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 ممخص الرسالة
ك دكرة  تحميل البيئة الداخمية لالدارة العامة لمصيدلة باستخداـ نمكذج ماكينزؼ  إلىىدفت الدراسة 

 , الطبية )األدكية, المستيمكات الطبية(ارة مخزكف الطكارغ مف المستمزمات في إد
ك قد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لمناسبتة ليذة الدراسة, ك تـ استخداـ االستبانة 

, تمثل الجزء األكؿ  ثالث أجزاء( فقرة  كمكزعة عمى 107)كأداة لجمع المعمكمات مككنة مف 
ماكينزؼ السبعة )االستراتيجية,الييكمية,  ك الجزء الثاني بعناصر  نمكذجبالبيانات الشخصية, 

, ك الجزء الثالث يتعمق بإدارة مخزكف الميارات , العامميف, أسمكب االدارة(النظـ, القيـ, 
 .الطكارغ 

دارة العامة تمثمت عينة الدراسة بعينة تككنت مف أفراد مجتمع الدراسة كىـ العامميف في اإل
 (.76عددىـ )ك قد بمغ  بإستثناء )العماؿ, المراسميف, الكتبة( لمصيدلة

 ك قد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا:
 ماكينزؼ  نمكذج باستخداـ الداخمية البيئة تحميل بيف إحصائية داللة ذات عالقة يكجد .1
دارة( القيـ, العامميف, اإلدارة أسمكب, الميارات, النظـ, الييكمية, االستراتيجية)  الطكارغ  مخزكف  كا 

 . لمصيدلة العامة اإلدارة في لألدكية
 العامة اإلدارة في لألدكية الطكارغ  مخزكف  إدارة في يؤثراف"  اإلدارة أسمكب الميارات،" بعدؼ .2

 تبيف بينما, Tكفقًا لقيمة اختبار( عمى التكالي 2.261( ك )4.128ك ذلؾ بنسبة )لمصيدلة،
 ".القيـ, العامميف, النظـ, الييكمية, االستراتيجية" المتغيرات باقي تأثير ضعف

اإلدارة العامة لمصيدلة تتمتع بإستراتيجية كاضحة اال أنة ال يتـ إشراؾ العامميف في تقييـ . 3
 تطبيق اإلستراتيجية.

 , كذلؾ لدييا مبادغ تكجييية كاضحة.. تتمتع اإلدارة العامة لمصيدلة بييكل تنظيمي كاضح 4
ال يكجد جية مختصة بإدارة مخزكف الطكارغ , كذلؾ ال يكجد دليل لمتعامل مع . 5

 المستحضرات الدكائية خالؿ األزمات أك حاالت الطكارغ.
. يتمتع الكادر البشرؼ باإلدارة العامة لمصيادلة بميارات تتناسب مع المياـ المطمكبة , اال أنة 6

 العامميف المتميزيف. ال يكجد حكافز مادية ك معنكية لتشجيع ك تقدير
 ك بناء عمى نتائج الدراسة كاف مف أىـ تكصياتيا:

المؤسسة أىداؼ  صناعة في العامميف مشاركة عمى لمصيدلة العامة االدارة .تشجيع1
 .االستراتيجية

 . ضركرة استخداـ االدارة العامة لمصيدلة لنماذج التحميل المختمفة لتحميل بيئتيا الداخمية.2
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Abstract 

This study aims to analyse the internal environment of the general drug 

administration in Gaza Strip, by Mackinsey model and its role on the management of 

emergency stock. 

Analytical descriptive methodology was used because of its suitability to the 

study.The questionnaire was used as a tool for collecting information, consisting of 

(107) paragraphs distributed in three parts. The first part represented the personal 

data and the second part was the 7S components of Mackinsey model (strategy, 

structure, shared values, staff, style, system and skills) and the third part consist of 

management of emergency stock. 

The study was conducted through comprehensive survey method for all 

employed in the General drug administration except (workers, correspondents) at 

Gaza Strip, with total number of 76 persons. 

The most important results of this study are the following:-  

There is statistically realationship btween the analytical of the internal 

environment of the General drug administration by Mackinsey model and the 

management of emergency stock. 

There is a significant correlation between the style of administration, the 

skills and the management of the emergency stock, with percentage (2.261, 4.128 by 

T test) while the other components of Mackinsey model has no strong effect on the 

emergency stock management. 

The General drug administration has a clear strategy, but it dosnot allow its 

empolyees to participtte in discussion of it. 

The general drug administration has a strong organizational structure, but 

there is no department to manage the emergency stock. 

The skills of empolyees at the general drug administration have the required 

skills for performing their duties, but there are no incentives to encourage them. 

There is no especial department for manganing the emergency stock. 

Based on the results of this study the most important recommendations are:- 

Exert more efforts to increase the participation of the staff at the General drug 

administration in its strategy application. 

To encourage the general drug administration to use analyzing models to 

analyse its internal environment. 

The Ministry of Palestinian health should have especial budeget for 

emergency stock management. 
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 ْاإِلىَدْاءُ 

 

 إلى عائمتي الغالية .

 زمالئي جمعيًا.إلى أصدقائي ك 

 إلى أساتذتي الكراـ كاألفاضل الذيف قامكا بتكجيينا ك أرشدكنا إلى الطريق الصحيح .

 إلى ىؤالء جمعيًا أىدؼ ىذا البحث المتكاضع .
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 وتقديرٌ شكٌر 

تقدـ بجزيل الشكر الي مشرفي رسالتي االخكة الكراـ  الدكتكر زياد أبك ىيف ك الدكتكر دمحم ا
عمى عطاءىـ العممي الذؼ أغدقاني فيو طيمة مسيرتي البحثية حيث لـ يبخالف عمي في  المغير

 إرشادتيـ ك خبراتيـ في إنجاز ىذا البحث.

لى المناقشيف الدكتكر:     شيريف أيكب :ةك الدكتكر           يكسف الجيش كا 

الكريمة ك التي كالذيف ساىمكا في إثراء ىذا البحث ك إخراجة بأفضل صكرة مف خالؿ نصائحيـ 
 ساىمت في تحسيف ىذا العمل عمى أكمل كجو.

كما كأتقدـ لجميع الجيات التي ساعدتني في تطبيق دراستي ك جعمت األبكاب أمامي مفتكحة, 
كقدمكا لي التسييالت الالزمة ك اخص منيـ مدراء دكائر االدارة العامة لمصيدلة عمى رأسيـ 

 ك قمر ك الدكتكرة شيريف أيكب.الدكتكر منير البرش ك الدكتكر زكرؼ أب

كالشكر أيضًا لمجامعة اإلسالمية التي احتضنتي ك أتاحت لي الفرصة في إكماؿ دراستي , 
كأخص بالذكر العامميف في الدراسات العميا ك العامميف في المكتبة المركزية بالجامعة, كأختـ 

دراسية أتاحت لي إكماؿ  شكرؼ الى اليالؿ األحمر القطرؼ ك دكلة قطر الذيف قدمكا لي منحة
 دراستي العميا.
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة  1.1
, أزماتالفمسطينية بشكل عاـ ك قطاع غزة  بشكل خاص الى عدة  األراضيتعرضت 

اعتداءات حيث  شيد قطاع غزة ثالثة  2014, 2012, 2008 األعكاـكانت ذركتيا خالؿ 
مما أثر عمى كافة مناحي الحياة كاالستقرار في قطاع غزة  مدمرة مف قبل االحتالؿ,عسكرية 

 لمعتادة.كشمت الحركة كتغيرت أنماط الحياة اليكمية ا

كيعتبر القطاع الصحي مف أكثر القطاعات التي تتأثر في حاؿ حدكث األزمات 
حيث ميمة القطاع الصحي تقديـ خدمات الرعاية الصحية لممكاطنيف كمف ضمنيا ,  كالككارث

تقديـ الخدمات العالجية كالتي تشمل األدكية كالتي تعتبر أساس تقديـ الخدمة العالجية، كلقد 
كمع ,   كتكفيرىا ك المستيمكات الطبية  لرئيسية لتمؾ الحركب ظيكر أزمة األدكيةكانت السمة ا

,  تزايد لعدد الجرحى أثناء تمؾ الحركب كعدـ كجكد مخزكف استراتيجي كاؼ مف أدكية الطكارغ 
 (2014)كزارة الصحة الفمسطينية،  .أدػ الى كفاة العديد مف الجرحى

نرػ اىتماـ كبير مف دكؿ العالـ في القرف األخير لتطكير نظـ المعمكمات اإلدارية لذلؾ 
حيث أف األزمات تحتاج الى تنظيـ كاستعداد جيد كمناسب ,  كربطيا باألزمات كالككارث

لمكاجيتيا عند الحدكث كتشخيص سميـ كدقيق حتى يككف العالج ليا أمرًا سياًل كبسيطا لذلؾ 
داراتيا بشكل سميـكضعت ليـ أساليب كخط . ط إستراتيجية كطرؽ مختمفة لمتعامل مع األزمات كا 

 .(2007 ,اسميـ)

إف ميمة إدارة القطاع الدكائي كالتعامل معو ىي المحكر الرئيسي لإلدارة العامة  
فكاف مف الضركرؼ إجراء ىذه الدراسة لتحميل البيئة الداخمية لتمؾ  ,لمصيدلة في قطاع غزة
ى نقاط الضعف كالخمل في ىيكميتيا الذؼ بدكرة يؤثر عمى كفاءة تأدية المؤسسة لمتعرؼ عم

 .مياميا

كلك اطمعنا , كتعتبر اإلدارة العامة لمصيدلة جزء مف منظكمة كزارة الصحة الفمسطينية
فإف (, 2018-2014) عمى الخطة اإلستراتيجية لمكزارة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة

عتيا الكزارة بالنسبة لإلدارة العامة لمصيدلة في فمسطيف كانت األىداؼ اإلستراتيجية التي كض
ضماف تكفر المكارد المادية الكافية لتقديـ الخدمات الصحية ذات الجكدة العالية عمى : تتمثل في
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الصعيديف التشخيصي كالعالجي بما في ذلؾ األجيزة كاألدكية كالمستيمكات كخدمات المختبرات 
, كالمستيمكات, تعزيز االستخداـ الرشيد لألدكية) -:خالؿ كالتصكير الطبي كغيرىا مف

 , كالمستيمكات كالمستحضرات الدكائية, تحسيف إجراءات إدارة األدكية,  كالمستحضرات الدكائية
الخطة اإلستراتيجية ( ) ضماف تكفر األجيزة كالمكارد الالزمة لتقديـ الرعاية الصحية الفعالة

 .(2018-2014 محافظات غزة – لمقطاع الصحي

إف المؤسسات تعتمد أنماط متعددة في اإلدارة اإلستراتيجية فمنيا مف يعمل عمى أف 
يتبع الخطط اإلستراتيجية الكطنية لمقطاع المتكامل كمنيا مف يعمل عمى استقاللية الخطط بما 
 يراعي الترابط مع الخطط الكطنية األخرػ كالسياسات التي تحددىا الدكلة، ككل نمط يعتمد

بحيث , أىداؼ إستراتيجية تتطمب تحميل لمبيئة الداخمية كالخارجية كفق النماذج المتعارؼ عمييا
تدرس كافة مككنات البيئة الداخمية كالنظاـ اإلدارؼ لممؤسسة كذلؾ لتسييل كافة العمميات 

 .(2009 ,ناطكريو) كالخطط التي تسعى ليا المنظمة

كما لـ يتـ تحقيقو حتى اآلف , ؾ األىداؼلذلؾ لمعرفة ما تـ إنجازه كتحقيقو مف تم
حتى يتسنى معرفة ,  كمعرفة المعيقات لذلؾ فال بد مف عمل تحميل لمبيئة الداخمية لتمؾ المؤسسة

المعيقات كالخمل المكجكد في ىيكمية اإلدارة العامة لمصيدلة، ترػ الباحثة انو يمكف تطبيق 
كأحد النماذج التحميمية ,  ة العامة لمصيدلةنمكذج ماكينزؼ في تحميل البيئة الداخمية لإلدار 

 الحديثة.

يختص نمكذج ماكينزؼ لتكضيح األبعاد اإلستراتيجية كالتنظيمية كاإلدارية السبعة لمبيئة 
الداخمية لممنظمة، بغية نجاح استمرار تطبيق األىداؼ اإلستراتيجية بشكل فعاؿ كمرف، 

عناصر السبعة بشكل قكػ كالتي تتطمب التناسق فالمنظمة ذات األداء المتميز تيتـ في إبراز ال
كالترابط فيما بينيا، لذلؾ يستخدـ ىذا النمكذج لممساعدة في تحديد المتطمبات التطكيرية 
لمعناصر السبعة لممؤسسة لتطكير األداء في الخطط القادمة كالحفاظ عمى التكافق خالؿ 

 .(2015, الـس) عمميات التنمية اإلدارية كالتغيير في أنماط اإلدارة

تسعى الباحثة لتسميط الضكء عمى اإلدارة العامة لمصيدلة في قطاع غزة كتحميل البيئة 
الداخمية كسمكؾ كأنماط اإلدارة المتبعة في اإلدارة العامة لمصيدلة لتحقيق األىداؼ اإلستراتيجية 

النظـ, القيـ  مف خالؿ استخداـ عناصر ماكينزؼ السبعة المترابطة كىي )اإلستراتيجية, الييكل,
المشتركة, الميارات, أسمكب اإلدارة, كالعامميف( كدكره في إدارة مخزكف الطكارغ مف األدكية 

 .كالمستيمكات الطبية
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إف اإلدارة العامة لمصيدلة تتبع اإلستراتيجية الخاصة بكزارة الصحة الفمسطينية, كبالتالي 
 نمكذج ماكينزؼ بدؿ اإلستراتيجية.سيتـ دراسة األىداؼ اإلستراتيجية في العناصر القكية ل

 مشكمة الدراسة  1.1
دارة  تكمف مشكمة الدراسة في قدرة البيئة الداخمية لإلدارة العامة لمصيدلة عمى تكفير كا 

الطبية في حاؿ حدكث أزمات, كىنا ينبثق السؤاؿ  المستيمكاتمخزكف الطكارغ مف األدكية ك 
ة الداخمية لإلدارة العامة لمصيدلة كأثرة في الرئيسي كىك تكضيح ما ىك دكر تقييـ تحميل البيئ

 إدارة مخزكف الطكارغ, كبالتالي ىنا تبرز عدة تساؤالت بحثية:

ىل يستطيع نمكذج ماكينزؼ التعرؼ عمى المالمح العامة الطبيعية لمكضع الراىف لخدمات  .1
 ف حيث الييكمية ك الخطط كاألىداؼ.اإلدارة العامة لمصيدلة م

ل اإلدارة العامة لمصيدلة في تحقيق بيب ك نماذج التحميل مف قىل يتـ استخداـ أسال .2
 النتائج؟

ىل استخداـ نمكذج ماكينزؼ في تحميل البيئة الداخمية سكؼ يساىـ في إدارة مخزكف   .3
 الطكارغ بشكل أفضل.

 أىداف الدراسة  1.1
ماكينزؼ تيدؼ الدراسة إلى تحميل البيئة الداخمية لإلدارة العامة لمصيدلة بكاسطة نمكذج 

 الطبية.  المستيمكاتعمى إدارة مخزكف الطكارغ مف األدكية ك  هكمعرفة أثر 

 كتنبثق عنة عدة أىداؼ فرعية كىي :

جل التحسيف ألتقديـ المقترحات ك التكصيات الناتجة عف الدراسة لمجيات ذات االختصاص  .1
 ك التطكير.

في  هنمكذج ماكينزؼ أك غير سكاء تحديد مدػ استخداـ اإلدارة العامة لمصيدلة لمنماذج  .2
 تحميل بيئتيا الداخمية.

س .3  تراتيجية اإلدارة العامة لمصيدلة.معرفة نقاط القكة كالضعف في ىيكمية كا 
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 أىمية الدراسة 1.1
تكمف أىمية الدراسة في أف إدارة القطاع الدكائي في قطاع غزة مسئكلية اإلدارة العامة  .1

لمصيدلة, لذا مف الضركرؼ تحميل البيئة الداخمية لإلدارة العامة لمصيدلة لمعرفة نقاط الضعف 
في آلية عمميا كىيكميتيا كالعمل عمى تقديـ المقترحات لتحسيف أدائيا ك التغمب عمى مشكمة 

 خالؿ األزمات. األدكية ك المستيمكات الطبيةنقص 

 استفادة اإلدارة العامة لمصيدلة مف الدراسة لتطكير أدائيـ  خالؿ األزمات المستقبمية. .2

تأتي الدراسة بناء عمى تكصيات مف دراسة سابقة )تحميل البيئة الداخمية لمدفاع المدني  .3
دراسة حالة قطاع غزة( لمباحثة  –مات الفمسطيني بكاسطة نمكذج ماكينزؼ ك دكرة في إدارة األز 

 بضركرة إسقاط نمكذج ماكينزؼ عمى كزارة الصحة الفمسطينية. (2018 ,داككد)

 إضافة معرفية لمدراسة في المكتبة الفمسطينية ك العربية. .4

 فرضيات الدراسة 1.1
لتحميل البيئة الداخمية ( α≤0.05)   يكجد تأثير ذك داللة إحصائية عند مستكػ داللة .1

, العامميف, أسمكب اإلدارة, الميارات, النظـ,  الييكمية, اإلستراتيجية)  باستخداـ نمكذج ماكينزؼ 
 . مخزكف الطكارغ لألدكية في اإلدارة العامة لمصيدلة ادارةعمى (  القيـ

بيف استجابة المبحكثيف ( α≤ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة .2
لداخمية لإلدارة العامة لمصيدلة باستخداـ نمكذج ماكينزؼ كدكرة في إدارة تحميل البيئة ا)  حكؿ

مخزكف الطكارغ(, تعزػ لممتغيرات )المسمى الكظيفي, الجنس, المؤىل العممي, سنكات الخبرة, 
 الدكرات الرئيسية في التخطيط كاإلدارة(.

 حدود الدراسة  1.1
البيئة الداخمية لإلدارة العامة لمصيدلة : اقتصرت الدراسة عمى تناكؿ تحميل الحدود الموضوعية

 بكاسطة نمكذج ماكينزؼ ك أثرة في إدارة مخزكف الطكارغ.
 : اقتصرت الدراسة عمى اإلدارة العامة لمصيدلة في قطاع غزة.الحدود المكانية

اقتصرت الدراسة عمى جميع العامميف في اإلدارة العامة لمصيدلة بقطاع غزة  الحدود البشرية :
 .ء )العماؿ, ك المراسميف ك الكتبة(بإستثنا
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 مبررات الدراسة 1.1
مساعدة اإلدارة العامة لمصيدلة في تقييـ البيئة الداخمية ليا باستخداـ نمكذج إدارؼ حديث  .1

 كىك نمكذج ماكينزؼ.

 حاجة اإلدارة العامة لمصيدلة لتقييـ العمل ك البيئة الداخمية. .2

 .قمة الدراسات التي تتناكؿ عممية تحميل بيئة المنظمة في فمسطيف  .3

 مصطمحات الدراسة 1.1
: ىك عدة عمميات إدارية تستخدـ لدراسة المياـ كالكاجبات المحددة كفق األىمية التحميل 1.1.1

معمكمات  ك النسبية لمكظائف كاألعماؿ اإلدارية المختمفة كذلؾ بيدؼ الحصكؿ عمى بيانات
 هلتحديد االحتياجات الحالية كالمستقبمية لممنظمة، كيتـ دراسة أجزاء التحميل بالتفصيل عمى حد

(. كيتـ استخداـ نماذج كأدكات مختمفة في عممية التحميل مف أىميا 2015)بقة كمحمب, 
 االستبانة أك المقابمة أك المالحظة المباشرة أك تحميل محتكػ التقارير، كغيرىا.

: ىي تمؾ األحداث كالمنظمات كالقكػ األخرػ ذات الطبيعة االقتصادية البيئة 1.1.1
كاالجتماعية كالتكنكلكجية كالسياسية, كالكاقعة خارج نطاؽ السيطرة المباشرة لإلدارة. 

((elearn.univ.ouargla.dz/2013. 
عمى أداء : مجمكعة المتغيرات الداخمية ك التي تؤثر بشكل مباشر البيئة الداخمية 1.1.1

 (.:200118المنظمة كتتضمف نقاط قكة ك نقاط ضعف )المغربي,

القيـ كاالتجاىات السائدة داخل التنظيمات اإلدارية, كمدػ تأثيرىا عمى  وكذلك تعرف عمى أنيا:
 (.35ـ:2000السمكؾ التنظيمي  لمعامميف كعمى مجمل العممية اإلدارية )القريكتي,

عناصر تستخدـ في تقييـ فعالية المنظمة  7ككف مف ىك أداه تت :نموذج ماكينزي  1.1.1
)االستراتيجية, الييكمية, العامميف,النظـ, الميارات, القيـ,أسمكب االدارة( كالميددات التي تكاجييا 

(Mourfield,2014.) 

: ىي الكصكؿ إلى اليدؼ المحدد كالمخطط لو مسبقًا مف قبل المنظمات اإلدارية اإلدارة 1.1.1 
أفضل المكارد المتاحة ضمف بيئة معينة باستخداـ منيج أك طريقة محددة. باستغالؿ 

(Boman&asch,1995) 
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: ىي كظيفة إدارية مكمفة بكضع إطار عمل يقمل تعرض المجتمعات إدارة الطوارئ  1.1.1
 (.FEMA,2008لممخاطر كتجعميـ أكثر تكيفًا مع الككارث الطبيعية )

مستيمكات أصناؼ المستمزمات الطبية )أدكية ك : ىك مجمكعة مف مخزون الطوارئ  1.1.1
طبية( تـ اختيارىا بالتشاكر مع إدارة المستشفيات, ككفق معايير كضعت مف قبل منظمة الصحة 

 (.2018كيتـ استخداميا في حاالت الطكارغ الصحية )أبك قمر,, العالمية

البحر المتكسط,  : ىي المنطقة الجنكبية مف السيل الساحمي الفمسطيني عمىقطاع غزة 1.1.1
كـ مربع,  365عمى شكل شريط ضيق شماؿ شرؽ شبة جزيرة سيناء, يمتد القطاع عمى مساحة 

كـ, يتراكح عدد سكاف قطاع غزة  15ك 5كـ, كعرضو في تراكح بيف  41حيث يككف طكلو 
 (.2016مميكني نسمة تقريبًا )المركز الفمسطيني لإلحصاء, 

كتعتبر ,  إحدػ اإلدارات العامة في كزاراه الصحة الفمسطينية: اإلدارة العامة لمصيدلة 1.1.9
اإلدارة المختصة بتنظيـ األدكية كالصيدلة، كمسئكلة عف كضع كا عداد مقترحات السياسات 

كبذلؾ فإنيا تمثل العمكد الفقرؼ  ,الدكائية ككضع التعميمات كالمتطمبات كالمكاصفات الالزمة لذلؾ
كتقكـ اإلدارة العامة لمصيدلة بعدد مف األنشطة التي تعزز . بالدكاءلكافة المؤسسات التي تعنى 

ضماف سالمة كجكدة كفاعمية الدكاء كتكفيره لممكاطف بصكرة مستمرة كبسعر مناسب بما يضمف 
 (.2017تحقيق األمف الدكائي )اإلدارة العامة لمصيدلة,

تضـ منظكمات  ,ياسيكس, كاجتماعي ,: المنظمة ىي كياف اقتصادؼمفيوم المنظمة 1.1.11
. فرعية تعمل بشكل متناسق كمتعاكف في إطار تصميـ محدد النجاز مياـ كتحقيق أىداؼ معينة

 .(2013,الغالبي ,الخفاجي)

 ىيكمة الدراسة  1.9
كعنكاف عاـ  لالدارة العامة لمصيدلة في قطاع غزة, سكؼ تتناكؿ الدراسة تحميل البيئة الداخمية

كمف ثـ تتجو الى التخصص بشكل أكبر لمناقشة استخداـ نمكذج ماكينزؼ لتحميل بيئة المنظمة 
الداخمية كربطيا بإدارة مخزكف الطكارغ في قطاع غزة, كبالتالي سكؼ تتككف الدراسة مف ستة 

 فصكؿ:
ثية كأىداؼ : المدخل النظرؼ كالذؼ سيحتكؼ عمى اإلطار النظرؼ كالمشكمة البحالفصل األول

 كأىمية الدراسة كفرضيات الدراسة كالحدكد المكانية لمدراسة.
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: تحميل البيئة الداخمية لممنظمة حيث سيتـ تناكؿ مفيكـ تحميل الفصل الثاني المبحث األول
البيئة الداخمية, كمتطمبات تحميل البيئة الناجحة, كيتطرؽ الى نماذج تحميل بيئة المنظمة 

كاخذ نمكذج ماكينزؼ بعيف االعتبار كالتحدث عنو بشكل مفصل كمف المختمفة بشكل مختصر 
 ثـ سكؼ يتـ إنياء الفصل بالممخص.

: اإلدارة العامة لمصيدلة في قطاع غزة, حيث سيتـ تناكؿ مقدمة عف اإلدارة المبحث الثاني
 ة.العامة لمصيدلة, مياـ اإلدارة العامة لمصيدلة, الييكل التنظيمي لإلدارة العامة لمصيدل

: إدارة الطكارغ سيتـ التحدث عف مفيكـ إدارة الطكارغ, مبادغ التخطيط المبحث الثالث
لمطكارغ, مفيكـ خطة الطكارغ, أىداؼ خطة الطكارغ, مراحل إعداد خطة الطكارغ, مفيكـ 

 مخزكف الطكارغ 
 : سكؼ يشمل الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة الحالي.الفصل الثالث

: سكؼ يشتمل عمى منيجية الدراسة كالطرؽ المستخدمة لتحقيق األىداؼ المنشكدة بعالفصل الرا
 مف الدراسة.

بانة : سكؼ يتناكؿ مناقشة النتائج التي تـ الحصكؿ عمييا مف خالؿ االستالفصل الخامس
 .ةالمستخدم

: سكؼ يشمل االستنتاجات التي تـ الحصكؿ عمييا ك التكصيات التي خرجت الفصل السادس
 الدراسة. بيا
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 ل الثانيــــــالفص
 

 تحميل البيئة الداخمية لممنظمة  
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 تحميل البيئة الداخمية لممنظمة
كالكاقعي لكافة األعماؿ التي تقـك بيا المنظمات  يفي الفيـ الحقيق إف عمميات التحميل تساىـ

كالمؤسسات كالمكارد البشرية، كبالتالي فإف التحميل لمبيئة الداخمية يمكنو أف يمنحنا كافة 
المتغيرات كالمخاطر التي تمر بيا المنظمة، كتساىـ عممية التحميل في فيـ نقاط القكة كمكاطف 

تقكية كتميز المنظمة في سكؽ العمل، كتتنكع  عمى مف خالليا العمل التي يمكف الضعف 
 نماذج التحميل المستخدمة في فيـ البيئة الداخمية. 

 المبحث األول
 مفاىيم عامة 

 المنظمة 1.1.1
 معنى المنظمة  1.1.1.1

تضـ منظكمات فرعية تعمل بشكل  ,كسياسي, جتماعيا  ك  ,قتصادؼإالمنظمة ىي كياف 
 ,الخفاجي. )ىداؼ معينةأ متناسق كمتعاكف في إطار تصميـ محدد النجاز مياـ كتحقيق 

 .(2013الغالبي,

 -:المنظمة تتكون من التي 1.1.1.1

 ( فإف المنظمة تتككف مف : 2013كفقا لل )الخفاجي, الغالبي, 

 .كبشريةكمعمكماتية , مجمكعة مكارد مالية كمادية -1

 . فراد كفرؽ العملمجمكعة األ واطار يعمل في ظم -2

 .ىداؼ محددة كمياـ ذات عالقةأ  تمتمؾ المنظمة -3
  : أنواع المنظمات  1.1.1.1

 ( فإف أنكاع المنظمات تتمثل في: 2013كفقا لل )الخفاجي, الغالبي, 

إنتاج السمع كالخدمات لدكرىا الريادؼ في , ىي أحد أىـ أنكاع المنظمات: منظمات االعماؿ .1
 .فراد كالمجتمع المتنكعةشباع حاجات األإلكاستثمار مختمف المكارد , كتكزيعيا

 .ىي منظمات تقدـ خدمات سيادية: المنظمات الحككمية .2

 .كجدتيا الدكلة لمنع احتكار المكارد كاستثمارىاأىي منظمات : المؤسسات العامة .3
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 .بل لتحقيق المصالح الدكلية ,تعكد ممكيتيا لدكلة معينةكىي منظمات ال :  منظمات دكلية .4

 .ىي مؤسسات المجتمع المدني مختمفة االغراض :المنظمات غير اليادفة لمربح .5

 ىي منظمات تخدـ فئات معينة مف المجتمع كىـ المشارككف في تككينيا.: التعاكنيات .6
 تصنيف المنظمات  1.1.1.1

 كمف حيث الربح كمف حيث النطاؽ الجغرافي لعممياتتنكع المنظمات مف حيث نكعيا 
 . الى تصنيف المنظمات( 2.1) كيشير الشكل

 
 (2018( تصنيف المنظمات، المصدر اعداد الباحثة باالستناد إلى )داككد,2.1شكل )

حككمية غير ربحية تعمل في محمية  كيمكف القكؿ أف اإلدارة العامة لمصيدلة ىي منظمة 
 .لقطاع غزةالنطاؽ المحمي 

 الستراتيجية 1.1.1
 مفيوم الستراتيجية 1.1.1.1

ىي عبارة عف تصميـ تكجيات رؤػ اإلدارة العميا لممنظمة بكاسطة أىداؼ مرحمية 
كطكيمة األمد لتحقيق ما تصبك إليو المنظمة خالؿ الفترات الزمنية القادمة كتعتمد عمى تحميل 

الكرخي، )كافة العكامل الخاصة بالبيئة الداخمية كالخارجة باستخداـ نماذج التحميل المختمفة 
ىي عممية قياس الغايات بعيدة األمد بأدكات متعددة، مف خالؿ تنظيـ مستكيات ك أ ـ(، 2014

األداء كالنتائج كالمخرجات التي تسعى المنظمة لبمكغيا كتساىـ في تقكية كتعزيز أعمى المراكز 
 .(ـ2010, السنباطي)  التنافسية لممنظمة كتنمية قدرتيا عمى المنافسة

 مفيوم التنظيم 1.1.1.1

 أنواع المنظمات
 من حيث النوع

خاصة، شبة , حكومية)
 (حكومية 

 من حيث الربح 

 (ربحية، غير ربحية)
 من حيث النطاق الجغرافي

 (محمية، اقميمية، دولية)
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ىيكمي ييتـ بتحديد العالقة بيف التكصيف الكظيفي كالمياـ كيساعد المنظمة طار إىك 
كالذؼ يتـ رسميا بكاسطة اإلدارة العميا , عمى تحقيق اليدؼ المنشكد بأسمكب كنمط معيف

 .(ـ2017, عبكؼ ) لممنظمة

 
 ىداف التشغيميةاأل -ىداف المرحميةاأل -ىداف الستراتيجيةألالفرق بين ا 2.1.2.3

المنظمات عمى تقسيـ األىداؼ إلى ثالثة مستكيات كما ىي مكضحة في جدكؿ رقـ تعتمد 
 ـ(2016)جماؿ, ىداؼ كفق المستكيات الزمنية.( الذؼ يظير تقسيـ األ2.1)

 التشغيمية المرحمية و ( يوضح الفرق بين األىداف الستراتيجية و2.1جدول رقم )

 الفرؽ  األىداؼ ـ

عامة تتصكرىا المنظمة لغاية الكصكؿ الييا كتحقيقيا كغالبا ماتككف ىداؼ تعتبر أ  االستراتيجية 1
عمى المدػ البعيد اك ليا فترات زمنية طكيمة المدػ، كتعتبر ىذه األىداؼ ىي 
األرضية التي تبنى عمييا الخطط االستراتيجية لممنظمات كتنسق مف الرؤية الخاصة 

 بالمنظمة.

العامة كتربط العالقة بالزمف اك االكلكيات كال يتـ الكصكؿ تمي االىداؼ االستراتيجية  المرحمية 2
ىداؼ مرحمية تتيح ألصحاب القرار كاالدارة أ الى االىداؼ االستراتيجية اال بكضع 

ىداؼ االستراتيجية العميا مف االنتقاؿ مف ىدؼ الى ىدؼ حتى الكصكؿ الى األ
 .كتعتبر متكسطة المدػ

االستراتيجية كالمرحمية كالتي يككف تنفيذىا خالؿ زمف كخطة ىداؼ تستنبط مف األ التشغيمية 3
تشغيمية محددة كالتي ال تتـ اال بكاسطة االشخاص كىـ الفئة التشغيمية الذيف يقكمكف 

شيكر الى عاـ، كتساىـ في تحقيق  6 بالعمل كتككف فترتيا الزمنية قصيرة المدػ
 المنجزات الخاصة بالمؤسسة.

 .(ـ2016, جماؿ)المصدر: 
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 البيئة الداخمية لممنظمات العاممة 1.1.1
 مفيوم تحميل بيئة المنظمة الداخمية 1.1.1.1

ىي أحد أدكات اإلدارة الحديثة التى تيتـ في مراجعة كتقييـ ظركؼ كأحكاؿ المنظمة لبياف 
كتمعب دكرًا ميًما في تحديد نجاح , أعماليا أىـكدراسة االركاف الرئيسية لنشاطاتيا كمياميا ك 

 (2015,  االشيب) المنظمة أك فشميا

 
 :فوائد تحميل البيئة الداخمية بالنقاط التالية  1.1.1.1

 -: (ـ 2015 األشيب،) يكجد العديد مف الفكائد لتحميل البيئة الداخمية منيا االتي كفقا ؿ

 .معالجة المشاكل التي تكاجو المنظمة بصكرة دقيقة ككاضحة .1

 تكضيح فرص نجاح المنظمة .2

بياف كدراسة المتغيرات التي حدثت في المنظمة أك مف الممكف حدكثيا عمى صعيد النظـ . 3
 ىداؼ.كاأل

 تجاىات المنظمة كأساليب تطكيرىاإتحميل كتبياف  -4

ة في تنظيـ المعمكمات المتكفرة كربطيا بالمشكالت كاألزمات المتكقع حدكثيا في مالمساى. 5
 .تحميل كاقع المنظمة

 .القكة كالضعف لممنظمة إبراز نقاط. 6

مساعدة المخططيف كالمحمميف عمى تقييـ كدراسة الظركؼ المحيطة بالمنظمة بغية تطكير . 7
 . قكة مالحظتيـ لألكضاع

 .مساندة المنظمة في عمميات اتخاذ القرارات في المجاالت التي يجب تطكيرىا. 8

 .ية الخاصة بالمنظمةمساعدة الجيات المسؤكلة بتحديد ككضع األىداؼ االستراتيج. 9

 شروط تحميل بيئة المنظمة الداخمية   1.1.1.1

إف مف أىـ أغراض تحميل البيئة ىك تحديد المتغيرات الخارجية كالداخمية الرئيسية التي ليا دكر 
تباع إىاـ في تحقيق األىداؼ, ليذا مف الكاجب أف يككف تحميل البيئة مفيدًا أك ناجًحا، كذلؾ ب

 (2014الكرخي, ) القكاعد اآلتية:
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 التركيز عمى عناصر القكة كالضعف الكاقعية عند إجراء تحميل البيئة. 
 التفريق بيف كضع المنظمة في الكقت الحاضر كالتكجيات المستقبمية. 
 الكضكح الكامل في تحميل عناصر البيئة كاالبتعاد عف المناطق الرمادية. 
  بعيدًا عف التعقيد.يفضل أف يككف تحميل الكاقع مختصرًا كبسيطًا 
 . يجب أف يككف التحميل مكضكعًيا يتجنب التحيز 

 متطمبات تحميل البيئة الناحج :   1.1.1.1

 (2014)الكرخي, :يتطمب تحميل بيئة المنظمة الناجح تكفير مجمكعة مف الشركط نذكر منيا

 ( كجكد منظكمة معمكمات إدارية تتسـ بالفعاليةManagement: Information 

Systemتقييـ نقاط ضعفيا كقكتيا  في ( تتككف مف مدخالت كمخرجات، بغية مساندة المنظمة
 .بمكضكعية ككفاءة

 ( إجراء كشف كامل لبيئة المنظمة عف طريق إجراء المسكحاتSurveys )
 .( التي تتطمبيا مياـ كطبيعة التحميلQuestionnairesكاالستقصاءات )

 ( كضع تصكر سيناريكScenarios لممستقبل ) البديل المشرؽ لممنظمة لكي يتـ تقييـ
 .عناصر القكة كالضعف أك الفرص كالتيديدات ذات العالقة بيذا المستقبل

 تحديات تحميل بيئة المنظمة الداخمية  1.1.1.1

 (2014)ىريدؼ, :تتعمق التحديات التي تكاجو المنظمة في بيئتيا الداخمية في النقاط التالية

  داخل المنظمةاختالؼ قدرات العامميف. 
 ليا قمة المكارد المتكفرة كاالستخداـ األمثل. 
 في البحث كالتطكير داخل المنظمة وضعف الميارت المتعمق. 
 صعكبة تحديد آليات الكصكؿ إلى اليدؼ المنشكد 
 استخداـ النمكذج األمثل في عممية تحميل البيئة الداخمية لدػ المنظمة. 
  المنظمة كمكاردىاإيجاد االستراتيجية األمثل إلدارة. 
 اتجاىات كسمكؾ المكارد البشرية في المنظمة. 
 القيـ العميا التي تحكـ المنظمة. 
 العامميف بالظركؼ كالبيئة المحيطة بيـ ثرتأ. 
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 نماذج تحميل بيئة المنظمة الداخمية والخارجية 1.1.1
 SWOTنموذج تحميل 1.1.1.1

ككذلؾ في كضع الغايات , كالرسالةىك أداة تساعد المؤسسات عمى تحديد الرؤيا 
لتمؾ المؤسسات عبر دراسة كاقعيا الفعمي كعالقتيا كتأثرىا , كاألىداؼ كالتطمعات المستقبمية

 .(264 :2010,عبدالمعطي) بالعكامل كالقكػ الخارجية

( بأنو أداة يستخدميا فريق عمل لتحديد جكانب القكة SWOTيمكف تعريف تحميل )
كالفرص كالتيديدات في البيئة الخارجية التي ليا دكر , الداخمية لممنظمةكالضعف في البيئة 

كذلؾ يعمل في إطار تطكير االستراتيجيات كتنمية جكانب , مؤثر عمى الفاعمية المحتممة ليا
 (.Meredith,2005: 445) كالتغمب عمى جكانب الضعف كالتيديدات, القكة كالفرص المتاحة

فشل العديد مف العمميات االستثمارية لمجمكعة مف  ( عقبSWOTترجع نشأة تحميل )
الشركات الكبرػ في عممية تطبيق التخطيط االستراتيجي في الكاليات المتحدة األمريكية في 
نيائيات الخمسينات مف القرف العشريف لمميالد,مما دفع ىذة الشركات الى تطكير استراتيجية 

( في SWOTفكانت النتيجة الخركج بنمكذج ) جديدة لمساعدتيا في التخطيط ك تجنيبيا الفشل
 ,an essential guide to SWOT,2016ـ .)1970ـ ك1960الفترة الزمنية بيف عامي 

Justin Gomer, Jackson Hille) 

 SWOTأ. عناصر تحميل

أربع كممات في المغة اإلنجميزّية، كىي ( SWOT) تمّثل الحركؼ اإلنجميزّية األربعة
كالرئيسّية التي يعتمد عمييا ىذا التحميل في تقييـ عمل الم نشآت، كمساعدتيا العناصر األساسّية 

, -: عمى اّتخاذ القرارات المبنية عمى التخطيط االستراتيجّي، كفيما يأتي معمكمات عف كل منيا
 .(2016,فادية ,جغكبي)

كالجكانب التي تتميز بيا  ,ىي العكامل المكجكدة داخل المؤسسة: Strenght)) نقاط القوة أولا 
كتعمل , كتساىـ بشكل ايجابي في تطكير جكدة أداء العمل بطريقة ممتازة, المؤسسة عف غيرىا

المرسى .) شباع رغبات عمالئيا كمتطمبات سكؽ العمل كمما يزيد مف قدرتيا التنافسيةإعمى 
 .(218: 2002, كاخركف 

 ً كجكانب القصكر في , السمبية كالضعيفة: ىي العكامل (Weakness) نقاط الضعفثانيا
كقد تؤثر تأثيرًا سمبيًا عمى جكدة المنتجات كاألداء العاـ  ,مكانيات المؤسسةا  المكارد كالميارات ك 
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, فرج, شاذلي) ىداؼ كالخطط كالبرامج المستقبمية المقترحة.لممؤسسة كيعكقيا عف تحقيق األ
2004:130). 

يجابية التى مصادرىا مف خارج بيئة ىي العناصر اإل :(Opportunities) الفرصثالثاا 
المنظمة كالخدمات التى تطرح مف المجتمع الخارجي لمساعدة المنظمات كالمؤسسات عمى 

: 2004 ,فرج, شاذلي. )ىدافيا االستراتيجيةأ لتحقيق , ستغاللياإكيجب عمييا , التطكر كالتقدـ
102). 

المخاطر أك صد كمتابعة كتقييـ كتحديد التيديدات أك ىي ر  :Threats)) رابعاا: التيديدات
,  محميةأك  كتتنكع مصادر التيديد إما مصادر بيئية خارجية, المنظمةعمى تؤثر  يالعقبات الت
: 2003,مصطفى) الثقافية الخ قتصادية أكاإل أكمف البيئة السياسية , أك عالمية, أك إقميمية

121-122.) 

 :SWOTأىمية تحميل  ب.

 -في النقاط التالية:  SWOT،تكمف أىمية تحميل (2016,جغكبي فادية)ؿ كفقاً 

يعد مف أىـّ األدكات الخاصة بالتحميل االستراتيجّي، كي عتبر المرحمة األّكلى مف مراحل إعداد  *
كتصميـ الخ طط داخل الم نشآت، كما ي ساعد األشخاص عمى اّتخاذ كصناعة القرارات الم ؤّثرة في 

أك عدـ  حياتيـ، كي عّد أيضًا مف الط رؽ السيمة كذات األىمية الكبيرة؛ حيث ال يجكز تجاىمو
 - :كفق النقاط التالية SWOTاستخدامو في بيئة العمل، كت مخَّص أىمية 

  .* ي كّفر لمم نشآت الق درة عمى اختيار أفضل الن ظـ، كمراجعة جميع البيانات كالمعمكمات

 .* ي كّفر التكصيات المناسبة إلعداد دراسات الجدكػ االقتصادّية لممشركعات

ستخداميا لمتعامل مع التيديدات إ* يساعد عمى معرفة جميع عناصر القّكة التي مف الممكف 
ستفادة مف الفرص الم تاحة، كي قّمل مف السيطرة الناتجة كالعقبات، كما ي كّفر الكسائل الم ناسبة لإل

 .عف عناصر الضعف الم ؤّثرة في كفاءة عمل الم نشأة

الم ناسبة لمحاالت االستراتيجّية التي تتمّيز  بالتعقيد؛ مف خالؿ * ي ساىـ في تقديـ العالجات 
 .تقميل حجـ المعمكمات لممساىمة في تطكير عممية اّتخاذ القرارات

* يدعـ تحميل الم نشآت في الكصكؿ إلى أفضل أنكاع التخطيط الذؼ ي ساعد عمى تحقيق 
 .األىداؼ
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ي عمميات التغيير، كتكضيح طبيعة القيكد * يحرص عمى تجاكز الحكاجز كالمعيقات الم ؤّثرة ف
 .التي تمنع مف االستمرار في التغيير

* يكّفر إمكانية الحصكؿ عمى حمكؿ جديدة كحديثة لمم شكالت، كصناعة القرارات التي تتمّيز  
 .بالفعالّية، كتعزيز دكر تبادؿ األفكار كالتكاصل بيف األفراد

 تعقيب الباحثة عمى النموذج  ج.

كمساعدتيا في صياغة  ,مميزات ليذا النمكذج أبرزىا مساىمتو في تطكير المؤسساتتتكفر 
كيساىـ في فيـ طبيعة عمل , أىداؼ استراتيجية سميمة تتكافق مع متطمبات سكؽ العمل

عتماده عمى المعرفة الشخصية الكاممة بالمنظمة حتى يككف التحميل إ كمف سمبياتو  ,المؤسسة
القائـ بالتحميل لدية اتجاه غير مكضكعي بالنسبة لبعض القضايا  كذلؾ قد يككف . ناجح كفعاؿ

كقد يمتبس األمر عمى  .المرتبطة بالبيئة الداخمية كالخارجية لممنظمة كىذا يؤدؼ لضعف النتائج
كالفرص , نقاط القكة كالضعف ىي عكامل داخمية أف SWOTالكثيريف عند التعامل مع نمكذج 
إال أنو تمؾ العناصر مترابطة مع بعضيا البعض , يئة المنظمةكالتيديدات عكامل خارجية عف ب

 .في المنظمة تأثركتؤثر كت

  PESTنموذج تحميل 1.1.1.1

 -: PESTالتي يوضح ماىية نموذج ( فإن 2014وفقا ل )الكرخي,

PEST اختصار ( ؿpolitical, ecnomical, social, technological ) 

تعنى تحميل العكامل الخارجية كالتي تفيد عند إجراء البحكث  PESTإف  أ. عناصر النموذج:
 :ىذه العكامل ىي قبل البدء في مشركع جديد

: القكانيف كالقضايا العالمية كالتشريعات كالمكائح التي قد يككف ليا political))أولا السياسية
 .تأثير عمى عممؾ إما مباشرة أك في المستقبل

الضرائب، كأسعار الفائدة، كالتضخـ، كأسكاؽ األسيـ كثقة  :(economical) قتصاديةإلثانياا ا
 .جميعا بحاجة إلى أف تؤخذ في االعتبار ,المستيمؾ
تجاىات الشراء، كسائل اإلعالـ، ا  التغيرات في نمط الحياة ك  :(social) جتماعيةثالثاا اإل

 .كاألحداث الكبرػ، كاألخالؽ، كاإلعالف كالدعاية
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بتكارات، كالحصكؿ عمى التكنكلكجيا كالترخيص إلا :(technological)التكنولوجيةرابعاا 
 .تصاالت العالميةختراع كالتصنيع كتمكيل البحكث كاإلكبراءات اإل

  -: التالي ضمف عكامل أخرػ مثليت( عندما PESTLE( أحيانا إلى )PESTكيشار إلى )

 الذؼ قتراحيا، كربما تدخل حيز التنفيذ كالتشريعإالتشريعات التي تـ  :Legal)) خامساا القانونية
 خذ طريقة لمتنفيذ.أصدر ك 

القضايا البيئية سكاء المحمية أك العالمية، كالعكامل  :(Environmental)سادساا البيئية
 .جتماعية كالسياسيةاإل

( يركز مف الناحية PEST( حيث أف نمكذج )SWOT) عف   PESTنمكذج  يختمف
العكامل الخارجية البيئية التي قد تؤثر عمى مكقف المنظمة إضافة الى ستراتيجية عمى اإل

 .األسباب كراء النمك أك التراجع في السكؽ كأيضا تحديد االتجاىات الجديدة لرجاؿ األعماؿ ككل

 ب. تعقيب الباحثة عمى النموذج

عمى العكامل الخارجية المؤثرة في بيئة المنظمة كيستخدـ في  تعرؼيساىـ ىذا النمكذج في ال
المشاريع قبل إنشائيا، مما يساعد في اتخاذ القرارات المناسبة في طريقة سير المشركع أك 

كبما أف ىذا النمكذج يركز عمى البيئة الخارجية  ,التكقف كذلؾ يما يتكافق مع مخرجات التحميل
ة  كال يمكف أف يختص بقياس المتغيرات كالتيديدات الداخمية التي كالدراسة تختص بالبيئة الداخمي

إلدارة لتؤثر عمى أنماط عمل كتحقيق أىداؼ المنظمة، لذا ال يصمح لتحميل البيئة الداخمية 
 العامة لمصيدلة بما أنيا مؤسسة قائمة.

  Porters Five Force Modelنموذج تحميل بورتر والقوى الخمس  1.1.1.1

 ( فإف االتي يكضح ماىية نمكذج تحميل بكرتر ك القكػ الخمس :2014)الكرخي,كفقا لل 

تقييـ ميزاف القكػ الخمس في بيئة المنظمة يعتبر أداة بسيطة كلكنيا ميمة لمتعرؼ عمى  إف
فيـ كل مف القكة التنافسية لمكضع الحالي لممنظمة كقكة  في كضع المنظمة، فيذا النمكذج يساىـ

ستيعاب الكاضح لقكة المنظمة نتقاؿ إلى حالة جديدة، كذلؾ مف خالؿ اإلمكقفيا، كآليات اإل
تخاذ القرارات إستفادة المتزنة مف القكػ المكجكدة لدييا، كتحسيف حالة الضعف فييا، كتجنب كاإل

 . الخاطئة
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 أ. القوى الخمس : 

إذ يسعى بعض  .المكرديفىي عممية تقييـ القدرة عمى رفع األسعار مف قبل : أول: قوة المَورد
مف المكرديف لمتفرد بالمنتج أك الخدمة، كبذلؾ تككف ليـ القكة كالسيطرة عمى المنظمة، كىذا يرفع 
تكمفة التحكؿ مف كاحد إلى آخر مف المخرجات كخاصة إذا كاف أماـ المنظمة عدد أقل مف 

 كة المكرديف كضغكطيا.الخيارات، ككمما كانت المنظمة بحاجة إلى مساعدة المكرديف، ازدادت ق

: ذلؾ يتـ مف خالؿ تحميل عالقة المشتريف بتخفيض األسعار حسب رغبات قوة المشترين ثانياا 
المشتريف، ربما يدفع البعض منيـ لمتحكؿ مف المنتجات كالخدمات الخاصة بالمنظمة مما يرفع 

 مف التكاليف الخاصة بالتحكؿ كاستفادة آخريف مف المنافسيف.

بداع في التنافس كالتميز بمنتجاتيا إل: يختص ىذا األمر بقدرات المنظمة عمى افسثالثاا التنا
عداد المستفيديف مف خدمات أ ستيعاب الزبائف، كبالتالي زيادة إكخدماتيا بشكل جذاب يعمل عمى 
ف لـ يتمكف أحد مف الكصكؿ لما تقكـ بيا اً المنظمة كزيادة القكة الشرائية كفتح  فاؽ جديدة، كا 

 سيضعيا في قكة ىائمة مقارنة باآلخريف. المنظمة

: ينطبق ىذا األمر عمى تكفير المنظمة لبعض المنتجات الفريدة مف رابعاا: التيديد باإلحالل
الية الثمف، فيصعب عمى المكاطنيف الحصكؿ عمييا أك تكفير بديل، كلكف يمكف غنكعيا كلكنيا 

الفكائد كتؤدؼ نفس المياـ فيذا يككف تيديد  سلمزبائف االستفادة مف منتجات بديمة تحمل نف
 حالؿ منتج آخر محل منتجات المنظمة مما يضعف قكة المنظمة.إمباشر في 

ة كجكد منافس قكػ يمتكمؾ يمكانبإ: ىذا العامل يخص خامساا تيديد بدخول منافسين جديد
لمنظمة بمنع مكانيات كخدمات تساىـ في سحب الزبائف، كبالتالي يستكجب الحفاظ عمى قكة اإ

دخكؿ منافسيف جدد كأف تيتـ المنظمة في رفع قدراتيا التنافسية كتقكية عالقاتيا بالمجتمع 
 كالكسط المحيط.

 ب. تعقيب الباحثة عمى النموذج

كيساندىا في تقييـ , قتصاديةإلستخدـ لممنظمات الربحية كاي  نو أيمتاز ىذا النمكذج ب
كيساىـ في معرفة مكقعيا بيف المنظمات , تحسينياكضعيا كمعرفة نقاط ضعفيا كالعمل عمى 

ك أدخاؿ إتخاذ القرار بإكيتيح التعرؼ عمى متطمبات ككضع السكؽ،  كيساعد عمى , المنافسة ليا
ف ىذا النمكذج ارتبط أاال  .خرػ سحب منتجات معينة تعزز قدرتيا التنافسية مع المنظمات األ

يئة الداخمية كالخارجية كالتي تمعب دكر ميـ في بالقكػ الخمس كالتي ال تمثل جميع عكامل الب
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ف ىذا أكبما  .البيئية الخ ,كالعكامل السياسية, ماـ التيديداتأثير عمى المنظمة كصمكدىا أقكة الت
سقاطو إفيك ال يصمح , قتصادؼالنمكذج يختص بالمعامالت المبنية عمى الطابع الربحي كاإل

 .عمى االدارة العامة لمصيدلة

   Stakeholder Analysis Modelصحاب المصالحأنموذج تحميل   1.1.1.1

ىك نمكذج يعتمد عمى تحديد أصحاب المصالح كتحميل متطمباتيـ كيستخدـ في التحميل 
الثانكؼ كاألساسي لمف لدييـ مصالح بالمنظمة، كييدؼ إلى كضع الرؤية االستراتيجية لمطبيعة 

عف  ميـالقضايا المشتركة كالتي تيالبشرية كالمؤسساتية كالعالقات بيف أصحاب 
 (2014)الكرخي,غيرىـ.

 أ. فوائد نموذج تحميل أصحاب المصالح:

يعمل التحميل بيذا النمكذج عمى بياف مياـ المنظمة كأىدافيا التي تعمل عمى تحقيقيا لخدمة 
 ( 2014,الكرخي)  الزبائف كالمستفيديف كيمكف االستفادة منو كما يمي:

  أصحاب المصمحة الذيف يؤثركف كيتأثركف بأنشطة المنظمة.تحديد مصالح جميع 
  حد برامجياأتحديد المشكالت المتكقع أف تعمل عمى تعطيل سير المنظمة اك. 
  ك برامجيا.أالعامميف الرئيسييف المستفيديف مف تكزيع البيانات أثناء تنفيذ الخطة 
  الخطة أك البرنامج أك الجيات التي ينبغي تشجيعيا عمى المشاركة في مختمف مراحل

 .المشركع
 ستراتيجية إدارة أصحاب المصمحة خالؿ مرحمة كضع منظكمة اإل تصاؿ كالتكاصل كا 

 .الخطط
  الحد مف التأثيرات السمبية المحتممة مف خالؿ إشراؾ أصحاب المصمحة في جميع

 نشاط لضماف نجاحيا.أك مشركع  أكأؼ برنامج  أك مراحل إعداد الخطة

 الباحثة عمى النموذجب.  تعقيب 

لو دكر كبير في استمرارية المنظمة ,  حتياجتيـإصحاب المصالح كمعرفة أف تحديد إ
ستراتيجة بمشاركتيـ يضمف ستراتيجية ككضع الخطة اإلىداؼ اإلف تحديد األإحيث , كنجاحيا

مجاؿ عممو  أفإال  .تبرز أىمية ىذا النمكذجىنا  تجاة الصحيح كإلداء المنظمة في اأستمرار إ
, صحاب المصالحأسقاط نمكذج تحديد إمبني عمى تحميل البيئة الداخمية أكال لممنظمة كمف ثـ 
 . ساسيأعتماد عميو كنمكذج فمذلؾ يعتبر ىذا النمكذج تابع لنمكذج اخر كال يمكف اإل
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 Mckinsey Modelنموذدج تحميل ماكينزي   1.1.1.1

 ستشارياف تـك بيترساإل مف قبل الخبيراف( 1980) كؿ مرة عاـظير نمكذج ماكينزؼ أل
(Tom Petrs )كركبرت كترماف (Robert Waterman ,) في كتابيما البحث عف التفكؽ (In 

search for Excellence ,)كقاما بالبحث  ,ستشاريةإلحيث كانا يعمالف في شركة ماكينزؼ ا
دراستيـ الى نظرة كتكصمت , منظمة كبيرة 70 فضل المنظمات بتحميل أكبر مفأسرار أعف 

. كالعكامل المرتبطة بيا بعاد التنظيمية التي تحتاجيا المنظمةمناسبة كشاممة لأل
(Hanafizedeh& Ravasan, 2011:25). 

النمكذج في معالجة مشكالت المنظمة مف خالؿ سبعة عناصر مترابطة مع  ييتـ
 &Hanafizedeh)( كىي: Sمق عمييا المستكيات ككل منيا يبدأ بحرؼ )ط  بعضيا، كقد أ

Ravasan, 2011) : 

 القيـ المشتركة(, system) النظـ(, Structure) الييكل(, Strategy) ستراتيجيةاإل
(shared values ,)الميارات (skills ,)دارةسمكب اإلأ (style ,)العامميف (staff .) كمع ذلؾ
.  المنظمةعطاء نظرة شاممة عف إلف البيئة الخارجية لـ يتضمنيا النمكذج إف
(Hanafizedeh& Ravasan, 2011: 25) يستطيع ىذا النمكذح تحقيق مجمكعة مف ،

 األنشطة التي تساىـ في التكامل في تحقيق أىداؼ المنظمة باستخداـ العناصر السبعة اليامة. 
(Machuki et al, 2012:299). 

 أ. تعريف نموذج ماكينزي 

ىك نمكذج يستخدـ كأدة تساىـ في بياف الصكرة المتكاممة عف المنظمة قبل البدء في 
 ,Cheal)جراءات التغيير التنظيمي أك تطكير الكضع الحالي ألكضاع مستقبمية مشرقة. إ

 يضـ عتمد عمييا في تطكير األعماؿ الخاصة بالمنظمة ك ي  ، كع رؼ أيضًا بأنو منيجية (2008:3
 ، (Alshaher ,2013:1951)( تترابط مع بعضيا البعض Sسبعة عناصر )

عناصر تستخدـ في تقييـ فعالية المنظمة التنظيمية كالميددات  7أداة تتككف مف  ىكأك 
 (Mourfield, 2014)التى تكاجييا. 

 ب. أىداف نموذج ماكينزي 

 Thomas)كفق ىذا النمكذج لتحميل آلية سير عمل المنظمة لتحقيق رؤيتيا المستقبمية  ؼييد

et.al,1980)   مف خالؿ ما يمي : 
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 تطكير أداء المنظمة.. 1

 .بياف االثار المحتممة لممتغيرات المستقبمية لممنظمة .2

 .ستحكاذإلك اأدارات كالعمميات خالؿ الدمج إلتنظيـ ا .3

 .ستراتيجية المقترحةفضل الكسائل لتنفيذ اإلأتحديد  .4

   ج. عناصر نموذج ماكينزي 

النمكذج مف سبعة عناصر داخل المؤسسة كالتي تتصف بالتناسق كالترابط يتككف ىذا 
إذ أنيا تصنف إلى عناصر قكية كعناصر ناعمة، كتتماز العناصر , بغية نجاحيا كفعاليتيا

بينما العناصر الناعمة تصعب عممية كصفيا لتأثرىا , تجاىات المنظمةالقكية بسيكلة تحديدىا إل
ؼ عنصر منيا يؤدؼ أكلكف ترتبط جميع العناصر السبعة كأؼ تغير يطرأ عمى , بالثقافة السائدة

 (Thomas et.al,1980) .تغير في العناصر المتبقية إلى
  MACKINSEY MODEl 

 ( يوضح العالقة بين العناصر السبعة2.2شكل )

 المصدر: الباحثة بتصرف

 قوية وىي د. عناصر

ممارسات كاجراءات متكاممة تمارسيا المنظمة بقصد تحقيق أىدافيا كتحسيف : ستراتيجيةإلاأكاًل 
 (Aladwani, 2001.) ماـ الفئات المستيدفةأصكرتيا 

أسلوب 
 االدارة

 األنظمة

 االستراتيجية

 الهيكل

   المهارات

   الموظفين

القيم 

 المشتركة 

 عناصر قوية 

 عناصر ناعمة 



11 
 

 : ستراتيجية تكمف فيإلىمية اأ ف إ( David ,2011: 79) كيرػ 

مكارد المنظمة كفق كتخصيص , تفاؽ العامميف في مختمف المستكيات عمى كحدة الغرضإ
ككضع خطة لتحكيل األىداؼ , بعاد مف ال يستطيع المشاركة في النشاطات التنظيميةا  ك , معايير

 .إلى خطة كاقعية
كسيمة تنظيمية تحدد بمكجبيا الكحدات اإلدارية في المنظمة كعالقتيا ببعضيا : ثانياا الييكل

لخريطة التنظيمية كتكصيف المياـ كتمثل مجمكعة العالقات التنظيمية التي تظيرىا ا, البعض
كتقسيـ األنشطة كبياف التخصصات  ًمفكالمسئكليات كالسمطات الدالة عمى مف المسئكؿ أماـ 

 .(2014,الكرخي.) كتحقيق التكامل كالتنسيق فيما بينيا

 عاد الييكلأب : 
 : (Daft,2012:14) بما يأتي ساسية لييكل المنظمةألبعاد األتتحدد ا

تكصيف , جراءاتإلا) كيتعمق بالكثائق المكتكبة في المنظمة:  الرسميطفاء الطابع إ-
 .التي تصف الصالحيات كالمسئكليات كطبيعة االنشطة(  كالتعميمات, الكظائف

 عندما يككف  فأ ذإ, ىك درجة تقسيـ المياـ التنظيمية في الكظائف المختمفة: التخصص-
, اسعة مف المياـ في كظيفتةمجمكعة ك لديو كل مكظف  إلى أف يؤدؼ التخصص كاسع المدػ

 .مما يؤدؼ لجعل التخصص منخفضا
ف يككف أكيميل الى , يصف الخطكط العمكدية في المنظمة: التسمسل اليرمي لمصالحية-

القرار في  ذتخاإحتفاظ بقصر عندما يتـ اإلكأ , اً طكيل عندما يككف نظاـ السيطرة كاسع
 .المستكيات العميا

 .تخاذ صالحية القرارإالى المستكػ اليرمي الذؼ يتمتع بتشير :  المركزية-

كىي التي , عماؿألنجاز اإلجراءات التي تستخدميا المنظمة ىي الممارسات كاإل: ثالثاا النظم
كتحدد , ختصاصاتإلكتكضح ا, ةطكالسياسات الضاب, جراءات العملإتكضح مف خالليا 

 .ركانةأ تستقرار العمل المؤسسي كتثبيإدارية يساىـ في إلدلة ابناء األ إفحيث , الصالحيات
(ALshaher, 2013). 
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 ىـ . عناصر ناعمة وىي: 

, ثقافة العمل أؼمكر داخل المنظمة ألبيا ا الطريقة التي تجرؼ  إلى يشير:  دارةإلسموب اأ رابعاا:
 المركزية كالالمركزيةف يككف لممؤسسة نمطيا في التعامل مع أؼ أدارية إلكيقصد بيا المنيجية ا

(Robert, 2005) 

دارة مف مجمكعة مف السمات كالصفات كالخصائص المتحدة بعضيا اإلحيث يتشكل نمط 
السمككيات التي " كبمعنى اخر ىي, كالمحددة لطريقة عمل المدير كتعاممة مع مرؤكسية, ببعض

 (.136:2012, سعبا". )ىداؼتجاة تحقيق األإسية بك ثيرة في مرؤ تأتبرز لدػ القائد في 

 داريةإلنماط األ أنواع ا : 
ما يمي  كتتحدد في, سمكب الذؼ تنتيجة المنظمة مع مرؤكسيياألدارية بمثابة اإلنماط األتعد ا

  -: (Gono&Gallo,2013:159-162)كفقا ؿ 
,  تخاذة بكصفة نمط االدارةإتسعى المنظمات ب:   Democratic styleالنمط الديمقراطي  -

كمناقشتيـ لمشاكل العمل كتشجيعيـ عمى ,  بمشاركة المرؤكسيف في عممية صنع القراركيتميز 
 . بداء كطرح افكارىـإ
سيف في ك في ىذا النمط ال تتـ مشاركة المرؤ :  Autocratic styleتوقراطي النمط األ -

 .كالقرار يككف بيد السمطات العميا, صناعة القرار
يعطي  أك حيافالقائد يستخدـ صالحيتة في بعض األ ىنا: Liberal styleالنمط الميبرالي -

حيث يعتمد بشكل فردؼ عمى مرؤكسية في , قدر عاؿ مف الحرية لمرؤكسية في صنع القرار
 .تخاذ القراراتإ

 . نماطستخدـ  مزيج مف األتستخداـ نمط معيف بل إلالمنظمات  تميلكال 

ىـ أ كتعتبر المكارد البشرية مف , المنظمةيشير الى عدد كنكع العامميف في : خامساا العاممين
دارؼ في المنظمة لذا عمى المنظمة الحرص عمى تدريب كتنمية قدرات عكامل التطكر اإل

 (.Sachedva, 2008) .العامميف لدييا

 سكاء , فشمياأك سباب نجاحيا أ نيـإل, لمعامميفًا ىتماما كبير إ المنظمات المتميزة  يتكل
كتككف فاعمة عند تطابق ,  دارةإلداة مفيدة لأف الفرؽ أمع مراعاة , منفرد أك عممكا بشكل فرقي

 (Liang &Zehang,2010:179. )ستراتيجة المنظمةإفعاليتيا مع 
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  كتسعى , خرألكتختمف خصائص العامميف في مختمف المستكيات مف شخص
الخصائص بيا كتتحدد ىذة  ؼ مف الخصائص التي ال ترغبأستبعاد إك أترسيخ إلى  المنظمات
 ( Phillips&GULLY,2012: 237: ) كاالتي

 ضافة شيء ما ال تتمتع بة إتتمثل بقياـ الفرد العامل ب:  طريقة الموائمة التكميمية
كتسعى المنظمات حينيا لتكظيف , خريفمتالكة قدرات كخبرات مختمفة عف األإل كذلؾ, المنظمة

 .منتجاتياإلستفادة منيـ في تطكير ىكذا عامميف ل
 كالخبرات المماثمة  المكاصفات العامل متالؾ الفردإكتثمثل ب:   طريقة الموائمة اإلضافية

ستبداؿ عامل يؤدؼ عمال مماثال بإكتككف مفيدة لممنظمات عندما ترغب ,  التي تمتمكيا المنظمة
 .لمفرد المسئكؿ عف تقديـ الخدمة كسيتقاعد

 القيم المشتركة : :سادساا 
 .(Secanell, 2014) السائدة في المنظمة تجعل المنظمة متميزةف القيـ كالمعتقدات إ

كتمثل القيـ كالتطمعات , ساسية التكجيييةىداؼ كالمبادغ األألحيث تطمق عمى ا
: ثمتياأمكمف , ىداؼاألفراد بالمنظمة كغالبا ال نجدىا صريحة في ألساسية التي يشترؾ فييا األا

, المشاركة, التكافل, نتماءإلا, قيـ القيادية, جر االخركؼ األ كقيـ استشعار, قيـ االلتزاـ, قيـ الكالء
 (.Shiri.et.al,2015. )العمل الجماعي, خالؽألا, جتيادإلالجد كا

ساسية كالمفاىيـ التي يبنى حكليا بأنيا االفكار األ( " Alshaher,2013) كعرفيا
:  االتي جكانبيا فيمية بالغة تتحدد أىكلمقيـ  " ف تككف بسيطة كمعمنةأكينبغي , العمل

 (2009, السكارنة)

 .نحراؼإلكتقييـ مف ا, كتعمل كمكجيات لسمككيـ, تساعد في بناء كتشكيل شخصية العامميف-

 .فرادألتخاذ القرارات عند اا  تؤدؼ دكرا رئيسيا في حل الخالفات ك -

 الميارات: :سابعاا 
مكانات كالكفاءات القدرات كاإلحيث تمثل , تشير الى قدرات المكظفيف كمؤىالتيـ داخل المنظمة

 (ـ2015,سالـ. )القادرة عمى تحكيل المعمكمات كالمعارؼ الى كاقع عممي

 .(50: 2014,محمكد: ) ىمية جكانب الميارات في ما يميأ كتتحدد 
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 داء أكيسيل , دراؾ المفاىيـا  فكار ك ألفراد عمى فيـ األتقانيا يساعد اا  كتساب الميارة ك إ
 .عماؿ اليكميةاأل

 الذىنية ومعالجة بعض المكاقف عمى تكظيف الفرد لميارتة كقدرات تعتمد 
 فضلفراد كجيكدىـ ككقتيـ الى النحك األألقاف الميارات يكجة تفكير اإت. 
 -: ( في النقاط التالية2014لنموذج ماكينزي فوائد كثيرة حددىا )الكرخي,و.  

 بيف صياغة اإلستراتيجية كتنفيذه . عرض العالقة المتبادلة1  

 .ستراتيجيةإلختيار مجمكعة متنكعة مف األنشطة التي يمكف أف تؤثر عمى تنفيذ تمؾ اإ. 2 

 . يعتبر كسيمة لمتفكير بشكل أكسع حكؿ مشاكل التنظيـ الفعاؿ . 3

 .ستراتيجياتإلأداة لمحكـ عمى إمكانية تنفيذ ا S-7. يكفر نمكذج 4

 اإلستراتيجية بل يتعدػ ذلؾ الى الييكل.. يشير إلى أنو ال يكفي التفكير في تنفيذ 5

. يؤدؼ الى التفكير في الثقافة المتميزة إلدارة المنظمة كما يتطمب التفكير في قدرة المنظمة 6 
 .عمى الحصكؿ عمى أؼ شيء أساسي )أؼ ليس تكتيكي(  كتحقيق مسألة نقل الثقافة بأكمميا

. التفكير بشكل شامل عف إستراتيجية جديدة كمشاكل تنفيذىا، لككنو يساعد عمى تشخيص 7
جل إعادة التنظيـ الييكمي لمحصكؿ عمى إطار أؼ البحث مف أكحل المشكالت التنظيمية 

 .يتضمف العديد مف العكامل ذات الصمة

تحديد نقاط القكة ا لستخداميإ. ىك أداة تشخيصية مفيدة لفيـ األعماؿ الداخمية لممنظمة كيمكف 8
 كالضعف لدييا.

 .. يكشف عف مصادر الميزة التنافسية لممنظمة9

 .. يساعد عمى تحديد األسباب التي تجعل المنظمة ال تعمل بشكل فعاؿ10

ستشارييف كمحممي األعماؿ كالمستثمريف المحتمميف إل. يعتبر إطار تحميل ىاـ لممديريف كا11
 مف األركاف األساسية لمتحميل التنظيمي.ًا حدأصبح كا S7كما اف نمكذج 

  -: ماكينزي لمدراسة الحالية نموذج ختيارإز. دوافع 

كميمتيا , ىـ المؤسسات التابعة لكزارة الصحةأ دارة العامة لمصيدلة تعتبر كاحدة مف اف اإل .1
ثر في أالتي تثكثر الكزارات أكزارة الصحة مف  أف دارة القطاع الدكائي كمف المعركؼإساسية ألا

ثناء أكبر المشكالت التي تكاجيا كزارة الصحة أكمف , زمات في قطاع غزةألحاؿ حدكث ا
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نة مف الميـ فإلذا ( , طبية مستيمكاتدكية ك أ) زمات ىي تكفير المستحضرات الصيدالنيةاأل
عمى دارة العامة لمصيدلة لمتعرؼ عمى نقاط الضعف كالعمل دراسة كتحميل البيئة الداخمية لإل

 .تحسينيا

ختيار نمكذج ماكينزؼ في ىذة الدراسة كىك نمكذج مختص بدراسة البيئة الداخمية دكف إتـ  .2
 . ف البيئة الخارجية في قطاع غزة غير مستقرة كمف الصعب دراستياإل, الخارجية

ستخداـ إتجارية لذا ال يمكف  أك دارة العامة لمصيدلة تعتبر مؤسسة حككمية غير ربحيةاإل .3
 . ك القكػ الخمس لتحميل بيئتيا مكذج بكرترن

 .ستراتيجتياإنمكذج ماكينزؼ يساعد المنظمة عمى تنفيذ كتطبيق  .4

لى عناصرة السبعة بشكل متكامل كمترابط إيساعد نمكذج ماكينزؼ المنظمات عمى النظر  .5
 .بيئتيا الداخميةمثل لتحميل ألالخيار ا دارة العامة لمصيدلة ىكإلسقاط النمكذج عمى افإلذا 

ستخداـ إلذا ال يتناسب معيا ,  دارة العامة لمصيدلة منظمة قائمة منذ كقت طكيلف اإلإ .6
 كما أف ىذا النمكذج يستخدـ لمبيئة الخارجية لقياس العكامل المحيطة بالمؤسسة. PESTنمكذج 

ية تحميل ستخدامة قبل عممإنة ال يمكف فإصحاب المصالح أبالنسبة  الى نمكذج تحميل  .7
 هدار إلانة لـ يسبق عمل تحميل لمبيئة الداخمية ل دارة العامة لمصيدلة مع العمـالبيئة الداخمية لإل

 .اً العامة لمصيدلة اطالق

كمف المعركؼ , نمكذج معني بتحميل البيئة الداخمية كالخارجية لممنظمة SWOTنمكذج  إف  .8
ليذه  هختيار إلذا لـ يتـ  ,يصعب التنبؤ بياف البيئة الخارجية لقطاع غزة تتحكـ بيا عكامل أ

 .الدراسة
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 المبحث الثاني
 اإلدارة العامة لمصيدلة في قطاع غزة

 دارة العامة لمصيدلة إلا  2.2.1
  يكالت,  الصحة الفمسطينية ةدرات العامة في كزار إلحدػ اإدارة العامة لمصيدلة ىي إلا
عداد مقترحات السياسات ا  كالمسئكلة عف كضع ك . كالدكاءمكر الصيدلة إلدارة التنظيمية إلتعتبر ا

كما يمتد دكرىا ليشمل . الدكائية ككضع التعميمات كالمتطمبات كالمكاصفات الالزمة لذلؾ
نيا تمثل العمكد الفقرؼ لكافة المؤسسات التي تعنى إكبذلؾ ف. شراؼ كالمتابعة لتطبيقياإلا

كالتي  اً نشطة التي يعزز بعضيا بعضبعدد مف األة العامة لمصيدلة ر داإلكما تقكـ ا. بالدكاء
تيدؼ في مجمميا ضماف سالمة كجكدة كفاعمية الدكاء كتكفيره لممكاطف بصكرة مستمرة كبسعر 

 .(8 صفحة, 2017 ,دارة العامة لمصيدلةإلا. )مف الدكائيألمناسب بما يضمف تحقيق ا

حتياجات إلعف متابعة تحديد ادارة العامة لمصيدلة الجية االساسية المسئكلة تعتبر اإل
شارؾ في التعاكف تدكية كالميمات الطبية لكافة مرافق الكزارة كتزكيدىا بيا كما الالزمة مف األ

قميمية كالدكلية فيما يتعمق بالخدمات الصيدالنية في إلكالتنسيق مع المؤسسات المحمية كا
 .(8 صفحة, 2017,ة العامة لمصيدلةر داإلا. )فمسطيف

العامة لمصيدلة ىي الجية المخكلة بتسجيل المستحضرات  هدار إلف افإخرػ أكمف ناحية 
 فة المشاكل التي قد تتعرض ليا ىذهمراقبة كتقييـ الجكدة الفعمية ليا كمتابعة كا, الصيدالنية

مكنية المستحضرات أنيا تقكـ بتقييـ مأحيث , لمستحضرات في القطاعيف الحككمي كالخاصا
تسجيميا  ا ككمف ثـ تسعيرى.  كجكدتيا كمدػ مالئمتيا لممعايير المعتمدةفعاليتيا , الصيدالنية

ستيراد ليذة المستحضرات مف إلكىي كذلؾ المسئكلة عف متابعة عمميات ا, كالسماح بتسكيقيا
مستكدعات , الصيدليات) كما تقكـ بالرقابة عمى كافة المؤسسات الصيدالنية, خالؿ المعابر

ككذلؾ , دكية كالميمات الطبية المتداكلة في السكؽ المحميألجكدة المتابعة كمراقبة ( االدكية
دكية ؿ األاك ككذلؾ مراقبة تد,  دكيةرصد كمراقبة االثار الضارة التي قد تنجـ عف تناكؿ األ

دكية في ألكمتابعة صرؼ ىذه ا, ذكنات التدكاؿ المطمكبةأصدار التراخيص ك ك إالمراقبة 
 .(8 صفحة, 2017 ,االدارة العامة لمصيدلة. )القطاعيف الحككمي كالخاص
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 :دارة العامة لمصيدلةستراتيجية لإلإلىداف األا والرؤي   2.2.2

 ,االدارة العامة لمصيدلة) فيما يمي األىداؼ ك الرؤػ اإلستراتيجية لإلدارة العامة لمصيدلة
2017):-  

 .كتكقعات المستفيديفحتياجات كمتطمبات إتعزيز جكدة الخدمات الصحية المقدمة لتمبي  .1

عمى الصعيديف , ضماف تكفر المكارد الكافية لتقديـ الخدمات الصحية ذات الجكدة العالية .2
المختبرات،  األجيزة، كاألدكية، كالمستيمكات، كخدمات: التشخيصي كالعالجي بما في ذلؾ

 .كالتصكير الطبي، كغيرىا

 .تدشيف األنظمة اإلدارية كالمالية المتطكرة الناجعة كالفاعمة .3

دارة ك  .4 ستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات، ا  تقكية نظـ المعمكمات الصحية عبر تعزيز التكثيق، كا 
 .ستخداـ المعمكمات في صنع القرارإكالممارسة المبنية عمى البراىيف؛ لتحسيف 

  : دارة العامة لمصيدلةإلىيكمية ا  2.2.3

 (8 صفحة ,2017, دارة العامة لمصيدلةإلا)تتمثل الييكمية لالدارة العامة لمصيدلة باالتي: 
دكية الكاردة كالتأكد مف مطابقتيا ألستالـ ابإتقـك :  دكية المركزيةألدائرة مستكدعات ا-1

 . ستيالؾ كالمخزكف المتاحإللممكاصفات كصرفيا في الطمبيات الشيرية كفق معدالت ا

ستالـ الميمات الطبية الكاردة كالتأكد مف مطابقتيا لممكاصفات بإتقـك :  الميمات الطبيةدائرة -2
 .ستيالؾ كالمخزكف المتاحإلكصرفيا في الطمبيات الشيرية كفق معدالت ا

عداد الخطط كالتقارير الدكرية كالطارئة المتعمقة إتقكـ ب:   دائرة التخطيط كالمعمكمات الدكائية-3
د عداإ عداد برامج تطكير كتدريب الككادر العاممة فييا كالمشاركة في ا  دارة ك إلبالعمل في ا

 . نظمة الصيدالنيةالمقترحات الخاصة بالقكانيف كاأل

الرقابة عمى جكدة المستحضرات الصيدالنية كالميمات الطبية في : دائرة الرقابة الدكائية-4
دالنية كالمستمزمات الطبية الكاردة القطاعيف الحككمي كالخاص كالرقابة عمى المستحضرات الصي

 . عبر المعابر الرسمية كتنظيـ مركرىا

دكية ألدكية البشرية كاألعادة تسجيل كالغاء تسجيل كل مف اا  تسجيل ك : دائرة التسجيل الدكائي-5
 .الميمات الطبية كمستحضرات التجميل, المكمالت الغذائية, البيطرية
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دارة العامة لمصيدلة مف المكارد البشرية إلحتياجات اإحديد ت: دارية كالماليةإلدائرة الشئكف ا-6
مكر ألدكية كالميمات الطبية كاألباالضافة لمتابعة المكازنة العامة ل, كالمكجستية كمتابعة تكفيرىا

 .المالية المتعمقة بيا
 (9 صفحة,2017,الدارة العامة لمصيدلة) الييكل التنظيمي لإلدارة العامة لمصيدلة  (2.2.1شكل)





 
 

 

 

 

 

 

 

 الكادر البشري   2.2.4

يمثل . مكظفا 93 يضـ الكادر البشرؼ العامل في دكائر االدارة العامة لمصيدلة
 %.31.2 في حيف يمثل االداريكف منيـ%, 68.8 الصيادلة كمساعدك الصيادلة منيـ

 يعادؿكالذؼ يمثل ما , صيدلي 48 يبمغ عدد الصيادلة العامميف في االدارة العامة لمصيدلة
جمالي عدد الصيادلة في كزارة إيبمغ )جمالي عدد الصيادلة في كزارة الصحة إمف % 20.7
دارة كفيما يمي تكزيع الصيادلة كمساعدؼ الصيادلة العامميف في دكائر اإل( صيدلي 232 الصحة

 (9 صفحة ,2017,االدارة العامة لمصيدلة) : العامة لمصيدلة مقسميف حسب المؤىل العممي
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 البشري  الكادر .(2.2جدول)

دبموم  الدائرة
 صيدلة

 صيدلي

 دكتوراة     بكالوريوس      ماجستير    

 الجمالي

 08 1 9 01 6 مستكدعات االدكية المركزية

 06 1 9 6 8 الميمات الطبية

 08 1 7 9 9 الرقابة الدكائية

 5 0 9 9 1 التسجيل الدكائي

 6 0 9 3 1 التخطيط ك المعمكمات الدكائية

 0  0 1 1 المدير العاـ

 64 9 06 31 06 االجمالي

 (9 صفحة ,2017,االدارة العامة لمصيدلة) (2.2جدول )

فيما يمي تكزيعيـ في دكائر االدارة , مكظف 29 كيبمغ عدد العامميف مف الفئات االخرػ 
 .(2.3جدكؿ) العامة لمصيدلة

 (10ص,2017,الدارة العامة لمصيدلة) العامة لمصيدلةتوزيع الداريين العاممين في الدارة : (2.3جدول )

 الدائرة

 إداري

 اإلجمالي عامل مراسل كاتب
ماجستير 

 إدارة
 سكرتير محاسب

 00 0 1 3 9 4 0الشئوناإلدارٌةوالمالٌة

 6 4 0 1 0 1 1مستودعاتالمهماتالطبٌة

 01 5 0 3 0 1 1مستودعاتاألدوٌةالمركزٌة

 0 1 1 1 0 1 1الدوائٌةالرقابة

 0 1 1 1 0 1 1التسجٌلالدوائً

 99 01 9 6 6 4 0اإلجمالً
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دارة إلحتياج اإدارة العامة لمصيدلة بالتنسيق مع ديكاف المكظفيف العاـ لتغطية إلكما قامت ا
 6 مكظف عمى بند العقد كاف منيـ( 15) حيث تـ تكفير عدد. العامة لمصيدلة مف ككادر بشرية

 (2.4جدكؿ) عماؿ 8 سكرتاريا طبية ك 1,  صيادلة
 ( توزيع الموظفين عمى بند العقد في الدارة العامة لمصيدلة2.4جدول)

 إداري صيدلي الدائرة

 عامل سكرتاريا بكالوريوس

 4 1 3مستودعاتاألدوٌةالمركزٌة

 4 1 9المهماتالطبٌة

 1 1 0الرقابةالدوائٌة

 1 0 1المالٌةالشئوناإلدارٌةو

 8 0 6اإلجمالً

يحتاج , كلمعمل عمى التطكير المستمر في كافة مجاالت عمل اإلدارة العامة لمصيدلة
العامميف فييا لمتدريب المستمر إلكسابيـ المزيد مف الخبرات العممية كالعممية المتخصصة 

 التدريبية حتياجاتإلا حصر عمى 2017 تـ العمل خالؿ كعميو فقد, الالزمة في مجاالت عمميـ
لكل ( دارية كالفنيةإلا) ساسيةألا التدريبية الحقيبة عدادإ  جانب لىإ, العاجمة داريةإلكا الفنية

دارة العامة لتنمية القكػ البشرية لعقد عدد مف إلدارة كمف ثـ التنسيق مع اإلالعامميف في ا
ساعة  651 ت تدريبية بكاقعدكرا 24حيث تـ عقد عدد , دارية المتنكعةإلالدكرات الصيدالنية كا

 .(2.5جدكؿ)مكظف  55 ستفاد منياإتدريبية كقد 
 الدورات الصيدلنية و الدارية المتنوعة التي عقدت في الدارة العامة لمصيدلة (2.5).جدول 

عدد  عدد المنتسبين اسم الدورة #
 الساعات

عدد الساعات  عدد الدورات
 الكمي

 189 3 19 11 تنمية الميارات اإلدارية 1

 39 1 39 1 ميارات حاسكب إدارية 1

 139 3 19 9 الشيادة الدكلية لقيادة الحاسكب 1

 1 1 1 1 ميارات اإلتصاؿ ك التكاصل 3

 1 1 1 1 الخرائط الذىنية 3
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عدد  عدد المنتسبين اسم الدورة #
 الساعات

عدد الساعات  عدد الدورات
 الكمي

ييب الحديثة في الكشف عف تزكير األسال 3
 تزييف المستنداتك 

1 3 1 3 

 19 1 19 1 التخطيط اإلستراتيجي المتقدـ 7

 31 1 11 11 برنامج الدعـ النفسي 8

 39 1 39 1 دكرة إعداد مقترحات المشاريع 9

 11 1 11 1 تاإدارة المخازف ك المشتري 19

التدريب عمى دليل الرعاية الصيدانية  11
 بالمستشفيات

3 3 1 3 

 199 1 199 1 مناىج البحث الصحي ك التحميل اإلحصائي 11

 19 1 19 1 إعداد مدربيف 11

 331 13 119 33 المجمكع الكمي 

 :الميام والمسئوليات لالدارة العامة لمصيدلة   2.2.5

, 2017, االدارة العامة لمصيدلة)تقكـ اإلدارة العامة لمصيدلة بالعديد مف المياـ كاالتي   -
 (11 صفحة

 دوية والميمات الطبيةتزويد مرافق وزارة الصحة باأل-2.2.5.1

دكية ألساسي لضماف صحة المكاطف كبصكرة خاصة تمؾ اأيعتبر الدكاء متطمب 
المتعمقة باألمراض المزمنة كالقمب كالضغط كالسكرؼ كالتي تدكـ الحاجة لبعضيا الى فترات 

دكية التي تزداد الحاجة الى تكافرىا في ألصناؼ اأباإلضافة الى  .حيانا مدػ الحياةأطكيمة ك 
صناؼ الالزمة لعالج الحاالت المرضية الصعبة باإلضافة الى األ, كقات الحرب كالطكارغ أ

ف تكفير الدكاء بصكرة مستمرة كبضماف فإكالغسيل الدمكؼ الخ كعمية , مراض الدـأ .كاألكراـ
 . الصحة عمى تحقيقيا ةكلكيات التي تحرص كزار ألىـ اأ جكدة عالية يعتبر مف 

كالميمات الطبية مف دكية تقكـ اإلدارة العامة لمصيدلة بالعمل عمى متابعة تكفير األ
 حيث تقكـ شيريا بتزكيد. ساسية كالتكميمية الالزمة لجميع مرافق كزارة الصحةألصناؼ القائمة اأ

, ككذلؾ مخازف اإلدارة العامة لمصحة النفسية, مركز الرعاية الصحية االكلية 43مستشفى ك 12
 .المتاح لدييامكانيات كالمخزكف إلدكية كالميمات الطبية حسب األبما يمـز مف ا
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 المساحات التخزينية  
دكية ألستخدمتيا االدارة العامة لمصيدلة لتخزيف اإ جمالي المساحات التخزينية التيإيبمغ 

 ما يعادؿ أفكمف الجدير بالذكر , متر مربع 7373 ما يعادؿ  2017 كالميمات الطبية لعاـ
 , الطبية ىي مساحات مستأجرةجمالي المساحة الخاصة بتخزيف االدكية كالميمات إمف % 38

 (2.6جدكؿ) الف دكالر سنكيا 60 بتكمفة مالية تقدر بما يعادؿ

خرػ في الكزارة بالتخفيف عف كاىل دارات األإلكقد عممت االدارة العامة لمصيدلة بالتعاكف مع ا
ضافي فكؽ مخازف الشيخ إالكزارة مف خالؿ تقميص عدد المخازف المستأجرة حيث تـ بناء طابق 

 (11 صفحة, 2017, لمصيدلة العامة االدارة).(متر مربع 600 بمساحة تخزينية تبمغ) ضكافر 
الدارة العامة لمصيدلة )2017 المساحات التخزينية الخاصة باألدوية والميمات الطبية لعام: (2.6جدول )

,2017:12 ) 

 )$(التكلفة المالية لإليجار سنويا  (²المساحة التخزينية )م اسم المخزن #

ملكلوزارةالصحة1300المخازنالمركزٌة)األدوٌةوالمهماتالطبٌة(1

ملكلوزارةالصحة70مخزناألصنافالقابلةلإلشتعال2

ملكلوزارةالصحة600مخزنالشٌخرضوان)مهماتطبٌة(3

ملكلوزارةالصحة1000مخزنناصر)مهماتطبٌة(4

ملكلوزارةالصحة1000مخزنناصر)محالٌل/أدوٌة(5

ملكلوزارةالصحة600مخزنصبحةالحرازٌن)محالٌل/أدوٌة(6

55012000مخزنالصحابة)مهماتطبٌة(7

113525000مخزنالبراوي)مهماتطبٌة(8

72412000مخزناللبابٌدي)مهماتطبٌة(9

39411000مخزنعكٌلة)أدوٌة(10

737360000اإلجمالً

  الخدمات الساسية 
قامت االدارة العامة لمصيدلة كبالتكافق مع االدارة العامة لممستشفيات كاالدارة العامة 

ساسية تتمثل في أساسية عمى تسعة خدمات دكية األصناؼ قائمة األألمرعاية االكلية بتكزيع 
خدمة السرطاف , خدمة الرعاية الصحية االكلية, خدمة الطكارغ كالعمميات كالعناية الفائقة
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صناؼ شعة كاألخدمة األ, خدمة العيكف , خدمة الكمى كالغسيل الدمكؼ , مراض الدـأك 
ساسية عمى تسعة خدمات ألصناؼ قائمة الميمات الطبية اأككذلؾ تـ تكزيع . التشخيصية

خدمة القسطرة القمبية كالقمب , ساسية متمثمة في خدمة الطكارغ كالعمميات كالعناية الفائقةأ
شعة ألخدمة ا, خدمة الكمى كالغسيل الدمكؼ , خدمة العيكف , خدمة جراحة العظاـ, حالمفتك 
باإلضافة الى خدمات الميمات العامة التي يعتبر تكفر , سنافألخدمة ا, صناؼ التشخيصيةكاأل
 (12ص, 2017,لمصيدلة العامة االدارة).ستمرار جميع الخدماتإلساسي أصنافيا متطمب أ

 الواقع الدوائي  
في , صنف دكائي 516 ساسية المتداكلة في كزارة الصحة مفألدكية األتتككف قائمة ا

كتـ  2016 كاخر عاـأحيف تتككف قائمة الميمات الطبية المتداكلة كالتي تـ تحديثيا مع 
صنف كتقدر المكازنة السنكية لألدكية في كزارة الصحة بما  853 مف 2017 عتمادىا منذ بدايةإ 

مميكف دكالر كفيما يمي  7.5 فيما تقدر لمميمات الطبية بما يقارب. دكالر مميكف  33.6 يقارب
دكية كالميمات الطبية مقسمة ألساسية مف األتكزيع التكمفة المالية الشيرية ألصناؼ القائمة ا

 العامة االدارة)(. 2.8كجدكؿ  2.7 جدكؿ)حسب الخدمات االساسية التي تقدميا كزارة الصحة 
 (12: 2017,لمصيدلة

(: عدد أصناف قائمة األدوية األساسية المتداولة مقسمة حسب الخدمات و التكمفة المالية 9.7جدول )
 الشيرية ليا

العدد الكلي ألصناف الدواء في  الخدمة

 (EDL)القائمة األساسية المتداولة 
التكلفة المالية التقديرية الشهرية 

 بالدوالر

138711391العملٌاتوالعناٌةالفائقةالطوارىءو

131331133الرعاٌةالصحٌةاألولٌة

37339991السرطانوأمراضالدم

3173339الصحةالنفسٌةواألعصاب

19319831المناعةواألوبئةواألمراضالوراثٌة

19191378صحةاألموالطفل

11191911الكلىوالغسٌلالدموي

1818389العٌون
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913931التشخٌصٌةاألشعةواألصناف

313108990187األجمالً



(: عدد أصناف قائمة الميمات الطبية األساسية المتداولة مقسمة حسب الخدمات و التكمفة 9.8جدول )
 المالية الشيرية ليا

العدد الكمي ألصناف الدواء في  الخدمة
 (EDL)القائمة األساسية المتداولة 

الشيرية التكمفة المالية التقديرية 
 بالدولر

 030088 301 العناية الفائقةالطكارػء كالعمميات ك 

 094873 094 القمب المفتكحالقسطرة القمبية ك 

 8489 050 جراحة العظاـ

 013504 89 ميمات عامة لكل الخدمات

 3137 30 العيكف 

 007507 93 الكمى ك الغسيل الدمكؼ 

 413354 99 األشعة ك األصناؼ التشخيصية

 4001 90 األسناف

 91689 09 جراحة الستكما

 693,763 853 األجمالي

( 03: 9107)االدارة العامة للصيدلة,

  دوية والميمات الطبيةألالوارد من ا  
 22  دكية كالميمات الطبيةأللكل مف ا 2017 بمغت القيمة المالية االجمالية لمكارد في

في حيف بمغت قيمة , مميكف دكالر 17.68 دكيةألشكمت منيا قيمة الكارد مف ا, مميكف دكالر
% 28.49 مميكف دكالر كقد شكل كارد الضفة الغربية 4.32 الكارد مف الميمات الطبية مايعادؿ
 جمالية نقصت بنسبةإلقيمة الكارد ا أفكمف الجدير بالذكر , مف القيمة المالية الجمالي الكارد

دػ ىذا النقص في أكقد , مف التبرعات حيث كاف ىناؾ تناقص كاضح في قيمة الكارد%, 30
 لمصيدلة العامة االدارة).دكية كميمات طبيةالى تفاقـ العجز في قطاع غزة مف أالكارد 

,201713:-14) 
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 المنصرف من الدوية والميمات الطبية 
دارة العامة لمصيدلة بصرؼ إلدكية المركزية كالميمات الطبية في األتقـك مستكدعات ا

ىميا مستشفيات كزارة الصحة كمراكز الرعاية أ ادكية كالميمات الطبية لعدة جيات ألصناؼ اأ
حتياج الشيرية كبما يتناسب مع الكمية المتكفرة في إلكذلؾ حسب معدالت ا, كلية التابعة لياألا

دكية كميمات طبية الى تناقص المنصرؼ أثر العجز الكاضح في الكارد مف أكقد . المستكدعات
جمالي المخزكف المتبقي في إنخفاض في قيمة إدػ الى أ كلية كألمراكز الرعاية الممستشفيات ك 
 .(14 صفحة 2017 ,االدارة العامة لمصيدلة) %.18.7 المخازف بنسبة

   العجز الدوائي 

, دكية كالميمات الطبيةألزمة حقيقية في قطاع اأمف  2007 تعاني كزارة الصحة كمنذ يكنيك
ف أحيث . 2018 ك 2017 دكية كالميمات بشكل كبير خالؿ عاـألزمة نقص اأكقد تفاقمت 

صناؼ الحساسة فقد بمغمت كسط ألالكارد مف الضفة الغربية اقتصر عمى كميات محدكدة مف ا
. مف الميمات الطبية% 11 مف االدكية ك% 16 ما تـ تغطيتة مف االحتياج السنكؼ ما يعدؿ

صناؼ أفي % 31 دكية بينما بمغتألافيما يخص % 38 كىذا يفسر نسبة العجز حيث بمغت
 (15 صفحة,  2017,لمصيدلة العامة ادارةإلا).الميمات الطبية

  الرقابة عمى تداول المستحضرات الصيدلنية-2

 (20ص-17, ص2017)االدارة العامة لمصيدلة,

دكية كالمستحضرات ألكد مف جكدة كسالمة اأتقكـ االداراة العامة لمصيدلة بالت
, كد مف مطابقتيا لممكاصفات المعتمدة عالميا قبل تسجيميا كتداكلياأكالت, المتداكلةالصيدالنية 

 .كذلؾ مف خالؿ تسجيل المستحضرات الصيدالنية

ثناء تكاجدىا في أالرقابة عمى جكدتيا في , دخاليا عبر المعابر الرسميةإالرقابة عمى 
يما يمي تفصيل الدكر الذؼ تقكـ بة كف.  دكية المراقبةألكالرقابة عمى تدكاؿ ا, السكؽ الدكائي

االدارة العامة لمصيدلة في متابعة الرقابة عمى المستحضرات الصيدالنية خالؿ المراحل المختمفة 
 .مف تدكاليا
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  تسجيل المستحضرات الصيدلنية 
شراؼ عمى مرحمة ما قبل التسكيق إلتتكلى االدارة العامة لمصيدلة مسئكلية ا

صدار كتجديد شيادات التسجيل الالزمة لمسماح إكيتضمف ذلؾ . لممستحضرات الصيدالنية
كذلؾ لضماف مأمكنية كفعالية المنتج المرخص مف خالؿ . بالتسكيق في االراضي الفمسطينية

 .مطابقتو لممكاصفات الفنية

حيث يتـ استالـ كمراجعة طمبات تسجيل المستحضرات الصيدالنية كتحديث ممفاتيا 
النباتات . مستحضرات التجميل, االدكية البيطرية, دكية البشريةصدار شيادات تسجيل لألا  ك 

كذلؾ بعد , جازة تداكؿ ألصناؼ الميمات الطبيةإكما يتـ منح , الطبية كالمكمالت الغذائية
دكية كالمكمالت الغذائية حسب نظاـ التسعير ألفحصيا كالتأكد مف جكدتيا كما كتقكـ بتسعير ا

 .المعتمد

 المستحضرات الصيدلنية عبر المعابر الرسمية الرقابة عمى  2.2.5.2
تقـك االدارة العامة لمصيدلة بالرقابة عمى حركة المستحضرات الصيدالنية الكاردة الى 

كتقسـ المعابر التي تتـ الرقابة عمييا الى , قطاع غزة كمتابعة دخكليا عبر المعابر الرسمية
كمعابر االفراد ( , االنفاؽ) كالمعابر االرضية,  بك سالـأالمعابر التجارية كالتي يمثميا معبر كـر 

باإلضافة الى المستحضرات الصيدالنية الكاردة ,  كالتي يمثميا معبر رفح كمعبر بيت حانكف 
ف المؤسسة المكردة لممستحضرات الصيدالنية أحيث يتـ التأكد مف , عبر البريد الحككمي

خذ عينات أكمف ثـ يتـ . ة الصحةف ىذه المستحضرات مسجمة كمسعرة لدػ كزار أك , مرخصة
كراؽ المرفقة كذلؾ لضماف عدـ دخكؿ ألعشكائية مف المستحضرات الكاردة كتتـ مطابقتيا مع ا

كما يتـ القياـ بعدد مف , أؼ مستحضرات غير مسجمة اك مزكرة لمسكؽ الدكائي في قطاع غزة
 .  جراءات لمتأكد مف جكدة ىذه المستحضراتإلا

لفة يتـ تحرير محضر ضبط ليذه المستحضرات كمف ثـ يتـ كفي حاؿ كجكد أؼ مخا
مف الجمركي عمى المعبر لحيف صدكر قرار مف كزير الصحة بناء عمى ألحجزىا مف خالؿ ا

 . التكصيات المرفكعة مف لجنة المعابر الصحية

 الرقابة عمى جودة المستحضرات الصيدلنية 
مف الدكائي ألساسية لمنظكمة األحد المككنات اأتعتبر سالمة كجكدة كفاعمية الدكاء 
ك ذلؾ مف خالؿ المتابعة الدائمة لجكدة  والذؼ تسعى االدارة العامة لمصيدلة لتحقيق
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كمتابعة الشكاكؼ الكاردة , المستحضرات الصيدالنية المكجكدة في القطاعيف الحككمي كالخاص
 .بخصكص جكدة أؼ مستحضر اك مف خالؿ الجكالت الدكرية كسحب العينات منيا

 الرقابة عمى جودة الدوية والميمات الطبية في القطاع الحكومي 
تقـك االدارة العامة لمصيدلة كبشكل دائـ بمعاينة المستحضرات الكاردة لممستكدعات 

كمف تـ يتـ سحب عينات عشكائية بناء (, غزة, راـ هللا, تبرعات) المركزية مف المصادر المختمفة
 .دكيةفي قرارات كزارية سابقة كترسل لمتحميل حسب دساتير االعمى اليات كمعايير تـ تحديدىا 

 

مف خالؿ  فيتـاما فيما يخص متابعة جكدة االدكية بعد صرفيا في القطاع الحككمي 
اإلدارة العامة , حيث تتـ متابعة الشكاكؼ الكاردة مف المستشفيات الحككمية, دائرة الرقابة الدكائية

 . العامة لمصحة النفسيةدارة إلكلية كاأللمرعاية ا

 دكية في القطاع الخاصألالرقابة عمى جكدة ا 
حيث يتـ سحب عينات عشكائية مف المستحضرات الصيدالنية خالؿ الجكالت الميدانية 

دكية المراد كما يتـ تحميل العينات لأل,  ك بناء عمى شككػ مسبقة بخصكص جكدة المستحضرأ
 .تسجيميا كتسكيقيا

  الدوية المراقبةالرقابة عمى تداول 
, تعتبر الرقابة عمى االدكية المراقبة جزء ىاـ كحساس مف عمل االدارة العامة لمصيدلة

حيث تقكـ االدارة العامة لمصيدلة بالعمل عمى ضبط تداكؿ االدكية المراقبة في كافة المؤسسات 
شركات كالمستشفيات منح الحيث تعمل عمى , الصيدالنية كالطبية الحككمية منيا كغير الحككمية

كامر شراء تحدد أ ذكنات تكريد كأالخاصة تراخيص لتداكؿ االدكية المراقبة كمف ثـ تقـك بإصدار 
, دكية عبر المعابرألدكية المراقبة كما تقكـ بمتابعة دخكؿ ىذه األالكميات المسمكح بشرائيا مف ا

كية لدػ المؤسسات الصيدالنية دألرصدة ىذه اأكذلؾ فاف االدارة العامة لمصيدلة تقكـ بمتابعة 
 .التي تقـك بتكريدىا كتكزيعيا مف خالؿ التقارير الدكرية الخاصة بحركة البيع كالشراء
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 دارة العامة لمصيدلة في المجان الوزاريةإلا: 2.2.6

االدارة العامة )  إف االدارة العامة لمصيدلة تشرؼ عمى العديد مف المجاف كاالتي:
 (24-21 صفحة, 2017,لمصيدلة

 المجنة العميا لمصيدلة والدواء .1
عتماد تشكيل المجنة العميا لمصيدلة كالدكاء مف قبل كزير الصحة السابق دكتكر مفيد إ تـ 

رز مياـ ىذه المجنة تنظيـ أبكمف , ية الدكائية العميا في مياميانالمخالالتي لتحل محل المجنة الف
 . كالخاصعمل مينة الصيدلة في القطاعيف الحككمي 

 لجنة التسجيل الدوائي .2
عادة تسجيل اك إ , كىي المجنة المسئكلة عف اتخاذ القرار المناسب فيما يتعمق بتسجيل

عتماد كل ما يمـز عممية التسجيل مف ا  ضافة لمناقشة ك إلؼ مستحضر صيدالني باأ كقف تسجيل
 . نماذج كمتطمبات

 لجنة العالم الدوائي .3

كىي المجنة , المنبثقة عف المجنة العميا لمصيدلة كالدكاءحدػ المجاف الفرعية إىي 
عالـ الدكائي لممستحضرات الصيدالنية إلتخاذ القرارات المناسبة لتنظيـ عممية اإالمسئكلة عف 

 .في القطاعيف الحككمي كالخاص

 لجنة التسعير .4

المجنة المسئكلة كىي , حدػ المجاف الفرعية المنبثقة عف المجنة العميا لمصيدلة كالدكاءإىي 
 .ادكية كالمكمالت الغذائية المحمية كالمستكردة كالتي يتـ تسجيميا في قطاع غزةألعف تسعير ا

 الطبية المستيمكات  لجنة استالم الدوية و. 5

المؤسسات , كزارة الصحة)كامر التكريد الصادرة مف الجيات المختمفة أستالـ بإتقـك المجنة 
قساـ المعينة في ألكمف ثـ التنسيق لعممية االستالـ مع رؤساء ا( التبرعاتدائرة , غير الحككمية

 .كل مف مستكدعات االدكية كالميمات الطبية
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 لجنة المعابر الصحية .6

ىي المجنة المسئكلة عف رفع التكصيات بما يخص المستحضرات الصيدالنية المخالفة 
 .كالتي تـ تحرير محضر ضبط بحقيا عمى المعابر

 اإلتالف  لجنة .7

منتيية ) دكية كالميمات الطبيةتالؼ األإىي المجنة المسئكلة عف متابعة عممية 
دكية المراقبة الفارغة مف المؤسسات الصيدالنية كالطبية في ألمبكالت اأك ( الصالحية اك التالفة

 .القطاعيف الحككمي كالخاص

 لجنة العالج التخصصي .8

دكية العالج ألىي المجنة المختصة بدراسة التقارير المقدمة مف المستشفيات 
عداد قائمة ا  دكية العالج التخصصي ك إلامثل ألستخداـ األعتمادىا بما يضمف اإلالتخصصي 

 .دكية العالج التخصصي كتحديثيا بشكل دكرؼ كتعميميا عمى الجيات ذات العالقةإل

رساليا ا  يق كحكسبة التقارير بعد تكصية المجنة مباشرة ك تقكـ االدارة العامة لمصيدلة بتدق
المستشفيات  صيادلة  ع كقت ممكف كالتكاصل مباشرة معر سبإعتماد مف قبل الكزير إلل

 .دكية المتكفرة لممرضىألسراع كالتسييل في عممية صرؼ اإللكمستكدعات االدكية المركزية 

 لجان امتحانات مزوالة مينة الصيدلة .9
تساىـ ىذة المجنة في تكفير بنؾ مف االسئمة العممية كالمينية التى يتـ اختيار منيا 

 .سئمة امتحانات مزكالة مينة الصيدلةأ

 نظام المعمومات والبرامج المحوسبة  2.2.7

لقد تـ حكسبة العمل في جميع دكائر االدارة العامة لمصيدلة, حيث يكجد في االدارة 
 العامة لمصيدلة ما يعرؼ :

  البرنامج المالي المكحد : حيث يستخدـ ىذا البرنامج في دائرة مستكدعات األدكية ك
الميمات الطبية ككذلؾ في دائرتي الشئكف االدارية ك دائرة التخطيط ك المعمكمات الدكائية, 

ستصدار التقارير المالية لمكارد ك المنصرؼ ا  دخاؿ سندات الصرؼ ك االستالـ , ك إحيث يتـ 
 (24 ص,2017,لمصيدلة العامة االدارة)جياتيا.مع تفصيل 
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لمتعرؼ عمى البيئة العامة لالدارة العامة  البيئة العامة  لالدارة العامة لمصيدلة,   2.2.8
لطبية باالدارة العامة فقد تـ عمل مقابمة مع الدكتكر زكرؼ أبك قمر مدير المستكدعات المصيدلة 
ككاف ما يمي: )أبك قمر  االدارة العامة لمصيدلةمدير عاـ  منير البرشالدكتكر لمصيدلة ك 

 ( 2018 البرش(, )2018

 عناصر القوة التي تتميز بيا البيئة الداخمية لالدارة العامة لمصيدلة :* 

 الييكمية : إذ تتمتع اإلدارة العامة لمصيدلة بييكمية كاضحة المعالـ. -1
 عالية في اإلدارة العامة لمصيدلة.الكادر البشرؼ : إذ يكجد كادر بشرؼ ذك ميارات  -2
 حكسبة العمل: إذ تـ حكسبة العمل في مختمف دكائر اإلدارة العامة لمصيدلة. -3

  البيئة الداخمية لالدارة العامة لمصيدلة : تعاني منياعناصر الضعف التي 

 .عدـ كجكد ميزانية مالية معتمدة ك كاضحة لالدارة العامة لمصيدلة-1

الخدمات المكجستية لدعـ العمل القائـ , فيما يخص المساحات عدـ تكفر بعض  -2
الطبية فإف المساحات التخزينية غير كافية ك غير  المستيمكاتالتخزينية الخاصة باألدكية ك 

 معدة بأحدث التجييزات لعممية التخزيف الجيدة.

 البيئة الخارجية لإلدارة العامة لمصيدلة 
 دارةإلالفرص المتاحة لفإف  دارة العامة لمصيدلةإلالخارجية لما بالنسبة فيما يتعمق بالبيئة أ 

 :تتمثل في العامة لمصيدلة لتحسن وضعيا
 1-  ستغالؿ الدعـ الخارجي مف المنظمات العالمية التي تدعـ القطاع الصحي في قطاع غزةإ. 
 2- عمل برامج تدريب ك دكرات مكثفة لمعامميف لدييا لرفع كفاءتيـ ك  تحسيف الميارات 

 .لدييـ
 3- دارات العامة لمصيدلة المكجكدة في الدكؿ العربية األخرػ ك مكانية التكاصل مع اإلإ

 حدث الطرؽ المتبعة لدييـ في عممية االدارة ك تبادؿ الخبرات فيما بينيـ.أطالع عمى إلا
  بما يمي اما بالنسبة لمتيديدات التي تواجييا الدارة العامة لمصيدلة فتتمثل: 
 1-  المفركض عمى قطاع غزةالحصار. 
 2-  ستقرار الكضع السياسي في القطاع ك صعكبة التنبؤ باألحداث القادمةإعدـ. 
 3-  االنقساـ الحاصل ما بيف القطاع ك الضفة الغربية حاؿ بيف التكاصل بيف االدارة العامة

 لمصيدلة المكجكدة في القطاع ك المكجكدة بالضفة .
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 المبحث الثالث
 ادارة الطوارئ 

 إدارة الطوارئ  2.3
عالف عنيا مف قبل إلىي حالة استثنائية في زماف كمكاف محدد يتـ ا حالة الطوارئ   2.3.1

عتيادية ك طارئة إ الجيات الرسمية المخكلة بذلؾ , كيعمف عنيا حتى يتسنى مكاجية ظركؼ غير 
كفق عتيادية إ جزء منيا,  كذلؾ مف خالؿ كضع تدابير ك طرؽ غير  أك تعصف ك تيدد الدكلة

 (.4ص,2012,الدكيؾ) شركط محددة لحيف زكاؿ الخطر

جراءات فكرية, إمجمكعة مف األحداث التي تستمـز انخاذ  أكحدث فجائي غير متكقع  أو ىي 
كتككف نتيجة لككارث طبيعية كالزالزؿ أك األعاصير أك فيضانات أك براكيف, كمف الممكف اف 

 .(Dorge,1999,P3,10) تككف ناتجة عف تيديدات سببيا نشاط بشرؼ 

 Lindell,et)تم تصنيف مصطمح حالة الطوارئ الى نوعين من حيث الستخدام وفقا ل 
al,2006: )- 

في الحاالت التي تتسبب في حدكث عكاقب طفيفة )اصابات محددة, اضرار : ستخدام األولاإل
ما تككف الطكارغ في ىذة الحالة مألكفة كتكرر حدكثيا سابقا,  باً محدكدة في الممتمكات(, كغال

كيمكف مكاجيتيا ك التغمب عمييا باستخداـ المصادر المحمية المتاحة, ككذلؾ بامكاف جية 
 حككمية كاحدة السيطرة عمييا.

خطر عمى كشؾ الحدكث بغض النظر عف عكاقبة الكخيمة, حيث  نوىك أ: ستخدام الثانيإلا
ثيا فإف نتائجيا لف تككف طفيفة ك ك ة كبيرة لكقكع فاجعة لـ تقع فعميا كلكف عند حدحتماليإتكجد 

 نائية لمتغمب عمييا.تثسإ عتيادية لف تنجح في مكاجيتيا, بل تحتاج إلجراءاتإلالطرؽ ا

 : أسباب حالت الطوارئ  2.3.2
  -( فيما يلي :9109تتلخص حاالت الطوارئ وفقا لل )الدويك ,

 .حاالت الحركب  .1
 حدكث اضطرابات داخمية  تيدد األمف أك النظاـ القائـ في البالد أك اؼ جزء منيا .  .2
 أك البراكيف أك السيكؿ أك الحرائق الطبيعية .يضانات حدكث ككارث طبيعية مثل الف  .3
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 مفيوم إدارة الطوارئ   2.3.3
تعرؼ عمى أنيا عممية تكاممية تتككف مف التخطيط ك التدخل مف أجل اإلنقاذ ك 

ستجابة ك التعافي منيا, ككذلؾ لمتخفيف مف اإلغاثة, حتى يتـ التقميل مف اثار الطكارغ, كلإل
نتائجيا الكخيمة عمى القطاعات اإلقتصادية ك البيئية ك المجتمعية عمى الكطف , كما سبق يتـ 

 ,Disaster& Emergency Reference Center)مف خالؿ مركز لعمميات الطكارغ.
 (ـ1998

التعريف عنيا عمى أنيا التخصص أك المينة التي يتـ خالليا تطبيق العمـ  ككذلؾ يتـ
لمتعامل مع أحداث شديدة يمكنيا أف تصيب أك تقتل عدد كبير , كالتكنكلكجيا كالتخطيط كاإلدارة

 .كتتسبب في أضرار فادحة في الممتمكات، كتعطل الحياة المجتمعية, مف الناس

 ,(Drabek &Hoetmr,1991.xvii) 

 جد ثمانية مبادئ إلدارة الطوارئ تم وضعيا من قبل الفيدرالية الدولية إلدارة الطوارئ تو 
(FEMA )وىي كالتالي (:FEMA ,2007,PP.3-4) 
أؼ عمى القائميف عمى عممية إدارة الطكارغ كضع جميع  (: Comprehensive) شاممة .1

المخاطر المتكقع حدكثيا في عيف األعتبار, كأف يككنكا عمى استعداد لتطبيق جميع مراحل ادارة 
الطكارغ, كأف يككنكا عمى معرفة كاممة بجميع أصحاب المصمحة, ككذلؾ بجميع االثار المتربطة 

 بالككارث.
ؼ عمى القائميف عمى ادارة برامج الطكارغ التنبؤ بالككارث التي أ :( Progressive) تقدمية .2

ممكف أف تقع, ك العمل عمى كضع الخطط ك التدابير الكقائية لتعزيز قدرة المجتمع عمى 
 التصدؼ ليذة الككارث.

أؼ يجب اف يككف ىناؾ تنسيق كامل مع كافة المستكيات  (:Integrated) متكاممة .3
 .الجيكد مكحدة بيف جميع عناصر المجتمعف تككف أالحككمية ك 

أؼ عمى القائميف عمى عممية ادارة الطكارغ تككيف فريق عمل  (:Collaborative) تعاونية .4
مكحد يشمل جميع االطراؼ المسئكلة عف عممية ادارة الطكارغ ك ذلؾ مف أجل حماية المجتمع, 

لتسييل عممية االتصاؿ بيف جميع  كضماف كجكد عالقة تعاكف بيف األفراد ك المجتمع , ك كذلؾ
 األفراد العامميف في إدارة الطكارغ.
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اف يككف ىناؾ تنسيق تاـ لمجيكد بيف جميع الجيات الضالعة ( : Coordinated) تنسيقية .5
كل جية عمى دراية كاممة بطبيعة عمميا  أؼ في عممية ادارة الطكارغ لمنع حدكث تكرار لممياـ

 .لتحقيق اليدؼ المطمكب

 أنة يمكف التعديل في الخطة كفقا لتطكرات ك مجريات األزمة ( :Flexible) مرنة .6

أؼ أف ىناؾ تدريب مستمر لمعامميف في مجاؿ إدارة الطكارغ, ( :Professional) مينية .7
لرفع كفاءتيـ ك العمل عمى تحسيف مستكػ أدائيـ, كالتعرؼ عمى كل ما ىك جديد في مجاؿ 

 ادارة الطكارغ.
: أؼ أنة في عممية تحديد المكارد كاألكلكيات استخداـ (Risk driven) يحركيا خطر .8 

 مبادغ ادارة المخاطر )كىي تحديد المخاطر, تحميل المخاطر, ك تحميل االثر(.

 ( Phases of emergency management) مراحل إدارة الطوارئ  2.3.4
في الكاليات المتحدة دارة الطكارغ إتـ كصف عممية ( Baird,2010طبقًا ؿ ) 

مريكية خالؿ الثالث عقكد الماضية عمى أنيا عبارة عف عممية تتككف مف أربعة مراحل حيث ألا
 تعتبر ىذة المراحل جزء مف عممية مستمرة ك ىي كالتالي :

 (Mitigation) تخفيف الحدة .1

 (Preparedness) االستعداد .2

 (Response) االستجابة .3

 (Recovery) التعافي .4

 " Mitigation" مرحمة تخفيف الحدة
تيدؼ ىذة المرحمة لمنع تحكؿ المخاطر الى ككارث, أما في حالة كقكع كارثة فيجب 
العمل عمى الحد مف اثارىا, كيعتبر تطبيق استراتيجات تخفيف الحدة اذا تـ تطبيقة بعد كقكع 

لتكمفة في الحد مف فعالية مف حيث االكارثة جزء مف عممية التعافي, كتعد ىذة المرحمة االكثر 
 المرحمة ىذة في اتخاذىا يتـ التي االجراءات كمف, دائما مناسبة تعد ال كلكنيااثار الككارث,

 ك, باإلخالء متعمقة قكانيف كضع,  السدكد بناء مثل تكنكلكجية حمكؿ باستخداـ انشائية تدابير
 (.2012)الدكيؾ, األراضي الستخداـ األمثل التخطيط
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ف ىذة المرحمة تشمل التدابير ك االجراءات التي يتـ اتخاذىا قبل كقكع الكارثة مف أجل إ
الحد مف مسبباتيا أك العمل عمى التقميل مف مخاطرىا مثل " القكانيف التي تمنع االسكاف في 

 .(2012بيئة معرضة لمككارث, كضع شركط كمكاصفات لعممية البناء )بكير, 

 (Preparedness) مرحمة الستعداد. 2

تتككف ىذة المرحمة مف خمسة خطكات ىي " التخطيط,التنظيـ,التجييز,التدريب, ك 
 . (FEMA,2015) التقييـ ك التحسيف" 

تشتمل ىذة المرحمة عمى جميع التدابير التي تتخذىا المنظمة قبل كقكع الحدث حتى 
تككف جاىزة لممكاجية ك االستجابة لممخاطر التي قد تؤثر عمى المجتمع, كتتـ عممية اإلستعداد 
مف خالؿ التخطيط ك التدريب ك التجييز كممارسة عممية االستجابة لمطكارغ, حيث البد مف 

رغ عمى أف يتـ تدريب العامميف عمى مياميـ ك التأكد مف فعالية الخطة بعمل عمل خطة لمطكا
 (.Lindell, 2006, P.244) .تماريف المحاكاة 

االستعداد لمطكارغ ىك عبارة عف عممية مستمرة مف التخطيط ك التنظيـ ك التدريب, 
استمرار التنسيق ك تعزيز كذلؾ الممارسة العممية ك عممية التقييـ ك تحسيف األنشطة لمتأكد مف 

 قدرات الحماية ك االستجابة ك التعافي ك التخفيف مف عكاقب الككارث سكاء طبيعية أك بشرية
 (.35 ص 2012, بكير)

 (Response) مرحمة الستجابة* 

اليدؼ مف ىذة المرحمة ىك الحفاظ عمى االركاح ك الممتمكات مف خالؿ العمل عمى 
خالء لمضحايا ك تكفير إمدادات الطكارغ, كيتـ في ىذة المرحمة عممية إتكفير معدات ك 

الخدمات الطبية ك الطعاـ ك الماء ليـ, كالعمل عمى ضماف استمرارية الخدمات العامة 
نذار المبكر, كأنظمة رصد المخاطر التي تمعب دكرا رئيسيا في إللممكاطنيف, كذلؾ تكفير أجيزة ا
 ,FEMA)انقاذ االماكف المعرضة لمخطر في الكقت المناسب.  مساعدة المستجيبيف لمتدخل ك

1998, P.12.) 

أىـ ما يميز ىذة المرحمة عف غيرىا مف المراحل ىك عامل السرعة, فأؼ تأخير يؤدؼ 
لحدكث خسائر كبيرة في األركاح ك الممتمكات, كمع ذلؾ ال بد أف تككف السرعة بشكل متكازنة 

ع حدكث نتائج عكسية, كذلؾ فإف عممية االستجابة تتطمب مع التخطيط ك التقييـ الذكي لمن
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تضافر جيكد العديد مف الجيات مثل " الخدمات الطبية, الدفاع المدني, الشرطة, األشغاؿ 
 (.Lindell, 2006, P.21) العامة, كزارة النقل ك المكاصالت ك غيرىا". 

 ( Recovery) مرحمة التعافي.  4

أك األزمة قد انتيت فعميا, كاليدؼ مف ىذة المرحمة ىك في ىذة المرحمة تككف الكارثة 
إعادة الحياة الى ما كانت عمية قبل كقكع الكارثة, كذلؾ كفقا لمخطط التي تـ كضعيا 

 (.66ص, 2010,المانعة).

كعادًة ما تستمر ىذة المرحمة لفترة طكيمة, يتـ فييا تكفير مساكف بديمة لمضحايا الذيف 
 (.20ص, 2010,النقبي.) ازالة اثار الكارثة شردتيـ الكارثة, كما يتـ

( أؼ اعادة االعمار بشكل يضمف القدرة build back betterىذة المرحمة تتبنى مصطمح )
 (.15ص,2012,الدكيؾ) عمى الصمكد ك مكاجية أؼ ككارث مستقبمية.

 :مفيوم خطة الطوارئ    2.3.5
ىي خطة شاممة عمى كافة االجراءات المطمكب العمل بيا سكاء قبل حدكث األمر 
الطارغ ك أثناء حدكثة ك بعد حدكثة, كال بد أف تككف مدعمة بالكثائق, كتـ اختبارىا لضماف 

 (.Hall, 2001, P787)استمرار عمل المنشأة.  

 : أىداف خطة الطوارئ  2.3.6 
 (  فإن أهداف خطة الطوارئ كالتالي: 7, ص0997( و )القحطاني, 9109وفقاٌ لل )المغير, 

 ضماف أف يككف ىناؾ رد فعل منظـ في مكاجية الكارثة. •

 تجنب حدكث ككراث ك أزمات في حدكد االمكاف. •

 القدرة عمى التعامل ك احتكاء األضرار عند حدكثيا. •

 ضى التي تككف مصاحبة لمككارث.ضماف استمرار النظاـ ك منع الفك  •

 ضماف عكدة الحياة لما كانت عمية قبل الكارثة بأسرع كقت. •

 منع ازدكاجية القرارات ك تكرار االعماؿ مف خالؿ تحديد األشخاص المخكليف باتخاذ القرارات. •

نشر األمف ك الطمأنينة بيف أفراد المجتمع مف خالؿ معرفتيـ بكجكد خطط مدركسة لمكاجية  •
 الككارث.
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 (Planning Principles: )مبادئ التخطيط لمطوارئ   2.3.7
كأكصت (, FEMA) تـ كضع ىذة المبادغ مف قبل الككالة الفيدرالية إلدارة الطكارغ 

بضركرة تطبيقيا عند كضع خطة لمطكارغ لضماف قدرة الخطة عمى التعامل مع كافة المخاطر 
 (.FEMA,2010,PP.1.1-4: )كانقاذ األركاح كالممتمكات كىي كالتالي

عممية التخطيط يجب أف تأخذ بعيف االعتبار جميع أطياؼ المجتمع, كأف تراعي احتياجتيـ  .1
المختمفة, كذلؾ أف تككف عمى دراية بالتركيبة السكانية مثل " عدد األطفاؿ ك األشخاص ذكؼ 

 االحتياجات الخاصة" كذلؾ معرفة المكارد الخاصة بالسكاف.

فريق التخطيط ممثل لجميع أطياؼ المجتمع " الدكلة, قادة المجتمع المدني,  يجب أف يككف  .2
رجاؿ األعماؿ, المؤسسات المدنية ك المجتمعية ك الدينية ك االنسانية كغيرىا" حتى تككف الخطة 

 مقبكلة لدػ جميع األطراؼ.

مى مكاجية عند حل المشاكل ال بد مف استخداـ التحميل المنطقي, مما يساىـ في القدرة ع .3
التعقيد ك الغمكض الكامف في المخاطر ك التيديدات المحتممة, حيث التحميل المنطقي يشمل 
عممية جمع المعمكمات ك تحميميا ك تحديد األىداؼ التشغيمية ك كضع طرؽ بديمة لتحقيق 

 األىداؼ.

حتى  يجب أف يتـ األخذ بعيف االعتبار جميع المخاطر ك التيديدات المحتممة الحدكث , .4
يتسنى كضع خطة شاممة بكل التدابير ك األنشطة الالزمة في مرحمة التصدؼ لمطكارغ, ك 

 تحديد المسئكليف عف تنفيذىا.

يجب أف تككف عممية التخطيط مرنة قابمة لمتكيف مع أؼ مستجدات طارئة, كأف تمتمؾ القدرة  .5
 عمى التعامل مع األحداث التقميدية ك األحداث الفاجعة.

ل عممية تحقيق ك تنفيذ الخطة , البد مف أف تككف األىداؼ ك النتائج المرجكة مف لتسيي .6
 الخطة كاضحة.

يجب عمل دراسة لمبيئة المراد تطبيق الخطة فييا, كذلؾ لمعرفة المخاطر المتكقع حدكثيا ك  .7
 كضع النظريات ك الحمكؿ لمتعامل معيا .

راء في مجاؿ الطكارغ, أك االستعانة عند كضع الخطط الخاصة بالطكارغ يجب اشراؾ خب .8
 بخطط تـ تنفيذىا مف قبل جيات ك منظمات أخرػ.



39 
 

يجب أف تشمل عممية التخطيط تكضيح المياـ ك المكارد المستخدمة لتحقيقيا, كذلؾ يجب  .9
 أف تشمل عممية تكزيع المسئكليات.

الحصكؿ عمى  أف يككف ىناؾ اشراؾ حقيقي لكبار المسئكليف في عممية التخطيط لضماف.10
 مكافقتيـ ك دعميـ لمخطة.

 : دعامات خطة الطوارئ   2.3.8
 ( فإن دعامات خطة الطوارئ كالتالي:  79م , ص 0999وفقا لل ) الفرج, 

ىي المخصصات المالية التي تـ تكفيرىا ك كضعيا لتنفيذ الخطة بجميع  :الدعامة المالية .1
 ستعداد لمتصدؼ لمككارث.مراحميا لإل

ك يقصد بيا الفرؽ الممقى عمى عاتقيا تنفيذ الخطة, ك يجب الحرص  :الدعامة البشرية .2 
 عمى أف يشمل الفريق جميع الميارات المطمكبة كذلؾ أف يتككف مف العدد المناسب.

أؼ أف ىناؾ كياف تنظيمي جيد, قادر عمى تحقيق األىداؼ المكضكعة,  :الدعامة التنظيمية .3
 كليات ك الكاجبات المنكطة بكل فرد.ك قادر عمى تكضيح المسئ

أؼ جميع القرارات اإلداراية ك األكامر التنفيذية التي بناء عمييا تتـ مرحمة  :الدعامة اإلدارية .4
 التنفيذ.

 عداد خطة الطوارئ إ مراحل  2.3.9
تختمف خطة الطكارغ مف منطمة الخرؼ ك حسب اليدؼ الذؼ كضعت مف أجمة اال 

 (  Dorge,1999:P 30تشتمل عمى ما يمي : )أف كل خطة يجب أف 

 أكلكيات عممية التخطيط، كمعرفة نطاقيا.  تحديد أىداؼ ك .1
تحديد المسئكليات مف خالؿ تعييف مدير الجيكزية لمطكارغ، كتشكيل لجنة الجيكزية  .2

 .لمطكارغ بحيث تشتمل عمى ممثل مف كل قسـ
مناء لضماف التزاميـ كتبنييـ تقييـ أكلي لممخاطر كنقاط الضعف، كعرضيا عمى مجمس األ .3

 لمعممية.
 إشراؾ جميع المكظفيف في برنامج االستعداد لمطكارغ. .4
 .كضع ميزانية لتطكير كتنفيذ أنشطة االستعداد كالكقاية .5
 إشراؾ المجتمع، بما في ذلؾ جيراف المؤسسة كرجاؿ االطفاء المحمية، ككسائل اإلعالـ. .6
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 كالكطنية كالمؤسسات األخرػ العاممة في إدارة الطكارغ.االتصاؿ بككاالت الطكارغ المحمية  .7
 تحديد كافة المخاطر المحتممة المؤثرة عمى المنظمة. .8
 تحديد تسمسل القيادة كفرؽ االستجابة ككضع قائمة بديمة ليـ في حاؿ الضركرة. .9

 تحديد مكارد المؤسسة ك نقاط ضعفيا. .10
 عمل خطة لمطكارغ ك تحديثيا بشكل منتظـ . .11
 تعافي  ك استعادة النشاط مف حالة الطكارغ.عمل خطة لم .12
 عمل تقييـ لمخطة مف خالؿ المناكرات ك التدريبات عمييا. .13
 عمل تدابير لمكقاية لممكظفيف ك الجميكر ك الممتمكات. .14

 خصائص ومستمزمات خطة الطوارئ   2.3.10
(فإنخصائصومستلزماتخطةالطوارئكالتالً:31,ص1991وفقالل)الدبٌك,

أف تككف كاقعية ك قابمة لمتنفيذ , كتـ تحديد المكارد البشؤية ك المادية الالزمة لتنفيذ الخطة  .1
 في المنطقة المستيدفة .

. ضركرة أف يككف ىناؾ تنسيق تاـ بيف جميع الجيات " الرسمية, شبة الرسمية, كمككنات 2
 المجتمع"

القيادة قكية كليا القدرة عمى . عمى الخطة أف تحدد مراكز القيادة, بحيث يجب أف تككف 3
 السيطرة عمى مجريات االمكر.

, ات قائمة كمكجكدة عمى أرض الكاقع. يجب أف يككف األساس الذؼ بنيت عمية الخطة  جي4
 كليس جيات غير قائمة أك يتطمب استحداثيا خالؿ تنفيذ الخطة.

 مخزون الطوارئ   2.3.11
التي تـ  مجمكعة مف االدكية كالميمات الطبية،ىك عبارة عف مخزكف : مفيوم مخزون الطوارئ 

كفقا لممعايير التي كضعتيا منظمة الصحة العالمية كيطمق  ,اختيارىا باإلتفاؽ مع المستشفيات
 (.2018,ابكقمر( )Emergency group A) عمييا

 ختيار أصناف مخزون الطوارئ إالية   2.3.11.1

 الية اختيار مخزكف الطكارغ كاالتي:( فإف 2018( ك )أبك قمر 2018كفقا لل )البرش,
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صناؼ الطكاغ بناء عمى المعايير التي كضعتيا منظمة الصحة العالمية أختيار إيتـ 
حيث أف منظمة الصحة العالمية كضعت خصائص ألدكية , كبالتكافق مع ادارة المستشفيات

 : الطكارغ كىي كالتالي

 مجمكعة األدكية كالميمات الطبية التي تستخدـ في العمميات كالطكارغ كالعناية الفائقة •
 ( الخ, معدات الجراحة, المضادات الحيكية, أدكيةالتخدير)

 مجمكعة األدكية كالميمات الطبية التي تستخدـ في عممية القسطرة القمبية كالقمب المفتكح مثل•
"Drug used for cardiac arrest "ك"Anti-coagulant drugs." 

 . مجمكعة الميمات الطبية التي تستخدـ في جراحة العظاـ 
 .مجمكعة االدكية التي تستخدـ في عممية الكمى كالغسيل الدمكؼ 
 . مجمكعة األصناؼ التشخصيية  كالتي تستخدـ في عمل االشعة 

  الية صرف مخزون الطوارئ أثناء الزمات واعالن حالة الطوارئ  2.3.11.2

ككفق معدالت معدة كمتكافق , يتـ الصرؼ حسب التخصصات المتاحة في المستشفى
عمييا مسبقا مع االدارة العامة لممستشفيات كذلؾ تبعا لمكثافة السكانية التى تتعامل معيا 

 (:2018,البرش( )2018أبكقمر).المستشفى

حتياج إالتعامل مع الفجوة المفاجئة في عدم وجود مخزون طوارئ ووجود  الية 2.3.11.3
  عاجل

حتياجات المستشفيات كطبقا لممخزكف إخر كفق ألصناؼ مف مستشفى أيتـ تحريؾ كنقل 
 اً ستراتيجي الذؼ يجب تكفرة عند جميع المستشفيات تحسبإلالمتكاجد لدييا فيما يعرؼ بالمخزكف ا

 .لمحاالت الطارئة

عدادة بالتنسيق مع إ تـ (, preposition stock) ا يعرؼ بالمخزكف المعد مسبقايكجد م
 . ستعمالة في الحاالت الطارئةإستقدامة ك إيتـ مؤسسات دكلية خارج كزارة الصحة 

يتـ استخداـ أصناؼ بديمة لالصناؼ الغير متكفرة بالتنسيق مع مقدمي الخدمات الطبية في 
 .المستشفيات

 .الحرجة لبعض المرضى لتمقي العالج في الخارج يتـ تحكيل الحاالت
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 .يتـ عمل مناشدات لممنظمات الدكلية الرساؿ كادخاال الدكية المطمكبة كايصاليا لممستشفيات
 (.2018( ك )أبك قمر, 2018كفقا لل )البرش, 

  حتياجات أدوية لممستشفياتإوجود نماذج  2.3.11.4 
كانما كل مستشفى لة النمكذج الخاص ,  اليكجد نمكذج مكحد كمعتمد لطمب االحتياج

حيث كل مستشفى يرسل نمكذج  , كذلؾ كفقا لمتخصصات المتاحة في ذلؾ المستشفى بو
حتياجتة مف األدكية كفق معدالت شيرية تـ إمتطمبات  ةالكتركني عبر شبكة الحاسكب الحككمي

( ك 2018)البرش, .هدكية كالمستشفيات كٌل عمى حدألتفاؽ عمييا مسبقا بيف مستكدعات اإلا
 (.2018)ابك قمر,
ادارة مخزون الطوارئ في حالة تقسيم قطاع غزة الى أجزاء وما  الية 2.3.11.5 

 ؟ىي األيام التي يغطييا مخزون الطوارئ في الطوارئ واألزمات المعقدة

نة يجب أف يككف مخزكف طكارغ لدػ جميع المستشفيات إكفق الممعايير المعمكؿ بيا ف
 .ي لشير كاحدفلمتخصصات المكجكدة بيا يكفي لمدة صرؼ يككفقا 

مف  2 بالنسبة ألصناؼ المحاليل كبعض أصناؼ المستيمكات الطبية يكجد عدد
حدىما في جنكب القطاع إدكية تابعة لمستكدعات االدكية المركزية ألف تحتكؼ عمى تمؾ از المخا

كمخزف في غزة يخدـ (, اإلقصى, النجار, ناصر, األكركبي) يخدـ مستشفيات الجنكب
 (.الرنتيسي, الدرة ,حانكف  بيت, االندكنيسي, الشفاء) مستشفيات محافظة غزة كالشماؿ

جل عممية نقل األدكية مف أيتـ التكاصل مع المؤسسات الدكلية كالصميب االحمر مف 
 (.2018( ك )ابك قمر, 2018)البرش,.منطقة ألخرػ 

التعامل مع شركات القطاع الخاص في حال نفاذ مخزون الطوارئ لسد  الية  2.3.11.6
 الحتياجات المطموبة

 اذ تؤمـ الشركات لصالح كزارة ,يتـ التعامل مع شركات الدكاء حسب قانكف الطكارغ 
دكية ألقطاع غزة ال يتكفر عندىا مخزكف مف ا األدكية العاممة في ف معظـ شركاتأاال , الصحة

حضارىا مف قبل الشركات بناء عمى طمب إدكية الطكارغ يتـ أحيث , الخاصة بالطكارغ 
مشتريات مف كزارة الصحة الفمسطينية حيث أدكية الطكارغ ال تتدكاؿ كثيرا في السكؽ المحمي 

 اال أنة خالؿ الحركب الثالثة التي مرت عمى قطاع غزه أعكاـ, لمقطاع كىذا يشكل مشكمة كبيرة
كاف ىناؾ تعاكف تاـ ما بيف شركات الدكاء الخاصة العاممة بقطاع غزة ( 2008,2012,2014)
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دكية المطمكبة حسب تكافرىا ألككزارة الصحة الفمسطينية اذ قامت الشركات بتزكيد الصحة با
 (.2018( ك )ابك قمر , 2018)البرش, .لدييا

 ممخص الفصل الثاني : 
تحميل البيئة الداخمية لممنظمة , في ىذا الفصل تـ التطرؽ الى مفكـ المنظمة ك مفيكـ 

ك تـ التطرؽ الى بعض النماذج المستخدمة في تحميل البيئة الداخمية مع التركيز عمى نمكذج 
ماكينزؼ ك ىك النمكذج المستخدـ في الدراسة, كذلؾ تـ التطرؽ الى االدارة العامة لمصيدلة كىي 

بيا كالية عمميا ك الميمات التي المؤسسة مكضع التحميل في ىذا الدراسة ,حيث تـ التعريف 
تؤدييا ك الكادر البشرؼ المتكاجد فييا ثـ تـ االنتقاؿ الى مبحث ادارة الطكارغ كتكضيح  تعريفة 
مبادئة ك التطرؽ الى خطط الطكارغ ك التعرؼ عمى مبادئيا ك الية كضع خطط الطكارغ ك 

خزكف الطكارغ المتعارؼ عمية في دعماتيا ك مستمزماتيا ك أىدافيا , ثـ تـ التطرؽ الى مفيكـ م
 االدارة العامة لمصيدلة طبقا لمقابالت تـ اجراءىا .
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 الدراسات السابقة
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 الدراسات المحمية 3.1
( نموذج ماكينزي ستخدام بإ) بعنوان "تحميل البيئة الداخمية(   2018,داوود) دراسة3.1.1

دراسة تطبيقية عمى المديرية العامة لمدفاع المدني ) ودورة في إدارة الزمات في قطاع غزة
 ."( الفمسطيني

لى تحميل البيئة الداخمية لمدفاع المدني الفمسطيني بكاسطة نمكذج إىدفت الدراسة 
دراسة الى معرفة كما ىدفت ال, زمات التي تكاجو قطاع غزةألثر ذلؾ عمى إدارة اأماكينزؼ ك 

يجابي إثر ألى ذلؾ مف إكما  ,ستخداـ الدفاع المدني النماذج المتاحة لتحميل بيئتو الداخميةإمدػ 
الذؼ يصف , ستخداـ منيج الكصفي التحميميإزمات، كلتحقيق ىدؼ الدراسة تـ ألعند إدارة ا

 .العالقة القائمة بينيـالظاىرة مكضع الدراسة كيحمل مككناتيا كيربط بيف تمؾ المككنات كيكضح 

تكصمت الدراسة إلى نجاح نمكذج ماكينزؼ في تحميل البيئة الداخمية لمدفاع المدني 
, النظـ, الييكمية, ستراتيجيةإلا)  ف عناصر نمكذج ماكينزؼ السبعةبأظيرت أكما , الفمسطيني

زمات، كأكصت ألادارة إليا تأثير كبير في طريقة ( الميارات, العامميف, القيـ, سمكب اإلدارةأ
يستخدـ الدفاع المدني الفمسطيني النماذج المختمفة لتحميل بيئتو الداخمية  أفىمية أالدراسة ب

كصت الدراسة بضركرة أكما , كالخارجية حتى يتسنى لو معرفة نقاط القكة كالضعف في بيئتو
كصت الباحثة بضركرة أكما , كجكد ىيكل مستقل داخل الدفاع المدني إلدارة االزمات كالككارث

 . ستخداـ نمكذج ماكينزؼ لتحميل كزارة الصحة الفمسطينيةإ
حالة   - دارة المواد الخطرة في قطاع غزةإبعنوان "واقع   (2018, بوشرخأ) دراسة  3.1.2

 دراسية القطاع الدوائي".

خذ أكتـ , دارة المكاد الخطرة في قطاع غزةإىدفت الدراسة الى معرفة االلية التي تتـ بيا
دارة القطاع إلى تحميل منظكمة إكما ىدفت الدراسة , القطاع الدكائي كحالة دراسية لممكضكع

, سمكب منيج الكصف التحميميأستخداـ إالدكائي في القطاع، كلتحقيق ىدؼ الدراسة تـ 
 .  ارة القطاع الدكائيإدكلمحصكؿ عمى المعمكمات تـ عمل استبانة كمقابالت بمجاؿ 

لية ادارة المكاد اف معرفة العامميف باإلدارة العامة لمصيدلة بطرؽ أسة الى تكصمت الدرا
بينما كانت لدػ العامميف في قسـ الصحة كالسالمة , الخطرة كانت متكسطة لجميع مراحل اإلدارة
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في الدفاع المدني الفمسطيني قميمة لجميع مراحل االدارة، كأكصت الدراسة ضركرة العمل عمى 
كضركرة تطكير كتحسيف , مف مع المكاد الخطرةألستراتيجية كطنية لكيفية التعامل اإكضع خطة 

 .ارة القطاع الدكائي في قطاع غزةإدمنظكمة 
م(  تقويم الميارات القيادية لدى المسئولين و عالقتيا بتحقيق 2017دراسة )أيوب, 3.1.3

الرضا الوظيفي من وجية نظر العاممين" دراسة ميدانية عمى الدارة العامة لمصيدلة بوزارة 
 الصحة قطاع غزة" 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة الميارات القيادية لدػ المدراء ك 
ف في االدارة العامة لمصيدلة مف كجية نظر العامميف, كأثرىا عمى رضا المكظفيف المسئكلي

العامميف فييا. ك كذلؾ ىدفت إلى الكشف عف الفركؽ في مستكػ الميارات الناتج عف 
 اختالؼ في السمات ك الخصائص العامة لممبحكثيف.إلا

تـ استخداـ  كلتحقيق ىدؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي , حيث
( فقرة ك مكزعة عمى ثالثة أجزاء, تمثل الجزء 81االستبانة كأداة لجمع المعمكمات مككنة مف )

األكؿ بالبيانات الشخصية, ك الجزء الثاني الميارات القيادية ك التي تككنت مف أربعة محاكر 
دارية( ك الجزء الثالث )الميارات الذاتية ك الميارات اإلنسانية, ك الميارات الفنية, ك الميارات اإل

 تمثل في فقرات الرضا الكظيفي.

تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا : مستكػ الميارات القيادية لدػ المسئكليف في 
ما مستكػ الرضا الكظيفي لمعامميف أاإلدارة العامة لمصيدلة مف كجية نظر العامميف فييا مرتفعا, 

 تكسطة.في اإلدارة العامة لمصيدلة كاف بدرجة م

كلقد خرجت الدراسة بعدة تكصيات أىميا :العمل عمى بذؿ المزيد مف الجيد لرفع 
ىتماـ إلمستكػ  الرضا الكظيفي لمعامميف في االدارة العامة لمصيدلة في قطاع غزة مف خالؿ ا

بالركاتب ك الحكافز المادية ك معايير الترقيات , إعطاء أىمية لمميارات القيادية في مجاؿ 
 ت الفنية ك اإلدارية.الميارا

( تقويم المناخ التنظيمي لوزارة الصحة وعالقتة بالرضا الوظيفي 2017دراسة)مسمم, 3.1.4
 )دراسة ميدانية في الدارة العامة لمصيدلة (.

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى أثر المناخ التنظيمي في االدارة العامة لمصيدلة عمى 
بيا, ككانت عناصر التنظيـ التي تناكلتيا الدراسة الييكل الرضا الكظيفي لمصيادلة العامميف 

ضا أيالتنظيمي, أنماط القيادة, مشاركة العامميف ك التكنكلكجيا المستخدمة, كما تيدؼ الدراسة 
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حصائية تجاة نظرة العامميف لتأثير المناخ التنظيمي إالى تقصى مدػ كجكد فكارؽ ذات داللة 
 لمخصائص الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة.عزػ تً عمى الرضا الكظيفي 

كلتحقيق ىدؼ الدراسة تـ استخداـ أسمكب منيج الكصف التحميمي , حيث تـ عمل 
دارة العامة إلالعامميف في ا الصيادلة ( فقرة تـ تكزيعيا عمى كافة65استبانة مؤلفة مف )

 لمصيدلة.

يجابي في االدارة العامة إي تكصمت الدراسة الى أف ىناؾ مكافقة عمى تكافر مناخ تنظيم
لمصيدلة بكزارة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة, كقد جاء ترتيب مجاالتة كالتالي : أنماط 

%(. 66%(, مشاركة العامميف )70%(, الييكل التنظيمي )72%(, التكنكلكجيا )74القيادة )
في االدارة العامة  كذلؾ أظيرت الدراسة أف ىناؾ مستكػ جيد مف الرضا الكظيفي بيف العامميف

 لمصيدلة. 

كلقد خرجت الدراسة بعدة تكصيات أىميا: تطكير الييكل التنظيمي الحالي لالدارة 
العامة لمصيدلة, قياـ اإلدارة العميا بإعادة النظر في نظاـ الترقيات ككضع المعايير ك األسس 

ضا الكظيفي لدػ لتككف عمى درجة عالية مف المالئمة ك الشفافية مما يساعد عمى رفع الر 
العامميف, كذلؾ تعزيز أنظمة الحكافز المادية ك المعنكية لمصيادلة المتميزيف ك المجتيديف في 

 العمل.

ستراتيجية عمى إلبعنوان "أثر التوجيات ا ( 2016, بداح,  امونو, الشوبكي) دراسة 3.1.5
 ".(دراسة ميدانية عمى وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة) إدارة األزمات

عمى ( ىداؼاأل ,الرسالة ,الرؤية) ستراتيجيةإلىدفت الدراسة الى معرفة تأثير التكجيات ا
زمات، كلتحقيق ىدؼ الدراسة تـ استخداـ ألقدرة ككالة الغكث كتشغيل الالجئيف عمى ادارة ا

تكصمت الدراسة الى كجكد خطة . داة االستقصاء كأداة لجمع البياناتأالمنيج الكصفي التحميمي ك 
ستراتيجية تتفق مع رؤية إلىدافيا اأ ف أستراتيجية كاضحة كمكتكبة لدػ ككالة الغكث ك إىداؼ أ ك 

كرسالة المنظمة، كجكد تكافق بيف سمكؾ العامميف لدػ المنظمة كالمبادغ التكجييية كالقيـ 
لممنظمة. كذلؾ كجكد فيـ كاضح لدػ العامميف بالمنظمة لرؤية كرسالة المنظمة، كجكد عالقة 

كقدرة ككالة ( االىداؼ,  الرسالة, الرؤية) ستراتيجية لممنظمةإليجابية بيف التكجيات اإطردية 
ىمية كجكد التكجيات االستراتيجية لممنظمة أ زمات، تكصمت الدراسة إلى ألالغكث عمى ادارة ا

كضركرة الحفاظ عمييا كتطكيرىا، ضركرة كضع خطة إلدارة االزمات في ككالة الغكث كضركرة 



38 
 

زمات إلدارة استفادة مف تجارب اإلعتبار اخذ باإلنشاء فريق مختص إلدارة االزمات مع األإ
 .السابقة لدػ ككالة الغكث

 
دارة إستراتيجيات الحديثة في إلثر استخدام اأبعنوان " (  م2015 ,عياد) دراسة 3.1.6

 داء التسويقي في البنوك المحمية في قطاع غزة".ألزمات عمى األ ا

ر أثزمات ك ألدارة اإستراتيجيات الحديثة في إلستخداـ اإلى معرفة تأثير إىدفت الدراسة 
كلتحقيق ىدؼ الدراسة تـ عمل استبانة , داء التسكيقي لمبنكؾ المحمية في قطاع غزةألذلؾ عمى ا

 قساـ يعممكف في البنكؾ المحمية بقطاع غزةأفرد مف مدراء كنكاب كرؤساء  80 كتـ تكزيعيا عمى
. 

تي ستراتيجيات الإلتكصمت الدراسة إلى أف البنكؾ محل الدراسة كانت لدييا العديد مف ا
كاحتمت , زمة كنكعيازمات كمكاجيتيا كالتي تختمف بطبيعة اختالؼ األألدارة اإتستخدميا في 

ستراتيجيات المختمفة التي تستخدميا إلزمة مكاف الصدارة بيف استراتيجية مكاجية األإىمية أ 
زمات التي تتعرض ليا ألكيعزػ ذلؾ الى نكعية ا( حتياط التعبكؼ اإل) ستراتيجيةإالبنكؾ تمتيا 

البنكؾ، كأكصت الدراسة عمى البنكؾ في قطاع غزة العمل مف اجل زيادة قدرتيا عمى مكاجية 
قتصادية اك سياسية خاصة في ظل االكضاع غير المستقرة في القطاع إاالزمات المختمفة سكاء 

 .زماتألكاجية استراتيجيات الحديثة لمإلمتابعة التطكر المعرفي كالعممي الحاصل في ا, كذلؾ 
واقع تخطيط القوى العاممة في مستشفيات القطاع "  بعنوان (2015,عدوان) دراسة  3.1.7

 الصحي غير الحكومي في قطاع غزة".

ى التعرؼ عمى القكاعد المتبعة التي يتـ مف خالليا تكظيف القكػ إلىدفت الدراسة 
كتقييـ القدرة التخطيطية لتمؾ , العاممة في مستشفيات القطاع الصحي غير الحككمي

ىداؼ لتمؾ األالمستشفيات عمى تكظيف عامميف مف ذكؼ الكفاءة كالميارة قادريف عمى تحقيق 
فرد مف ذكؼ  119 المستشفيات، كلتحقيق ىدؼ الدراسة تـ عمل استبانة كتـ تكزيعيا عمى

 .المناصب اإلدارية كالرقابية في تمؾ المستشفيات

كجكد ترابط ما بيف تخطيط المكارد البشرية في تمؾ  تكصمت الدراسة إلى عدـ
ستراتيجية لتمؾ المؤسسات، غياب خطة كاضحة لتخطيط المكارد إلىداؼ األالمستشفيات كا

دارات العميا في تمؾ المستشفيات، كخرجت إلالبشرية كرفع كفاءتيا كميارتيا عمى مستكػ ا
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 ككف ت فأك , ىداؼ كاضحةأ ف يككف ليا أالدراسة بضركرة رفع كفاءة تمؾ المستشفيات ال بد مف 
 .شراؾ العامميف في الخطة الخاصة بإدارة المكارد البشريةإستراتيجية كاضحة، ضركرة إليا خطة 

بعنوان " درجة الولء التنظيمي لدى مديري المدارس  ( 2014,جحجوح)دراسة   3.1.8
 زمات من وجية نظرىم".أل الثانوية بمحافظات غزة وعالقتو بإدارة ا

ىدفت الدراسة الى معرفة مدػ الكالء التنظيمي لدػ مدراء المدارس الثانكية بمحافظات 
زمات مف كجية نظر مديرؼ المدارس في محافظات غزة، كلتحقيق ىدؼ ألغزة كعالقتو بإدارة ا
كشممت عينة الدراسة عمى جميع مديرؼ  ,سمكب المنيج الكصفي التحميميأالدراسة تـ استخداـ 

 .كمديرات المدارس الثانكية في محافظات غزة

جابية كبيرة بيف درجة الكالء التنظيمي لمديرؼ إيتكصمت الدراسة  بأف ىناؾ عالقة 
ىمية أ زمات مف كجية نظرىـ، كأكصت الدراسة ضركرة ك ألدارة اإالمدارس الثانكية ككفاءتيـ في 

زمات كتنمية ألكذلؾ ضركرة تككيف فريق مدرب إلدارة ا, التنظيمي لدػ العامميفتعزيز الكالء 
 .زماتاألقدراتو مف خالؿ عقد الكرش كالدكرات الخاصة بإدارة 

ثر عوامل البيئة الداخمية عمى الولء التنظيمي أبعنوان  " ( 2014, منصور) دراسة 3.1.9
 ".(القصى بغزةحالة جامعة ) داريينمن وجية نظر الموظفين اإل

, الييكل التنظيمي) لى التعرؼ عمى تأثير بعض عكامل البيئة الداخميةإىدفت الدراسة 
قصى بغزة، كلتحقيق ىدؼ عمى الكالء التنظيمي لمعامميف في جامعة األ( الثقافة التنظيمية

عمى حيث تـ عمل استبانة كتكزيعيا بشكل عشكائي , تخدـ المنيج الكصفي التحميميس  الدراسة ا
 . استبانة  108 العامميف في جامعو االقصى بغزة كبمغ عددىا

ر كبير ككاضح عمى أثالييكل التنظيمي كالثقافة التنظيمية ليـ  أفىى تكصمت الدراسة إل
المؤىل ) ف المتغيرات الشخصيةأقصى بغزة، ك الكالء التنظيمي لدػ العامميف في جامعة األ

ثر عكامل البيئة الداخمية عمى الكالء التنظيمي لدػ أر في ال تؤث( سنكات الخبرة, العمر, العممي
ىمية العمل عمى تحسيف جميع أ قصى، لقد أكصت الدراسة إلى ألالمكظفيف العامميف في جامعة ا

 .عكامل البيئة الداخمية في جامعة االقصى كذلؾ لرفع الكالء التنظيمي لدػ العامميف لدييا
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زمات في وزارة الصحة أل دارة اإبعنوان  "معوقات  (2010,بوعزيزأ) دراسة 3.1.10
 دراسة حالة قطاع غزة".: الفمسطينية في ظل الحصار

ىدفت الدراسة الى معرفة المعيقات التي كاجيت كزارة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة 
كمعرفة نقاط الضعف لدػ كزارة الصحة في , زمات في ظل كجكد الحصاردارتيا لألإخالؿ 

كمعرفة . زمات المختمفةستعداد الكزارة لمتعامل مع األا  ثر المعكقات في جاىزية ك أزمات ك ألدارة اإ
زمات التي عانت منيا كزارة الصحة عمى الخدمات الصحية التي تقدميا لممكاطنيف، ألر اأث

سمكب المنيج الكصفي التحميمي كتـ عمل استبانة أستخدـ الباحث إىداؼ الدراسة أ كلتحقيق 
 . قساـ العامميف في كزارة الصحة الفمسطينيةأللمدراء كرؤساء اكزعت عمى ا

زمة في كزارة ساسية إلدارة األألنو يتكفر الحد األدنى مف المقكمات اأتكصمت الدراسة 
الصحة الفمسطينية في ظل الحصار مما يجعميا غير قادرة عمى التصدؼ بكفاءة عالية 

ماـ ادارة أكبر شكمت العائق األ( الكالء التنظيميزدكاجية إ)  ف المعكقات التنظيميةأزمات، لأل
زمات في كزارة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة في ظل الحصار تمتيا المعكقات المادية، ألا

منيا  ؼأزمات كالتي يشكل غياب ألساسية لمتعامل مع األكأكصت الدراسة تكفير المتطمبات ا
زمات مف أليارات العامميف في مجاؿ ادارة ازمات، ضركرة رفع كفاءة كمألماـ ادارة اأعائقا 

زمات ألدارية في مجاؿ ادارة اإلخالؿ تزكيدىـ بالمعرفة الفنية في مجاؿ تخصصاتيـ كالمعرفة ا
 .كمف خالؿ تدريبيـ العممي عمى ادارة االزمات

زمات في أل دارة اإبعنوان "واقع استخدام أساليب  (2006, الجديمي) دراسة   3.1.11
 الحكومية الكبرى في قطاع غزة".المستشفيات 

 منفردة زمات في مراحمة المختمفة ألىدفت الدراسة الى معرفة كجكد نظاـ إلدارة ا
كذلؾ لمعرفة  (كركبيألا, ناصر, دارالشفاء) كمجتمعة في المستشفيات الكبرػ في قطاع غزة

الفئة ) الديمغرافيةككذلؾ معرفة تأثير العكامل , زماتألستعداد تمؾ المستشفيات لمكاجية اإمدػ 
دارة إراء العامميف في تمؾ المستشفيات في نظاـ أعمى ( الجنس, العمر, مدة الخدمة ,الكظيفية

ازمات المكجكد، كلتحقيق ىدؼ الدراسة تـ عمل استبانة تـ تكزيعيا بشكل عشكائي عمى ألا
 . استبانة لكل مستشفى 200 العامميف في تمؾ المستشفيات بكاقع

زمات المكجكد في تمؾ المستشفيات نظاـ ضعيف ألنظاـ ادارة ا فأ إلى تكصمت الدراسة
ف ىناؾ تأثير كاضح لمعكامل أكذلؾ . في مراحمة المختمفة ككذلؾ في مراحمة المجتمعة

فراد العينات في المستشفيات المختمفة، كأكصت الدراسة ضركرة كجكد أراء أالديمغرافية عمى 
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, كذلؾ في المستشفيات الرئيسية الكبرػ , ة الصحة الفمسطينيةزمات في كزار ألاة درا إكحدة خاصة ب
كذلؾ تكفير العناصر المطمكبة إلنشاء  .زماتضركرة كجكد فريق مؤىل كمدرب إلدارة األ

 . زماتاألمنيجية متكاممة في ادارة 

 الدراسات العربية  3.2
 The Mckinsey 7S model "" ( بعنوانAlshaher,2013دراسة )   3.2.1

framework for E-learning system Readiness Assessment" 

ستخداـ نمكذج ماكنزؼ بعناصره السبعة المترابطة في عممية تقييـ إىدفت الدراسة الى 
لكتركني، كلتحقيق اليدؼ استخدـ الباحث إلقدرات المنظمات عمى تبني كتنفيذ مشركع التعميـ ا

 3 جراء مقابالت جماعية تـ فييا جمع معمكمات مفإكذلؾ اعتمد عمى , منيج الكصف التحميمي
كمية   ,عماؿ كاالقتصادكمية األ, كمية عمكـ الحاسكب) كميات في جامعة المكصل بالعراؽ

 .كاستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعمكمات(, اآلداب

ف نمكذج ماكينزؼ نجح في عممية تقييـ تنفيذ مشركع التعميـ أتكصل الباحث الى 
ف النتائج التي تـ الحصكؿ أكما , ستعداد المؤسسة لتطبيقوإ ك وي كمعرفة مدػ كفاءتلكتركنإلا

يجابي عمى قرار المدراء في الجامعة إعمييا مف التقييـ بكاسطة نمكذج ماكينزؼ كاف ليا كقع 
خذ بنتائج البحث كالبناء ألبتطبيق نظاـ التعميـ اإللكتركني لدييا، كأكصت الدراسة إلى ضركرة ا

 .بما يتعمق بمكاضيع مماثمة اً ثر تطكر أكحاث أبعمييا كعمل 

ستراتيجي ألبعاد بيئة التحكم بعنوان "دور التحميل اإل (  2009 ,زويمف) دراسة  3.2.2
 المؤسسي في استمرارية المنظمة وتجنب الزمات المالية".

لمبيئة الداخمية كالخارجية لمتحكـ  بعاد الرئيسيةألىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى ا
زمات المالية، كلتحقيق ىدؼ ألالمؤسسي كمدػ مساىمتيا في استمرارية المنظمة كتفادؼ ا

 الدراسة تـ استخداـ منيج الكصف التحميمي.

ف كل مف عكامل البيئة الداخمية كالخارجية ليا تأثير كاضح في أتكصمت الدراسة الى 
ثر تأثير مف عكامل البيئة أكف عكامل البيئة الداخمية تعد أة ك الية عمل كتنظيـ عمل المؤسس

الخارجية في التحكـ المؤسسي، أكصت الدراسة ضركرة عمل تحميل لمبيئة الداخمية كالخارجية 
جل التعرؼ عمى نقاط القكة كالضعف في ىيكمية المؤسسة كتجنب حدكث أألؼ مؤسسة مف 

 . زماتألا
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قميم إازمات في القطاع المصرفي في ألبعنوان "ادارة ا ( 2009 ,العجموني) دراسة 3.2.3
 الشمال".

ازمات التي تكاجو القطاع ألىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى االلية التي تدار بيا ا
المصرفي في الشماؿ كمدػ رضا العامميف عف تمؾ االلية، كلتحقيق ىدؼ الدراسة تـ عمل 

 .استبانة لجمع المعمكمات الميدانية

سمكب االدارة المتبع في المؤسسة كطريقتيا في ادارة أعالقة بيف  كجكدتكصمت الدراسة إلى 
ىتماـ عالي مف قبل البنكؾ بعممية تحميل البيئة الداخمية كالخارجية لتجنب الكقكع إ االزمة، يكجد 

ىتماـ إلمات كالقدرة عمى التغمب عمى االزمات كقت حدكثيا، كأكصت الدراسة بضركرة اأز في 
الجماعي لضماف مكاجية  أكدارة االزمات سكاء عمى المستكػ الفردؼ إبرفع كفاءة نظاـ 

 .زمات كالتغمب عميياألا

تخاذ القرارات اإلدارية إبعنوان " تأثير العوامل البيئية عمي    (2008 ,الغفار) دراسة 3.2.4 
 دراسة تطبيقية". – في منظمات األعمال السعودية

تخاذ القرارات في منظمات إىدفت الدراسة الى معرفة تأثير العكامل البيئية عمى 
كمدػ تأثر عممية اتخاذ القرارات االدارية بتكفر المعمكمات المناسبة عف , عماؿ السعكديةألا

 .البيئة الداخمية كالخارجية، كلتحقيق ىدؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج التحميمي

تخاذ القرار كتختمف تمؾ إد عالقة بيف العكامل البيئية كعممية تكصمت الدراسة إلى كجك 
العالقة حسب طبيعة المنظمة، كجكد معمكمات مناسبة عف البيئة الداخمية كالخارجية يساعد في 

سمكب القرار، أالعكامل الثقافية االجتماعية لمتخذؼ القرار تؤثر عمى نمط ك  ,تخاذ قرارات مناسبةإ
ضركرة عمل تحميل لمبيئة الداخمية كالخارجية لممنظمات مما يساعد في كأكصت الدراسة إلى 

 .معرفة نقاط القكة كالضعف لدػ المنظمة كالمساعدة في اتخاذ قرارات صائبة
دراسة ) داءألبعنوان "القيم التنظيمية وعالقتيا بكفاءة ا ( 2003, الحنطية) دراسة 3.2.5

 ".(بوزارة الدفاع والطيران بمدينة الرياضتطبيقية عمى العاممين بالخدمات الطبية 

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف القيـ التنظيمية لمخدمات الطبية 
ؼ العامميف لمقيـ التنظيمية الخاصة بإدارة االدارة كادارة أكمعرفة ر , كعالقتيا بكفاءة العامميف لدييا

سمكب أالطبية، كلتحقيق اليدؼ استخدـ الباحث المياـ كادارة العالقات كالبيئة في الخدمات 
 .المنيج الكصفي التحميمي
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, ف القيـ التنظيمية السائدة في الخدمات الطبيعة بشكل عاـ مرتفعةأتكصمت الدراسة 
يجابية بيف إكجكد عالقة , ف العامميف لدػ الخدمات الطبية عمى قدر عاؿ مف الكفاءةأكما 

المتغيرات الشخصية كالكظيفية كالقيـ التنظيمية، كأكصت الدراسة بضركرة اعتماد المكافآت 
ىتماـ ثر ايجابي عمى رفع كفاءة العمل, اإلأكالحكافز كبند مف بنكد القيـ التنظيمية لما ليا مف 

ثر أثر لما لو مف أكضركرة منح العامميف صالحيات  ,ساسي لمقيـ التنظيميةأبإدارة اإلدارة كبعد 
 .يجابي في تحسيف طبيعة العملإ

 دراسات أجنبية  3.3
 بعنوان(Arshad, Noordin,  Bint Othman, 2015 ) دراسة  3.3.1

"A synthesis on SWOT ANALYSIS OF PUBLIC SECTOR HEALTH CARE 

KNOWLEDGEMANAGEMENT Information system in Pakistan  

كحتى تعمل بشكل , تقدـ لممجتمع لتحسيف صحة المجتمع الرعاية الصحية ىي خدمة
 ف ىذا القطاع يعتمد عمى المعمكمات الكاممة كالصحيحة عف الحالة الصحية لممكاطنيفإفعاؿ ف

(health information system), داء بتطبيق النظاـ كلكف في ألكلقد زادت فعالية ككفاءة ا
 health) ف تطبيق اؿفإالدكؿ النامية مثل باكستاف حيث تكجد كثافة سكانية عالية 

information system )يكاجو العديد مف المشاكل كالمعيقات . 

فكاف اليدؼ مف الدراسة ىك تحميل البيئة الداخمية كالخارجية لمعرفة العكامل التي تؤثر 
(. بكاسطة تطبيق health information system) معمكمات الصحيةعمى كفاءة نظاـ ال

بر المؤسسات التي تقدـ الخدمات الصحية أكثنتيف مف إعمى  SWOT ANALYSISبرنامج
 . لممكاطنيف في باكستاف

 Health) لتحسيف نظاـ المعمكمات الصحية  لى الحاجةإتكصمت الدراسة 
information system   )عتبار العكامل الداخمية كالخارجية التي تؤثر إلخذ باال بد مف األ

 health) و عند تصميـ نظاـ المعمكمات الصحيةبأننظمة، أكصت الدراسة ألعمى ىذه ا
information systemخذ أل( ال بد مف مراعاة البيئة التي سكؼ يطبق فييا ىذا النظاـ كا

 . عتبار كفاءات كميارات القكػ العاممة المكجكدةإلبا
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 بعنوان ravanfar, 2015)) دراسة  3.3.2
 "Analyzing organizational structure bases on 7S model of Mackinsey" 

بكاسطة نمكذج ( Qeshm  free zone) ىدفت الدراسة الى تحميل الييكل التنظيمي ؿ
(  Qeshm free zone) مجتمع الدراسة تككف مف االدارييف كالخبراء العامميف في, ماكينزؼ 

حيث استخدـ االستبياف كأداة لمحصكؿ عمى , شخص 84 كاختير بطريقة عشكائية ككاف عدده
 . النتائج

كعدـ ( Qeshm free zone) كتكصل الباحث إلى سكء الييكل التنظيمي المكجكد في
داء أفقو مع القيـ المشتركة لمعامميف ىناؾ كالبيئة الداخمية لممنظمة مما يؤثر سمبا عمى اتك 

 Qeshm) كالمنظمة بشكل عاـ، كتكصل الباحث الى أنو عمى المدراء في منطقةالعامميف 
free zone ) محاكلة تحسيف الييكل التنظيمي لممؤسسة مع االخذ باالعتبار البيئة الداخمية

 .لممنظمة
 بعنوان (  Maru, 2015) دراسة 3.3.3

"Application of the Mckinsey 7S model in strategy implementation at the Kenya 

revenue authority". 

ىدفت الدراسة الى معرفة مدػ تطبيق نمكذج ماكينزؼ كتأثيره عمى االستراتيجية 
كالحصكؿ عمى معمكمات عف مدػ تطبيق  . الخاصة بالتعامل مع اإليرادات المالية في كينيا

الداخمية بكاسطة السمطات المسئكلة عند عتبار عكامل البيئة إلخذ باألعناصر ماكينزؼ السبعة كا
جراء إستراتيجية لمتعامل مع الدخل المالي لكينيا، كلمحصكؿ عمى المعمكمات تـ إلكضع ا

 دارة اإليرادات في كينيا.إمقابالت مع عدد مف المدراء كالمساعديف في سمطة 

ر كبير ثأف استخداـ نمكذج ماكينزؼ كاف لو إ-: ىمياأ تكصل الباحث الى عدة نتائج 
كما أف نمكذج ماكينزؼ ساعد ,  في نجاح االستراتيجية الخاصة بإدارة المكارد المالية في كينيا

ستغالليا جيدا ا  مثل مع عناصر البيئة الداخمية المتكاجدة ك ألالسمطات المسئكلة في التعامل ا
تطبيق ضركرة استمرار السمطات الكينية في  ىداؼ المطمكبة، كأكصى الباحثأللمكصكؿ الى ا

كبر لتحميل بيئتيا الداخمية لمعرفة نقاط الضعف كالقكة كمكاجية أنمكذج ماكينزؼ بشكل 
شراؾ جميع العامميف في تطبيق االستراتيجية كضركرة معرفة إكصت بضركرة أكما , التغيرات

 دكارىـ بشكل كاضح في عممية تطبيق االستراتيجية.أ
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 بعنوان  (  Cruz enriquez ,1111)  دراسة  3.3.4
"The Johnson city community health centers a qualitative analysis ofthe center 

strengths, weakness, opportunities and threats in Johnson city, Tennessee." 

مركز صحي يقدـ خدمات  1200 مركز جكنسكف لتقديـ الرعاية الصحية ىك كاحد مف
مركز جكنسكف سكؼ تتـ مقارنتو , شخص في الكاليات المتحدةمميكف  22 صحية ألكثر مف

 يمتمؾ و أنكذلؾ لمعرفة ىل , بالمراكز الصحية الناجحة المكجكدة في الكاليات المتحدة
 .ف يككف فعاؿ في خدمة المجتمع المتكاجد فيوألالخصائص المناسبة التي تؤىمو 

( لتحميل البيئة SWOT analysisنة سكؼ يتـ استخداـ نمكذج )إكلمعرفة ذلؾ ف
كذلؾ سكؼ يتـ استخداـ النمكذج لتقييـ , السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية المتكاجد فييا المركز

سعار المنتجات التي يقدميا المركز، كييدؼ البحث الى معرفة كتحديد نقاط القكة أ ك, التسكيق
 .كالضعف في البيئة الداخمية لممركز

 يمتمؾ الخصائص التي تجعمو ناجح في مجتمعة، كف المركز أتكصل الباحث الى 
خرػ ألاستخداـ ىذا البحث مف قبل باحثيف اخريف لتقييـ المراكز الصحية اأىمية كصت إلى أ

 .المتكاجدة في الكاليات المتحدة
 بعنوان  ( Wijngaarden,  Gerard R.M  , Van wijk,1111) دراسة 3.3.5

"Strategic analysis for health care organization: - the suitability of the SWOT – 

analysis." 

كركبية ألستراتيجية ميمة إلدارة المراكز الصحية كالمؤسسات في الدكؿ اإلصبحت األقد 
 . ستراتيجيةإىداؼ أ  كليذا نرػ مدراء المراكز الصحية ميتميف بعمل كتقديـ خطط ك

كثر طرؽ التحميل المستخدمة كلكف ال تكجد أصبح مف أ SWOT analysis ستخداـا  ك 
 . لتحميل القطاع الصحي SWOTستخداـ طريقة إبحاث كدراسات تؤكدعمى فعالية أ

جزاء مختمفة مف أفي تحميل  SWOTفي ىذا البحث سكؼ يتـ التركيز عمى استخداـ 
ـ نمكذج ستخداإالقطاع الصحي في ىكلندا كمقارنة نتائج ىذه الدراسة بالنتائج المتكقعة عف 

SWOT  ا كاف استخداـ نمكذج إذفاليدؼ مف الدراسة مناقشة ماSWOT  اة مناسبة أدىك
 .كركبا المختمفة في القطاع الصحيألتحميل االستراتيجية في دكؿ 

 SWOTدخاؿ كعمل تعديالت عمى نمكذج إال بد مف  أنو تكصمت الدراسة إلى
في القطاع الصحي، ستراتيجية المستخدمة اإلكثر مالئمة لعممية تحميل أالمستخدـ لجعمو 



33 
 

المستخدـ كتـ تقديمة لمجيات المختصة  SWOTعمل تعديالت عمى نمكذج كأكصت الدراسة ب
دراج تكقعات كخبرات العامميف في القطاع الصحي لتطبيق إكشممت ىذه التعديالت 

 .االستراتيجية
 بعنوان  (Adele Melan, 2003) دراسة  3.3.6

"Applying 7 S Mackinsey  model within managed health care system to assess 

the organization effectiveness and its ability to adapt". 

ىدفت الدراسة الى تطبيق نمكذج تحميمي لتحميل النظاـ الصحي المكجكد في مدينة 
طارئة، كلتحقيق اليدؼ جكىاف سبكرغ كتقييـ مدػ فعاليتو كقدرتو عمى التغمب عمى التغيرات ال

المنشكد مف الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كلتطبيق ىذه المنيجية 
جابة عميو مف قبل إلاستخدمت الباحثة استبياف يحتكؼ عمى السبع عناصر لنمكذج ماكينزؼ تـ ا

 .دارات الصحيةإلالعامميف في ا

ى أف قدرة المنظمة عمى التكيف كمكاجية أؼ تغيير ال يتطمب فقط إلتكصمت الدراسة 
عتماد كمي عمى مدػ كفاءة الفريق العامل بالمنظمة كمدػ إ جيكد إدارية بحثة بل يعتمد 

تنظيميـ، أكصت الدراسة ضركرة االىتماـ بالكادر الكظيفي بمختمف مستكياتيا كال تقتصر 
 .ف اإلدارةالبرامج التدريبية عمى المستكػ الرفيع م

 التعقيب عمى الدراسات السابقة   3.4
معظـ الدراسات السابقة  تناكلت محكر كاحد مف المحاكر السبعة لنمكذج ماكينزؼ, كتـ 

سمكب أقيـ الكالء لدػ العامميف اك  أك الييكمية أكستراتيجية إلسقاطو عمى مكضكع الدراسة كاإ
الدراسات التي  أما, SWOTاإلدارة, أما باقي الدراسات فتناكلت تحميل البيئة باستخداـ نمكذج 

ستخدامو لتحميل مراكز صحية تقدـ خدمات طبية ك إاستخدمت نمكذج ماكينزؼ لمتحميل فتـ 
عالجية لممرضى , كمؤسسة إلدارة الدخل القكمي في كينيا, بينما الدراسة الحالية تتناكؿ استخداـ 
نمكذج ماكينزؼ في تحميل البيئة الداخمية لمؤسسة تعنى بالشئكف الصيدالنية كأثرة عمى إدارة 

ة االكلى مف نكعيا التي تقكـ بتحميل البيئة الداخمية الدراسىذه مخزكف الطكارغ.  حيث تعتبر 
ارة مخزكف إدزمات مف خالؿ ألدارة ابإلمؤسسة تعنى بالمستمزمات الدكائية , كتقكـ بربطيا 

 ستفادة مف الدراسات السابقة  بمعرفة االليات المستخدمة في عممية البحث,إلالطكارغ. كلقد تـ ا
ة, تكفير الجيد بتزكيد الباحث بأسماء العديد مف الكتب ك ك بناء أداة الدراسة ك ىي االستبان

المراجع ذات الصمة بمكضكع الدراسة, االطالع عمى األدكات المستخدمة في ىذه الدراسات ك 
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خذ بالتكصيات التي خرجت بيا تمؾ ألك كذلؾ ا االنتقاء منيا بما يتناسب مع مكضكع دراستي, 
 الدراسات.

 الفجوة البحثية  3.5
 ( يوضح الفجوة البحثية لمدراسة الحالية بالطالع عمى الدراسات السابقة )اعداد الباحثة( 3.1رقم )جدول 

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

تحميل البيئة الخارجية ك تحميل 
حد عناصر البيئة الداخمية , أ

استخداـ نمكذج ماكينزؼ لمتحميل 
 كعدـ ربط تأثير التحميل عمى
ادارة االزمات ك الحاالت الطارئة 

. 

الدراسات السابقة اقتصرت في تحميميا لمبيئة 
حد عناصر البيئة الداخمية ك ليس أالداخمية عمى 

جميع عناصرىا. لـ تربط الدراسات بيف تحميل 
البيئة كاثرة عمى التعامل مع األزمات ك الحاالت 

 الطارئة. 

الدراسة الحالية تعمد الى تحميل 
مككنات البيئة الداخمية, ك جميع 

معرفة مدػ تأثير عممية تحميل 
البيئة الداخمية عمى كفاءة ادارة 

 الطكارغ .

استيدفت الدراسات السابقة 
العامميف في مؤسسات تابعة 
لككالة الغكث لتشغيل الالجئيف, 
كالعامميف في البنكؾ كعامميف في 
مراكز تقدـ خدمات عالجية 

سسات لممرضى كالعامميف في المؤ 
 التعميمية.

عدـ استيداؼ العامميف في القطاع الصيدالني اك 
ؼ مؤسسة ليا تأثير مباشر في ادارة المستمزمات أ

 الطبية( المستيمكاتدكية ك ألالطبية )ا

الدراسة الحالية تستيدؼ العامميف 
دارة المستمزمات إفي منظمة تعنى ب

 المستيمكاتالطبية )األدكية ك 
دارة العامة الطبية(  متمثمة في اإل

 لمصيدلة

استخدمت الدراسات السابقة 
االستبانة ك المقابالت كأداة لجمع 

 البيانات 

 

استخدمت الدراسات السابقة اما االستبانة اك 
المقابمة لجمع البيانات ما عدا دراسة ابك شرخ 

 اعتمدت االستبانة ك المالحظة ك المقابمة .

الدراسة الحالية سكؼ تعتمد بشكل 
رئيسي عمى االستبانة كالمقابالت 

 في جمع البيانات 
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 الطريقة و اإلجراءات
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 الفصل الرابع
 اإلجراءات المتبعةمنيجية الدراسة و 

 المقدمة 4.1
جراءاتيا محكراً  يتـ مف خاللو انجاز الجانب التطبيقي مف  رئيساً  تعتبر منيجية الدراسة كا 

الدراسة, كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميل اإلحصائي لمتكصل 
إلى النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة, كبالتالي تحقق 

 األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا. 

الدراسة, ككذلؾ كعينة كمجتمع  متبعنيج اللمم تناكؿ ىذا الفصل كصفاً لؾ كبناء عمى ذ
كينتيي  ,, كمدػ صدقيا كثباتياككيفية بنائيا كتطكيرىاإعدادىا أداة الدراسة المستخدمة كطريقة 

لبيانات كاختبار الفرضيات، كتـ الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميل ا
 . لممستجيبيف الشخصيةالبيانات الكقكؼ عمى 

 منيجية الدراسة 4.2
الذؼ  التحميمي الكصفي المنيج باستخداـ الباحثة قامت الدراسة أىداؼ تحقيق أجل مف

 مككناتيا كاآلراء بيف بياناتيا، كالعالقة كتحميل الدراسة، مكضكع الظاىرة كصف خاللو مف يحاكؿ

 .تحدثيا التي كاآلثار تتضمنيا التي كالعمميات حكليا تطرح التي

"المنيج الذؼ  بأنو التحميمي الكصفي المنيج (100ـ، ص2006) الحمداني كيعرؼ
الراىنة فيك أحد أشكاؿ التحميل كالتفسير  أكيسعى لكصف الظكاىر أك األحداث المعاصرة، 

كتتطمب معرفة  المنظـ لكصف ظاىرة أك مشكمة، كيقدـ بيانات عف خصائص معينة في الكاقع،
  .التي نستعمميا لجمع البيانات" كاألكقاتندرسيا  الدارسة كالظكاىر التي المشاركيف في

 وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسين لممعمومات:

: حيث اتجيت الباحثة في معالجة اإلطار النظرؼ لمدراسة إلى مصادر المصادر الثانوية .1
كاألجنبية ذات العالقة، كالدكريات البيانات الثانكية كالتي تتمثل في الكتب كالمراجع العربية 

كالمقاالت كالتقارير، كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدارسة، كالبحث 
 كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.
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: لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع الدراسة لجأت الباحثة إلى جمع المصادر األولية .2
, ك االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة، صممت خصيصاً ليذا الغرض البيانات األكلية مف خالؿ

كذلؾ لجأت الباحثو إلى أسمكب المقابمة الشخصيو المختصو في ىذا المجاؿ ك أصحاب 
 القرار.

 متغيرات الدراسة : 1.1
نمكذج ماكينزؼ كعناصره السبع المترابطة )اإلستراتيجية, الييكل, المتغير المستقل : 

 االدارة, العامميف, الميارات, القيـ(.التنظيـ,أسمكب 
 ادارة مخزكف الطكارغ.المتغير التابع: 

 مجتمع و عينة الدراسة : 1.1
مجتمع الدراسة يعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث, كبناء عمى مشكمة 

البالغ  يتككف مف مكظفي دكائر اإلدارة العامة لمصيدلة الدراسة كأىدافيا فإف المجتمع المستيدؼ 
فردا بإستثناء )العماؿ , المراسميف, الكتبة غير الجامعييف( ك بالتالي بمغ مجتمع  93عددىـ 
 2018كتعييف صيدلي قانكني في سنة  فردا بعد استثناء الفئات المشار الييا 76الدراسة 

 76فإف اجمالي العدد يصبح  2017الدارة العامة لمصيدلة كبالتالي كفقًا لتقرير الصيدلة العامة ل
 كزعت االستبانة عمييـ جميعًا، كتـ استراد جميع االستبيانات., فرداً 

 أداة الدراسة  4.5
تحميل البيئة الداخمية لإلدارة العامة لمصيدلة باستخدام تـ إعداد استبانة لمتعرؼ عمى "

 " حيث تتككف مف ثالث أقساـ رئيسة ىي:الطوارئ نموذج ماكينزي ودوره في إدارة مخزون 

  :الجنس, فئات العمر, لممستجيبيف ) البيانات الشخصيةكىك عبارة عف القسم األول
المؤىل العممي, المسمى الكظيفي, سنكات الخبرة, عدد الدكرات التدريبية في مجاؿ 

 التخطيط كاإلدارة(.

 :( فقرة, مكزع عمى 87, كيتككف مف )الداخميةتحميل البيئة كىك عبارة عف  القسم الثاني
 ( مجاالت كىي:7)

  :( فقرة15مف ) ف كيتكك , الستراتيجيةالمجال األول. 

 ( فقرة.13مف ) ف , كيتكك المجال الثاني: الييكمية 
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 ( فقرة.15مف ) ف , كيتكك المجال الثالث: النظم 

  :( فقرات.10كيتككف مف ), المياراتالمجال الرابع 

  :( فقرة.12كيتككف مف ), أسموب اإلدارةالمجال الخامس 

  :( فقرات.9كيتككف مف ), العاممينالمجال السادس 

  :( فقرات.11كيتككف مف ), القيمالمجال السابع 

 :( فقرة. 13, كيتككف مف )إدارة مخزون الطوارئ كىك عبارة عف  القسم الثالث 

 19اقتربت الدرجة مف لفقرات االستبياف بحيث كمما  19-1كقد تـ استخداـ المقياس مف 
يكضح  (4.1) التاليجدكؿ دؿ عمى المكافقة العالية عمى ما كرد في العبارة كالعكس صحيح، كال

 :ذلؾ
 درجات المقياس المستخدم في الستبانة (4.1جدول )

 الستجابة
موافق 

بدرجة قميمة 
 جدا

موافق بدرجة  
 كبيرة جدا

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة

 بناء الستبانة:خطوات   1.1
تحميل البيئة الداخمية لإلدارة العامة لمتعرؼ عمى "قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة 

"، كاتبعت الباحثة الخطكات لمصيدلة باستخداـ نمكذج ماكينزؼ كدكره في إدارة مخزكف الطكارغ 
 التالية لبناء االستبانة:

بمكضكع الدراسة, كاالستفادة منيا في  الدراسات السابقة ذات الصمةك  ياتاألدبعمى  االطالع -1
 بناء االستبانة كصياغة فقراتيا.

 االستبانة مجاالتعددًا مف أساتذة الجامعات كالمشرفيف في تحديد  ةالباحث تاستشار  -2
 .كفقراتيا

 تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبانة. -3

 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجاؿ. -4
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 ي صكرتيا األكلية. تـ تصميـ االستبانة ف -5

 .يف عمى الدراسةتـ مراجعة كتنقيح االستبانة مف قبل المشرف -6

مف المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة  (8تـ عرض االستبانة عمى) -7
 ( محكميف مف العامميف في اإلدارة العامة لمصيدلة.2ك)اإلسالمية, 

مف حيث الحذؼ أك اإلضافة في ضكء أراء المحكميف تـ تعديل بعض فقرات االستبانة  -8
 (.3رقـ ) قاالستبانة في صكرتيا النيائية, ممح ركالتعديل, لتستق

 صدق الستبانة: 1.1
صدؽ االستبانة يعني أف يقيس االستبياف ما كضع لقياسو، كما يقصد بالصدؽ شمكؿ 

كمفرداتيا االستقصاء لكل العناصر التي يجب أف تدخل في التحميل مف ناحية، ككضكح فقراتيا 
مف ناحية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكل مف يستخدميا، كقد تـ التأكد مف صدؽ االستبانة 

 بطريقتيف:

 صدق المحكمين "الصدق الظاىري": -1

( مينيف 2ك) ف( أكاديميي8تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف )
(، كقد استجابت الباحثة 1متخصصيف في مجاؿ الدراسة كأسماء المحكميف بالممحق رقـ )

آلراء المحكميف كقامت بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديل في ضكء المقترحات المقدمة، 
 (.3انظر الممحق رقـ ) -كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو النيائية 

 صدق المقياس: -1

 Internal Validityالداخمي  أولا: التساق

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدػ اتساؽ كل فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذؼ 
تنتمي إليو ىذه الفقرة، كقد قامت الباحثة بحساب االتساؽ الداخمي لالستبانة كذلؾ مف خالؿ 

كالدرجة الكمية لممجاؿ حساب معامالت االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة 
 نفسو.
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 "تحميل البيئة الداخميةالتساق الداخمي لـ " -
 " والدرجة الكمية لممجالالستراتيجية(: معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "1.1جدول )

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000 *506. .معرفتؾ  لمفيـك االستراتيجية  .1

 0.000 *750. .معرفتؾ باألىداؼ االستراتيجية لكزارة الصحة الفمسطينية  .2

 0.000 *893. .معرفتؾ باألىداؼ االستراتيجية لإلدارة العامة لمصيدلة  .3

 0.000 *890. .تتضح لديؾ األىداؼ االستراتيجية التي كضعتيا المؤسسة  .4

5.  
االستراتيجية لإلدارة العامة مدػ مالئمة الكصف الكظيفي  مع األىداؼ 

  .لمصيدلة
.812* 0.000 

 0.000 *816. تمتع اإلدارة العامة لمصيدلة برؤية استراتيجية كرسالة كاضحة.  .6

 0.000 *711.  .مستكػ مشاركتكـ في تقييـ تطبيق األىداؼ االستراتيجية  .7

تتكفر خطة بديمة كاتخاذ قرارات جديدة في حاؿ كجكد انحراؼ عف   .8
  .االىداؼ االستراتيجيةتحقيق 

.760* 0.000 

9.  
 .تساعد الخطة البديمة عمى سرعة اتخاذ قرارات كفق المتغيرات الطارئة

.684* 0.000 

 0.000 *598.  .مستكػ تأثير األزمات عمى تطبيق الخطة االستراتيجية  .10

 0.000 *708. .تؤثر معرفتكـ بالمخاطر عمى تحقيق األىداؼ االستراتيجية  .11

 0.000 *671.  .تحميل المخاطر الصحية عمى صياغة استراتيجية الصحةيؤثر   .12

 0.000 *722. .تستطيع الربط بيف األىداؼ االستراتيجية كالعمل الطارغ   .13

14.  
يتاح لكـ مناقشة األىداؼ االستراتيجية كالتغيرات المتكقع أف تطرأ 

 عمييا.
.750* 0.000 

15.  
االستراتيجية لإلدارة العامة تؤثر األزمات كالككارث عمى اإلدارة 

  .لمصيدلة
.673* 0.000 

 .α ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة  *
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" كالدرجة االستراتيجية( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "4.2جدكؿ )يكضح 
  α≤ 0.05الكمية لممجاؿ، كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكية 

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما كضع لقياسو.
 " والدرجة الكمية لممجالالييكمية(: معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "1.1جدول )

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000 *653. .العامة لمصيدلة لإلدارةتكجد ىيكمية تنظيمية كاضحة المعالـ   .1

 0.000 *667. .يمبي الييكل التنظيمي متطمبات تطكير اإلدارة االستراتيجية  .2

 0.000 *654. .يؤثر التكصيف الكظيفي عمى تحقيق األىداؼ االستراتيجية  .3

4.  
 اإلدارةتكجد  جية مختصة بادراه األزمات كمخزكف الطكارغ الصحية في 

  .العامة لمصيدلة
.577* 0.000 

 0.000 *790.  .يتكفر تكصيف كظيفي لمييكل التنظيمي  .5

 0.000 *461. .يتصف  الييكل التنظيمي بالمركنة  .6

7.  
المنبثقة تتكفر المعرفة الكافية المرتبطة بترتيب الييكل التنظيمي كالمسميات 

 عنو.
.760* 0.000 

 0.000 *770.  .يسمح الييكل التنظيمي بسيكلة  تبادؿ المعمكمات في جميع االتجاىات  .8

9.  
يراعي الييكل التنظيمي االتصاؿ الرأسي كاألفقي بيف اإلدارات المختمفة في 

 .الكزارة
.844* 0.000 

 0.000 *703.  .التنظيمييساعد تحميل البيئة الداخمية لممؤسسة عمى تحديث الييكل   .10

11.  
مدػ كفاءة اآلليات المعتمدة في إعداد التقارير ك تبادؿ المعمكمات بيف 

 .مستكيات الييكل التنظيمي
.817* 0.000 

 0.000 *848.  .يساىـ الييكل التنظيمي في تحقيق االىداؼ االستراتيجية  .12

 0.000 *861. .المكجكدةمستكػ كضكح المسئكليات اإلدارية لكافة الدكائر كاألقساـ   .13

 .α ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة  *
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" كالدرجة الييكمية( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "4.3جدكؿ )يكضح 
  α≤ 0.05الكمية لممجاؿ, كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكية 

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما كضع لقياسو.
 " والدرجة الكمية لممجالالنظم(: معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "1.1جدول )

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000 *713.  .يتكفر نظاـ إدارؼ متبع في اإلدارة العامة لمصيدلة  .1

 0.000 *732. .النظـ اإلدارية لإلدارة العامة مع أنظمة كزارة الصحةتنسجـ   .2

يتكفر دليل يكضح منيجية التعامل مع المستحضرات الدكائية خالؿ   .3
 األزمات كالككارث الصحية.

.572* 0.000 

 0.000 *636.  .ىل تؤثر حاالت الطكارغ الصحية عمى تطبيق النظـ المعمكؿ بيا  .4

 0.000 *591. لتأقمـ مع المتغيرات. تمتع النظـ بالمركنة  .5

 0.000 *661. يساىـ تحميل البيئة لداخمية عمى تحديث النظـ حسب الحتياجات.  .6

 0.000 *641. .يؤثر تحميل البيئة الداخمية عمى تطبيق النظـ  .7

 0.000 *656. .تساىـ النظـ في تكفير إجراءات لمحد  مف الفساد  .8

 0.000 *762. مع شكاكؼ المتعامميف.تؤثر النظـ عمى التعامل السميـ   .9

 0.000 *836. .تؤثر النظـ عمى تكحيد آليات تكريد المستمزمات الصيدالنية كالطبية  .10

تساىـ النظـ في تحقيق الشفافية كالنزاىة في التعامالت مع الجيات ذات   .11
 العالقة.

.836* 0.000 

12.  
المستكيات اإلدارية تساىـ النظـ في تحديد آليات كصكؿ الشكاكؼ لكافة 

 0.000 *742. العميا كفق القكانيف.

تمتـز بتطبيق كل ما كرد في األنظمة الخاصة بتطبيق استراتيجيات   .13
 العمل.

.801* 0.000 

 0.000 *722. تكضح النظـ أخالقيات المينة كالتعامل مع المؤسسات كالشركات.  .14

 0.000 *650. يتكفر الئحة تكضح آليات التعامل في الظركؼ الطارئة.  .15

 .α≤  0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة    *
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" كالدرجة  النظـ ( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "4.4جدكؿ )يكضح 
 α≤  0.05الكمية لممجاؿ، كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكية 

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما كضع لقياسو.
 (: معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "الميارات" والدرجة الكمية لممجال4.5جدول )

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000 *651. .تتناسب ميارات كخبرات العامميف مع متطمبات الكصف الكظيفي  .1

 0.000 *788. .تتاح برامج التدريب كالتطكير الميني لجميع العامميف  .2

 0.000 *832. .الدكرات التدريبية مع متطمبات تحسيف األداء الكظيفيتتالءـ البرامج ك   .3

 0.000 *803. تمتمؾ ميارة العمل تحت الضغط في الظركؼ غير االعتيادية.  .4

5.  
األزمات كالظركؼ الصحية تؤثر ميارتؾ الحياتية المكتسبة عمى إدارة 

 الطارئة.
.742* 0.000 

تكتسب ميارات تعمل عمى تحسيف فرص اتخاذ القرارات في  األزمات   .6
 كالككارث.

.761* 0.000 

7.  
العامة لمصيدلة في تسمسل عممية انتقاؿ الخبرات كالميارات  اإلدارةتساىـ 

 بيف العامميف.
.770* 0.000 

 0.000 *713. .المكتسبة مف البرامج كالدكرات التدريبيةيتـ تقييـ فعالية الميارات   .8

9.  
تتكفر الجدية في تنمية كتطكير ميارات العمل مف خالؿ تعدد األساليب 

 التنمكية.
.825* 0.000 

 0.000 *744. يؤثر تحميل البيئة الداخمية عمى تحديد الميارات المراد تطكيرىا.  .10

 .α≤  0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة    *

( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "الميارات" كالدرجة 4.5جدكؿ )يكضح 
 α ≤ 0.05الكمية لممجاؿ، كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكية 

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما كضع لقياسو.
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 " والدرجة الكمية لممجالأسموب اإلدارة(: معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "1.1جدول )

 الفقرة م
ن  و

رس
 بي

مل
معا

 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000 *680. تساىـ األساليب اإلدارية المتبعة في تقييـ منيجية إدارة القطاع الدكائي.  .1

 0.000 *823.  .عمى تحسيف االبتكار ألساليب اإلدارةيؤثر التخطيط التطكيرؼ   .2

 0.000 *847. يساعد أسمكب اإلدارة في ارتقاء العامميف في المستكيات اإلدارية المختمفة.  .3

 0.000 *805. .تساىـ األساليب اإلدارية في تحرؼ  مكاطف الخمل اإلدارؼ كالتنظيمي  .4

 0.000 *821. المتكقعة.تساىـ األساليب اإلدارية عمى تحديد المخاطر   .5

 0.000 *786. يساىـ أسمكب اإلدارة في معالجة المخاطر كالتحكـ بيا.  .6

 0.000 *752. يتبنى المدراء أسمكب العمل الجماعي.  .7

 0.000 *799. ينتيج العاممكف أسمكب الثقة المتبادلة.  .8

 0.000 *801. .تساىـ أساليب اإلدارة في تحكيل األخطاء لفرص تطكيرية ألداء العامميف  .9

 0.000 *818. تستثنى أساليب اإلدارة التقميدية في حالة الطكارغ.  .10

 0.000 *817. يؤثر تنكع األساليب اإلدارية عمى اإلدارة الرشيدة لمكقت.   .11

 0.000 *738. يتكاجد مؤشرات قياس كاضحة لألساليب اإلدارية المتبعة.  .12

 .α≤  0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة    *

" أسمكب اإلدارة( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "4.6جدكؿ )يكضح 
 كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكية 

0.05 ≥α  .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما كضع لقياسو 
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 (: معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "العاممين" والدرجة الكمية لممجال4.7جدول )

 الفقرة م
ن  و

رس
 بي

مل
معا

 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000 *586. .تتكفر المكارد البشرية التي تمبي احتياجات الييكل التنظيمي  .1

 0.000 *762. مستكػ معرفتكـ بحقكقكـ ككاجباتكـ كعامميف.  .2

 0.000 *821. يساىـ الكصف الكظيفي بشرح كافة مياـ العامميف.  .3

 0.000 *723. يتأىل العاممكف لمعمل بأقل مكارد خالؿ األزمات كالككارث.  .4

 0.000 *796.   .العامة لمصيدلة باإلدارةمستكػ مشاركتكـ في صناعة القرارات الخاصة   .5

 0.000 *707. تشعر  بالمساكاة في الترقيات بناء عمى القكانيف كالكفاءة.  .6

 0.000 *685. يتكفر منظكمة حكافز كجكائز تقديرية لممكظف المتميز  .7

 0.000 *681. تتـ عمميات التقييـ دكريًا كبطريقة عادلة.  .8

 0.000 *722.  .تتكفر آليات لمتعامل مع أفكار العامميف لتحسيف األداء الكظيفي   .9

 .α≤  0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة    *

" كالدرجة العامميف( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "4.7جدكؿ )يكضح 
  α≤ 0.05الكمية لممجاؿ، كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكية 

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما كضع لقياسو.
 " والدرجة الكمية لممجالالقيم: معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "( 1.1جدول)

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000 *720.  .تتكفر مبادغ تكجييية لكافة األعماؿ الخاصة باإلدارة  .1

 0.000 *810. تتضح لديؾ المبادغ التكجييية كلديؾ القدرة لمسير عمييـ.  .2

 0.000 *864. .تتكفر قيـ مشاركة العامميف أثناء األزمات  .3

 0.000 *875. كاجبيـ.يتكفر قيـ تعاكف العامميف اثناء تأدية   .4

 0.000 *833. .تيتـ األنظمة بأخالقيات العامميف  .5
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 الفقرة م
ن  و

رس
 بي

مل
معا

 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000 *824. تتكاجد قيـ القيادة لدػ رؤساء األقساـ كالمدراء.  .6

 0.000 *519. يتشارؾ العامميف في صناعة أىداؼ المؤسسة االستراتيجية.  .7

 0.000 *793. يمتـز العاممكف باإلجراءات كالسياسات المحددة.  .8

 0.000 *716. تستطيع التغمب عمى عكائق تطبيق مبادغ المؤسسة التكجييية.  .9

10.  
يؤخذ باالعتبار المبادغ كالقيـ التكجييية عند كضع الخطط كاألىداؼ 

 االستراتيجية.
.752* 0.000 

 0.000 *805. .تؤثر المبادغ كالقيـ التكجييية عمى صناعة القرار  .11

 0.000 *832. .تتكفر قيـ الكالء لدػ العامميف  .12

 0.000 *765. تؤثر قيـ االنتماء عمى جكدة العمل.  .13

 .α≤  0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة    *

" كالدرجة الكمية القيـ( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "4.8جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ   α≤ 0.05لممجاؿ، كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكية 

 يعتبر المجاؿ صادقًا لما كضع لقياسو.
 "إدارة مخزون الطوارئ" التساق الداخمي لـ -

 والدرجة الكمية لممجال(: معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "إدارة مخزون الطوارئ" 1.9جدول )

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000 *639. .ؾييتكاجد فيـ لمصطمح مخزكف الطكارغ لد  .1

 0.000 *683. .تتكفر استراتيجية  معتمدة لعمل مخزكف لمطكارغ الصحية  .2

مزكدؼ الخدمات الصحية )المستشفيات كالمراكز  عتتشارؾ اإلدارة العامة م  .3
 .الصحية الحككمية( في آلية إدارة مخزكف الطكارغ 

.740* 0.000 

 0.000 *545.  .تتكفر مكازنة مالية خاصة إلدارة مخزكف الطكارغ   .4

 0.000 *781.مخزكف الطكارغ مثل )المسافات التخزينية  بإدارةتتكفر المكجستيات الخاصة   .5
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 الفقرة م
ن  و

رس
 بي

مل
معا

 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 .الصحية(في المستشفيات كالمراكز 

 0.000 *776. .زماتمخزكف الطكارغ في األ إلدارةتتكفر القكػ العاممة   .6

 0.000 *815.  .مف كالسالمة الالزمة  لحفع مخزكف الطكارغ تتكفر متطمبات األ  .7

 0.000 *689. .تمبي القكانيف الظركؼ االستثنائية الستخداـ مخزكف الطكارغ   .8

 0.000 *791.  .في إدارة مخزكف الطكارغ تتنكع مشاركة الدكائر   .9

10.  
تتعاكف اإلدارة العامة لمصيدلة كالمؤسسات غير الحككمية كمنظمة الصحة 

 .العالمية كغيرىا مف المنظمات في آلية إدارة مخزكف الطكارغ 
.710* 0.000 

 0.000 *823. .يمبي الييكل التنظيمي متطمبات إدارة مخزكف  الطكارغ   .11

 0.000 *801.  .زمات السابقةمخزكف الطكارغ في األ يتـ تقييـ إدارة  .12

13.  
تمت االستفادة  مف تقييـ إدارة مخزكف الطكارغ في األزمات كالككارث 

 .السابقة
.808* 0.000 

 0.000 *692. .تؤخذ باالعتبار المخاطر كاألزمات المتكقعة عند تجييز مخزكف الطكارغ   .14

 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة    *

( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "إدارة مخزكف 4.9جدكؿ )يكضح 
الطكارغ" كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ 

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما كضع لقياسو. α≤  0.05معنكية 

 Structure Validity البنائيثانياا: الصدق 
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذؼ يقيس مدػ تحقق األىداؼ التي تريد 
األداة الكصكؿ إلييا، كيبيف مدػ ارتباط كل مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات 

 االستبانة.
 



81 
 

 (: معامل الرتباط بين درجة كل مجال من مجالت الستبانة والدرجة الكمية لالستبانة1.11جدول )

 المجال
 معامل بيرسون 

 لالرتباط
القيمة 

 (.Sig)الحتمالية

 0.000 *896. .االستراتيجية

 0.000 *931. .الييكمية

 0.000 *948. .النظـ

 0.000 *889. .الميارات

 0.000 *924. .اإلدارةأسمكب 

 0.000 *832. .العامميف

 0.000 *920. .القيـ

 0.000 *996. .تحميل البيئة الداخمية

 0.000 *826. .إدارة مخزون الطوارئ 

 .α ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة  * 

( أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة 4.10يبيف جدكؿ )
كبذلؾ تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقو لما  α≤  0.05عند مستكػ معنكية إحصائيًا 

 كضعت لقياسو.

 : Reliabilityثبات الستبانة  1.1
 مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج نفساالستبياف  يعطي أفيقصد بثبات االستبانة ىك 

، كيقصد بو أيضا إلى أؼ درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدـ متتالية
 فييا, أك ما ىي درجة اتساقو كانسجامو كاستمراريتو عند تكرار استخدامو في أكقات مختمفة. 

 كقد تحققت الباحثة مف ثبات استبانة الدراسة مف خالؿ معامل ألفا كركنباخ 

Cronbach's Alpha Coefficient( 4.11، ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ.) 
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 (: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الستبانة1.11جدول )

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.938 15 .االستراتيجية

 0.921 13 .الييكمية

 0.927 15 .النظـ

 0.916 10 .الميارات

 0.945 12 .اإلدارةأسمكب 

 0.882 9 .العامميف

 0.942 13 .القيـ

 0.986 87 .تحميل البيئة الداخمية

 0.931 14 .إدارة مخزون الطوارئ 

 0.987 101 جميع المجالت معا

( أف قيمة معامل ألفا كركنباخ مرتفعة لكل 4.11كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
(, كىذا 0.987(، بينما بمغت لجميع فقرات االستبانة )0.882،0.986)مجاؿ حيث تتراكح بيف 

  .يعنى أف الثبات مرتفع كداؿ إحصائياً 

( قابمة لمتكزيع. كتككف 3كبذلؾ تككف االستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحق )
االستبانة استبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة الباحثة قد تأكدت مف صدؽ كثبات 

 كصالحيتيا لتحميل النتائج كاختبار فرضياتيا.

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov سمرنكؼ - اختبار ككلمجكركؼ تـ استخداـ

Test ككانت النتائج كما ىي الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ،
 (.4.12في جدكؿ )مبينة 
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 التوزيع الطبيعينتائج اختبار : (1.11جدول )

القيمة الحتمالية  قيمة الختبار المجال
(Sig.) 

 0.373 0.914 .االستراتيجية

 0.056 1.418 .الييكمية

 0.197 1.077 .النظـ

 0.250 1.019 .الميارات

 0.332 0.946 .أسمكب اإلدارة

 0.301 0.972 .العامميف

 0.058 1.366 .القيـ

 0.054 1.383 .تحميل البيئة الداخمية

 0.129 1.171 .إدارة مخزون الطوارئ 

 0.167 1.114 جميع مجالت الستبانة

مف  أكبر (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 4.12كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
تـ  حيثيذه المجاالت يتبع التكزيع الطبيعي تكزيع البيانات لكبذلؾ فإف  0.05مستكػ الداللة 

 فرضيات الدراسة.  لتحميل البيانات كاختباراستخداـ االختبارات المعممية 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 1.9
 Statistical Packageتـ تفريغ كتحميل االستبانة مف خالؿ برنامج التحميل اإلحصائي 

for the Social Sciences  (SPSS):حيث تـ استخداـ األدكات اإلحصائية التالية ، 

 لكصف عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئكية كالتكرارات   .1

 .المتكسط الحسابي كالكزف النسبي  .2

 فقرات االستبانة.( لمعرفة ثبات Cronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ )  .3

الختبار  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنكؼ - اختبار ككلمجكركؼ .4
 .ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو

( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسكف )  .5
 صدؽ البنائي لالستبانة.كقد استخدمتو الباحثة لحساب االتساؽ الداخمي كال
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( لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة T-Test) في حالة عينة كاحدة Tاختبار  .6
أـ زادت أك قمت عف ذلؾ. كلقد استخدمتو  6قد كصمت إلى الدرجة المتكسطة كىي 

 الباحثة لمتأكد مف داللة المتكسط لكل فقرة مف فقرات االستبانة.

 .(Linear Regression- Model Multiple) المتعدد الخطيتحميل االنحدار نمكذج  .7

( لمعرفة ما إذا كاف Independent Samples T-Test) في حالة عينتيف Tاختبار  .8
 ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.  تىناؾ فركقا

 (( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميل التبايف األحادؼ  .9
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف 

  البيانات.
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 ل الخامســــالفص
 

اختبار فرضيات الدراسة تحميل البيانات و 
 ومناقشتيا
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 الفصل الخامس
 تحميل البيانات و اختبار فرضيات الدراسة و مناقشتيا

 المقدمة 5.1
خالؿ ىذا الفصل سكؼ يتـ عرض لتحميل البيانات ك اختبار فرضيات الدراسة, كذلؾ 
عف طريق تقديـ االجابات عف االسئمة التي تـ طرحيا مف قبل الدراسة كاستعراض أبرز النتائج 
التي تـ الحصكؿ عمييا مف خالؿ االستبانة ك تحميميا, ك االطالع عمى البيانات الشخصية 

استطالع آرائيـ, لذلؾ تـ عمل معالجات إحصائية لمبيانات التي تـ جمعيا مف  لألفراد الذيف تـ
( SPSSاستبانة الدراسة, حيث استخدمت برامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية)

 لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سكؼ يتـ عرضيا ك تحميميا في ىذا الفصل.

 :البيانات الشخصيةالدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي   5.2
 البيانات الشخصية.كفق  لخصائص عينة الدراسة فيما يمي عرض

 عينة الدراسة حسب الجنس:توزيع  1.1.1

 عينة الدراسة حسب الجنس(: توزيع 1.1جدول )

 النسبة المئوية % العدد الجنس
 46.1 35 ذكر

 53.9 41 أنثى

 100.0 76 المجموع

 ،% إناث53.9% مف عينة الدراسة ذككر, بينما 46.1( أف ما نسبتو 5.1يتضح مف جدكؿ )
كىي  الذككرمقارنة مع النسبة لعدد  اإلناثىذه النتيجة المرتفعة لصالح  ةالباحث كتفسر

أف عدد اإلناث الممتحقة بكمية الصيدلة في قطاع غزة يفكؽ عدد الذككر الممتحقيف %(، 53.9)
جاؿ الصيدلة تككف لصالح اإلناث ك ىذا ك بالتالي تككف نسبة المتقدميف إلشغاؿ الكظائف في م

 ث العامالت باإلدارة العامة لمصيدلة.ما يفسر ىذة النتيجة المرتفعة لإلنا
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 عينة الدراسة حسب فئات العمر:توزيع  1.1.1

 عينة الدراسة حسب فئات العمر(: توزيع 1.1جدول )

 النسبة المئوية % العدد فئات العمر
 7.9 6 سنة 30إلى أقل مف  20

 50.0 38 سنة 40إلى أقل مف  30

 32.9 25 سنة 50إلى أقل مف  40

 9.2 7 سنة فأكثر 50

 100.0 76 المجموع

 20 % مف عينة الدراسة تتراكح أعمارىـ مف7.9( أف ما نسبتو 5.2يتضح مف جدكؿ )
% تتراكح 32.9سنة,  40إلى أقل مف  30 % تتراكح أعمارىـ مف50.0سنة,  30إلى أقل مف 
 .سنة فأكثر 50% أعمارىـ 9.2سنة, بينما  50إلى أقل مف  40أعمارىـ مف 

في دكائر اإلدارة العامة لمصيدلة ىـ مف أف معظـ المكظفيف بىذه النتيجة  ةالباحث كتفسر
( سنة 30سنة، كما أف قمة عدد َمف تقل أعمارىـ عف ) 40فئة الشباب الذيف تقل أعمارىـ عف 

التكظيف في السنكات اإلحدػ عشر األخيرة نظرًا لمظركؼ السياسية المرتبطة بحالة يرجع لقمة 
 .(2007االنقساـ السياسي عقب أحداث العاـ )

 عينة الدراسة حسب المؤىل العممي:توزيع  1.1.1
 عينة الدراسة حسب المؤىل العممي(: توزيع 1.1جدول )

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي
 2.6 2 دكتكراه

 18.4 14 ماجستير

 1.3 1 دبمـك عالي

 64.5 49 بكالكريكس

 13.2 10 دبمـك

 - - ثانكية عامة فأقل

 100.0 76 المجموع
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مؤىميـ العممي دكتكراه,  الدراسة مف عينة %2.6( أف ما نسبتو 5.3)يتضح مف جدكؿ 
مؤىميـ العممي % 64.5مؤىميـ العممي دبمكـ عالي,  %1.3مؤىميـ العممي ماجستير,  18.4%

 .مؤىميـ العممي دبمكـ% 13.2بكالكريكس, بينما 

كتفسر الباحث ىذه النتيجة المرتفعة لصالح حممة شيادة البكالكريكس ألف معظـ الذككر  
كاإلناث يمتحقكف بتخصص بكالكريكس الصيدلة في مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية لككنيـ 

ؼ كالعمكـ كالمفاىيـ كالميارات التي تجعميـ قادريف يرغبكف في اكتساب أكبر قدر مف المعار 
عمى المنافسة عند التكظيف في القطاع الصحي باإلضافة إلى زيادة فرصيـ في تحسيف كاقعيـ 

عدـ تكفر برامج محمية الكظيفي، كما أف قمة حممة شيادة الدكتكراه مف المكظفيف ترجع إلى 
الكظيفي في االدارة العامة لمصيدلة ال تتطمب لدراسة الدكتكارة , كذلؾ فإف متطمبات الكصف 

 أك الماجستير.حممة شيادات عميا كالدكتكارة 

 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي:توزيع  1.1.1
 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي(: توزيع 1.1جدول )

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 1.3 1 مدير عاـ

 7.9 6 مدير دائرة

 35.5 27 رئيس قسـ

 11.8 9 رئيس شعبة

 43.4 33 أخرػ 

 100.0 76 المجموع

% مف عينة الدراسة مسماىـ الكظيفي مدير 1.3( أف ما نسبتو 5.4يتضح مف جدكؿ )
% 11.8% مسماىـ الكظيفي رئيس قسـ, 35.5% مسماىـ الكظيفي مدير دائرة, 7.9عاـ, 

مسماىـ الكظيفي غير ذلؾ )إدارؼ, أميف مخزكف, % 43.4مسماىـ الكظيفي رئيس شعبة, بينما 
، سكرتير طبي, شئكف ادارؼ, صيدلي قانكني, كاتب جامعي, محاسب, مساعد صيدلي, مكظف(

مككف مف فئة المرؤكسيف في دكائر  مجتمع الدراسة أغمبىذه النتيجة إلى أف  ةالباحث كتفسر
ياس المتغير المستقل كىك تحميل اإلدارة العامة لمصيدلة كىذا ينسجـ مع تحقيق الغرض مف ق

البيئة الداخمية لإلدارة العامة لمصيدلة باستخداـ نمكذج ماكينزؼ كدكره في إدارة مخزكف الطكارغ 
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كخاصة أف ىؤالء المكظفيف ىـ المسؤكليف بشكل مباشر عف تحديد ىذه االحتياجات مف المكاد 
 كالمستمزمات الطبية كالصيدالنية. 

 سب سنوات الخبرة:عينة الدراسة حتوزيع  1.1.1

 عينة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزيع  (:1.1جدول )

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة
 10.5 8 سنكات فأقل 5

 31.6 24 سنكات 10 -6

 57.9 44 سنكات 10أكثر مف 

 100.0 76 المجموع

 5% مف عينة الدراسة سنكات خبرتيـ 10.5( أف ما نسبتو 5.5يتضح مف جدكؿ )
% سنكات 57.9سنكات, بينما  10 -6% تتراكح سنكات خبرتيـ مف 31.6سنكات فأقل، 

 .سنكات 10خبرتيـ أكثر مف 

سنكات( ألف  10كتفسر الباحثة ىذه النتيجة المرتفعة لصالح سنكات الخبرة )أكثر مف  
لمصيدلة تـ تعينيـ في القطاع الصحي قبل  العدد األكبر مف المكظفيف في دكائر اإلدارة العامة

كبالتالي خبرتيـ الكظيفية في مجاالت العمل المختمفة  أؼ في فترة ما قبل اإلنقساـ  2007عاـ 
سنكات  5سنكات، كما أف قمة عدد المكظفيف ممف خبرتيـ  10باإلدارة العامة لمصيدلة أكثر مف 

األخيرة بسبب حالة االنقساـ السياسي، فأقل بسبب قمة التكظيف في السنكات اإلحدػ عشرة 
كشح المكارد المالية لمحككمة في غزة كىذا يترتب عميو أف ال تككف عممية التكظيف دكرية لضخ 

 دماء جديدة لدكائر اإلدارة العامة لمصيدلة.

 عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية في مجال التخطيط واإلدارة:توزيع   1.1.1
 عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية في مجال التخطيط واإلدارة(: توزيع 1.1جدول )

عدد الدورات التدريبية في مجال التخطيط 
 واإلدارة

 النسبة المئوية % العدد

 23.7 18 ال يكجد

 60.5 46 5أقل مف 

 15.8 12 فأكثر 5

 100.0 76 المجموع



99 
 

% مف عينة الدراسة لـ يحصمكا عمى أؼ 23.7( أف ما نسبتو 5.6يتضح مف جدكؿ )
دكرات, بينما  5% حصمكا عمى أقل مف 60.5دكرات تدريبية في مجاؿ التخطيط كاإلدارة, 

 ر.دكرات فأكث 5% حصمكا عمى15.8

كتفسر الباحثة ىذه النتيجة المرتفعة لصالح عدد الدكرات التدريبية في مجاؿ التخطيط  
( ألف اإلدارة العامة لمتدريب في كزارة 5كبعدد أقل مف ) كاإلدارة  التي حصل عمييا المكظفيف

ـ كانت تتميز بعالقتيا المتعددة مع جيات ك مؤسسات 2007عاـ الصحة الفمسطينية كما قبل 
خارجية كانت تعقد العديد مف الدكرات سكاء المحمية أك الدكلية حيث يتـ ابتعاث المكظفيف 

العزلة السياسية بسبب الحصار مما أدػ الى قمة  ـ بدأت2007لدكرات خارجية, كلكف بعد عاـ 
ـ عمى إنجاز المياـ المطمكبة فقط ك 2007الدكرات التدريبية المنعقدة, اذ تـ التركيز بعد عاـ 

 .عدـ اإلىتماـ الكافي بتطكير الميارات اإلدارية المتكفرة ك االكتفاء بما ىك متاح

 :تحميل فقرات الستبانة
 "تحميل البيئة الداخميةأولا: تحميل فقرات "

 "الستراتيجيةتحميل فقرات مجال " 5.3.0

 .درجة المكافقةلمعرفة  tكقيمة اختبار  المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالترتيبتـ استخداـ 
 (.317النتائج مكضحة في جدكؿ )

مجال لكل فقرة من فقرات  t: المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار(1.1جدول )
 "الستراتيجية"

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

 الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

 3 0.000 *4.56 69.08 6.91 .معرفتؾ  لمفيكـ االستراتيجية  .1

2.  
معرفتؾ باألىداؼ االستراتيجية لكزارة 

 .الصحة الفمسطينية
5.82 58.16 -0.80 0.214 10 

3.  
االستراتيجية لإلدارة  معرفتؾ باألىداؼ

 .العامة لمصيدلة
5.99 59.87 -0.05 0.481 8 

4.  
تتضح لديؾ األىداؼ االستراتيجية التي 

 .كضعتيا المؤسسة
5.80 58.03 -0.74 0.230 11 

5.  
مدػ مالئمة الكصف الكظيفي  مع 
األىداؼ االستراتيجية لإلدارة العامة 

5.74 57.37 -1.13 0.131 12 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

 الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

 .لمصيدلة

6.  
اإلدارة العامة لمصيدلة برؤية تمتع 

 استراتيجية كرسالة كاضحة.
6.41 64.08 1.75* 0.042 6 

7.  
مستكػ مشاركتكـ في تقييـ تطبيق 

 .األىداؼ االستراتيجية
3.89 38.95 -7.14* 0.000 14 

8.  

تتكفر خطة بديمة كاتخاذ قرارات جديدة 
في حاؿ كجكد انحراؼ عف تحقيق 

 .االىداؼ االستراتيجية
5.24 52.40 -3.04* 0.002 13 

9.  
تساعد الخطة البديمة عمى سرعة اتخاذ 

 .قرارات كفق المتغيرات الطارئة
6.05 60.53 0.21 0.416 7 

10.  
مستكػ تأثير األزمات عمى تطبيق 

 .الخطة االستراتيجية
6.86 68.55 3.52* 0.000 4 

11.  
تؤثر معرفتكـ بالمخاطر عمى تحقيق 

 .األىداؼ االستراتيجية
6.71 67.11 3.30* 0.001 5 

12.  
يؤثر تحميل المخاطر الصحية عمى 

 .صياغة استراتيجية الصحة
6.92 69.21 4.47* 0.000 2 

13.  
تستطيع الربط بيف األىداؼ 
 .االستراتيجية كالعمل الطارغ 

5.84 58.42 -0.67 0.253 9 

14.  
يتاح لكـ مناقشة األىداؼ االستراتيجية 

 كالتغيرات المتكقع أف تطرأ عمييا.
3.83 38.29 -7.05* 0.000 15 

15.  
تؤثر األزمات كالككارث عمى اإلدارة 
 .االستراتيجية لإلدارة العامة لمصيدلة

7.16 71.60 4.63* 0.000 1 

  0.378 0.31- 59.44 5.94 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤ 0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستكػ  داللة* 

 ما يمي:( يمكف استخالص 5.7مف جدكؿ )

تؤثر األزمات كالككارث عمى اإلدارة لمفقرة الخامسة عشر "المتكسط الحسابي  -
( أؼ أف 10)الدرجة الكمية مف  7.16االستراتيجية لإلدارة العامة لمصيدلة" يساكؼ 

تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  4.63%، قيمة االختبار 71.60الكزف النسبي 
 فقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. كىذا يعني أف ىناؾ مكا 0.000
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يتاح لكـ مناقشة األىداؼ االستراتيجية كالتغيرات لمفقرة الرابعة عشر "المتكسط الحسابي  -
-%، قيمة االختبار38.29أؼ أف الكزف النسبي  3.83المتكقع أف تطرأ عمييا" يساكؼ 

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة  0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية , كأف 7.05
 بدرجة منخفضة مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

، كأف الكزف النسبي يساكؼ 5.94بشكل عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكؼ  -
لذلؾ  0.378تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية , كأف 0.31-%، قيمة االختبار59.44

مما يدؿ عمى ، 0.05يعتبر مجاؿ "االستراتيجية" غير داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة 
المتكسطة أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ ال يختمف جكىريًا عف درجة المكافقة 

مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا  متكسطةكىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة 
 المجاؿ. 

تطبيق بعد االستراتيجية بدرجة متكسطة باعتبارىا أحد أبعاد تحميل البيئة  كتعزك الباحثة -
الداخمية باستخداـ نمكذج ماكينزؼ، إلى أف اإلدارة العامة لمصيدلة  تكجد ليا استراتيجية 
كاضحة يتـ كضعيا سنكيا ضمف الخطة السنكية لكزارة الصحة الفمسطينية , اال أف 

العامميف في الدكائر المختمفة في االدارة العامة تعميـ ىذه الخطة عمى المكظفيف 
لمصيدلة ال تتـ ك تقتصر فقط عمى مدراء الدكائر, كما أف مف يضع الخطة االستراتيجية 
لإلدارة العامة لمصيدلة يضعيا ضمف االطار العاـ الستراتيجية كزارة الصحة 

لمصيدلة, كما أف الظركؼ الفمسطينية, كال يستند لتحميل البيئة الداخمية لإلدارة العامة 
السياسية ك االقتصادية تعتبر معيقا رئيسيا لتحقيق االىداؼ االستراتيجية , اذ أف 
التركيز حاليا يتـ لتحقيق أىداؼ قصيرة المدػ لتسيير متطمبات الكضع الراىف دائـ 
التغير لذلؾ نرػ أف بعد مجاؿ االستراتيجية في االدارة العامة لمصيدلة يمقى اىتماـ 

 (.2019تكسط المدػ ك ذلؾ كفقا لل)البرش م

مناقشة األىداؼ كذلؾ فإف االدارة العامة لمصيدلة بدكائرىا المختمفة لـ تتيح لممكظفيف   -
كمعرفة ارائيـ فييا ك امكانية تحقيقيا  أك اشراكيـ في عممية تقييـ ما تـ   االستراتيجية 

ر إلى تطبيق اإلدارة العميا انجازة مف االىداؼ االستراتيجية كيتضح أف ما سبق يشي
كمتخذؼ القرارات لبعد االستراتيجية كلكف بدرجة غير مرتفعة عند تحميل البيئة الداخمية 

(.كذلؾ اتفقت نتائج 2018كفقًا لنمكذج ماكينزؼ، كاتفقت ىذه النتائج مع دراسة )داككد، 
(, كالتي خرجت بأف 2015,ىذه الفقرة مف االستبانة كىي االستراتيجية مع دراسة )عياد

لالستراتيجية دكر ميـ في مكاجية ك التصدؼ لالزمات ك الحاالت الطارئة. ككذلؾ  
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( .ككذلؾ اتفقت مع نتائج 2016اتفقت ىذه النتائج مع دراسة )الشكبكي, أمكنو, بداح 
 (.2009,)زكيمف 

 "الييكميةتحميل فقرات مجال " 1.1.1
درجة لمعرفة  tكقيمة اختبار  ترتيبالمتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالتـ استخداـ 

 (.5.8النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة
 "الييكميةلكل فقرة من فقرات مجال " t: المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار(1.1جدول )

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

1.  
ىيكمية تنظيمية كاضحة المعالـ تكجد 

 .لإلدارة العامة لمصيدلة
7.76 77.63 9.56* 0.000 1 

2.  
يمبي الييكل التنظيمي متطمبات 

 .تطكير اإلدارة االستراتيجية
6.49 64.87 2.61* 0.006 5 

3.  
يؤثر التكصيف الكظيفي عمى تحقيق 

 2 0.000 *5.02 69.61 6.96 .األىداؼ االستراتيجية

4.  
األزمات  بإدارةتكجد جية مختصة 

كمخزكف الطكارغ الصحية في اإلدارة 
 .العامة لمصيدلة

5.33 53.29 
-

2.24* 
0.014 13 

5.  
يتكفر تكصيف كظيفي لمييكل 

 .التنظيمي
6.55 65.53 2.08* 0.021 4 

- 54.34 5.43 .يتصف الييكل التنظيمي بالمركنة  .6
2.40* 

0.009 12 

7.  

المرتبطة بترتيب تتكفر المعرفة الكافية 
الييكل التنظيمي كالمسميات المنبثقة 

 عنو.
5.87 58.68 -0.56 0.288 8 

8.  

يسمح الييكل التنظيمي بسيكلة  
تبادؿ المعمكمات في جميع 

 .االتجاىات
5.74 57.37 -1.21 0.116 10 

 11 0.098 1.30- 56.80 5.68يراعي الييكل التنظيمي االتصاؿ   .9
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

الرأسي كاألفقي بيف اإلدارات المختمفة 
 .في الكزارة

10.  
يساعد تحميل البيئة الداخمية لممؤسسة 

 .عمى تحديث الييكل التنظيمي
5.76 57.63 -0.96 0.169 9 

11.  
مدػ كفاءة اآلليات المعتمدة في إعداد 

التقارير كتبادؿ المعمكمات بيف 
 .مستكيات الييكل التنظيمي

6.09 60.92 0.47 0.318 7 

في تحقيق  يساىـ الييكل التنظيمي  .12
 .داؼ االستراتيجيةىاأل

6.25 62.50 1.03 0.154 6 

13.  
مستكػ كضكح المسئكليات اإلدارية 
 .لكافة الدكائر كاألقساـ المكجكدة

6.76 67.60 3.32* 0.001 3 

  0.112 1.22 62.02 6.20 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤ 0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستكػ  داللة* 

 ( يمكف استخالص ما يمي:5.8جدكؿ ) مف

تكجد ىيكمية تنظيمية كاضحة المعالـ لإلدارة العامة لمفقرة األكلى "المتكسط الحسابي  -
%، قيمة 77.63( أؼ أف الكزف النسبي 10)الدرجة الكمية مف  7.76لمصيدلة" يساكؼ 

ناؾ كىذا يعني أف ى 0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  9.56االختبار 
 مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

تكجد جية مختصة بادراه األزمات كمخزكف الطكارغ لمفقرة الرابعة "المتكسط الحسابي  -
%، 53.29أؼ أف الكزف النسبي  5.33الصحية في اإلدارة العامة لمصيدلة" يساكؼ 

كىذا يعني أف  0.014تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية , كأف 2.24-قيمة االختبار
 ىناؾ مكافقة بدرجة منخفضة مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

، كأف الكزف النسبي يساكؼ  6.20بشكل عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكؼ  -
لذلؾ  0.112تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية , كأف 1.22%، قيمة االختبار62.02

مما يدؿ عمى أف ، 0.05ة" غير داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة "الييكمي يعتبر مجاؿ
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متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ ال يختمف جكىريًا عف درجة المكافقة المتكسطة 
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا 

 المجاؿ. 

متكسطة باعتبارىا أحد أبعاد تحميل البيئة الداخمية كتعزك الباحثة تطبيق بعد الييكمية بدرجة 
أنو لدػ االدارة العامة لمصيدلة ىيكمية كاضحة المعالـ تـ كضعيا ك  نمكذج ماكينزؼ، إلى

ال أنو عند كضع الييكمية إ,  نشأة السمطة الكطنية الفمسطينية في التسعينات تطكيرىا منذ 
ف في ذلؾ أختصة بإدارة مخزكف الطكارغ , ذلؾ لإلدارة العامة لمصيدلة لـ يتـ كضع دائرة م

الكقت عندما تـ كضع الييكمية كانت الظركؼ السياسية مستقرة نسبيًا, كلـ تكف ىناؾ رؤيا بعيدة 
زمة المالية ألالمدػ لألحداث القادمة كمف ثـ تكالت االزمات كحاالت الطكارغ ك في ظل ا

دارة إطاع غزة كاف مف الصعب استحداث الحادة التي تعصف بكزارة الصحة الفمسطينية في ق
خاصة إلدارة مخزكف الطكارغ, كذلؾ أف الظركؼ السياسية ك االقتصادية غير المستقرة في 
قطاع غزة قد تؤدؼ الى خمل في عمميات االتصاؿ الرأسي ك االفقي بيف الدكائر المختمفة ك ذلؾ 

مى أىمية تحميل البيئة الداخمية لمضركرة السرعة في اتخاذ القرارات, كذلؾ أف عدـ االطالع ع
أدػ الى عدـ الربط ما بيف اىمية تأثير تحميل البيئة الداخمية لممنظمة عمى ىيكمية المنظمة , 

 (.2018أبك قمرك)( 2018كذلؾ كفقا ؿ )البرش

كمخزكف الطكارغ الصحية في اإلدارة العامة ت األزما بإدارةجية مختصة كذلؾ انو ال تكجد  
، كيتضح أف ما سبق بالمركنة ، كالييكل التنظيمي لإلدارة العامة لمصيدلة ال يتصف لمصيدلة

ك ىذه  يشير إلى تطبيق اإلدارة العميا كمتخذؼ القرارات لبعد الييكمية كلكف بدرجة غير مرتفعة.
 .( 2017,ككذلؾ مع )دراسة مسمـ (2018,النتائج اتفقت مع دراسة )داككد 

 "النظمتحميل فقرات مجال "عند   1.1.1

درجة لمعرفة  tكقيمة اختبار  المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالترتيبتـ استخداـ 
 .(5.9النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة

 "النظملكل فقرة من فقرات مجال " t: المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار(1.9 جدول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

 الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

1.  
يتكفر نظاـ إدارؼ متبع في اإلدارة 

 .العامة لمصيدلة
7.41 74.08 6.97* 0.000 1 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

 الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

2.  
تنسجـ النظـ اإلدارية لإلدارة العامة 

 .مع أنظمة كزارة الصحة
7.33 73.29 6.47* 0.000 2 

3.  

يتكفر دليل يكضح منيجية التعامل 
الدكائية خالؿ مع المستحضرات 

 األزمات كالككارث الصحية.
5.09 50.92 -3.30* 0.001 14 

4.  
ىل تؤثر حاالت الطكارغ الصحية 
 .عمى تطبيق النظـ المعمكؿ بيا

6.84 68.42 3.58* 0.000 3 

5.  
تمتع النظـ بالمركنة لتأقمـ مع 

 المتغيرات.
6.14 61.45 0.77 0.222 10 

6.  
يساىـ تحميل البيئة لداخمية عمى 
 تحديث النظـ حسب الحتياجات.

6.45 64.47 2.19* 0.016 6 

7.  
يؤثر تحميل البيئة الداخمية عمى 

 7 0.016 *2.18 64.40 6.44 .تطبيق النظـ

8.  
تساىـ النظـ في تكفير إجراءات لمحد  

 11 0.154 1.03- 57.50 5.75 .مف الفساد

9.  
تؤثر النظـ عمى التعامل السميـ مع 

 12 0.145 1.06- 57.47 5.75 شكاكؼ المتعامميف.

10.  
تؤثر النظـ عمى تكحيد آليات تكريد 
 8 0.060 1.57 63.55 6.36 .المستمزمات الصيدالنية كالطبية

11.  

تساىـ النظـ في تحقيق الشفافية 
كالنزاىة في التعامالت مع الجيات 

 ذات العالقة.
6.47 64.74 2.04* 0.022 4 

12.  

تساىـ النظـ في تحديد آليات كصكؿ 
لكافة المستكيات اإلدارية الشكاكؼ 

 العميا كفق القكانيف.
5.71 57.07 -1.20 0.118 13 

13.  
تمتـز بتطبيق كل ما كرد في األنظمة 
 الخاصة بتطبيق استراتيجيات العمل.

6.25 62.50 1.04 0.152 9 

14.  
تكضح النظـ أخالقيات المينة 
 كالتعامل مع المؤسسات كالشركات.

6.47 64.74 2.10* 0.020 4 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

 الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

15.  
يتكفر الئحة تكضح آليات التعامل 

 في الظركؼ الطارئة.
4.86 48.55 -4.50* 0.000 15 

  0.086 1.38 62.21 6.22 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤ 0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستكػ  داللة* 

 ( يمكف استخالص ما يمي:5.9مف جدكؿ )

يتكفر نظاـ إدارؼ متبع في اإلدارة العامة لمصيدلة" لمفقرة األكلى "المتكسط الحسابي  -
%، قيمة االختبار 74.08( أؼ أف الكزف النسبي 10)الدرجة الكمية مف  7.41يساكؼ 
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة  0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  6.97

 كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

يتكفر الئحة تكضح آليات التعامل في الظركؼ لمفقرة الخامسة عشر "بي المتكسط الحسا -
, كأف 4.50-%، قيمة االختبار48.55أؼ أف الكزف النسبي  4.86الطارئة" يساكؼ 
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة منخفضة  0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية 

 مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

، كأف الكزف النسبي يساكؼ 6.22يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكؼ بشكل عاـ  -
لذلؾ  0.086تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية , كأف 1.38%، قيمة االختبار62.21

مما يدؿ عمى أف  ،0.05"النظـ" غير داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة  يعتبر مجاؿ
متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ ال يختمف جكىريًا عف درجة المكافقة المتكسطة 
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا 

 المجاؿ. 

 كتعزك الباحثة تطبيق بعد النظـ بدرجة متكسطة باعتبارىا أحد أبعاد تحميل البيئة الداخمية
باستخداـ نمكذج ماكينزؼ، إلى أف اإلدارة العامة لمصيدلة يكجد  لدييا نظاـ ادارؼ كاضح المعالـ 
فيي مؤسسة قائمة مككمة ليا العديد مف المياـ فال بد أف يككف نظاـ ادارؼ كاضح المعالـ, 
ككذلؾ الظركؼ غير المستقرة في قطاع غزة , قد تدفع لكجكد استثناءات عف النظاـ االدارؼ 

مما يدفع البعض إلى االعتقاد بكجكد ثغرات في النظاـ ك شككؾ   في حاالت الطكارغ  المتبع
حكؿ شفافيتو ك نزاىتو ك قدرتو عمى مكاجية الشكاكؼ, ك الصمكد في مكاجية األزمات, كذلؾ 
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فإف تأثر النظـ في حالة الطكارغ أمر طبيعي اذ تعتبر الحاالت الطارئة كضع استثنائي ال 
 (. 2018, بك قمر( ك )أ2018,ألمكر الطبيعية كىذا يكافق كل مف )البرشتسرؼ فية ا

كمف بيف فقرات ىذا المجاؿ كاف كجكد الية متبعة لمتعامل مع الحاالت الطارئة فكانت النتيجة 
ىك عدـ كجكد اطار أك الية كاضحة تتبع في الحاالت الطارئة ك ىذه النتيجة مكافقة لدراسة )أبك 

 (.  2018,شرخ 

كيتضح أف ما سبق يشير إلى تطبيق اإلدارة العميا كمتخذؼ القرارات لبعد النظـ كلكف  
بدرجة غير مرتفعة عند تحميل البيئة الداخمية كفقًا لنمكذج ماكينزؼ، كاتفقت ىذه النتائج مع 

 (.2018دراسة )داككد، 

 "المياراتتحميل فقرات مجال " 1.1.1
درجة لمعرفة  tكقيمة اختبار  النسبي كالترتيبالمتكسط الحسابي كالكزف تـ استخداـ 

 (.5.10النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة
لكل فقرة من فقرات مجال  t: المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار(1.11جدول )

 "الميارات"

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

 الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

1.  
تتناسب ميارات كخبرات العامميف 
 .مع متطمبات الكصف الكظيفي

6.63 66.32 2.90* 0.002 4 

2.  
تتاح برامج التدريب كالتطكير 

 .الميني لجميع العامميف
6.37 63.68 1.61 0.056 6 

3.  

تتالءـ البرامج كالدكرات التدريبية 
مع متطمبات تحسيف األداء 

 .الكظيفي
6.29 62.89 1.39 0.084 7 

4.  
تمتمؾ ميارة العمل تحت الضغط 
 في الظركؼ غير االعتيادية.

7.12 71.18 5.77* 0.000 2 

5.  

تؤثر ميارتؾ الحياتية المكتسبة 
عمى إدارة األزمات كالظركؼ 

 الصحية الطارئة.
7.36 73.55 8.21* 0.000 1 



99 
 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

 الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

6.  

تكتسب ميارات تعمل عمى 
تحسيف فرص اتخاذ القرارات في  

 كالككارث.األزمات 
7.07 70.66 6.20* 0.000 3 

7.  

العامة لمصيدلة في  اإلدارةتساىـ 
تسمسل عممية انتقاؿ الخبرات 

 كالميارات بيف العامميف.
5.57 55.73 -1.91* 0.030 9 

8.  

يتـ تقييـ فعالية الميارات 
المكتسبة مف البرامج كالدكرات 

 التدريبية
5.47 54.74 -2.49* 0.008 10 

9.  

في تنمية كتطكير تتكفر الجدية 
ميارات العمل مف خالؿ تعدد 

 األساليب التنمكية.
6.20 61.97 1.02 0.155 8 

10.  
يؤثر تحميل البيئة الداخمية عمى 
 تحديد الميارات المراد تطكيرىا.

6.42 64.21 2.05* 0.022 5 

  0.002 *2.91 64.48 6.45 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤ 0.05 عند مستكػ  داللةالمتكسط الحسابي داؿ إحصائيًا * 

 ( يمكف استخالص ما يمي:5.10مف جدكؿ )

تؤثر ميارتؾ الحياتية المكتسبة عمى إدارة األزمات لمفقرة الخامسة "المتكسط الحسابي  -
( أؼ أف الكزف النسبي 10)الدرجة الكمية مف  7.36كالظركؼ الصحية الطارئة" يساكؼ 

كىذا  0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف   8.21%، قيمة االختبار73.55
 يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

يتـ تقييـ فعالية الميارات المكتسبة مف البرامج كالدكرات لمفقرة الثامنة "المتكسط الحسابي  -
, كأف 2.49-تبار%، قيمة االخ54.74أؼ أف الكزف النسبي  5.47التدريبية" يساكؼ 
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة منخفضة  0.008تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية 

 مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
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، كأف الكزف النسبي يساكؼ 6.45بشكل عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكؼ  -
لذلؾ  0.002تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية , كأف 2.91%، قيمة االختبار64.48

مما يدؿ عمى أف ، α ≤ 0.05يعتبر مجاؿ" الميارات " داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة 
متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمف جكىريًا عف درجة المكافقة المتكسطة كىذا 

 يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 

الباحثة تطبيق بعد الميارات بدرجة متكسطة باعتبارىا أحد أبعاد تحميل البيئة كتعزك 
الداخمية باستخداـ نمكذج ماكينزؼ، إلى أف اإلدارة العامة لمصيدلة  أنو عندما يتـ اختيار برامج  
كدكرات تدريبية لتطكير ميارات العامميف فييا ال يتـ تصميـ برامج مخصصة تستيدؼ طبيعة 

مكبة ك انما يتـ انتقاء برامج ك دكرات تدربيو مف البرامج التي تكفرىا االدارة العامة العمل المط
لمتنمية البشرية باختيار األقرب لمجاؿ العمل في اإلدارة العامة لمصيدلة ك ليس األنسب, كذلؾ 
 بعد انتياء تمؾ الدكرات التدريبة ال يتـ تفعيل الميارات المكتسبة مف تمؾ الدكرات في العمل
الجماعي لإلدارة العامة لمصيدلة ك انما تبقى كميارة فردية ك بالتالي ال يمكف قياس تأثيرىا ك 
فائدتيا لمعمل في االدارة العامة لمصيدلة, كذلؾ معظـ البرامج التدريبية تستيدؼ فئة رؤساء 

مبية مما االقساـ ك مدراء الدكائر بعددىـ المحدكد ك تغفل عف باقي العامميف الذيف يشكمكف االغ
 (.2018,بك قمر( ك )أ2018,يحد مف تطكير الميارات لدييـ. كىذا ما كافق رأؼ )البرش

في أف لدػ العامميف  (2017كذلؾ كانت نتائج ىذه المجاؿ متكافقة مع دراسة )أيكب, 
عمل تحت الضغع ك في األزمات, ك يرجع ذلؾ الى الخبرة العممية التي يتمتع ميارات تؤىميـ لم

دراكة ألىمية ىذه الميارات في فعالية الخدمة الصحيةبيا  , كلكنيا الكادر الصحي في االدارة كا 
 تحتاج إلى تطكير كالمزيد مف االىتماـ لصقميا.

، عمى تحديد الميارات المراد تطكيرىايؤثر بدرجة متكسطة تحميل البيئة الداخمية كذلؾ  
كمتخذؼ القرارات لبعد الميارات كلكف بدرجة كيتضح أف ما سبق يشير إلى تطبيق اإلدارة العميا 

غير مرتفعة عند تحميل البيئة الداخمية كفقًا لنمكذج ماكينزؼ، كاتفقت ىذه النتائج مع دراسة 
 (.2018)داككد، 

 "أسموب اإلدارةتحميل فقرات مجال ".  1.1.1
درجة لمعرفة  tكقيمة اختبار  المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالترتيبتـ استخداـ 

 (.5.11النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة
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أسموب لكل فقرة من فقرات مجال " t: المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار(1.11جدول )
 "اإلدارة

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

 الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

1.  

المتبعة تساىـ األساليب اإلدارية 
في تقييـ منيجية إدارة القطاع 

 الدكائي.
6.36 63.55 1.80* 0.038 2 

2.  
يؤثر التخطيط التطكيرؼ عمى 

 .تحسيف االبتكار ألساليب اإلدارة
6.46 64.61 2.47* 0.008 1 

3.  

يساعد أسمكب اإلدارة في ارتقاء 
العامميف في المستكيات اإلدارية 

 المختمفة.
5.97 59.74 -0.13 0.448 9 

4.  
تساىـ األساليب اإلدارية في تحرؼ  

 .مكاطف الخمل اإلدارؼ كالتنظيمي
6.05 60.53 0.27 0.393 7 

5.  
تساىـ األساليب اإلدارية عمى 

 تحديد المخاطر المتكقعة.
6.14 61.45 0.76 0.224 6 

6.  
يساىـ أسمكب اإلدارة في معالجة 

 المخاطر كالتحكـ بيا.
5.88 58.82 -0.58 0.281 10 

7.  
المدراء أسمكب العمل يتبنى 
 الجماعي.

6.29 62.89 1.41 0.081 3 

8.  
ينتيج العاممكف أسمكب الثقة 

 المتبادلة.
6.01 60.13 0.06 0.477 8 

9.  

تساىـ أساليب اإلدارة في تحكيل 
األخطاء لفرص تطكيرية ألداء 

 .العامميف
4.75 47.50 -5.60* 0.000 12 

10.  
تستثنى أساليب اإلدارة التقميدية في 

 الطكارغ.حالة 
6.28 62.76 1.22 0.113 4 

11.  
يؤثر تنكع األساليب اإلدارية عمى 

 اإلدارة الرشيدة لمكقت.
6.16 61.58 0.69 0.247 5 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

 الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

12.  
يتكاجد مؤشرات قياس كاضحة 

 لألساليب اإلدارية المتبعة.
4.89 48.95 -4.92* 0.000 11 

  0.353 0.38- 59.38 5.94 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤ 0.05 الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستكػ  داللةالمتكسط * 

 ( يمكف استخالص ما يمي:5.11مف جدكؿ )

يؤثر التخطيط التطكيرؼ عمى تحسيف االبتكار ألساليب لمفقرة الثانية "المتكسط الحسابي  -
%، قيمة 64.61( أؼ أف الكزف النسبي 10)الدرجة الكمية مف  6.46اإلدارة" يساكؼ 

كىذا يعني أف ىناؾ  0.008تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  2.47االختبار 
 مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

تساىـ أساليب اإلدارة في تحكيل األخطاء لفرص لمفقرة التاسعة "المتكسط الحسابي  -
قيمة %، 47.50أؼ أف الكزف النسبي  4.75يساكؼ  تطكيرية ألداء العامميف"

كىذا يعني أف ىناؾ  0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية , كأف 5.60-االختبار
 مكافقة بدرجة منخفضة مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

، كأف الكزف النسبي يساكؼ 5.94بشكل عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكؼ  -
لذلؾ  0.353تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية , كأف 0.38-%، قيمة االختبار59.38

مما يدؿ عمى أف ، 0.05يعتبر مجاؿ "اإلدارة" غير داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة 
متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ ال يختمف جكىريًا عف درجة المكافقة المتكسطة 

قرات ىذا كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبل أفراد العينة عمى ف
 المجاؿ. 

كتعزك الباحثة تطبيق بعد أسمكب اإلدارة بدرجة متكسطة باعتبارىا أحد أبعاد تحميل البيئة 
الداخمية باستخداـ نمكذج ماكينزؼ، إلى أف اإلدارة العامة لمصيدلة  تتألف مف عدة دكائر مختمفة 

ثل لإلدارة, مما أدػ الى لكل منيا مدير بدكرة يتبع أسمكب ادارؼ كفقا لرؤيتو في االسمكب األم
عدـ اجماع العامميف عمى ثقتيـ باألسمكب االدارؼ المتبع عمى تحقيق االىداؼ العامة لإلدارة 
العامة لمصيدلة ك القدرة عمى مكاجية االزمات, كما أف الختيار أسمكب ادارؼ فعاؿ ال بد مف 

 (.2018,تحميل البيئة الداخمية . كفقا لل )البرش
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( في أنة ال يتـ مشاركة العامميف في عممية 2017,تائج مع )دراسة مسمـ النكذلؾ اتفقت ىذه 
 ك كجكد ثقة متبادلة بيف العامميف ك المرؤسيف.ك العدالة ك المساكاة بيف العامميف, اتخاذ القرار, 

في تحكيل األخطاء لفرص التي تعمل بيا تساىـ أساليب اإلدارة بدكائرىا المختمفة ال  
، كال تساىـ يتكاجد مؤشرات قياس كاضحة لألساليب اإلدارية المتبعة, كال العامميفتطكيرية ألداء 

، كيتضح أف ما سبق يشير إلى تطبيق اإلدارة اإلدارة في معالجة المخاطر كالتحكـ بيا أساليب
العميا كمتخذؼ القرارات لبعد أسمكب اإلدارة كلكف بدرجة غير مرتفعة عند تحميل البيئة الداخمية 

(. كاختمفت ىذة النتائج مع 2018لنمكذج ماكينزؼ، كاتفقت ىذه النتائج مع دراسة )داككد،  كفقاً 
 (.2009,دراسة )العجمكني

 "العاممينتحميل فقرات مجال " 1.1.1

درجة لمعرفة  tكقيمة اختبار  المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالترتيبتـ استخداـ 
 (.5.12النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة
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لكل فقرة من فقرات مجال  t: المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار(1.11جدول )
 "العاممين"

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

 الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

1.  
تتكفر المكارد البشرية التي تمبي 

 .احتياجات الييكل التنظيمي
7.29 72.89 5.95* 0.000 1 

2.  
مستكػ معرفتكـ بحقكقكـ 

 ككاجباتكـ كعامميف.
7.01 70.13 4.39* 0.000 2 

3.  
يساىـ الكصف الكظيفي بشرح 

 كافة مياـ العامميف.
6.55 65.53 2.41* 0.009 3 

4.  
يتأىل العاممكف لمعمل بأقل مكارد 

 خالؿ األزمات كالككارث.
6.50 65.00 2.26* 0.013 4 

5.  

مستكػ مشاركتكـ في صناعة 
العامة  باإلدارةالقرارات الخاصة 
 .لمصيدلة

3.76 37.63 -7.57* 0.000 8 

6.  
تشعر  بالمساكاة في الترقيات بناء 

 عمى القكانيف كالكفاءة.
4.41 44.08 -5.72* 0.000 6 

7.  
يتكفر منظكمة حكافز كجكائز 

 .تقديرية لممكظف المتميز
2.67 26.71 -13.65* 0.000 9 

8.  
تتـ عمميات التقييـ دكريًا كبطريقة 

 عادلة.
5.82 58.16 -0.69 0.246 5 

9.  
تتكفر آليات لمتعامل مع أفكار 
 .العامميف لتحسيف األداء الكظيفي

3.80 38.03 -8.04* 0.000 7 

  0.000 *3.80- 53.13 5.31 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤ 0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستكػ  داللة* 
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 ( يمكف استخالص ما يمي:5.12مف جدكؿ )

تتكفر المكارد البشرية التي تمبي احتياجات الييكل لمفقرة األكلى "المتكسط الحسابي  -
%، قيمة 72.89( أؼ أف الكزف النسبي 10)الدرجة الكمية مف  7.29التنظيمي" يساكؼ 

كىذا يعني أف ىناؾ  0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  5.95االختبار 
 مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

يتكفر منظكمة حكافز كجكائز تقديرية لممكظف لمفقرة السابعة "المتكسط الحسابي  -
, كأف 13.65-%، قيمة االختبار26.71أؼ أف الكزف النسبي  2.67المتميز" يساكؼ 
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة منخفضة  0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية 

 مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

، كأف الكزف النسبي يساكؼ 5.31بشكل عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكؼ  -
لذلؾ  0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية , كأف 3.80-%، قيمة االختبار53.13

مما يدؿ عمى أف ، 0.05إحصائيًا عند مستكػ داللة  داؿ يعتبر مجاؿ "العامميف" 
متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمف جكىريًا عف درجة المكافقة المتكسطة كىذا 

 يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة منخفضة مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 

ميل البيئة الداخمية باستخداـ كتعزك الباحثة تطبيق بعد العامميف باعتبارىا أحد أبعاد تح
، إلى أف عدـ كجكد حكافز مالية لمعامميف المتميزيف الى كجكد بدرجة منخفضة نمكذج ماكينزؼ 

أزمة مالية تعاني منيا كزارة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة , كما أف شعكر العامميف بعدـ 
ك اإلنقساـ الكاقع ما بيف الرضا مف مسألة الترقيات ك العالكات تعكد إلى الكضع السياسي 

شطرؼ الكطف, أما عدـ الرضا عف عممية التقييـ كأنيا ال تككف نزيية ترجع لمكضع السياسي 
الراىف حيث أف مكظفي االدارة العامة لمصيدلة التابعيف لراـ المة ال يتـ تقييميـ أك اعطاءىـ ما 

ئيـ عف عممية اتخاذ القرارات يستحقكف مف العالكات أك الترقيات , كذلؾ شعكر العامميف بإقصا
ترجع إلى أف معظـ األكقات يتـ العمل ضمف حالة طكارغ, ك نرػ في نتائج ىذا المجاؿ أف 
الكفاءة ك الميارة لدييـ عالية , كذلؾ قدرتيـ عمى العمل تحت الضغع جيدة اال أنيـ ال يجدكف 

االدارؼ المتبع ك حرصة  مف يستمع أك يأخذ بأفكارىـ عمى محمل الجد فذلؾ يرجع إلى االسمكب
اء كل مف )أيكب أر عمى اقتصار القرارات االدارية عمى فئة المدراء . ك ىذا ما تكافق مع 

 (.2018 ,( ك)البرش2017,
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كيتضح أف ما سبق يشير إلى تطبيق اإلدارة العميا كمتخذؼ القرارات لبعد العامميف كلكف 
لنمكذج ماكينزؼ، كاختمفت ىذه النتائج مع دراسة بدرجة منخفضة عند تحميل البيئة الداخمية كفقًا 

ككذلؾ اختمفت ىذه  ,( التي أشارت إلى تطبيق بعد العامميف بدرجة متكسطة2018)داككد، 
كلكف ىذه النتائج اتفقت مع دراسة  ,(2016النتائج مع دراسة )الشكبكي, امكنة, بداح 

 .(2015)عدكاف

 "القيمتحميل فقرات مجال "  

درجة لمعرفة  tكقيمة اختبار  المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالترتيبتـ استخداـ 
 (.5.13النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة
 "القيملكل فقرة من فقرات مجال " t: المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار(1.11جدول )

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

1.  
تتكفر مبادغ تكجييية لكافة 
 .األعماؿ الخاصة باإلدارة

5.96 59.61 -0.17 0.432 9 

2.  
تتضح لديؾ المبادغ التكجييية 
 كلديؾ القدرة لمسير عمييـ.

5.75 57.50 -1.25 0.108 11 

3.  
تتكفر قيـ مشاركة العامميف أثناء 

 .األزمات
6.17 61.71 0.81 0.211 7 

4.  
يتكفر قيـ تعاكف العامميف اثناء 

 تأدية كاجبيـ.
6.29 62.89 1.36 0.089 5 

 4 0.061 1.57 63.68 6.37 .تيتـ األنظمة بأخالقيات العامميف  .5

6.  
تتكاجد قيـ القيادة لدػ رؤساء 

 األقساـ كالمدراء.
6.09 60.92 0.42 0.336 8 

7.  
يتشارؾ العامميف في صناعة 
 أىداؼ المؤسسة االستراتيجية.

3.95 39.47 -7.32* 0.000 13 

8.  
يمتـز العاممكف باإلجراءات 

 كالسياسات المحددة.
6.25 62.50 1.12 0.132 6 

تستطيع التغمب عمى عكائق   .9
تطبيق مبادغ المؤسسة 

5.66 56.58 -1.68* 0.049 12 
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

 التكجييية.

10.  
يؤخذ باالعتبار المبادغ كالقيـ 
التكجييية عند كضع الخطط 

 االستراتيجية.كاألىداؼ 
6.50 65.00 2.36* 0.010 2 

11.  
تؤثر المبادغ كالقيـ التكجييية 

 .عمى صناعة القرار
6.49 64.87 2.18* 0.016 3 

 10 0.369 0.34- 59.21 5.92 .تتكفر قيـ الكالء لدػ العامميف  .12

13.  
تؤثر قيـ االنتماء عمى جكدة 

 العمل.
7.01 70.13 3.90* 0.000 1 

  0.429 0.18 60.31 6.03 معاا جميع فقرات المجال  

 .α ≤ 0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستكػ  داللة* 

 ( يمكف استخالص ما يمي:5.13مف جدكؿ )

تؤثر قيـ االنتماء عمى جكدة العمل" يساكؼ لمفقرة الثالثة عشر "المتكسط الحسابي  -
 3.90%، قيمة االختبار 70.13( أؼ أف الكزف النسبي 10)الدرجة الكمية مف  7.01
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة  0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 

 مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

يتشارؾ العامميف في صناعة أىداؼ المؤسسة لمفقرة السابعة "المتكسط الحسابي  -
, 7.32-%، قيمة االختبار39.47أؼ أف الكزف النسبي   3.95االستراتيجية" يساكؼ 

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة  0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 
 منخفضة مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

، كأف الكزف النسبي يساكؼ 6.03بشكل عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكؼ  -
لذلؾ  0.429تساكؼ  (Sig).االحتمالية  القيمة, كأف 0.18%، قيمة االختبار60.31

مما يدؿ عمى أف ، 0.05يعتبر مجاؿ "القيـ" غير داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة 
متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ ال يختمف جكىريًا عف درجة المكافقة المتكسطة 
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 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا
 المجاؿ. 

كتعزك الباحثة تطبيق بعد القيـ بدرجة متكسطة باعتبارىا أحد أبعاد تحميل البيئة الداخمية  -
باستخداـ نمكذج ماكينزؼ، إلى أف نسبة الكالء لمعامميف منخفضة ترجع الى الكضع 

نتظاـ في اإلاالقتصادؼ السيء الناتج عف الحصار المفركض عمى القطاع, ك عدـ 
العاممكف بشكل عاـ, كما أف  وكذلؾ عدـ كجكد أماف كظيفي يشعر ب تمقييـ لمركاتب ,

عدـ إشراؾ العامميف في كضع الخطط االستراتيجية لممؤسسة ترجع الى اقتصار ىذة 
 (.2018,الميمة عمى المستكيات االدارية العميا, ك ىذا ما تكافق مع )البرش 

القرارات لبعد القيـ كلكف  كيتضح أف ما سبق يشير إلى تطبيق اإلدارة العميا كمتخذؼ -
بدرجة غير مرتفعة عند تحميل البيئة الداخمية كفقًا لنمكذج ماكينزؼ، كاختمفت ىذه 

( التي أشارت إلى تطبيق بعد القيـ بدرجة مرتفعة 2018النتائج مع دراسة )داككد، 
ككذلؾ اختمفت ىذه النتائج مع  ,(2014ككذلؾ اختمفت ىذه النتائج مع دراسة )جحجكح 

(. ككذلؾ اختمفت النتائج مع دراسة )الحنطية 2016اسة )الشكبكي, امكنة, بداح در 
(, حيث تكصمت 2010,كلكف ىذه النتائج اتفقت مع نتائج دراسة )أبك عزيز (.2003,

ادارة  ةدراسة أبك عزيز أف عدـ كجكد كالء تنظيمي لدػ العامميف كاف سبب كاؼ ال عاق
 االزمات.

 " البيئة الداخمية"تحميل تحميل جميع فقرات  -

درجة لمعرفة  tكقيمة اختبار  المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالترتيبتـ استخداـ 
 (.3113النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة

 لجميع فقرات t: المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار(41.5جدول )

 "تحميل البيئة الداخمية"

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

 الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

 5 0.378 0.31- 59.44 5.94 .االستراتيجية

 3 0.112 1.22 62.02 6.20 .الييكمية

 2 0.086 1.38 62.21 6.22 .النظـ

 1 0.002 *2.91 64.48 6.45 .الميارات
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 المجال
المتوسط 
 الحسابي

 الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

 6 0.353 0.38- 59.38 5.94 .أسمكب اإلدارة

 53.13 5.31 .العامميف
-

3.80* 
0.000 7 

 4 0.429 0.18 60.31 6.03 .القيـ

تحميل "جميع فقرات 
 "البيئة الداخمية

6.04 60.35 0.23 0.410  

 .α ≤ 0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة* 

يساكؼ  تحميل البيئة الداخميةالمتكسط الحسابي لجميع فقرات ( أف 5.14مف جدكؿ )يتبيف 
القيمة , كأف 0.23% قيمة االختبار60.35( أؼ أف الكزف النسبي 10)الدرجة الكمية مف  6.04

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرات ال  0.410تساكؼ  (Sig).االحتمالية 
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف  يختمف جكىريًا عف درجة المكافقة المتكسطة،

 . بشكل عاـ تحميل البيئة الداخميةالعينة عمى فقرات  قبل أفراد

كتعزك الباحثة تطبيق أبعاد تحميل البيئة الداخمية كفقًا الستخداـ نمكذج ماكينزؼ بدرجة 
متكسطة، إلى أف اإلدارة العامة لمصيدلة ال تطبق بدرجة مرتفعة أبعاد )العامميف، أسمكب اإلدارة، 

 (.2018 ,البرش( ك مع )2018ه النتائج مع دراسة )داككد، االستراتيجية، القيـ(، كاتفقت ىذ

 تحميل فقرات مجال "إدارة مخزون الطوارئ"  1.1
درجة لمعرفة  tكقيمة اختبار  المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالترتيبتـ استخداـ 

 (.5.15النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة
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لكل فقرة من فقرات مجال "إدارة  tالنسبي والترتيب وقيمة اختبار: المتوسط الحسابي والوزن (1.11جدول )
 "مخزون الطوارئ 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

 الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

1.  
يتكاجد فيـ لمصطمح مخزكف 

 .ؾيالطكارغ لد
6.87 68.68 3.67* 0.000 2 

2.  
تتكفر استراتيجية  معتمدة لعمل 

 .لمطكارغ الصحيةمخزكف 
6.33 63.29 1.54 0.063 4 

3.  

تتشارؾ اإلدارة العامة مع  
مزكدؼ الخدمات الصحية 
)المستشفيات كالمراكز الصحية 
الحككمية( في آلية إدارة مخزكف 

 .الطكارغ 

6.91 69.08 5.02* 0.000 1 

4.  
تتكفر مكازنة مالية خاصة  إلدارة 

 .مخزكف الطكارغ 
4.39 43.95 -6.59* 0.000 14 

5.  

 بإدارةتتكفر المكجستيات الخاصة 
مخزكف الطكارغ مثل )المسافات 
التخزينية في المستشفيات 

 .كالمراكز الصحية(

5.29 52.89 -3.62* 0.000 13 

6.  
مخزكف  إلدارةتتكفر القكػ العاممة 

 األزمات.الطكارغ في 
5.59 55.92 -1.87* 0.033 12 

7.  
كالسالمة  األمفتتكفر متطمبات 

  .الالزمة  لحفع مخزكف الطكارغ 
5.62 56.18 -1.79* 0.038 11 

8.  
تمبي القكانيف الظركؼ االستثنائية 

 .الستخداـ مخزكف الطكارغ 
6.24 62.37 1.23 0.110 5 

9.  
تتنكع مشاركة الدكائر في إدارة 

  .مخزكف الطكارغ 
5.69 56.93 -1.41 0.082 10 

10.  

تتعاكف اإلدارة العامة لمصيدلة 
كالمؤسسات غير الحككمية 
كمنظمة الصحة العالمية كغيرىا 

6.14 61.45 0.69 0.246 6 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

 الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

مف المنظمات في آلية إدارة 
 .مخزكف الطكارغ 

11.  
يمبي الييكل التنظيمي متطمبات 

 .إدارة مخزكف  الطكارغ 
5.97 59.74 -0.13 0.448 7 

12.  
يتـ تقييـ إدارة مخزكف الطكارغ 

  .السابقة األزماتفي 
5.93 59.34 -0.32 0.374 8 

13.  

تمت االستفادة  مف تقييـ إدارة 
مخزكف الطكارغ في األزمات 

 .كالككارث السابقة
5.70 56.97 -1.34 0.093 9 

14.  

تؤخذ باالعتبار المخاطر 
كاألزمات المتكقعة عند تجييز 

 .مخزكف الطكارغ 
6.70 66.97 3.05* 0.002 3 

  0.394 0.27- 59.58 5.96 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤ 0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة* 

 ( يمكف استخالص ما يمي:5.15مف جدكؿ )

تتشارؾ اإلدارة العامة مع مزكدؼ الخدمات الصحية لمفقرة الثالثة "المتكسط الحسابي  -
 6.91)المستشفيات كالمراكز الصحية الحككمية( في آلية إدارة مخزكف الطكارغ" يساكؼ 

كأف  5.02%، قيمة االختبار 69.08( أؼ أف الكزف النسبي 10)الدرجة الكمية مف 
ة بدرجة كبيرة مف كىذا يعني أف ىناؾ مكافق 0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية 

 قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

تتكفر مكازنة مالية خاصة إلدارة مخزكف الطكارغ" لمفقرة الرابعة "المتكسط الحسابي  -
القيمة , كأف 6.59-%، قيمة االختبار43.95أؼ أف الكزف النسبي  4.39يساكؼ 

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة منخفضة مف قبل  0.000تساكؼ  (Sig).االحتمالية 
 أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

، كأف الكزف النسبي يساكؼ 5.96بشكل عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكؼ 
لذلؾ يعتبر  0.394تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية , كأف 0.27-%، قيمة االختبار59.58
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مما يدؿ عمى أف ، 0.05" غير داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة "إدارة مخزكف الطكارغ  مجاؿ
عف درجة المكافقة المتكسطة كىذا يعني  متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ ال يختمف جكىرياً 

 أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ

دكائر اإلدارة العامة لمصيدلة بدرجة كتعزك الباحثة تطبيق إدارة مخزكف الطكارغ في 
متكسطة، كذلؾ يعكد الى عدـ كجكد مكازنة مالية كافية في كزارة الصحة معتمدة  ك مخصصة 

ادارتو , حيث أف القطاع الصحي يعاني منذ سنكات  ىلعمل مخزكف لمطكارغ ك االشراؼ عم
جاىدة لتكفير   بسبب الحصار ك الظركؼ السياسية ك أف كزارة الصحة الفمسطينية تسعى
ني دكف التعاكف ألداحتياجات االدكية بكميات شيرية ك ليس بمقدكرىا تكفير كميات لالستخداـ ا
أنو عند اختيار  يومع المؤسسات الدكلية المتكاجدة في االراضي الفمسطينية, كمف المتعارؼ عم

شفيات أصناؼ لكضعيا في مخزكف الطكارغ البد مف أف يككف قرار مشترؾ ما بيف المست
العاممة في القطاع, ك أف اقتصار ادارة مخزكف الطكارغ عمى بعض الدكائر في االدارة العامة 
لمصيدلة يرجع الى أف دائرتي مستكدعات االدكية المركزية ك دائرة الميمات الطبية  ىما ليما 
 صمة مباشرة  بالتعامل مع المستمزمات الطبية فتعداف اكثر الدكائر صمًة بمكضكع مخزكف 

( فال بد مف كجكد شراكة بيف المنظمات health clusterالطكارغ, كما أنو كفق منظكمة عمل )
الدكلية العاممة في القطاع الصحي ك ما بيف االدارة العامة لمصيدلة في ادارة مخزكف الطكارغ,  
  ك اف عممية التقييـ  لمخزكف الطكارغ  تتـ بشكل دكرؼ ك يتـ العمل عمى التعمـ مف االخطاء
اال انو بكجكد  االزمة المالية ك الصعكبات السياسة  تعكؽ مف عممية التطكير ك ىذا ما تكافق 

 (.2018,بك قمر( ك )أ2018,عمية كل مف )البرش 

كيتضح أف ما سبق يشير إلى تطبيق اإلدارة العميا كمتخذؼ القرارات إلدارة مخزكف 
( التي أشارت إلى 2018دراسة )داككد،  ، كاختمفت ىذه النتائج معمتكسطة الطكارغ يتـ بدرجة 

 تطبيق إدارة األزمات بدرجة مرتفعة.

 فرضيات الدراسة:ختبار ا 5.6
( α ≤1.11) يوجد تأثير ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة :األولىالفرضية الرئيسة 

لتحميل البيئة الداخمية باستخدام نموذج ماكينزي )الستراتيجية, الييكمية, النظم, الميارات, 
مخزون الطوارئ لألدوية في اإلدارة العامة  إدارةاسموب اإلدارة, العاممين, القيم( عمى 

 .(لمصيدلة

 :ذلؾكالجدكؿ التالي يكضح المتعدد الخطي االنحدار  استخداـالختبار ىذه الفرضية تـ 
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 (: تحميل النحدار المتعدد5.16جدول )

معامالت  المتغيرات المستقمة
 النحدار

قيمة 
 Tاختبار 

القيمة الحتمالية 
Sig. 

 0.270 1.111 0.516 المقدار الثابت
 0.227 1.218- 0.138- االستراتيجية.
 0.462 0.740 0.122 .الييكمية
 0.863 0.173- 0.034- .النظـ

 0.000 4.128 0.567 الميارات.
 0.027 2.261 0.358 أسمكب اإلدارة.
 0.122 1.568- 0.158- العامميف.
 0.383 0.877 0.128 القيـ.

ؿ=  0.829 معامل االرتباط =  0.655معامل التحديد الم عدَّ

 0.000القيمة االحتمالية =  F  =21.328قيمة االختبار 

 استنتاج ما يمي:( يمكف 5.16المكضحة في جدكؿ )ف النتائج م

% 65.5، كىذا يعني أف 0.655، كمعامل التحديد الم عدَّؿ= 0.829=  رتباطمعامل اال -
تـ تفسيره مف خالؿ مخزكف الطكارغ لألدكية في اإلدارة العامة لمصيدلة  إدارةمف التغير في 

مخزكف الطكارغ  إدارة في العالقة الخطية كالنسبة المتبقية قد ترجع إلى عكامل أخرػ تؤثر
 . لألدكية في اإلدارة العامة لمصيدلة

مما  0.000القيمة االحتمالية تساكؼ  , كما أف21.328بمغت المحسكبة  Fاالختبار قيمة -
تحميل البيئة  بيف ذات داللة إحصائيةيعني رفض الفرضية الصفرية كالقبكؿ بكجكد عالقة 

اإلدارة,  أسمكبنمكذج ماكينزؼ )االستراتيجية, الييكمية, النظـ, الميارات, الداخمية باستخدام 
دارةالعامميف, القيـ(   . مخزكف الطكارغ لألدكية في اإلدارة العامة لمصيدلة كا 

مخزكف الطكارغ لألدكية في  " يؤثراف في إدارة أسمكب اإلدارة ،المتغيراف "المياراتتبيف أف  -
االستراتيجية, الييكمية, بينما تبيف ضعف تأثير باقي المتغيرات "، اإلدارة العامة لمصيدلة
 ."النظـ, العامميف, القيـ

كتعزك الباحثة كجكد العالقة ذات الداللة اإلحصائية بيف تطبيق أبعاد تحميل البيئة 
دارة مخزكف الطكارغ لألدكية في اإلدارة العامة لمصيدلة،  الداخمية باستخداـ نمكذج ماكينزؼ كا 
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إلى ككف التخطيط الجيد كالسميـ لمبيئة الداخمية كمعرفة نقاط القكة كالضعف تساىـ في إدارة 
 مخزكف الطكارغ بصكرة أكثر كفاءة  كفعالية. 

كتعزك الباحثة كجكد أثر ذك داللة إحصائية لتطبيق بعدؼ الميارات كأسمكب اإلدارة مف 
كينزؼ عمى إدارة مخزكف الطكارغ لألدكية في بيف أبعاد تحميل البيئة الداخمية باستخداـ نمكذج ما

اإلدارة العامة لمصيدلة، لككف ىذاف البعديف مف أىـ األبعاد كخاصة أف الميارات تعتمد عمى 
نكعية كجكدة التدريب المقدـ لممكظفيف ذكؼ العالقة باإلضافة إلى أف أسمكب اإلدارة ال يقل 

تي ينتيجيا مكظفي اإلدارة العامة لمصيدلة في أىمية ككنو يبيف األساليب كالكسائل اإلدارية ال
( التي أثبتت كجكد أثر 2018تحميل البيئة الداخمية، كتختمف ىذه النتيجة مع دراسة )داككد، 

ألبعاد تحميل البيئة الداخمية السبعة كىي )االستراتيجية، الييكمية، النظـ، أسمكب اإلدارة، القيـ، 
 مات.العامميف، الميارات( عمى إدارة األز 

 ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) الثانية:الفرضية الرئيسة 
α حول تحميل البيئة الداخمية لإلدارة العامة ( بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة

لممتغيرات الشخصية  ى ُتعز  لمصيدلة باستخدام نموذج ماكينزي ودوره في إدارة مخزون الطوارئ 
الجنس, فئات العمر, المؤىل العممي, المسمى الوظيفي, سنوات الخبرة, عدد الدورات "

 ."التدريبية في مجال التخطيط واإلدارة
 كيشتق مف ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) .1
حول تحميل البيئة الداخمية لإلدارة العامة لمصيدلة باستخدام تقدير أفراد عينة الدراسة 

 إلى الجنس. ى ُتعز  نموذج ماكينزي ودوره في إدارة مخزون الطوارئ 

لعينتيف مستقمتيف " كالجدكؿ التالي يكضح  -  T" الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار
 ذلؾ.

 الجنس –لعينتين مستقمتين "  -  Tاختبار" نتائج  (:5.17)جدول 

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 أنثى ذكر 

 0.859 0.178 5.91 5.98 .االستراتيجية
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 0.241 1.181 6.02 6.41 .الييكمية

 1.000 0.000 6.22 6.22 .النظـ

 0.911 0.112 6.43 6.47 .الميارات

 0.846 0.196- 5.97 5.90 .أسمكب اإلدارة

 0.436 0.783 5.18 5.47 .العامميف

 0.993 0.008 6.03 6.03 .القيـ

 0.759 0.308 5.99 6.09 .تحميل البيئة الداخمية

 0.759 0.308 5.91 6.01 إدارة مخزون الطوارئ.

 0.751 0.318 5.98 6.08 جميع المجالت معا.

المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 5.17مف النتائج المكضحة في جدكؿ )     
, كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال 0.05لعينتيف مستقمتيف" أكبر مف مستكػ الداللة  -  Tالختبار"

 . الجنستكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزػ إلى 

( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) -
حول تحميل البيئة الداخمية لإلدارة العامة لمصيدلة باستخدام تقدير أفراد عينة الدراسة 

 إلى فئات العمر. ى ُتعز  نموذج ماكينزي ودوره في إدارة مخزون الطوارئ 

 "التبايف األحادؼ" كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ اختبارالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ 
 





 فئات العمر –التباين األحادي " اختبار" نتائج  (:5.18جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

إلى  20
أقل من 

 سنة 30

إلى  30
أقل من 

 سنة 40

إلى  40
أقل من 

 سنة 50

سنة  50
 فأكثر

 0.968 0.085 6.11 5.99 5.92 5.69 .االستراتيجية

 0.722 0.444 6.56 5.96 6.25 6.46 .الييكمية

 0.678 0.508 6.33 5.95 6.32 6.59 .النظـ
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 0.628 0.583 6.63 6.20 6.51 6.90 .الميارات

 0.606 0.617 6.42 5.79 5.87 6.44 .أسمكب اإلدارة

 0.348 1.117 6.21 5.36 5.07 5.59 .العامميف

 0.591 0.641 6.54 5.77 6.04 6.45 .القيـ

 0.783 0.359 6.40 5.88 6.03 6.31 .تحميل البيئة الداخمية

 0.545 0.716 6.63 5.81 5.91 6.12 إدارة مخزون الطوارئ.

 0.744 0.413 6.43 5.87 6.01 6.28 جميع المجالت معا.

المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 5.18مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد  0.05الختبار "التبايف األحادؼ" أكبر مف مستكػ الداللة 

 . فئات العمرفركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزػ إلى 
( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) -

حول تحميل البيئة الداخمية لإلدارة العامة لمصيدلة باستخدام تقدير أفراد عينة الدراسة 
 إلى المؤىل العممي. ى ُتعز  نموذج ماكينزي ودوره في إدارة مخزون الطوارئ 

 "التبايف األحادؼ" كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار
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 المؤىل العممي –التباين األحادي " اختبار" نتائج  (:5.19جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار

لخت
ة ا

قيم
ية  

مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 ماجستير دكتوراه 

دبموم 
 عالي

 دبموم بكالوريوس

 0.057 2.408 4.82 6.01 6.80 6.18 7.93 .االستراتيجية

 0.285 1.282 5.51 6.22 8.08 6.38 7.12 .الييكمية

 0.404 1.018 5.55 6.31 6.80 6.18 7.38 .النظـ

 0.256 1.363 5.73 6.43 7.40 6.80 7.40 .الميارات

 0.953 0.170 5.89 5.95 5.17 5.90 6.58 .أسمكب اإلدارة

 0.461 0.914 5.26 5.11 5.44 5.90 6.39 .العامميف

 0.842 0.351 5.75 6.10 4.85 5.98 6.69 .القيـ

 0.526 0.805 5.49 6.05 6.40 6.18 7.12 .تحميل البيئة الداخمية

 0.680 0.577 5.54 5.96 6.29 6.06 7.04 إدارة مخزون الطوارئ.

 0.519 0.816 5.49 6.04 6.39 6.17 7.11 جميع المجالت معا.

المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 5.19مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد  0.05"التبايف األحادؼ" أكبر مف مستكػ الداللة  الختبار

 . المؤىل العمميفركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزػ إلى 

( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05وجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )ت -
حول تحميل البيئة الداخمية لإلدارة العامة لمصيدلة باستخدام تقدير أفراد عينة الدراسة 

 إلى المسمى الوظيفي. ى ُتعز  نموذج ماكينزي ودوره في إدارة مخزون الطوارئ 

 "التبايف األحادؼ" كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار
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 المسمى الوظيفي –التباين األحادي " اختبار" نتائج  (:5.20جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار

لخت
ة ا

قيم
ية  

مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

مدير 
 عام

مدير 
 دائرة

رئيس 
 قسم

رئيس 
 شعبة

 أخرى 

 0.002 *4.681 5.42 5.90 6.07 7.92 8.40 .االستراتيجية

 0.117 1.916 5.85 6.45 6.26 7.19 8.31 .الييكمية

 0.092 2.084 5.90 6.53 6.19 7.37 8.00 .النظـ

 0.145 1.767 6.40 6.40 6.22 7.42 8.70 .الميارات

 0.174 1.637 5.84 5.87 5.77 6.89 8.50 .أسمكب اإلدارة

 0.028 *2.889 5.04 5.22 5.21 6.98 7.89 .العامميف

 0.252 1.372 5.87 6.30 5.87 6.81 8.62 .القيـ

 0.047 *2.542 5.77 6.13 5.97 7.25 8.34 .تحميل البيئة الداخمية

 0.273 1.314 6.00 5.98 5.65 6.79 7.64 إدارة مخزون الطوارئ.

 0.059 2.384 5.80 6.11 5.93 7.19 8.25 جميع المجالت معا.

 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة  *

 ( يمكف استنتاج ما يمي:3119المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 

أقل مف مستكػ " المقابمة الختبار "التبايف األحادؼ (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
" كتحميل البيئة الداخمية معا كبذلؾ يمكف استنتاج االستراتيجية, العامميفلممجاليف " 0.05الداللة 

متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذيف المجاليف أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
كذلؾ لصالح الذيف مسماىـ الكظيفي  كتحميل البيئة الداخمية معا تعزػ إلى المسمى الكظيفي

 حيث أنو ال تكجد سكػ عينة كاحدة فقط مف ضمف ىذة الدراسة تحمل ىذا المسمى. ,مدير عاـ

 (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا فقد تبيف أف القيمة االحتمالية 
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  0.05أكبر مف مستكػ الداللة 

متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزػ إلى المسمى 
 ظيفي. الك 
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( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) -
حول تحميل البيئة الداخمية لإلدارة العامة لمصيدلة باستخدام تقدير أفراد عينة الدراسة 

 إلى سنوات الخبرة. ى ُتعز  نموذج ماكينزي ودوره في إدارة مخزون الطوارئ 

 " التبايف األحادؼ " كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ استخداـ اختبارالختبار ىذه الفرضية تـ 
 سنوات الخبرة –التباين األحادي" اختبار "نتائج  (:5.21جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
سنوات  5 .(

 فأقل
6-10 

 سنوات

 10أكثر من 
 سنوات

 0.212 1.586 6.22 5.58 5.54 االستراتيجية.

 0.410 0.903 6.39 5.92 6.03 .الييكمية

 0.398 0.933 6.40 5.91 6.18 .النظـ

 0.866 0.145 6.51 6.39 6.26 الميارات.

 0.309 1.193 6.15 5.66 5.58 أسمكب اإلدارة.

 0.505 0.690 5.49 5.10 4.97 العامميف.

 0.668 0.406 6.14 5.80 6.12 القيـ.

 0.398 0.932 6.21 5.77 5.84 .تحميل البيئة الداخمية

 0.623 0.476 6.09 5.81 5.71 إدارة مخزون الطوارئ.

 0.410 0.903 6.20 5.78 5.82 جميع المجالت معا.

المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 3111المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ  0.05أكبر مف مستكػ الداللة " الختبار "التبايف األحادؼ

 . سنكات الخبرةذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزػ إلى 

( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) -
لة باستخدام حول تحميل البيئة الداخمية لإلدارة العامة لمصيدتقدير أفراد عينة الدراسة 

إلى عدد الدورات التدريبية في  ى ُتعز  نموذج ماكينزي ودوره في إدارة مخزون الطوارئ 
 مجال التخطيط واإلدارة.

 " التبايف األحادؼ " كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار
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 التدريبية في مجال التخطيط واإلدارةعدد الدورات  –التباين األحادي " اختبار" نتائج  (:5.22جدول )

 المجال
 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال

لحت
ا (

Si
g

 فأكثر 5 5أقل من  ل يوجد .(

 0.000 *8.914 7.18 6.01 4.94 االستراتيجية.

 0.003 *6.419 7.06 6.32 5.33 .الييكمية

 0.005 *5.748 7.24 6.21 5.57 .النظـ

 0.003 *6.278 7.48 6.42 5.82 الميارات.

 0.008 *5.194 6.82 6.00 5.20 أسمكب اإلدارة.

 0.023 *3.977 6.04 5.43 4.52 العامميف.

 0.028 *3.760 6.79 6.11 5.32 القيـ.

تحميل البيئة 
 .الداخمية

5.26 6.09 6.98 7.055* 0.002 

إدارة مخزون 
 الطوارئ.

5.37 5.91 7.02 6.184* 0.003 

 0.001 *7.354 6.99 6.07 5.27 المجالت معا.جميع 

 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة  *

المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 5.22مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ  0.05الختبار "التبايف األحادؼ" أقل مف مستكػ الداللة 

ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزػ إلى عدد الدكرات التدريبية في 
ذلؾ أف كمما زادت دكرات فأكثر.  5مجاؿ التخطيط كاإلدارة كذلؾ لصالح الذيف حصمكا عمى 

ف فإف مياراتو اإلدارية تزداد ك عدد الدكرات في مجاؿ التخطيط ك اإلدارة  التي تمقاىا المكظ
يصبح عمى دراية أكبر بمفيكـ اإلستراتيجية, الييكمية, النظـ , أسمكب اإلداراة , حقكؽ ككاجبات 

 العامميف. 
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 ل السادســــالفص
 

 لنتائج و التوصياتا
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 الفصل السادس
 النتائج و التوصيات

 المقدمة   6.1
استعراض مجمكعة مف النتائج التي تكصمت إلييا الباحثة مف كاقع في ىذا الفصل سيتـ 

الدراسة الميدانية التي تطبيقيا عمى المكظفيف العامميف في دكائر اإلدارة العامة لمصيدلة، 
باإلضافة إلى العديد مف التكصيات كالمقترحات التي تيدؼ إلى تحسيف تطبيق اإلدارة العاممة 

ة الداخمية كفقًا لنمكذج ماكينزؼ، كتحسيف كفاءة كفعالية إدارة مخزكف لمصيدلة ألبعاد تحميل البيئ
 الطكارغ مف األدكية.

 النتائج   6.2

 النتائج المتعمقة بأبعاد تحميل البيئة الداخمية: 6.2.1

 مجال الستراتيجية: -

 .مفيـك االستراتيجيةب  لدػ العامميف في اإلدارة العامة لمصيدلة فيـ كافي -

باألىداؼ االستراتيجية لكزارة  في اإلدارة العامة لمصيدلة معرفة متكسطةلدػ العامميف  -
 .الصحة الفمسطينية

االستراتيجية لإلدارة  باألىداؼ لدػ العامميف في اإلدارة العاممة لمصيدلة معرفة متكسطة -
 .العامة لمصيدلة

االستراتيجية التي األىداؼ ب لدػ العامميف في اإلدارة العامة لمصيدلة معرفة متكسطة -
 .كضعتيا المؤسسة

 .مع األىداؼ االستراتيجية لإلدارة العامة لمصيدلةغير منسجـ تمامًا  الكصف الكظيفي -

 .استراتيجية كرسالة كاضحة ليا رؤيةاإلدارة العامة لمصيدلة  -

  منخفض. في تقييـ تطبيق األىداؼ االستراتيجية مستكػ مشاركة المكظفيف -

 األىداؼتتكفر خطة بديمة كاتخاذ قرارات جديدة في حاؿ كجكد انحراؼ عف تحقيق ال  -
 .االستراتيجية
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 .عمى سرعة اتخاذ قرارات كفق المتغيرات الطارئةبدرجة متكسطة تساعد الخطة البديمة  -

 متكسط. مستكػ تأثير األزمات عمى تطبيق الخطة االستراتيجية -

 .عمى تحقيق األىداؼ االستراتيجيةتكسطة بدرجة مبالمخاطر  معرفة المكظفيفتؤثر  -

 بدرجة متكسطة. يؤثر تحميل المخاطر الصحية عمى صياغة استراتيجية الصحة -

 بدرجة متكسطة. الربط بيف األىداؼ االستراتيجية كالعمل الطارغ  يستطيع المكظفيف -

 .مناقشة األىداؼ االستراتيجية كالتغيرات المتكقع أف تطرأ عمييا ال يتاح لممكظفيف -

 بدرجة كبيرة. تؤثر األزمات كالككارث عمى اإلدارة االستراتيجية لإلدارة العامة لمصيدلة -

 يطبق بعد االستراتيجية بدرجة متكسطة. -

 مجال الييكمية 
 .تكجد ىيكمية تنظيمية كاضحة المعالـ لإلدارة العامة لمصيدلة -

 بدرجة متكسطة. يمبي الييكل التنظيمي متطمبات تطكير اإلدارة االستراتيجية -

 .بدرجة متكسطة التكصيف الكظيفي عمى تحقيق األىداؼ االستراتيجية تأثير -

 .األزمات كمخزكف الطكارغ الصحية في اإلدارة العامة لمصيدلة بإدارةتكجد جية مختصة ال  -

 بدرجة متكسطة. يتكفر تكصيف كظيفي لمييكل التنظيمي -

 .يتصف الييكل التنظيمي بالمركنةال  -

بدرجة  المعرفة الكافية المرتبطة بترتيب الييكل التنظيمي كالمسميات المنبثقة عنوتتكفر  -
 متكسطة.

 .بدرجة متكسطة يسمح الييكل التنظيمي بسيكلة  تبادؿ المعمكمات في جميع االتجاىات -

في الكزارة بدرجة  يراعي الييكل التنظيمي االتصاؿ الرأسي كاألفقي بيف اإلدارات المختمفة -
 متكسطة.

 ي بدرجة متكسطة.اعد تحميل البيئة الداخمية لممؤسسة عمى تحديث الييكل التنظيميس -

مدػ كفاءة اآلليات المعتمدة في إعداد التقارير كتبادؿ المعمكمات بيف مستكيات الييكل  -
 بدرجة متكسطة. التنظيمي
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  بدرجة متكسطة. داؼ االستراتيجيةىيساىـ الييكل التنظيمي في تحقيق األ -

 بدرجة متكسطة. المسئكليات اإلدارية لكافة الدكائر كاألقساـ المكجكدةمستكػ كضكح  -

 مجال النظم 
 .يتكفر نظاـ إدارؼ متبع في اإلدارة العامة لمصيدلة -

 .تنسجـ النظـ اإلدارية لإلدارة العامة مع أنظمة كزارة الصحة -

كالككارث يتكفر دليل يكضح منيجية التعامل مع المستحضرات الدكائية خالؿ األزمات ال  -
 الصحية.

 بدرجة متكسطة. تؤثر حاالت الطكارغ الصحية عمى تطبيق النظـ المعمكؿ بيا -

 بدرجة متكسطة. تمتع النظـ بالمركنة لتأقمـ مع المتغيرات -

 بدرجة متكسطة. يساىـ تحميل البيئة لداخمية عمى تحديث النظـ حسب الحتياجات -

 جة متكسطة.بدر  يؤثر تحميل البيئة الداخمية عمى تطبيق النظـ -

 بدرجة متكسطة. تساىـ النظـ في تكفير إجراءات لمحد  مف الفساد -

 بدرجة متكسطة. تؤثر النظـ عمى التعامل السميـ مع شكاكؼ المتعامميف -

 بدرجة متكسطة. تؤثر النظـ عمى تكحيد آليات تكريد المستمزمات الصيدالنية كالطبية -

بدرجة  التعامالت مع الجيات ذات العالقةتساىـ النظـ في تحقيق الشفافية كالنزاىة في  -
 متكسطة.

 تساىـ النظـ في تحديد آليات كصكؿ الشكاكؼ لكافة المستكيات اإلدارية العميا كفق القكانيف -
 بدرجة متكسطة.

 بدرجة متكسطة. تمتـز بتطبيق كل ما كرد في األنظمة الخاصة بتطبيق استراتيجيات العمل -

 بدرجة متكسطة. عامل مع المؤسسات كالشركاتتكضح النظـ أخالقيات المينة كالت -

 .يتكفر الئحة تكضح آليات التعامل في الظركؼ الطارئةال  -

 "المياراتمجال "
 ي بدرجة متكسطة.تتناسب ميارات كخبرات العامميف مع متطمبات الكصف الكظيف .1
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 بدرجة متكسطة. تتاح برامج التدريب كالتطكير الميني لجميع العامميف .2

 بدرجة متكسطة. كالدكرات التدريبية مع متطمبات تحسيف األداء الكظيفي تتالءـ البرامج .3

 .كبيرةبدرجة  تمتمؾ ميارة العمل تحت الضغط في الظركؼ غير االعتيادية .4

 .كبيرةبدرجة  تؤثر ميارتؾ الحياتية المكتسبة عمى إدارة األزمات كالظركؼ الصحية الطارئة .5

بدرجة  قرارات في  األزمات كالككارثتكتسب ميارات تعمل عمى تحسيف فرص اتخاذ ال .6
 متكسطة.

 العامة لمصيدلة في تسمسل عممية انتقاؿ الخبرات كالميارات بيف العامميف اإلدارةتساىـ  .7
 بدرجة متكسطة.

 )درجة منخفضة(.يتـ تقييـ فعالية الميارات المكتسبة مف البرامج كالدكرات التدريبيةال  .8

بدرجة  العمل مف خالؿ تعدد األساليب التنمكيةتتكفر الجدية في تنمية كتطكير ميارات  .9
 متكسطة.

 بدرجة متكسطة. يؤثر تحميل البيئة الداخمية عمى تحديد الميارات المراد تطكيرىا .10

 "أسموب اإلدارة"
 بدرجة متكسطة. تساىـ األساليب اإلدارية المتبعة في تقييـ منيجية إدارة القطاع الدكائي .1

 بدرجة متكسطة. االبتكار ألساليب اإلدارة يؤثر التخطيط التطكيرؼ عمى تحسيف .2

 بدرجة متكسطة. يساعد أسمكب اإلدارة في ارتقاء العامميف في المستكيات اإلدارية المختمفة .3

 بدرجة متكسطة. تساىـ األساليب اإلدارية في تحرؼ  مكاطف الخمل اإلدارؼ كالتنظيمي .4

 ة متكسطة.بدرج تساىـ األساليب اإلدارية عمى تحديد المخاطر المتكقعة .5

 بدرجة متكسطة. يساىـ أسمكب اإلدارة في معالجة المخاطر كالتحكـ بيا .6

 بدرجة متكسطة. يتبنى المدراء أسمكب العمل الجماعي .7

 بدرجة متكسطة. ينتيج العاممكف أسمكب الثقة المتبادلة .8

 .تساىـ أساليب اإلدارة في تحكيل األخطاء لفرص تطكيرية ألداء العامميفال  .9

 بدرجة متكسطة. اإلدارة التقميدية في حالة الطكارغ  تستثنى أساليب .10
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 بدرجة متكسطة. يؤثر تنكع األساليب اإلدارية عمى اإلدارة الرشيدة لمكقت .11

 .يتكاجد مؤشرات قياس كاضحة لألساليب اإلدارية المتبعةال  .11

 "العاممينمجال "

 .كبيرة بدرجة تتكفر المكارد البشرية التي تمبي احتياجات الييكل التنظيمي .1

 .كبيرةبدرجة  كعامميف المعرفة بالحقكؽ ك الكاجبات مستكػ  .2

 بدرجة متكسطة. يساىـ الكصف الكظيفي بشرح كافة مياـ العامميف .3

 بدرجة متكسطة. يتأىل العاممكف لمعمل بأقل مكارد خالؿ األزمات كالككارث .4

 بدرجة العامة لمصيدلة باإلدارةفي صناعة القرارات الخاصة  المشاركةمستكػ ضعف  .5
 .منخفضة

 .(درجة منخفضة) شعر  بالمساكاة في الترقيات بناء عمى القكانيف كالكفاءةال ت .6

 .(درجة منخفضة) يتكفر منظكمة حكافز كجكائز تقديرية لممكظف المتميزال  .7

 بدرجة متكسطة. تتـ عمميات التقييـ دكريًا كبطريقة عادلة .8

 )درجة منخفضة(.األداء الكظيفيتتكفر آليات لمتعامل مع أفكار العامميف لتحسيف ال  .9

 "القيممجال "

 بدرجة متكسطة. تتكفر مبادغ تكجييية لكافة األعماؿ الخاصة باإلدارة .1

 بدرجة متكسطة. تتضح لديؾ المبادغ التكجييية كلديؾ القدرة لمسير عمييـ .2

 بدرجة متكسطة. تتكفر قيـ مشاركة العامميف أثناء األزمات .3

 بدرجة متكسطة. اثناء تأدية كاجبيـيتكفر قيـ تعاكف العامميف  .4

 بدرجة متكسطة. تيتـ األنظمة بأخالقيات العامميف .5

 بدرجة متكسطة. تتكاجد قيـ القيادة لدػ رؤساء األقساـ كالمدراء .6

 يتشارؾ العامميف في صناعة أىداؼ المؤسسة االستراتيجية.ال  .7

 بدرجة متكسطة. يمتـز العاممكف باإلجراءات كالسياسات المحددة .8
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 بدرجة متكسطة. طيع التغمب عمى عكائق تطبيق مبادغ المؤسسة التكجيييةتست .9

 يؤخذ باالعتبار المبادغ كالقيـ التكجييية عند كضع الخطط كاألىداؼ االستراتيجية .10
 بدرجة متكسطة.

 بدرجة متكسطة. تؤثر المبادغ كالقيـ التكجييية عمى صناعة القرار .11

 طة.بدرجة متكس تتكفر قيـ الكالء لدػ العامميف .12

 .كبيرة بدرجة تؤثر قيـ االنتماء عمى جكدة العمل .13

 : النتائج المتعمقة بمجال إدارة مخزون الطوارئ:  6.2.2
 بدرجة متكسطة. ؾييتكاجد فيـ لمصطمح مخزكف الطكارغ لد .1

 بدرجة متكسطة. تتكفر استراتيجية معتمدة لعمل مخزكف لمطكارغ الصحية .2

الخدمات الصحية )المستشفيات كالمراكز الصحية تتشارؾ اإلدارة العامة مع  مزكدؼ  .3
 بدرجة متكسطة. الحككمية( في آلية إدارة مخزكف الطكارغ 

 )درجة منخفضة(.تتكفر مكازنة مالية خاصة  إلدارة مخزكف الطكارغ ال  .4

مخزكف الطكارغ مثل )المسافات التخزينية في  بإدارةتتكفر المكجستيات الخاصة ال  .5
 )درجة منخفضة(.المستشفيات كالمراكز الصحية(

 األزمات بدرجة متكسطة.مخزكف الطكارغ في  إلدارةتتكفر القكػ العاممة  .6

 بدرجة متكسطة. كالسالمة الالزمة  لحفع مخزكف الطكارغ  األمفتتكفر متطمبات  .7

 بدرجة متكسطة. ستخداـ مخزكف الطكارغ تمبي القكانيف الظركؼ االستثنائية ال .8

 بدرجة متكسطة. تتنكع مشاركة الدكائر في إدارة مخزكف الطكارغ  .9

تتعاكف اإلدارة العامة لمصيدلة كالمؤسسات غير الحككمية كمنظمة الصحة العالمية  .10
 بدرجة متكسطة. كغيرىا مف المنظمات في آلية إدارة مخزكف الطكارغ 

 بدرجة متكسطة. ت إدارة مخزكف  الطكارغ يمبي الييكل التنظيمي متطمبا .11

 بدرجة متكسطة. السابقة األزماتيتـ تقييـ إدارة مخزكف الطكارغ في  .12
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بدرجة  تمت االستفادة  مف تقييـ إدارة مخزكف الطكارغ في األزمات كالككارث السابقة .13
 متكسطة.

 بدرجة تؤخذ باالعتبار المخاطر كاألزمات المتكقعة عند تجييز مخزكف الطكارغ  .14
 متكسطة.

 : النتائج المتعمقة بفرضيات الدارسة:  6.2.3
نمكذج ماكينزؼ  تحميل البيئة الداخمية باستخداـ بيف ذات داللة إحصائيةعالقة يكجد  .1

دارةاإلدارة, العامميف, القيـ(  أسمكب)االستراتيجية, الييكمية, النظـ, الميارات,  مخزكف  كا 
 . في اإلدارة العامة لمصيدلة ك المستيمكات الطبية  الطكارغ لألدكية

ك المستيمكات  مخزكف الطكارغ لألدكية " يؤثراف في إدارة أسمكب اإلدارة ،بعدؼ "الميارات .2
االستراتيجية, ، بينما تبيف ضعف تأثير باقي المتغيرات "في اإلدارة العامة لمصيدلة الطبية

 ."الييكمية, النظـ, العامميف, القيـ

( بيف متكسطات درجات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ) .3
تقدير أفراد عينة الدراسة حكؿ تحميل البيئة الداخمية لإلدارة العامة لمصيدلة باستخداـ نمكذج 

 ماكينزؼ كدكره في إدارة مخزكف الطكارغ ت عزػ إلى الجنس.

( بيف متكسطات درجات α ≤ 0.05تكػ داللة )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مس .4
تقدير أفراد عينة الدراسة حكؿ تحميل البيئة الداخمية لإلدارة العامة لمصيدلة باستخداـ نمكذج 

 ماكينزؼ كدكره في إدارة مخزكف الطكارغ ت عزػ إلى فئات العمر.

درجات  ( بيف متكسطاتα ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة )ال  .5
حكؿ تحميل البيئة الداخمية لإلدارة العامة لمصيدلة باستخداـ نمكذج تقدير أفراد عينة الدراسة 

 إلى المؤىل العممي. ػ ت عز  ماكينزؼ كدكره في إدارة مخزكف الطكارغ 

( بيف متكسطات درجات α ≤ 0.05كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة )ال ت .6
حكؿ تحميل البيئة الداخمية لإلدارة العامة لمصيدلة باستخداـ نمكذج تقدير أفراد عينة الدراسة 

 إلى المسمى الكظيفي. ػ ت عز  ماكينزؼ كدكره في إدارة مخزكف الطكارغ 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ بعدؼ  .7
كذلؾ لصالح  العامميف كتحميل البيئة الداخمية معًا تعزػ إلى المسمى الكظيفياالستراتيجية ك 

 الذيف مسماىـ الكظيفي مدير عاـ. 
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( بيف متكسطات درجات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ) .8
ستخداـ نمكذج تقدير أفراد عينة الدراسة حكؿ تحميل البيئة الداخمية لإلدارة العامة لمصيدلة با

 ماكينزؼ كدكره في إدارة مخزكف الطكارغ ت عزػ إلى سنكات الخبرة.

( بيف متكسطات درجات α ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ) .9
حكؿ تحميل البيئة الداخمية لإلدارة العامة لمصيدلة باستخداـ نمكذج تقدير أفراد عينة الدراسة 
إلى عدد الدكرات التدريبية في مجاؿ  ػ ت عز  رة مخزكف الطكارغ ماكينزؼ كدكره في إدا

 دكرات فأكثر.  5كذلؾ لصالح الذيف حصمكا عمى التخطيط كاإلدارة 

 التوصيات   6.3
 : التوصيات الخاصة بتحميل البيئة الداخمية وفقاا لنموذج مكنزي:   6.3.1

خطة بديمة كاتخاذ قرارات جديدة في حاؿ كجكد  دارة العامة لمصيدلة عمى تكافرإلحث ا .1
 .االستراتيجية األىداؼحراؼ عف تحقيق إن

دارة العامة لمصيدلة عمى اتاحة الفرصة لممكظفيف لمناقشة االىداؼ االستراتيجية إلحث ا .2
 كالتغيرات المتكقعة اف تطرأ عمييا. 

ت كمخزكف الطكارغ دارة العامة لمصيدلة عمى كجكد جيات مختصة بإدارة االزماإلحث ا .3
 الصحية. 

 تشجيع مركنة الييكل التنظيمي في االدارة العامة لمصيدلة . .4

تشجيع كجكد دليل يكضح منيجية التعامل مع المستحضرات الدكائية خالؿ االزمات  .5
 كالككارث الصحية في االدارة العامة لمصيدلة.

 ر الئحة تكضح أليات التعامل في الظركؼ الطارئة يتشجيع االدارة العامة لمصيدلة عمى تكف .6

حث االدارة العامة لمصيدلة عمى تقييـ فعالية الميارات المكتسبة مف البرامج كالدكرات  .7
 التدريبية.

 خطاء بفرص تطكيرية ألداء العامميف.ألتشجيع االدارة العامة لمصيدلة عمى تحكيل ا .8

 رات كاضحة لألساليب االدارية المتبعة.تكجيو االدارة العامة لمصيدلة عمى تكاجد مؤش .9

المساكاة في ترقيات العامميف بناء عمى القكانيف  ىحث االدارة العامة لمصيدلة عم .10
 كالكفاءة.
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تكفير منظكمة حكافز كجكائز تقديرية لممكظف  ىحث االدارة العامة لمصيدلة عم .11
 المتميز.

افكار العامميف لتحسيف االداء حث االدارة العامة لمصيدلة عمى تكفير أليات لمتعامل مع  .12
 الكظيفي.

تشجيع االدارة العامة لمصيدلة عمى مشاركة العامميف في صناعة اىداؼ المؤسسة  .13
 االستراتيجية.

 التيديدات لمعرفة غزة بقطاع الصيدلة العامة لإلدارة الخارجية البيئة تحميل عمى العمل .14
 . المتاحة الفرص ك

 مخزون الطوارئ: التوصيات الخاصة بإدارة   6.3.2
بشكل كافي  دارة مخزكف الطكارغ باإلخاصة المالية المكازنة ال قياـ كزارة الصحة بصرؼ .1

 .كفعاؿ

 حث الحككمة الفمسطينية عمى تكفير االعتمادات الكافية لكزارة الصحة. .2
ر لكجستيات خاصة إلدارة مخزكف يمخزكف الطكارغ عمى تكف اإلدارة المسؤكلة عفتشجيع    .3

 الطكارغ.

استفادة اإلدارة العامة لمصيدلة مف التجارب العربية كالدكلية في مجاؿ إدارة مخزكف  .4
 الطكارغ.

 تطبيق األساليب العممية في مجاؿ إدارة مخزكف الطكارغ. .5

 عقد دكرات تدريبية لمعامميف ذات العالقة في مجاؿ إدارة مخزكف الطكارغ. .6

جاؿ تطكير نظـ إدارة مخزكف تعاقد كزارة الصحة مع االستشارييف كالمتخصصيف في م .7
 الطكارغ.
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 المراجعالمصادر و 
 : المراجع العربيةأول
حالة دراسية القطاع  -كاقع ادارة المكاد الخطرة في قطاع غزةـ( 2018شرخ, صباح.)أبك 

 ( الجامعة اإلسالمية, غزة.منشكرةالدكائي )رسالة ماجستير 

. غزة: كزارة 2017( التقرير السنكؼ لالدارة العامة لمصيدلة لعاـ 2017االدارة العامة لمصيدلة.)
 الصحة. 

ـ( سمات ادارة األزمات في المؤسسات الحككمية الفمسطينية دراسة ميدانية 2007).اسميـ, كساـ 
 فمسطيف.. الجامعة اإلسالمية,غزة, ة في غزة )رسالة ماجستير منشكرة(عمى كزارة المالي

 التكزيع..األردف:أمجد لمنشر ك 1ي.طـ( إدارة الكقت بالمفيـك االستراتيج2015األشيب, نكاؿ.)

ـ( تقكيـ الميارات القيادية لدػ المسئكليف كعالقتيا بتحقيق الرضا الكظيفي 2017أيكب, شريف.)
قطاع  -مف كجية نظر العامميف " دراسة ميدانية عمى االدارة العامة لمصيدلة بكزارة الصحة

غزة")رسالة غير منشكرة(, االدارة العامة لتنمية القكػ البشرية في كزارة الصحة الفمسطينية, 
 قطاع غزة.

ـ( معكقات أداء بمديات قطاع غزة الكبرػ لخدماتيا أثناء حاالت 2012بكير, حساـ. )
 غزة  -الطكارغ)رسالة ماجستير منشكرة( , الجامعة اإلسالمية

( تأثير التحميل البيئي كًالية مف اليات اليقظة االستراتيجية ـ2015زة. )بقة الشريف, محمب فاي
ة لمجمكعة مف المؤسسات في بناء الميزة التنافسية لممؤسسة االقتصادية دراسة ميداني

, مة الجزائرية لمتنمية االقتصادية, المجالصغيرة كالمتكسطة بكاليتي برج بكعريريج كسطيف
2(1 ,)159-131. 

المدارس الثانكية بمحافظات غزة ـ( درجة الكالء التنظيمي لدػ مديرؼ 2014. )جحجكح, سامي
عالقتة بإدادرة األزمات مف كجية نظرىـ )رسالة ماجستير منشكرة(. الجامعة اإلسالمية , ك 

 غزة.

 الحككمية المستشفيات في االزمات ادارة أساليب استخداـ كاقعـ( 2006) .الجديمي, ربحي
 ( الجامعة اإلسالمية . غزة.منشكرة )رسالة ماجستير غزة قطاع في الكبرػ 
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في تحسيف أداء المنظمة  دراسة  SWOTـ( دكر التحميل االستراتيجي 2016جغكبي, فادية.)
بسكرة )رسالة ماجستير منشكرة(,  جامعة دمحم خضير,  –حالة مؤسسة  مطاحف الزبياف 

 الجزائر.

عكدية: دار خالد المحياني لمنشر الس .1المالية.طإدارة األزمات  ـ(2016جالؿ, أحمد. )
 التكزيع.ك 

, السعكدية: دار خالد 1ـ( مبادغ في اإلدارة ك اإلدارة اإلستراتيجية .ط2016جماؿ, أحمد. )
 الحياني لمنشر ك التكزيع.

 , عماف: مؤسسة الكراؽ لمنشر.1ـ( مناىج البحث العممي.ط2006الحمداني, مكفق.)

 العامميف عمى تطبيقية دراسة االداء بكفاءة كعالقتيا التنظيمية ـ( القيـ2003خالد.)الحنيطة, 
(,جامعة منشكرة الرياض )رسالة ماجستير بمدينة كالطيراف الدفاع بكزارة الطبية بالخدمات

 الممؾ بف عبد العزيز,  المممكة العربية السعكدية. 

. األردف: دار  1مدخل التصميـ.ط-المنظمةنظرية  ـ(2013الخفاجي, نعمة, الغالبي, طاىر.)
 اليازكرؼ العممية .

تحميل البيئة الداخمية )باستخداـ نمكذج ماكينزؼ( كدكره في إدارة  ـ(2018داككد, أفناف.)
األزمات في قطاع غزة دراسة حالة الدفاع المدني الفمسطيني)رسالة ماجستير منشكرة(. 

 الجامعة اإلسالمية , قطاع غزة.

 ـ( ادارة الككارث ك إسناد الطكارغ, مجمة الميندس الفمسطيني.2003جالؿ.)الدبيؾ, 

ـ( محاضرة بعنكاف إدارة الطكارغ , الحمقة العممية حكؿ إدارة 2012الدكيؾ, عبد الغفار.)
 .11/12/2012-5األزمات لمنسكبك األمف العاـ, الرياض, 

 استمرارية في المؤسسي التحكـ ةبيئ ألبعاد االستراتيجي التحميل ـ( دكر2009).زكيمف, أنعاـ
, جامعة اإلسراء الخاصة, (منشكرة )رسالة ماجستير "المالية االزمات كتجنب المنظمة
 األردف.

. القاىرة:المكتب العربي 1التخطيط االستراتيجي. طـ( إدارة األزمات ك 2015).أمنيةسالـ, 
 لممعارؼ.

 عماف, دار المسيرة., 1ـ( أخالقيات العمل, ط2009السكارنة, بالؿ خمف.)
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التنافسي عمى التخطيط االستراتيجي التسكيقي ك  ـ(2010عبد هللا الحسيني.) ,السنباطي
 .مصر: المكتبة األكاديمية.1المستقبل. ط

ـ( تجديد نظاـ التعميـ في ضكء التحديات 2004شاذلي, ناىد عدلي, كفرج, ىاني عبد الستار.)
 .130, ص 2004(, ديسمبر 31التربية, )ضارية المعاصرة , مجمة التنمية ك الح

 دراسة - األزمات إدارة عمى االستراتيجية التكجيات ( أثر2016الشكبكي, أمكنة, بداح .)
الجامعة  )رسالة ماجستير منشكرة(,غزة, قطاع في الدكلية الغكث ككالة عمى ميدانية

 اإلسالمية, غزة.

ف في منيجية التخطيط المسبق ـ( المكاجية الناجحة لمككارث تكم1989صديق, دمحم. )
كتكنكلكجيتة, الندكة الثامنة لألمف الصناعي, كزارة الداخمية باالشتراؾ مع المؤسسة العامة 

 مارس, الرياض. 6-فبراير26لممكانئ, 

 إدارة الككارث, لندف: شركة ميداليت المحدكدة. ـ(1992الطيب, حسف أبشر.)

في التخطيط االستراتيجي   SWOTـ( ميارة استخداـ نمكذج 2007عباس, محمكد السيد.)
لمحصكؿ عمى الجكدة ك االعتماد االكاديمي بمؤسسات التعميـ المختمفة. المؤتمر السنكؼ 

 .165-117,صص 120, ص (1)افاؽ جديدة في التعميـ الجامعي العربي  -الرابع عشر

.خطة استراتيجية  لتطكير التعميـ الفني لتحقيق متطمبات  ـ(2010عبد المعطي, أحمد حسيف.)
,ص  1, ع(26)مصر, –مجمة كمية التربية بأسيكط  SWOTسكؽ العمل باستخداـ تحميل 

 .336- 246ص  

األردف: دار  1ـ(. االستراتيجية الحديثة في ادارة التخطيط ك التطكير.ط2017عبكؼ, زيد.)
 المعتز لمنشر ك التكزيع.

)رسالة  "الشماؿ اقميـ في المصرفي القطاع في االزمات ادارة"ـ(. 2009العجمكني, محمكد.)
 ( , كمية بغداد لمعمـك االقتصادية, العراؽ. منشكرة ماجستير

ـ( كاقع تخطيط القكػ العاممة في مستشفيات القطاع الصحي غير 2015عدكاف, جماؿ.)
 (. الجامعة اإلسالمية. غزة. منشكرة )رسالة ماجستير الحككمي في قطاع غزة

: الحصار ظل في الفمسطينية الصحة كزارة في االزمات ادارة ( معكقات2010عزيز, سامي.)
 , غزة.( , الجامعة اإلسالميةمنشكرة لة ماجستيرغزة )رسا قطاع حالة دراسة
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المعمكمات ـ( ادارة االزمات ك الككارث في عصر تقنية ك نظـ 2006العمار, عبد المة سميماف.)
(, جامعة نايف العربية لمعمكـ األمنية, المممكة العربية السعكدية, منشكرة )رسالة ماجستير

 الرياض.

ثر استخداـ اليات االستراتيجية الحديثة في ادارة األزمات عمى األداء أ( 2015عياد, لؤؼ.)
إلسالمية, التسكيقي لمبنكؾ المحمية في قطاع غزة )رسالة ماجستير منشكرة(. الجامعة ا

 غزة.

دراسة مسحية عمى  –تقييـ تجارب خطط الدفاع المدني  ـ(1999الفرج, حمكدة بف سمماف. )
 مدينة بريدة جامعة نايف العربية لمعمـك األمنية, المممكة العربية السعكدية, الرياض.

ت ( بيئة العمل الداخمية كعالقتيا بمعنكيات العامميف بمعيد الجكازا2012القحطاني, سعد.)
 بالرياض )رسالة ماجستير منشكرة( جامعة نايف لمعمـك األمنية , الرياض.

األخطار المعاصرة كأىمية اعداد خطط الطكارغ مؤتمر الدفاع  ـ(1997القحطاني, يحيى سعيد.)
 المدني الخامس عشر, الباحة.

النشر  ردف: دار كائل لمطباعة ك.األ1ـ( نظرية المنظمة ك التنظيـ .ط2000القريكتي, دمحم.)
 التكزيع.ك 

. قطر: دار الكتب 1ـ( التخطيط االستراتيجي المبني عمى النتائج. ط2014الكرخي, مجيد. )
 القطرية.

ـ( دكر المكاطف في مكاجية األزمات ك الككارث في عصر العكلمة, 2010المانعة, خالد مسفر,)
 , الرياض, دار النحكؼ لمنشر ك التكزيع. 1ط

حاالت  أثناء المدني الدفاع اعماؿ دعـ في الخاص القطاع ـ( دكر1997) لـ.سا مذىب،
الطكارغ دراسة تطبيقية عمى أزمة الخميج )رسالة ماجستير منشكرة(, جامعة نايف العربية 

 لمعمـك االمنية, المممكة العربية السعكدية, الرياض.

: الدار سكندرية. اال1رة االستراتيجية. طاالداـ( التفكير االستراتيجي ك 2002) ,المرسي كاخركف 
 الجامعية.

 .2016مركز اإلحصاء الفمسطيني, قطاع غزة أرقاـ كاحصائيات, 
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عالقتة بالرضا الكظيفي )دراسة ك ـ( تقكيـ المناخ التنظيمي لكزارة الصحة 2017).مسمـ, أريج 
ميدانية في االدارة العامة لمصيدلة( )رسالة غير منشكرة(, االدارة العامة لتنمية القكػ 

 في كزارة الصحة الفمسطينية , قطاع غزة. البشرية

ـ( تحديات العكلمة  كالتخطيط االستراتيجي رؤية مدير القرف 2003مصطفى, أحمد السيد.)
 .121,122. جامعة الزقايق, كمية التجارة ببنيا, ص 4الحادؼ ك العشريف. ط

دراسة حالة  –استراتيجات تحقيق االمف ك السالمة عمى المستكػ اإلقميمي  (2012).المغير,دمحم
 (, الجامعة اإلسالمية, فمسطيف.منشكرة قطاع غزة )رسالة ماجستير

 القاىرة: مجمكعة النيل.. 2( اإلدارة اإلستراتيجية. ط2001المغربي, عبد الحميد عبد الفتاح.)

 مف التنظيمي الكالء عمى الداخمية البيئة عكامل اثر (2014منصكر, عبد القادر منصكر. )
(, منشكرة بغزة )رسالة ماجستير االقصى جامعة حالة- االدارييف المكظفيف نظر كجية

 جامعة االقصى, غزة.

( اإلدارة االستراتيجية كالتخطيط االستراتيجي. )د.ط( األردف: دار زىراف 2009ناطكرية, عالء.)
 لمنشر ك التكزيع.

ـ( تكامل العالقة بيف األجيزة االمنية كأجيزة الدفاع المدني, حمقة عممية, 2010النقبي, خالد.)
-15التنسيق بيف األجيزة المركرية كأجيزة الدفاع المدني في حاالت الطكارغ,)

17.03..2010(. 

 . القاىرة: المصرية لمنشر كالتكزيع.1ـ( فف التسكيق المعاصر.ط2014ىريدؼ, محمكد. )

 .2017الفمسطينية, قطاع غزة, استراتيجية كزارة الصحة, كزارة الصحة 

 ثانياا : المقابالت :
 العامة االدارة,  المركزية المستكدعات  دائرة مدير, قمر أبك زكرؼ  الدكتكر مع شخصية مقابمة

 .2018, ص9:30 فمسطيف, غزة محافظة, لمصيدلة

 فمسطيف, غزة قطاع, لمصيدلة العامة االدارة عاـ مدير, البرش منير الدكتكر مع شخصية مقابمة
 . 2018,ص11:30
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 ( : قائمة بأسماء محكمي الستبانة1ممحق)

 مكاف العمل المؤىل العممي اإلسـ الرقـ

 الجامعة االسالمية دكتكارة / أستاذ إحصاء سمير صافي 1

 االدارة العامة لمصيدلة مدير دائرة التخطيط شيريف أيكب 2

 الجامعة اإلسالمية .كمية العمكـ -مشارؾدكتكارة/أستاذ  زياد أبك ىيف 3

 الجامعة اإلسالمية كمية التجارة مشارؾدكتكارة/أستاذ  ياسر الشرفا 4

 الجامعة اإلسالمية دكتكارة/أستاذ كمية العمـك نظاـ األشقر 5

 الجامعة اإلسالمية دكتكارة/أستاذ مشارؾ ادارة أعماؿ سامي أبكالركس 6

 االدارة العامة لمصيدلة مدير دائرة مستكدعات األدكية المركزية زكرؼ أبك قمر 7

 الجامعة اإلسالمية أستاذ مشارؾ في االقتصاد عالء الديف الرفاتي 8

 الجامعة اإلسالمية أستاذ دكتكراة  يكسف الجيش 9

 الجامعة اإلسالمية كمية التجارة أستاذ  يكسف بحر 10
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 تحكيم اإلستبانة -(2ممحق )
 

 
           

 

 

 األخ الدكتور :/                                      المحترم

 

 الموضوع / تحكيم استبانة

نموذجماكٌنزي باستخدام للصٌدلة العامة لإلدارة الداخلٌة البٌئة بعنوان"تحلٌل راسة د بإعداد الباحثة تقوم
أداراه برنامج فً الماجستٌر درجة على الحصول الستكمال وذلك الطوارئ" مخزون أداراه فً ودوره

ةغز–الجامعةاالسالمٌة–االزماتوالكوارثالصحٌةمنكلٌةالعلوم

وتهدفالدراسةالىتحلٌلالبٌئةالداخلٌةلإلدارةالعامةللصٌدلةباستخدامنموذجماكٌنزيودورةفًاداراة
مخزونالطوارئمناالدوٌة.

 متغيرات الدراسة : 

ادارةمخزونالطوارئالمتغير التابع : 

الهٌكلٌة.النظم,المهارات,اسلوباإلدارة,نموذجماكنزيبعناصرهالسبعة)االستراتٌجٌة,لمتغير المستقل : ا
 العاملٌن,القٌم(

 فرضيات الدراسة :

 مستوىعندإحصائٌةداللةذوتأثٌرٌوجد (  باستخدامα≤0.05داللة الداخلٌة البٌئة لتحلٌل )
ع القٌم( العاملٌن, اسلوباإلدارة, المهارات, النظم, , الهٌكلٌة ماكٌنزي)االستراتٌجٌة, لىنموذج

أداراهمخزونالطوارئلألدوٌةفًاإلدارةالعامةللصٌدلة.

 مستوىعندإحصائٌةداللةذاتفروقتوجد( )α≤0.05داللة حول المبحوثٌن استجابة بٌن )
مخزون فًاداراة دورة نموذجماكٌنزيو باستخدام للصٌدلة العامة لإلدارة الداخلٌة البٌئة تحلٌل

الطوارئ(

 للمتغٌرات)المسمىالوظٌفً,الجنس,المؤهلالعلمً,طبٌعةالعمل,سنواتالخبرة,الدوراتتعزى
الرئٌسٌةفًالتخطٌطواإلدارة(

 ارجوالتكرمبتحكٌماالستبانةالمرفقةوابداءالرايفًكلعبارةحسبماترونهمناسبامعخالصالشكر.

 

 الباحثة

 الصيدالنية /هبة ابووردة

  

 غــزة – الجـامعــــــــــة اإلســـــالميــة

 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

  ماجستير الكوارث و إدارة األزمات

The Islamic University–Gaza 

Deanship of Research and Graduate Studies  

Master of Crises and Disaster Management  
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 بصورتيا النيائية ( اإلستبانة3)ممحق 
 

 

 
 

 

 المحترم                                        :/ حضرة الخ 

 

 تعبئة استبانة لرسالة الماجستيرالموضوع / 
"تحميل البيئة الداخمية لإلدارة العامة لمصيدلة باستخدام تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان 

" وذلك لستكمال الحصول عمى درجة مخزون الطوارئ  ادارةنموذج ماكينزي ودوره في 
  غزة –الجامعة اإلسالمية  –األزمات و الكوارث ماجستير ادارةالماجستير في برنامج 

-1ارجو التكرم بتعبئة الستبانة  المرفقة وابداء الرأي  في كل عبارة حسبما ترونو مناسبا بوضع قيمة من 
 في المكان المناسب . 10

 ت ستتعامل بسرية تامة  ولن تستخدم ال ألغراض ىذه الدراسة البحثية .مع العمم بأن جميع البيانا

 

 الباحثة

 وردةأبو  محمود  ىبة

 اشراف

 أ.د زياد ابو ىين

 د. دمحم المغير

  

 غــزة –الجـامعــــــــــة اإلســـــالميــة

 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

 ماجستير الكوارث و إدارة األزمات

The Islamic University–Gaza 

Deanship of Research and Graduate Studies  

Master of Crises and Disaster Management 
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 البيانات الشخصية : –القسم األول 

 أنثى  ذكر الجنس  1

 سنة  30إلى أقل مف  20 فئات العمر  2

 30  سنة  40إلى أقل مف 

 40  سنة  50إلى أقل مف 

 50 سنة فأكثر 

 ماجستير دكتكراه                                       المؤىل العممي  3

                                  دبمكـ عالي بكالكريكس 

                                        دبمـك  الثانكية العامة فأقل 

 رئيس قسـ  مدير دائرة                  مدير عاـ  المسمى الوظيفي 4

 رئيس شعبة     ................... أخرػ

 سنكات   10أكثر مف  ( سنكات      6-10) سنكات فأقل      5 سنوات الخبرة  5

 كاالداراةفي مجاؿ التخطيط  فأكثر 5    5أقل مف  ال يكجد         عدد الدورات التدريبية 6
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 القسم الثاني:
  ( تمثل كبيرة جداا وتقل بالتدريج.10(، حيث أن الدرجة )1( وحتى )10يمكن اختيار الدرجة من )

 التقييم 
 (10حتى  1)أدخل درجة من 

 # السؤال

الستراتيجية: يقصد بيا ممارسات و اجراءات متكاممة تمارسيا المنظمة بقصد تحقيق اىدافيا المجال األول: 
 وتحسين صورتيا امام الفئات المستيدفة 

 1 االستراتيجيةلمفيـك  معرفتؾ  
 2 لكزارة الصحة الفمسطينية  االستراتيجيةباألىداؼ  معرفتؾ 
 3 لإلدارة العامة لمصيدلة االستراتيجيةباألىداؼ تؾ معرف 
 4 التي كضعتيا المؤسسة االستراتيجيةتتضح لديؾ األىداؼ  
لإلدارة  االستراتيجية األىداؼمدػ مالئمة الكصف الكظيفي  مع  

 العامة لمصيدلة 
5 

 6 كرسالة كاضحة. استراتيجيةتمتع اإلدارة العامة لمصيدلة برؤية  
 7  االستراتيجيةمستكػ مشاركتكـ في تقييـ تطبيق األىداؼ  
تتكفر خطة بديمة كاتخاذ قرارات جديدة في حاؿ كجكد انحراؼ عف  

 تحقيق االىداؼ االستراتيجية 
8 

 9 تساعد الخطة البديمة عمى سرعة اتخاذ قرارات كفق المتغيرات الطارئة 

 10  االستراتيجيةمستكػ تأثير األزمات عمى تطبيق الخطة  
 11 االستراتيجيةتؤثر معرفتكـ بالمخاطر عمى تحقيق األىداؼ  
 12 الصحة  استراتيجيةيؤثر تحميل المخاطر الصحية عمى صياغة  
 13 كالعمل الطارغ  االستراتيجيةتستطيع الربط بيف األىداؼ  
كالتغيرات المتكقع أف تطرأ  االستراتيجيةيتاح لكـ مناقشة األىداؼ  

 عمييا.
14 

لإلدارة العامة  االستراتيجيةتؤثر األزمات كالككارث عمى اإلدارة  
 لمصيدلة 

15 

يقصد بيا الطريقة التي تسير بموجبيا وحدات العمال في المنظمة  وعالقتيا  -: المجال الثاني: الييكمية
 ببعضيا البعض 

 1 المعالـ لإلدارة العامة لمصيدلةتكجد ىيكمية تنظيمية كاضحة  
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 التقييم 
 (10حتى  1)أدخل درجة من 

 # السؤال

 2 االستراتيجيةيمبي الييكل التنظيمي متطمبات تطكير اإلدارة  
 3 االستراتيجية األىداؼ تحقيق عمى الكظيفي التكصيف يؤثر 
في  جية مختصة بادراه األزمات كمخزكف الطكارغ الصحية تكجد  

 اإلدارة العامة لمصيدلة 
4 

 5 يتكفر تكصيف كظيفي لمييكل التنظيمي  
 6 الييكل التنظيمي بالمركنة يتصف  
تتكفر المعرفة الكافية المرتبطة بترتيب الييكل التنظيمي كالمسميات  

 المنبثقة عنو.
7 

 8 يسمح الييكل التنظيمي بسيكلة  تبادؿ المعمكمات في جميع االتجاىات  

الرأسي كاألفقي بيف اإلدارات المختمفة يراعي الييكل التنظيمي االتصاؿ  
 في الكزارة

9 

 10 يساعد تحميل البيئة الداخمية لممؤسسة عمى تحديث الييكل التنظيمي  
مدػ كفاءة اآلليات المعتمدة في إعداد التقارير ك تبادؿ المعمكمات بيف  

 مستكيات الييكل التنظيمي
11 

 12 يساىـ الييكل التنظيمي في تحقيق االىداؼ االستراتيجية  
 13 مستكػ كضكح المسئكليات اإلدارية لكافة الدكائر كاألقساـ المكجكدة 

الجراءات التي تستخدميا المنظمة إلنجاز العمال, وىي التي : يقصد بيا الممارسات و المجال الثالث: النظم
 السياسات الضابطة وتوضح الختصاصات و تحدد الصالحياتتوضح من خالليا اجراءات العمل و 

 1  لمصيدلة العامة اإلدارة في متبع إدارؼ  نظاـ يتكفر 
 2 الصحة كزارة أنظمة مع العامة لإلدارة اإلدارية النظـ تنسجـ 
 خالؿ الدكائية المستحضرات مع التعامل منيجية يكضح دليل يتكفر 

 .الصحية كالككارث األزمات
3 

 4 ىل تؤثر حاالت الطكارغ الصحية عمى تطبيق النظـ المعمكؿ بيا  
 5 .تمتع النظـ بالمركنة لتأقمـ مع المتغيرات 
 6 .الحتياجات حسب النظـ تحديث عمى يساىـ تحميل البيئة لداخمية   
 7 يؤثر تحميل البيئة الداخمية عمى تطبيق النظـ 
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 التقييم 
 (10حتى  1)أدخل درجة من 

 # السؤال

 8 الفساد لمحد  مف تساىـ النظـ في تكفير إجراءات 
 9 تؤثر النظـ عمى التعامل السميـ مع شكاكؼ المتعامميف. 
 10 تؤثر النظـ عمى تكحيد آليات تكريد المستمزمات الصيدالنية كالطبية 
تساىـ النظـ في تحقيق الشفافية كالنزاىة في التعامالت مع الجيات  

 ذات العالقة.
11 

لكافة المستكيات تساىـ النظـ في تحديد آليات كصكؿ الشكاكؼ  
 اإلدارية العميا كفق القكانيف.

12 

تمتـز بتطبيق كل ما كرد في األنظمة الخاصة بتطبيق استراتيجيات  
 العمل.

13 

 14 تكضح النظـ أخالقيات المينة كالتعامل مع المؤسسات كالشركات. 
 15 يتكفر الئحة تكضح آليات التعامل في الظركؼ الطارئة. 

: يقصد بيا قدرات الموظفين ومؤىالتيم داخل المنظمة, حيث تمثل القدرات  المياراتالمجال الرابع: 
 الكفاءات القادرة عمى تحويل المعارف الى واقع عممي و 

 1 تتناسب ميارات كخبرات العامميف مع متطمبات الكصف الكظيفي 
 2 برامج التدريب كالتطكير الميني لجميع العامميفتتاح  
 3 الكظيفي األداءتحسيف مع متطمبات البرامج كالدكرات التدريبية تتالءـ  

 4 تمتمؾ ميارة العمل تحت الضغط في الظركؼ غير االعتيادية. 
تؤثر ميارتؾ الحياتية المكتسبة عمى إدارة األزمات كالظركؼ الصحية  

 الطارئة.
5 

تكتسب ميارات تعمل عمى تحسيف فرص اتخاذ القرارات في  األزمات  
 كالككارث.

6 

تساىـ اإلدارة العامة لمصيدلة في تسمسل عممية انتقاؿ الخبرات  
 كالميارات بيف العامميف.

7 

 8 يتـ تقييـ فعالية الميارات المكتسبة مف البرامج كالدكرات التدريبية 
تتكفر الجدية في تنمية كتطكير ميارات العمل مف خالؿ تعدد  

 األساليب التنمكية.
9 

 10 تحميل البيئة الداخمية عمى تحديد الميارات المراد تطكيرىا.يؤثر  
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 التقييم 
 (10حتى  1)أدخل درجة من 

 # السؤال

: يقصد بو الطريقة التي تجري بيا المور داخل المنظمة اي ثقافة العمل المجال الخامس: أسموب اإلدارة
,ويقصد بيا المنيجية الدارية اي يكون لممؤسسة نمطيا في التعامل مع المركزية وال مركزية وكيفية اتخاذ 

 القرارات و حل المشاكل التي تواجيا 

القطاع  تساىـ األساليب اإلدارية المتبعة في تقييـ منيجية إدارة 
 الدكائي.

1 

 2  االبتكار ألساليب اإلدارة التخطيط التطكيرؼ عمى تحسيف يؤثر 
سمكب اإلدارة في ارتقاء العامميف في المستكيات اإلدارية أ يساعد 

 .المختمفة
3 

 4 في تحرؼ مكاطف الخمل اإلدارؼ كالتنظيميتساىـ األساليب اإلدارية  
 5 تحديد المخاطر المتكقعة.تساىـ األساليب اإلدارية عمى  
 6 يساىـ أسمكب اإلدارة في معالجة المخاطر كالتحكـ بيا. 
 7 يتبنى المدراء أسمكب العمل الجماعي. 
 8 ينتيج العاممكف أسمكب الثقة المتبادلة. 
تساىـ أساليب اإلدارة في تحكيل األخطاء لفرص تطكيرية ألداء  

 العامميف
9 

 10 التقميدية في حالة الطكارغ.تستثنى أساليب اإلدارة  
 11 يؤثر تنكع األساليب اإلدارية عمى اإلدارة الرشيدة لمكقت.  
 12 يتكاجد مؤشرات قياس كاضحة لألساليب اإلدارية المتبعة. 

 : يشير الى عدد ونوع العاممين الذين يعممون لدى المنظمة .المجال السادس: العاممين

 1 الييكل التنظيميتتكفر المكارد البشرية التي تمبي احتياجات  
 2 مستكػ معرفتكـ بحقكقكـ ككاجباتكـ كعامميف. 
 3 يساىـ الكصف الكظيفي بشرح كافة مياـ العامميف. 
 4 يتأىل العاممكف لمعمل بأقل مكارد خالؿ األزمات كالككارث. 
 5 مستكػ مشاركتكـ في صناعة القرارات الخاصة باإلدارة العامة لمصيدلة   

 6 تشعر  بالمساكاة في الترقيات بناء عمى القكانيف كالكفاءة. 
 7 حكافز كجكائز تقديرية لممكظف المتميز يتكفر منظكمة 
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 التقييم 
 (10حتى  1)أدخل درجة من 

 # السؤال

 8 تتـ عمميات التقييـ دكريًا كبطريقة عادلة. 
 9 الكظيفي  األداءالعامميف لتحسيف  أفكارمع لمتعامل  آليات تتكفر  

تطمق عمى الىداف و المبادئ الساسية التوجييية, تمثل القيم و التطمعات -: المجال السابع: القيم
الساسية و الطموحات التي يشترك فييا الفراد بالمنظمة وغالبا ل نجدىا صريحة في الىداف وانما تعبر 

 المستقبمي عن الفكار العريضة لمتوجو 
 1 الخاصة باإلدارة  األعماؿمبادغ تكجييية لكافة  تتكفر 
 2 كلديؾ القدرة لمسير عمييـ.المبادغ التكجييية تتضح لديؾ  
 3 األزمات أثناءقيـ مشاركة العامميف تتكفر  
 4 .تأدية كاجبيـ اثناءعاكف العامميف ت قيـ يتكفر 
 5 تيتـ األنظمة بأخالقيات العامميف 
 6 قساـ كالمدراء.قيـ القيادة لدػ رؤساء األتتكاجد  
 7 يتشارؾ العامميف في صناعة أىداؼ المؤسسة االستراتيجية. 
 8 المحددة.باإلجراءات كالسياسات يمتـز العاممكف  
 9 تستطيع التغمب عمى عكائق تطبيق مبادغ المؤسسة التكجييية. 
 كاألىداؼباالعتبار المبادغ كالقيـ التكجييية عند كضع الخطط  يؤخذ 

 االستراتيجية.
10 

 11 صناعة القرارعمى المبادغ كالقيـ التكجييية تؤثر  
 12 قيـ الكالء لدػ العامميفتتكفر  

 13 تؤثر قيـ االنتماء عمى جكدة العمل 
 : )من الدوية و الميمات الطبية( المتغير التابع: إدارة مخزون الطوارئ 

 1 لديؾفيـ لمصطمح مخزكف الطكارغ  يتكاجد 
 2 معتمدة لعمل مخزكف لمطكارغ الصحية  استراتيجية تتكفر 
المستشفيات ك مزكدؼ الخدمات الصحية ) مع  تتشارؾ اإلدارة العامة 

 مخزكف الطكارغ  إدارة آليةفي  (المراكز الصحية الحككمية 
3 

 4 مكازنة مالية خاصة  إلدارة مخزكف الطكارغ  تتكفر 

تتكفر المكجستيات الخاصة بادراه مخزكف الطكارغ مثل )المسافات  
 التخزينية في المستشفيات ك المراكز الصحية(

5 
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 التقييم 
 (10حتى  1)أدخل درجة من 

 # السؤال

 6 تتكفر القكػ العاممة إلدارة مخزكف الطكارغ في االزمات 
 7 تتكفر متطمبات االمف ك السالمة الالزمة  لحفع مخزكف الطكارغ  
 8 ستثنائية الستخداـ مخزكف الطكارغ اال ظركؼالقكانيف ال تمبي 
 9 مخزكف الطكارغ  ةدار تتنكع مشاركة الدكائر في إ 
حككمية كمنظمة المؤسسات غير الاإلدارة العامة لمصيدلة ك تتعاكف  

 مخزكف الطكارغ  ةدار إلية آالمنظمات في  الصحة العالمية كغيرىا مف
10 

 11 الطكارغ  زكف مخمتطمبات إدارة تنظيمي الييكل يمبي ال 
 12 يتـ تقييـ ادارة مخزكف الطكارغ في االزمات السابقة  
إدارة مخزكف الطكارغ في األزمات كالككارث تقييـ  تمت االستفادة مف 

 السابقة
13 

مخزكف  تجييزعند  ةالمتكقع كاألزماتباالعتبار المخاطر  تؤخذ 
 الطكارغ 

14 
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 موافقة ادارة التنمية البشرية عمى اجراء بحث الماجستير :(4ممحق )
 

 فلسطين دولة 

 

 

 284691رقم المراسلة                      السيد : رامي عيد سليمان العبادلة  المحترم

                                                                                                                 5/2/2019 

 وردة أبو هبة// الباحثة مهمة تسهيل/ الموضوع

 // التفاصيل

 وردة أبو محمود هبة/ الباحثة مهمة تسهيل يرجي أعاله، الموضوع بخصوص

 ‐: بعنوان بحث إجراء يف بغزة اإلسالمية الجامعة – العلوم كلية – األزمات إدارة ماجستير ببرنامج الملتحقة

 الطوارئ مخزون إدارة يف ودورة ماكينزي نموذج باستخدام للصيدلة العامة لإلدارة الداخلية البيئة تحليل" 
" 

 العمل مصلحة مع يتعارض ال بما للصيدلة، العامة اإلدارة يف العاملين من استبانة لتعبئة بحاجة الباحث حيث
 وضمن

 .مسئولية أو أعباء أي الوزارة تحمل ودون ،العلمي البحث أخالقيات

 والتقدير، التحية بقبول وتفضلوا

 .تاريخة من أشهر 4 لمدة صالح أعاله بالدراسة الخاص المهمة تسهيل/  مالحظة

  دمحم ابراهيم دمحم  السرساوي

 ‐ البشرية القوى لتنمية العامة اإلدارة/دائرة مدير

 

 

 

 

 


