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 ممخز الجراسة
والصػارغ في  اإلسعاؼفاعمية التشديق اإلدارؼ بيغ دائخة  عمى التعخؼ إلىالجراسة  ىجفت

 الرحيػةالخجمات  جػػدةوأثخه عمى  الحكػميػةاألحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات  اليػالؿجسعية 
 تفعيل في تداىع التي تػصياتال أىع عمى التعخؼ إلى باإلضافة، السقجمة لمسخضى بقصاع غدة

 .التشديق عسمية وتصػيخ
 أداة  عمى البيانات جسع في ا  معتسج التحميمي، الػصفي السشيج الباحث استخجـ وقج

 استجابة بشدبة استبانة، (152) استخداد وتع ،(167) السػزعة االستبانات عجد بمغ وقج ،االستبانة
 .SPSS  االحرائي التحميل بخنامج باستخجاـ البيانات تحميل وتع ،%(91) قجرىا

%(، 58.83حرل عمى وزف ندبي )ككل لتشديق اإلدارؼ أف اأضيخت نتائج الجراسة وقج  
التشديق  شبيعػةذلظ  ى%(، تم59.17ػزف ندبي )في السختبة األولى بمدتػػ التشديق جاء حيث 

السقجمة  الرحيػةالخجمات  جػػدةكسا حرمت  (.%58.45) السختبػة الثانية بػزف ندبي في
وجػد عالقة ارتباط مػجبة ذات داللة الجراسة نتائج بيشت و  .%(69.57)وزف ندبي لمسخضى عمى

كسا  في قصاع غدة. السػخضىلجػ  الرحيػةالخجمات  جػػدةالتشديق اإلدارؼ و إحرائية بيغ فاعمية 
 الرحيػةالخجمات  جػػدةو ػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في فاعمية التشديق اإلدارؼ تبيشت أنو ال 

، )السيشة، سشػات الخجمة لستغيخات تعػدػ في قصاع غدة  الحكػميػةالسقجمة لمسخضى في السدتذفيات 
 جػػدةو فخوؽ ذات داللة إحرائية في فاعمية التشديق اإلدارؼ  توججفي حيغ  . )مكاف العسل

جرجة ال متغيخفي في قصاع غدة  الحكػميػةالسقجمة لمسخضى في السدتذفيات  الرحيػةالخجمات 
، وبيغ حسمة فخوؽ بيغ حسمة الجبمػـ والساجدتيخ  تحيث وججية، سالعم لرالح حسمة الجبمـػ

 .والساجدتيخ لرالح البكالػريػسالبكالػريػس 
 الفعاؿ زخورة التػاصلوفي ضػء الشتائج التي تػصل إلييا الباحث  فقج أوصت الجراسة ب

لديادة  الحكػميػةوالسدتذفيات  الفمدصيشي االحسخ اليػالؿالتشديقية بيغ جسعية عسمية إلنجاح 
إيجاد قػاعج وتعميسات تشطيسية وكحلظ  السقجمة لمسخضى. الرحيػةالخجمات  جػػدةوتحديغ  التشديق

يل االجتساعات عتف، و الحكػميػةوالسدتذفيات  الفمدصيشي االحسخ اليػالؿتحكع عسميات التشديق بيغ 
لديادة فاعمية التشديق،   الحكػميػةوالسدتذفيات  الفمدصيشي االحسخ اليػالؿوالمقاءات بيغ مػضفي 

إلتساـ عسميات التشديق،  السجراءتػػ ضخورة إيجاد جية مدؤولة عغ التشديق تصبق عمى مدو 
سقجمة بالسخاكد الصبية.الخجمات الصبية ال جػػدةالعسل عمى تػفيخ معاييخ ومؤشخات لقياس وتقييع و   
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Abstract 
      This study aimed to identify the effectiveness of administrative 

coordination between the Ambulance Service Unit of the Palestinian Red 

Crescent Society and the governmental hospitals and its impact on the 

health services quality provided to the patients in the Gaza Strip. In 

addition to the aforementioned which is introducing the recommendations 

which reinforce the coordination process.  

      The researcher used the descriptive analytical approach. Also, the 

researcher used the questionnaire consisted (39) items distributed to three 

domains. Besides, the sample of the study consisted of (152) distributed to 

heads of department, nurses and paramedics . 

    The result showed that the administrative coordination reached the 

total degree with (%58.85). Also, the level of coordination came in the first 

rank with weight percentage of (%59.17), next to that is the nature of 

coordination which came in the second rank with weight percentage of 

(58.45%). In addition, the quality of health services came with weight 

percentage of (%69.57).  Besides, the results showed that there is a positive 

correlation between the effectiveness of  administrative coordination and 

the quality of health services provided to the patients. Furthermore, the 

results showed that there are no statistically significant differences between 

effectiveness of  administrative coordination and the quality of health 

services provided to the patients due to job, years of work and place of 

work variables. Meanwhile, there is a statistically significant differences 

between effectiveness of  administrative coordination and the quality of 

health services provided to the patients due to scientific degree in which 

there are differences between diploma and master in favor of diploma 

holders. Also, there are differences between bachelor and master in favor of 

bachelor holders . 

In light the aforementioned results, the researcher recommends the 

necessity of saving the effective coordination to develop the coordination 

between Palestinian Red Crescent Society and the governmental hospitals 

in order to provide high quality of health service to the patients in the Gaza, 

founding organized bases and instructions which judge the coordination 

between Palestinian Red Crescent Society and the governmental hospitals, 

the necessity to activate the meetings  between Palestinian Red Crescent 

Society and the governmental hospitals stakeholders. In addition the 

researcher recommends  setting up criteria and indicators to measure and 

evaluate the quality of health services provided to the patients in Gaza.  
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 روح والجؼ رحسو هللا. إلىالػحؼ غخس في حب العمػع وإتقاف العسل...  إلى 
 مغ غسختشي بحبيػا وعصائيا  ........  والجتي الغالية. إلى 
 إخػتي وأخػاتي األعداء. إلى 
 رفيقة دربي زوجتي  الغالية . إلى 
 األمل الستججد... أبشائي وبشاتي األعداء. إلى 
 لصػارغ .وا  اإلسعاؼالعامميغ في مجاؿ  إلى 
 إلي كل مغ كاف عػف في إخخاج ىحه الخسالة 

   
 إلييع جسيعًا .. أىجي ىحا الجيج الستػاضع
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 شكخ وتقجيخ
أتقجـ بكل الذكخ بجاية    ، فإنشي اس"ػخ الشػال َيذكخ هللا َمغ ال يذك انصالقا  مغ قػؿ الشبي

 .العطيعوالعخفاف لجامعتي العخيقة الجامعة اإلسالمية صاحبة الرخح العمسي 

الحؼ  نطاـ محسػد األشقخوأتقجـ بالذكخ والعخفاف مغ أستاذؼ ومعمسي االستاذ الجكتػر / 
تكـخ مذكػرا  باإلشخاؼ والستابعة عمى ىحه الخسالة، وبحؿ مغ وقتو الشفيذ وجيجه الثسيغ الكثيخ مغ 

لجشة السشاقذة كخ والعخفاف مغ اجل أف تخخج ىحه الخسالة بأفزل وأبيى صػرة ...وأتقجـ بجديل الذ
 مغ :  كل

 حفطو هللا دمحم إبخاىيع مقجاد         الفاضل/   .أ.د

 حفطو هللا دمحم عبج الحسيج العصار   الفاضل/  د.

كل مغ  إلىلجيجىسا معي وتقجيسيسا السدانجة العمسية لي، وأتقجـ بجديل الذكخ والعخفاف 
في مديختي التعميسية . كسا وأتقجـ بأسسى أيات الذكخ والعخفاف  سانجنيو عمسشي حخفا  ودعسشي 

خػتي األعداء وجسيع أفخاد إ إلىبشائي الغػالي و أ إلىوزوجتي الغالية و  لػالجتي العديدة والتقجيخ 
 .أسختي عمى دعسيع الستػاصل والجؤوب 

 . فميع مشي الػفاء والتقجيخ، أصجقائيو  زمالئي بالعسل إلىوشكخؼ وتقجيخؼ  

ييل ميسة دلتاألحسخ الفمدصيشي ووزارة الرحة  اليػالؿجسعية  إلىوالذكخ مػصػؿ 
 .الباحث وتػفيخ كل االمكانات التي تسكغ الباحث مغ أداء ميامو عمى أكسل وجو
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 األولالفرل 
 اإلشار العام لمجراسة

 السقجمة: 1.1
يعتبخ التشديق مغ األنذصة اإلدارية السيسة لمسشطسات أو لمجسعيات التي تذتسل عمى 
عجد مغ الػحجات اإلدارية، والتي تقػـ كل وحجة مشيا بأنػاع  متعجدة مغ األنذصة التي قج تكػف 
مدتقمة عغ األنذصة التي تقػـ بيا الػحجات اإلدارية األخخػ أو قج تتجاخل معيا. وتبخز أىسية 

ديق في السجاالت التي تكػف فييا االختراصات واألعباء مػزعو عمى اكثخ مغ وحجة التش
إدارية داخل السشطسة او الجسعية الػاحجة. ولكي يكػف العسل أكثخ فاعمية فال بج اف يراحبو 

ف االعساؿ اإلدارية إخخ فآالتشديق، وذلظ لتفادػ أؼ تجاخل او تعارض بيغ الػحجات. وبسعشى 
واحج يديخ عمى نسط محجد بحاتو، بل ىي مشطػمة أعساؿ متشػعة ومتبايشة، وفي ليدت مغ نػع 

الػقت نفدو ليدت مشعدلة ومدتقمة تساما عغ بعزيا، وانسا متساسكة ومتخابصة يؤثخ بعزيا في 
قداميا زادت االمػر تعقيجا ، لحلظ يتصمب حدغ أتدع نصاؽ اإلدارة  وتعجدت اوكمسا ، البعس

ندجاـ بيشيا لتحقيق ىجؼ واحج مذتخؾ. ومسا يداعج الشديق الحػ يحقق اسيخىا السديج مغ الت
عمى سيػلة عسمية التشديق تحجيج ميسات كل وضيفة إدارية بجقة ووضػح، وبياف عالقتيا بغيخىا 
مغ الػضائف السختمفة. لحلظ فإف عسمية التشديق اإلدارؼ ليدت عسميو مدتقمة عغ العسميات 

ولكشيا تسثل ضخورة ال غشى عشيا في جسيع العسميات اإلدارية  واألنذصة اإلدارية األخخػ،
األخخػ والستسثمة في التخصيط والتشطيع والتػجيو والخقابة. لحلظ فإف التشديق الفعاؿ يربح 

مشيسا جدءا  مشو مغ أجل  غ جيات أو أفخاد مختمفيغ يؤدؼ كلضخوريا في حاؿ تقديع العسل بي
 (.378ص ، ـ1993تقجيع عسل مػحج )شاوير, 

تػجيو العامميغ  إلىويعخؼ التشديق بأنو الجيج اإلدارؼ الحػ يقػـ بو السجيخ، واليادؼ 
 (ـ1998)العالؽ، نجاز األعساؿ في وقت محجد وبأسمػب معيغ إوتػحيج جيػدىع نحػ 

و بيشيا وبيغ أويعخؼ أيزا: تشطيع وتكتل الجيػد الجساعية داخل السشطسة الػاحجة 
و أغيخىا مغ السشطسات او السؤسدات بغخض تػحيج ىحه الجيػد وتػجيييا نحػ تحقيق ىجؼ 

 (.ـ2007)ىاشع,تخكةىجاؼ مذأ 
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بذأف كيفية تحقيق األىجاؼ  شطػخا  الختالؼ وجيات النطػخ وتشبع الحاجة لمتشديق 
ىجاؼ الستذابية الجساعية, أو كيفية عسل السجسػعة باندجاـ, فعادة ما يفدخ األشخاص األ

ه, وكثيخا  ال تتفق جيػدىع نحػ تحقيق تمظ األىجاؼ مع جيػد نطػخ بصخؽ مختمفة كل مغ وجية 
اآلخخيغ، ومغ ثع تبخز أىسية التشديق والتػفيق بيغ ىحه االختالفات في كيفية أداء العسل 

 (. 2ص، ـ2006ومتابعتو واالىتساـ باليجؼ األساس ) الفييج, 
ميسا  في تحقيق أىجاؼ اإلدارة العامة، ويتػقف عمى حدغ التشديق  يمعب التشديق دورا  

إنجاز األىجاؼ بأعمى درجة مغ الفعالية، والقائج اإلدارؼ ىػ الحؼ يقػـ بسيسة التشديق في 
حجود وحجتو فيػزع االختراصات بيغ مخؤوسيو ويعسل عمى تشديق الجيػد بيغ جسيع األقداـ 

ل متكامل، وإذا كاف التشديق يعتبخ بحق وضيفة أساسية مغ حتى يتع تحقيق أىجاؼ السشطسة بذك
 )الشجار, السشطسةوضائف القادة اإلدارييغ فيػ في الػقت نفدو وسيمة مغ وسائل تحقيق أىجاؼ 

 (.ـ2013
، ىشاؾ العجيج مغ الجارسات التي الرحيػةالتشديق بيغ السؤسدات وألىسية مػضػع  

 Hartgerink)خخوف  آمثل دراسة ىارتجيخنظ و دراسة  تشاولت جػانب معيشة مغ التشديق مثل 
et al., 2014) مغ أجل  الرحيػة، والتي تشاولت التشديق الستبادؿ لجمج  الخجمات 

 ذلظ فقج تشاولت دراسة أنتػنيال وتػماس إلىتحديغ الػضع الرحي لمسخضى، إضافة 
(Antonella and Thomas, 2017)  بيغ الخعاية األولية والثانػية. التشديق 

السختمفة وإيجاد روح التعاوف في تقجيع  شطػخيعسل التشديق عمي التقخيب بيغ وجيات الو 
الخجمات والػاجبات التي يمـد أف تقػـ بيا أكثخ مغ ىيئة بسا يكفل عجـ االزعاج والتزارب بيغ 

رس فييا شخيقة تشطيع السشطسات, الييئات السختمفة, ويعتبخ التشديق مغ أىع العسميات التي تسا
ػاء أكانت دولية أـ محمية مغ وجػد عشرخ التشديق بيشيا ػلحلظ فسغ الزخورؼ ألؼ مشطسة س

وبيغ غيخىا مغ السشطسات, حيث تعتسج كفاءة وفعالية أؼ مشطسة عمي عجد مغ السقػمات 
ػ ذات عالقة, والسبادغ األساسية مغ أىسيا: تشديق الجيػد بيغ السشطسة والسشطسات األخخ 

والتحجيج الػاضح لألىجاؼ وتختيب أولػياتيا خرػصا في أوقات الصػارغ وفي خزع األزمات 
والكػارث. وىشا يأتي دور السشطسات الجولية التي تعج عشرخ االستجابة الدخيعة لمكػارث 

إلندانية ا راتاإلندانية حػؿ العالع. فالسشطسات الجولية تمعب دورا  رئيدا  في السداعجات والتصػ 
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ىع أ متػحيج وذلظ مغ خالؿ التعاوف والتشديق, واتفاؽ اآلراء. ومغ لالزخورية مغ أجل الدعي 
مػارد السجتسع، ودفع أفخاده لتحجيج إحتياجاتو، ىػ تعبئة األدوار التي تقػـ بيا ىحه السشطسات 

مػبة لتمبية ىحه وتختيب أولػياتو، والسداىسة في تجبيخ التسػيل لتشفيح السذخوعات التشسػية السص
 (. 2ص ، ـ2009االحتياجات ) صالح , 

بسدتذفياتيا  –السسثمة بالقصاع الرحي الحكػمي  –إف وزارة الرحة الفمدصيشية 
ىع الػزارات الفمدصيشية برفتيا راعية صحة السػاشغ الفمدصيشي أ ومخاكدىا لمخعاية األولية مغ 

السباشخة التي تقجميا لمسػاشغ الفمدصيشي والتي ال غشى  الرحيػةوذلظ مغ خالؿ الخجمات 
عشيا, أو مغ خالؿ إشخافيا عمي مخاكد ومؤسدات صحية سػاء أكانت خاصة أو غيخ حكػمية. 

، وقج حقق القصاع الرحي الحكػمي (ـ1993) وقج أنذئت وزارة الرحة الفمدصيشية مشح عاـ
سدتذفيات في القصاع، وتأىيل وتخميع األبشية في نسػا  كبيخا  في األعػاـ األخيخة بديادة عجد ال

السدتذفيات القجيسة وتجييدىا باألدوات والسعجات الحجيثة الالزمة.) التقخيخ الدشػؼ لػزارة 
 (. 1ص ، ـ2012الرحة , 

 الرحيػةويتحسل القصاع الرحي الحكػمي الشدبة األكبخ مغ اإلنفاؽ عمي الخجمات 
مدصيشية, ويذكل اإلنفاؽ عمي الرحة في فمدصيغ األعمى في السقجمة لمجسيػر في األراضي الف

 % تقخيبا. 15الجوؿ العخبية مغ حيث ندبة ىحا اإلنفاؽ مغ الشاتج السحمي؛ حيث يبمغ حػالي 
وعمي الخغع مغ الجيػد التي تقـػ بيا وزارة الرحة والحكػمة إال أف االعتساد عمي 

ا  لمطخوؼ الدياسية واالجتساعية نطػخ يعتبخ أساسيا  لمدكافوجػد تسػيل خارجي لتػفيخ السػارد 
 (. 1 ،ـ2013التي يعاني مشيا سكاف قصاع غدة ) التقخيخ الدشػؼ لمتأميغ الرحي, 

الػقائية  الرحيػةويتخكد  نذاط القصاع الرحي الحكػمي في مجاالت الخجمات 
 –مي قصاعي األونخوا األولية والسدتذفيات العامة, ويذارؾ القصاع الحكػ  الرحيػةوالخعاية 

, بيشسا يتخكد نذاط القصاع الخاص في الصب الحكػميػةوالسشطسات غيخ  –كسشطسة دولية 
 (. 4 ،ـ2007العالجي  )شمبي ولجادوة, 

مميػف ندسة في قصاع  (1.8) لحػالي الرحيػةوتقجـ وزارة الرحة الفمدصيشية الخجمات 
مخكد لمخعاية األولية, ويؤثخ حرار وإغالؽ قصاع غدة  (54)و مدتذفػى (13) غدة مغ خالؿ

 (%28)مشيع تحت خط الفقخ, و (%39)السقجمة لمدكاف والحؼ يعج الرحيػةعمى الخجمات 
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% مغ الدكاف 90الثانػية ألكثخ مغ  الرحيػةيعانػف البصالة. كسا تقجـ وزارة الرحة الخجمات 
حالة سشػيا   (170،000)ػؿ ما يقخب مغوتبمغ حاالت الجخ الحكػميػةمغ خالؿ السدتذفيات 

حيث إف سكاف قصاع غدة بحاجة إلي الجعع الجائع لتمظ (, 1ص ،ـ2013)تقخيخ وزارة الرحة, 
 الخجمات.

 

 خمفية الجراسة: 1.2

مغ خالؿ خبخة الباحث ومجاؿ عسمو تػصل بأنو يجب معخفة  فاعمية التشديق بيغ دائخة   
، حيث في قصاع غدة الحكػميػةاألحسخ الفمدصيشي، والسدتذفيات  اليػالؿفي جسعية  اإلسعاؼ

إف التشديق لو أىسية كبيخة في تحديغ الػضع الرحي بذكل عاـ في فمدصيغ وقصاع غدة عمى 
وجو الخرػص لسا يعانيو مغ عجواف متكخر، مسا دفع الباحث لسعخفة مجػ التشديق بيغ جسعية 

وىحا البحث نابع مغ دور بقصاع غدة.  الحكػميػة األحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات اليػالؿ
في السجتسع الفمدصيشي في قصاع غدة، حيث إف السجتسع الفمدصيشي يتعخض بذكل   اإلسعاؼ

مدتسخ لعجواف مغ االحتالؿ اإلسخائيمي، لحلظ يتصمب أف يكػف ىشاؾ تشديق قػػ بيغ 
ي أسخع وقت لمحفاظ عمى والجخحى والسرابيغ ف السػخضىمغ أجل إسعاؼ  الرحيػةالسؤسدات 

 الرحيػةتزافخ الجيػد وتجسيعيا، والتخابط بيغ السؤسدات  إلىحياتيع، والحؼ بجوره سيؤدؼ 
وإحياء مبجأ التعاوف، والعسل كفخيق والػصػؿ ألفزل الشتائج ومشع التزارب واالزدواجية بيغ 

االختالؼ  ، ويديلالرحيػة، كسا يزسغ االندجاـ في عسل السؤسدات الرحيػةالسؤسدات 
 فيسا بيشيا. شطػخاإلدارؼ ويقخب وجيات ال

 مذكمة الجراسة: 1.3
 تتسثل مذكمة الجراسة في الدؤاؿ الخئيذ التالي:

األحسخ الفمدصيشي  اليػالؿوالصػارغ في جسعية  اإلسعاؼما فاعمية التشديق اإلدارؼ بيغ دائخة 
 السقجمة لمسخضى بقصاع غدة؟ الرحيػةالخجمات  جػػدةثخىا عمى أو  الحكػميػةوالسدتذفيات 

 ويشبثق مغ الدؤال الخئيذ االسئمة الفخعية التالية:
األحسخ  اليػالؿوالصػارغ في جسعية  اإلسعاؼما مدتػػ فاعمية التشديق اإلدارؼ بيغ دائخة  -1

 ؟اإلسعاؼاألقداـ،السسخضيغ،وضباط  رؤسػاء ،نطػخمغ وجو  الحكػميػةالفمدصيشي والسدتذفيات 
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السقجمة لمسخضى بقصاع  الرحيػةالخجمات  جػػدةعمى ما مدتػػ فاعمية التشديق اإلدارؼ  -2
 ؟اإلسعاؼاألقداـ ، السسخضيغ، وضباط  رؤسػاء نطػخمغ وجو غدة 

 اإلسعاؼبيغ فاعمية التشديق اإلدارؼ بيغ دائخة  داللة إحرائيةذات ػجج عالقة تىل  -3
الخجمات  جػػدةو  الحكػميػةاألحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات  اليػالؿوالصػارغ في جسعية 

األقداـ، السسخضيغ، وضباط  رؤسػاء نطػخ يةوجفي قصاع غدة مغ  السػخضىلجػ  الرحيػة
 ؟اإلسعاؼ

 التالية: يةولالجابة عغ ىحا الدؤاؿ قاـ الباحث برياغة الفخض
  بيغ فاعمية التشديق اإلدارؼ بيغ دائخة اإلسعاؼ  داللة إحرائيةذات ػجج عالقة تال

والصػارغ في جسعية اليػالؿ األحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات الحكػميػة وجػػدة الخجمات 
وجو نطػخ رؤسػاء األقداـ ، السسخضيغ، وضباط الرحيػة لجػ السػخضى في قصاع غدة مغ 

 ."اإلسعاؼ

 اإلسعاؼفي فاعمية التشديق اإلدارؼ بيغ دائخة  ػجج فخوؽ ذات داللة إحرائيةتىل  -4
 يةوجفي قصاع غدة مغ  الحكػميػةاألحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات  اليػالؿوالصػارغ في جسعية 

)السيشة، سشػات الخجمة,  لمستغيخات تعػدػ  اإلسعاؼاألقداـ، السسخضيغ، وضباط  رؤسػاء نطػخ
 ؟ )الجرجة العمسية, مكاف العسل

 عغ ىحا الدؤاؿ قاـ الباحث برياغة الفخضيات التالية: ولالجابة  
  ال يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في فاعمية التشديق اإلدارؼ بيغ دائخة اإلسعاؼ والصػارغ

في جسعية اليػالؿ األحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات الحكػميػة في قصاع غدة مغ وجو نطػخ 
 ."تعػدػ لستغيػخ السيشةرؤسػاء األقداـ، السسخضيغ، وضباط اإلسعاؼ 

  ػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في فاعمية التشديق اإلدارؼ بيغ دائخة اإلسعاؼ والصػارغ تال
في جسعية اليػالؿ األحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات الحكػميػة في قصاع غدة مغ وجو نطػخ 

 ."رؤسػاء األقداـ، السسخضيغ، وضباط اإلسعاؼ تعػدػ لستغيػخ سشػات الخجمة
 ػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في فاعمية التشديق اإلدارؼ بيغ دائخة اإلسعاؼ والصػارغ ت

في جسعية اليػالؿ األحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات الحكػميػة في قصاع غدة مغ وجو نطػخ 
 ."رؤسػاء األقداـ، السسخضيغ، وضباط اإلسعاؼ تعػدػ لستغيػخ الجرجة العمسية

  حرائية في فاعمية التشديق اإلدارؼ بيغ دائخة اإلسعاؼ والصػارغ ػجج فخوؽ ذات داللة إتال
في جسعية اليػالؿ األحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات الحكػميػة في قصاع غدة مغ وجو نطػخ 

 ."رؤسػاء األقداـ، السسخضيغ، وضباط اإلسعاؼ تعػدػ لستغيػخ مكاف العسل
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السقجمة لمسخضى في  الرحيػةالخجمات  جػػدةفي  ػجج فخوؽ ذات داللة إحرائيةتىل  -5
األقداـ، السسخضيغ، وضباط  رؤسػاء نطػخ يةوجفي قصاع غدة مغ  الحكػميػةالسدتذفيات 

 ؟ ))السيشة، سشػات الخجمة, الجرجة العمسية, مكاف العسل لمستغيخات تعػدػ  اإلسعاؼ
 ولالجابة عغ ىحا الدؤاؿ قاـ الباحث برياغة الفخضيات التالية:  
  ذات داللة إحرائية في جػػدة الخجمات الرحيػة السقجمة لمسخضى في ػجج فخوؽ تال

السدتذفيات الحكػميػة في قصاع غدة مغ وجو نطػخ السجراء، رؤسػاء األقداـ ، 
 ."السسخضيغ، وضباط اإلسعاؼ تعػدػ لستغيػخ السيشة

   ػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في جػػدة الخجمات الرحيػة السقجمة لمسخضى في تال
سدتذفيات الحكػميػة في قصاع غدة مغ وجو نطػخ رؤسػاء األقداـ، السسخضيغ، ال

 ."وضباط اإلسعاؼ تعػدػ لستغيػخ سشػات الخجمة
 ػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في جػػدة الخجمات الرحيػة السقجمة لمسخضى في ت

السدتذفيات الحكػميػة في قصاع غدة مغ وجو نطػخ رؤسػاء األقداـ ، السسخضيغ، 
 ."ضباط اإلسعاؼ تعػدػ لستغيػخ الجرجة العمسيةو 

  ػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في جػػدة الخجمات الرحيػة السقجمة لمسخضى في تال
السدتذفيات الحكػميػة في قصاع غدة مغ وجو نطػخ رؤسػاء األقداـ ، السسخضيغ، 

 ."وضباط اإلسعاؼ تعػدػ لستغيػخ مكاف العسل
 
 متغيخات الجراسة: 1.4
 األحسخ  اليػالؿوالصػارغ في جسعية  اإلسعاؼ: )التشديق بيغ دائخة سدتقلالستغيخ ال

 (الحكػميػةالفمدصيشي والسدتذفيات 
 (السػخضىلجػ  الرحيػةالخجمات  جػػدة: )الستغيخ التابع 
 ىجاف الجراسة:أ 1.5

والصػارغ في جسعية  اإلسعاؼالتعخؼ عمى مدتػػ فاعمية التشديق اإلدارؼ بيغ دائخة  .1
األقداـ،  رؤسػاء نطػخمغ وجو  الحكػميػةاألحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات  اليػالؿ

 ؟اإلسعاؼالسسخضيغ، وضباط 
السقجمة  الرحيػةالخجمات  جػػدةعمى التعخؼ عمى مدتػػ فاعمية التشديق اإلدارؼ  .2

 ؟اإلسعاؼاألقداـ، السسخضيغ، وضباط  رؤسػاء نطػخمغ وجو لمسخضى بقصاع غدة 
والصػارغ في جسعية  اإلسعاؼغ فاعمية التشديق اإلدارؼ بيغ دائخة العالقة بيالكذف عغ  .3

 السػخضىلجػ  الرحيػةالخجمات  جػػدةو  الحكػميػةاألحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات  اليػالؿ
 ؟ اإلسعاؼاألقداـ، السسخضيغ، وضباط  رؤسػاء نطػخ يةفي قصاع غدة مغ وج

في فاعمية التشديق اإلدارؼ بيغ دائخة  داللة إحرائيةمعخفة ما إذا كانت ىشاؾ فخوؽ ذات  .4
، وأثخىا الحكػميػةاألحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات  اليػالؿوالصػارغ في جسعية  اإلسعاؼ
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لستغيخ السيشة والتي  تعػدػ في قصاع غدة  السػخضىلجػ  الرحيػةالخجمات  جػػدةعمى 
األقداـ, السسخضيغ,  رؤسػاءل مغ )لك  سشػات الخجمة, والجرجة العمسية، والسحافطةتذسل 

 (.اإلسعاؼوضباط 
 
 أىسية الجراسة: 1.6

والصػارغ في  اإلسعاؼمعخفة فاعمية التشديق اإلدارؼ بيغ دائخة الجراسة إلى  تبخز اىسية
 :والحػ بجوره سيداىع في الحكػميػةاألحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات  اليػالؿجسعية 

 . الرحيػةتذجيع تزافخ الجيػد والتخابط بيغ السؤسدات   .1
عمى تعديد التشديق مسا يؤثخ إيجابا عمى انقاذ حياة السرابيغ بأسخع وقت مسكغ  السداعجة .2

 في قصاع غدة.
 الخجمات السقجمة لمسخضى والسرابيغ في قصاع غدة. جػػدةتحديغ   .3
 .الرحيػةيغ السؤسدات أفزل الشتائج ومشع التزارب واالزدواجية ب إلىالػصػؿ  .4
 باندجاـ. الرحيػةضساف عسل السؤسدات  .5
 .الرحيػةبيغ السجراء في السؤسدات  شطػختقخيب وجيات ال .6

ل ػق لكػد التشديػإضافة لمعجيج مغ الفػائج التي ستأتي مغ ىحه الجراسة والتي قج تداعج في تعدي
 .اإلسعاؼغ, وضباط ػاألقداـ, السسخضي رؤسػاءغ ػم

 بالشدبة لمباحث الجراسة ىسيةأ

  تعديد تشديق العسل السيجاني بيغ دائخة االسعاؼ والصػارغ بجسعية اليالؿ االحسخ
 الفمدصيشي و اقداـ االستقباؿ في السدتذفيات الحكػمية.

 تػفيخ الجيػد الساديو لمستصمبات االسعافيو اوقات الحخوب لتحديغ الخجمات الرحية 
  ميجانية لمقائسيغ عمى نقل السرابيغتػحيج الجيػد البذخية وعسل وحجة تشديق 
  عسل دورات اسعافيو عمسيو تزع ضباظ االسعاؼ والسسخضيغ معا لشقل الخبخات مغ

 خالؿ ىحه الجورات
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  انذاء خط اتراؿ خاص ما بيغ السيجاف واقداـ االستقباؿ وذلظ لتعديد جػدة الخجمة
 الرحية في حاالت الصػارػء

 عاؼ لالستفاده مشيا في السجتسع السحمىاالرتقاء بسدتػػ الخبخات لكادر االس 
  اعصاء الفخصة لزباظ االسعاؼ اصحاب الخبخة في السداعجة في اعجاد الخصط

 السيجانية االسعافية

 :دبية وعمسيوأىسية الجراسة بالشدبة لمسكتبة العخبية والجولية كإضافة أ

الستخررة في  تشبع اىسية الجراسة مغ  كػنيا ستزيف لمسكتبة العخبية وكحلظ الجولية
ونذخ ثقافة  ,دارػ الرحىإلالتشديق ا ألىسيومجاؿ التشديق االدارػ الرحى ثقافة نذخ الػعى 

العسل الجساعى السذتخؾ لالستفادة مغ كامل الجيػد البذخية والسادية فزال عغ تقجيع خصػوات 
وشػاقع السدتذفيات لالرتقاء لسدتػػ الخجمة الرحية  غ سعاؼ والصػار إلعمسية وعسميو لكػادر ا

  .السقجمة لمسخضى

 

 :مرصمحات الجراسة 1.7
 شي:ـخ الفمدصيـاألحس اليـاللجسعية  -

ة ذات شخرية اعتبارية ػة وششية فمدصيشيػشي ىي جسعيػخ الفمدصيػػاألحس اليػالؿجسعية 
 دورتو الدادسة السشعقجة ، وأقخ السجمذ الػششي الفمدصيشي فيـ(1968)مدتقمة تأسدت في عاـ

 الفمدصيشي الذػعببجورىا االنداني واالجتساعي والرحي في خجمة  (ـ1969) في القاىخة عاـ
 ـ(.2018)األحسخ الفمدصيشي، اليػالؿ)جسعية 
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 الفمدصيشي:حسخ في جسعية اليالل األ ئ سعاف والصػار إلدائخة ا -
يحرل عمييا اإلنداف عشج تعخضو لحالة وُتعخؼ بأنيا الخعاية األولّية السؤقتة التي 

نقمو لسكاف السدتذفى أو العيادة الصبية، ومغ  ه وصحية شارئة بذكل ُمفاجئ، مغ أجل إنقاذ

 .السسكغ أف تكػف الحالة الصارئة عمى شكل جخوح، أو نديف، أو إغساء، أو كدػر

 
 

 

 :درايإلا التشديق -
ػازف بيغ ػػجؼ لجمب التػاإلدارية التي تية ػػأحج عشاصخ العسميبأنو التشديق  يعخؼو 

 ا ببعزيا البعس، وتػجيييا ػػػػػة مغ خالؿ ربصيػػػػػػة السختمفػػػػػػػات السشطسػػػػػنذاش
 بحيث تتكامل عبخ خصػات العسل السختمفة لتحقيق ىجؼ نيائي مع مشع االزدواجية 

 ( ـ2006)السييدع، .والتزارب
 

 :جـػدةال -
األداء الفعمي لمخجمة مع تػقعات العسالء لمخجمة أو ىي الفخؽ بيغ معيار لجرجة تصابق 

 (.ـ2001تػقعات العسالء لمخجمة وادراكيع لألداء الفعمي ليا )الحجاد، 
 

 قصاع غدة:  -
يعخفو الباحث بأنو السشصقة الجغخافية التي تستج مغ بيت حانػف شساال و نياية مجيشة 

طة الذساؿ, محافطة غدة, محافطة الػسصى, رفح جشػبا مقدسة عمى خسذ محافطات )محاف
)تعخيف إجخائي كيمػ متخ مخبع. 365محافطة خانيػنذ, محافطة رفح( والتي تبمغ مداحتو 

 لمباحث(.
 
 



25 

 : ) تعخيف اجخائي(الحكػميـةالسدتذفيات  -
التي  التي تتبع لػزارة الرحة الفمدصيشية و السؤسدات الرحيةيعخفيا الباحث بأنيا ىي 

العالج والتأىيل وتحتػؼ عمى عجة أقداـ شبية تديع في عالج السخضي  السػخضىيتمقى فييا 
اإلنجونيدي بذساؿ قصاع غدة في ىحه  سدتذفػىالذفاء بسجيشة غدة ال مدتذفػىوقج تع تحجيج 

 .الجراسة
 

 حجود الجراسة: 1.8
 مدتذفػىو بغدة الذفاء  مدتذفػى: اقترخت الجراسة عمى الحج السؤسداتي الحج السكاني -

األحسخ الفمدصيشي  اليػالؿوالصػارغ بجسعية  اإلسعاؼاألنجونيدى بذساؿ قصاع غدة ودائخة 
  .بغدة وشساؿ قصاع غدة

فاعمية التشديق االدارؼ بيغ دائخة االسعاؼ : اقترخت الجارسة عمى السػضػعيالحج  -
والصػارغ بجسعية اليالؿ االحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات الحكػمية وأثخ عمى جػدة 

 قصاع غدة.الخجمات الرحية السقجمة لمسخضى ب
الذفاء التابعيغ  مدتذفػىنجونيدي و األ سدتذفػى: اقترخت عيشة الجارسة عمى الالحج البذخي  -

االحسخ الفمدصيشي بسحافطة غدة وشساؿ قصاع  اليػالؿلػزارة الرحة الفمدصيشية، و جسعية 
 غدة.

 .(ـ2018): تع تصبيق الجراسة خالؿ العاـالحج الدماني -
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 ي شطـخ اإلشار ال الفرل الثاني:

 السبحث األول: التشديق

 :التشديق مفيػم 2.1.1

 بسعشى االستػاء ندق كمسة ويعخؼ ندق مغ مذتق :بأنو التشديق العخب لداف يعخؼ
 .) 179ص ، ـ1997 مشطػر، ابغ( بعس عمى بعزو عصف إذا الكالـ ندق فشقػؿ

 فيع يعخفػف  اإلدارة وضائف مغ أساسية وضيفة أنو عمى التشديق الكتاب بعس ؼويعخ     
 التشاقس والتزارب وتالفي العسل لتكامل األساسية العشاصخ مغ ميع عشرخ :بأنو التشديق

 ،ـ1987شيج، ر  (بسرالحيا ويزخ السشطسة فذل إلى يؤدؼ الحؼ األداء في واالزدواج
 .(207ص

 اتجاه في العسل والترخؼ وحجة و ،الجساعي العسل تحقيق بأنو التشديق الدالع ويعخؼ
 ثع يكػف  مشطع، جيج والشياية لكل البجاية يعشي التشديق أف إلى خويذي ،عميو ومتفق محجد ىجؼ
ا أكثخ  يعتبخ التشديق أف عمى عشجما يؤكج اإلدارية العسمية في ومػقعو التشديق لػضيفة تحجيج 

  ، ـ1988 مشو )الدالع، مذتقة مداعجة أو تعتبخ األخخػ  السبادغ بقية وأف لإلدارة األوؿ السبجأ
 (. 92ص

العسمية  أساس و:بأن عخفو مغ السعشى وتعخيفو بيحا التشديق لسفيـػ السؤيجيغ ومغ
الػضائف  وكل األمشي الجياز ىجؼ ىػ الفخدية بيغ السجيػدات الػفاؽ تحقيق أف إذ اإلدارية

 ). 209ص ، ـ1984 )عذساوؼ، قالتشدي عمى تجريب ىي

فييا  رئيدا عشرخا وليذ اإلدارية لمعسمية مكسل أنو عمى لمتشديق وف شطػخ ي مغ وىشاؾ
 يعشي التشطيع أنو عمى إليو شطػخي مغ ومشيع اإلدارية، العسمية في مػقعو حيث مغ مختمفػف  فيع
 يسارس أنو إال أنيع يعتقجوف  اإلدارية العسمية في التشديق بأىسية اعتقادىع فخغع أدواتو مغ أداة  أو

 عمييا، الستعارؼ العسمية اإلدارية وضائف مغ الػضيفة ليحه مكسمة كعسمية التشطيع خالؿ مغ
 عبارة التشطيع أف إلى عشجما يذيخوف  الخؤية ىحه يػافقػف  مسغ البعس السعشى ىحا عغ ويتحجث
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 يتزسغ أف بج ال الييكل وجػد ىحا وأف األىجاؼ لتشفيح التشديق أداة  يػفخ بشائي شكل عغ
 (.31ص، ـ1998 األعساؿ اإلدارية )الدعجاف، واندياب لديػلة الكثيخ يحقق الحؼ التشديق

إيزاح،  مغ سبق ما عغ مختمفة أخخػ  زاوية مغ التشديق إلى شطػخي اآلخخ والبعس
تفاعل  لزساف مشيا لكل مداعج عامل ولكشو لإلدارة األساسية الػضائف مغ ليذ أنو عمى

 بغخض الجساعية تشطيع الجيػد: أنو عمى التشديق يعخؼ حيث، البذخية والقػػ  الػضائف
 السذخوع مشيا يتكػف  التي الػضائف والقػػ  تفاعل وضساف مذتخؾ ىجؼ نحػ وتػجيييا تػحيجىا

 وأعمى الجيػد، ازدواج أو تزارب السذخوع بأقل أىجاؼ يحقق والحؼ الذكل مختمفة وئأجدا في
 (. 56 ص ، ـ1987 الفعالية )الذشػاني، مغ درجة

جيػد  بيغ والخبط اإلدارة أىجاؼ لتحقيق كػسيمة الجساعة عشرخ يبخز مغ وىشاؾ
ؿ الجساعة لمػصػ  لجيػد السشطع التختيبو: بأن التشديق يعخؼ حيث األىجاؼ وتحقيق الجساعة

 (.201ص ، ـ1991 )عثساف، محجد ىجؼ تحقيق أجل مغ العسل وحجة إلى

 تحقيق غخض عمى تعسل التي الجساعة نذاط بيغ لتػفيقا: بأنو كحلظ التشديق وعخؼ
 تحقيق الغاية في جيجه قرارػ  مشيع كل يبحؿ بحيث أفخادىا بيغ االندجاـ وبث مذتخؾ،

 ). 188 ص ، ـ1980 )الصساوؼ، السذتخكة

 التشطيساتمختمف  بيغ واالندجاـ التخابط إحجاث يعشي  و:بأن التشديق يعخؼ مغ وىشاؾ
 تحقيق الػضائف ابتغاء اإلدارؼ  الشذاط تكامل أجل مغ لمجولة اإلدارؼ  الجياز في اإلدارية
 (. 333ص، ـ1975 دروير، دورىا ) وأداء العامة اإلدارية

بيغ  العسل وحجة إلى لمػصػؿ ييجؼ الحؼ العسل يعشي :بأنو التشديق يعخؼ كسا
 (. 165ص ، ـ1992 األنطسة الستجاخمة )دليد،

 باألخخػ بحيث الػحجات مغ وحجة كل عالقة تشطيع :بأنو بالتشديق يقرج مغ وىشاؾ
 وتشدجع لمجياز األمشي، الكمي اليجؼ تحقيق في مباشخ غيخ أو مباشخ بأسمػب مشيا كل تداىع
 وأقل األداء مغ درجة السشذػدة بأعمى األىجاؼ لتحقيق الػحجات ىحه مختمف في العامميغ جيػد
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 دغ،حاألعساؿ. ) في وتحجث االزدواجية االختراصات وتتقارب تتعارض ال وحتى تكمفة
 ).49 – 48ـ، ص ص1985

 السختمفة واألجيدة األنذصة بيغ والتكامل واالندجاـ التػافق تحقيق إلى يؤدؼ والتشديق
الفخدية  الجيػد التػازف بيغ وتحقيق مسكشة، تكمفة وبأقل ووقت جيج بأقل الكفاءة ويحقق الستعجدة

 (. 494 ـ، ص1982 والذخقاوؼ، غشايع؛ وتػحيجىا ) والجساعية

 بيغ جيػد تعارض وجػد عشج يحجث كسا العسل في التشازع تجشب إلى يؤدؼ والتشديق
 إزالة إلىيؤدؼ  كسا التشازع، بإزالة التشديق يقـػ حيث السشطسة في السختمفة اإلدارية الػحجات
 في الطخوؼ، والستساثمة العسل في الستشاضخة اإلدارية الػحجات بيغ السعاممة في التفاوت

 سبيل في وكحلظ السشطسات الػحجات بيغ تحجث التي السشافدة التشديق يديل ذلظ إلى وباإلضافة
 عغ فزال   ويؤدؼ في االختراصات والتزارب التعارض ويسشع ومحجد معيغ ليجؼ الػصػؿ

 (. 370 - 369 ـ، ص ص2001،والجيج. )شيحا والػقت الساؿ في االقتراد إلى ذلظ

تعسل  بحيث السختمفة لألنذصة دمج عغ عبارة التشديق أف الكتاب بعس أورد وقج
  (Theo, 1985, p.236).التشطيع أىجاؼ لتحقيق مجتسعة

 الحؼ يسثل ىػ الدمغ عامل ألف السشاسب؛ الػقت في التشطيع بأنو التشديق وصف كسا
 Eyre, 1982, p.95). التشديق ) بمػغ تع إذا العسمية جػىخ

 4 الفتخة مغ في العامة اإلدارة بسعيج السشعقجة الرحيػة الخجمات تشديق نجوة ركدت وقج
 األجيدة والسؤسدات فخوع بيغ التشديق أىسية عمى ـ1983 عاـ مغ اآلخخ ربيع مغ 7 –

 تدتخجـ عبارة أف التشديق الشجوة مجاوالت وأوضحت الخارجي، بالتشديق يدسى ما وىػ الحكػميػة
 لدج بخامجيا مغ بخبط أجداء رسسي وبذكل السشطسات مغ أكثخ أو اثشيغ قياـ عمى لمجاللة

 ىحه تتخح وقج أؼ مشيا، استقاللية مغ االنتقاص غيخ مغ بيشيا فيسا السذتخكة االحتياجات
 ) 154ص ،ـ1983 والسحارب، التعاقجية )نرخ؛ الرفة االتفاقية

التشديق  تعخيفات في والباحثيغ السيتسيغ نطػخ وجيات تعجدت ميسا أنو الباحث ويخػ 
 :وىي األساسية السحاور حػؿ تتفق إال أنيا 
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 ذات السشطسات األخخػ  وبيغ وبيشيا السشطسة داخل الجساعية الجيػد تكامل يعشي التشديق أف •
 .السذتخكة األىجاؼ تحقيق أجل مغ العالقة

 .السذتخؾ العسل في واالندجاـ التعاوف  روح بث •
 .العسل في واالزدواجية التزارب مشع •
 .والستجاخمة السذتخكة األعساؿ تكامل •
 .واحجة بػتقة في القشػات جسيع عبخ الجيػد كافة انديابية •
 .والتكاليف الجيػد بأقل السذتخكة السشذػدة لألىجاؼ ؿػ الػص •
 األعزاء. لجسيع الجساعية السعشػية الخوح رفع •

ا التشديق فإف األزمات مػاجية في تذارؾ التي الجيات تتعجد حيشساف  أولػيات لتحجيج ميع جج 
 .ازدواجية أو تعارض بجوف  اليجؼ السذتخؾ لتحقيق الجيػد بيغ التػافق يكفل بسا وتختيبو العسل

 
 أىسية التشديق 2.1.2

الحاضخ،  عرخنا في تتعاضع أخحت أىسيتيا أف يالحع التشديق عسمية في الستأمل إف
 ا مغخ عشر يعج لع فالتشديق الحجيثة اإلدارة تقشيات تذيجه الحؼ اليائل التصػر أثخ عمى وذلظ

 القػؿ بأف إلى بعزيع دعا مسا العسمية، ليحه الخوح بسثابة أضحى بل اإلدارية، عشاصخ العسمية
 )الجوير، .مشو مذتقة أو لو مداعجة السبادغ بقية وأف لإلدارة، األوؿ السبجأ يعتبخ التشديق
 (.17ص ، ـ1998

 ما، إدارؼ لسشطسة كقائج دوره مسارسة في اإلدارؼ  الخئيذ ميارة فإف أخخػ، ناحية ومغ
 تجاه نذاشيا في ووحجات السشطسة فخوع بيغ التشديق عمى قجرتو مجػ عمى كبيخ حج إلى تتػقف
 أعزاء بيغ واالندجاـ التجانذ يحقق الحؼ الفعاؿ التشديق وبجوف  .السخسػمة األىجاؼ تحقيق

في  اإلدارؼ  الخئيذ سيفذل العسل، في التشازع وحجوث التزارب وقػع ويسشع اإلدارية، السشطسة
 .) 309 ـ، ص1983 هللا، عبج (السشذػدة األىجاؼ تجاه مشطستو دفة تػجيو

 واحج لتحقيق اتجاه في األنذصة تديخ لكي الدميع التخصيط عمى يعتسج الفعاؿ والتشديق
 والدياسات الفخعية، الخصط بيغ لمتشديق كبخػ  أىسية ىشاؾ أف كسا ة،السخصص األىجاؼ
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 تكػف  عمى أف العسل ىػ عامة التشديق مغ األساس فالغخض .لمسشطسة العامة والدياسات
 .(Dimock, 1983, p.210)  متدامشة السشطسة أنذصة

 والػضائف اإلدارية العسمية ىحه بيغ الػثيق االرتباط خالؿ مغ التشديق أىسية طيخوت
 إدارية بػضيفة التشديق ليذ نذاط أف عمى يؤكجوف  اإلدارة رجاؿ مغ العجيج فإف ولحلظ األخخػ،
  التشديق أف وعمى اعتبار األخخػ، اإلدارية العسميات مختمف نصاؽ في يجخل وإنسا مدتقمة،

 مكانتو دوره وتبخز التشديق يمعب إدارية وضيفة كل وفي اإلدارة، ولب جػىخ ىػ
 ) .76ص ، ـ1987 وأىسيتو )ىاشع، 

وضيفة  يكسل التشديق أف وذلظ والتشطيع، التشديق وضيفتي بيغ وثيق ارتباط وىشاؾ
بتحجيجه لسدؤوليات  التشديق عسمية يديل أف شأنو مغ بشائو وفاعمية الدميع فالتشطيع ،التشطيع

 والستذعبة لمعالقات الستعجدة العاـ لإلشار تحجيجه ومع ،السؤسدة في وحجة كل واختراصات
 أوجو جسيع لشجاح تصبيق وبالتالي التشطيع، لعسمية مكسمة عسمية التشديق يربح وىشا .فييا

 .) 24ص ،ـ2002 شياش، وجو )بغ أكسل وعمى عسمي ا السشطسة في الشذاط

 عجـ التأكج مغ حالة وجػد إلى يؤدؼ السشدق غيخ التشطيع أف التشديق أىسية يؤكج ومسا
 األخصاء والػقػع في القخارات، اتخاذ في التأخيخ يدبب مسا فييا، والعامميغ التشطيع وحجات بيغ

 .) 330 ـ، ص1991 والرحغ، ،الفتاح عبج (التشطيع فذل وبالتالي

  فالتخصيط ،التخصيط مخاحل في أىسية األكثخ الجانب تأخح التشديق وعسمية
  واالندجاـ التعاوف  مغ أسذ عمى السؤسدة أعساؿ جسيع بيغ التشديق يداعج في

 األنذصة تشفيح عشج والتزارب العارض مغ لمحج وبيغ إدارتيع السختمفة؛ األفخاد بيغ
 .) 98 ـ، ص2001 وآخخوف، ،)الشسخ السختمفة. 

أىجاؼ  لتحقيق الالزمة الػسائل مختمف السؤسدة ألعساؿ السػضػعة الخصط وتتشاوؿ
 والتزارب بيغ التعارض مغ نػع ىشاؾ يكػف  ال حتى مااى ار دو  التشديق يؤدؼ وىشا السشطسة،
 األفخاد يتصمب اشخاؾ ذلظ فإف وجو، أفزل عمى السخسػمة الخصط تشفح فمكي ،والتشفيح التخصيط
 ميسة يديل ألف ذلظ األىجاؼ؛ تحجيج أثشاء فييا مخحمة أوؿ في تمظ أو الخصة بيحه السعشييغ
 ). 417ـ، ص1998 عالقي، (األفخاد بيغ التشديق
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نذاط  إال ىػ ما العسمية ىحه محػر فإف السشطسة في التػجيو عسميات مسارسة وعشج
يسشع  كسا العسل، في التعارض يسشع بجوره ىحا .التشطيع في الستعجدة األنذصة بيغ تشديقي
 العسل، وىػ سيخ أثشاء لالنحخافات اجح يزع أف شأنو مغ ىحا فإف ذلظ، إلى إضافة  .تأخيخه
 .االنحخافات وتعجيل األىجاؼ، تحقيق ضساف إلى اليادفة الخقابة لعسمية مكسل بحلظ

عسل  مغ يجخؼ  ما ووصف معخفة، إلى الػصػؿ يسكغ التشديق، عسمية خالؿ ومغ
 التشديقي الشذاط أغخاض أقرى يسثل والتػجييات السعمػمات تػصيل أف غيخ وإجخاءات،

.(Waldo, 1970, p.102) 

  واحج اتجاه في لمعسل الرحيحة الخؤية تػضيح في التشديق أىسية وتبخز
 السشطسات، في األخخػ  األنذصة أحج عمى نذاط يصغى عشجما السشطسة، تحقيق أىجاؼ نحػ

  بعس ىشاؾ أف عمى عالوة العسل، في والتزارب الرخاع حجة معو حيث تختفع
 يزاؼ .أىجافيا لتحقيق السشطسة لعسل السكسمة األخخػ  أعساؿ الػحجات تجيل التي قج الػحجات

 االىتساـ مغ مسكغ قجر بأكبخ لالستئثار األفخاد بيغ الذخرية الرخاعات ىشاؾ ذلظ أف إلى
 الشفػذ مغ مديج عغ اثوبح والجذع، لمصسع نتيجة اآلخخيغ؛ عغ بشػاحي العسل

 (Sharma & Litt,1980, p.130).واألىسية  

 اإلدارية، لكي العسميات جسيع في تجاخمو مغ تشبع تقجـ ما عمى بشاء التشديق أىسية إف
 العػامل إلى باإلضافة ىحا .السشطسة في اإلدارية األنذصة مختمف بيغ والتكامل التػافق يحقق

 حجع بدبب اتداع ايجم ذلظ ويتزح السشطسات، في التشديق أىسية درجة مغ تخفع التي األخخػ 
 وتعجد فييا بالزخامة، العسل واتداـ نذاشيا، وتشػع العامة، اإلدارة مشطسات في العسل

ـ، ص 2001 فييا )شيحا، العسل وتقديع التخريز، قػاعج تصبيق جانب إلى الػحجات،
 .) 366 - 365ص

 .ومدؤولياتو ونذاشاتو مدتػياتو وتعجدت التشطيع، حجع اتدع كمسا التشديق أىسية وتدداد
 عالقة إلى بل تتعجاه  الػاحجة، السشطسة داخل الجيػد تختيب مجخد عمى التشديق ميسة تقترخ وال

 والجيات عالقتيا بالسشطسات وفي الػاحجة، السشطسة ضسغ األخخػ  اإلدارات مغ بغيخىا اإلدارة
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 فييا يذتخؾ بل السػضفيغ السختريغ، عمى قاصخة ليدت التشديق عسمية فإف ولحلظ األخخػ،
 ). 81 ـ، ص1991حبير (مختمف مدؤولياتيع عمى واإلداريػف  القادة زاأي

 مغ مخاحل مخحمة ولكل دولة، أية في السختمفة األجيدة مدتػيات دور التشديق ويحجد
 مغ مخحمة كل اتباعيا في الالـز اإلجخاءات تشفيح يكفل التشديق أف ذلظ والكػارث، األزمات إدارة

 .) 35ص ،ـ1995 القاضي، (الكارثة مػاجية مخاحل

 مداياه في تكسغ التشديق أىسيةأن  (،251 - 250ص صـ، 1991)سػيمع، ويخى 
 :السدايا ىحه ومغ يحققيا، الستعجدة التي

 كاممة بكفاءة األىجاؼ تحقيق في لمسداعجة السشطسة في والتجاخل التذابظ مشع. 
 في مسا يداىع الزخسة، السشطسات داخل خاصة اإلدارية، الػضائف في ازدواج حجوث مشع 

 .كمفة وبأقل وقت، وبأقرخ جيج، بأقل األىجاؼ تحقيق
 في يشبغي وجػده أساس وىػ السشطسة، أىجاؼ تحقيق في اإلسياـ تدتيجؼ وسيمة التشديق 

 .والتخرز العسل تقديع
 بيشو وضائفيا، وكحلظ وتعقيج السشطسة، وبيغ التشديق إلى الحاجة بيغ شخدية عالقة وجػد 

 .السشطسة ىحه عغ السدؤولة اإلدارة ونسػ تصػيخ وبيغ
 أىجاؼ السشطسة، وإعجاد وضع وعشج التشطيسي، البشاء تكػيغ عشج االعتبار في خحؤ ي التشديق 

 .األىجاؼ ىحه وإنجاز تحقيق عشج وكحلظ
 البخامج وبشاء والتخصيط، القخارات، ووضع الدياسات، إعجاد إلى التشديق يستج. 
 البخامج تشفيح وأساليب األىجاؼ تحقيق وسائل أيزا يذسل التشديق. 
 كانت وفيسا إذا اإلقميسية، ووحجاتيا فخوعيا، وبيغ السشطسة، بيغ لمتشديق ممحة حاجة ىشاؾ 

 .السحمي السدتػػ  أو عمى الػششي، السدتػػ  عمى سػاء خجمات أو حاجات، ستذبع السشطسة
 أؼ  في أو السشطسات، في باستسخار تطيخ التي الججيجة السجاالت في ضخورؼ  التشديق

 .السشطسة لشذاط السيجانية العسميات مختمف في مجاؿ
 عمى ىحا إليو شطػخال يجب وذلظ ودائسة، مدتسخة عسمية كػنو مغ تشبع التشديق أىسية 

 .األساس



34 

 أف عمى أساس ليذ نفدو، التشطيع بشاء وبيغ كػضيفة، التشديق بيغ جحرؼ  ارتباط وجػد 
 ووضيفة. التشطيع بشاء عغ فرمو يسكغ ال ألنو وإنسا التشطيع، بشاء في مؤثخ عامل التشديق

         ). 21 – 16ص ص ،ـ2002 القثامي،(
 

 أىجاف التشديق 2.1.3

 لعسمية التشديق شامال   ا،معا ىجفا ىشاؾ أف التشديق مفيـػ ماىية تحجيج خالؿ مغ يتبيغ
 وعالوة .تكمفة مسكشة وبأقل عالية، بكفاءة أىجافيا لتحقيق السشطسات في الجيػد تػفيق في يتسثل
 الػحجة مدتػػ  سػاء عمى تحقيقيا، إلى يدعى متفخعة عجيجة أىجاف ا لمتشديق فإف ذلظ، عمى

 في العاـ الخسسي داخل التشطيع السشطسات مدتػػ  عمى أو السشطسة، مدتػػ  عمى أو اإلدارية،
 .فييا تعسل التي بيئتيا

 :اآلتي في التشديق أىجاف أىع تمخيز ويسكغ

 مشع التعارض إلى ذلظ وييجؼ .السشطسة أنذصة مختمف بيغ التػافيق وتحقيق الجيػد تػحيج 
 السختمفة أو األجيدة الػاحجة، السشطسة داخل اإلدارية الػحجات بعس بيغ االختراصات في

 ) 371 – 369 ـ، ص ص2001 شيحا،. (الستذابو الشذاط ذات
 ا األداء لحدغ متػقعة نتيجة وىػ السشطسة، في العامميغ لجػ السعشػية الخوح رفع عغ  بعيج 

 التػافق، إلى تيجؼ  عسمية فالتشديق .االزدواجية أو والتزارب العسل، في العذػائية
ـ، 1983 عدكخ،. (األىجاؼ لتحقيق األفخاد جيػد بيغ واالندجاـ والتخابط، والتآلف،

 ). 214ص
 لمسػارد  األمثل االستخجاـ تحقيق عمى السشطسات مداعجة إلى عاـ بذكل التشديق يدعى

في  السذخوعات تشفيح عمى التشديق يداعج كسا .تبحيخ أو إسخاؼ دوف  والسادية، البذخية
اندياب  تدييل عمى يعسل ألنو ؛ التكاليف وبأقل جيج وبأقل مسكشة، زمشية مجة أقرخ

العسل  عخقمة مغ شأنيا التي العػائق وقػع دوف  مشطسة، برفة االتراؿ قشػات في العسميات
 ). 250ص ،ـ1984 )ساعاتي،

 ـ2002شياش، )بغ عالية بكفاءة لمسشطسة السخسػمة األىجاؼ تحقيق في السداىسة، 
 .)28ص
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 متذابية،  أىجاؼ تحقيق عمى تقـػ التي السشطسات بيغ خاصة الشذاط، في االزدواجية مشع
أكثخ  مغ واألنطسة القخارات إصجار في والتزارب االزدواجية مشع عمى التشديق يعسل وىشا
السشافدة  وتجشب السذتخكة، األىجاؼ تحقيق يتع حتى جيػدىا تػحيج ثع ومغ جية، مغ

الػقت  وفي عالية، جػػدةب وتحقيقو العسل، تكاليف تقميز إلى يؤدؼ بجوره وىحا الزارة،
 ). 94ص ، ـ1983 والسحارب، ،)نرخ.السشاسب

 عسمية التشديق فإف لحا اإلدارة، عغ الرادرة القخارات في الخشج تحقيق إلى ييجؼ التشديق 
 ). 210 ص ـ،1982 مقمج،. (السشطسات في وتشفيحه القخار، اتخاذ دعائع أىع مغ تعتبخ

 ذلظ  كاف سػاء السشطسة، في العامميغ بيغ االتراالت في التحكع إلى التشديق ييجؼ
أثشاء  أو التخصيط، مخاحل خالؿ مغ أو العسل، عغ السدؤوليغ األفخاد مع السباشخ باالتراؿ

 السذتخؾ بكفاءة العسل أداء عمى السداعجة شأنو مغ التحكع وىحا ككل، الشذاط أوجو مختمف
 ). 214 ـ، ص1983 )عدكخ،. عالية

 ا التشديق أىجاؼ مغ داخل  اإلدارية الػحجات أنذصة بيغ التػازف  إيجاد عمى العسل أيز 
ا وييجؼ .ومادية بذخية إمكانات مغ ليا يتػافخ ما مع السشطسة، بيغ  التػازف  إحجاث إلى أيز 

سياؽ  مع ومتفقة متػازية بصخيقة العسميات تتع لكي ؛ مخحمة كل إلنجاز السخرز الػقت
 ). 553ـ، ص1998 عالقي، (بالتػقيت ومتػافقة عاـ بذكل العسل

 ألف فاعمية التشديقية؛ العسمية لجعع السقػمات بعس تػفخ األىجاؼ ىحه تحقيق ويتصمب
ا تعتسج التشديق  إلىباإلضافة  السشطسات، في لألنذصة السػجييغ السجيخيغ كفاءة عمى أساس 

 السخاحل األولى مغ يبجأ التشديق أف كسا لسدؤولياتيع، العامميغ وعي وإدراؾ درجة ارتفاع
 التشديقية استسخار العسمية ثع ومغ القخارات، واتخاذ الخصط، ووضع األىجاؼ، بتحجيج الخاصة

 ). 371 – 369 ـ، ص ص2001 شيحا، (الحكخ سابقة األىجاؼ إلنجاز الػسائل بذتى

 في تكػف أيدخ التشديق عسمية فإف ولحلظ معو، بالعامميغ التشطيع في فخد كل ويتأثخ ىحا
 .اآلخخيغ وضائف العامميغ مغ فخد كل عخؼ إذا مشيا السشذػدة األىجاؼ تحقيق

 والسالئسة السسكشة الحمػؿ إلى الػصػؿ إمكانية وتدداد العسل، مذكالت تقل وبالتالي
العسمية  يخوف  اإلدارة رجاؿ مغ العجيج فإف لحا .التشطيع أعزاء بيغ السعمػمات تبادؿ عغ شخيق
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 داخل التشطيع الستعجدة العسل وحجات بيغ العالقات لجعع أىسية األكثخ العسمية بأنيا التشديقية
 (Avasthi & Maheshwari,1981, p.228).الػاحج 

 

عسمية  تتع أف بسكاف الزخورؼ  مغ فإنو أىجافو، تحقيق مغ التشديق يتسكغ وحتى
 وحتى تتحقق الفعاؿ، التشديق يتع ولكي التدمصي األسمػب عغ بجال   السذاركة، بصخيقة التشديق

 مغ العػامل عجد تػفخ أىسية يخوف  اإلدارة عمساء بعس فإف عالية، بكفاءة الدابقة األىجاؼ
 :يمي ما ومشيا ذلظ، ألجل األساسية

 بسػضػع  مباشخة السعشييغ األشخاص بيغ السباشخ االتراؿ خالؿ مغ التشديق يتع أف
 .التشديق

 الدياسات وإعجاد التخصيط مخاحل أوؿ في التشديق يبجأ أف. 
 253ص ،ـ1991دمحم، سػيمع، (السشطسة حياة في مدتسخة عسمية التشديق يكػف  أف .( 

 
 أنػاع التشديق 2.1.4

 وفي كل نيايتيا، وحتى اإلدارية العسمية بجاية مغ تشقصع ال مدتسخة عسمية التشديق إف
 ألداء غخض اإلدارؼ  الػضع يتصمب التشديق أنػاع مغ محجد نػع إلى الحاجة تجعػ مخحمة
 .بأنػاعو التعخيف خالؿ مغ ذلظ يتزح كسا معيغ،

 في العسل خاصة أىسية العسمية ىحه أولػ مسغ اإلدارة عمساء يجسع كسا التشديق ويشقدع
 الحاجة كمسا دعت أو ككل، اإلدارية العسمية في مػقعو بحدب وذلظ شتى، أنػاع إلى اإلدارؼ 

 تدميط يسكغ وفيسا يمي .أكثخ أو جيتيغ بيغ الجيػد لتكامل أو التزارب إلزالة إليو والزخورة
 :التالي الشحػ عمى التشديق أنػاع أىع عمى الزػء بعس

 الخارجي التشديق: 

 نذاط السشطسة أوجو بيغ واالندجاـ التػافق مغ نػع إيجادي ىػ الخارج التشديق ويعشي
 السشطسات كانت ىحه سػاء السشطسات، مغ غيخىا بو تقـػ الحؼ الشذاط أوجو ككل وبيغ الػاحجة

 ). 366 - 365 ـ، ص ص1994 شيحا،( أعمى أو أدنى مدتػػ  في أو السدتػػ  نفذ في

  .السشطسات رؤسػاء بيغ العالقات تشسية شخيق عغ الخارجي التشديق مسارسة ويسكغ
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 السػضػعي التشديق: 

الخصط  تشفيح عغ الشاشئ التزارب إزالة يدتيجؼ الحؼ ىػ السػضػعي التشديق
الخاصة  لمتفديخات بالشدبة خمط أؼ وإزالة السختمفة، والسزاميغ األىجاؼ ذات والبخامج

 ). 46 ـ، ص1992 السصيخؼ، (الػاحج بالسػضػع
 اإلجخائي التشديق: 

 كافة الشطع بيغ االندجاـ تحقيق يدتيجؼ الحؼ ىػ التشديق أنػاع مغ الشػع وىحا
 أو بال مذاكل مشيا اليجؼ تحقيق إلى أدعى اإلجخاءات ىحه تكػف  بحيث بيا، السعسػؿ اإلجخائية
 ). 46 ـ، ص1992 السصيخؼ،( ليا مبخر ال تعقيجات

 الجساعي التشديق: 

الجساعة،  جيػد تزافخ يدتيجؼ الحؼ ىػسسو ا مغ يتزح فكسا الجساعي التشديق
السياـ السصمػبة.  إلنجاز بيشيا فيسا الجيػد لتتكامل اآلخخ لجور فخد كل معخفة خالؿ مغ ويتع

 ) 46 ـ، ص1992 )السصيخؼ،
 السادي التشديق: 

 وكع وتجييدات، كشػع الستاحة السػارد مغ االستفادة يتزسغ التشديق أنػاع مغ نػع وىػ 
 ). 36ص ،ـ1998الدعجاف،  (السذاركة الجيات مغ جية كل بحاجة يفي الحؼ بالقجر

 الدمشي التشديق: 

 لتختيب األولػيات الحاجة عشج يكػف  الحؼ ىػ بأنو تعخيفو فيسكغ الدمشي، التشديق أما
 ،ـ1995 العايجؼ، (محجدة زمشية بسػاعيج تختبط والتي السذاركة لمػحجات التشفيح عسميات في

 ). 40ص

 بأف التشديق القػؿ ويبقى ،كميا وليذ اليامة التشديق أنػاع بعس ىحه فإف وبالجسمة،
 أجل مغ مقػمات اإلدارة أبخز أحج يسثل فيػ اإلدارية، العسمية في األساسية الػضائف أحج يعج

 .السذتخكة لتحقيقيا السرالح ذات والجيات السشطسات تدعى التي األىجاؼ تحقيق

 حالة تقديع في ضخوريا يطل الفعاؿ التشديق فإف التشديق، ألنػاع تقديع مغ يكغ وميسا
ا مشيع كل يؤدؼ مختمفيغ أفخاد أو جيات بيغ العسل عسل مػحج  تقجيع أجل مغ مشو جدء 

 ). 378 ـ، ص1993 )شاوير،
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 :التشديق وسائل 2.1.5

داخل  التشديق بسياـ القياـ عمى القجرة عمى أساسا يعتسج اإلدارؼ  العسل نجاح إف
 أف التي يسكغ الػسائل وتتعجد .األخخػ  السشطسات مغ وغيخىا بيشيا أو الػاحجة، اإلدارية السشطسة

 السشطسة السعيشة، داخل أو العالقة ذات اإلدارية السشطسات بيغ فعالة بصخيقة التشديق تحقق
 .التشديق لتحقيق عسمية أمثل شخيقة السشطسة أىجاؼ مغ ىجؼ لكل أف بحيث الكثخة مغ وىي
 يكتفى ما العميا، ومشيا القيادة مدتػػ  عمى إلتسامو التشديق يجب ما الحيػية األىجاؼ فسغ

 ). 39ص ،ـ1998 ذلظ ) الدعجاف، دوف  مدتػيات عمى إلتسامو بالتشديق

بػاسصة  التشديق يتع ما وعادة السشطسات، في التشديقية الػسائل مغ العجيج وىشاؾ
 بجائل أخخػ  تػجج أنو إال العامميغ، إلى السجيخيغ مغ الرادرة والتػجييات والتعميسات األوامخ
 .) 33ص ،ـ2002 شياش، بغ(التشديق عسمية لتحقيق

السشطسة  كانت فكمسا التشديق، عسمية في األساسية السيسة السجيخيغ عاتق عمى ويقع
 وميدخة، والعكذ سيمة التشديق في اإلدارؼ  الخئيذ ميسة كانت وضائفيا، في ومحجودة صغيخة
 أكثخ التشديق تربح وضيفة فإف إقميع، مغ أكثخ إلى أنذصتيا وتستج اإلدارة نصاؽ يتدع عشجما
ا  الغاية لبمػغ وشحح ىسسيع والجساعات، األفخاد بيغ التشديق" بأنيا تعخؼ القيادة فإف وليحا .تعقيج 

 .) 314 ـ، ص2001 وآخخوف، ،الشسخ. (السشذػدة

العسل  صبيعػةل مالءمتيا مجػ عمى يعتج اختيارىا أو الػسائل استخجاـأف يخػ الباحث و 
 عجد مغ باستخجاـ يتحقق العادة في فالتشديق التشطيسي، والييكل السشطسة، وحجع وأنذصتو،

 وعسل ججاوؿ األنذصة، وتػقيت العسل، وبخمجة األولػيات، وتحجيج التخصيط،  :مثل الػسائل
 .الستعجدة الػسائل مغ ذلظ غيخ إلىو  الشذاط، لستابعة

 :اآلتي في التشديقية الػسائل أىع إيجاز ويسكغ

 :اإلدارية القيادة قبل مغ التػجييات –

 أو التػجييات األوامخ تكػف  وقج. السشطسات في لمقيادات السيسة األدوار أحج يسثل وىحا
 حػؿ لػائح وتعميسات إصجار خالؿ مغ أو وخصابات، محكخات شكل عمى مكتػبة أو شفيية
 (.280 – 279 ـ، ص ص1980 مدتسخة )الصساوؼ، برفة العسل أنذصة
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جسيع  في السجيخيغ عاتق عمى يقع الػاحجة السشطسة في اإلدارية السدتػيات تعجد ومع
 والسعمػمات في البيانات ونقل التشديق، عسمية ألداء الفعاؿ االتراؿ تحقيق مدؤولية السدتػيات

  ). 33ص ، ـ2002 شياش، بغ( التشطيع أىجاؼ لتحقيق االتجاىات كل

 والتعاوف التشديق  تحقيق عمى القجرة الشاجحة، اإلدارية القيادة خرائز مغ أف شظ وال
 أوال   عميو في السشطسة، العاـ التشديق ميسة في اإلدارؼ  القائج يشجح ولكي العسل مجسػعات بيغ
 ضػئيا في ستتخح التي وضػح الدياسات وكحلظ وأىجافيا، التشطيع خصة وضػح مغ يتأكج أف

 األىجاؼ بأىسية العسل وحفد مجسػعات إقشاع إلى باإلضافة العسل، في السختمفة القخارات
 والء لزساف الخسسي غيخ بعشاصخ التشطيع االىتساـ يتصمب وىحا الجسيع، لسرمحة وحيػيتيا

ـ، 1989 هللا، وعبج ،عبج الػىاب. (بالسشطسة الخاصة والدياسات لألىجاؼ، األفخاد جسيع
 (.205ص

 والسعمػمات والتػجييات البيانات نقل في الدخعة التشديقي، األسمػب ىحا يسيد ما ولعل
 مذكالت في حل تداىع والتي السختجة، السعمػمات عمى والحرػؿ العسل، مخاكد مختمف إلى

 ). 34ص ،ـ2002 شياش، بغ(التشطيع

نذاشات  مغ بو يقػمػف  ما خالؿ مغ التشديقي السجاؿ في اإلدارييغ القادة مياـ وتبد
 :ومشيا السشطسات داخل

 بيغ  وذلظ العسل، خالليا مغ يتع التي العالقات وتشسية والتػافق، االندجاـ تحقيق
 .بيشيع التشديق عسمية مغ يديل مسا مخؤوسييع،

 التشديق ىحا يحقق بسا وأنذصتيع السخؤوسيغ تػجيو. 
 ف ػ السخؤوس ىؤالء يقػـ بيا التي الشذاشات بيغ التػفيق. 
 مخؤوسييع بيغ الخالفات إزالة عمى العسل. 
 فييا التشديق روعي التي الخصة وىحه لو، السخسػمة الخصة وفق يديخ العسل أف مغ التأكج 

 ). 26 ـ، ص1999 كذظ، (اإلدارية الػحجات مختمف أنذصة بيغ
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 :الجورية االجتساعات –

االلتقاء  شخيقيا عغ يتع حيث التشفيحؼ، الخئيذ يعقجىا التي االجتساعات وىي
وىحه . اليادؼ والحمػؿ االقتخاحات وتقجيع ،شطػخال وجيات لتبادؿ السباشخيغ بالسداعجيغ
 وجػد أعساؿ السفزل ومغ رسسية، غيخ تكػف  عشجما وخاصة مفيجة، لقاءات تعتبخ االجتساعات

 ). 252 ،ـ1991 سػيمع، (ليا

 :التالي االجتساعات ىحه تحقق أف ويجب

 األداء فعالية لتحقيق اإلدارات مختمف بيغ التعاوف  تشسية. 
 ومغ حمقة نقاش، في لمسذاركة مجسػعة تقجـ كسا ،خؤسػاءال لدؤاؿ لمسداعجيغ الفخصة إعصاء 

 .عمسية حمػؿ إلى التػصل ثع
 التشطيع مدتػػ  عمى الججيجة والسذكالت بالتصػرات االىتساـ. 

وسائل  شخيق عغ وذلظ لمتشديق، اليامة الػسائل إحجػ الجورية االجتساعات وتسثل
تكػف  وقج ،واألفكار اآلراء لتبادؿ فييا لمسذتخكيغ الفخصة تتيح وىي الذخري، االتراؿ

 لمدخعة في وذلظ السشطسات، بيا تسخ التي الحخجة الحاالت بعس في شارئة تشديقية اجتساعات
 .العامة الدياسة أو السشطسة، أىجاؼ مع تتعارض ال قخارات إلى التػصل

 :المجان –

 مختمف الجيات مغ مسثميغ المجاف ىحه وتطع " السذتخكة المجاف " عمييا يصمق وعادة
ـ، 1980الصساوؼ  (ليا السالئسة الحمػؿ وضع بيجؼ مذتخكة، مذكمة حل تتػلى التي
 ).116ص

 بيغ التشديق لتحقيق تذكيميا يتع التي المجاف الخرػص ىحا في المجاف في ويقرج
 ). 373 - 372 ـ، ص ص1994 شيحا، ) بيا  تختبط التي األخخػ  والسشطسات السشطسة

 حكع مخاكدىع في ىع ومغ والػحجات، اإلدارات مجيخؼ  المجاف ىحه تزع العادة وفي
 دائسة، لجاف يػجج مشيا حيث السشطسات، مغ مشطسة كل في المجاف تذكل وقج ومدؤولياتيع

 التي وىي التشديقية، ىشاؾ المجاف أف كسا استذارية، وأخخػ  تشفيحية، لجاف ومشيا .مؤقتة وأخخػ 
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 العتيبي، (وخارج السشطسة داخل اإلداريةالػحجات  مغ عجد بيغ والجيػد األعساؿ بتشديق تختز
 ). 16ص ،ـ1999

 تتعارض بيغ ال لكي شطػخال ووجيات واآلراء، األفكار تبادؿ المجاف عسل خالؿ ويتع
 ليا مقػمات تػافخت ما إذا لمتشديق الجيجة الػسائل مغ جافمال وىحه .العالقة ذات الجيات

 األعزاء وتحجيج مدؤولياتيا، ونػع المجاف، ألعساؿ واضحة مخسػمة خصة كػضع تدانجىا،
 ). 44ص ،ـ1995 العايجؼ،(فييا 

 :العسل فخق  –

 .محجد ىجؼ لتحقيق تكػيشيا ويتع كحلظ، الجيجة التشديقية الػسائل مغ وىي

 لبعزيا السكسمة السصمػبة الخبخات حيث مغ الستكامل الفخيق بخوح يتع ىشا والعسل
 ). 157ص ،ـ1992 األزىخؼ،(بعزا  

أساس  عمى تعسل حيث بيشيا فيسا التشديق مغ عاؿ قجر إلى تحتاج العسل وفخؽ 
 ).71ـ، ص2003 الصجع، (التفكيخ مغ خالية روتيشية برػرة العسل مغ بجال   متشاسق

 األجيدة الستعجدة مغ أعزائيا اختيار ويتع ليا، مذكمة أوامخ عمى بشاء   الفخؽ  وتعسل
 مػضػع التشديق السذخوع أو التشديقية، السذكمة انتياء ومع التشديق، بسػضػع العالقة ذات

 .األصمية أعساليع مداولة إلى األعزاء ويعػد الفخيق، عسل يشتيي

 :التشديق بذؤون  تعشى متخررة أجيدة -

 قزايا التشديق ببعس معيشة أجيدة تكميف أو إحجاث الػسيمة ىحه شخيق عغ ويتع
 ). 81ـ، ص1991 حبير،(

 السشطسة، ويتع داخل اختراصيا ومدؤولياتيا تحجيج يخاعى األجيدة ىحه تكػيغ وعشج
 العسل عغ مذكالت والكذف وخارجيا، السشطسة داخل العالقات بتشسية عادة األجيدة ىحه تكميف

 العسل. شبيعػة يتالءـ مع بسا التشديقية األساليب أفزل لتصبيق السقتخحات وتقجيع التشديقية،
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 :االترال ضابط شخيق عغ التشديق  –

 تبادليا بيغ وسيػلة السعمػمات، تػفيخ ىي التشديقية الػسيمة ليحه الخئيدة السيسة وتكػف 
 والستابعة، وكحلظ األمشية، العسميات تشديق أعساؿ في جمي ا ذلظ ويتزح السدتفيجة، األشخاؼ

 وىػ نطاـ .الستباعجة الجغخافية السشاشق في الستعجدة الفخوع ذات الكبخػ  السشطسات لجػ
 مع األجيدة شخيقو عغ واالرتباط االتراالت تتع معيش ا ضابص ا وحجة كل تخرز بسقتزاه
 السشاسبة الخبخة مغ ذوؼ  السػضفيغ أو الزباط أحج ىػ وإنسا ،ةالػحج قائج عادة يكػف  وال األخخػ 
 لو، السخػلة حجود الرالحيات في والترخؼ واالتراؿ التشديق بجور لمقياـ العالية والكفاءة

 عسميات في ارئيد ادور  لزابط االتراؿ يكػف  بيحه الػسيمة  تعسل التي األجيدة فإف ذلظ وعمى
 السذتخؾ الػاحج واليجؼ العالقة األخخػ ذات باألجيدة اإلدارات ومختمف إدارتو بيغ التشديق

 ) 183 ـ، ص1989 القخيػتي،(د

 :والسؤتسخات والشجوات المقاءات –

 تحقيق التشديق األىجاؼ ىحه ضسغ ومغ متعجدة، أىجاؼ لتحقيق تعقج عامة برفة وىي
 عمى ككل لمحفاظ السشطسة مدتػػ  عمى أو األقداـ، مدتػػ  عمى السشطسة نذاشات بيغ

 ).5- 3ص ص  ،ـ1985 الذيبي، (بيشيع السذتخكة السرالح

 :التقاريخ   –

  فالتقاريخ ،السصمػب التشديق إلى تؤدؼ التي االتراؿ وسائل إحجػ وىي
  السشطسة داخل السختمفة اإلدارات مغ إدارة كل تقجميا التي السكتػبة ىي

 ). 261ـ، ص1999كذظ، (أنذصتيا عغ

 في العالقات الزعف جػانب أبخز عمى التعخؼ خالؿ مغ السجيخيغ التقاريخ ىحه وتفيج
 .العالقات لتعديد الالزمة القخارات اتخاذ وبالتالي التشطيع، وحجات بيغ

 وعشج تقجيع العامة، اإلدارة في استعساال   األكثخ اإلبالغ وسائل شميعة في التقاريخ وتأتي
 ببعس الرفات تستاز أف ويشبغي ،خؤسػاءال إلى السخؤوسيغ مغ عادة تكػف  والتي التقاريخ، ىحه
  .السشاسبة القخارات التخاذ القيادة باىتساـ تحطى لكي
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 :يمي ما الرفات ىحه ومغ

 السػضػع عغ الخخوج وعجـ والجقة، الػضػح. 
 والذسػؿ االخترار. 
 والسبػب السشدق التختيب. 
 84 ـ، ص1991 حبير،. (السػضػعية .( 

 :التشديق مبادئ 2.1.6

 لو تحقيق تزسغ محجدة ومبادغ أسذ عمى يقـػ أف يشبغي فعاال ، التشديق يكػف  لكي
 :يمي ما أبخزىا ومغ عجيجة السبادغ وىحه السخسػمة، األىجاؼ

 اليجف وحجة مبجأ: 

وتكػف  واحج، ىجؼ تحقيق إلى تدعى التي الجيػد عمى بالزخورة التشديق يشرب
 اليجؼ ىػ كاف فإذا .االزدواجية ومشع األىجاؼ في والتزارب التشاقس إزالة التشديق ميسة

 ذات اليجؼ السخترة األمشية األجيدة بيغ حتسي التشديق فإف معيشة، أزمات أو جخائع مػاجية
 عسمية الشجاح في مغ قجر أعمى يحقق بسا االزدواجية، ومشع التزارب إلزالة السذتخؾ الػاحج

 عسمية أف تشجح يسكغ فال الحالة، ىحه في بالػضػح اليجؼ يتدع أف يمـد ولكغ .السػاجية
ا اليجؼ يكغ لع ما التشديق  وكمسا السيسة، بالعسمية أو والسكمفيغ العامميغ لجسيع ومعخوف ا واضح 

 التشديق تحقيق كمسا سيل التشديق وسياسات ألىجاؼ السعشية اإلدارات بجسيع األفخاد فيع زاد
 ). 91ص ، ـ2001 عبجالخزاؽ، (والفعاؿ الجيج

 السشافع اقتدام مبجأ: 

 فيسا الجارؼ التشديق األجيدة وقشاعة قجرة عمى كبيخة بجرجة التشديق عسمية نجاح يتػقف
 ىحه جسيع تعػد عمى سػؼ التشديق عسمية في السبحولة الجيػد عغ الشاجع السخدود و بيشيا،

 إلى أمخيكا، في جخائع السخجرات مكافحة لجيػد التقػيسية الجراسات إحجػ أشارت فقج. األجيدة
 تقديع كيفية  :ىي لسكافحة السخجرات الغخبية السشصقة فخيق إنذاء واجيت التي العقبات أكبخ أف

 عرابات عمى القبس في كانت تتدخع السحمية األجيدة أف اتزح حيث السرادرة، األمػاؿ
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 السرادرة، باألمػاؿ االستئثار الجغخافية؛ بغية حجودىا تغادر أف قبل السخجرات، في االتجار
   ).6 -4 ـ، ص ص1991 نجيب، (العامة لمسرمحة اعتبار دوف  وذلظ

 السخونة مبجأ: 

التصػر  لسػاجية تعجيالت أية إجخاء مغ يسكغ بحيث ا،نمخ  التشديق يكػف  أف يجب
األقداـ  بيغ التجاخل حجع وزاد كبخ وكمسا الطخوؼ، لخرػصية تبعا السدتسخ، والتغيخ

 زادت صعػبة األزمات، مع بالتعامل السعشية األمشية األجيدة بيغ أو السشطسة، داخل واإلدارات
 ذلظ زاد التشديق بيشيا، السصمػب األجيدة وميػؿ األىجاؼ في التشػع زاد وكمسا التشديق، عسمية
ا   ). 65ـ، ص1987 التشديق )الذشػاني، صعػبة مغ أيز 

 الجيج االترال مبجأ: 

في السجاالت  الحادث لمتصػر انطػخ  الخاىغ، الػقت في بالغة أىسية ذا أصبح السبجأ وىحا
ا، وتصػرىا األزمات تعقيج مغ ذلظ زامغ وما التقشية واالتراالت،  بج لألجيدة ال فكاف أيز 

 التصػرات،  ىحه تدخيخ إلى سباقة تكػف  أف األزمات ىحه بسجابية السعشية األمشية
 أىسية االتراؿ تدداد وىكحا. تحجث قج التي األزمات أنػاع مختمف عمى الديصخة مغ تتسكغ حتى
 برفة التشديق بيشيسا مجاؿ وفي عامة، برفة األزمات ىحه بسػاجية السعشية األجيدة بيغ الجيج

 عثساف،( معيا في التعامل كبيخة بجرجة تديع اتراؿ وسيمة أزمة لكل باف القػؿ ويسكغ خاصة،
 ). 139 ـ، ص2004

األوامخ  أف عمى اإلدارة عمساء بيغ إجساع ىشاؾ يكػف  يكاد أنو فيو شظ ال ومسا
 واحج في مدتػػ  عمى اإلدارات بيغ السباشخ االتراؿ بيشسا كامال ، ابتشاس تحقق ال والتعميسات

 ). 201ـ، ص1976 الخيخ، أبػ (بيشيا والتكامل التشاسق تحقيق في اخ كثي يديع التعاوف، إشار

 السػضػعية مبجأ: 

عغ  التجخد عمييع أؼ بالسػضػعية، بو القائسػف  يتحمى أف يشبغي عسل أؼ لشجاح
تتعجد  وحيث األزمات، لسػاجية التشديق مجاؿ في فإنو ولحلظ. الذخرية أو الحاتية األىػاء

 اليجؼ السشذػد؛ تحقيق ولرالح العاـ، لمرالح اإليثار بسبجأ األخح يشبغي فإنو السػاجية، أجيدة
التشديق  مغ عسمية يحج ىحه السػاجية عسمية مجاؿ في األنانية نحػ الشدوع أو التشافذ ألف وذلظ
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 السشطسات ضخامة وحجع وبيغ التشديق، ضخورة بيغ شخدي ا تشاسب ا وىشاؾ األزمات، لسجابية
 ). 91ص ، ـ2001 عبجالخزاؽ،(وأعساليا نصاقيا واتداع

 

 االستسخارية مبجأ: 

 وإنسا أيزا، ا عارضامخ أ ليدت األزمات مػاجية أف كسا عارضا، اخ أم ليدت التشديق عسمية إف
 كحلظ مدتسخة عسمية ىحه األزمات لسػاجية التشديق يكػف  أف يتعيغ ولحلظ مدتسخة، عسمية ىي

 ). 270 ص :ـ 2000 وآخخوف، ،الدػاط(
بيجؼ  المجاف الجائسة وإنذاء الجورية، االجتساعات عقج عمى اإلدارية الػحجات تحخص ىشا ومغ

 وتجفق مغ االستسخارية مسكغ قجر أعمى وتحقيق التشديق، عسمية واستسخارية حيػية عمى الحفاظ
 ). 10ص  ، ـ1991 تسيع، (الحيػية و األمشية العسميات حػؿ السعمػمات

 الكفاية مبجأ: 
ال  ما وىػ األمغ، كفاءة رفع تحقيق سبيل في إضافي جيج بحؿ الكفاية مبجأ يتصمب

 وذلظ ،اختالفيا عمى األزمات بسػاجية السعشية األجيدة جسيع بيغ فعاؿ تشديق بػجػد إال يتحقق
 ىحه حػؿ السعمػمات واستسخاريتيا تبادؿ شخيق عغ دورىع، ومداعجتيع أىسية وبياف لتذجيعيع
 ىحه بيغ التشديق عسمية تقػـ عميو أف يجب آخخ بسبجأ يختبط السبجأ ىحا فإف لحلظ األزمات،
 تحقيق نحػ الجيػد لتػجيو نسط نسػذجي ىشاؾ يكػف  أف بو ويقرج األمثمة، مبجأ وىػ األجيدة،

 كافية متبادلة معمػمات بػجػد إال السذتخكة السصمػبة األىجاؼ تحقيق يسكغ وال السحجد، اليجؼ
 بػادر ليا وليذ وقػعيا السحتسل مغ التي األزمات بسباشخة السعشية الجيات جسيع بيغ وواضحة
 ). 41 ،ـ1995 العايجؼ،  تػفخىا الػاجب الستصمبات بجسع الكفاية ىشاؾ يكغ لع إذا واضحة

 لمحدع عميا سمصة وجػد مبجأ: 
بجرجة  التشديق نجاح يتػقف حيث التشديق، عمييا يختكد التي السبادغ أىع مغ وىػ

 العسل واختراصات شبيعػةو  دور ويعمع السحجد، لميجؼ مجرؾ أعمى، مخجع وجػد عمى عالية
 إلزالة يتجخل وىحا السخجع التشديق، بيشيا يتع التي األجيدة مغ جياز كل وسمصات ومدئػليات
 مػاجية في األجيدة فذل إلى البعس أشار وقج .الخالؼ محل السدائل حدع أو التعارضات

 الجيػد؛ تشديق عسميات أصاب الخمل الحؼ إلى ذلظ ويخجع الحخجة، األمشية السػاقف مغ العجيج
 ).3ص ، ـ1992 وآخخوف، ،دافيج (سمصة الحدع وجػد مبجأ فعالية ضعف أو غياب نتيجة
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 :التشديق معػقات 2.1.7
العسل  ومجاالت واألنذصة اإلدارة وضائف بكافة وارتباشو بأىسيتو التشديق يتدع

 لو السسارسة الفعالة يتصمب وارتباشو مجاالتو اتداع أف فيو شظ ال ومسا باألجيدة، السختمفة
 األخخػ  ولكافة السشطسات لمسشطسة واألنذصة الػضائف أداء أجل مغ اابإيج الجيػد يجعع حتى
 مغ تحج قج التي بعس السعػقات يػاجو قج التشديق أف إال مذتخؾ، ىجؼ لتحقيق تدعى التي

 يتمقػف  ومغ مخاجعيا األزمات وتعجدت مباشخة عغ السدئػلة الجيات تعجدت إذا وخاصة فاعميتو
 شطػخال وجيات تختمف حيث فيسا بيشيا التكامل لجرجة تخابط ىشاؾ يكغ ولع مشو التػجييات

 اختالؼ وكحلظ والسجنييغ وىشاؾ العدكخييغ مختمفة إدارات ىشاؾ أف وخاصة اآلراء وتختمف
 .الجيات ىحه مغ جية كل لجػ اإلمكانات

 :السعػقات ىحه ومغ السعػقات تبخز الحالة ىحه وفي
 يترخؼ في فخد كل يجعل مسا الرحيػةاألجيدة  لجػ التشديق مغ األىجاؼ وضػح عجـ 

 .أو السخؤوسيغ خؤسػاءال مغ سػاء مشاسب يخاه  وما الذخرية وترػراتو فيسو حجود
 والسياـ واألنذصة والسجيػدات الػضائف كافة مع التشديق لػضيفة الفعاؿ بالخبط االىتساـ عجـ 

 األزمات السعشية بسػاجية األخخػ  الرحيػةاألجيدة  بقية ومع الػاحج بالجياز الرحي
 .غدة بسجيشة الرحيػة

 يعيق الجساعة مسا روح في والسذاركة التعاوف  وقيع مفاىيع وتعسيق تخسيخ عمى الحخص عجـ 
 ). 99 ،ـ2002 الشػيرخ،. (لفػائجه التشديق تحقيق

 الجياز والتشديق في التشطيع بيغ التكامل بعجـ يتعمق ما التشديق معػقات جػانب أىع مغ إف 
 .السعالع تشطيسي واضح إشار في التشديق يتع أف بج فال التشديق، وضيفة وإغفاؿ الرحي

 السشطسة وخارجيا داخل التشديق عسميات لتجعيع السدتسخ التجريب عمى الحخص محجودية. 
 مع برػرة مدتسخة ومسارستيا التشديق في الستبعة واألدوات األساليب وتصػيخ تشسية إغفاؿ 

 .وغيخىا ومعجات أساليب مغ حجيث ىػ بسا االعتبار في األخح عجـ
 الفيع يذكل عجـ األزمات، إدارة لعسميات بالشدبة الجيػد تػحيج وأىسية قيسة إدراؾ عجـ 

 .الحقيقي معشاىا مغ يفخغيا حيث التشديق، وضيفة صبيعػةل
 يعيق عسمية بالتشديق مسا السختبصة والشساذج لإلجخاءات العمسية الجراسة بعسمية االىتساـ تجني 

 الفعاؿ. واألداء التشديق
 اإلنتخنت  شخيق عغ الخوابط وإنذاء حجيثة معمػمات نطع ببشاء االىتساـ إفintranet  

 التي العشاصخ ذلظ مغ حيث الرحيػة األجيدة مغ األخخػ  والسشطسات بالسشطسة خاصة
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 وضائف مسارسة عمىمبا س يؤثخ ذلظ عمى الحخص عجـ وإف الفعاؿ، التشديق مغ تسكغ
 .التشديق

 السشطسة، وغيخ خارج السشطسة، داخل الخأسي، األفقي، (التشديق بسدتػيات االىتساـ إغفاؿ 
 .السدتػيات ىحه بيغ التكامل عمى الحخص عجـ مع )ذلظ

 وذلظ لتجعيسو وفعاليتو، وأدواتو التشديقي لألداء السدتسخ والتقػيع بالسخاجعة االىتساـ عجـ 
 (. 100ص ،ـ2002 الشػيرخ، (أساليبو وتصػيخ

 كعجـ عمى التشديق، يداعج الحؼ الشاجح باالتراؿ القياـ عمى السداعجة العػامل تػافخ عجـ 
 واالتراالت اآللي مثل الحاسب االتراالت، ألجيدة الالزمة واإلمكانات األدوات تػفخ

 ). 275ص ، ـ1987 الخيخ، أبػ (وغيخه الحجيثة
 أو الػحجات الرحيػة األجيدة مغ جياز كل بإنجازىا يقـػ التي واألعساؿ الػضائف تعقيج 

 الػضائف لمقياـ بتمظ السػضف مغ بحليا السصمػب الجيػد زيادة مع الجياز داخل اإلدارية
 .واألعساؿ

 في خبخات الشقز الرحيػةاألزمات  مػاجية في الرحيػة األجيدة بيغ التشديق معػقات مغ 
 .التشديق عغ السدئػليغ وميارات

 السدتسخ التغييخ الرحيػة األزمات مػاجية في الرحيػة األجيدة بيغ التشديق معػقات مغ 
 .الرحيػة باألجيدة الػضيفي االستقخار وعجـ

 األزمات  بسجيشة مػاجية في السعشية الرحيػة األجيدة بيغ لمتشديق ثابتة قػاعج وجػد عجـ 
 غدة

 بعجـ الثقة الذعػر الرحيػةاألزمات  مػاجية في الرحيػة األجيدة بيغ التشديق معػقات مغ 
 .األخخػ  األجيدة وكفاءة

 السبالغة بالدخية الرحيػة األزمات مػاجية في الرحيػة األجيدة بيغ التشديق معػقات مغ. 
 مغ  التشرل الرحيػة األزمات مػاجية في الرحيػة األجيدة بيغ التشديق معػقات مغ

 ). 59 – 58ص ص  ،ـ1995 )الجيشي، السدئػلية
 وضع  عجـ الرحيػة األزمات مػاجية في الرحيػة األجيدة بيغ التشديق معػقات مغ

 .السشاسب بالسكاف السشاسب الذخز
 بيغ التشافذ غدة بسجيشة األزمات مػاجية في الرحيػة األجيدة بيغ التشديق معػقات مغ 

 .الرحيػة األجيدة
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 الرحيـةالخجمات  جـػدة: الثانيالسبحث 

 جـػدةتعخيف ومفيػم ال 2.2.1

و أنيا معيار لجرجة تصابق األداء الفعمي لمخجمة مع تػقعات العسالء لمخجمة أتعخؼ )ب
 .(ـ2001)الحجاد,  ىي الفخؽ بيغ تػقعات العسالء لمخجمة وادراكيع لألداء الفعمي ليا(

 (Schroeder,2007) و تتجاوز متصمبات الدبػف الحالية والسدتقبميةأبانيا تمبى  جػػدةفتعخؼ ال

نيا السالئسة أو السػاصفات بيشسا عخفيا جػراف عمى أنيا السصابقة لمستصمبات أوعخفيا كخوسبى ب
 .(Kumar&Suresh, 2008)لالستخجاـ 

لمسشتج او الخجمة  نيا الرفات والخرائز الكميةأب جػػدةوتعخفيا الجسعية االمخيكية لم
 (Heizer & Render,2008) التي تعكذ قجرتيا عمى تمبيو الحاجات الطاىخية والزسشية

 .(ـ2003نيا درجة االجادة اليادفة إلشباع احتياجات العسل( )اإلماـ، أوتعخؼ أيزا )ب

نيا نػعيو الخجمات السقجمة الستػقعة والسجركة وىى السحجد الخئيدي أوتعخؼ أيزا )ب
 .(ـ1990)الرسيجعى, السدتيمظ او عجـ رضاه(لخضا 

السجركة ىي حكع وتقجيخ شخري لمعسالء  جػػدةف الأركدت ىحه التعخيفات عمى حقيقة 
ذا تػافقت ادراكات إنو أالعسيل وىحا يعشى  نطػخ ةف يتع مغ وجيأف تعخيفيا يجب أويعشى ذلظ 

ذا فاؽ الشاتج إو أالعسالء لمشاتج مع تػقعاتيع لو فانيع سػؼ يكػنػف راضيغ عغ الخجمة 
السجركة لمخجمة تسثل حكع العسيل  جػػدةف الخجمة تعتبخ متسيدة. لحا فالإو تجاوزىا فأالتػقعات 

ي عسمية انتاجيا لمخجمة باالعتساد عمى تجخبتو الكمية في تمقى الخجمة, لحا فيع يذتخكػف ف
 فييا. جػػدةوبالتالي يؤثخ عمى مدتػػ ال

 الرحيـةالخجمة  جـػدةمفيػم   2.2.2

إف أوؿ مغ استخجـ ىحا السفيػـ في مجاؿ الصب مسخضة بخيصانية تجعى فمػرنذ      
بالسدتذفيات العدكخية خالؿ حخب القـخ  الرحيػةنايتفيل والتي كانت تذخؼ عمى تقجيع الخعاية 
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انخفاض ممحػظ في عجد الػفيات في  إلىعسميا مسا أدػ  إلىاييخ أداء بديصة وذلظ بإدخاؿ مع
 (ـ2008 تمظ السدتذفيات )خدخوؼ,

صبح مغ السػاضيع األساسية في تدػيق أ الرحيػةالخجمة  جػػدةكسا اف مػضػع       
, كسا اف ىحا السػضػع ىػ محل االىتساـ والتخكيد مغ قبل إدارات الرحيػةالخجمات 

, واألشباء, والجيات السسػلة ليحه الرحيػةالسدتذفيات, والسدتفيجيغ مغ خجمات الخعاية 
لتحقيق أىجافيا  الرحيػةالخجمة  جػػدةالخجمات حيث تخكد ىحه األشخاؼ الستعجدة عمى مػضػع 

غيخ مقبػؿ وتتعجػ اثاره الزخر  الرحيػةالخعاية  جػػدةفي ومرالحيا, اذ اف الخمل واالخصاء 
 مسارسو صحيو خاليو مغ العيػب إلىالزخر الجدجؼ والشفدي والبج مغ الصمع  إلىالسادؼ 

 (ـ2008)الشريخات ,

لتصػيخ في التشفيح السدتسخ  جػػدةعشجما بجأت مبادرة ضساف ال (1990)في عاـ 
الخجمة وجج السجاؿ الرحي اىتساـ كبيخ لتصػيخه, باعتبار اف شخؽ  جػػدةلسجاخل تحديغ 

يسكشيا مداعجة مجيخؼ البخامج الرحة مغ تحجيج الخصػط اإلرشادية والسيسة  جػػدةضساف ال
واإلجخاءات الالزمة لتشفيح معاييخ تقييع االداء الفعمي مقارنة مع معاييخ األداء السػضػعة مغ 

تداعج مجيخؼ الرحة عمى تصبيق  جػػدةأجل تحديغ أداء البخامج وفعاليتيا، وحاليا فاف إدارة ال
 مية لسعخفة السذاكل ووضع الحمػؿ الالزمة ليا . الصخؽ الشطا

و السقاييذ أيصػروف, يختاروف, ويرادقػف عمى السعاييخ  جػػدةفالسدؤولػف عغ إدارة ال
 جػػدةويتصمب ىحا االمخ مغ السجيخيغ االىتساـ ب ،الرحيػةالخجمة  جػػدةالستعمقة بفاعميو تحديغ 

مخ أساسي أعشج تقجيع الخجمة لمسخيس ىي  دةجػػ ف الأتقجيع الخجمة لمسخضى عمى الخغع مغ 
 ألػ شخز يقجميا . 

ف يداعج السجراء عمى تحجيج أيسكشو  جػػدةف التخكيد عمى االبعاد الستعجدة لمأونجج       
ويجب عمييع كحلظ التخكيد عمى  ،االسبقيات اإلدارية لتحقيق الفاعمية, السقجرة الفشية , والكفاءة

خضى مغ خالؿ تخريز السػارد, واجخاء الججولة, تحجيج االفخاد الحيغ االحتياجات السختمفة لمس
 (Brown et.al, 2008) يقجمػف الخجمة, واختيار افزل السسارسات االدارية
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سيل مشاال  وأكثخ أو  مانا  أكثخ أتقجيع خجمات صحية  الرحيػةالخجمات  جػػدةوتعشى 
الخعاية  إلىه إيجابية نطػخ تػلج في السجتسع إقشاعا لسقجمييا وأكثخ إرضاء لمسدتفيجيغ مشيا بحيث ت

 Alasali ,(2006 ) السقجمة الرحيػة

ىي تصبيق لعمػـ والتقشيات الصبية لتحقيق  الرحيػةالخجمة  جػػدة( بأف خدخوؼ) كجأو 
قرى استفادة لرحة العامة, دوف زيادة التعخض لمسخاشخ, وعمى ىحا األساس فاف درجة أ

 .(ـ2008تحجد بأفزل مػازنة بيغ السخاشخ والفػائج)خدخوؼ , جػػدةال

خخ آشخؼ  إلىو أداء يسكغ اف يقجمو شخؼ ما أالخجمة بذكل عاـ تعشى أؼ فعل  
 .((Kotler.1997:18و انتاجيو أيكػف جػىخه غيخ ممسػس وال يشتج عشو أؼ تسمظ 

ال تخخج عغ مزسػف ىحا التعخيف  سدتذفػىف الخجمة الصبية السقجمة في الإوعميو ف       
والتي يكػف جػىخىا غيخ ممسػس واال يستمكيا ولكغ يسكغ استخجاـ أدوات وأجيدة ومعجات 
مختمفة لتقجيع الخجمة لمسخيس ومغ ثع شفاؤه وقج يدتغخؽ فتخة زمشية بديصة او شػيمة ويسكغ 

الحاجات ومغ ضسشو  الدػؽ لتحقيق إرضاء إلىالقػؿ انا الخجمة الصبية شيء يسكغ اف يقجـ 
 .(25صـ، 1999األشياء الصبية, والخجمات, واالفخاد, والسكاف, والتشطيع واألفكار )الصائي,

 تعج عسمية في غاية التعقيج الف الػعجيج  الرحيػةفي الػخجمػات  جػػدةاف تعخيف ال
وبالتالي  تبجوا دائسا غيخ واضحة السعالع لبعس األشخاؼ السعشية بيا الرحيػةمغ أوجو الخجمة 

الذخز او الصخؼ القائع  نطػخفي الخجمات ستعكذ وجية  جػػدةف محاولة تػعخيف الإف
 .(70صـ، 2012)ذياب صالح,  بالتعخيف

 شطػخإذ ي الرحيػةالخجمة  جػػدة( ل(Palmar,1994يبجو االمخ واضحا في تعخيف  و 
 الييا مغ الدوايا التالية:

 مغ معالجة تتدع بالعصف واإلحتخاـ . سدتذفػى: عمى ما يػفخه الالسخيس

 : وضع السعارؼ والعمـػ األكثخ تقجما والسيارات الصبية في خجمة السخيس.الصبيب

 : الحرػؿ عمى احدغ العامميغ وافزل التدييالت لخجمة الدبائغ .ن ػالسالك
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الصبية مغ السشطػر الصبي السيشي  جػػدة: تحقيق الكفاءة في تقجيع, ويقرج بالسدتذفـىإدارة ال
تقجيع افزل الخجمات وفق احجث التصػرات العمسية والسيشية, ويحكسيا اخالقيات السسارسة 

, عامل السثالي مع السخيس واإلدارؼ السقجمة, والت الرحيػة, والخبخات ونػعيتيا والخجمة الرحيػة
 والتاىيل والسسارسة والخبخة ةالرحيػوااللتداـ بالسعاييخ واالخالقيات التي تحكع السيغ 

(Palmer,1999,34). 

البج اف يتػافق مع السػاصفات,  الرحيػةالخجمة  جػػدةوبذكل عاـ فاف اػ تعخيف ل
ف إوالقيع , والسػائسة مع االستخجاـ, والجعع, والتأثيخ الديكػلػجي )الشفدي( وعمى كل حاؿ ف

االختالؼ في شخيقة  إلىإضافة  جػػدةصعػبة قياس ال إلىأدػ  جػػدةإيجاد مفيػـ مػحج لم
 .(17ص ,ـ1994، خخ) العداؼأ إلىالحكع عمى الخجمة وجػدتيا مغ شخز 

 الصبية: جـػدةمبادئ الحكع عمى ال 2.2.3

األداء الصبي, بعزيا يسكغ  جػػدةيػجج مبادغ بديصة يسكغ مغ خالليا الحكع عمى 
الذخرية ومغ ىحه  شطػخقياسو بذكل مػضػعي والبعس االخخ يبقى خاضعا لػجيات ال

السبادغ التقميل مغ االختالفات في السسارسات الصبية وتقميل األخصاء الصبية وقرخ أوقات 
وتػفيخ الخجمات الصبية بذكل مقبػؿ  الرحيػةواتجاىات السخيس نحػ الخجمة  السػخضىانتطار 

وػ االمخاض ومتػازف لجسيع فئات السجتسع )األشفاؿ والشداء وكبار الدغ وأصحاب االعاقات وذ
ووجػد معاييخ ومشطسة  السدمشة, وغيخىع( وااللتداـ بالسعاييخ واالخالقيات الصبية واإلدارية,

 .(23ـ، ص2000واضحو لحكع الشطاـ الرحي )الدامخائي،

في  جػػدةىشاؾ عجد مغ السؤشخات التي يسكغ مغ خالليا االستجالؿ عمى أىسية ال      
حتى اصبح مغ الزخورة اعتساد عجد مغ  جػػدةة مع الالخجمات الصبية وىى: ارتباط الخجم

مغ خالؿ الخبط بيغ الخجمة السقجمة  السػخضىالسقاييذ لتأشيخ مدتػػ الخضى السحقق لجػ 
قج اخحت مػقعا ميسا في مجاؿ البحث والتصػيخ  الرحيػةفي الخجمات  جػػدة.ثع اف ال جػػدةوال

دات الذخرية البحثو في قياسيا بل اصبح االعتبارات واالجتيا إلىاذ انيا ال تعج خاضعة 
. وتعج جػػدةابعاد رئيدية يتع اعتسادىا كاساس في القياس والتاثيخ لتاشيخ مدتػػ ال جػػدةلم
مؤثخا ميسا في قياس مدتػػ الخضا السحقق لجػ السخيس عغ  الرحيػةفي الخجمة  جػػدةال

 .(35ـ، ص2000)أبػنقصو  سدتذفػىالخجمة السقجمو لو مغ قبل ال
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 الخجمة جـػدةمكػنات أو أبعاد   2.2.4
 جػػدةالفشية وال جػػدةبعاد كسا يخاىا غخونخوث تسثل في الأف ىشاؾ ثالثة أيقػؿ االماـ 

في مجاؿ الخجمات  جػػدةاف ال إلىالػضيفية واالنصباع الحىشى عغ السشطسة. اما ليتيسيغ أشار 
السادية التي تتعمق بالبيئة السحيصة بتقجيع  جػػدةىي نتاج تفاعل تالثة ابعاد رئيدة وىى ال

تفاعل العامميغ مع العسالء.  جػػدةالسشطسة وىى االنصباع الحىشى عغ السشصسة و  جػػدةالخجمة و 
الخجمة فقج حجدوا  جػػدةويخػ أيزا كثيخ مغ الكتاب في تدػيق الخجمات حػؿ تحجيج ابعاد 

 الخجمة تتسثل في االتى: جػػدةبعاد أ سبع فأ( ـ2003الخجمة.)االماـ, جػػدةعذخة ابعاد ل
 الجػانب السمسػسة .1

مطيخ التدييالت السادية الستاحو لجػ السشطسة الخجمية والسعجات ومطيخ  إلىوتذيخ 
االفخاد والستعامميغ مع مقجمي الخجمات وأدوات ووسائل االتراؿ معيع. ففي كثيخ مغ األحياف 

و األساسية السخافقة أوعمى الخرائز الذكمية  عتسادإلقج يتع تقييع خجمة مغ قبل العسيل با
 .)األجيدة, السعجات .. الخ( لمخجمة كالتدييالت السادية

مطيخ التدييالت والسعجات  إلىف السمسػسية تذيخ أ( Shaikh,2005:110) يخػ 
السادية والبذخية ومعجات االتراؿ والسباني والتكشمػجيا السدتخجمة, والتدييالت الجاخمية لألبشية 
والتجييدات الالزمة لتقجيع الخجمة, والسطيخ الخارجي لمعامميغ, وحاالت االنتطار لمسخضى, 
ومكاتب األشباء, والدػ الخسسي, واألجيدة والسعجات والترسيع والتشطيع الجاخمي لمسباني, 

 .(Shaikh and Rabbani, 2005, 95واألجيدة الصبية )
ت والتدييالت السادية والتجييدات واالفخاد يخػ )البكخػ( باف السمسػسية تتسثل  بالقجرا

( كأىسية ندبيو قياسا باألبعاد األخخػ, اف السمسػسية 16%ومعجات االتراؿ, ويسثل ىحا البعج )
, واستعساؿ األدوات الشطيفة الرحيػةاالخح باالعتبار الشطافة في التدييالت  إلىتذيخ 

واإلجخاءات القياسية في التدييالت وأخيخا الػصفة الصبية التي يشبغي اف تكػف سيمو الفيع مغ 
. وتذسل عمى الحقائق والسعصيات السادية لمخجمة مثل التدييالت السادية  السػخضىقبل 

 .(214ـ، ص2005والسخافق التي يدتخجميا السخيس )البكخػ، 
 
 ةاالعتسادي .2

قجرة السشطسة مقجمة الخجمة عمى أداء الخجمة التي وعجت بيا بذكل يسكغ  إلىتذيخ 
االعتساد عمييا وأيزا بجرجة عالية مغ الرحة والجقة. فالعسيل يتػقع أف تقجـ لو خجمو دقيقة 

 حيث االلتداـ بالػقت واألداء تساما مثمسا تع وعجه.مغ 
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عمى أداء الخجمة التي وعج  الرحيػةف االعتسادية تعشى قجرة مقجـ الخجمة أ( بCronin) يخػ و 
 .Cronin &Tylor,1999: 55 )) بيا بذكل يسكغ االعتساد عمييا, وبجرجة عالية مغ الجقة

قجرة مقجـ الخجمة عمى اإليفاء وااللتداـ بتقجيع  إلىف االعتسادية تذيخ أ( بLovelockيخػ )و 
 (Lovelock,1996: 465)ات.الخجمة باعتساد ودقة وثب

تعشى االلتداـ بالسػاعيج السحجدة  الرحيػةف االعتسادية في مجاؿ الخجمات أ( بSlack) يخػ و 
 حدب السػاعيج السحجدة واف لمسخضى وتدميع نتائج الفحػصات السخبخية واالشعة الييع

 الستػقعة و إيجاد الحمػؿ لمسذاكلأتعتبخ حال  الرحيػةاالعتسادية في الخجمات 
(Slack,et,al,2004,49-50) . 

تعشى القجرة عمى األداء في انجاز  الرحيػةيخػ )البكخؼ( بأف االعتسادية في الخجمة و 
قياسا  جػػدة( كأىسية ندبية في ال32%ما تع تحجيجه مدبقا وبذكل دقيق ويسثل ىحا البعج )

, سدتذفػىالسعتسجة في إدارة ال ف مغ معاييخ تقييع ىحا البعج, دقة الدجالتأباألبعاد األخخػ. و 
السػاعيج الجقيقة في اإلجخاءات الصبية. وتقجيع الخجمة في الػقت السحجد وبسػثػقية ودقة وثبات 
وبجوف أخصاء ويسكغ االعتساد عمييا, ووضع الحمػؿ لسذكالت السخيس مسا يعصيو إحداس 

 .( 213 - 212ص ـ، ص2005 وثقة بسقجمي الخجمة الصبية )البكخػ,
 
 االستجابة .3

ف يكػنػا بذكل دائع في أوىى تتعمق بسجػ قجرة ورغبة واستعجاد مقجمي الخجمة في 
 خجمة العسالء وقجراتيع عمى أداء الخجمة ليع عشج احتياجيع ليا.

( بأف االستجابة تعشى قجرة مقجـ الخجمة وسخعو استجابتو بالخد عمى Lovelock) يخػ و   
تعشى مجػ قجرة ورغبة  الرحيػةالستجابة في مجاؿ الخجمات شمبات السدتفيجيغ واستفداراتيع, وا

 واستعجاد مقجـ الخجمة بذكل دائع في تقجيع الخجمة لمسدتفيجيغ عشج احتياجيع ليا
(Lovelock,1996,456) 

 السػخضىأف جسيع  إلىتذيخ  الرحيػةاالستجابة في الخجمة  Shaikh (2005)يخػ و 
 سدتذفػىعغ أصميع, وحالتيع, وخمفيتيع, يتمقػف الخعاية الدخيعة مغ قبل كادر ال شطػخبغس ال

 و مشاسب وغيخ مدعجأمع حدغ السعاممة والتعاوف, ووقت انتطار مالئع 
(Shaikh,2005,55). 

يخػ )البكخؼ( باف االستجابة تعشى السداعجة الحقيقية في تقجيع الخجمة لمسخيس. و 
قياسا في االبعاد األخخػ, ومغ معاييخ تقييع  جػػدةكأىسية ندبية في ال( 22%ويسثل ىحا البعج )
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بعج االستجابة تقجيع خجمات عالجية فػريو, استجابة لشجاءات الػصػارغ الخارجية, والعسل عمى 
قياـ العامميغ  الرحيػةالخجمات  جػػدةمجار الداعة. ويسكغ القػؿ باف بػعج االستجابة في مجػاؿ 

االستجابة الدخيعة في جسػيع األوقات لمحاالت السخضية وتقجيع السداعجة في السدتذفيات ب
لمسخضى عمى جسيع استفداراتيع والذكاوػ السقجمة مغ قبميع وكحلظ سػخعة انجاز وتقجيع 

 (.223ـ، ص2005، )البكخػ  ليع عشج احتياجػيع ليا الرحيػةالخجمات 
 
 السرجاقية الثقة و  .4

, ىل ىػ مػضع ثقة؟ ما ىي مرجاقيو مقجـ الخجمة؟ ىل ما ىي درجة الثقة بسقجـ الخجمة
 يمتـد بػعػده وبسا يقػلو؟

 السػخضىويقرج بو معمػمات القائسيغ عمى تقجيع الخجمة وكياستيع, وقجراتيع عمى إجابة أسئمة 
  الرحيػةف الزساف في مجاؿ الخجمة أ( Shaikh) وذكخ ،ثقة بكل

 , والثقة بسؤىالتيع سدتذفػىباألشباء وكادر ال السػخضىو ثقة أناتج عغ اعتساد 
 (Shaikh, 2005, 115) ومقجرتيع
شمق عميو التأكيج ويقرج بيا الدسات التي يتدع بيا العاممػف مغ أما )البكخؼ( فقج أ

قياسا  جػػدة( كأىسية ندبيو في ال19%) معخفة وقجرة وثقة في تقجيع الخجمة ويسثل ىحا البعج
, السعخفة والسيارة لسقجمي سدتذفػىومغ معاييخ تقييع ىحا البعج سسعو ومكانو ال ،باألبعاد األخخػ 

تراالت بيغ إلوا ،والرفات الذخرية لمعامميغ وحدغ السعاممة ونذخ الثقة والرجؽ ،الخجمة
 .(215ص, ـ 2005)البكخؼ, السػخضىمقجمي الخجمات و 

 
 التعاشف.5

حتياجات العسالء وتدويجىع إمجػ قجرة مقجـ الخجمة عمى تحجيج وتفيع  إلىويذيخ 
بالخعاية والعشاية وكسثاؿ, كع مغ الػقت والجيج الحػ يحتاجو مقجـ حتى يتعخؼ عمى حاجات 

، ) الزسػر العسيل ويجركيا؟ ما مجػ تفيع مقجـ الخجمة لسذاعخ العسيل وتعاشفو مع مذكمتو
 .(ـ2008

اىتساما شخريا  السػخضىب سدتذفػىاىتساـ العامميغ في اليذسل ىحا البعج عمى و 
. ويخػ السػخضىمع أوقات  سدتذفػى, ومالئسة ساعات عسل الالسػخضىوتفيسيع لحاجات 

ورعايتو بذكل خاص, واالىتساـ  السػخضىدرجة العشاية ب إلى)العالؽ( اف التعاشف يذيخ 
يو, ويذسل ىحا البعج عمى مجػ تػفيخ بسذاكمو والعسل عمى إيجاد حمػؿ ليا بصخؽ اندانيو راق
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الخجمة مغ حيث الدماف والسكاف , واالتراالت وابجاء روح الرجاقة والحخص عمى مرالح 
 (.42ـ، ص2001السخيس. )محسػد, والعالؽ, 

 الرحيـةالخجمات  جـػدةالعػامل السؤثخة في  2.2.5
 -وتتسثل ىحه العشاصخ في التالي: الرحيػةالخجمات  جػػدةىشاؾ عجة عػامل تؤثخ في 

عشج ترسيسيع  السػخضىفيع اتجاىات  إلى: تحتاج السدتذفيات تحميل تػقعات السخيس  -1
بحيث يكػف ىحا الترسيع متفػقا عمى تػقعات السخيس ألنيا الصخيقة  الرحيػةلمخجمة 

 ف أعالية لمخجمة السقجمة، ويسكغ لمسخضى  جػػدةالػحيجة التي تسكشيع مغ تحقيق 
 يحققػا ادراكاتيع لمخجمة السقجمة مغ خالؿ التسييد بيغ السدتػيات السختمفة لمشػعية 

 .(78ـ، ص2005)البكخؼ, : وىى
التي يخػ السخيس وجػب وجػدىا وىحا  جػػدةوىى تمظ الجرجة مغ ال الستػقعة: جـػدةال -

يرعب تحجيجه في الغالب إذ يختمف باختالؼ خرائز السخضي  جػػدةمغ ال ػ السدتػ 
 .سدتذفػىوحاالتيع العالجية فزال عغ اختالؼ الخجمات التي يتػقعػف وجػدىا في ال

السقجمة لو مغ قبل  الرحيػةالخجمة  جػػدةوىى ادراؾ السخيس ل السجركة: جـػدةال -
 مة لو.السقج الرحيػةالخجمات  جػػدة, اػ ترػر السخيس لسدتذفػىال

ذلظ السدتػػ مغ الخجمة  السقجمة والتي تتصابق مع السػاصفات السحجدة  القياسية: جـػدةال -
 .سدتذفػىأساسا لمخجمة والتي تذسل بحات الػقت ادراكات إدارة ال

 تقجيسيا لمسخضى. سدتذفػىوالتي اعتاد ال جػػدةوىى تمظ الجرجة مغ ال الفعمية: جـػدةال -
ف يزع أنو يجب إف السػخضىحاجات  سدتذفػىعشجما يفيع ال: الخجمات جـػدةتحجيج   -2

في الخجمة  جػػدةالتػصيف  السشاسب لمسداعجة في ضساف تحقيق ذلظ السدتػػػ السصمػب مغ اػم
 سدتذفػىالسػقجمة، وىحا التػصيف عادة ما يكػف مختػبصا مع أداء العامميغ في ال الرحيػة

 في انجاز الخجمة الصبية. ومدتػػ كفاءة األجيدة والسعجات السدتػخجمة
السقجمة  الرحيػةلمخجمة  جػػدةمعاييخ ال سدتذفػى: عشجما تزع إدارة الأداء العامميغ -3

ف أفإنيا في السقابل يجب  سدتذفػىويتحقق االلتداـ في تشفيحىا مغ قبل الػكادر الصبي في ال
ف أب, ويكػف مغ السيع تعسل عمى إيجػاد الصخؽ السشاسبة التي تزسغ مغ خالليا األداء السشاس

السقجمة ليع, واف تكػف ىحه  الرحيػةالخجمة  جػػدةل السػخضىتقييع  سدتذفػىتتػقع إدارة ال
التػقعات عقػالنية ويسكغ تحػقيقيا , وىشا يكػف مغ الزخورؼ اال تقجـ اإلدارة وعجا ال تدتصيع 

 .(11ـ، ص2000)الػدامخائي , الػفاء بيا ألػ سبػب كاف
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 الحكػمي الرحي القصاع :الثالث السبحث
 :الحكػمي الرحي القصاع واقع 2.3.1

 وتػاصل والحخب الحرار لػاقع امتجاد ىػ بل حاال   أحدغ العاـ الرحي الػاقع يكغ لع
 في الرحيػة األوضاع تعخضت حيث والتخاجع، االنحجار في السدرؼ والستخاكع  لػاقع السػاششيغ

 قصاع غدة عمى الحرار اإلسخائيمي بدبب لمسخضى والسعاناة التخدؼ مغ السديج إلىالقصاع 
 مغ مشعيع أو السعجات أو األدوية في الشقز بدبب السػخضى مغ السئات وفاة إلىأدػ  الحؼ

 (.23ـ، ص2012) أبػ دية,  الخارج لمعالج في الدفخ

 األبخز السكانة تترجر إذ الرحة، لقصاع الفقخؼ  العسػد الفمدصيشية الرحة وزارة وتسثل
 ( مخكدا  54و) مدتذفػى( 13) عمى تذخؼ فيي األولية، الرحيػة الخجمات تقجيع في مجاؿ

 الخجمات مجالي في الحكػمي الرحي القصاع نذاط ويتخكد غدة، قصاع في لمخعاية األولية
تقخيخ ( العامة السدتذفيات مجاؿ وفي األولية، الرحيػة الخعاية مجاؿ وفي الػقائية الرحيػة

 (.215، ص2017 الرحة الفمدصيشية، وزارة

 :الحكػمي الرحي الشطام يقجميا التي الخجمات سمة 2.3.2

 الرحيػة الخجمات مغ مجسػعة الشطاـ يذسميا التي الرحيػة الخجمات سمة وتتزسغ
 أخخػ  صحية مغ مؤسدات شخاؤىا يتع وأخخػ  الرحة، مؤسدات وزارة في يجخؼ تقجيسيا التي

 في ةػالسالي غػالسؤم ةػمداىس ندب كحلظ الشطاـ ويحجد .خارجيا أو في األراضي الفمدصيشية
 وآخخوف، السالكي( الرحي التأميغ في االشتخاؾ أقداط وقيسة العالجات السختمفة، فػتكالي

 (. 53ـ، ص2012

 :الحكػميـة الرحيـة اتـالخجم 2.3.3

خ ـغي أو شيغـمؤم كانػا ػاءـس السػاششيغ عـد الػزارة لجسيـمخاك تقجميا التي الرحيـة اتـالخجم
 :عمى وتذسل عـعميي مؤمشيغ

 السػحج. عػالتصعي ببخنامج ةػالسذسػل اتػلتصعيسا -1
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 صحة يعخض مخض أؼ أو ةػواألوبئ الخئػؼ  الدل ياػفي بسا األمخاض السعجية معالجة -2
 .الرحة وزارة تشذخىا التي خاضػلقائسة األم وفقا خػالجسيػر لمخص

 .والصفػلة األمػمة دػمخاك في ةػاألولي ايةػالخع خجمات  -3
 العامة. بالرحة والستعمقة ةػالرح وزارة مغ بسبادرة جـػتق التي ةػالسجرسي الرحة خجمات  -4
 خوب.ػوالح الصبيعية ػارثػالك خجمات  -5
 الث سشػات.ػاؿ حتى سغ ثػمعالجة األشف -6
 السدمشة العقمية خاضػباألم السرابيغ معالجة -7
  الرحة. وزيخ مغ بتشديب ػزراءػمجمذ ال عمييا قػيػاف أخخػ  خجمات أؼ -8
 . السشاسبة اتخاذ القخارات ةػالصارئ والطخوؼ االتػػالح في لمػزيخ يحق -9

 وىي السػاششيغ لجسيع تقجميا مخاكد الػزارة التي األخخػ  الحكػميػة الرحيػة الخجمات -10
 يقخىا التي السداىسة فقط يغػالسخاجع مغ تحرل( فقط  عمييع مغؤ لمس جدئيا الجفع اة مغػمعف

 (.ـ 2017 الفمدصيشي، الػششي اتػالسعمػم ( )مخكدالرحيػة اتػالخجم تمقي الشطاـ عشج
 :الػزارة خارج مغ شخاؤىا يتع التي الرحيـة الخجمات 2.3.4

لمسؤمغ  الػزارة تػفخىا التي جدئيا الجفع مغ السعفاة الرحيػة الخجمات مجسػعة ىي
 أو داخل فمدصيغ في سػاء ليا التابعة غيخ الرحيػة السخاكد مع تعاقجىا خالؿ مغ فقط عمييع
 (.ـ 2017 الفمدصيشي، الػششي السعمػمات مخكد (فمدصيغ خارج

عمى  السفخوض الحرار مغ عغبالخ  لمسخضي الرحيػة خجماتيا بتقجيع استسخت وزارة الرحة
إجسالي  بمغ حيث ) بالخارج العالج(  التخرري العالج مجاؿ في وخاصة الفمدصيشي الذػعب

 تحػيميا تع 2017 لعاـ التخررات جسيع في حالة (20,505) لمخارج السحػلة الحاالت
، 2017 لمسدتذفيات، الدشػؼ  التقخيخ (الرحة التابعة لػزارة السدتذفيات لمعالج خارج

 (.214ص

 :الرحيـة الخعاية خجمات 2.3.5

 خالؿ مغ الرحة عمى والسحافطة السخض، وتذخيز معالجة :الرحيـة الخعاية مفيػم
والبجيمة،  التكسيمية الخجمات األسشاف، شب الصبية، العالجات تقجميا التيالخجمات 
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 والسيغ والتسخيس،  ،)السختبخ في التذخيز(الدخيخية الجوائية، والعمـػ والسدتحزخات
 ذلظ في بسا الرحة، لتعديد السقجمة والخجمات الدمع جسيع الرحيػة الخعاية وتذسل .الرحيػة

 .لمدكاف أو لألفخاد السػجية سػاء والعالجية والسدكشة، الػقائية التجخالت

 :الرحيـة الخعاية ترشيفات 2.3.6
 فييا بسا الستػاصمة الذاممة الرحيػة والخعاية األولي الفحز ىي :األولية الرحيـة الخعاية 

 والحاالت الػقائية الرحيػة الخجمات وادارة الرحي واإلشخاؼ األولي والعالج التذخيز
 مرادر أو متصػرة وأجيدة معجات األولية الرحيػة الخعاية تػفيخ يتصمب وال السدمشة،

 .متخررة

 لمسخيس السقجـ سدتذفػىال في اختراصي قبل مغ العالج ىي :الثانػية الرحيـة الخعاية 
 .شػارغ  حالة في أو األولية الرحيػة الخعاية مغ السحػؿ

 مغ تحػؿ ما عادة التي الستخررة االستذارية الخعاية ىي :الثالثية الرحيـة الخعاية 

لمفحػصات  قفمخا لجيو مخكد في وتقجـ الثانػية الصبية الخعاية مغ أو األولية الرحيػة الخعاية
 والعالج الستخرز.

  :التأىيل مخاكد   2.3.7

 تقجـ العالج التي السخاكد وىي .التأىيل بيجؼ والتجريب العالج تقجـ التي السخافق ىي
 لالستذفاء مغ الشصق كعالج خاصة وتجريبات السيشي، العالج الحخكي، العالج الػضيفي،
الفمدصيشي،  لإلحراء السخكدؼ  الجياز( السسكغ الصبيعي الحج إلى السخض أو اإلصابة
 .(27ـ، ص2012

  :العامة والرحة الػقائية الخجمات 2.3.8

 الخجمات عغ وتختمف الرحي لمدكاف الػضع لتعديد السرسسة الخجمات وتزع 
 تػعية وبخامج خجمات تكػف بالعادة وقج .الػضيفي الخمل بإصالح تعشى التي الرحيػةو  العالجية

 :إلى وتشقدع معانييا، العامة بأوسع الرحة مياديغ جسيع تذسل قج بالتالي وىي .التمقيح وحسالة

 السذػرة وتقجيع األسخة وتشطيع والصفل األـ صحة. 
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 السعجية األمخاض مغ الػقاية. 
 السعجية. غيخ األمخاض مغ الػقاية 
 السيشية الرحيػة الخعاية. 
 الخجمات  إشار عغ يخخج الخجمات ىحه بعس األخخػ، العامة الرحة خجمات جسيع

 وحساية الصػارغ  خصط مثل الرحة عمى اإلنفاؽ مغ كجدء شسػليا يتع التي الرحيػة
 .البيئة

 سدانجةالخجمات  مغ فييا بسا الصبية الخعاية :السجخميغ لمسخضى السقجمة العالجية الخجمات
 السخيس مغ يحتاجيا التي الخجمات جسيع وتقجيع لسبيت، بحاجة ىع مسغ لمسخضى السقجمة
 .إقامتو خالؿ الصبية الشاحية

 والخجمات الصبية الصبية الخعاية :الخارجية العيادات لسخضى السقجمة العالجية الخجمات
خارج  تقجـ والتي الخارجية والعيادات األولية مخاكد الخعاية خالؿ مغ السقجمة السدانجة

مغ  جدءا   تكػف  وقج .بالسبيت الخاصة الصبية لمخجمات بحاجة ليدػا مسغ لمسخضى السدتذفيات
متخررة.  خارجية عيادات عمى سدتذفػىال يحتػؼ  قج السثاؿ سبيل عمى السدتذفيات، خجمات

 ( 24، ص 2018 الفمدصيشي، لإلحراء السخكدؼ  الجياز(

 الرحي:التأميغ  2.3.9

 السػاششيغ كافة إلى الرحيػة الخعاية خجمة إيراؿ وسائل إحجػ الرحي التأميغ ُيعج 
 ووسيمة االجتساعي، التأميغ فخوع مغ فخعا   الرحي التأميغ السػاششة وُيعج مغ حقػؽ  انصالقا  
 .الرحة في الحق إعساؿ لسبجأ وتخجسة الرحيػة الخعاية تكاليف لتغصية

 شخيحة أكبخ إلى الرحيػة الخعاية خجمة إيراؿ إلى الحكػمي الرحي التأميغ وييجؼ
 الرحيػة لمخجمة السالية القيسة مع يتشاسب ال السذتخؾ مغ مالي أداء مقابل مغ أفخاد السجتسع

 .السقجمة

 خجمة عمى الحرػؿ مغ األفخاد تسكيغ إلى الحكػمي الرحي التأميغ ييجؼ كسا
 70ص ص ـ،2007نرخ, ( االجتساعي التكافل مبجأ وتحقيق ميدػر بذكل الرحيػة الخعاية

– 69.) 
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 بشدبة عائمة (.746280)  ـ2017 عاـ نياية حتى السؤمشة العائالت إجسالي بمغ وقج
 (.272، صـ2017 ،لػزارة الرحة الدشػؼ  )التقخيخ ـ2012 العاـ عغ %6 زيادة
 
 التأميشات: مغ نػعيغ أو نطاميغ عمى الحكػمي الرحي التأميغ يذسل
 الذؤوف  االختيارؼ، مي،اااللد  التأميغ مغ كل في يتسثل): الشطام حدب ( الخسسي الشطام  -1

 .وغيخىا والجخحى الذيجاء أسخ الجساعي، االشتخاؾ االجتساعية،
 الدغ، كبار يغػتأم الػزيخ، قخار حدب انيػمج تأميغ العساؿ، تأميغ لػيذس :السجاني امـالشط -2

 .خىاػوغي اجتساعية حاالت تأميغ

 أقداط مقابل تمقائيا   عػعميي السؤمغ الحكػمي اعػصػالق مػضفي عمى قػيشصب :داميـاإلل التأميغ-3
 حيث أخخػ، بتأميشات التداميع عغ شطػخال بغس رواتبيع مغ عػتخر التي الذيخية التأميغ

 يقل ال أدنى بحج حكسيع في ومغ الحكػمي القصاع لسػضفي األساسي الخاتب مغ 5% يدتقصع
 الحيغ الستقاعجيغ استثشاء إلى وباإلضافة شيكل، 75 عغ يديج ال أعمى وبحج شيكل 50 عغ

 األدنى. الحج مغ والسعاشات التأميغ ىيئة مغ راتبا   يتقاضػف 

% مغ 5ػف عمي أساس فخدؼ ػو السذتخكػػعي( يجفعػيغ اختيارؼ )شػىػ تأم :اختياري  تأميغ-4
 .شيكل الحج األدنى( 50و شيكل الحج األعمى, 75الي )ػخاتب اإلجسػقيسة ال

 عمى السجرجة الحالة: عمييا السؤمغ االجتساعية الحالة: االجتساعية الذؤون  وزارة تأميغ-5
 الرحي التأميغ نطاـ إلى والسشزسة وزارة الذؤوف االجتساعية في االجتساعية الحاالت قائسة
 بجفع االجتساعية الذؤوف  وازرة عمى تػلي الشطاـ ىحا االجتساعية ويقـػ الذؤوف  وازرة نفقة عمى
 الرحة. قبميا لػزارة مغ مؤمغ كل عغ شيكال 50

 والسؤسدات والجسعيات والذخكات البمجيات مغ وزارة الرحة تتقاضى: جساعي بعقج التأميغ-6
 للك اإلجسالي الخاتب %( مغ5) خرع خاللو يتع عقج جساعي عبخ وذلظ األىمية
 والحج شيكل 50 األدنى الحج يكػف  أف عمى التأميغ الرحي في االشتخاؾ مقابل مػضف
 التعامل ليتع الػزراء مجمذ بقخار مغ استثشاء البمجيات تع أنو عمسا   شيكل 75 األعمى
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 وزارة في مدتحقاتيع خالؿ مغ اشتخاكات مػضفيع قيسة وتخرع الحكػمة كسػضفي معيع
 (.272، صـ2017  الرحي، لمتأميغ الدشػؼ  التقخيخ ( السالية. 

 :مدتقبمية تػجيات

 مع الفمدصيشية األراضي في عاـ صحي تأميغ بمػرة إلى الفمدصيشية الرحة وزارة تدعى
.   إضافية بتأميشات التستع يخيج لسغ استكساليو تأميشات بػصفيا الرحيػة التأميشات بقاء أشكاؿ

 تعديد وضساف ومذتخييا، الخجمة مقجمي بيغ الفرل السقتخح الرحي التأميغ ويتزسغ قانػف 
 .جػػدةال عالية صحية رعاية عمى الحرػؿ وضساف الرحي، التأميغ لشطاـ االستجامة السالية

 الرحي التأميغ في السذسػلة الخجمات سمة وتصػيخ ،الرحيػة لمتأميشات ىيئة مدتقمة وتذكيل
 (.56ـ، ص2012)السالكي وآخخوف, 

 :الحكػمي الرحي الشطام في الرحيـة الخجمة مدودي 2.3.10

 العالج الصبي تػفيخ في أساسي بذكل العاممة السدتذفيات البشج ىحا ويزع :السدتذفيات
 الرحيػةالخجمات  مغ وغيخىا والتسخيس، األشباء، :تذسل التي الخجمات وتقجيع والتذخيز

 ،السػخضىيصمبيا  التي الستخررة والخجمات الدكغ خجمات إلى باإلضافة السقيسيغ لمسخضى
 مغ ىحه وكثيخ ،ثانػؼ  كشذاط الخارجية العيادات خجمة السدتذفيات تقجـ أف أيزا ويسكغ

 ال ىاـ عامل تذكل التي الستخررة والسعجات السخافق باستخجاـ إال تػفيخىا يسكغ ال الخجمات
مغ  األدنى الحج إلى تحتاج الرحيػة السخافق البمجاف، بعس في ، اإلنتاج عسمية يتجدأ مغ
التابعة  السدتذفيات عجد بمغت وقج سدتذفػىال باعتبارىا لتدجل ) األسخة عجد( مثل السعجات

 .مدتذفػى 13 الحكػمي الرحي لمقصاع

 :التخرز متعجدة أو عامة مدتذفيات

 سػاء الصبي العالج تػفيخ في أساسي بذكل العاممة السدتذفيات البشج ىحا ويزع
 الصبية الخجمات تقجيع يتع بحيث مبيت إلى بحاجة الحيغ لمسخضى  )جخاحي أوغيخ جخاحي(

 .الستشػعة

 العالج خجمات غيخ أخخػ  خجمات تػفخ أف يسكغ السدتذفيات ىحه فإف ذلظ إلى إضافة
 وغخفة السختبخات، وخجمات الدخيخية والخجمات الديشية واألشعة التذخيرية الخجمات مثل بيا،

 السدسى ىحا ويشصبق الريجالنية والخجمات اإلجخاءات مغ متشػعة لسجسػعة والخجمات العسميات
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 مدتذفػىالشجار و  يػسف دمحم الذييج مدتذفػىو  غدة األوروبي مدتذفػىو  الصبية السجسعات عمى
 .حانػف  بيت مدتذفػىو  عجوف  كساؿ مدتذفػىو  األقرى شيجاء

 السدتذفيات الستخررة أو أحادية التخرز:

 مدتذفيات عمى يشصبق وىحا معيغ مجاؿ في الستخررة السدتذفيات البشج ىحا ويزع
 دمحم الذييج مدتذفػىو  لألشفاؿ، التخرري الخنتيدي العديد عبج مدتذفػىو  الشرخ لألشفاؿ،

 خجمات يقجـ الحؼ اإلماراتي اليػالؿ مدتذفػىو  ،)العيػف  وجخاحة شب( العيػف  مدتذفػىالجرة، و 
 العالج تػفيخ السدتذفيات ىحه ووضيفة .الشفدي الصبي مدتذفػى إلى باإلضافة الشداء والػالدة

 (. 214، ص2017 لمسدتذفيات، الدشػؼ  التقخيخ(السخض مغ محجد نػع لجييع الحيغ الصبي لمسخضى

 :األولية الخعاية مخاكد

( 54) عجدىا بمغ والتي الحكػمي الرحي لمقصاع التابعة العيادات البشج ىحا ويتزسغ
 األشباء قبل مغ لمسخضى األولية الخجمات تقجيع ووضيفتيا غدة محافطات في عيادة مػزعة
 األولية الخعاية خجمة في محجدة وضائف لتقجيع عجة بتخررات الصب مجاؿ والعامميغ في

الجياز السخكدؼ لالحراء )  .لسبيت ف يحتاجػ  ال الحيغ لمسخضى العالج العيادات تقجـ وىحه
 .(25ص ،ـ2018, الفمدصيشي، وزارة الرحة

 :الحكػمي الرحي القصاع عمى اإلنفاق حجع 2.3.11

 ىحا ندبة حيث مغ العخبية الجوؿ في األعمى فمدصيغ في الرحة عمى اإلنفاؽ يذكل
 بيا تقـػ التي الجيػد مغ الخغع وعمى تقخيبا ، %16 حػالي يبمغ حيث السحمي الشاتج مغ اإلنفاؽ

 ىحا في الشفقات لتغصية خارجي تسػيل وجػد عمى االعتساد أف إال والحكػمة الرحة وزارة
 السػارد تػفيخ عمى الرحي التأميغ قصاع مقجرة وعجـ السحمية السػارد شح بدبب القصاع

الجياز السخكدؼ فمدصيغ ) في الدكاف عيذياي التي واالجتساعية الدياسية لمطخوؼ ا  نطػخ  الدكانية
 (.29ص ـ،2018, لالحراء الفمدصيشي، وزارة الرحة

 قصاع في الرحيػة الخجمات عمى الرخؼ مغ األكبخ الشدبة الحكػمي القصاع ويتحسل
 السعصيات وحدب ،الحكػميػة غيخ والسشطسات األونخوا  بقصاعي %( مقارنة 42)حػالي  غدة
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ـ 2010 لعاـ الرحة وازرة إجسالي فإف الفمدصيشية الرحة وازرة في السالية مغ الجائخة الػاردة
 شكمت وقج ،)شيقل مميػف  وثالثػف  وثالثة ومئتيغ )مميار ،شيقل( مميار 1.233حػالي ) بمغت

 البشػد عمى الفعمي االنفاؽ وبمغ اإلنفاؽ إجسالي %( مغ43( ندبتو ما الخواتب
 التذغيمية الشفقات أما الفعمي، االنفاؽ إجسالي مغ %(22 (ندبتو ما السحجدة التذغيمية 
 وازرة في الفعمي االنفاؽ اجسالي مغ %(35 ) ندبتيا بمغت وقج الرحة وازرة في االخخػ  

 .(35ـ، ص2012حسج, ( الرحة

 الرحي اإلنفاؽ فديادة الحكػمي، اإلنفاؽ مغ كبيخ بجدء تدتأثخ الرحة أف وندتشتج
 .لمسػاششيغ الرحيػة الخجمات تقجيع استسخار لزساف القصاع ليحا الجعع زيادة كبيخة تتصمب زيادة

 الزغط زيادة عشيا نتج والتي - الدكاف عجد في والديادة االقترادية السػارد قمة إف
  -غدة قصاع لدكاف الرحيػة الخجمات تقجيع في الحكػمي الرحي مخافق القصاع عمى

 الرحي القصاع فإف - الفمدصيشي بالػاقع السختبصة السذكالت العجيج مغ إلى باإلضافة
 وىحا السػاششيغ، حاجات وتمبية السذكالت مغ العجيج تجاوز قادر عمى غيخ يداؿ ال الحكػمي

 لو الجاعسة والسشطسات الحكػمي الرحي القصاع بيغ السمحة لمتشديق الحاجة إلى ػأد كمو
 إلى أدت أثخىا وعمى قصاع غدة ليا تعخض والتي (ـ2014عاـ ) األخيخة الحخب بعج والسيسا
 مغ السشطسات تمظ مع التشديق دور وتعديد الجيػد بحؿ مغ البج فكاف الرحي، الػضع تجىػر

 .خجماتو وتحديغ القصاع ذلظ دعع أجل

 أن إال مسيد صحي بػاقع لالرتقاء الرحي الشطام يقجميا التي الجيػد مغ وبالخغع
 :أىسيا مغ الشطام، ىحا تػاجو تحجيات ىشاك

 سػاء ،الرحيػةلػزارة  التابعة الرحيػة الخجمات عمى الصمب في السزصخدة الديادة -1
 خارج لمعالج التحػيل نطاـ خالؿ مغ أو ،الحكػميػة الرحيػة السؤسدات مغ الخجمات السقجمة

 .ىحه السؤسدات
وىحا . الخارجي الجعع بتػفخ الخئيدية فييا بسا الصبية، الخجمات واستسخار بل تصػر، ارتياف -2

 ميسة السعشية الجيات عاتق عمى ويزع الخجمات، ىحه استجامة عمى استفياـ عالمة يزع
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الشطاـ  في جحرؼ  تغييخ إحجاث ذلظ في بسا السدألة، ىحه في استخاتيجية برػرة التفكيخ
 الرحي, وتعديد درجة االعتساد عمي الحات في تسػيل البخامج السيسة.

 األساسية الرحيػة الخجمات تصػيخ إمكانية الصػارغ يزعف خجمات عمى استسخار التخكيد -3
 (. 6ـ، ص2007ولجادوة,  شمبي( نجاعتيا وتحديغ متابعتيا إمكانية ضعف وبالتالي

 
 :الرحيـةاألوضاع  ضل في الحكػمي الرحي القصاع يػاجييا التي التحجيات أىع مغ 2.3.12

 عمى الذجيج يؤثخ الشقز وىحا صشاؼ،األمغ  كبيخ عجد مغ الرحيػة الخجمات تعاني  -1
 .الفمدصيشييغ لمسخضى أساسية صحية خجمات تقجيع

 إلى ترل كانت والتي ,كبيخة غدة بشدبة قصاع مدتذفيات في الجوائية األرصجة تخاجعت قج -2
 مغ عالجاتيع، السػخضى حخماف إلى إضافة رسسي، بذكل البخؼ  رفح معبخ عبخ غدة قصاع
 بالشفاد خالؿ ميجدة صشف مائة نحػ إلى إضافة األدوية، مغ األصشاؼ تمظ دنفا بدبب
 (.84ـ، ص2017 ،وزارة الرحة الفمدصيشية تقخيخ(   األخيخة. الفتخة

مدتذفيات  إلى إضافة أولية، خعايةال مخاكد العجيج مغ  في البشاء لعسميات جدئي تػقف -3
 وذلظ السقجمة، والتذخيرية الجخاحية الخجمات مغ السػخضى حخماف إلى مسا أدػ رئيدية

 .سشػات عجة مشح غدة قصاع عمى والسدتسخ السفخوض بدبب الحرار
رفح  معبخ سياسة بدبب العالع دوؿ مختمف مغ التخررية الصبية الػفػد قجـو ليتأج -4

 األشفاؿ. قمب وجخاحة الكمى زراعة عسميات وخاصة السػخضى معاناة مغ داز  مسا البخؼ 
 السرخية السدتذفيات إلى الػصػؿ مغ التخررية السخضية الحاالت العجيج مغ حخماف -5

 الرحة. قصاع قبل رسسيا مغ تحػيميا يتع التي الستخررة،
 اإلسعاؼ وسيارات الكيخبائية السػلجات لعسل الالزمة السحخوقات رداتاو  في مدتسخ نقز -6

 السدتذفيات يحكخ أف يػميا، الكيخبائي التيار انقصاع فتخات مع تدامشا   والشقل الرحي،
 .الجـ وبشػؾ والسختبخات  الصبية والسخاكد

 السدتذفيات في السػخضى عمى صحة مباشخ بذكل يؤثخ الكيخبائي مسا التيار انقصاع -7
 وحزانات العسميات السخكدة وغخؼ والعشاية الصػارغ  أقداـ السيسا ،الرحيػةوالسخاكد 

 التصعيسات وثالجات الجـ واألشعة وبشػؾ الصبية والسختبخات والػالدة الكمى وغديل األشفاؿ
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 السؤتسخ مشطسة تقخيخ(  لألشفاؿ الرحيػة الخعاية وخجمات الحداسة، األدوية وثالجات
 (. 7 ـ، ص2013اإلسالمي, 

 وكحلظ مالية بشػد تػفخ عجـ بدبب الصبية األجيدة إلصالح الالزمة الغيار قصع نقز -8
 األقداـ في وخاصة شبية أجيدة تػفخ عجـ جانب إلى ججا ، العاجمة لألمػر سمٍف مالية

 .كمى تديل عشاية وقدع العسميات، كقدع السيسة والحداسة
 والخاصةوحجة التشديق مع السشطسات األىمية  2.3.13

والخاصة مغ الػحجات االساسية و السيسة في الػزارة تعتبخ وحجة التشديق مع السشطسات االىمية 
حيث ليا دور اساسي في العسل عمى التصبيق الخالؽ لمدياسات الرحية و االرتقاء بسدتػػ 
التفاىع بيغ وزارة الرحة والسؤسدات االىمية السبشي عمى االحتخاـ الستبادؿ بغية تحقيق االىجاؼ 

 االىمي.  اممي مع احتخاـ استقاللية العسلالسخجػة في تقجيع الخجمات لمذعب بذكل تك
 تزع وحجة التشديق مع السشطسات االىمية والخاصة الجائختيغ ىسا:

 دائخة التخخيز واالرشيف -1-
 والتشديق ةدائخة الستابع -2 

 الػحجة: أىجاف
التشديق والتعاوف بيغ وزارة الرحة والسؤسدات الرحية االىمية ، بسا يزسغ إنجاز الخصط  -1

 . ةالرحية الػششي
التشديق مع وزارة الجاخمية لسشح التخاخيز ، والتػصية باتخاذ االجخاءات القانػنية الالزمة  -2

 في حاؿ وجػد مخالفات .
بيغ وزارة االختراص ،والسشطسات االىمية بيغ يجؼ  ةوضع مذخوع قانػف يشطع العالق -3

 ة الجوائخ في الػزارات السخترة .التذخيعي ، وبالتعاوف مع ىيئة السشطسات االىمية وبقي
التعاوف والعسل السذتخؾ في وضع الخصط الرحية الػششية ، وتحجيج االدوار في التشفيح  -4

 ورفعيا لسكتب الػزيخ لمسرادقة عمييا .
العسل مع السؤسدات الرحية االىمية في تحجيج االولػيات الرحية الػششية بسا يخجـ  -6

 الدياسات الػششية .
لمسؤسدات  ةالتخخيز لمجسعيات وتدييل التخخيز الفشي لمسخاكد الرحية التابعمشح  -7

 االىمية ،ومتابعة عسميا لتحديغ نػعية الخجمات وجػدتيا .
 التشديق التكاممي لسشع االزدواجية في السخاكد الججيجة اندجاما  مع الخصط الػششية . -8
 مع دوائخ الرحة والػزارات األخخػ . ةتدييل عسل السؤسدات الرحية األىمي -9
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 الػحجة: بيا تقػم التي السيسات
 لمجسعيات. ةالتشديق والستابع -1
 زيارات ميجانية لمجسعيات.  -2
  عقج لقاءات بيغ السؤسدات االىمية والػزارة لمتذاور والتعاوف وتػزيع االدوار فيسا بيشيع  -3
 ارشفة السمفات لمسشطسات االىمية. -4
 رل بيغ صالحيات الػزارة والسشطسات االىمية فيسا يخز العسل الرحي العالجي.الف  -5
  الدشػية لمسؤسدات االىمية.  متابعة التقاريخ االدارية والسالية  -6
 تدويج دوائخ الػزارة بالسعمػمات عغ السؤسدات األىمية .  -7
 ػمية لمسشطسات االىميةاالشخاؼ عمى انتخابات مجمذ االدارة في اجتساعات الجسعية العس  -8
تدييل ميسة وعسل السؤسدات األىمية في وزارة الرحة ومع الػزارات االخخػ واصجار   -9

 الكتب لمسؤسدات التي والتي مغ جيتيا تبخزه لمجيات السانحة .
السذاركة في اإلجتساعات مع السؤسدات الخسسية والجوائخ التي تعسل في نفذ  -10

 (2018الستساع لػجيات الشطخ . ) وزارة الرحة الفمدصيشية، السجاؿ وتبادؿ الخبخات وا
 

 قدع التشديق ومتابعة السؤسدات الرحية غيخ الحكػمية الجولية 
يذخؼ ىحا القدع عمى التشديق والستابعة لمسؤسدات الرحية الجولية )األجشبية( ويقػـ 

 :بالسياـ التالية
o )في وزارة الرحة تدجيل السؤسدات الرحية الجولية )الييئات األجشبية. 
o متابعة التقاريخ اإلدارية والسالية لمسؤسدات الرحية الجولية. 
o  تدييل عسل السؤسدات الرحية الجولية )األجشبية( لجػ إدارات ووحجات الػزارة ولجػ

 .الػزارات األخخػ 
o متابعة التداـ السؤسدات الرحية الجولية بالخصة الرحية اإلستخاتيجية الػششية. 
o سعمػمات الرحية مغ السؤسدات الرحية الجوليةمتابعة جسع ال. 
o تعسيع القخارات والتعميسات الرادرة عغ الػزارة لمسؤسدات الرحية الجولية. 
o متابعة قزايا السؤسدات الرحية الجولية وتقجيع التػصيات لحل اإلشكاليات الستعمقة بيا. 
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 قدع التشديق ومتابعة السؤسدات الرحية غيخ الحكػمية الػششية 
يذخؼ ىحا القدع عمى التشديق والستابعة لمسؤسدات الرحية الػششية )السحمية( ويقـػ بالسياـ 

 :التالية
o تدجيل الجسعيات الرحية الخيخية في وزارة الرحة. 
o متابعة التقاريخ اإلدارية والسالية لمسؤسدات الرحية الػششية. 
o ػزارة ولجػ الػزارات األخخػ متابعة شمبات السؤسدات الرحية الػششية لجػ إدارات ووحجات ال. 
o دراسة بخامج السؤسدات الرحية الػششية لسشع االزدواجية في تقجيع الخجمات الرحية. 
o متابعة جسع السعمػمات الرحية مغ السؤسدات الرحية الػششية. 
o تعسيع القخارات والتعميسات الرادرة عغ الػزارة لمسؤسدات الرحية الجولية. 
o  الرحية الػششية وتقجيع التػصيات لحل اإلشكاليات الستعمقة بيامتابعة قزايا السؤسدات. 
o  متابعة مذاركة الكػادر الرحية العاممة في السؤسدات الرحية في بخامج التجريب والتصػيخ التي

 .تشفحىا الػزارة
 :شعبة الذئػن اإلدارية

 :لة عغتذخؼ ىحه الذعبة عمى إدارة الذؤوف اإلدارية والسالية في الػحجة وتكػف مدئػ 
 تشفيح األعساؿ السكتبية لسجيخ الػحجة. 
 متابعة شئػف السػضفيغ بالػحجة بسا يشدجع مع قػانيغ العسل والتعميسات الرادرة. 
 حفع وتشطيع ومخاقبة األصػؿ التابعة لمػحجة. 
 إنجاز السعامالت اإلدارية والسالية لسذتخيات الػحجة. 
 ادرة والػاردةأرشفة وحفع السمفات والسعامالت والسخاسالت الر. 

 
 :ميام الػحجة

  تدجيل الجسعيات الرحية الخيخية في وزارة الرحة واإلشخاؼ عمى عسميا ومتابعة
 .أنذصتيا

  تدييل عسل السؤسدات الرحية غيخ الحكػمية مع إدارات ووحجات الػزارة و مع الػزارات
 (.الجاخمية –سمصة األراضي  –الشقل والسػاصالت  –األخخػ مثل )السالية 

  تػجيو السؤسدات الرحية غيخ الحكػمية لاللتداـ باألنطسة والقػانيغ الرادرة عغ وزارة
 .الرحة
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  التخصيط والتػجيو والستابعة لمحج مغ االزدواجية وتحقيق عجالة التػزيع فيسا يتعمق بالخجمات
 .الرحية التابعة لمجسعيات الخيخية الرحية

 حىا و تػجيو السؤسدات الرحية غيخ الحكػمية اعتساد السذاريع والبخامج الرحية وآلية تشفي
 .فيسا يخز ذلظ حدب الخصة الرحية الػششية

  العسل عمى مداعجة السؤسدات الرحية غيخ الحكػمية في تدػيق مذاريعيا لجػ الجيات
 .السانحة

  إشخاؾ الكػادر الرحية العاممة في السؤسدات الرحية غيخ الحكػمية في بخامج التصػيخ
 .تشفحىا وزارة الرحةوالتجريب التي 

  إنذاء وتصػيخ قاعجة بيانات خاصة بالسؤسدات الرحية غيخ الحكػمية، وتدويج إدارات
ووحجات الػزارة والجيات األخخػ بالسعمػمات السصمػبة عغ السؤسدات الرحية غيخ 

 .الحكػمية
 السذاركة في األبحاث والجراسات الستعمقة بالسؤسدات الرحية غيخ الحكػمية. 
 ة في وضع الخصط واالتفاقيات لذخاء الخجمات الرحية مغ السؤسدات الرحية السذارك

 .غيخ الحكػمية
 السذاركة في المجاف الرحية الػششية ذات العالقة بعسل القصاع الرحي غيخ الحكػمي. 
  التشديق لتسثيل مقجمي الخجمات الرحية مغ القصاع الرحي غيخ الحكػمي في لجاف

 .الرحية الػششيةالعسل السختمفة وفي المجاف 
  التعاوف والتشديق مع الييئات السحمية والجاعسة لمجسعيات الرحية غيخ الحكػمية مثل

 ..…)مخكد تصػيخ السؤسدات األىمية الفمدصيشية –)شبكة السشطسات األىمية 
  التعاوف والتشديق مع مقجمي الخجمات الرحية األخخػ )بخنامج الرحة بػكالة الغػث– 

القياـ بالسياـ و التكاليف التي (.ييشاليالؿ األحسخ الفمدص –الخجمات الصبية العدكخية 
 (2018) وزارة الرحة الفمدصيشية،  .يصمبيا معالي الػزيخ مغ الػحجة

 
 بقصاع غدة مدتذفى الذفاء 2.3.14
عاـ حكػمي, أو مجسع الذفاء الصبي, ويعتبخ مجسع الذفاء أكبخ مؤسدة صحية مدتذفى 
: مدتذفى الجخاحة ومدتذفى الباششة  مجسع شبي يزع ثالث مدتذفيات ىي  شبية داخل

سخيخ, ممكية األرض والسبشى  564الدخيخية اإلجسالية لو  ومدتذفى الشداء والتػليج, وتبمغ القجرة
مجيشة  الرحة الفمدصيشية، يقع السجسع في السشصقة الغخبية الػسصى مغىي حكػمية تابعة لػزارة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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في ، عمى مفتخؽ تقاشع شارع عد الجيغ القداـ مع شارع الػحجة وىػ مغ الذػارع الخئيدية غدة
السحافطة, تحرل بو بعس االختشاقات السخورية نيارا, تحيط بالسدتذفى ثالثة شػارع فخعية مغ 

 2ـ 42000عمى مداحة  (1946)باقي الجيات, وقج أنذئ مدتذفى دار الذفاء في العاـ 
متخا مخبعا, حيث يتكػف السجسع مغ عجة أبشية (15235),وتبمغ مداحة مدصح البشاء القائع 

والبالغ عجد  بسحافطة غدة تتكػف مغ عجة شػابق، ويخجـ مشصقة التغصية الخاصة وبعس األبشية
ويبمغ  ندسة بذكل خاص، وقصاع غدة بذكل عاـ (534558)حػالي  (ـ2010)سكانيا في 

 .مػضف(1440)ما مجسػعو  (ـ2010)عجد مػضفي السجسع بكافة تخرراتيع في 
مػقف سيارة لمسػضفيغ ولعسـػ  (120)يػجج داخل السدتذفى مػقف لمديارات يحػؼ تقخيبا 

الشاس, تػجج سيارتا إسعاؼ ،السداحات الخزخاء مػجػدة بالسدتذفى، يقع السدتذفى في الجية 
يزع السدتذفى أربعة أقداـ داخمية رئيدة وىي قدع الباششي نداء ورجاؿ،  ,لسجيشة غدة الغخبية

عشاية قدع لمجخاحة العامة، قدع الػالدة، قدع األشفاؿ والحزانة، قدع الصػارغ، إضافة لػحجة ال
السخكدة, السدتذفى مجيد بثالث غخؼ لمعسميات وإضافة لمجخاحة العامة يػجج جخاحة عطاـ 

 .ومدالظ بػلية وانف وأذف وحشجخة
األقداـ الصبية السدانجة يػجج في السدتذفى: قدع أشعة, مختبخ وبشظ دـ، عالج شبيعي, 

أدوات وأجيدة تخصيط سسع, تخصيط عرب, فحػص اندجة, صيجلية، وحجة ىشجسة وصيانة 
شبية. يػجج بالسدتذفى العيادات التخررية التالية: عيادة الباششي, عيادة الجخاحة, عيادة 
الشدائية والػالدة, عيادة األنف واألذف والحشجخة ,عيادة العطاـ، عيادة الكمى والسدالظ البػلية, 

 (2008شية،) وزارة الرحية الفمدصي .عيادة أمخاض الخوماتيـد ,عيادة أمخاض الدخشاف
 بذسال قصاع غدة السدتذفى اإلنجونيدي 2.3.15

يقع السدتذفى اإلنجونيدي في شساؿ قصاع غدة حيث قامت وزارة الرحة الفمدصيشية 
( وكانت دولة إنجونيديا أنذأت السدتذفى 27.12.2015بافتتاحو رسسيا بتاريخ )

( اسخه جخاحة . باششة. عطاـ. 110اإلنجونيدي لخجمة سكاف شساؿ قصاع غدة وىػ بدعة )
سدتذفى اإلنجونيدي إضافة صحية ىامة بتجييدات ( اسخه عشاية مخكدة ويذكل ال10مشيا )

شبية نػعية لدكاف شساؿ قصاع غدة، وذلظ لسا يزع مغ خجمات مسيدة وحجيثة في 
تخررات الباششة والجخاحة والعطاـ، وكسا يحتػؼ السدتذفى عمى ترػيخ األشعة 

ت غخؼ عسميات مجيدة بأعمى التقشيا (4)السقصعية األحجث في قصاع غدة ويحتػؼ عمى 
باإلضافة لمعيادات الخارجية التي تفتح أماـ السخضى مغ أجل متابعة أوضاعيع الرحية. 

 (2015)السخكد الفمدصيشي لإلعالـ،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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 األحسخ الفمدصيشي اليـالل: جسعية الخابعالسبحث 

 التعخيف بالجسعية 2.4.1

ة وششية فمدصيشية ذات شخرية اعتبارية ػاألحسخ الفمدصيشي ىي جسعي اليػالؿجسعية 
ة السشعقجة في ػمذ الػششي في دورتو الدادسػ(، وأقخ السجـ1968مدتقمة تأسدت في عاـ )

 إلىالفمدصيشي،  الذػعباعي والرحي في خجمة ػا االنداني واالجتسػ( بجورىـ1969القاىخة عاـ )
( لدشة 46ج دورىا بسػجب السخسػـ الخئاسي رقع )ػجانب الييئات الػششية الفمدصيشية، وتأك

ات السخػلة ليا تسارس الجسعية ػ، وبسػجب الرالحي8/3/2006لرادر بتاريخ ( اـ1993)
ات العامة في السيجاف االنداني في ػنذاشيا، كجسعية غػث تصػعية وحيجة لسداعجة الدمص

ة فمدصيغ، وفي كافة األوقات، وكحلظ في البالد العخبية السزيفة لالجئيغ ػأراضي دول
جسعيات الذقيقة، وذلظ وفقا  التفاقيات جشيف لعاـ الفمدصيشييغ، بسػجب تفاىسات مع ال

اني ومبادػء الحخكة الجولية ػ(، والبخوتػكػالت السزافة، وبسػجب القانػف الجولي االندـ1949)
ة، عجـ التحيد، الحياد، االستقالؿ، ػاألحسخ وىي: االنداني اليػالؿلجسعيات الرميب األحسخ و 

 التصػع، الػحجة، العالسية.

ة في االتحاد الجولي لجسعيات الرميب األحسخ ػاؼ بعزػية الجسعية الكامموتع االعتخ 
 .(ـ2018األحسخ الفمدصيشي،  اليػالؿ)جسعية ـ 22/6/2006األحسخ بتاريخ  اليػالؿو 

 األحمر الفلسطيني  الهـاللاستراتيجية ومبادئ جمعية  2.4.2
األحسخ الفمدصيشي إحجػ مكػنات الحخكة الجولية لمرميب األحسخ  اليػالؿتعج جسعية 

 الذػعباألحسخ, تسارس نذاشيا في فمدصيغ, وفي مشاشق تجسعات  اليػالؿالفمدصيشي و 
 اليػالؿالفمدصيشي, استشادا التفاقيات جشيف, وإلي مبادغ الحخكة الجولية لمرميب األحسخ و 

 الحياد, االستقالؿ, التصػع, الػحجة, والعالسية:األحسخ الدبعة: اإلندانية, عجـ التحيد, 

األحسخ حخكة ذات شابع وششي ودولي  اليػالؿالحخكة الجولية لمرميب األحسخ و  اإلندانية: -1
نبعت مغ الخغبة في تقجـ العػف إلي الجخحى في مياديغ القتاؿ دوف تسييد, وتبحؿ جيػدُا لخفع 

ؿ, كسا تيجؼ إلي حساية الحياة والرحة وإلي السعاناة وتخفيفيا عغ البذخية في جسيع األحػا
 ضساف احتخاـ اإلنداف, وتعديد التفاىع الستبادؿ والرجاقة والتعاوف والدالـ الجائع بيغ الذعػب.
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ال تفخؽ الحخكة بيغ األشخاص عمي أساس جشدياتيع أو عخقيع أو دياناتيع  عجم التحيد: -2
ىػ تقجـ السداعجات إلي األشخاص  أو انتسائيع الصبقي أو الدياسي, وكل ما تدعي إليو

 حدب معاناتيع مع إعصاء األولػية ألشج حاالت الزيق إلحاحا .
لكي تحافع عمي التستع بثقة الجسيع, تستشع الحخكة عغ السذاركة في العسميات  الحياد: -3

الحخبية وفي الخالفات ذات الصابع الدياسي أو العشرخؼ أو الجيشي أو األيجيػلػجي, في 
 األوقات. أؼ وقت مغ

الحخكة مدتقمة, ورغع أف الجسعيات الػششية تعسل كأجيدة مداعجة لمحكػمات  االستقالل: -4
فيسا تزصمع بو مغ نذاشات إندانية وتخزع لمقػانيغ الدارية في بالدىا, فإف عسميا أف 
 تحافع عمي استقالليا حتي تدتصيع أف تترخؼ بسػجب مبادغ الحخكة في جسيع الحاالت.

الحخكة مشطسة إغاثة تصػعية ال تعسل ألجل السرمحة الخاصة وال تدعى بأؼ  التصػع: -5
 شكل كاف لمخبح.

 اليػالؿال يسكغ أف تكػف ىشاؾ سػػ جسعية وششية واحجة لمرميب األحسخ أو  الػحجة: -6
األحسخ في البمج الػاحج, ويجب أف تكػف مفتػحة الجسيع وأف تذسل بأنذصتيا اإلندانية 

 مجسػع  أراضيو.
األحسخ مشطسة عالسية ولمجسعيات  اليػالؿالحخكة الجولية لمرميب األحسخ و  السية:الع -7

 ،األحسخ الفمدصيشي اليػالؿالػششية فييا حقػؽ متداوية وعمييا واجب التعاوف. )جسعية 
 (ـ 2018
 األحسخ الفمدصيشي  اليـاللرؤية جسعية  2.4.3

األحسخ الفمدصيشي مؤسدة إندانية رائجة تدعى لتمبية االحتياجات  اليػالؿجسعية 
 الرحيػةاإلندانية لمذعب الفمدصيشي في الػشغ والذتات، وبسا يذسل تػفيخ خجماتيا 

األحسخ  اليػالؿ، ونذخ مبادغ الحخكة الجولية لمرميب األحسخ و جػػدةواالجتساعية عالية ال
واالجتساعية  الرحيػةـ الستػاصل بديادة االنتفاع بالخجمات والقانػف الجولي اإلنداني، مع االلتدا

 اليػالؿ)جسعية  وتأميغ التستع بيا عمى نحػ متكافئ، وبجعع حقػؽ السجسػعات السدتزعفة
 .(ـ2018األحسخ الفمدصيشي، 
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 أىجاف الجسعية 2.4.4

الفمدصيشي وفي  الذػعبىجافيا في فمدصيغ وفي مشاشق تجسع أ تدعى الجسعية لتحقيق 
السزيفة بسػجب تفاىسات مع الجسعيات الذقيقة لسشع وتخفيف السعاناة االندانية بشداىة  البالد

 تامة ودوف اؼ تسييد وذلظ مغ خالؿ:

االحسخ  اليػالؿنذخ وتعسيع رسالة الجسعية ومبادغ الحخكة الجولية لمرميب االحسخ و    .1
 الجولي االنداني في السجتسع الفمدصيشي . وقػاعج القانػف 

االستعجاد والعسل عمى تقجيع السداعجة لجسيع ضحايا الحخب السجنييغ والعدكخييغ، ونقل    .2
 وتجييد معجات االيػاء وما يمـد لعالجيع . السػخضىالجخحى و 

 .اإلسعاؼتشطيع وتقجيع خجمات   .3

، الػقائية مشيا والعالجية، لمذعب الفمدصيشي وفق الرحيػةالسداىسة في تقجيع الخجمات   .4
 االحتياجات واإلمكانيات.

السداىسة في تقجيع الخجمات والبخامج االجتساعية واالندانية لمذعب الفمدصيشي والعسل عمى   .5
 تصػيخىا.

 التشديق مع الجيات السختمفة إلعجاد البخنامج الػششي لسػاجية الكػارث.  .6

 جة األسخػ.السداىسة في البحث عغ السفقػديغ وجسع شسل األسخ السشكػبة ومداع  .7

األحسخ والرميب  اليػالؿتػثيق الرالت وتبادؿ السعمػمات بيغ الجسعية وجسعيات   .8
األحسخ، وغيخىا مغ الييئات  اليػالؿاألحسخ، واالتحاد الجولي لجسعيات الرميب األحسخ و 

 .الحكػميػةالجولية والسشطسات غيخ 

)جسعية  األكثخ احتياجا  والفئات السداىسة في تعديد البخامج التشسػية لمفئات والسشاشق  .9
 (ـ2018األحسخ الفمدصيشي،  اليػالؿ

 عسمت الجسعية, خالؿ مديختيا, في اتجاىات ثالثة ىي:

 خؼ.ػا البذػتصػيخ كادرى -
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 ا.ػتشػيع خجماتي -
( فخعا  46ة, وتقجـ خجماتيا عبخ )ػواالجتساعي الرحيػةيا ػبشاء وتحجيث مخاكدىا ومؤسدات -

 واالجتساعية. الرحيػةفيات والسخاكد ػوالذتات, وعبخ عذخات السدتذوشعبة في الػشغ 
واالجتساعية  الرحيػةاعجات اإلندانية والخجمات ػتتسثل رسالة الجسعية في تػفيخ السد

سعية بجرء السعاناة ػوعميو تقػـ الج ،ا تػاججت الحاجة وأيشسا كافػلمذعب الفمدصيشي حيثس
شكميا, وحساية حياة الدكاف وصحتيع وكفالة احتخاـ اإلنداف,  افػاإلندانية والتخفيف مشيا أيا ك

سػاء في أوقات الدمع أو أثشاء الشداعات السدمحة وفي سائخ أوضاع الصػارغ, والعسل عمي 
 الػقاية مغ األمخاض والشيػض بالرحة وبالخعاية االجتساعية, والتخويج لمعسل الصػعي.

صيشي كافة, بسغ فييع الالجئػف تدتيجؼ خجمات الجسعية فئات السجتسع الفمد
 الفمدصيشيػف, وبخاصة األكثخ احتياجا وتقجميا عبخ بخامجيا.

 
 األحسخ الفمدصيشي: اليـاللبخامج جسعية  2.4.5
 والصػارئ: اإلسعافبخنامج   -1

والصػارغ مع نذأة الجسعية في دوؿ الذتات في الدتيشيات، وكاف  اإلسعاؼتدامغ نذػء     
(، ـ1982الفمدصيشي لمعجواف كحخب لبشاف عاـ ) الذػعبمػاكبا  لسحصات مختمفة تعخض فييا 

 رى والحخوب االخيخة عمى غدة عاـ االعتجاءات الستكخرة خالؿ انتفاضة االق
 .وكدخ الحرار الكبخػ  مديخات العػدةو  ـ(2018ـ، 2014ـ، 2012ـ،2008/2009)

التي تقجميا الجسعية  الرحيػةوالصػارغ مغ أساسيات الخجمات  اإلسعاؼويعتبخ       
ا  ألىسية ىحه الخجمة نطػخ لمسػاششيغ الفمدصيشييغ، وكل محتاج في االوضاع العادية والصارئة. و 

( ـ1996األحسخ الفمدصيشي، مغ قبل الدمصة الػششية الفمدصيشية، عاـ ) اليػالؿاالندانية ُكّمف 
بسخسػـ رئاسي بالسدؤولية الكاممة عغ ىحا الجانب في الزفة الغخبية وقصاع غدة ويسكغ 

  (.101عمى مجار الداعة عبخ رقع الياتف السجاني ) اإلسعاؼاالستفادة مغ خجمات 
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 شسال قصاع غدةدصيشي جسعية اليالل االحسخ الفمسعاف إمخكد  -

يقع مخكد اإلسعاؼ التابع لجسعية اليالؿ األحسخ الفمدصيشي عمى مفتخؽ زمػ شارع صالح 
الجيغ شساؿ قصاع غدة ويزع مخكد اإلسعاؼ شاقع شبى مجيد بجسيع اإلمكانات الصبية 

سعاؼ مخررة لشقل السخضى إسعاؼ ومخكبات إسعاؼ وسائقيغ إالسيجانية مغ ضباظ 
وحدب ما يتصمبة وضع السخيس وتكػف أقخب مدتذفى مػجػدة أوالجخحى مغ السيجاف الى 

( 9( مػضف )29سعاؼ شساؿ قصاع غدة)إ( ساعة ويزع مخكد 24الخجمة عمى مجار )
سعافية لدكاف شساؿ قصاع غدة مغ خالؿ إلسعاؼ حيث تقػـ تقػـ بتدويج الخجمة اإسيارات 

سعاؼ جباليا التابع لجسيعة اليالؿ األحسخ إ( حيث كاف مخكد 101ؿ السجانى )رقع االترا
الفمدصيشي لو الحزػر البارز في السيجاف وخاصة في الحخوب الستعاقبة والستكخرة عمى 
قصاع غدة والزاؿ يقجـ الخجمة عمى مجار الداعة في تغطية احجاث مديخة العػدة ونقل 

 لسخضى.السرابيغ والجخحى الى جانب نقل ا
 قصاع غدةجسعية اليالل االحسخ الفمدصيشي لسعاف إمخكد   -

يقع مخكد اإلسعاؼ التابع لجسعية اليالؿ األحسخ الفمدصيشي في تل اليػػ بالقخب 
مغ مدتذفى القجس فى قصاع غدة ويزع مخكد اإلسعاؼ شاقع شبى مجيد بجسيع 

سعاؼ مخررة إخكبات سعاؼ ومإسعاؼ وسائقيغ إاإلمكانات الصبية السيجانية مغ ضباظ 
وحدب ما يتصمبة وضع أقخب مدتذفى مػجػدة ألشقل السخضى والجخحى مغ السيجاف الى 

( مػضف 27سعاؼ غدة)إ( ساعة ويزع مخكد 24السخيس وتكػف الخجمة عمى مجار )
سعافية لدكاف قصاع غدة مغ خالؿ رقع إلسعاؼ حيث تقػـ بتدويج الخجمة اإ( مخكبة 14)

سعاؼ غدة التابع لجسيعة اليالؿ األحسخ إ( حيث كاف مخكد 101) االتراؿ السجانى
الفمدصيشي لو الحزػر البارز في السيجاف وخاصة في الحخوب الستعاقبة والستكخرة عمى 
قصاع غدة والزاؿ يقجـ الخجمة عمى مجار الداعة في تغطية احجاث مديخة العػدة ونقل 

 السرابيغ والجخحى الى جانب نقل السخضى.

  األحسخ الفمدصيشي  اليـاللوالصػارئ بجسعية  اإلسعافأىجاف دائخة   2.4.6
   (ـ2018 األحسخ الفمدصيشي، اليػالؿ)جسعية : اليجف العام
 ؼ وقت وفي كل الطخوؼ.أعالية لمذعب الفمدصيشي في  جػػدةوالصػارغ ب اإلسعاؼتقجيع خجمة 
 (ـ2018 األحسخ الفمدصيشي، اليػالؿ)جسعية  :االىجاف الفخعية
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 و كفاءة. جػػدةوالصػارغ ب اإلسعاؼضساف استسخارية تقجيع خجمة  .1
 والصػارغ. اإلسعاؼستعجاد والجاىدية في جياز إلرفع درجة ا .2
 والصػارغ. اإلسعاؼالعسل عمى ضبط ومتابعة تصبيق قػانيغ، تذخيعات وبخوتػكػالت جياز  .3
 .اإلسعاؼالعسل عمى استسخارية ودعع بخامج معيج ضباط  .4
 والصػارغ. اإلسعاؼفيد و تصػيخ دور وفاعمية الستصػعيغ في جياز العسل عمى تح .5
  األولي في السجتسع الفمدصيشي. اإلسعاؼوالصػارغ و  اإلسعاؼتعديد مفيػـ خجمات  .6

 والصػارغ إلي: اإلسعاؼويشقدع بخنامج 
   ( فخعيا , مػزعة 26( مخكدا  رئيديا  و )14والصػارغ: ويقجـ خجماتو عبخ ) اإلسعاؼجياز

في مشاشق مختمفة مغ الزفة الغخبية, بسا فييا القجس الذخقية, وقصاع غدة عجا عغ مخاكد 
في فخع الجسعية في سػرية. ويداعج ىحه السخاكد حاليا , أسصػؿ مكػف  جػػدةالسػ  اإلسعاؼ

 ( سيارة إسعاؼ.140مغ )
 والصػارغ: وىػ أحج السؤسدات التعميسية التابعة لمجسعية, وقج تأسذ في  اإلسعاؼج معي

والصػارغ ما قبل  اإلسعاؼـ في فمدصيغ بيجؼ إعجاد كفاءات في مجاؿ عمػـ 1996العاـ 
 .سدتذفػىال

ج كفاءات في يالفمدصيشية السحتمة, السختز بتخخ  األرض مغ أوائل السعاىج فىويعتبخ 
والسعيج مفتػح لسختمف الفئات  ،والصػارغ عبخ فخعيو في مجيشتي البيخة وغدة اإلسعاؼ

ستفادة مغ الجورات وورشات العسل بيجؼ نذخ الػعي لإلاالجتساعية, والسؤسدات السحمية 
 األولي والصػارغ. اإلسعاؼواإلرشاد السجتسعي في مجاؿ 

متعامل مع لعالسية األحسخ الفمدصيشي إلي السشطسة ال اليػالؿوقج انزست جسعية 
, ومقخىا في الػاليات الستحجة األمخيكية, كسا اعتسجت الجسعية كفخع ITLS)إصابات الحػادث )

 مخخز ومؤىل مغ قبل السشطسة في ىحه السجاؿ.
 األولية: الرحيـةبخنامج الخعاية  2.4.7

الفمدصيشي,  الذػعب: السداىسة في تسكيغ حرػؿ الفئات السيسذة والزعيفة مغ اليجف العام
العالية السبشية عمي أسذ مجتسعية في شتى  جػػدةاألولية ذات ال الرحيػةعمي خجمات الخعاية 

 الطخوؼ.
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وفق تػصيات مشطسة  الرحيػةاألحسخ الفمدصيشي بتصػيخ خجماتيا  اليػالؿتقـػ جسعية 
 األولية. الرحيػةالرحة العالسية, واعتسادا عمي السبادغ األساسية لمخعاية 

األولية في الجسعية عمي تػفيخ االحتياجات اإلندانية  الرحيػةوتعتسج خجمات الخعاية 
السحمية التي تتقاشع مع مشدقي الخجمة اآلخخيغ, مع التخكيد عمي الػقاية وبخامج تعديد الرحة, 

 الرحيػةوتذجع السذاركة السجتسعية في تخصيط وتشفيح مختمف البخامج, وتػفيخ الخجمات 
( مخكدا  مػزعا في الزفة الغخبية وقصاع غدة وسػرية ولبشاف, ويقجـ البخنامج 53بخ )العالجية ع

 مجسػعة مغ الخجمات وىي:
 خجمات الخعاية األولية: 2.4.8

وىػ بخنامج تثقيفي مبشي عمي السجتسع. ويعتسج  التصػيخ والتسكيغ السبشي عمي السجتسع:- أ
 وقصاع غدة.مشصقة في الزفة الغخبية  75لجشة أمػمة آمشة في  75عمي 

عاـ (, ويتع  49إلي  – 15ويدتيجؼ الشداء في سغ اإلنجاب ) مغ  الرحة اإلنجابية:- ب
تقجيع ىحه الخجمة بػاسصة شبيبات متجربات عمي كافة عشاصخ الرحة اإلنجابية, وكحلظ رعاية 

 الصفل.
 وبخاصة مخضى الدكخؼ والزغط. مخاقبة وعالج األمخاض السدمشة:- ت
ويدتيجؼ البخنامج حاالت الحسل الخصخ, والسػاليج الججد والسدشيغ,  الديارات السشدلية:- ث

 والسرابيغ باألمخاض السدمشة واألشخاص ذوؼ اإلعاقة.
وييجؼ إلي تدويج مخاكدىا بأجيدة ومعجات الصػارغ والجوية  االستعجاد واالستجابة لمصػارئ:- ج

السشذػرات والسصبػعات  والسػاد الصبية السدتيمكة الستخجاميا وقت الحاجة, باإلضافة إلي
التثقيفية إضافة الي تػفيخ عيادات متشقمة, وتقجيع خجمات العيادات السدائية واألياـ الصبية 

 السجانية, إضافة إلي تػفيخ خجمة الخط الداخغ عشجما يتػجب ذلظ.
ويتع التشديق لتشفيح ىحا البخنامج مع وزارة التعميع ووزارة الرحة  الرحة السجرسية:- ح

األولي القائع عمي  اإلسعاؼوعقج دورات  الرحيػةية, ويخكد عمي حسالت التػعية الفمدصيش
 األولية. الرحيػةالسجتسع لصالب ومجرسي السجارس في الػاقع التي تتػاجج فييا مخاكد الخعاية 
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 بخنامج إدارة الكػارث: 2.4.9
: الحج مغ السخاشخ وتعديد قجرة الجسعية عمي التعامل مع ضحايا الكػارث بخز اليجف العام

الفمدصيشي ألوضاع كارثية, كحخب لبشاف  الذػعبدور الجسعية في ىحا السجاؿ عشجما تعخض 
عمي غدة, والعجيج مغ التجخالت في  بيةالحخ االعتجاءات ـ(, وانتفاضة األقرى, و 1982عاـ )

وقج ساىست الجسعية أكثخ مغ مخة في ميسات إغاثة أولية كبعثة  حاالت الكػارث الصبيعية،
 كػسػفػ, اليسغ, الجدائخ, السغخب, اليشج, وإنجونيديا.

 وتسثل نذاط الجسعية في ىحا السجاؿ في :
عبخ تجريب كػادر الجسعية في مجاالت متعجدة, مثل إدارة السخيسات وتػزيع  بشاء القجرات:- أ

في حاالت الصػارغ واالتراالت والسياه واإلصحاح  الرحيػةاية السػاد اإلغاثية وتػفيخ الخع
وتجييد السعجات الالزمة لمصػارغ. وتستمظ الجسعية شبكات مغ الستصػعيغ السجربيغ القادريغ 
عمي االستجابة وقت الصػارغ, كسا تعسل عمي تأميغ مدتػػ مدتقخ مغ مخدوف السػاد الالزمة 

ية والفخعية في الزفة الغخبية وفي قصاع غدة. إضافة لإلسعاؼ والسأوػ في مخازنيا الخئيد
( سخيخا  مجيدا لحاالت الجخاحة واإلصابة, 50ميجاني يتدع لشحػ ) مدتذفػىلحلظ, لجػ الجسعية 

 وثالث وحجات صحية متقجمة.
 الحكػميػةوغيخ  الحكػميػةويداىع ىحا البخنامج في بشاء قجرة السؤسدات السحمية 

 رث, وباألخز التخصيط لمصػارغ.لمترجؼ لتجاعيات الكػا
وذلظ عغ شخيق رفع قجرات السجتسعات السحمية لالستجابة لمكػارث  الحج مغ السخاشخ:- ب

 وباألخز السجتسعات السحمية السيسذة.
ويدتيجؼ الصالب والسعمسيغ لتشسية قجراتيع  الحج مغ السخاشخ السعتسج عمي السجارس:- ت

يفية الترخؼ في حالة حجوثو مغ حيث اإلعجاد لسػاجية أؼ شارغ قج يحجث, وتجريبيع عمي ك
 واالستجابة لمكػارث.

الفمدصيشي بالكػارث, وكيفية مػاجيتيا والتعامل معيا,  الذػعبألفخاد  التػعية السجتسعية:- ث
وكيفية التعامل مع مخمفات الحخب واأللغاـ, والستفجخات, والػقاية مغ األسمحة الكيساوية, وكيفية 

 الؽ الشار.الترخؼ وقت القرف وإش
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 بخنامج التأىيل وتشسية القجرات: 2.4.10

: دمج األشخاص ذوؼ اإلعاقة في مجتسعاتيع السحمية عبخ تصػيخ قجراتيع ومشحيع اليجف العام
 فخصا متكافئة.

تشصمق الجسعية في عسمية تأىيل وتشسية قجرات األشخاص ذوؼ اإلعاقة مغ قاعجة 
( مخكد تأىيل ووحجة, 29والذفقة. وتجيخ الجسعية )حقػقية اجتساعية بجيال  مغ البعج الخيخؼ 

مشيا ثسانية مخاكد متخررة في تأىيل وتشسية قجرات األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية, وأربعة 
مخاكد ومجارس متخررة في تعميع الصالب الرع, وقدسيغ متخرريغ في تأىيل األشفاؿ 

الحخكية, وخسدة  -قة الجدجيةذوؼ الذمل الجماغي, وعذخة مخاكد ووحجات متخررة في اإلعا
وحجات لتأىيل الدسع والشصق, وست فخؽ تأىيل متشقمة في القخػ والسحافطات. إضافة لبخنامج 

 التخبية الخاصة السجتسعية.

اإلثخاء السشدلي في عذخة محافطات في الزفة والقصاع الحؼ وتشفح الجسعية بخنامج 
ودمجيع في الحياة اليػمية ألسخىع ومجتسعاتيع يخكد عمي تصػيخ قجرات األشفاؿ السعاقيغ عقميا  

السحمية. وتجيخ الجسعية في خاف يػنذ كمية جامعية متخررة بالتأىيل وتشسية القجرات, وىي 
معتسجة مغ قبل وزارة التخبية والتعميع وىي الػحيجة في فمدصيغ التي تسشح درجة البكالػريػس, 

التأىيمية تقجـ في إشار وحجات تأىيمية مختبصة العالي الفمدصيشية. وىشاؾ العجيج مغ الخجمات 
مخكد  إلىبالخجمات الصبية التابعة لمجسعية في كل مغ سػرية ولبشاف ومرخ, باإلضافة 

 األشخاؼ االصصشاعية في سػرية.

 الخجمات التأىيمية السقجمة:
 الػقاية والتػعية باإلعاقة وحقػؽ ذوؼ اإلعاقة.- أ

 الكذف والتذخيز والتجخل السبكخاف.- ب
قجيع ما يمـد ليع, ومتابعة أوضاعيع مع تالقياـ بديارات مشدلية لألشخاص ذوؼ اإلعاقة و - ت

 األىل.
تشفيح البخامج التخررية )تجريب وتعميع وتخبية خاصة, تأىيل, عالج, إرشاد نفدي, - ث

 اجتساعي, عالج شبيعي ووضيفي ونصقي, بخامج إيجاعيو(.
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 شػف, مكتبات ألعاب تخبػية وغيخىا(.تشفيح بخامج الجعع واإلبجاع )رياضة معػقيغ, ف- ج
تقجيع خجمة األدوات السداعجات لألشفاؿ ذوؼ اإلعاقة, والسدشيغ والسخضي, مغ سساعات - ح

دور حزانة  (4)روضة أشفاؿ, و (14)وكخاسي متحخكة وغيخىا, خجمات اجتساعية أخخػ تذسل
تابعة لمجسعية في كل مغ الخميل وجشيغ وعخابة وقباشية وشػلكـخ وبشي نعيع وخاف يػنذ, 

. إلىباإلضافة   دار السدشيغ في نابمذ, ومخكد األيتاـ في شػلكـخ
(, CBRوالجسعية شخيظ أساسي في بخنامج تأىيل السبشي عمي السجتسع السحمي )           

تذكيل لجاف مغ السجتسع السحمي, وإعجادىا وتأىيميا لمتجخل وتقجيع )وىػ بخنامج قائع عمي 
جانب  ىرسائل صحية واجتساعية في مجتسعاتيع السحمية, لخفع السدتػػ السعخفي لجييع(, إل

مؤسدات وجسعيات أخخػ في مشاشق شساؿ ووسط وجشػب الزفة الغخبية. والجسعية عزػ 
 اإلعاقة في فمدصيغ.أساسي في السجمذ األعمى لذؤف األشخاص ذوؼ 

 

 بخنامج الرحة الشفدية واالجتساعية: 2.4.11
: السداىسة في تحديغ مدتػػ الخفاه الشفدي واالجتساعي لمفئات السيسذة اليجف العام

والسحتاجة في األرض الفمدصيشية السحتمة والذتات, وإكدابيا ميارات ووسائل لتقميل آثار 
 الجعع والسدانجة عشج الحاجة. األضخار الشاتجة مغ السؤثخات الخارجية وتقجيع

 يقجـ بخنامج الرحة الشفدية االجتساعية في الجسعية خجماتو لمفئات االجتساعية التالية:
 األحسخ الفمدصيشي. اليػالؿومتصػعػ جسعية  يمػضف 
 األحسخ الفمدصيشي. اليػالؿغ مغ خجمات جسعية يالسدتفيج 
 .السجتسع الفمدصيشي بذكل عاـ 

 عبخ ثسانية مخاكد في الزفة الغخبية وقصاع غدة وأىع الخجمات:ويتع تقجيع الخجمات 

تدويج السخبيغ بسيارات  إلىوييجؼ  الجعع الشفدي االجتساعي لمسخبيغ )جدخ السحبة(:- أ
 تسكشيع مغ التعامل مع أشفاليع بيجؼ حسايتيع مغ العشف واالستغالؿ الجدجؼ والجشدي.

: ويدتيجؼ أشفاؿ الرفيغ األساسيةالجعع الشفدي االجتساعي السبشي عمي السجارس - ب
االجتساعية  -الخامذ والدادس في السجارس األساسية, ويعسل عمي تحديغ البيئة الشفدية

لألشفاؿ ورفع مدتػػ التفاعل بيشيع وبيغ السجتسع السحمي, وتسكشيع مغ ميارات تداىع في 
 التأقمع مع البيئة السحيصة بيع.
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تػحة, والسيخجانات, والعخوض السدخحية, وورش العسل : مثل األياـ السفاألنذصة السجتسعية- ت
إفداح السجاؿ لألشفاؿ واألىالي لمتخويح عغ أنفديع وزيادة التفاعل  إلىوالخحالت, وتيجؼ 

 بيشيع, ورفع وعي األىل تجاه حاجات أبشائيع الشفدية االجتساعية.
مياراتيع وتدويجىع وييجؼ إلي مداعجة األفخاد وتصػيخ  اإلرشاد الشفدي الفخدي والجساعي:- ث

 بالػسائل الالزمة لتحقيق تػازنيع وتكيفيع الشفدي االجتساعي.
رفع كفاءة وقجرات العامميغ والسيشييغ في مجاالت الرحة  إلىوتيجؼ  الجورات التجريبية:- ج

 الشفدية االجتساعية.
يع تحديغ وعي وأداء العامميغ الشفدييغ واالجتساعييغ لحواتيع, وتقج إلىوييجؼ  اإلشخاف:- ح

 ية وعسمية.نطػخ خجماتيع وفق أسذ عمسية 
ىحه الخجمات, تجيخ الجسعية مخكدا  لمعالج بالفغ التعبيخؼ, حيث يتع استخجاـ  إلىوإضافة - خ

الفشػف السختمفة كالسػسيقى, الخسع, السدخح, الترػيخ وغيخىا في التجخالت الشفذ اجتساعية, 
بيجؼ مداعجة األفخاد الحيغ يعانػف مغ اضصخابات نفدية, عمي التخمز أو التقميل, مغ حجة 

 غ االضصخاب الشفدي.اآلثار الشاتجة ع
 بخنامج القانػن الجولي اإلنداني وتعسيع السعمػمات:

: تعديد القيع اإلندانية في السجتسع الفمدصيشي, بسا يتػافق وأىجاؼ ومبادغ الحخكة اليجف العام
 األحسخ وأحكاـ القانػف الجولي اإلنداني. اليػالؿالجولية لمرميب األحسخ و 

 يمي: ولتحقيق ذلظ, تقـػ الجسعية بسا
 :يتع عقج دورات وورشات عسل بذكل مشتطع, تدتيجؼ مػضفي  عقج ورشات عسل ودورات

, الحكػميػةوغيخ  الحكػميػةمؤسدات السجتسع السحمي,  إلىومتصػعي الجسعية, إضافة 
 اليػالؿلمتعخيف بخسالة وأىجاؼ الجسعية والسبادغ األساسية لمحخكة الجولية لمرميب األحسخ و 

الجولي اإلنداني, ومكػنات الحخكة الجولية )االتحاد الجولي لجسعيات  األحسخ, والقانػف 
األحسخ, والمجشة الجولية لمريب األحسخ, والجسعيات الػششية (  اليػالؿالرميب األحسخ و 

 األحسخ الفمدصيشي. اليػالؿوعالقتيا بجسعية 
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ية السؤسدات ضباط وكػادر األجيدة الذخش ىكسا تشطع ورشات عسل خاصة مػجية إل
والعدكخية األمشية لتعخيفيع بالقانػف الجولي اإلنداني, وتشطيع حمقات دراسية خاصة بالذارة 

 لمتعخيف بيا, وبأىسيتيا, لسشع سػء استخجاميا واحتخاـ وحساية السياـ الصبية.
 :رصج وتػثيق انتياكات االحتالؿ اإلسخائيمي لألحكاـ القانػف الجولي  تػثيق االنتياكات

 اإلنداني التي تصاؿ شػاقع ومشذئات الجسعية.
 :تجريب كػادر ومتصػعي الجسعية, ومشدقي البخامج, خرػصا الذباب, عمي  تشسية القجرات

األحسخ  ؿاليػالنذخ وتعسيع مبادغ الجسعية, وخجماتيا والحخكة الجولية لمرميب األحسخ و 
والقانػف الجولي اإلنداني, عبخ دورات تجريبية متخررة في مجاالت: ميارات االتراؿ, 

 والعالقات العامة, واالعالـ لخفع كفاءتيع واالرتقاء بأدائيع السجتسعي.
 بخنامج الذباب والستصػعيغ:

 تزع الجائخة بخنامجيغ أساسييغ ىسا:
 بخنامج الذباب: - أ

لذباب, وتشسية مياراتيع العقمية والجدجية, بسا يتفق واحتياجاتيع : تعديد قجرات االيجف العام
واحتياجات مجتسعيع, واستثسار شاقاتيع في مجاؿ القيادة والتشسية بسا يشدجع مع قيع ومبادغ 

 الجسعية.
تشفح الجسعية بخامج شبابية تعسل عمي االرتقاء بجور الذباب عبخ ستة محاور أساسية 

 ىي:
  واالنتساء لجػ الذباب ومذاركتيع في صشع القخار.تعديد روح السػاششة 
 .تصػيخ قجراتيع والسداىسة في بشاء شخرياتيع وممكاتيع القيادية 
 .السداىسة في رفع مدتػػ الػعي الرحي واالجتساعي  والبيئي لجييع 
  اليػالؿمداىسة الذباب في نذخ رسالة الجسعية ومبادغ الحخكة الجولية لمرميب األحسخ و 

 بخ البخامج واألنذصة الذبابية.األحسخ, ع
 .تعديد الذخاكة مع السؤسدات الذبابية السحمية والعخبية واألجشبية 
 .إتاحة السجاؿ لمذباب لسسارسة ىػاياتيع السختمفة وتشسية مػاىبيع وإبجاعاتيع 

 وأبخز البخامج التي تشفحىا الجسعية لرالح الذباب ىي :
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ـ(, وييجؼ إلي 2002الحؼ بجأ العسل بو العاـ ) التػعية مغ األلغام واألجدام السذبػىة: .1
تػعية السجتسع الفمدصيشي, وخاصة األشفاؿ إلي خصػرة ىحه األجداـ وتبعات العبث بيا وذلظ 

 مغ خالؿ فخيق متخرز مغ الستصػعيغ.
تشطع الجسعية سشػيا  عذخات السخيسات  إقامة السخيسات الريفية لألشفال والفتيان والذباب: .2

 الريفية.
 امج الستصػعيغ:بخن - ب

اليجؼ العاـ: تفعيل تعديد مسارسة العسل التصػعي الجاعع لبخامج الجسعية, والسجتسعات السحمية 
والتخكيد عمي فئة الذباب واستثسار قجراتيع لتصػيخ السجتسع ونذخ مبادئو بيغ أفخاده, ويدعي 

 تحقيق ىحا اليجؼ عبخ: إلىالبخنامج 

 السجتسع الفمدصيشي, وخرػصا  فئة الذباب.تعديد روح العسل التصػعي في أوساط - أ
إشخاؾ الستصػعيغ في نذخ رسالة الجسعية ومبادغ الحخكة الجولية لجسعيات الرميب - ب

 األحسخ. اليػالؿاألحسخ و 
 تصػيخ ميارات وقجرات الستصػعيغ وصقل مػاىبيع وتشسية ىػاياتيع وشاقاتيع اإليجابية.- ت
 مػاىبيع وتشسية ىػاياتيع وشاقاتيع اإليجابية.تػثيق ميارات وقجرات الستصػعيغ وصقل - ث
تػثيق عخػ التعاوف بيغ الجسعية والسؤسدات التصػعية والذبابية السحمية والعخبية - ج

 واألجشبية.
دعع وتصػيخ بخامج وخجمات الجسعية, عبخ مداىسات الستصػعيغ السختمفة في األحػاؿ - ح

 (www.PalestineRCS.org)العادية والصارئة. 
 
 
 

  

http://www.palestinercs.org/
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 ل الثالثـالفر
 ةـالجراسات الدابق

شالع الػاسع مغ قبل الباحث عمى األدب التخبػؼ والتخاث العمسي في ىحا بعج اال    
الجراسات سػاء السحمية أو العخبية او و  ػثػقياـ الباحث بتجسيع أكبخ عجد مغ البح، و السجاؿ

الجراسات الدابقة في جسيع السجاالت التي تخجـ و  تقاء بعس البحػثناقاـ الباحث  ب، االجشبية
 ةػات العخبيػػث والجراسػلحلظ سػؼ يعخض الباحث ىشا ألىع البح، وتقػؼ دراسة الباحث الحالية

، كسا أف ىشاؾ خة مع مػضػع الجراسة الحاليةة  التي تشاولت برػرة مباشخة أو غيخ مباشػجشبياألو 
  .سػضػع الجراسة عمى حج عمع الباحثلسات السحمية ولع تتصخؽ الجرانجرة 

 

 أواًل: الجراسات العخبية  3.1
 ىالخجمة االجتساعية الصبية وعالقتيا بخض جـػدة( بعشػان "م2018دراسة الجبيخ)  -1

 "  السـخضى

الخجمة االجتساعية الصبية وعالقتيا  جػػدةواقع  التعخؼ عمى إلىىجفت ىحه الجراسة 
تع تصبيق ىحه الجراسة عمى ، و قػػ األمغ الجاخمي بالخياض مدتذفػىفي  السػخضىبخضا 

قػػ األمغ  مدتذفػى( في 261( والفخيق الصبي السعالج وعجدىع )246وعجدىع ) السػخضى
الجاخمي بالخياض. مشيج وأداة الجراسة: استخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي وأداة االستبانة 

الخجمة  جػػدةفخاد عيشة الجراسة مػافقػف بجرجة كبيخة عمى واقع أف ألجسع البيانات. أىع الشتائج: 
ف بجرجة كبيخة عمى مدتػػ أفخاد عيشة الجراسة مػافقػ ، وأف (3.641االجتساعية الصبية بستػسط )

عغ السسارسة السيشية لمخجمة االجتساعية الصبية مغ قبل الفخؽ العالجية بستػسط  السػخضىرضا 
 جػػدةفخاد عيشة الجراسة مػافقػف بجرجة كبيخة عمى السعػقات التي تػاجو وبيشت أف أ(. 3.562)

 ،(3.711لسعالج بستػسط )الفخيق الصبي ا نطػخمسارسة الخجمة االجتساعية الصبية مغ وجية 
قػػ األمغ  سدتذفػىالخجمة االجتساعية الصبية ب جػػدةأىع التػصيات: اإلسياـ في تصػيخ بخامج 

 سدتذفػىدعع الو  ،عغ الخجمة السقجمة ليع السػخضىمعخفة رأػ  إلىلدعي وا ،الجاخمي بالخياض
 .سدتذفػىبال جػػدةالسػ  بالعجد الكافي مغ االخرائييغ االجتساعييغ لتغصية الحاالت السخضية
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 الخجمات الصبية في تعديد األمغ الرحي" جـػدة( بعشػان "دور م2017دراسة الدبيعي )  -2

الخجمات الصبية في تعديد األمغ الرحي  جػػدةقياس مدتػػ  إلىىجفت ىحه الجراسة 
رماح العاـ  مدتذفػىبالسسمكة العخبية الدعػدية تع تصبيق الجراسة عمى العامميغ والسدتفيجيغ في 

( مخاكد صحية في شػر الخجمة، وبمغ عجد العامميغ 6التابعة لو وعجدىا ) الرحيػةوالسخاكد 
وتع اختيار عيشة عذػائية بديصة بػاسصة رابصة عمع  ،فخدا   460والسدتفيجيغ في تمظ السخاكد 
مشيج الجراسة وأدواتػيا: استخجمت ىحه الجراسة السشيج  ،( فخدا  260الشفذ األمخيكية بمغ حجسيا )

 جػػدةأىع الشتائج: اتزح أف واقع  ،الػصفي التحميمي، واستخجمت االستبانة كأداة لجسع البيانات
ع مجاالتيا: ػة، في جسيػت مختفعػالخجمة الصبية السقجمة في القصاع الرحي بسحافطة رماح كان

اتزح أف مدتػػ األمغ الرحي و  ،ف، والسمسػسية، والتعاشف()االستجابة، االعتسادية، والزسا
كذفت نتائج و  ،العامميغ والسدتفيجيغ كاف بجرجة متػسصة نطػخفي محافطة رماح مغ وجية 

( 0,01الجراسة عغ وجػد عالقة ارتباشية )شخدية( ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة )
اتزح أف أىع معػقات و ،ومدتػػ األمغ الرحي الخجمات الصبية بأبعادىا السختمفة جػػدةبيغ 

الخجمات الصبية في السدتذفيات لتعديد األمغ الرحي ىي: )قمة الجورات التجريبية  جػػدةتقجيع 
لمعامميغ في الخجمات الصبية، قمة الستخرريغ في تخرز إدارة مدتذفيات، الشقز العجدؼ 

 جػػدةعمى الترػر السدتقبمي لتصػيخ  تبيغ مػافقة أفخاد العيشةو  ،في الكادر الصبي والفشي(
الخجمات الصبية وتعديد األمغ الرحي في السجتسع الدعػدؼ بجرجة مختفعة ججا ، ومغ وسائل 

مجاؿ تقجيع الخجمات الصبية، وتدويج  جػػدةذلظ االستفادة مغ الخبخات الستصػرة عالسيا  في 
أىع التػصيات: العسل عمى و  ،داءاأل جػػدةمقجمي الخجمات الصبية بالتجريب السدتسخ في مجاؿ 

الخجمات الصبية السقجمة بالسخاكد الصبية لمسحافطة  جػػدةتػفيخ معاييخ ومؤشخات لقياس وتقييع 
وتحديشيا بسا يتشاسب مع متصمبات  الرحيػةاالىتساـ بتصػيخ الخجمات و  ،عمى حقػؽ السدتفيجيغ

دورية لقياس فعالية الخجمات الصبية تعديدا  قياـ إدارة السخاكد الصبية بجراسات و  ،األمغ الرحي
لألمغ الرحي أف تعسل إدارة السدتذفيات عمى تصػيخ وتحديغ التكشػلػجيا السدتخجمة وسبل 

 االستفادة مشيا بذكل أفزل لتحقيق أعمى مدتػيات األمغ الرحي.
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في  الرحيـةالخجمات  جـػدة( بعشػان "قياس مدتػى 2015دراسة عبجالقادر)  -3
 في الدػدان" الحكػميـةفيات السدتذ

في السدتذفيات  الرحيػةالخجمات  جػػدةقياس مدتػػ  إلىىجفت ىحه الجراسة   
والسخاجعيغ وأجخيت الجراسة عمى السدتذفيات  السػخضى نطػخفي الدػادف مغ وجيو  الحكػميػة

السشػميغ والسخاجعيغ  السػخضىالتعميسية الكبخػ في والية الخخشـػ وتع اختيار عيشة ميدخة مغ 
فييا وتػصمت  الرحيػةالخجمات  جػػدة( عبارة لقياس مدتػػ 22واستخجـ استبانة اشتسمت عمى)

الػاجب  الرحيػةوالسخاجعيغ لسدتػيات الخجمات  السػخضىاف ىشاؾ إدراكا تاما لجػ  إلىالجراسة 
داللة إحرائية  كسا بيشت أيزا عجـ وجػد فخوقات ذات الحكػميػةتػافخىا في السدتذفيات 

في السدتذفيات لحكػمية عشج مدتػػ معشػية اقل  الرحيػة الرحيػةالخجمات  جػػدةلسدتػيات 
( تبعا لمستغيخات الجيسػغخافية لمعيشة الستسثمة في الشػع والعسخ والتعميع والجخل ومكاف 0.5)

ػبة وتػفيخ الجيدة والسعجات السصماب الحكػميػةالدكغ واوصت الجراسة بتييئة السدتذفيات 
الكػادر الصبية والكػادر السداعجة السؤىمة وتػفيخ التقييع السشاسب ليا لزساف استسخارىا في 

 والسخاجعيغ ليا. السػخضىالعسل بيا لدرع الثقة واألماف في نفػس 

 نطـخ مغ وجية الرحيـة الخجمات جـػدة ( بعشػان "أبعادم2013) سمصان دراسة  -4
 "السدتفيجيغ

في السدتذفيات االىمية مغ  الرحيػةمعخفة وتقييع مدتػػ الخجمات  إلىىجفت الجراسة   
وقج استخجـ  ،خالؿ قياس خسذ ابعاد السمسػسية واالعتسادية واالستجابة واألماف والتعاشف 

 جػػدةتػفخ ابعاد  إلىوتػصمت الجراسة ، الرحيػةالباحث االستبانة لتقييع مدتػػ الخجمات 
ت الخجما جػػدةوبيشت كحلظ وجػد فخوقات إحرائية في مجاؿ  ،الخجمة في بعس السدتذفيات

 . بيغ السدتذفيات االىمية الرحيػة

الخجمات الصبية السقجمة في السدتذفيات  جـػدة" بعشػان( 2012ذياب صالح )دراسة   -5
 "والسػضفيغ السـخضىاألردنية مغ مشطػر  الحكػميـة

الخجمات الصبية السقجمة في السدتذفيات  جػػدةقياس ابعاد  إلىىجفت ىحه الجراسة و 
جسيع والسػضفيغ, وتكػف مجتسع الجراسة مغ  السػخضىاألردنية مغ مشطػر  الحكػميػة

مػزعو في مختمف محافطات األردف  مدتذفػى( 30السدتذفيات التابعة لػزارة الرحة وعجد )
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والسػضفيغ في  السػخضىما عيشة الجراسة فقج تع اختيارىا بصخيقة عذػائية مغ أاالثشي عذخ، 
السسمكة, تع استخجاـ استبانتيغ )واحجة لمسػضفيغ  بثالث مدتذفيات في شساؿ ووسط وجشػ 

واألخخػ لمسخضى( كأداة رئيدية لجسع البيانات ليحه الجراسة تتشاسب واىجاؼ واسئمة الجراسة تع 
% 90ما ندبتو  ( استبانة عمى السػضفيغ اعيج مشيا250) السػخضى( استبانة عمى 300تػزيع )

( وتحميل التبايغ مغ مجسػع االستبانات تقخيبا واستخجمت الػسائط الحدابية وفحز )ت
 حادػ الختيار فخضيات الجراسة. األ

)يتػفخ فييا(  الحكػميػةوقج تػصمت الجراسة لمعجيج مغ الشتائج أىسيا: اف السدتذفيات 
عاشف واألماف باستذشاء بعج االستجابة تصبيق ابعاد الخجمة الصبية االعتسادية والسمسػسيو والت

العامميغ في السدتذفيات مع االخح بعيغ االعتبار اف ىحا التػفخ  نطػخوذلظ مغ وحيو 
لالبعاد نفديا متقارب فيسا يتعمق  السػخضىوكاف تقييع  ،بعاد الخسدة)التصبيق( متبايغ بيغ األ

ولع تطيخ الجراسة اية فخوؽ في تقييع  ،باالبعاد جسيعيا ما عجا بعجػ االستجابة والتعاشف 
 يعدػ الػ مغ الستغيخات الجيسػغخافية . جػػدةالبعاد ال السػخضى
 الخجمية" في السشطسات جـػدةال إدارة ( بعشػان "مدتػياتم2010) الذسخي  دراسة  -6
في السشطسات  جػػدةترسيع مدتػيات وقائسة فحز الشزج إلدارة ال إلىىجفت الجراسة   

دائخة مجيشة الصب كعيشة  -دار التسخيس الخاص  مدتذفػى, وتع اختيار الرحيػةالخجمية  
  (2.155بمغ معجلو ) جػػدةوتػصمت اال اف مدتػػ نزج إدارة ال ،الجخاء الجانب التصبيقى

) االدارة التشطيسية( مسا يجؿ عمى اف إدارة  وىى بحلظ تقع في بجاية مدتػػ الشزج الثانى
تشفح العجيج مغ عسميات السدتػػ الثانى وبعس نذاشات العسميات في مختمف  سدتذفػىال

 جػػدةف تدعى جاىجة لذخوع بتصبيق ضساف الأ سدتذفػىالسدتػيات, لحلظ عمى اإلدارة العميا لم
السدتػػ الثالث مغ الشزج والحػ  إلىلترل  ISO 9001:208 جػػدةاو تصبيق نطاـ إدارة ال

ولكى يتع  جػػدةف الػصػؿ ليحا السدتػػ يسثل تصبيق نطاـ إدارة اليعج السدتػػ السخغػب, ال
مػاصمة تحقيق حالو الشزج العالية يجب تحديغ تصبيق الشطاـ مغ خالؿ السدتػػ الخابع )إدارة 

 ( والسدتػػ الخامذ )إدارة التحديغ السدتسخ(.جػػدةتحديغ ال
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 " الرحيـةالخجمات  جـػدة أبعاد إقامة ( بعشػان " إمكانيةم2010)الصػيل واخخون  دراسة  -7

في مجسػعة مختارة مغ  الرحيػةالخجمات  جػػدةنحػ إمكانية إقامة ابعاد الجراسة ىجفت 
مشطسة خجمية معشية بتقجيع خجمات صحية  سدتذفػىذ تعج الإمدتذفيات محافطة نيشػػ, 

كشطاـ ادارػ يدتخجـ مػارد بذخية  سدتذفػىمتكاممة تذخيرية وعالجية وتعميسيو وبحثيو وال
ويتدايج الصمب عمى  ،وفشية ومادية ومالية تتدايج احجاميا وقيسيا تػاكبا مع التقجـ التقشي والرحي

ثارىا , والديادة في عجد الدكاف وتدايج حػادث آلعػامل متعجدة الحخوب و  الرحيػةالخجمات 
ماـ إدارة أاقا مع ذلظ يطيخ التحجؼ الصخؽ وندب التمػث, والحػادث الرشاعية وغيخىا، واتف

الخجمات  جػػدةذ تعج إ ،مسيدة جػػدةف تقجـ خجمات صحية بأوالعامميغ فييا في  سدتذفػىال
عشرخ ىاـ لمغاية في مجاؿ إدارة السدتذفيات حيث تختبط باىع جانب مغ جػانب حياة  الرحيػة

و اىتسامشا سائخيغ ػداني ونػليػاإلنب ػاالنداف وىى صحتو ,لحلظ البج لشا اف نقف عشج ىحا السصم
 في مدتذفياتشا. الرحيػةالخجمات  جػػدةنحػ امكانيو إقامة ابعاد 

 

 في لمسخضى السشػميغ السقجمة الرحيـة ( بعشػان "الخجماتم2006) مشرػر دراسة -8
 إربج" بسجيشة الحكػميـة السدتذفيات

التي تقجميا السدتذفيات  الرحيػةالتعخؼ عمى الخجمات  إلىىجفت ىحه الجراسة   
لمسخضى السشػميغ في مجيشة اربج ومجػ رضاىع عشيا في مجاالت الصبيب, والخجمة  الحكػميػة

( مخيزا في 224الفشجقية والتسخيس والػضع االجتساعي والػاسصة، حيث شسمت عيشة الجراسة )
 السػخضىثالث مدتذفيات حكػمية في مجيشة اربج أضيخت نتائج الجراسة مدتػييغ لخضا 

كسا أضيخت اف الخضى عغ مجاؿ كادر التسخيس  ،السشػميغ احجاىسا مختفع واألخخ مشخفس
احتل السختبة األولى في مجاؿ الػضع االجتساعى  والػاسصة, فسجاؿ الصبيب  ثع مجاؿ 

كسا أضيخت فخوؽ دالة احرائيا بيغ مجاؿ الخجمات الفشجقية ومتغيخ الجخل  ،الخجمات الفشجقية 
ولع تطيخ فخوؽ دالة احرائيا بيغ  ،صبيب ومتغيخ الحالة االجتساعية مع الخضاومجاؿ ال

 الخضى والستغيخات السدتقمة األخخػ.
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 جشبية متعمقة بسػضػع البحثاألجراسات الثانيا:  3.2
بعشػان تحميل الفجػة بيغ "  )  (Farzad Khiavi, 2018،دراسة كيافي اخخون  -1

 "السـخضى نطـخالخجمة مغ وجيو  جـػدةالتػقعات وادراك 
الخجمة السقجمة مغ  جػػدةل السػخضىىجفت ىحه الجراسة لمحكع عمى التػقعات وادراؾ 

حيت استخجـ الباحث السشيج الػصفى التحميمى وقج بمغت عجد عيشة  ،السػخضى نطػخوجيو 
مخيس في العيادة الخارجية لجامعة أىفاز، حيث كانت أداة الجراسة عبارة عغ  (550)الجراسة 

 استبانة لجسع بيانات.
فيسا بخز  السػخضىوجػد داللو احرائيو بيغ التػقعات واالدراؾ لجػ  إلىأشارت الشتائج     

الخجمات السقجمة, كسا أشارت الشتائج بأف أصغخ فجػة بيغ االدراؾ والتػقعات ىي مكػف  جػػدة
 .(p=0,0001)الثقة

 
االتراالت والعالقات ذات " بعشػان et al, 2018) (Hustoft ،دراسة ىدتػفت وآخخون  -2

الشخويجية الستخررة: دراسة متعجدة  الرحيـةالخوابط في الفخق في السيشية في الخعاية 
 "السخاكد مغ التشديق العالئقي

ىجفت ىحه الجراسة لمتعخؼ عمى االتراالت والعالقات ذات الخوابط في الفخؽ في 
الشخويجية الستخررة: دراسة متعجدة السخاكد مغ التشديق  الرحيػةالسيشية في الخعاية 

( شبيب مغ ستة مدتذفيات وستة مدتذفيات الصب 236حيث بمغ عجد العيشية ) ،العالئقي
 ،الشفدي، وتكػنت أداة الجراسة مغ استبانة نخويجية مرسسة لجسع البيانات فيسا يتعمق بالتشديق

 ختمط والتحميل التبايشي ذو اتجاه واحج.حيث استخجـ الباحث التحميل االنحجارؼ الس
 to 2.7 (0.33) 4.5أف متػسط التشديق لمجرجة اإلجسالية بمغت مغ  إلىحيث أشارت الشتائج 

وجػد داللة إحرائية  مختفعة بيغ  التعاوف والتشديق  إلىكسا أشارت الشتائج  ، (0.50)
السختمفة، أيزا أشارت الشتائج لمسجسػعات الػضيفية الستذابية أكثخ مغ السجسػعات الػضيفية 

وجػد داللة أحرائية في اإلجخاءات العيادية السكتػبة ذات عالقة إحرائية مع درجات  إلى
 .  )P (05. >اإلحرائية السختفعة

أف حرة السػضفات في الفخيق كانت مختبصة بذكل كبيخ مع  إلىوكسا أشارت الشتائج 
 درحات العالقة والتػاصل.
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التشديق " بعشػان:  (Antonella  &  Thomas, 2017) ،وأنتػنيالدراسة ثػماس   -3
 ."بيغ الخعاية األولية والثانػية : دور الخسائل االلكتخونية السحفدات االقترادية

ىجفت ىحه الجراسة لمتعخؼ عمى دور الخسائل االلكتخونية والسحفدات االقترادية في 
استخجـ الباحث الػصف الشػعي، وكسا بمغت عيشة التشديق بيغ الخعاية األولية والثانػية، حيث 

( مػضف يعسمػف في الرحة، واستخجـ الباحث مقابالت مفتػحة كأداة لمجراسة 27الجراسة )
 ( في الشخويج.27وتست مقابمة مجسػعة مغ األفخاد البالغ عجدىع )

األولية اية ػػاف ىشاؾ تشديق إيجابي فعاؿ بيغ الخع إلىحيث أشارت نتائج الجراسة 
ابي في تخفيف حجة التػتخ بيغ ػت دور إيجػة لعبػػافد االقتراديػػة، حيث أف الحػػة الثانػيػايػوالخع

 .الرحيػةالسشطسات 
"دور التشديق بيغ  بعشػاف  (Fanya Dejesus, 2015)،دراسة ديجيدذ  -4

 الخجمات لمسخضى" جـػدةالسدتذفيات والسسخضيغ عمى 

 جػػدةالتعخؼ  عمى دور التشديق بيغ السدتذفيات والسسخضيغ عمى  إلىىجفت الجراسة 
مخكد  (43)( مسخض مػزعيغ عمى 1124)  الخجمات لمسخضى، حيث تكػنت عيشة الجراسة مغ

مدتدقيات لجسع بيانات تتعمق بإدراكيع حػؿ قػة عالقة التػاصل بيغ افخاد  (5)تسخيس داخل 
لخجمات السقجمة لمسخضى، حيث استخجـ الباحث  ا جػػدةالسدتذفيات والسسخضيغ فيسا يخز 

 السشيج الػصفي التحميمي وتكػنت أداة الجراسة مغ استبانة تست تعبئتيا مغ قبل السسخضيغ.

, كسا إشارة  الرحيػةكسا اشارت الشتائج بػجػد عالقة تشديق قػػ بيغ الفخيق في السخاكد      
لخجمات السقجمة لمسخضى، كسا اقتخحت الجراسة ا جػػدةالشتائج بػجػد داللة إحرائية في مدتػػ 

 الخجمات السقجمة لمسخضى. جػػدةلسا ليا اثخ قػػ عمى  الرحيػةتحديغ التشديق بيغ السخاكد 

 

"مسارسات التشديق فيسا يخز بعشػاف   (Baxfer  Marissa,2015)دراسة ماريدا   -5
 العشاية بالرحة بيغ األشباء في والية إلشػي األمخيكية"

مسارسات التشديق بيغ األشباء في والية الشػػ االمخيكية  إلىالتعخؼ  إلىىجفت الجراسة 
 (85)ووحجة تشديق خجمة التجخل فيسا يخز العشاية بالرحة، حيث تكػنت  عيشة الجراسة مغ 

مشدق يعسمػف في وحجة التجخل، حيث  استخجاـ الباحث السشيج الػصفي  (52)شبيب أشفاؿ  
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فقخة , وكسا استخجـ الباحث  (40)ت أداة الجراسة مغ استبانة تحتػػ عمى التحميمي . تكػن
 لمعيشة السدتقمة. test (t) اختبػار

حيث اشارت نتائج الجراسة باف أشباء األشفاؿ وتشديق وحجة التجخل يقػمػف بتشفيح          
في الػقت السشاسب, وكسا اشارت الشتائج  السػخضىمجسػعة مسارسات تتعمق بالتشديق مثل جمب 

نتائج التقييع(،  –بيغ السحسػعتيغ باف ىشاؾ مسارسات بحاجة لتعديد مثل تبادؿ السعمػمات 
أبحاث مدتقبميو في  إلىمجسػعة مغ التزسيشات مثل الحاجة  إلىحيث أشارت أيزا الشتائج 

 السجاالت تتعمق بالتجريب.

 
أىسية التشديق " بعشػان  (Hartgerink, et al, 2014) وآخخون، دراسة ىارتجيخنظ  -6

 ."لمسخضى الكبار في الدغ في السدتذفيات الرحيـةالستبادل لجمج الخجمات 
 الرحيػةىجفت ىحه الجراسة لمكذف عغ أىسية التشديق الستبادؿ لجمج الخجمات 

لمسخضى الكبار في الدغ في السدتذفيات، حيث استخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي 
، حيث استخجـ سدتذفػى( مػضف في ال192لسالئسة اىجاؼ الجراسة حيث بمغت عيشة الجراسة )

الباحث االستبانة لإلجابة عغ أسئمة الجراسة، كسا واستخجـ الباحث األسمػب اإلحرائي التحميل 
 االنحجارؼ.

مختبط بجمج الخجمة السقجمة  اإيجابي متبادال اكذفت نتائج الجراسة بأف ىشاؾ تشديق
شارات الشتائج باف ىشاؾ تشديق متبادؿ بيغ السحتخفيغ بشدبة مشخفزة، بيشسا ألمسخضى حيث 

 اشارت الشتائج باف ىشاؾ تشديق متبادؿ مختفع بيغ السسخضيغ.
 
التشديق بالعشاية بالرحة " بعشػان (Mason, et al, 2013)، دراسة ماسػن وآخخون   -7
  "االفخاد مع ضخوف تقجمية محدشة ىلج

االفخاد ذوؼ الطخوؼ التقجمية  ػمعخفة كيفية التشديق لج إلىىجفت ىحه الجراسة 
السحدشة، حيث استخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي لسالئسة اىجاؼ الجراسة، كسا واستخجـ 

مػزعيغ  األشباء ، وأيزا استخجـ الباحث مجسػعة مغالسػخضىالباحث السقابمة والسالحطة مع 
اء حيث بمغت عجد ( مغ األشب17( شخز مقجمي الخعاية و )25( مخيس )56) عمى التالي

لجػ  الرحيػة( مقابمة، حيث اشارت الشتائج اف ىشاؾ تشديق ضعيف لمعشاية 199السقابالت )
 لجػ االفخاد. الرحيػةغ تحديغ التشديق في الخعاية ػا مػػػذجػث نسػػاحػجـ البػػحيث ق السػخضى
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"شخق التعاون االحتخافي والتعميع  بعشػاف (Kaija, et al, 2012) وآخخون  دراسة كايجا -8
  "مشجاشبف مدتذفـىوالصػارئ في  اإلسعاففي دائخة 

 اإلسعاؼالتعخؼ عمى شخؽ التعاوف االحتخافى والتعميع في دائخة  إلىىجفت ىحه الجراسة 
بفمشجا. حيث استخجـ الباحث السشيج العمسي الجقيق وىػ السشيج  مدتذفػىوالصػارغ في 

, حيث  سدتذفػىالأو بسعايذة السجتسع مػضػع البحث كالقخية او الرف,  األنثخوبػلػجي وذلظ
اشخشة سسعية, مقابالت, مع االفخاد  -تع جسع البيانات مغ مرادر مثل السالحطة

وجػد تعاوف احتخافى بيغ العامميغ مغ خالؿ مسارسات  إلىالشتائج  توالسجسػعات, حيث اشار 
 السػخضىيط التبادلي في وحجة العشاية بصوالصػارغ عمى سبيل السثاؿ: التخ اإلسعاؼالعسل ب

واالىتساـ بيع، ومع ذلظ التعاوف والتعمع يػاجو تحجيات في ىحه السػاقف, كسا اشارت الشتائج باف 
تصػيخ اكثخ بذكل  إلىمسارسات التعاوف ىػ األكثخ شيػعا إال اف التشديق بيغ السيشييغ يحتاج 

 يد التعمع والسذاركة بيغ السػضفيغ. تعاونى لتعد 

 

التشديق بيغ القصاعات األىمية إلغاثة " بعشػان (Isabella, 2012),ايدابيال،  دراسة  -9
 "السشكػبيغ وقت الكػارث 

الجراسة لتػضيح دور التشديق في اإلغاثة، ويعج تشديق الشذاط التشطيسي في  تىجف
مختمف القصاعات أمخا حاسسا في إدارة الكػارث، حيث استخجـ الباحث السشيج الػصفي 

 التحميمي.

تتعمق بسػضػع البحث، وقج التي وكانت أداة الجراسة عبارة عغ استبانة لجسع البيانات 
( فخد مغ عساؿ اإلغاثة مسغ عسمػا في إغاثة 291ل استجابة)عسمت الجراسة عمى تحمي

 .ـ2010السشكػبيغ إثشاء زلداؿ ىايتي بعاـ 

الشتائج أف الحػافد السذتخكة والجرجة العالية مغ السداواة بيغ مشطسات السعػنة   وبيشت
 إلىإيجابيا عمى تشديق الذبكة والتعاوف السذتخؾ في اإلغاثة، وتذيخ ىحه الشتائج  اليا تأثيخ 

خة وغيخ الخبحية مغ السذاركة في عسميات التشديق في ػػات الرغيػػأف تتسكغ السشطس إلىة ػالحاج
 الذبكة السػحجة.
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بعاد ألسدتػيات تصبيق  السـخضىبعشػان "ادراك  ، (Quader, 209) ،كػادر دراسة -10
 الخجمات السقجمة في العيادات الخارجية" جـػدة

الخجمات  جػػدةبعاد ألسدتػيات تصبيق  السػخضىدراؾ إالتعخؼ عمى  إلىىجفت ىحه الجراسة 
لسدتػيات تصبيق  السػخضىارتفاع تقييع  إلىالسقجمة في العيادات الخارجية. وتػصمت الجراسة 

مػضػع تصبيق الجراسة  لجييع عشيا. وتشاولتالخجمة فييا, وارتفاع معجالت الخضا  جػػدةبعاد أ
, وأقخت كميا عمى أىسية تصبيقيا واالىتساـ بيا بغخض تقجيع افزل الرحيػةالخجمة  جػػدةابعاد 

لمسخضى تحقيق اعمى معجالت الخضا لجييع. وتحاوؿ ىحه الجراسة التعخؼ  الرحيػةالخجمات 
 في الدػداف. الحكػميػةقيا في السدتذفيات وااللتداـ بتصبي الرحيػةعمى مجػ تػفخ ابعاد الخجمة 

 
 التعقيب عمى الجراسات الدابقة 3.3

 أوجو التذابو بيغ الجراسة الحالية والجراسات الدابقة

 اإلسعاؼفاعمية التشديق اإلدارؼ بيغ دائخة  إلىالتعخؼ  إلىىجفت الجراسة الحالية 
الخجمة  جػػدةوأثخه عمى  الحكػميػةاألحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات  اليػالؿوالصػارغ في جسعية 

السقجمة لمسخضى بقصاع غدة، حيث تذابيت الجراسة الحالية مع العجيج مغ الجراسات مغ حيث 
الجراسة  معاليجؼ والعيشة واألداة والسشيج السدتخجـ والشتائج، وىشاؾ العجيج مغ الجراسات تتذابو 

و دراسة ماريدا  ،Hartgerink et al, 2014)الحالية ومغ بيشيا دراسة ىارتجيخنظ )
(Marissa, 2015) ىػ التشديق بيغ مختمف القصاعات  الجراستيغ حيث كاف اليجؼ لكال

وقج  .رحية واالرتقاء بالسدتػػ الرحي لمسخضىالالخجمات   جػػدةمغ أجل تحديغ  الرحيػة
السقجمة  الرحيػةالخجمات  جػػدةىسية أل ( (Dejesus, 2015دراسة ديجيدذ تصخقت

السشيج الػصفي التحميمي، وكحلظ استخجـ  في الجراسة الحالية وقج استخجـ الباحث .لمسخضى
ىشاؾ العجيج مغ الجراسات استخجمت السشيج الػصفي التحميمي و  .(152الباحث عيشة قػاميا )

في ىحه  ثاستخجـ الباح كسا .(ـ2018دراسة الجبيخ)و  (،ـ2017دراسة الدبيعي )مشيا دراسة 
( فقخة 39نتائج البحث حيث تكػنت االستبانة مغ ) إلىاالستبانة مغ أجل الػصػؿ  الجراسة

الخجمات  جػػدةالتشديق و  شبيعػةعمى ثالثة مجاالت وىي كالتالي: مدتػػ التشديق،  ةمػزع
تحقيق أىجاؼ البحث  إلىىشاؾ دراسات استخجمت االستبانة مغ أجل الػصػؿ و  ،الرحيػة

ودراسة دراسة  (Marissa, 2015)( ودراسة دراسة ماريدا ـ2012سة ذياب صالح )ومشيا درا
(Isabella, 2012 حيث استخجـ كل مشيسا ،)ستبانة لتحقيق أىجاؼ البحث والػصػؿ اال

 لمشتائج. 
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ف مدتػػ التشديق بمغ الجراسة الحالية إلى أت يسا يتعمق بشتائج البحث فقج تػصمف
%( وتعج ىحه الشدبة متػسصة، ومغ بيغ الجراسات 58.83ندبي )الجرجة الكمية عمى وزف ب

 (Kaija, et al, 2012)دراسة كايجا وآخخوف  الحالية الدابقة التي تتذابو مع نتيجة البحث
تػصل إلييا درجة كمية متػسصة مسا يجعع الشتيجة التي  إلىحيث تػصمت كمتا الجراستيغ 

بحاجة لسديج مغ التعديد في العسػـ أف التشديق في دراستو الحالية، وىحا يجؿ عمى  حثاالب
 السقجمة لمسخضى. الرحيػةالخجمات  جػػدةوالتشذيط مسا يشعكذ إيجابا  عمى 

 

 أوجو االختالف بيغ الجراسة الحالية والجراسات الدابقة 3.4
والصػارغ في  اإلسعاؼفاعمية التشديق اإلدارؼ بيغ دائخة  إلىالتعخؼ  إلىىجفت الجراسة الحالية 

الخجمة السقجمة  جػػدةوأثخه عمى  الحكػميػةاألحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات  اليػالؿجسعية 
لمسخضى بقصاع غدة، حيث تذابيت الجراسة الحالية مع العجيج مغ الجراسات مغ حيث العيشة 

 غلحالية مواألداة والسشيج السدتخجـ والشتائج، وىشاؾ العجيج مغ الجراسات تختمف مع الجراسة ا
التي تكػنت عيشة دراستيا  (Marissa, 2015)بيغ الجراسات دراسة ماريدا  غحيث العيشة وم

تختمف عغ الجراسة  وبيحا( مشدق يعسمػف في وحجة التجخل، 52) شبيب أشفاؿ (82)مغ 
تكػنت عيشة الجراسة أكبخ حيث فيي الحالية مغ حيث صغخ العيشة، أما عيشة الجراسة الحالية 

حيث (Antonella  &  Thomas, 2017) كحلظ دراسة ثػماس وأنتػنيال  .( فخد152مغ )
( مػضف يعسمػف في الرحة، وىحه الجراسة تختمف مع الجراسة الحالية 27بمغت عيشة  الجراسة )

  لرغخ حجسيا.

أما بخرػص أداة الجراسة، فقج استخجـ الباحث االستبانة كأداة لمجراسة ومشاسبتيا لتحقيق أىجاؼ 
الجراسة، والجراسة الحالية تختمف مع عجد مغ الجراسات الدابقة التي استخجمت أدوات مغايخة 

 فقج (Antonella  &  Thomas, 2017)ألداة االستبانة ومشيا دراسة ثػماس وأنتػنيال 
( مػضف يعسمػف في الرحة، و كسا استخجـ الباحث مقابالت 27استخجـ الباحث مقابالت مع )

 Kaija, et)وكحلظ دراسة كايجا وآخخوف  .مفتػحة كأداة لمجراسة لسشاسبتيا لتحقيق نتائج الجراسة
al, 2012) .التي استخجمت السالحطة لتحقيق أىجاؼ الجراسة 

فقج استخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي لتحقيق أىجاؼ  ،الحالية أما مشيج الجراسة       
 ,Kaija)الجراسة، فقج اختمفت الجراسة الحالية مع الجراسات الدابقة ومشيا دراسة كايجا وآخخوف 
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et al, 2012)  والتي استخجمت السشيج االنثخوبػلػجي، وذلظ بسعايذة السجتسع مػضػع البحث
 يث تع جسع البيانات مغ مرادر مثل السالحطة., ح سدتذفػىكالقخية او الرف, ال

 ما تسيدت بو الجراسة الحالية عغ الجراسات الدابقة  3.5

فاعمية التشديق  إلىالتعخؼ  إلىكػنيا ىجفت  في تسيدت الجراسة الحالية عغ الجراسات الدابقة
ت األحسخ الفمدصيشي والسدتذفيا اليػالؿوالصػارغ في جسعية  اإلسعاؼاإلدارؼ بيغ دائخة 

الحالية تشاولت الجراسة  فقج .الخجمة السقجمة لمسخضى بقصاع غدة جػػدةوأثخه عمى  الحكػميػة
األحسخ الفمدصيشي و الثانية وزارة الرحة  اليػالؿالتشديق السيجاني بيغ مؤسدتيغ أوليسا جسعية 

 الرحيػةالخجمات  جػػدةلسا فيو مرمحة لتحديغ  اضخوري االفمدصيشية، ويعج التشديق بيشيسا أمخ 
و استخجـ الباحث عشية دراسة أكبخ حجسا مغ بقية الجراسات  .السقجمة لمسخضى في قصاع غدة

أيزا الجراسة الحالية ( فخد مغ السؤسدتيغ، وتسيدت 152الدابقة وتكػنت عيشة الجراسة مغ )
سعاؼ مسا يقجـ أعغ الجراسات الدابقة في تشػع أفخاد العيشة بيغ رئيذ قدع، مسخضيغ وضباط 

الحالية عغ بقية الجراسات الدابقة في كػنيا وصفت  ةكسا تسيدت الجراس .ت أكثخ شسػليةبيانا
أضيخت الشتائج أف  فقج .الطاىخة كسا ىي  مغ خالؿ الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة الحالية

 ميػةالحكػ األحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات  اليػالؿوالصػارغ بجسعية  اإلسعاؼالتشديق بيغ دائخة 
كسا  %(58.83)التابعة لػزارة الرحة الفمدصيشية درجة كمية متػسصة في التشديق و بمغت 

وىحا يتصمب آلية لتعديد التشديق  سيتع عخضو في الشتائج التي تػصل الييا الباحث الحقا،
أما  .السقجمة لمسخضى بقصاع غدة الرحيػةالخجمات  جػػدةبيشيسا مسا يشعكذ إيجابا  عمى 

الجراسات الدابقة فقج تشاولت التشديق بيغ السدتذفيات في نفذ الػزارة وبيغ األشباء بشفذ 
التي تشاولت التشديق بيغ األشباء في  (Marissa, 2015)كسا في دراسة ماريدا  سدتذفػىال

االمخيكية ووحجة تشديق خجمة التجخل فيسا يخز العشاية بالرحة، كحلظ تشاولت  ؼ"الشػ "والية 
التشديق بيغ الخعاية األولية   (Antonella  &  Thomas, 2017)راسة ثػماس وأنتػنيال د

السحفدات االقترادية لمتعخؼ في التشديق بيغ الخعاية و والثانػية و دور الخسائل االلكتخونية 
 .األولية والثانػية
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 الخابعالفرل 

 السشيج وإجخاءات الجراسة 

في تشفيػح الجراسػة،  ثيتشػاوؿ ىحا الفرػل وصفػا  مفرػال  لإلجػخاءات التي اتبعيا الباح
ومغ ذلظ تعخيػف مشيػج الجراسة، ووصػف مجتسػع الجراسػة، وتحػجيج عيشػة الجراسة، وإعجاد أداة 
الجراسػة، والتأكج مغ صجقيػا وثباتيػا، وبياف إجخاءات الجراسػة، واألسالػيب اإلحرائيػة التي 

  .استخجمػت في معالجػة الشتائج، وفيسا يمي وصػف ليحه اإلجخاءات

 مشيـج الجراسة: 4.1

مغ أجػل تحقيػق أىجاؼ الجراسػة قاـ الباحث باستخػجاـ السشيج الػصفي بسجػالو التحميمػي   
فاعمية التشديق اإلداري بيغ دائخة حاوؿ مغ خػاللو وصف الطاىخة مػضػع الجراسة )يالػحؼ 
وأثخه عمى  الحكػميـةاألحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات  اليـاللوالصػارئ في جسعية  اإلسعاف
( وتحميل بياناتيا وبيػاف العالقػة بيغ السقجمة لمسخضى بقصاع غدة الرحيـةالخجمات  جـػدة

مكػناتيا واآلراء التي تصػخح حػليا والعسميػات التي تتزسشيػا واآلثار التي تحجثػيا, وىػ أحج 
حػجدة وترػيخىا كسيا  عغ أشكػاؿ التحميل والتفديخ العمسي السشطػع لػصػف ضاىػخة أو مذكمػة م

شخيق جسػع بيانػات ومعػمػمات مقششة عغ الطاىػخة أو السذكمػة وترشيفيػا وتحميميػا وإخزاعيا 
 لمجراسات الجقيقػة. 

 مرـادر الجراسـة: 4.2

 اعتسجت الجراسػة عمي نػعيغ أساسػييغ مغ البيانات:

بالبحػػث في الجػانب السيػجاني بتػزيػع استبيانػات لجراسة بعس  وذلظالبيانـات األوليـة:  -1
مفخدات الجراسة وحرخ وتجسيػع السعمػمػات الالزمة في مػضػع الجراسػػة, ومغ ثع تفخيغيػا 

ات اإلحرائية السشاسبػة بيػجؼ ختبػار اإلحرػائي واستخجاـ اال SPSSوتحميميػا باستخجاـ بخنامػج 
 ػة ومؤشػخات تجعع مػضػع الجراسػة.الػصػػؿ لػجالالت ذات قيس

بسخاجعػة الكتب والجوريػػات والسشذػػرات الخاصػة أو  ثلقج قاـ الباحالبيانات الثـانػيـة: -2
 اإلسعافبفاعمية التشديق اإلداري بيغ دائخة الستعمقة بالسػضػع قيج الجراسة, والتي تتعمق 
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 جـػدةوأثخه عمى  الحكػميـةاألحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات  اليـاللوالصػارئ في جسعية 
بيجؼ إثخاء مػضػػع الجراسػة بذكػل عمسػي,  السقجمة لمسخضى بقصاع غدة الرحيـةالخجمات 

األسذ والصخؽ العمسية الدميسة في كتابة الجراسات, وكحلظ أخح  ىوذلظ مغ أجل التعخؼ عم
 ػػج الجراسػة.ترػر عػغ آخػخ السدتجػجات التي حػجثت بع

 مجتسـع الجراسـة:  4.3

األقداـ, مسخضيغ،  رؤسػاء( مػضف مػزعيغ عمى 197تكػف مجتسع الجراسة مغ ) 
 مدتذفػى, في قصاع غدة )السدتذفيات السدتيجفة بسحافطة غدة وشساؿ غدة )اإلسعاؼضباط 

األحسخ  اليػالؿالذفاء واالنجونيدي( ومخكد إسعاؼ جباليا و إسعاؼ غدة التابع لجسعية 
 الفمدصيشي. 

 عيشـة الجراسـة: 4.4

 ىحا وقج تألفت عيشػة الجراسة مغ عيشتيغ ىسا:       
الذفاء واالنجونيدي  مدتذفػىالعامميغ في ( مػضفا  مغ 30تع اختيار )عيشـة استصالعيـة:  .1

بالصخيقة العذػائية البديصة، وذلظ لمتأكػج مغ صالحيػة أدوات الػجراسػة ومغ ثع استخجاميػا 
 دػاب الرػجؽ والثبػات لسقيػاس الجراسة.لح

بسدتذفيات العامميغ ( مػضفا  مغ 167تع تػزيع االستبػانة عمى )عيشـة الجراسة الكمية:  .2
األحسخ  اليػالؿ)الذفاء واالنجونيدي( ومخكد إسعاؼ جباليا و إسعاؼ غدة التابع لجسعية 

( استبانة صالحة لمتحميل االحرائي، والجػجاوؿ التالية 152الفمدصيشي واستخد الباحث )
 تػضح تػزيع أفخاد عيشػة الجراسة : 

 يػضح تػزيع أفخاد عيشـة الجراسة حدـب السدسى الػضيفي (4.1جـجول )

 الشدبة السئػية العجد 

 17.8 27 رئيذ قدع

 44.1 67 مسخض

 38.2 58 ضابط اسعاف

 100 152 السجسـػع
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 يػضح تػزيع أفخاد عيشـة الجراسة حدب سشػات الخجمة ( 4.2جـجول )
 الشدبة السئػية العجد 
 33.6 51 سشػات 5أقل مغ 
 25.0 38 سشػات 10-6مغ 
 20.4 31 سشة 15-11مغ 

 21.1 32 سشة 16اكثخ مغ 
 100.0 152 السجسـػع

 عيشـة الجراسة حدـب الجرجة العمسيةيػضح تػزيع أفخاد  ( 4.3جـجول )
 الشدبة السئػية العجد 
 51.3 78 دبمػم
 44.7 68 بكالػريػس
 3.9 6 ماجدتيخ
 100.0 152 السجـسػع

 يػضح تػزيع أفخاد عيشـة الجراسة حدب مكان العسل ( 4.4جـجول )
 الشدبة السئػية العجد 
 38.2 58 األحسخ اليـاللجسعية 

 21.7 33 االنجونيدي مدتذفـى

 40.1 61 الذفاء مدتذفـى

 100.0 152 السجسـػع

 أدوات الجراسة : 4.5
 :التالية األدوات باستخجاـ قاـ الباحث  الحالية الجراسة أىجاؼ  لتحقيق

 مقياس التشديق اإلدارؼ                            -1

                            الرحيػةالخجمات  جػػدةمقياس  -2

 مقياس التشديق اإلداري أواًل : 

قاـ الباحػث باالشػالع عمػى األدب التخبػؼ والجراسات الدابقة والسقاييذ الستعمقة          
بالسػضػع، والتي تع استخجاميػا لقياس التشديق اإلدارؼ، حيث استفػاد الباحػث مشيا في إعجاد 

عيشة الجراسة الحاليػة، مغ خالؿ إعجاد الرػرة  شبيعػةالسقياس ليتشاسب مع البيئة الفمدصيشية و 
األولية لألداة وعخضيا عمى مجسػعة مغ السحكسيغ مغ أساتحة الجامعات لتحكيسيا وألخح 

 آرائيع في فقخات السقياس.
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 وصف المقياس:

بجائخة لجػ السػضفيغ العامميغ  التشديق اإلدارؼ التعخؼ عمى  إلىييجؼ السقياس 
تزسغ السقياس في صػرتو قج االحسخ الفمدصيشي، و اليالؿ جسعية في   االسعاؼ والصػارغ 

التشديق، ومدتػػ التشديق(، وكل  شبيعػة( فقخة، ويحتػػ السقياس عمى بعجيغ وىي )21األولية )
, وأماـ كل عبارة خسذ إجابات تبجأ اإلجابة األولي بالتشديق اإلدارؼ تختبط عبارة في السقياس 

والثالثة متػسصة والخابعة قميمة والخامدة قميمة ججا , ويزع السبحػث كبيخة ججا  والثانية كبيخة،  
( أماـ العبارة التي تتفق وتعبخ عغ مػافقتو والعبارات كميا صحيحة وبيا تجرج يبجأ مغ xإشارة )

تع اإلجابة عمي واحجة مغ الخيارات التي تيج والتالـز ليحه اإلجابة. و الشفي السصمق ويشتيي بالتأك
 أماـ العبارة.

 

 ترحيح السقياس:
وتقع اإلجابة عمى درجة،  (105) درجة وحتى (21) تتخاوح درجات ىحا السقياس مغ

لكل السقياس في خسدة مدتػيات )كبيخة ججا ، كبيخة، متػسصة، قميمة، قميمة ججا ( وتتخاوح الجرجة 
: 4: كبيخة ججا ،5ة واحجة(، بسعشى إذا كانت اإلجابة )ػة درجات، ودرجػعبارة ما بيغ )خسد

 ( يػضع أبعاد و شخيقة الترحيح5قميمة ججا (، والججوؿ رقع ) :1قميمة،  :2متػسصة،  :3كبيخة، 
 
 أبعاد مقياس التشديق االداري وشخيقة الترحيح (4.5ججول ) 

 
 معامالت الرجق لسقياس التشديق اإلداري  4.6

 قاـ الباحث  بتقشيغ فقػػخات السقياس وذلظ لمتأكج مغ صجقيا كالتالي:
 أواًل: صجق السحكسيغ:

تع عخض السقياس في صػرتو األوليػة عمػى مجسػعػػة مػغ أساتػحة جامعػييغ مغ  
الستخررػيغ مسغ يعػسمػف في الجامعػػػات الفمدصيشيػة فػي محافطػات غدة، حيث قامػػا بإبػجاء 

 عجد الفقخات األبعاد م
 شخيقة الترحيح

 اـالجرجة العمي اـالجرجة الجني
 50 10 10 التشديق شبيعـة 1
 55 11 11 مدتػى التشديق 2

 105 21 21 ةـة الكميـالجرج 
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كل بعج مغ  إلىآرائيػع ومالحطاتيػع حػػؿ مشاسبػة فقػػػخات السقياس، ومجػ انتسػاء الفقػػخات 
 ياس، وكحلظ وضػح صياغاتو المغػية.أبعاد السق

 ثانيًا: صجق االتداق الجاخمي:
ػ التحقػق مغ صػجؽ االتدػاؽ الجاخمي لالستبانة بتصبيق السقياس عمى عيشػة جخ 

، وتع حداب معامل ارتباط بيخسػػف بيغ درجات كل بعج مغ مػضفا  ( 30استصالعية مكػنة مغ )
الكمية لمسقياس وكحلظ تع حدػاب معامل ارتباط بيخسػف بيغ كل فقػػخة مغ  الجرجػةأبعاد السقياس و 

الكمية لمبعج الحؼ تشتسػي إليػو وذلػظ باستخػجاـ الػبخنامػج اإلحرػائي  الجرجػةفقػػخات السقياس و 
(SPSS. ) 

 مع الجرجة الكمية لمسقياس مقياس التشديق اإلداري ( معامل ارتباط كل فقخة مغ فقخات   4.6الججول ) 
 معامل االرتباط م البعج معامل االرتباط م البعج

شبيعـة
 

التشديق
 

1 **0.827 
مدتػى التشديق
 

1 **0.795 
2 **0.806 2 **0.887 
3 **0.549 3 **0.819 
4 **0.649 4 **0.887 
5 **0.523 5 **0.699 
6 **0.707 6 **0.867 
7 **0.760 7 **0.762 
8 **0.729 8 **0.840 
9 **0.612 9 **0.703 
10 *0.457 10 **0.777 

 

11 **0.847 
 0.463( = 0.01ػػ داللة )ػ( وعشج مدت28خية )ػجولية عشج درجة حػ**ر الج

   0.361( = 0.05ة )ػ( وعشج مدتػػ دالل28ة )ػة حخيػة عشج درجػ*ر الججولي
أف معامالت االرتباط بيغ الفقخات والسجسػع الكمي لمسقياس (   4.6) يتزح مغ الججوؿ       

ولمتحقق مغ الرجؽ البشائي لألبعاد قاـ الباحث   ،(0.05،  0.01دالة عشج مدتػػ داللة )
بحداب معامػػالت االرتبػاط بيغ درجة كل بعج مغ أبعاد السقياس واألبعاد األخخػ وكحلظ كل بعج 

 ( يػضح ذلظ.4.7ػجوؿ )الكمية لمسقياس والج الجرجػةب
واألبعاد األخخى وكحلظ  مقياس التشديق اإلداري مرفػفة معامــالت ارتباط كل بعج مغ أبعاد  (4.7الجـجول )

 الكمية لمسقياس الجرجـةكل بعج ب
 العادات الدمػكية تػكيج الحات الكمية الجرجـة البعج
  0 0.924** التشديق شبيعـة

 0 0.800** 0.969** مدتػى التشديق
 0.463( = 0.01( وعشج مدػتػػ داللة )28ة عشج درجة حخيػة )ػ**ر الجػجولي

 0.361( = 0.05( وعشج مدػتػػ داللة )28ػجولية عشج درجة حخيػة )ػ*ر الج
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الكمية لمسقياس  الجرجػةبعزيػا البعػس وببأف جسيع األبعػػاد تختبػط (4.7)يتزح مغ الجػجوؿ 
( وىػحا يؤكػج أف السقياس 0.01و 0.05ارتباشػا  ذو داللػة إحرائيػة عشػج مدػتػػػ داللػة )

 يتستػع بػجرجة عاليػة مغ الثبػات واالتدػاؽ الجاخمي.
 : لسقياس التشديق اإلداري ثبات  4.7

ػة ػالعيشػخاد ػأجخػ الباحث خصػات التأكج مغ ثبػات السقياس وذلظ بعػج تصبيقيا عمى أف
 ة بصػخيقتيغ وىسا التجػػػدئة الشرفيػػػة ومعامػػل ألفػا كػخونبػاخ. ػاالستصالعي

تع استخػجاـ درجات العيشػة االستصالعيػة لحدػاب ثبػات  شـخيقة التجدئة الشرفيـة: -1
السقياس بصخيقػة التجػدئػة الشرفيػػة حيث احتدبت درجة الشرػف األوؿ لكل بعج مغ أبعاد 

لظ درجة الشرػف الثػاني مغ الجرجػات وذلظ بحدػاب معامػل االرتبػػاط بيغ الشرفيغ السقياس وكح
 (Spearman-Brown Coefficient)ثع جخػ تعجيل الصػػؿ باستخجاـ معادلػػة سبيخمػاف بػخاوف 

 ( يػضح ذلظ: 4.8والجػجوؿ ) 
وكحلظ  التشديق اإلداري  مقياسيػضح معامــالت االرتبـاط بيغ نرفي كل بعج مغ أبعاد  ( 4.8الجـجول )

 لمسقياس ككل

عجد  البعج
 الفقــخات

االرتبـاط قبـل 
 معامل الثبات بـعج التعجيل التعجيـل

 0.846 0.732 10 التشديق شبيعـة
 0.883 0.876 11* مدتػى التشديق

 0.891 0.878 21* الجرجة الكمية
 الف الشرػفيغ غػيخ متػداوييغ      *تع استخجاـ معادلة جتػساف

( وىحا يجؿ عمى أف 0.891أف معامػل الثبػات الكػمي لالستبانػة )  ( 4.8)يتزح مغ الجػجوؿ 
 تصبيقيا عمى عيشػة الجراسة. إلىاالستبػانة تتستع بجرجة عالية  مغ الثبػات تصػسئغ الباحث 

استخجـ الباحث شخيقة أخخػ مغ شػخؽ حداب الثبػػات وىي  شخيقة ألفا كخونباخ: -2
شخيقػة ألفػا كخونبػاخ، وذلظ إليجاد معامل ثبات السقياس، حيث تع تصبيق السقياس عمي العيشػة 
االستصالعيػة، حيث حرل عمػى قيسػة معامل ألفا لكل بعج مغ أبعاد السقياس وكحلظ لمسقياس 

 ( يػضح ذلظ: 9ككل والجػجوؿ )
وكحلظ لمسقياس  مقياس التشديق اإلداري يػضح معامــالت ألفا كخونباخ لكل بعج مغ أبعاد  ( 4.9ول )الجـج

 ككل
 معامل ألفا كخونباخ عجد الفقــخات البعج
 0.854 10 التشديق شبيعـة

 0.945 11 مدتػى التشديق
 0.948 21 الجرجة الكمية

( وىحا يجؿ عمى أف 0.948أف معامل الثبات الكمي لالستبانة )  ( 4.9)يتزح مغ الجػجوؿ 
 ة.ػة الجراسػا عمى عيشػػتصبيقي إلىالسقياس تتستػع بجرجػة عاليػػة مغ الثبػات تصسئغ الباحث 
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 الرحيـةالخجمات  جـػدةثانيًا : مقياس 

قاـ الباحػث باالشػالع عمػى األدب التخبػؼ والجراسات الدابقة والسقاييذ الستعمقة          
، حيث استفػاد الباحػث مشيا في الرحيػةالخجمات  جػػدةبالسػضػع، والتي تع استخجاميػا لقياس 

عيشة الجراسة الحاليػة، مغ خالؿ إعجاد  شبيعػةإعجاد السقياس ليتشاسب مع البيئة الفمدصيشية و 
ػرة األولية لألداة وعخضيا عمى مجسػعة مغ السحكسيغ مغ أساتحة الجامعات لتحكيسيا الر

 .(2وممحق رقع  1)ممحق رقع  وألخح آرائيع في فقخات السقياس

 (3)ممحق رقع  وصف السقياس:

السقجمة لمسخضى   الرحيػةالخجمات  جػػدةالتعخؼ عمى مدتػػ  إلىييجؼ السقياس 
، والسدتتذفيات الحكػميو حسخ الفمدصيشياال اليػالؿفى  باإلسعاؼ العامميغمغ وجو نطخ 

الخجمات  جػػدةب( فقخة، وكل عبارة في السقياس تختبط 18وتزسغ السقياس في صػرتو األولية )
, وأماـ كل عبارة خسدة إجابات تبجأ اإلجابة األولي كبيخة ججا  والثانية كبيخة،  والثالثة الرحيػة

( أماـ العبارة التي تتفق xيمة والخامدة قميمة ججا , ويزع السبحػث إشارة )متػسصة والخابعة قم
وتعبخ عغ مػافقتو والعبارات كميا صحيحة وبيا تجرج يبجأ مغ الشفي السصمق ويشتيي بالتأكيج 

 واحجة مغ الخيارات التي أماـ العبارة. ىوالتالـز ليحه اإلجابة. ويتع اإلجابة عم

 ترحيح السقياس:

وتقع اإلجابة عمى درجة،  (90)درجة وحتى (18) درجات ىحا السقياس مغتتخاوح 
جرجة لكل ػالسقياس في خسدة مدتػيات )كبيخة ججا ، كبيخة، متػسصة، قميمة، قميمة ججا ( وتتخاوح ال

: 4: كبيخة ججا ،5جة(، بسعشى إذا كانت اإلجابة )ػة واحػػات، ودرجػػة درجػػارة ما بيغ )خسدػعب
 قميمة ججا (،  :1قميمة،  :2متػسصة،  :3كبيخة، 

 الرحيـةالخجمات  جـػدةمعامالت الرجق لسقياس  4.8

 قاـ الباحث  بتقشيغ فقػػخات السقياس وذلظ لمتأكج مغ صجقيا كالتالي:
 أواًل: صجق السحكسيغ:

تع عخض السقياس في صػرتو األوليػة عمػى مجسػعػػة مػغ أساتػحة جامعػييغ مغ  
الستخررػيغ مسغ يعػسمػف في الجامعػػػات الفمدصيشيػة فػي محافطػات غدة، حيث قامػػا بإبػجاء 
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كل بعج مغ  إلىآرائيػع ومالحطاتيػع حػػؿ مشاسبػة فقػػػخات السقياس، ومجػ انتسػاء الفقػػخات 
 .(2)ممحق رقع  ياس، وكحلظ وضػح صياغاتو المغػيةأبعاد السق

 ثانيًا: صجق االتداق الجاخمي:
جخػ التحقػق مغ صػجؽ االتدػاؽ الجاخمي لالستبانة بتصبيق السقياس عمى عيشػة  

، وتع حداب معامل ارتباط بيخسػػف بيغ كل فقػػخة مغ مػضفا  ( 30استصالعية مكػنة مغ )
ية لمسقياس الحؼ تشتسػي إليػو وذلػظ باستخػجاـ الػبخنامػج الكم الجرجػةفقػػخات السقياس و 

 ( .SPSSاإلحرػائي )
مع الجرجة الكمية  الرحيـةالخجمات  جـػدةمقياس معامل ارتباط كل فقخة مغ فقخات  (4.10الججول ) 

 لمسقياس
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 **0.788 10 **0.781 

2 **0.676 11 **0.893 

3 **0.748 12 **0.761 

4 **0.691 13 **0.760 

5 **0.534 14 **0.881 

6 **0.820 15 **0.771 

7 **0.772 16 **0.711 

8 **0.773 17 **0.853 

9 **0.781 18 **0.811 

 0.463( = 0.01( وعشج مدتػػ داللة )28**ر الججولية عشج درجة حخية )

   0.361( = 0.05( وعشج مدتػػ داللة )28*ر الججولية عشج درجة حخية )

أف معامالت االرتباط بيغ الفقخات والسجسػع الكمي لمسقياس (4.10) يتزح مغ الججوؿ       
 .( 0.01دالة عشج مدتػػ داللة )
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 : الرحيـةالخجمات  جـػدةلسقياس ثبات  4.9

أجخػ الباحث خصػات التأكج مغ ثبػات السقياس وذلظ بعػج تصبيقيا عمى أفػخاد العيشػة 
 االستصالعية بصػخيقتيغ وىسا التجػػػدئة الشرفيػػػة ومعامػػل ألفػا كػخونبػاخ. 

تع استخػجاـ درجات العيشػة االستصالعيػة لحدػاب ثبػات السقياس  شـخيقة التجدئة الشرفيـة: -1
ة الشرفيػػة حيث احتدبت درجة الشرػف األوؿ لمسقياس وكحلظ درجة بصخيقػة التجػدئػ

الشرػف الثػاني مغ الجرجػات وذلظ بحدػاب معامػل االرتبػػاط بيغ الشرفيغ ثع جخػ تعجيل 
والجػجوؿ   (Spearman-Brown Coefficient)الصػػؿ باستخجاـ معادلػػة سبيخمػاف بػخاوف 

 ( يػضح ذلظ: 4.11)

 ككل الرحيـةالخجمات  جـػدة يػضح معامــالت االرتبـاط بيغ نرفي لسقياس (4.11الجـجول )

عجد  
 الفقــخات

االرتبـاط قبـل 
 معامل الثبات بـعج التعجيل التعجيـل

 0.874 0.776 18 الجرجة الكمية

( وىحا يجؿ عمى أف 0.874أف معامػل الثبػات الكػمي لمسقياس ) (4.11)يتزح مغ الجػجوؿ 
 تصبيقيا عمى عيشػة الجراسة. إلىالسقياس تتستع بجرجة عالية  مغ الثبػات تصػسئغ الباحث 

استخجـ الباحث شخيقة أخخػ مغ شػخؽ حداب الثبػػات وىي شخيقػة  شخيقة ألفا كخونباخ: -2
ثبات السقياس، حيث تع تصبيق السقياس عمي العيشػة ألفػا كخونبػاخ، وذلظ إليجاد معامل 

 ( يػضح ذلظ: 4.12االستصالعيػة، حيث حرل عمػى قيسػة معامل لمسقياس ككل والجػجوؿ )
 ككل الرحيـةالخجمات  جـػدةلسقياس يػضح معامــالت ألفا كخونباخ  ( 4.12الجـجول )

 معامل ألفا كخونباخ عجد الفقــخات 

 0.957 18 الجرجة الكمية

( وىحا يجؿ عمى أف 0.957أف معامل الثبات الكمي لمسقياس ) ( 4.12)يتزح مغ الجػجوؿ 
 تصبيقيا عمى عيشػة الجراسة. إلىتستػع بجرجػة عاليػػة مغ الثبػات تصسئغ الباحث يالسقياس 
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 إجخاءات تصبيق أدوات الجراسة: 4.10

جخاءات الجراسة إوالجراسات الدابقة استصاع تحجيج ؼ شطػخ بعج انتياء الباحث مغ االشار ال
 وىي عمي الشحػ التالي:

 ف مقجمة الختيار مقاييذ أدوات الجراسة.كاؼ الحؼ شطػخ إعجاد االشار ال -1
جسع وإعجاد الجراسات الدابقة لالستفادة مشيا في فخوض الجراسة وأدوات الجراسة وعيشػة  -2

 الجراسة .
ؼ والجراسات الدابقة لتصبيقيا عمي شطػخ عمي االشار ال اعج الباحث أدوات الجراسة بشاء   -3

 عيشػة الجراسة حيث تع إعجاده وتقشيشو عمي البيئة الفمدصيشية.
 ،بجأ الباحث بإعجاد االدوات وتحجيج األبعاد بعج االتفاؽ مع السذػخؼ عمى ىػحه األبعاد -4

ذخؼ عمييا تع وبعج اشالع الس ،وبعػج ذلظ تع صياغة عبارات لكل بعج مغ ىحه األبعاد
( يػضح الخسالة السػجية لمسحكسيغ  2عخضيا عمى السحكسيغ لتحكيسيا و) السمحق رقع 

واألدوات، وبعج انتياء السحكسيغ مغ تحكيع االدوات تع عخضيػا عمى السذػخؼ وإبػجاء 
 التصبيق . ة، وبالتالي أصبحت األدوات جاىد االسػافقػة عميي

الذفاء  مدتذفػىاالحسخ و  اليػالؿسخاشبة الجامعة االسالمية بغدة لسخاشبة بقاـ الباحث  -5
عمي عيشػة الجراسة وتدويجىا  واالنجونيدي، لمدساح لمباحث بتصبيق أدوات البحث

 ( . 4باإلحراءات الالزمة لتصبيق البحث، وكاف لمباحث ذلظ ) محمق رقع 
ألداة عمى أفخاد العيشػة والتي بمغ قػاميا بعج ذلظ قاـ الباحث بتحجيج عيشػة الجارسة بتصبيق ا -6

سقياس صالح لمتحميل االحرائي، ب استبانة (152( مػضفا  حيث استخد الباحث )167)
 وقج حخص الباحث عمى أف يجيب الزباط عمى األداة .

وبعج االنتياء مغ التصبيق صحح الباحث السقياس ورصج الجرجات عمييا وفقا ألساليب  -7
 ترحيح السقياس .

ـ الباحث بسعالجة الجرجات باستخجاـ األساليب اإلحرائية السشاسبة بيجؼ الحرػؿ قا -8
عمي الشتائج الستعمقة بفخوض ىحه الجراسة، وقج تع تحميل الشتائج وتفديخىا مغ قبل الباحث 

 لمتحقق مغ صحة الفخوض.
ء بشا ت حيث قجـوبشاء عمى تمظ الشتائج وتفديخىا خخج الباحث بسجسػعة مغ االستشتاجا -9

 عمييا عجة تػصيات لالستفادة مشيا في السيجاف.
 نجميدية .يز الجراسة بالمغتيغ العخبية واإلقاـ الباحث بتمخ -10
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 األساليب اإلحرائيـة السدتخجمـة في الـجراسة: 4.11

اإلحرػائي وتع  (SPSS.22)لقج قاـ الباحث  بتفخيػغ وتحميػػػل األدوات مغ خػالؿ بخنػامج 
 استػخجاـ األساليب اإلحرائية التالية:

 احراءات وصفية مشيا: الشدبػة السئػية والستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعيارؼ . -1

 معامل ارتباط ألفا كخونباخ: لسعخفة ثبات فقػػخات االستبػانة . -2

بخواف: لمتحقػق مغ صػجؽ االتداؽ الجاخمي بيغ فقػػخات االستبػانة  معامل ارتباط سبيخماف -3
 الكمية لالستبانة . الجرجػةو 

لجراسة  ختبػار": لقياس درجة االرتبػاط ويدتخجـ ىحا االPearsonمعامل ارتباط بيخسػف " -4
 العالقة بيغ الستغيػخات .

 لمفخوؽ بيغ متػسصػات عيشتيغ مدتقمتيغ. T.Test اختبػار -5

 تحميل التبػايغ األحادؼ اختبػار -6
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 الفرـل الخـامذ
 فديخىاوت نتائج الجراسـة
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 الفرل الخـامذ
 وتفديخىا نتائج الجراسـة

سيقػـ الباحث بعخض نتائػج الجراسة، وذلظ مغ خػالؿ اإلجػابة عغ في ىحا الفرل  
أسئمػة الػجراسة واستعػخاض أبػخز نتػائج السقياس التي تػع التػصػل إلييػا مغ خػالؿ تحميػل فقػػخاتيا، 

 اليـاللوالصػارئ في جسعية  اإلسعاففاعمية التشديق اإلداري بيغ دائخة بيػجؼ التعػخؼ عمى  
السقجمة  الرحيـةالخجمات  جـػدةوأثخه عمى  الحكػميـةاألحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات 

، وقج تػع إجػخاء السعالجػات اإلحرائية لمبيػانات الستجسعػة مغ مقاييذ لمسخضى بقصاع غدة
(، لمحرػػؿ عمػى SPSSالجراسػة باستخػجاـ بخنػامج الخـز اإلحرائيػػة لمػػجراسػات االجتساعيػة )

 ائػػج الجراسػػة التػي سيتع عػخضيا وتحميميػا في ىحا الفرػل .نت

 السحظ السعتسج في الجراسة: 5.1

لقج تع تحجيج السحظ السعتسج في الجراسة مغ خالؿ تحجيج شػؿ الخاليا في مقياس ليكخت 
(، ومغ ثػع تقديسػو عمػى أكػبخ قيسػة 4=1-5) الخساسػي، مغ خػالؿ حدػاب السػجػ بيغ الجرجػات

 إلى(، وبعػج ذلػظ إضافػة ىػحه القيسػة 0.8=5/4في السػقياس لمحرػػؿ عػمى شػػؿ الخميػة أؼ)
(، وذلػظ لتحجيػج الحػج األعمػى 1أقػل قيسػة في السقيػاس)بػجاية السقياس(، وىي الػػاحج صحيػح )

 يػا كسػا ىػػ مػضح بالججوؿ التالي:ليػحه الخميػة، وىكػحا أصبػح شػؿ الخال
 السحظ السعتسـج في الجراسة (5.1ججول )

 درجة السـػافقـة الـػزن الشدبـي السقابـل لو شـػل الخميـة
 قميمة ججا   % فأقل36مغ  1.80 – 1.00مغ 
 قميمة %52-% 36أكثخ مغ  2.60 – 1.81مغ 
 متػسصة %68-% 52أكثخ مغ  3.40 – 2.61مغ 
 كبيخة %84-% 68أكثخ مغ  4.20 – 3.41مغ 
 كبيخة ججا   %100-% 84أكثخ مغ  5.00 – 4.21مغ 

ولتفديخ نتائج الجراسة والحكع عمى مدػتػػ االستجابة، اعتسج الباحث عمى تختيب 
الستػسصات الحدابيػة عمى مدػتػػ السجػاالت لألداة ومدػتػػ الفقػػخات في كل بعج، وقج حجد 

 حدب السحظ السعتسػج لمجراسػةالباحث درجة السػافقػة 
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 عغ أسئمة الجراسةاإلجابة  5.2
 اإلجابة عغ الدـؤال األول مغ أسئمة الجراسة 5.2.1

ما مدتػى فاعمية التشديق اإلداري بيغ يشز الدػؤاؿ األوؿ مغ أسئمػة الجراسة عمى: 
مغ  الحكػميـةاألحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات  اليـاللوالصػارئ في جسعية  اإلسعافدائخة 

 ؟اإلسعافاألقدام، السسخضيغ، وضباط  رؤسـاء، نطـخوجو 

ولإلجابة عغ ىحا التداؤؿ قاـ الباحث باستخػجاـ التكػخارات والستػسصػات والشدػب 
 السئػيػة، والججاوؿ التالية  تػضح ذلظ:

مقياس التكـخارات والستػسصـات واالنحخافـات السعيــارية والــػزن الشدبـي لكـل بعج مغ أبعاد  (5.2الججول ) 
 وكـحلظ تختيبـيا في السقياس التشديق اإلداري 

مجسـػع  البعج م
االنـحخاف  الستػسـط االستجابـات

 السعياري 
الـػزن 
قيسـة  Tقيسة  الشدبي

درجة  التختيب السعشػية
 السػافقـة

 متػسصة 2 0.194 1.305- 58.45 7.332 29.224 4442 التشديق شبيعـة 1

 متػسصة 1 0.514 0.654- 59.17 8.558 32.546 4947 مدتػى التشديق 2

 متػسصة  0.309 1.020- 58.83 14.871 61.770 9389 الجرجة الكمية 

حرل عمى السختبة األولى بػزف ندبي  مدتػى التشديق( أف 5.2يتزح مغ الججوؿ )
(، %58.45حرل عمى السختبػة الثانية بػزف ندبي ) التشديق شبيعـة%(، تمى ذلظ 59.17)

 %(. 58.83الكمية لمسقياس حرل عمى وزف ندبي ) الجرجػةأما 

عجة أسباب مغ أىع  إلى%( 58.83) إلىويعدو الباحث الجرجة الكمية التي وصمت 
األحسخ الفمدصيشي  اليػالؿوالصػارغ بجسعية  اإلسعاؼىحه األسباب قمة االجتساعات بيغ دائخة 

ف عقج االجتساعات بيغ إالتابعة لػزارة الرحة بقصاع غدة، حيث  الحكػميػةوالسدتذفيات 
تػفت ذلظ دراسة ىد الخجمات السقجمة لمسخضى، ويعدز جػػدةالسؤسدتيغ يديع في تحديغ 

 الرحيػةأف التشديق بيغ الخعاية  إلىوالتي تػصمت ،  et al, 2018) (Hustoftوآخخوف 
 لمسخضى. الرحيػةاألخخػ يديع في تحديغ الخجمة  الرحيػةالشخويجية الستخررة والسخاكد 
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ضعف متابعة ما  إلىوكسا يعدو الباحث الشتيجة التي تػصمت إلييا الجراسة الحالية 
يشتج عغ االجتساعات مغ تػصيات، وتعج متابعة وتشفيح ما نتج عغ االجتساعات أمخ ضخورؼ 

ويؤكج ذلظ الحايظ  ،لمتقجـ بالعسل نحػ السديج مغ اإلنجازات لسرحة الخجمة السقجمة لمسخضى
وىحا يعشي  ،( بأف الستابعة ىي عسمية السقارنة بيغ ما تع إنجازه وما ىػ مخصط إلنجازهـ2015)

ولكغ جسع البيانات والسعمػمات لتتبع التقجـ  ،أبعج مغ مجخد تتبع األنذصة والسػارد إلى الحىاب
 .السحخز والتغييخات

عمى التعخؼ عمى التغييخات، إف   ويخػ الباحث بأف الستابعة بعج االجتساعات تداعج
ل إجخاء تعجيالت والتعمع مشيا مغ أج سجاخالتالوججت، وتحجيج نقاط القػة والزعف في 

 جػػدةعمى  إفادةومشيا تعصي  ،بخامج عمى أساس السعمػمات التي يتع جسعياالوتحديغ 
 السقجمة لمسخضى بقصاع غدة. الرحيػةالخجمات 

والصػارئ  اإلسعافبسدتػى فاعمية التشديق اإلداري بيغ دائخة الستعمقة  الشتائج ولتفديخ
، األقدام رؤسـاء نطـخمغ وجو  الحكػميـةاألحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات  اليـاللفي جسعية 

 السػضحة لسجاالت االستبانة اآلتية الججاوؿ الباحث بإعجاد , قاـاإلسعافالسسخضيغ، وضباط 
 :التالي بالذكل

 التشديق شبيعـةالبعج االول: 
 شبيعـةالتكـخارات والستػسصـات واالنحخافـات السعيـارية والـػزن الشدبـي لكل فقــخة مغ فقــخات بعج  (5.3ججول )

 وكحلظ تختيبيا ،التشديق
رقع 
مجسـػع  الفقػػخة الفقــخة

االنـحخاف  الستػسـط االستجابـات
 السعياري 

الـػزن 
قيسـة  Tقيسة  الشدبي

درجة  التختيب السعشػية
 السػافقـة

1 
السشدقػف في السؤسدتيغ عمى يعتسج 

 خصة متكاممة في التشديق اإلدارؼ بيشيسا.
 متػسصة 3 0.211 1.257 61.97 0.968 3.099 471

2 
يتع االجتساع الجورؼ بيغ مسثميغ مغ 
السؤسدتيغ لمتأكج مغ تحقيق األىجاؼ 

 السحجدة في الخصة بخرػص التشديق.
 متػسصة 4 0.725 0.353- 59.47 0.920 2.974 452

3 
يتع اعتساد محاضخ االجتساعات 
الجورية السشعقجة بيغ مسثمي دائخة 

والصػارغ والسدتذفيات  اإلسعاؼ
 متػسصة 10 0.002 3.186- 55.13 0.942 2.757 419



112 

رقع 
 الفقــخة

مجسـػع  الفقػػخة
االنـحخاف  الستػسـط االستجابـات

 السعياري 
الـػزن 
قيسـة  Tقيسة  الشدبي

درجة  التختيب السعشػية
 السػافقـة

 لتشفيح التػصيات. الحكػميػة

4 

 اإلسعاؼتػجج ضسغ ىيكمية دائخة 
والصػارغ وىيكمية السدتذفيات 

دائخة تعشى بالتشديق  الحكػميػة
 اإلدارؼ.

 متػسصة 6 0.031 2.181- 56.45 1.004 2.822 429

5 

والصػارغ في  اإلسعاؼتبادر دائخة 
 إلىاألحسخ الفمدصيشي  اليػالؿجسعية 

 الحكػميػةعقج اجتساع مع السدتذفيات 
 في حاؿ تأخخت االجتساعات.

 متػسصة 9 0.005 2.822- 55.66 0.948 2.783 423

6 

تبادر إدارة التشديق في السدتذفيات 
عقج اجتساع مع دائخة  إلى الحكػميػة
 اليػالؿبجسعية  والصػارغ  اإلسعاؼ

االحسخ الفمدصيشي في حاؿ دعت الحاجة 
 ذلظ. إلى

 متػسصة 5 0.329 0.980- 58.42 0.994 2.921 444

7 
يتفق السشدقػف في السؤسدتيغ عمى 

 إلىعقج اجتساعات دورية إضافة 
 االجتساعات الصارئة.

 متػسصة 8 0.021 2.325- 55.92 1.082 2.796 425

8 

والصػارغ  اإلسعاؼتتػافخ لجػ دائخة 
االحسخ الفمدصيشي  اليػالؿبجسعية 

سياسات تسػيمية واضحة لجعع 
االجتساعات التشديقية بيشيا وبيغ 

 .الحكػميػةالسدتذفيات 

 متػسصة 2 0.215 1.245 62.24 1.107 3.112 473

9 

يتع تػفيخ التسػيل السشاسب في 
الستسخار  الحكػميػةالسدتذفيات 

 اإلسعاؼاالجتساعات التشديقية مع دائخة 
األحسخ  اليػالؿوالصػارغ في جسعية 

 متػسصة 7 0.026 2.253- 56.05 1.080 2.803 426
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رقع 
 الفقــخة

مجسـػع  الفقػػخة
االنـحخاف  الستػسـط االستجابـات

 السعياري 
الـػزن 
قيسـة  Tقيسة  الشدبي

درجة  التختيب السعشػية
 السػافقـة

 الفمدصيشي.

10 

يعج التشديق جدءا مغ العسمية اإلدارية 
والصػارغ بجسعية  اإلسعاؼفي دائخة 

االحسخ الفمدصيشي  اليػالؿ
 .الحكػميػةوالسدتذفيات 

 متػسصة 1 0.054 1.939 63.16 1.004 3.158 480

 متػسصة  0.194 1.305- 58.45 7.332 29.224 4442 الكمية لمبعج الجرجػة 

 :(5.3)يتزح مغ الججوؿ 
 أن أعمى فقختيغ في البعج كانتا:

 اإلسعافيعج التشديق جدءا مغ العسمية اإلدارية في دائخة عمى"(  والتي نرت 10الفقػػخة ) -
" احتمػت السختبػة األولػى بػزف ندبي الحكػميـةاالحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات  اليـاللوالصػارئ بجسعية 

 %(.63.16قجره )
إيساف وقشاعة  إلىعمى أعمى وزف ندبي حازت  والتي (10الفقخة رقع ) نتيجةويعدو الباحث 

العامميغ في السجاؿ الرحي بأف التشديق ميع وضخورؼ يعػد بالسشفعة عمى جسيع أفخاد 
بأف  )Heather(2015 ,، ويؤكج ذلظ السػخضىالسجتسع وخاصة العامميغ بالسجاؿ الرحي و 

الخجمات السقجمة لمسخضى وتحديغ  جػػدةتحديغ  إلىالتشديق في السجاؿ الرحي يؤدؼ 
الستخرريغ وكسا يؤكج و ات بيغ أفخاد السجتسع السحمي، السدتذفيات، وتصػيخ العالق

, 2015)Heather( لةءأف التشديق في السجاؿ الرحي لو مسيدات مغ بيشيا: تفعيل السدا ،
 .دعع التخابط والتػاصل، و بشاء العالقات واالتفاقات، و السػخضىدعع و 
االحسخ  اليـاللوالصػارئ بجسعية  اإلسعافتتػافخ لجى دائخة (  والتي نرت عمى"8الفقػػخة ) -

" احتمػت الحكػميـةالفمدصيشي سياسات تسػيمية واضحة لجعع االجتساعات التشديقية بيشيا وبيغ السدتذفيات 
 %(.62.24السختبػػة الثانيػػة بػزف ندبي قجره )

األحسخ  اليػالؿوالصػارغ بجسعية  اإلسعاؼقجرة واستعجاد دائخة  إلىويفدخ الباحث الشتيجة 
الفمدصيشي عمى االنخخاط باجتساعات فاعمة ومثسخة وبػجػد سياسات تسػيمية واضحة لجعع 

، ويؤكج الباحث أف تػافخ الدياسات الحكػميػةاالجتساعات التشديقية بيشيا وبيغ السدتذفيات 
مبجأ التسػيمية تديع في اتخاذ قخارات إيجابية ومشتجة، تحقيق أىجاؼ االجتساعات، تحديغ 

 االعتسادية. 
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 وأن أدنى فقختيغ في البعج كانتا: 

األحسخ  اليـاللوالصػارئ في جسعية  اإلسعافتبادر دائخة ( والتي نرت عمى"5الفقػػخة ) -

" احتمػت السختبػة في حال تأخخت االجتساعات الحكػميـةعقج اجتساع مع السدتذفيات  إلىالفمدصيشي 
 %(.55.66التاسعة بػزف ندبي قجره )

لى أف التشديق كمسا كاف ضعيفا يؤدؼ قمة انعقاد اجتساعات وبالتالي إويعدو الباحث الشتيجة 
عجـ التغمب عمى السعيقات التي تػاجو العسل في السجاؿ الرحي، ويؤثخ بالدمب عمى التشديق 
بيغ السؤسدتيغ، ويخػ الباحث بأف االجتساعات مغ أكثخ وسائل االتراؿ أىسية، وتأتي أىسيتيا 

 اليػالؿوالصػارغ بجسعية  اإلسعاؼؿ فعالة سػاء عمى مدتػػ دائخة لجورىا الحيػؼ كػسيمة اترا
 األحسخ الفمدصيشي  أو عمى مدتػػ وزارة الرحة الفمدصيشية. 

يتع اعتساد محاضخ االجتساعات الجورية السشعقجة بيغ مسثمي "(  والتي نرت عمى3الفقػػخة ) -

" احتمػت السختبػة األخيػخة بػزف ندبي صياتلتشفيح التػ  الحكػميـةوالصػارئ والسدتذفيات  اإلسعافدائخة 
 %(.58.45الكميػة لمبعج حرمت عمى وزف ندبي ) الجرجػة%(، أمػا 55.13قجره )

حج ما ال يصبق وال يشفح فعميا  بالجرجة  إلى مغ االجتساعات ويعدو الباحث الشتيجة بأف ما يشتج
ضعف الخقابة والستابعة  فيسا يخز القخارات الستخحة في االجتساعات، مسا  إلى, و السصمػبة

 يزعف التشديق بيغ السؤسدتيغ.

، ىالخجمات السقجمة لمسخض جػػدةويخػ الباحث أف ضعف الستابعة والتشفيح يؤثخ سمبا  عمى  
 الجروس.ويخػ بأف الستابعة والتشفيح يخمق فخصة لمسذاركيغ لمتغمب عمى السعيقات واستخالص 
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 البعج الثاني: مدتػى التشديق

التكـخارات والستػسصـات واالنحخافـات السعيـارية والـػزن الشدبـي لكل فقــخة مغ فقــخات البعج الثاني  (5.4ججول )
 .وكحلظ تختيبيا (مدتػى التشديق)

رقع 
 الفقــخة

مجسـػع  الفقػػخة
االنـحخاف  الستػسـط االستجابـات

 السعياري 
الـػزن 
قيسـة  Tقيسة  الشدبي

درجة  التختيب السعشػية
 السػافقـة

1 
يشفح مدؤولػ التشديق في السؤسدتيغ عسمية 
التشديق بشاء عمى أسذ ومبادغ عمسية 

 مجروسة.
 متػسصة 2 0.131 1.517 62.37 0.962 3.118 474

2 
يستمظ القائسػف عمى التشديق في السؤسدتيغ 

 الخبخة السكانية في ىحا السجاؿ.
 متػسصة 3 0.668 0.429 60.66 0.945 3.033 461

3 
يػجج تعاوف مذتخؾ وفعاؿ بيغ السؤسدتيغ في 

 إدارة عسمية التشديق.
 متػسصة 7 0.606 0.516- 59.08 1.100 2.954 449

4 
يتغمب مدئػلػ التشديق في السؤسدتيغ عمى 

 العقبات التي تعتخض التشديق.
 متػسصة 10 0.018 2.390- 56.58 0.882 2.829 430

5 

تحجيج األولػيات السصمػبة لمسدتذفيات يتع 
فيسا يتعمق بالسدتمدمات الصبية بشاء  الحكػميػة

عمى عسميات التشديق اإلدارؼ بيغ 
 السؤسدتيغ.

 متػسصة 11 0.012 2.554- 55.66 1.048 2.783 423

6 
اعتساد المقاءات بالجرجة األولى في عسمية يتع 

مدبػقة باتراالت التشديق، وتكػف المقاءات 
 ومخاسالت.

 متػسصة 5 1.000 0.000 60.00 1.029 3.000 456

7 

 اإلسعاؼيعج التشديق الحالي القائع بيغ دائخة 
االحسخ الفمدصيشي  اليػالؿوالصػارغ بجسعية 

يحقق األىجاؼ  الحكػميػةوالسدتذفيات 
 السخجػة.

 متػسصة 9 0.020 2.350- 56.58 0.897 2.829 430

8 
تحجيج واضح ومحجد لمسياـ السصمػب يػجج 

 متػسصة 4 0.810 0.240 60.39 1.013 3.020 459 تشديقيا بيغ السؤسدتيغ.

تػفيخ كثيخ مغ الػقت والجيج مغ خالؿ يتع  9
 التشديق اإلدارؼ الفعاؿ بيغ السؤسدتيغ.

 متػسصة 6 0.684 0.407- 59.21 1.195 2.961 450

10 
تشاقر لجشة التشديق اإلدارؼ السذتخكة بيغ 
السؤسدتيغ الخصة االستخاتيجية وخصة 

 .الحكػميػةالصػارغ في السدتذفيات 
 متػسصة 1 0.100 1.656 63.03 1.126 3.151 479
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رقع 
 الفقــخة

مجسـػع  الفقػػخة
االنـحخاف  الستػسـط االستجابـات

 السعياري 
الـػزن 
 الشدبي

قيسـة  Tقيسة 
درجة  التختيب السعشػية

 السػافقـة

11 
تديع لجشة التشديق بيغ السؤسدتيغ في رسع 
خصة عسمية لالستفادة مغ السداعجات السحمية 

 والخارجية.
 متػسصة 8 0.112 1.599- 57.37 1.014 2.868 436

 متػسصة  0.514 0.654- 59.17 8.558 32.546 4947 الكمية لمبعج الجرجػة 

 :(5.4)يتزح مغ الججوؿ 
 أن أعمى فقختيغ في البعج كانتا:

لجشة التشديق اإلداري السذتخكة بيغ السؤسدتيغ الخصة  تشاقر(  والتي نرت عمى"10الفقػػخة ) -
" احتمػت السختبػة األولػى بػزف ندبي قجره الحكػميـةاالستخاتيجية وخصة الصػارئ في السدتذفيات 

(63.03.)% 
أف التشديق مػجػد وقائع بيغ السؤسدتيغ وتشاقر بيشيسا خصة إلى ويعدو الباحث الشتيجة 

التشديق ليدت  ا مدتػػ إليي ، ولكغ الجرجة التي وصلالحكػميػةالصػارغ في السدتذفيات 
السدتػػ السصمػب  إلى بالسختفعة، وىحا يعشي بالخغع مغ أف التشديق مػجػد إال أنو ال يختقي

الخجمات الصبية السقجمة لمسخضى،  جػػدةوىحا يشعكذ بالدمب عمى  ،فعميا  عمى أرض الػاقع
معخفة مجػ انجاز الخصة في ديع تبيغ السؤسدتيغ  ويؤكج الباحث عمى أف مشاقذة الخصة

 الستبعة، كسا تديع أيزا  التعخؼ عمى نقاط الزعف.
يشفح مدؤولػ التشديق في السؤسدتيغ عسمية التشديق بشاء عمى  (  والتي نرت عمى"1الفقػػخة ) -

 .%(62.37احتمػت السختبػػة الثانيػػة بػزف ندبي قجره )حيث " أسذ ومبادئ عمسية مجروسة
يفدخ الباحث الشتيجة بأف التشديق يكػف بشاءا  عمى مبادغ عمسية مجروسة وليدت مغ قبيل 

والتي   et al, 2010)  (Minvielleالرجفة، إذ أف التشديق لو قػاعجه وأسدو ويجعع ذلظ دراسة
عمى أسذ وقػاعج حيث وضع الباحث أسذ لمتشديق بيغ السدتذفيات في  تجعع التشديق بشاءا  

فخندا، وقاـ الباحث بجراسة ججوػ األسذ الثالثة حيث أثبتت دراستو فاعمية األسذ والقػاعج 
لمتشديق، كسا يخػ الباحث أف التشديق يجب أف يكػف ضسغ خصة محكسة ومشطسة تحتسل كافة 

 السقجمة لمسخضى. الرحيػةالخجمات  جػػدةقج تؤثخ عمى  البجائل لسػاجية أؼ مؤثخات خارجية
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 وأن أدنى فقختيغ في البعج كانتا:
يتغمب مدئػلػ التشديق في السؤسدتيغ عمى العقبات التي (  والتي نرت عمى"4الفقػػخة ) -

 %(.56.58" احتمػت السختبػة العاشخة بػزف ندبي قجره )تعتخض التشديق
تعديد أكثخ ومخاجعة ما يتع اتخاذه مغ  إلىأف التشديق مازاؿ بحاجة  إلىويعدو الباحث الشتيجة 

تػصيات والعسل عمى تشفيحىا، ضعف التػاصل السدتسخ بيغ السؤسدتيغ بذكل دائع وقت 
الزخورة، وججيخ بالحكخ بأنو ليذ ىشاؾ شاقع كامل مختز بعسمية التشديق في كال السؤسدتيغ 

 جػػدةقبات التي تػاجو عسمية التشديق وىحا يشعكذ عمى وىحا يؤثخ سمبا  عمى التغمب عمى الع
 السقجمة لمسخضى. الرحيػةالخجمات 

ويزيف الباحث بأف مغ أسباب صعػبة التغمب عمى العقبات التي تعتخض عسمية التشديق ىي 
كثخة العػامل والستغيخات التي يتعيغ اإللساـ بيا والتعخؼ عمى مختمف تأثيخاتيا الستبادلة عمى 

ذلظ الشقز في خبخات القائج اإلدارؼ وعجـ معخفتو  إلىالعسل داخل السؤسدتيغ، إضافة  أوضاع
 بشذاط السؤسدتيغ وعجـ قجرتو عمى مػاجية السذكالت والسػاقف السختمفة.

فيسا  الحكػميـةتحجيج األولػيات السصمػبة لمسدتذفيات يتع " (  والتي نرت عمى5الفقػػخة ) -
" احتمػت السختبػة األخيػخة اء عمى عسميات التشديق اإلداري بيغ السؤسدتيغيتعمق بالسدتمدمات الصبية بش

 %(.55.66بػزف ندبي قجره )
بػجػد قرػر في تحجيج  يجة الفقخةا نتالستػسصة التي تػصمت إليي القيسة الشدبيةيعدو الباحث 

فيسا يتعمق بالسدتمدمات الصبية بشاء  عمى عسمية  الحكػميػةاألولػيات السصمػبة لمسدتذفيات 
التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ وىحا ما يؤكج تفديخ الباحث بػجػد قرػر في أداء األفخاد 
الحيغ يقػمػف بعسمية التشديق، وىحا القرػر ناتج عغ عجـ وجػد خصة كاممة تديل عسمية 

ضعف الستابعة فيسا يخز عسمية التشديق و  ذلظ قمة االتراالت السباشخة، إلىالتشديق، وإضافة 
 ,Budrevičiūtė) بادريفكيػت الخجمات السقجمة لمسخضى، وقج حجد جػػدةمسا يؤثخ سمبا  عمى 

 أولػيات التشديق اإلدارؼ التي تػصل إلييا مغ خالؿ نتائج دراستو وىي كالتالي:  (2018
 .الرحيػةوأخيخا  صشع القخار فيسا يخز الدياسة  السػخضىإدارة السػارد البذخية، إدارة احتياجات 

، تمبية احتياجات السػخضىاألولػيات لمسخضى وىي تمبية تػقعات  بادريفكيػت أيزا وقجد حجد
، وأخيخا التػاصل السباشخ مع السػخضى، رضا السػخضى، العالج الفعاؿ لسذاكل السػخضى
 .السػخضى
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مثل تػفيخ السدتمدمات الصبية  السػخضىوىحا يجعع رؤية الباحث فيسا يخز احتياجات  
لمسخضى في السدتذفيات  الرحيػةالزخورية و الستدايجة بذكل يػمي والتي تؤثخ عمى الحالة 

 بقصاع غدة.
 %(59.17الكميػة لمبعج حرمت عمى وزف ندبي ) الجرجػةأمػا 

عجة أسباب مغ أىع  إلى%( 59.17) إلىوصمت ويعدو الباحث الجرجة الكمية التي 
األحسخ الفمدصيشي  اليػالؿوالصػارغ بجسعية  اإلسعاؼىحه األسباب قمة االجتساعات بيغ دائخة 

ف عقج االجتساعات بيغ إالتابعة لػزارة الرحة بقصاع غدة، حيث  الحكػميػةوالسدتذفيات 
ى، ويعدز ذلظ دراسة ىدتػفت الخجمات السقجمة لمسخض جػػدةالسؤسدتيغ يديع في تحديغ 

 الرحيػةبيغ الخعاية  أف التشديق إلىوالتي تػصمت  ،et al, 2018)  (Hustoftوآخخوف 
 لمسخضى. الرحيػةاألخخػ يديع في تحديغ الخجمة  الرحيػةالشخويجية الستخررة والسخاكد 

ضعف متابعة ما  إلىوكسا يعدو الباحث الشتيجة التي تػصمت إلييا الجراسة الحالية 
 اضخوري اشتج عغ االجتساعات أمخ ييشتج عغ االجتساعات مغ تػصيات، وتعج متابعة وتشفيح ما 

ويؤكج ذلظ الحايظ  ،لمتقجـ بالعسل نحػ السديج مغ اإلنجازات لسرحة الخجمة السقجمة لمسخضى
. وىحا يعشي ( بأف الستابعة ىي عسمية السقارنة بيغ ما تع إنجازه وما ىػ مخصط إلنجازه2015)

ولكغ جسع البيانات والسعمػمات لتتبع التقجـ  ،أبعج مغ مجخد تتبع األنذصة والسػاردإلى الحىاب 
 .السحخز والتغييخات

ويخػ الباحث بأف الستابعة بعج االجتساعات تداعج عمى التعخؼ عمى التغييخات، إف 
سجاخالت والتعمع مشيا مغ أجل إجخاء تعجيالت الوججت، وتحجيج نقاط القػة والزعف في 

الخجمات  جػػدةومشيا تعصي فائجة عمى  بخامج عمى أساس السعمػمات التي يتع جسعياالوتحديغ 
 السقجمة لمسخضى بقصاع غدة. الرحيػة
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 اإلجابة عغ الدـؤال الثاني مغ أسئمة الجراسة 5.2.2

فاعمية التشديق اإلداري عمى  ما مدتػي يشز الدػؤاؿ الثاني مغ أسئمػة الجراسة عمى: 
األقدام،  رؤسـاء نطـخالسقجمة لمسخضى بقصاع غدة مغ وجو  الرحيـةالخجمات  جـػدة

 ؟اإلسعافالسسخضيغ، وضباط 
ولإلجابة عغ ىحا التداؤؿ قاـ الباحث  باستخػجاـ التكػخارات والستػسصػات والشدػب 

 السئػيػة، والججوؿ التالي  يػضح ذلظ:

 التكـخارات والستػسصـات واالنحخافـات السعيـارية والـػزن الشدبـي لكل فقــخة مغ فقــخات مقياس (5.5ججول )
 وكحلظ تختيبيا الرحيـةالخجمات  جـػدة

رقع 
مجسـػع  الفقػػخة الفقــخة

االنـحخاف  الستػسـط االستجابـات
 السعياري 

الـػزن 
قيسـة  Tقيسة  الشدبي

درجة  التختيب السعشػية
 السػافقـة

1 
يديع التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ في 
تفعيل اإلشخاؼ والستابعة لتقجيع الخجمات 

 لمسخضى.
 كبيخة 7 0.000 6.227 70.00 0.990 3.500 532

2 

يداىع التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ في 
مشع التكخار في تشفيح السيسات والخجمات 

 متػسصة 16 0.000 4.096 67.24 1.089 3.362 511 السقجمة لمسخضى الرحيػة

3 
يقمل التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ مغ 
االزدواجية في العسل أثشاء تقجيع الخجمات 

 لمسخضى الرحيػة
 كبيخة 10 0.000 5.205 68.95 1.060 3.447 524

4 
يداىع التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ في 
الحج مغ التجاخل والتعارض بيغ السػضفيغ 

 لمسخضى. الرحيػةأثشاء تقجيع الخجمات 
 كبيخة 3 0.000 6.592 71.58 1.083 3.579 544

5 
التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ التجريب  يػفخ

الكافي لمصػاقع الصبية لتقجيع أفزل الخجمات 
 لمسخضى. الرحيػة

 متػسصة 15 0.000 3.828 67.24 1.165 3.362 511

6 
يسكغ التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ مغ 

اإلدارية  -تجاوز العقبات والرعػبات ) السادية
البذخية ( التي تحػؿ دوف تقجيع أفزل  –

 لمسخضى. الرحيػةالخجمات 
 كبيخة 11 0.000 4.705 68.82 1.155 3.441 523

7 
يداعج التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ في 
تػفيخ الجعع السعشػؼ والصبي لمسخضى في 

 .الحكػميػةالسدتذفيات 
 كبيخة 4 0.000 6.626 71.18 1.040 3.559 541

8 
يػفخ التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ مبادغ 
السعاممة الشفدية الصبية لسقجمي الخجمات 

 لمسخضى. الرحيػة
 كبيخة 5 0.000 6.318 71.05 1.078 3.553 540
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رقع 
مجسـػع  الفقػػخة الفقــخة

االنـحخاف  الستػسـط االستجابـات
 السعياري 

الـػزن 
قيسـة  Tقيسة  الشدبي

درجة  التختيب السعشػية
 السػافقـة

9 
يديع التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ في 
تػفيخ الخاحة لمسخضى مغ خالؿ إكداب 

أسذ التعامل مع  الرحيػةمقجمي الخجمات 
 . السػخضى

 كبيخة 1 0.000 8.241 74.74 1.102 3.737 568

10 
يفيج التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ في 

الذعػر بالخاحة واالشسئشاف  السػخضىاكداب 
 .الرحيػةمغ خالؿ مقجمي الخجمات 

 كبيخة 2 0.000 7.854 73.42 1.053 3.671 558

11 
يديل التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ في 
تػفيخ السدتمدمات الصبية لمسخضى مغ خالؿ 

 التػاصل الخارجي.
 كبيخة 12 0.000 4.748 68.29 1.076 3.414 519

12 
التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ يػفخ 

االستعانة بأشباء مغ الخارج إلجخاء بعس 
 متػسصة 18 0.000 3.624 66.05 1.030 3.303 502 العسميات الرعبة لمسخضى.

13 

تديل عسمية التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ 
في تػفيخ الخجمات العالجية السالئسة لمسخضى 

 السػخضىمغ خالؿ تحديغ حاالت انتطار 
 لتمقي الخجمة السقجمة ليع.

 متػسصة 14 0.000 4.263 67.50 1.085 3.375 513

14 
تعالج عسمية التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ 
اإلخفاقات اإلدارية التي يقع بيا األشباء 

 كبيخة 13 0.000 4.905 68.16 1.025 3.408 518 والسسخضػف بأساليب مشاسبة.

15 

اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ  تداىع عسمية التشديق
في ضبط التحػيالت الصبية  لمسخضى داخل 

 متػسصة 17 0.000 3.768 66.97 1.141 3.349 509 وخارج فمدصيغ.

16 
تخكد عسمية التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ 

السقجمة  الرحيػةالخجمات   جػػدةعمى 
 لمسخضى مغ حيث الجقة والدخعة.

 كبيخة 8 0.000 5.164 69.74 1.162 3.487 530

17 
تحج عسمية التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ 
مغ العقبات التي تعتخض تجػيج تقجيع 

 الخجمات لمسخضى فػر وقػعيا.
 كبيخة 9 0.000 5.485 69.61 1.079 3.480 529

التشديق اإلدارؼ القائع بيغ السؤسدتيغ لو تأثيخ  18
 كبيخة 6 0.000 6.071 70.26 1.042 3.513 534 ناجح في تجػيج الخجمات السقجمة.

 كبيخة  0.000 7.486 69.57 14.183 62.612 9517 الكمية لمسقياس الجرجػة 

 :(5.5)يتزح مغ الججوؿ 
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 أن أعمى فقختيغ في السقياس كانتا:

يديع التشديق اإلداري بيغ السؤسدتيغ في تػفيخ الخاحة " (  والتي نرت عمى9الفقػػخة ) -
احتمػت السختبػة حيث " السـخضىأسذ التعامل مع  الرحيـةلمسخضى مغ خالل إكداب مقجمي الخجمات 

 %(.74.74األولػى بػزف ندبي قجره )
بأف التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ يديع في تػفيخ الخاحة لمسخضى ىحه الشتيجة ويسكغ تفديخ 

ف التشديق إ، حيث السػخضىعمى أسذ التعامل مع  الرحيػةمغ خالؿ إكداب مقجمي الخجمات 
األقداـ وضباط  رؤسػاءمغ بشػد خصتو عقج دورات تجريبية لمسخضيغ و يكػف بيغ السؤسدتيغ 

بصخيقة الئقة مسا يديع تػفيخ الخاحة لمسخضى، حيث  السػخضىأسذ التعامل مع  حػؿ اإلسعاؼ
لسدتػيات  السػخضىدراؾ إ دراسة مجػ إلىوالتي ىجفت  (Quader, 2009)ذكخت دراسة 

ارتفاع تقييع  إلىالخجمات السقجمة في العيادات الخارجية، وتػصمت الجراسة  جػػدةبعاد أتصبيق 
الخجمة فييا، حيث يعدو الباحث الشتيجة التي تػصل  جػػدةبعاد ألسدتػيات تصبيق  السػخضى

قجرة  إلىفاعمية التشديق اإلدارؼ في العيادات الخارجية في تػفيخ الخاحة لمسخضى  إلىإلييا 
في امتالكيع ميارة التعاوف والتخفيف عغ  اإلسعاؼاألقداـ وضباط  رؤسػاءالسسخضيغ و 

 .خضىالسػمغ خالؿ قػاعج التعامل الرحيحة مع  السػخضى
 السـخضىيفيج التشديق اإلداري بيغ السؤسدتيغ في اكداب  (  والتي نرت عمى"10الفقػػخة ) -

احتمػت السختبػػة الثانيػػة بػزف حيث " الرحيـةالذعػر بالخاحة واالشسئشان مغ خالل مقجمي الخجمات 
 %(.73.42ندبي قجره )

 السػخضىأىسية التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ في اكداب  إلى الشتيجةىحه ويعدو الباحث 
األقداـ وضباط  رؤسػاءالذعػر بالخاحة واالشسئشاف وذلظ بدبب اخالص وتفاني السسخضيغ و 

 كخ بادريفيكػتع الخجمات الصبية لمسخضى، وقج ذفي عسميع مغ خالؿ تقجي اإلسعاؼ
(Budrevičiūtė, 2018)   التي تػصل إلييا مغ خالؿ نتائج أف أولػيات التشديق اإلدارؼ

وأخيخا  صشع القخار فيسا  السػخضىإدارة السػارد البذخية، إدارة احتياجات  دراستو ىي كالتالي:
 .الرحيػةيخز الدياسة 

، تمبية احتياجات السػخضىاألولػيات لمسخضى وىي تمبية تػقعات  بادريفيكػت وقجد حجد
، وأخيخا التػاصل السباشخ مع السػخضىرضا  ،السػخضى، العالج الفعاؿ لسذاكل السػخضى
 يجب أف يكػف عمى رأس الذعػر بالخاحة واالشسئشاف السػخضىكداب إىػ و ، وىشا الذاىج السػخضى

 جػػدةأولػيات السؤسدات الصبية التي تقجـ الخجمات الصبية لمسخضى لكي يتع االرتقاء بسدتػػ 
 الخجمات الصبية السقجمة لمسخضى بقصاع غدة.
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 أدنى فقختيغ في السقياس كانتا:وأن 

سؤسدتيغ في ضبط التحػيالت تداىع عسمية التشديق اإلداري بيغ ال" (  والتي نرت عمى15الفقػػخة ) -
احتمػت السختبػة الدابعة عذخ بػزف ندبي قجره حيث " لمسخضى داخل وخارج فمدصيغ الصبية

(66.97.)% 

األحسخ الفمدصيشي لجييا مدتذفياتيا الخاصة  اليػالؿالشتيجة بأف جسعية ىحه ويفدخ الباحث 
ويتصمب ذلظ عسمية تشديق إدارؼ مع  ،خارج الػشغ إلىتحػيل  إلىوالتي بيا ندالء يحتاجػف 

الستكساؿ عسمية التعافي لمسخيس وإنجاز التحػيالت الصبية، وىحا يتزح  الحكػميػةالسدتذفيات 
لخجمات الصبية السقجمة لمسخضى، ويتدبب ا جػػدةفيو قرػر في عسمية التشديق مسا يؤثخ عمى 

 في تأخيخ تقجيع الخجمات الصبية لمسخضى الحيغ تتصمب حاالتيع لمتحػيل بالخارج.

يػفخ التشديق اإلداري بيغ السؤسدتيغ االستعانة بأشباء مغ "(  والتي نرت عمى12الفقػػخة ) -
األخيػخة بػزف ندبي قجره " احتمػت السختبػة الخارج إلجخاء بعس العسميات الرعبة لمسخضى

(66.05.)% 

درجة مخضية تداعج عمى  إلىعجـ وصػؿ التشديق اإلدارؼ  إلى ىحه الشتيجةويعدو الباحث 
 اليػالؿ، وذلظ لقجرة جسعية بأشباء مغ الخارج إلجخاء بعس العسميات الرعبة لمسخضىاالستعانة 

ارج مغ خالؿ عالقاتيا الجولية االستعانة بالعجيج مغ األشباء مغ الخعمى األحسخ الفمدصيشي 
السيسا أنيا جسعية وششية تقجـ خجمات شبية عمى مجار الداعة، وىحا األمخ يتصمب التشديق 

خ ػسػاألح اليػالؿوالصػارغ بجسعية  اإلسعاؼودائخة  الحكػميػةالسدبق والفعاؿ بيغ السدتذفيات 
مدتػػ عاؿ مغ األداء، لحلظ  إلىل التشديق لع يرغ ػ، ولكالحكػميػةالفمدصيشي والسدتذفيات 

الخجمات الصبية  جػػدةمغ التكخارات، وىحا يؤثخ عمى  خة الدابقة عمى مدتػػ متجفحرمت الفق
 السقجمة لمسخضى بقصاع غدة.

 %(69.57الكميػة لمسقياس حرمت عمى وزف ندبي ) الجرجػةأمػا  
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 اإلجابة عغ الدؤال الثالث مغ أسئمة الجراسة: 5.2.3
بيغ فاعمية التشديق  داللة إحرائيةذات ػجج عالقة تىل " عمى نز الدؤاؿ الثالث
األحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات  اليـاللوالصػارئ في جسعية  اإلسعافاإلداري بيغ دائخة 

 رؤسـاء نطـخوجو في قصاع غدة مغ  السـخضىلجى  الرحيـةالخجمات  جـػدةو  الحكػميـة
 ".؟ اإلسعافاألقدام، السسخضيغ، وضباط 

ذات ػجج عالقة تال "ولإلجابة عغ الدؤال الثالث قام الباحث برياغة الفخض التالي 
 اليـاللوالصػارئ في جسعية  اإلسعافبيغ فاعمية التشديق اإلداري بيغ دائخة  داللة إحرائية

في قصاع  السـخضىلجى  الرحيـةالخجمات  جـػدةو  الحكػميـةاألحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات 
 ."اإلسعافاألقدام ، السسخضيغ، وضباط  رؤسـاء نطـخوجو غدة مغ 
ولإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ قاـ الباحث باستخجاـ معامل ارتباط بيخسػف إليجاد العالقة  

 ةوجي في قصاع غدة مغ السػخضىلجػ  الرحيػةالخجمات  جػػدةبيغ فاعمية التشديق اإلدارؼ و 
 :( يػضح ذلظ5.6والججوؿ ) اإلسعاؼاألقداـ ، السسخضيغ، وضباط  رؤسػاء،  نطػخ

 الرحيـةالخجمات  جـػدةبيغ و معامل االرتباط بيغ فاعمية التشديق اإلداري  ( 5.6ججول ) 
 مدتػى الجاللة الرحيـةالخجمات  جـػدةالجرجة الكمية ل البعج
 0.01دالة عشج  **0.348 التشديق شبيعـة

 0.01دالة عشج  **0.356 مدتػى التشديق
 0.01دالة عشج  **0.377 لمتشديق اإلداري الجرجة الكمية 

 0.208( = 0.01( وعشج مدتػػ داللة )150**ر الججولية عشج درجة حخية )
 0.159( = 0.05( وعشج مدتػػ داللة )150*ر الججولية عشج درجة حخية )

وجػد عالقة ارتباط مػجبة ذات داللة إحرائية بيغ فاعمية  ( 5.6) يتبيغ مغ الججوؿ 
األحسخ الفمدصيشي  اليػالؿوالصػارغ في جسعية  اإلسعاؼجائخة بالتشديق اإلدارؼ 

في قصاع غدة مغ وجو  السػخضىلجػ  الرحيػةالخجمات  جػػدةو  الحكػميػةوالسدتذفيات 
 إلىالباحث الشتيجة الدابقة ويعدو  .اإلسعاؼاألقداـ، السسخضيغ، وضباط  رؤسػاء  نطػخ

 االسقجمة لمسخضى، وتؤثخ تأثيخ  الرحيػةالخجمات  جػػدةأىسية التشديق ودوره في تحديغ 
الخجمات الصبية السقجمة  جػػدة، حيث كمسا زاد التشديق كمسا ارتفعت اوشخدي اإيجابي

 لمسخضى، وىشاؾ دراسات تتفق مع الشتيجة التي تػصمت إلييا الجراسة الحالية، حيث ذكخ
ات ػػجمػالخ ػدةػجػخ عمى ػػػامل تؤثػػػجة عػػاؾ عػػ( بأف ىشKamatchi, 2014) كساتذي
 جػػدةمدتػػ التشديق، كسا ذكخ بأف مدتػػ  إلىومغ بيشيا عػامل داخمية تخجع  الرحيػة

يتأثخ بسدتػػ التشديق، وىحه الشتيجة تعدز التشديق مغ أجل الػصػؿ  الرحيػةالخجمات 
  بقصاع غدة السػخضىالسخغػب وتحديغ الػضع الرحي لجػ  جػػدةمدتػػ ال إلى
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 اإلجابة عغ الدؤال الخابع مغ أسئمة الجراسـة 5.2.4
في فاعمية  ةـة إحرائيـذات داللخوق ـج فـػجتىل " يشز الدػؤاؿ الخابع مغ أسئمػػة الجراسػة عمى

األحسخ الفمدصيشي  اليـاللوالصػارئ في جسعية  اإلسعافالتشديق اإلداري بيغ دائخة 
األقدام ، السسخضيغ، وضباط  رؤسـاء نطـخوجو في قصاع غدة مغ  الحكػميـةوالسدتذفيات 
 ".؟ )لمستغيخات)السيشة، سشػات الخجمة, الجرجة العمسية, مكان العسل تعـدى  اإلسعاف

 قام الباحث برياغـة الفخضيـات التالية: ولإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ
 :لمدؤال الخابع الفخض األول مغ فـخوض الـجراسة

في  ال يػجج فخوق ذات داللة إحرائية" نز الفخض االوؿ مغ فػخوض الػجراسة عمى        
األحسخ الفمدصيشي  اليـاللوالصػارئ في جسعية  اإلسعاففاعمية التشديق اإلداري بيغ دائخة 

األقدام، السسخضيغ، وضباط  رؤسـاء نطـخوجو في قصاع غدة مغ  الحكػميـةوالسدتذفيات 
 ."لستغيـخ السيشة تعـدى  اإلسعاف

باستخػجاـ أسمػب تحميل التبػايغ األحػادؼ         ثولمتحقػق مػغ صحة الفخض قاـ الباح
One Way ANOVA . 

مرجر التبايغ ومجسػع السخبعـات ودرجـات الحخيـة ومتػسـط السخبعـات وقيسـة "ف" ومدـتػى  (5.7ججول )
 لستغيـخ السيشة تعـدى الجاللــة 

مجسػع  مرجر التبايغ البعج
 السخبعـات

درجـات 
قيسة  قيسة "ف" متػسـط السخبعـات الحخية

 مدـتػى الجاللـة الجاللـة

 التشديق شبيعـة
 0.766 41.318 2 82.635 بيغ السجسػعات

 
 

0.467 
 
 

غيخ دالة 
 53.918 149 8033.760 داخل السجسػعات إحرائيا

  151 8116.395 السجسػع

 مدتػى التشديق
 2.347 168.916 2 337.831 بيغ السجسػعات

 
 

0.099 
 
 

 غيخ دالة
 71.959 149 10721.846 داخل السجسػعات إحرائيا

  151 11059.678 السجسػع

 الكمية لمسقياس الجرجـة
 1.623 355.988 2 711.977 بيغ السجسػعات

 
 

0.201 
 
 

غيخ دالة 
 219.349 149 32682.964 داخل السجسػعات إحرائيا

  151 33394.941 السجسػع
 4.75( =  0.01( وعشج مدػتػػػ داللػػة )2،149درجة حخية )ؼ الججولية عشج 

  3.06( = 0.05( وعشج مدػتػػػ داللػػة )2،149ؼ الججوليػة عشج درجة حخية )
أف قيسة "ؼ" السحدػبػة أقػل مغ قيسػة "ؼ" الججولية عشج (5.7)يتزح مغ الجػجوؿ 

أؼ أنو ال تػػجػػج فػػػػخوؽ ،  الكمية لمسقياس الجرجػة( في جسيع األبعاد و 0.05مدػتػػ داللة )
 .لستغػيػخ السيشة تعػدػ ذات داللػػة إحرائيػػة 

الخبخات الستذابية لجػ عيشة البحث، حيث يتمقػف دورات  إلى الشتيجة هىح ويعدو الباحث
يعيذيا ئة االجتساعية الستذابية التي يالب إلىحلظ تجريبية شبو متذابية وإف اختمفت بعشاويشيا، وك

 .أفخاد عيشة البحث
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 :لمدؤال الخابع الفخض الثاني مغ فـخوض الـجراسة
في  ػجج فخوق ذات داللة إحرائيةتال " نز الفخض الثاني مغ فػخوض الػجراسة عمى        

األحسخ الفمدصيشي  اليـاللوالصػارئ في جسعية  اإلسعاففاعمية التشديق اإلداري بيغ دائخة 
األقدام، السسخضيغ، وضباط  رؤسـاء نطـخوجو في قصاع غدة مغ  الحكػميـةوالسدتذفيات 
 ."لستغيـخ سشػات الخجمة تعـدى  اإلسعاف

ولمتحقػق مػغ صحة الفخض قاـ الباحثػ باستخػجاـ أسمػب تحميل التبػايغ األحػادؼ        
One Way ANOVA . 

مرجر التبايغ ومجسػع السخبعـات ودرجـات الحخيـة ومتػسـط السخبعـات وقيسـة "ف" ومدـتػى  (5.8ججول )
 لستغيـخ سشػات الخجمة تعـدى الجاللــة 

مجسػع  مرجر التبايغ البعج
 السخبعـات

درجـات 
قيسة  قيسة "ف" متػسـط السخبعـات الحخية

 مدـتػى الجاللـة الجاللـة

 التشديق شبيعـة
 2.353 123.173 3 369.520 بيغ السجسػعات

 
 

0.075 
 
 

غيخ دالة 
 52.344 148 7746.875 داخل السجسػعات إحرائيا

  151 8116.395 السجسػع

 مدتػى التشديق
 0.837 61.535 3 184.605 بيغ السجسػعات

 
 

0.475 
 
 

غيخ دالة 
 73.480 148 10875.073 داخل السجسػعات إحرائيا

  151 11059.678 السجسػع

 الكمية لمسقياس الجرجـة
 1.364 299.516 3 898.548 بيغ السجسػعات

 
 

0.256 
 
 

غيخ دالة 
 219.570 148 32496.393 داخل السجسػعات إحرائيا

  151 33394.941 السجسػع
 3.91( =  0.01( وعشج مدػتػػػ داللػػة )3،148ؼ الججولية عشج درجة حخية )
  2.67( = 0.05( وعشج مدػتػػػ داللػػة )3،148ؼ الججوليػة عشج درجة حخية )

أف قيسة "ؼ" السحدػبػة أقػل مغ قيسػة "ؼ" الججولية عشج مدػتػػ (5.8)يتزح مغ الجػجوؿ 
أؼ أنو ال تػػجػػج فػػػػخوؽ ذات داللػػة ، الكمية لمسقياس الجرجػة( في جسيع األبعاد و 0.05داللة )

 .لستغػيػخ سشػات الخجمة ػدػ تعإحرائيػػة 

تقارب أفخاد العيشة مغ الخبخة واإلدراؾ في فاعمية التشديق  إلىالشتيجة ىح ويعدو الباحث 
اإلدارؼ وخاصة مغ حسمة الجبمـػ والبكالػريػس، ومغ خالؿ نتائج الجراسة الحالية يتزح عجـ 
وجػد فخوؽ خاصة مغ حسمة الجبمػـ والبكالػريػس لفاعمية التشديق اإلدارؼ بيغ السدتذفيات 

الفمدصيشي بقصاع غدة، وىحا يجؿ عمى قجرة عيشة البحث عمى األحسخ  اليػالؿوجسعية  الحكػميػة
 اتخاذ القخار الػاقعي والرحيح، بعيجا عغ التشاقزات فيسا يتعمق بالتشديق اإلدارؼ بقصاع غدة.
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 :لمدؤال الخابع الفخض الثالث مغ فـخوض الـجراسة
في  إحرائية ػجج فخوق ذات داللةت " نز الفخض الثالث مغ فػخوض الػجراسة عمى        

األحسخ الفمدصيشي  اليـاللوالصػارئ في جسعية  اإلسعاففاعمية التشديق اإلداري بيغ دائخة 
األقدام، السسخضيغ، وضباط  رؤسـاء نطـخوجو في قصاع غدة مغ  الحكػميـةوالسدتذفيات 
 ."لستغيـخ الجرجة العمسية تعـدى  اإلسعاف

 
ولمتحقػق مػغ صحة الفخض قاـ الباحثػ باستخػجاـ أسمػب تحميل التبػايغ األحػادؼ        

One Way ANOVA . 
 

مرجر التبايغ ومجسػع السخبعـات ودرجـات الحخيـة ومتػسـط السخبعـات وقيسـة "ف" ومدـتػى  (5.9ججول )
 لستغيـخ الجرجة العمسية تعـدى الجاللــة 

 مرجر التبايغ البعج
مجسػع 
 السخبعـات

درجـات 
 قيسة "ف" متػسـط السخبعـات الحخية

قيسة 
 مدـتػى الجاللـة الجاللـة

 التشديق شبيعـة
 5.285 268.820 2 537.641 بيغ السجسػعات

 
 

0.006 
 
 

 50.864 149 7578.754 داخل السجسػعات 0.01دالة عشج 
  151 8116.395 السجسػع

 مدتػى التشديق
 5.337 369.679 2 739.357 السجسػعاتبيغ 

 
 

0.006 
 
 

 69.264 149 10320.321 داخل السجسػعات 0.01دالة عشج 
  151 11059.678 السجسػع

 الكمية لمسقياس الجرجـة
 6.109 1265.523 2 2531.046 بيغ السجسػعات

 
 

0.003 
 
 

 207.140 149 30863.895 داخل السجسػعات 0.01دالة عشج 
  151 33394.941 السجسػع
 4.75( =  0.01( وعشج مدػتػػػ داللػػة )2،149ؼ الججولية عشج درجة حخية )
  3.06( = 0.05( وعشج مدػتػػػ داللػػة )2،149ؼ الججوليػة عشج درجة حخية )

أف قيسة "ؼ" السحدػبػة أكبخ مغ قيسػة "ؼ" الججولية عشج مدػتػػ (5.9)يتزح مغ الجػجوؿ 
أؼ أنو تػػجػػج فػػػػخوؽ ذات داللػػة ،  الكمية لمسقياس الجرجػة( في جسيع األبعاد و 0.05)داللة 

 .لستغػيػخ الجرجة العمسية تعػدػ إحرائيػػة 
-5.10البعجؼ  والججوؿ ) شيفيػو اختبػارولسعخفة اتجاه الفخوؽ قاـ الباحث باستخجاـ 

 ( يػضح ذلظ:5.12 – 5.11
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 لستغيخ الجرجة العمسية تعـدى التشديق  شبيعـةفي   شيفيـو اختبـارح ــيػض ( 5.10ججول )

 
 ماجدتيخ بكالػريػس دبمػم

29.410 29.824 20.000 

 دبمػم

29.410 
0 

  
 بكالػريػس

29.824 
0.413 0 

 
 ماجدتيخ

20.000 
*9.410 *9.824 0 

 0.01*دالة عشج 

كانت الجبمػـ والساجدتيخ ولقج وجػد فخوؽ بيغ حسمة  ( 5.10)يتزح مغ الججوؿ 
الفخوؽ لرالح حسمة الجبمػـ، وبيغ حسمة البكالػريػس والساجدتيخ ولقج كانت الفخوؽ لرالح 

 تزح فخوؽ في السؤىالت األخخػ.تالبكالػريػس، ولع 
 لستغيخ الجرجة العمسية تعـدى مدتػى التشديق في   شيفيـو اختبـارح ــيػض ( 5.11ججول )

 
 ماجدتيخ بكالػريػس دبمػم

32.987 33.000 21.667 

 دبمػم

32.987 
0 

  

 بكالػريػس

33.000 
0.013 0 

 

 ماجدتيخ

21.667 
*11.321 *11.333 0 

 0.01*دالة عشج 

كانت الجبمػـ والساجدتيخ ولقج وجػد فخوؽ بيغ حسمة  ( 5.11)يتزح مغ الججوؿ 
والساجدتيخ ولقج كانت الفخوؽ لرالح الفخوؽ لرالح حسمة الجبمػـ، وبيغ حسمة البكالػريػس 

 البكالػريػس، ولع يتزح فخوؽ في السؤىالت األخخػ.
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 لستغيخ الجرجة العمسية تعـدى ق اإلداري ـة لمتشديـالجرجة الكميفي   شيفيـو اختبـارح ــيػض ( 5.12ججول )

 
 ماجدتيخ بكالػريػس دبمػم

62.397 62.824 41.667 
 دبمػم

62.397 0   
 بكالػريػس
62.824 0.426 0  
 ماجدتيخ
41.667 *20.731 *21.157 0 

 0.01*دالة عشج 

كانت الجبمػـ والساجدتيخ ولقج وجػد فخوؽ بيغ حسمة  ( 5.12)يتزح مغ الججوؿ 
الفخوؽ لرالح حسمة الجبمػـ، وبيغ حسمة البكالػريػس والساجدتيخ ولقج كانت الفخوؽ لرالح 

 السؤىالت األخخػ.البكالػريػس، ولع يتزح فخوؽ في 
قجرة حسمة الجبمػـ عمى إدراكيع بأىسية عسمية عمى ويعدو الباحث الشتيجة الدابقة 

التشديق لكػنيع ىع األكثخ وجػدا  في السيجاف مغ حسمة الساجدتيخ، وتبخز الحاجة لمتشديق مغ 
خالؿ السسارسات في السيجاف، وىشا يبخز دور حسمة الجبمػـ الحيغ ىع متػاججوف في السيجاف و 

لظ يعدو الباحث وجػد فخوؽ ذات داللة وكح .لمسخضى الرحيػةدورىع في تقجيع الخجمات 
إحرائية لرالح حسمة البكالػريػس، إذ أف حسمة البكالػريػس لجييع شعػر وإدراؾ ألىسية عسمية 
التشديق كػف الجافعية لمعسل أكثخ مغ غيخىع مغ حسمة الساجدتيخ الحيغ يقل شعػرىع بأىسية 

ىع عغ السيجاف وما يتعمق بتقجيع التشديق اإلدارؼ بدبب السشرب الحؼ يحرمػف عميو وابتعاد
بأف ىشاؾ عجة عػامل تؤثخ  الباحثاف ريجؼ و أبخاىاـ  لمسخضى، فقج أشار الرحيػةالخجمات 

عمى عسمية التشديق مغ بيشيا مجػ وعي و إدراؾ العامميغ بالسدتذفيات بأىسية التشديق اإلدارؼ 
 إلىخضى، فقج تػصمت دراستيع الخجمات الصبية السقجمة لمس جػػدةلجوره اإليجابي في تحديغ 

السقجمة  الرحيػةالخجمات  جػػدةأف اإلدراؾ والػعي يعج مغ أىع العػامل التي تؤثخ عمى 
 .(and Abraham, 2014: 228) Reddy  لمسخضى
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 :لمدؤال الخابع الفخض الخابع مغ فـخوض الـجراسة
في  ذات داللة إحرائيةػجج فخوق تال " نز الفخض الخابع مغ فػخوض الػجراسة عمى        

األحسخ الفمدصيشي  اليـاللوالصػارئ في جسعية  اإلسعاففاعمية التشديق اإلداري بيغ دائخة 
األقدام، السسخضيغ، وضباط  رؤسـاء نطـخوجو في قصاع غدة مغ  الحكػميـةوالسدتذفيات 
 ."لستغيـخ مكان العسل تعـدى  اإلسعاف

ولمتحقػق مػغ صحة الفخض قاـ الباحثػ باستخػجاـ أسمػب تحميل التبػايغ األحػادؼ        
One Way ANOVA . 

مرجر التبايغ ومجسػع السخبعـات ودرجـات الحخيـة ومتػسـط السخبعـات وقيسـة "ف" ومدـتػى  (5.13ججول )
 لستغيـخ مكان العسل تعـدى الجاللــة 

مجسػع  مرجر التبايغ البعج
 السخبعـات

درجـات 
قيسة  قيسة "ف" متػسـط السخبعـات الحخية

 مدـتػى الجاللـة الجاللـة

 التشديق شبيعـة
 0.059 3.188 2 6.376 بيغ السجسػعات

 
 

0.943 
 
 

غيخ دالة 
 54.430 149 8110.018 داخل السجسػعات إحرائيا

  151 8116.395 السجسػع

 مدتػى التشديق
 0.552 40.687 2 81.373 بيغ السجسػعات

 
 

0.577 
 
 

غيخ دالة 
 73.680 149 10978.304 داخل السجسػعات إحرائيا

  151 11059.678 السجسػع

 الكمية لمسقياس الجرجـة
 0.136 30.480 2 60.960 بيغ السجسػعات

 
 

0.873 
 
 

غيخ دالة 
 223.718 149 33333.980 داخل السجسػعات إحرائيا

  151 33394.941 السجسػع

 4.75( =  0.01( وعشج مدػتػػػ داللػػة )2،149ؼ الججولية عشج درجة حخية )
  3.06( = 0.05( وعشج مدػتػػػ داللػػة )2،149ؼ الججوليػة عشج درجة حخية )

أف قيسة "ؼ" السحدػبػة أقػل مغ قيسػة "ؼ" الججولية عشج مدػتػػ (5.13)يتزح مغ الجػجوؿ 
أؼ أنو ال تػػجػػج فػػػػخوؽ ذات ،  الكمية لمسقياس الجرجػةجسيع األبعاد و  ( في0.05داللة )

 .لستغػيػخ مكاف العسل تعػدػ داللػػة إحرائيػػة 

ة، السيسا قصاع غدة ذات ػة الجغخافيػخ السشصقػصغ إلىالشتيجة ىحه ويعدو الباحث 
السشصقة الجغخافية الرغيخة وشبو تجانذ أفخاد مجتسعو، فسغ الصبيعي أف يكػف ىشاؾ 
خرائز متجاندة لجػ عيشة البحث وعجـ وجػد فخوؽ جػىخية تؤثخ عمى فاعمية التشديق 

  اإلسعاؼاألقداـ والسسخضيغ وضباط  رؤسػاءاإلدارؼ بيغ 
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 أسئمة الجراسـةاإلجابة عغ الدؤال الخامذ مغ  5.2.5

 جـػدةفي  ػجج فخوق ذات داللة إحرائيةتىل " ذ مغ أسئمػػة الجراسػة عمىػػؤاؿ الخامػز الدػيش
 نطـخوجو في قصاع غدة مغ  الحكػميـةالسقجمة لمسخضى في السدتذفيات  الرحيـةالخجمات 
الخجمة, )السيشة، سشػات  لمستغيخات تعـدى  اإلسعافاألقدام، السسخضيغ، وضباط  رؤسـاء

 ".؟ )الجرجة العمسية, مكان العسل
 قام الباحث برياغـة الفخضيـات التالية: ولإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ
 :لمدؤال الخامذ الفخض األول مغ فـخوض الـجراسة

في  ػجج فخوق ذات داللة إحرائيةتال " نز الفخض االوؿ مغ فػخوض الػجراسة عمى        
وجو في قصاع غدة مغ  الحكػميـةالسقجمة لمسخضى في السدتذفيات  الرحيـةالخجمات  جـػدة
 ."لستغيـخ السيشة تعـدى  اإلسعافاألقدام ، السسخضيغ، وضباط  رؤسـاءالسجراء،  نطـخ

باستخػجاـ أسمػب تحميل التبػايغ األحػادؼ         ثولمتحقػق مػغ صحة الفخض قاـ الباح
One Way ANOVA . 

مرجر التبايغ ومجسػع السخبعـات ودرجـات الحخيـة ومتػسـط السخبعـات وقيسـة "ف" ومدـتػى  (5.14ججول )
 لستغيـخ السيشة تعـدى الجاللــة 

 مرجر التبايغ 
مجسػع 
 السخبعـات

درجـات 
 قيسة "ف" متػسـط السخبعـات الحخية

قيسة 
 مدـتػى الجاللـة الجاللـة

 الرحيـةالخجمات  جـػدة
 0.766 41.318 2 82.635 بيغ السجسػعات

 
 

0.467 
 
 

غيخ دالة 
 53.918 149 8033.760 داخل السجسػعات إحرائيا

  151 8116.395 السجسػع
 4.75( =  0.01( وعشج مدػتػػػ داللػػة )2،149ؼ الججولية عشج درجة حخية )
  3.06( = 0.05( وعشج مدػتػػػ داللػػة )2،149ؼ الججوليػة عشج درجة حخية )

أف قيسة "ؼ" السحدػبػة أقػل مغ قيسػة "ؼ" الججولية عشج مدػتػػ (5.14)يتزح مغ الجػجوؿ 
أؼ أنو ال تػػجػػج فػػػػخوؽ ذات داللػػة إحرائيػػة ،  الكمية لمسقياس الجرجػة( في 0.05داللة )

 .لستغػيػخ السيشة تعػدػ 

 شطػخعيشة البحث بغس الالتي تقػـ بيا الستذابية  األعساؿ إلىالشتيجة ىحه ويعدو الباحث 
ئة يالب إلىحلظ ، حيث يتمقػف دورات تجريبية متذابية وإف اختمفت بعشاويشيا، وكعغ ميشتيع

االجتساعية الستذابية التي يعيذيا أفخاد عيشة البحث، لحا فسغ السشصقي أف تكػف إجابات 
 العامميغ متقاربة.
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 :لمدؤال الخامذ الفخض الثاني مغ فـخوض الـجراسة

في  ػجج فخوق ذات داللة إحرائيةتال " نز الفخض الثاني مغ فػخوض الػجراسة عمى        
وجو في قصاع غدة مغ  الحكػميـةالسقجمة لمسخضى في السدتذفيات  الرحيـةالخجمات  جـػدة
 ."لستغيـخ سشػات الخجمة تعـدى  اإلسعافاألقدام، السسخضيغ، وضباط  رؤسـاء نطـخ

ولمتحقػق مػغ صحة الفخض قاـ الباحثػ باستخػجاـ أسمػب تحميل التبػايغ األحػادؼ        
One Way ANOVA . 

مرجر التبايغ ومجسػع السخبعـات ودرجـات الحخيـة ومتػسـط السخبعـات وقيسـة "ف" ومدـتػى  (5.15ججول )
 لستغيـخ سشػات الخجمة تعـدى الجاللــة 

مجسػع  مرجر التبايغ 
 السخبعـات

درجـات 
قيسة  قيسة "ف" متػسـط السخبعـات الحخية

 مدـتػى الجاللـة الجاللـة

 الرحيـةالخجمات  جـػدة

 2.353 123.173 3 369.520 بيغ السجسػعات

 

 

0.075 

 

 

غيخ دالة 
 52.344 148 7746.875 داخل السجسػعات إحرائيا

  151 8116.395 السجسػع

 3.91( =  0.01( وعشج مدػتػػػ داللػػة )3،148حخية )ؼ الججولية عشج درجة 
  2.67( = 0.05( وعشج مدػتػػػ داللػػة )3،148ؼ الججوليػة عشج درجة حخية )

أف قيسة "ؼ" السحدػبػة أقػل مغ قيسػة "ؼ" الججولية عشج مدػتػػ (5.15)يتزح مغ الجػجوؿ 
أؼ أنو ال تػػجػػج فػػػػخوؽ ذات داللػػة إحرائيػػة ،  الكمية لمسقياس الجرجػة( في 0.05داللة )

 .لستغػيػخ سشػات الخجمة تعػدػ 

أف جسيع العامميغ يتستعػف بخبخة عسمية عالية اكتدبػىا مغ  إلىويعدو الباحث ذلظ 
 جػػدةكحلظ سػاء كانت الخبخة قميمة أو كثيخة ال تؤثخ في  خالؿ عسميع في ىحه السؤسدات.

الخجمات السقجمة لمسخضى، بسعشى أف السػضف يتمقى األوامخ مغ مخؤسيو  وعبخ وسائل 
 االتراؿ السعسػؿ بيا في السؤسدة. 
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 :لمدؤال الخامذ الفخض الثالث مغ فـخوض الـجراسة
في  ػجج فخوق ذات داللة إحرائيةت " نز الفخض الثالث مغ فػخوض الػجراسة عمى        
وجو في قصاع غدة مغ  الحكػميـةالسقجمة لمسخضى في السدتذفيات  الرحيـةالخجمات  جـػدة
 ."لستغيـخ الجرجة العمسية تعـدى  اإلسعافاألقدام ، السسخضيغ، وضباط  رؤسـاء نطـخ

ولمتحقػق مػغ صحة الفخض قاـ الباحثػ باستخػجاـ أسمػب تحميل التبػايغ األحػادؼ        
One Way ANOVA . 

مرجر التبايغ ومجسػع السخبعـات ودرجـات الحخيـة ومتػسـط السخبعـات وقيسـة "ف" ومدـتػى  (5.16ججول )
 لستغيـخ الجرجة العمسية تعـدى الجاللــة 

مجسػع  مرجر التبايغ 
 السخبعـات

درجـات 
قيسة  قيسة "ف" متػسـط السخبعـات الحخية

 مدـتػى الجاللـة الجاللـة

 الرحيـةالخجمات  جـػدة
 5.285 268.820 2 537.641 السجسػعاتبيغ 

 
 

0.006 
 
 

 50.864 149 7578.754 داخل السجسػعات 0.01دالة عشج 
  151 8116.395 السجسػع
 4.75( =  0.01( وعشج مدػتػػػ داللػػة )2،149ؼ الججولية عشج درجة حخية )
  3.06( = 0.05( وعشج مدػتػػػ داللػػة )2،149ؼ الججوليػة عشج درجة حخية )

أف قيسة "ؼ" السحدػبػة أكبخ مغ قيسػة "ؼ" الججولية عشج  (5.16)يتزح مغ الجػجوؿ 
أؼ أنو تػػجػػج فػػػػخوؽ ذات داللػػة ،  الكمية لمسقياس الجرجػة( في 0.05مدػتػػ داللة )

 .لستغػيػخ الجرجة العمسية تعػدػ إحرائيػػة 
( يػضح 5.17البعجؼ  والججوؿ ) شيفيػو اختبػارولسعخفة اتجاه الفخوؽ قاـ الباحث باستخجاـ 

 ذلظ:
 لستغيخ الجرجة العمسية تعـدى  الرحيـةالخجمات  جـػدةفي   شيفيـو اختبـارح ــيػض (5.17ججول )

 
 ماجدتيخ بكالػريػس دبمػم

64.872 61.044 51.000 
 دبمػم

64.872 0   
 بكالػريػس
61.044 3.828 0  
 ماجدتيخ
51.000 *13.872 *10.044 0 

 0.01*دالة عشج 
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كانت الفخوؽ الجبمـػ والساجدتيخ ولقج وجػد فخوؽ بيغ حسمة (5.17)يتزح مغ الججوؿ 
لرالح حسمة الجبمػـ، وبيغ حسمة البكالػريػس والساجدتيخ ولقج كانت الفخوؽ لرالح 

 البكالػريػس، ولع يتزح فخوؽ في السؤىالت األخخػ.
 

ويعدو الباحث الشتيجة الدابقة والتي تشز عمى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في 
جػدة الخجمات الرحية السقجمة لمسخضى بيغ حسمة الجبمـػ والساجدتيخ ولرالح الجبمـػ والدبب 

يعاز ليع دائسا بأعساؿ إضافية تخز يسكغ في انتذار حسمة الجبمػـ في العسل السيجاني واال
تقجيع الخجمات الرحية لمسخضى أكثخ مغ غيخىع مغ حسمة الساجدتيخ وال تػجج فخوؽ ذات 
داللة إحرائية في جػدة الخجمات الرحية السقجمة لمسخضى بيغ حسمة الجبمػـ والبكالػريػس 

العسل السيجاني أما حسمة  وذلظ يعػد الدبب إلى تعاير وانجماج حسمة الجبمػـ والبكالػريػس في
 الساجدتيخ لجييع احتكاؾ أقل مغ أصحاب العسل السيجاني مغ حسمة الجبمػـ والبكالػريػس.
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 :لمدؤال الخامذ الفخض الخابع مغ فـخوض الـجراسة
في  ػجج فخوق ذات داللة إحرائيةتال " نز الفخض الخابع مغ فػخوض الػجراسة عمى        
وجو في قصاع غدة مغ  الحكػميـةالسقجمة لمسخضى في السدتذفيات  الرحيـةالخجمات  جـػدة
 ."لستغيـخ مكان العسل تعـدى  اإلسعافاألقدام ، السسخضيغ، وضباط  رؤسـاء نطـخ

ولمتحقػق مػغ صحة الفخض قاـ الباحثػ باستخػجاـ أسمػب تحميل التبػايغ األحػادؼ        
One Way ANOVA . 

مرجر التبايغ ومجسػع السخبعـات ودرجـات الحخيـة ومتػسـط السخبعـات وقيسـة "ف" ومدـتػى  (5.18ججول )
 لستغيـخ مكان العسل تعـدى الجاللــة 

مجسػع  مرجر التبايغ 
 السخبعـات

درجـات 
قيسة  قيسة "ف" متػسـط السخبعـات الحخية

 مدـتػى الجاللـة الجاللـة

 الرحيـةالخجمات  جـػدة

 0.059 3.188 2 6.376 بيغ السجسػعات

 

 

0.943 

 

 

غيخ دالة 
 54.430 149 8110.018 داخل السجسػعات إحرائيا

  151 8116.395 السجسػع

 4.75( =  0.01( وعشج مدػتػػػ داللػػة )2،149ؼ الججولية عشج درجة حخية )
  3.06( = 0.05( وعشج مدػتػػػ داللػػة )2،149ؼ الججوليػة عشج درجة حخية )

أف قيسة "ؼ" السحدػبػة أقػل مغ قيسػة "ؼ" الججولية عشج مدػتػػ (5.18)يتزح مغ الجػجوؿ 
أؼ أنو ال تػػجػػج فػػػػخوؽ ذات داللػػة إحرائيػػة ،  الكمية لمسقياس الجرجػة( في 0.05داللة )

 .لستغػيػخ مكاف العسل تعػدػ 

تقارب وتذابو الطخوؼ السادية واالجتساعية  إلىويعدو الباحث الشتيجة الدابقة 
تذابو الجورات وكحلظ  اإلدارة العميا، والدياسية، والتقيج بالتعميسات والقخارات الرادرة مغ 

فسغ الصبيعي أف يكػف ىشاؾ خرائز متجاندة لجػ  ،ليعالتجريبية وورش العسل السقجمة 
 رؤسػاءتشديق اإلدارؼ بيغ عيشة البحث وعجـ وجػد فخوؽ جػىخية تؤثخ عمى فاعمية ال

  اإلسعاؼاألقداـ والسسخضيغ وضباط 
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 الفرل الدادس
 الشتائج والتػصيات
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 الفرل الدادس
 الشتائج والتػصيات

 مقجمة:
لييا الجراسة، وذلظ بعج إجخاء إيتشاوؿ ىحا الفرل ممخرا  ألىع الشتائج التي تػصمت 

بػاسصة أداة الجراسة، كسا يتزسغ ىحا الفرل عسمية التحميل االحرائي لمبيانات التي تع جسعيا 
سة في ضػء ما تػصمت إليو الجراسة مغ نتائج، والتي يخػ الباحث مغ التػصيات السي مجسػعة

 اليػالؿوالصػارغ في جسعية  اإلسعاؼفاعمية التشديق اإلدارؼ بيغ دائخة أنيا تديع في زيادة 
السقجمة لمسخضى  الرحيػةالخجمات  جػػدةوأثخه عمى  الحكػميػةاألحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات 

 .بقصاع غدة

 أواًل: نتائج الجراسة:
مجسػعة مغ  إلىمت الجراسة ػصفي ضػء االجابة عغ تداؤالت الجراسة وفخضياتيا ت

 الشتائج وتسثمت بالتالي:
دارؼ حرل عمى وزف ندبي أضيخت نتائج الجراسة أف الجرجة الكمية لمتشديق اإل

%(، تمى ذلظ 59.17ػزف ندبي )في السختبة األولى بمدتػػ التشديق %(، وجاء 58.83)
 (.58.45التشديق حرل عمى السختبػة الثانية بػزف ندبي )% شبيعػة

السقجمة لمسخضى  الرحيػةالخجمات  جػػدةأضيخت نتائج الجراسة أف الػزف الشدبي ل كسا
 .%(69.57) عمى حرمت

وجػد عالقة ارتباط مػجبة ذات داللة إحرائية بيغ فاعمية التشديق كسا بيشت الجراسة 
األحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات  اليػالؿوالصػارغ في جسعية  اإلسعاؼاإلدارؼ بيغ دائخة 

 رؤسػاء  نطػخع غدة مغ وجو في قصا السػخضىلجػ  الرحيػةالخجمات  جػػدةو  الحكػميػة
 .اإلسعاؼ، السسخضيغ، وضباط األقداـ

ة التشديق اإلدارؼ بيغ دائخة ػػة في فاعميػػة إحرائيػػخوؽ ذات داللػج فػػجتكسا بيشت أنو ال 
في قصاع غدة  الحكػميػةاألحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات  اليػالؿوالصػارغ في جسعية  اإلسعاؼ
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)السيشة، سشػات  لستغيخات تعػدػ  اإلسعاؼالسسخضيغ، وضباط  األقداـ، رؤسػاء نطػخمغ وجو 
 . مكاف العسل، الخجمة

د فخوؽ ذات داللة إحرائية في فاعمية التشديق ػ وجفي حيغ أضيخت نتائج الجراسة 
األحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات  اليػالؿوالصػارغ في جسعية  اإلسعاؼاإلدارؼ بيغ دائخة 

 تعػدػ  اإلسعاؼلسسخضيغ، وضباط األقداـ، ا رؤسػاء نطػخفي قصاع غدة مغ وجو  الحكػميػة
لرالح حسمة الجبمػـ، بيغ حسمة الجبمـػ والساجدتيخ ولقج كانت الفخوؽ  ) جرجة العسميةلستغيخ)ال

 .ػريػسػالػػح البكػالػوبيغ حسمة البكالػريػس والساجدتيخ ولقج كانت الفخوؽ لر
السقجمة  الرحيػةالخجمات  جػػدةػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في تأنو ال  شت ػا بيػػكس

السسخضيغ،  األقداـ، رؤسػاء نطػخفي قصاع غدة مغ وجو  الحكػميػةلمسخضى في السدتذفيات 
 . (مكاف العسل، )السيشة، سشػات الخجمة لمستغيخات تعػدػ  اإلسعاؼوضباط 

الخجمات  جػػدةد فخوؽ ذات داللة إحرائية في ػ وجفي حيغ أضيخت نتائج الجراسة 
 رؤسػاء نطػخفي قصاع غدة مغ وجو  الحكػميػةقجمة لمسخضى في السدتذفيات الس الرحيػة

بيغ حسمة الجبمـػ  (جرجة العسميةلستغيخ)ال تعػدػ  اإلسعاؼاألقداـ، السسخضيغ، وضباط 
، وبيغ حسمة البكالػريػس والساجدتيخ ولقج ولقج كانت الفخوؽ والساجدتيخ  لرالح حسمة الجبمـػ

 .البكالػريػسكانت الفخوؽ لرالح 

 ثانيًا: التػصيات:
كل مغ دائخة االسعاؼ والصػارغ بجسعية اليالؿ األحسخ بشاء عمى نتائج الجراسة يػصى الباحث 

 باالتي:الفمدصيشي والسدتذفيات الحكػمية بقصاع غدة 
 تػصيات تتعمق بػزارة الرحة الفمدصيشية:

مع جسيع السؤسدات الرحية الغيخ حكػمية التشديق ب متخررة ضخورة إيجاد جية -1
 .العاممة بقصاع غدة 

والسؤسدات الرحية الغيخ حكػمية  السدتذفيات الحكػميػة بيغ تفعيل االجتساعات والمقاءات -2
 لديادة فاعمية التشديق. بقصاع غدة ومغ بيشيا جسعية اليالؿ األحسخ الفمدصيشي

ة بقصاع غدة والسؤسدات الرحية وضع ججوؿ دورؼ لمقاءات بيغ السدتذفيات الحكػمي -3
 .الغيخ حكػمية ومغ بيشيا جسعية اليالؿ األحسخ الفمدصيشي
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وسبل االستفادة  بػزارة الرحة الفمدصيشية عمى تصػيخ وتحديغ التكشػلػجيا السدتخجمة العسل -4
 التشديق مغ قبل إدارة السدتذفيات.مشيا بذكل أفزل لتحقيق أعمى مدتػيات 

السدتذفيات الحكػمية  تشطيسية تحكع عسميات التشديق بيغإيجاد قػاعج وتعميسات  -5
 والسؤسدات الرحية الغيخ حكػمية وخاصة جسعية اليالؿ األحسخ الفمدصيشي.

 .قصاع غدة ياتبسدتذف الرحيػةات الخجم جػػدةاإلسياـ في تصػيخ بخامج  -6
 تػصيات تتعمق بجسعية اليالل األحسخ الفمدصيشي:

تقػـ بعسمية التشديق مع السدتذفيات الحكػمية التابعة  العسل عمى إيجاد وحجة متخررة .1
 .لػزارة الرحة الفمدصيشية

 تجريب السػضفيغ عمى أسذ التػاصل الدميع مع السدتذفيات في حاالت الصػارغ. .2
االسياـ في عسل قشػات اتراؿ خاصة بيغ غخفة عسميات اإلسعاؼ التابعة لجسعية اليالؿ  .3

 الحكػمية.األحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات 
العسل عمى مػاكبة كل ما ىػ حجيث فيسا يتعمق باألجيدة الصبية السدتخجمة بجائخة اإلسعاؼ  .4

والصػارغ بجسعية اليالؿ األحسخ الفمدصيشي مغ أجل جػدة الخجمات السقجمة لمسخضى 
 .بقصاع غدة
 تػصيات عامة

 عغ الخجمة السقجمة ليع. السػخضىمعخفة رأػ  إلىالدعي  .1
 جػػدةلتغصية الحاالت السخضية السػ الستخرريغ بالعجد الكافي مغ  سدتذفػىدعع ال -2

 .سدتذفػىبال
الخجمات الصبية السقجمة بالسخاكد  جػػدةالعسل عمى تػفيخ معاييخ ومؤشخات لقياس وتقييع  -3

 الصبية.
 وتحديشيا بسا يتشاسب مع متصمبات األمغ الرحي. الرحيػةاالىتساـ بتصػيخ الخجمات  -4

 :مقتخحات: ثالثاً 
 يقتخح الباحث الجراسات السدتقبمية التالية:

 التشديق السيجاني بيغ االسعاؼ وأقداـ االستقباؿ في السدتذفيات الحكػمية بسجيشة غدة.أثخ  -1
 .غدة قصاع في االسعاؼ والصػارغ  إدارة كفاءة عمى والتصػيخ التخصيط وحجات ثخأ -2
 قصاع في واالزمات الكػارث لسػاجية شػاقع دائخة االسعاؼ والصػارغ  وكفاءة فعالية تقييع -3

 .غدة
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 السرادر والسخاجع

 القخآن الكخيع
 أواًل: السخاجع العخبية

, السجمج الدادس . بيخوت: دار صادر  لداف العخب(.  ـ1997).ابغ مشطػر, جساؿ الجيغ دمحم 
 لمصباعة والشذخ.

 مكتبة عيغ : القاىخة .والتصبيق الشطػخية بيغ اإلدارة). ـ1976 .(حسجؼ كساؿ الخيخ، أبػ
 .شسذ

 تحميمية دراسة :وتحجيات واقع-غدة قصاع في الفمدصيشيػف  الالجئػف ). ـ2012).عالء  دية، أبػ
 .غدة قصاع في الالجئيغ حياة وضخوؼ لػاقع

 الشػع مشطػر مغ الحكػمي الرحي القصاع خجمات تحميل. (ـ2010.) دمحم زيشة، أبػ
 لتعسيق الفمدصيشية السبادرة السدتفيجة، الفئات نطػخ وجية مغ ميجانية دراسة: االجتساعي

 .مفتاح – الجيسقخاشية العالسي الحػار

في  التدػيقي السديج استخاتيجية عمى التشافدية البيئة ثخأ .ـ(2000.) الجيغ عالء نقصة، أبػ
 اإلدارة كمية األعساؿ، إدارة في (مشذػرة غيخ ماجدتيخ رسالة (،"الرحيػة الخجمات تقجيع

 .65 العخاؽ، ص بغجاد، جامعة واالقتراد،

 دار :القاىخة .أساسيات وسمػكيات :يغالسجيخ  ودور اإلدارة .ـ(1992 .(الجيغ محي األزىخؼ،
  .العخبي الفكخ

 في العسالء رضاء عمى الرحيػة وأثخىا الخجمة جػػدة محجدات. ـ(2003.) الديج وفقي اإلماـ،
 ، السجمةالتجارة كمية السشرػرة، الجقيمية، جامعة بسحافطة الجامعية والخاصة السدتذفيات

 (.4)27التجارية لمجراسات السرخية

 والشذخ، لمصباعة العمسية اليازورؼ  دار ،“ الرحيػة الخجمات تدػيق " (.ـ2005.) ثامخ البكخؼ،
 .87 األردف، ص عساف،

 تشفيح في ودوره األمشية والبيئة األجيدة بيغ التشديق .)ـ2002 .(هللا عبج بغ دمحم شياش، بغ
 ،(مشذػرة غيخ ماجدتيخ رسالة. (الدعػدية العخبية السسمكة في البيئي األمغ استخاتيجية

 .األمشية لمعمـػ العخبية نايف جامعة :الخياض
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 مؤتسخإلى  مقجـ .غدة قصاع في الػضع ااإلنداني (.ـ2013.) اإلسالمي التعاوف  مشطسة تقخيخ
 .اإلسالمي العالع في السجني السجتسع  لسشطسات الخامذ اإلسالمي التعاوف  مشطسة

 ".الجيػد الذخشية تشديق في الذخشة عسميات غخؼ دور). "ـ 1991 .(خمفاف ضاحي تسيع،
 .يػنيػ بذخشة دبي، والجراسات البحػث مخكد :دبي. الذخشة ألداء الكسي السجخل مؤتسخ

: دراسة جػػدة الخجمة االجتساعية الصبية وعالقتػػيا بػػخضا السػخضى .(ـ2018).الجبيخ، عبج هللا 
ميجانية، أشخوحة )ماجدتيخ( جامعة نايف العخبية لمعمػـ األمشية، كمية العمػـ االجتساعية، 

 قدع عمع االجتساع، تخرز التأىيل والخعاية االجتساعية.

: 1/11/2018جخػؿ بتاريخ تع ال .(ـ2018)ي .جسعية اليػالؿ األحسخ الفمدصيش
https://www.palestinercs.org/index.php?page=post&pid=1&catid=1&parentid=0 

 السجف في األمشيةاألجيدة  بيغ التشديق ومدتػيات أبعاد). ـ1995.) سعج بغ عيج الجيشي،
 غيخ ماجدتيخ رسالة)الرشاعية،  يشبع مجيشة عمى تصبيقية دراسة. الحجيثة الرشاعية

 .األمشية والتجريب لمجراسات العخبي السخكد :الخياض ،(مشذػرة

تع الجخػؿ بتاريخ  .. أكاديسية نديجالمتابعةوالتقييم:رؤيةمفاهيمية .(ـ2015).الحايظ، ىياـ 
30/12/2018 :http://blog.naseej.com 

 .الشيزة دار: بيخوت .ؼ اإلدار  والتشطيع العامة اإلدارة ). ـ 1991.) فػزؼ  حبير،

 والشذخ لمصباعة البياف ة:، القاىخ السرخفية الخجمات تدػيق (.ـ2001.) بجيخ عػض الحجاد،
 .والتػزيع

 ..الشيزة العخبية دار: بيخوت .الحكػمي القصاع في اإلدارة ). ـ1985). عادؿ حدغ،

 الفمدصيشية الرحة وزارة مػازنة تسػيل عمى بالخارج العالج تكمفة أثخ. (ـ2012 .(مشيخة حسج،
 األزىخ، غدة. جامعة اإلدارية، والعمـػ االقتراد كمية ،)مشذػرة تيخ ماجدتيخ رسالة(

 قصار لحادث السػاجية الصارئة الخحسغ، عبج دمحم: تخجسة .(ـ٢٩٩١ .(وآخخوف  بيجاوكا؛ دافيج،
 بذخشة والجراسات البحػث مخكد :دبي .أريدونا بػالية جخانج كاسا بسجيشة الخصخة السػاد نقل
 .دبي

 دار الشيزة :القاىخة .والسسارسة الشطػخية بيغ العامة اإلدارة (.ـ1970 .(إبخاىيع دروير،
 .العخبية

https://www.palestinercs.org/index.php?page=post&pid=1&catid=1&parentid=0
https://www.palestinercs.org/index.php?page=post&pid=1&catid=1&parentid=0
http://blog.naseej.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 عبج القادر تخجسة عبج .الحجيثة والتصبيقات السبادغ اإلدارة أساسيات (.ـ1992). جازػ  دليد،
 .السخيخ دار :الخياض مخعي، دروير مخاجعة ،القادر

 بيغ التشديق السشاشق في مجالذ دور (.ـ1998) .وشباف بغ العديد عبج بغ سعػد الجوير،
 في السشصقة مجمذ عمى دراسة تصبيقة ،التحجيث لسفيـػ ججيج مشطػر الحكػميػة األجيدة

اض: الخي ،(مشذػرة غيخ ماجدتيخ رسالة ).العخبية الدعػدية بالسسمكة الذخقية السشصقة أمارة
 .األمشية العخبية لمعمـػ نايف أكاديسية

قياس أبعاد جػػدة الخجمات الصبية السقجمة في السدتذفيات  .(ـ2012) .ذياب، صالح 
مجمة الجامعة اإلسالمية لمجراسات  الحكػميػة األردنية مغ مشطػر السػخضى والسػضفيغ،

 .104 -69( ص 1)20، االقترادية واإلدارية

 ( , القاىخة: دار السعارؼ . 5ط د.. ) (. نطػخية اإلدارة العامةـ  1987) .رشيج, أحسج 

 .الذخوؽ  دار: ججة ة.الدعػدي العخبية السسمكة في العامة اإلدارة. )ـ1984.) أميغ ساعاتي،

 . بغجاد: مصبعة شفيق.(. نطػخية السشطسة: مجخل وعسمياتـ1988) .الدالع, مؤيج 

شب  خجمات عمى بالتخكيد الرحيػة الخجمات تدعيخ " ـ(.2000) جاسع، مشيخ الدامخائي،
 بغجاد، جامعة واالقتراد، اإلدارة كمية السدتذفيات، إلدارة عالي دبمـػ بحث ،"األسشاف

 .23 ص .العخاؽ

رسالة  ).جػػدة الخجمات الصبية في تعديد األمغ الرحي دور .(ـ2017).الدبيعي، سعػد 
جامعة نايف العخبية لمعمػـ األمشية، كمية العمـػ االستخاتيجية، قدع األمغ  - (ماجدتيخ

 اإلنداني.

 دراسة .الجاخمية األمشية بػزارة األجيدة بيغ التشديق مجػ. (ـ1998 .(دمحم هللا عبج الدعجاف،
 العخبية بالسسمكة الخياض بسجيشة الصػارغ الخاصة وقػات الخاصة األمغ لقػات مدحية

 .األمشية لمعمـػ العخبية نايف أكاديسية ض:الخيا ،(غيخ مشذػرة ماجدتيخ رسالة . (الدعػدية

 . السدتفيجيغ نطػخ مشػجية الرحيػة الخجمات جػػدة أبعاد (.ـ2013 .(عمي وفاء سمصاف،
العمـػ  مجمة البرخة، محافطة في األىمية مغ السدتذفيات مجسػعة في تصبيقية دراسة

  .واالقترادية اإلدارية

 .األنذصة – الػضائف– السفاىيع :العامة اإلدارة). ـ2000 .(وآخخوف  هللا؛ عػض شمق الدػاط،
 .والتػزيع لمشذخ حافع دار :ججة (،2 )ط
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 "القخاراتوصشع  األزمات إلدارة أمثل مشيج نحػ). " ـ 1991). دمحم الجيغ حداـ سػيمع،
 (110) العجد عذخ، الثانية الدشة الػششي، الحخس مجمة الػششي، الحخس رئاسة: الخياض
 .أكتػبخ

 دار  :عساف. وضائف، تصبيقات مفاىيع، :الحجيثة اإلدارة ).ـ 1993.) نجيب مرصفى شاوير،
 .والتػزيع والشذخ لمصباعة الفخقاف

في  الحكػمي الرحي القصاع في السيشية الثقافةـ(. 2007غ .)حد ولجادوة، ياسخ شمبي،
 .والسداءلة الشداىة أجل مغ االئتالؼ : هللا راـ ،الفمدصيشية األراضي

 مدتذفػى حالة الخجمية. دراسة في السشطسات الجػػدة إدارة مدتػياتـ(. 2010.) الذسخؼ، زىخة
 .بابل جامعة مجمة العخاقية، الصب مجيشة دائخة /التسخيس الخاص دار

 مؤسدة :اإلسكشجرية .األعساؿ قصاع في واإلدارة التشطيع). ـ1987 .(صالح الذشػاني،
  .الجامعة

 السؤتسخات، إدارة حػؿ العمسي المقاء "،وأنػاعيا أسبابيا :االجتساعيات). ـ1985 (حسيج الذيبي،
 .شعباف ٥ – ٣ مغ اإلدارية، لمعمـػ العخبية السشطسة: عساف

 لمصباعة. أبػ العـد: اإلسكشجرية .العامة اإلدارة أصػؿ.  )ـ 2011 .( العديد عبج إبخاىيع شيحا،

 الجار: بيخوت". اإلدارية العسمية، العامة اإلدارة"). ـ 1994.) العديد عبج إبخاىيع شيحا،
 .الجامعة

 دار زىخاف لمشذخ ، عساف،الستقجـ التدػيق مجخل (.ـ1999.) جاسع محسػد الرسيجعي،
 .والتػزيع

 .والشذخ لمصباعة دار وائل عساف، ،الخجمات تدػيق  .( 2008 ). حامج ىاني الزسػر،

 عيغ جامعة :القاىخة ،٦ ط .العامة اإلدارة عمع مبادغ ). ـ1980 .(دمحم سميساف الصساوؼ،
 .شسذ

 إمكانية2010 ). ـ(2010.) ووىاب، رياض جسيل حديب آالء والجميمي، احسج أكـخ الصػيل،
في  السدتذفيات مغ مختارة مجسػعة دراسة في. الخجمات الرحيػة جػػدة أبعاد إقامة

 .(19)6 السجمج تكخيت، ، جامعةواالقترادية اإلدارية لمعمـػ تكخيت مجمة ،نيشػػ  محافطة
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 الحج في البخية في السشافح األمشية األجيدة بيغ التشديق أثخ .(ـ1995(. دمحم بغ إبخاىيع العايجؼ،
 العخبية السسمكة في البخؼ  الحجيثة عمى مشفح ميجانية دراسة والتدمل، التيخيب عسميات مغ

 األمشية لمجراسات العخبي السخكد  ض:الخيا ،(غيخ مشذػرة ماجدتيخ رسالة) .الدعػدية
 .والتجريب

 في العامة تصبيقية لإلدارة دراسة مع اإلدارة، عمع مبادغ(. ـ2001). الجيغ نػر دمحم الخزاؽ، عبج
 السجيشة مجسع مؤسدة والشذخ، لمصباعة العمع دار :ججة. ةالدعػدي العخبية السسمكة

 .لمرحافة

 لجارالقاىخة: ا. العامة اإلدارة .)ـ 1991 .( الرحغ فخيج ودمحم ،سعيج دمحم الفتاح، عبج
 .الجامعية

الرحيػة في السدتذفيات الحكػميػة في  قياس جػػدة الخجمات .(ـ2015).عبج القادر، دمحم 
السجمة األردنية في إدارة األعساؿ  "1".الدػداف مغ وجية نطػخ السػخضى والسخاجعيغ

 .920 -899( ص 4،)11

 .والتػزيع لمشذخ دار حافع :ججة (،٣ ط . (التشطيسي التصػيخ. (ـ 2003 .(الغشي عبج هللا عبج

 ألصػؿ ومبادغ دراسة :العامة اإلدارة عمع أصػؿ  ).ـ 1983 .( بديػني الغشي عبج هللا، عبج
 .ولبشاف وفخندا ومرخ األمخيكية الستحجة والػاليات اإلسالـ في وتصبيقاتيا اإلدارة عمع

 .الجامعية الجار: بيخوت

 اإلدارة دراسة لساىية :العامة اإلدارة عمع ).ـ 1989 .( هللا عبج الغشي وعبج دمحم؛ الػىاب، عبج
 .الجامعي الحجيث السكتب :اإلسكشجرية .اإلدارية العسمية ومخاحل العامة

 األجيدة في لحالؿ مذكالت السؤقتة المجاف استخجاـ تخشيج ). ـ1999). مخيذج خالج العتيبي،
 رسالة .(السشػرة السجيشة األمشية بسشصقة األجيدة بعس عمى تصبيقية دراسة األمشية،

 .األمشية لمعمـػ نايف العخبية أكاديسية :الخياض ،(مشذػرة غيخ ماجدتيخ

 والشذخ األميغ لمصبع دار :القاىخة.  األزمات وإدارة التفاوض). ـ 2004 .(الديج فاروؽ  عثساف،
 .والتػزيع

 جامعة قاريػنذ. :بغازؼ  .العامة اإلدارة عمع مبادغ ). ـ1991 .(مختار دمحم عثساف،

 الجامعية األبحاث مؤسدة ،"الرحيػة الخجمات في الجػػدة مفيـػ" ـ(.1994.) عداؼ العداؼ،
 37. ،ص األردف – عساف الجولي، اإلنساء وكالة ،
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 .القمع دار :دبي .اإلدارة أصػؿ ).ـ 1983.) أحسج سسيخ عدكخ،

 . القاىخة: مكتبة عيغ شسذ.أسذ اإلدارةـ (.  1984عذساوؼ, سعج الجيغ ) 

 عمى كسؤشخ السدتفيجيغ نطػخ وجية مغ الخجمات جػػدة قياس"ـ(. 2006.) بذيخ ،العالؽ
 الصبية السختبخات حالة دراسة- " الخجمية السشطسات في اإلدارية لمقيادة الشاجح األداء

 لإلدارة السعاصخة التحجيات :اإلدارية لمتشسية العخبية ،السشطسة"األردف في األشعة ومخاكد
 42. العخبية، ص

 ،8ط . اإلداريةوالقخارات  لمػضائف تحميمية دراسة : اإلدارة (.ـ1998.)القادر عبج مجني عالقي،
 .والتػزيع لمشذخ ججة دار مكتبة : ججة

 ،واألصػؿ العمسية األسذ: األعساؿ وإدارة تشطيع .(ـ1982(. عمي الذخقاوؼ  عسخ؛ غشايع
 والشذخ. لمصباعة العخبية الشيزة دار :بيخوت . تحميمي مجخل

 نايف أكاديسية :الخياض . والحياة األمغ مجمة، الكارثة إدارة). ـ1995 .( أحسج القاضي،
 األولى جسادػ (،٢٥٦) العجد األمشية، لمعمـػ العخبية

 األجيدة التشديق بيغ تفعيل في السخكدية الحج لجشة دور  ).ـ2002.) مشيخ فيج القثامي،
 أكاديسية :الخياض ،(غيخ مشذػرة ماجدتيخ رسالة .(الحج بأعساؿ العالقة ذات الحكػميػة
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 السقياس قبل التحكيع (1) ممحق

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 اإلسعاؼاإلدارؼ بيغ دائخة التشديق فاعمية "   تحكيع استبانة لخسالة ماجدتيخ بعشػاف:       
الخجمات  جػػدةوأثخه عمى  الحكػميػةوالسدتذفيات  األحسخ الفمدصيشي اليػالؿي جسعية والصػارغ ف

 ."السقجمة لمسخضى بقصاع غدة  الرحيػة

 الفاضل.................  الديج/......................

 الدالـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو وبعج،،

غخاض البحث العمسي فقط، بيجؼ أليصيب لي أف أضع بيغ أيجيكع ىحه االستبانة التي تع ترسيسيا 
جسع السعمػمات الالزمة لخسالة الساجدتيخ التي أقػـ بإعجادىا في تخرز إدارة األزمات والكػارث، 

 تكـخ عمي  بجدء مغ وقتظ الثسيغ لتحكيع ىحه االستبانة مغ حيث :تعمسا بأنشي آمل أف 

 .السحػر إلىانتساء العبارة  -
 .االستبانةالدالمة والرحة المغػية لعبارات  -
 .و مشاسباونإضافة أو تعجيل أو ححؼ ما تخ  -

 والتقجيخ  اـحتخ اال( صالحة لالستعساؿ وتقبمػا فائق األداة شاكخيغ لكع جيجكع الكبيخ في جعل االستبانة )

 أخػكع الباحث                                                                                  

 دمحم جساؿ صالح                                     

 0592130301جػاؿ رقع                                                                      
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 البيانات العامة: -أوال

 .( في الخانة السشاسبة  )×البيانات التالية أو تحجيج البياف السصمػب بػضع عالمة استيفاء الخجاء 

  البيانات الذخرية: -

 :السدسى الػضيفي 

   ضابط إسعاؼ    سخض    م    رئيذ قدع       

 الخجمة : تػاشس -

     سشػات 10 -6مغ     سشػات فسا دوف  5      

       أكثخسشة ف 16      سشة 15 إلى سشة11 مغ

 الجرجة العمسية : -

  بكالػريػس     دبمػـ     

          دكتػراه         ماجدتيخ 

 : مكان العسل -

  حكػمي ىػمدتذفػ         الفمدصيشي خػاألحس اليػالؿ جسعية 
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 محاور االستبانة: -ثانيا

 التشديق: شبيعـة -1

والصػارغ  اإلسعاؼمعخفة رأيظ في اآللية التي تتع بيا عسمية التشديق بيغ دائخة  إلىييجؼ ىحا الجدء 
 . الحكػميػةاألحسخ الفمدصيشي، والسدتذفيات  اليػالؿفي جسعية 

 ججا قميمة قميمة متػسصة كبيخة كبيخة ججا العبارة الخقع

 جسعية في والصػارئ  اإلسعاف دائخة في يعتسج السشدقػن   .1
 متكاممة خصة عمى الحكػميـة والسدتذفيات األحسخ اليـالل
 بيشيع. اإلداري  التشديقفي 

     

 اإلسعاف دائخة مغ مسثميغ بيغ الجوري  يتع االجتساع   .2
 الحكػميـة والسدتذفيات األحسخ اليـالل جسعية في والصػارئ 
 بخرػص الخصة في السحجدة األىجاف تحقيق مغ لمتأكج
 .التشديق

     

 مسثمي بيغ عقجةشالس الجورية االجتساعات محاضخ يتع اعتساد   .3
 لتشفيح الحكػميـة والسدتذفيات والصػارئ  اإلسعاف دائخة

 .التػصيات

     

 وىيكمية والصػارئ  اإلسعاف ىيكمية دائخة ضسغ ػججت  .4
 .اإلداري  بالتشديق تعشى دائخة الحكػميـة السدتذفيات

     

 األحسخ اليـالل جسعية في والصػارئ  اإلسعاف تبادر دائخة   .5
 في الحكػميـة السدتذفيات مع اجتساع عقج إلى الفمدصيشي
 ات.االجتساع تأخخت حال

     

 عقج إلى الحكػميـة السدتذفيات في التشديق تبادر إدارة   .6
االحسخ  اليـاللبجسعية  والصػارئ  اإلسعاف دائخة مع اجتساع
 ذلظ. إلى الحاجة دعت حال في الفمدصيشي
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بجسعية  والصػارئ  اإلسعاف دائخة بيغ يتفق السشدقػن    .7
 عقج عمى الحكػميـة االحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات اليـالل
 الصارئة. االجتساعات إلى إضافة دورية اجتساعات

     

االحسخ  اليـاللبجسعية  والصػارئ  اإلسعاف دائخة لجى تتػافخ  .8
 االجتساعات لجعع واضحة تسػيمية الفمدصيشي سياسات

 .الحكػميـة السدتذفيات وبيغ بيشيا التشديقية

     

 الحكػميـة السدتذفيات في السشاسب التسػيل يتع تػفيخ  .9
 والصػارئ  اإلسعاف دائخة مع التشديقية االجتساعات الستسخار
 األحسخ الفمدصيشي. اليـالل جسعية في

     

 اإلسعاف دائخة في اإلدارية العسمية مغ جدءا يعج التشديق   .10
 والسدتذفيات االحسخ الفمدصيشي اليـاللوالصػارئ بجسعية 

 .الحكػميـة

     

 :مدتػى التشديق  -2

األحسخ  اليػالؿوالصػارغ في جسعية  اإلسعاؼمعخفة رأيظ في مدتػػ أداء التشديق بيغ دائخة  إلىييجؼ ىحا الجدء 
 السقجمة لمسخضى في قصاع غدة: الرحيػةالخجمات  جػػدة، وأثخه عمى الحكػميػةالفمدصيشي والسدتذفيات 

 ججا قميمة قميمة متػسصة كبيخة كبيخة ججا العبارة الخقع

والصػارئ بجسعية  اإلسعاف دائخة في التشديق مدؤولػ يصبق  .1
 عسمية الحكػميـة والسدتذفيات االحسخ الفمدصيشي اليـالل
 مجروسة. عمسية ومبادئ أسذ عمى بشاء التشديق

     

والصػارئ  اإلسعاف دائخة في التشديق عمى القائسػن  يستمظ  .2
 الحكػميـة والسدتذفيات االحسخ الفمدصيشي اليـاللبجسعية 
 السجال. ىحا في السكانية الخبخة

     

والصػارئ  اإلسعاف دائخة بيغ وفعال مذتخك يػجج تعاون   .3
 الحكػميـة والسدتذفيات االحسخ الفمدصيشي اليـاللبجسعية 
 التشديق. عسمية إدارة في
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 في والصػارئ  اإلسعاف دائخة في التشديق مدؤولػ يتغمب  .4
 كل عمى الحكػميـة والسدتذفيات األحسخ اليـالل جسعية
 التشديق. تعتخض التي العقبات

     

 بشاء الحكػميـة لمسدتذفيات السصمػبة األولػيات تحجيجيتع    .5
والصػارئ  اإلسعاف دائخة بيغ اإلداري  التشديق عسميات عمى
 .الحكػميـة والسدتذفيات االحسخ الفمدصيشي اليـاللبجسعية 

     

والصػارئ بجسعية  اإلسعاف دائخة بيغ القائع اإلداري  التشديق  .6
 تأثيخ لو الحكػميـة والسدتذفيات االحسخ الفمدصيشي اليـالل
 السقجمة. الخجمات تجػيج في ناجح

     

 التشديق، عسمية في األولى بالجرجة المقاءات اعتساديتع    .7
 ومخاسالت. باتراالت مدبػقة المقاءات وتكػن 

     

 اإلسعاف دائخة بيغ القائع الحالي التشديق بأن الجدم يسكغ  .8
 والسدتذفيات االحسخ الفمدصيشي اليـاللوالصػارئ بجسعية 

 السخجػة. األىجاف يحقق الحكػميـة

     

 دائخة بيغ تشديقيا السصمػب لمسيام ومحجد واضح يػجج تحجيج  .9
 االحسخ الفمدصيشي اليـاللوالصػارئ بجسعية  اإلسعاف
 .الحكػميـة والسدتذفيات

     

 اإلداري  التشديق خالل مغ والجيج الػقت مغ كثيخ تػفيخيتع    .10
االحسخ  اليـاللوالصػارئ بجسعية  اإلسعاف دائخة بيغ الفعال
 .الحكػميـة والسدتذفيات الفمدصيشي

     

 اإلسعاف دائخة بيغ السذتخكة اإلداري  التشديق لجشة تشاقر  .11
 والسدتذفيات االحسخ الفمدصيشي اليـاللوالصػارئ بجسعية 

 في الصػارئ  وخصة االستخاتيجية الخصة الحكػميـة
 .الحكػميـة السدتذفيات

     

والصػارئ بجسعية  اإلسعاف دائخة بيغ التشديق لجشة تديع  .12
 رسع في الحكػميـة والسدتذفيات االحسخ الفمدصيشي اليـالل
 والخارجية. السحمية السداعجات مغ لالستفادة عسمية خصة
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 األمحر الفلسطيني اذلـاللوالطوارئ يف مجعية  اإلسعافأثر التنسيق بني دائرة  -3
 ادلقدمة للمرضى يف قطاع غزة. الصحيـةيد اخلدمات ويف جت احلكوميـةوادلستشفيات 

 ججا قميمة قميمة متػسصة كبيخة كبيخة ججا العبارة الخقع

في  والصػارئ  اإلسعاف دائخة بيغ اإلداري  يديع التشديق  .1
 الحكػميـة األحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات اليـاللجسعية 
 لمسخضى. الخجمات تقجيع عمى والستابعة اإلشخاف تفعيل في

     

 في والصػارئ  اإلسعاف دائخة بيغ اإلداري  التشديق يداىع  .2
 الحكػميـة والسدتذفيات الفمدصيشي األحسخ اليـالل جسعية
 الرحيـة والخجمات السيسات تشفيح في التكخار مشع في

 لمسخضى السقجمة

     

 جسعية في والصػارئ  اإلسعاف دائخة بيغ اإلداري  يقمل التشديق  .3
 مغ الحكػميـة والسدتذفيات الفمدصيشي األحسخ اليـالل
 لمسخضى الرحيـة الخجمات تقجيع أثشاء العسل في االزدواجية

     

 والصػارئ  اإلسعاف دائخة بيغ اإلداري  التشديق انعجام يؤدي  .4
 والسدتذفيات الفمدصيشي األحسخ اليـالل جسعية في

 السػضفيغ بيغ والتعارضات التجاخالت زيادة إلى الحكػميـة
 لمسخضى.  الرحيـة الخجمات تقجيع أثشاء

     

 في والصػارئ  اإلسعاف دائخة بيغ اإلداري  التشديقيػفخ    .5
 الحكػميـة والسدتذفيات الفمدصيشي األحسخ اليـالل جسعية
 الخجمات أفزل لتقجيع الصبية لمصػاقع الكافي التجريب
 لمسخضى. الرحيـة

     

 في والصػارئ  اإلسعاف دائخة بيغ اإلداري  التشديق يسكغ  .6
 الحكػميـة والسدتذفيات الفمدصيشي األحسخ اليـالل جسعية
 – اإلدارية -السادية)  والرعػبات العقبات تجاوز مغ
 الرحيـة الخجمات أفزل تقجيع دون  تحػل التي(  البذخية
 لمسخضى.

     

 في والصػارئ  اإلسعاف دائخة بيغ اإلداري  التشديق يداعج  .7
 الحكػميـة والسدتذفيات الفمدصيشي األحسخ اليـالل جسعية
 السدتذفيات في لمسخضى والصبي السعشػي  الجعع تػفيخ في

 .الحكػميـة
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 ججا قميمة قميمة متػسصة كبيخة كبيخة ججا العبارة الخقع

 في والصػارئ  اإلسعاف دائخة بيغ اإلداري  يػفخ التشديق  .8
 الحكػميـة والسدتذفيات الفمدصيشي األحسخ اليـالل جسعية
 الرحيـة الخجمات لسقجمي الصبية الشفدية السعاممة مبادئ
 لمسخضى.

     

 في والصػارئ  اإلسعاف دائخة بيغ يديع التشديق اإلداري   .9
 الحكػميـة والسدتذفيات الفمدصيشي األحسخ اليـالل جسعية

في تػفيخ الخاحة لمسخضى مغ خالل إكداب مقجمي الخجمات 
 -)األسمػب الصيب السـخضىأسذ التعامل مع  الرحيـة

أوقات زيارة األىل واألقارب  -الرحيـةأوقات تقجيع الخجمات 
 و... (

     

 في والصػارئ  اإلسعاف دائخة بيغ اإلداري  يسكغ التشديق   .10
 الحكػميـة والسدتذفيات الفمدصيشي األحسخ اليـالل جسعية
 الرحيـة الخجمات مقجمي خالل مغ السـخضى إشعار في
 .واالشسئشان بالخاحة

     

 في والصػارئ  اإلسعاف دائخة بيغ اإلداري  التشديق يديل  .11
 الحكػميـة والسدتذفيات الفمدصيشي األحسخ اليـالل جسعية
 التػاصل خالل مغ لمسخضى الصبية السدتمدمات تػفيخ في

 الخارجي.

     

 في والصػارئ  اإلسعاف دائخة بيغ اإلداري  يػفخ التشديق   .12
 الحكػميـة والسدتذفيات الفمدصيشي األحسخ اليـالل جسعية
 الرعبة العسميات بعس إلجخاء الخارج مغ بأشباء االستعانة
 لمسخضى.

     

 والصػارئ  اإلسعاف دائخة بيغ اإلداري  التشديق عسمية تديل  .13
 والسدتذفيات الفمدصيشي األحسخ اليـالل جسعية في

 مغ لمسخضى السالئسة العالجية الخجمات تػفيخ في الحكػميـة
 السادية الشاحيتيغ مغ السـخضى انتطار حاالت تحديغ خالل
 والفشية.

     

 والصػارئ  اإلسعاف دائخة بيغ اإلداري  التشديق عسمية تعالج  .14
 والسدتذفيات الفمدصيشي األحسخ اليـالل جسعية في

 األشباء بيا يقع التي الرحيـة األخصاء الحكػميـة
 مشاسبة. عرخية تخبػية بأساليب والسسخضػن 
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 ججا قميمة قميمة متػسصة كبيخة كبيخة ججا العبارة الخقع

 والصػارئ  اإلسعاف دائخة بيغ اإلداري  التشديق عسمية تعالج  .15
 والسدتذفيات الفمدصيشي األحسخ اليـالل جسعية في

 وخارج داخل لمسخضى التحػيالت الصبية  ضػابط الحكػميـة
 فمدصيغ.

     

 في والصػارئ  اإلسعاف دائخة بيغ اإلداري  التشديق تخكد عسمية  .16
 الحكػميـة والسدتذفيات الفمدصيشي األحسخ اليـالل جسعية
 الرحيـة الخجمات تقجيع في والدخعة الجقة أىسية عمى

 لمسخضى.

     

 والصػارئ  اإلسعاف دائخة بيغ اإلداري  التشديق عسمية تعالج  .17
 والسدتذفيات الفمدصيشي األحسخ اليـالل جسعية في

 الخجمات تقجيع تجػيج تعتخض التي العقبات الحكػميـة
 وقػعيا. فػر لمسخضى

     

  
  والصػارغ في جسعية  اإلسعاؼبخأيظ، ما السقتخحات الزخورية لتفعيل التشديق اإلدارؼ بيغ دائخة

السقجمة  الرحيػة الخجمات في قصاع غدة لتجػيج الحكػميػةاألحسخ الفمدصيشي والسدتذفيات  اليػالؿ
 لمسخضى ؟

1- .............................................................................................. 
2- .............................................................................................. 
3- .............................................................................................. 
4- .............................................................................................. 

 مع خالز الذكخ والتقجيخ
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 قائسة بأسساء محكسي السقياس (2ممحق )

 

 الجامعة اسع السحكع الخقع

 الجامعة االسالمية الشجار محسػد دمحم حداـد.  1

 جامعة األقرى د. ناجي رجب سكخ 2

 جامعة األقرى د. رائج حديغ الحجار 3

 والتكشمػجيا لمعمػـ الجامعية الكمية مدمع عبجالقادر محسػد الءد. ع 4

 جامعة األقرى د. بداـ دمحم أبػ حذير 5

 جامعة األقرى إبخاىيع خمف هللا محسػدد. 6

 جامعة األقرى صبح فارس محسػد يسغأ . د 7
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 السقياس بعج التحكيع (3ممحق )

 

 

 

 

 

 الديج/ة ،الفاضل/ة:

 الدالـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو وبعج،،

البحث العمسي فقط، بيجؼ يصيب لي أف أضع بيغ أيجيكع ىحه االستبانة التي تع ترسيسيا ألغخاض 
جسع السعمػمات الالزمة لخسالة الساجدتيخ التي أقػـ بإعجادىا في تخرز إدارة األزمات والكػارث 

 بعشػاف:

األحسخ الفمدصيشي  اليـاللوالصػارئ في جسعية  اإلسعاف" فاعمية التشديق اإلداري بيغ دائخة 
 السقجمة لمسخضى بقصاع غدة " يـةالرحالخجمات  جـػدةوأثخه عمى  الحكػميـةوالسدتذفيات 

أرجػ مغ سيادتكع التكـخ بقخاءة فقخات ىحه االستبانة بجقة وتسعغ، واإلجابة عغ كل فقخة مغ فقخاتيا 
( في الخانة السشاسبة أماميا. وأرجػ مشكع عجـ تخؾ أؼ √بتحجيج درجة رأيظ فييا وذلظ بػضع عالمة )

 فقخة دوف إجابة وذلظ لألىسية والزخورة. 

 كخًا لكع حدغ تعاونكع،،،شا

 

                                         أخػكع/الباحث:                                                                                           
 دمحم جسال صالح

 0592130301جػال رقع/

  

 ـدةـــــــــــــغـب ــــــــة اإلســـــالميــةعـــامـــــالجـ
 البحث العمسي والجراسات العميا عسادة
 وكــــــػارثخ إدارة أزمـــــات ـــيـــتــدــماج

The Islamic University of Gaza 

Deanship of Research and graduate Studies 

Master of Crisis and Disaster Management 
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 البيانات العامة: -أوال

 ( في الخانة السشاسبة .√التالية أو تحجيج البياف السصمػب بػضع عالمة )الخجاء استيفاء البيانات 

 البيانات الذخرية:  -

 السدسى الػضيفي :

 ضابط إسعاؼ      مسخض       رئيذ قدع    

 سشػات الخجمة : -

 سشػات     10 -6مغ      سشػات فسا دوف  5      

    سشة فأكثخ     16      سشة 15 إلىسشة 11مغ 

 الجرجة العمسية : -

  بكالػريػس     دبمػـ     

          دكتػراه    ماجدتيخ      

 مكان العسل : -

 األنجونيدي  مدتذفػى        األحسخ الفمدصيشي  اليػالؿجسعية  

 الذفاء      مدتذفػى
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 محاور االستبانة: -ثانيا
 التشديق: شبيعـة 

والصػارغ  اإلسعاؼمعخفة رأيظ في اآللية التي تتع بيا عسمية التشديق بيغ دائخة  إلىييجؼ ىحا الجدء 
 . الحكػميػةاألحسخ الفمدصيشي، والسدتذفيات  اليػالؿفي جسعية 

 قميمة ججا قميمة متػسصة كبيخة كبيخة ججا العبارة الخقع

يعتسج السشدقػف في السؤسدتيغ عمى خصة   .1
 بيشيسا.متكاممة في التشديق اإلدارؼ 

     

يتع االجتساع الجورؼ بيغ مسثميغ مغ    .2
السؤسدتيغ لمتأكج مغ تحقيق األىجاؼ السحجدة 

 في الخصة بخرػص التشديق.

     

يتع اعتساد محاضخ االجتساعات الجورية    .3
والصػارغ  اإلسعاؼالسشعقجة بيغ مسثمي دائخة 

 لتشفيح التػصيات. الحكػميػةوالسدتذفيات 

     

والصػارغ  اإلسعاؼتػجج ضسغ ىيكمية دائخة   .4
دائخة تعشى  الحكػميػةوىيكمية السدتذفيات 

 بالتشديق اإلدارؼ.

     

والصػارغ في جسعية  اإلسعاؼتبادر دائخة    .5
عقج اجتساع مع  إلىاألحسخ الفمدصيشي  اليػالؿ

في حاؿ تأخخت  الحكػميػةالسدتذفيات 
 االجتساعات.

     

 الحكػميػةتبادر إدارة التشديق في السدتذفيات    .6
 والصػارغ  اإلسعاؼعقج اجتساع مع دائخة  إلى

االحسخ الفمدصيشي في حاؿ  اليػالؿبجسعية 
 ذلظ. إلىدعت الحاجة 
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 قميمة ججا قميمة متػسصة كبيخة كبيخة ججا العبارة الخقع

يتفق السشدقػف في السؤسدتيغ عمى عقج    .7
االجتساعات  إلىاجتساعات دورية إضافة 

 الصارئة.

     

والصػارغ بجسعية  اإلسعاؼتتػافخ لجػ دائخة   .8
االحسخ الفمدصيشي سياسات تسػيمية  اليػالؿ

واضحة لجعع االجتساعات التشديقية بيشيا وبيغ 
 .الحكػميػةالسدتذفيات 

     

يتع تػفيخ التسػيل السشاسب في السدتذفيات   .9
الستسخار االجتساعات التشديقية مع  الحكػميػة

 اليػالؿوالصػارغ في جسعية  اإلسعاؼدائخة 
 األحسخ الفمدصيشي.

     

يعج التشديق جدءا مغ العسمية اإلدارية في دائخة    .10
االحسخ  اليػالؿوالصػارغ بجسعية  اإلسعاؼ

 .الحكػميػةالفمدصيشي والسدتذفيات 
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 مدتػى التشديق:

األحسخ  اليػالؿوالصػارغ في جسعية  اإلسعاؼمعخفة رأيظ في مدتػػ أداء التشديق بيغ دائخة  إلىييجؼ ىحا الجدء 
 السقجمة لمسخضى في قصاع غدة: الرحيػةالخجمات  جػػدة، وأثخه عمى الحكػميػةالفمدصيشي والسدتذفيات 

 قميمة ججا قميمة متػسصة كبيخة كبيخة ججا العبارة الخقع

السؤسدتيغ عسمية يشفح مدؤولػ التشديق في   .1
 التشديق بشاء عمى أسذ ومبادغ عمسية مجروسة.

     

يستمظ القائسػف عمى التشديق في السؤسدتيغ الخبخة   .2
 السكانية في ىحا السجاؿ.

     

يػجج تعاوف مذتخؾ وفعاؿ بيغ السؤسدتيغ في   .3
 إدارة عسمية التشديق.

     

يتغمب مدئػلػ التشديق في السؤسدتيغ عمى   .4
 التي تعتخض التشديق. العقبات

     

تحجيج األولػيات السصمػبة لمسدتذفيات يتع    .5
فيسا يتعمق بالسدتمدمات الصبية بشاء  الحكػميػة

 عمى عسميات التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ.

     

اعتساد المقاءات بالجرجة األولى في عسمية يتع    .6
التشديق، وتكػف المقاءات مدبػقة باتراالت 

 ومخاسالت.

     

 اإلسعاؼيعج التشديق الحالي القائع بيغ دائخة   .7
االحسخ الفمدصيشي  اليػالؿوالصػارغ بجسعية 

 يحقق األىجاؼ السخجػة. الحكػميػةوالسدتذفيات 

     

يػجج تحجيج واضح ومحجد لمسياـ السصمػب تشديقيا   .8
 بيغ السؤسدتيغ.

     

     تػفيخ كثيخ مغ الػقت والجيج مغ خالؿ يتع    .9
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 قميمة ججا قميمة متػسصة كبيخة كبيخة ججا العبارة الخقع

 التشديق اإلدارؼ الفعاؿ بيغ السؤسدتيغ.

تشاقر لجشة التشديق اإلدارؼ السذتخكة بيغ   .10
السؤسدتيغ الخصة االستخاتيجية وخصة الصػارغ في 

 .الحكػميػةالسدتذفيات 

     

ع خصة ػتديع لجشة التشديق بيغ السؤسدتيغ في رس  .11
السداعجات السحمية  عسمية لالستفادة مغ

 والخارجية.

     

األحسخ الفمدصيشي  اليػالؿوالصػارغ في جسعية  اإلسعاؼالتشديق بيغ دائخة  جػػدةواقع  
 السقجمة لمسخضى في قصاع غدة الرحيػةعمى الخجمات  الحكػميػةوالسدتذفيات 

 قميمة ججا قميمة متػسصة كبيخة كبيخة ججا العبارة الخقع

اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ في تفعيل يديع التشديق   .1
 اإلشخاؼ والستابعة لتقجيع الخجمات لمسخضى.

     

يداىع التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ في مشع   .2
 الرحيػةالتكخار في تشفيح السيسات والخجمات 

 السقجمة لمسخضى

     

يقمل التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ مغ   .3
 الرحيػةاالزدواجية في العسل أثشاء تقجيع الخجمات 

 لمسخضى

     

يداىع التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ في الحج   .4
مغ التجاخل والتعارض بيغ السػضفيغ أثشاء تقجيع 

 لمسخضى.  الرحيػةالخجمات 

     

التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ التجريب  يػفخ   .5
الكافي لمصػاقع الصبية لتقجيع أفزل الخجمات 

 لمسخضى. الرحيػة

     

يسكغ التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ مغ تجاوز   .6
البذخية(  –اإلدارية  -العقبات والرعػبات )السادية
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 قميمة ججا قميمة متػسصة كبيخة كبيخة ججا العبارة الخقع

 الرحيػةالتي تحػؿ دوف تقجيع أفزل الخجمات 
 لمسخضى.

يداعج التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ في تػفيخ   .7
الجعع السعشػؼ والصبي لمسخضى في السدتذفيات 

 .الحكػميػة

     

يػفخ التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ مبادغ   .8
 الرحيػةالسعاممة الشفدية الصبية لسقجمي الخجمات 

 لمسخضى.

     

يديع التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ في تػفيخ   .9
الخاحة لمسخضى مغ خالؿ إكداب مقجمي الخجمات 

 . السػخضىأسذ التعامل مع  الرحيػة

     

يفيج التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ في اكداب    .10
الذعػر بالخاحة واالشسئشاف مغ خالؿ  السػخضى

 .الرحيػةمقجمي الخجمات 

     

اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ في تػفيخ يديل التشديق   .11
السدتمدمات الصبية لمسخضى مغ خالؿ التػاصل 

 الخارجي.

     

يػفخ التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ االستعانة    .12
بأشباء مغ الخارج إلجخاء بعس العسميات الرعبة 

 لمسخضى.

     

تديل عسمية التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ في   .13
تػفيخ الخجمات العالجية السالئسة لمسخضى مغ 

لتمقي  السػخضىخالؿ تحديغ حاالت انتطار 
 الخجمة السقجمة ليع.

     

تعالج عسمية التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ   .14
اإلخفاقات اإلدارية التي يقع بيا األشباء 
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 مشاسبة.والسسخضػف بأساليب 

تداىع عسمية التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ في   .15
ضبط التحػيالت الصبية  لمسخضى داخل وخارج 

 فمدصيغ.

     

تخكد عسمية التشديق اإلدارؼ بيغ السؤسدتيغ عمى   .16
السقجمة لمسخضى مغ  الرحيػةالخجمات   جػػدة

 حيث الجقة والدخعة.

     

السؤسدتيغ مغ  تحج عسمية التشديق اإلدارؼ بيغ  .17
العقبات التي تعتخض تجػيج تقجيع الخجمات 

 لمسخضى فػر وقػعيا.

     

التشديق اإلدارؼ القائع بيغ السؤسدتيغ لو تأثيخ   .18
 ناجح في تجػيج الخجمات السقجمة.

     

 

 

 مع خالز الذكخ والتقجيخ
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