،وبالبنية التنظيمية لمبناء المؤسسي التي مف

خبلليا تحقؽ إدارة المؤسسة أىدافيا ،في إطار منظومة بشرية ومادية ،تحتكـ إلى سياسات
واضحة ،وأنظمة وقوانيف معتمدة تعمؿ عمى تنظيـ العمؿ مف خبلؿ العمؿ بموائح تفصيمية لكؿ

مجاؿ مف مجاالتيا ،باإلضافة إلى ىياكؿ ترسـ مسار اتصاالتيا وحدود مسئوليات العامميف فييا

وواجباتيـ ،كما تتطمب أف تكوف بيئة العمؿ تتناسب وطبيعة أعماليا ،وثقافة تنظيمية تسيـ في
توحيد اتجاىات الموظفيف نحو رسالة المؤسسة ورؤيتيا ،وربط عناصر الحكـ واإلدارة بمنظومة

رقابية تيدؼ إلى تقويـ المسار ،وتحسيف األداء ،وتطوير بنية العمؿ التنظيمي ،كما وتعد األنظمة
محور وركيزة ميمة مف ركائز المؤسسة ،وتمجأ المؤسسات إلى إعداد لوائح متعددة واعتبارىا قواعد
ًا

حاكمة تنظـ شئوف المؤسسة بكافة مكوناتيا البشرية والمادية ،وتتنوع الموائح لتشمؿ أنظمة شئوف

الموظفيف والنظاـ المالي ،ونظاـ الموازـ والمشتريات ،والوصؼ الوظيفي ،وأدلة العمميات ،وتتفاوت
وجيات النظر والمفاىيـ التي قدميا عمماء اإلدارة في تناوليـ األنظمة مف حيث شمولية ىذه

األنظمة لجميع جوانب عمؿ المؤسسة ،ومع ذلؾ يروف جميعًا بأف األنظمة ما ىي ٌإال وسيمة وأداة

لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة (الدجني.)164-154:2011 ،
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المجال الثاني :تنمية الموارد البشرية:
أف اصطبلح تنمية الموارد البشرية يعد اصطبلحًا حديثًا،
يشير حسف (ٌ )267-268:2002
ويستخدـ أحيانًا اصطبلح تنمية الموارد البشرية دوف وعي كامؿ بأىميتو وتأثيره وارتباطو باألداء

المؤسسي فيمكف تقييـ أي أداء مؤسسي عمى أساس أربعة معايير ،وىي:
 -1جودة ومنفعة المنتجات والخدمات التي تقدميا المؤسسة.
 -2الكفاءة في تقديـ وتوفير ىذه المنتجات والخدمات.
 -3تأثير المؤسسة عمى المجتمع وجودة ونوعية المستوى المعيشي لؤلفراد.
 -4تأثير المؤسسة عمى الموارد البشرية وعمى جودة مناخ العمؿ.
المجال الثالث :إدارة المعمومات
أولً :استخدامات تكنولوجيا المعمومات
لقد حدد إدريس )135-158:2005( ،استخدامات تكنولوجيا المعمومات في ثبلثة مجاالت ،وىي:
 -1توافر المعمومات البلزمة لؤلعماؿ.
 -2تعزيز االبتكار.
 -3اختزاؿ الوقت والمساحة.
ثانياً :أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات عمى المنظمات
لقد أسيمت تكنولوجيا المعمومات في التأثير عمى المنظمات المستخدمة ليا بالمقارنة مع المنظمات
األخرى وتمثؿ ذلؾ مف خبلؿ ( العدلوني :)67:2002،
 -1أدت إلى زيادة اإلنتاجية.
 -2تحسيف إدارة الجودة.
 -3تحسيف عممية اتخاذ الق اررات.
 -4تحسيف إدارة المعرفة.
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 -5تطوير عممية الخمؽ واإلبداع واالبتكار التنظيمية.
 -6تسييؿ عممية إدارة التغيير في المنظمات.
 -7العمؿ عمى تطوير سمع وخدمات مميزة وجديدة.
 -8تطوير األساليب اإلدارية في المنظمة.

ثالثاً :دور إدارة تكنولوجيا المعمومات في دعم تحقيق الستراتيجية لممؤسسة
فمع التطورات العالمية الحديثة في تكنولوجيا المعمومات ،واعتماد المؤسسات عمييا ،أصبح مف

الضروري تأميف ىذه التكنولوجيا لضماف التنمية المستدامة لممؤسسات ،مف حيث العمؿ عمى

استغبلؿ التكنولوجيا المتوفرة مف خبلؿ دمجيا ضمف العمميات بما يضمف تحقيؽ استراتيجيات

المؤسسة (الدجني.)57:2013 ،

فعال وبناء
رابعاً :إدارة المعمومات ودورىا في دعم اتخاذ القرار بشكل ٌ
يرى العالوؿ ( )61:2011بأف أىمية إدارة المعمومات تتبع ٌأنيا تسيـ في تطور المعرفة وايجاد

التراكـ المعرفي في ظؿ انتشار نظـ االتصاالت الحديثة واتساع الشبكة العنكبوتية ،مما سيؿ

انتشار المعرفة وتبادليا ،وكذلؾ تسيـ في رفع مستوى أداء المؤسسات وتحقيؽ األىداؼ المرغوبة،
ماىية المعرفة المستخدمة في أعماليا وتطبيقاتيا ومف ثـ
فمف خبلليا تستطيع المؤسسات إدراؾ
ٌ
كيفية العمؿ عمى رفع وتطوير ىذه المعرفة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرجوة.

المجال الرابع :تطوير العمميات الداخمية:
أو ًل :أساليب العمميات الداخمية
يشير (أبو شيخة )122:2011،بأف نشاط تطوير أساليب العمميات الداخمية ُيعد مف األنشطة
اإلدارية الحديثة ،وقد عرفتو الواليات المتحدة األمريكية أثناء الحرب العالمية الثانية ،إذ استخدمت
وحدات لمتنظيـ واإلدارة ضمف أجيزتيا اإلدارية لمقياـ بالبحوث والدراسات التنظيمية واعادة بناء

اليياكؿ التنظيمية وتبسيط إجراءات العمؿ وادارة النماذج وتصميـ مكاف العمؿ ،فمكؿ تنظيـ ىدؼ

يسعد إلى تحقيقو وال يتحقؽ ىذا اليدؼ إلى مف خبلؿ العمميات التنظيمية بما في ذلؾ األفراد إال
مف خبلؿ العمميات التنظيمية بما في ذلؾ األفراد واإلجراءات وأساليب العمؿ.
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المجال الخامس :جودة الخدمات
ويرى (العنزي )37:2005،الخدمة بأنيا" :نشاط معنوي أو سمعة متغايرة غير نمطية في الغالب،
وممكيتيا ال تتغير وال تنتقؿ ،وال يمكف نقميا أو تصديرىا إلى مكاف آخر ،ولكف نظاـ تقديميا يمكف

أف ينقؿ".ويعرؼ (الطائي ،والعبلؽ )21:2009،جودة الخدمات بأنيا" :النشاطات غير الممموسة

والتي تحقيؽ منفعة لمزبوف أو العميؿ ،والتي ليست بالضرورة مرتبطة ببيع سمعة أو خدمة أخرى،
أي إنتاج أو تقديـ خدمة معينة ال يتطمب استخداـ سمعة مادية".

سادساً :خصائص األداء المؤسسي
يتصؼ األداء المؤسسي الذي ننشده بمجموعة مف المواصفات والخصائص التي تجعمو عمبلً ممي اًز
وأىـ ىذه الخصائص ما يمي (العدلوني:)23-22:2002 ،

 -1االعتماد عمى جماعية األداء والمشاركة في اتخاذ القرار مف قبؿ المختصيف والخبراء إلدارة
المؤسسة ،ويضمف العمؿ المؤسسي عمى عدـ تفرد رئيس المؤسسة باإلدارة والقرار.

 -2استثمار جيود جميع األفراد العامميف في المؤسسة نحو تطوير المؤسسة في إطار واضح مف
الواجبات والمسئوليات ،ومشاركة جماعية في تحقيؽ األىداؼ ،واختيار أفضؿ األساليب
والنظريات اإلدارية التي تحقؽ تفوقًا لممؤسسة عمى مستوى الخدمات التي تقدميا.

 -3ال محافظة عمى ثبات العمؿ واستم ارره ،مف خبلؿ الخبرات التراكمية ،والتجارب السابقة التي
تثري المؤسسة.

 -4االعتماد عمى جماعية األداء والمشاركة في اتخاذ القرار مف قبؿ المختصيف والخبراء إلدارة
المؤسسة.

أف العمؿ الفردي تظير فيو بصمات صاحبة واضحة،
 -5عدـ االصطباغ بصبغة األفراد ،ذلؾ ٌ
فضعفو في جانب مف الجوانب ،أو غموه في آخر ،أو إىمالو في ثالث ال ُب ٌد أف ينعكس عمى
العمؿ ،لكف ال يقبؿ المستوى نفسو مف القصور في العمؿ الجماعي المؤسسي الذي يسعى
لمتقويـ المستمر لؤلداء.

 -6يضمف العمؿ المؤسسي خمؽ قيادات بديمة ويتيح المجاؿ لممتميزيف لممارسة تقدميـ في
الوظائؼ العميا.
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سابعاً :تحسين األداء المؤسسي
المنافسة القوية واإلبداع ال ينتجاف مف استخداـ انالت واألجيزة الحديثة والمتقدمة ومحاولة تقميؿ

النفقات فحسب ،وانما باستخداـ أىـ مصدر عمى اإلطبلؽ وىو العامموف ،وأصبح يحكـ عمى نجاح
أي مؤسسة بمدى اىتماميا بقدرات موظفييا وكفاءاتيـ وحسف أدائيـ ألعماليـ .وكيفية استثمار

رأس الماؿ البشري ،والتركيز عمى األداء (األغبري.)22:2016 ،

إف تحسيف األداء ال يتحقؽ إال مف خبلؿ الدراسة الشاممة لعناصره ومستوياتو وتحميؿ العوامؿ

التنظيمية المؤثرة فيو والبحث عف األساليب الفعالة لتحسيف وتطوير تمؾ العوامؿ ،وفمسفة تحسيف
األداء تمثؿ سياسة عامة تنتيجيا المنظمات الحديثة (الفايدي .)59:2008،
ويحدد ( )Haynes, 2009:228ثبلثة مداخؿ لتحسيف األداء وىي:
 -1تحسين الموظف:
ويرى ىانيز أف تحسيف الموظؼ أكثر العوامؿ صعوبة في التغيير مف بيف العوامؿ الثبلثة
المذكورة ويمكف تحسيف األداء مف خبلؿ:
 التركيز عمى نواحي القوة لدى الموظؼ.

 التركيز عمى التوازف بيف ما يرغب الفرد في عممو ،وبيف ما يؤديو الفرد بامتياز.

 الربط بيف األىداؼ الشخصية ،حيث يجب أف تكوف مجيودات تحسيف األداء مرتبطة
أف التحسيف
ومنسجمة مع اىتمامات وأىداؼ الموظؼ واالستفادة منيا ،مف خبلؿ إظيار ٌ
المرغوب في تحقيؽ ىذه االىتمامات مما يزيد مف تحقيؽ التحسينات المرغوبة مف قبؿ

الموظؼ.

 -2تحسين الوظيفة:
إف التغيير في مياـ الوظيفة يوفر فرصًا لتحسيف األداء حيث تساىـ واجبات الوظيفة في تدني
مستوى األداء إذا كانت تفوؽ قدرات وميارات الموظؼ.

ونقطة البداية في دراسة وسائؿ تحسيف األداء في وظيفة معينة ىي معرفة مدى ضرورة كؿ
ميمة مف مياـ الوظيفة ،خصوصًا مع إمكانية االستمرار في أداء بعض المياـ حتى بعد زواؿ
منفعتيا وتكرار أداء مياـ خاصة بإدارة أخرى بيف إدارات أو أقساـ داخؿ المنظمة بسبب عدـ
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ثقة اإلدارات واألقساـ فيما بينيا في أداء المياـ عمى وجو صحيح ،باإلضافة إلى إتاحة الفرصة
لمموظفيف مف وقت نخر لممشاركة في فرؽ العمؿ أو مجموعات مياـ أو لجاف ،وكذلؾ مف

خبلؿ توسيع نطاؽ الوظيفة واثرائيا (رضا .)60:2003،
 -3تحسين الموقف:
ال يتأثر سموؾ الفرد في موقؼ معيف بما يممكو مف معارؼ وميارات وقدرات وسمات شخصية

فقط ،بؿ يتأثر أيضاً لطبيعة الموقؼ الذي يواجيو الفرد ،والمواقؼ التي تؤدي فييا الوظيفة تعطي

فرصًا لمتغيير (الفايدي  ،)60:2008،فالموقؼ أو البيئة التي تؤدي فييا الوظيفة تعطي فرصًا
لمتغيير الذي قد يؤدي إلى تحسيف األداء مف خبلؿ معرفة مدى مناسبة عدد المستويات التنظيمية

والطريقة التي تـ بيا تنظيـ الجماعة ،ومدى مناسبة ووضوح خطوط االتصاؿ والمسئولية ،وفعالية
التفاعؿ المتبادؿ مع اإلدارات األخرى ومع الجميور المستفيد مف الخدمة ،باإلضافة إلى إيجاد
أسموب اإلشراؼ المناسب مف خبلؿ تحقيؽ درجة مناسبة مف التناسؽ بيف األسموب اإلشرافي وبيف

مستوى الرشد الذي يتمتع بو الموظفيف (رضا .)61:2003،

ثامناً :تقييم األداء المؤسسي
ىو الوسيمة التي تجعؿ المنظمة تعمؿ مف خبلؿ مساعدة األفراد لمتعرؼ عمى أىمية كؿ فعؿ مف

تمؾ األفعاؿ ،والتي تقدر بالمبلييف ،فاألداء المؤسساتي محصمة لكؿ مف األداء الفردي وأداء

الوحدات التنظيمية ،باإلضافة إلى تأثيرات البيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية عمييـ ،فأداء
الفرد في المنظمة يقاس بمجموعة متنوعة مف المقاييس يتـ مف خبلليا تقييـ أدائو وصوًال إلى التأكد
مف أف أنظمة العمؿ ووسائؿ التنفيذ في كؿ إدارة تحقؽ أكبر قدر ممكف مف اإلنتاج بأقؿ قدر مف

التكمفة وفي أقؿ وقت وعمى مستوى مناسب مف الجودة ،ويقاس أداء كؿ إدارة بمجموعة أخرى مف

أف المقاييس التي تستخدـ في أغمب األحياف ىي مقاييس فعالية المنظمة لقياس األداء
المعايير إال ٌ
فييا لموقوؼ عمى مدى قرب المنظمة مف الفعالية وتشمؿ كؿ مف مقاييس الفعالية االقتصادية،
والسياسية الداخمية والخارجية والرقابية والبيئة (العدلوني ،(2006،عممية تقييـ األداء ال تخرج عف

كونيا وسيمة تمكف مف إصدار حكـ موضوعي عمى مدى قياـ الموظؼ بواجبات وظيفتو والنيوض

بمسؤولياتو ،والتحقؽ كذلؾ مف قدرتو عمى القياـ بواجبات وتحمؿ مسئوليات ذات مستوى أعمى
(أبو شيخة.)2005،
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تاسعاً :خطوات قياس األداء المؤسسي
تيدؼ عممية الرقابة االستراتيجية إلى مقارنة نتائ األداء الحالية مع األىداؼ الموضوعة وبذلؾ

تزود اإلدارة بالتغذية الراجعة الضرورية لتقييـ النتائ واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الضرورية إذا
تطمب األمر وتتألؼ ىذه العممية مف خمس خطوات أساسية كما ذكرىا (القطاميف)1996،

و(الدوري )2005،وىي:

 -الخطوة األولى :تحديد نتائ األداء التي يجب أف تراقب وتقيـ العناصر التي يتـ إحكاـ الرقابة

عمييا يجب أف تتصؼ بالقدرة والقابمية عمى أف تقاس بموضوعية وبدرجة عالية مف الثبات.

 -الخطوة الثانية :صياغة معايير محددة لقياس األداء إف ىذه الخطوة تعتبر خطوة بالغة األىمية

وذلؾ ألف معايير األداء التي تستخدـ في قياس النتائ

مفصبل عف األىداؼ
تمثؿ تعبي ار
ً

أف تحقؽ
االستراتيجية ،وىي بيذه الصفة التي تشكؿ مقاييس نتائ األداء المقبولة والتي يتوقع منيا ْ
األىداؼ كما يجب.

 الخطوة الثالثة :قياس األداء الحالي كما ىو ذلؾ باستخداـ المعايير المحددة في الخطوة الثانية. -الخطوة الرابعة :مقارنة نتائ األداء مع المعايير وتيدؼ ىذه الخطوة إلى معرفة فيما إذا كانت

نتائ األداء الحالي متطابقة مع األىداؼ أـ ال وتتوقؼ العممية الرقابية ىنا في حالة طابؽ النتائ
مع األىداؼ.

 -الخطوة الخامسة :اتخاذ اإلجراءات التصحيحية إذا كانت نتائ األداء ال تتوافؽ مع األىداؼ،

الب ٌد مف اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة لمعالجة الموقؼ باستخداـ التغذية الراجعة؛
فإنو ُ
وذلؾ لمعرفة ما يمي:

 -ىؿ االنحرافات بيف النتائ واألىداؼ كبيرة وحقيقية وتتطمب إجراءات تصحيحية لتصويبيا أـ

ال.

 -ىؿ األخطاء التي أنتجت ىذه االنحرافات كانت في عممية التخطيط االستراتيجي ذاتيا؟.

 -ىؿ العمميات المختمفة التي استخدمت في العمؿ مناسبة إلنجاز األىداؼ الموضوعة أـ ال.
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عاش ارً :فوائد تقييم وقياس األداء المؤسسي
قياس أداء المنظمة يختمؼ عف إدارة أداء المنظمة ،قياس األداء يزودنا فقط بالبيانات والمعمومات

حوؿ وضع المنظمة ومدى نجاح مشاريعيا واستراتيجياتو أما إدارة األداء فتتضمف القياـ بعمميات

تحسيف األداء بعد قياسو واتخاذ ق اررات تصحيحية يتبعيا تنفيذ خطط تحسيف وتطوير ألداء المنظمة
ككؿ يجب عدـ الخمط بينيما وعدـ االكتفاء بقياس األداء دوف اتخاذ إجراءات تصحيحية تقود

المنظمة إلى وجيتيا الصحيحة(أبو كريـ .)25 :2013 ،ويمكف بياف أىمية قياس أداء العنصر

البشري مف األىداؼ التي يسعى لتحقيقيا قياس األداء ،والتي يمكف تمخيص فوائدىا بما يمي
(شاويش:)2005 ،

قدرت العامميف،
 oالترقية والنقؿ : Promotion and Transfersيكشؼ قياس األداء عف ا

وبالتالي يتـ ترقيتيـ إلى وظائؼ أعمى مف وظائفيـ ،كما يساعد في نقؿ ووضع كؿ فرد في

الوظيفة التي تتناسب وقدراتو.

 oتقييـ المشرفيف والمديريف : Evaluation of Supervisors and Managersيساعد قياس

األداء في تحديد مدى فاعمية المشرفيف والمديريف في تنمية وتطوير أعضاء الفريؽ الذي يعمؿ
تحت إشرافيـ وتوجيياتيـ.

 oإجراءات تعديبلت في الرواتب واألجور : Wage and salary Adjustmentsقياس األداء
يسيـ في اقتراح المكافآت المالية المناسبة لمعامميف ،ففي ضوء المعمومات التي يتـ الحصوؿ

عمييا مف قياس األداء يمكف زيادة رواتب وأجور العامميف أو إنقاصيا كما ويمكف اقتراح نظاـ

حوافز معيف ليـ.

 oمقياس أو معيار : Yardsticks or Criteriaقياس األداء يمكف أف يعتبر معيا ار أو مقياسا

مقبوال ،في تقييـ سياسات و تطبيقات أخرى في مجاؿ األفراد ،وذلؾ كالحكـ عمى مدى فاعمية

التدريب في المؤسسة ،وكذلؾ فيما يتعمؽ بتقارير البحوث التي يمكف إعدادىا.

 oتقديـ المشورة : Counselingقياس األداء ىو أداة لتقويـ ضعؼ العامميف واقتراح إجراء
لتحسيف أدائيـ ،وقد يأخذ التحسيف شكؿ التدريب داخؿ المؤسسة وخارجيا وبمعنى آخر يمكف
أف يعتبر قياس األداء حاف ًاز لمتطوير الشخصي ومقياسًا لو.

 oيعتبر متطمب لممعرفة الشخصية واالطبلع : Requiring Acquaintanceقياس األداء
عنو المعرفة

يشجع المشرفيف عمى االحتكاؾ بمرؤوسييـ في أثناء عممية القياس فتنت
عمف
الشخصية ليؤالء المرؤوسيف مف ِقبؿ المشرفيف ،إذ إ ٌف المقيـ يجب ْ
أف يعرؼ الكثير ٌ
يقيمو.
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 oاكتشاؼ االحتياجات التدريبية : Discovering of Training Needsقياس األداء يعتبر مف
العوامؿ األساسية في الكشؼ عف الحاجات التدريبية وبالتالي تحديد أنواع برام

والتطوير البلزمة.
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الخالصة:

استعرض الباحث في ىذا المبحث األدبيات التي تناولت موضوع األداء المؤسسي بكؿ جوانبو

وحاوؿ توظيؼ فقرات ىذا المبحث بما يخدـ أىداؼ ىذه الدراسة ،وكمدخؿ لمموضوع تناوؿ مفيوـ

األداء المؤسسي ،أىميتو ،واستعرض بشيء مف التفصيؿ مكوناتو التي تمثمت في (إشراؾ العامميف،

إدارة الفريؽ ،الموارد التكنولوجية ،التعمـ المنظمي ،إدارة الجودة الشاممة) .كما تطرؽ الباحث إلى
عناصر األداء المؤسسي ،ومستوياتو ،مجاالتو التي تساىـ في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة ،وأضح أف

توافر خصائص رأس الماؿ الفكري يمثؿ ضماف وجود لممؤسسة ،مف خبلؿ عدـ تأثرىا بغياب

اإلدارة ،االستقرار المالي واإلداري ،التشاركية في تحقيؽ األىداؼ ،تعزيز والء وانتماء العامميف .كما
أظير مفيوـ األداء المؤسسي ،ثـ ختـ المبحث باستعراض أبرز نماذج جودة األداء المؤسسي

العالمية ،واإلقميمية ،والمحمية.

42

املبحث الثالث
اخلدمات الطبية العيكرية
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أولً :تعريف بالخدمات الطبية.
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المبحث الثالث :الخدمات الطبية العسكرية

 تمييد:
نشأت و ازرة الداخمية منذ اليوـ األوؿ لقياـ السمطة الوطنية الفمسطينية سنة 1994ـ ،وقد حظيت

الو ازرة باىتماـ ورعاية القيادة السياسية باعتبارىا واحدة مف أىـ الو ازرات السياسية لدورىا في توفير
األمف واألماف لممواطف الفمسطيني  ،وتقوـ بتغييرات ميمة وتسعى إلى تطوير قدرات جديدة في

ال لمجميور الفمسطيني بانضماـ جميع األجيزة
سبيؿ تنفيذ دورىا  ،وتوفير خدمة أمنية أكثر شمو ً

األمنية والطبية تحت مسؤوليتيا  ،ومف ىذه األجيزة مديرية الخدمات الطبية العسكرية والتي بدورىا
تقوـ عمى تقديـ الخدمة الطبية والصحية ألفراد األجيزة األمنية التابعيف لو ازرة الداخمية ولجميع أفراد

أسرىـ  ،ولكؿ مف يحتاج لمرعاية الصحية مف جميع فئات الشعب الفمسطيني .

أولً :تعريف بالخدمات الطبية
الخدمات الطبية اسـ عريؽ في تاريخ المؤسسات الصحية الفمسطينية فمف الظمـ أف نختزؿ تاريخ
الخدمات الطبية في عاـ أو عاميف ...حيث إ ٌف الخدمات الطبية بدأت عمميا مع انطبلؽ الثورة
جياز مصاحباً لمقوات الفمسطينية المقاتمة ضد العدو اإلسرائيمي في كؿ مكاف ،في
الفمسطينية فكاف
اً
الضفة الشرقية لنير األردف ،وفي لبناف وفي كؿ مناطؽ الشتات حتى وصوليا أرض الوطف في
عاـ 4997ـ  ،فمديرية الخدمات الطبية ىي إحدى مديريات و ازرة الداخمية واألمف الوطني وىي

مؤسسة خدماتية تقوـ عمى تقديـ العوف الطبي والصحي لمنتسبيف األجيزة األمنية وأسرىـ ولكؿ
محتاج مف أفراد الشعب الفمسطيني عمى حد سواء  ،كما أنيا تشرؼ عؿ صحة نزالء مراكز

اإلصبلح والتأىيؿ (التقرير السنوي لمخدمات الطبية العسكرية.)5:2013،

ثانياً :الرؤية
التفرد والتميز والشمولية واالستدامة في تقديـ الخدمات الصحية لكادر و ازرة الداخمية واألمف الوطني
وذوييـ ولكؿ مف يحتاج الخدمة الصحية مف أبناء شعبنا الفمسطيني المرابط (الخدمات

الطبية)2015،
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ثالثاً :الرسالة

مديرية الخدمات الطبية كإحدى مؤسسات دولة فمسطيف المستقمة ممتزمة بالمحافظة عمى القوى

البشرية في و ازرة الداخمية واألمف الوطني؛ وذلؾ بالعمؿ عمى رفع المستوى الصحي وتأميف

الخدمات العبلجية والوقائية واإلسعافية ،واخبلء الخسائر البشرية ومعالجتيا وتقديـ الخدمة الصحية

ليا ،وكذلؾ تقديـ الخدمة العبلجية ألسر القوات وااللتزاـ بمبدأ العمؿ المشترؾ مع جميع مقدمي

الخدمة الصحية في فمسطيف وخمؽ قيادات قادرة عمى وضع السياسات والبرام الصحية النوعية

(الخدمات الطبية.)2015،

رابعاً :الستراتيجيات (وحدة التطوير والتخطيط.)2014،
 .1تجييز الوحدات الطبية باألدوية والمستمزمات الطبية.
 .2العناية بالمرضى وتقديـ العبلج الطبي البلزـ.
 .3العناية بصحة الفـ واألسناف.

 .4تدريب منتسبي الخدمات الطبية ورفع كفاءتيـ الفنية.

 .5تأميف عبلج أسر القوات واإلشراؼ عمى تطبيؽ نظاـ التأميف الصحي المعتمد لذلؾ.
 .6اختيار أفضؿ األشخاص لياق ًة صحيًا لبلنخراط في صفوؼ القوات.
 .7العناية بالموقوفيف في مراكز اإلصبلح صحياً.
 .8إعادة تأىيؿ المرضى المصابيف.

خامساً :البرامج (مقابمة أجراىا الباحث عدلي ظاىر مع العربيد )2015
 .1تشكيؿ دائرة المجنة الطبية التي تشرؼ عمى عبلج المصابيف والمرضى المصابيف باألم ارض
المزمنة والتي تضع التوصيات المناسبة لكؿ حالة مرضية ،وتقوـ أيضًا بفحص األفراد الجدد
الذيف يتفرغوف في و ازرة الداخمية واألمف الوطني.

 .2إعادة تفعيؿ كؿ مراكز ومستشفيات الخدمات الطبية بحيث يتـ تقديـ أفضؿ خدمة عبلجية
لممرضى مع إعادة تفعيؿ غرؼ العمميات في مستشفى بمسـ ومستشفى الجزائري.

 .3إعادة افتتاح عيادة مركز اإلصبلح والتأىيؿ ،وكذلؾ إرساؿ أطباء لممرور عمى كؿ الموقوفيف
في كؿ مراكز التوقيؼ بصفة دورية ومنتظمة مع توفير كؿ ما يحتاجونو مف عبلج.
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 .4العمؿ عمى انتداب الكادر الصحي (أطباء -ممرضيف – فنيي مختبر – عبلج طبيعي) في
مستشفيات و ازرة الصحة لصقؿ مياراتيـ ،وكذلؾ التعاوف مع المجمس الطبي الفمسطيني وكمية

الطب في الجامعة اإلسبلمية.

 .5عمؿ دورات إدارية لمكادر اإلداري بكؿ أنواعو بالتعاوف مع مؤسسة إبداع وديواف الموظفيف
العاـ وىيئة التوجيو السياسي والمعنوي.

 .6قياـ كادر الطب الوقائي:

 بمياـ التثقيؼ الصحي والمحاضرات في صفوؼ قوات األمف
 قياـ بمياـ الرش ومكافحة األمراض المعدية.

 قياـ بمياـ التفتيش الصحي عمى كؿ مراكز و ازرة الداخمية واألمف الوطني .
ال وجنوبًا.
 فحص األغذية الموردة إلى و ازرة الداخمية شما ً
 تطعيـ مف يمزـ مف أفراد و ازرة الداخمية ضد مرض التياب الكبد الوبائي.

 .7إعادة تفعيؿ مراكز العبلج الطبيعي الستقباؿ المصابيف والمرضى مع بدأ برنام
المنزلية لمذيف ال يستطيعوف الوصوؿ إلى مراكزنا.

الزيارات

 .8تأسيس لجنة فنية مف الصيادلة لمراجعة القائمة الدوائية المعتمدة بالخدمات الطبية بصفة دورية
لمتأكد مف شموليا لكؿ متطمبات المرضى العبلجية.

 .9وضع آلية لمتعاوف مع و ازرة الصحة مف أجؿ إمدادنا باألدوية المطموبة.

 .10تكويف لجنة فنية لتقدير كمية األدوية المراد شراؤىا ووضع الشروط والمواصفات حسب الموائح
المنظمة لذلؾ.

 .11وضع برام إلصدار بطاقات تأميف سارية المفعوؿ لمنتسبي و ازرة الداخمية واألمف الوطني
وأسرىـ ،واصدار كتب االستقطاع لممشموليف اختيا ًار بالتأميف الصحي أو كتب وقؼ االستقطاع
بعد االلتزاـ بالشروط.

 .12تحديد كؿ ما تحتاج إليو الخدمات الطبية مف مستمزمات تخص (األسناف – المختبرات –
التمريض) بحيث يتـ شراؤىا وفؽ الموائح المنظمة لذلؾ باإلضافة لمتعاوف في بعض األحياف
مع و ازرة الصحة في إمدادنا في بعض ما نحتاج إليو مف ىذه المواد.

 .13افتتاح معيد ضباط وسائقي اإلسعاؼ مف أجؿ تخري دفعات مف سائقي وضباط اإلسعاؼ
المؤىميف وىذا المعيد معتمد مف كؿ الجيات ذات العبلقة.

 .14فتح ورشة في مركز أنصار إلصبلح األجيزة الطبية المعطمة ومحاولة االستفادة منيا قدر
اإلمكاف.

 .15فتح موقع إلكتروني باسـ الخدمات الطبية العسكرية.
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 .16تفعيؿ عيادة التركيبات السنية في عيادة الشاطئ لكي تقدـ أفضؿ خدمة عبلجية سنية ،وىي
الوحيدة في القطاع الحكومي.

 .17افتتاح عيادة الطب البديؿ في عيادة الشاطئ وعيادة تأىيؿ النطؽ والسمعيات.

 .18تفعيؿ قسمي النساء والوالدة في مستشفى الجزائري ومستشفى بمسـ عمى مدار الساعة.
 .19العمؿ عمى وجود نقاط إسعاؼ عمى مدار الساعة في كؿ مراكزنا.
 .20القياـ بعمؿ دورات إسعافية لكؿ شرائح المجتمع المدني.

سادساً :مراكز الخدمات الطبية في قطاع غزة(،وحدة التطوير والتخطيط)2014،
وتضػـ مديريػػة الخػدمات الطبيػػة العديػد مػػف اإلدارات والػدوائر التػػي تسػاعدىا فػػي تقػديـ خػػدماتيا عمػػى

الوج ػػو المطم ػػوب مث ػػؿ إدارة الص ػػيدلة ،التمػ ػريض ،األش ػػعة ،المختبػ ػرات ،خ ػػدمات األس ػػناف ،اليندس ػػة

والص ػ ػػيانة ،اإلس ػ ػػعاؼ والطػ ػ ػوارئ ،الع ػ ػػبلج الطبيع ػ ػػي باإلض ػ ػػافة إل ػ ػػى إدارات الخ ػ ػػدمات الموجس ػ ػػتية،

والعبلقات العامة واإلعبلـ ،والتأميف الصحي ،كما وتشػرؼ مديريػة الخػدمات الطبيػة عمػى مستشػفييف
إح ػػداىما ف ػػي الش ػػماؿ وى ػػو مستش ػػفى كم ػػاؿ ع ػػدواف وانخ ػػر ف ػػي المنطق ػػة الجنوبي ػػة وى ػػو المستش ػػفى
الجزائري الكرامة سابقا عبساف ،كما وتشرؼ عمى ( (10عيادات منتشرة في قطاع غزة.
عٌادة المدٌرٌة
العامة للتدرٌب

عٌادة مركز
التأهٌل واإلصالح

عٌادة حجازي

عٌادة الشاطئ

عٌادة كلٌة
الشرطة

عٌادة خانٌونس

عٌادة الجوازات

عٌادة معبر رفح

عٌادة الوسطى

عٌادة رفح

شكل ( :)4عيادات الخدمات الطبية
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سابعاً :الخدمات الطبية بعد النقسام الفمسطيني
بعد أحداث االنقساـ الفمسطيني بتاريخ 2007/6/15ـ ،استنكؼ معظـ الكادر الطبي

واإلداري المتواجد في مراكز الخدمات الطبية العسكرية ،مع بقاء بعض الطاقـ الطبي واإلداري

لتسيير وحماية مراكز الخدمات الطبية حتى تاريخ 2007/10/27ـ ،في ذلؾ التاريخ تـ إصدار
قرار مف حكومة د.سبلـ فياض مف راـ ا﵀ باالنسحاب الكامؿ لمعامميف في جميع مراكز الخدمات

الطبية وتركيا فارغة ،فقاـ بعض اإلخوة مف أطباء وادارييف بالتواجد الفوري في مراكز الخدمات
الطبية لحمايتيا واستئناؼ العمؿ بيا حيث تـ إعبلـ وزير الداخمية الشييد الشيخ سعيد صياـ بذلؾ

األمر ،حيث قاـ األخير بإصدار قرار دم الخدمات الطبية التابعة لمشرطة مع مديرية الخدمات

الطبية العسكرية لتغطية النقص العددي الشديد وخاصة في مستشفيات مديرية الخدمات الطبية

العسكرية ،كما وسمح معالي وزير الداخمية بفتح باب التطوع في جميع التخصصات الطبية

واإلدارية لتغطية العجز الواضح في مراكز الخدمات الطبية.

وبعد فترة مف ترتيب األمور اإلدارية والفنية في الخدمات الطبية تـ استيعاب عدد مف
الموظفيف في مختمؼ التخصصات والتي نحتاج ليا في العمؿ حتى بمد عدد كادر الخدمات الطبية

اليوـ ( )857مف األخوة واألخوات المميزيف في أداء مياميـ عمى أكمؿ وجو بفضؿ ا﵀.

واليوـ وبعد عشرة أعواـ ونصؼ عمى االنقساـ الفمسطيني ىناؾ مستشفياف يعمبلف لمخدمات
الطبية إضافة إلى تسعة عيادات تعمؿ عمى مستوى قطاعنا الحبيب (نشرة الخدمات الطبية

.)2015

ثامناً :الخدمات في أثناء الحرب عمى غزة
في أثناء العدواف الصييوني عمى قطاع غزة المحاصر تعرضت الخدمات الطبية لمكثير مف

األذى كغيرىا مف مؤسسات اإلغاثة اإلنسانية في قطاع غزة ،في انتياؾ واضح وخطير لمقانوف

الدولي اإلنساني واتفاقية جنيؼ الموقعة في  47أب /أغسطس 4979ـ حيث مارس االحتبلؿ أبشع

صور العدواف بحؽ رجاؿ المياـ الطبية وسيارات اإلسعاؼ وتمخصت أبرز اعتداءات االحتبلؿ

بحؽ الخدمات الطبية خبلؿ الحرب في التالي:

 استشياد تسعة مف أبناء الخدمات الطبية مف بينيـ ثبلثة أطباء.
 إصابة ثبلثة عشر مف مسعفي الخدمات الطبية العسكرية.
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 تػػدمير عيػػادة مركػػز اإلصػػبلح والتأىيػػؿ واسػػتيداؼ مستشػػفى الوئػػاـ بصػػاروخ وتحطػػيـ نوافػػذ
عيادة حجازي.

 استيداؼ ستة مف سيارات اإلسعاؼ أربعة منيا دمرت بشكؿ كمي واثنتيف بشكؿ جزئي.
وعمى الرغـ مف ىذا االستيداؼ إلي أف الخدمات الطبية عممت بكؿ مسئولية منذ المحظة

األولى لمعدواف حيث أعمنت حالة الطوارئ ،وبدأنا العمؿ وفؽ خطة طوارئ كانت معدة مسبقاً مف

خبلؿ افتتاح مستشفى الوئاـ كمقر بديؿ وفتح قسـ الجراحة فيو وذلؾ لتخفيؼ عف المستشفيات

الرئيسية في غزة حيث تـ نقؿ عدد مف الجرحى ليذا المستشفى ،إضافة لذلؾ عممت وحدة اإلسعاؼ

والطوارئ في مختمؼ مناطؽ القطاع عمى إخبلء ونقؿ الجرحى مف مناطؽ الجرائـ الصييونية إلي
المستشفيات ،كما قمنا بإرساؿ عدد مف األطباء والممرضيف إلي مستشفيات و ازرة الصحة وذلؾ

لممساعدة في تطبيب الجرحى.

تاسعاً :الخدمات الطبية بعد الحرب
ال شػؾ أف الجميػع شػاىد مػػا جػرى ألىػؿ غػزة بعػػد  66يػوـ مػف العػدواف عمػػى شػعبنا ،بعػد ىػػذا
العػػدواف تكشػػفت الكثيػػر مػػف القصػػص اإلنسػػانية المأسػػاوية عػػدد الشػػيداء كبيػػر ،عػػدد الجرحػػى كبيػػر

وكبيػر جػدًا ،ىػذا الوضػع الصػػحي المأسػاوي كمػا ذكػرت مديريػة الخػػدمات الطبيػة وبالتعػاوف مػع عػػدد
مف المؤسسات والجمعيات الخيرية والمساجد إلي إقامة أكثر مف  47يػوـ طبػي مجػاني قػدمنا خبلليػا

العبلج والدواء مجاناً ألكثر مف خمسػيف ألػؼ مػواطف فػي المنػاطؽ المتضػررة وغيرىػا وذلػؾ مػف بػاب

التخفيؼ عف كاىؿ أبناء شعبنا.

إضافة لذلؾ قامت المديرية بافتتاح جميع مستشفيات وعيادات الخػدمات الطبيػة أمػاـ المػدنييف

لمعػبلج فييػا وذلػػؾ لمسػاعدة األخػػوة فػي و ازرة الصػحة ،وبسػػبب االسػتيداؼ المتكػػرر لرجػاؿ اإلسػػعاؼ
قامػػت الخػػدمات الطبيػػة بالتنسػػيؽ مػػع و ازرة المواصػػبلت والػػدفاع المػػدني بافتتػػاح المعيػػد األوؿ عمػػى

مستوى الحكومة وىو معيد" ضباط اإلسعاؼ وتأىيؿ السائقيف".

كمػػا قامػػت ومػػف بػػاب نشػػر الػػوعي الصػػحي عمػػى إقامػػة عشػرات الػػدورات فػػي مجػػاؿ اإلسػػعاؼ

األولي لعدد مف شرائح المجتمع (مقابمة أجراىا الباحث مازف الحسنات مع الكحموت .)6745
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الخالصة:

في ىذا المبحث تـ استعراض نبذة عف الخدمات الطبية العسكرية عبر تبياف رؤيتيا

المستقبمية ورسالتيا والعناصر التي تقوـ عمييا ثـ االستراتيجيات التي تعتمد عمييا .

أف كؿ مؤسسة لدييا اإلرادة
كما أٌنو وفي ىذا المبحث تـ التطرؽ لوضع الخدمات ،ال ش ٌ
ؾ ٌ
ألف تكوف مميزة ،وتعمؿ عمى تطوير نفسيا وباستمرار ،وىذا ما تحرص عميو
والعزيمة تطمح ْ
الخدمات الطبية كمؤسسة صحية فمسطينية تقدـ خدمة صحية لفئة عظيمة مف أبناء ىذا الشعب

وىي فئة رجاؿ األمف الذيف يحفظوف أمف الوطف والمواطف.

ىذه الفئة تدفعنا لمتفكير والعمؿ الحثيث دائماً نحو التطور والنجاح لتقديـ أفضؿ خدمة

صحية ممكنة.
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اندراسات انسابقة
 تمييد.
 أولً :الدراسات التي تناولت موضوع التمكين اإلداري.
 ثانياً :الدراسات التي تناولت موضوع األداء المؤسسي.
 ثالثاً :التعقيب عمى الد ارسات السابقة.
 رابعاً :أوجو الستفادة من الدراسات السابقة والفجوة البحثية.

 الخالصة.
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الفصل الثالث :الدراسات السابقة

تمييد:
يعتبر استطبلع األبحاث والدراسات السابقة مف مراحؿ منيجية البحث العممي ،ويحقؽ الباحث مف
خبلؿ ىذه المرحمة فوائد عديدة ،منيا التعرؼ إلى المساىمات السابقة فيما يتعمؽ بموضوع بحثو،
والتعرؼ إلى المناى

المستخدمة وأدوات جمع المعمومات وأساليب التحميؿ اإلحصائي ،ووفقاً

لموضوع البحث فإف مجاالت األبحاث والدراسات التي اىتـ بيا الباحث باالطبلع عمييا شممت

التمكيف اإلداري مف جية ،واألداء المؤسسي مف جية أخرى ،وفيما يمي سنتناوؿ الدراسات السابقة ،

والتي تـ االطبلع عمييا.

اعتمد الباحث مبدأ تصنيؼ الدراسات في كؿ قسـ حسب متغيرات الدراسة إلى:
 أوالً :الد ارسات التي تناولت التمكيف اإلداري ،وعددىا (.)17

 ثانيًا :الدراسات التي تناولت األداء المؤسسي ،وعددىا (.)17
 ثالثًا :التعقيب عمى الدراسات السابقة.

 رابعاً :أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة والفجوة البحثية.
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أولً :الدراسات السابقة المتعمقة بالمتغير المستقل (التمكين اإلداري)

 الدراسات الفمسطينية:
 .1دراسة ( أبو زر )2018 ،
بعنوان ( :التمكين اإلداري ودوره في تطبيق إدارة الجودة الشاممة في وزارة الصحة الفمسطينية –
المحافظات الجنوبية).
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى واقع التمكيف اإلداري لدى الموظفيف في و ازرة الصحة الفمسطينية
بالمحافظات الجنوبية ،كذلؾ التعرؼ إلى مستوى تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشاممة لدييـ ،ومف ثـ

اختبار العبلقة بيف التمكيف اإلداري ومستوى تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة .وتـ استخداـ أسموب

المني الوصفي التحميمي ،وتـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات وتوزيعيا عمى عينة عددىا

( )305مف مجتمع الدراسة البالد عدده ( )1479موظفاً وموظفة مف شاغمي الوظائؼ اإلشرافية في
و ازرة الصحة الفمسطينية بالمحافظات الجنوبية ،وقد تـ استرداد ( )285استبانة (.)%93.44

أف واقع التمكيف اإلداري ككؿ في و ازرة
وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أىميا؛ ٌ
الصحة الفمسطينية بالمحافظات الجنوبية جاء بدرجة متوسطة ،وبوزف نسبي ( ،)%64.15توجد
عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التمكيف اإلداري وادارة الجودة الشاممة في و ازرة الصحة الفمسطينية

بالمحافظات الجنوبية ،حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط ( ،)0.845يوجد تأثير لمتمكيف اإلداري

عمى إدارة الجودة الشاممة ،حيث كاف بعد التدريب والتعمـ أكثر األبعاد تأثي اًر بمقدار ( ،)0.334ال
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستويات تقديرات أفراد العينة حوؿ التمكيف اإلداري ،وكذلؾ

حوؿ إدارة الجودة الشاممة ،تُعزى لمتغير (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي ،سنوات

الخبرة) .وجاءت أىم التوصيات التي توصل إلييا الباحث كالتالي:

السماح بحرية تدفؽ المعمومات بيف األقساـ ،تعزيز ثقافة فرؽ العمؿ وتشكيؿ فرؽ أكثر موضوعية،
إتاحة الفرصة لمموظؼ لممشاركة في اختيار أسموب عممو وحؿ المشاكؿ والمشاركة في التخطيط،
تطوير نظاـ حوافز مرتبط بتقييـ األداء لتحسيف آليات منح الحوافز ،توفير دورات تدريبية مناسبة

لبلحتياجات التدريبية لمموظفيف ،تعزيز مشاركة الموظفيف في اتخاذ الق اررات.
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 .2دراسة (الممفوح)2016 ،
بعنوان( :تمكين العاممين ودوره في تحقيق األىداف الستراتيجية لمجامعة اإلسالمية بغزة)
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى واقع تمكيف العامميف في الجامعة اإلسبلمية ،ومدى دوره في تحقيؽ
أىدافيا االستراتيجية ،وتـ استخداـ أسموب المني الوصفي التحميمي ،وتـ استخداـ االستبانة ،وكانت

المقابمة واالستبانة ىما األداتيف الرئيسيتيف لجمع البيانات ،وتـ إعداد استبانو وتوزيعيا عمى عينة
مف مجتمع الدراسة البالد عددىا ( )320مف مجتمع الدراسة البالد عدده ( )1069موظفا في

الجامعة اإلسبلمية ،وقد تـ استرداد ( )288استبانو بنسبة ( ،)%90وتـ استخداـ العديد مف
األساليب اإلحصائية لموصوؿ إلى النتائ .

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أىميا؛ واقع تمكيف العامميف في الجامعة اإلسبلمية

كاف بدرجة متوسطة وبوزف نسبي ( )%64.87وفؽ آراء المبحوثيف ،حيث جاء ُبعد االتصاؿ
الفعاؿ بدرجة كبيرة بوزف نسبي ( )%70.5بالترتيب األوؿ ،وجاء ُبعد تفويض السمطة بدرجة
ٌ
متوسطة بوزف نسبي ( )%68.42بالترتيب الثاني ،وجاء ُبعد تدريب العامميف بدرجة متوسطة بوزف
نسبي ( )%65.45بالترتيب الثالث ،وجاء ُبعد فرؽ العمؿ بدرجة متوسطة بوزف نسبي ()%65.06

بالترتيب الرابع ،وجاء ُبعد التحفيز بدرجة قميمة بوزف نسبي ( )%53.94بالترتيب الخامس ،وأيضا
وجود عبلقة ذات داللة إحصائية ألبعاد التمكيف موضع الدراسة مجتمعة في مستوى تحقيؽ

األىداؼ االستراتيجية لمجامعة اإلسبلمية.

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أىميا استثمار العبلقة بيف مستوى التمكيف

وتحقيؽ األىداؼ االستراتيجية عبر استحداث نماذج لتمكيف العامميف وفؽ خطط معدة مسبقا،

ومتابعة تنفيذىا وصوال لمستوى أعمى مف التمكيف اإلداري وبالتالي تحقيؽ أفضؿ لؤلىداؼ

االستراتيجية.

.3دراسة (أبو شمالة)2016 ،
بعنوان( :دور أنماط القيادة اإلدارية في تحسين مستوى التمكين اإلداري لدى العاممين بجامعة
األقصى).
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أنماط القيادة اإلدارية في تحسيف مستوى التمكيف اإلداري لدى العامميف

بجامعة األقصى ،وتـ استخداـ أسموب المني الوصفي التحميمي وتـ استخداـ اإلستبانة كأداة دراسة

تكوف مجتمع الدراسة مف (الموظفيف اإلدارييف ،ومدراء الدوائر ،ورؤساء
لجمع البيانات ،حيث ٌ
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األقساـ والشعب) في جامعة األقصى ،والبالد عددىـ ( )206موظفاً ،وتـ استخداـ أسموب المسح
الشامؿ ،وتـ استخداـ العديد مف األساليب اإلحصائية لموصوؿ إلى النتائ .

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أىميا؛ مستوى التمكيف اإلداري في جامعة األقصى

مف وجية نظر العامميف جاء بدرجة متوسطة بوزف نسبي ( ،)%60.94حيث جاء ُبعد االتصاؿ
ومشاركة المعمومات في المرتبة الثانية ،وبدرجة متوسطة ،وبوزف نسبي ( ،)%65.64وجاء ُبعد
التحفيز بالمرتبة الرابعة ،وبدرجة متوسطة ،وبوزف نسبي ( ،)%53.21وجاء ُبعد التدريب بالمرتبة
الرابعة وبدرجة متوسطة وبوزف نسبي ( )%54.09وأيضا وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف

درجة ممارسة أنماط القيادة اإلدارية( :التحويمي ،المشارؾ ،األوتوقراطي) ومستوى التمكيف اإلداري
لمعامميف في جامعة األقصى.

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أىميا تحسيف مستوى التمكيف اإلداري مف خبلؿ
منح العامميف المزيد مف الحرية والمرونة المناسبة لمتصرؼ والتوسع في تفويض الصبلحية ،وتوفير

نظاـ لمحوافز المادية والمعنوية لمعامميف والذي يعمؿ عمى زيادة دافعية العامميف.
.4دراسة (سالم)2016 ،

بعنوان( :متطمبات التمكين اإلداري لمديري المدارس الثانوية الحكومية بغزة في ضوء إدارة التميز)
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى األطر النظرية لمتمكيف اإلداري في ضوء الفكر اإلداري المعاصر،

والوقوؼ عمى األطر النظرية إلدارة التميز والتعرؼ إلى كيفية االستفادة مف إدارة التميز في تطوير
التمكيف اإلداري لمديري المدارس الثانوية الحكومية بغزة ورصد واقع طبيعة متطمبات التمكيف

اإلداري في ضوء إدارة التميز مف وجية نظر مديري المدارس الثانوية الحكومية بغزة ،وتـ استخداـ

أسموب المني الوصفي التحميمي وتـ استخداـ االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات ،حيث تكوف

مجتمع الدراسة مف جميع مديري المدارس الثانوية الحكومية بمديريات التربية والتعميـ بغزة ،والبالد

عددىـ ( )133مدي ًار ومديرة ،وتـ استخداـ أسموب المسح الشامؿ ،وتـ استخداـ العديد مف األساليب

اإلحصائية لموصوؿ إلى النتائ .

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أىميا؛ درجة التقدير الكمية لمديري المدارس
الثانوية بمحافظات غزة لمتطمبات التمكيف اإلداري في ضوء إدارة التميز جاءت بدرجة قميمة بوزف

نسبي ( ،)% 41.0حيث جاء المجاؿ الثالث االتصاؿ وتدفؽ المعمومات في المرتبة األولى بمتوسط

حسابي نسبي ( )%54.0بدرجة متوسطة ،وجاء المجاؿ األوؿ التفويض والثقة اإلدارية في المرتبة
الثالثة بمتوسط حسابي نسبي ( ،)%40.0وجاء المجاؿ الرابع فريؽ العمؿ في المرتبة الرابعة
بمتوسط حسابي نسبي ( ،)%39.0وجاء المجاؿ الثاني المشاركة في اتخاذ الق اررات في المرتبة
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السادسة بمتوسط حسابي نسبي ( ،)%39.0بينما حصؿ المجاؿ السابع التحفيز الذاتي عمى

المرتبة األخيرة بوزف نسبي ( )%35.0بدرجة قميمة جداً ،وأيضاً ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية

لمتطمبات التمكيف اإلداري في ضوء إدارة التميز تعزى لمتغير الجنس في المجاالت التالية:

(المشاركة في اتخاذ القرار ،االتصاؿ وتدفؽ المعمومات ،فرؽ العمؿ ،التدريب ،النمو الميني،

التحفيز الذاتي) ،بينما توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في المجاليف التالييف( :التفويض والثقة
اإلدارية ،الدعـ االجتماعي) لصالح الذكور.

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أىميا نشر ثقافة التمكيف اإلداري بيف مديري
المدارس الثانوية في المؤسسة التربوية الفمسطينية مف خبلؿ المقاءات والنشرات والمواد التدريبية،

بحيث تتضمف المفيوـ النظري الكامؿ لمتمكيف اإلداري وأىميتو وسبؿ تعزيزه في المدارس ،وازالة

العوائؽ التي تحد مف عممية التمكيف؛ وذلؾ لتحقيؽ التميز والجودة في أدائيـ ،التواصؿ الدائـ مف

قبؿ مديريات التربية والتعميـ بغزة مع و ازرة التربية والتعميـ لمحصوؿ عمى الدعـ المالي والمعنوي

البلزـ لتطبيؽ التمكيف اإلداري لممديريف في مدارسيـ.
.5دراسة (أبو عمرة)2015 ،

بعنوان( :واقع تمكين العاممين في جياز الشرطة الفمسطينية وعالقتو باألداء الوظيفي).
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى واقع تمكيف العامميف في جياز الشرطة الفمسطينية وعبلقتو باألداء

الوظيفي ،وتـ استخداـ أسموب المني الوصفي التحميمي ،وتـ استخداـ االستبانة كأداة دراسة لجمع
البيانات عمى عينة مف مجتمع الدراسة البالد عددىا ( )450مف مجتمع الدراسة البالد عدده

( )1206ضابطا ،وقد تـ استرداد ( )350استبانو ،وتـ استخداـ العديد مف األساليب اإلحصائية
لموصوؿ إلى النتائ .

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا مستوى ممارسة التمكيف اإلداري لدى العامميف

بالشرطة كاف بدرجة مرتفعة وبوزف نسبي ( )%69.32وفؽ آراء المبحوثيف ،حيث جاء بعد تفويض

السمطة بدرجة كبيرة بوزف نسبي ( )%77.38بالترتيب األوؿ وجاء بعد التقميد والمحاكاة بدرجة
مرتفعة بوزف نسبي ( )%70.62بالترتيب الثاني ،وجاء بعد تنمية السموؾ اإلبداعي بدرجة متوسطة

بوزف نسبي ( )%68.12بالترتيب الثالث وجاء بعد تطوير الشخصية بدرجة متوسطة بوزف نسبي

( )%67.76بالترتيب الخامس وأيضا وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مستوى التمكيف
اإلداري واألداء الوظيفي.

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أىميا تعزيز التمكيف كممارسة فعمية في جياز

الشرطة لما لو أثر إيجابي في تحسيف وتطوير األداء الوظيفي ،ومنح العامميف بالشرطة مزيداً مف
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تفويض الصبلحيات وتطوير برام

تدريبية متخصصة لمعامميف بالشرطة وتعزيز نظاـ لمحوافز

المادية والمعنوية لما لو مف أثر في تطوير شخصية العامميف ،وزيادة مشاركة العامميف في إدارة

جياز الشرطة.

.6دراسة (صيام)2015 ،
بعنوان( :دور تمكين العاممين في فعالية األداء اإلداري – دراسة ميدانية عمى المؤسسات األىمية
الصحية في قطاع غزة).

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى واقع التمكيف اإلداري في المؤسسات األىمية بقطاع غزة  ،والتعرؼ إلى
مستوى فاعمية األداء اإلداري في المؤسسات األىمية الصحية في قطاع غزة ،وتـ استخداـ أسموب

المني الوصفي التحميمي ،وتـ استخداـ االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات ،حيث تكوف عينة

الدراسة مف أصحاب المواقع اإلدارية في المؤسسات األىمية الصحية بقطاع غزة (رئيس شعبة –

رئيس قسـ – مدير) ،والبالد عددىـ ( )167موظفاً وموظفة ،وتـ استخداـ العديد مف األساليب

اإلحصائية لموصوؿ إلى النتائ .

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا واقع التمكيف اإلداري في المؤسسات األىمية

يمارس بدرجة متوسطة وبوزف نسبي ( )%66.35وجاء في الترتيب األوؿ محور تفويض السمطة

بدرجة كبيرة وبوزف نسبي ( )% 72.55بينما جاء في المرتبة الثانية محور االتصاؿ الفعاؿ بدرجة
كبيرة وبوزف نسبي ( )% 69.59وجاء في المرتبة الثالثة محور مشاركة العامميف في اتخاذ القرار
بدرجة متوسطة وبوزف نسبي ( )%66.48وأيضًا جاء محور التدريب بالمرتبة الرابعة بدرجة
متوسطة وبوزف نسبي ( )%62.83وأخي اًر جاء المحور تحفيز العامميف بالمرتبة الخامسة بدرجة

أف مستوى فاعمية األداء اإلداري في المؤسسات األىمية
متوسطة وبوزف نسبي ( )%60.29كما ٌ
بدرجة كبيرة.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ،أىميا؛ نشر وتعزيز ثقافة التمكيف اإلداري مف

خبلؿ تعزيز أبعاده والقيـ التي تحث عميو  ،العمؿ الجاد عمى مكافأة العامميف الممكنيف في عمميـ
مف باب تحفيزىـ عمى االستمرار في زيادة فاعميتيـ لؤلداء اإلداري .
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.7دراسة (بدير وآخرون )2015 ،
بعنوان( :التمكين اإلداري وعالقتو بفاعمية فرق العمل في المؤسسات األىمية الدولية العاممة في
قطاع غزة).
ىدفت الدارسة التعرؼ إلى العبلقة بيف التمكيف اإلداري بأبعاده الخمسة( :االتصاؿ ومشاركة

المعمومات ،بناء فرؽ العمؿ ،التأثير ،حفز العامميف ،القوة) ،وفاعمية فرؽ العمؿ ومستوى تطبيؽ كؿ
منيا في المؤسسات األىمية الدولية العاممة في قطاع غزة ،واعتمدت الدراسة المني

الوصفي

التحميمي ،وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في المؤسسات األىمية الدولية التي تعمؿ في
قطاع غزة ،والتي يبمد إجمالي عددىا ( )65مؤسسة  ،وقاـ الباحثوف باختيار عينة مكونة مف ()7
مؤسسات تـ اختيارىا بناء عمى عدد الموظفيف فييا ،حيث حاوؿ الباحثوف اختيار المؤسسات

صاحبة أكبر عدد مف الموظفيف إلعطاء الدراسة قدرة أكبر عمى التعميـ ولتمثؿ النتائ أكبر فئة

مف المؤسسات ،وكانت االستبانة أداة الدراسة ،وقد تـ توزيعيا عمى ( )300مبحوثاً وىـ جميع

العامميف في المؤسسات التي اختارىا الباحثوف كعينة لمدراسة ،وتـ استرجاع ( )326استبانو.

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أىميا؛ مستوى التمكيف اإلداري في المؤسسات
األىمية الدولية العاممة في قطاع غزة كاف بدرجة مرتفعة وبوزف نسبي ( )%81.0وفؽ آراء

المبحوثيف ،حيث جاء بعد القوة بدرجة مرتفعة جدا بوزف نسبي ( )%88.0بالترتيب األوؿ ،وجاء
بعد بناء فرؽ العمؿ بدرجة مرتفعة بوزف بوزف نسبي ( )%82.0بالترتيب الثاني ،وجاء بعد

االتصاؿ ومشاركة المعمومات بدرجة متوسطة بوزف نسبي ( )%78.0بالترتيب الرابع ،وجاء بعد
حفز العامميف بدرجة قميمة بوزف نسبي ( )%60.5بالترتيب الخامس.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ،أىميا؛ إعادة النظر في نظاـ الحوافز بكافة
أنواعيا وتنظيميا ،ومنحيا بشكؿ أكبر عدالة ،وزيادة سرعة وسيولة انسياب المعمومات ما بيف

المستويات اإلدارية المختمفة.

.8دراسة (شقورة )2015 ،
بعنوان( :متطمبات التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعالقتيا بثقافة

اإلنجاز لدييم).

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة تقدير مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمتطمبات التمكيف

اإلداري وعبلقتيا بثقافة اإلنجاز لدييـ ،وتـ استخداـ أسموب المني الوصفي التحميمي وتـ استخداـ
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االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات ،حيث تكوف عينة الدراسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات
غزة والبالد عددىـ ( )140موظفاً وموظفة وتـ استخداـ العديد مف األساليب اإلحصائية وقد

توصمت الد ارسة إلى النتائج التالية ،درجة التقدير الكمية لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة
لمتطمبات التمكيف اإلداري كانت كبيرة بوزف نسبي ( ،)%74.030حيث جاءت المتطمبات اإلدارية
في أعمى المراتب بوزف نسبي ( ،)%86.934يميو المتطمبات التنظيمية بوزف نسبي

( ،)%72.214وأخي اًر المتطمبات الموجستية بوزف نسبي ( ،)%64.320درجة التقدير الكمية لثقافة
اإلنجاز لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة كانت كبيرة جداً بوزف نسبي (،)%84.797
حيث جاء التحفيز في أعمى المراتب بوزف نسبي ( ،)%85.284يميو وضوح المفيوـ بوزف نسبي

( ،)%85.142يميو التأثير والتأثير بوزف نسبي ( ،)%85.141وأخي ًار الرؤية واألىداؼ بوزف
نسبي (.)%83.674

وقد توصمت الدارسة إلى مجموعة من التوصيات ،أىميا؛ نشر ثقافة التمكيف اإلداري في الوسط
التربوي التعميمي مف خبلؿ المقاءات والنشرات والمواد التدريبية  ،بحيث تتضمف المفيوـ النظري

وسبؿ تعزيزه في المدارس  ،وتعميمو كسياسة تتبعيا و ازرة التربية
الكامؿ لمتمكيف اإلداري وأىميتو ُ
ارت المدرسية ومديريات التربية
والتعميـ في تحقيؽ أىدافيا  ،وضرورة التعاوف الفعاؿ بيف اإلد ا
والتعميـ في رسـ السياسات التعميمية

ارت التربوية والتعميمية التي تخدـ الميداف
وصياغة القر ا

التربوي ،والمشاركة في تحديد مستوى التفويض لمديري المدارس.

 الدراسات العربية:
.9دراسة (بو سالم)2017 ،
بعنوان( :التمكين اإلداري كمدخل لمتميز التنظيمي دراسة ميدانية عمى شركة سوناطرك النفطية

الجزائرية).

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دور التمكيف اإلداري في التميز التنظيمي لشركة سوناطرؾ البترولية،
وتـ استخداـ أسموب المني الوصفي التحميمي وتـ استخداـ االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات،
حيث تكوف عينة الدراسة مف العامميف بشركة سوناطرؾ النفطية الجزائرية والبالد عددىـ ()340

شخصًا وتـ استخداـ العديد مف األساليب اإلحصائية لموصوؿ إلى النتائ .

أف ىناؾ دور لمتمكيف اإلداري بنسبة
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أىميا؛ ٌ
( )%64.34في التميز التنظيمي لشركة سوناطرؾ البترولية.
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وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ،أىميا؛ ضرورة االىتماـ بتمكيف العامميف
وخاصة في المستويات اإلدارية الدنيا مف خبلؿ تشجيعيـ عمى تحمؿ المسؤوليات والنظر إلى

أخطائيـ كفرص لمتعمـ ،ألجؿ تعزيز التميز التنظيمي في الشركة المبحوثة.
 .10دراسة (سميمان وآخرون)2017 ،

بعنوان( :التمكين اإلداري ودوره في تعزيز اإلبداع اإلداري -دراسة تحميمية ألداء المديرين في
عينة مديري مصارف القطاع الخاص في مدينة أربيل)

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى التمكيف اإلداري ودوره في تعزيز اإلبداع اإلداري ،وتـ استخداـ أسموب

المني الوصفي التحميمي ،وتـ استخداـ االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات ،حيث تكوف عينة

الدراسة مف المديريف الذيف لدييـ خدمة وخبرة في المجاؿ المصرفي وعميا ،والبالد عددىـ ()83

مدي اًر ،وتـ استخداـ العديد مف األساليب اإلحصائية لموصوؿ إلى النتائ .

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا وجود عبلقة ايجابية ذات داللة إحصائية بيف
أبعاد التمكيف اإلداري مجتمعة ومنفردة واإلبداع اإلداري بدرجة متوسطة وبوزف نسبي ()%74.57
واتضح أف ُب عد المشاركة في المعمومات كاف بدرجة مرتفعة بوزف نسبي ( )%80.03واتضح أف
ُب عد الحرية واالستقبللية المتمثؿ في حرية العامميف باتخاذ الق اررات بدرجة متوسطة بوزف نسبي

( )%71.27وكاف ُب عد امتبلؾ المعرفة المتمثؿ في تدريب وتطوير العامميف بدرجة متوسطة بوزف
نسبي ( )%71.27وأيضا وجود تأثير قوي معنوي ذات داللة إحصائية ألبعاد التمكيف اإلداري
مجتمعة ومنفردة في اإلبداع .

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أىميا توعية مصارؼ القطاع الخاص حوؿ
مفيوـ التمكيف واإلبداع وانثار اإليجابية التي يمكف الحصوؿ عمييا مف جراء استخداميا وزيادة

مشاركة العامميف في مصارؼ القطاع الخاص بالمعمومات لما لو مف أثر في زيادة الكفاءة والفاعمية

ليـ ،وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات أىميا ضرورة االىتماـ بتمكيف العامميف

وخاصة في المستويات اإلدارية الدنيا مف خبلؿ تشجيعيـ عمى تحمؿ المسؤوليات والنظر إلى

أخطائيـ كفرص لمتعمـ ،ألجؿ تعزيز التميز التنظيمي في الشركة المبحوثة.
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 .11دراسة (قوز)2016 ،
بعنوان( :التمكين اإلداري وأثره عمى الولء التنظيمي ،دراسة عمى عينة من المصارف التجارية
السودانية).
ىدفت الدارسة التعرؼ إ لى التمكيف اإلداري وأثره عمى الوالء التنظيمي لدى العامميف في المصارؼ

التجارية السودانية  ،وتـ استخداـ أسموب المني الوصفي التحميمي وتـ استخداـ اإلستبانة كأداة
دراسة لجمع البيانات حيث تكوف مجتمع الدراسة مف العامميف في المستويات اإلدارية الوسطى

بل في( :بنؾ الشماؿ اإلسبلمي ،بنؾ تنمية الصادرات،
والدنيا في المصارؼ التجارية السودانية متمث ً
البنؾ الزراعي ،بنؾ فيصؿ اإلسبلمي ،بنؾ النيؿ ،مصرؼ اإلدخار ،بنؾ الخرطوـ) ،والبالد عددىـ

( )220شخصاً وتـ استخداـ أسموب المسح الشامؿ ،وتـ استخداـ العديد مف األساليب اإلحصائية
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أىميا؛ أف درجة التمكيف اإلداري كاف ضعيفاً جداً

بوزف نسبي ( )%33.5وظير بعد فريؽ العمؿ بدرجة ضعيفة جدا بوزف نسبي ( )%32.0وبعد

التدريب ضعيؼ جدًا بوزف نسبي ( )%32.0وبعد تحفيز العامميف ضعيؼ جدا بوزف نسبي
( )% 38.0ووجود أثر لمتمكيف اإلداري عمى الوالء التنظيمي بالمصارؼ السودانية وأيضا عدـ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثيف حوؿ مستوى التمكيف اإلداري لمعامميف

يعزى لممتغيرات الديمغرافية (العمر ،سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي) عمى الوالء التنظيمي

(الشعوري ،والمستمر) بينما وجدت بعد (التدريب) في التمكيف اإلداري دالة إحصائية مع الوالء

التنظيمي (الشعوري) عند اإلناث ،وأوصت الدراسة المنظمات بتطبيؽ نموذج الدراسة لتحقيؽ رضا
ووالء العامميف ،كما أوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بتنمية إدراؾ العامميف ألبعاد التمكيف اإلداري

وخاصة في المستويات اإلدارية الدنيا مف خبلؿ تشجيعيـ عمى تحمؿ المسئوليات والنظر إلى

أخطائيـ كفرص لمتعمـ ألجؿ الرفع مف مستوى والءىـ التنظيمي .
 .12دراسة (الشريف )2015 ،
بعنوان) :واقع التمكين اإلداري لممديرات وعالقتو بالتنمية المينية لممعممات في المدارس الثانوية
بمدينة مكة المكرمة).

ىدفت الدراسة التعرؼ إ لى واقع التمكيف اإلداري لمديرات المدارس الثانوية في مدينة مكة المكرمة
وعبلقتو بالتنمية المينية لممعمومات ،وتـ استخداـ أسموب المني الوصفي التحميمي وتـ استخداـ

االستبانة أداة دراسة لجمع البيانات ،حيث تكوف مجتمع الدراسة مف ( )93مديرةً و ( )2416معممة
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بالمرحمة الثانوية وتـ اختيار عينة قواميا ( )580معممة  ،وتـ استخداـ العديد مف األساليب

اإلحصائية لموصوؿ إلى النتائ .

وقد توصمت الد ارسة إلى مجموعة من النتائج ،أىميا؛ أف درجة تمكيف المديرات بالمدارس الثانوية
كانت منخفضة بوزف نسبي ( )%53.0وظير ُبعد المشاركة في اتخاذ القرار وصناعتو بدرجة كبيرة
وبعد تنمية روح الفريؽ بدرجة منخفضة بوزف نسبي (.)%53.0
بوزف نسبي (ُ )%79.0
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ،أىميا؛ ضرورة تعزيز الممارسات التي تقوـ بيا
اإلدارة العامة لمتربية والتعميـ لمبنات بمدينة مكة المكرمة في مجاؿ تمكيف المديرات.
 .13دراسة (المبيضين والطراونة )2011 ،
بعنوان) :أثر التمكين اإلداري في السموك اإلبداعي لدى البنوك التجارية األردنية)
ىدفت الدراسة إلى تحديد مستوى التمكيف اإلداري اإلبداعي لدى العامميف في البنوؾ التجارية

األردنية  ،كما ىدفت إلى اختيار تأثير أبعاد التمكيف اإلداري في السموؾ اإلبداعي ،واعتمدت

الدراسة المني الوصفي التحميمي وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في البنوؾ التجارية

األردنية ،وتـ اختيار عينة عشوائية طبقية تناسبية وبنسبة ( )%3مف مجتمع الدراسة حيث بمد عدد

أفراد العينة ( )391موظفا وموظفة ولغرض تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تصميـ استبانو خصيصًا

ليذه الدارسة.

أف البنوؾ التجارية األردنية تمارس التمكيف
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أىميا؛ ٌ
اإلداري بمختمؼ مجاالتو بدرجة متوسطة وبوزف نسبي ( ،)%65.4وجاء بالترتيب األوؿ ُبعد مجاؿ

تفويض الصبلحيات بدرجة متوسطة وبوزف نسبي ( )%66.6وبالترتيب الثالث ُبعد المشاركة في
اتخاذ الق اررات العمؿ بدرجة متوسطة وبوزف نسبي ( ،)%66.2وبالترتيب الرابع ُبعد إيجاد الثقافة
الداعمة لمعامميف بدرجة متوسطة وبوزف نسبي ( ،)%64.0وبالترتيب الخامس ُبعد تطبيؽ إدارة (
عمؿ الفريؽ ) بدرجة متوسطة وبوزف نسبي ( ،)%63.6وبالترتيب السادس ُبعد تدريب وتعميـ

العامميف بدرجة متوسطة وبوزف نسبي (.)%63.2

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ،أىميا؛ العمؿ بروح الفريؽ وتدريب العامميف
عمى العمؿ الجماعي والتعاوف والتنسيؽ ،باإلضافة إلى اىتماـ إدارات البنوؾ بالعامميف مع

المبدعيف القادريف عمى تقديـ األفكار الجديدة.
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 الدراسات األجنبية:
 .14دراسة ()2015 ، Ozaralli
Linking empowering leader to creativity :the moderating role of
psychological (felt) empowerment
بعنوان( :العالقة بين تمكين القيادة وابداع العاممين في قطاع التكنولوجيا والخدمات التركي)
ىدفت الدراسة الكشؼ عف تأثير تمكيف القيادات في تشجيع اإلبداع لدى الموظفيف بالتطبيؽ عمى

قطاع التكنولوجيا والخدمات في تركيا ،تـ استخداـ اإلستبانة كأداة لجمع المعمومات ،تـ توزيع

( )400استبانو الكترونية عمى موظفي قطاع الخدمات والتكنولوجيا في الشركات العاممة في مدينة
اسطنبوؿ ،وكانت نسبة االستجابة مكونة مف ( )218موظفاً وموظفة.

وقد توصمت ىذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا أف مستوى تمكيف القيادة كاف بدرجة

متوسطة بوزف نسبي ( )%71.5وفؽ آراء المبحوثيف  ،وأيضا وجود أثر إيجابي ذو داللة مطموبة

لتمكيف القيادات عمى إبداع العامميف  ،بينما لـ يكف أكبر في حالة شعور العامميف بالتمكيف النفسي
عمى إبداع العامميف  ،والتأثير المعنوي لتمكيف القيادات عمى مستوى إبداع العامميف يكوف أكبر في

حالة شعور العامميف بالتمكيف النفسي بصورة أعمى عنو عندما يكوف شعور العامميف بالتمكيف
النفسي بصورة أقؿ .

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أىميا ضرورة تشجيع المديريف عمى تحفيز
األداء اإلبداعي لموظفييـ وذلؾ مف خبلؿ التأكيد عمى تفويض الصبلحيات  ،وتمكيف القيادات

ومزيد مف الدورات التدريبية والتنمية البشرية لمموظفيف .
 .15دراسة ()2015 ، Ndegwa
And

(Percieved Relationship Between Eployee Empowerment
)Organizatinal Performanc Commercial Banks In Kenya

بعنوان (العالقة بين تمكين الموظفين وأداء البنوك التجارية في كينيا)
ىدفت الدراسة إلى إنشاء تصور حوؿ العبلقة بيف تمكيف الموظفيف وأداء المنظمة  ،وقد اعتمدت
الدراسة عمى المني

الوصفي التحميمي  ،وتألؼ مجتمع الدراسة مف جميع المصارؼ التجارية

المرخصة في كينيا والتي عددىا ( )43وقد تـ جمع البيانات األولية باستخداـ استبانة تـ توزيعيا

عمى مديري ىذه البنوؾ بعدد ( )43استبانة وتـ استرجاع ( )32استبانة صالحة لمتحميؿ بنسبة

(.)%77.8

63

الفصلىالثالث
الدراداتىالدابقظ

أف مستوى تمكيف الموظفيف في البنوؾ
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أىميا؛ ٌ
التجارية في كينيا كاف بدرجة مرتفعة بوزف نسبي ( )%88.1وفؽ آراء المبحوثيف  ،وأف الموظفيف
يسمح ليـ باتخاذ الق اررات المتعمقة بعمميـ كاف بدرجة مرتفعة بوزف نسبي ( )%83.1وأف المديريف

التنفيذيي ف يشجعوف عمى تنفيذ أفكار جديدة كاف بدرجة متوسطة بوزف نسبي ( )%72.5باإلضافة

أف البنوؾ تعطي الموظفيف شعو ار باإلنجاز الشخصي كاف بدرجة أقؿ مف المتوسط بوزف نسبي
إلى ٌ
أف تمكيف الموظفيف يؤثر بشكؿ إيجابي وكبير عمى األداء التجاري لمبنوؾ العاممة
( )%65وأيضاً ٌ
أف الموظفيف المخوليف والمجيزيف باألدوات األزمة والمعمومات،
في كينيا وذلؾ بصورة كبيرة ،و ٌ
والدعـ يمكنيـ مف اتخاذ ق اررات سميمة وتحقيؽ إنجازات كبيرة مما يعود بالنفع عمى المنظمة ككؿ،

أف التدريب يعزز مف أداء
أف الموظفيف يحسف العبلقة بيف الموظفيف والزبائف إلى حد كبير  ،كما ٌ
وٌ
العمؿ وتمكيف الموظفيف مف أجؿ تحقيؽ أىدافيـ المحددة.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ،أىميا؛ زيادة المستوى مف تمكيف الموظفيف

حيث إ ٌف مساىمات الموظفيف المخوليف وأصحاب السمطات ليا أثر كبير عمى إنتاجية وايرادات
وفعالية المنظمة ككؿ .
 .16دراسة ( )2014 ،Dehgani et al
Staff Empowerment, Entrepreneurial Behaviors and Organizational
Efficiency in Iranian Headquarter Education.
بعنوان ( :تمكين العاممين والسموك الريادي والكفاءة التنظيمية في المقرات الرئيسية لمتعميم في

إي ارن).

ىدفت الدراسة إلى تحقيؽ الكفاءة لدى موظفي التعميـ العالي في المقرات الرئيسية لمتعميـ في إيراف،
وكذلؾ كشؼ العبلقة بيف التمكيف وريادة األعماؿ وفعاليتيا بالتطبيؽ عمى موظفي التعميـ في مدينة

ىرمزكاف /إيراف  ،حيث تـ قياس مدى تمكيف العامميف مف خبلؿ أبعاد التمكيف وىي( :معنى العمؿ،
الكفاءة ،تقرير المصير ،التأثير).
تـ استخداـ المني الوصفي التحميمي واالستبانة كأداة لجمع المعمومات ،وتكوف مجتمع الدارسة مف

( )312موظفاً وموظفة في مقرات التعميـ الرئيسية اإليرانية في مدينة ىرمزكاف ،وتـ أخذ عينة

عشوائية مكونة مف ( )165موظفًا وموظفة وكاف عدد المسجميف ( )146وتـ استبعاد ( )19استبانة

لـ تكف صالحة لمتحميؿ اإلحصائي ،وقد تكونت االستبانة مف أربعة أجزاء مختمفة ىي( :تمكيف

الموظفيف ،السموؾ الريادي ،كفاءة التعميـ ،وبعض الخصائص الديمغرافية).
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وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أىميا؛ أف مستوى تمكيف العامميف في التعميـ
أف معنى العمؿ
العالي في المقرات الرئيسية في إيراف كاف بدرجة منخفضة بوزف نسبي ( ،)%47و ٌ
أف الكفاءة لدى العامميف كانت بدرجة
لدى العامميف كاف بدرجة منخفضة بوزف نسبي ( )%42.8و ٌ

أف تقرير المصير لدى العامميف كاف بدرجة منخفضة بوزف
منخفضة بوزف نسبي ( ،)%46.6و ٌ
نسبي ( ،)%53.8وأف التأثير كاف بدرجة منخفضة بوزف نسبي ( ،)%44.6وجود عبلقة ذات
داللة إحصائية بيف تمكيف العا مميف وكفاءة المنظمة حيث وجدت الدراسة أف ىناؾ عبلقة ارتباط

أف ىناؾ عبلقة ارتباط
قوية بيف جميع أبعاد التمكيف اإلداري وكفاءة المنظمة ،حيث وجدت الدراسة ٌ
قوية بيف جميع أبعاد التمكيف اإلداري وكفاءة المنظمة ،ووجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف
السموكيات الريادية وكفاءة المنظمة ،حيث وجدت الدراسة وجود عبلقة ارتباط بيف الحفاظ عمى
الموارد ،والتركيز عمى الطرؽ الحديثة مع كفاءة المنظمة ،ووجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف
السموكيات الريادية  ،تمكيف الموظفيف وكفاءة المنظمة حيث وجدت الدراسة عبلقة ارتباط قوية بيف

المتغيرات المستقمة وكفاءة المنظمة.

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ،أىميا؛ العمؿ عمى النظر في ترقيات الموظفيف،

أفكار مثيرة ومثمرة لمنيوض بأىداؼ المنظمة ،وكذلؾ
ًا
أف يعتبر
واالستخداـ السميـ لمموارد يمكف ْ
العمؿ عمى تفويض الصبلحيات والبعد عف تركيز السمطة واعطاء الموظفيف مزيدًا مف السمطة.
 .17دراسة ( )2014 ،Chua et al
(The Relationship Between Employee Empowerment, Team Work And
Recognition On Company Performance: An Investigation In
) Malaysian Manufacturing Industry
بعنوان( :العالقة بين تمكين الموظفين ،فريق العمل والعتراف بأداء الشركة :تحقيق في
الصناعة التحويمية الماليزية)
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى عبلقة تمكيف العامميف والعمؿ الجماعي عمى أداء الشركات والذي يتمثؿ
في (مواصمة النمو ،الحصة السوقية ،النجاح والبقاء عمى المستقبؿ القريب) ،واستخدـ الباحثوف

االستبانة كوسيمة لجمع المعمومات مف خبلؿ مسح ( )84شركة تمثؿ مختمؼ الصناعات في
المنطقة الشمالية في ماليزيا ،وقد تكونت عينة الدراسة ( )160مف العامميف في الصناعات

التحويمية في بعض الشركات الماليزية وكانوا مف اإلدارة العميا والمدراء والموظفيف المينييف ،وتـ

إرساؿ ( )160استبانو الكترونية وكاف الرد مف خبلؿ ( )87بنسبة استجابة بمغت (.)%54.4
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وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا أف مستوى تمكيف الموظفيف كاف متوسطا
وبوزف نسبي ( ،)%72.0وظير بعد التنفيذ وصنع القرار بدرجة مرتفعة بوزف نسبي (،)%77.8
ووجود تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية لتمكيف الموظفيف عمى األداء مف خبلؿ تحسيف األداء

المالي ،وزيادة الحصة السوقية ،ورضاء العمبلء ،ووجود تأثير إيجابي لمعمؿ الجماعي عمى أداء

الشركات الماليزية.

وقد توصمت الدارسة إلى مجموعة من التوصيات أىميا ضرورة أف تنظر جميع الشركات

الصناعية بشكؿ جدي إلى تمكيف الموظفيف والعمؿ الجماعي كجانب ميـ لمبقاء عمى قيد الحياة في

األعماؿ التجارية.

 .18د ارسة ()2014 ،Lan and Chong
between

(The mediating role of psychological empowerment
)transformational leadership and employee work attitudes

بعنوان( :التمكين النفسي كدور وسيط بين القيادة التحويمية واتجاىات الموظف لمعمل).
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أبعاد القيادة التحويمية عمى التمكيف النفسي واتجاىات الموظفيف لمعمؿ،
كما ىدفت أيضًا إلى دراسة التمكيف النفسي كعامؿ وسيط بيف القيادة التحويمية واتجاىات الموظفيف

لمعمؿ ،استيدفت الدراسة مستويات اإلدارة العميا لمشركات العاممة في الصيف ،واستخدمت االستبانة
كأداة لجمع البيانات ،حيث تـ توزيع االستبانة بالمغتيف اإلنجميزية والصينية وتـ استخداـ أسموب

المني

الوصفي التحميمي وتـ استخداـ االستبانة كأداة دراسة لجمع البيانات ،حيث تكوف عينة

الدراسة مف ( )1000فرداً وتـ استرجاع ( )274استبانة صالحة ،وتـ استخداـ العديد مف األساليب

اإلحصائية لموصوؿ إلى النتائ .

أف درجة التمكيف النفسي عمى القيادة
وقد توصمت الدارسة إلى مجموعة من النتائج ،أىميا؛ ٌ
أف
التحويمية واتجاىات الموظؼ لمعمؿ كانت بدرجة أقؿ مف المتوسطة بوزف نسبي ( )%68.6و ٌ

أف التمكيف النفسي يرتبط مع اتجاىات
القيادة التحويمية ترتبط إلى حد كبير بالتمكيف النفسي ،و ٌ
أف التمكيف النفسي وسيط جزئي في العبلقة بيف القيادة التحويمية
الموظؼ لمعمؿ إلى حد كبير ،و ٌ
واتجاىات الموظفيف لمعمؿ ،و ٌأنو ال توجد عبلقة بيف جميع أبعاد القيادة التحويمية والتمكيف النفسي،
وال توجد عبلقة بيف جميع أبعاد التمكيف النفسي واتجاىات الموظفيف لمعمؿ.

أف تعزز
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ،أىميا؛ ٌ
بأنو ينبغي عمى المنظمات ْ
ميارات القيادة اإلدارية العميا وذلؾ بتنمية الميارات اإلدارية واإلبداعية لدى العامميف واثارة دافعية

العامميف نحو األداء األفضؿ وتحفيزىـ لمتقدـ والتطوير.
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ثانياً :الدراسات السابقة المتعمقة بالمتغير التابع (األداء المؤسسي)

 الدراسات الفمسطينية:
 .19دراسة (أبو سمرة)2018،
بعنوان :الدور الوسيط ألخالقيات العمل في العالقة بين جودة الحياة الوظيفية واألداء المؤسسي
"دراسة تطبيقية عمى المنظمات غير الحكومية".
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى الدور الوسيط ألخبلقيات العمؿ في العبلقة بيف جودة الحياة الوظيفية

واألداء المؤسسي في المنظمات غير الحكومية ،وقد استخدـ الباحث المني الوصفي التحميمي،
واالستبانة كأداة لجمع البيانات .وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في المنظمات غير

الحكومية في قطاع غزة ،والتي بمد عدد موظفييا ( )25موظفًا فأكثر ،وتزيد ميزانيتيا عف مميوف

فإف عدد المنظمات التي
شيكؿ في عاـ 2016ـ ،وعمرىا الزمني ( )10سنوات فأكثر ،وبالتالي ٌ
تمثؿ مجتمع الدراسة ىو ( )53منظمة وبمد عدد العامميف فييا ( ،)4986حيث بمد حجـ العينة
( )357مفردة ،وتـ استرداد ( )274استبانة صالحة لمتحميؿ بنسبة (.)%76.75
وقد خمصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،كان أبرزىا ،األداء المؤسسي كانت درجة الموافقة فيو
كبيرة بوزف نسبي ( ،)%74.15تمعب أخبلقيات العمؿ دو ًار وسيطًا في العبلقة بيف جودة الحياة

الوظيفية واألداء المؤسسي في المنظمات غير الحكومية وبمد معامؿ دور الوسيط غير المباشر

( .)0.332توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لمستوى األداء المؤسسي تغزى لممتغيرات الشخصية
(الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة) بينما ال توجد فروؽ لمتغير (العمر،المسمى الوظيفي).

وقد قدمت الدراسة توصيات عدة كان من أىميا ،ربط األجور والمكافآت بكفاءة األداء مف خبلؿ

التقارير الدورية ألداء العامميف ،ومكافأة العامميف الممتزميف بالموائح والقوانيف ،وذوي السموؾ

األخبلقي السميـ ،عقد لقاءات وندوات مع العامميف لتعزيز شعورىـ باالستقرار في المنظمة ،اعتماد
أنظمة تقييـ لؤلداء بمينية قائمة عمى أساس المكافأة والتطوير ،تساىـ في تحقيؽ الرضا لدى

الموظفيف مف خبلؿ مبدأ الثواب والعقاب.
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 .20دراسة (عبد اليادي)2017،
بعنوان" :رأس المال الفكري ودوره في جودة األداء المؤسسي– دراسة تطبيقية عمى برنامج
التربية والتعميم بوكالة غوث وتشغيل الالجئين  UNRWAفي قطاع غزة".
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى رأس الماؿ الفكري ودوره في جودة األداء المؤسسي في برنام التربية
والتعميـ بوكالة غوث وتشغيؿ البلجئيف في قطاع غزة  ،واعتمدت الدراسة عمى المني الوصفي

التحميمي ،وتـ استخداـ أسموب الحصر الشامؿ لمجتمع الدراسة والذي بمد ( )268مدي اًر،

واستخدمت االستبانة في جمع البيانات األولية كأداة لمدراسة ،وقد تـ توزيعيا عمى جميع أفراد

مجتمع الدراسة ،وتـ استرداد ( )249استبانة ،بنسبة ( )%93مف االستبانات الموزعة .وقد توصمت
الدراسة إلى العديد من النتائج ،مف أىميا ،توافر معايير جودة األداء المؤسسي في البرنام بمد
درجة كبيرة ،فيما أظيرت أيضاً وجود عبلقة ارتباطية قوية موجبة بيف مكونات رأس الماؿ الفكري
وجودة األداء المؤسسي في برنام

التربية والتعميـ في األونروا في قطاع غزة ،جودة األداء

المؤسسي في البرنام تتأثر بصورة جوىرية وذات داللة إحصائية بكؿ مف المتغيرات (رأس الماؿ

الييكمي ،رأس الماؿ البشري ،رأس الماؿ العبلقاتي) ،وكان من أىم التوصيات تبني فمسفة الجودة

والتميز المؤسسي ،مف خبلؿ تطبيؽ نماذج الجودة والتميز المحمية أو اإلقميمية أو العالمية،

واالستعانة بمف ليـ خبرة وتجارب عممية ناجحة ،مع مراعاة اإلمكانيات المادية والبشرية وآليات

التطبيؽ ،وذلؾ لتعزيز القدرة عمى المنافسة والحصوؿ عمى شيادات وجوائز التميز.
 .21دراسة (الغنام)2017،

بعنوان" :أبعاد المنظمة األخالقية ودورىا في تحسين جودة األداء المؤسسي في المستشفيات

الفمسطينية".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أبعاد المنظمة األخبلقية ودورىا في تحسيف جودة األداء المؤسسي في
المستشفيات الفمسطينية ،وقد استخدـ الباحث المني

الوصفي التحميمي ،واالستبانة كأداة لجمع

البيانات .وتكوف مجتمع الدارسة مف العامميف في كؿ مف مستشفى غزة األوروبي ومستشفى ناصر
الطبي والبالد عددىـ ( ،)1082والعينة طبقية عشوائية لجميع المستويات الوظيفية في المستشفيات
قيد الدراسة ،حيث بمد حجـ العينة ( )284مفردة ،وتـ استرداد ( )265استبانة صالحة لمتحميؿ

أف مستوى جودة األداء المؤسسي في المستشفيات
بنسبة ( ،)%93وقد بينت نتائج الدراسة ٌ
الفمسطينية في محافظات غزة مرتفع حيث اتضح ذلؾ مف خبلؿ حصولو عمى وزف نسبي
( ،)%76.67وأظيرت النتائ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α≤0.05
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بيف أبعاد المنظمة األخبلقية لدى العامميف في المستشفيات الفمسطينية وتحسف

جودة األداء

المؤسسي ،وأظيرت أيضاً وجود عبلقة ارتباطية طردية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α≤0.05بيف الممارسات األخبلقية واألداء المؤسسي،

وقد أوصت الدراسة في ضوء نتائجيا بضرورة التزاـ المديريف بالممارسات األخبلقية واالرتقاء
بمستوى ممارستيـ لمقيادة األخبلقية ،مف خبلؿ تشجيعيـ ليذا االلتزاـ مف قبؿ العامميف مف خبلؿ

تقديـ المحفزات المادية والمعنوية.

 .22دراسة (أبو سمرة)2017،
بعنوان :دور الخصائص الريادية في تحسين مستوى األداء المؤسسي "دراسة تطبيقية عمى

الجامعات الفمسطينية الخاصة".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دور الخصائص الريادية في تحسيف مستوى األداء المؤسسي في

الجامعات الفمسطينية الخاصة العاممة في قطاع غزة ،وقد استخدـ الباحث المني

الوصفي

التحميمي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكوف مجتمع الدراسة مف العامميف اإلدارييف
واألكاديمييف في الجامعات الفمسطينية الخاصة في قطاع غزة البالد عددىـ ( ،)259والعينة طبقية

عشوائية لجميع المستويات الوظيفية في الجامعات قيد الدراسة ،حيث بمد حجـ العينة ()155
مفردة .وتـ استرداد ( )131استبانة صالحة لمتحميؿ بنسبة ( ،)%85وقد توصمت الدراسة إلى

أف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات الفمسطينية الخاصة في قطاع غزة مرتفع،
نتائج أىميا؛ ٌ
حيث اتضح ذلؾ مف خبلؿ حصولو عمى وزف نسبي ( ،)%69.9وأظيرت أيضا وجود عبلقة ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف الخصائص الريادية لدى العامميف في الجامعات

الفمسطينية الخاصة وتحسيف مستوى األداء المؤسسي ،وأظيرت وجود أثر ذي داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α≤0.05بيف الخصائص الريادية مجتمعة معا لدى العامميف في الجامعات

الخاصة وتحسيف مستوى األداء المؤسسي ،فيما أوصى الباحث بضرورة دعـ المبادرات المتعمقة
ب الريادة ومنح العامميف في الجامعات الخاصة مساحة مف الحرية واالستقبللية في عمميـ مف خبلؿ
توفير بيئة عمؿ تفجر الطاقات وتخمؽ روح اإلبداع ،وتولد األفكار التي تساىـ في تطوير الخدمات

أو افتتاح كميات جديدة أو توسيع تخصصات الكميات القائمة ،والعمؿ عمى دعـ أنشطة البحث
والتطوير مف أجؿ االرتقاء بأداء الجامعات الفمسطينية الخاصة ،وعقد ورش عمؿ لبحث سبؿ تطور

األداء.
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 .23دراسة (ادغيش)2016،

بعنوان( :مدى إمكانية تطبيق بطاقة األداء المتوازن لتقييم أداء شبكة األقصى اإلعالمية).
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدى إمكانية تطبيؽ بطاقة األداء المتوازف لتقييـ أداء شبكة األقصى
الستطبلع آراء عينة الدراسة (شاغمي الوظائؼ اإلشرافية) والتي بمد عددىا ( )65موظفًا ،وقد
استخدمت الدراسة المني الوصفي التحميمي إلثبات فرضيات الدراسة والوصوؿ إلى النتائ  ،وقد

أظيرت النتائج؛ ٌأنو وبصورة إجمالية تتوافر مقومات تطبيؽ أبعاد بطاقة األداء المتوازف الخمسة:

(البعد الماليُ ،بعد العمبلءُ ،بعد العمميات الداخميةُ ،بعد النمو والتعمـ ،والُبعد االجتماعي) كأداة
ُ
لتقييـ أداء شبكة األقصى اإلعبلمية بدرجة مرتفعة ،حيث بمد المتوسط الحسابي النسبي ()%72.3

والذي يدلؿ عمى أف ىناؾ إمكانية كبيرة لتطبيؽ ىذه المنيجية في شبكة األقصى اإلعبلمية ،وذلؾ
مف أجؿ النيوض بيا عمى المستوى التنظيمي اإلداري والمالي وغيرىا مف الجوانب وكأداة مف

أدوات اإلدارة االستراتيجية وبينت النتائ أف توفر ىذه المقومات في الشبكة يتفاوت بنسب بسيطة

حيث بينت أف مقومات تطبيؽ البعد االجتماعي تتوافر بنسبة ( )%78.6ومقومات تطبيؽ بعد

العمبلء تتوافر بنسبة تزيد عف ( )%70أي ( )%75.8ومقومات تطبيؽ البعد المالي تتوافر بنسبة

( )%70.01ومقومات تطبيؽ بعد العمميات الداخمية تتوافر بنسبة ال تزيد عف ( )%70أي
( )%68.4ومقومات تطبيؽ بعد التعمـ والنمو تتوافر بنسبة ال تزيد عف ( )%70أي ()%66.9

بالتالي جاء البعد االجتماعي في المرتبة األولى يميو بعد العمبلء والبعد المالي عمى التوالي وبينت
الدراسة أيضا أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط استجابات المبحوثيف حوؿ مدى

توافر مقومات أبعاد بطاقة األداء المتوازف كأداة لتقييـ أداء شبكة األقصى اإلعبلمية تعزى
لممتغيرات الديم غرافية باستثناء مقومات بعد العمبلء وبعد التعمـ والنمو كاف ىناؾ فروؽ تعزى

لمتغير مكاف العمؿ وكانت لصالح العمؿ في فضائية األقصى ،وقد أوصت الدراسة بأف تسعى إدارة
الشبكة إلى دعـ وتبني تطبيؽ بطاقة قياس األداء المتوازف باعتبارىا نظاـ متكامؿ وشامؿ لئلدارة
االستراتيجية مع تييئة الظروؼ البلزمة لتفعيؿ عممية تطبيقيا وكذلؾ العمؿ عمى استقطاب كوادر

بشرية ومينية قادرة عمى تطبيؽ ىذه المنيجية في قياس األداء ،وأيضًا العمؿ عمى نشر ثقافة تقييـ

األداء الكمي بيف موظفي شبكة األقصى مف خبلؿ تقديـ دورات تدريبية تشمؿ زيادة الوعي بأىمية

تطبيؽ ىذا األسموب ،والعمؿ عمى تطوير آليات التعرؼ إلى آراء الجميور في أداء الشبكة وتحميؿ

ودراسة رغباتيـ وتطمعاتيـ كافة.
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 .24دراسة (مبارك)2016،
بعنوان( :الرقابة الستراتيجية وعالقتيا برفع أداء مؤسسات التمويل األصغر)

"دارسة ميدانية في محافظات قطاع غزة".
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى الرقابة االستراتيجية وعبلقتيا برفع أداء مؤسسات التمويؿ األصغر في

محافظات قطاع غزة ،فقد اعتمد الباحث عمى المني الوصفي التحميمي وتـ تصميـ االستبانة أداة

لمدراسة مستخدماً أسموب المسح الشامؿ نظ اًر لصغر حجـ المجتمع وقد تمثؿ مجتمع الدارسة مف

جميع العامميف والمتمثميف في أعضاء (مجمس اإلدارة ،المديريف التنفيذييف ،مديري الفروع ،وموظفي

اإلقراض) في مؤسسات التمويؿ األصغر في قطاع غزة وقد بمد مجتمع الدراسة ( )112مفردة ،وتـ
توزيع ( ) 112استبانة عمى جميع مفردات مجتمع الدراسة وقد تـ استردادىا جميعا بنسبة استرداد
( ،)%100وقد توصمت الدراسة إلى نتائج عدة ،مف أىميا؛ وجود عبلقة طردية ضعيفة بيف ٍ
كؿ
مف (المعايير االستراتيجية ،قياس األداء الفعمي) وبيف أداء مؤسسات التمويؿ األصغر في قطاع

غزة ،وأظيرت النتائ

وجود عبلقة طردية متوسطة بيف كبل مف (التقييـ االستراتيجي ،أساليب

الرقابة االستراتيجية ،نظـ المعمومات اإلدارية) وبيف أداء مؤسسات التمويؿ األصغر في قطاع غزة
،وأظيرت أيضا وجود مستوى عاؿ مف األداء المؤسسي لدى مؤسسات التمويؿ األصغر في قطاع

غزة ،فيما أوصى الباحث عمى ضرورة تفعيؿ دور الموظفيف مف قبؿ مؤسسات التمويؿ األصغر في
قطاع غزة لممشاركة في عمميات الرقابة (وضع المعايير ،قياس األداء .التقييـ االستراتيجي) مف

خبلؿ عقد اجتماعات ومناقشات دورية ،بتبني وتطوير استراتيجيات مف قبؿ المؤسسات مف أجؿ
االستغبلؿ األمثؿ لمموارد المالية والبشرية المتاحة لتطوير أداء العمؿ.

 الدراسات العربية:
 .25دراسة ()2017،Dodokh
The Impact of Social Media Usage on Organizational Performance :
A Field Study on Dead Sea Products Companies in Jordan
بعنوان( :أثر استخدام وسائل التواصل الجتماعي عمى األداء المنظمي :دراسة ميدانية عمى
شركات منتجات البحر الميت في األردن).

ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف أثر استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي عمى األداء المنظمي في
شركات منتجات البحر الميت في األردف ،تـ جمع استبانات مف المديريف والمشرفيف في عشريف
شركة لمنتجات البحر الميت في األردف لمحصوؿ عمى البيانات البلزمة لمتحميؿ ،حيث تـ جمع
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( )169استبانة صالحة لمتحميؿ التي تـ جمعيا مف المديريف والمشرفيف العامميف بالشركات وتـ
تطوير االستبانة وتحكيميا مف خبلؿ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف األكاديمييف ،حيث
أظيرت نتائ

الدراسة عمى وجود أثر إيجابي ذو داللة إحصائية في استخداـ وسائؿ التواصؿ

االجتماعي عمى األداء المنظمي في شركات منتجات البحر الميت في األردف مف حيث التكيؼ

السريع والوقت إلى السوؽ وخفض التكاليؼ والرضا واالبتكار ،كما تبيف أف معظـ شركات منتجات

البحر الميت في األردف ىي شركات ذات مسئولية محدودة ،في حيف أف أقميا شركات مساىمة

عامة ،ومعظميا تعتبر شركات متوسطة الحجـ ،كما أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ استخداـ عالي
لوسائؿ التواصؿ االجتماعي بيف الشركات ذات المسئولية المحدودة وخاصة الشركات الصغيرة

والجديدة نسبيًا ،إضافة إلى ذلؾ أشارت النتائ إلى قمة استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي في
الشركات المساىمة العامة وخاصة الشركات الكبيرة والقديمة ،وبناء عمى ذلؾ فإف تنفيذ استخداـ

وسائؿ التواصؿ االجتماعي ال يقتصر عمى موظفي قسـ التسويؽ وانما يشمؿ أيضا جميع أقساـ

وعناصر الشركة والموظفيف واإلدارييف .كما وأوصت الدراسة بمواصمة إشراؾ العمبلء مف خبلؿ
منصات التواصؿ االجتماعي في تصميـ منتجات الشركة مما سيؤثر بشكؿ إيجابي عمى التكامؿ
مع العمبلء ،كما ينصح بالتركيز عمى تعزيز مرونة شركات منتجات البحر الميت مف خبلؿ

االنفتاح في منصات وسائؿ التواصؿ االجتماعي عمى األفكار واألفكار الجديدة.
 .26دراسة (الرواد وآخرون)2016،

بعنوان( :أثر القيادة التحويمية عمى األداء التنظيمي من منظور الدور الوسيط لممسؤولية

الجتماعية لمشركات -نموذج المعادلة الييكمية).

ىدفت الدراسة إلى اختبار العبلقات بيف القيادة التحويمية واألداء التنظيمي والمسئولية االجتماعية
لمشركات ،وتمثمت عينة الدراسة باستبانة بمد عددىا ( )217تـ توزيعيا عمى الموظفيف في شركات

صناعة األدوية باألردف وتـ تحميؿ البيانات باستخداـ نموذج المعادلة الييكمية ،وكان من أىم

أف القيادة التحويمية ليس ليا تأثير إيجابي عمى األداء التنظيمي ،باإلضافة ألف القيادة
النتائج؛ ٌ
التحويمية ليس ليا تأثير إيجابي عمى المسؤولية االجتماعية لمشركات ،وكذلؾ المسئولية االجتماعية
لمشركات ليس ليا تأثير إيجابي عمى األداء التنظيمي ،وقد أوصت الدراسة باستخداـ نتائجيا مف
قبؿ الباحثيف لزيادة فيـ العبلقات بيف متغيراتيا ،واستخداميا مف قبؿ المدراء كأساس لتحسيف األداء

التنظيمي.
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 .27دراسة (إبراىيم)2015،

بعنوان( :دور السموك التنظيمي في أداء منظمات األعمال :بيئة المنظمات الداخمية كمتغير
معدل) "دراسة عمى عينة من البنوك التجارية في ولية الخرطوم".
ىدفت الدراسة إلى معﺭفة ﺩًﺭ ﺍلسمًﻙ ﺍلتنﻅيمي في ﺃﺩﺍء منﻅماﺕ ﺍألعماؿ ًتحﺩيﺩ دور السموؾ
التنظيمي في أداء ىذه المنظمات ًلتحقيﻕ ىﺫﺍ ﺍليﺩﻑ ﺍختيﺭﺕ ثبلثة مصاﺭﻑ تجاﺭية ،كعينة
ممثمة لمقطاع المصرفي السوداني ،استخدـ الدارس اإلستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات األولية مف

عينة عشوائية طبقية بمد حجميا ( )220مفردة مف مجتمع الدراسة الذي يتكوف مف اإلدارات العميا

والوسطى والدنيا بالمصارؼ المختارة ،تـ استرجاع ( )190استبانة ،ولقد تـ استخداـ المني

الوصفي التحميمي لمبلءمتو لطبيعة الدراسة ،توصمت الدراسة إلى نتائج عدة ،كاف أىميا ما يمي:
أف ىناؾ أثر إيجابي لمثقافة التنظيمية عمى مستوى كفاءة أداء المصارؼ،
وأظيرت الدراسة ٌ
وأظيرت أيضاً أف ىناؾ أثر سمبي لضغوط العمؿ والصراع التنظيمي عمى مستوى كفاءة األداء
بالمصارؼ  ،كما أشارت النتائ

بأف فعالية األداء بالمصارؼ المبحوثة تتأثر بالثقافة التنظيمية

وضغوط العمؿ والصراع التنظيمي وبيئة المنظمة الداخمية ،وأوضحت الدراسة أف جودة األداء

وااللتزاـ التنظيمي لمعامميف بالمصارؼ يتأثراف سمباً بضغوط العمؿ والصراع التنظيمي وكذلؾ بينت

ن تائ الدراسة أف بعض أبعاد بيئة المنظمة الداخمية تعدؿ العبلقة بيف السموؾ التنظيمي واألداء

بالمصارؼ التجارية وبعضيا ال يعدؿ العبلقة  ،وعمى ضوء ىذه النتائ التي توصمت إلييا الدراسة
تـ وضع عدد مف التوصيات كاف أىميا ضرورة اىتماـ المسئوليف في المصارؼ بعناصر السموؾ

التنظيمي ،كما أوصت الدراسة بضرورة رفع دافعية الموظفيف عف طريؽ الحوافز المادية والمعنوية
مع التأكيد عمى ربط الحوافز بشكؿ مباشر مع نتائ األعماؿ (إيجاباً أو سمباً) وأوصت الدراسة

أيضا بضرورة العمؿ عمى خفض مستوى الضغوط التي يتعرض ليا العامموف بالمصارؼ أثناء

أدائيـ لواجباتيـ اليومية ،كما أوصت باالىتماـ بتصميـ اليياكؿ التنظيمية التي تعتمد عمى األسس
العممية والعممية وعمؿ لوائح تنظيمية تحدد المياـ والصبلحيات لمختمؼ التقسيمات.

 .28دراسة (عيسى)2014،
بعنوان( :دور عمميات إدارة المعرفة في تحسين األداء المؤسسي) "دراسة عمى عينة من أعضاء
الييئة التعميمية في جامعة دمشق".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دور عمميات إدارة المعرفة في تحسيف األداء المؤسسي لدى العامميف في

جامعة دمشؽ ،والتعرؼ إلى داللة الفروؽ في إيجابيات أفراد عينة البحث عمى استبياف إدارة
المعرفة وفؽ متغيرات البحث( :المرتبة األكاديمية ،سنوات الخبرة ،التوصيؼ الوظيفي) ،وقد اعتمد
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ال باحث عمى المني

التحميمي الوصفي ،واستخدمت أداة البحث( :استبياف إدارة المعرفة) حيث

شممت عينة البحث ( )243عضو ىيئة تعميمية في جامعة دمشؽ ،ومن أىم النتائج التي توصؿ
إلييا الباحث ما يمي توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط إجابات أفراد عينة البحث عمى

استبانة إدارة المعرفة وفؽ متغير المرتبة األكاديمية لصالح األفراد الذيف يمتمكوف رتبة أكاديمية
(أستاذ جامعي) وأظيرت أيضا إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط إجابات أفراد عينة

البحث عمى استبانة إدارة المعرفة وفؽ متغير سنوات الخبرة لصالح األفراد الذيف لدييـ سنوات

خبرة(21سنة فأكثر) وفي ضوء النتائج التي توصل إلييا الباحث أوصى بضرورة أخذ األبعاد

الثبلثية الرئيسة لممعرفة ،وىي :العتاد ،والبرمجيات ،والموارد المعرفية ،باإلضافة إلى العنصر األىـ
في ىذه المنظومة المتكاممة ،والذي يعتبر المعادؿ الموضوعي لموارد النظاـ المادية وىو اإلنساف
مولد المعرفة وصانعيا.

 .29دراسة (أبو عميم)2014،

بعنوان( :أثر التمكين اإلداري في األداء التنظيمي في المستشفيات الخاصة في عمان)
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر التمكيف اإلداري في األداء التنظيمي في المستشفيات الخاصة في

عماف  ،استخدـ الباحث المني الوصفي التحميمي السببي وتـ اختيار عينة الدراسة مف فئة شاغمي

الوظائؼ اإلشرافية بواقع ( )250فردًا مف فئة (مدير ،نائب مدير ،رئيس قسـ ،مشرؼ) واستخدمت
االستبانة لجمع البيانات مف أفراد العينة ،إذ تـ توزيع ( )250استبانة استرد منيا ( )200استبانة،
واستبعد منيا ( )29استبانة ،وعدت ( )171استبانة صالحة لمتحميؿ ،وبعد إجراء عممية التحميل

اإلحصائي أظيرت النتائج وجود عبلقة تشابكية خطية بيف متغيرات التمكيف اإلداري (التدريب،
إعطاء المعمومات المطموبة ،تفويض السمطة ،المشاركة ومتغيرات األداء التنظيمي (خدمة الزبائف،

والء الزبائف) تحت مستوى معنوية ( ،)0.05 ≤ αوأظيرت أيضًا إلى وجود أثر ذي داللة معنوية
لمتغيرات التمكيف اإلداري عمى متغير األداء التنظيمي ،وقد أوصى الباحث بزيادة االىتماـ بعممية
التمكيف اإلداري بأبعاده لما لذلؾ مف دور بارز في تحسيف مستوى األداء التنظيمي لدى العامميف
في منظمات األعماؿ بشكؿ عاـ والمستشفيات الخاصة بشكؿ خاص كعينة ممثمة لمدراسة بما يعود

بالفائدة عمى ىذه المنظمات باستقطاب عدد أكبر مف المراجعيف وزيادة والئيـ لممستشفى وكذلؾ
االىتماـ بتطوير مقدرات العامميف وتدريبيـ وفقا لبرام

عممية مدروسة تيدؼ لتنمية قدراتيـ

وتحسيف مستوى أدائيـ وىذا يتطمب إقامة برام تدريبية قصيرة ومتوسطة المدى لتدريب الموظفيف

وتشجيعيـ ودعميـ لبلستمرار في التعميـ في المجاالت كافة المتعمقة بعمميـ مع ضرورة إتاحة

المجاؿ لتطبيؽ الميارات المكتسبة مف التدريب.
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 .30دراسة (رواي)2013،
بعنوان( :دور تسيير الموارد البشرية في تحسين األداء التنظيمي لممؤسسات الصغيرة
والمتوسطة).
استيدفت الدراسة التعرؼ إلى مدى فعالية دور المورد البشري عمى األداء التنظيمي ،كما تـ إسقاط
مضاميف الجانب النظري عمى مؤسسة مومف إلنتاج الدقيؽ بورقمة ولتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدمت

الباحثة أدوات عدة منيا؛ المقابمة الشخصية ،وتوزيع استمارة استبياف داخؿ المؤسسة ،وعميو فإف
تناوؿ ىذا الموضوع يأتي في سياؽ التأكيد عمى أىمية األداء التنظيمي لمموارد البشرية في دفع

التنمية والتطور وذلؾ مف خبلؿ التركيز عمى ميارات التفكير االبتكاري ،الرضا الوظيفي ،والتحفيز
والتدريب ،مف خبلؿ ىذا حاولت الدراسة تقديـ مختمؼ أىمية تسيير الموارد البشرية وركزت عمى
التدريب والتحفيز في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورىا في تحقيؽ األداء التنظيمي ،وفي

الختاـ أوصت الباحثة بالتسيير الفعاؿ لمموارد البشرية؛ لما لو مف دور في تحسيف األداء التنظيمي

لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وبعد إجراء عممية التحميل اإلحصائي أظيرت النتائج لوجود
شفافية في توظيؼ العامميف في المؤسسة ،كما أثبتت بأف تدريب العامميف في المؤسسة يزيد
مف إنتاجية المتدرب ويساعده في حؿ المشاكؿ التي تواجيو في العمؿ وتحسف مف أدائو،

ألف العامؿ الجديد يواجو مشاكؿ في العمؿ خاصة في عممية اإلنتاج ،كما أثبتت بأف العامؿ

يوظؼ عمى أساس الكفاءة المينية ،أي أف العامؿ ال يجد صعوبة في التوظيؼ ألف مستواه
التعميمي لف يكوف عائقاً ،كما توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منيا ،يجب

ألن يا أداة لتحسيف أداء العامميف واالرتقاء بالمؤسسة مف
الحرص عمى تنويع عممية التدريب ٌ
خبلؿ تطبيؽ العامميف لممعارؼ والميارات التي اكتسبوىا أثناء التدريب ،ووضع نظاـ رقابة
جيد مف أجؿ انضباط العامميف في العمؿ يؤدي إلى تحسيف أداء المؤسسة.

 .31دراسة (ثوابتة)2011،
بعنوان( :أثر المواءمة الستراتيجية بين عوامل البيئة الداخمية والخارجية عمى أداء البنوك
التجارية في األردن).
ىدفت الدراسة إلى بياف أثر المواءمة االستراتيجية بيف عوامؿ البيئة الداخمية والخارجية عمى أداء

البنوؾ التجارية في األردف ،ولتحقيؽ أىداؼ الدارسة قاـ الباحث بتصميـ استبانة شممت ( )34فقرة

لجمع المعمومات األولية مف عينة الدراسة المكونة مف ( )178مفردة ،وفي ضوء ذلؾ جرى جمع
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وتحميؿ البيانات واختبار الفرضيات ،وبعد إجراء عممية التحميؿ لبيانات الدراسة وفرضياتيا توصمت
الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزىا ،وجود تأثير ذي داللة معنوية لبلضطراب السوقي عمى أداء
البنوؾ التجارية في األردف (الربحية ،الحصة السوقية) عند مستوى داللة ( ،)α≤0.05وجود تأثير
ذي داللة معنوية لشدة التنافس عمى أداء البنوؾ التجارية في األردف (الربحية ،الحصة

السوقية)،عند مستوى داللة ( ،)α≤0.05وقد أوصت الدراسة بالسعي نحو حالة مواءمة بيف

متغيرات البيئة الخارجية والداخمية كونيا الوسيمة األساسية في تحقيؽ األداء الكفوء والفعاؿ لمبنوؾ،
واجراء بحوث حوؿ المواءمة بيف البيئتيف الخارجية والداخمية وأثرىما في تحقيؽ الميزة التنافسية.
 .32دراسة (الفايز)2011،
بعنوان( :استخدام مدخل التقييم اإلستراتيجي لقياس األداء :باستخدام بطاقة التقييم المتوازن)
"دراسة تطبيقية في وزارة الداخمية/األردن".
ىدفت الدراسة إلى استخداـ مدخؿ التقييـ االستراتيجي لقياس األداء باستخداـ بطاقة التقييـ المتوازف
بو ازرة الداخمية األردنية  ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بتصميـ استبانة شممت ( )90فقرة
لجمع المعمومات األولية مف مجتمع الدارسة البالد عددىـ ( )75وتـ توزيع ( )75استبانة وتكونت

عينة الدارسة المكونة مف ( )59مفردة وفي ضوء ذلؾ جرى جمع وتحميؿ البيانات واختبار
الفرضيات باستخداـ الحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية  .SPSSوتـ استخداـ العديد مف

األساليب اإلحصائية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،ومنيا تحميؿ االنحدار البسيط والمتعدد ومعامؿ ارتباط

بيرسوف والتحميؿ العاممي وبعد إجراء عممية التحميؿ لبيانات الدراسة وفرضياتيا توصمت الدراسة إلى
عدد مف النتائ

أبرزىا وجود أثر ذي داللة معنوية لمواقع التنظيمي (الييكؿ التنظيمي ،الثقافة

المؤسسية ،الفريؽ التنفيذي ،المناخ التنظيمي) في تحسيف مستوى أداء و ازرة الداخمية األردنية عند

مستوى داللة ( ،)α≤0.05وأظيرت النتائج وجود أثر ذي داللة معنوية لمموارد المتاحة (اإلمكانات
البشرية ،االتصاؿ والتواصؿ ،الموارد التكنولوجية ،اإلمكانات المشتركة لئلدارات المختمفة) في

تحسيف مستوى أداء و ازرة الداخمية األردنية عند مستوى داللة ( ،)α≤0.05وأظيرت أيضا وجود

أثر ذي داللة معنوية لئلمكانات المعرفية (معرفة المتعامميف ،معرفة قطاع األعماؿ ،المعرفة

المالية) في تحسيف مستوى أداء و ازرة الداخمية األردنية عند مستوى داللة ( )α≤0.05ووجود أثر
ذي د اللة معنوية لممعرفة التخطيطية (التخطيط المؤسسي ،اإلستراتيجية الحالية ،نظاـ التخطيط،

الخطة الحالية) في تحسيف مستوى أداء و ازرة الداخمية األردنية عند مستوى داللة (،)α≤0.05
نسبة التفسير اإلجمالي لعوامؿ مستوى أداء و ازرة الداخمية األردنية بمغت ( )%100وقد تراوحت فيو
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معدالت التحميؿ بيف أدنى درجة ( )0.109لئلمكانات التكنولوجية وأعمى درجة ()3.360

لمتخطيط المؤسسي ،وقد أوصى الباحث بالعمؿ عمى تحسيف وتطوير إجراءات العمؿ في الو ازرة بما

يحفز األفراد العامميف عمى إنجاز أعماليـ بفاعمية ،ويسمح بممارسة مختمؼ األنماط اإلدارية
المعاصرة ،وتعزيز عممية المشاركة في اتخاذ القرار بما يعكس مفيوـ التمكيف في و ازرة الداخمية.

 الدراسات األجنبية:
 .33دراسة ()2016،Hussein and others
Learning Organization Culture, Organizational Performance and
Organizational Innovativeness in a Public Institution of Higher
Education in Malaysia: A Preliminary Study
بعنوان ( :ثقافة المنظمة المتعممة ،األداء التنظيمي والبتكار المؤسسي في المؤسسة العامة
لمتعميم العالي في ماليزيا :دراسة أولية).
ىدفت الدراسة إلى الوصوؿ لنظرة ثاقبة في تحقيؽ األداء التنظيمي واالبتكار مف منظور ثقافة
المنظمة المتعممة .وخصوصًا اختبار مستوى ثقافة المنظمة المتعممة وعبلقتيا مع األداء التنظيمي
واالبتكار بيف األكاديمييف في مؤسسة التعميـ العالي في ماليزيا .ومعرفة العبلقة بيف المنظمة

المتعممة واألداء التنظيمي ،ومعرفة العبلقة بيف المنظمة المتعممة واالبتكار التنظيمي.

وقد تـ الحصوؿ عمى البيانات مف ( )40أكاديمياً مف مؤسسة التعميـ العالي في منصب محاضر.

أف التعميـ المستمر صاحب أعمى عبلقة مع األداء التنظيمي ،في حيف وجد أف التعاوف
وقد وجد ٌ
وتعمـ الفريؽ لتكوف مرتبطة إلى حد كبير مع االبتكار المؤسسي ،وقد توصمت الدراسة لنتائج أىميا
أف تحميؿ االرتباط بيف المتغيرات يشير إلى أف جميع أبعاد ثقافة المنظمة المتعممة ترتبط ارتباطاً

وثيقاً بكؿ مف األداء التنظيمي واالبتكار .وىذا يدؿ أيضا عمى أف جميع أبعاد المنظمة المتعممة
عمى نفس القدر مف األىمية بالنسبة لؤلداء التنظيمي .وقد وجد أف التعميـ المستمر يرتبط ارتباطا

وثيقا بالتنظيـ األداء ،تمييا التعاوف والتعمـ كفريؽ ،كما تظير نتائ الدراسة أف التعاوف والتعمـ

الجماعي يساىماف مساىمة ميمة في تحقيؽ أداء أفضؿ ،وقد أوصت الدراسة بتبني ثقافة المنظمة
المتعممة كأمر حيوي لضماف تحقيؽ األداء العالي واالبتكار .وأيضا استخداـ األدلة التجريبية مف
خبلؿ دم ثقافة المنظمة المتعممة مع األداء واالبتكار التنظيمي لما لذلؾ مف أىمية في تحقيؽ

ألف تكوف متطورة في المستقبؿ.
تطمعات األمة ْ
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 .34دراسة ( )2015،Hatian and Irawan
(The Analysis of Organization Performance using Balanced
)Scorecard at PT.Bank JabarBanten
-

بعنوان( :تحميل األداء التنظيمي باستخدام بطاقة األداء المتوازن في بنك جابربانتن في
أندونيسيا).
ىدفت الدراسة إلى قياس األداء الكمي باستخداـ بطاقة األداء المتوازف والتي لدييا أربعة أبعاد لقياس

أداء في بنؾ جابربانتف في أندونيسيا ،حيث استخدـ في البحث المني االستكشافي والذي جمع
مزي مف البيانات الوصفية والكمية تبعيا بالتحميؿ اإلحصائي لموصوؿ إلى نتائ الدراسة ،حيث تـ

في ىذا البحث تحميؿ األداء لبنؾ جابربانتف في أندونيسيا وذلؾ بفحص مدى تطبيقو لؤلبعاد األربعة

وبعد العمميات
وبعد العمبلء ُ
البعد المالي ُ
لبطاقة األداء المتوازف ،حيث كانت األبعاد األربعة ىي ُ
وبعد التعمـ والنمو ،حيث تـ جمع البيانات األولية البلزمة لقياس رضا العمبلء في ُبعد
الداخمية ُ
العمبلء وقياس رضا الموظفيف في ُبعد التعمـ والنمو ،واألبعاد األخرى تـ استخداـ البيانات الثانوية

تكوف مجتمع الدراسة مف العمبلء والموظفيف العامميف في بنؾ جابربانتف في
لقياسيا .حيث ٌ
أندونيسيا ،وتشكمت عينة الدراسة مف ( )100موظفاً يعمموف لدى البنؾ و( )400عميبلً مف عمبلء
البنؾ ،وقد توصمت نتائج الدراسة إلى أف بنؾ جابربانتف يطبؽ بطاقة األداء المتوازف بنسبة
( )%82.45والتي صنفت كنسبة أداء جيدة ،كما وأصت الدراسة باعتماد ىذه األداة في المستقبؿ
أف تكوف ىذه النتيجة معيا ار ؿ  .PTبنؾ جبار بانتف إذا حدث بحث مماثؿ.
يمكف ْ
 .35دراسة ()2014،Zameer and others
The Impact of Motivation on the Employees Performance in Beverage
Industry of Pakistan
بعنوان(:أثر التحفيز عمى األداء الوظيفي في مجال صناعة المشروبات الغازية في باكستان).
ىدفت الدراسة الكشؼ عف أثر التحفيز عمى أداء الموظفيف في صناعة المشروبات في باكستاف،
وقد استخدـ الباحثوف االستبانة كأداة دراسة بحثية ،حيث تكوف مجتمع الدراسة مف العامميف في

صناعة المشروبات في الشركات التالية ( )Gormen Coke and, Pepsiفي الخمس مدف

الرئيسية ( )Faisalabad, Mutan and Layyah, Lahore, Islamabadحيث تـ اختيار
عينة عشوائية تتكوف مف ( )150عامبلً في كؿ مف المدف الخمسة ،ىذا وقد كشفت نتائج الدراسة

أف التحفيز يمعب دو ار ميما في تحسيف أداء العامميف مثؿ (اإلثراء الوظيفي ،األمف الوظيفي،

الراتب معقوؿ ،وغيرىا مف الحوافز اإلضافية) في صناعة المشروبات في باكستاف وسيكوف ىناؾ
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زيادة في الصناعة وتحقيؽ األىداؼ بسيولة ،وكان من أىم توصيات الدراسة ٌأنو يجب عمى اإلدارة
العميا في مصانع المشروبات أف تركز عمى تحفيز العامميف ألف ذلؾ سيؤدي لتحسيف وزيادة أداء

الموظفيف ،ويجب عمى اإلدارة العميا في مصانع المشروبات بناء نظاـ يتضمف حوافز متنوعة بما
في ذلؾ حوافز مادية ومعنوية.
 .36دراسة ( )2014،Irfan and Aitzaz
"?"Do Human Resource Practices Affect Employee Performance
بعنوان( :ىل ممارسات الموارد البشرية تؤثر عمى األداء الوظيفي).

أف ممارسات الموارد البشرية
ىدفت الدراسة إلى اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي لمدراسة ،وىو ىؿ ٌ
المرتبطة بشكؿ مباشر بأبعاد جودة الحياة الوظيفية ،تؤثر في األداء الوظيفي لمعامميف؟ مف خبلؿ
دراسة العبلقة بيف االلتزاـ التنظيمي وتعزيز األداء الوظيفي لمعامميف ،ودراسة العبلقة بيف

التعويضات المقدمة عمى أساس التميز واألداء الوظيفي لمعامميف ،وأيضا دراسة العبلقة بيف

الشفافية في االختيار والتعييف واألداء الوظيفي لمعامميف ،والعبلقة بيف برام

التدريب والتطوير

واألداء الوظيفي لمعامميف ،والعبلقة بيف برام التدريب والتطوير واألداء الوظيفي لمعامميف ،وذلؾ
مف خبلؿ تطبيؽ الدراسة عمى ( )92فرعًا ألكبر ثبلثة بنوؾ في مدينة الىور الباكستانية ،مف

خبلؿ عينة بمد حجميا ( )500موظفاً ،وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود عبلقة ارتباط قوية بيف

االلتزاـ التنظيمي وتعزيز األداء الوظيفي لمعامميف ،ووجود عبلقة ارتباط قوية بيف الشفافية في
توظيؼ واختيار العامميف وتعزيز األداء الوظيفي ليـ ،وأيضا وجود عبلقة ارتباط قوية بيف
التعويضات المقدمة عمى أساس التميز في العمؿ وتعزز األداء الوظيفي ،وعبلقة ارتباط أخرى قوية
بيف برام

التدريب والتطوير وتعزيز األداء الوظيفي لمعامميف ،وقد أوصت الدراسة البنوؾ

أف ُيعزز أداء
الباكستانية لتبني ممارسات الموارد البشرية المذكورة لتعزيز  EPوىذا بدوره ُيمكف ْ
الشركة.
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ثالثاً :التعقيب عمى الدراسات السابقة:
موضوعي التمكيف اإلداري واألداء المؤسسي في
بعد استعراض الدراسات السابقة ،تتضح أىمية
َ
مختمؼ قطاعات األعماؿ والتي منيا الخدمات الطبية العسكرية والتي تمثؿ بيئة تطبيؽ ىذه
الدراسة،وقد استعرض الباحث ( )34دراسة سابقة واىتـ بأف تكوف حديثة قدر المستطاع فكانت
جميعيا خبلؿ الفترة ( ،)2018-2011وقد تناولت مجاليف ،ىما:

 .1التمكين اإلداري :بمد عدد دراسات ىذا المجاؿ ( )17دراسة ،توزعت بيف دراسات فمسطينية
نسبتيا ( ،)%47.0ودراسات عربية نسبتيا ) ،)%29.41ودراسات دولية بمغت نسبتيا
(.)%23.52

 .2األداء المؤسسي :بمد عدد دراسات ىذا المجاؿ ( )17دراسة ،توزعت بيف دراسات فمسطينية
نسبتيا ( ،)%29.41ودراسات عربية نسبتيا ( ،)%41.17ودراسات دولية بمغت نسبتيا

).)%29.41

فيما توزعت الدراسات السابقة بمجالييا (التمكيف اإلداري واألداء المؤسسي) إلى دراسات فمسطينية

نسبتيا ( ،)%38.23وعربية نسبتيا ( ،)%35.29وأجنبية نسبتيا (.)%26.47

رابعاً :أوجو الستفادة من الدراسات السابقة والفجوة البحثية.
مف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة اتضح لمباحث ما يمي:

 .1اتفقت الدراسة الحالية مع أغمب الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التمكيف اإلداري كمتغير
مستقؿ ما عدا دراسة (عبد اليادى( )2017،الغناـ ،)2017،فيما اختمفت مع جزء مف الدراسات

السابقة التي تناولت موضوع التمكيف اإلداري كمتغير مستقؿ فيما تناولتو الدراسة الحالية كمتغير
تابع واتفقت في ذلؾ مع كؿ مف (أبو شمالة( )2016،الممفوح( )2016 ،سالـ.)2016،

 .2اتفقت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في استخداميا المني الوصفي التحميمي مع معظـ

الدراسات.

 .3اتفقت الدراسة مع معظـ الدراسات السابقة في أداة جمع المعمومات ،وىي :االستبانة.

 .4أنو وعمى حد عمـ الباحث ال توجد دراسة فمسطينية ناقشت أثر التمكيف اإلداري في تحسيف

األداء المؤسسي في الخدمات الطبية العسكرية في المحافظات الجنوبية ،فيما كانت دراسة (أبو
عمرة ) 2015،ىي الدراسة الوحيدة التي درست العبلقة بيف مجالي الدراسة الحالية مع اختبلفات

عدة أىميا اختبلؼ طبيعة مكاف التطبيؽ واختبلؼ بيئة التطبيؽ حيث طبقت عمى قطاع الشرطة
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الفمسطينية فيما ستطبؽ الدراسة الحالية عمى المجاؿ الطبي ،وعميو تكوف الدراسة الحالية ىي

األولى التي تتناوؿ المجاؿ الطبي في قطاع غزة عموماً ،لذا ستكوف بداية طيبة لدراسات مستقبمية
في المجاؿ الطبي.

 .5تنوعت الدراسات السابقة في بيئة تطبيقيا بيف مدارس وجامعات وبنوؾ وشركات ومؤسسات
حكومية ،فيما تناولت ىذه الدراسة في بيئة تطبيقيا المجاؿ الصحى ،واتفقت في ذلؾ جزئيًا مع

دراسة (صياـ )2015،والتي طبقت عمى المؤسسات الصحية في قطاع غزة.

الدرسات السابقة:
مدى الستفادة من ا
 .1تبلفي تكرار موضوع البحث سواء مف حيث العنواف أو بيئة ومجاؿ التطبيؽ.
 .2تكوف صورة ذىنية شاممة عف موضوع الدراسة أسيـ في صياغة مشكمة الدراسة وفرضياتيا.
 .3تكويف محصمة معرفية كبيرة عف متغيرات الدراسة التمكيف اإلداري واألداء المؤسسي.

 .4تكويف صورة متكاممة عف إجراءات الدراسة مف حيث المني واألدوات واألساليب اإلحصائية
والمجتمع والعينة.

 .5بناء االستبانة التي تعتمد عمى متغيري الدراسة ،وذلؾ باالعتماد عمى تصاميـ لمقاييس متوفرة تـ
إعادة صياغتيا بما يتناسب وبيئة بمدنا.

 .6إثراء اإلطار النظري لمدراسة ،وتوفير الوقت والجيد مف خبلؿ الرجوع لمكتب والمراجع التي
اعتمدت عمييا ىذه الدراسات.
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ثركيز الدراسات السابقة
 -تنوعت الدراسات التي تناولت إحدى المتغيرات

عمى حدة إما كمتغير مستقؿ أو تابع فمنيا مف

جدول رقم ( )2الفجوة البحثية
الفجوة البحثية
 -لـ تتناوؿ الدراسات السابقة دراسة أثر

التمكيف اإلداري في األداء المؤسسي في
تناولت الدراسات السابقة متغيري الدراسة

التمكيف اإلداري في األداء

بينيما مع ًا في دراسة واحدة باستثناء
دراسة  )2016( Ndegwaمع

العسكرية في غزة وعميو تكوف ىي

ربط التمكيف مع متغيرات مثؿ :تحقيؽ األىداؼ
(أبو شمالة ،)2016،األداء الوظيفي (أبو

الحالية كؿ عمى حدة ،ولـ تتطرؽ لمربط

عمرة )2015،فعالية األداء اإلداري

(صياـ )2017،فرؽ العمؿ (بدير وآخروف،

 ،)2015ثقافة اإلنجاز (شقورة )2015،والوالء

التنظيمي (فوز.)2015،

 -تناولت مجموعة مف الدراسات ربطت بيف

األداء التنظيمي أو المؤسسي بمتغيرات أخرى

اختبلفات في بمد وبيئة التطبيؽ حيث

طبقت عمى البنوؾ في كينيا .وتناولت

أبعاد مختمفة لمتمكيف ولؤلداء المؤسسي

 -تـ االعتماد عمى األبعاد لكؿ متغير بما

مثؿ :رأس الماؿ الفكري (عبد اليادي،)2017،

يتناسب مع طبيعة الدراسة والمؤسسة

الخصائص الريادية (أبو سمرة،)2017،

الطبية العسكرية.

المنظمة األخبلقية (الغناـ،)2017،

والقيادة التحويمية (الرواد وآخروف .)2016،

 -تنوعت أبعاد األداء المؤسسي بيف الدراسات

السابقة ،فقد كانت معظـ الدراسات السابقة قد

 -تحقيؽ إضافة عممية جديدة ،حيث

إٌنو وعمى حد عمـ الباحث ال توجد

الخدمات الطبية العسكرية في غزة حيث

االستراتيجية (الممفوح ،)2016،األنماط القيادية

ثركيز الدراسة الحالية

المبحوثة ولـ يوجد ما يناسب الخدمات

 -تنوعت بيئة تطبيؽ الدراسات السابقة

بيف مدارس وجامعات وبنوؾ وشركات

ومراكز صحية ومؤسسات حكومية ،ولـ

دراسة فمسطينية ناقشت أثر

المؤسسي في الخدمات الطبية

الدراسة األولى التي تناولت عبلقة

ىذيف المجاليف ببعضيما في قطاع

غزة عموم ًا وفي بيئة الخدمات
الطبية العسكرية.

 -ستركز عمى األبعاد األكثر

استخداما وتكوف ثبت فعالية

خصائصيا السيكومترية بحيث

سيتـ االعتماد عمى األبعاد لكؿ
متغير بما يتناسب مع طبيعة

الدراسة والمؤسسة المبحوثة استنادًا
إلى نموذج دولى ثبت نجاحو

استخدمت نموذج تتناسب مع المؤسسات التي

تكف ىناؾ إال دراسة أبو مدلمة ()2014

وصدقو وثباتو.

كبعد أساسي لؤلداء.
ُ

وحده عمى المنظمات الدولية وكانت

الخدمات التابعة لمخدمات

تيدؼ لمربح وتقيس الربحية أو المجاؿ المالي

 -تنوعت أبعاد التمكيف التي تناولتيا الدراسات

السابقة ،فمنيـ مف اعتبرىا ( )4ومنيـ مف زاد
حتى وصمت عمى ثمانية.

التي طبقت متغير المنظمة المتعممة

ىناؾ أيضاً اختبلفات عدة عنيا.

لـ تركز الدراسات عمى قطاع المستشفيات

الدراسات السابقة جرت عمى بيئات مختمفة إما

وخاصة الخدمات الطبية العسكرية باستثناء

سمرة( ،)2017،عبد اليادي .)2017،أو

مثؿ (أبو عميـ )2014،و(الغناـ)2017،

الجامعات مثؿ (أبو شمالة( ،)2016،أبو

المدارس مثؿ (سالـ( ،)2016،شقورة،)2015 ،
(الشريؼ ،)2015،المؤسسات األىمية

دراستي وقميؿ عمى المستشفيات الفمسطينية
وكانت عمى المستشفيات ليس العسكرية.

(صياـ( ،)2015،بدير وآخروف،)2015 ،

شركات خاصة (بو سالـ( ،)2017 ،الرواد

وآخروف ،)2016 ،البنوؾ (سميماف

وآخروف( ،)2017،فوز( ،)2015،إبراىيـ،

( ،)2015ثوابتة.)2011،
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ستركز الدراسة الحالية عمى
العسكرية.

الفصلىالثالث
الدراداتىالدابقظ

الخالصة:

في الفصؿ الثالث تـ التطرؽ إلى الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة (التمكيف اإلداري

واألداء المؤسسي) ،بدأ الباحث الفصؿ بمقدمة ،ومف ثـ تـ استعراض الدراسات ذات الصمة بعنواف
ومتغيرات البحث ،واعتمد الباحث مبدأ تصنيؼ الد ارسات في كؿ قسـ حسب نوع المتغير (دراسات

المتغير المستقؿ "التمكيف اإلداري" ،ودراسات المتغير التابع "األداء المؤسسي") ،ومف ثـ تـ عرضيا

مرتبة حسب التاريخ مف األحدث لؤلقدـ ،وبعد ذلؾ قاـ الباحث بالتعقيب عمى الدراسات السابقة ،ثـ
استعرض الباحث أوجو االتفاؽ واالختبلؼ مف حيث بيئة الدراسة والمتغيرات وأداة الدراسة وما

يميز الدراسة عف الدراسات السابقة ،ثـ عرض الباحث نقاط االستفادة مف الدراسات السابقة ،وفي
النياية قاـ الباحث بعرض الفجوة البحثية لمدراسة.
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انطريقة واإلجراءات
 تمييد.
 أو ًل :منيج الدراسة.
 ثانياً :مجتمع الدراسة.
 ثالثاً :عينة الدراسة.
 رابعاً :أداة الدراسة.
 خامساً :خطوات بناء الستبانة.
 سادساً :صدق الستبانة.
 سابعاً :ثبات الستبانة.
 ثامناً :األساليب اإلحصائية المستخدمة.
 الخالصة.
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تمييد:

تعتبػر منيجيػة الد ارسػة واجراءاتيػا محػػو ًار رئيسػًا يػتـ مػف خبللػو إنجػػاز الجانػب التطبيقػي مػف الد ارسػػة،
وعػػف طريقيػػا يػػتـ الحصػػوؿ عمػػى البيانػػات المطموبػػة إلجػراء التحميػػؿ اإلحصػػائي لمتوصػػؿ إلػػى النتػػائ

التي يتـ تفسيرىا في ضوء أدبيػات الد ارسػة المتعمقػة بموضػوع الد ارسػة ،وبالتػالي تحقػؽ األىػداؼ التػي

تسعى إلى تحقيقيا .وبناء عمى ذلؾ تناوؿ ىذا الفصؿ وصفاً لممػني المتبػع ومجتمػع وعينػة الد ارسػة،

وكػػذلؾ أداة الد ارسػػة المسػػتخدمة وطريقػػة إعػػدادىا وكيفيػػة بنائيػػا وتطويرىػػا ،ومػػدى صػػدقيا وثباتيػػا،
وينتيػػي الفصػػؿ بالمعالجػػات اإلحصػػائية التػػي اسػػتخدمت فػػي تحميػػؿ البيانػػات واسػػتخبلص النت ػػائ ،

وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات.

أول :منيج الد ارسة
ً
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المني الوصفي التحميمي؛ الذي يحاوؿ مف خبللو
وصؼ الظاىرة موضوع الدراسة ،وتحميؿ بياناتيا ،والعبلقة بيف مكوناتيا وانراء التي تطرح حوليا
والعمميات التي تتضمنيا وانثار التي تحدثيا .ويعرؼ الحمداني ( )100:2006المني الوصفي
التحميمي بأنو " :المني الذي يسعى لوصؼ الظواىر أو األحداث المعاصرة ،أو الراىنة فيو أحد
أشكاؿ التحميؿ والتفسير المنظـ لوصؼ ظاىرة أو مشكمة ،ويقدـ بيانات عف خصائص معينة في
الواقع ،وتتطمب معرفة المشاركيف في الدارسة والظواىر التي ندرسيا واألوقات التي نستعمميا لجمع
البيانات".
وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:
 .4المصادر الثانوية :حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظري لمد ارسػة إلػى مصػادر البيانػات
الثانويػػة والتػػي تتمثػػؿ فػػي الكتػػب والم ارجػػع العربيػػة واألجنبيػػة ذات العبلقػػة ،والػػدوريات والمقػػاالت
والتقػػارير ،واألبحػػاث والد ارسػػات السػػابقة التػػي تناولػػت موضػػوع الدارسػػة ،والبحػػث والمطالعػػة فػػي
مواقع اإلنترنت المختمفة.

 .6المصــادر األوليــة :لمعالجػػة الجوانػػب التحميميػػة لموضػػوع الد ارسػػة لجػػأ الباحػػث إلػى جمػػع البيانػػات
األولية مف خبلؿ االستبانة كأداة لمدراسة ،صممت خصيصاً ليذا الغرض.
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ثانياً :مجتمع الدراسة
وبناء عمى مشكمة الدراسة
مجتمع الدراسة يعرؼ بأنو :جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث،
ً

وأىدافيا؛ فإ ٌف المجتمع المستيدؼ يتكوف مف العامميف في المؤسسات الصحية العسكرية في

مركز طبياً لمخدمات الطبية يضـ ()797
الخدمات الطبية في المحافظات الجنوبية وعددىـ ()11
اً
موظؼ ،موزعيف عمى المؤسسات الصحية العسكرية بقطاع غزة

.

ثالثاً :العينة األصمية لمدراسة
قاـ الباحث باستخداـ طريقة العينة العشوائية الطبقية حسب كؿ طبقة عيادة أو مستشفى ،حيث تـ
توزيع ( )687ا ستبانة عمى مجتمع الدراسة وقد تـ استرداد ( )659استبانة بنسبة ( .)%96.5وقد
تـ حساب حجـ العينة مف المعادلة التالية (:)Moore,6772
2

 Z 
n 

 2m 

)(1

حيث:
 :Zالقيمة المعيارية المقابمة لمستوى داللة معموـ (مثبلً Z=1.96 :لمستوى داللة .)   0.05
عبر عنو بالعبلمة العشرية (مثبلً) 0.05 :
وي ّ
 :mالخطأ اليامشيُ :
يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النيائية من المعادلة:
nN
N  n 1

ُ nالم َع ّدؿ)(2

=

حيث  Nتمثل حجم المجتمع
أف حجـ العينة يساوي:
باستخداـ المعادلة ( )4نجد ٌ
2

 1.96 
n 
  384
 2  0.05 
الم َع ّدؿ باستخداـ المعادلة ( )2يساوي:
حيث إ ٌف مجتمع الدراسة ٌ ،N=797
فإف حجـ العينة ُ
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384  797
 259.4
797  384  1

=

الم َع ّدؿ
ُ

n

فإف حجـ العينة المناسب في ىذه الحالة يساوي ( )259موظفاً عمى األقؿ.
وبذلؾ ٌ
وذلؾ وفؽ الجدوؿ انتي:
جدول ( :)3مجتمع الدراسة وعينتو
العدد

النسبة

م

مكان العمل

1

أنصار

166

2

مستشفى كماؿ عدواف الطبي

243

30.4

3

المستشفى الجزائري

181

22.7

59

4

عيادة حجازي

31

3.8

10

5

عيادة الشاطئ

60

7.5

19

6

عيادة الوسطى

23

2.8

7

7

عيادة كمية الشرطة وعيادة مديرية التدريب

8

1

2

8

عيادة مراكز اإلصبلح والتأىيؿ

23

2.8

7

9

عيادة خانيونس

26

3

8

10

عيادة رفح

32

4

10

11

المستودع المركزي

12

1.5

4

المجموع

797

100

259

اإلجمالي

المئوية%
20.8

54
79

المصدر( :بيانات غير منشورة من دائرة شئون الموظفين الخدمات الطبية )2018 ،
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رابعاً :أداة الدراسة

تـ إعداد استبانة لمتعرؼ إلى "أثر التمكيف اإلداري في تحسيف األداء المؤسسي في الخدمات الطبية

العسكرية بالمحافظات الجنوبية" ،حيث تتكوف مف ثبلث أقساـ رئيسة ،ىي:

القسم األول :وىو عبارة عف البيانات الشخصية لممستجيبيف (مكاف العمؿ ،الجنس ،العمر ،المؤىؿ
العممي ،عدد سنوات الخدمة في مجاؿ العمؿ الحالي).
القسم الثاني :وىو عبارة عف التمكٌن اإلداري ،ويتكوف مف ( )65فقرة ،موزعة عمى ( )5مجاالت
ىي:
المجال األول :التصال الفعال ،ويتكوف مف ( )5فقرات.
المجال الثاني :التفويض ،ويتكوف مف ( )5فقرات.
المجال الثالث :بناء فرق العمل ،ويتكوف مف ( )5فقرات.
المجال الرابع :تحفيز العاممين ،ويتكوف مف ( )5فقرات.
المجال الخامس :المشاركة واتخاذ القرار ،ويتكوف مف ( )5فقرات.
القسم الثالث :وىو عبارة عف األداء المؤسسي ،ويتكوف مف ( )45فقرة.
وقد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثيف لفقرات االستبانة حسب الجدوؿ

التالي:

االستجابة
الدرجة

جدول ( :)4درجات مقياس ليكرت الخماسي
غير موافؽ بشدة

غير موافؽ

محايد

موافؽ

موافؽ بشدة

4

6

2

7

5

خامساً :خطوات بناء الستبانة
قاـ الباحث بإعػداد أداة الد ارسػة لمتعػرؼ إلػى" :أثػر التمكػيف اإلداري فػي تحسػيف األداء المؤسسػي فػي
الخدمات الطبية العسكرية بالمحافظات الجنوبية" ،واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء االستبانة:

 -1االطػبلع عمػى األدب اإلداري والد ارسػات السػابقة ذات الصػمة بموضػوع الد ارسػة ،واالسػتفادة منيػا
في بناء اإلستبانة وصياغة فقراتيا.

 -2استشار الباحث عددًا مف أساتذة الجامعات والمشرفيف في تحديد مجاالت االستبانة وفقراتيا.
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 -3تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا اإلستبانة.
 -4تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.

 -5تـ تصميـ االستبانة في صورتيا األولية.
 -6تـ مراجعة وتنقيح االستبانة مف قبؿ المشرؼ.

 -7تـ عرض االستبانة عمى ( )46مف المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات المختمفػة
منيا أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا وجامعة األقصى ،واإلسبلمية واألزىر.

 -8ف ػػي ض ػػوء آراء المحكم ػػيف ت ػػـ تع ػػديؿ بع ػػض فقػ ػرات اإلس ػػتبانة م ػػف حي ػػث الح ػػذؼ أو اإلض ػػافة
والتعديؿ ،لتستقر االستبانة في صورتيا النيائية ،ممحؽ (.)6
العينة الستطالعية
ت ّكونت عينة الدراسة االستطبلعية مف ( )77استبانة ،تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية مف المؤسسات
الصحية العسكرية في الخدمات الطبية في المحافظات الجنوبية بغرض تقنيف أداة الدراسة ،والتحقؽ
مف صبلحيتيا لمتطبيؽ عمى العينة األصمية ،وقد تـ إدخاليـ في عينة الدراسة التي تـ التطبيؽ

عمييا.

سادساً :صدق الستبانة
أف يقيس االستبياف ما وضع لقياسو" (الجرجاوي ،)475 :6747،كما
صدؽ االستبانة يعنيْ " :
يقصد بالصدؽ "شموؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية،
ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ثانية ،بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا" (عبيدات

وآخروف .)449:6774،وقد تـ التأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:
 -4صدق آراء المحكمين "الصدق الظاىري":

عددا مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ الظاىرة
يقصد بصدؽ المحكميف "ىو أف يختار الباحث ً

أو المشكمة موضوع الدراسة" (الجرجاوي )474 :6747،حيث تـ عرض االستبانة عمى مجموعة
مف المحكميف تألفت مف ))46

متخصصيف في السموؾ التنظيمي وادارة األعماؿ

وأسماء

المحكميف بالممحؽ رقـ ( ،)6وقد استجاب الباحث نراء المحكميف وقامت بإجراء ما يمزـ مف حذؼ
وتعديؿ في ضوء المقترحات المقدمة ،وبذلؾ خرج االستبانة في صورتو النيائية ،انظر الممحؽ رقـ

(.)6
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-2صدق المقياس:

أول :التساق الداخمي Internal Validity
ً
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي :مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذي تنتمي
إلية ىذه الفقرة ،وقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لبلستبانة؛ وذلؾ مف خبلؿ حساب

معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
 نتائج التساق الداخمي لـ "التمكٌن اإلداري"جدول ()5

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "التصال الفعال" والدرجة الكمية لممجال
لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

القيمة الحتمالية

م

.4

الفقرة
يستطيع العامموف الحصوؿ عمى المعمومات البلزمة إلنجاز األعماؿ في األوقات
المناسبة.

.6

يتوفر نظاـ معمومات يوفر المعمومة ألصحاب القرار بسرعة كبيرة.

.2

يستطيع العامموف بالمستشفى الوصوؿ إلى أصحاب القرار وشرح مواقفيـ بسيولة.

.7

توفر المستشفى وسائؿ اتصاؿ فعالة لتبادؿ المعمومات بيف العامميف.

.5

تتسـ التعميمات واإلجراءات المتبعة بيا بالوضوح.

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ .0.0

يوضح الجدوؿ السابؽ معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "االتصاؿ الفعاؿ" والدرجة الكمية
لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ( )α ≥ 7.75وبذلؾ
يعتبر المجاؿ صادقاً لما وضع لقياسو.
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جدول ()6

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التفويض " والدرجة الكمية لممجال
لالرتباط

.5

معامل بيرسون

.7

().Sig

.2

الحتمالية

.6

القيمة

م
.4

الفقرة
ُيمنح المديروف بالمستشفى المساحة الكافية ليتصرؼ العامموف في أداء مياـ عمميـ.
يمتزـ المديروف بالمستشفى بعدـ ممارسة الصبلحيات التي يفوضونيا لمعامميف خبلؿ فترة
التفويض.

يقوـ المديروف بالمستشفى بمتابعة أداء مرؤوسييـ وتقديـ الدعـ في المياـ المفوضة ليـ

باستمرار.

ُيمكف لمعامميف بالمستشفى التعامؿ مع المشكبلت دوف الرجوع لئلدارة.
توجد معايير واضحة بالمستشفى لعممية تفويض السمطة.

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ .0.0

يوضح الجدوؿ السابؽ معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "التفويض" والدرجة الكمية

لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ( )α ≥ 7.75وبذلؾ
يعتبر المجاؿ صادقاً لما وضع لقياسو.

جدول ()7

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "بناء فرق العمل" والدرجة الكمية لممجال

.7
.5

لالرتباط

.2

معامل بيرسون

.6

().Sig

.4

القيمة الحتمالية

م

الفقرة
تسود أجواء إ يجابية مف التعاوف والمساعدة بيف العامميف داخؿ فرؽ ومجموعات العمؿ بداخميا.

بدال مف األداء الفردي.
يعتمد المستشفى عمى أداء فرؽ العمؿ ً
تركز المستشفى عمى تشكيؿ فرؽ العمؿ مف مستويات تنظيمية وادارية متعددة.

تؤخذ التوصيات الصادرة عف فرؽ العمؿ بعيف االعتبار مف جانب إدارة المستشفى.

تتبنى إدارة المستشفى فمسفة العمؿ بروح الفريؽ الواحد.
* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ .0.0

يوضح الجدوؿ السابؽ معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " بناء فرؽ العمؿ " والدرجة

الكمية لممجاؿ  ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ()α ≥ 7.75
وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما وضع لقياسو.
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جدول ()8

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "تحفيز العاممين" والدرجة الكمية لممجال
لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

.6

القيمة الحتمالية

م

.4

الفقرة

ُيشعر المديروف العاممي ف بأىميتيـ ومكانتيـ كجزء حيوي وميـ لممستشفى.

يحفز المديروف العامميف عمى أداء مياـ عمميـ بمستوى عاؿ يتجاوز التوقعات المطموبة
منيـ.

.2
.7

تَْم َقى مبادرات العامميف واجتياداتيـ الشخصية تشجيع ودعـ اإلدارة.

يتمقى العامموف مكافآت متنوعة (مادية أو معنوية) عندما يقوموا بأعماؿ إبداعية.

.5

تعتبر كفاءة العامميف معيا اًر أساسياً في نظاـ الترقيات في المستشفى.

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ .0.0

يوضح الجدوؿ السابؽ معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " تحفيز العامميف " والدرجة
الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 7.75وبذلؾ
يعتبر المجاؿ صادقاً لما وضع لقياسو.
جدول ()9

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المشاركة واتخاذ القرار " والدرجة الكمية لممجال

.7

لالرتباط

.2

معامل بيرسون

.6

().Sig

.4

القيمة الحتمالية

م

الفقرة
تُوجد رغبة لدى العامميف بالمشاركة في عممية اتخاذ الق اررات.
ُيشارؾ العامموف في حؿ المشكبلت المرتبطة بالعمؿ.

تُوجد قدرة لدى العامميف بالمشاركة في اتخاذ الق اررات.
ُيساىـ العامموف في وضع األىداؼ والخطط التطويرية المرتبطة بالمستشفى.

تُشجع إدارة المستشفى العامميف عمى طرح األفكار وحرية التعبير بصراحة.
.5
* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ .0.0

يوضح الجدوؿ السابؽ معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "المشاركة واتخاذ القرار" والدرجة
الكمية لممجاؿ  ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ()α ≥ 7.75
وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقاً لما وضع لقياسو.
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 نتائج التساق الداخمي لـ " األداء المؤسسي "جدول ()10

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "األداء المؤسسي" والدرجة الكمية لممجال
لالرتباط

.6

تسعى لمحصوؿ عمى التمويؿ المناسب لدعـ برام الخدمة التي تقدميا.

.2
.7

تعتبر األجور المستحقة عمى الخدمات المقدمة مف المستشفى مناسبة وضمف قدرات

المراجعيف.

تعمؿ المستشفى عمى التحسيف والتطوير المستمر لعممياتيا لخفض معدالت ىدر

الموارد.

.5

تتصؼ إجراءات العمؿ في المستشفى بالوضوح والتسمسؿ.

.2

تقوـ إدارة المستشفى ببرمجة العمميات اإلدارية والمالية فييا لتسييؿ آلية العمؿ.

.4

تسعى المستشفى لتطوير خدماتيا باستخداـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة.

.8

تُوفر المستشفى خدماتيا لممراجعيف في كؿ األوقات وعمى مدار اليوـ.
تُتابع إدارة المستشفى شكاوى المراجعيف وتقدـ الحموؿ المناسبة ليـ بشكؿ دوري.

.9
.47

يتمقى العامموف برام تدريبية مختمفة في الداخؿ والخارج لبلرتقاء بمستوى األداء.

.44

تعمؿ المستشفى عمى دعـ أنشطة البحث والتطوير.

.46

تُشجع المستشفى العامميف فييا عمى التعمـ والتطور الميني.
تتبنى إدارة المستشفى خطة واضحة لمتدريب مبنية عمى الحاجات التدريبية الفعمية.

.42

معامل بيرسون

.4

تعمؿ المستشفى عمى تقميؿ التكاليؼ غير الضرورية دوف تأثير عمى جودة الخدمة.

().Sig

م

القيمة الحتمالية

الفقرة

.47

تُساىـ المستشفى في تطوير المجتمع عف طريؽ عقد ندوات تثقيفية خاصة بالنواحي
الصحية.

.45

تُقدـ إدارة المستشفى العوف لممراجعيف عند عمميا بعدـ قدرتيـ عمى دفع أجر الخدمة.

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ .0.0

يوضح الجدوؿ السابؽ معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "األداء المؤسسي" والدرجة
الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ()α ≥ 7.75
وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقاً لما وضع لقياسو.
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ثانيا :الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة

ويبيف مدى ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبانة.
الوصوؿ إليياُ ،
جدول ()11
معامل الرتباط بين درجة كل مجال من مجالت الستبانة والدرجة الكمية لالستبانة
معامؿ بيرسوف

المجاؿ

لبلرتباط

القيمة االحتمالية
)(Sig.

الفعاؿ0
االتصاؿ ٌ
التفويض0
بناء فرؽ العمؿ0
تحفيز العامميف0
المشاركة واتخاذ القرار.
التمكين اإلداري.
األداء المؤسسي.
* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ .0.0

يبيف الجدوؿ السابؽ أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيًا عند
مستوى معنوية ( )α ≥ 7.75وبذلؾ تعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما وضعت لقياسو.

سابعاً :ثبات الستبانة Reliability
أف يعطي االستبياف نفس النتائ إذا أعيد تطبيقو مرات عدة متتالية،
يقصد بثبات االستبانة ىوْ :

ويقصد بو أيضاً إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا ،أو ما ىي

درجة اتساقو وانسجامو واستمراريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة (الجرجاوي:6747،
.)94
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وقد تحقؽ الباحث مف ثبات استبانة الدراسة مف خبلؿ معامؿ ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha
 ،Coefficientوكانت النتائ كما ىي مبينة في الجدوؿ التالي.
جدول ()12
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الستبانة
المجال

عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

االتصاؿ الفعاؿ0
التفويض0
بناء فرؽ العمؿ0
تحفيز العامميف0
المشاركة واتخاذ القرار.
التمكين اإلداري.
األداء المؤسسي.
جميع الفقرات معاً.

أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ مرتفعة لكؿ مجاؿ
واضح مف النتائ الموضحة في جدوؿ (ٌ )7.47
أف
) ،بينما بمغت لجميع فقرات االستبانة (
،
حيث تتراوح بيف (
) ،وىذا يعنى ٌ

الثبات مرتفع وداؿ إحصائياً .وبذلؾ تكوف االستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحؽ.

ويكوف الباحث قد تأكد مف صدؽ وثبات استبانة الدراسة؛ مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة

االستبانة وصبلحيتيا لتحميؿ النتائ واإلجابة عف أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.
اختبار التوزيع الطبيعي Normality Distribution Test

تـ استخداـ اختبار كولمجوروؼ  -سمرنوؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار
ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو ،وكانت النتائ كما ىي مبينة في الجدوؿ

التالي.
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جدول ()13
يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
قيمة الختبار

المجال

القيمة الحتمالية
)(Sig.

االتصاؿ الفعاؿ0
التفويض0
بناء فرؽ العمؿ0
تحفيز العامميف0
المشاركة واتخاذ القرار.
التمكين اإلداري.
األداء المؤسسي.
جميع مجالت الستبانة

واضح مف النتائ الموضحة في الجدوؿ السابؽ أف القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر مف مستوى

الداللة

()0.05

وبذلؾ فإف توزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي ،حيث تـ استخداـ

االختبارات المعممية لتحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة.

ثامناً :األساليب اإلحصائية المستخدمة
تـ تفريد وتحميؿ االسػتبانة مػف خػبلؿ برنػام التحميػؿ اإلحصػائي Statistical Package for the
 ،(SPSS) Social Sciencesحيث تم استخداـ األدوات اإلحصائية التالية:
 .1النسب المئوية والتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلوصؼ عينة الدراسة.
 .2المتوسط الحسابي والوزف النسبي واالنحراؼ المعياري.

 .2اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

 .7اختبار كولمجوروؼ  -سمرنوؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار ما إذا
كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو.
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 .5معامؿ ارتباط بيرسوف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط:
يقوـ ىذا االختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف .وقد استخدمو الباحث لحساب االتساؽ

الداخمي والصدؽ البنائي لبلستبانة وكذلؾ لدراسة العبلقة بيف المجاالت.

 .2اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد

وصمت إلى الدرجة المتوسطة (الحياد) وىي ( )2أـ زادت أو قمت عف ذلؾ .ولقد استخدمو
الباحث لمتأكد مف داللة المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

 .4نموذج االنحدار الخطي المتعدد ( ،)Multiple Linear Regression- Modelإليجاد
تأثير المتغيرات المستقمة مجتمعة عمى التابع.
 .8اختبػار  Tفػي حالػة عينتػيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ
فروقات ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة.

 .9اختبار تحميؿ التبايف األحادي ) )One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفة
ما إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجموعات أو أكثر مف البيانات.

الخالصة:
تحقيقًا ألىداؼ الدراسة ،وكذلؾ لمتمييد لمدراسة الميدانية البلزمة الختبار فرضيات الدراسة واإلجابة

المتبع في الدراسة ،وىو المني الوصفي
عمى تساؤالتيا ،قاـ الباحث في ىذا الفصؿ بتحديد المني ُ
التحميمي وأسباب اختياره ،ومصادر جمع البيانات األولية والثانوية التي تـ اعتمادىا لمدراسة ،وتـ
تحديد ُمجتمع الدراسة المكوف مف العامميف بالخدمات الطبية العسكرية  ،وقد تـ تحديد حجـ العينة
ب( )659مفردة ،ومف ثـ تطرؽ الباحث ألداة الدراسة الرئيسية لجمع البيانات (االستبانة) وسبب
اختيارىا وخطوات بنائيا ،وبعد ذلؾ تناوؿ خطوات تطبيؽ العينة االستطبلعية التجريبية واختبارىا

المحكميف ،صدؽ االتساؽ الداخمي،
بإظيار معامبلت صدؽ وثبات االستبانة مف خبلؿ(صدؽ ُ
معامؿ ألفا كرونباخ ،وطريقة التجزئة النصفية) ،وفي النياية استعرض الباحث المعالجات
اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
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حتهيم انبيانات واختبار فرضيات
اندراسة ومناقشتها

 تمييد.
أول :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية.
ً 
 ثانياً :المحك المعتمد في الدراسة.
 ثالثاً :تحميل فقرات الستبانة.
 رابعاً :اختبار فرضيات الدراسة0
 الخالصة

الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتى
واختبارىفرضوات

تمييد:
الدرادظىومناقذتكا
يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لتحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف

أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائ االستبانة والتي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا،
والوقوؼ عمى البيانات الشخصية لممستجيبيف ،لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات
المتجمعة مف استبانة الدراسة ،إذ تـ استخداـ برنام

الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية

) (SPSSلمحصوؿ عمى نتائ الدراسة التي تـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ.

أولً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
وفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة وفؽ البيانات الشخصية.
 -توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل

جدول ( :)14توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل
العدد

مكان العمل

النسبة المئوية %

مستشفى
عيادة
اإلدارة (أنصار)
المجموع
يتض ػػح م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ أف م ػػا نس ػػبتو (
(

 )%يعممػػوف فػػي عيػػادة بينمػػا (

 )%م ػػف عينػػػة الد ارس ػػة يعمم ػػوف ف ػػي مستشػػػفى،

 )%يعممػػوف فػػي اإلدارة (أنصػػار) .ويعػػزو الباحػػث ىػػذه

النتيج ػػة إلػػػى أف الع ػػامميف ف ػػي المستش ػػفيات أكبػػػر بكثي ػػر مقارنػػػة بالع ػػامميف فػػػي العي ػػادات والم اركػػػز
الصػػحية ،كمػػا أنيػػا تقػػدـ خػػدمات عبػػر األقسػػاـ المختمفػػة مثػػؿ :الباطنػػة ،والقمػػب ،والصػػدرية ،وتجػػرى
عمميات كبرى وصغرى مما يتطمب عددًا أكبر مف العامميف إلنجاز ذلؾ.

99

الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتى

فرضواتراسة حسب الجنس
عينة الد
 توزيعواختبارى

الدرادظىومناقذتكا جدول ( :)15توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
العدد

الجنس

النسبة المئوية %

ذكر
أنثى
المجموع
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو (

 )%مف عينة الدراسة ذكور ،بينما (

)%

إناث .ويعزو الباحث زيادة نسبة الذكور عف اإلناث لطبيعة المجتمع الفمسطيني الذكوري؛ فالثقافة

التنظيمية ال تحبذ عمؿ اإلناث إال في أماكف محددة بعينيا كالمدارس ،وترفض العمؿ لئلناث في

القطاعات العسكرية ،وىذا واضح مف خصائص عينة الدراسة والتي تبيف أف عدد اإلناث أقؿ بكثير
مف الذكور .ومتوافؽ مع ما نشره مركز اإلحصاء الفمسطيني بتقريره سنة  6748مف أف نسبة

الذكور مف القوى العاممة ( )%46مقارنة باإلناث ( )%68تقريباً.
 -توزيع عينة الدراسة حسب العمر

جدول ( :)16توزيع عينة الدراسة حسب العمر
العدد

العمر

النسبة المئوية %

 20سنة إلى أقؿ مف  30سنة
 30سنة إلى أقؿ مف  40سنة
 40سنة إلى أقؿ مف  50سنة
 50سنة فأكثر
المجموع
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو ( )%28.6مف عينة الدراسة سنوات تتراوح أعمارىـ مف20
سنة إلى أقؿ مف  30سنة )%47.9( ،تتراوح أعمارىـ مف  30سنة إلى أقؿ مف  40سنة،

( )%19.3تتراوح أعمارىـ مف  40سنة إلى أقؿ مف  50سنة ،بينما ( )%4.2أعمارىـ  50سنة
فأكثر ويعزو الباحث النتيجة والتي تشير إلى أف أكثر مف ( )%76.5مف العينة كانوا دوف سف

اؿ 40سنة وذلؾ راجع لتكويف الشعب الفمسطيني الذي يغمب عميو فئة الشباب .كما أف طبيعة

العمؿ في المستشفيات العسكرية تعتمد عادة عمى عنصر الشباب بشكؿ أساسي في أداء مياميا

الميدانية بالذات فتنتقؿ طواقـ العمؿ لمكاف الحدث .ويفسر الباحث أف نسبة مف ىـ فوؽ الخمسيف
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فرضواتتقريبًا بسبب فتح أبواب التقاعد المبكر والذي أدى إلى تقميص عدد العمالة
واختبار(ى)%7
عاـ كانت
ومناقذتكااألخيرة .كما أف وجود نسبة ( )%49.2مف العامميف ما بيف الفئة العمرية 77
خبلؿ األياـ
وخاصة
الدرادظى

أف المستشفيات بيا كؿ األعمار السنية وتستطيع االستفادة مف كؿ منيـ فئة بخبراتيـ
إلى  57يعني ٌ
الطويمة وآخريف بجيدىـ.
 -توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي

جدول ( :)17توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
العدد

المؤىل العممي

النسبة المئوية %

دكتو ارة
ماجستير
بكالوريوس
دبموـ متوسط
غير ذلؾ
المجموع
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو ( )%1.9مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي دكتو ارة،

) )%14.3مؤىميـ العممي ماجستير )%60.6( ،مؤىميـ العممي بكالوريوس )%16.2) ،مؤىميـ

العممي دبموـ متوسط ،بينما ( )%6.9مؤىميـ العممي غير ذلؾ .وكأحد التفسيرات لمنتيجة والتي
تظير أف ما نسبتو ( )%61يحمموف درجة البكالوريوس ىو أف الدرجة الجامعية األولى أصبحت

اليوـ متطمبًا أساسيًا مف الشروط لشغؿ معظـ الوظائؼ التخصصية واإلشرافية .كما أ ٌف زيادة أعداد
الخريجيف وارتفاع نسبة البطالة في ىذه الفئة جعمت المنظمات أماميا فرصًا أكبر الختيار المؤىميف

دوف االضطرار لقبوؿ مؤىبلت أقؿ .ويرى الباحث أف مف يحمموف درجة الدراسات العميا

( )% 16.2رغبة منيـ في تطوير ذاتيـ ورفع مستوياتيـ العممية والمينية مع توسيع فرص الترقية
مستقببل أو ح تى إيجاد فرص لمعمؿ بأماكف عمؿ أُخرى كالجامعات خاصة مع
وتقمد مناصب عميا
ً

الضائقة المالية التي تعصؼ برواتب ىذه الفئة .أما الباقي مف العينة وىـ يمثموف ( )22.1مف

حممة الدبموـ فأقؿ فذلؾ راجع أل ٌف ىناؾ بعض الوظائؼ تتطمب دبمومًا مثؿ :فني تخدير ،فني
صيانة ،قابمة ،ووظائؼ التمريض سنيف وغيرىا مف الوظائؼ الخدماتية التي ال تتطمب مؤىبلت

كبيرة.
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فرضواتراسة حسب عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي
عينة الد
 توزيعواختبارى

ومناقذتكاتوزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي
جدول (:)18
الدرادظى
عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي

العدد

النسبة المئوية %

أقؿ مف  5سنوات
مف  -5إلى أقؿ مف  10سنوات
مف  -10إلى أقؿ مف  15سنة
 15سنة فأكثر
المجموع
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو ( )%25.1مف عينة الدراسة سنوات خدمتيـ أقؿ مف 5

سنوات ومف -5إلى أقؿ مف  10سنوات )%39.0( ،تتراوح سنوات خدمتيـ مف -10إلى أقؿ مف
 15سنة ،بينما ( )%10.8سنوات خدمتيـ  15سنة فأكثر .ويعزو الباحث النتيجة فيما يتعمؽ

بسنوات الخدمة بحيث معظـ العينة تقع سنوات خدمتيـ ما بيف  5إلى  15سنة وكانوا بنسبة

( )%64.1إلى أحداث االنقساـ الفمسطيني والتي اندلعت منذ عاـ 2007ـ ،وما نت عنيا مف
انقطاع عدد كبير مف العامميف عف الدواـ وتوظيؼ عدد كبير مف الموظفيف الجدد والتي تناسب
مدد خدمتيـ مع ما ورد في الجدوؿ أعبله حيث مر عمى االنقساـ الفمسطيني ( )12عاماً .كما

ويعزو الباحث سبب ما نسبة ( )%10.8سنوات خدمتيـ تزيد عف  15سنة إلى بقاء بعض

أف يمتمكوا
العامميف القدامى عمى رأس عمميـ والذيف تـ تعيينيـ منذ قدوـ السمطة ولذا مف الطبيعي ْ
ىذا العدد مف سنوات الخدمة.

ثانياً :المحك المعتمد في الدراسة ):(Ozen et al.,2012
لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة ،فقد تـ تحديد طوؿ الخبليا في مقياس ليكرت الخماسي مف

خبلؿ حساب المدى بيف درجات المقياس ( )4=1-5ومف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في المقياس

لمحصوؿ عمى طوؿ الخمية أي ( )0.80=5/4وبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في

المقياس (بداية المقياس وىي واحد صحيح( وذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ،وىكذا أصبح
طوؿ الخبليا كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:
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جدول ( :)19يوضح المحك المعتمد في الدراسة
الوزن النسبي

درجة الموافقة

الحسابي
المتوسط
ومناقذتكا
الدرادظى
مف 1.80 – 1

مف %36- %20

قميمة جدًا

أكبر مف 2.60 - 1.80

أكبر مف %52 - %36

قميمة

أكبر مف 3.40 – 2.60

أكبر مف %68 -%52

متوسطة

أكبر مف 4.20 – 3.40

أكبر مف %84 -%68

كبيرة

أكبر مف 5 - 4.20

أكبر مف %100-% 84

كبيرة جداً

ولتفسير نتائ الدراسة والحكـ عمى مستوى االستجابة ،اعتمد الباحث عمى ترتيب المتوسطات

الحسابية عمى مستوى المجاالت لبلستبانة ومستوى الفقرات في كؿ مجاؿ ،وقد حدد الباحث درجة

الموافقة حسب المحؾ المعتمد لمدراسة.

ثالثاً :تحميل فقرات الستبانة:
أول :تحميل فقرات "التمكين اإلداري"
ً
 تحميل فقرات مجال "التصال الفعال"تـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب وقيمة اختبار  tلمعرفة
درجة الموافقة .النتائ موضحة في جدوؿ (.)5.4
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جدول ()20

واختبارىفرضوات

ومناقذتكاالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار tلكل فقرة من فقرات
الدرادظىالحسابي و
المتوسط
مجال "التصال الفعال"

الفقرة

م

يستطيع العامموف الحصوؿ عمى

.1

المعمومات البلزمة إلنجاز

األعماؿ في األوقات المناسبة.

يتوفر نظاـ معمومات يوفر

.2

المعمومة ألصحاب القرار بسرعة
كبيرة.

يستطيع العامموف بالمستشفى

.3

الوصوؿ إلى أصحاب القرار
وشرح مواقفيـ بسيولة.

توفر المستشفى وسائؿ اتصاؿ
.4

.5

فعالة لتبادؿ المعمومات بيف

العامميف.

تتسـ التعميمات واإلجراءات
المتبعة بيا بالوضوح.

جميع فقرات المجال معاً

المتوسط النحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي

0.99

3.48

1.06

3.19

1.12

3.34

69.58

63.76

66.82

الترتيب

1

4

3

درجة
الموافقة
كبيرة

متوسطة

متوسطة

قيمة

القيمة

الختبار الحتمالية
7.79

2.85

4.89

0.000

0.002

0.000

2.98

1.14

59.53

5

متوسطة

-0.33

0.371

3.41

1.02

68.24

2

كبيرة

6.48

0.000

3.28

0.79

65.62

متوسطة

5.69

0.000

مف الجدوؿ السابؽ يمكف استخبلص ما يمي:

 -المتوسط الحسابي لمفقرة األولى "يستطيع العامموف الحصوؿ عمى المعمومات البلزمة إلنجاز

األعماؿ في األوقات المناسبة" يساوي

(الدرجة الكمية مف  )5أي أف الوزف النسبي(

،)%

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة .ويمكف تفسير النتيجة بإدراؾ
اإلدارة بالمستشفيات المبحوثة ألىمية الحصوؿ عمى المعمومة بدقة وسرعة التخاذ الق ار ارت سواء

اإلدارية منيا أو المتعمقة بحياة اإلنساف فأي تأخير ممكف أف ييدد حياة المريض أو يؤدي لعرقمة

األعماؿ.
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الحسابي لمفقرة الرابعة " توفر المستشفى وسائؿ اتصاؿ فعالة لتبادؿ المعمومات بيف
 المتوسطواختبارىفرضوات
 ،)%وىذا يعني أف ىناؾ موافقة متوسطة مف
ومناقذتكا أي أف الوزف النسبي (
الدرادظيىساوي
العامميف "
قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة .وربما يكوف ذلؾ بسب اعتماد المستشفيات والمراكز بالخدمات
الطبية عمى الوسائؿ التقميدية التي مثؿ عقد الندوات وورش العمؿ وال تتماشى مع روح العصر مثؿ

استخداـ تطبيقات الياتؼ المحموؿ وشبكات اإلنترنت الداخمية وغيرىا مف الوسائؿ والتي تسيؿ مف

التواصؿ واالتصاؿ بيف العامميف في المنظمات وربما ذلؾ لتكاليفيا األعمى.

 بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي لمجاؿ "االتصاؿ الفعاؿ" يساويالنسبي

أي أف الوزف

 ،)%وىذا يعني أف ىناؾ موافقة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا

أف اإلدارة تحاوؿ تفعيؿ االتصاؿ والتواصؿ
المجاؿ .ويعزو الباحث النتيجة الحالية المتوسطة إلى ٌ
والتي تجعؿ مف العامميف فيما بينيـ واإلدارة أيضاً عمى قرب دائـ ولكنيا ليس بالقدر الكافي،
وذلؾ قد يكوف ال عتماد المستشفيات عمى اليياكؿ التنظيمية المعقدة وغير المرنة والتي تمتزـ
بتفعيؿ االتصاالت الرسمية المعتمدة عمى الوصؼ الوظيفي لكؿ طرؼ فقط دوف االىتماـ

بالتواصؿ غير الرسمي البعيد عف الموائح والنظـ واإلجراءات .وقد يكوف لقمة اىتماميا بالتغذية
الراجعة مف أسئمة واستفسارات وسماع اقتراحات العامميف التي ىي أدوات لمتواصؿ الفعاؿ.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (أبو زر )6748،والتي بينت اف مستوى االتصاؿ الفعاؿ في و ازرة
الصحة كاف بوزف نسبي ( )28.76%وبدرجة موافقة متوسطة ،وتتفؽ مع دراسة (أبو شمالة،
 )6742والتي أظيرت أف مستوى االتصاؿ الفعاؿ في جامعة األقصى كاف متوسطاً (.)%25.27
وانسجمت مع نتيجة (سالـ )6742،والتي أوضحت أف االتصاؿ الفعاؿ مف وجية نظر مديري
المدارس الحكومية الثانوية بغزة كاف متوسطًا وبوزف نسبي ( .)%57.7واختمفت جزئيًا مع دراسة
(الممفوح )6742،والتي أظيرت أف درجة توافر االتصاؿ الفعاؿ في الجامعة اإلسبلمية كاف مرتفعاً
حيث بمد الوزف النسبي ( .)%47.5ولـ تتفؽ النتيجة الحالية مع دراسة (بدير وآخروف)6745 ،
والتي بينت أف التمكيف في المؤسسات األىمية الدولية العاممة في قطاع غزة كبيرة (.)%48
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مجال "التفويض"
فقىرات
 تحميلفرضوات
واختبار

قذتكاالحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب وقيمة اختبار  tلمعرفة
المتوسط
تـ استخداـ
الدرادظىومنا
درجة الموافقة .النتائ موضحة في الجدوؿ التالي:
جدول ()21

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار tلكل فقرة من فقرات
مجال "التفويض"

الفقرة

م

المتوسط النحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي

ُيمنح المديريف بالمستشفى المساحة
.4

الكافية ليتصرؼ العامموف في أداء
مياـ عمميـ.
يمتزـ المديروف بالمستشفى بعدـ

.6

ممارسة الصبلحيات التي يفوضونيا
لمعامميف خبلؿ فترة التفويض.
يقوـ المديروف بالمستشفى بمتابعة

.2

.7

.5

أداء مرؤوسييـ وتقديـ الدعـ في
المياـ المفوضة ليـ باستمرار.
ُيمكف لمعامميف بالمستشفى التعامؿ
مع المشكبلت دوف الرجوع لئلدارة.

توجد معايير واضحة بالمستشفى
لعممية تفويض السمطة.
جميع فقرات المجال معاً

مف الجدوؿ السابؽ يمكف استخبلص ما يمي:
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فرضوات لمفقرة الثالثة "يقوـ المديروف بالمستشفيات والعيادات بالخدمات الطبية بمتابعة
واختبارىالحسابي
 -المتوسط

ومناقذتكاالدعـ في المياـ المفوضة ليـ باستمرار" يساوي
مرؤوسييـ وتقديـ
أداءالدرادظى

أي أف الوزف النسبي

(الدرجة الكمية مف )5

 ،)%وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

ويمكف تفسير ذلؾ بأف المسئولية تقع وتطاؿ مف فوض مف المديريف ،ولذا فنجاح العامميف بالقياـ
بالمياـ المفوضة ىو جزء مف نجاح الرؤساء وىو دليؿ عمى كفاءتيـ في حسف اختيار الصؼ

الثاني مف العامميف المؤىميف لمقياـ بالمياـ مف بعده.

 المتوسط الحسابي لمفقرة الخامسة "توجد معايير واضحة بالمستشفى لعممية تفويض السمطة"يساوي

أي أف الوزف النسبي

 ،)%وىذا يعني أف ىناؾ موافقة متوسطة (حياد) مف

قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة .ويرى الباحث أف ذلؾ يعود لثقافة المنظمات الفمسطينية والتي

تعتمد عمى التعميمات الشفوية وعدـ قدرة العامميف الطمب مف المسئوليف كتابة التعميمات لتوثيقيا،

وبالتالي وعمى سبيؿ المثاؿ ال يوجد توثيؽ ألدلة أداء العمؿ أو كيفية تقديـ الخدمات في

المستشفيات المبحوثة ومنيا عممية التفويض فبل يوجد ما يفيد متى وِل َم ْف والمدة وغيره مف
المعمومات المكتوبة التي تحفظ الحقوؽ لؤلطراؼ وتضمف حسف التنفيذ.
 -بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي لمجاؿ "التفويض" يساوي

أي أف الوزف

النسبي ( ،)%64.31وىذا يعني أف ىناؾ موافقة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا

المجاؿ .وتعكس ىذه النتيجة المتوسطة أف ىناؾ قدر مف التفويض مف جية الرؤساء إلى
المرؤوسيف ولكف ليس بذلؾ القدر الكبير األمر الذي يعكس حالة سمبية مف مستويات التفويض

بمعناىا الحقيقي .وربما ذلؾ ومف ناحية أخرى يرجع لعدـ ثقة المسئوليف بالمرؤوسيف وخوفيـ أيضاً

عمى منصبيـ الوظيفي عمى اعتبار اف التفويض فرصة لتمكيف ىؤالء لبلستيبلء عمى مراكزىـ

الوظيفية .ويمكف أف يكوف السبب بقمة كفاءة المرؤوسيف لتحمؿ أعباء المياـ الجساـ خاصة أف
البيئة الفمسطينية تشيد تقمبات مركبة ومعقدة تحتاج معيا خبرات طويمة لمتعامؿ معيا والتغمب

عمييا.

البعد مف أبعاد التمكيف-التفويض مع دراسة (أبو عمرة )6745 ،والتي أظيرت
واختمفت نتائ ىذا ُ
أف مستوى التفويض في جياز الشرطة الفمسطينية كاف بدرجة موافقة كبيرة ( .)%44.28وكذلؾ مع
نتيجة (صياـ )6745 ،والتي أوضحت أف التفويض في المؤسسات األىمية بقطاع غزة بغزة كاف

كبير وبوزف نسبي ( .)%46.55واختمفت جزئي ُا مع دراسة (الممفوح )6742،والتي أظيرت أف درجة
ًا

توافر التفويض في الجامعة اإلسبلمية كاف مرتفعًا حيث بمد الوزف النسبي ( .)%28.76ولـ تتفؽ
النتيجة الحالية مع دراسة (سالـ ) 6742،والتي بينت أف التفويض بالمدارس الحكومية الثانوية بغزة
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ضعيؼ وبوزف نسبي ( )%77.7ويري الباحث ىذا االختبلؼ مع الدراسات السابقة
كاف بمستوى
واختبارىفرضوات
ومناقذتكاالحالية عمى المستشفيات والمؤسسات الصحية بينما الدراسات السابقة عمى
طبقت الدراسة
حيث
الدرادظى

العمؿ ال ُشرطي ،والمؤسسات األىمية والجامعات والتي ربما تكوف بيئة أكثر تفيماً لمتفويض وفوائده.
 -تحميل فقرات مجال "بناء فرق العمل"

تـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب وقيمة اختبار  tلمعرفة
درجة الموافقة .النتائ موضحة في الجدوؿ التالي:
جدول ()22

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار tلكل فقرة من فقرات
مجال "بناء فرق العمل"

الفقرة

م

تسود أجواء إيجابية مف التعاوف

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة

قيمة

القيمة

الختبار الحتمالية

 .4والمساعدة بيف العامميف داخؿ

فرؽ ومجموعات العمؿ بداخميا.

.6

يعتمد المستشفى عمى أداء فرؽ

بدال مف األداء الفردي.
العمؿ ً
تركز المستشفى عمى تشكيؿ فرؽ

 .2العمؿ مف مستويات تنظيمية
وادارية متعددة.

تؤخذ التوصيات الصادرة عف

 .7فرؽ العمؿ بعيف االعتبار مف
جانب إدارة المستشفى.

.5

تتبنى إدارة المستشفى فمسفة

العمؿ بروح الفريؽ الواحد.

جميع فقرات المجال معاً

مف الجدوؿ السابؽ يمكف استخبلص ما يمي:
 -المتوسط الحسابي لمفقرة األولى "تسود أجواء ايجابية مف التعاوف والمساعدة بيف العامميف داخؿ

فرؽ ومجموعات العمؿ بداخميا" يساوي

(الدرجة الكمية مف  )5أي أف الوزف النسبي

 ،)%وىذا يعني أف ىناؾ موافقة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة .ويشير الباحث

وكتفسير محتمؿ لمنتيجة مف أف إدارة المستشفيات بجياز الخدمات الطبية والعامميف يدركوف أىمية
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اإلنسانية بيف جميع األطراؼ سبب ميـ لبناء الثقة والتكامؿ لمجيود لتحقيؽ
الطيبة و
العبلقات
فرضوات
واختبارى

ومناقذتكاىو نجاح لمفريؽ المكوف لممجموعة وبالتالي ليذه المستشفيات .كما أف تعاليـ
الدرادظىالذي بدوره
األىداؼ و

الديف الحنيؼ تحث عمى التعاوف والتعامؿ الخموؽ الذي ينشر المحبة بيف الناس ومف ضمنيـ

العامميف مما يؤدي لنتائ مرغوبة كثي ًار.
 -المتوسط الحسابي لمفقرة الخامسة "تتبنى إدارة الخدمات الطبية بمؤسساتيا فمسفة العمؿ بروح

الفريؽ الواحد" يساوي

أي أف الوزف النسبي

 ،)%وىذا يعني أف ىناؾ موافقة متوسطة

مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة .ولعؿ السبب في ذلؾ ىو ضعؼ المشاورة والحوار في مجاالت
عمؿ المجموعة ،وميؿ المجتمعات العربية إلى ثقافة اإلنجاز الفردي الذي يسعى كؿ واحد إلثبات
مجد شخصي وتقدير لذاتو والذي يتنافى مع فمسفة العمؿ بروح الجماعة والفريؽ الواحد.
 -بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي لمجاؿ "بناء فرؽ العمؿ" يساوي

أي أف

الوزف النسبي ) ،)%67.80وىذا يعني أف ىناؾ موافقة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات
أف ىناؾ اىتماـ بالعمؿ الجماعي ولكنو لـ يرت ِؽ لممستوى
ىذا المجاؿ .وتدؿ ىذه النتيجة المتوسطة ٌ
المطموب وذلؾ يعود مف وجية نظر الباحث ألف الموظفيف في القطاع الحكومي الفمسطيني بشكؿ

عاـ ال يعمموف معًا ،وبشكؿ جيد ،ضمف فريؽ بيدؼ إنجاز األعماؿ الموكمة إلييـ ،وقد ُيعزى ذلؾ
إلى عدـ وجود اىتماـ واضح بالعمؿ الجماعي .كما أف نظـ تقييـ األداء المتبعة غالبًا قائمة عمى

األداء الفردي .وكتفسير آخر إف عدـ األخذ بتوصيات ىذه المجاف والفرؽ يجعؿ منيا لجانًا غير
جدية وانما شكمية ،وكذلؾ فأعضاء المجاف يكونوف مف مستويات مختمفة وتخصصات وادارات
متعددة قد تتضارب بينيـ انراء وتنشأ الصراعات مما يعني عدـ االستفادة أو قد تجد سيطرة لبعض

األعضاء في الفريؽ الواحد بحكـ المنصب والنفوذ عمى باقي أعضاء المجموعة مما يفقد المعني
الحقيقي لطبيعة عمميا والفائدة المرجوة مف الخبرات المختمفة بداخميا.

وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة فيما يخص ىذا البعد مع دراسة مف (الممفوح )6742،والتي أظيرت أف
مستوى فرؽ العمؿ في الجامعة اإلسبلمية كاف متوسطًا ( .)%25.72واتفقت مع دراسة (المبيض

والطراونة )6744،والتي كشفت أف مستوى االعتماد عمى تكويف فرؽ العمؿ في البنوؾ األردنية

( )%22.7بمستوى متوسط .وانسجمت مع دراسة (الشريؼ )6745،والتي أكدت أف بناء فرؽ

العمؿ بمدارس الثانوية العامة بمكة المكرمة كانت بمستوى متوسط ( .)%52بينما تختمؼ ىذه

النتيجة جزئيًا مع دراسة (أبو زر )6748،والتي بينت اف مستوى بناء فرؽ العمؿ في و ازرة الصحة
كاف بوزف نسبي ( ،)%29.48واختمفت نتائ الدراسة مع (سالـ )6742،والتي كشفت أف نسبة
توافر بناء فرؽ العمؿ مف وجية نظر مديري المدارس الثانوية بغزة كانت ضعيفة وتقارب ()%29
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فرضواتراسة (بدير وآخروف )6745،والتي أكدت اف بناء فرؽ العمؿ في المؤسسات
اختمفت مع د
وأيضاًواختبارى
ومناقذتكافي قطاع غزة كاف بدرجة كبيرة ( .)%86.7وجاءت مختمفة جزئيًا مع دراسة
الدولية العاممة
األىمية
الدرادظى

(فوز ) 6742،والتي بينت أف درجة بناء فرؽ العمؿ في المصارؼ التجارية السودانية ()%26.7
بدرجة ضعيفة.
 تحميل فقرات مجال "تحفيز العاممين"تـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب وقيمة اختبار  tلمعرفة
درجة الموافقة .النتائ موضحة في الجدوؿ التالي.
جدول ()23

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار tلكل فقرة من فقرات
م
.4

.6

الفقرة
ُيشعر المديروف العامميف
بأىميتيـ ومكانتيـ كجزء

المتوسط

الحسابي

مجال " تحفيز العاممين "
النحراف
المعياري

حيوي وميـ لممستشفى.

ُيحفز المديروف العامميف
عمى أداء مياـ عمميـ
بمستوى ٍ
عاؿ يتجاوز

التوقعات المطموبة منيـ.

.2

تَْمقى مبادرات العامميف
واجتياداتيـ الشخصية
تشجيع ودعـ اإلدارة.

يتمقى العامموف مكافآت

.7

متنوعة(مادية أو

معنوية)عندما يقوموا بأعماؿ

إبداعية.

.5

تعتبر كفاءة العامميف معيا ًار
أساسياً في نظاـ الترقيات في
المستشفى.

جميع فقرات المجال معاً

مف الجدوؿ السابؽ يمكف استخبلص ما يمي:
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فرضوات لمفقرة األولى "ُيشعر المديروف العاممي ف بأىميتيـ ومكانتيـ كجزء حيوي وميـ
واختبارىالحسابي
 -المتوسط

ومناقذتكا (الدرجة الكمية مف  )5أي أف الوزف النسبي
الدرادظىيساوي
لممستشفى"

 ،)%وىذا يعني أف

ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة .ويعزو الباحث النتيجة ألف معظـ العامميف مف
المتخصصيف كاألطباء بفروعيـ المتعددة والممرضيف والصيادلة وغيرىـ وبالتالي كؿ منيـ يقدـ
خدمات ميمة ويضيؼ ويسيـ في أداء المستشفى أو العيادة التي يعمؿ بيا ،كما أنو وكسبب آخر
فقد بينت بيانات عينة الدراسة أف ما يقارب ( )%48ىـ مف حممة البكالوريوس فأعمى وبالتالي فيـ
مف الفئات المتعممة وثقتيـ بنفسيـ كبيرة نتيجة لذلؾ .وقد يعود إلدارة المستشفى والتي تتبني أنماطاً
قيادية النمط االستراتيجي والتحويمي تحديدًا والذي ُيشعر كؿ عامؿ بأىميتو في بناء المؤسسة التي

يعمؿ بيا.

 المتوسط الحسابي لمفقرة الرابعة "يتمقى العامموف مكافآت متنوعة (مادية أو معنوية) عندما يقوموابأعماؿ إبداعية" يساوي

أي أف الوزف النسبي

 ،)%وىذا يعني أف ىناؾ موافقة قميمة

مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة .ويرجع الباحث لعدـ االىتماـ بنظـ الحوافز وعدـ إدراؾ أىميتيا
في تحسيف األداء وزيادة مستويات التمكيف .كما أ ف الوضع االقتصادي لمقطاع الحكومي والصعب
لمغاية حيث محدودية الموارد حتى أف العامميف يعانوف مف عدـ استبلـ رواتبيـ بشكؿ منتظـ وبما ال
يزيد عف ( )%57لبعضيـ كؿ فترة وأخرى قد تتعدى األشير سبب في ذلؾ .وصعوبة الوضع
االقتصادي عمى المواطنيف مما يعني عدـ القدرة عمى دفع مصاريؼ الخدمات العبلجية التي
يتمقونيا والتي تجعؿ المستشفى أو العيادة قادراة عمى تفعيؿ نظاـ الحوافز .ويبلحظ الباحث أنو وا ْف

غابت نظـ الحوافز المادية فيمكف تفعيؿ المعنوية إذ إٌنيا تترؾ األثر الكبير في نفوس البعض.

بأف المتوسط الحسابي لمجاؿ " تحفيز العامميف " يساوي  2.95أي أف
 بشكؿ عاـ يمكف القوؿ ٌالوزف النسبي ( ، )%58.92وىذا يعني أف ىناؾ موافقة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات
ىذا المجاؿ .قد يعود ذلؾ إلى أف الموظفيف ال يتمتعوف بنظاـ حوافز يتبلءـ مع طبيعة عمميـ

وقدراتيـ ومياراتيـ والجيد الذي يبذلونو وال مع أقرانيـ في القطاعات األخرى مثؿ القطاع الخاص

حيث أف رواتبيـ ال تتبلءـ مع طبيعة العمؿ الذي يقوموف بو في ظؿ غبلء المعيشة السائد في
فمسطيف .وقد يعود السبب لغياب ثقافة الجود ة عند تقديـ الخدمات في القطاع الحكومي والتي
تتطمب وكجزء أساسي مف العمؿ بو وجود نظاـ قوي وفعاؿ لمحوافز .كما أف ومف جانب الحوافز
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فرضواتتمنح المستشفى (جية العمؿ) فرصة المشاركة الحقيقية في صنع الق اررات،
واختبارىفقد ال
المعنوية

اتيجية وغيره مف األنشطة التي تحفزىـ عمى االستمرار في العمؿ .أو أنيا ال تدرؾ
الدرادظىاالستر
والخطط
ومناقذتكا

قيمتيا فيناؾ مف يعبر عف قمة أىميتيا خصوصاً لمعامميف الذيف ىـ بحاجة لمدعـ المادي فبالتالي
لف تكوف الحوافز المعنوية بأساليبيا المختمفة ىي الخيار الصحيح وستفقد تأثيرىا وبريقيا ،األمر

الذي ينعكس بآثاره سمبًا عمى العامميف كانخفاض روحيـ المعنوية وتمكينيـ في العمؿ ،ومف ثـ
شعورىـ بالوالء لممستشفى التي يعمموف فييا.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (أبو زر )6748،والتي بينت أف مستوى التحفيز في و ازرة الصحة
كاف متوسطًا وبوزف نسبي ( )%55.79وكذلؾ مع دراسة كؿ مف (الممفوح )6742،و(أبو شمالة،
 )6742والتي أظيرت أف مستوى التحفيز في الجامعة اإلسبلمية واألقصى كاف متوسطاً
( )%52.97و( )%52.64عمى التوالي .وانسجمت مع نتيجة (صياـ )6745،والتي أوضحت أف
التحفيز بالمؤسسات األىمية بقطاع غزة يساوي ( )%27.69ومع دراسة ومع دراسة (بدير
وآخروف )6745،والتي بينت أف التحفيز متوافر أيضًا في المؤسسات األىمية الدولية العاممة بقطاع
غزة بنسبة توافر متوسطة بمغت ( )%27.5واختمفت مع دراسة (شقورة )6745،والتي أكدت أف
التحفيز في مدارس الثانوية في قطاع غزة كاف بدرجة كبيرة جدًا ( .)%85.68وجاءت النتائ
مختمفة كذلؾ مع د ارسة (فوز )6745،والتي أظيرت أف المصارؼ السودانية لدييا مستوى مف
التحفيز (.)%28.7
 تحميل فقرات مجال "المشاركة واتخاذ القرار"تـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب وقيمة اختبار  tلمعرفة
درجة الموافقة .النتائ موضحة في الجدوؿ التالي.
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جدول ()24

واختبارىفرضوات

ومناقذتكاالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار tلكل فقرة من فقرات
الدرادظىالحسابي و
المتوسط
مجال "المشاركة واتخاذ القرار"

الفقرة

م
رغبة

توجد

لدى

 .4بالمشاركة
الق اررات.

في

ُيشارؾ

العامموف

المتوسط النحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

قيمة

القيمة

الختبار الحتمالية

العامميف

عممية

اتخاذ

في

حؿ

 .6المشكبلت المرتبطة بالعمؿ.

تُوجد قدرة لدى العامميف بالمشاركة
 .2في اتخاذ الق اررات.
ُيساىـ

العامموف

والخطط

 .7األىداؼ
المرتبطة بالمستشفى.

في

وضع

التطويرية

تُشجع إدارة المستشفى العامميف
 .5عمى طرح األفكار وحرية التعبير
بصراحة.
جميع فقرات المجال معاً

مف الجدوؿ السابؽ يمكف استخبلص ما يمي:

 -المتوسط الحسابي لمفقرة األولى "توجد رغبة لدى العامميف بالمشاركة في عممية اتخاذ الق اررات"

يساوي

(الدرجة الكمية مف  )5أي أف الوزف النسبي

 ،)%وىذا يعني أف ىناؾ موافقة

كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة .ويرى الباحث أف ذلؾ أمر طبيعي إذ أنو مف المفروض
عمى العامميف أف تتولد لدييـ الرغبة في المشاركة في أنشطة المستشفى كؿ حسب اختصاص عممو
والمشاركة في اتخاذ الق ار ارت رغبة منيـ وسعياً لمتميز واإلبداع وكنوع مف الطموح الداخمي ليكونوا
قادة المستقبؿ.
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الحسابي لمفقرة الخامسة "تُشجع إدارة المستشفى العامميف عمى طرح األفكار وحرية
 المتوسطواختبارىفرضوات
ومناقذتكا
الدرادظى
ساوي
بصراحة" ي
التعبير

أي أف الوزف النسبي

 ،)%وىذا يعني أف ىناؾ موافقة

متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة .ويرجع ذلؾ لمفكر المركزي والذي يرغب بتمركز
السمطة والق ار ارت بيده دوف منح أجزاء منيا لمغير ،وعدـ رغبتيـ بإفساح المجاؿ لآلخريف ليتقدموا
خبلؿ حياتيـ المينية ألسباب منيا ثقافة القوة والنفوذ ،والخوؼ عمى مناصبيـ مف بروز كفاءات
جديدة تزيحيـ يومًا ما.
أي

بأف المتوسط الحسابي لمجاؿ "المشاركة واتخاذ القرار" يساوي
 بشكؿ عاـ يمكف القوؿ ٌ ،)%وىذا يعني أف ىناؾ موافقة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى
أف الوزف النسبي (
فقرات ىذا المجاؿ  .ويرى الباحث أف ىذه النسبة متوسطة مف الموافقة والتي تدؿ عمى وجود نوع

مف المشاركة واتخاذ الق ار ارت ولكنيا لـ تصؿ لممستوى المرغوب وخاصة أف بيئة العمؿ ىي بيئة
تقديـ خدمات طبية تتطمب المشاركة التخصصية لتشابؾ المياـ وعبلقتيا الوثيقة ببعضيا .وربما

وجود قيود عمى العامميف تمنعيـ مف المشاركة في حؿ المشكبلت التي تواجييـ أو تواجو

المستشفى في العمؿ سبب آخر ،كما أف قمة الدعـ المالي والمعنوي قد يكوف سببًا لضعؼ

مشاركتيـ في الخطط والق ار ارت وانراء وتشجيعيـ عمى ذلؾ فقد بمد مستوى التحفيز نسبة ضعيفة

أي مبادرة او قرار مف جانب
تقارب ( .)%78وربما يكوف السبب في اف اإلدارة تعاقب عمى ً
العامميف لـ يبل ِ
ؽ النجاح وبالتالي خوؼ العامميف مف المشاركة ىروباً مف العقاب والجزاءات

السمبية .كما يرى الباحث أف االنقساـ الفمسطيني سبب في المشاركة وتمركز الق اررات في يد
جيات محددة وخاصة ما يتعمؽ برسـ السياسات العامة.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (أبو زر )6748 ،والتي بينت أف مستوى المشاركة واتخاذ القرار في
و ازرة الصحة كاف بوزف نسبي ( ،)27.89ومتفقة مع دراسة (صياـ )6745 ،والتي بينت أف
المشاركة واتخاذ الق اررات بالمؤسسات األىمية جاء بدرجة موافقة متوسطة إذ يساوي الوزف النسبي
( .)%22.78وتتناغـ النتيجة في نسبتيا مع دراسة (المبيض والطراونة )6744 ،والتي أظيرت أف
المشاركة واتخاذ الق اررات في البنوؾ التجارية األردنية جاء بوزف ( .)%22.6وكذلؾ اختمفت مع
دراسة كؿ مف (سالـ )6742،والتي كشفت أف نسبة المشاركة واتخاذ القرار مف وجية نظر مديري
المدارس الثانوية بغزة كانت ضعيفة وتقارب ( .)%29وجاءت مختمفة مع دراسة (الشريؼ)6745،
والتي أكدت أ ف المشاركة واتخاذ القرار بمدارس الثانوية العامة بمكة المكرمة كانت بمستوى متوسط
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اختمفت مع دراسة ( )Ndegw,2015والتي وضحت أف التمكيف بالبنوؾ التجارية
( .)%49و
أيضاً
فرضوات
واختبارى
ومناقذتكا
بنسبة (.)%82.7
الدرادظى متوافر
بدولة كينيا

 تحميل جميع فقرات "التمكٌن اإلداري"تـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب وقيمة اختبار  tلمعرفة
درجة الموافقة .النتائ موضحة في الجدوؿ التالي.
جدول ()25
المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار tلجميع فقرات
"التمكين اإلداري"

المجال

المتوسط

النحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة

الختبار

الحتمالية

الفعاؿ
االتصاؿ ٌ
التفويض
بناء فرؽ العمؿ
تحفيز العامميف
المشاركة واتخاذ القرار
جميع

فقرات

التمكٌن

اإلداري

مف الجدوؿ السابؽ تبيف أف المتوسط الحسابي لجميػع فقػرات التمكيين اإلدار يسػاوي
الكمية مف )5أي أف الوزف النسبي

(الدرجػة

 ،)%وىذا يعني أف ىناؾ موافقة متوسطة (حيػاد) مػف قبػؿ

أف ػراد العينػػة عمػػى فق ػرات التمكييين اإلدار بشػػكؿ عػػاـ .ويعػػزو الباحػػث ىػػذه النسػػبة المتوسػػطة مػػف
بأف ىناؾ نوع مف الػوعي والقيػادات التػي تػؤمف يقينػًا بأىميػة تمكػيف العػامميف
التوافر لمتمكيف اإلداري ٌ
وتفويضيـ لممنظمة التي يعمموف بيا ،ومع ذلؾ فإف ىذه النسبة لػـ ترتػ ِ
ؽ لممسػتوى المطمػوب وخاصػة
أف البيئة المبحوثة ىي بيئة المؤسسات الصحية والتػي تتطمػب الكثيػر مػف التفػويض لمصػبلحيات كػؿ
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فرضواتػو وذلػػؾ الف معظػػـ أعمػػاليـ تتعمػػؽ بصػػحة وحيػػاة الم ػواطنيف وبالتػػالي ال يمكػػف
اختصاصػ
فػػي مجػػاؿ
واختبارى
ومناقذتكا
ػرر المسػػئوؿ فػبعض الحػاالت ال تحتػاج أي تػػأخير سػواء فػي األعمػاؿ األنشػػطة
الدرادظىحػيف أف يق
االنتظػار ل

الطبيػػة أو اإلداريػػة .وربمػػا جػػاء بعػػد فػػرؽ العمػػؿ بػػالمركز األوؿ بػػيف األبعػػاد ألنػػو وفػػي ظػػؿ األزمػػات
المتتاليػػة التػػي يمػػر بيػػا الشػػعب الفمسػػطيني فػػإف ذلػػؾ يتطمػػب تظػػافر الجيػػود واألفكػػار لمخػػروج بحمػػوؿ
مثمػػى وابداعيػػة .ويػػرى الباحػػث بػػاف المشػػاركة واتخػػاذ القػ ار ارت حػػؿ أخيػػر ربمػػا ألف المػػديريف يخشػػوف
عمى مناصبيـ ويعتبروف تأىيؿ المرؤوسيف قد يحمؿ تيديدًا ليـ.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (أبو زر )6748،والتي بينت أف مستوى التمكيف في و ازرة الصحة
كاف بوزف نسبي ( )27.45وكذلؾ مع دراسة كؿ مف (الممفوح )6742 ،و(أبو شمالة)6742 ،
والتي أظيرت أف مستوى التمكيف في الجامعة اإلسبلمية واألقصى كاف متوسطاً ()%27.84
و( )%27.97عمى التوالي .وانسجمت مع نتيجة (بو سالـ )6744،والتي أوضحت أف التمكيف كاف
بشركة سوناطرؾ النفطية بالجزائر ( )%27.27ومع دراسة (سميماف وآخروف )6744 ،في عينة
مف المصارؼ بأربيؿ ( .)%47.54واتفقت مع دراسة (المبيض والطراونة )6744 ،والتي كشفت
أف مستوى التمكيف في البنوؾ األردنية ( .)%25.7واختمفت نتائ الدراسة مع (سالـ)6742 ،
ٌ

والتي كشفت أ ف نسبة التمكيف مف وجية نظر مديري المدارس الثانوية بغزة كانت ضعيفة وتقارب

( )%74وأيضاً اختمفت مع دراسة (شقورة )6745،والتي أكدت أف التمكيف كاف بدرجة كبيرة
( .)%47.72وجاءت مختمفة جزئياً مع دراسة (أبو عمرة )6745،والتي بينت أف درجة التمكيف في
جياز الشرطة الفمسطينية ( )%29.26بدرجة كبيرة ،وكذلؾ مع دراسة ( )Ozaralli, 2015والتي
بينت أف مستوى التمكيف في قطاع التكنولوجيا التركي كاف بدرجة موافقة كبيرة بمغت (.)%44.5
ومع دراسة ( )Ndegw,2015والتي وضحت أف التمكيف بالبنوؾ التجارية كينيا متوافر بنسبة
( .)%88.4ومع دراسة (بدير وآخروف )6745،والتي بينت أنيا كبيرة ( .)%84واختمفت أيضًا مع
دراسة (فوز )6742،والتي أظيرت أ ف المصارؼ السودانية لدييا مستوى قميؿ جدا مف التمكيف
( .)%22.5ويعزو الباحث ىذا االختبلؼ الختبلؼ بيئات التطبيؽ.
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فرضوات"األداء المؤسسي"
واختبارىفقرات
ثانيا :تحميل
الدرادظىومناقذتكا

تـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب وقيمة اختبار  tلمعرفة
درجة الموافقة .النتائ موضحة في الجدوؿ التالي.
جدول ()26

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار tلكل فقرة من فقرات
مجال " األداء المؤسسي "
م

.4

الفقرة

المتوسط النحراف
الحسابي المعياري

تعمػ ػ ػ ػ ػػؿ المستشػ ػ ػ ػ ػػفى عمػ ػ ػ ػ ػػى تقميػ ػ ػ ػ ػػؿ
التكػاليؼ غيػػر الضػػرورية دوف تػػأثير
عمى جودة الخدمة.

.6

تسػ ػ ػ ػػعى لمحصػ ػ ػ ػػوؿ عمػ ػ ػ ػػى التمويػ ػ ػ ػػؿ

المناسػػب ل ػػدعـ ب ػرام الخدم ػػة الت ػػي
تقدميا.

تعتبػ ػ ػ ػػر األجػ ػ ػ ػػور المسػ ػ ػ ػػتحقة عمػ ػ ػ ػػى
.2

الخ ػ ػػدمات المقدم ػ ػػة م ػ ػػف المستش ػ ػػفى
مناسبة وضمف قدرات المراجعيف.

تعمػ ػ ػػؿ المستشػ ػ ػػفى عمػ ػ ػػى التحسػ ػ ػػيف
.7

.5

.2

والتطػوير المسػتمر لعممياتيػا لخفػػض
معدالت ىدر الموارد.

تتصػ ػ ػ ػ ػػؼ إجػ ػ ػ ػ ػ ػراءات العم ػ ػ ػ ػ ػػؿ ف ػ ػ ػ ػ ػػي
المستشفى بالوضوح والتسمسؿ.
تقػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ إدارة المستشػ ػ ػ ػ ػ ػػفى ببرمجػ ػ ػ ػ ػ ػػة

العممي ػ ػ ػػات اإلداري ػ ػ ػػة والمالي ػ ػ ػػة فيي ػ ػ ػػا
لتسييؿ آلية العمؿ.
تس ػػعى المستش ػػفى لتط ػػوير خ ػػدماتيا

.4

باسػ ػ ػ ػ ػػتخداـ الوسػ ػ ػ ػ ػػائؿ التكنولوجيػ ػ ػ ػ ػػة

.8

تُػػوفر المستشػػفى خػػدماتيا لممػراجعيف
في كؿ األوقات وعمى مدار اليوـ.

الحديثة.

117

الوزن

النسبي

الترتيب

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة الختبار الحتمالية

الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتى
فرضوات
واختبارى الفقرة
الدرادظىومناقذتكا
تت ػ ػ ػ ػ ػػابع إدارة المستشػ ػ ػ ػ ػ ػػفى شػ ػ ػ ػ ػ ػػكاوى

م

.9

المتوسط النحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي

الترتيب

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة الختبار الحتمالية

الم ػ ػراجعيف وتقػ ػػدـ الحمػ ػػوؿ المناسػ ػػبة
ليـ بشكؿ دوري.
يتمقػ ػ ػ ػػى الع ػ ػ ػ ػػامموف ب ػ ػ ػ ػرام تدريبي ػ ػ ػ ػػة

 .47مختمفػة فػي الػداخؿ والخػارج لبلرتقػػاء
بمستوى األداء.
.44
.46

تعمػػؿ المستشػػفى عمػػى دعػػـ أنشػػطة

البحث والتطوير.

تشجع المستشفى العامميف فييا عمػى

التعمـ والتطور الميني.

تتبنى إدارة المستشفى خطػة واضػحة
 .42لمتػ ػ ػ ػػدريب مبنيػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػػى الحاجػ ػ ػ ػػات
التدريبية الفعمية.

تُس ػ ػ ػ ػػاىـ المستش ػ ػ ػ ػػفى ف ػ ػ ػ ػػي تط ػ ػ ػ ػػوير

 .47المجتمػ ػػع ع ػ ػػف طري ػ ػػؽ عق ػ ػػد ن ػ ػػدوات
تثقيفية خاصة بالنواحي الصحية.

تُقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدـ إدارة المستش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفى الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف

 .45لمم ػراجعيف عنػػد عمميػػا بعػػدـ قػػدرتيـ
عمى دفع أجر الخدمة.

جميع فقرات المجال معاً

مف الجدوؿ السابؽ يمكف استخبلص ما يمي:
 المتوسط الحسابي لمفقرة الثانية "تسعى لمحصوؿ عمى التمويؿ المناسب لدعـ برام الخدمة التيتقدميا" يساوي

(الدرجة الكمية مف  )5أي أف الوزف النسبي

 ،)%وىذا يعني أف ىناؾ

موافقة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة .ويرجع الباحث ىذه النتيجة إلى أف الوضع
االقتصادي والمؤسسات الفمسطينية الحكومية ال تعتمد نفسيا بؿ تعتمد عمى التبرعات والدعـ مف
الجيات المختمفة .كما أ ف األزمات االقتصادية تجبر ىذه المستشفيات لمبحث الدؤوب لجمب التمويؿ
الذي يضمف لممستشفيات استكماؿ ممارسة عمميا وتقديـ خدماتيا ال سيما أف ىذه الخدمات إنسانية
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فرضوات ترفييية .وبعض ظروؼ االنقساـ والتي في أكثر مف منعطؼ أدت لشح أنواع
األولى وليس
بالدرجة
واختبارى
ومناقذتكا
األجيزة الضرورية كانت بمنزلة حافز ودافع لممستشفيات لمبحث والسعي عمى
الدرادظىاألدوية و
معينة مف

التمويؿ حيث ىناؾ العديد مف الجمعيات والمؤسسات تيتـ بيذه الجوانب وتقدـ الدعـ البلزـ مع
ضماف حسف التصرؼ فيو والمشاريع الخيرية التي تدعـ عمميا .وكسبب آخر فإف لدى المستشفيات
موظفيف ميرة وخبرات متراكمة في فف كتابة المشاريع بشكؿ مقنع بحيث يعزز الثقة بيف الجيات
المستفيدة والمانحة وبالتالي ىناؾ سعة وقدرة عمى جمب التمويؿ.
 المتوسط الحسابي لمفقرة الحادية عشر "تعمؿ المستشفى عمى دعـ أنشطة البحث والتطوير"يساوي

أي أف الوزف النسبي (

 ،)%وىذا يعني أف ىناؾ موافقة متوسطة مف قبؿ أفراد

العينة عمى ىذه الفقرة .وذلؾ يعود لعدـ استخداـ األساليب العممية المتبعة لممنيجية السميمة في
البحث عف المشكبلت والعمؿ عمى حميا بأفضؿ الطرؽ وأقميا كمفة وأكثرىا تحقيقًا لمحؿ الجيد،
وكذلؾ عدـ استخداـ األساليب العممية عند التفكير في تطوير المنتجات أو الخدمات .ويرى الباحث
بأف ىذه مشكمة عامة في الببلد العربية والتي ال تعطي احتراماً لمبحث العممي وال تستفيد مف نتائ
األبحاث الموجودة عمى أرفرؼ المكتبات والمنشورة في صفحات المجبلت .كما أف الدعـ لممني
العممي في البحث والتطوير ال بد أ ف يستند لموازنات مالية كافية وىذا غير متوفر في المستشفيات
ودائرة الخدمات الطبية.
 -بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي لمجاؿ "األداء المؤسسي" يساوي

الوزف النسبي (

أي أف

 ،)%وىذا يعني أف ىناؾ موافقة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا

المجاؿ .ويعتقد الباحث بأف ىذا مستوى متوسط يؤكد عمى وجود حرص عمى تمبية معايير األداء
الكمي لممنظمة ولكنيا تظؿ في إطار يمكف تحسينو وتجويده لموصوؿ لممستويات األفضؿ .ويفسر

الباحث ىذه النتيجة المتوقعة ألف األجر المدفوع مف قبؿ المواطنيف يعتبر رمزيًا وال يكاد أف يغطي

المصاريؼ التي تتكبدىا المستشفى وخاصة في ظؿ محدودية الدعـ الحكومي .وبالتالي عد القدرة
عمى األداء المالي الجيد وتغطية حتى المصاريؼ التشغيمية .كما وأف عدـ قدرة المستشفى عمى

مراجعة عممياتيا وتبسيط إجراءاتيا عامؿ آخر مف العوامؿ التي تضعؼ األداء المؤسسي .إف
غياب التدريب وخاصة االبتعاث الخارجي الذي يكسب العامميف الخبرات والميارات وعدـ وجود
خطة شاممة لمتدريب لممستشفيات الفمسطينية سبب آخر إضافي لمحدودية األداء المؤسسي.
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فرضواتمع دراسة (أبو سمرة )6748،والتي طبقت عمى المنظمات غير الحكومية في
واختبارىالنتيجة
اختمفت ىذه
ومناقذتكا
المؤسسي بوزف نسبي ( )%47.45بموافقة كبيرة .وجاءت متوافقة مع نتائ دراسة
الدرادظىاألداء
غزة كانت

(عبد اليادي )6744،والتي بينت أ ف مستوى األداء المؤسسي في دائرة التربية والتعميـ بوكالة
الغوث كبيرة حيث كاف بوزف نسبي ( )45.77وكذلؾ مع دراسة كؿ مف (الغناـ )6744،والتي
أظيرت أف مستوى األداء المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية بمحافظات غزة كاف بدرجة كبيرة
( .)%42.24وانسجمت مع نتيجة (أبو سمرة )6744،والتي أوضحت أف األداء المؤسسي
بالجامعات الفمسطينية الخاصة ( )%29.97ومع دراسة (ادغيش )6744،والتي كشفت أف مستوى
األداء المؤسسي في شبكة األقصى اإلعبلمية ( .)%46.27وأيضاً اختمفت مع دراسة
(مبارؾ )6742،والتي أكدت أف األداء المؤسسي كاف بدرجة كبيرة ( .)%84.65وأيضًا مع دراسة
(راوي )6742،والتي أظيرت أف األداء التنظيمي لمؤسسة مؤمف إلنتاج الدقيؽ بالجزائر كاف مرتفعاً
جداً بوزف نسبي ( )%82.9ودراسة (ثوابتة )6744،والتي بينت أف أداء البنوؾ التجارية في األردف
بمستوى مرتفع حيث الوزف النسبي (.)%46.2
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فرضيات الدراسة
رابعاً :ا
ختبارفرضوات
واختبارى
الدرادظىومناقذتكا

 -الفرضية األولى :توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) )α ≥ 0.05بين التمكين

اإلداري وتحسين األداء المؤسسي في الخدمات الطبية العسكرية بالمحافظات الجنوبية.

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "معامؿ بيرسوف لبلرتباط" ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.
جدول (:)27
معامل الرتباط بين التمكين اإلداري وتحسين األداء المؤسسي في الخدمات الطبية العسكرية
بالمحافظات الجنوبية

معامل
بيرسون

الفرضية

لالرتباط
توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α ≥ 0.05بيف

االتصاؿ الفعاؿ وتحسيف األداء المؤسسي في الخدمات الطبية العسكرية
بالمحافظات الجنوبية.
توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α ≥ 0.05بيف

التفويض وتحسيف األداء المؤسسي في الخدمات الطبية العسكرية
بالمحافظات الجنوبية.

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α ≥ 0.05بيف بناء

فرؽ العمؿ وتحسيف األداء المؤسسي في الخدمات الطبية العسكرية
بالمحافظات الجنوبية.

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α ≥ 0.05بيف تحفيز
العامميف وتحسيف األداء المؤسسي في الخدمات الطبية العسكرية
بالمحافظات الجنوبية.

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α ≥ 0.05بيف
المشاركة واتخاذ القرار وتحسيف األداء المؤسسي في الخدمات الطبية
العسكرية بالمحافظات الجنوبية.

توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة  α ≥ 0.05بين
التمكين اإلداري وتحسين األداء المؤسسي في الخدمات الطبية العسكرية
بالمحافظات الجنوبية.
*االرتباط داؿ إحصائي ًا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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فرضوات أف معامؿ االرتباط يساوي
الجدوؿى السابؽ
يبيف واختبار

،وأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي

قذتكاالداللة  0.05وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التمكيف
ومنامستوى
الدرادظىمف
وىي أقؿ
اإلداري وتحسيف األداء المؤسسي في الخدمات الطبية العسكرية بالمحافظات الجنوبية .ويمكف
لمباحث تفسير ىذه العبلقة الطردية المنطقية بيف المتغيريف وىما التمكيف اإلداري واألداء المؤسسي
حيث األداء المؤسسي يتطمب الوضوح ومعرفة ماذا ستسيـ وظيفة كؿ موظؼ في تحسيف األداء
الكمي لممستشفى وبالتالي كؿ ما يتخذه العامموف مف أفعاؿ وق ار ارت وىي أبعاد مف التمكيف يجب أف
تكوف في مصمحة تحسيف وزيادة كفاءة األداء المؤسسي .إف العمؿ الجماعي حتماً يعمؿ عمى
توافر الجيود وتراكـ المعرفة وحؿ المشكبلت بطريقة أسرع ويقدـ حموالً ُمثمى وأفكا ًار تطويرية ذات
جدوى أكبر إذ إٌن و بطبيعتو يضـ مجمع مف الخبرات واالختصاصات المختمفة والذي يؤدى بدوره
لتحسف الخدمات المقدمة وتحقيؽ رضا العامميف والمراجعيف وتحسف بكفاءة العمميات لممؤسسات

وتحسف األداء المالي وتخفيض النفقات وىذا ما يسمى األداء المؤسسي .وكذلؾ التواصؿ الفعاؿ
وتوفير المعمومات المطموبة في الوقت المناسب يعمؿ عمى تحسيف األداء المؤسسي .ويرى الباحث
أف عبلقة التفويض كانت األقؿ ارتباطاً باألداء المؤسسي حيث بمغت ( )7.556حيث أف التفويض
كبعد مف أبعاد التمكيف يحمؿ في جانب منو معنى المحاسبة والمسئولية عف المياـ التي سيفوض
ُ

بيا المرؤوس ،إضافة لقدر مف الحرية عند اتخاذ الق ار ارت وممارسة األعماؿ ،وبالتالي محاولة
الموظؼ النجاح فيما فوض فيو وبالتالي يصب في عممية إدارة األداء التي تؤكد عمى النتائ
والمخرجات مف عممية التمكيف لؤلعماؿ المفوضة .ولكف الباحث يرى بأف يحمؿ التعزيز السمبي

فكاف األقؿ ارتباطًا عمى عكس التحفيز والذي ارتبط أكبر معامؿ ارتباط ( )7.258مع األداء
المؤسسي .ويأتي التحفيز الذي ىو عامؿ ومنشط خارجي فيدفع العامميف دفعاً لتحسيف أداؤىـ؛ لما
سينالونو مف تعويضات مختمفة إما ترقيات لمناصب أعمى أو عبلوات تشجيعية أو غيرىا مف
الشكر والثناء وبالتالي سيعمموف بكؿ جيد إلرضاء الزبائف وىـ المراجعيف مف المرضى مما يعني
تحسف األداء الكمي لممستشفى.
ونظ اًر لقمة الدراسات التي تناولت بالعبلقة بيف التمكيف واألداء المؤسسي فسيتـ الربط بيف التمكيف
والمتغيرات األخرى فعمى سبيؿ المثاؿ اتفقت نتائ الدراسة الحالية مع دراسة (أبو زر)2018،

122

الفصلىالخامس
تحلولىالبواناتى

التمكيف اإلداري يرتبط بعبلقة موجبة مع إدارة الجودة الشاممة .كما اتفقت ودراسة
واختبارىأف
والتي بينت
فرضوات
ومناقذتكا
وجود عبلقة ذات داللة إحصائية ألبعاد التمكيف موضع الدراسة مجتمعة في
الدرادظى )2016ب
(الممفوح،

مستوى تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية لمجامعة اإلسبلمية .ودراسة (أبو شمالة )2016،والتي أشارت
إلى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف درجة ممارسة أنماط القيادة اإلدارية ومستوى التمكيف
اإلداري لمعامميف في جامعة األقصى .وانسجمت مع (أبو عمرة )2015،والتي أوضحت وجود
عبلقة طردية بيف مستوى التمكيف اإلداري واألداء الوظيفي .واتفقت مع دراسة (بدير وآخروف،
 )2015والتي أظيرت وجود عبلقة بيف التمكيف اإلداري وفاعمية فرؽ العمؿ .ودراسة (الشريؼ،
 )2015التي أكدت وجود عبلقة بيف التمكين اإلداري لممديرات وعالقتو بالتنمية المينية
لممعممات في المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة .ودراسة دراسة ( )2015،Ndegwaوالتي
أظيرت وجود عالقة بين تمكين الموظفين وأداء البنوك التجارية في كينيا .ودراسة
( )2014، Dehgani et alوالتي أوضحت وجود عبلقة ارتباط قوية بيف جميع أبعاد التمكيف
اإلداري وكفاءة المنظمة.
 الفرضية الثانية :يؤثر التمكين اإلداري تأثي ارً ذو دللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05فياألداء المؤسسي لمعاممين في الخدمات الطبية في المحافظات الجنوبية.

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ االنحدار الخطي المتعدد ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
جدول ( :)28تحميل النحدار المتعدد
المتغيرات المستقمة

معامالت النحدار

قيمة اختبار T

القيمة الحتمالية Sig.

المقدار الثابت
االتصاؿ الفعاؿ
التفويض
بناء فرؽ العمؿ
تحفيز العامميف
المشاركة واتخاذ القرار

الم َّ
عدؿ= 0.568
معامؿ التحديد ُ
القيمة االحتمالية = 7.777

معامؿ االرتباط = 0.759
قيمة االختبار = F
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فرضوات في الجدوؿ السابؽ يمكف استنتاج ما يمي:
الموضحة
مف النتائ
واختبارى
الدرادظىومناقذتكا
الم َّ
عدؿ=  ،0.568وىذا يعني أف ( )%56.8مف
 معامؿ االرتباط =  ،0.759ومعامؿ التحديد ُالتغير في األداء المؤسسي لمعامميف في الخدمات الطبية تـ تفسيره مف خبلؿ العبلقة الخطية
مع التمكيف اإلداري والنسبة المتبقية ( )%44قد ترجع إلى عوامؿ أخرى تؤثر في األداء
المؤسسي.
 ،كما أف القيمة االحتمالية تساوي  0.000مما يعني
 قيمة االختبار Fالمحسوبة بمغترفض الفرضية الصفرية والقبوؿ بوجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التمكيف اإلداري
وتحسيف األداء المؤسسي في الخدمات الطبية العسكرية بالمحافظات الجنوبية.
 تبيف أف المتغيرات المؤثرة في " األداء المؤسسي لمعامميف في الخدمات الطبية " ىي( :االتصاؿالفعاؿ ،بناء فرؽ العمؿ ،تحفيز العامميف ،المشاركة واتخاذ القرار) ،بينما ضعؼ تأثير متغير
"التفويض".

 -معادلة االنحدار:

األداء المؤسسي =

+

(بناء فرؽ العمؿ) +

(االتصاؿ الفعاؿ) +
(تحفيز العامميف) +

(التفويض)
(المشاركة واتخاذ القرار)

ويرى الباحث أف ىذه النتيجة منطقية حيث إف تمكيف العامميف بالطرؽ والوسائؿ المختمفة يؤدي

حتمًا لعوائد وفوائد شخصية وتنظيمية .فعندما يتوفر التواصؿ بيف العامميف واإلدارة ويستطيع أي
ارت والمسئوليف وتقديـ المقترحات واخذ المشورة منيـ ،إلى جانب
منيـ الوصوؿ ألصحاب القر ا

تشجيعيـ عمى المشاركة في اتخاذ الق ار ارت التي تخص عمميـ وسماع مقترحاتيـ فيما يخص

الق ار ارت المتعمقة بالمنظمة والعمؿ ضمف فرؽ العمؿ حيث يتكوف مكاف كبير لممعارؼ والخبرات
وفي وجود إ دارة قادرة عمى تنشيط ىذا التنوع المعرفي وضماف التنسيؽ الكامؿ وبث روح المنافسة

في حدود ومع ضب ط الصراعات السمبية وباستخداـ أساليب التنشيط والتحفيز المتعددة وتحريؾ
الدوافع بالوسائؿ المادية والمعنوية كؿ ذلؾ يؤدي لتحسف في أدائيـ ويؤدي لرقي في جودة الخدمات

المقدمة مف خبلليـ سواء كانوا في الصفوؼ األمامية أو يعمموف باإلدارات األخرى ويعني رضا

الزبائف والم راجعيف وتوفير بيئة مرضية ليـ أنفسيـ بما يؤدي في النياية لتحسيف األداء الكمي.
ويفسر الباحث النتيجة المتعمقة بعدـ وجود تأثير لمتفويض في األداء المؤسسي ىو أف التفويض

يحتاج إلى متابعة حثيثة لمسمطات التي تـ تفويضيا وبمعني آخر قد يتدخؿ الرؤساء بشكؿ آخر في

الموظفيف ويسيطروف بآرائيـ  ،أو أف التفويض لوحده ال يكفي ألنو يتحمؿ أعباء عمؿ جديدة
ومسئوليات قد تكوف كبيرةً ما لـ يك ف معو حوافز مغرية فقد يكوف مصيره الفشؿ وعدـ التأثير كما
يتوقع لو.
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اسة مع دراسة ( )2014 ،Chua et alالتي بينت وجود ووجود تأثير
نتائج الدر
فرضوات
اتفقتواختبارى
إحصائية لتمكيف الموظفيف عمى األداء مف خبلؿ تحسيف األداء المالي ،وزيادة
الدرادظى داللة
إيجابي ذو
ومناقذتكا

الحصة السوقية ،ورضاء العمبلء ،ووجود تأثير إيجابي لمعمؿ الجماعي عمى أداء الشركات
الماليزية .ولقمة الدراسات التي ربطت بيف المتغيريف فسيتـ توضيح نتائ الدراسات التي أوضحت
تأثير التمكيف في متغيرات عديدة مثؿ دراسة (بو سالـ )2017،والتي بينت أثر التمكيف في تحقيؽ
التمييز التنظيمي في شركة سوناط ارؾ البترولية .ودراسة (سميماف وآخروف )2017،والتي وضحت

إثر التمكيف القوي في تعزيز اإلبداع اإلداري مثميا مثؿ دراسة (المبيضيف و الطراونة )2011،والتي
أكدت وجود اثر لمتمكيف في اإلبداع في البنوؾ التجارية األردنية .وتوافقت مع دراسة ( Ozaralli,

 )2015والتي دلمت أف لمتمكيف أثر عمى إبداع العامميف في قطاع التكنولوجيا والخدمات التركي.
الفرضية الرئيسة الثالثة :ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ()α ≥ 0.05
بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة حول "التمكين اإلداري" تعزى لممتغيرات الشخصية

"الجنس العمر ،المؤىل العممي ،عدد سنوات الخدمة".

ويشتؽ مف ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجاتتقدير أفراد عينة الدراسة حول التمكين اإلداري" تعزى إلى الجنس.
الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " - Tلعينتيف مستقمتيف" والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ
جدول ( :)29نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقمتين" – الجنس

التفويض0

بناء فرؽ العمؿ0
تحفيز العامميف0
المشاركة واتخاذ القرار0
جميع المجالت معا
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الموضحة في الجدوؿ السابؽ تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"- T
مف النتائ
واختبارىفرضوات
ومناقذتكا
الدرادظى
أكبر مف مستوى الداللة  ،0.05وبذلؾ يمكف استنتاج ٌأنو ال توجد فروؽ ذات
مستقمتيف"
لعينتيف

داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت تعزى إلى الجنس .ويرجع
السبب في النتيجة حسب تفسير الباحث إلى أف قدرة الطرفيف مف الذكور واإلناث عمى تسخير
الطاقات التي تمبى التمكيف متوافرة دوف فروقات كبيرة .كما أ ٌف الو ازرة ال تتبع سياسات التمييز في
التعامؿ مع الجنسيف في ق ارراتيـ وجيودىـ وتبادؿ خبراتيـ وتفويضيـ ومنحيـ المعمومات البلزمة

والسماح ليـ بالمشاركة والتواصؿ.
واتفقت نتائ الدراسة الحالية مع دراسة (أبو زر )2018،والتي بينت أف عدـ وجود فروؽ حوؿ
التمكيف اإلداري يعزى لمجنس .كما اتفقت ودراسة (الممفوح )2016،وكذلؾ دراسة (أبو شمالة،
 )2016والتي أثبت عدـ وجود فروؽ تعزي لمجنس لمعامميف في جامعة األقصى والجامعة
اإلسبلمية عمى التوالي .وانسجمت مع كؿ مف واتفقت مع (الزاممي )2015،ودراسة (شقورة،
 )2015والتي أوضحت عدـ وجود اختبلفات بيف الذكور واإلناث لدى مديري ومديرات المدارس
بمحافظات غزة .وجاءت متفقة مع دراسة (المبيضيف والطراونة( )2011،سالـ )2016،والتي أكد
عدـ وجود فروؽ باستثناء بعدي التفويض والثقة اإلدارية وقد كاف لصالح الذكور .واختمفت مع
دراسة (فوز )2016،ودراسة ومع دراسة (السواعيري )2013،والتي أشارت بوجود اختبلفات بيف
العامميف حسب الجنس حوؿ واقع التمكيف اإلداري ولصالح اإلناث.
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فرضواتذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات
واختبارىفروق
 ل توجدومناقذتكاالدراسة حول "التمكين اإلداري" تعزى إلى العمر.
الدرادظىأفراد عينة
تقدير

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "التبايف األحادي"
جدول ( :)30نتائج اختبار"التباين األحادي" – العمر

من  02سنة
االتصاؿ

من 02
سنة

 02سنة
فأكثر

قيمة الختبار

المجال

 02إلى أقل

 02إلى أقل

القيمة الحتمالية ().Sig

المتوسطات

الفعاؿ0

التفويض0

بناء فرؽ
تحفيز

العمؿ0

العامميف0

المشاركة واتخاذ

القرار0

جميع المجالت معاً
مف النتائ الموضحة في الجدوؿ السابؽ تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف

األحادي" أكبر مف مستوى الداللة  ،0.05وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت تُعزى إلى العمر .ويفسر
الباحث النتيجة ويرجعيا إلى أف التمكيف والفوائد المرجوة منو بممارسة التفويض ،وبناء فرؽ العمؿ
 ،والتحفيز  ،واالتصاؿ الفعاؿ والمشاركة في الق اررات إنما تعتمد عمى الميارة والمعرفة وسموكيات

العامميف وخبراتيـ وليس عمى الفئة العمرية  ،فالتمكيف عموماً واألداء ال يعتمد عمى السف صغي اًر

كبير  .واتفقت نتائ الدراسة الحالية مع دراسة (أبو زر )2018،والتي بينت عدـ وجود
ًا
كاف أـ

فروؽ حوؿ التمكيف اإلداري ُيعزى لمعمر.
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فرضوات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات
فروق ذات
ل توجد
واختبارى
اسة حول "التمكين اإلداري" تعزى إلى المؤىل العممي.
الدرادظىعينة الدر
تقدير أفراد
ومناقذتكا
الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار"التبايف األحادي"
جدول ( :)31نتائج اختبار"التباين األحادي" – المؤىل العممي

عميا

بكالوريوس

متوسط
فأقل

قيمة الختبار

المجال

دراسات

دبموم

القيمة الحتمالية ().Sig

المتوسطات

االتصاؿ الفعاؿ0
التفويض0
بناء فرؽ العمؿ0
تحفيز العامميف0
المشاركة واتخاذ القرار0
جميع المجالت معاً

* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
مف النتائ الموضحة في الجدوؿ السابؽ يمكف استنتاج ما يمي:
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"التبايف األحادي" أكبر مف مستوى الداللة 0.05
لممجاالت "التفويض ،تحفيز العامميف ،المشاركة واتخاذ القرار" وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت تعزى إلى
المؤىؿ العممي .ويرى الباحث بأف التحفيز لمعامميف وفؽ منظومة متكاممة موحدة لكافة المستويات
والمراكز الوظيفية ،والتفويض وكذلؾ المشاركة باتخاذ القرار يكوف كؿ موظؼ فيما يخصو
وبالق اررات التي تتناسب مع وظيفتو لذلؾ ال تتطمب مؤىبلت دوف غيرىا.
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المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.أقؿ مف
واختبارىلباقي
أما بالنسبة
فرضوات
الدرادظى
ومناقذتكا وبذلؾ يمكف استنتاج أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات
الداللة 0.05
مستوى

تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت تعزى إلى المؤىؿ العممي ذلؾ لصالح الذيف مؤىميـ
العممي دبموـ متوسط فأقؿ .ولعؿ ذلؾ بسبب أف بناء فرؽ العمؿ تحتاج لجيد وميارة وخبرة حتى
يكوف عضوًا فاعبلً في المجموعة ويقدـ ما يفيد لممجموعة ويثبت العامموف أنفسيـ وأيضاً ،االتصاؿ
الفعاؿ كأبعاد التمكيف يتطمب معرفة بكيؼ يكوف التواصؿ مع المسئوؿ وآليات الحوار والنقاش وما
ىو الحد المسموح لممشاركة والمقترحات مما يتطمب جيداً مف أصحاب المؤىبلت األقؿ ويكونوا ىـ
أكثر احتياجاً ليا.
واختمفت نتائ الدراسة الحالية مع دراسة (أبو زر )2018،والتي بينت أف عدـ وجود فروؽ حوؿ
التمكيف اإلداري يعزى لممؤىؿ العممي .كما اختمفت ودراسة (الممفوح )2016،وكذلؾ دراسة (أبو
شمالة )2016،والتي أثبتت عدـ وجود فروؽ تعزي لممؤىؿ العممي .ولـ تنسجـ مع
(الزاممي )2015،ودراسة (شقورة )2015،والتي أوضحت عدـ وجود اختبلفات في آراء مديري
ومديرات المدارس بمحافظات غزة بسبب المؤىؿ العممي باستثناء بعد التحفيز .وجاءت غير متفقة
مع دراسة (المبيضيف والطراونة( )2011،سالـ )2016،والتي أكدت عدـ وجود فروؽ ،ومع د ارسة
(فوز )2016،دراسة (السواعيري )2013،والتي أشارتا بعدـ وجود اختبلفات بيف العامميف حسب
المؤىؿ العممي حوؿ واقع التمكيف اإلداري .واختمفت مع دراسة (سالـ )2016،والتي أشارت لوجود
فروؽ ولصالح حممة درجة البكالوريوس.
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فرضوات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات
فروق ذات
ل توجد
واختبارى
ومناقذتكا
اسة حول "التمكين اإلداري" تعزى إلى عدد سنوات الخدمة.
الدرادظىعينة الدر
تقدير أفراد

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار"التبايف األحادي"
جدول ( :)32نتائج اختبار"التباين األحادي" – عدد سنوات الخدمة

التفويض0

بناء فرؽ
تحفيز

سنوات

من 05
سنة

فأكثر

قيمة الختبار

االتصاؿ

من 02

إلى أقل

 05سنة

().Sig

المجال

أقل من
5
سنوات

 5إلى أقل

من 02

القيمة الحتمالية

المتوسطات

الفعاؿ0
ٌ
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العامميف0

المشاركة واتخاذ

القرار0

جميع المجالت معاً
مف النتائ الموضحة في الجدوؿ السابؽ تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"التبايف

األحادي" أكبر مف مستوى الداللة  ،0.05وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت تعزى إلى عدد سنوات الخدمة
في مجاؿ العمؿ الحالي .ويمكف تعميؿ ىذه النتيجة باف معظـ عينة الدراسة يمتمكوف سنوات خدمة

تفوؽ اؿ 5سنوات شكؿ لدييـ القدرة عمى الحكـ عمى مستوى التمكيف ،كما أف إدارة المستشفى ال
تفرؽ بيف العامميف عمى أساس سنوات خدمتيـ عند تمكينيـ .ويرى الباحث سببًا آخر أف العامميف

لدييـ مف القدرة ما يكفي لمتعامؿ مع التمكيف والظروؼ المختمفة بغض النظر عف سنوات خدمتيـ.

واتفقت نتائ الدراسة الحالية مع دراسة (أبو زر )2018،والتي بينت أف عدـ وجود فروؽ حوؿ
التمكيف اإلداري يعزى لعدد سنوات الخدمة .كما اتفقت دراسة (الممفوح( )2016،أبو شمالة،

 )2016والتي أثبتت عدـ وجود فروؽ تُعزى لسنوات الخبرة .وانسجمت مع كؿ مف واتفقت مع
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فرضواتراسة (شقورة )6745،والتي أوضحت عدـ وجود اختبلفات في آراء مديري
 )6745ود
(الزاممي،
واختبارى
بمحافظات غزة بسبب سنوات الخدمة .وجاءت متفقة مع دراسة (المبيضيف
المدارس
ومديرات
ومناقذتكا
الدرادظى

والطراونة( )6744،سالـ )6742،والتي أكد عدـ وجود فروؽ ،ومع دراسة (فوز )6742،دراسة
(السواعيري )6742،والمتان ي أشارتا بعدـ وجود اختبلفات بيف العامميف حسب سنوات الخدمة حوؿ
واقع التمكيف اإلداري .واختمفت مع دراسة (سالـ )6742،والتي أشارت لوجود فروؽ ولصالح حممة
درجة البكالوريوس.

الفرضية الرئيسة الرابعة :ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ()α ≥ 0.05
بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة حول "األداء المؤسسي" تعزى لممتغيرات

الشخصية "الجنس ،العمر ،المؤىل العممي ،عدد سنوات الخدمة".
ويشتؽ مف ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

 -ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات

تقدير أفراد عينة الدراسة حول "األداء المؤسسي" تعزى إلى الجنس.

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " - Tلعينتيف مستقمتيف" والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ
جدول ( :)33نتائج اختبار"  -Tلعينتين مستقمتين" – الجنس

قيمة الختبار

ذكر

أنثى

().Sig

المجال

القيمة الحتمالية

المتوسطات

األداء المؤسسي.
مف النتائ الموضحة في الجدوؿ السابؽ تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"- T
لعينتيف مستقمتيف" أكبر مف مستوى الداللة  ،0.05وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات
داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ األداء المؤسسي تعزى إلى الجنس.
وتشير ىذه النتيجة إلى ثبات التقييـ واالتفاؽ في وجيات النظر بيف الذكور واإلناث حوؿ األداء
المؤسسي ،وقدرتيـ عمى تقييـ األداء المؤسسي لممستشفيات والعيادات التي يعمموف بيا .إضافة
لوحدة الظروؼ الداخمية والخارجية التي تؤثر عمى كبل الجنسيف فيما يخص األداء المؤسسي
وبنفس القدر.
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الحالية مع دراسة (إدغيش )6742،والتي تمت في شبكة في األقصى اإلعبلمية
النتيجة
وتطابقت
فرضوات
واختبارى
ومناقذتكا فروؽ بيف الذكور واإلناث ،واتفقت أيضاً مع دراسة كؿ مف (مبارؾ)6742،
الدرادظىـ وجود أي
وأكدت عد
ودراسة (عبد اليادي ) 6744،والتي تمت في برنام التربية والتعميـ بوكالة الغوث وأكدت نتائ
الدراسة عمى عدـ وجود فروؽ بسبب متغير الجنس ،واتفقت أيضاً مع دراسة (الغناـ )6744،التي
أفادت بعدـ وجود اختبلفات بيف حوؿ جودة األداء المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية بسبب
متغير الجنس ،واتفقت كذلؾ مع دراسة (أبو سمرة )6744،والتي أوضحت عدـ وجود فروؽ حسب
آراء العامميف في الجامعات الخاصة الفمسطينية حوؿ األداء المؤسسي تبعاً لمجنس .واختمفت مع
نتيجة دراسة (أبو سمرة )6748،والتي بينت وجود فروؽ إحصائية حوؿ األداء المؤسسي تبعاً
لمجنس ولصالح لذكور.
 ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجاتتقدير أفراد عينة الدراسة حول "األداء المؤسسي" تعزى إلى العمر.
الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "التبايف األحادي"
جدول ( :)34نتائج اختبار"التباين األحادي" – العمر

 02إلى أقل

من 02

من  02سنة

سنة

فأكثر

قيمة الختبار

المجال

 02إلى أقل

 02سنة

القيمة الحتمالية ().Sig

المتوسطات

األداء المؤسسي.
مف النتائ الموضحة في الجدوؿ السابؽ تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"التبايف
األحادي" أكبر مف مستوى الداللة  ،0.05وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ األداء المؤسسي تعزى إلى العمر .حيث أف

األداء المؤسسي ال يتأثر مباشرة بأعمار العامميف فميس شرط أف يكوف العامميف بأعمار معينو حتى
يؤثروا في األداء المؤسسي فقد يكوف الموظؼ بعمر صغير لكف مستوى قدراتو كبيرة وخبراتو
متنوعة تؤدي إلى إيجاد الفرؽ واإلسياـ بتحقيؽ تميز في األداء الكمي.
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فرضواتنتيجتيا مع ما توصمت إليو دراسة (أبو سمرة )6748،والتي بينت عدـ وجود
اسة في
وتتفؽ الدر
واختبارى

ومناقذتكااألداء المؤسسي تبعاً لمعمر ،وكذلؾ دراسة (أبو سمرة )6744،والتي أوضحت
إحصائية حوؿ
فروؽ
الدرادظى

أف العامميف في الجامعات الخاصة الفمسطينية مف جميع الفئات العمرية لـ يكف لدييـ تبايف في
انراء حوؿ األداء المؤسسي .كذلؾ تطابقت مع دراسة (مبارؾ )6742،و(إدغيش )6742،والتي
تمت في شبكة في األقصى اإلعبلمية  ،ودراسة (الغناـ )6744،التي ذكرت بأنو ال وجود

لبلختبلفات بيف العامميف مف األعمار المختمفة في نظرتيـ لؤلداء المؤسسي في المستشفيات
الفمسطينية حوؿ جودة األداء المؤسسي.

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات

تقدير أفراد عينة الدراسة حول "األداء المؤسسي" تعزى إلى المؤىل العممي.
الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار"التبايف األحادي"

جدول ( :)35نتائج اختبار"التباين األحادي" – المؤىل العممي

عميا

بكالوريوس متوسط
فأقل

قيمة الختبار

المجال

دراسات

دبموم

القيمة الحتمالية ().Sig

المتوسطات

األداء المؤسسي.
مف النتائ الموضحة في الجدوؿ السابؽ تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"التبايف

األحادي" أكبر مف مستوى الداللة  ،0.05وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ األداء المؤسسي تعزى إلى المؤىؿ العممي.
وتعتبر ىذه النتيجة منطقية إذ أف األداء المؤسسي ال يتأثر باختبلؼ المؤىبلت العممية لمعامميف

حيث التركيز يكوف عمى جوانب األداء المالي ،ورضا الزبوف ،وكفاءة العمميات الداخمية وليس عمى
األداء الوظيفي.

وتنسجـ ىذه النتيجة مع دراسة (أبو سمرة )6744،والتي أوضحت عدـ وجود فروؽ حسب آراء
العامميف في الجامعات الخاصة الفمسطينية حوؿ األداء المؤسسي تبعاً لممؤىؿ العممي .كذلؾ

تطابقت مع دراسة (إدغيش )6742،والتي تمت في شبكة في األقصى اإلعبلمية وأشارت لعدـ
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تذكر ،واتفقت أيضًا مع دراسة كؿ مف (مبارؾ )6742،ودراسة (عبد اليادي،
فروؽ
وجود أي
فرضوات
واختبارى
في برنام التربية والتعميـ بوكالة الغوث وأكدت نتائ الدراسة عمى عدـ وجود
الدرادظىالتي تمت
 )6744و
ومناقذتكا

فروؽ بسبب متغير المؤىؿ العممي .وعمى النقيض فتختمؼ الدراسة في ىذه النتيجة مع ما توصمت

إليو دراسة (أبو سمرة )6748،والتي بينت وجود فروؽ إحصائية حوؿ األداء المؤسسي تبعًا لممؤىؿ

العممي ولصالح حممة درجة ثانوية عامة فأقؿ في المنظمات الحكومية ،واختمفت أيضًا مع دراسة

(الغناـ )6744،التي أفادت بوجود اختبلفات بيف حوؿ جودة األداء المؤسسي في المستشفيات

الفمسطينية ولصالح حممة درجة الدكتوراة.

 ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجاتتقدير أفراد عينة الدراسة حول "األداء المؤسسي" تعزى إلى عدد سنوات الخدمة.

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار"التبايف األحادي"
جدول ( :)36نتائج اختبار"التباين األحادي" – عدد سنوات الخدمة

من 5
سنوات

أقل من إلى أقل
02
سنوات

من 05
سنة

سنة
فأكثر

قيمة الختبار

المجال

أقل

 5إلى

من 02

05

القيمة الحتمالية ().Sig

المتوسطات

األداء المؤسسي.
مف النتائ الموضحة في الجدوؿ السابؽ تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"التبايف

األحادي" أكبر مف مستوى الداللة  ،0.05وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ األداء المؤسسي تعزى إلى عدد سنوات الخدمة

في مجاؿ العمؿ الحالي .وىذا يدؿ عمى أ ف سنوات الخدمة ليس ليا تأثير في األداء المؤسسي،

فجميع العامميف وباختبلؼ سنوات خدمتيـ متوافقيف في حكميـ عمى مستوى األداء المؤسسي

ولدييـ نفس وجية النظر.
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الحالية مع دراسة (إدغيش )6742،والتي تمت في شبكة في األقصى اإلعبلمية
النتيجة
وتطابقت
فرضوات
واختبارى
أي فروؽ تذكر بسبب سنوات الخبرة ،واتفقت أيضاً مع دراسة كؿ مف
عدـ وجود
وأكدت
ومناقذتكا
الدرادظى

(مبارؾ )6742،ودراسة (عبد اليادي )6744،والتي تمت في برنام التربية والتعميـ بوكالة الغوث

وأكدت نتائ الدراسة عمى عدـ وجود فروؽ بسبب متغير سنوات الخبرة ،واتفقت أيضًا مع دراسة

(الغناـ )6744،التي أفادت بعدـ وجود اختبلفات بيف حوؿ جودة األداء المؤسسي في المستشفيات

الفمسطينية بسبب ىذا المتغير ،واتفقت كذلؾ مع دراسة (أبو سمرة )6744،والتي أوضحت عدـ
وجود فروؽ حسب آراء العامميف في الجامعات الخاصة الفمسطينية حوؿ األداء المؤسسي تبعاً

لسنوات الخبرة .ولكنيا جاءت متناقضة مع ما توصمت إليو دراسة

(أبو سمرة )6748،والتي بينت وجود فروؽ إحصائية حوؿ األداء المؤسسي تبعًا لسنوات الخدمة
ولصالح مف عدد سنوات خدمتيـ مف  5إلى  47سنوات.

الخالصة:
قاـ الباحث في بداية الفصؿ بالتمييد لعرض تحميؿ البيانات واختبار الفرضيات ،ثـ انتقؿ إلى
الوصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة وفؽ البيانات الشخصية حيث تـ توزيع عينة الدراسة حسب
(مكاف العمؿ ،الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنوات الخدمة) ،وتـ تحديد المحؾ المعتمد
لمدراسة وىو مقياس ليكرت الخماسي لتحديد طوؿ الخبليا ،حيث تـ تحميؿ فقرات االستبانة فقرة
فقرة ،وتـ اختبار فرضيات الدراسة الرئيسية.
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اننتــائج وانتىصيــات
 تمييد.
 أو ًل :نتائج الدراسة.
 ثانياً :توصيات الدراسة.
 ثالثاً :الخطة التنفيذية.
 رابعاً :الدراسات المقترحة.
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تمييد:

يتضمف ىذا الفصؿ ممخصًا ألىـ النتائ

التي توصمت إلييا الدراسة وذلؾ بعد إجراء التحميؿ

اإلحصائي لبيانات االستبيانات الخاصة بعينة الدراسة .كما يتطرؽ إلى أىـ التوصيات المقترحة في
ضوء نتائ الدراسة والتي قد تساعد في تحسيف مستوى األداء المؤسسي لممستشفيات ومؤسسات

الخدمات الطبية مف خبلؿ مزيد مف االىتماـ بالتمكيف اإلداري.

أولً :نتائج الدراسة
 .1النتائج المتعمقة بالمتغير المستقل (التمكين اإلداري):
أظيرت النتائ أف مستوى التمكيف بشكؿ عاـ كاف بدرجة مرتفعة بنسبة ( ،)%64.45مف وجية
نظر العامميف في المستشفيات الفمسطينية الحكومية في قطاع غزة ،وجاء ترتيب أبعاد التمكيف،

حيث كاف في المرتبة األولى بعد بناء فرؽ العمؿ بنسبة ( ،)%67.80تبله بالمرتبة الثانية بعد

االتصاؿ الفعاؿ بنسبة ( ،)%65.62وكاف بعد المشاركة واتخاذ القرار ( )%65.52بالمرتبة
الثالثة ،وجاء بالمرتبة الرابعة بعد التفويض بنسبة ( ،)%64.31تبله بالمرتبة الخامسة واألخيرة :بعد
تحفيز العامميف بنسبة (.)%58.92

 .2النتائج المتعمقة بالمتغير التابع (األداء المؤسسي):
كشفت نتائ الد ارسػة أف إجمػالي مسػتوى األداء المؤسسػي فػي المستشػفيات الفمسػطينية الحكوميػة فػي
قطاع غزة كانت متوسطة بوزف نسبي ( ،)%64.62وجاءت الفقػرة الثانيػة األولػي ترتيبػًا بػيف الفقػرات
"تسػػعى لمحصػػوؿ عمػػى التمويػػؿ المناس ػب لػػدعـ ب ػرام الخدمػػة التػػي تقػػدميا" يسػػاوي ( 3.45الدرجػػة
الكميػػة مػػف  )5أي أف الػػوزف النسػػبي ( ،)%69.07وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ موافقػػة كبيػرة مػػف قبػػؿ أف ػراد
العينة عمػى ىػذه الفقػرة .تبلىػا فػي الترتيػب الفقػرة األولػى "تعمػؿ المستشػفى عمػى تقميػؿ التكػاليؼ غيػر
الضرورية دوف تأثير عمى جودة الخدمػة" بمتوسػط حسػابي يسػاوي ( 3.42الدرجػة الكميػة مػف  )5أي
أف الػػوزف النسػػبي ( ،)%68.42بدرجػػة موافقػػة كبيػرة .بينمػػا حػػازت الفقػرة الثالثػػة والتػػي تػػنص" تعتبػػر
األجػػور المسػػتحقة عمػػى الخػػدمات المقدمػػة مػػف المستشػػفى مناسػػبة وضػػمف قػػدرات الم ػراجعيف ".عمػػى
الترتيػب األخيػر مقارنػة بػالوزف النسػبي لبػاقي الفقػرات حيػث المتوسػط الحسػابي ليػا يسػػاوي  3.05أي
أف الوزف النسبي ( ،)%60.94بدرجة موافقة متوسطة .وبالترتيب قبؿ األخير جاءت الفقػرة الحاديػة
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عشر " تعمؿ المستشػفى عمػى دعػـ أنشػطة البحػث والتطػوير" بمتوسػط حسػابي يسػاوي  3.04أي أف
الوزف النسبي ( ،)%60.71بدرجة موافقة متوسطة.
 .3النتائج المتعمقة بالفرضيات:
أ -النتائج الخاصة بالعالقة بين المتغيرين:
خمصت الدراسة إلى وجود عبلقة طردية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بيف

أبعاد التمكيف مجتمعة واألداء المؤسسي ،وبمد معامؿ ارتباط العبلقة ( .)0.747كما أظيرت أف

أكثر أبعاد التمكيف ارتباطاً ذو داللة إحصائية في األداء المؤسسي ىو بعد التحفيز حيث كانت

قيمة االرتباط ( ،)0.658تبله بعد المشاركة في اتخاذ القرار حيث كاف معامؿ االرتباط (،)0.656
ثـ بعد بناء فرؽ العمؿ ارتبط بعبلقة موجبة تساوي ( ، )0.639ثـ جاء االتصاؿ الفعاؿ بمعامؿ

ارتباط ( ،)0.601وجاء في المرتبة األخيرة بعد التفويض حيث وجدت عبلقة طردية بينو وبيف
األداء المؤسسي مقدارىا (.)0.552

ب -النتائج الخاصة باألثر بين المتغيرين:
أظيرت نتائ

الدراسة أف أبعاد التمكيف تؤثر تأثي ًار جوىريًا وداؿ إحصائيًا في األداء المؤسسي

وتفسر ما نسبتو ( )%56.8مف التبايف والتغير في المتغير التابع (األداء المؤسسي) وأف باقي

التغير قد يعود لعوامؿ أخري خارج نطاؽ الدراسة .بينت نتائ الدراسة أف أىـ العوامؿ تأثي اًر في

األداء المؤسسي ىو االتصاؿ الفعاؿ ،ثـ بناء فرؽ العمؿ ،تبله تحفيز العامميف وأخي اًر المشاركة

واتخاذ الق اررات بينما كاف تأثير باقي أبعاد التمكيف وىو ُبعد (التفويض) في األداء المؤسسي
ضعيفًا.
ج -النتائج المتعمقة بالفروق اإلحصائية:
أظيرت الدراسة النتائ المتعمقة بالفروؽ اإلحصائية لكؿ مف المتغيريف ،عمى النحو انتي:
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بيف متوسطات آراء المبحوثيف
حوؿ أبعاد التمكيف اإلداري تُعزى إلى لمتغير الجنس ،الفئة العمرية ،عدد سنوات الخدمة .وجود
فروؽ معنوية بيف استجابات المبحوثيف حوؿ محور أبعاد التمكيف اإلداري تُعزى لمتغير المؤىؿ
العممي وكانت الفروؽ لصالح حممة مؤىؿ دبموـ متوسط فأقؿ ،باستثناء بعد (التفويض ،التحفيز،

المشاركة في اتخاذ الق اررات) ،فمـ يكف حوليا فروؽ تبعًا لممؤىؿ العممي .عدـ وجود فروؽ معنوية
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بيف استجابات العينة حوؿ محور األداء المؤسسي تُعزى لمتغير (الجنس ،الفئة العمرية ،المؤىؿ
العممي ،عدد سنوات الخدمة).
النتائ المتعمقة باإلجابة عمى أسئمة الدراسة وتحقيؽ أىدافيا موضحة في الجدوؿ انتي:
جدول ( :)37النتائج المتعمقة باإلجابة عن أسئمة الدراسة وتحقيق أىدافيا
مجال تحققو

اليدف

السؤال األول :ما مستوى ممارسة أبعاد التمكيف في تم تحميل النتائج من جدول ( )20إلى جدول (.)25
المستشفيات الحكومية الفمسطينية في قطاع غزة حسب

أظيرت النتائ أف مستوى التمكيف بشكؿ عاـ كاف بدرجة مرتفعة

رأي أفراد العينة؟

بنسبة ( ، )%64.45مف وجية نظر العامميف في المستشفيات

اليدف األول :التعرؼ إلى واقع مستوى ممارسة أبعاد

الفمسطينية الحكومية في قطاع غزة ،حيث كاف في المرتبة األولى

التمكيف في المستشفيات الحكومية الفمسطينية في قطاع ُبعد بناء فرؽ العمؿ بنسبة ( )%67.80وبالمرتبة الخامسة
واألخيرةُ :بعد تحفيز العامميف بنسبة (.)%58.92
غزة.
السؤال الثاني :ما مستوى األداء المؤسسي في تم تحميل النتائج من جدول ()26
المستشفيات الحكومية الفمسطينية ي قطاع غزة؟

كش ػ ػػفت نت ػ ػػائ الد ارس ػ ػػة أف إجم ػ ػػالي مس ػ ػػتوى األداء المؤسس ػ ػػي ف ػ ػػي

اليدف الثاني :الكشؼ عف مستوى األداء المؤسسي في

المستشػػفيات الفمس ػػطينية الحكومي ػػة ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة كان ػػت متوس ػػطة

يتصوره المبحوثيف؟

الفق ػ ػرات " تسػ ػػعى لمحصػ ػػوؿ عمػ ػػى التمويػ ػػؿ المناسػ ػػب لػ ػػدعـ ب ػ ػرام

المستشفيات الحكومية الفمسطينية في قطاع غزة كما بػػوزف نسػػبي ( ،)%64.62وجػػاءت الفق ػرة الثانيػػة األولػػي ترتيب ػاً بػػيف

الخدم ػػة الت ػػي تق ػػدميا ".ب ػػوزف نس ػػبي ( ،)%69.07وى ػػذا يعن ػػي أف
ىناؾ موافقة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة .بينمػا حػازت

الفق ػرة الثالثػػة والتػػي تػػنص "تعتبػػر األجػػور المسػػتحقة عمػػى الخػػدمات

المقدم ػػة م ػػف المستش ػػفى مناس ػػبة وض ػػمف ق ػػدرات المػ ػراجعيف" .عم ػػى
الترتيػػب األخيػػر مقارن ػػة بػػالوزف النس ػػبي لبػػاقي الفقػ ػرات حيػػث ال ػػوزف

النسبي ( ،)%60.94بدرجة موافقة متوسطة.
السؤال الثالث :ىؿ توجد عبلقة ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )α≤0.05بيف أبعاد التمكيف اإلداري

تم تحميل النتائج وىي في الجدول رقم ()27
بينت النتائ

وجود عبلقة طردية قوية ذات داللة إحصائية عند

واألداء المؤسسي في المستشفيات موضع التطبيؽ في مستوى ( )α ≤0.05بيف أبعاد التمكيف مجتمعة واألداء المؤسسي،

أف أكثر أبعاد
قطاع غزة؟
وبمد معامؿ ارتباط العبلقة ( .)0.747كما أظيرت ٌ
اليدف الثالث :بياف اتجاه وطبيعة العبلقة بيف أبعاد التمكيف ارتباطاً ذو داللة إحصائية في األداء المؤسسي ىو بعد

التمكيف واألداء المؤسسي.

التحفيز حيث كانت قيمة االرتباط ( ،)0.658وأقؿ أبعاد التمكيف

ارتباطاً مع المتغير التابع وجاء في المرتبة األخيرة بعد التفويض
حيث العبلقة مقدارىا (.)0.552

السؤال الرابع :ىؿ يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند

تم

استخدام

تحميل

النحدار

المتعدد

مستوى ( ) α≤0.05بيف أبعاد التمكيف اإلداري واألداء ) )Stepwiseوىو موضح في جدول (.)28
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المؤسسي؟

أظيرت نتائ الدراسة أف أبعاد التمكيف تؤثر تأثي اًر جوىرياً وداؿ

اليدف الرابع :معرفة أثر أبعاد التمكيف اإلداري في احصائياً في األداء المؤسسي وتفسر ما نسبتو ( )%56.8مف

تعزيز األداء المؤسسي.

أف باقي
التبايف والتغير في المتغير التابع (األداء المؤسسي) و ٌ
التغير قد يعود لعوامؿ أخرى خارج نطاؽ الدراسة .كما أظيرت

نتائ

الدراسة أف أىـ العوامؿ تأثي ًار في األداء المؤسسي ىو

االتصاؿ الفعاؿ ،ثـ بناء فرؽ العمؿ ،تبله تحفيز العامميف وأخي ًار

المشاركة واتخاذ الق اررات بينما كاف تأثير باقي أبعاد التمكيف وىو

ُبعد (التفويض) في األداء المؤسسي ضعيفاً.
السؤال الخامس :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تم استخدام تحميل  Independent t Test & ANOVAكما
عند مستوى ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أفراد
العينة حوؿ متغيري (أبعاد التمكيف اإلداري ،واألداء

المؤسسي) تُعزى لممتغيرات الديمغرافية.

اليــدف الخــامس :الكشػػؼ عػػف الفػػروؽ اإلحصػػائية بػػيف

ىو موضح في الجداول ( 29إلى  )32فيما يخص الفروق حول

أبعاد التمكين اإلداري ،وفي الجداول ( 33إلى  )36فيما يخص

الفروق حول األداء المؤسسي.

أظيرت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

متوسػػطات تقػػديرات أف ػراد العين ػػة حػػوؿ كػػؿ مػػف متغي ػػري ( ) α ≤0.05بيف متوسطات آراء المبحوثيف حوؿ أبعاد التمكيف

الد ارسػػة (أبعػػاد التمكػػيف اإلداري ،واألداء المؤسسػػي) فػػي اإلداري تُعزى إلى لمتغير (الجنس ،الفئة العمرية ،عدد سنوات
المستشػػفيات الحكوميػػة فػػي قطػػاع غ ػزة تعػػزى لممتغي ػرات الخدمة) وأ ظيرت الدراسة وجود فروؽ معنوية بيف استجابات

الديمغرافيػ ػػة (الج ػ ػنس ،الفئػ ػػة العمريػ ػػة ،سػ ػػنوات الخدمػ ػػة،
المؤىؿ العممي).

المبحوثيف حوؿ محور أبعاد التمكيف اإلداري تعزى لمتغير (المؤىؿ

العممي) وكانت الفروؽ لصالح حممة مؤىؿ دبموـ متوسط فأقؿ،

باستثناء ُبعد (التفويض ،التحفيز ،المشاركة في اتخاذ الق اررات) ،فمـ
يكف حوليا فروؽ تبعاً لممؤىؿ العممي .وأوضحت النتائ عدـ وجود

فروؽ معنوية بيف استجابات العينة حوؿ محور األداء المؤسسي

تُعزى لمتغير (الجنس ،الفئة العمرية ،المؤىؿ العممي ،عدد سنوات
الخدمة).
اليدؼ السادس :تقديـ نتائ وتوصيات يمكف االستفادة

منيا والبناء عمييا لتعزيز مستوى األداء المؤسسي موضح مف صفحة ( )170إلى صفحة (.)160

واالىتماـ بفمسفة التمكيف.
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ثانياً :توصيات الدراسة
مػػف خػػبلؿ د ارسػػة الباحػػث لموضػػوع أبعػػاد التمكػػيف اإلداري ودورىػػا فػػي تحسػػيف األداء المؤسسػػي فػػي
قطاع غزة ،ومف خبلؿ ما توصؿ إليو مف نتائ بعد تطبيؽ أدوات الد ارسػة المسػتخدمة ،فػإف الباحػث
يوصي بانتي:
 .1العمؿ عمى تمكيف العامميف والمرؤوسيف بشتى الصور والوسائؿ بتزويدىـ بالصبلحيات الكافية
والتي تتناسب مع حجـ المسئوليات وتفويض السمطات واتخاذ الق اررات وتعزيز التواصؿ بكؿ
مستوياتو وتمقي التدريب الفعاؿ وذلؾ لبناء قيادة مف الصؼ الثاني يتحمموا المسئوليات الجساـ
مستقببلً.
 .2العمؿ عمى توفير وسائؿ اتصاؿ فعالة لتبادؿ المعمومات والبيانات بيف العامميف فيما بينيـ،
واستخداـ الوسائؿ غير التقميدية الحديثة التي تتناسب ومتطمبات العصر ،وتشجيع االتصاالت
غير الرسمية خارج أماكف العمؿ.
 .3العمؿ عمى إيجاد معايير واضحة وأدلة منطقية محددة لعممية التفويض توضح فييا كؿ
المعمومات وبشكؿ تفصيمي عف التفويض سواء بالمدة المحددة لمتفويض ،العامميف المسموح
ليـ بذلؾ ،مستويات التفويض ،شروطو وغيرىا مف المعمومات والقواعد التي تضمف نجاحيا.
 .4إتاحة مساحة مف الحرية واالستقبللية لمعامميف ُليعبروا عف آراءىـ ومقترحاتيـ ويدرسوا مشاكؿ
العمؿ التي تواجييـ كؿ فيما يخص مجاؿ عممو ووضع الحموؿ المناسبة دوف إجبارىـ بالرجوع

لئلدارة في كؿ تفاصيؿ العمؿ وبكممات أخرى االنتقاؿ مف المركزية المفرطة إلى النظاـ
المختمط الذي يجمع بيف مزايا البلمركزية والمركزية ويستخدميا بالقدر المناسب.
 .5ضرورة العمؿ عمى نشر ثقافة العمؿ الجماعي والمسئولية المشتركة واإلنجاز بروح الفريؽ
الواحد بيف أعضاء المستشفى بتشجيع تظافر الجيود واالبتعاد عف العمؿ الفردي ،وذلؾ
لتحسيف األداء المؤسسي وتقميؿ التكاليؼ واليدر في الموارد سواء ماديًا أو وقت وسرعة وغيره.
 .6العمؿ عمى تفعيؿ نظاـ الحوافز بفرعيو المادي والمعنوي لما لو مف أثر كبير في تحقيؽ العديد
مف الفوائد لممنظمة والعامميف واألطراؼ األخرى .مع ضرورة انتباه المديريف والمسئوليف لكيفية
حفز لمعامميف كؿ حسب ظروفو وحاجاتو.
وم ًا
استخداـ كؿ نوع منيا بحيث تصبح دافعًا ُ
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 .7العمؿ عمى تحقيؽ العدالة التنظيمية وال سيما العدالة التوزيعية بحيث تكوف ىناؾ معايير
موضوعية تستند إلييا إدارة المستشفيات في الترقيات لمعامميف عند التقدـ لشغؿ مناصب أو
درجات أفضؿ ،ودراسة المعايير بحيث تحديد المعيار ىؿ لمكفاءة أـ لمخبرة أـ لكمييما وبأي
نسبة وذلؾ حسب كؿ وظيفة.
 .8ضرورة تشجيع العامميف عمى المشاركة في وضع الخطة االستراتيجية لممستشفى في كؿ
مراحميا واالستناد في صياغة ووضع األىداؼ العامة لمجامعة عمى تحميؿ لمبيئة الداخمية
والخارجية وفي ضوء اإلمكانات والقدرات المتاحة لممستشفى مع التركيز عمى خصائص
األىداؼ الذكية بحيث تكوف قابمة لمتحقيؽ.
 .9العمؿ عمى دعـ أنشطة البحث والتطوير واالعتماد عمى المني العممي السميـ في التفكير لحؿ
المشكبلت بطرؽ مبدعة غير مألوفة ،وتنفيذ أعماؿ المستشفى وتقديـ خدماتيا بطرؽ مبدعة.
 .10إتاحة الفرص أماـ العامميف لمتعمـ واكتساب المعرفة والخبرات واتاحة برام

التدريب

المتخصصة في المجاالت المختمفة بناء عمى دراسة االحتياج الفعمي لمعامميف لسد الفجوة بيف
المطموب مف الميارة والموجود.
 .11االىتماـ بشكاوى المرضى واالستماع ليـ وعمؿ صناديؽ لمشكاوى لتحسيف العمؿ ومخرجاتو
والوقوؼ عمى األخطاء وتصويبيا وذلؾ عبر فتح قنوات االتصاؿ وحمقات النقاش وسياسات
الباب المفتوح وغيرىا مف الوسائؿ.
أف تمتزـ المستشفيات بالمسئولية االجتماعية اتجاه المجتمع والبيئة المحيطة التي تعمؿ
 .12ضرورة ْ

المقدمة لتكوف مناسبة مع الظروؼ المعيشية وضمف قدرات
فييا ومراعاة أجور الخدمة ُ
المرضى ،وعقد األنشطة التوعوية المختمفة مف ندوات ونشرات وغيرىا لممساىمة في توعية

أفراد المجتمع ومحاولة تجنيبو األخطار الصحية دوف تأخير.
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ثالثاً :الخطة التنفيذية

بناء عمى نتائ وتوصيات الدراسة قاـ الباحث بإعداد خطة عمؿ لتنفيذىا ،كما في الجدوؿ التالي:
ً
جدول ( :)38خطة عمل لتنفيذ التوصيات
م

التوصية
ضرورة العمؿ عمى تمكيف العامميف

والمرؤوسيف بشتى الصور والوسائؿ

بتزويدىـ بالصبلحيات الكافية ،والتي

 -نشر ثقافة التمكيف لدى المدراء وبياف

أىميتو ،وذلؾ مف خبلؿ دورات تدريبية

وورش عمؿ وندوات لقيادات المستشفيات

تتناسب مع حجـ المسئوليات وتفويض

والعيادات التابعة لمخدمات الطبية

التواصؿ بكؿ مستوياتو ،وتمقي التدريب

 -إصدار نشرات تساىـ في وضع إطار

السمطات ،واتخاذ الق اررات ،وتعزيز
.1

البرامج واألنشطة

الفعاؿ؛ وذلؾ لبناء قيادة مف الصؼ
ٌ
الثاني يتحمموا المسئوليات الجساـ
مستقببلً.

العسكرية الخيرية.

الجية المسئولة
عن التنفيذ

 -تجمع مسئولي

المدة

الزمنية

اإلدارات الطبية
في الخدمة

العامة.

 -و ازرة الصحة.

واضح نلية التمكيف.

بشكؿ
دوري

 إصدار دليؿ بناء القيادات الطبية مفالصؼ الثاني.

 -رسـ المسار الوظيفي لمعامميف لتوضيح

مسار القيادات المستقبمية والتركيز عمى

العمؿ عمى توفير وسائؿ اتصاؿ فعالة

.2

 -إعداد ىيكؿ تنظيمي مناسب يتسـ

لتبادؿ المعمومات والبيانات بيف العامميف

بالمرونة ودراستو كؿ  3سنوات.

التقميدية الحديثة التي تتناسب ومتطمبات

برام االنترنت والواتس أب وغيرىا مف

فيما بينيـ ،واستخداـ الوسائؿ غير

العصر ،وتشجيع االتصاالت غير الرسمية

خارج أماكف العمؿ.

العمؿ عمى إيجاد معايير واضحة وأدلة
منطقية محددة لعممية التفويض توضح

.3

تأىيميـ.

فييا كؿ المعمومات وبشكؿ تفصيمي عف

 استخداـ الوسائؿ الحديثة مف التكنولوجياالوسائؿ المتقدمة.

 -وضع نظاـ ولوائح واضحة لمتفويض

بتحديد مسئولية كؿ األطراؼ وشروطو
ومدتو ومسئولية المفوض والمفوض.

التفويض سواء بالمدة المحددة لمتفويض،

 -استقداـ خبراء مف الخارج وقانونيف

التفويض ،شروطو وغيرىا مف المعمومات

 -نشر اإلصدارات الخاصة بالتفويض في

العامميف المسموح ليـ بذلؾ ،مستويات
والقواعد التي تضمف نجاحيا.

وادارييف إلصدار واعتماد ىذه الموائح.
المستشفى وتدريبيـ عمى استخداميا.
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 -تجمع مسئولي

اإلدارات الطبية
في الخدمة

العامة.

 -و ازرة الصحة.

بشكؿ
دوري

 الشئوف اإلداريةوالمالية.

 مسئولي الخدماتالطبية

 -دائرة التدريب

والموارد البشرية.

 -جميع العامميف

بالخدمات الطبية

بشكؿ
دوري

الفصلىالدادس
النتــائجىوالتوصوــات

إتاحة مساحة مف الحرية واالستقبللية

لمعامميف ليعبروا عف آراءىـ ومقترحاتيـ

ويدرسوا مشاكؿ العمؿ التي تواجييـ كؿ

.4

فيما يخص مجاؿ عممو ووضع الحموؿ

المناسبة دوف إجبارىـ بالرجوع لئلدارة في

 تفويض الصبلحيات وتوقير اإلمكانات. -إنشاء صندوؽ لمشكاوى والمقترحات

الذي يجمع بيف مزايا البلمركزية والمركزية

الفكرة المبدعة ليذا العاـ.

 -ضرورة العمؿ عمى نشر ثقافة العمؿ

 -منح الحوافر لؤلفكار المبدعة مثؿ جائزة

لتحسيف األداء المؤسسي وتقميؿ

 -منح جوائز لمفريؽ وليس عمى األساس

المادي والمعنوي لما لو مف أثر كبير
في تحقيؽ العديد مف الفوائد لممنظمة
والعامميف واألطراؼ األخرى .مع
ضرورة انتباه المديريف والمسئوليف
لكيفية استخداـ كؿ نوع منيا بحيث
ومحفز لمعامميف كؿ حسب
تصبح دافع ُ
ظروفو وحاجاتو.

ضمف فريؽ عمؿ

ومشاركة المعرفة وعدـ احتكارىا.

 -دراسة الحاجات الفسيولوجية والتطويرية

لمعامميف كؿ فترة زمنية لمتعرؼ عمييا
بدقة.
 إعادة التفكير في أنظمة الحوافز الحاليةوالخروج بنظاـ مرف يشجع كؿ موظؼ
متميز حسب حاجاتو.
 توفير الدعـ المالي الكافي لتنشيط نظاـالحوافز إلى جانب الحوافز المعنوية
 وضع آليات قياسية لمتابعة التحفيزاإليجابي لمعامميف في الخدمات الطبية،
بحيث تكوف معايير التحفيز واضحة ويتـ
العمؿ مف خبلليا عمى مكافأتيـ.

ىناؾ معايير موضوعية تستند إلييا

أفضؿ ،ودراسة المعايير بحيث تحديد

المعيار ىؿ لمكفاءة أـ لمخبرة أـ لكمييما

مستمر

المستشفيات

بالخدمات الطبية.

 -العبلقات العامة.

بشكؿ

مستمر

ليستوعب العامموف أىمية العمؿ في فرؽ

 -استخداـ اإلعبلف عبر الطرؽ المختمفة

عند التقدـ لشغؿ مناصب أو درجات

بشكؿ

 -عقد دورات تدريبية حوؿ فرؽ العمؿ،

 -العمؿ عمى تحقيؽ العدالة التنظيمية وال

إدارة المستشفيات في الترقيات لمعامميف

الخدمات الطبية.

الجيد الشخصي.

 . -وضع معايير واضحة لشروط الترقية

سيما العدالة التوزيعية بحيث يكوف

المستشفيات في

 -األخذ برأي وق اررات الجماعة .وتعزيز

المستشفى بتشجيع تظافر الجيود

 -العمؿ عمى تفعيؿ نظاـ الحوافز بفرعيو

 -المديروف في

والعيادات

ثقافة خمؽ وتوليد األفكار اإلبداعية

التكاليؼ واليدر في الموارد سواء مادي ًا
أو وقت وسرعة وغيره.

الطبية.

 -االعتماد عمى بناء فرؽ عمؿ إلنجاز

الجماعي والمسئولية المشتركة واإلنجاز

واالبتعاد عف العمؿ الفردي وذلؾ

البشرية بالخدمات

 -قادة ومديرو

المياـ والمجاف المختمفة.

بروح الفريؽ الواحد بيف أعضاء

.7

المفتوحة.

كؿ تفاصيؿ العمؿ وبكممات أُخرى االنتقاؿ

ويستخدميا بالقدر المناسب

.6

العامميف عبر النقاشات والمقاءات

داخمي يختص بالعامميف.

مف المركزية المفرطة إلى النظاـ المختمط

.5

 -تنظيـ آليات لمتواصؿ المستمر مع

 -دائرة الموارد

مف وظيفة ألخرى.

عند الحاجة لشغؿ وظيفة بالترقية داخمي ًا
 دراسة كؿ وظيفة ونسبة معيار الكفاءةمقابؿ الخبرة فييا

وبأي نسبة وذلؾ حسب كؿ وظيفة.
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 -قادة ومدراء

المستشفيات دائرة
الموارد البشرية
بالجمعية.
 دائرة المواردالبشرية في كؿ
مستشفيي وعيادة
في الخدمات
الطبية.

ال تقؿ
عف دورة
سنويا

 قادة ومديروالمستشفيات
والعيادات.

 مدراء المواردالبشرية

 -دوائر التخطيط

بالخدمات الطبية.

بشكؿ

مستمر

الفصلىالدادس
النتــائجىوالتوصوــات

ضرورة تشجيع العامميف عمى المشاركة

 -اشراؾ جميع العامميف في بناء وتطوير

 -قادة ومديرو

كؿ

لممستشفى في كؿ مراحميا واالستناد في

الجميع مف رؤية واحدة وفيـ واحد.

والعيادات.

مع

في وضع الخطة االستراتيجية

صياغة ووضع األىداؼ العامة

عمى خصائص األىداؼ الذكية بحيث

تكوف قابمة لمتحقيؽ.
-

عمؿ اجتماعات لوضع الرؤية الخاصة

بكؿ مستشفيي وعيادة وفؽ التحميبلت

والخارجية وفي ضوء اإلمكانات

والقدرات المتاحة لممستشفى مع التركيز

البيئية.
-

العممي السميـ في التفكير لحؿ

 -أعداد دورات مكثفة لتعميـ العامميف عف

وتنفيذ أعماؿ المستشفى وتقديـ

خدماتيا بطرؽ مبدعة.

 -إتاحة الفرص أماـ العامميف لمتعمـ

بالخدمات الطبية.

العممي.

آليات البحث العممي وأدواتو أساليبو
وبالتالي أىميتو.

 -عمؿ دراسة لتشخيص المعرفة المطموب

 دوائر التخطيط.الخدمات الطبية

 -جميع العامميف

بكافة تخصصاتيـ

المجاالت المختمفة بناء عمى دراسة

خوؼ مف امتبلؾ غيرىـ ليا عبر

الحوافز وحفظ حقوقيـ.

مستمر

 -دوائر التخطيط.

المختمفة داخميا وخارجي ًا عبر
المتخصصيف والخبراء ومف يمتمكيا.

بيف المطموب مف الميارة والموجود.

بشكؿ

ووظائفيـ.

 -جميع العامميف

 -تشجيع العامميف عمى نشر المعرفة دوف

لذلؾ

 -قادة ومديرو

واكتساب المعرفة والخبرات واتاحة

االحتياج الفعمي لمعامميف لسد الفجوة

في أي

الحاجة

والفجوة المعرفية بيف الموجود والمطموب.

برام التدريب المتخصصة في

التعديؿ

ظيرت

 -قادة ومديرو

 -جذب المعرفة المطموبة مف المصادر

مراعاة

وقت

الخطط االستراتيجية.

العمؿ عمى دعـ أنشطة البحث

المشكبلت بطرؽ مبدعة غير مألوفة،

 -دوائر التخطيط

عمؿ دورات تدريبية في أعداد وتكويف

 -توفير ميزانيات لتدعؾ أنشطة البحث

والتطوير واالعتماد عمى المني

.10

-

لمجامعة عمى تحميؿ لمبيئة الداخمية

.8

.9

الخطة االستراتيجية ،وحتى ينطمؽ

المستشفيات

سنتيف

الخدمات الطبية
بكافة تخصصاتيـ
ووظائفيـ.

 -وحدات المعرفة.

بشكؿ

مستمر

 -إتاحة فرصة لتطبيؽ المعرفة وتشجيعيـ

عمى ذلؾ واالستفادة مف الدروس السابقة

االىتماـ بشكاوى المرضى واالستماع ليـ

 -عمؿ صندوؽ لتمقي شكاوى المرضي

ومخرجاتو والوقوؼ عمى األخطاء

 -التواصؿ مع المرضى وعمؿ لقاءات مع

وعمؿ صناديؽ لمشكاوى لتحسيف العمؿ

.11

واف القت عدـ النجاح.

والعمؿ عمى دراستيا مف خبلؿ لجاف.

وتصويبيا وذلؾ عبر فتح قنوات االتصاؿ

األطراؼ المعنية والجيات الرسمية عف

وغيرىا مف الوسائؿ.

الخدمات الطبية.

وحمقات النقاش وسياسات الباب المفتوح

حجـ اإلنجازات واألعماؿ التي تؤدييا
 -عقد لقاءات مفتوحة شيريا أو كؿ 6

أشير لمسماع ليـ وألفكارىـ ومقترحاتيـ

كتغذية عكسية تفيد في التحسيف.

 -واشراكيـ في خطط المستشفى.
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 وحدة العبلقاتالعامة

 جميع الدوائر فيالمستشفيات
والعيادات.

 -قادة ومديرو

الخدمات الطبية

 -جميع العامميف

بكافة تخصصاتيـ
ووظائفيـ.

بشكؿ

نصؼ
سنوي

الفصلىالدادس
النتــائجىوالتوصوــات

ضرورة أف تمتزـ المستشفيات بالمسئولية

االجتماعية اتجاه المجتمع والبيئة المحيطة
التي تعمؿ فييا ومراعاة أجور الخدمة

.12

المقدمة لتكوف مناسبة مع الظروؼ
ُ
المعيشية وضمف قدرات المرضى ،وعقد
األنشطة التوعوية المختمفة مف ندوات

ونشرات وغيرىا لممساىمة في توعية أفراد

المجتمع ومحاولة تجنيبو األخطار الصحية

دوف تأخير.

 -المشاركة المجتمعية بعمؿ دورات تثقيفية

ومؤتمرات والمشاركة باالحتفاالت وغيرىا

مف األنشطة

 -وحدة العبلقات

العامة واإلعبلـ.

 -جميع الدوائر في

 -تخصيص تخفيض ألجور الخدمات أو

المستشفيات

لدراسات والتنسيؽ مع جيات مختصة.

 -قادة ومديرو

إعفاء بعض الحاالت المستحقة وفؽ

 -إصدار كتيبات لتثقيؼ المواطنيف

باألمور الصحية خاصة مع انتشار

والعيادات.

الخدمات الطبية.

كؿ ستة
أشير
لسنة

األوبئة الجديدة.

رابعاً :الدراسات المقترحة
 .1إعادة ىذه الدراسة وىي أثر ممارسة أبعاد التمكيف اإلداري في تعزيز األداء المؤسسي مع
تطبيقيا عمى بيئات مستشفيات في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية).
 .2إجراء دراسة مقارنة ألثر أبعاد التمكيف اإلداري في تعزيز األداء المؤسسي بيف مستشفيات
التابعة لمقطاع الحكومي والقطاع الخاص.
 .3دراسة أثر عوامؿ ومتغيرات مستقمة أخرى مثؿ( :القيادة االستراتيجية ،العدالة التنظيمية ،المناخ
التنظيمي ،االستغراؽ الوظيفي) في تعزيز األداء المؤسسي ،لعميا تفسر التبايف في المتغير
التابع بنسبة أفضؿ مما توصمت إليو الدراسة الحالية وىو (.)%56.8
 .4دراسة أثر متغيرات وسيطة أو متغيرات معدلة أخرى مثؿ (األداء الوظيفي ،الرضا الوظيفي،
االلتزاـ التنظيمي) في العبلقة بيف أبعاد التمكيف وتحسيف مستوى األداء المؤسسي ،لعميا
تعطي فيـ أكبر وأوضح لمعبلقة بيف المتغيريف.
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املصادر واملراجع
 أو ًل :المراجع العربية.

 ثانياً :المراجع األجنبية.

المصادرىوالمراجع

المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.

أو ًل :المراجع العربية.
-

ابف منظور ،محمد ( :)2005لساف العرب ،دار صادر لمطباعة والنشر ،بيروت ،لبناف.

-

أبو المجد ،محمد جماؿ ( :)2008التمكيف الوظيفي ودوره في تعزيز القدرات البشرية ،دار ابف

-

أبو حصيرة ،ميساء (" :)2016تقييـ جودة أداء المؤسسات الصحية الحكومية حسب معايير

حزـ لمطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،بيروت.

منظمة الصحة العالمية"،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
-

أبو زر ،فادي ( :)2018التمكيف اإلداري ودوره في تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في و ازرة
الصحة الفمسطينية – المحافظات الجنوبية ،رسالة ماجستير ،برنام الدراسات العميا المشترؾ
بيف أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ،جامعة األقصى ،غزة ،فمسطيف.

-

أبو شيخة ،نادر) :(2005إدارة الموارد البشرية ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.

-

أبو شيخة ،نادر(" :)2011التنظيـ وأساليب العمؿ" ،الطبعة األولى ،صفاء لمنشر والتوزيع،

-

أبو عيدة ،فراس (" :)2016واقع ىندسة العمميات اإلدارية وعبلقتيا بجودة الخدمات الصحية

عماف.

بمجمع الشفاء الطبي" ،رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ،غزة،

فمسطيف.
-

أبو غالي ،مجدي أميف (" :)2016أثر األخبلقيات اإلدارية عمى األداء الوظيفي في و ازرتي
العمؿ والشئوف االجتماعية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية االقتصاد والعموـ

اإلدارية ،جامعة األزىر– غزة.
-

أبو كريـ ،أيمف محمد ( :)2013عبلقة نظـ المعمومات اإلدارية في تحسيف األداء اإلداري:

دراسة ميدانية بالتطبيؽ عمى المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة(،رسالة ماجستير غير

منشورة) ،كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية ،جامعة األزىر.

-

أحمد ،رزاف ( :)2008إدراؾ التمكيف ،حمقة بحثية ،جامعة دمشؽ ،سوريا.

إدريس ،ثابت عبد الرحمف"،)2005(،نظـ المعمومات اإلدارية في المنظمات المعاصرة" ،الدار

الجامعية ،المنوفية ،مصر.
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المصادرىوالمراجع

-

األغبري ،فاطمة عبد الرحمف ( :)2016التطوير اإلداري وأثره في تحسيف أداء العامميف

بالجامعة الوطنية –صنعاء ،دراسة غير منشورة ،كمية العموـ اإلدارية ،الجامعة الوطنية –

صنعاء.
-

أفندي ،عطية ( :) 2003تمكيف العامميف لمتحسيف والتطوير المستمر ،المنظومة العربية لمتنمية

اإلدارية ،القاىرة.
-

أندراوس ،رامي ومعايعة ،عادؿ ( :)2008اإلدارة بالثقة والتمكيف :مدخؿ لتطوير المؤسسات

-

الجرجاوي ،زياد ( :)2010القواعد المنيجية لبناء االستبياف ،الطبعة الثانية ،مطبعة أبناء

-

جودة ،محفوظ (" :)2008إدارة الجودة الشاممة" مفاىيـ وتطبيقات" ،ط  ،3دار وائؿ لمنشر،

-

حسينة ،قمبو ( :)2015دور إدارة المعرفة في تحسيف األداء المؤسسي :دراسة حالة كمية العموـ

(مؤلؼ ثاني) .اربد (األردف) :عالـ الكتب الحديثة لمنشر والتوزيع.

الجراح ،فمسطيف.
عماف ،األردف.

االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة محمد خضير( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية

العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،جامعة محمد خضير ،بسكرة ،الجزائر.

-

حسيف ،حسف" ،)2002( ،اإلدارة االستراتيجية (مفاىيميا ،مداخميا ،عممياتيا المعاصرة)" ،دار

-

الحمداني ،موفؽ ( :)2006مناى البحث العممي ،األردف ،عماف ،مؤسسة الوراؽ لمنشر.

-

الخضري ،محمد :)6742( ،دور إدارة الموارد البشرية في استدامة الخدمات الصحية الحكومية

-

الدجني ،إياد"،)6744(،دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي" ،دراسة وصفية

-

الدجني ،عمي"،)6742( ،واقع األداء المؤسسي في مدارس دار األرقـ بمحافظات غزة في ضوء

وائؿ لمنشر ،عماف.

في محافظات غزة ،رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،فمسطيف.
تحميمية في الجامعات النظامية الفمسطينية ،رسالة دكتوراة ،جامعة دمشؽ ،سوريا.

األنموذج األوروبي لمتميز وسبؿ تطويره" ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
-

درة ،عبد الباري ) (2003تكنولوجيا األداء البشري في المنظمات ،المنظمة العربية لمتنمية

-

الدوري وصالح ،أ.د زكريا مطمؾ و د .أحمدعمي ،)2009(،إدارة التمكيف واقتصاديات الثقة :في

اإلدارية ،القاىرة ،مصر.

منظمات األعماؿ األلفية الثالثة ،ط ،1دار اليازوري لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
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-

الدوري ،زكريا ) :(2005اإلدارة االستراتيجية :مفاىيـ وعمميات وحاالت دراسية ،دار اليازوري

-

ربابعة ،عمي محمد"،)2011( ،المقارنة المرجعية مدخؿ لتحسيف األداء المؤسسي في المنظمات

العممية لمنشر والتوزيع ،عماف – األردف.

العامة" ،دراسة تطبيقية عمى المجمس األعمى لمعموـ والتكنولوجيا ،رسالة ماجستير ،كمية العموـ

اإلدارية ،جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات العميا ،األردف.
-

الردادي ،أمنية ( :)2012التمكيف اإلداري لتدعيـ القدرة عمى اتخاذ الق اررات لدى المشرفيف
التربوييف بإدارة التربية والتعميـ بمدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير ،قسـ اإلدارة التربوية

والتخطيط ،كمية التبية ،جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة ،السعودية.
-

الرشودي ،خالد سميماف ( :)2009مقومات التمكيف في المنظمات األمنية التعميمية ومدى

-

رضا ،حاتـ عمي حسف ( :)2003اإلبداع اإلداري وعبلقتو باألداء الوظيفي :دراسة تطبيقية

جاىزيتيا لتطبيقو ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.

عمى األجيزة األمنية بمطار الممؾ عبد العزيز الدولي بجدة ،رسالة ماجستير غير منشورة،

أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،السعودية.
-

الرقب ،األحمد :)2010( ،عبلقة القيادة التحويمية بتمكيف العامميف في الجامعات الفمسطينية

-

الريبؽ،محمد ) :(2004العوامؿ المؤثرة في فاعمية األداء الوظيفي لمقيادات األمنية ،رسالة

بقطاع غزة ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة.

ماجستير (غير منشورة) ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،المممكة العربية السعودية.
-

الزعابي ،سميماف (" :)2006تقييـ األداء المؤسسي في المدارس الثانوية لو ازرة التربية والتعميـ

في دولة اإلمارات العربية المتحدة" ،رسالة دكتوارة غير منشورة ،الجامعة األردنية ،عماف،

األردف.
-

السكارنة ،ببلؿ ( :)2010القيادة اإلدارية الفعالة ،ط  ،1عماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع
والطباعة.

-

السويمـ ،سامي ) :(2003مجاالت استخداـ تقويـ األداء الوظيفي في األجيزة األمنية ،دراسة
مسحية عمى العامميف في األجيزة األمنية في مطار الممؾ خالد الدولي ،أكاديمية نايؼ لمعموـ

األمنية ،رسالة ماجستير )غير منشورة( ،المممكة العربية السعودية.
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-

شاويش ،مصطفى ) :(2005إدارة الموارد البشرية  :إدارة األفراد ،الطبعة الثالثة ،دار الشروؽ

-

الشيراني ،عبد ا﵀ ( :)2009دور التمكيف في تحقيؽ األنشطة الرياضية ،رسالة ماجستير،

لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.

جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،المممكة العربية السعودية.
-

الطائي ،حميد ،والعبلؽ ،بشير"،)2009(،إدارة عمميات الخدمة" ،دار اليازوري العممية لمنشر

-

الطراونة ،حسيف :)2008( ،العبلقة بيف التمكيف وفعالية اتخاذ القرار لدى مديري المدارس

والتوزيع ،األردف.

الحكومية – اقميـ جنوب األردف ،رسالة ماجستير ،جامعة مؤتة.
-

عارؼ ،عالية عبد الحميد ( :)2004تمكيف العامميف ومتطمبات التطبيؽ في المنظمات

-

عبد الباقي ،صبلح ) :(2000إدارة الموارد البشرية ،الدار الجامعية لمنشر والطباعة ،القاىرة،

-

عبد اليادي ،ميسوف:)2017(،رأس الماؿ الفكري ودوره في جودة األداء المؤسسي :دراسة

المصرية .رسالة دكتوراة غير منشورة ،القاىرة :جامعة عيف شمس.
مصر.

تطبيقية عمى برنام التربية والتعميـ بوكالة غوث وتشغيؿ البلجئيف  UNRWAفي قطاع غزة،

رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،فمسطيف.
-

عبيدات ،ذوقاف وعدس ،عبد الرحمف ،وعبد الحؽ ،كايد ( :)6774البحث العممي -مفيومو
وأدواتو وأساليبو ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،عماف.

-

العبيديف ،بثينة ( :)2004العبلقة بيف التمكيف اإلداري وخصائص الوظيفة في كؿ مف شركة

-

العتيبي ،سعد ( :)2005جوىر تمكيف العامميف– إطار مفاىيمي ،الممتقى السنوي العاشر إلدارة

-

العتيبي ،سعد بف مرزوؽ ( :)2004أفكار لتعزيز تمكيف العامميف في المنظومة العربية،

-

العدلوني ،محمد أكرـ ( :)2002العمؿ المؤسسي ،ط ،1دار ابف حزـ لمطباعة والنشر والتوزيع،

مصانع االسمنت األردنية ومؤسسة المواني األردنية ،رسالة ماجستير ،جامعة مؤتة.

الجودة الشاممة2005/04/18-17 ،ـ ،الرياض ،السعودية.

المؤتمر العربي السنوي الخامس في اإلدارة 29 -27 ،نوفمبر ،شرـ الشيخ.

بيروت.
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-

العدلوني ،أكرـ ) :(2006العمؿ المؤسسي ،قرطبة لئلنتاج الفني ،السعودية.

-

العموؿ ،سمر محمد" ،)2011(،دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في

-

العطار ،ىيثـ ( :)2011مد ى ممارسة التمكيف اإلداري وتأثير ذلؾ عمى إبداع العامميف :دراسة

الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة" ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.

مقارنة لوجيات نظر العامميف في جامعتي األزىر واإلسبلمية بغزة ،رسالة ماجستير ،قسـ إدارة

أعماؿ ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
-

عكاشة ،أسعد ) :)2008الثقافة التنظيمية عمى مستوى األداء الوظيفي  ،رسالة ماجستير )غير
منشورة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

-

العنزي ،عوض خمؼ"،)2005(،إدارة جودة الخدمات العامة المفاىيـ وأساليب التطوير" ،الطبعة

-

عوض ،سيا ( :)2013التخطيط االستراتيجي مدخؿ لتمكيف مديري مدارس التعميـ الثانوي

-

الفايدي ،سالـ بركة ( :)2008فرؽ العمؿ وعبلقتيا بأداء العامميف في األجيزة األمنية – دراسة

األولى ،مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع ،الكويت.

بفمسطيف ،رسالة ماجستير ،معيد البحوث والدراسات العربية ،القاىرة ،جميورية مصر العربية.

مقارنة بيف األجيزة بمدينة الرياض ،رسالة دكتو ارة ،جامعة نايؼ لمعموـ األمنية ،الرياض،

السعودية.
-

الفقياء ،سامي ( :)2011إدارة معمومات العمبلء ودورىا في األداء المؤسسي والميزة التنافسية،
مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث ( العموـ اإلنسانية) .مجمد  ،25عدد (.)1

-

القطاميف ،أحمد ) :(1996التخطيط االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية ،دار مجدالوي لمنشر

-

الكبيسي ،عامر خضير ( :)2004إدارة المعرفة وتطوير المنظمات ،المكتب الجامعي الحديث.

والتوزيع ،عماف ،األردف.

-

الكساسبة ،وصفي عبد الكريـ ) (2011تحسيف فاعمية األداء المؤسسي مف خبلؿ تكنولوجيا
المعمومات ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.

-

كنعاف ،نواؼ سالـ :)2009( ،القيادة اإلدارية ،دار الثقافة ،عماف.

-

المانع ،محمد ) :(2006تقنيات االتصاؿ ودورىا في تحسيف األداء ،رسالة ماجستير )غير
منشورة) ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،المممكة العربية السعودية.
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-

مجمع المغة العربية بالقاىرة ( :)1989المعجـ الفمسفي ،الييئة العامة لشئوف المطابع األميرية،

-

مخيمر وآخروف" :)1999( ،قياس األداء المؤسسي لؤلجيزة الحكومية" ،إصدارات المنظمة

القاىرة ،جميورية مصر العربية.

العربية لمتنمية اإلدارية،القاىرة ،مصر.

-

المدىوف ،محمود :)2014(،عمميات إدارة المعرفة وعبلقتيا بتميز األداء المؤسسي "دراسة
تطبيقية عمى و ازرة التربية والتعميـ العالي في محافظات غزة" ،رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة

والسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،فمسطيف.
-

المعاني ،أيمف عودة ،وعبد الحكيـ إرشيدة ( " :)2009التمكيف اإلداري وآثاره في إبداع العامميف
في الجامعة األردنية ،المجمة األردنية في إدارة األعماؿ ،ـ  ،5ع  ،2ص  236ص ،240

الجامعة األردنية.
-

المغربي ،د .عبد الحميد عبد الفتاح :)2006(،اإلدارة األصوؿ العممية والتوجيات المستقبمية

-

الممفوح ،فاتف ( )2016تم كيف العامميف ودوره في تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية لمجامعة

لمدير القرف الحادي عشر ،المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع ،مصر.

اإلسبلمية بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ،غزة،

فمسطيف.
-

ممحـ ،يحيى سميـ ( :)2006التمكيف اإلداري كمفيوـ إداري معاصر ،المنظمة العربية لمتنمية

-

نجـ ،فؤاد ( :) 2016تقويـ جودة الخدمات الصحية المقدمة في مديرية الخدمات الطبية

اإلدارية ،القاىرة ،مصر.

العسكرية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ،غزة،

فمسطيف.
-

نشرة الخدمات الطبية العسكرية لعاـ ( ،)2015واجراء بعض المقاببلت مع مدراء مستشفيات

-

نصر ا﵀ ،حنا ) :(2002إدارة الموارد البشرية ،دار زىراف لمنشر والطباعة ،األردف.

-

النعيمي ،محمد ) :(2009إدارة الجودة المعاصرة :مقدمة في إدارة الجودة الشاممة لئلنتاج

-

الييتي ،خالد ( :)2003إدارة الموارد البشرية ،األردف ،عماف ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع.

وعيادات في الخدمات باإلضافة لمقابة مع مدير عاـ الخدمات الطبية العسكرية.

والعمميات والخدمات ،دار اليازوري لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
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 دار ومكتبة الحامد، التمكيف اإلداري في العصر الحديث:)2011( د محمود حسيف. أ،الوادي

-

 دراسة مسحية، المناخ التنظيمي وعبلقتو بااللتزاـ التنظيمي:)2006(  خالد محمد أحمد،الوزاف

-

.) األردف، عماف،لمنشر والتوزيع

مقارنة عمى الضباط والعامميف باإلدارة العامة لمتدريب والحراسات واإلدارة العامة لممناطؽ األمنية
 جامعة نايؼ لمعموـ، رسالة ماجستير في العموـ اإلدارية،بو ازرة الداخمية في مممكة البحريف

.األمنية
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 ممحق رقم ( :)1خطاب التحكيم.
 ممحق رقم ( :)2أسماء المحكمين.
 ممحق رقم ( :)3الستبانة.

المالحق

ممحق ( :)1خطاب التحكيم
برنامج الدراسات العليا املشترك بين
أكاديمية إلادارة والسياسة للدراسات العليا
وجامعة ألاقص ى بغزة

طمب تحكيم استبانة
المحترم/ة ،،،

األخ الدكتور/ة:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ,,,
يسرني أف أضع بيف أيديكـ االستبانة التي أعدتيا الستكماؿ متطمبات الحصوؿ عمى درجة
الماجستير في القيادة واإلدارة ،بعنواف:
"أثر التمكين اإلداري في تحسين األداء المؤسسي في الخدمات الطبية العسكرية بالمحافظات

الجنوبية"

وقد أعدت ىذه االستبانة خصيصا ليذا البحث  ،لذا أرجو منكـ التكرـ بتحكيـ ىذه االستبانة بكؿ
دقة وعناية  ،لما في ذلؾ مف مساىمة لبلرتقاء بالبحث العممي  ،لما يعود بالفائدة عمى تحسيف أداء

خريجي الجامعات الفمسطينية  ،مؤكدا عمى أف إجاباتكـ ستستخدـ فقط ألغراض البحث العممي .
شاكرين لكم حسن تعاونكم

الباحث :عماد محمد حمدونة
جوال رقم 0592539570 /
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ممحق ( :)2أسماء المحكمين
قائمة أسماء السادة المحكمين ألداة الدراسة (الستبانة)
م.

السم

المؤسسة

-1

د .محمد المدىوف

أكاديمية اإلدارة والسياسة

-2

د.خميؿ ماضي

أكاديمية اإلدارة والسياسة

-3

د.محمد الجريسي

أكاديمية اإلدارة والسياسة

-4

د.منصور األيوبي

أكاديمية اإلدارة والسياسة

-5

د .وسيـ اليبيؿ

الجامعة اإلسبلمية

-6

د .إسماعيؿ قاسـ

الجامعة اإلسبلمية

-7

د .وفيؽ األغا

جامعة األزىر

-8

د.ماىر جودة

جامعة فمسطيف

-9

د .محمد دواس

جامعة اإلسراء

-10

د .عمي صنع ا﵀

محمؿ إحصائي
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ممحق ( :)3الستبانة
برنامج الدراسات العليا املشترك بين
أكاديمية إلادارة والسياسة للدراسات العليا
وجامعة ألاقص ى بغزة

األخ الكريم /األخت الكريمة ........................................المحترـ /ة،،،

حتية طيبة وبعد،،،
الموضوع :تعبئة استبانة بحث عممي
يق ػػوـ الباح ػػث ب ػػإجراء د ارس ػػة بعنػ ػواف " :أثـــر التمكـــين اإلداري فـــي تحســـين األداء المؤسســـي فـــي
الخــدمات الطبيــة العســكرية بالمحافظــات الجنوبيــة"" ،وذلػػؾ لمحصػػوؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير مػػف
البرنام المشػترؾ بػيف أكاديميػة اإلدارة والسياسػة لمد ارسػات العميػا وجامعػة األقصػى بغػزة – تخصػص
القيادة واإلدارة ،وإليماف الباحث بأف المػوظفيف فػي المؤسسػة ىػـ األكثػر معرفػة ود اريػة بالوضػع القػائـ
في المؤسسة محؿ الدراسة ،كونيـ أىؿ خبرة واختصػاص وأنيػـ خيػر ُمعػيف لموصػوؿ إلػى المعمومػات

المطموبػة فإنػو يسػر الباحػث أف يضػػع بػيف أيػديكـ ىػذه اإلسػتبانة لمتكػػرـ مػف حضػرتكـ بالمسػاعدة فػػي
إتماـ ىذه الد ارسػة عػف طريػؽ اإلجابػة عػف األسػئمة التػي تتضػمنيا ىػذه اإلسػتبانة ،ارجػيف مػنكـ الدقػة
والموضػػوعية أم ػبلً فػػي الوصػػوؿ إلػػى معمومػػات أفضػػؿ لموضػػوع الد ارسػػة ،مؤكػػديف لكػػـ أف البيانػػات
التي سيتـ الحصوؿ عمييا ستبقى سرية ولف تستخدـ سوى ألغراض البحث العممي.
شاكرين لكم حسن تعاونكم
الباحث :عماد محمد حمدونة
جوال رقم 0592539570 /
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أول :البيانات الشخصية:
ً
المطموب وضع عبلمة (√) أماـ واحد مف العوامؿ التالية التي ينتمي إلييا سيادتكـ.
 .1مكان العمل
 مستشفى

 أنصار

 عيادة

 .2الجنس
 أنثى

 ذكر
 .3العمر
 20 سنة إلى أقؿ مف  30سنة

 30 سنة إلى أقؿ مف  40سنة

 40 سنة إلى أقؿ مف  50سنة

 50 سنة فأكثر

 .4المؤىل العممي
 دكتو ارة

 ماجستير

 دبموـ متوسط

 بكالوريوس

 غير ذلؾ (الرجاء التحديد)------------- :

 .5عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي
 أقؿ مف  5سنوات

 مف  5سنوات ألقؿ مف  10سنوات

 مف  10سنوات ألقؿ مف  15سنة

 مف  15سنة فأكثر
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ثانياً :المتغير المستقل – التمكين اإلداري :ىذه مجموعة مف العبارات الخاصة بمستوى التمكيف
اإلداري في المستشفى أو العيادة التي تعمموف فييا ،برجاء وضع عبلمة (√) أماـ درجة موافقتكـ عمى
كؿ فقرة:
احملىر األول :انتمكني اإلداري

موافق بشدة ()5

3

يستطيع العامموف بالمستشفى الوصوؿ إلى أصحاب القرار وشرح
مواقفيـ بسيولة.

4

توفر المستشفى وسائؿ اتصاؿ فعالة لتبادؿ المعمومات بيف العامميف.

5

تتسـ التعميمات واإلجراءات المتبعة بيا بالوضوح.
البعد الثاني :التفويض

6

يمنح المديروف بالمستشفى المساحة الكافية ليتصرؼ العامموف في
أداء مياـ عمميـ.

7

يمتزـ المديروف بالمستشفى بعدـ ممارسة الصبلحيات التي يفوضونيا
لمعامميف خبلؿ فترة التفويض.

8

يقوـ المديروف بالمستشفى بمتابعة أداء مرؤوسييـ وتقديـ الدعـ في
المياـ المفوضة ليـ باستمرار.

9

ُيمكف لمعامميف بالمستشفى التعامؿ مع المشكبلت دوف الرجوع

10

توجد معايير واضحة بالمستشفى لعممية تفويض السمطة.

لئلدارة.
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موافق ()4

2

يتوفر نظاـ معمومات يوفر المعمومة ألصحاب القرار بسرعة كبيرة.

محايد ()3

في األوقات المناسبة.

غير موافق ()2

1

يستطيع العامموف الحصوؿ عمى المعمومات البلزمة إلنجاز األعماؿ

البعد األول :التصال الفعال

غير موافق بشدة ()1

م.

العبارة

المالحق
البعد الثالث :بناء فرق العمل
 11تسود أجواء إيجابية مف التعاوف والمساعدة بيف العامميف داخؿ فرؽ
ومجموعات العمؿ بداخميا.
بدال مف األداء الفردي.
 12يعتمد المستشفى عمى أداء فرؽ العمؿ ً
13

تركز المستشفى عمى تشكيؿ فرؽ العمؿ مف مستويات تنظيمية
وادارية متعددة.

14

تؤخذ التوصيات الصادرة عف فرؽ العمؿ بعيف االعتبار مف جانب
إدارة المستشفى.

 15تتبنى إدارة المستشفى فمسفة العمؿ بروح الفريؽ الواحد.
البعد الرابع :تحفيز العاممين
ُ 16يشعر المديروف العامموف بأىميتيـ ومكانتيـ كجزء حيوي وميـ
لممستشفى.

ُ 17يحفز المديروف العامميف عمى أداء مياـ عمميـ بمستوى عاؿ يتجاوز
التوقعات المطموبة منيـ.

 18تمقى مبادرات العامميف واجتياداتيـ الشخصية تشجيع ودعـ اإلدارة.
 19يتمقى العامموف مكافآت متنوعة (مادية أو معنوية) عندما يقوموا
بأعماؿ إبداعية.
 20تعتبر كفاءة العامميف معيا اًر أساسياً في نظاـ الترقيات في
المستشفى/العيادة.
البعد الخامس :المشاركة واتخاذ القرار
 21توجد رغبة لدى العامميف بالمشاركة في عممية اتخاذ الق اررات.
ُ 22يشارؾ العامموف في حؿ المشكبلت المرتبطة بالعمؿ.
 23توجد قدرة لدى العامميف بالمشاركة في اتخاذ الق اررات.
ُ 24يساىـ العامموف في وضع األىداؼ والخطط التطويرية المرتبطة
بالمستشفى.

 25تُشجع إدارة المستشفى/العيادة العامميف عمى طرح األفكار وحرية
التعبير بصراحة.
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ثالثاً :المتغير التابع – األداء المؤسسي :ىذه مجموعة مف العبارات الخاصة بمستوى األداء
المؤسسي في المستشفى أو العيادة التي تعمؿ بيا برجاء وضع عبلمة (√) أماـ درجة موافقتكـ

عمى كؿ فقرة:

احملىر انثاني :األداء املؤسسي
موافق بشدة ()5

4

تعمؿ المستشفى عمى التحسيف والتطوير المستمر لعممياتيا لخفض معدالت

5

تتصؼ إجراءات العمؿ في المستشفى بالوضوح والتسمسؿ.

6

تقوـ إدارة المستشفى ببرمجة العمميات اإلدارية والمالية فييا لتسييؿ آلية

7

تسعى المستشفى لتطوير خدماتيا باستخداـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة.

8

تُوفر المستشفى خدماتيا لممراجعيف في كؿ األوقات وعمى مدار اليوـ.
تتابع إدارة المستشفى شكاوى المراجعيف وتقدـ الحموؿ المناسبة ليـ بشكؿ

9

وضمف قدرات المراجعيف.

ىدر الموارد.

العمؿ.

دوري.
10

يتمقى العامموف برام تدريبية مختمفة في الداخؿ والخارج لبلرتقاء بمستوى

األداء.

 11تعمؿ المستشفى عمى دعـ أنشطة البحث والتطوير.
12

تشجع المستشفى العامميف فييا عمى التعمـ والتطور الميني.

 13تتبنى إدارة المستشفى/العيادة خطة واضحة لمتدريب مبنية عمى الحاجات
التدريبية الفعمية.
 14تُساىـ المستشفى في تطوير المجتمع عف طريؽ عقد ندوات تثقيفية خاصة
بالنواحي الصحية.
 15تُقدـ إدارة المستشفى العوف لممراجعيف عند عمميا بعدـ قدرتيـ عمى دفع
أجر الخدمة.

وشك اًر لحسف تعاونكـ ،،،

163

موافق ()4

3

تعتبر األجور المستحقة عمى الخدمات المقدمة مف المستشفى مناسبة

محايد ()3

2

تسعى لمحصوؿ عمى التمويؿ المناسب لدعـ برام الخدمة التي تقدميا.

الخدمة.

غير موافق ()2

1

تعمؿ المستشفى عمى تقميؿ التكاليؼ غير الضرورية دوف تأثير عمى جودة

غير موافق بشدة ()1

م.

العبارة

