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داءــــــــــــهاإل
روح من غمرني بحنانـه واحسـانه وعلمنـي كیـف تكـون الحیـاة وقـادني ...لىإ
بي رحمه اهللا ألى النجاح إ

اهللاكبر الشهید السعید ریان رحمه روح شقیقي األ...لىإ

مـــي العزیــــزة أنبـــع الحنـــان ومنهـــل الحــــب والوئـــام المربیـــة الفاضـــلة ...لـــىإ
حفظها اهللا ورعاها

سندي في الحیاة عبداهللا حفظه اهللا ...لىإ

هما اهللاظحفرمز المحبة شقیقتيَّ ...لىإ

زوجتي العزیزة ورفیقة دربي وملهمتي في هذه الحیاة...لىإ

زرني آو لى كل من ساعدني إ الیهم و 

هدي هذه الرسالةأُ 



ثنــــــــاءر و ــــــــــــشك
الحمد هللا رب العالمین حمدًا كثیرُا علـى فضـله والصـالة والسـالم علـى سـیدنا 

، والتـــابعین بإحســـان الـــى یـــوم الـــدینلـــه واصـــحابهآمحمـــد خیـــر خلقـــه وعلـــى 
وبعد...

المسـاعد یطیب لي فـي البـدء أن اتقـدم بجزیـل الشـكر واالمتنـان الـى االسـتاذ 
ىشــــرف علــــى هــــذه الرســــالة وابــــدأ) الــــذي رعــــد عــــدنان رؤوف(الــــدكتور 

مـة والمتابعـة المسـتمرة لتفاصـیلها كمـا یقتضـي الوفـاء المالحظات العلمیة القیّ 
س ) رئـــیمیســـر الجبـــوريخــص بـــاعتزاز وتقـــدیر عمیقـــین دور الـــدكتور (أن أ

دارة الصناعیة لتشجیعه وارشاده.قسم اإل
دارة الصناعیة ممن كـان لهـم الفضـل فـي فاضل في قسم اإلساتذة األلى األإ و 

وصولي لهذه المرحلة.
والشـــــكر والتقـــــدیر ،قتصـــــاددارة واإللـــــى عمـــــادة كلیـــــة اإلإوالشـــــكر موصـــــول 

.المناقشةفاضل على قبولهم عضاء لجنة المناقشة األألى السادة إوالعرفان 
والشــكر والتقــدیر للســادة المحكمــین االفاضــل الــذین قیمــوا اســتمارة االســتبیان 
شــكري وتقــدیري الــى دائــرة صــحة نینــوى ومستشــفى الموصــل العــام لمــدهم یــد 

.نجاز هذه الرسالةإالعون لي في 
نجاز هذه الرسالة.إتقدم بالشكر الجزیل لكل من ساعدني في أكما 

خیرًا والحمد هللا رب العالمینفجزى اهللا الجمیع 
الباحث



أ

المستخلص
للتعـــرف علـــى االبـــداع التنظیمـــي واثـــره علـــى جـــودة الخـــدمات الصـــحیة فـــي هـــدفت هـــذه الرســـالة 

وجهـة نظـر المـوظفین العـاملین المقـدمین للخدمـة الصـحیة فـي مستشـفى الموصـل العـام وذلـك مـن 
، ، تمثلـت ابعـاد االبـداع التنظیمـي (االصـالة المستشفى وكذلك معرفة المعوقات التنظیمیة لألبـداع

الطالقة ، الحساسیة بالمشكالت والمخاطرة) وتم اخذ المتغیر التابع (جودة الخدمـة) كحزمـة كاملـة 
تمثل مجتمع الدراسة جمیع العاملین في مستشفى الموصل العام.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي حیث تم اختیار عینة عشوائیة من العاملین بلغت 
بیـــب ، ممـــرض جـــامعي ، ممـــرض فنـــي ، مصـــور شـــعاعي ، كاتـــب ، (طوموظفـــةً اً ) موظفـــ50(

وقــد قــام الباحــث بتوزیــع اســتمارة االســتبیان علــى المــوظفین والموظفــات عینــة البحــث وتــم ســائق)
ســالیب االحصــائیة لغــرض تحلیــل بیانــات االســتمارة وهــي التوزیعــات التكراریــة والنســب اســتخدام األ

.عیاري وتحلیالت االرتباط واالنحدارالمئویة والوسط الحسابي واالنحراف الم
.یوجد مستوى متوسط من االبداع التنظیمي في المستشفى محل البحث-
، بعادهـــــا (الملموســـــیة، االعتمادیـــــةألجـــــودة الخدمـــــة الصـــــحیة ومـــــن خـــــالل متوســـــطمســـــتوى -

.، والتعاطف من وجهة نظر مقدم الخدمة)االستجابة
بــداع التنظیمــي علــى جــودة الخدمــة موجبــة لإلثــر ذو داللــة معنویــةأبینــت الدراســة انــه وجــود -

.الصحیة التي تقدمها المستشفى وعلى المستویین الكلي والجزئي
االسـتنتاجاتلـى عـدد مـن إت الدراسـة صـن هناك معوقات تنظیمیة تواجه االبداع التنظیمـي وخلأو 
مستشــفى بــداع التنظیمــي فــي الن تحســین جــودة الخدمــة الصــحیة یقتضــي تعزیــز دور اإلإبرزهــا، أ

بــداع التنظیمــي مــن خــالل تطــویر قــدرات العــاملین جــواء المناســبة لإلعــن ضــرورة تهیئــة األفضــالً 
عبر برامج تطویریة في هذا المجال.

: االبداع التنظیمي ، جودة الخدمات الصحیة ، المستشفیات.الكلمات المفتاحیة
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ةــــــــلمقدما
القطاع الصحي في العراق بشكل عام ومحافظة نینوى علـى وجـه الخصـوص اهتمامـًا شهد

الظــروف السیاســیة واالقتصــادیة واالمنیــة التــي تمــر بهــا الــبالد رغــمهــاجمیعكبیــرًا فــي المســتویات 
إذت على كافـة نـواحي الحیـاة فـي المجتمـع وقطاعاتـه المختلفـة بمـا فیهـا قطـاع الصـحة. أثر والتي 

ان االهتمام بالخدمات الصحیة التي تقدمها المنظمات الصحیة للمواطنین من اولیـات ادارتهـا مـن 
خالل تطبیق معاییر واجراءات الجودة والتحسین المستمرین لمواكبة التطورات الحدیثة في الجانب 

فـي الحفـاظ أهمیـةالمجتمـع. ولمـا للقطـاع الصـحي مـن فرادي لتلبیة االحتیاجات الصحیة ألالصح
الخـــدمات الصـــحیة والـــذي یتطلـــب تطبیـــق الجـــودة لتلبیـــة خـــالل مـــن المجتمـــعأفـــرادعلـــى ســـالمة 

وكسب ثقتهم عن طریق تقدیم تلك الخدمات بمستوى همجمیعالمجتمعفراداالحتیاجات الصحیة أل
م ویزیــد مــن مســتوى رضــاهم عنهــا. والــذي یعــد مــن أســس االدارة الحدیثــة والفاعلــة یالمــس توقعــاته

لالرتقاء بالخدمات الصحیة في ظل التطورات والتحدیات المحیطة بالقطاع الصحي.
هـا بـات أمـرًا ضـروریًا ال غنـى عنـه أنواعفي المنظمات المعاصرة علـى اخـتالف بداعن اإلإ
اأسـلوببـداعاالمر الذي یفرض على تلك المنظمـات ان تجعـل مـن اإلدت البقاء والتطور اإذا ما ار 

عملها وممارساتها الیومیة.ل
التنظیمي هـو المحـرك والمحفـز الحقیقـي للمـوارد البشـریة العاملـة فـي اي منظمـة بداعان اإل

مـــن خـــالل التطـــویر االداري والتغیـــر المســـتمر لخلـــق بیئـــة تنظیمیـــة تعمـــل علـــى تبنـــي االتجاهـــات 
یة وفـق مـنهج فكـري وعلمـي مبنـي علـى معـاییر وممارسـات وظیفیـة تـنعكس بشـكل ایجـابي عبدااإل

العاملین وكفاءة الخدمة المقدمة ورضا المستفیدین.أداءعلى جودة 
الخـــدماته فـــي جـــودة أثـــر التنظیمـــي و بـــداعط الضـــوء علـــى اإلیتســـلفـــيالدراســـةوتبـــرز هـــذه

، ویمكن بلورة مشـكلة الدراسـة فـي افظة نینوىالصحیة التي تقدمها مستشفى الموصل العام في مح
اثر االبداع التنظیمي في جودة الخدمات الصحیة في المستشفى اعاله.

وقــد قامــت الدراســة علــى اربــع فصــول كــان الفصــل االول بعنــوان منهجیــة الدراســة والفصــل 
ف الثــاني تضــمن االطــار النظــري وقــد كــان بمبحثــین خصــص االول منــه لألبــداع التنظیمــي وعــر 

وخصــص الفصــل الثالــث لوصــف مجتمــع الدراســة وعینتهــا الثــاني مفهــوم جــودة الخــدمات الصــحیة
في مستشفى الموصل العام واختتمت الدراسة بالفصل الرابع باالستنتاجات والمقترحات.
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الفصل االول
منهجیة الدراسة

الفصــل لدراســة. وقــد تضــمن هــذاالمنهجیــة المعتمــدة فــي اإلــىالتطــرق یهــدف هــذا الفصــل 
ي:أتكما یانحثمب

هاأهدافهمیتها و أمشكلة الدراسة و المبحث االول: 
هفرضیاتمخطط الدراسة و : نيالمبحث الثا



3

المبحث االول
هاأهدافو همیتهاأو مشكلة الدراسة

مشكلة الدراسةاوال:
آثارهـا علـى كافـة تركـتاستنادًا للوضع الحالي الذي تعیشه مدینة الموصل والظـروف التـي 

التـــــي تقـــــدمها ةالصـــــحیخـــــدمات الالطلـــــب علـــــى اددز اة منهـــــا فقـــــد الصـــــحیوالســـــیماالقطاعـــــات 
مواجهـــة الطلـــب المتزایـــد علـــى الخـــدمات و حاجـــة الالســـاعیة لتلبیـــةالمستشـــفیات والمراكـــز الصـــحیة

.الصحیة ومواكبة التطورات المتسارعة في بیئة العمل لتقدیم خدمة صحیة بجودة عالیة
التنظیمــي مــن خــالل التطــور االداري والتكنولــوجي نحــو التغیــر بــداعومــن هنــا یــأتي دور اإل

الحدیثــة عــن ه ســالیبألبجــودة الخــدمات الصــحیة المقدمــة مــن خــالل االســتجابة اء قــتر المســتمر لال
داء ومـــن ثـــم تحســـین الجـــودة فـــي الخـــدمات التنظیمـــي الـــذي یـــؤثر فـــي تطـــویر األبـــداعطریـــق اإل
ولیــة التــي جــرت ســتطالعیة األعلــى مــا شخصــه الباحــث اثنــاء زیاراتــه اإل، وبنــاءالمقدمــةالصــحیة 

ومــن اهــم المشــاكل التــي تــم تشخیصــها فــي الزیــارة المیدانیــة 3/8/2020ولغایــة 1/8/2020ة مــدلل
التي قام بها الباحث ضعف جودة الخدمات الصحیة بسبب كثرة التحدیات المتمثلة بضعف الواقع 

ي في المستشفى ونقص  في الكوادر الصحیة العاملة بسبب جائحة كورونـا وقلـت الصحي والخدم
الكفـــاءات والخبـــرات فـــي المستشـــفى ونقـــص فـــي االجهـــزة والمعـــدات التـــي تحتاجهـــا المستشـــفى، إذ

تبنــي منهجــا علمیــا مــن قبــل المیــدان المبحــوث مــن شــأنه ان یســهم فــي تحســین إلــىبــرزت الحاجــة 
طـر النظریـة افتـرض امكانیـة اعتمـاد ى وفـق اطـالع الباحـث فـي األجودة الخدمات الصحیة ، وعلـ

لتحسین جـودة الخـدمات انطالقـا مـن منطقیـة العالقـة بینهمـا وهومـا تؤكـده التنظیمي سبیالً بداعاإل
علـى وفـق مـا ورد یمكـن )2008(یـونس، و(Smith, J & Da Silva-N, 2013)دراسـات (

مشكلة الدراسة:والتي تعكساآلتیةبلورة التساؤالت 
في جودة الخدمات الصحیة المقدمة في مستشفى الموصل العام؟التنظیمي بداعاإلما أثر .1
ما هو مستوى تحقیق االبداع التنظیمي في مستشفى الموصل العام؟.2
مـــا المعوقـــات التـــي تـــؤثر علـــى االبـــداع التنظیمـــي وجـــودة الخـــدمات الصـــحیة فـــي مستشـــفى .3

الموصل العام؟

:الدراسةأهمیة
،مـن المواضـیع الهامـةوالتـي تعـدهـاتالتـي تناولات الموضـوعأهمیـةالدراسة من أهمیةتنبع 

بـداععن محاولـة الدراسـة تحسـین مسـتوى جـودة الخدمـة الصـحیة مـن خـالل تبنـي مـنهج اإلفضالً 
فــي المستشــفى. تنظیمــيالبــداعمعرفــة الصــعوبات التــي تحــد مــن تبنــي اإلفضــًال عــن،التنظیمــي
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تحسین إلىمر الذي سیؤدي العاملین األأداءالتنظیمي سیسهم في تطویر بداعان اإلأساسعلى 
نتــائج هــذه الدراســة فــي مســاعدة عــن اســهام فضــالً ، عــاممســتوى جــودة الخدمــة الصــحیة بشــكل 

التنظیمـي لـدى العـاملین بـداعاإلللتعـرف علـى مكـامنالمبحـوثاالدارة والمسؤولین فـي المستشـفى 
تحســین الخــدمات الصــحیة التــي تقــدم للمســتفیدین وتزویــد مســؤولي المستشــفیات تطــویر و أهمیــةو 

التنظیمي لدیهم.بداعبالنتائج والتوصیات لتعزیز دور اإل

الدراسة:أهداف
:اآلتیةهدافتحقیق األإلىتسعى الدراسة 

التنظیمي في مستشفى الموصل العام.بداعالتعرف على واقع اإل.1
الصحیة التي تقدمها مستشفى الموصل العام.ةالخدمجودة مستوى الوقوف على .2
التنظیمي في جودة الخدمات الصحیة المقدمة في مستشفى الموصل العام.بداعاإلأثربیان .3
التي تؤثر على جودة الخـدمات الصـحیة المقدمـة مـن التنظیمي بداعإلاالتعرف على معوقات .4

مستشفى الموصل العام.
هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنویة بین االبداع التنظیمي وجودة الخدمات الصحیة. .5
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المبحث الثاني
وفرضیاتهلدراسةمخطط ل

ها فقــد تبنــى الباحــث المخطــط الفرضــي أهــدافنحــو تحقیــق الدراســة وســعیاً أهمیــةانطالقــا مــن 
تي:آلوفق ا) لیعكس المسار البحثي لهذه الدراسة وعلى 1الموضح في الشكل (

الدراسة:اتفرضی
:اآلتیةالفرضیات اختبارإلىتسعى هذه الدراسة 

جـــودة والتنظیمـــي بـــداعإلاعالقـــة ارتبـــاط معنویـــة بـــینوجـــد تال :األولـــىةالرئیســـالفرضـــیة -1
.على المستوى الكليالخدمات الصحیة المقدمة في مستشفى الموصل العام

:اآلتیةالفرعیة ةوینبثق من الفرضیة الرئیسیة الفرضی
الفرضیة الفرعیة:

الصحیةةلخدمفي جودة اظیمي منفردةنالتبداعإلاأبعادعالقة ارتباط معنویة بین وجد تال 
في مستشفى الموصل العام.مجتمعةالمقدمة

التنظیمـي فـي جـودة الخـدمات الصـحیة المقدمـة بداعلإلأثرال یوجد ة الثانیة:الفرضیة الرئیس-2
.على المستوى الكليفي مستشفى الموصل العام

:اآلتیةوتنبثق عنها الفرضیة الفرعیة 
التنظیمــي منفــردة فــي جــودة الخدمــة الصــحیة بــداعاإلبعــادألأثــرالفرضــیة الفرعیــة: ال یوجــد - 

بـــداعاإلأبعـــادوعلـــى ضـــوء مـــا اورده الباحـــث مـــن ، فـــي مستشـــفى الموصـــل العـــاممجتمعـــة
مــن خــالل بعــاد واهمیتهــا فــي المیــدان المبحــوث (التنظیمــي ونتیجــة لتلمســه وجــود تلــك األ

األصالة
اإلبداع التنظیمي

الطالقة

جودة الخدمة الصحیة

الحساسیة للمشكالتالمخاطرةاالصالة

عالقة ارتباط
عالقة تأثیر



6

فــي دراســته فــي بعــادلــك األمــاد تاجراهــا الباحــث) ارتــأى البحــث اعتالزیـارات المیدانیــة التــي
الجانب المیداني للتحقق من مصداقیة مخططه االفتراضي وفرضیاته

حدود الدراسة
3/8/2020الى 1/8/2020: بدأت الدراسة من الحدود الزمانیة

: مستشفى الموصل العامالحدود المكانیة
تشـفى الموصـل العـام : وهي عینة الدراسة التـي تـم اختیارهـا مـن المـوظفین فـي مسالحدود البشریة

) فردًا.50بصورة عشوائیة وعددهم (
: اقتصــرت الدراســة علــى موقــف المــوظفین فــي مستشــفى الموصــل العــام مــن الحــدود الموضــوعیة

تقدیم الخدمات الصحیة واالبداع التنظیمي

:أدوات البحث
من اجل ان یحقق البشریة اهدافه ثم اعتمد االدوات االتیة

وتمثلـــت بالكتـــب والـــدوریات والرســـائل الجامعیـــة والمجـــالت والشـــبكة أدوات االطـــار النظـــري:.1
الدولیة.

ادوات االطار المیداني: تم اعتماد عدد مـن اسـالیب جمـع البیانـات والمعلومـات الخاصـة بهـذا .2
الجانب وهي:

المقابلة الشخصیة: تم اجراء عدد من المقابالت الشخصیة الفراد عینة البحث بهـدف الوقـوف -أ
وشرح متغیرات البحث وتوضیح فقرات استمارة االستبیان لهم.على آرائهم

ـــات والمعلومـــات -ب ـــى البیان ـــد اعتمـــدت اداة رئیســـیة للبحـــث للحصـــول عل اســـتمارة االســـتبیان: وق
االزمـــة وقـــد راعـــت االســـتبانة الوضـــوح والبســـاطة فـــي تشـــخیص متغیـــرات البحـــث وتـــم تصـــمیم 

وقــام الباحــث بإخضــاع اســتمارة االســتبیان اســتمارة االســتبیان بــین االســتاذ المشــرف والباحــث. 
لعدد من االختبارات قبل توزیعها وتمثلت هذه االختبارات:

 قیــاس الصــدق الظــاهري: لغــرض التأكــد مــن قــدرة االســتمارة علــى تقیــیم االبــداع التنظیمــي
والخدمات الصحیة تم اجراء اختبار الصدق الظاهري لفقرات االسـتمارة بعـد اعـدادها وذلـك 

لـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین المختصـــین فـــي كلیـــة االدارة واالقتصـــاد. جامعـــة بعرضـــها ع
))1الموصل (الملحق رقم (

 الحیادیة: اعتمد الباحـث فـي توزیـع اسـتمارة االسـتبیان علـى عـدم التـدخل فـي اجابـات افـراد
العینة المبحوثة وذلك من اجل الحصول على اجابات موضوعیة لتحقیق الحیادیة والعلمیة 

رصة لكل افراد العینة لتعبیر عن أراهم الحقیقیة باالستمارة المقدمة.واعطاء ف
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أدوات التحلیل االحصائي
تم اعتماد ادوات التحلیل االحصائي المبینة لتحلیل فرضیات البحث ومخططه واختبارها:

معامل االرتباط: استخدام لقیاس عالقة بین متغیرین.-أ
تغیر المستقل في المتغیر المعتمد.معامل االنحدار: استخدام الختبار اثر الم-ب
) الختبار معنویة عالقة االرتباط.tاختبار (- ج
) الختبار معنویة عالقة التأثیر.fاختبار (-د
SPSSV23وتم استخدام البرنامج االحصائي - ه
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الفصل الثاني
االطار النظري

واآلراء التـي تناولـت فكـارسیتناول هذا الفصل االطار النظري للبحـث مـن خـالل عـرض األ
:اآلتیةمتغیري الدراسة وعلى وفق المباحث 

التنظیمي تأطیر نظريبداعالمبحث األول: اإل
المبحث الثاني: جودة الخدمة الصحیة تأطیر نظري
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المبحث األول
التنظیمي تأطیر نظريبداعاإل

التنظیميبداعأوًال: مفهوم اإل
كمفهــوم ومـــنهج یمكنهـــا مـــن بـــداعحجامهـــا باإلأو هـــا أنواعمــت المنظمـــات علـــى اخــتالف تاه

ـــة و المتغیـــرة التـــي تعمـــل بهـــا البیئـــاتخاللـــه معرفـــة التحـــدیات التـــي افرزتهـــا  الســـیما فـــي ظـــل حال
نتیجــة االهتمــام المتزایــد مــن قبــل المنافســة الشــدیدة فقــد تعــددت اآلراء التــي تناولــت هــذا الموضــوع

ى المنظمات وادائهـا. فبدایـة یـرى علمـاء الـنفس ان الباحثین والكتاب على حد سواء وانعكاساته عل
أوشیاء نفسها التي یراها اآلخرون ولكن بتفكیر مختلف وهـو انشـاء هو ان ترى األبداعمفهوم اإل

أوكـان عملیـة أوتجاریـًا أوابتكار شيء جدید لم یكن موجودًا من قبل سواء كـان منتجـًا صـناعیًا 
-6صـالة والمنفعـة (یاسـین، كان فكرة وتصورًا مبتكرًا شرط تـوفره علـى الجـدة واألأوطریقة جدیدة 

2007.(
فكـــارالقـــدرة علـــى جمـــع األعلـــى انـــهالتنظیمـــي بـــداع) اإل12، 2008(بلـــواني، وقـــد عـــرف 

ســلوكیات أوألفكــاراً دّیــتولأواً عمومــًا "تطــّور بــداعفریــد مــن نوعــه، لیصــبح اإلأســلوبواخراجهــا ب
یقهــا باالعتمــاد علــى القــدرات العقلیــة والخصــائص الشخصــیة، باتجــاه معالجــة أي مــن وتطبةجدیــد

وتجـاوز المشـكالت" كمـا وصـف ایضـًا بأنـه "عملیـة تسـتخدم دالمواقف والحاالت التي یواجهها الفر 
ـــاج أتحســـین أوالمنظمـــات عبرهـــا مهاراتهـــا ومصـــادرها لتطـــور خـــدمات وســـلع جدیـــدة  نظمـــة االنت

) 18، 2010العــاجز، شــلدان، فضــل لحاجــات الزبــون" (أع تحقیــق اســتجابة ل كــي تســتطییوالتشــغّ 
البـد أن یكـون فریـدًا ومتمیـزًا ویحقـق بـداعمسـتوى اإلإلـىفكـرة أوسـلوك أوولكي یصل أي نشـاط 

السـابقة فـي بـداعالمنظمـة، التـي ستسـتثمر مفـاهیم اإلأوالجماعـة أوفائدة سواء للشخص أومة یق
التنظیمي الذي ینطـوي علـى تولیـد وتطبیـق تقنیـة جدیـدة بداعمجالها التخصصي لیطور مفهوم اإل

المنظمة.أداءتغیرات تؤثر على إلىفكرة اداریة فریدة یتوقع أن تؤدي أو
بعـــد اتســـاع مجـــاالت والســـیماالتنظیمـــي بـــداعفقـــد قـــدمت العدیـــد مـــن المفـــاهیم المتعلقـــة باإل

التنظیمـي علـى بـداعاستراتیجیة وهیكلیـة وسـلوكیة، لیعـرف اإلأبعادما شخص له من البحث فیه و 
وهــو "تطــور قهــا" یالخــدمات وقبولهــا وتطبّ أووالعملیــات والمنتجــات فكــارانــه "تولیــدًا جدیــدًا مــن األ

الــذین یتعــاملون مــع بعضــهم فــي تنظــیم مرتــب" فــرادالجدیــدة المبدعــة مــن قبــل األفكــاروتطبیــق األ
)Woodman et al., 1993, ,Griffin, 1995یرى (و) 295 التنظیمي هو بداع) ان اإل125

.هاخدماتأولسلع استخدامات جدیدة أوخدمات جدیدة أوسلع ر یادارة المنظمة لتطو ي"سع
مبــدع بالمشــكلة لیمــر بــنفس یبــدأ بإحســاس البــداع) ان اإل22، 2002، الخیــرانفیمــا یــرى (

المراحل.
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تمـت اسـتعارتها مـن خـارج أوعلـى انـه تطبیـق فكـرة طـورت داخـل المنظمـة بـداعویعرف اإل
كانــت تتعلــق بــالمنتج أم الوســیلة أم النظــام أم العملیــة أم السیاســة أم البرنــامج أم أســواءً ، المنظمــة

).13، 2004الخدمة، وهذه الفكرة جدیدة بالنسبة للمنظمة حینما تطبقها (الجعبري، 
التنظیمیـــة الحدیثـــة التـــي تمارســـها المنظمـــات ســـالیباألإلـــىمـــي التنظیبـــداعفیمـــا یشـــیر اإل

) فیمــا تــرى اللجنــة االوربیــة بــأن Steiber, 2012, 6لتنظــیم مكــان العمــل والعالقــات الخارجیــة (
التنظیمي یتمثل بتحدید وتوسیع مـدى مـن السـلع والخـدمات واالسـواق المرتبطـة بهـا واقامـة بداعاإل

طرائــق جدیــدة فــي االنتــاج والعــرض والتوزیــع وادخــال التغیــرات فــي ادارة وتنظــیم العمــل وظــروف 
).Commission Euro Pean, 2004, 23ومهارات قوة العمل (

منتجـات جدیـدة تظهـر كنتیجـة أوبـرامج أوات ویعرفه آخرون بأنـه االسـتخدام النـاجح لعملیـ
).Denis & Griffin, 2002, 33لقرارات داخل المنظمة (

) إذ Hage, 1999, 599التنظیمــي هــو مــا أورده (بــداعویعــد التعریــف األكثــر شــموًال لإل
یمكـن أن یكـون لسـلعة جدیـدة، خدمـة بداعسلوك جدید للمنظمة وهذا اإلأوعرفه بأنه اعتماد فكرة 

ممارســــات اداریــــة جدیــــدة مــــن قبــــل احــــدى المنظمــــات التــــي تنتمــــي أوجدیــــدة. تكنولوجیــــا جدیــــدة 
.هدافلمجموعة المنظمات ذات األ

التنظیمـي بأنـه المـزیج مـن الطالقـة والمرونـة واألصـالة والقـدرة علـى التوسـع بداعویعرف اإل
الفــرد مــن االنطــالق مــن أمــس التتــابع العــادي للتفكیــر الــذي التــي یمكــن فكــاروالحماســیة نحــو األ

هــو ایجـاد حلــول جدیـدة للمشــكالت شــریطة أوانتـاج یتصــف بالجـدة واألصــالة والقیمـة، إلــىیـؤدي 
).94، 2005أنه یتم التوصل إلیها بطریقة مستقلة (الكبیسي، 

مــــع البیئــــة ) بأنــــه عملیــــة ذهنیــــة معرفیــــة یتفاعــــل الفــــرد 347، 2004كمــــا عرفــــه (أیــــوب، 
شـيء جدیـد غیـر مـألوف، وقـد إلـىالتنظیمیة ومع البیئة العامة، ویتجاوز مـا هـو مـألوف للتوصـل 

للمنظمة عملیة جدیدة وغیرها یعود تطبیقیًا بالمنفعة أوًا أسلوبأوخدمة أویكون هذا الشيء سلعة 
والمجتمع بشكل عام.

إلــىة ممتــدة مــن مفهــوم الفكــرة، التنظیمــي: هــو عملیــة تــراكم قــرارات متنوعــبــداعویعــرف اإل
).330، 2000تطویر التكنولوجیا (حسن، إلىأوتنفیذها ونشرها في أماكن ومواضع اخرى 

إلــىاضــافة شــيء أوالتنظیمــي بأنــه عملیــة صــنع بــداع) اإل64، 2001ویصــف (الصــرن، 
الوجود من الالشيء.
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جدیــدة تغیــر مــن أفكــارعبــارة عــن تطــویر وتطبیــق بأنــه ) 106، 2000كمــا عرفــه (بطــاح، 
اسـتعارتها مـن تتمأوحال المنظمة والبیئة المحیطة بها. فهو تطبیق فكرة طورت داخل المنظمة 

الخدمــة وهــذه أوالبــرامج أوالعملیــة أوالنظــام أوالوســیلة أوتتعلــق بــالمنتج خــارج المنظمــة ســواءً 
الفكرة جدیدة بالنسبة للمنظمة حینما طبقتها.

الظــواهر والمشــكالت بمنظــور وعالقــات جدیــدة غیــر إلــىتتضــمن النظــر عملیــةبــداعان اإل
المنظمـة أوالجماعـة أومألوفة یتفاعل فیها الفرد والعمل وبیئة المنظمة والبیئة العامة ویقوم الفـرد 

قیمة للمجتمع اانتاج شيء جدید وأصیل ذإلىبالبحث واالستقصاء والربط بین األشیاء مما یؤدي 
)53، 2017: (حاوي، اآلتیةیختلف عن المفاهیم داعبوبهذا فإن اإل

االختراع: هو صنع شيء جدید.- 
االكتشاف: الوصول لشيء كان موجود من قبل.- 
االبتكار: هي القدرة على االختراع بتمیز.- 

التنظیمــي یمثــل اعتمــاد وتطبیــق بــداعومـن خــالل عــرض اآلراء الســابقة یــرى الباحـث ان اإل
الطرائـــق كالقـــدرة علـــى اتخـــاذ أوســـالیبالجدیـــدة والمفیـــدة مـــن خـــالل اســـتخدام بعـــض األفكـــاراأل

ــــدرة  ــــة أوالقــــرارات، ق ــــر اإلأوســــعة االتصــــال، روح المجازف ــــى التغی ــــدرة عل ــــداعالمخــــاطرة، الق ي ب
النجاح والتفوق.إلىوالتي تقود المنظمات بداعوتشجیع اإل

التنظیميبداعاإلأهمیةثانیًا: 
التنظیمـــي مـــن جـــانبین أساســـیین األول یتمثـــل باألســـباب التـــي دفعـــت بـــداعاإلةأهمیـــتثبـــت 

إذ دفعت الظروف المتغیرة التي تعیشها المنظمات الیوم سـواء أكانـت بداعالمنظمات لالهتمام باإل
ي إبــــداعأســــلوباالســــتجابة لهــــا بإلــــىاقتصــــادیة بالمنظمــــات أواجتماعیــــة أوثقافیــــة أوسیاســــیة 

مرارها فضًال عن ان التطور الفني والتكنولوجي في مجال السلع وطرق انتاجها ها واستؤ یضمن بقا
حیاتها یفرض على المنظمات االستجابة لـه ومـا یتطلبـه ذلـك مـن تغیـرات فـي الهیكـل ةوقصر دور 
جانب الثاني من خالل تحقیق فوائد االبـداع یة أما الإبداعالعمل واالدارة وطرق أسلوبالتنظیمي و 
)3، 13، 2005) (حریم، Jones, 1995, 644: (التنظیمي 

وجود تحوالت وتغیرات عالمیة تجاه االقتصاد الحر القائم على الوفاء بتوقعات الزبائن..1
زیادة قدرة الشركة على المنافسة مع الشركات وذلك من خالل:.2

السرعة في تقدیم منتوج جدید وتغیر العملیات االنتاجیة.-أ
في العملیة.بداعالتنظیم ورأس المال من خالل اإلكلفتقلیل -ب

زیادة فاعلیة االتصاالت..3
نجاح الشركة بشكل كبیر ویمكن أن تكون فائدة للسوق..4
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زیادة سالمة بیئة العمل وتقلیل المخاطر..5
تحسین الجودة من تقلیل نسبة التالف والعادم والمعیب والمرفوض..6
ة للزبائن.تحسین صورة الشركة وجعل مكانتها مقبول.7
باالحتیاجات.بعادلألبداعقلة الموارد وكثرة الخیرة مما یزید من الحث على اإل.8
الشركة بشكل عام.أداءتعزیز وتنشیط .9

التنظیمي بداعثالثا : خصائص اإل
)195، 2010(الخفاجي ، ي :أتتتمثل فیما یبداعهم خصائص اإلأ

منتجــات ام عملیــات تولیــد بالنســبة للســواءً اً محسوســأواً ملموســیمثــل شــیئاً التنظیمــي بــداعاإل- 
.الجدیدةفكاراأل

وجـود امكانیـة لحصـول مـنرغمعلـى الـمـراً أیجب ان یكـون مسـتهدفا ولـیس التنظیمي بداعاإل- 
تغیرات طارئة غیر مخطط لها.

فــي االطــار العــام كمیــزة مــأخوذةلتحقیــق منــافع المنظمــة التنظیمــي بــداعن یهــدف اإلأیفتــرض - 
للمجتمع الذي تعمل فیه المنظمة.

التنظیميبداعاإلأنواع: رابعا
عدة انطالقـًا مـن اهتمـامهم وتوجهـاتهم أنواعالتنظیمي في بداعصنف الكتاب والباحثون اإل
وعلیه فقـد ظهـرت العدیـد مـن التصـنیفات بداعنواتج عملیة اإلأووطبیعة المنظمة وعملها ونوعها 

بــــداعالــــداخلي واإلبــــداعاإلأوالغایــــة ٕابــــداعالوســــیلة و إبــــداعمنهــــا مــــا یتعلــــق ببــــداعالخاصــــة باإل
علـى مسـتوى المنظمـة ككـل بداعالمنتوج لكن یمكن القول أن اإلٕابداعالعملیة و إبداعأوالخارجي 

وهمــا بــداعاخــرى لإلأنــواعأوعلــى نــواحي نــوعین اساســیین یتمثــل كــل منهمــا إلــىیمكــن تصــنیفه 
):346، 2005(حریم، 

التنظیمي:بداعاإل-1
وعملیـات المنظمـة وسیاســات عمــالویشـمل علـى تغیـرات فــي الهیكـل التنظیمـي وتصـمیم األ

واستراتیجیات جدیدة ونظم رقابة جدیدة وغیرها.
الفني التقني:بداعاإل-2

تغیــرات فـي التقنیــات التـي تســتخدمها المنظمــة أوخــدمات جدیـدة أویشـمل تطــویر منتجـات 
االنتـاج وادخـال الحاسـوب فـي العمـل وغیرهـا، وتتمثـل بالنشـاطات والعناصـر أسـالیبوتغیـرات فـي 

الخدمات فإنه یتعلـق بـاإلجراءات واالدوار أوتحسین وتطویر المنتجات إلىوالعملیات التي تؤدي 
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النشـاطات وتطـویر وتحسـین التعـاون فضـًال عـنمـل، والبناء التنظیمي والقواعد واعـادة تصـمیم الع
النتائج التي ترجوها المنظمة.إلىوالتفاعل بین الموظفین والتمیز في عالقاتهم في الوصول 

التنظیمي:بداعمراحل اإلخامسا: 
)74-73، 2009، انیسة: (التنظیمي بمراحل عدبداعاإلیمر

بـداعجمیـع الزوایـا واالحتمـاالت والحقـائق واإلاالندماج مع المشكلة: وهي دراسـة المشـكلة مـن -أ
بمعنى معاینة الشكل بكامل تفاصیله ومالبساته.

احتضان المشكلة: اجعل عقلك الباطن یحتضن هذه المشكلة بعد ما استوعبها العقل الـواعي، -ب
واالبتكـــار والتجمیـــع یبحـــث عـــن حـــل بـــداعدع العقـــل البـــاطن والـــذي یحتـــوي علـــى عملیـــة اإل

للمشكلة.
االمامیة أي دراسة المعلومات واالبحـاث ذات العالقـة بموضـوع عمالعداد: وهي تحدید األاإل- ج

ما.
الحـــل: تجمیـــع مرحلتـــا االعـــداد واالحتضـــان لینـــتج عنهـــا الحـــل بصـــورة مفاجئـــة إلـــىالوصـــول -د

بحیث تطفو على عقلك الواعي فتقول (وجدتها).
ومن ثـم الحكـم علیهـا ،وتمحیصها وتطبیق المعاییر علیهافكارالتقییم: وهي مرحلة اختیار األ- ه

عدمها.أوبالصالحیة 
صــبحت أیــة بداعك اإلأفكــار واقــع عملــي بمعنــى أن إلــىبــداعالتطبیــق: وهــي مرحلــة ترجمــة اإل-و

ملموسة ومفیدة وقیمة وعملیة.

التنظیمي:بداعاستراتیجیات اإلسادسا : 
ي یمكـن أن تتبناهـا المنظمـة ویقصـد باسـتراتیجیات التبداعهناك العدید من استراتیجیات اإل

ي داخـل بـداعیـة وایجـاد المنـاخ اإلبداعالتنظیمي السیاسات التي تصمم للتـرویج للعملیـة اإلبداعاإل
)6، 2016المنظمة الذي یساعد على تجاوز العقبات ومن هذه االستراتیجیات: (عمراوي، 

التطویر التنظیمي:-1
الطرق المستوحاة بشكل عام من العلوم السلوكیة أوسالیباألوهي عبارة عن مجموعة من

والتــي تصــمم لتزیــد مــن قــدرة المنظمــة علــى تقبــل التغیــر وزیــادة فاعلیتهــا ومــن األمثلــة علــى هــذه 
لتغیر وهي بشكل لالطرق جمع البیانات تشخیص المنظمة تدریب وتطویر الفریق واستخدام وكالء 

وهنـاك تركیـز كبیـر لـیس فـرادوالعالقـات بـین األفـرادة كقـیم األنحو المحـددات السـلوكیةعام موجه
فقط على ازالة معوقات التغیر ولكن ایضًا على تسهیل التغیر كعملیة مستمرة.
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استراتیجیة مالئمـة لتـرویج یعدوالعالقات والتغیر فرادان التطویر التنظیمي بتركیزه على األ
كمعیـــار تنظیمـــي بـــداعالمنظمـــة علـــى تقبـــل اإلأفـــرادالتنظیمـــي فهـــو یســـاعد علـــى تـــدریب بـــداعاإل

ویجب ان یرسخ التطویر التنظیمـي فـي بداعاساسي وعلى ترویج صفات تنظیمیة تساعد على اإل
یخـدم التطـویر یث یمكن ان حبداعالمنظمة لضمان االلتزام المستمر والقدرة على تقبل وترویج اإل

عامة شاملة.أهدافصیاغة التنظیمي لزیادة الوعي باالهتمام والمصالح ل
التخصص الوظیفي:-2

التنظیمي بداعوهو قیام المنظمة بتصمیم وحدات للقیام بالنشاطات المتخصصة فلترویج اإل
یــة مثــل بداعمالئمــة للمراحــل المختلفــة مــن العملیــة اإلتشــغیلیةتصــمم وحــدات تنظیمیــة ذات بیئــة 
مكـــن أن تكـــون هـــذه االســـتراتیجیة هـــي جماعـــات التخطـــیط ویأوانشـــاء وحـــدات البحـــث والتطـــویر 

یة تغطي مسـاحات إبداعأعمالایجاد إلىاألكثر قابلیة لالستخدام من قبل المنظمات التي تسعى 
كثـر شـیوعًا مــن التخصـص الـوظیفي االسـتراتیجیة األدتنظیمیـة صـغیرة نسـبیًا وال تكـون جـذریًا وتعـ

التنظیمي.بداعبین استراتیجیات اإل
الدوریة:-3

مثلة على هذه متغیرة ومن األأوتنظیمیة غیر ثابتة شكاالً أویقصد بها القدرة على استخدام 
الــــذي یــــتم وفقــــًا لــــه تجمیــــع مجموعــــة مــــن المختصــــین فةاالســــتراتیجیة اســــتخدام نمــــوذج المصــــفو 

لعمــل فــي اجــري  یلمشــروع ومــن ثــم لوالعــاملین وتنفیــذ مشــروع معــین وانشــاء بنــاء تنظیمــي مؤقــت 
ى.مشاریع اخر 

التنظیمي:بداعمستویات اإلسابعا: 
اجزائهـا إذ ال یمكـن أومـن جوانـب عدیـدة مـن عملهـا بـداعتهتم المنظمات عـادة بتحقیـق اإل

نأإلــىخــرى فیهــا وهــو مــا یشــیر أفــي المنظمــة ككــل دون التحقــق مــن مســتویات بــداعتحقیــق اإل
مســتویات البــد مــن تحقیقهــا حتــى تتمتــع المنظمــة بــالتمیز الــذي یمكنهــا مــن التفــوق علــى بــداعلإل

)354-350، 2005(حریم، في المنظمة:بداعمنافسیها ویمكن تلخیص مستویات اإل
الـذین یمتلكـون قـدرات وسـمات أوفـرادالذي یحققـه األبداععلى مستوى الفرد: وهو اإلبداعاإل.1

ذكاء وحب االستطالع.یة مثل المعرفة والإبداع
التوصل إلیه من قبل الجماعة أوالذي یتم تحقیقه بداععلى مستوى الجماعة: هو اإلبداعاإل.2

(قســم، دائــرة، لجنـــة) اعتمــاد علـــى خاصــیة التــداؤب وتبـــادل الــرأي والخبـــرة ومســاعدة بعضـــهم 
اء ودعـم ومـؤازرة بعدة عوامل منها المشاركة اآلمنة وااللتـزام بـالتمیز بـاآلر أثرالبعض والذي یت

.بداعاإل
.والجماعات في المنظمةفرادالناتج عن األبداععلى مستوى المنظمة: هو اإلبداعاإل.3
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التنظیمي:بداعمصادر اإلثامنا: 
التنظیمـــي، فقـــد ذكـــر بـــداعن واختلفـــت فـــي تنویـــع مصـــادر اإلیتعـــددت وجهـــات نظـــر البـــاحث

)Ivancevich et al., 1997, 548الخـارج ومیـز أویمكـن أن یـأتي مـن الـداخل بـداع) ان اإل
)Kotler, 2000, 511المتمثلـــة بالقـــدرات الداخلیـــة الذاتیـــة بـــداع) بـــین المصـــادر الداخلیـــة لإل

التــي یــتم الحصــول بــداعووحــدات البحــث والتطــویر وبــراءة االختــراع، وبــین المصــادر الخارجیــة لإل
هنفســطریــق االكتســاب، وفــي االتجــاه شــراء المنظمــة بالكامــل عــنأوعلیهـا عــن طریــق التــرخیص 

الـــداخلي هـــي الحـــوادث غیـــر المتوقعـــة، بـــداع) ان مصـــادر اإلDrucker, 1986, 150یـــرى (
الخارجیـة بداعالفشل، التناقضات، احتیاجات العملیة، التغیرات في الصناعة السوق، ومصادر اإل

,Amabil, 1988ة. أشــار (هــي التغیــرات الدیموغرافیــة، التغیــرات فــي االدراك، المعرفــة الجدیــد

یصــدر عــن تفاعــل ثالثــة عناصــر، هــي الخبــرات المعرفیــة والفكریــة والفنیــة، بــداعان اإلإلــى) 78
,Wheelem & Hunger, 1998والدوافع الداخلیة، والمهارات والتفكیر الخالق في حین حـدد (

هـــــي االحـــــداث التغیــــر المتوقعـــــة، والتنـــــافر، متطلبـــــات العملیـــــات بـــــداع) ســــبعة مصـــــادر لإل290
الســـوق، التغیـــرات الســـكانیة والتغیـــرات االدراكیـــة والمزاجیـــة، أواالنتاجیـــة والتغیـــرات فـــي الصـــناعة 
تظهــر مــن بــداع) ان مصــادر اإلHood & Birkinshawوالمعرفــة الجدیــدة. وأكــد كــل مــن (

رتباطـــًا بالمكتـــب، وبإشـــراف القائـــد االداري الملهـــم والمثـــابر العـــاملین القـــریبین مـــن الزبـــائن األقـــل ا
. الجیـــــدة واالشـــــخاص الجیـــــدین وتشـــــجیعهمفكـــــاركثـــــر براعـــــة فـــــي خلـــــق الحمـــــاس وجـــــذب األواأل

)Lynch, 2000, 499فـي المنظمـات مصـدرین همـا احتیاجـات الزبـون الـذي یـوفر بـداع) ان لإل
التطـورات التكنولوجیـة فـي بیئـة الصـناعة فرصًا سوقیة جدیدة وتطویر التقانـة مـن خـالل تشـخیص

تنبــع مــن النجــاح غیــر المتوقــع والفشــل غیــر بــداع) أن مصــادر اإل391، 2004ویــرى (العمیــان، 
المتوقع واألحداث الخارجیة غیر المتوقعة وعدم انسجام الواقع الفعلي مع ما هو مفترض. (قاسـم، 

2011  ،125.(

:التنظیميبداععملیة ادارة اإلتاسعا: 
عمـــالالتنظیمـــي مـــن التحـــدیات البـــارزة التـــي تواجـــه منظمـــات األبـــداعتعـــد عملیـــة ادارة اإل

بـداعفضل السبل إلدارة نمـاذج اإلأوادارتها في ظل ارتفاع معدالت التغیر على المنظمات اعتماد 
ـــــــفیهــــــا، وذلــــــك باســــــتعمال ممارس ـــــــمتطــــــورة كفیلــــــة للقیأســــــالیبات و ـــــ ـــــــام بـــــــــــ ـــــــذلك فقـــــ ـــــــد أشـــــــــ ار ـــ

)Utlerback, 1994, 14 (یفتـــرض هـــذا بـــداعنمـــوذج دینـــامیكي فـــي الصـــناعة إلدارة اإلإلـــى
إبـداعللعملیـة والمنـتج یتبـع بنمـاذج عامـة مـع مـرور الوقـت، وان معـدل بـداعالنموذج ان معدل اإل

التجـارب وتصـامیم ، والتـي یحـدث فیهـا الكثیـر مـنولى مرحلة االنسـیابیةالمنتج یمر بمرحلتین األ
العملیـة، إبـداعالمنتج والعملیة أمـا المرحلـة الثانیـة فهـي المرحلـة االنتقالیـة التـي یتباطـأ فیهـا معـدل 
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وفـي هـذه المرحلـة یثبـت المنــتج فـي السـوق الـذي یحقـق افضــل اشـباع لرغبـات الزبـائن لكـن بعــض 
ج والعملیة، فتقوم بـالتركیز المنتإبداعالتي یتباطأ فیها معدل الصناعات تدخل في مرحلة خاصة 

) Kotler & Truill, 2000, 555). أما (Peter, 2003, 17-18على الكلفة، الحجم والنسبة (
، المرحلــة تســویقیًا مــن خــالل ثــالث مراحــلبــداعیتبنــى النمــوذج اإلبــداعفقــد قــدم نمــوذج تبنــي اإل

بـداعسـتهلك یصـبح واعیـًا باإلالمإلـىاالولى مرحلة االدراك والتي یعبر عنهـا بـالوعي والتـي تشـیر 
لكـــن لدیـــه نقـــص فـــي المعلومـــات. ثـــم المرحلـــة الثانیـــة وهـــي مرحلـــة التـــأثیر وتشـــمل خطـــوتین همـــا 
االهتمام والتقویم ثم المرحلـة الثالثـة هـي مرحلـة السـلوك وتشـمل علـى خطـوتین همـا الحكـم والتبنـي 

,Subrotoوقدم ( et al., 2004, 64التنظیمي من خالل عالقـات بداع) نموذج إلدارة وتولید اإل
ربعــة مراحــل هــي: المرحلــة االولــى التفــاعالت بــین البــائع أسلســلة التجهیــز، یضــمن هــذا النمــوذج 

والطلب من خالل الكمیة، المجال، النمط. أما المرحلة الثانیة التعرف على البیئة الداخلیة للعالقـة 
مرحلة الثالثة التعرف على البیئة الخارجیة من خالل تبني تكنولوجیا المعلومات، االلتزام، الثقة. وال

للعالقات من خالل التكنولوجیا الدفینة، استقرار الطلب، صالت الشبكة، أما المرحلة االخیرة فهـي 
ات.بداعات التدریجیة، واإلبداعمرحلة تولید اإل

التنظیمي:بداعدوافع اإلعاشرا: 
ـــى یتفـــق معظـــم الدارســـین والبـــاحثین فـــي هـــذا المجـــال بـــأن  هنـــاك دوافـــع ملحـــة فرضـــت عل

ًا ومنهجـًا، ولعـل ذلـك یعـود ألهـم أسـلوببـداعالمنظمات واداراتها على مختلف المسـتویات لتبنـي اإل
)21، 2017: (الجبوري، اآلتیةاألسباب 

التغیرات في عناصر البیئة التنافسیة وتزاید المستجدات البیئیة التي واجهـت، ومـا زالـت تواجـه .1
ــذ ي بــات یتطلــب التحــدیث والتجدیــد وضــرورة االســتجابة لتبنــي سیاســات المنظمــات، األمــر ال

لتتمكن مـن مواكبـة التغیـرات والتحـدیات البیئیـة وإلیجـاد وتطـویر حلـول بداعوانشطة داعمة لإل
وآراء جدیدة تمكنها من النمو والدیمومة.أفكارو 

ازدیاد التحدیات والضغوط المنافسة الشـدیدة، وانفتـاح العـالم علـى بعضـه نتیجـة العولمـة وثـورة .2
ازدیاد فـرص االختیـار والتنـوع فـي السـلع إلىالمعلومات والتحوالت العالمیة الجدیدة، مما أدى 

).347، 2005مام المستهلك (حریم، أوالخدمات 
في مجال السلع والخدمات والسیمارة تكنولوجیا ما شهده السوق العالمي من ثو إلىاالستجابة .3

وطــرق االنتــاج والتوزیـــع فــي ســبیل كســـب رضــا الزبـــائن والمســتهلكین. ممــا فـــرض ذلــك علـــى 
ي مـن إبـداعالمنظمات االستجابة لهذه الثورة من خالل اجراء بعض التغییـرات االداریـة بشـكل 

مواصـــلة المحافظـــة علـــى رضـــا ولتـــتمكن مـــن المنافســـة و ،جـــل ان تواكـــب الثـــورة التكنولوجیـــةأ
زبائنها والبقاء في البیئة.
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التنظیمیـــة هـــدافیـــة مالئمـــة لتحقیـــق األإبداعنـــدرة المـــوارد االمـــر الـــذي یتطلـــب ایجـــاد طـــرق .4
المنشودة في ظل الموارد المتاحة.

اكتساب المستهلك بزیادة المعرفة عـن مـدى إلىدت أزیادة الوعي والتوقعات للمستهلكین التي .5
نتجات والخدمات االضافیة وذات الجودة األفضل، وتنعكس هذه المعرفة على نوعیة توافر الم

إلــىتــنعكس علـى المنظمـات وسـعیها ومـن ثـمالطلـب للمسـتهلك للسـلع والخــدمات والمنتجـات. 
ة عـــن تفصـــیلیذلـــك فـــإن المســـتهلكین یطلبـــون معلومـــات تلبیـــة رغبـــات المســـتهلك، فضـــًال عـــن 

بحاجـة لتـوفیر هـذه المعلومـات للمسـتهلكین بالوقـت والسـرعة الخدمات والمنتجات، والمنظمـات 
الوســائل التــي تحقــق أوهــم المــوارد أحــد أبــداعاإلیعــدالمناســبین، ســعیًا وراء كســب رضــاهم، و 

المستهلك نوعًا من التغییر واالضافات، وكسر حاجز الروتین.أوللزبون 
والعالقـات المتبادلـة مـا بـین المنظمـات المسؤولیة االجتماعیة: نظرًا لمبدأ الكینونة االجتماعیـة .6

ومرونة، وتعمل علـى زیـادة اً كثر وعیأصبحت المنظمات تعیش في واقع أوالعاملین فیها، فقد 
بداعسهمها في دعم وتحسین ظروف وقدرات العاملین فیها من خالل تبني انشطة داعمة لإلأ

مهمـًا مـن الكینونـة االجتماعیـة الدیهم وذلك انطالقـًا مـن كـونهم جـزءً بداعتعمل على تنمیة اإل
التي تعیشها المنظمة، وهذه التحسینات تعرف بالمسؤولیة االجتماعیة.

التنظیمي بداعاإلأبعاد: حادي عشر
، 2013(عـوض ، تي:التنظیمي والتي تتمثـل بـاآلبداعاإلأبعادیتفق الباحثون وبشكل كبیر على 

204()Jones, 1995, 644(
هـو ذكـي وحـاذق وبـالرجوع ، مـاهـو بعیـد المـدى، مامألوفهو غیر نتاج ماإ: تعني االصالة- 

صیلة وجدیدة اال اذا لـم یسـبق أتكون راء عدید الباحثین الذین یؤكدون على ان الفكرة الآإلى
مــن قبــل المنظمــات المنافســة بمــا یحقــق لهــا مثیــل اي ان تكــون متفــردة وغیــر مطروقــة ســابقاً 

عـن اتسـامها فضـالً ،عنصر المفاجأة للجمهـور المسـتهدف والـذي یمثـل ركیـزة النجـاح والتفـوق
زمنیة بعیدة المدى.مدةعلى مدى ةبالشمولیة والدیموم

حول موضوع معین فـي وحـدة زمنیـة ، فكاریقصد بها انتاج اكبر قدر ممكن من األالطالقة:- 
والتـــي یـــتم فكـــارالكـــم مـــن األأهمیـــةرة االساســـیة التـــي تكمـــن وراء ذلـــك یتمثـــل فـــي ولعـــل الفكـــ

والتـــي تتمتـــع بالقـــدرة فـــي التـــأثیر فـــي الجمهـــور كثرهـــا تمیـــزاً أفضـــلها و أإلـــىغربلتهـــا والوصـــول 
المستهدف فضال عن امكانیة تنفیذها.

فـة فـي المواقـف : تتمثـل فـي قـدرة الفـرد علـى اكتشـاف المشـكالت المختلالحساسیة للمشكالت- 
المختلفة فالشخص المبدع یستطیع رؤیة كثیـر مـن المشـكالت فـي الموقـف الواحـد بـالنظر لمـا 
یمتلكـــه مـــن خصـــائص وســـمات متفـــردة كالقـــدرة علـــى التأمـــل واستشـــراف المســـتقبل ومـــن ثـــم 
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ه المبدعــة التــي مــن شــأنها تحقیــق التفــوق فــي أفكــار علــى اتخــاذ االجــراءات بنــاءً إلــىول الوصــ
لمنافسة.میدان ا

الجدیــدة، والبحــث عــن ســالیبواألفكــارخــذ زمــام المبــادرة فــي تبنــي األأ: یقصــد بهــا المخــاطرة- 
حلـول لهـا فــي الوقـت نفسـه الــذي یكـون فیـه الفــرد علـى اسـتعداد لتحمــل المخـاطرة الناتجـة عــن 

التي یقوم بها .عمالاأل
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الثانيالمبحث 
تأطیر نظريالخدمات الصحیةجودة

الخدمة الصحیةمفهومأوًال: 
ـــف فـــي  ال یوجـــد تعریـــف دقیـــق للخدمـــة الصـــحیة فـــي المستشـــفیات. ألن هـــذه الخدمـــة تختل
مفهومها من شخص آلخر. ولكل جهة وجهة نظر خاصة به. فالمستشفى والطبیب تختلف وجهـة 

). وفیما یأتي بعض التعاریف التـي 19، 2009نظرهم عن المستفیدین من هذه الخدمة (الدلیمي، 
ت للخدمة الصحیة:وضع
خـــدماتها علــى انهـــا منتجـــات إال عنـــدما تعـــرف المنتـــوج إلـــىان المنظمــة الصـــحیة ال تنظـــر - 

رغبـة ویقـدم لـه المنفعـة. ونجـد ان هـذا التعریــف أوبمفهومـه الشـامل بأنـه شـيء یشـبع حاجـة 
).10، 1997ینطبق على منتجات القطاع الصحي. (الدباغ، 

طرف آخر یكون جوهره غیر ملموس إلىأن یقدمه طرف یمكن أداءأووعرفها  بأنها فعل - 
,Kotlerغیــر مــادي (أوبإنتــاج مــادي اً وال ینــتج عنــه تملــك وان انتاجــه قــد یكــون مرتبطــ

1989, 97.(
غایـة إلـىالمركـز أوالمستشـفى إلـىمجموع الخدمات المقدمة للمریض منـذ وصـوله وعرفها - 

حالتــه الطبیعیــة. إلــىعادتــه إ تقیــیم صــحة الفــرد و إلــىخروجــه منــه والتــي یهــدف مــن ورائــه 
).38، 2008ان، ستیف(

أوالعـاملین إلـىمجموعـة منـافع التـي تقـدم أوأن الخدمة الصحیة هي: المنفعة إلىوعرفها - 
ـــة مـــن الســـالمة  ـــة مكتمل ـــد حصـــوله علـــى الخدمـــة وتحقـــق لـــه حال المســـتفید التـــي یتلقاهـــا عن

، ص 2004س فقـط عـالج االمـراض والعلـل. (ابــراهیم، الجسـمانیة والعقلیـة واالجتماعیـة ولـی
9.(

مـراض الموجهـة نحـو الوقایـة مـن األهاجمیعوایضًا تعرف الخدمات الصحیة بأنها االنشطة 
التـي قـد یتطلبهـا اسـتكمال الـتخلص مـن التأهیلیـةعالج هذه االمراض بعد حدوثها ثم االنشـطة أو

).13، 2008آثار المرض. (براق ومریزق، 
الخدمة الصحیة بأنها (مجموعة الوظائف التي تعمل علـى اشـباع الحاجـات البشـریة وعرفت- 

االســتمرار بشــكل مباشــر وتــرتبط بالوظــائف االخــرى للمجتمــع كالوظیفــة أوالمرتبطــة بالبقــاء 
االقتصــادیة والتعلیمیــة واالجتماعیــة وغیرهــا بشــكل غیــر مباشــر بحیــث تعطــي المســتفید منهــا 

ئـي عـن طریـق تـوفیر الـدعم لقدراتـه البیئیـة والحسـیة والنفسـیة وتمكنـه القدرة علـى التكیـف البی
).18، 1999داء المطلوب). (الدباغ، من تحقیق األ
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)40، 2011)، (الحیالي، 61، 2011ي، لومما تقدم من التعاریف یتضح ما یأتي: (الهال
الطعــــام ان الخـــدمات الصــــحیة المقدمــــة فـــي المستشــــفیات تتضــــمن الخـــدمات الملموســــة مثــــل .1

خرى غیر ملموسة بصورة مباشرة مثل تقلیل حدة التعب النفسي والبدني واالجتماعي أوالدواء و 
التي تقدمها.والتأهیلیةمن خالل الخدمة التشخیصیة والعالجیة 

الجوهریـة وهـي أوان الخدمات الصحیة المقدمة في المستشفیات تتضمن الخـدمات االساسـیة .2
والداعمة وهي التكمیلیةأوالتأهیل والخدمات المحیطة أولجراحي بالتدخل اأوالعالج بالدواء 

خدمــة االســتقبال والفحــص الشــعاعي والخــدمات الفندقیــة؛ التغذیــة النظافــة خــدمات االحصــاء 
یحتــاج إلیهــا حتــى یســـهل عملیــة اســتعمال الخدمــة االساســـیة التكمیلیـــةوٕالــى آخــره والخــدمات 

وتضیف مظهرًا أساسیًا لها.
د المریض هو حجر األساس في تقدیم الخدمة الصـحیة وهـو جـزء مـن نظـام تسـلیم ان المستفی.3

.هنفسالخدمة ومستهلك لها في الوقت
وبهذه المفاهیم تصبح الخدمـة الصـحیة وتحقیـق الفعالیـة فـي ادائهـا هـدفًا مرغوبـًا فیـه یسـعى 

األداء أیــًا كانــت المجتمــع مــن خاللهــا تحقیــق البنیــان القــوي للفــرد الــذي یســتطیع أن یتحمــل تبعــات 
درجـــات حظوظـــه علـــى الفـــرد ومـــن جهـــة ثانیـــة فـــإن تعریـــف المنظمـــة الصـــحیة (المركـــز أوالوانـــه 

الخدمي التخصصي لتقدیم الخدمة الصحیة المتكاملة) بأنها مجموعة من التخصصـات والمهـارات 
معــین والمهـن الطبیـة وغیــر الطبیـة ومجموعــة مـن الخــدمات واألدویـة والمســتلزمات تـنظم فــي نمـط 

خدمة المرضى المحالین واشباع حاجاتهم ومن ثم اسـتمرار المستشـفى بـالنمو (النجـار، إلىتهدف 
1981 ،49.(

هـــا أبعادوهنـــاك مفهـــوم آخـــر للخدمـــة الصـــحیة هـــو تقـــدیم ســـبل الرعایـــة الصـــحیة الشـــاملة ب
حیــاة النفســیة واالجتماعیــة والعضــویة بمــا یكفــل للفــرد والجماعــة حالــة صــحیة جیــدة تمكــنهم مــن ال

مقبولـة دینیــًا واجتماعیـًا. وفـي حالــة شـعور المسـتفید مــن نظـام الخدمـة الصــحیة أسـالیبالمنتجـة وب
بجدیة وتحسین الخدمة التي یحصل علیها فإن ذلك سیؤدي قطعًا إلحساسه بالرضا وعدم التـذمیر 

طة التـي من الرسوم التي یدفعها. حیث یلمس الفرق الكبیر في مستوى الخدمة مقابل الرسوم البسی
حیة وتطبیـــق الضـــمان الصـــحي الـــذي الخـــدمات الصـــأداءیتحملهـــا الضـــمان الصـــحي. ان تحســـن 

هم فیـــه المســـتفید بجـــزء مـــن تكالیفـــه ممـــا یـــوفر لمیزانیـــة الدولـــة مبـــالغ طائلـــة فـــي المستشـــفیات یســـ
).Jenkins Hussey, 2008, 22الحكومیة. (
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ثانیا: مفهوم جودة الخدمات الصحیة
) بــأن أول مـــن اســـتعمل هــذا المفهـــوم فــي مجـــال الطـــب 30-29، 2008یبــین (خســـروف، 

ممرضـة بریطانیــة تــدعى والتـي كانــت تشــرف علـى تقــدیم الرعایــة الصـحیة بالمستشــفیات العســكریة 
انخفـــاض ملحـــوظ فـــي إلـــىدى أبســـیطة فـــي عملهـــا ممـــا أداءخـــالل حـــرب القـــرم بإدخـــال معـــاییر 

الوفیات في تلك المستشفیات.
) على ان موضوع جودة الخدمة الصحیة اصبح من 384-383، 2008یؤكد (نصیرات، و 

ن هــذا الموضـــوع محــل اهتمـــام أالمواضــیع االساســـیة فــي تســـویق خــدمات الرعایـــة الصــحیة. كمـــا 
وتركیــز مــن قبــل ادارة المستشــفیات والمســتفیدین مــن خــدمات الرعیــة الصــحیة واالطبــاء والجهــات 

تركـــز هـــذه االطـــراف المتعـــددة علـــى موضـــوع جـــودة الخدمـــة الصـــحیة الممولـــة لهـــذه الخـــدمات. إذ 
ها ومصـالحها. إذ أن الخلـل والخطـأ فـي جـودة الرعایـة الصـحیة غیـر مقبـول وتتعـدى أهـدافلتحقیق 

ممارسـة حمیـة خالیـة مـن إلـىالضرر الجسدي والنفسي والبد من التطلـع إلىآثاره الضرر المادي 
العیوب.

یحقـق اقصـى أسـلوبحیة فـي تطبیـق العلـوم والثقافـات الطبیـة بأن الخدمـة الصـإلـىوعرفها
).14، 2003استفادة من الصحة العامة بدون زیادة للتعرض للمخاطر (الدیوجي ، 

وممــا تقــدم یمكــن القــول بــأن بــرامج جــودة الخدمــة الصــحیة یجــب أن تتمیــز للتأكــد مــن أن 
ده مـن معـاییر وان تلـك البـرامج مستوى الخدمة الصحیة التـي تقـدم للمرضـى یطـابق مـا سـبق تحدیـ

خصصـــت لحمایـــة المرضـــى وتحســـین مســـتوى الرعایـــة التـــي توفرهـــا المنظمـــة الصـــحیة. (صـــباح، 
2020 ،29.(

وایضــًا تعــد قضــیة جــودة الخدمــة الصــحیة مــن القضــایا الحیویــة والشــائكة بوصــفها مرتبطــة 
).56، 2009بحیاة االنسان وصحته (عبود وآخرون، 

) ان الخلـــل واألخطـــاء فـــي جودتهـــا غیـــر مقبـــول وتعـــدى 32، 2005وقـــد عرفهـــا (الـــدلیمي،
ممارسـة صـحیة خالیـة إلـىالضـرر الجسـدي والنفسـي والبـد مـن التطلـع إلـىآثارها الضرر المادي 

من العیوب.
,Evansواشــار ( ) تتطلــب جــودة الخدمــة الصــحیة التحصــین ضــد االخطــاء 200 ,2000

المرض إذ تكـون جـودة أوالسیما عندما یتفاعل العاملون مع المستفیدون و البشریة غیر المقصودة 
الخدمة مرتبطة بصورة وثیقة بمهارات ومواقف العاملین.

) جــودة الخدمـــة الصــحیة: مجموعــة االجـــراءات 13، 2010، واخــرونوقــد عــرف (الطویـــل
ة الصـــحیة الموضــوعیة للتأكـــد مـــن القـــدرة علـــى ضـــمان تحقیــق مســـتویات عالیـــة مـــن جـــودة الخدمـــ

المنظمات الصحیة.إلىالمرتادین إلىالمقدمة 
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) قـــد عرفـــت الجـــودة فـــي الخـــدمات الصـــحیة بأنهـــا W.H.Oأمـــا منظمـــة الصـــحة العالمیـــة (
التماشــي مــع المعــاییر واالتجــاه الصــحیح بطریقــة آمنــة ومقبولــة مــن قبــل المجتمــع وبتكلفــة مقبولــة 

لمرضـــیة نســـبة الوفیـــات واإلعاقـــة وســـوء إحـــداث تـــأثیرات علـــى نســـبة الحـــاالت اإلـــىبحیـــث تـــؤدي 
).14، 2003التغذیة (الدیوجي وعبد اهللا، 

في حین عرفتهـا الهیئـة األمریكیـة المشـتركة العتمـاد المنظمـات الصـحیة والمعروفـة باسـمها 
المختصر بأنها درجة االلتزام بالمعاییر المعاصرة المعترف بها على وجه العمـوم للممارسـة الجیـدة 

).80، 2011اجراء تشخیص أي مشكلة طبیة (الحیالي، أوتوقعة لخدمة محددة والنتائج الم
وبنــاًء علــى مــا تقــدم یمكــن القــول بــأن جــودة الخدمــة الصــحیة هــي مجموعــة مــن السیاســات 

تقـدیم خـدمات الرعایـة الصـحیة للمسـتفیدین منهـا علـى نحـو إلىواالجراءات المصممة التي تهدف 
نظــامي وموضــوعي یســهم فــي تقــدیم الفــرص لتحســین رعایــة المرضــى وحــل المشــكالت العارضــة 
بطریـــق علمیـــة وذلـــك عـــن طریـــق العـــاملین فـــي المنظمـــات الصـــحیة والـــذین یســـتخدمون مهـــاراتهم 

من تحقیـــق افضـــل النتـــائج فـــي الوقـــت وخبـــراتهم وتقنیـــات الرعایـــة الصـــحیة المتاحـــة لهـــم وبمـــا یضـــ
لدراسـة عملیـات أسـلوبالمناسب والمكان المناسب وهذا یعنیان مفهوم جـودة الخدمـة الصـحیة هـو 

تقدیم خدمات الرعایة الصحیة وتحسینها باستمرار بما یلبي احتیاجات المرضى وغیرها.

الخدمات الصحیةأهمیة: ثالثاً 
دول العــالم موقعــًا متمیــزًا بــین بــاقي القطاعــات یحتــل قطــاع الخــدمات الصــحیة فــي معظــم 

فـرادالخاصة التي یقدمها هذا القطاع واتصالها المباشر بصـحة األهمیةالخدمیة االخرى، نظرًا لأل
زیـادة فـي الطلـب همیـةوبصحة المجتمع بصورة عامـة. وقـد ولـدت تلـك األوحیاتهم بصورة خاصة 

علـــى خـــدمات هـــذا القطـــاع بمعـــدالت ســـریعة متالحقـــة یمكـــن اســـتقرائها بســـهولة فـــي دول العــــالم 
).20، 2009المتقدم. (الدلیمي، 

ففي الوالیات المتحدة مثًال زادت وحدات الرعایة الطبیة من مختلف االشكال والتخصصـات 
وزاد 2008) وحـدة طبیـة سـنة 67000اكثر من (إلى2003) وحدة طبیة في سنة 44800من (

ــــي هــــذه الوحــــدات مــــن حــــوالي ( ــــاء العــــاملین ف ــــ530000عــــدد االطب ــــىاً ) طبیب ــــد عــــن إل مــــا یزی
فــي مختلــف مجــاالت الطــب فــي الوقــت نفســه. وقــدمت تلــك الوحــدات خــدمات اً ) طبیبــ950000(

ت هـذه . فیمـا بلـغ عـدد المسـتفیدین مـن خـدما2003سـنة اً ) ملیون مواطنـ55طبیة لما یزید على (
ولهـذا لـیس مـن المسـتغرب ان یبلـغ حجـم االنفـاق علـى 2008سـنة اً ) ملیـون مواطنـ65الوحدات (

ملیـون) 665مـا یزیـد علـى (2008قطاع الخدمات الصحیة في الوالیـات المتحـدة االمریكیـة سـنة 
ةهمیـ%) من اجمالي النـاتج القـومي االمریكـي. وان هـذه النسـبة تبـین األ15دوالر. اي ما یعادل (

).Allison, Simon, 2008, 13القصوى للخدمات الصحیة. (



23

: خصائص الخدمات الصحیةرابعاً 
ان الخدمات الصحیة لها خصائص وممیزات عدة خاصة بها. ویتوجب على القائمین على 
تقــدیم الخــدمات الصــحیة الفهــم الــدقیق لهــذه الخصــائص ألنهــا تحــدد مــا یــؤثر فــي جــذب المســتفید 

ساســــیة مــــن جهــــة ثانیــــة. وأهــــم هــــذه شــــباع حاجتــــه األإهــــة وتعمــــل علــــى للمرفــــق الصــــحیة مــــن ج
)22، 1999الخصائص: (الطائي، 

االتصال واالحتكاك المباشر على المستفید..1
مساهمة المستفید في عملیة الخدمة..2
هالك الخدمة الصحیة وضعفها بمرور الوقت..3
اختیار المكان الذي یخدم فیه المستفید..4

)67-66، 1987للخدمة الصحیة هي: (القزویني، وهناك خصائص اخرى 
صعوبة تطبیق المفاهیم االقتصادیة على الخدمة الصحیة..1
العالقة بین مقدم الخدمة والمستفید ال حدود لها..2
تذبذب حجم الطلب..3

الصحیةةالخدمجودةأبعاد: خامسا
تقریـر مسـتوى جـودة ساسـیة فـيأأبعـادكاآلتیـةبعـادیتفق العدید من الباحثین علـى اعتمـاد األ

,Lovelock, 1996, 22)، (Stevenson(تي: الخدمة الصحیة وعلى وفق اآل 2005, 13(
)2020(صباح، 

االستجابة:-1
ان االســـتجابة تعنـــي قـــدرة مقـــدم الخدمـــة وســـرعة اســـتجابته بـــالرد علـــى طلبـــات المســـتفیدین 

الرضــــا بمســــاعدة الزبــــون وتقــــدیم الخدمــــة الســــریعة أوواستفســــاراتهم، وتعكــــس االســــتجابة الرغبــــة 
)Lovelock, 1996, 43.(

إلـى) بأن االستجابة تعني المساعدة الحقیقیة في تقدیم الخدمـة 38، 2005،البكري(وذكر 
األخـرى، بعـادنسـبیة فـي الجـودة قیاسـًا باألأهمیـة%) ك22المستفید (المریض). ویمثل هـذا البعـد (

ومن معاییر تقییم بعد االستجابة اآلتي: تقـدیم خـدمات عالجیـة فوریـة، اسـتجابة لنـداءات الطـوارئ 
الخارجیة، العمل على مدار ساعات الیوم.

رى الباحـث ان االسـتجابة تعنـي قیـام العــاملین فـي المراكـز الصـحیة بتقـدیم عنایـة ورعایــة یـو 
ممكن والعمل على مسـاعدة المـریض وتقـدیم حلـول سریعة للمریض وتلبیة احتیاجاته بأقصر وقت

لمشكالته الصحیة في أي وقت ممكن.
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االعتمادیة:-2
ان االعتمادیــة فــي مجـــال الخــدمات الصـــحیة تعنــي االلتــزام بالمواعیـــد المحــددة للمســـتفیدین 

المسـتفیدین حسـب إلـى(المرضى) فضًال عن تسـلیم نتـائج الفحوصـات المختبریـة واألشـعة وغیرهـا 
ـــــد الملغـــــاة ا ـــــد المحـــــددة وكـــــذلك تخفـــــیض نســـــبة المواعی ـــــىلمواعی ـــــى حـــــد ممكـــــن. وأوضـــــح إل ادن
)Stevenson, 2005, 92 الخدمـة بموثوقیـة وبمطابقــة أداء) بــأن االعتمادیـة هـي القابلیـة علــى

وبدقة عالیة.
وأوضح البكري ان االعتمادیة في الخدمة الصحیة تعني القدرة على االداء في انجاز ما تم 

بعــادنســبیة فــي الجــودة قیاســًا باألأهمیــة%) ك30ده مســبقًا وبشــكل دقیــق ویمثــل هــذا البعــد (تحدیــ
االخــــرى. وأن مـــــن معــــاییر التقیـــــیم لبعـــــد االعتمادیــــة اآلتـــــي: دقـــــة الســــجالت المعتمـــــدة فـــــي ادارة 

).38، 2005المستشفى، المواعید الدقیقة في االجراءات الطبیة (البكري، 
الخدمــــة الصــــحیة الموعــــودة أداءة هــــي قــــدرة العــــاملین علــــى ان االعتمادیــــویــــرى الباحــــث

بموثوقیة وقدة عالیة ووقـت محـدد تجعـل المـریض یشـعر بـأن حیاتـه بـین أیـدي أمینـة وأن ثقتـه فـي 
االطباء والعاملین عالیة من حیث الدقة وعدم االخطاء في الفحص والتشخیص والعالج.

(األمان) الضمان:-3
الضــمان المعرفــة وحســن معاملــة المســتخدمین "مقــدمي الخدمــة" وقــابلیتهم أو(األمــان) یعــد
نشــر روح الثقــة والصــدق، وأیضــًا تشــمل االتصــاالت الشــفویة والتحریریــة بــین مقــدمي أوإلشــاعة 

إلـى) 76، 2001). وأشـار (محمـود، والعـالق، Shahril et.al, 2004, 24الخـدمات والزبـائن (
به معلومات القائمین على تقـدیم الخدمـة وكیاسـتهم، وقـدراتهم علـى أن هذا البعد هو العهد ویقصد 

استلهام الثقة واالئتمان. أما البكري فقد اطلـق علیـه تسـمیة التأكیـد ویقصـد بهـا السـمات التـي یتسـم 
نسـبیة فـي أهمیـة%) ك17بها العاملون من معرفة وقدرة وثقة في تقدیم الخدمـة ویمثـل هـذا البعـد (

األخرى.بعادالجودة قیاسًا باأل
الملموسیة:-4

جــــودة الخدمــــة الصــــحیة ویشــــمل اآلتــــي: جاذبیــــة المبــــاني أبعــــادبعــــد الملموســــیة مــــن یعــــد
والتسهیالت المادیة، التصمیم والتنظیم الـداخلي للمبـاني، حداثـة المعـدات واالجهـزة الطبیـة (حامـد، 

2002 ،19.(
ــــــدرات38، 2005واوضــــــح البكــــــري ( ــــــل بالق ــــــأن الملموســــــیة تتمث ــــــة ) ب والتســــــهیالت المادی

بعــادنســبیة قیاســًا باألأهمیــة%) ك15ومعــدات االتصــال، ویمثــل هــذا البعــد (فــرادوالتجهیــزات واأل
ـــیم لهـــذا البعـــد اآلتـــي: األدوات المســـتخدمة فـــي التشـــخیص والعـــالج،  األخـــرى، ومـــن معـــاییر التقی

ستقبال المناسبة. المظهر الخارجي لمقدمي الخدمة، أماكن االنتظار واال
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المعـدات والتجهیـزات ووسـائل االتصـال المسـتخدمة إلىان الملموسیة تشیر اذ یرى الباحث
المظهــر الخــارجي للعــاملین، والمبـاني والترتیبــات الداخلیــة للمركــز فضــًال عـن،فـي تقــدیم الخــدمات

الصحي وساحات الجلوس واالنتظار ووسائل الراحة وغیر ذلك.
التعاطف (الجوانب الوجدانیة):-5

درجـــة العنایـــة بالمســـتفید إلـــى) بـــأن التعـــاطف یشـــیر 76، 2001رى (محمـــود، والعـــالق، یـــ
ورعایتـــه بشـــكل خـــاص، واالهتمـــام بمشـــاكله والعمـــل علـــى ایجـــاد حلـــول لهـــا بطـــرق انســـانیة راقیـــة، 
ویشــمل هــذا البعــد علــى خصــائص مثــل: تــوفیر الخدمــة مــن حیــث الزمــان والمكــان، واالتصــاالت، 

) یــرى بــأن التعــاطف یعنــي درجــة 38، 2005للمســتفید. لكــن (البكــري، ودرجــة فهــم مــورد الخدمــة
نسـبیة فـي الجـودة قیاسـًا أهمیـة%) ك16الرعایة واالهتمام الشخصي بالمستفید، ویمثل هـذا البعـد (

األخـــرى. ومـــن معـــاییر التقیـــیم لهـــذا البعـــد اآلتـــي: اهتمـــام شخصـــي بـــالمریض، االصـــغاء بعـــادباأل
ة حاجات المریض بروح من الود واللطف.الكامل لشكوى المریض، تلبی

ان التعاطف هو قدرة العاملین علـى االهتمـام الشخصـي بالمرضـى مـن حیـث الباحث ویرى
االســــتماع لهــــم ولمشــــكالتهم الصــــحیة والــــدعم النفســــي ومســــاعدتهم فــــي ایجــــاد حلــــول ســــریعة لهــــا 

والتفاعل معهم بكل ثقة.

قیاس جودة الخدمة الصحیة:سادسا:
ین لقیاس جودة الخدمة:أسلوبن هناك أإلىتشیر الكثیر من الدراسات السابقة 

األول:سلوباأل
) وهـو الـذي یسـتند علـى توقعـات Parasuraman and others, 1988, 17(إلـىیعـود 

الخدمــة المقدمــة بالفعــل، ومــن ثــم تحدیــد الفجــوة أداءالعمــالء لمســتوى الخدمــة، وادراكهــم لمســتوى 
العشــرة الممثلــة لمظــاهر جــودة بعــاد(التطــابق) بــین هــذه التوقعــات واالدراكــات وذلــك باســتخدام األ

الخدمة وهي:
 الخدمــة فــي الموقــع المناســب والوقــت المناســب وبغیــر انتظــار إلــىســهولة الوصــول أوالفوریــة

طویل.
 ة باللغة التي یفهمها العمیل.دقة وصف الخدمأواالتصاالت
 امتالك العاملین للمهارات والقدرات والمعلومات الالزمة.أوالمقدرة
.الثقة حیث تقدم الخدمة للعمیل بدقة یمكنه االعتماد علیها
.االستجابة حیث یستجیب العاملون بسرعة وبشكل خالق لطلبات العمیل ومشكالته
الملمـــوس مـــن الخدمـــة كـــاألجهزة واألدوات التـــي التجســـید ویركـــز هـــذا العنصـــر علـــى الجانـــب

تستخدم في تأدیتها.
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.األمان بمعنى أن تكون الخدمة خالیة من المخاطرة والمغامرة والشك
.المجاملة بمعنى التعامل مع العمیل بصداقة واحترام وتقدیر
ـــتفهم احتیاجـــات العمیـــل وأن یمنحـــه اهت ـــذل العـــاملون جهـــدًا ل مامـــًا فهـــم ومعرفـــة العمیـــل أن یب

شخصیًا.
الثاني:سلوباأل

ســلوبهــذا األیعــد، مقیــاس األداء الفعلــيالثــاني لقیــاس جــودة الخدمــة فیســمى ســلوبأمــا األ
والعملیـــات المصـــاحبة ألداء ســـالیبالتقیـــیم المباشـــر لألإلـــىاألول، ویســـتند ســـلوبمعـــدًال عـــن األ

مــن اشـكال االتجاهــات نحــو ها شـكًال وصــفالخدمـة، بمعنــى أنـه یعتمــد علـى قیــاس جــودة الخدمـة، ب
الخمســة وهــي: الملموســیة، االعتمادیــة، االســتجابة، الثقــة بعــادداء الفعلــي للجــودة والمتمثــل باألاأل

على اثنین وعشرین عبارة تترجم مظاهر جودة الخدمـة بعادالتوكید، التعاطف، كما تحتوي هذه األ
).Cronin and Taylors, 1992, 89. (بعادبالنسبة لهذه األ

العناصر المؤثرة في جودة الخدمات الصحیة::سابعاً 
هنــاك مجموعــة مــن العناصــر التــي تــؤثر فــي جــودة الخــدمات الصــحیة المقدمــة والتــي یجــب 

). هذه العناصر هي:38، 2005على ادارة المنظمة أن تدرسها وتهتم بها (البكري، 
تحلیل توقعات الزبون:-1

فهـــم إلـــىمستشـــفیات بحاجـــة أوكانـــت منظمـــات صـــحیة أمنتجـــو الخـــدمات الصـــحیة ســـواءً 
توقعــات الزبــائن عنــد تصــمیمهم للخدمــة الصــحیة، إن لــم یكــن هــذا التصــمیم یفــوق التوقــع أساســًا، 
ألنها الطریقة الوحیدة التي تمكنهم من تحقیق جودة عالیة في الخدمـة المقدمـة. والمرضـى یمكـنهم 

ل التمییــز بـین عـدد مــن المسـتویات المختلفـة للجــودة أن یحققـوا ادراكـاتهم للخدمـة المقدمــة مـن خـال
وهي:

المسـتهلك منهـا وجـوب أوالجودة المتوقعـة: وهـي تلـك الدرجـة مـن الجـودة التـي یـرى المـریض -أ
وجودها.

الجودة المدركة: وهي تلك الجودة في الخدمة الصحیة المقدمة من قبل المركز الصحي والتـي -ب
اعتاد المركز الصحي ان یقدم به خدماته للمرضى.یراها مناسبة للحالة الصحیة، والتي 

الدرجــة فــي جــودة الخدمــة المقدمــة والتــي تتطــابق مــع أوالجــودة القیاســیة: هــو ذلــك المســتوى - ج
المواصفات المحددة أساسًا للخدمة.

تحدید جودة الخدمات:-2
أوحالمــــا تفهــــم ادارة المراكــــز الصــــحیة حاجــــات المرضــــى فإنــــه یجــــب أن یضــــع التحدیــــد 

التوصـیف المناسـب للمسـاعدة فـي ضــمان تحقیـق ذلـك المسـتوى المطلــوب مـن الجـودة فـي الخدمــة 
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العــاملین فــي المركــز الصــحي أداءفــي اً الصــحیة المقدمــة. وهــذا التوصــیف عــادة مــا یكــون مرتبطــ
جهزة والمعدات المستخدمة في انجاز الخدمة الطبیة.وبمستوى وكفاءة األ

العاملین:أداء-3
ادارة المراكـــز الصـــحیة المعـــاییر النوعیـــة للخدمـــة الصـــحیة المقدمـــة، ویتحقـــق عنـــدما تضـــع

االلتــزام فــي تنفیــذها مــن قبــل المــالك الطبــي والفنــي فــي المراكــز الصــحیة، فإنهــا بالمقابــل یجــب أن 
تعمــــل علــــى ایجــــاد الطــــرق المناســــبة التــــي تضــــمن مــــن خاللهــــا األداء المناســــب للمــــالك الطبــــي 

تصــل بالمرضــى بــأن أدائهــم ســیكون بالمســتوى المناســب والمطلــوب. وال والتمریضــي والخــدمي الم
أداءدورًا كبیرًا في یأخذشك بأن نظام التقییم للرواتب والحوافز الذي یستخدم في المراكز الصحیة 

العــاملین، أن العمــل بــروح الفریــق الواحــد، الجهــد المبــذول تجــاه المرضــى، اللطــف واألدب فــي الــرد 
مضـاف أثرمرضى، االستجابة السریعة لطلبات المرضى وتنفیذها وغیرها، لها على استفسارات ال

في تحدید مستوى التقییم والحوافز الممنوحة للعاملین ودون أن تخضع الجتهادات شخصیة.
ادارة توقعات الخدمة:-4

ان ادارة توقعــات الخدمــة تــتم مــن خــالل اعتمــاد أنظمــة االتصــاالت الداخلیــة فــي المستشــفى 
دارة المركـــز الصـــحي أن ال تقـــدم إویج واإلعـــالن فـــي خارجهـــا. ویكـــون مـــن الضـــروري علـــى والتـــر 

الضـعف فـي أوعدم تجانسها مع قدراتها في التنفیذ أووعودًا ال تستطیع تحقیقها نظرًا لضخامتها 
الكفــاءة الالزمــة فــي اتصــاالتها الداخلیــة لتحقیــق ذلــك. وهــذا ســینعكس علــى عــدم رضــا أوالتــدریب 

المستفید عن الخدمة الصحیة المتوقع حصولها.

جودة الخدمة الصحیة:أهداف: ثامناً 
أضـحت الجـودة تحقــق للمؤسسـة ســالح سـتراتیجي وذلـك بتحقیــق المیـزة التنافســیة فـي مجــال 

جـــودة الخدمـــة الصـــحیة، حیـــث یـــرى كـــل مـــن أهـــدافإلـــىنشـــاطه، ولمعرفـــة ذلـــك ســـوف نتطـــرق
جـودة الخدمـة أهـداف)، بـأن 123، 2003)، (خوجة، 21، 2004)، (سعد، 13، 2000(خرمة، 

الصحیة هي:
ضمان الصحة البدنیة والنفسیة للمستفیدین..1
المسـتفید (المـریض) وزیـادة والؤه اتقدیم خدمة صحیة ذات جودة ممیزة من شـأنها تحقیـق رضـ.2

نظمة الصحیة والذي سیصبح فیما بعد وسیلة اعالمیة فاعلة لتلك المنظمة الصحیة.للم
تعــــد معرفــــة آراء وانطباعــــات المســــتفیدین (المرضــــى) وقیــــاس مســــتوى رضــــاهم عــــن الخدمــــة .3

الصـــــحیة وســـــیلة مهمـــــة فـــــي مجـــــال البحـــــوث االداریـــــة والتخطـــــیط للرعایـــــة الصـــــحیة ووضـــــع 
السیاسات المتعلقة بها.

وات االتصال بین المستفیدین من الخدمة الصحیة ومقدمیها.تطویر وتحسین قن.4
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تمكین المنظمات الصحیة من تأدیة مهامها بكفاءة وفاعلیة..5
المستوى المطلوب من الرعایـة الصـحیة إلىتحقیق مستویات انتاجیة افضل، إذ یعد الوصول .6

المستفیدین (المرضى) الهدف األساس من تطبیق الجودة.إلىالمقدمة 
أساســیة إلدارة الجــودة البــد مــن توفرهــا فــي اً المســتفید (المــریض) إذ أن هنــاك قیمــاكســب رضــ.7

تطــویر ومــن ثــم،منظمــة صــحیة تعمــل علـى تحســین الجــودة وتســعى لتطبیــق نظـم الجــودةةأیـ
المستفید.االعمل وبالنهایة كسب رضأداء

تحسین معنویات العاملین، إذ أن المنظمـة الصـحیة الخاصـة هـي التـي یمكـن لهـا تعزیـز الثقـة .8
تحسـین إلـىلدى العاملین لدیها وجعلهم یشعرون بأنهم أعضـاء یتمتعـون بالفاعلیـة ممـا یـؤدي 

الحصول على أفضل النتائج.ومن ثم،معنویاتهم
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الفصل الثالث
الجانب المیداني للدراسة

وصف مجتمع الدراسة وعینتهاوال:
مــن اً كبیــر اً تــم اختیــار مستشــفى الموصــل العــام بوصــفها مجتمعــًا للدراســة كونهــا تضــم عــدد

االطبـــاء الـــذین بلـــغ والســـیماالعـــاملین فـــي المجـــال الصـــحي ومـــن كافـــة العنـــاوین الوظیفیـــة فـــراداأل
ـــاوین والكـــوادر التمریضـــیة البـــالغ عـــددهم اً ) طبیبـــ97عـــددهم ( مـــن مختلـــف االختصاصـــات والعن

كـوادر سـاندة فضـًال عـن) فـردًا 115) فردًا وكوادر اداریـة واحصـائیة وهندسـیة بلـغ عـددهم (254(
لـــص عـــدد الحضـــور عمـــال خـــدمات وآخـــرون)، ونتیجـــة لجائحـــة كورونـــا تق-حـــراس-ى (ســـواقخـــر أ

جود بعض الكوادر خارج المحافظة ولوجـود منـع التجـوال %) من الكادر وكذلك و 25الیومي الى (
) موظف وموظفة وعلى مدى ثالثة ایام.50في تلك الفترة بین المحافظات تم اختیار (

اوال: نبذة عن مستشفى الموصل العام
عـام إلـىسـم مستشـفى الموصـل العسـكري واسـتمرت أتحـت 1935تأسست المستشـفى عـام 

%. وبعزیمــة الرجــال 100إلــىكبیــرة منهــا ووصــل الــدمار فیهــا جــزاءً أحیــث نهبــت وحرقــت 2003
اعادتهـا تالمخلصین من منتسبیها بعد دمجهم في وزارة الصحة وبدعم من دائرة صـحة نینـوى تمـ

للحیــاة ولتــنهض مــن جدیــد باســمها الحــالي مستشــفى الموصــل العــام. تقــع المستشــفى فــي الجانــب 
بي الغربـي للموصـل وتغطـي المستشـفى مـن الناحیـة یمن من مدینة الموصل عند المـدخل الجنـو األ

الصحیة والطبیة مناطق وادي حجـر والمنصـور والعكیـدات والسـجن وبـاب الجدیـد والدواسـة والنبـي 
حیـــاء القریبـــة وقـــرى جنــــوب شـــیت واحیـــاء الرســـالة والصـــمود والشـــهداء والمــــأمون وغیرهـــا مـــن األ

الكثافـة السـكانیة العالیـة وغالبیـة سـكانها حیـاء ذاتالموصل وتعتبر كل تلك المناطق من اكثـر األ
من ذوات الدخل المحدود.

وتقــدم المستشــفى خــدماتها علــى مــدى اربــع وعشــرین ســاعة وبرعایــة اطبــاء اختصــاص فــي 
الباطنیة والجراحة العامـة والطـوارئ واالطفـال والنسـائیة والتولیـد وكـذلك العملیـات الكبـرى والمختبـر 

) 270لقلبیــة والصــیدلیة والمستشــفى ذات ســعة ســریریة جیــدة تقــدر بـــ (واالشــعة والعنایــة المركزیــة ا
أفــراد. قامــت طــائرات التحــالف بقصــف المستشــفى اثنــاء تحریــر المدینــة حیــث تحصــن بهــا اً ســریر 

داعـــش االجرامـــي. ممـــا اصـــابها بأضـــرار جســـیمة اخرجتهـــا مـــن الخدمـــة وبعـــد تحریـــر المدینـــة قـــام 
المستشــفى إلــىوبعــض المنظمــات العالمیـة بإعــادة الحیــاة منتسـبیها وبــدعم مــن دائــرة صـحة نینــوى 

أهالي المحافظة.إلىوبدأت بتقدیم خدماتها 
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ثانیًا: وصف عینة الدراسة
تـــم اختیـــار عینــة عشـــوائیة مـــن حیــث الدراســة مـــن العـــاملین فــي المستشـــفى عینـــة تتكونــ

بســبب جائحـة كورونــا تــم لتقلــیص الـدواماً منتسـب50بلـغ حجــم العینــة وقــدالعـاملین فــي المستشـفى 
.%)100وبنسبة استجابة (ها جمیعًا عاوتم استرجعلیهماستمارات االستبیان توزیع

وعلى وفق االتي:وفیما یأتي وصف متغیرات استمارة االستبیان 
):التنظیميبداعاإلوصف وتشخیص المتغیر المفسر (-1

وساط الحسابیة واالنحرافات واأل) التوزیعات التكراریة والنسب المئویة 1یوضح الجدول (
ي:أتوكما یالتنظیميبداعاإلبعادالمعیاریة أل

)1الجدول (
التنظیميبداعلإلواالنحرافات المعیاریة واألوساط الحسابیةالتوزیعات التكراریة والنسب المئویة 

مقیاس 
االستجابة

اتفق
)3(

محاید
)2(

ال اتفق
الوسط )1(

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

%العدد%العدد%العدد
أوال: األصالة 

X14386714--2.860.35
X237741326--2.740.44
X336721428--2.720.45
X433661632122.640.52

المؤشر 
74.50250.502.740.44الكلي

ثانیا: الطالقة
X516323366122.300.50
X619383162--2.380.49
X719383162--2.380.49
X825502550--2.500.50

المؤشر 
39.50600.502.390.50الكلي

ثالثا: المخاطرة
X917343264122.320.50
X1025502550--2.500.50
X1124482652--2.480.50
X1229582142--2.580.50
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مقیاس 
االستجابة

اتفق
)3(

محاید
)2(

ال اتفق
الوسط )1(

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

%العدد%العدد%العدد
المؤشر 

47.50520.502.470.50الكلي

رابعا: الحساسیة للمشكالت
X1325502448122.480.54
X1428562244--2.560.50
X1522442856--2.440.50
X1628562142122.540.54

المؤشر 
51.5047.501.002.510.52الكلي

اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائيالمصدر:

االصالة. 1
)، وبنسبة اتفاق بلغت X1-X4مثل بالمتغیرات (تتاالصالةأن إلى) 1یشیر الجدول (

). 0.44) وبانحراف معیاري قدره (2.74%) ویعزز ذلك قیمة الوسط الحسابي والبالغة (74.50(
والتي أسهمت في تحقیق ایجابیة هذا البعد تتمثل لبعد األصالة وان أعلى نسبة للمتغیرات الفرعیة 

همبان لیشعرون"انهمإلىالمبحوثین فراد%) إذ أشار األ86) والتي بلغت (X1بالمتغیر (
حسابي ، ویعزز ذلك قیمة الوسط ال"في مجال العملیقدمونهاجدیدة أفكاربإنتاجمساهمة خاصة 

). في حین كانت أدنى استجابة للمتغیرات 0.35قدره (وبانحراف معیاري) 2.86(للمتغیر والبالغ
تقدیم محاولتهم"وذلك فیما یخص%) 66) والتي بلغت (X4للمتغیر (لبعد االصالةالفرعیة 

غیر ، وبلغت قیمة الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمت"حلول تستمر نتائجها لمدة طویلة
(X4))2.64) على التوالي.0.52) و (

. الطالقة2
)، وبنسبة اتفاق بلغت X5-X8مثل بالمتغیرات (تتالطالقةأن إلى) 1یشیر الجدول (

). 0.50) وبانحراف معیاري قدره (2.39%) ویعزز ذلك قیمة الوسط الحسابي والبالغة (39.50(
والتي أسهمت في تحقیق ایجابیة هذا البعد تتمثل لبعد الطالقة وان أعلى نسبة للمتغیرات الفرعیة 

القدرة على هملدی"انهمإلىالمبحوثین فرادإذ أشار األ، %)50والتي بلغت ()X8بالمتغیر (
، "القدرة على اقتراح الحلول السریعة لمواجهة مشاكل العملهملدی" و "بطالقةهمأفكار التعبیر عن 

). 0.5قدره (وبانحراف معیاري) 2.5(ة والبالغ) X7(اتغیر ویعزز ذلك قیمة الوسط الحسابي للمت
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32) والتي بلغت (X5للمتغیر (لبعد االصالةفي حین كانت أدنى استجابة للمتغیرات الفرعیة 

، وبلغت قیمة الوسط "زمنیة قصیرةمدةمن فكرة خالل أكثرالقدرة على تقدیم هملدی"ومفادها%) 
) على التوالي.0.50) و (2.30((X5)متغیر الحسابي واالنحراف المعیاري لل

. المخاطرة3
)، وبنسبة اتفاق X9-X12تمثل بالمتغیرات (التأثیر االجتماعيأن إلى) 1یشیر الجدول (

) وبانحراف معیاري قدره 2.47%) ویعزز ذلك قیمة الوسط الحسابي والبالغة (47.50بلغت (
والتي أسهمت في تحقیق ایجابیة هذا البعد للمخاطرة). وان أعلى نسبة للمتغیرات الفرعیة 0.50(

"یتحملونانهمإلىالمبحوثین فرادإذ أشار األ،%)58) والتي بلغت (X12تتمثل بالمتغیر (
، ویعزز ذلك قیمة الوسط "االستعداد لمواجهة النتائجهمولدیأعمالبه من یقومونمسؤولیة ما 

). في حین كانت أدنى استجابة 0.50قدره (معیاريوبانحراف ) 2.48الحسابي للمتغیر والبالغ(
فشل للفیما یخص "تقبلهم%) 34) والتي بلغت (X9للمتغیر (للمخاطرةللمتغیرات الفرعیة 

، وبلغت قیمة الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمتغیر "التجربة التي تسبق النجاحبوصفه
(X9))2.32) على التوالي.0.50) و (

للمشكالتالحساسیة. 4
)، وبنسبة X13-X16أن الحساسیة للمشكالت تمثل بالمتغیرات (إلى) 1یشیر الجدول (

) وبانحراف معیاري 2.51%) ویعزز ذلك قیمة الوسط الحسابي والبالغة (51.50اتفاق بلغت (
الحساسیة للمشكالت والتي أسهمت في لبعد ). وان أعلى نسبة للمتغیرات الفرعیة 0.52قدره (
فراد%) إذ أشار األ56والتي بلغت ()X14(و )X16ایجابیة هذا البعد تتمثل بالمتغیر (تحقیق 

، ویعزز ذلك قیمة "لمواجهة مشكالت العمل التي یمكن حدوثها"یخططونانهمإلىالمبحوثین 
). في حین كانت أدنى 0.50قدره (وبانحراف معیاري) 2.56الوسط الحسابي للمتغیر والبالغ(

%) 44) والتي بلغت (X15الحساسیة للمشكالت للمتغیر (لبعد استجابة للمتغیرات الفرعیة 
في كثیر من االحیان توقع الحل للمشكالت أنهم "یستطیعونإلىالمبحوثین فرادحیث أشار األ

) و 2.44((X15)، وبلغت قیمة الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمتغیر تواجههم"التي 
) على التوالي.0.50(
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):جودة الخدمة الصحیة(المستجیبثانیًا: وصف وتشخیص المتغیر 
) التوزیعات التكراریة والنسب المئویة واالوساط الحسابیة واالنحرافات 2یوضح الجدول (

:یأتي وكما جودة الخدمة الصحیةالمعیاریة ل
)2الجدول (

جودة الخدمة لواالنحرافات المعیاریة واألوساط الحسابیةالتوزیعات التكراریة والنسب المئویة 
الصحیة

مقیاس 
االستجابة

اتفق
)3(

محاید
)2(

ال اتفق
الوسط )1(

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

%العدد%العدد%العدد
Y1612132631621.500.71
Y216323468--2.320.47
Y316323162362.260.56
Y416323468--2.30.47
Y517343264--2.380.53
Y619383162--2.380.49
Y720402958122.380.53
Y826522346122.500.54
Y923462652122.440.54
Y1029582142--2.580.50
Y1128562244--2.560.50
Y1231621734242.580.57
Y1332641836--2.640.48
Y1424482448242.440.58
Y1533661734--2.660.47
Y1631621938--2.620.49
Y1726522448--2.520.50
Y1824482652--2.480.50
Y1923462550242.420.57
Y2023462448362.400.60

المؤشر 
46.30494.602.420.53الكلي

اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائيالمصدر:
تمثل والذيالخاص بالمتغیر المعتمد (جودة الخدمات الصحیة)) 2یشیر الجدول (

%) ویعزز ذلك قیمة الوسط الحسابي 46.30بلغت ()، وبنسبة اتفاقY1-Y20بالمتغیرات (
لجودة ). وان أعلى نسبة للمتغیرات الفرعیة 0.53) وبانحراف معیاري قدره (2.42والبالغة (
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) والتي بلغت Y15والتي أسهمت في تحقیق ایجابیة هذا البعد تتمثل بالمتغیر (الخدمات الصحیة
لعاملین في المستشفى بعالقات مهنیة جیدة فیما اتمتع"إلىالمبحوثین فراد%) إذ أشار األ66(

). 0.47) وبانحراف معیاري قدره (2.66بینهم"، ویعزز ذلك قیمة الوسط الحسابي للمتغیر والبالغ(
) والتي Y1في حین كانت أدنى استجابة للمتغیرات الفرعیة لبعد الحساسیة للمشكالت للمتغیر (

الخطة االستراتیجیة لوكالة الغوث"، وبلغت قیمة المستشفى فیما یتعلق "بأتباع%) 12بلغت (
) على التوالي.0.71) و (1.50((Y1)الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمتغیر 

المبحوثینفرادوصف األاوال: 
ها من خالل إجاباتهم عن الجزء األول أفراداتسمت عینة الدراسة وفقًا للبیانات التي قدمها 

: اآلتیة) من استمارة االستبیان بالخصائص 3) والموضحة في الجدول (المعلومات الشخصیة(
. الجنس1

المبحوثین هم من الذكور بحكم طبیعة العمل إذ بلغت فراد) أن غالبیة األ3یشیر الجدول (
%) التي یمثلها اإلناث في المیدان المبحوث، وهذا 44%) وهي نسبة أكبر من (56نسبتهم (

العاملین من الذكور في المؤسسات الصحیة في محافظة نینوى.یعكس ارتفاع نسبة 

المبحوثین حسب الجنسفراد) توزیع األ2الشكل (
اعداد الباحث :المصدر

. العمر2
أقلإلى30سنة) والفئة العمریة (من 30من أقلأظهرت الدراسة أن نسبة الفئة العمریة (

سنة) هي األقل بین 50الفئة العمریة (أكثر من %) في حین كانت 74سنة) بلغت (40من 
)، ویتضح من ذلك بأن 2%)، وكما موضح في الشكل (10الفئات العمریة حیث بلغت نسبتها (

الفئة العمریة الغالبة هي الفئة الشابة التي تمتلك الحماس والطاقة للعمل وتقبل المفاهیم الحدیثة 
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سنة والتي تملك المعرفة والمهارة 40األكبر من والمعاصرة، كما ال تخلو من الفئات العمریة
التراكمیة في المیدان المبحوث.

المبحوثین حسب العمرفراد) توزیع األ3الشكل (
اعداد الباحث :المصدر

. المستوى التعلیمي 3
%)، 24كان (االعدادیةأن معدل عینة الدراسة الذین یحملون شهادة )4الشكل (یوضح 

شهادة دبلوم حاملو، أما وهي الفئة الغالبة%)52(البكالوریوسفي حین بلغ معدل حاملي شهادة 
أصحاب كفاءات علمیة جیدة.هموبذلك نستنتج أن عینة الدراسة، %)24عالي فكان (

المبحوثین حسب المستوى التعلیميفراد) توزیع األ4الشكل (
اعداد الباحث المصدر:
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. المهنة4
إذ ، )5عناوین وظیفیة مختلفة وكما یوضحها الشكل (المبحوثین من فرادتم اختیار األ

%) و(مصور 8) و(ممرض فني) (26%%) و(ممرض جامعي) (22تمثل فئة (طبیب) بـ (
وأن هذا التقسیم یعطى صورة أوضح %)، 2%) و(سائق) (16%) و(كاتب) (10شعاعي) (

مساهمتهم في ، وكذلك یعطى مؤشرات واضحة عن في المیدان المبحوثفراداألآلراء مختلف 
التنظیمي ودوره في تحسین جودة الخدمات الصحیة.بداعتقبل مفاهیم اإل

المبحوثین حسب المهنةفراد) توزیع األ5الشكل (
اعداد الباحث :المصدر

. الخبرة في المؤسسة 5
10إلى5العینة ممن لدیهم خدمة وظیفیة (من أفراد) أن نسبة عدد 6یتضح من الشكل (

إلى10المبحوثین، تلیها خدمة وظیفیة (من فراد%) وهي أكبر نسبة بین األ32سنوات) كانت (
%) لسنوات الخدمة الوظیفیة (أكثر من 18%)، وأقل نسبة كانت (30سنة) فكانت نسبتها (15
إلداریة لما یحملونه من معلومات ومعرفة ومهاراتهم افرادسنة)، وذلك یعكس قدرة األ15

.اكتسبوها
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المستشفى المبحوثالمبحوثین حسب الخبرة في فراد) توزیع األ6الشكل (
اعداد الباحث :المصدر

:نموذج الدراسة وفرضیاتهاأاختبار ثانیا:
في كشفها للواقع القائم من حیثیتناول هذا المبحث مهمة التحقق من فرضیات الدراسة 

وذلك استكماًال للعملیات الوصفیة والتشخیصیة التي تم إیضاحها ،المبحوثةالمؤسسة الصحیة
التحلیل اإلحصائي للتأكد من نجاح مخطط الدراسة االفتراضي في نتائجآنفًا، وباالعتماد على 

المیدان المبحوث، وعلى النحو الدراسة ومتغیراتها فيأبعادعكسه لعالقات االرتباط والتأثیر بین 
:اآلتي

متغیرات الدراسةتحلیل عالقات االرتباط بین -1
الصحیةةوجودة الخدمالتنظیميبداعالفرضیة األولى: تحلیل عالقة االرتباط بین اإل-أ

بواسطة اختبار متغیرات الدراسةتشخیص طبیعة عالقات االرتباط بین الفقرةهتضمن هذت
بداعال توجد عالقة ارتباط معنویة بین اإل(إلىصحة الفرضیة الرئیسة األولى التي تشـیر 

التنظیمي و جودة الخدمات الصحیة المقدمة في مستشفى الموصل العام على المستوى الكلي
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)3الجدول (
القیم العددیة لعالقات االرتباط بین متغیرات الدراسة

معامل االرتباط
التنظیميبداعاإل

جودة الخدمات 
الصحیة

Pearson Correlation .552**

Sig. (2-tailed) .000
N 50

Bootstrapc

Bias .007
Std. Error .102

95% Confidence
Interval

Lower .352
Upper .728

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
c. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap
samples

SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي:المصدر v23

معنویة بین ذات داللة ارتباط) نجد ان هناك عالقة3من مالحظة نتائج الجدول (
التي بلغتمعامل االرتباطبداللة قیمةوذلك الصحیة،وجودة الخدمات التنظیميبداعاإل
ویدل هذا على أنه كلما زاد .)0.05من (بكثیر أقل) وهي 0.000(قیمة معنویةب) و 0.552(

الخدمات الصحیة كلما زادت جودة المبحوثمستشفىالتنظیمي في البداعتبني مفاهیم اإل
تم رفض الفرضیة البحثیة نظري، وعلیه فقد وتعكس هذه النتیجة تطابقًا مع المنطق الالمقدمة

التنظیمي بداعوجود عالقة ارتباط معنویة موجبة بین اإلإلىوقبول الفرضیة البدیلة التي تشیر 
وجودة الخدمة الصحیة على المستوى الكلي في المستشفى المبحوث 

اط بین كل : تحلیل عالقة االرتبالفرعیة المنبثقة عن الفرضیة الرئیسة االولىالفرضیة 
التنظیمي وجودة الخدمات الصحیةبداعاإلأبعادبعد من 

التنظیمي كمتغیرات بداعاإلأبعادتتضمن هذه الفقرة تشخیص طبیعة عالقات االرتباط بین 
الفرعیةبواسطة اختبار صحة الفرضیة ،مستجیب مفسرة وجودة الخدمات الصحیة بوصفه متغیر 

التنظیمي بداعاإلأبعادوجود عالقة ارتباط طردیة ذات داللة معنویة بینعدم(إلىالتي تشـیر 
.)وجودة الخدمات الصحیةمنفردة 
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) 4لجدول (ا
التنظیمي وجودة الخدمات الصحیةبداعاإلأبعادالقیم العددیة لعالقات االرتباط بین 

تحلیل االرتباط

االصالة الطالقة المخاطرة الحساسیة 
للمشكالت

جودة 
الخدمات 
الصحیة

Pearson Correlation .306* .346* .056 .517**

Sig. (2-tailed) .030 .014 .697 .000
N 50 50 50 50

Bootstrapc

Bias .001 -.007 -.006 -.004
Std. Error .110 .119 .118 .101

95%
Confidence

Interval

Lower .075 .086 -.168 .298

Upper .513 .575 .293 .699

من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائيالمصدر:

كل من طردیة ومعنویة بین ارتباط) نجد ان هناك عالقة4من مالحظة نتائج الجدول (
الصحیة، حیث ظهرت جودة الخدمات (االصالة) و(الطالقة) و(الحساسیة للمشكالت) مع بعاداأل

إلىمساویة قیمة معنویةبو )0.306(إلىقیمة معامل االرتباط بالنسبة لألصالة مساویة 
)0.346(إلى، اما للطالقة فقد ظهرت قیمة معامل االرتباط مساویة )0.05من (أقل) 0.030(
قد ظهرت ، وبالنسبة للحساسیة للمشكالت ف)0.05من (أقل) 0.014(إلىمساویة قیمة معنویةبو 

من بكثیرأقل) 0.000(إلىمساویة قیمة معنویةبو ) 0.517(إلىقیمة معامل االرتباط مساویة 
التنظیمي من حیث بداعاإلأبعادالمبحوث كلما تتبنى المستشفى.وهذا یدل على ان )0.05(

بائن.االصالة والطالقة والحساسیة للمشكالت فأنها ستزید من جودة الخدمات الصحیة المقدمة للز 
رتباط بینها وبین جودة الخدمات االعدمبالنسبة لبعد المخاطرة فان النتیجة تبین اما

) وهي أكبر من 0.697) وبمستوى معنویة (0.056الصحیة إذ بلغت قیمة معامل االرتباط (
) ما یعني على عدم معنویة هذا البعد.0.05(

بداعالمنبثقة عن متغیر اإلبعادوبالنظر لتحقق وجود عالقات ارتباط معنویة لجمیع األ
التنظیمي باستثناء بعد المخاطرة ،یتم رفض الفرضیة الفرعیة المنبثقة عن الفرضیة الرئیسة االولى 

توجد عالقة ارتباط معنویه موجبة بین كل بعد من الفرضیة البدیلة التي تنص على (ویتم قبول
.مستشفى المبحوث)التنظیمي وجودة الخدمة الصحیة في البداعاإلأبعاد
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هاأبعادالدراسة و متغیراتتحلیل عالقات التأثیر بین -2
مهمة اختبار مدى سریان مخطط الدراسة االفتراضي عبر توضیح تستكمل هذه الفقرة

، فضًال عن التأكد من مدى معنویاتها عبر هاأبعادالدراسة و متغیراتوتحدید عالقات التأثیر بین 
التنظیمي في بداعلإلأثرال یوجد (، التي تشـیر نیةالثاالتحقـق في مدى صحة الفرضیة الرئیسـة 

ةوالفرضیجودة الخدمات الصحیة المقدمة في مستشفى الموصل العام على المستوى الكلي
نها.عالفرعیة المشتقة 

علـى المسـتوى جـودة الخـدمات الصـحیةفـيالتنظیمـيبـداعإلاأثـر: تحلیل الرئیسة. الفرضیة أ
.الكلي

)5الجدول (
الصحیةةالتنظیمي في جودة الخدمبداعنتائج عالقة التأثیر لإل

التنظیمي بداعلإلوجود عالقة تأثیر طردیة ذات داللة معنویة ) 5یتضح من الجدول (
من التغیرات الحاصلة في جودة الخدمات )%31، إذ أن (الصحیةالخدمات جودة تحسین في

الخدمات %) من التغیر في جودة 69، في حین أن (التنظیميبداعالصحیة كان سببها اإل
أنها لم تدخل في نموذج أومتغیرات عشوائیة أخرى ال یمكن السیطرة علیها إلىیعزى الصحیة

وبداللة القیمة المعنویة التي بلغت ) 0.522البالغة (االنحدار ویدعم ذلك قیمة معامل االنحدار 
الفرضیة یتم رفض)، وفي إطار المعطیات والنتائج أعاله 0.05(بكثیر من أقل) وهي 0.000(

التنظیمي في جودة بداعلإلأثریوجد انیة ویتم قبول الفرضیة البدیلة التي مفادها (الثالرئیسة 
.)موصل العام على المستوى الكليالخدمات الصحیة المقدمة في مستشفى ال

جودة الخدمة الصحیة
المعامالت 
المعیاریة

Coefficient
s

تحلیل 
التباین
ANO
VA

معامل التحدید
R-squared

متوسط 
مربعات 
الخطأ
MSE

قیمة 
)tCal (

المحسوبة

المعنویة
Sig.

B
FCal

(Sig.)
(Constant) 1.026 21.048

(0.000)
0.31 0.026

3.368 0.002

التنظیميبداعاإل 0.552 4.588 0.000
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بـــداعاإلبعـــادألأثـــرال یوجـــد : الفرعیـــة المنبثقـــة عـــن الفرضـــیة الرئیســـة الثانیـــةالفرضـــیة .4
التنظیمي منفردة في جودة الخدمة الصحیة مجتمعة.

)6الجدول (
الصحیةةالتنظیمي في جودة الخدمبداعاإلبعادنتائج عالقة التأثیر أل

جودة الخدمة الصحیة
المعامالت 
المعیاریة

Coefficients

تحلیل 
التباین

ANOVA
معامل التحدید
R-squared

متوسط 
مربعات 
الخطأ
MSE

قیمة 
)tCal (

المحسوبة

المعنویة
Sig.

B
FCal

(Sig.)
(Constant) 1.070

6.932
(0.000)

0.38 0.025

3.570 0.001

االصالة 0.139 2.350 0.023

الطالقة  0.133 1.829 0.074

المخاطرة  0.019 0.325 0.747

الحساسیة 
للمشكالت

0.240 3.321 0.002

اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائيالمصدر:

(االصالة) لبعديوجود عالقة تأثیر طردیة ذات داللة معنویة ) 6یتضح من الجدول (
من التغیرات الحاصلة في )%38ن (إجودة الخدمات الصحیة، إذ فيو(الحساسیة للمشكالت) 

%) من التغیر 69، في حین أن (التنظیمي كافةبداعاإلأبعادجودة الخدمات الصحیة كان سببها 
أنها لم أومتغیرات عشوائیة أخرى ال یمكن السیطرة علیها إلىیعزى الخدمات الصحیةفي جودة 

طالقةو )0.139(االصالةبعادلألذلك قیمة معامل االنحدارتدخل في نموذج االنحدار ویدعم
) 0.074() و 0.023وبداللة القیم المعنویة التي بلغت ()0.240(الحساسیة و 0.133)(
الجدیدة المقدمة في فكار. وهذا یدل على ان انتاج األ)0.05(من أقللیس ) وهي 0.002(و

العمل والتخطیط لمواجهة مشكالت العمل التي یمكن حدوثها تعمل على تحسین جودة الخدمات 
ات وفي إطار المعطیات والنتائج أعاله یمكننا قبول الفرضیالصحیة في المؤسسة المبحوثة. 

الخدمات الصحیة) معنوي لألصالة في جودة أثر(یوجد : ومفادهاة الثالثةالفرعیة للفرضیة الرئیس
أثر، في حین لم یظهر معنوي للحساسیة للمشكالت في جودة الخدمات الصحیة)أثرو (یوجد 
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ن القیمة جودة الخدمات الصحیة ألفيمعنوي أثرفلم یظهر هناك معنوي لبعد المخاطرة 
ضیة الفرعیة للفر ةالفرضییتم رفض ومن ثم،)0.747والبالغة ()0.05المعنویة لكل أكبر من (

بداعاإلبعادألمعنوي أثر(یوجد ویتم قبول الفرضیة البدیلة والتي مفادها نیةالرئیسیة الثا
التنظیمي منفردة في جودة الخدمة الصحیة في المستشفى المبحوث.
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الفصل الرابع
االستنتاجات والمقترحات

المبحث االول: االستنتاجات
المبحث الثاني: المقترحات 
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المبحث االول
االستنتاجات

:یأتي برز استنتاجات الدراسة كما أیمكن تلخیص 
الجــودةحــد الوســائل الجوهریــة التــي مــن شــأنها االســهام فــي تحقیــق أالتنظیمــي بــداعیعــد اإل-1

الخالقة فكارظمات باعتباره  منبعا لألنوالتفرد للم
هـم المؤشـرات التـي أحد أبوصفهاتحسین مستوى جودة خدماتها إلىتسعى المنظمات قاطبة -2

یحكم من خاللها الجمهور المستهدف على نجاح المنظمة من عدمه.
في المستشفى المبحوث التنظیمي بداعإلبامن االهتمام ظهرت الدراسة وجود مستوى متوسط أ-3

بهــذا الموضــوع یقــف فــي مقــدمتها غیــاب بــرامج المرتبطــة المعوقــاتنتیجــة وجــود العدیــد مــن 
عـن طبیعـة التنظـیم المركـزي الـذي ال یتسـم بالمرونـة فضالً ،المبدعةفكاراألإلظهارالتحفیز 
یة للعاملین، وذلك حسب ما اورد في الجداول االحصائیةبداعالقدرات اإلإلظهارالكافیة 

ـــائج -4 فـــي المستشـــفى الموصـــل العـــام مســـتوى الخـــدمات الصـــحیة االهتمـــام بان إلـــىتشـــیر النت
عینــة اثنــاء مرحلــة مناقشــة الأفــرادوحســب مــا اورده ذلــك یعــود ومــردظهــرت بمســتوى متوســط

العدیـد مـن االجهـزة والمعـدات الضـروریة والتـي إلىغیاب الدعم الرسمي واالفتقار إلىالنتائج
ة التــي یمــر مـن شــأنها االسـهام فــي تحسـین جــودة الخدمـة الصــحیة نتیجـة الظــروف االقتصـادی

بها القطر.
التنظیمـي وجـودة الخدمـة الصـحیة بـداعنتائج الدراسـة ان هنـاك عالقـة ارتبـاط بـین اإلاظهرت-5

االمر الذي یدعم العالقة المنطقیة بین متغیرات الدراسة.
التنظیمــي فــي جـــودة الخدمــة الصــحیة علـــى بـــداعكمــا اثبتــت الدراســة وجـــود تــأثیر معنــوي لإل-6

ســــتثناء بعــــد المخــــاطرةامــــر علــــى المســــتوى الجزئــــي بالمســــتوى الكلــــي ، كمــــا اثبتــــت ذات األ
طبیعة التنظیم إلىفي جودة الخدمة الصحیة ویعود ذلك معنویاً تأثیراً ظهر تلم التيوالطالقة

.الرسمي للمستشفى المبحوث الذي یتسم باالستقرار
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الثانيالمبحث 
المقترحات 

:اآلتیةالمقترحات یها الدراسة تم تقدیم توصلت الالتي على النتائج بناءً 
التنظیمي من خالل خلق بیئة تنظیمیة مشجعة ومالئمـة و بداعضرورة اهتمام المستشفى باإل-1

والمســـتلزمات جهـــزة والمعـــدات الحدیثـــة المالئمـــة واالدویـــة تـــوفیر الـــدعم المـــادي الـــالزم القتنـــاء األ
.الطبیة الضروریة إلنقاذ حیاة المستفیدین

الكفــاءات االداریـة والطبیــة والمهنیـة المتمیــزة التـي تقــدم بینبغـي علـى ادارة المستشــفى االهتمـام -2
عــن تشــجیع فضــالً ،الخدمــة الصــحیة وتالمــس توقعــاتهمأهمیــةخدمــة صــحیة للمســتفیدین تلیــق ب

راء التـي مــن شـانها تحسـین جــودة الخدمـة الصــحیة واآلارفكــالعـاملین علـى المشــاركة فـي تقـدیم األ
.المقدمة

عقـــد نـــدوات ولقـــاءات دوریـــة للتعـــرف علـــى العـــاملین مـــن خـــالل تضـــرورة االهتمـــام بمشـــكال-3
التنظیمي وبما یسهم في تحسین جودة الخدمة الصحیة.بداعالمشكالت التي تعترض سبل اإل

من خالل معالجة المشكالت التي تعتـرض الصحیةالخدماتضرورة االهتمام بتحسین جودة -4
راء زبـــائن آســـبل تقـــدیمها بشـــكل متمیـــز ویمكـــن استكشـــاف تلـــك المشـــكالت مـــن خـــالل استقصـــاء 

وجه القصور في الخدمات المقدمة.      أالمستشفى لتحدید 
ضـــرورة االهتمـــام بتطـــویر العـــاملین فـــي المستشـــفى المبحـــوث مـــن خـــالل اشـــراكهم فـــي بـــرامج -5

التنظیمــي والــذي سیســهم فــي بــداععلــى اإلنها تطــویر قــدراتهم وبمــا یــنعكس ایجابــاً تدریبیــة مــن شــأ
تحسین جودة الخدمة الصحیة.
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العربیة واألجنبیةالمصادرثبت 
القرآن الكریم

المصادر العربیةاوال:

الرسائل واالطاریح:-1
فـي قیـاس تكلفـة ABSالتكـالیف علـى اسـاس االنشـطة أسـلوبابراهیم سـمر طـالل، اسـتخدام - 

الخدمة الصحیة، رسالة ماجستیر في علوم المحاسبة، كلیـة االدارة واالقتصـاد، جامعـة بغـداد، 
2004.

في المدارس الحكومیـة بداع، دور االدارة المدرسیة في تنمیة اإل2008بلواني، شحادة انجود، - 
إلـىر مقدمـة في محافظات شمال فلسطین ومعوقاتها من وجهة نظر مـدیریها، رسـالة ماجسـتی

كلیة التربیة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس.
االداري لـــدى العـــاملین فـــي مؤسســـات بـــداعالثقافـــة التنظیمیـــة علـــى اإلأثـــرالجعبـــري، عنـــان: - 

التعلــــیم العــــالي الجزائریــــة، رســــالة ماجســــتیر غیــــر منشــــورة، جامعــــة محمــــد خیضــــر، بســــكرة، 
.2004الجزائر، 

الخدمـة الصـحیة المتطـورة أداء، داینمیكیـات التنـافس فـي 2011الحیالي، انمار سعید جاسـم، - 
بین القطاع العام والقطاع الخاص، دراسة حالة في عینـة مـن المستشـفیات الحكومیـة واالهلیـة 

في دائرة صحة بغداد الرصافة، رسالة دبلوم عالي في االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد.
بحـث الـدبلوم التخصصـي فــي ادارة ،یةخسـروف، ایمـن محمـد كمـال: تسـویق الخـدمات الصـح- 

.2008المستشفیات، المركز االستشاري الدولي للتنمیة االداریة، 
: موقف المستفیدین من الخدمات الصحیة دراسة استطالعیة آلراء عینة هاديالدلیمي، ذكرى - 

ـــة االدارة تـــمـــن المســـتفیدین مـــن خـــدمات مستشـــفى الب ـــر منشـــورة، كلی ول التعلیمـــي، رســـالة غی
.2009قتصاد، جامعة الموصل، واال

ه فـي جـودة الخـدمات أثـر و عمـال، التفكیر بإعادة هندسـة األ2005الدلیمي، رضا حازم محمد، - 
الصــحیة بــالتطبیق علــى مستشــفى الســالم والخنســاء فــي الموصــل، رســالة ماجســتیر فــي ادارة 

، جامعة الموصل.عمالاأل
لصـــــحیة مـــــن وجهـــــة نظـــــر ، دور التســـــویق فـــــي قطـــــاع الخدمـــــة ا2008ســـــفیان عصـــــماني، - 

المســـتفیدین منهـــا المرضـــى، رســـالة ماجســـتیر فـــي التســـویق، كلیـــة العلـــوم االقتصـــادیة وعلـــوم 
.التیسیر والعلوم التجاریة، جامعة محمد بوضیاف المسلیة، الجزائر
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صــباح، اســراء خالــد: الــتهكم الــوظیفي وانعكاســاته علــى الجــودة الصــحیة فــي مستشــفى الســالم - 
، كلیـــة عمـــال، رســـالة غیـــر منشـــورة، دبلـــوم عـــالي تخصصـــي بـــإدارة األالتعلیمـــي فـــي الموصـــل

.2020االدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، 
الطـــائي، عـــادل عبـــد اهللا: تنشـــیط تســـویق الخـــدمات الصـــحیة ونوعیتهـــا باعتمـــاد مـــدخل تقســـیم - 

محافظــة نینــوى، رســالة ماجســتیر غیــر -الســوق بــالتطبیق علــى مستشــفى الزهــراوي وابــن ســینا
.1999، رة، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصلمنشو 

التنظیمــي علــى تحقیــق المیـــزة التنافســیة فــي المؤسســـات بـــداعاإلأثــر، 2016مــریم عمــراوي، - 
الصــــغیرة والمتوســــطة، دراســــة حالــــة عینــــة مــــن المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة فــــي قطــــاع 
المطـــاحن، جامعـــة قاصـــدي مربـــاح، ورقلـــة، كلیـــة العلـــوم االقتصـــادیة والعلـــوم التجاریـــة وعلـــوم 

ات شهادة ماسـتر اكـادیمي (الطـور التسییر، قسم علوم التسییر، مذكرة مقدمة الستكمال متطلب
الثاني).

ــــــم إلدارة المراكــــــز التخصصــــــیة -  النعیمــــــي، عبــــــد اهللا فتحــــــي محمــــــود: الــــــنمط القیــــــادي المالئ
.2011، والمستشفیات، رسالة دبلوم غیر منشورة، كلیة االدارة واالقتصاد، جامعة الموصل

الكتب:-2
صر، مجموعة النیل العربیة.، م1ابو النصر، مدحت محمد: ادارة الجودة الشاملة، ط- 
، عمـان، دار الشـروق للتوزیـع والنشـر، 1بطاح، احمد: قضایا معاصرة في االدارة التربویـة، ط- 

2008.
، تسـویق الخـدمات الصـحیة، دار الیـازور العلمیـة للنشـر، عمـان، 2005البكري، ثامر یاسـر، - 

االردن.
ي المنظمــــات، عمــــان، دار والجماعــــات فــــفـــرادحـــریم، حســــین: الســــلوك التنظیمــــي: ســــلوك األ- 

.2005الحامد للتوزیع، االردن، 
"، عمـالوالجماعـات فـي منظمـات األفـراد، "السلوك التنظیمي: سلوك األ2004حریم، حسین، - 

دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، االردن.
، الســــلوك فــــي المنظمــــات، الــــدار الجامعیــــة للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع، 2000حســــن روایــــة، - 

االسكندریة، مصر.
خالــــد ســــعید، الجــــودة الشــــاملة: تطبیقــــات علــــى القطــــاع الصــــحي، عمــــان، دار وائــــل للنشــــر - 

.2004، 1والتوزیع، ط
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، المــدخل فــي تحســین الجــودة للرعایــة الصــحیة االولیــة، دار الشــروق 2003خوجــة، توفیــق، - 
للنشر والتوزیع، عمان، االردن.

لطبعــة االولــى، دار اســامة للنشــر والتوزیــع، عمــان، االداري، ابــداعخیــر اهللا جمــال انــیس، اإل- 
.2008االردن، 

ي، مطــابع اضــواء المنتــدى، بــداع، لمحــات عامــة فــي التفكیــر اإل2002الخیــران، عبــد االلــه، - 
الریاض.

ــــى القطــــاع الصــــحي، دار وائــــل للنشــــر 2002ســــعد، خالــــد، -  ، الجــــودة الشــــاملة تطبیقــــات عل
والتوزیع، عمان، االردن.

واالبتكار، دار الرضا، دمشق، سوریا.بداع، ادارة اإل2001الصرن، رعد، - 
، عمــان، دار وائــل للنشــر والتوزیــع، 4، طعمــالالعــامري، صــالح، والغــالبي طــاهر: االدارة واأل- 

االردن.
، عمــان، دار وائــل للنشــر، 4، طعمــالالعمیــان، محمــود، الســلوك التنظیمــي فــي منظمــات األ- 

2004.
لشاملة للخدمات العامة، الكویت، مكتب الفالح.العنزي، عوض: ادارة الجودة ا- 
، السـلوك التنظیمـي: دراسـة السـلوك االنسـاني الفـردي والجمـاعي 2000القریوني محمد قاسـم، - 

في المنظمات المختلفة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان.
.2008اء للنشر والتوزیع، أثر نصیرات، فرید توفیق: ادارة المستشفیات، عمان، - 
الخفاجي: نظریة المنظمة مدخل العملیات، الطبعة االولى، دار الیـازوري العلمیـة للنشـر نعمة- 

.2010والتوزیع، 
، ادارة المعرفـــة: المفـــاهیم والـــنظم والتقنیـــاتن دار المنـــاهج للنشـــر، 2007یاســـین ســـعد غالـــب، - 

عمان، االردن.

الدوریات المجالت:-3
مفهـوم وكیفیـة التطبیـق فـي المنظمـات الصـحیة، ال-االحمدي حنان: التحسـین المسـتمر للجـودة- 

.2000، 40) 3مجلة االدارة العامة (
، العوامل المؤثرة على السلوك االداري االبتكاري لـدى المـدیرون فـي 2000ایوب نایه حبیب، - 

.21، العدد 40قطاع البنوك التجاریة السعودیة، مجلة االدارة العامة، المجلد 
، ادارة الجـــودة الشـــاملة فـــي المؤسســـات الصـــحیة، مجلـــة 2008بـــراق محمـــد، مریـــزق صـــالح، - 

.14، العدد 21العلوم االنسانیة، جامعة محمد خیضر، المجلد 
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دراسـة میدانیـة -الدعم التنظیمي على جودة الخدمات الصحیةأثربوفلوه، باتیس وقمو سهیلة: - 
بمستشفى االم والطفل بنقرات/الجزائر.

تسویق الداخلي كمدخل إلدارة الموارد البشریة على مسـتوى الأثر، 2002حامد سعید شعبان، - 
، االردن.83جودة الخدمة الصحیة في مستشفى جرش المركزي االداریة، العدد 

دراسة تطبیقیة فـي مستشـفى -التنظیمي وتأثیره في االداء الوظیفيبداعحاوي، عبد الواجد: اإل- 
.2012)، 8(4عدد ابن ماجد العام (بصرة)، مجلة الدراسات االداریة، ال

، ادارة الخــدمات الصــحیة فــي االردن، حالــة دراســیة عــن خــدمات 2000خرمــة، عمــاد محمــد، - 
، االردن.83قسم االشعة في مستشفى جرش المركزي االداري، العدد 

الـــدباغ، نـــافع ذنـــون: تقنیـــة المعلومـــات واهمیتهـــا فـــي خدمـــة المســـتفیدین (دراســـة عـــن موقـــف - 
.1997، 51أة الصحیة)، مجلة تنمي الرافدین، العدد المستفیدین من خدمات المنش

دراســـة میدانیـــة عـــن -الـــدباغ، نـــافع ذنـــون: موقـــف المســـتفیدین مـــن خـــدمات المنشـــأة الصـــحیة- 
.1999، 88مستشفى الخنساء التعلیمي في الموصل، مجلة تنمیة الرافدین، العدد 

ـــاكز: دراســـة اســـتخدام االدارة االلكترونیـــة وعالقتهـــا ب-  ـــداعاإلالـــدعجاني، ف ـــادة ب ـــدى ق االداري ل
.2019)، 57المدارس في محافظة القیق السعودیة، المجلة التربویة (

دراسـة -الدیوه جي، ُأبي سعید وعبد اهللا، عادل محمد: النوعیـة والجـودة فـي الخـدمات الصـحیة- 
، العـدد 25ة آلراء المرضى في عینة من المستشفیات العامة، مجلة الرافدین، المجلد یأتي تحل
73 ،2003.

االداري ومعوقاتــه لــدى جامعــة االمیــرة نــورة بنــت بــداعالزامــل، مهــا: واقــع تطبیــق عناصــر اإل- 
، السـعودیة، 84عبد الرحمن من وجهة نظر االداریین والعاملین فیهـا، المجلـة التربویـة، العـدد 

2017.
ودة ، امكانیـــة اقامـــة جـــ2010وآالء حســـیب وریـــاض جمیـــل، یـــاتي الطویـــل، اكـــرم احمـــد الجل- 

الخدمـــة الصـــحیة، دراســـة فـــي مجموعـــة مختـــارة مـــن المستشـــفیات فـــي محافظـــة بغـــداد، مجلـــة 
.19، العدد 6تكریت، المجلد 

لـدى بـداع، دور القیـادة المدرسـیة فـي تنمیـة اإل2010العاجز فواد علي & شلدان فایز كمال، - 
ـــة بمحافظـــات قطـــاع غـــزة مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــین، ـــة الثانوی ـــة معلمـــي مـــدارس المرحل مجل

الجامعة االسالمیة (سلسلة الدراسات االنسانیة)، المجلد الثامن عشر، العدد االول.
االداري فــي التطــویر التنظیمــي دراســة میدانیــة بــداعتطبیــق عناصــر اإلأثــرعــاطف عــوض، - 

ـــة جامعـــة دمشـــق للعلـــوم  ـــة فـــي لبنـــان، مجل ـــى العـــالمین فـــي مؤسســـات االتصـــاالت الخلوی عل
.2013، العدد الثالث، 29المجلد االقتصادیة والقانونیة،
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دراسـة تطبیقیـة علـى -عباس سامي: قیاس جودة الخدمات الصحیة في المستشفیات الحكومیـة- 
المستشـــفیات الحكومیـــة فـــي مدینـــة تعـــز الیمنیـــة مـــن وجهـــة نظـــر المســـتفید، مجلـــة كلیـــة بغـــداد 

.2014، 39للعلوم االقتصادیة الجامعة، العدد 
ون: العالقــة بــین المــزیج الترویجــي والخــدمات الصــحیة بــالتطبیق عبــد اهللا، أمــین محمــود واخــر - 

ـــة  ـــة الســـعودیة، المجل ـــة الشـــرقیة، المملكـــة العربی ـــى المستشـــفیات والمراكـــز الصـــحیة للمنطق عل
.1997، السنة التاسعة عشر، دیسمبر، 71االقتصادیة، العدد 

م جــودة الخدمــة ، تقیــی2009عبــود، علــي ســكر، عبــود حمــزة نجــم وعبــود فاطمــة عبــد الــرزاق، - 
، العدد الثالث.21الصحیة في مستشفى الدیوانیة، مجلة القادسیة، المجلد 

ه فـــي تحســـین جـــودة المنـــتج، دراســـةأثـــر التنظیمـــي و بـــداعالعبیـــدي بشـــار، والعـــزاوي ســـحر: اإل- 
آلراء عینــة مــن العــاملین فــي الشــركة العامــة للصــناعات الكهربائیة/الوزیریــة، مجلــس تحلیلیــة

.2010، 84قتصاد، العدد االدارة واال
، قیـــاس جـــودة الخدمـــة الصـــحیة مـــن وجهـــة نظـــر المســـتفیدین كمؤشـــر 2001العـــالق، بشـــیر، - 

ـــرات الطبیـــة  ـــة المختب ـــة حال ـــة فـــي المنظمـــات الخدمی ـــادة االداری ـــاجح للقی ـــى االداء الن فعـــال عل
التنمیــة ومراكــز االشــعة فــي االردن، المــؤتمر العربــي الثــاني فــي االدارة، المنظمــة العربیــة فــي 

االداریة، القاهرة.
، 21مجلــة جامعــة البعــث، مجلــد والمبــدع والــنص االدبــي،بــداع، اإل1999عیســى، محمــد، - 

.1عدد 
التنظیمــــي فــــي جــــودة الخــــدمات بــــداعاإلأثــــرفــــوزي علــــي بلحــــاج ود.خالــــد محمــــد الجــــایبري: - 

لة جامعة دراسة میدانیة في المستشفیات العاملة في محافظة حضرموت الیمنیة، مج-الصحیة
.2010حضرموت للعلوم االنسانیة، العدد االول، المجلد السابع عشر، یونیو، 

القزویني، حسین علي هادي: تسویق الخـدمات، مجلـة الكفایـة االنتاجیـة، العـدد الثـاني، السـنة - 
.1987الحادیة والثالثون، ابریل، 

ي، دراســـة اســـتطالعیة التنظیمـــبـــداعهـــا علـــى اإلأثر الكبیســـي، صـــالح الـــدین، ادارة المعرفـــة و - 
.2002مقارنة لعینة من شركات القطاع الصناعي المختلط، رسالة دكتوراه، 

، ادارة الجــودة الشــاملة تطبیــق ادارة الجــودة الشــاملة فــي الرعایــة الصــحیة 2002كــوش، هیــو، - 
وضــــمان اســــتمرار االلتــــزام بهــــا، ترجمــــة: االحمــــدي طــــالل بــــن عابــــد، معهــــد االدارة العاملــــة، 

الریاض.
ه فـي االداء االداري فـي مؤسسـات التعلـیم أثـر التنظیمي و بداع، اإل2008محمد فیصل یونس، - 

التربویة والنفسیة، جامعة بغداد.العالي والبحث العلمي، بحث منشور مركز البحوث 
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، قیــاس جــودة الخدمـة الصــحیة وتأثیرهــا علــى رضــى المرضــى، 2001محمـود، وجــدي احمــد، - 
الثاني، جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة الجودة الشاملة.بحث مقدم في المؤتمر العلمي

جــار، حامــد عطیــة: دور تقانــة المطیــاف الضــوئي فــي اظهــار عصــابات امتصــاص كریــات نال- 
الدم المختلفة للحزم الضوئیة، مجلة اتحاد الجامعات العربیة للدراسات والبحوث الطبیة، العـدد 

.1981، دمشق، 3
الســتاذ المســاعد فــي كلیــة بغــداد للعلــوم االقتصــادیة الجامعــة، ، ا2017نعمــة حســن الجبــوري، - 

بحـث میـداني فـي الشـركة التنظیمـي،بداعالمعرفة االداریة وعالقتها باإل، عمالقسم ادارة األ
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)2الملحق (
جامعة الموصل

كلیة االدارة واالقتصاد
قسم ادارة الصناعیة

ادارة جودة
الدراسات علیا

م / صدق االستبانة

حضرة االستاذ الفاضل ........................................................... المحترم
بــداعدور اإلبــین یــدیك االســتبانة الخاصــة برســالة الــدبلوم العــالي فــي ادارة الجــودة الموســومة بـــ: "

دراســة اســتطالعیة آلراء عینــة مــن منتســبي –الصـحیة الخــدماتالتنظیمـي فــي تحســین جــودة 
"، ومن أجل اعتماد السیاقات العلمیة الختبار الصدق الظاهري لالسـتبانة مستشفى الموصل العام

والتي تعد مقیاسًا یستخدم ألغراض ضمنها وبیان مالحظاتكم الضروریة عبر اإلجابة عن األسئلة 
:اآلتیة

هل أن عدد األسئلة كاٍف؟.1
األسئلة واضحة ومعبرة عن البحث وهل یمكن إعادة صیاغتها؟هل أن.2
هل یمكن إضافة أسئلة أخرى؟.3
هل هناك أسئلة یتطلب حذفها؟.4
ما مقترحاتكم حول التحلیل اإلحصائي المالئم؟.5

مع التقدیر

المشرف
د. رعد عدنان روؤف

الباحث
عمر طالل عبدالقادر الصائغ
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)3الملحق (
جامعة الموصل

االدارة واالقتصادكلیة
قسم ادارة الصناعیة

ادارة جودة
الدراسات علیا

م / استمارة استبیان
تحیة طیبة..

الصــحیة فــي الخــدماتالتنظیمــي فــي تحســین جــودة بــداعمــن أجــل التعــرف علــى مــدى اســهام اإل
ـــدبلوم العـــالي فـــي إدارة الجـــودة  مستشـــفى الموصـــل العـــام، اعـــد هـــذا االســـتبیان الخـــاص برســـالة ال

دراسة اسـتطالعیة آلراء –الصحیة الخدماتالتنظیمي في تحسین جودة بداعدور اإلالموسوم (
)عینة من منتسبي مستشفى الموصل العام

م معنــــا فـــي دقــــة اإلجابـــة عــــن األســــئلة وهـــي جــــزء مهـــم مــــن إنجـــاز البحــــث، ومـــن خــــالل تعـــاونك
ـــه ســـوف یـــتمكن الباحـــث مـــن الوصـــول  ـــىالمطروحـــة فی ـــات إل ـــائج المطلوبـــة ، علمـــًا ان البیان النت

تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط فال داع لذكر االسم الصریح.

شاكرین تعاونكم معنا

المشرف
د. رعد عدنان روؤف

الباحث
عمر طالل عبدالقادر الصائغ
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االستمارة للتحلیل.
) في الحقل الذي یمثل وجهة نظرك.√یرجى وضع عالمة (.2

باستطاعة الباحث اإلجابة على اسئلتكم واستفساراتكم الخاصة حول ما ورد في استمارة االستبیان
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التنظیمي) بداعاإلالمتغیر المستقل (أبعادمتعلقة بالبیانات الالمحور الثاني :

غیر محایدموافقالعباراتالرقم
موافق

االصالةاوال:

جدیــدة اقــدمها أفكــاراشــعر بــان لــي مســاهمة خاصــة بانتــاج .1
في مجال العمل 

ــــى .2 ــــك القــــدرة عل ــــاش والحــــوار وامتل اتمتــــع بالمهــــارة فــــي النق
االقناع

قیمةأفكاراحرص على تقدیم .3
احاول تقدیم حلول تستمر نتائجها لمدة طویلة.4

الطالقةثانیا:

ـــة لـــدي .5 ـــدیم اكثـــر مـــن فكـــرة خـــالل فتـــرة زمنی القـــدرة علـــى تق
قصیرة

ي بطالقةأفكار لدي القدرة على التعبیر عن .6

لـــدي القـــدرة علـــى اقتـــراح الحلـــول الســـریعة لمواجهـــة مشـــاكل .7
العمل

ي بسهولةأفكار امتلك القدرة على التعبیر في .8
المخاطرةثالثا:

التجربة التي تسبق النجاحاتقبل الفشل باعتباره.9
يأفكار اتمتع بقدرة على الدفاع عن .10

الجدیـدة والبحـث عـن حلـول سـالیبواألفكـارابادر بتبنـي األ.11
للمشكالت

ولـــدي االســـتعداد أعمـــالاتحمـــل مســـؤولیة مـــا اقـــوم بـــه مـــن .12
لمواجهة النتائج

الحساسیة للمشكالترابعا:
بمشكالت العمل قبل حدوثهااتبنأ .13
اخطط لمواجهة مشكالت العمل التي یمكن حدوثها.14

استطیع فـي كثیـر مـن االحیـان توقـع الحـل للمشـكالت التـي .15
تواجهني

امتلـــك رؤیـــة دقیقـــة الكتشـــاف المشـــكالت التـــي یعـــاني منهـــا .16
االخرون في العمل 
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Abstract

This thesis aimed to identify organizational innovation and its

impact on the quality of health services in Mosul General Hospital, from

the point of view of working staff providing health service in the hospital,

as well as knowledge of organizational obstacles to innovation, the

dimensions of organizational innovation (originality, fluency, sensitivity

to problems and risk) were taken and the dependent variable was taken

(Service Quality) as a complete package that represents the study

population of all employees of Mosul General Hospital.

The study was based on the descriptive and analytical approach,

whereby a random sample of (50) male and female employees was

selected (doctor, university nurse, technical nurse, radiographer, writer,

driver) and the researcher distributed the questionnaire form to the male

and female employees. For the purpose of analyzing the questionnaire

data, namely, frequency distributions, percentages, mean, standard

deviation, and correlation and regression analyzes.

- There is a medium level of organizational innovation in the hospital in

question.

- Average level of health service quality and through its dimensions

(tangibility, reliability, responsiveness, and empathy from the point of

view of the service provider).

- The study showed that there is an effect of positive significance for

organizational innovation on the quality of the health service provided

by the hospital, on the macro and micro levels.

And that there are organizational obstacles facing organizational

innovation, and the study concluded with a number of conclusions, the

most prominent of which is that improving the quality of health service

requires strengthening the role of organizational innovation in the

hospital as well as the need to create the appropriate atmosphere for



B

organizational innovation by developing the capabilities of workers

through development programs in this field.

Key words: organizational innovation, quality of health services,

hospitals.
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