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 شكر وتقدير

 ل وو ال ووليقوو الرسولوو ال ص ووال وويهلرسلمييوو ل لووي لل وو ل ليكوواولرسوووطالل ليكوواولرسل ل رو   ووط ل

وبقلر ل وا لسوقلمي وط لأ لرسجزيوالساوال و للوطماوقل   و لرسوهلجوطأ الأ لرتقا لبطسكواولل عي وطلرأل ا

ل ك وةلخ ال ليوتقلرساورليةلسويالكهطاةلرس طجلتيول أخصلبطسذاول وه :

رساات ولميهلرسض مي ل كوفقلرسفطضالرسذيلس ليأس لجهار ل س ليت ر لفقلتقاي لرس لطماةل رس ك وة ل

ل لطتذةلرألفطضالأمضطءلسجوةلرس وط كةلرسذي لتاو  رلب  رفقته لميهل وط كةلهذهلرسولطسة ر

 ر لطتذةلرألفطضالرسذي لتعي تل وه لرساثيوولأ لا ل ص والرسوعي وق.لأ لا لسيورلرسوبيعوق.لأ لا لوع وةل

ل رسعبلقلرسخفطجق.لا لل يولرسجبطسق.لا لمبارسعزيزلرسكوبطتق.ل رآلولةل فطء

لسيع لأ لا لصطز لذيطبلرسجوطبقلرسذيل ا لسقلرساثيولخ الاتطبتقلهذهلرسولطسة كاويلرسجزيال

 رألم ط لر لوطتذةلموزر ل  يلوط لرسجووطبقل  ز لذيوطبلرسجووطبقلرسوذي للوطماروقل ووذلأ الخ و ةلميوهل

ل ويقلويالكهطاةلرس طصلتيو 

سووذي ل  فوو رل عووقلأ  الم ووقلرألصل ووقولرسكووي لخطسووالمبووارسفتط ل رألصلزيووالرس هووواالل خيووصلاووطفقلر

ل ييةلريط لرساورلة 

لرسع لرسكي ل جيال ص الرسلعالس طلأبارهل  لام ل عو يلخ الريط لرساورلة 

 ر لووتطذليوو لرسصووايثقل أ  اهلرسعووطوقل رسخووطالرسصووطولجبيووول ص ووالخلرسلووطاةلرسصووطولرسوو زيولومووالكوو ا

 رسعوو ل زهووول ووبطوللوص  لخيوو للووجاس رسكووي لنووطو لمبووالرسجفيفووقل رسعوو لمبوواربطلوو لذيووطبلرسجوووطبقل

لل رألصلمط  لبومقل  ل  و لل ر صلمث ط لويطضل  جيطا

ل
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هووافتلرساورلووةلرسووهلرستعووو لميووهلأثووولتوفيووذلر لووتورتيجيةلفووقلرألارءلرس وظ ووقلسي لتكووفيطتلرألواويووةل

رلووتخا تلرساورلووةلث ثووةلأبعووطالس تغيووولتوفيووذلر لووتورتيجيةلهووقلرسهياووواللرسخط ووةلفووقل ايوووةلم ووط  

رلوووتخا تلرساورلوووةلرس ووووهجلرس  وووفقلل س وظ يوووةل وظووو لرسو طبوووةلفوووقلرس لتكوووفيطترس وظ وووقل رسثقطفوووةلر

رستصييا.ل ت لت و يولرلوتبطوةلبوطسوج علرسوهلرساورلوطتلرسلوطبقةلذرتلرس ويةلب  ضو علرساورلوةل و لأجوال

 وايور لل(151)ج علرسبيطوطت.لصيرلت لت زيعهطلبعالرستصققل  ل ا هطل ثبطتهطلميهلميوةلتا وتل  ل

لرس لتكوفيطتلرألواويوةلرسخط وةخ لوةل و لفوقل  لرس ايوي لرسعط يي لفقل ختي لرس لت يطتلر ارويةل

 ل(%51)بولووبةلرلووتجطبةلبيغووتلل(76) .ل بيووعلموواالر لووتبطوطتلرس لووتواةتوو لرختيطوهووطلب ويقووةل  وواية

ا تلرساورلوةلرس ت لو طتلرسصلوطبيةل ر وصورفوطتلرس عيطويووةلبهوا لرستعوو لميوهل لوت  لرهت ووط لخرلوت

ارءلرس وظ ووووووقلالرستعووووووو لميووووووهل لووووووت  لرألرارورتلرس لتكووووووفيطتلبتوفيووووووذلرلووووووتورتيجيطتهط.ل  وووووو لأجوووووو

سي لتكووفيطت ل ركووطوتلرسوتووطئجلرسووهلروتفووطعل لووت  لرهت ووط لرس ووايوي لبتوفيووذلر لووتورتيجيةل رسووهلروتفووطعل

 لووووت  لرألارءلرس وظ ووووقلسي لتكووووفيطت ل بعووووالرجووووورءلتصييووووالر وصووووارول ختبووووطولفوضوووويطتلرساورلووووة.ل

ةلبأبعطاهطل جت عةلفوقلرألارءلرس وظ وق ل ب و وةلأظهوتلرسوتطئجل ج الأثول عو يلستوفيذلر لتورتيجي

 لووتقيةلبيوووتلرسوتووطئجلر ل جوو الرثووول عووو يلساووال وو لرسهياووالرس وظ ووقل رسقطفووةلرس وظ يووةلفووقلرألارءل
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رس وظ ووووق ل فووووقلرس قطبووووا.لأظهوووووتلرسوتووووطئجلمووووا ل جوووو الرثووووول عووووو يلسبعووووالوظوووو لرسو طبووووةلفووووقلرألارءل

اروةلرسعييووووطلبتوفيووووذلر لووووتورتيجةل رس  رئ ووووةلبووووي ل مييوووو لأ  ووووتلرساورلووووةلضووووو وةلرستووووزر لر رس وظ ووووق ل

رألوك ةلرس وظ يوةل توفيوذلر لوتورتيجيةلبط ضوطفةلرسوهلر هت وط لبتصلوي لرسهياوالرستوظي وقل و لصيورل

لللآسيةلرستقطويول ر ت ط تل ت  ي لرس ظطئ ل  لأجالتصلي لتوفيذلر لتورتيجية ل
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Dr. Ali Al-Dalain 

The aim of the stusy was to identify the impact of strategy execution on 

organizational performance of Jordanian private hospitals in Amman, the capital city. 

Three dimensions of strategy execution were applied in this study: organizational 

structure, organizational culture and control systems. The present study used the 

descriptive analytical method in order to achieve its purposes. A questionnaire-based 

survey was developed on the basis of related works for the sake of collecting data. A 

sample consisted of 150 managers was selected from different management levels 

working in 5 Jordanian private hospitals intentionally selected. Out of them 76 

questionnaires were returned with response rate equals 51%. Means and standard 

deviations were used to determine the extent to which managers were interested in 

staregy execution and to identify the level of organizational performance of hospitals. 

The findings revealed a significant level of strategy execution adoption in hospital as 

well as a significant level of organizational performance. Additionally, regression 

analysis test was conducted to test study hypotheses. The results supported the 

hypothesis that strategy exectution has a significant impact on organizational 

performance. Although, the results indicated that both organizational structure and 

organizational culture have a significant impact on the organizational performance of 

private hospitals, control systems were found to have no significant impact on  
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Organizational performance. Hence, top management commitment, alignment of 

organizational activities with strategy execution as well as enhancement of 

organizational structure in terms of reporting, communications and job design were 

some recomindations of this study.  

      Key Words:    Strategy Implementation on Organizational Performance. 
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لفصل األولا  

 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة (1-1)

رس وطفلةلرسعطس يةل.ل  وهطل لرست  ورتل رستغيورتل رستصايطتتتل لبيئةلرألم طالرسي  لبطسعايال 

 رسصطجوةلرسوهلتصلوي لم ييوطتلرسو طبوةل ر لوتخار لرسفعوطالل. رستغيورتلرستاو س جيوةلرس تلوطومةل.رسكاياة

رأل وولرسوذيليضووعل هو لل.فلووية تصقيوقلرس يوزةلرستوطلرس وظ وقارءل رسلوعقلستصلووي لرألل.سي و روالرسبكووية

ل رس ع يطتل ت جيههطلس طسحلرس وظ ةلهذهبجبوهطلميهلرألخذلةلتابيوللطتطتلأ ط لتصايرس وظ 

خط ةلل.رمطاةلرسوظولبت جهطتهطلر لتورتيجيةرسهلطس وظ طتلبرسع ر الرس تارخيةلسقالأاتلهذهل

جهووطتل لبلووببلمووا ل  ئ ووةلرستلرساثيووول وو لرسكووواطتلرسابووو فووقلظووالرسكوو رهالرسعايوواةلميووهلرخفووطقل

رسهلرستوايزلميهل ختي لرسع ر اللر لتورتيجيةلأ لما لرسقاوةلميهلت بيقهط.ل   لهوطلظهوتلرسصطجة

ل ووويطنةلر لوووتورتيجيةلرس  ئ وووة  وهوووطلميوووهللوووبيالرس ثوووطال لرسص ووووللرس وظ وووة.لرستوووقلتلوووه لبوجوووط 

ل رسع الميهلتوفيذهطلب  وةلفعطسة 

فهقلتأتقلبعواللل.يعالتوفيذلر لتورتيجيةل رصاةل  لرس ورصالرستقلتتض وهطلر اروةلر لتورتيجية

رسووذيلتبوووهل رجووورءلرستصييووالر لووتورتيجقللأهووارفهط.ل تصايووالأ لتوتهووقلرس وظ ووةل وو ل وويطنةلولووطستهط

توفيوذل فهو  لولكي يل ط ختيطولر لتورتيجقرسقورولرس تعيقلب رتخطذلل يطنةلر لتورتيجية.ميي لم ييةل

 ضووعلر لووتورتيجيطتل وو لأجووالرستووقلت طولووهطلرس وظ ووةل رس هووط ل ج  مووةلرألوكوو ةلرسووهلر لووتورتيجيةل

رنفوطال وصيوةلتوفيوذلر لوتورتيجيةلرسصاو لميوهلبقيوةل يعووقلل  ضعلرستوفيذ  لبقط لرستقلت تل يطنتهطل

للتيقهل ويقهطلسيتوفيذ  لتورتيجيةل  يزةل لصيرل ل ي ةل. ورصالر اروةلر لتورتيجيةلبطسفكا
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رس ت يووووزليعووووالب ثطبووووةلوتووووطولسيع ييووووةلر لووووتورتيجيةلرستووووقلتصووووط اللرس وظ ووووق صيوووورلأ لرألارءل

فوط ل وصيوةلتوفيوذلر لوتورتيجيةلذرتلأه يوةلبطسولوبةل.لرس وظ ةل  لخ سهطلتصقيقلأهارفهطلبعياةلرس وا 

ل لرس وظ قستصلي ل لت  لرألارءل

و  ذجووط لخط ووط لبع ييووةلتوفيووذل (2013)لHill and Jones ضووعلفقووالل. رولووجط ط ل ووعلذسوو 

 وظووو لة.لرس وظ يووو رسثقطفوووةلل.رس وظ وووقرسهياوووال ل ج  موووةل ووو لرس ا ووووطتلهوووق:ل ضوووتتلورتيجية.ر لوووت

رأل لووط ل رس ظووطئ .لتوفيووذلر لووتورتيجيةل وو لخوو التصايوواللفووقلرس وظ ووقرسهياوواليلووه لصيوورلرسو طبووة ل

أوظ ةلر ت طال رستوليقل رستعط  لبي ل لل. رس لؤ سيةل صا الرسلي ةل. آسيةلرستقطويول و طقلر كور .

لرسجياليله لفقلتصلي لم ييةلتوفيذلر لتورتيجيةللرس وظ ق ختي لرأل لط  ل بطستطسقلفط لرسهياال

ةلرستقلت ثوال ج  موةلرسقوي ل رس عتقوارتلرس كوتواةلرسلوطئاةلفوقلرس وظ وةلرس وظ يرسثقطفةل ت ثال

  ووو لل ووةلرس وظ ووةلبووطأل ور لذرتلرس  ووطسح.قلرس وظ ووةل م  رستووقلتضووب ل ويقووةلتعط ووالرألفووورالفوو

ور لهط ووط لفووقلتصلووي لتوفيووذلتيعووبلاووذس لا لل.خوو التصلووي لم ييووطتلرستولوويقل رستاط ووالارخووالرس وظ ووة

لسارفعيوةلسي وايوي ل رس و ظفي .تو فولررستقلرسو طبةلفقلرس وظ ةللوظ فقلذس لكأ للكأوهطل.ر لتورتيجية

لة رس وظ يطألوك ةلرس صيصةلفقللعيه لستصقيقلرألهار لتعززل وطمته لب  لصيرلأوهطل

ذلر لتورتيجيةلفوقلوجوط لرس وظ وطتل و لخو التأثيوهوطلرس عوو يلفوقل وظور لأله يةل وصيةلتوفي

رألارءلرس وظ وووق ل وظوووور لسقيوووةلرساورلوووطتلرستوووقلتوط سوووتلهوووذهلرسع  وووةلبوووي لتوفيوووذلر لوووتورتيجيةل رألارءل

لتكووفيطتلتصايووار لفوط لرساورلووةلرسصطسيووةلتهووا لرسووهلتوووط الهووذهلرس وظ وقلفووقلرسق ووطعلرس ووصقل فووقلرس 

ظووالنيووطبلرساورلووطتلرس كووطبهةلفووقلوفوواللرسع  ووةلبطسبصوورل رستصييووالفووقلرسبيئووةلرألواويووة.لخط ووةلفووقل

 يعووالرجووورءل ثووالهووذهلرساورلووةل ه ووطل ووو لرسوووطصيتي لرسعي يووةل رسع ييووةل وو لصيوورلروهووطلتتووووط اللرسبيئووة 

ل ه لرس لتكفيطتلرألواويةلرسخط ة لسق طمطتلر واويةلرسصي ية  ض مط لجايار لفقل رصال  لر
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 مشكلة الدراسة (1-2)

.ل  وهطلرستقلتوط ستلأثولر اروةلر لتورتيجيةلفقلرألارءلرس وظ قأجويتلرسعايال  لرساورلطتل

ل هوطسوو لبعوضلرساورلوطتلرستوقلرهت ووتلباورلوةلرستخ وي لر لووتورتيجق.لل(2117)اورلوةل يوطل آخوو  ل

رستووقلل(2111) .ل اورلووةل وويط ل(2115) ثووالاورلووةلو وويورتل رسخ يووبللءلرس وظ ووق م  توو لبووطألار

بصثوتلرسع  ووةلبوي لت بيووقلرستخ وي لر لووتورتيجقل رألارءلرس ؤللوق.لبط ضووطفةلرسوهلاورلووةلرسا لووويل

لأخووو لرجورهووطللرستووقلتوط سووتلا ولرستخ ووي لر لووتورتيجقلفووقلتصلووي لأارءلرسعووط يي .ل اورلووةل(2111)

Taiwo & Idunnu (2010)رسع  ووةلبووي لرستخ ووي لر لووتورتيجقل رألارءلرس ؤللووق.ل ختبووطولل

رستقلتوط ستلوفاللرس تغيوورت ل  و لهووطليتضوحلأ ل( 2114)  اورلةلزنيبقل(2111) اورلةلرساجوقل

 عظووو لرساورلوووطتلرستوووقلت  وووالرسيهوووطلرسبطصووورلهوووقل ر وووعلرأل وووولاورلوووطتلتتعيوووقلبوووط اروةلر لوووتورتيجيةل

لستخ ي لر لتورتيجقلرسذيليعالرألاثولاورلةلبي لرسبطصثي  لب فه  هطلرسكط الأ لبط

أووو لبووطسون ل وو لأه يووةلر اروةلر لووتورتيجيةل (2013)لSrivastava and Sushil  ووالأاووال

بطسولووبةلسي وظ ووطت.ل وو لصيوورلرسووا ولرسووذيلتيعبوو لفووقلتصلووي ل لووت  لرألارءلرس وظ ووق.لر لأ لرسجووزءل

رس جوووطال وووالتوط سوووتل ووويطنةلر لوووتورتيجيةل سوووياللتوفيوووذللرألابوووول ووو لرساورلوووطتلرستوووقلأجويوووتلفوووقلهوووذر

  ووووو لهووووووطلتظهووووولرسصطجوووووةلرسوووووهلاورلوووووةلرسع  وووووةلبوووووي لتوفيوووووذللميوووووهل جووووو لرسخ ووووو ص لر لووووتورتيجية

لر لتورتيجي ل رألارءلرس وظ ق ل

رستووقلتوط سووتلتوفيووذلر لووتورتيجيةلب وو وةلرسقيييووةل ميووهلأيووةلصووطا.لفووط لهوطسوو لبعووضلرساورلووطتل

ستوقلا Homburg et al.  (2004)ا ووطتلر اروةلر لوتورتيجيةل  وهوطلاورلوةل لوتقيةلا رصواةل و ل 

ت  وووويتلرسووووهل جوووو الأثووووول عووووو يلس وصيووووةلتوفيووووذلر لووووتورتيجيةلفووووقلرألارءلرس وظ ووووق.ل اووووذس لاورلووووةلل

Sorooshian et al. ثيوةلفوقلرستوقلبيووتل جو الرثوول  طثوالس وصيوةلتوفيوذلر لوتورتيجيةل (2010)ل  
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مووو  ةلميوووهلاورلوووةلفوووقلرألارءلرس وظ وووق ل راروةلرس ووو روالرسبكوووويةللرس وظ وووقياوووال تغيوووورتلرسقيوووطاةل رسه

Ogbeide & Harrington رستوووقلأاوواتلميوووهلأ لوجوووط لتوفيووالر لوووتورتيجيةليتوووأثول (2011)ل

ب كوووطواةلرس وووايوي لب ختيووو لرس لوووت يطتلر ارويوووة.ل بطستوووطسقلفوووقلتأثيوهوووطلفوووقلرألارءلرس وظ وووق ل فوووقل

لووطتلرألخووو لميووهلرستعووو لميووهل صوواارتلتوفيووذلر لووتورتيجيةلفووقلبيئووطتلرس قطبوا.لواووزتلبعووضلرساور

ل.(2013)لJiang and Carpenter  اورلةل (2013)ل.Omondi et al ختيفةل  وهطلاورلةل

يتضحل  طللبقل ج الصطجوةل جوورءلاورلوةلتأخوذلبعوي لر متبوطول تغيوولتوفيوذلر لوتورتيجيةل ل

مووط لأ للجعتهووطلواووزتلميووهلر اروةلر لووتورتيجيةلبكووااصيوورلأ لرسعايووال وو لرساورلووطتلرستووقلت ووتل ور

 جوطالاورلوةلتوفيوذلر لوتورتيجية لل.ل ذس ل  لأجاللالرسفجو ةلرسبصثيوةلفوقميهلرستخ ي لر لتورتيجق

بط ضووطفةلرسووهلذسوو ليووو هلرسبطصوورلرسووهلر لرساورلووطتلرستووقلتوط سووتلتوفيووذلر لووتورتيجيةلهووقلفووقلرس ر ووعل

لوية اورلطتلس لتجو لفقلرسبيئةلرألوا

ميهلأ لتوفيذلر لتورتيجيةل ليقوالأه يوةل Neilson et. al. (2008)   لجهةلأخو .لأاال

م لبقيةلرس ورصالض  لر اروةلر لتورتيجيةلبوالميوهلرسعاوالل و لذسو لفوط لتوفيوذلر لوتورتيجيةلي ثوال

س وظ ووطتل ل  ووالتبووي ل فقووط لسيبووطصثي لأووو لبووطسون ل وو لراور لررست بيووقلرسع يووقلساووال ووطلتوو لرستخ ووي لسوو 

أله يةلتوفيذلر لتورتيجيةلفقلوجط لرس وظ وةلر لر لرساثيوول و لرس وظ وطتل وطلزرسوتلنيوول وطاوةلميوهل

 وةلر هت ووط لولضوو لأ  وهلرسبووطصث  لبتوفيوذلر لووتورتيجيةلرستووقلت وتل وويطنتهطل لووبقط  ل فوقلضوو ءلذسوو

لبأوك ةل رجورءرتلتوفيذلر لتورتيجيةلفقلرس وظ طت 

ماااا اثااار تنفياااذ ةل كوووايةلرساورلوووةلبطسلوووؤرالرسووووئياللرستوووطسق:لفوووقلضووو ءل وووطللوووبق.لي اووو ل ووويطن

ل؟االستراتيجية في المستشفيات األردنية الخاصة في األداء المنظمي للمستشفيات

ل
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ل يتفوعلمو لرأللئيةلرسفوميةلرستطسية:

 ر لتورتيجيةلفقلرس لتكفيطتلرألواويةلرسخط ة؟ طل ا لر هت ط لبتوفيذل  1

 لتكفيطتلر واويةلرسخط ة؟ طل لت  لرألارءلرس وظ قلسي   2

 فقلرألارءلرس وظ قلسي لتكفيطتلرألواويةلرسخط ة؟لرس وظ ق طلأثولرسهياال  3

 فقلرألارءلرس وظ قلسي لتكفيطتلرألواويةلرسخط ة؟لرس وظ ية طلأثولرسثقطفةل  4

  طلأثولوظ لرسو طبةلفقلرألارءلرس وظ قلسي لتكفيطتلرألواويةلرسخط ة؟  5

 أهداف الدراسة (1-3)

 لرس وظ ووق وو وةلوئيلوويةلرسووهلرستصقووقل وو لأثووولتوفيووذلر لووتورتيجيةلفووقلرألارءلتهووا لرساورلووةلب

ل يتفوعل و ل ج  مةلرألهار لرسفوميةلرستطسية:

  توفيذلر لتورتيجيةبلرهت ط لرس لتكفيطتلرألواويةلرسخط ةميهل لرستعول  1

 سي لتكفيطتلرألواويةلرسخط ة لرس وظ قرألارءلتصايال لت  ل  2

بطمتبوووطوهلبعوووارل ووو لربعوووطالتوفيوووذلر لوووتورتيجيةلفوووقلرألارءلل وظ وووقرسرستعوووو لميوووهلأثوووولرسهياوووال  3

 رس وظ قلسي لتكفيطتلرألواويةلرسخط ة 

ب  فهطل رصاةل  لأبعطالتوفيذلر لوتورتيجيةلفوقلرألارءلرس وظ وقلةلرس وظ يأثولرسثقطفةللرختبطو  4

 سي لتكفيطتلرألواويةلرسخط ة 

توفيذلر لوتورتيجيةلفوقلرألارءلرس وظ وقلا رصاةل  لأبعطالةلسو طبرلوظ رساك لم ل بيعةلأثول  5

 سي لتكفيطتلرألواويةلرسخط ة 

ل
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 أهميةالدراسة (1-4)

 بما يلي: النظريةتكمن أهمية الدراسة من الناحية  

 رستعوي لب رصاةل  لأه لخ  رتلر اروةلر لتورتيجيةل هقلتوفيذلر لتورتيجية  .1

توفيوووذلر لوووتورتيجيةلب ووو وةللر لوووتورتيجيةل هووو ر اروةلاورلوووةلأثوووول تغيوووول هووو ل ووو ل تغيوووورتل .2

 فقلظالتوايزلرسغطسبيةل  لرساورلطتلميهلاورلةلر اروةلر لتورتيجيةلبكاالمط  ل. لتقية

 هوو لل.سوو لييووقلبعووالر هت ووط لرساووطفقفووقل  ووطعلصيوو يلت جيوو لأوظووطولرسبووطصثي لس  ضوو علصيوو يل .3

 ط ة سي لتكفيطتلرألواويةلرسخلرس وظ قاورلةلأثولتوفيذلر لتورتيجيةلفقلرألارءل

 أما من الناحية العملية فان أهمية الدراسة تتمثل بما يلي: 

فوقلرستصقوقل و ل وواوةلرس وظ وةلميوهل  رجهوةلرستصووايطتللرس وظ ووقيلوطمالرستعوو لميوهلرألارءل .1

  وا ل  ئ وةلر جوورءرتلر لوتورتيجيةلرس تبعوةل و ل بوالرس وظ وةلألهوارفهطلل.رسبيئيةل و لجهوة

    رواهط ل

فوقلرستوايوزلميوهلتوفيوذلر لوتورتيجيةلب  وفهطل و لأهو لخ و رتلثوةل بص لسر لطماةلرس وظ طتل .2

 ر اروةلر لتورتيجية 
بيووط لأهوو ل ت يبووطتلوجووط لتوفيووذلر لووتورتيجيةل بطستووطسقل لووطماةلرس وظ ووطتلفووقلرستعووو لميووهل .3

هذهلرس ت يبطتل ض ط لوجط لتوفيذلرلتورتيجيطتهطلب طليوعااللمييهطلريجطبيط ل  لصيرلتصلي ل

 فيهطل ام لرلت ورويتهط ل لت يطتلرألارء

ت جيوووو لرس وظ ووووطتلفووووقل  ووووطعلرس لتكووووفيطتل رسق طمووووطتلرألخووووو لرسووووهلأه يووووةل وصيووووةلتوفيووووذل .4

 ر لتورتيجيةلب  فهطلرسخ  ةلرستقلتضعلرسخ  لر لتورتيجيةل  ضعلرستوفيذ 

 رساك لم لرسع رئقلأثوطءلتوفيذلر لتورتيجيةل رتخطذلر جورءرتلرست صيصية  .5
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 فرضيات الدراسة (1-5)

رسهياوال)رساورلوةلرسوهلرختبوطولفوضويةلوئيلويةل رصواةلتتعيوقلبوأثولتوفيوذلر لوتوريجيةلبأبعطاهوطلتلعهل

سوووهلرختبوووطولث ثوووةلفوووقلرألارءلرس وظ وووق لبط ضوووطفةلرل(.ل ر جوووورءرتلرسو طبيوووةرس وظ يوووة.ل رسثقطفوووةلرس وظ وووق

لللطتلب طلييق:رسفوضيهذهلاالبعال  لأبعطالتوفيذلر لتورتيجية ل تت ثالسلفوضيطتلفومية

 :الفرضية الرئيسية 

10Hبأبعطاهووووطلرسهياووووالرس وظ ووووقل رسثقطفووووةلستوفيووووذلر لووووتورتيجيةللذ لا سووووةلرص ووووطئية لي جووووالأثووووولل:ل

ل (α≤ 0.05)مواللسي لتكفيطتلرألواويةلرسخط ةلرس وظ قفقلرألارءلرس وظ يةل وظ لرسو طبةل

ل يتفوعل وهطلرسفوضيطتلرسفوميةلرستطسية:

110H:رسخط وةلسي لتكوفيطتللرس وظ وقفوقلرألارءللرس وظ وقسيهياوالص وطئيةلذ لا سوةلر لي جالأثوولل

 (.α≤ 0.05)موال

210H:سي لتكووفيطتلرسخط ووةللرس وظ ووقةلفووقلرألارءلرس وظ يووسيثقطفووةلذ لا سووةلرص ووطئيةل لي جووالأثووولل

ل (α≤ 0.05)موال

310H:رسخط وةللسي لتكوفيطتلرس وظ وقءرتلرسو طبوةلفوقلرألارءلر جوولذ لا سةلرص وطئيةل لي جالأثولل

ل (α≤ 0.05)موال
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 انموذج الدراسة (1-6)

رسهياوووووال)  وووووث  لبأبعوووووطاهلل(توفيوووووذلر لوووووتورتيجية)رو ووووو ذولرساورلوووووةلرس تغيوووووولرس لوووووتقالليتضووووو  

 ل ي ضوحل(رألارءلرس وظ وق) رس تغيوولرستوطبعلفوقلرساورلوةلل(ةوظ لرسو طب لل.ةرس وظ يرسثقطفةل لل.رس وظ ق

لرو  ذولرساورلة ل(1) رسكاا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : انموذج الدراسة(1)لشكل ا

 من اعداد الباحث باالعتماد على االنموذج 

Hill, C.W.L., Jones, G.R., (2013). Strategic Management: an integrated approach, 

South-Western Cengage Learning, 10 ed., Canada. 

 االجرائية للدراسةالمصطلحات  (1-7)

 تنفيذ االستراتيجية .0

تورتيجيةلفوقلهوذهلرساورلوةلرجورئيوط لبأوو لرألوكو ةل رسخ و رتلرس تبعوةل و ل بواليعو لتوفيذلر لو

توو ل يووطاللتوفيوذلر لووتورتيجيةل وو لخوو الرستعووو ل لل.رس وظ وةلبهووا لتوفيووذلر لووتورتيجيةلب و وةلوطجصووة

 المتغير المستقل
 تنفيذ االستراتيجية

 المتغير التابع

 رس وظ ق رسهياا (1

لرسثقطفةلرس وظ ية (2

 وظ لرسو طبة (3

 

 

 رألارءلرس وظ ق

 

01H 
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 ذسوو ل ووو لخوو الرجطبوووطتلل.ميووهلرساوجوووةلرستووقليصققهوووطلرفووورالميووووةلرساورلووةلميوووهلرس قيووطاللرس لوووتخا 

لرس رواةلفقلر لتبطوة ( 4-1)رسفقورتلرس بص ثي لميهل

ل

 :المنظميالهيكل  .6

رجورئيووطلبأووو لرسوظووط لرسووذيلي ضووحل بيعووةل  هووط لرس صووارتلرس وظ ووةللرس وظ ووقيعووو لرسهياووال

 و رب لر ت طالبيوهطلب ويقةلتلوه لفوقلتوفيوذلر لوتورتيجيةلبطسكواالرسوذيليقيوال و لرس وع بطتلرستوقل

صقيوووقلرألارءلست وووو لبوووطس وقلرستوووقلت اووو لرس وظ وووةل ووو لتت رجووو لرس ووو ظفي ل تلووو حلسهووو لبوووطستفايول ر

 رس رواةلفقلر لتبطوة ( 11-5)رسفقورتلت ل يطاللذس ل  لخ الرجطبطتلرس بص ثي لميهلرس ت يز ل ل

 :المنظميةالثقافة  .3

رجورئيط لبأوهطل ج  مةلرسقي ل رألفاطولرس كتواةلبي لرس  ظفي لرس تعيقةللرس وظ يةتعو لرسثقطفةل

تووو ل يطلووهطل وو لخوو الرجطبوووطتل لرس تبووعلفووقلرس وظ وووةلفووقللووبيالتصقيووقلأهووارفهط لل ووقرس وظبطسلووي  ل

 رس رواةلفقلر لتبطوة ( 15-12)رسفقورتلرس بص ثي لميهل

 نظم الرقابة: .4

تعووو لوظوو لرسو طبووةلرجورئيووط لبأوهووطلرآلسيووطتلرس تبعووةل وو ل بووالرس وظ ووةل وو لرجووال تطبعووةل تقيووي ل

لي لسهوطل ايفيووةلتصلوويوهطل رتخوطذلر جووورءرتلرست ووصيصية تو لرستخ وو رستووقللويولرألوكوو ةلفوقلرس وظ ووةل

 رس رواةلفقلر لتبطوة ( 19-16)رسفقورتل ت ل يطلهطلب رل ةل

 األداء المنظمي : .5

يعو لرألارءلرس وظ قلفقلهذهلرساورلةلرجورئيط لبأو لرسوتيجةلرستقلتظهولبعوالرستصقوقل و ل واوةل

يطاللرألارءلرس وظ وقل و لخو الفقوورتلر لوتبطوةلت ل قلأهارفهطلبافطءةل فطميية ل لتصقيميهلرس وظ ةل
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 و لخو الرستوايوزلميوهلت جيو لرلوئيةلسي بصو ثي لل(28-21رسفقوورتل) خ  ةلسقيوطاللهوذرلرس تغيوولرس

لسيص  الميهل جهةلوظوه ل  لخ الرستعو لميهلاوجةل  رفقته لميهلتي لرسفقورت 

للل

 حدودالدراسة (1-8)

ثيوةل و لرس لتكوفيطتلرسخط وةلفوقلرسعط و ةلرسصا الرس اطويوة:للوتجو لرساورلوةلميوهلميووةل   -

 م ط  

   2115/2112رسصا الرسز طوية:للتجو لرساورلةلخ الرسف الرأل ال  لرسعط لرساورلقل -

 رسصا الرسبكوية:لتتأس لميوةلرساورلةل  ل  ظفقلرس لتكفيطتلرألواويةلرسخط ة  -

م ييووووةلر اروةلرسصووووا الرسعي يووووة:لتتوووووط الرساورلووووةلتوفيووووذلر لووووتورتيجيةلاخ وووو ةل وووو لخ وووو رتل -

لر لتورتيجية,ل تبصرلفقلأثوهطلفقلرألارءلرس وظ قلسي لتكفيطتلرسخط ة 

 محددات الدراسة (1-9)

بووطس تغيورتلرس لووتقيةل رستطبعووةلرستووقلتتوط سهووطلرساورلووةل رألبعووطالرس لووتخا ةلفووقللرساورلووةتتصوواال

 ل  وو لبووي لسخط ووةا ووطلتتصوواالبعيوووةلرس ووايوي لرستووقلتوو لرخيتطوهووطل وو لرس لتكووفيطتلرألواويووةلرل. يطلووهط

رجورءلرساورلةلما لتجط بلبعضلرس لتكفيطتلفوقل جوطالج وعلرس صاارتلرستقل رجهتلرسبطصرلرثوطءل

 رسبيطوطت ل
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 الفصل الثاني
 السابقةاالطار النظري والدراسات 

 
 المقدمة (2-1)

ب تغيووورتلرساورلووةل وو لث ثووةلأجووزرء ليهووا لرسجووزءلرأل الرسووهلرستعويوو لرسف ووالرسثووطوقلليتاوو  

رسهياووالرس ت ثيووةلفووقلأبعطاهووطلبأه يتهووطل لبووطس تغيولرس لووتقال هوو لتوفيووذلر لووتورتيجيةل رستعويوو لرس ت ثيووةل

تغيولرستووووطبعل هوووو لرألارءلرس وظ ووووقل.لثوووو لرستعويوووو لبووووطس رس وظ ووووق.ل رسثقطفووووةلرس وظ يووووة.ل وظوووو لرسو طبووووة

ل رستعووووو لميووووهلرس ؤكووووورتلرس لووووتخا ةلفووووقل يووووطاللرألارءلرس وظ ووووقلرس تبعووووةلفووووقلرساورلووووطتلرسلووووطبقة

رستعوووو لميوووهلرس تغيوووورتلرستوووقلتوط ستهوووطلرساورلوووطتللأ وووطلرسجوووزءلرسثوووطوقلفيهوووا لرسوووهل ل رساورلوووةلرسصطسيوووة

ذرتلرس ويةلب  ضوو علرساورلوةلرسصطسيووةل  وا لر لووتفطاةل و لتيوو لرساورلوطت.ل ذسوو ل و لخوو الرسلوطبقةل

بطس لتكفيطتلموضلرساورلطتلرسلطبقةل بيط لأه ل طلي يزلرساورلةلموهط ل أخيور .ليعو لرسجزءلرسثطسرل

لرألواويةلرسخط ة لل

 االطار النظري (2-2)

 االستراتيجية االدارة -

ر اروةلر لووتورتيجيةلبأوهووطلرسع ييووةلرستووقلتكووت الميووهل ج  مووةلل(2117)مووو ل يووطل آخووو  ل

ر لووووتورتيجيةل هووووقلل تقيووووي ر لووووتورتيجيةل توفيووووذلر لووووتورتيجيةلل وووويطنة وووو لرسع ييووووطتلرسفوميووووةل ثووووال

ة ل ذاووولرسووا ويلرس وظ يووهووطلرسووهل لووطماةلرس وظ ووةلفووقلتصقيووقلأهووارفهطلرسع ييووطتلرستووقلتهووا لب ج ي

 ووويطنةلولوووطسةل:لمبوووطوةلمووو لم ييوووةلتتوووأس ل ووو لرسخ ووو رتلرستطسيوووةر لر اروةلر لوووتورتيجيةلل(2115)

تصييووووالرسبيئووووةلرسارخييووووةل رسخطوجيووووةل)لة.ل رستصييووووالر لووووتورتيجقرس وظ يوووورس وظ ووووةل تصايووووالرألهووووار ل
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لتقيوي تيجية.ل ر ختيطولر لتورتيجق.ل توفيوذلر لوتورتيجية.لبط ضوطفةلرسوهل.ل  يطنةلر لتور(سي وظ ة

ل ر لتورتيجية ل تهت لرساورلةلرسصطسيةلباورلةل رصاةل  لأه لهذهلرسخ  رتل هقلتوفيذلر لتورتيجية

(لر اروةلر لتورتيجيةلبأوهوطلرسع ييوةلرستوقلتتوأس ل و ل ويطنةل توفيوذل2112 تعو لليي ي ل)

(لفقوووالموفهوووطلبأوهوووطلتيووو لرسع ييوووطتلرس تاط يوووةل2112ورتيجيطتلرستوظي يوووة لأ وووطليطلوووي ل) تقيوووي لر لوووت

رس تعيقةلبتصييالرسبيئتي لرسارخييةل رسخطوجيةلسي وظ وةلبط ضوطفةلرسوهل ويطنةلر لوتورتيجيطتلرس  ئ وةل

ل ت بيقلهذهلر لتورتيجيطتل تقيي هط 

صيوةلرأل سوهلرستوقلرو وبلفيهوطلرهت وط ل  ال وتلر اروةلر لتورتيجيةلبعواةل ورصوالت ثيوتلبطس ول

رس وظ طتلميهلرسبيئةلرسارخييةل رسقورتلرسصطسيةلا  لرسوظولرسهل لوتقبالرس وظ وة لثو لجوطءتلرس وصيوةل

رسثطويووووةلرستووووقلرهت ووووتلبصووووالرس كووووطاالرستووووقلت رجوووو لرس وظ ووووةل رستووووقلرفوووووزتلرهت ط ووووط لبع ييووووةلرستوبووووؤل

لوي لرسقوطئ لميوهلرموارالاسيوالسيووظ ل ر جوورءرتلبطس لتقبا.لرذلرخذتلرس وظ طتلبوطستخ ي لرس وطسقلرسب

 ووو لرجوووالرلوووتخار  لمووووالرتخوووطذلرسقوووورورتلبط ضوووطفةلرسوووهلرموووارالرس  رزووووطت ل فوووقلرس وصيوووةلت جهوووتل

رس وظ وووطتلس هت وووط لبوووطستخ ي لرسقوووطئ لميوووهلو وووالرسع ر وووالرسخطوجيوووةلفوووقلرسبيئوووةلرسخطوجيوووة ل رخيوووور .ل

وظ ووطتلتقوو  لبطمووارالرسخ وو لر لووتورتيجيةلرس  جهووةلظهوووتل وصيووةلر اروةلر لووتورتيجيةل ر ووبصتلرس 

 وووو لرس هووووط لل يتاوووو  لو وووو ذولر اروةلر لووووتورتيجية لسيتعط ووووال ووووعلرسلوووويوطوي هطتلرس لووووتقبييةلرس صت يووووة

ل(2112رسوئيليةلرستطسية:ل)ليي ي .ل

  لتصايالولطسةلرس وظ ة
  لتصايالرألهار لر لتورتيجية

  لتصييالرسبيئةلرسارخييةل رسخطوجيةلسي وظ ة

  ل يطنةل رختيطولر لتورتيجية

  لتوفيذلر لتورتيجية

  و طبةلر لتورتيجية 
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 مفهوم تنفيذ االستراتيجية -

توفيووووذلر لووووتورتيجيةلبأوهووووطل رصوووواةل وووو لرألم ووووطالرسهط ووووةلس جيووووالل (2013)لThomasلمووووو 

 هقلتت يبلتجط زل وصيوةل ويطنةلل.رس ايوي لرستقلتتض  لتصقيقلرألهار ل رست جهطتلر لتورتيجية

بأوهووطلم ييووةل اووووةلتتووأس ل وو للLi et. al. (2008)ل موفهووط لووتورتيجيةلرسووهلر هت ووط لبتوفيووذهط ر 

ليليةل  لرسقورورتل رألوك ةليق  لبهطلرس ايوي ل رس  ظفي ل  لأجالتص يالرسخ  لر لتورتيجيةلرسهل

لل ر عل ي  الليوعااللفقلتصقيقلرألهار لر لتورتيجية 

بأوهوووووطلصيقوووووةلرس  وووووالبوووووي لرسخ وووووةلهوووووطلطالموففقووووو (2002)ل Aaltonen&Ikavakoأ وووووطل

 موفهووطا ووطلل هووقلتتضوو  لرست ر ووال فهوو لرألم ووطال تبويهووط ل.ر لووتورتيجيةل تصقيووقلرألهووار لر لووتورتيجية

Okumusبأوهووووووطلرسع ييووووووةلرستووووووقلتبووووواألبووووووطس صت  لر لووووووتورتيجقل توتهووووووقلبطس خوجووووووطتل (2001) ل

ةل رسع ييووطتلرس وظ يوو رسثقطفووةللرس وظ ووقياووالرسووذيليتضوو  لرسهلرس وظ ووق ووو ور لبطسلوويطقلل.ر لووتورتيجية

 ةلرسخط ةلبطألفورال رس  روال رسو طبةل ر ت ط تل رستخ ي لرستكغييق رس وظ ي

لب طلييق:ليتل  يو لرسبطصرلفقلض ءلهذهلرستعويفطتلستوفيذلر لتورتيجيةلأ لهذرلرس تغيول

 ر اروةلرسعييط  ظطئ ل  لأه ليكاالتوفيذلر لتورتيجيةل رصاةل  1

   مةل  لرألوك ةل رسقورورتلرسخط ةلبطس ايوي ل رس  ظفي ل عط   ج  2

 و لخو التص يوالرسخ و لر لوتورتيجيةللتها لرسهلتصقيقلرألهوار ل رست جهوطتلر لوتورتيجية  3

 رسهل ر عل ي  ال 

تتعووا لرس  وو  لموووالتخ ووي ل  وويطنةلر لووتورتيجيةلرسووهلر هت ووط لب ضووعلرسخ وو لر لووتورتيجيةل  4

 صيزلرستوفيذ 

   طتهطلرست ر الرس كتو ل فه ل بيعةلرألم طال ر ستزر لبتوفيذهط   لأه ل ق  5
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 توتهووووووقلبطس خوجوووووووطتلل(رست جهووووووطتل رسخ وووووو لر لووووووتورتيجية)تبوووووواألبووووووطس صت  لر لووووووتورتيجقل  2

ةلرس وظ يوووو رسثقطفووووةللرس وظ ووووقر لووووتورتيجيةلمبووووولرسلوووويطقلرس وظ ووووقلرسووووذيليتضوووو  لرسهياووووال

 ة ل رسع ييطتلرس وظ ةل ر ت ط تل رجورءرتلرسو طب

 ج  مووةلرس هووط ل رسقووورورتل  وو ل ر ووعلهووذهلرسواووطئز.ليعووو لرسبطصوورلتوفيووذلر لووتورتيجيةلبأوهووطل

رستوووووقلتقووووو  لبهوووووطلر اروةلرسعييوووووطل ت جيههوووووطلألوكووووو ةلرس ووووو ظفي لبهوووووا لرسع وووووالميوووووهل ضوووووعلرسخ ووووو ل

.ل وووعلرألخوووذلبعوووي لةرس وظ يووور لوووتورتيجيةل  ضوووعلرستوفيوووذلبصيووورلتوووؤايلرسوووهلتصقيوووقلفعيوووقلس هوووار ل

ةل ر جووورءرتلرسو طبيوةلفوقلرس وظ ووةلبطمتبطوهوطلت ثوالربعووطالرس وظ يو رسثقطفوةللرس وظ ووقولرسهياوالر متبوط

لت بيقلرسخ  لر لتورتيجية ل

 أهمية تنفيذ االستراتيجية -

 لتقالأه يةل وصيةلتوفيذلر لتورتيجيةلأه يةلم لبقيوةلرسخ و رتلأ لرس ورصوالرستوقلتتضو وهطل

لب طلييق:تا  لأه يةل وصيةلتوفيذلر لتورتيجيةل  لر لر اروةلر لتورتيجية.ل يو لرسبطصث

لي اوو لتوفيووذلر لووتورتيجيةلراروةلرس وظ ووةل وو لضوو ط لتصقووقلرست جهووطتلر لووتورتيجيةلسي وظ ووة .1

(Thomas, 2013)  

يووؤايلتبوووقل ت بيووقلرس وظ ووةلسي  طولووطتلرس ووصيصيةل  وهووطلتوفيووذلر لووتورتيجيةلرسووهلتصلووي ل .2

 (.Saunders et al., 2008)  لت  لرألارءلرس وظ ق

يكاالرستوفيذلرسفعطالس لتورتيجيةلمو وور لهط وط لسي وظ وةل و لصيورلأوو ليوؤثولفوقلرلوت ورويتهطل .3

(Rajasekar, 2014) . 

صيوورلأووو لرس لووؤ الل.يعووالتوفيووذلر لووتورتيجيةلوكووط ط لصي يووط لضوو  لم ييووةلر اروةلر لووتورتيجية .4

 بطمتبوطولر لتوفيووذلل.سوظوط لر ارويلفيهووطمو لرستغيوورتلفووقلرسثقطفوةلرسعط ووةلسي وظ وة,ل رسهياووال ر
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ر لتورتيجيةلهقلرألوك ةلرس تعيقةلبتوفيذلرسخ ةل ر لتورتيجيةل  ضعلرسليطلطتل ر جورءرتل

ل (Sorooshian et al., 2010) يالرستوفيذل

 أبعاد تنفيذ االستراتيجية -

تلرسخط ووووةلتوفيووووذلر لووووتورتيجيةلبأووووو ل ج  مووووةلرألوكوووو ةل رسع ييووووط( 2117) مووووو ل يووووطل آخووووو  

بتص يووالر لووتورتيجيطتل وو لخ وو ل ات بووةلرسووهل ر ووعلم يووقل ي وو ال.ل وو لخوو الت بيووقلرسبووور جلرستوفيذيووةل

ل رس  رزوطتلرس طسية ل يعت التوفيذلر لتورتيجيةلبهذرلرس االميهلت فولرسع ر الرستطسية:ل

 رس وظ ق  ج الت رفقلبي لر لتورتيجيةل رسهياال  1

 س لتورتيجية لرس  ئ ةلرس وظ يةت فولرسثقطفةل  2

 ت فولرسليطلطتلرسجياةلرسارم ةلس لتورتيجية   3

 ت فولرس هطورتلسا لرس ايوي لبصيرليت او  ل  لتوفيذلر لتورتيجيةلبفعطسية   4

لت فولرسوظ لر ارويةلرس لطواةلستوفيذلر لتورتيجية ل  5

 لوتورتيجيةلر لرسع ر والرسوئيلويةلستوفيوذلر لوتوريجيةلتت ثوالبط (2014)ل Brinkschröder  والذاوو

وفلهطل بطسهياال بطسلي   ل بي لأ لر وتهوطءل و لم ييوةلرستخ وي ليعووقل جو الخ وةلرلوتورتيجيةلبصطجوةلرسوهل

ساوو ل بووالرستوفيووذليجووبلر لياوو  لهوطسوو لرج ووطعلميووهلرسخ ووةلر لووتورتيجية لأ ووطلرسعط ووالرسثووطوقلفهوو لرستوفيووذ.ل ل

س  طولوطتلرستوقل  لبطرسلويليت ثوارس هوط  ل أخيوور .ل ه لي ثوالرسبيئوةلرستوقلتوت لفيهوطلرألوكو ةل للرس وظ قرسهياال

لوو رءلرس ووايوي لر لرسعووط يي ل رستووقليجووبلر لتلوويولب وو وةلرس وظ يووةلتووت ل وو ل بووالرألفووورالفووقلرس لووت يطتل

 ت رفقوووةل وووعلتوفيوووذلر لوووتورتيجية ل ي اووو لت ووووي لرألبعوووطالرسفوميوووةلسهوووذهلرسع ر وووالا وووطلييوووق:لر لوووتورتيجيةل

س هووووط لا)وظ ووووقل .ل رسهياووووالرس(جيةل ر ج ووووطعلميووووهلرسخ ووووةلر لووووتورتيجيةرستخ ووووي ل  وووويطنةلر لووووتورتي)
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ر ستووزر لرسلووي  ل)بط ضووطفةلرسووهل.ل(رس ظيفيووةل تخ وويصلرس وو روالرسضووو ويةل رسو طبووةلر ارويووةل ر ت ووط ت

ل لل(وظ قل رسقيطاةل رسليطقلرسثقطفقلرسذيليعبولم لرسقي لرس كتواة رس

  لصيرلأ لم ييةلتوفيذلل(2013)ل Hill and Jones رولجط ط ل علهذهلرساورلطتل  طلذاوه

رختوطوللفقوا وظ لرسو طبة؛للرس وظ ية رسثقطفةللرس وظ قرسهياالل:هقر لتورتيجيةلتق  لميهلث ثةلربعطال

رمت طالهذهلرس تغيورتلاأبعطالستوفيذلر لتورتيجية ل ي ا لت ضيحلهذهلرس تغيورتلميوهلرسوصو للرسبطصر

لرستطسق:

 المنظميالهيكل  .0

بلرسهياووالرس وظ ووقلا ور لهط ووط لفووقلرس وظ ووطت.ل توبووعلأه يتوو ل وو ل بيعتوو لرسقطئ ووةلميووهلتقلووي لييعوو

رألم ووووطالبووووي لرألفووووورال بيووووط لرس لووووؤ سيطتل رس وووو صيطتل رس لووووؤ سيطت.ل اووووذس لتبعووووط لسووووا وهلفووووقلتلووووهيال

قلر لووووتخار لرأل ثووووالسي وووو روالرسبكووووويةل تلووووهيالم ييووووطتلر ت ووووطالبووووي ل ختيوووو لرس لووووت يطتلر ارويووووةلفوووو

لرس وظ ة 

 تعريف الهيكل المنظمي -

مووو لرسبووطصث  لرسهياووالرس وظ ووقل وو لصيوورل بيعتوو ل رألا رولأ لرس ظووطئ لرستووقليؤايهووط.ل يظهووول

طسبووطءلرس صواالس و وط لر ارويوةلرسذيل  و لرسهياوالرس وظ وقلبل(2113) ص ال رب لل لذس لفقلتعوي ل

تيوو لرس لووت يطتلر ارويووةلفووقلرس وظ ووة.ل هوو لرس وتب ووةلب هووط ل أا رولرألفووورالفووقل خلرس تبعووةلفووقلرس وظ ووة

رسبووووطءلرسوووذيليصووواال ووو صيطتل  لوووؤ سيطتلرألفوووورال ي جههوووطل يوظ هوووطلبطس ويقوووةلرستوووقلتوووؤايلرسوووهلتصقيوووقل

رسوذيلواوزلميوهلا ولرسهياوالرس وظ وقل   وف لل(2114)رسزنيبوقل اذس لفقلتعوي لل رألهار لرستوظي ية

أ وووطلرس ووواه  للفوووقلرس وظ وووة لبوووي لرس لوووت يطتلر ارويوووةلط ت وووط تل رولووويطبلرس عي  وووطتبطسبوووطءلرسخوووطصلب
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 رسوذيليصووااللفقوالموفوطلرسهياووالرس وظ وقلبط  وطولرسوذيليضوو لرارورتل ر لوط لرس وظ وةل(1995) رسجووزر يل

لخ   لرسلي ةل ايفيةلروليطبهطلبي لرس لت يطتلر ارويةل     لرسهلتصقيقلرألهار لرس وظ ية 

مبووطوةلموو لرأللووطاللرسووارخيقلهوو لتلأ لرسهياووالرس وظ ووقل يووو لرسبطصوورلفووقلضوو ءلهووذهلرستعويفووط

سي وظ ةلرسذيليتأس ل و ل لوت يطتلرارويوةلتووتب لببعضوهطلرسوبعضلبخ و  لأفقيوةل م  ايوةلت ثوال لوطورتل

سيلي ةل  و رتلس ت طا.ل رسها ل و لرسوب لبي ل ختي لرس صارتلرس وظ يةل ت جي ل لطوهطلوصو لتصقيوقل

لرألهار لرس وظ ية ل

 كل المنظميةأنواع الهيا -

رسهيطاووالرستقييايووةل رسهيطاوواللرسهيطاووالرس وظ يووةلفووقلووو مي له ووط:ل(2111) لوو لرسعووط ويل رسغووطسبقل

رسهياوووالرسبلوووي .لرسصايثووة ل  ووو لأهووو لرألووو رعلرستقييايوووةلرستوووقلموفوووتل وووذلز ووو ل  يوووالأوووو رعلوئيلوويةلهوووق:ل

لرسهياالرس ظيفق.ل رسهياالميهلألطاللرأل لط .ل رسهياالرس  ف فق ل ل

رسهياووووالرسوووو ظيفقلبأوووووو لرسهياووووالرسقووووطئ لميووووهلتج يوووووعلرألفووووورال رس ظووووطئ لصلووووبلرس ووووو رال يعووووو ل

رس لووتخا ةل رس هووطورتلرس  ي بووةل رس هووط لرستووقليجووبلتوفيووذهط لأ ووطلرسهياووالميووهلألووطاللرأل لووط لفطووو لبوووفالل

لرس ويقةلرس تبعةلفقلرسهياالرس ظيفقليق  لميهلتج يعلرألفورال رس ظطئ .ل ساو لضو  لأ لوط لابيووةلصلوب

رسج ووعلبووي لرسووو مي لرسلووطبقي ل وو لل خوجووطتلهووذهلرأل لووط  ل فووقلرس قطبووا.ليقوو  لرسهياووالرس  ووف فقلميووه

رسهيطاووالرس وظ يووةل ذسوو لبهووا لت فووقلميوو بلاووال وه ووط.ل بطستووطسقلفهوو ليج ووعلرألفووورالضوو  لبووور جلأ ل

ل كطويعل  لخ الر مت طالميهلفوقلرسع ا ل

ث ثووةلأووو رعلهووق:لهياووالرسفويووق.ل رسهياووالرسكووباق.ل تتووأس لرسهيطاووالرس وظ يووةلرسصايثووةلاووذس ل وو ل

 رسهياووالر فتورضوووق ل يعت وووالهياوووالرسفويوووقلميوووهلرسفووووقلرسارئ ووةل رس ؤ توووةلرستوووقلتتكووواال ووو لأفووووراليتبعووو  ل

 ظطئ ل ختيفة.ل رسها ل و له لتصلي لرسع  طتلرسجطوبيوة ل يكويولرسهياوالرسكوباقلرسوهلت زيوعلرس ظوطئ ل
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جووزءلفيهووطلب واووزلرسقيووطاةلرسووذيليوب هووطلببعضووهطلرسووبعض ل أخيووور .ليفتقووالليوووتب لاووارسوئيلوويةلب وو وةلكووباةل

رسهياوووالر فتورضوووقلرسوووهلرسصوووا اللوووطسفةلرسوووذاولبوووي لرس صوووارتل رس ظوووطئ لفوووقلرس وظ وووة.ل هووو ل  بوووقلفوووقل

لرس وظ طتلر فتورضيةلرسقطئ ةلميهلرلتخار لتاو س جيطلرس عي  طتل ر وتووت ل

 أهمية الهيكل المنظمي -

أو لي ا لرسوظوولرسوهلموط وولرسهياوالرس وظ وقل و لخو الرستقلوي طتلل(2117)سي  لرسفورل ريو لل

 رس صارتلرس ختيفةلرستقليتض وهط.ل رستخ صلفقلرسع ا.ل تصايالرس هط لرس رجوبلرسقيوط لبهوط.لمو  ةلميوهل

لة لبيط لو طقلر كور ل خ   لرسلي ةل رس لؤ سية.ل رس  ر علرستقلتت لفيهطلم ييةل وعلرسقورورتلرستوظي ي

 مييوو .لفووط لهووذهلرسعوط ووولتضووفقلأه يووةلميووهلرسهياووالرس وظ ووقل وو لصيوورلأووو ليصوواالرس لووت يطتل

ر ارويوووةلفوووقلرس وظ وووة.ل يولووو ل عوووطس لر ارورتل رأل لوووط لارخيهوووط.ل يوتوووبلرسع  وووطتلرسارخييوووةلفي وووطلبيوهوووط.ل

رألا رتلر ارويوةل يج علبيوهطلبط ت طال ايفيةلروليطبهط.ل ه لفقلظالهذهلرأله يوةلي ثوال رصواةل و لأهو ل

للللل لللل(2112رسي زي.ل)لرس لتخا ةلفقل لطماةلرس وظ ةلميهلتصقيقلأهارفهطلرس وظ ية

 المنظميةالثقافة  .6

بصيووورلل ج  موووةل ووو لرألفوووورارس فوووطهي ل رس عتقوووارتلرتفوووقلمييهوووطلرسقوووي ل لم   وووط لمبوووطوةلمووو للرسثقطفوووة

فووورالرسووذي ليكوواي  ل عووط ل ووطل.ل يولووصبلهووذرلرس فهوو  لميووهل ج  مووةلرألر ووبصتلتوتقووال وو لجيووالرسووهلجيووا

تختيوو لرس وظ يووةليعوو لبطس وظ ووة ل تبعوط لس خووت  لبووي لرسج طموطتل وو ل وظ ووةلرسوهلأخووو .لفووط لرسثقطفوةل

ل في طلييقلموضلأله لرستعويفطتلرستقلتوط ستل فه  لرسثقطفةلرس وظ ية   ل وظ ةلرسهلأخو  ل

ل

ل
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 تعريف الثقافة المنظمية -

ةلبأوهطلر  وطولرسقي وقل ر خ  وقل رسلوي اقلرسوذيليهوي  لوظ يرس رسثقطفةلل(2114)مو لرسزنيبقل

ميووووهلتعووووط  تلرس وظ ووووةل ووووعلنيوهووووطل تعووووط  تلرألفووووورالارخووووالرس وظ ووووة ل هووووقلت ثووووال ج  مووووةلرسقووووي ل

 رس عتقارتل رس عطييولرسلي ايةل ر ت ط تل رستقطسيال رألمور لرسلطئاةلفوقل وظ وةل عيووةل رستوقلت يوزلهوذهل

بأوهووطلل(2118)ا ووطلموفهووطلرسقويوو تقلل ت وووعلسهووطله يووةلخط ووةلبهووط لرس وظ ووطترس وظ ووةلموو لنيوهووطل وو ل

 وظ  ووةل وو لرس عتقووارتل رس  طولووطتلرستووقلتت وو ولب ووو ولرسووز  لصتووهلتلووتقول ت ووبحل رصوواةل وو ل ووفطتل

أوهطلتؤايلرسهلوو عل و لرسفهو لرسعوط لبوي لرألفوورالفوقلرس وظ وةل رسلوي  لرس ت  وعلرس وظ ة.ل يا  لا وهطلفقل

بطوهطل ج  مةلرسل طتل رسخ طئصلرستقلتعبولم لرسقوي ل رس عتقوارتلل(2113) موفهطلرسهطجوي وه  لا طل

 رألخ  يوووطتل رسلوووي ايطتلرستوووقليت ووو لبهوووطلرألفوووورالفوووقل وظ وووةل عيووووة.ل رستوووقلت يوووزه لمووو لرألفوووورالفوووقل

ل وظ طتلأخو  ل

وتوبلمييهوطل و ل يو لرسبطصورلأ لرسثقطفوةلرس وظ يوةلت ثوال ج  موةلرسقوي ل رألفاوطولرس كوتواةل  وطليت

ت وووفطتل وو ل بووالرألفووورال آسيووطتلتصاوو ل ويقووةلتوفيووذلرس هووط ل توتيبهووطل  ويقووةلرستعط ووالرسلووطئاةلبووي لر اروةل

 رس وو ظفي ل بووي لرس وو ظفي لأوفلووه ل تعووط  تلرس وووفي ل ووعلرسجهووطتلرسخطوجيووة.ل هووقلج يعووط لتوو فولرسبيئووةل

لرس وطلبةلستوفيذلرلتورتيجيةلرس وظ ة ل

 ظميةأهمية الثقافة المن -

تيعبلرسثقطفةلرس وظ يةلا ور لفقلرستوبؤلبلي  لرألفورالألوهوطلفوقلرس ر وعلذرتلتوأثيولفوقللوي  لرسفووا ل

 ي اوو لتيخوويصلأه يووةلرسثقطفووةلرس وظ يووةل وو لخوو الرسوظووولرسووهلم  تهووطلبطسلووي  .ل رألم ووطالرس وظ يووة.ل

رس وظ يوةلذرتلأه يوةلبطسولوبةللارخالرس وظ ة.ل رسبيئةلرس وظ يوة ل  و لهوذرلرس و يوقلفوط لرسثقطفوة رسع  طتل

لسيعط يي ل رس وظ ةلميهلصالل رء 
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تا و لفوقلا وهوطلت ثوالاسوي  لسيعوط يي ل ر اروةلرس وظ يوةللأ لأه يوةلرسثقطفوةلل(2114)  تو لب ايب

 عط .لب  فهطلر طولمط ليض لو طذولرسلوي  ل رسع  وطتلرستوقليجوبلر لتوكوطالبهوطل ت بيقهوط.ل هوقلبوذس ل

 ايةل رست ووووفطتلرس ت  عوووةل ووو لرألفوووورا.لا وووطلأوهوووطلتصووواال بيعوووةلرسع  وووطتلبوووي لرألفوووورالتصووواالرسق رموووالرسلوووي

رسوقوط لرستوقلتجعوالرسثقطفوةلرس وظ يوةلهط وةلهو لا وهوطلتوؤثولفوقلأوفله ل بي لرسجهطتلرسخطوجيوة ل  و لبوي ل

رس وظ يوةلموط   ل أخيوور .لتعتبوولرسثقطفوةل طبييةلرس وظ ةلسيتغييول  اوتهطلميهل  رايةلرس لتجارتلفقلبيئتهوط ل

 وو لم ر ووالر وضووبط لرسووارخيقلفووقلرس وظ ووة ل مووطاةل ووطلتقووطاللرسثقطفووةلرستوظي يووةلرسق يووةلباوجووةلر وضووبط ل

للللرسارخيقلفقلرس وظ ةلل رءل  ل بالر اروةلر ل  ل بالرسعط يي  ل

 ةنظم الرقاب .3

رس ت ثيوةلفوقللتعالرسو طبةل رصاةل  ل ظطئ لرسع ييةلر اروية.ل هوقلتلوه لفوقلوجوط لبقيوةلرس ظوطئ 

 وو ل و يووقلأوهووطل  ز ووةلساووال ظيفووةل وو لتيوو لرس ظووطئ ل تبووي لرس لووطولرسلوويي لل رسقيووطاةرستخ ووي ل رستوظووي ل

لرسذيليجبلرتبطم لفقلتصقيقلرألهار لرس وصييةل رألهار لرسعط ةلسي وظ ة ل

 نظم الرقابةتعريف  -

رلرستوايوووزلميوووهل.للووو رءل ووو لصيووتبعوووط ل خوووت  لرستخ  ووطتسيو طبووةلطتلرسبوووطصثي لتعويفووولتعوواات

خووطصلبووط اروةلرسخ وو  لرسعويضووةلسيو طبووةلتكوويولبأوهووطلوكووط لطسيووةلر لرسو طبووةلميووهلرألارء.لر لأ لرسو طبوةلرس 

ميوووهلرخوووت  ل لوووت يطتهطلتهوووا لرسوووهل تطبعوووةللووويولرسع ييوووطتلفوووقلرس وظ وووةلبكووواالموووط لر لفوووقلرس صوووارتل

ل ل(2117 كطهي .)ولرس  ض مةل لبقط لرستوظي يةل رستأاال  لتوفيذهطلا طلت لرستخ ي لسهطل صلبلرس عطيي

 بوون لرخووت  لرس  و يصطتلفووقلتعويفوطتلرسبووطصثي لسيو طبوةلر ارويووة.لفوط لهوطسوو لرتفوطقلمووط لبووي ل

رسبووطصثي لميووهلأ لرسو طبووةلوكووط ل وظ ووقلهافوو لتقيووي لتوفيووذلرألم ووطالرس وظ يووةل وو لخوو ال  طبقووةل ووطليووت ل

بأوهوووطلرس وهجيوووةلل(2112) ل  وووالموفهوووطلرسهووو رويلتوفيوووذهلميوووهلأوضلرس ر وووعل رسخ ووو ل رألهوووار لرس ولووو  ة
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رس تبعةل  ل بالرس ايوي لسضب لرألوك ةلرس وظ يةلبطس ويقةلرستقلتجعيهوطل ولوج ةل  ت طبقوةل وعلرسخ و ل

بأوهوووطلرس ظيفوووةلر ارويوووةلرس خت وووةلبقيوووطالل وووا لل(2111)ا وووطل  وووفهطلجووو رال  عوووطييولرألارءل رألهوووار  ل

وةلاوجوةلأارءلرألوكو ةلرس وظ يوةلبطس عوطييولرس صوااةل لوبقط لستوفيوذلتصققلرألهار لرس وظ يةل  لخ ال قطول

للهذهلرألوك ة لل

رآلسيووطتلرس تبعووةل وو لأ لر جووورءرتلموو لل فووقل جووطالتوفيووذلر لووتورتيجية.لفووط لرسوووظ لرسو طبيووةلتعبووو

 بووووالرس وظ ووووةلفووووقل تطبعووووةل تقيووووي للوووويولرألوكوووو ةلفووووقلرس وظ ووووةل رستووووقلتخووووصلبطساوجووووةلرأل سووووهلت بيووووقل

تيجيطت.ل ذسوو لبهووا لتقيووي لوتووطئجلرألوكوو ةل رتخووطذلر جووورءرتلرست ووصيصةلسضوو ط لصلوو لتوفيووذهط لر لووتور

بط ضووطفةلرسووهل تطبعووةل ووا لتقووا لرس وظ ووةلفووقلم ييووةل هووط لرسو طبيووةلذرتل ووفةل لووت وة.ل تتضوو  لس تعووالر

.ل  تطبعووةلرسع ووالميووهل تطبعووةلرسبيئووةلرستوطفلووية.ل تقيووي ل ووا لوضووطلرسزبووطئ لت بيووقلرسخ وو لر لووتورتيجية.

رسع رئوووالرس طسيوووةلرستوووقلتوتبوووتلميوووهلتوفيوووذلر لوووتورتيجية ل  لتعوووالرسووووظ لرسو طبيوووةلرس تبعوووةلذرتلأه يوووةلر لرذرل

ل (Sterling, 2003)لس هط ل رألفعطالرستقلت لرسقيط لبهطر تووتلبطس لطئيةلم لر

 لرسو طبوووةلأ هوطسووو ل ووواخالآخوووولفوووقلتعويووو لرسو طبوووةلر ارويوووةل هووو لرس ووواخالرسلوووي اقلرسقوووطئ لميوووهل

ر ارويوووةلمبوووطوةلمووو لم ييوووةلت اووو لر اروةل ووو لرستوووأثيولفوووقلرآلخووووي .ل بطستوووطسقلفهوووقل ج  موووةل ووو لرس ووووقل

رسولوو يةل نيووولرسولوو يةلرس  جهووةلوصوو لتوظووي للووي  لرألفووورالفووقلرس وظ ووة ل تعت ووالرس وووقلرسولوو يةلميووهل

طلرس وووقلنيووولرسولوو يةلف وو لرسهياوالرستوظي ووقل وظووط لرستخ ووي لر لووتورتيجقل وظوو لرس اطفووأتل رسصوو رفز لأ وو

لل (Hewege, 2011)أ ثيتهطلرسو  لرسقيطايلرسلطئالفقلرس وظ ةل رسثقطفةلرستوظي يةل

رسعووي لرسثط بووةلرستووقللسيو طبووةلر ارويووةلأوهووطلت ثووالرسوو رواةللووطبقط ل يووو لرسبطصوورلفووقلضوو ءلرستعويفووطتل

يويووةلس جهووزةلرس خت ووةلتو ووبلرس ويووقلوصوو لرس  وو الرسووهلرألهووار لرس وظ يووة.ل رستووقلتولووالركووطورتلتصذ

موطاةلرأل و ولرسوهل لوطوهطلب ج الروصور لم لرس ويقلرس ولو  .ل رستوقلبوا وهطلتضوعلر جوورءرتلرس ز وةل 



22 
 

 

رس ووصيح.ل هووقلاووذس لرسوواسيالر وكووطايلرسووذيليلتوكووالبوو لرألفووورالفووقلرس وظ ووةلسيتعووو لميووهل ويقووةلتوفيووذل

لللرألوك ةل رسلي ايطتلرستقليجبلرس ضقلستصقيقلرألهار  

 مية الرقابة االداريةأه -

تا ووو لأه يوووةلرسو طبوووةلر ارويوووةلببلوووط ةلفوووقلأوهوووطلت ثوووالرس ظيفوووةلر ارويوووةلرس خت وووةلبضوووب ل

رسع ييوووطتلرس وظ يوووةل  ضوووعهطلضووو  ل لوووطول صوووااليوووؤايلفوووقلوهطيوووةلرس  وووط لرسوووهلتصقيوووقلرألهوووار ل

الرس وظ يووة ل فووقلصووطالصووا رلروصووور لموو لرسخ وو لفووط ل ه ووةلرسو طبووةلتا وو لفووقلتصايووال اووط لرسخيوو

لب طلييق:أه يةلرسو طبةلر ارويةلل(2117) رتخطذلر جورءرتلرست صيصية ل  البووتلكطهي ل

تق  لرسو طبةلميهلتصايالأ وطا لرسخيوال ر وصورفوطتلفوقلتوفيوذلرألوكو ةلرس وظ يوةل تقوا لر جوورءرتل  1

رست ووصيصيةلرس رجوووبلرتبطمهووطلبهوووا لرسووتخيصل ووو لهووذهلر وصورفوووطتل رمووطاةلرأل ووو ولرسووهل لوووطوهطل

 يي  رسل

ت اووو لرسو طبوووةلرس خ  وووي ل ووو لرموووطاةلرسوظوووولفوووقلرسخ ووو لرس  ضووو مةل ووو لخووو التووو فيولرستغذيوووةل  2

رسورجعوةل  وطلتضو وت ل و لروصورفوطتليجوبلرسع ووالميوهلت وصيصهط.لصيورلأ لرسخيوال والياو  لفووقل

 رسخ  لوفلهطل سياللفقلآسيةلرستوفيذ ل

تووو لأ لهووار لرسفوايووة.لصيوورلتووؤايلرسو طبووةلا ور لهط ووط لفووقلرس  رزوووةلبووي لرألهووار لرس وظ يووةل رأل  3

رأل وو ولا  لو طبووةل وواليووؤايلبطسعووط يي لرسووهلرستغطضووقلموو لرألهووار لرس وظ يووةلفووقللووبيالتصقيووقل

 رألهار لرسفواية ل سا لفقلظال ج الرسو طبةلفط لرسعط يي ليهت   لبتصقيقلرألهار لرستوظي ية 

تاوطسي ل طايوةلر ل عو يوة.لتيعبلرسو طبةلا ور لهط وط لفوقلرسوتخيصل و لتبعوطتلرألخ وطءللو رءلاطووتل  4

صيورلأ لرأل والفيهوطلر لتو والرسخيوال بوالصا ثو ل رسع والميوهلتو فيولرسظوو  لرس  ئ وةلستوفيوذل

 رألم طالا  لأخ طءل بطستطسقلفهقلتجوبلرس وظ ةلأمبطءل تاطسي لنيول ت  عة 
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ساوهوووطلت ثووالرسو طبووةلم ييوووةل لووت وةل هوووقل لتبوواألب جووووالر وتهووطءل ووو ل ظووطئ لرسع ييوووةلر ارويووةل ل  5

تلويولب صووطذرةلهوذهلرس ظووطئ ل تبواأل وووذلرسيصظووةلرأل سوهلفووقلرستخ وي  ل بطستووطسقلفطوهوطلتع ووالميووهل

 تاط الرس ظطئ لر ارويةل بيط لوقط لرسق ةل رسضع ل أخذهطلبعي لر متبطو ل

 المنظمياألداء  (2-3)

 المنظميمفهوم األداء  -

اتلوطبل رلوتغ ال  رواهوطلبأو ل واوةلرس وظ وةلميوهلرلرس وظ قرألارءلل(2006)ل Griffinsلمو 

بأووو ل Dragni  (2014)لموفوو ا ووطللرسوووطاوةل رسقي ووةل وواولر  اووط لفووقللووبيالتصقيووقلأهووارفهطلرستكووغييية 

ب ووطلفووقلذسوو لر لووتورتيجيةل رألوكوو ةلرستكووغيييةلل.رس وظ ووة  هووط لرس ص وويةلرسوهطئيووةلساطفووةلأوكوو ةل

لكويةل رست  يال ر وتطول رستل يق رس  روالرسبماةل ثاللت راروةلاطفةلم ييطتلرس وظ ةلفقل جط 

بأوو ل ج  موةلرس ؤكوورتلفقوال  و لرألارءلرس وظ وقل (2006)ل Lebans & Euskeأ وط

 موفوو للرس طسيووةل نيووولرس طسيووةلرستووقلتوو فولسي وظ ووةل عي  ووطتلصوو الاوجووةلتصقيووقلرألهووار ل رسوتووطئج 

 و لأجوالتصقيوقلأهوارفهطللبوأو ل اوةلرس وظ ةلميهلتوظي ل رلتغ ال  رواهطلرس تطصوةل(2112)ب لاةل

 رس  ييوة ل يعبوولمو ل وا لافوطءةلرس وظ وةلفوقلتصقيوقل.ل رس ت لو ةل.طسق ويوةميوهل ختيو لرس لت يطت

فوط لرألارءلرس وظ وقلهو لرس ويقوةل (2007)ل Robbins and Coulter  و ل جهوةلوظوولأهوارفهط 

ارفهط لا وطلموو  لرستقلتلتغالبهطلرس وظ ةل  رواهطلرس ي  لةل نيوولرس ي  لوةلفوقللوبيالتصقيوقلأهو

Ho (2008) رألارءلرس وظ وووقلبأوووو لل ؤكووووليقووويالل ووواوةلرس وظ وووةلميوووهلتصقيوووقلأهوووارفهطلرستوظي يوووة.ل

ل ي ا لتقيي لرألارءلرستوظي قل  لخ الرسافطءةل رسفطمييةلفقلتصقيقلرألهار  

ر كطوةللارءلرس وظ قل  لخ ام لرس فه  لرسكط الس ل(2119)   المبولراويالل رسغطسبق

 رستوقلتت ثوالبطسقوواوةل.لسهوذرلرس فهوو  أ لرس ووارخالرستوقلي او ل وو لخ سهوطلرسوظووللو طتلرسعط وةلرسوهلرس
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سووا لقواوةلميووهلرلوتغ الرس وو روالرس تطصوةل رسةلميووهلرس وا لرس  يووا.لرس وظ يوميوهلتصقيوقلرألهووار ل

ا وطليعبوولرألارءلمو لونبوةلرس وظ وةلل.ةرس وظ يو ت جي لهذهلرس  روالوص لتصقيقلرألهار للرس وظ ة

تصقيووقلوتووطئجل عيوووة ل  وو لجهووةلأخووو .لفووط ل وواوةلرس وظ ووةلميووهلرستايوو ل ووعلرس تغيووورتلرسبيئيووةلب

رسارخييووةل رسخطوجيووةليووواوولتصووتلرألارءلرس وظ ووق ل  وو لزر يووةل وواخالرسوووظ لفووط لرألارءلي وو ول ووطل

 ل أخيووور .لفووط لرس فهووو  لرسكووط السوو ارءلرس وظ ووقليعبووولموو لاطفوووةلم ووطالرس وظ ووةأأفوزتوو لأوكوو ةل ل

لة رس وظ يةلرستقلت بلفقل  يصةلتصقيقلرألهار لرس وظ يطتلرألوك ةل خوج

فووقلضوو ءلرستعويفووطتلرسلووطبقةلسوو ارءلرس وظ ووق.ليووو لرسبطصوورلأ لهووذرلرس فهوو  ليعبووولموو ل ل

لرسوقط لرسج هويةلرستطسية:

  و لرس ووقلرس تبعوةلفوقلذسو لصلو لرلوتغ اللةرس وظ يوتصقيقلأهوارفهطلل اوةلرس وظ ةلميه  1

 بطس ويقةلرسليي ةلوص لتصقيقلرألهار  لرس  روال ت جيههط

ساطفوووةلرألوكووو ةل رس هوووط لب وووطلفوووقلذسووو لر لوووتورتيجيةل ا وهوووطلفوووقلرألارءللرس ص ووويةلرسوهطئيوووة  2

 رذرلتووو لرسوظوووولسي وظ وووةلبأوهوووطلتكووواالوظط ووط لفوووط لرألوكووو ةلرستوووقلتقووو  لبهوووطلتعوووالرس وظ ووق ل

  ب ثطبةلرس اخ تلسهذرلرسوظط ل رألارءلرس وظ قله ل خوجطتلرسوظط 

ل رءلاطوتل طسيةلأ لنيول طسية.لصيرللرس وظ قرستقليت لب رل تهطل يطاللرألارءلرس ؤكورتل  3

 هذهلرس ؤكورتلتقيالل ا ل اوةل افطءةلميهلتصقيقلرسوتطئجل رألهار لرس وك اة لأ ل

ةلر وكو ةلرستوقلفويعو لرسبطصرلرألارءلرس وظ قلبأو ل واوةلرس وظ وةلميوهلرسقيوط لباطل ميي .

ة.لب وووطلفوووقلذسووو لرسلوووعقلرسجوووطالستوفيوووذلرس وظ يوووفوووقلتصقيوووقلأهوووارفهطللرس وظ وووة ووو لكوووأوهطل لوووطماةل

لر لتورتيجيةلرستقلت لرستخ ي لسهط ل
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 األداء المنظمي قياس -

أ ل ؤكووووورتلأ لأبعووووطالرألارءلرس وظ ووووقلتوص ووووولفووووقلث ثووووةلركوووواطالل(2119)جبوووو ويليووووو ل

لويفهطلميهلرسوص لرستطسق: ي ا لتعة لرس وظ يرسفطمييةل للنيولرس طسق للوئيليةلهقلرألارءلرس طسق

رسعطئوووالميوووهليواوووزلميوووهلرلوووتخار لرس ؤكوووورتلرس طسيوووةلفوووقل يوووطاللرألارءل ثوووال للرألارءلرس وووطسق:  أ

 و  لرس بيعطتل رسوبصية رأل  ال رسعطئالميهلر لتث طول ل

رألارءلرس وووووطسقل رألارءلرستكوووووغييق:ل ي ثوووووالجطووووووبلرسافوووووطءةلفوووووقلر لوووووتخار لرألفضوووووالسي ووووو روال  ب

 رس كطولرسيهطلفقلرسوق ةلرأل سه لسهلرلتخار ل ؤكورتلرألارءلرس طسقبط ضطفةلرل.رس وظ ية

رسفطمييووووةلرس وظ يووووة:ل تكوووويولرسووووهلرس فهوووو  لرسووووذيليعاوووواللاوجووووةلوجووووط لرس وظ ووووةلفووووقلتصقيووووقل  و

   اوتهطلميهلرستاي ل علرسبيئةلرسخطوجية ل.لأهارفهط

يجط ل و لبطوهطل زلت  الذهبلبعضلرسبطصثي لرسهلتيخيصل ؤكورتلرألارءلب فةلمط ةلأيلبطم

 ؤكوووورتلرألارءلرس وظ وووقلأ ل( 2118)ا لوووةل صلوووي لرس ؤكوووورتلرس طسيوووةل نيوووولرس طسيوووة.لصيووورلذاوووول

لتتأس ل  لرس ؤكورتلرستطسية:

 ت وو يولوأاللرس ووطالرسبكووويل رستايوو ل رسوضووطلل ؤكووورتللووي ايةل ثووالرس لووؤ سيةلر جت طميووة  أ

  ا ور لرسع ا 

ل. رسص وووووةلرسلووووو  ية.ل ووووو لرس بيعوووووطت ول. زيوووووطاةلرألوبوووووط ل. ؤكوووووورتلر ت وووووطايةل ثوووووالرسافوووووطءة  ب

  ولبةلرستار ا ل. ولبةلرسلي سةل. ر وتطجية

رس ؤكورتلرسلي ايةل ر  ت طايةل هقلت ثال زيجط ل و لرس ؤكوورتلرس كوطولرسيهوطلفوقلرسوق توي ل  و

 رسلطبقتي  
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أ ل عطييولرألارءلتتأس ل  :لل(2114.لرس كطولرسي لفقلرسزنيبق.ل2116)ا طلذاولب ل طوعل

ا ية.ل رس  ت.ل ر جورءرت ل بي لر لرسج اةلب عوطهطلرس ر عقلتعبوولمو لر ستوزر لبطلوتخار لرسج اة.ل رس

 ؤكورتلصقيقيةل ثال عاالر وتطول ولبةلرسفط ال رسهاو.ل تعبولب عوطهطلرسصلقلمو ل كوطمولرسزبوطئ ل

بعال  ا لوضطه لم لرسخا طت لأ طلرسا يةلفتكيولرسهلصج لرسع الرس وجزل  ل بالرألفورا ل يت ثال

رس  تلبطسقاوةلميهلرلتغ س لبطس ويقةلرس ثيه ل أخيور .لتعبولر جوورءرتلمو لرس ووقلرس تبعوةلفوقلتوفيوذل

 رس هط ل رألوك ة لل

ب اال ؤكورتلرألارءلرس وطسقل و لخو الرستوايوزلل(2111) ي ا لتيخيصل طلذاوت ل بويل

 هوطسو ل رألارءلنيولرس وطسق لتوقل لرسهلو مي له ط:لرألارءلرس طسقلرس وظ قلميهلأ ل ؤكورتلرألارءل

 جهتووي لوظووولتووو لرأل سووهلأ لرألارءلرس ووطسقليكوواالرسهووا لرسوئيلووقلسي وظ ووةل  لي اوو لر لتعطضووةل

مو لبطلتخار ل ؤكورتلأخو لنيول طسية لأ طل جهةلرسوظولرسثطويوةلفتوو لأ لموا لرلوتخار لرس ؤكوورتل

يهووط ل سووذس لفطووو ل وو لرسضووو ويلنيووولرس طسيووةل ليع ووقلرس وظ ووةلفاوووةل رضووصةلموو ل لووت  لرألارءلف

رلووتخار لرس ؤكووورتلنيووولرس طسيووةل  وو لرأل ثيووةلمييهووطلجوو اةلرس وتجووطتللوو رءلاطوووتللوويعلأ لخووا طت.ل

ل رسقاوةلميهلر صتفطظلبطسزبطئ .ل رسقاوةلميهلت  يول  و ل وتجطتلجاياة 

 بووطسوظولرسووهلبعووضلرساورلووطتلرسلووطبقة.لي صووظلرلووتخار لبعووضلرساورلووطتلس ؤكووورتلرألارءل

رستوووقلبصثوووتلرسع  وووةلبوووي لرستخ وووي لر لوووتورتيجقلل(2115)رس وووطسقل ثوووالاورلوووةلو ووويورتل رسخ يوووبل

 رألارءلرس ؤللووووقل رلووووتخا تلرس ؤكووووورتلرس طسيووووةلرستطسيووووة:لرسعطئووووالميووووهلرأل وووو ال رسقي ووووةلرسلوووو  يةل

 قطبووالبعووضلرساورلووطتلرألخووو لرستووقلرلووتخا تل ؤكووورتلنيووول طسيووةل ثووالاولووةلرسوواجوقلرس ضووطفة ل

 رسولووطسةلر ارويووةلتووقلرلووتخا تلرس ؤكووورتلرستطسيووةلسقيووطاللرألارءلرس ؤللووقل هووق:لرسفيلووفةلرسل(2111)

لرسصا ل ر اروة.لو طقلرس ؤللة.ل رس  روالرس ؤللطتيةل رسخا طتية ل رألهار .ل
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 فووقلرس قطبووا.لهوطسوو لبعووضلرساورلووطتلرستووقلرلووتخا تل زيجووط ل وو لرس ؤكووورتلرس طسيووةل نيووول

رستووقلتوط سووتلأثووولتاو س جيووطلرس عي  ووطتلفووقلرألارءلرس وظ وووق لل(2119)رس طسيووةل ثووالاورلووةلجبوو ويل

و و لرس بيعوطتل زيوطاةلرألوبوط .ل رسص وةلبها ل يطاللرألارءلرس وظ قلرس ؤكوورتلرستطسيوة:للهط رلتخا ت

رستوووقل ط وووتلباورلوووةلل(2118)ا لوووةل صلوووي ل اورلوووةلرسلووو  ية.ل وضوووطلرسزبووو  .ل رستجايوووال ر بوووارع ل

رتيجقلميووهلرألارءلرس وظ ووق.ل رلووتخا تلسقيووطاللرألارءلرس ؤكووورتلرستطسيووة:لروعاطلووطتلرستغييووولر لووتول

وضووطلرسزبووطئ .ل وضووطلرسعووط يي .ل و وو لرس بيعووطت.ل رسوبصيووة.ل تقوواي ل وتجووطتلجايوواةلسيلوو ق.ل رسص ووةل

 اووووذس لاورلووووةلرسزنيبووووقل.ل ر بووووارعل   رابووووةلرس لووووتجارتلرستاو س جيووووة للرس وظ ووووقرسلوووو  ية.ل رسوووو  ءل

رستوووقلرلوووتخا تل لتلباورلوووةلأثوووولرستخ وووي لر لوووتورتيجقلفوووقلرألارءلرس ؤللوووق.لرستوووقلرهت ووول(2114)

رألبعطالرستطسيةلفقل يطاللرألارءلرس ؤللق:لرسبعالرس طسق.ل بعالرسزبطئ .ل بعالرسع ييطتلرسارخييوة.ل بعوال

رستووووقلهووووافتلرسووووهلرستعووووو لميووووهلأثووووولم ييووووطتلرستخ وووووي ل( 2113) اورلووووةلمووووطبولرسووووتعي ل رسو وووو  ل

ل يققلفقلرألارءلرس وظ وق.لصيورلرلوتخا تلرساورلوةلرس ؤكوورتلرستطسيوةلسقيوطاللرألارءلر لتورتيجقلرست

لرس وظ ق:لرس لؤ سيةلر جت طمية.ل زيطاةلرألوبط .ل رسص ةلرسل  ية.ل وضطلرسزبطئ  

للمؤشرات قياس األداء المنظمي في الدراسة الحالية -

الت جيوو ل ج  موووةل ووو ل وو لخووو فووقلرساورلوووةلرسصطسيوووةلرختووطولرسبطصووورل يووطاللرألارءلرس وظ وووقل

 ل يعو الرسلوببلرأللئيةلسي بص ثي ل  لرجالتقيي ل لوت  لر ارءلرس وظ وقلسي لتكوفيطتل صوالرساورلوة

 ورءلرختيووطولرسبطصوورلسقيووطاللرألارءلبطس ويقووةلرس فطهي يووةلأ لرستكووغيييةل سووياللبطس ويقووةلرس طسيووةلرسووهلر ل

سعطئوووالميوووهلرأل ووو الأ لرسعطئوووالميوووهل يوووطاللرألارءلرس وووطسقليت يوووبلرلوووتخار لرس ؤكوووورتلرس طسيوووةل ثوووالر

ر لتث طول هوقل ؤكوورتلتت يوبلرسص و الميوهلرسبيطووطتلرس طسيوةلسي لتكوفيطتل و لرجوالصلوطبلهوذهل

رس ؤكووورت ل فووقلظووالمووا لر اطويووةلرسص وو الميووهلرسقوو رئ ل رسبيطوووطتلرس طسيووةلرسخط ووةلبطس لتكووفيطتل
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لHomburg et al. (2004) يو للرألواويةلفطو ل  لنيولرس  ا ل يطاللرألارءلرس طسقلسي لتكفيطت 

بهوذرلرس واالر اطويووةلرلوتخار لرس قوطيياللنيووولرس طسيوةلستقيوي لأارءلرس ؤللووطت.لصيورلر لهوطسو لروتبووط ل

 رمت ووواتلرساورلوووةلجووو اةلرسخوووا طتللابيوووولبوووي ل قوووطيياللرألارءلرس وووطسقل  قوووطيياللرألارءلنيوووولرس وووطسق 

اويوةلرسخط ووة ل ذسو ل وو لخو الو ووالرس وصيةلا ؤكوولسقيووطاللرألارءلرس وظ وقلفووقلرس لتكوفيطتلرألول

 وووا لأه يوووةلرسجووو اةلبطسولوووبةلسي لتكوووفيطتل  وووا لر ستوووزر لبتقووواي هطل تووو فيولرس ووو روالسوجوووط لرسع ييوووطتل

رسجورصيةل رس صطفظةلميهلل عةلرس لتكفهل تعيي لرأل بطءلذ يلر خت طص.لمو  ةلميوهلر هت وط ل

تقوووواي لرسخووووا طتل   رابووووةلرس تغيووووورتلبطس هووووطورتلرس ظيفيووووةلسيعووووط يي ل وضووووطلرس وضووووهل ر بووووارعلفووووقل

لرسخطوجية 

رسفقورتلرس خ  ةلسقيطاللرألارءلرس وظ قل  ل جهةلوظول رلتخا تلرساورلةل ج  مةل  ل

 يوووطلرمت طاهوووطلبوووطسوج علرسووهلرساورلوووطتلرسلوووطبقةل ثوووا:لل تووو .لرس ووايوي لفوووقلرس لتكوووفيطتل صوووالرساورلووة

لللل.ل(2114) زنيبق.ل(2119)يل.لجب ول(2118).لا لةل صلي ل(2111).ل يط ل(2117)  آخو  

 لتكاالج اةلرسخا طتلرس صيةلأ س يةلبطسولبةل اروةلرس لتكفه   1

 تيتز لراروةلرس لتكفهلبتقاي لخا طتل صيةل  يزة   2

 تصكالراروةلرس لتكفهل  رواهطلستصقيقلوجط لرسع ييطتلرسجورصية   3

 تلتث ولراروةلرس لتكفهل اورتهطلسي صطفظةلميهلل عةلرس لتكفه   4

 روةلرس لتكفهلمق ال علأ بطءلذ يلرخت طص تبو لرا  5

 يت تعل  ظف لرس لتكفهلب هطورتل ظيفيةلمطسية   2

 رس وضهلورض  لم ل لت  لرسخا طتلرستقليقا هطلرس لتكفه   2

 توازلراروةلرس لتكفهلميهلر بارعلفقلتقاي لخا طتلرسومطيةلرس صيةلب  وةل لت وة ل  8

ل تغيورتلرسخطوجية لتت تعلراروةلرس لتكفهلبطسقاوةلميهلرستاي ل علرس  9
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 السابقة الدراسات (2-4)

بعناااوان تالتخطااايط االساااتراتيجي واألداء المؤسسااايت. ( 2005) والخطيااابدراساااة نصااايرات  -

هووافتلرساورلووةلرسووهلرستعووو لميووهل ر ووعلرستخ ووي لر لووتورتيجقلفووقلكووواطتل وووطمةلرألا يووةل

رستخ ووي للرألواويووةلرس لووطه ةلرسعط ووة لا ووطلهووافتلرسووهلرساكوو لموو ل بيعووةلرسع  ووةلبووي ل ر ووع

لر لووووتورتيجقل رألارءلرس ؤللوووووقلفوووووقلهوووووذهلرسكوووووواطت ل رمت ووووواتلرساورلوووووةلرس ووووووهجلرس  وووووفق

.ل رلووتخا تلر لووتبطوةلفووقلج ووعلرسبيطوووطتل وو لخ لووي ل ووايول وو ل ووايويلكووواطتلرستصيييووق

 وطمةلرألا ية ل ت  يتلرساورلةلرسهلما ل ج الم  ةلذرتلا سةلرص وطئيةلبوي ل تغيوورتل

اوجوووووةل  طولوووووةلرستخ ووووي لر لوووووتورتيجق.لاوجوووووةل ضووووو  لرس فهووووو  .ل)رستخ ووووي لر لوووووتورتيجقل

 بوي لرألارءلل(موط ولرستخ ي لر لتورتيجق.لرستصييالر لتورتيجقلسيبيئةلرسارخييوةل رسخطوجيوة

رس ؤللووق ل أ  ووتلرساورلووةلبضووو وةلر هت ووط لبووطستخ ي لر لووتورتيجقل  كووطواةلرس وو ظفي ل

 فقلذس ل ت فيولفوصلسيت  يولرس ظيفق ل

وأثرهااا فااي رفااع أداء منظمااات  االسااتراتيجيةبعنااوان تاالدارة  (2007)ة ميااا ورخاارون دراساا -

هووافتلاألعمااال: دراسااة ميدانيااة علااى المنظمااات الصااناعية العامااة فااي الساااحل السااوريت.

رساورلةلرسهلرساك لم لأثوولت بيوقلألوي بلر اروةلر لوتورتيجيةلفوقلأارءل وظ وطتلرألم وطال

.ل  ط وتلرستصيييوقلرسل وي ل رمت واتلرساورلوةلرس ووهجلرس  وفقلرس وطميةلرسعط ةلفقلرسلطصا

 وظ ةل  لهذهلرس وظ طت ل ت  يتلرسهل جو الل(12)بج علرسبيطوطتلب رل ةلر لتبطوةل  ل

فو قل عو يةلليبيةلبي لخ طئصلولطسةلرس وظ وة.ل أهوارفهط.ل  ضوعلرسوامطئ لر لوتورتيجية.ل

م ييووووةلرختيووووطولر لووووتورتيجية.ل م ييووووةلتوفيووووذل ايفيووووةلتصييووووالرسبيئتووووي لرسارخييووووةل رسخطوجيووووة.ل ل

ر لتورتيجية.ل م ييوةلرسو طبوةلر لوتورتيجية.ل بوي لرسخ وطئصلرسعي يوةلرسفعييوةلرس رجوبلت فوهوطل
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فقلألي بلر اروةلر لتورتيجية ل  و لرهو لت  ويطتلرساورلوةلتقواي لا ورتلتاويبيوةلفوقل جوطال

 ر اروةلر لتوتيجية ل

ن تدور التخطااايط االساااتراتيجي فاااي تحساااين كفااااءة أداء بعناااوا (2010)الدوساااري  دراساااة -

هوافتلمنسوبي األجهاةة األمنياة مان وجهاة نظار العااملين فاي مطاار الملاد خالاد الادوليت.

رساورلووةلرسووهلرستعووو لميووهلا ولرستخ ووي لر لووتورتيجقلفووقلتصلووي لافووطءةلأارءلرسعووط يي لفووقل

اورلةلرس ووهجلرس  وفقلرستصيييوقلرألجهزةلرأل ويةلفقل  طولرس ي لخطسالرسا سق ل رلتخا تلرس

  ظفووط ل وو ل وو ظفقلل(183) رلووتخا تلر لووتبطوةلفووقلج ووعلرسبيطوووطتل وو لميوووةلتأسفووتل وو ل

رأل  لفوقل  وطولرس يو لخطسوالرسوا سق ل أكوطوتلوتوطئجلرساورلوةلرسوهلأ لأهو ل ق  وطتلرستخ وي ل

س ت وطا.للر لتورتيجقلهق:لتصايوالرألا رول رس لوؤ سيطت.ل  صواةلرسقيوطاة.ل تو فولوظوط لفعوطا

 ركت طالرسخ  لر لتورتيجيةلميهل عطييولسقيطاللرألارء.ل رستصايالرسا يقلس  اطويطتلرس طايةل

 رسبكووووووية لا وووووطلأظهووووووتلرساورلوووووةلأ ل ووووو لأهووووو لرس ع  وووووطتلرستوووووقلتصوووووال ووووو لا ولرستخ وووووي ل

ر لوووووتورتيجقلفوووووقلتصلوووووي لرألارءل وووووطلييوووووق:لموووووا لر هت وووووط لبتووووواويبلرسقوووووطئ ي لميوووووهلتوفيوووووذل

 رس وازيوةلفوقلرس و صيطت.ل موا لت اوي لرس وؤ لوي ل وجوطزلرألهوار لرسو رواةللر لتورتيجية.

فقلرسخ  لر لتورتيجية ل   لأهو لت  ويطتلرساورلوةلتو فيولرساو راولرسافوؤةل تواويبهطل ضو وةل

 ر لتتض  لرسخ  لر لتورتيجيةلرس عطييولرس رضصةلس ارء 

فاي جاودة األداء المؤسساي: بعناوان تدور التخطايط االساتراتيجي ( 2011) الادجني دراسة -

هووافتلرساورلووةلرسووهلرستعووو لدراسااة وصاافية تحليليااة فااي الجامعااات النظاميااة الفلسااطينيةت. 

ميوووهل ر وووعلرستخ وووي لر لوووتورتيجقلفوووقلرسجط عوووطتلرسفيلووو يويةل رساكووو لمووو لرسفوووو قلبيوهوووط ل

 رستعو لاذس لميهلج اةلرألارءلرس ؤللقلفقلهوذهلرسجط عوطت,لبط ضوطفةلرسوهلرستعوو لميوهل
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لا ولرستخ وووي لر لوووتورتيجقلفوووقلتصقيوووقلجووو اةلرألارءلرس ؤللوووق ل رتبعوووتلرس ووووهجلرس  وووفق

.ل رلتخا تلرساورلةلر لتبطوةلسقيوطالل ر وعلجو اةلرألارءلرس ؤللوق.ل ب ط وةلرس قطبيوةلرستصيييق

رس قووووةلبهووا لرستعووو لميووهل ر ووعلجوو اةلرستخ ووي لر لووتورتيجق ل رلووتخا تلرساورلووةلاووذس ل

جالت  يولاسيال ف الس عطييولرستقيوي لرسوذرتقلرس ؤللوق ل تأسفوتلميووةلرس وهجلرسبوطئقل  لأ

فووووار ل ووو لرسهيئوووةلرستاويلووويةل رس ووو ظفي لر ارويوووي لفوووقلجط عوووةلرأل  وووهلل(131)رساورلوووةل ووو ل

 رسجط عةلر ل  ية ل ت  يتلرساورلةلرسهلروتفطعلولبةلجو اةلرستخ وي لر لوتورتيجقل جو اةل

 يوية لا ووووطلأظهوووووتلمووووا ل جوووو الفووووو قلذرتلا سووووةلرألارءلرس ؤللووووقلفووووقلرسجط عووووطتلرسفيلوووو

رص ووطئيةلبووي لرسجط عووطتل وو لصيوورلرستخ ووي لر لووتورتيجقل جوو اةلرألارءلرس ؤللووق ل بيوووتل

رساورلوووةل جووو الم  وووةلذرتلا سوووةلرص وووطئيةلبوووي لرستخ وووي لر لوووتورتيجقل أبعوووطالجووو اةلرألارءل

جورء س هار   صااة أارء  ؤكورت  ر  تلرساورلةلبضو وةل ضعلرس ؤللق    رألوك ةل ر 

 ر لتورتيجية  سيخ ة لو ية ا وية  ورجعة

بعنااوان تتطبيااق التخطاايط االسااتراتيجي وعالقتاام بااتداء المؤسسااات ( 2011) صاايام دراسةةة -

هافتلرساورلةلرسهلرستعو لميهل بيعةلرسع  ةلبي لت بيقلاألهلية النسوية في قطاع غةةت. 

هييوووةلفوووقل  وووطعلنوووزةل أارئهوووطلرس ؤللوووق لرستخ وووي لر لوووتورتيجقلفوووقلرس ؤللوووطتلرسولووو يةلرأل

.ل تو لج وعلرسبيطووطتلب رلو ةلر لوتبطوةلصيورلتو لرستصيييوقل رمت اتلرساورلوةلرس ووهجلرس  وفق

  ل ايويلر ل ايورتلر لرمضطءل جياللر اروةلفوقلرس ؤللوطتلرسولو يةل( 69)ت زيعهطلميهل

الم  وةلريجطبيوةلبوي لرألهييةلفقل  طعلنزة ل   لأه لرسوتطئجلرستقلت  يتلسهطلرساورلوةل جو ل

توفيوذلرسخ وةلر لوتورتيجيةل أارءلرس ؤللوطتلرألهييوةلرسولو يةلفوقل  وطعلنوزة ل مييو .لر  وتل

 رساورلةلبتقاي لا ورتلتاويبيةلسي ايوي ل تصايال ؤكورتلرألارءلبكاال رضحل ا يق 
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بعنااوان تأثاار التخطاايط االسااتراتيجي فااي أداء مؤسسااات التعلاايم ( 2014)ةعيبااي  دراسةةة -

هووافتلرساورلووةلب وو وةلوئيلوويةلرسووهلي الجةائريااة ماان منظااور بطاقااة األداء المتااواةنت. العااال

رستعووووو لميوووووهل بيعوووووةلرسع  ووووةلر وتبط يوووووةلبوووووي لرستخ ووووي لر لوووووتورتيجقل رألارءلرس وظ وووووق ل

.ل  وووهجلاورلووةلرسصطسووة.ل  ط ووتلبج ووعلرسبيطوووطتلرستصيييووقل رمت وواتلرساورلووةلرس وووهجلرس  ووفق

جط عوووةل ص وووالخيضوووول  ظفوووط لفوووقلل(181)فوووتلميووووةلرساورلوووةل ووو لبطلوووتخار لر لوووتبطوة ل تأس

ذ لا سةلإص طئيةلألبعطالرستخ ي لر لتورتيجقلأثول ل  الأظهوتلوتطئجلرساورلةل ج البلاوة

 جت عوووةلفوووقلأارءلرسجط عوووةل صوووالرساورلوووة لا وووطلأظهووووتلرسوتوووطئجل جووو الأثوووولس تغيوووولرستصييوووال

فووقلصوي لسووياللهوطسوو لأثووولسي تغيووورتلرستطسيووة:للر لوتورتيجق.ل رسخيووطولر لووتورتيجقلفووقلرألارء.

وؤيووةلرس وظ ووة.ل ولووطسةلرس وظ ووة.ل أهووار لرس وظ ووة لا ووطلأكووطوتلرساورلووةلرسووهل جوو الفووو قل

ذرتلا سووووةلرص ووووطئيةلفووووقلرجطبووووطتلرس بصوووو ثي لتجووووطهل لووووت  لرستخ ووووي لر لووووتورتيجقلتعووووز ل

يجوووالل رس ؤهووالسي ؤهووالرسعي ووقل  جووطالرس ظيفووة.ل  جوو الفووو قلصوو ال فهوو  لرألارءلتعووز لس

 رسعي قل  جطاللرس ظيفة ل

 A strategy implementation"بعنااوان  Homburg et al. (2004)دراسااة -

perspective of market orientation" .هوافتلرساورلوةلرسوهلرستعوو لميوهلأثوولتبووقل

توفيووذلر لووتورتيجيةلفووقلرألارءلرس وظ ووقلفووقلظووالرسووا ولرس لووي لسيت جوو لرسلوو  ق رمت اتلرساورلووةل

 لج علرسبيطوطتلب رل ةلر لتبطوةلرستقلرولويتلألفوورالرسعيووةلب رلو ةل تلرستصيييقرس وهجلرس  فقل

ل. ووووايولر وياووووقليع يوووو  لفووووقلر وياووووط( 1511)ميوووووةلرساورلووووةل وووو ل تأسفووووتللرسبويووووالر ساتو وووووق 

 ت  وويتلرسووهلأ لتوفيووذلر لووتورتيجيةل ووايولرس ووطوقليع يوو  لفووقلرس طويووط لل(1284)بط ضووطفةلرسووهل

رسووهلزيووطاةلرألارءلرس وظ ووقلفووقلظووالرست جوو لرستلوو يققلرسووذيلييعووبلا ور ل لووي ط لفووقلرسع  ووةلليووؤاي
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 بهذرلفقالأ  تلرساورلةلر هت ط لرستوايزلميهلرست جي لرستل يققلألو ليوؤثولفوقللبي لرس تغيوي  ل

 توفيذلر لتورتيجيةل فقلرألارءلرس وظ ق ل

 Implementing strategic initiatives" بعنوان Saunders et al. (2008) دراسة -

: a framework of leading practices" .تصايوال  طولوطتلر اروةللهوافتلرساورلوةلرسوه

رستكووغيييةل ر  ووطولرسعووط لستوفيووذلر لووتورتيجيةلرسووذيليتعيووقلبايفيووةلتوفيووذلرس ووايوي لس لووتورتيجيةلفووقل

طووووطتلبألوووي بلرس قطبيوووةلرسبيل  ط وووتلبج وووعل.اورلوووةلرسصطسوووةلبيئوووةلتوظي يوووةل ت يوووزة لرتبعوووتلرساورلوووة

 وووووايور لفوووووقلراروةلرسع ييوووووطتل راروةلرسجووووو اةل ر اروةلل(14) صيووووورلتأسفوووووتلرساورلوووووةل ووووو ل. ر لوووووتبطوة

 ت  وووويتلرساورلووووةلرسووووهل جوووو ال  ووووايولر لووووتورتيجية لل.بط ضووووطفةلرسووووهل ووووايولرسبووووور جل.رستوفيذيووووة

رسجيووواةل رمووو  لاطفوووةلل  طولوووطتلرارويوووةلتلوووه لفوووقلتصلوووي لتوفيوووذلر لوووتورتيجيةل هوووق:لر ت وووط ت

ل.  بوو ال تبوووقلر لووتورتيجيةل وو ل بووالاطفووةلرأل ووور لرس عويووةل.رس وو ظفي لبطست جهووطتلر لووتورتيجية

ل. رستعيووووي ل رستقيووووي لرس لووووت ول. رسقيووووط لبطألم ووووطال رألوكوووو ةلرستووووقلتتفووووقل رست جهووووطتلر لووووتورتيجية

رلووووووبطبلتبوووووووقلل  ضوووووو  ل.بط ضووووووطفةلرسووووووهلتوظووووووي لفوووووووقلرسع ووووووال ت زيووووووعلرألا رول رس لووووووؤ سيطت

 تصايوووالخيوووطورتلرستوفيوووذلرس  اووووةل رستوايوووزلميوووهلتقيوووي لرس خوووط ول تصايوووال قوووطيياللل.ر لوووتورتيجية

ل أ  تلرساورلةلبتعزيزلا ولهذهلرس  طولطتلر ارويةل  لأجالتلي لتوفيذلر لتورتيجية للرألارء 

 Impact of Strategic Planning"بعنوان Taiwo & Idunnu (2010) دراسة -

on Organizational Performance and Survival" .هووافتلرساورلووةلرسووهل

  والرجويوتللرساك لم لأثولرستخ ي لر لتورتيجقلفوقلرألارءلرس وظ وقل رلوت ورويةلرس وظ وة

 رمت وواتلرساورلووةل وووهجلاورلووةلرسصطسووةل توو لج ووعلرساورلووةلفووقلرسق ووطعلرس  وووفقلفووقلويجيويط

 ووووو لر اروةلرستوفيذيوووووةللط ل كوووووطوا( 111)ل ووووو لميووووووةلتأسفوووووتل ووووو لرسبيطووووووطتلب رلووووو ةلر لوووووتبطوة
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 ت  وويتلرسووهلأ لرستخ وي لر لووتورتيجقليووؤثولريجطبيوط لفووقلرألارءلرس وظ ووق,ل هوو لل رس لو ه 

 يؤثولميهلرس ا لرسبعيالفقل اوةلرس وظ ةلميهلر لت وروية 

 Effect Analysis on Strategy بعنةاا  Sorooshian et al. (2010) دراسةة -

Implementation Drivers .لرستعووووو لميووووهلرسع  ووووةلبووووي لتوفيوووووذلهووووافتلرساورلووووةلرسوووووه

ل رسعط يوةلفوقلرسق وطعلرس ووطمقلسيكوواطتلرس وغيوةل رس ت لو ةلرس وظ قر لتورتيجيةل رألارءل

 و لميووةلل رلوتخا تلر لوتبطوةلسج وعلرسبيطووطتل.رستصيييوقلرس وهجلرس  وفقرمت اتلرساورلةل ل

رسووووهلأ لم ر ووووالتوفيووووذللتلرساورلووووةت  ووووي لل وووو ل وووو ظفقلهووووذهلرسكووووواطت ( 661) تأسفووووتل وووو 

فووووقل راروةلرس وووو روالرسبكوووووية(لتيعووووبلا ور لريجطبيووووط لل.رس وظ ووووق رسهياووووالل.ر لووووتورتيجيةل)رسقيووووطاة

  لرس وظ قتصلي لرألارءل

 Determinants of organizational"بعناوان Gavrea et. al. (2011) دراسةة -

performance: The case of Romania" .ت وو يولو وو ذوللهووافتلرساورلووةلرسووه

 تعاالرألبعطال  لأجالتقيي لرألارءلرس وظ قلسيكواطتلرس ووطميةلرسو  طوية رمت واتلرساورلوةل

 رلوتخا تلر لوتبطوةلفوقلج وعلرسبيطووطت ل ت  ويتلرسوهلأ لرألارءللرستصيييوقرس وهجلرس  فقل

رس وظ وووووقليتصووووواالبع ر وووووالارخييوووووةل م ر وووووالخطوجيوووووة لرسع ر وووووالرسارخييوووووةلتتضووووو  :لرسهياوووووال

 رسص ا وووووووةلل. رسبصووووووورل رست ووووووو يول. تاو س جيوووووووطلرس عي  وووووووطتل. رسجووووووو اةل. رسقيوووووووطاةل. ووووووقرس وظ

ل.بط ضوووووطفةلرسووووهلر لوووووتورتيجية لأ ووووطلرسع ر وووووالرسخطوجيووووةلفتتوووووأس ل وووو :لرسع ووووو ءل.رس ؤللووووية

اووا ل أ  ووتلرساورلووةلبضووو وةل رسبيئووةلرسخطوجيووةلرستووقلتتلوو لبعووا لرستأل. رس وطفلووي ل. رس وو واي 

رضوطفةل تغيوورتلأخوو لي او لأ لرسع الميهل لل. قلبعي لر متبطوارتلرألارءلرس وظاأخذل ص

 .تا  ل  ل صاارتلرألارءلرس وظ ق
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 Modeling strategic بعنةةاا Ogbeide & Harrington (2011)  دراسةةة -

performance factors for effective strategy execution .هوافتلرساورلوةلرسوهل

ر ارويل رسهياوووواللرس وظ ووووقصلووووبلرس لووووت  للرستعووووو لميووووهلرسع  ووووةلبووووي ل كووووطواةلرس ووووايوي 

أثول كطواةلرس ايوي ل  لاطفةلرس لت يطتلر ارويةلفقلوجط لتقيي ل لا طلهافتلرسهلرس وظ ق

لرس وطسقلسي وظ وطتل و لجهوةلأخوو  رألارءل فوقلتصلوي لل. و لجهوةلتوفيذلرسخ ةلر لتورتيجية

 تأسفووتللسج ووعلرسبيطوووطت ل رلووتخا تلر لووتبطوةل.رستصيييووقلرمت وواتلرساورلووةلرس وووهجلرس  ووفق

 لبغضلرسوظولم لصج لرسكواةل رسق طعلت  يتلرسهلأو ل ايور  لل(1661)ميوةلرساورلةل  ل

 رستووأثيولرسايووقلس كووطواةلرس ووايوي ل وو ل ختيوو لل.رسووذيلتع ووالفيوو لفووط ل كووطواةلر اروةلرسعييووط

  رس وظ قءل فقلرألارل.رس لت يطتلر ارويةلييعبلا ور لفقلوجط لتوفيذلرسخ ةلر لتورتيجية

 Factors affecting effective strategy بعنةاا  Omondi et al. (2013) دراسةة -

implementation for attainment of Millennium Development Goal 

5by international reproductive health non-governmental 

organizations in Kenya .توفيوذلر لوتورتيجيةللرستعوو لميوهل صواارتلهوافتلرساورلوةلرسوه

ليطلوةللرسع  وةلبوي سي وظ طتلرس وصيةلنيوولرسصا  يوةلفوقلايويوط ل ذسو ل و لخو الرساكو لمو ل

رمت وواتلرساورلووةللتوفيووذلر لووتورتيجية فيهووطل بووي لرس وظ ووةل رسقوواورتلر ارويووةل تخ وويصلرس وو روال

  ظفوط لفوقلل(41)   ت ثيتلميووةلرساورلوةل وبطس ويقتي لرسا يةل رسو ميوة لرستصيييقلرس وهجلرس  فق

أ لليطلووووةلرس وظ ووووةل رسقوووواورتلر ارويووووةللت  وووويتلرساورلووووةلرسووووه ل وووو لرس وظ ووووطتلرسا سيووووة لل(11)

 فقلوجط لتوفيذلرلتورتيجيةلرس وظ ة تيعبلا ور لهط ط ل تخ يصلرس  روالفيهطل
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 A case study of issues of"بعناوانJiang and Carpenter (2013)  دراسةة -

strategy implementation in internationalization of higher 

education" .تصايووالرسقضووطيطلرسوئيلوويةلرس تعيقووةلبتوفيووذلر لووتورتيجيةلرستووقللهووافتلرساورلووةلرسووه

 ووتل وووهجلاورلووةلرسصطسووةل  طلرساورلووةرلووتخا تل لرسبوي طويووةلت رجوو لرستعيووي لرسعووطسقلفووقلرسجط عووطت

 لفووقل ختيوو لرأل لووط لرستووقلسهووطلم  ووةل قطبيووةلرجويووتل ووعلرس ووايوي( 21)بج ووعلرسبيطوووطتلب رلوو ةل

أ لأهووو لرسقضوووطيطلرستوووقلت رجووو لرسجط عوووطتلفوووقلتوفيوووذللت  ووويتلرساورلوووةلرسوووهبتوفيوووذلر لوووتورتيجية ل ل

ل. رستعووط  ل رستولوويقل. رسع ييووطتلرستكووغيييةل. ر ت ووط تل.ر لووتورتيجيةلتتعيووقلبتخ وويصلرس وو روا

 بيئةلرسخطوجية ل ام لرس يبةل رسل.  قط  ةلرستغييول.ةرس وظ ي رسثقطفةل

 ما يمية الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة (2-5)

تت يزلرساورلةلرسصطسيةلم لنيوهطل  لرساورلطتلرسلطبقةل  لصيرلرسها لرسقطئ لميوهلرستعوو ل

لميهلأثولتوفيذلر لتورتيجيةل رألارءلرس وظ ق.ل بطستطسقلفقل بيعةلرس تغيورتلرستقلتتوط سهط 

   لجهةلأخو .لتختي لرساورلةلم للطبقطتهطل  لصيورلرسق وطعلرس لوتها لساورلوةلرسع  وةل

بي لهذهلرس تغيورت.لبط ضطفةلرسهلأوهطلرجويتلفقلرألوا ل قطووةلبطساورلطتلرسلطبقةلرستقلرجويتلفقل

 ية:للبيئطتلنيولأواوية ل ي ا لبيط ل طلي يزلرساورلةلرسصطسيةلم لرساورلطتلرسلطبقةلبطسوقط لرستطس

خ ووووي لر لووووتورتيجقل ر اروةلر لووووتورتيجيةل بووووي لتتوط سوووتلرساورلووووطتلرسلووووطبقةلرسع  ووووةلبووووي لرس  1

فقلصي لتختصلرساورلةلرسصطسيةلببصرلرسع  ةلبي ل رصاةل و لل.ب فةلمط ةلرس وظ قرألارءل

  رس وظ ق ا وطتلر اروةلر لتورتيجيةل هقلتوفيذلر لتورتيجيةل رألارءل
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صيووورلواوووزتلميوووهلرس وظ وووطتلرس ووووطمية,لل.بقةلفوووقل  طموووطتل ختيفوووةأجويووتلرساورلوووطتلرسلوووط  2

 رسكوواطتلرس وغيوةل رس ت لو ة لأ وطلل.  ؤللطتلرس جت علرس واوقل.  ؤللطتلرستعيي لرسعطسق

 تتوط الرس لتكفيطتلرسخط ة رساورلةلرسصطسيةلف

ولفوقلبيئوطتلنيول.بطلتثوطءلاورلةل رصاةلفقل  طعل ووطمةلرألا يوةل.أجويتلرساورلطتلرسلطبقة  3

 أواوية لأ طلرساورلةلرسصطسيةلفتختصلبطسبيئةلرألواوية 

هوقلرساورلوةلر  سوهلرستوقلتبصورلفوقل بيعوةلرسع  وةلل.ميوهلصوالميو لرسبطصور.لرساورلةلرسصطسية  4

 فقلرس لتكفيطتلرألواوية لرس وظ قبي لتوفيذلر لتورتيجيةل رألارءل

بقةلصيورليعووضلرسهوا ل و ل قطووةلبوي لرساورلوةلرسصطسيوةل رساورلوطتلرسلوطل(1) يبي لرسجا ال

 ووطلي يووزلرساورلووةلرساورلووةلرسلووطبقة.ل  ووا لر لووتفطاةل وهووطلفووقلرساورلووةلرسصطسيووة.لبط ضووطفةلرسووهلبيووط ل

رسصطسيووةلموو لرساورلووطتلرسلووطبقة ل يظهووول وو لرسجووا الأ لرساورلووةلرسصطسيووةلهووقلرأل سووهل وو لصيوورلأوهووطل

رتيجيةل قطووووةلبطساورلووطتلرسلووطبقةلرستووقلتتوووط ال تغيووولسوو لتتوط سوو لرساورلووطتلرسلووطبقةل هوو لتوفيووذلر لووتول

واووزتلب وو وةلوئيلوويةلميووهلبعووالآخووولفووقلر اروةلر لووتورتيجيةل هوو لرستخ ووي لر لووتورتيجق ل يظهووول

لت يزلرساورلةلرسصطسيةل  لخ الرألهار لرس كطولرسيهطلفقلرسجا ا 
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لرساورلطتلرسلطبقةل  طلي يزلرساورلةلرسصطسية(: 1الجدول )

اإلستفادة من الدراسة  ة السابقةالدراسهدف  الدراسة 
 السابقة

ما يمية 
الدراسة 
 الحالية
 

1. Homburg et al. 

(2004) 

رستعوووووووووو لميوووووووووهلأثوووووووووولتبووووووووووقلتوفيوووووووووذل
ر لووتورتيجيةلفووقلرألارءلرس وظ ووقلفووقل

  ظالرسا ولرس لي لسيت ج لرسل  ق

 يووووووووووووووووووووووووووطاللتوفيووووووووووووووووووووووووووذل
ر لوووووووووووووتورتيجيةل رألارءل

 رس وظ ق ل

رسهوووووووووووووووووووووووووووووا ل
رسثطسووووووووووووووووووووووووووووووورل
 رسوربوووووووووووووووووووووووووووووووعل

  رسخط ال 
  رسخ يبو يورتل .2

(2115) 

رستعوووووووووووو لميووووووووووووهل ر ووووووووووووعلرستخ ووووووووووووي ل
ر لووووووتورتيجقلفووووووقلكووووووواطتل وووووووطمةل

رساكوو لموو ل بيعووةلرسع  ووةل لرألا يووةل
قلبووووووووي ل ر ووووووووعلرستخ ووووووووي لر لووووووووتورتيج

ل  رألارءلرس ؤللق

رستعوووووو لميوووووهل فهووووو  ل
  ويقووووووةل يووووووطاللرألارءل

 رس وظ ق 

رسهوووووووووووووووووووووووووووووا ل
رسثطسووووووووووووووووووووووووووووووورل
 رسوربوووووووووووووووووووووووووووووووعل

  رسخط ال 

 يطل آخو  ل .3
ل(2117)

 لأثووووووولت بيووووووقلألووووووي بلرساكوووووو لموووووو
ر اروةلر لتورتيجيةلفقلأارءل وظ طتل

لرألم طالرس وطمية 

رستعوووووو لميوووووهل فهووووو  ل
توفيوووووووووووذلر لوووووووووووتورتيجيةل
  يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووطاللرألارءل

 رس وظ ق 

رسهوووووووووووووووووووووووووووووا ل
رسثطسووووووووووووووووووووووووووووووورل
 رسوربوووووووووووووووووووووووووووووووعل

  رسخط ال 

4. Saunders et al. 

ل(2008)
تصايوووووووال  طولوووووووطتلر اروةلرستكوووووووغيييةل
 ر  ووووووطولرسعووووووط لستوفيووووووذلر لووووووتورتيجيةل

يليتعيوووووقلبايفيوووووةلتوفيوووووذلرس وووووايوي لرسوووووذ
لس لتورتيجيةلفقلبيئةلتوظي يةل ت يزة

رستعووووو لميووووهلم ر ووووال
تصلووووووووووووووووووووووي لتوفيووووووووووووووووووووووذل

 ر لتورتيجية 

رسهوووووووووووووووووووووووووووووا ل
رسثطسووووووووووووووووووووووووووووووورل
 رسوربوووووووووووووووووووووووووووووووعل

  رسخط ال 

رستعوووووووووووووووو لميوووووووووووووووهلا ولرستخ وووووووووووووووي ل (2111)لرسا لوي .5
ر لوووتورتيجقلفوووقلتصلوووي لافوووطءةلأارءل

ل رسعط يي 

رستعوووووو لميوووووهلأه يوووووةل
 ية توفيذلر لتورتيج

رسهوووووووووووووووووووووووووووووا ل
رسثطسووووووووووووووووووووووووووووووورل
 رسوربوووووووووووووووووووووووووووووووعل

  رسخط ال 

6. Taiwo & 

Idunnu (2010)ل
رساكوووووووووووووو لموووووووووووووو لأثووووووووووووووولرستخ ووووووووووووووي ل

ل ر لتورتيجقلفقلرألارءلرس وظ ق
 يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووطاللرألارءل

 رس وظ ق 

رسهوووووووووووووووووووووووووووووا ل
رسثطسووووووووووووووووووووووووووووووورل
 رسوربوووووووووووووووووووووووووووووووعل

  رسخط ال 

7. Sorooshian et 

al. (2010) 
رستعوووووووو لميوووووووهلرسع  وووووووةلبوووووووي لتوفيوووووووذل
ر لووووووووووووووووووتورتيجيةل رألارءلرس وظ ووووووووووووووووووقل

  تلرس غيوةل رس ت ل ةسيكواط

رستعووووو لميووووهلم ر ووووال
توفيوووووووووووذلر لوووووووووووتورتيجيةل
  يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووطاللرألارءل

 رس وظ ق 

رسهوووووووووووووووووووووووووووووا ل
رسثطسووووووووووووووووووووووووووووووورل
 رسوربوووووووووووووووووووووووووووووووعل

  رسخط ال 
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ستعوووووووووووووووو لميوووووووووووووووهلا ولرستخ وووووووووووووووي لر (2111) رساجوق .8
ر لووتورتيجقلفووقلتصقيووقلجووو اةلرألارءل

لسيجط عطت لرس ؤللق

رستعووووو لميووووهل ورصووووال
ت بيوووووووقلر لوووووووتورتيجيةل
  يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووطاللرألارءل

 ق رس وظ 

رسهوووووووووووووووووووووووووووووا ل
رسثطسووووووووووووووووووووووووووووووورل
 رسوربوووووووووووووووووووووووووووووووعل

  رسخط ال 

9. Gavrea et. al. 

ل(2011)
تقيووووي لست وووو يولو وووو ذول تعوووواالرألبعووووطال

ل رألارءلرس وظ قلسيكواطتلرس وطمية
 يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووطاللرألارءل

 رس وظ ق 
رسهوووووووووووووووووووووووووووووا ل
رسثطسووووووووووووووووووووووووووووووورل
 رسوربوووووووووووووووووووووووووووووووعل

  رسخط ال 

11. Ogbeide & 

Harrington 

(2011) 

تقيووي لأثووول كووطواةلرس ووايوي ل وو لاطفووةل
ارويوووةلفوووقلوجوووط لتوفيوووذلرس لوووت يطتلر 

رسخ ووووووةلر لووووووتورتيجيةل فووووووقلتصلووووووي ل
ل رألارءلرس طسقلسي وظ طت

رستعووووو لميووووهلم ر ووووال
وجووووووووووووووووووووووووووط لتوفيووووووووووووووووووووووووووذل

 ر لتورتيجية 

رسهوووووووووووووووووووووووووووووا ل
رسثطسووووووووووووووووووووووووووووووورل
 رسوربوووووووووووووووووووووووووووووووعل

  رسخط ال 
 (2111)  يط  .11

رستعوووووو لميوووووهل بيعوووووةلرسع  وووووةلبوووووي ل
ت بيووووووقلرستخ ووووووي لر لووووووتورتيجقلفووووووقل

ل رس ؤللطتل أارئهطلرس ؤللق

ل يووووووووووووووووووووووووووطاللتوفيووووووووووووووووووووووووووذ
ر لوووووووووووووتورتيجيةل رألارءل

 رس وظ ق

رسهوووووووووووووووووووووووووووووا ل
رسثطسووووووووووووووووووووووووووووووورل
 رسوربوووووووووووووووووووووووووووووووعل

  رسخط ال 

12. Omondi et al. 

ل(2013)
رستعوووووووووووو لميوووووووووووهل صووووووووووواارتلتوفيوووووووووووذل
ر لتورتيجيةلسي وظ طتلرس وصيةلنيوول
رسصا  يوووة ل ذسووو ل ووو لخووو الرساكووو ل
مووووو لرسع  وووووةلبوووووي لليطلوووووةلرس وظ وووووةل
 رسقوواورتلر ارويووةل تخ وويصلرس وو روال

ل رتيجيةفيهطل بي لتوفيذلر لتول

 يووووووووووووووووووووووووووطاللتوفيووووووووووووووووووووووووووذل
 ر لتورتيجية 

رسهوووووووووووووووووووووووووووووا ل
رسثطسووووووووووووووووووووووووووووووورل
 رسوربوووووووووووووووووووووووووووووووعل

  رسخط ال 

13. Jiang and 

Carpenter 

(2013) 

تصايوووووووالرسقضوووووووطيطلرسوئيلووووووويةلرس تعيقوووووووةل
بتوفيذلر لتورتيجيةلرستقلت رجو لرستعيوي ل

تخ وويصلرس وو روا.ل وو لصيوورلرسعووطسقل
 ر ت وووووط ت.ل رسع ييوووووطتلرستكوووووغييية.ل

رس وظ ية.ل رستعط  ل رستوليق.ل رسثقطفةل
  قط  ةلرستغييو.ل ام لرس يبوةل رسبيئوةل

لرسخطوجية 

 يووووووووووووووووووووووووووطاللتوفيووووووووووووووووووووووووووذل
 ر لتورتيجية 

رسهوووووووووووووووووووووووووووووا ل
رسثطسووووووووووووووووووووووووووووووورل
 رسوربوووووووووووووووووووووووووووووووعل

  رسخط ال 

رستعوووووووووووو لميوووووووووووهل بيعوووووووووووةلرسع  وووووووووووةل (2114)زميبقل .14
ر وتبط يةلبوي لرستخ وي لر لوتورتيجقل

ل  رألارءلرس وظ ق

رسهوووووووووووووووووووووووووووووا ل  يطاللرألارءلرس وظ ق
رسثطسووووووووووووووووووووووووووووووورل
 رسوربوووووووووووووووووووووووووووووووعل

  رسخط ال 
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 المستشفيات األردنية الخاصةنبذة عن  (2-6)

يتوأس لرسق ووطعلرس وصقلفووقلرألوا ل و ل ؤللووطتلرسق وطعلرسعووط ل  ؤللوطتلرسق ووطعلرسخووطصل

 رسق طعلرسوا سقل رسخيووي ل تضو ل ؤللوطتلرسق وطعلرسعوط :ل زروةلرس وصة.ل رسخوا طتلرس بيوةلرس يايوة.ل

الرس وو ل رس ورثوووة لأ ووطل ؤللوووطتل رس لتكووفيطتلرسجط عيووةلرسصا  يوووة.ل رس واووزلرسووو  وقلسيلوواويل رسغوووا

رسق طعلرس صقلرسخطصلفتض لخوا طتلرسومطيوةلرس وصيةلرأل سيوةل رسثطو يوةل رسثطسثيوةلرستوقليوت لتقواي هطل

 أخيووور .ليضوو لرسق ووطعلرسخيووويل رسووا سقل اطسووةلل وو لخوو الرس لتكووفيطتل رس وراووزلرس ووصيةل رسعيووطارت 

 .ل ج عيووةلرسهوو الرألص ووولرألواوووق.لنوو رل تكووغيالرس جئووي لرسفيلوو يوي .ل  واووزلرسصلووي لسيلووو ط

بط ضووطفةلرسوووهلمووواال ووو لرسج عيوووطتلرسخيويوووةلرستوووقلتقوووا لخوووا طتلرسومطيوووةلرس وووصيةلرأل سيوووةل)رس جيوووالل

ل( 2112رس صقلرألواوقلرسعطسق.ل

 تعالرس لتكفيطتلرألواويةلرسخط ةل  لرس لتكفيطتلرسوطجصوةلفوقلرس و قوةلتبعوط لسعواةلرلوبطبل

بألعطولتت تعلبهطلرس لتكفيطتل  لصيرلتقاي لخا طتلم جيةل ت يزةلتت ثالفقلرسل عةلرسجياةلرستقل

توو فول ل  وو لجهووةلأخووو .لفووط لرسعووطس  قطووووةلبألووعطولرس لتكووفيطتلفووقلرس و قووةلرسعوبيووةل فووقل وطفلووة.ل

رساوو راولرس بيووةل رست ويضوويةلرألواويووةلرس ؤهيووةلتووأهي  لمطسيووط ل رس يتز ووةلبتقوواي لأجوو الرسخووا طتلرس بيووةل

ل قلوجط لرس لتكفيطتلرسخط ةيله لفلسي وضه

رأل وووولرسوووذيلتوتيوووبللرس لتكوووفيطتلر واويوووةلأصوووارلرألجهووزةل رستاو س جيوووطلرس بيوووة.ا ووطلت تيووو ل

مييوووو لرسلووووومةلفووووقلتقوووواي لرسخووووا طتلرسع جيووووة ل تعووووالهووووذهلرس لووووأسةل وووو لأهوووو لرس زريووووطلرستووووقلتصلووووبل

وضووووهلرسعوووووبلسي لتكووووفيطتلرسخط ووووةلفووووقلرألوا .لصيوووورلر ووووبحلبط اطوهووووطلرلووووتقبطالرسعايووووال وووو لرس 

ميووهلر مت طايووةلرسا سيووةلصط ووال لتكووفهلل12  وو لبووي لرس لتكووفيطتلرسخط ووةلهوطسوو لل رألجطوووب ل

 رس  وية.ل سهذهلر لبطبل جت عةلرلت طعلر وا لر ليتب ألرس وتبةلرأل سهلفقل و قةلرسكوقلرأل ل ل
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سيلوويطصةلل كوو طالأفويقيووطلا واووزلجووطذبلسيلوويطصةلرسع جيووة.لصيوورلفووطزلر وا لبجووطئزةلرفضووال ق ووا

ل رستوووقل وصوووتلخووو ال وووؤت ولرسلووويطصةلرسع جيوووةلرسوووا سقلرسوووذيلمقوووالفوووقلابوووقل2114رسع جيوووةلسيعوووط ل

ل (2114) صيفةلرساولت و.ل

رسوووهلأ لمووواالرس لتكوووفيطتلفوووقلرسق وووطعل( 2114)  تكووويولرص وووطئيطتل زروةلرس وووصةلرألواويوووة

يووعلموواالرأللوووةل لتكووفهلفووقلرسق ووطعلرسخووطص ل يبل59 لتكووفه.ل وهووطلل114رس ووصقلرألواوووقليبيووعل

لويول و لألووةلرس لتكوفيطتلرسخط وةلفوقلل22لويور .ل ذس لب عاالل4345فقلرس لتكفيطتلرسخط ةل

 وو ر  ل وو ل ج وو علرسلوواط لفووقلرس  ياووة ل يووذاولأ ل ج وو علموواالل111 11رسعط وو ةلم ووط لساووال

لوويور ل وو لل3225لوويور ل وهوطلل2842رأللووةلفوقل لتكوفيطتلرسق وطعلرس وصقلمط وةلفووقلم وط ليبيوعل

لس لتكفيطتلرسخط ة لر

ميوووهلا ولرس لتكوووفيطتلفوووقلرسق وووطعلرس وووصقلرألواووووقل( 2114) تؤاوووالرص وووطئيطتلرسووو زروةل

ل2114 تخفي لرسعبءلم ل لتكفيطتلرسق طعلرسعط .لصيرلرلتقبيتلرس لتكفيطتلرسخط وةلفوقلموط ل

  ل ج  علر اخط تلرسهلرس لتكفيطت.لا طلبيعلماالل%35 ويضط لريلب ر علل325152 طليقطوبل

 ورجعوووووط لريلب ر وووووعلل931113 ورجعووووو لميوووووطارتلر خت وووووطصلفوووووقلرس لتكوووووفيطتلرسخط وووووةلصووووو رسقل

  ل ج و علرس وورجعي .ل بيغوتلرسع ييوطتلرسجورصيوةلرستوقلرجويوتلفوقلرس لتكوفيطتلرسخط وةلل2% 11

ل  ل ج  علرسع ييطت لل%42م ييةلريلبولبةلل152225ص رسقل

تلرسخط وووةلصلوووبلرص وووطئيةل زروةل  وو لصيووورلرموووارالرسقوو  لرسبكوووويةلرسعط يوووةلفوووقلرس لتكووفيط

 بيووب.لل12591.لفووط لموواالرأل بووطءلرسعووط يي لفووقلرس لتكووفيطتلرسخط ووةليبيووعل2114رس ووصةلسعووط ل

 لوووطمالر لل1491  ووووضلر ل  وضووةل طو ويووة.لل9293 ووياسق.لل11291 بيووبلرلوووط .لل5221

ل طبيةل طو وية لل1122 لطماةل  وضة.ل
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 الفصل الثالث

 الطريقة واالجراءات

 مقدمةال (3-1)

يها لرسف الرسثطسرلرسهلموضل ويقةل رجوءرتلرساورلةل  لخ البيط لرس وهجلرس تبعلفيهوطل

لستصقيقلأهارفهط.ل  جت عل ميوةلرساورلةل  ويقةلج علرسبيطوطتل رألارةلرس لتخا ةلفقلذسو ل  ا ووطت

ص وطئيةللوطسيبلر  لم  ةلميوهل ويقوةلرختبوطول واقل ثبوطتلرألارة.ل رألر لتبطوةل  ويقةلت  ي هط

لرس لتخا ةلفقلتصييالرسبيطوطت ل

 البحث منهج (3-2)

 تغيوورتل  و ل ذسو ل و لرجوالءلرساورلوةلرفوقلرجووللقرس ووهجلرس  وفقلرستصيييولرساورلوةتعت ال

رساورلةل رستعو لميهل ا لرهت ط لرس لتكوفيطتلرسخط وةلرألواويوةلبتوفيوذلر لوتورتيجيةلبط ضوطفةلرسوهل

 لأجووالتصييووالرسع  ووةلبووي ل تغيووورتلرساورلووةل تصايووالسهووط.ل  وولرس وظ ووقرستعووو لميووهل لووت  لرألارءل

 اوجةلرثولتوفيذلر لتورتيجيةلبأبعطاهطلفقلرألارءلرس وظ قلسي لتكفيطت ل

 مجتمع وعينة الدراسة (3-3)

فوقلرسباريوةلتو لل. لتكوفهل(59) يبيعلماالرس لتكفيطتلرألواويةلرسخط ةلفقلرسعط  ةلم وط 

طوةلرلووت  ميةلسهووذهلرس لتكووفيطتل وو لأجووالج ووعل.ل  ووط لرسبطصوورلبزيووتكووفيطتل وهووط لل(11)رختيووطول

بيطوووطتل بائيووةلألنووورضلر ختبووطولرسقبيووقلألارةلرساورلووةل هووقلر لووتبطوة.ل صووظلرسبطصوورلمووا لتجووط بل

بعضلرس لتكفيطتل رسل ط لبج علرسبيطوطت.لفت لرختيطولرس لتكفيطتلرستقلرباتل  رفقةل بائيوةلسج وعل

 رس لتكووووفهلربوووو لرسهيووووث .ل  لتكووووفهلر لووووتق ا.لل لتكووووفهل:هووووقل لتكووووفيطتل(5) رسبيطوووووطتل اطوووووت

 صيووورلأ ل صووواةلرستصييوووالتكووو الاطفوووةلل  لتكوووفهلرسجوووطواوز رسعوبوووقلرس بوووق.للرستخ  وووقل رس واوووز
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رلوتبطوةلميوهلل(31) ايويلر ارورتلرسعييطل رس ل هل رأل سهلفقلرس لتكوفيطت.لرمت والرسبطصورلت زيوعل

رلوتبطوة لل(151)ميهلرس لتكوفيطتللت لت زيعهطاال لتكفهلسي بحلرس ج  علرسايقلس لتبطوطتلرستقل

ركووتور ل ذسوو لبلووببل( %51)رلووتبطوةل وهووطلفقوو .لأيلبولووبةلرلووتجطبةلبيغووتل( 76) ساوو لتوو لرلووتوارال

رلوتبطوة ل جوطءتل( 15)رس لتكفيطتلبأ ل ليتجط زلماالر لتبطوطتلرستقليت لت زيعهطلفوقلرس لتكوفهل

مووواالر لوووتبطوطتل( 2) يبوووي لرسجوووا ال ص وووطئق لر لوووتبطوطتلرس لوووتواةل وووطسصةلألنوووورضلرستصييوووالر

لرس  زمةل رس لتواةل ولبةلاال وه ط 

ل:لماال ولبةلر لتبطوطتلرس  زمةل رس لتواة(2)رسجا ال

لر لتبطوطتلرس لتواةلر لتبطوطتلرس  زمة
ل%لرسعاال%لرسعاا
ل%51ل22ل%111ل151

  ثيووةلس جت وووعلرساورلوووةلل يووو لرسبطصووورلأ لموواالر لوووتبطوطتلرس لووتواةل ووو لرس لتكووفيطتلتعوووا

بكأ لرسصج لرألاوهلسعيوةلرساورلوةلفوقل (2007)ل Tabachnick and Fidellرولجط ط ل عل طلذاوهل

رسصط تلرستقلتت يوبلرجوورءلتصييوالر وصوارو.ل هوقلرسصطسوةلرستوقلتو بوقلميوهلرساورلوةلرسصطسيوة.لصيورل

لسعيوةل ه أكطولرسبطصثط لرسهلضو وةلتصقيقلرسكو لرستطسقلساقليت ل ب الصج لر

 N > 50 + 8 (K) ل

هوووقلمووواالرس تغيوووورتلرس لوووتقيةلفوووقلرساورلوووة.ل Kلرسصوووو صجووو لرسعيووووةل للرسوووهلNيو وووزلرسصوووو لصيووورل

فقلرساورلةلرسصطسية ل بت بيوقلرس عطاسوةلميوهلرساورلوةليتضوحلأ لرسصوالرألاووهلسيعيووةلهو لل(3) ط مااه

ل (74)

N = 50 + 8(3) = 50+24=74 

 وايور  ل مييو .لفوط لصجو لل(76)رسعيوةلرس لتخا ةلفقلرساورلوةلرسصطسيوةلل يعتبولهذرلرسعاال قطوبط لسصج 

لرسعيوةلرسصطسيةل قب ال جورءلتصييالر وصارو 
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 ومصادر الحصول على البيانات أدوات الدراسة (3-4)

لرسبيطوطت:سج علرساورلةل  اوي للرمت ات

  رس  طاولرسثطو يةل  ثيةلبطساتبل رس ج تل رسا ويطتل رس  ر علر ساتو وية  أ

   ثيةلبط لتبطوةلرستقليت لت  ي هطلبوطءلميهلرساورلطتلرسلطبقة ل.رس  طاولرأل سية  ب

لرساورلةل  ل ل ي :لرلتبطوةتتا  ل ل

لرسبيطوطتلرسكخ يةلالقسم األول:

  ثيووووةلبووووطسجوال.للوووووطتلرسكخ وووويةلألفووووورالميوووووةلرساورلووووةرسووووهلج ووووعلرسبيطرسقلوووو لرأل اليهووووا ل  -

سخا ةلفقلرس لتكفهلرسصوطسق.ل موااللوو رتلرسخا وةل رسع و.ل رس ؤهالرسعي ق.ل مااللو رتلر

لفقلرسق طعلرس صق ل

ل يتض  لفقورتلتغ قل جطسي له ط:للالقسم الثاني:

.ل تو ل يطلوهطل فهطلرس تغيوولرس لوتقالفوقلرساورلوةتوفيذلر لتورتيجيةل  طلتتض و ل  لأبعطالب ل -

 ووووط لراروةلميووووهلرستعووووو لميووووهل لووووت  لرهت( 4-1).لصيوووورلواووووزتلرسفقووووورتل(19-1) بووووطسفقورت

رس لتكوفهلبتوفيووذلر لووتورتيجية.ل رهت ووتلبقيووةلرسفقووورتلبقيووطاللأبعووطالتوفيووذلر لووتورتيجيةل هووق:ل

.ل وظوووو لرسو طبووووةل(15-12 رسفقووووورت)ةلرس وظ يوووو.ل رسثقطفووووةل(11-5 رسفقووووورت)لرس وظ ووووقرسهياووووال

رسخ طلووقل (Likert)  فقووورتلهووذرلرس صوو ول  وو  ةل فقووط لس قيووطاللسياوووتل (19-16 رسفقووورت)

ميووهلرسوصوو لرستووطسق:لرتفووقلل(5) رسووه( 1)يتووور  لفيوو ل ووا لر لووتجطبةلميووهلرسفقووورتل وو للرسووذي

  للل(1).ل  لرتفقلت ط ط ل(2).ل لرتفقل(3) .لنيول تأاا(4).لرتفقل(5)ت ط ط ل

صيورلتو ل( 28-21).ل تو ل يطلو لبوطسفقورتلرألارءلرس وظ قلب  ف لرس تغيولرستوطبعلفوقلرساورلوة -

بجو اةلرسخوا طتلرس وصيةل وضوطلرس وضوهل ر بوارعلفوقلتقواي لعيوقلت جي لألئيةلسي بصو ثي لتت
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 فقوورتلهوذرلرس صو وللخا طتلرسومطيةلرس صيةل رسقواوةلميوهلرستايو ل وعلرس تغيوورتلرسخطوجيوة 

رسخ طلووقلرسووذيليتووور  لفيوو ل ووا لر لووتجطبةلميووهلل(Likert)  وو  ةل فقووط لس قيووطاللسياوووتل

.ل(3) .لنيوول تأاوا(4).لرتفوقل(5)قلت ط وط لميهلرسوصو لرستوطسق:لرتفول(5)رسهلل(1) رسفقورتل  

  للل(1).ل  لرتفقلت ط ط ل(2) لرتفقل

 األساليب االحصائية المستخدمة لمعالجة البيانات (3-5)

رمت الرسبطصرلبوووط جلرستصييوالر ص وطئقلرس عوو  لبطسوز وةلر ص وطئيةلسيعيو  لر جت طميوةل

(SPSS)ل طئيةلرستطسية:بها لتصييالرسبيطوطت.ل ت لرلتخار لرأللطسيبلر صل

 رستاورورتل رسولبلرس ئ يةلس   لخ طئصلميوةلرساورلة  -

رس ت لو طتلرسصلووطبيةل ر وصورفووطتلرس عيطويوةلبهووا لرستعووو لميوهلرتجطهووطتلرس بصوو ثي لميووهل -

 فقورتلرارةلرساورلة ل

 عوووط  تلروتبووووط لبيولوووو  لبهوووا لرستعووووو لميووووهل بيعووووةلرسع  وووةلر وتبط يووووةلبووووي ل تغيووووورتل -

 رساورلة 

بهوا لرختبوطولرست زيوعلرس بيعوقللOne-Sample Kolmogorov-Smirnov (Z)رختبوطول -

  سي تغيورت

.ل ذسو ل و لرختبطولرستارخالرسخ قلبها لرستأاال  ل بيعةلر وتبط لبي لرس تغيورتلرس لوتقية -

 ل (Tolerance)  ي لرستبطي لرس ل   لب لل(VIF) خ الرلتخورول عط التضخ لرستبطي 

 ا لرختبطولفوضيطتلرساورلة رختبطولتصييالر وصارولبه -
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 صدق وثبات األداة (3-6)

توو لموووضلر لووتبطوةلب وو وتهطلرأل سيووةلميووهل ج  مووةل وو لرلووطتذةلرسجط عووطتلرألواويووةلبهووا ل

رستصقووقل وو ل وواقلر لووتبطوة ل  ووط لرس صا وو  لب ضووعلرسعايووال وو لرستعوواي تلميووهلفقووورتلر لووتبطوةل

( 2-1)بطوةلب و وةلرسوهطئيوة ل تبوي لرس  صوقلرأل سية.ل ت لرألخوذلبهوذهلرستعواي تل تو لرلوتخورولر لوت

ر لتبطوةلب  وتهطلرأل سيةل بوالرستصاوي ل ر لوتبطوةلب و وتهطلرسوهطئيوةلبعوالرستصاوي  ل  و لرجوالتصايوال

 ووا لثبووطتلرارةلرساورلووةلفقووال ووط لرسبطصوورلبطلووتخار ل ويقووةلر ختبووطول رمووطاةلر ختبووطولبهووا لرستعووو ل

طئجلفقلصطالرموطاةلت بيقهوطلميوهلميووةل و لرس بصو ثي لبعوالفتووةلميهل اوةلرألارةلفقلرم طءلوفاللرسوت

رلتبطوةلميهلميوةل  لرس لتكفيطتلر واويةلرسخط ةل رموطاةلت زيعهوطل ووةلل(31) ز وية ل  الت لت زيع

رخوو لبعوالرلوب مي ل بعوالرصتلووطبلروتبوط لبيولو  لبوي لرست بيقووي لرأل ال رسثوطوقلبيغوتل ي وةل عط ووال

ال وتفع ل ميي لفوط لرارةلرساورلوةلتت توعلبطس واقل رسثبوطت.لرأل وولرسوذيلعط  ه ل ل(1.874) ر وتبط 

ليل حلبطلتخار هطلسج علرسبيطوطتلستصقيقلأنورضلرساورلة لل
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 الفصل الرابع

 نتائج التحليل واختبار الفرضيات

 مقدمةال (4-1)

هليتضوو  لرسف ووالرسوربووعلموضووط لسيخ ووطئصلرساي  نورفيووةلألفووورالميوووةلرساورلووة.لبط ضووطفةلرسوو

بهووا لرستعووو لميووهل لووت  لرهت ووط لر ص ووطءلرس  ووفقل جطبووطتلرس بصوو ثي لميووهلفقووورتلر لووتبطوة.ل

رس لتكوووفيطتلرسخط وووةلبتوفيوووذلر لوووتورتيجيطتلرسخط وووةلبهوووط.ل رستعوووو لميوووهل لوووت  لرألارءلرستوظي وووقل

لرختبطولفوضيطتلرساورلةل رسوتطئجلرستقلت  يتلرسيهطلرساورلة لفيهط ل يعوضلرسف الاذس ل

 ئص الديموغرافية ألفرادعينة الدرسةالخصا (4-2)

  وو لخ ووطئصلأفووورالميوووةلرساورلووة.ل وو لرلووتخا تلرستاووورورتل رسولووبلرس ئ يووةل وو لأجووال

 رسع ووول رس ؤهووالرسعي ووقل مووااللووو رتلرسخا ووةلفووقلرس لتكووفهلرسصووطسقل مووااللرسووو علر جت ووطمقصيوورل

ل (7-3)ر الرسجالوتطئجلفق.ل تظهوللو رتلرسخا ةلفقلرسق طعلرس صق

 )الجنس( االجتماعي الناع -

لوتطئجلتصييالرسبيطوطتلرسخط ةلبطسو علر جت طمقلألفورالميوةلرساورلة لل(3)يبي لرسجا ال

لالنوع االجتماعي متغير  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب(: 3الجدول )
 النسبة التكرار الفئة المتغير

 النوع االجتماعي
 48.6 37لذاو

 51.3 39لروثه

 %111 76 رس ج  ع

أ لماالرسذا ول ر وطرل تقطوبلفقلميوةلرساورلة.لصيرلبيغتلولبةلل(3) رسجا ا  ليتضحل

ل ل(%51) ولبةلر وطرلل(%49)رسذا ول
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 العمر -
لرسهلوتطئجلرساورلةلرس تعيقةلبخ طئصلميوةلرساورلةل  لصيرلرسع و ل(4) يكيولرسجا ا

لالعمر متغير توزيع أفراد عينة الدراسة حسب (: 4الجدول )
 النسبة التكرار الفئة يرالمتغ

 العمر

 31.6 24للوةل25-31

 31.6 24للوةل31-35

 25.0 19للوةل36-41

 5.3 4للوةل41-45

 3.9 3للوةل46-51

 1.3 1للوةل51-55

 1.3 1للوةل56-61

 1 1للوةلفأاثو 61

 %111 76 رس ج  ع

-25)رسفئتووي لرسع ووويتي للأ لنطسبيووةلأفووورالميوووةلرساورلووةليوت وو  لرسووهل(4) رسجووا ا وو ليتضووحل

بولوبةلل(41-36) سا لرسفئتوي  ليييه وطلرسفئوةلرسع ويوةل(%32)لوةل بولبةلل(35-31) لوةل رسفئةل(31

 ل ي اوو لتفلوويولذسوو لأ لنطسبيووةلأفووورال(%11) لأ ووطلبقيووةلرسفئووطتلرسع ويووةلفيوو لتتجووط زلولووبتهطل(25%)

فوقل لوت  لر اروةلرس لو هلغتولرسلو ل وميوةلرساورلةلرسذي لأجطب رلميهلر لتبطوةله ل  لرسعط يي ل

ل ر اروةلرستكغييية ل

 المؤهل العلمي -
لوتطئجلتصييالرسبيطوطتلرسخط ةلبطس ؤهالرسعي قلألفورالميوةلرساورلة لل(5)يبي لرسجا ال

لمتغير المؤهل العلمي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب (: 5الجدول )
 النسبة التكرار الفئة المتغير

 يالمؤهل العلم

 15.8 12ل ال  لباطس وي الأ

 69.7 53لباطس وي ال

 9.2 7ل طجلتيو

 5.3 4لاات ورة

 %111 76 رس ج  ع
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ميوةلرساورلةله ل  لص يةلاوجةلرسباطس وي اللصيورلأ لنطسبيةلأفورالل(5) يتضحل  لرسجا ا

.لييووويه لص يوووةلاوجوووةلأ وووال ووو لرسباوووطس وي الل ثوووالرسوووابي  لصيووورلبيغوووتلرسولوووبةل(%71)بيغوووتلولوووبته ل

 ل(%5) ل أخيوووور .لص يوووةلاوجوووةلرسووواات ورةلبولوووبةل(%9) .لثووو لص يوووةلاوجوووةلرس طجلوووتيولبولوووبة(16%)

رستقلرجويتلفقلرس لتكفيطتلرسخط ةليتضوحلل(2112، اوكأب ل) ب ورجعةلبعضلرساورلطتلرسلطبقةل

ر لنطسبيةلرسعط يي لفقلهوذهلرس لتكوفيطتلهو ل و لص يوةلاوجوةلرسباوطس وي الل أ والولوبةلهو ل و لص يوةل

لرساات ورةلفقلر خت طص للاوجة

 عدد سناات الخدمة في المستشفيات -

وتوطئجلتصييوالرسبيطووطتلرسخط وةلبعوااللوو رتلرسخا وةلفوقلرس لتكوفهلألفوورالل(6)يبي لرسجوا ال

 ميوةلرساورلة 

ل تغيولمااللو رتلرسخا ةلفقلرس لتكفهلتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب (: 6الجدول )

 النسبة التكرار الفئة المتغير

 عدد سنوات الخدمة في المسشتفى الحالي

 60.5 46للو رتل1-5

 28.9 22للو رت 6-11

 9.2 7للوةل11-15

 1.3 1للوةلفأاثول16

 %111 76 رس ج  ع

لووو رتل ووالجووطء رلل(5-1)ر لرألفووورالرسووذي لتتووور  للووو رتلخبوووته لل(6)يتضووحل وو لرسجووا الل

ل(%29) لووو رتلبولووبةل(11-6)اوو  للووو رتلخبوووةل.لثوو لرسووذي لي تي(%61)فووقلرس وتبووةلرأل سووهلبولووبةل

 رخيوور .لبيغوتلولوبةلرفوورالرسعيووةل  وو ل  (%9)لووةلبولوبةلل(15-11) قطوووةلب و لسوايه للوو رتلخبووةل

ل (%1) بولبةل(لوةلفأاثو 16)سايه للو رتلخبوةل

ل
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 عدد سناات الخدمة في القطاع الصحي -

و رتلرسخا ووةلفووقلرسق ووطعلرس ووصقلوتووطئجلتصييووالرسبيطوووطتلرسخط ووةلبعووااللوول(7)يبووي لرسجووا ال

 ألفورالميوةلرساورلة 

 لرسق طعلرس صق تغيولمااللو رتلرسخا ةلفقلتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب (: 7الجدول )

 النسبة التكرار الفئة المتغير

 عدد سنوات الخدمة في القطاع الصحي

 30.3 23للو رتل1-5
 34.2 26للو رتل6-11

 23.6 18للوةل11-15
 11.8 9للوةلفأاثول16

ل%111ل22 رس ج  ع

مووااللووو رتلرسخا ووةلفووقلرسق ووطعلخ ووطئصلأفووورالميوووةلرساورلووةل وو لصيوورلل(7) يبووي لرسجووا ا

ل(11-6) ووو لأفوووورالميووووةلرساورلووةلسوووايه للوووو رتلخبووووةلل(%34)أ ل وووطلولووبت لل يظهوووول وووو رس ووصق.ل

بةلأفووورالرسعيوووةل  وو ل.لا ووطلأ لولوولووو رتل(5-1)سووايه للووو رتلخبوووةل( %31)لووو رتل أ ل ووطلولووبت ل

سايه للو رتلخبوةلل .ل أ لولبةلرسذي(%24) لوةل البيغت( 15-11) سايه لخبوةلفقلرسق طعلرس صق

  ل(%12)لوةلفأاثول البيغتلل(16)

 افراد العينة على متغيرات الدراسة الجاباتالوصفي  االحصاء (4-3)

  تنفيذ االستراتيجيةاالحصاء الوصفي لفقرات 

أفووراللرتجطهوطتطبيةل ر وصورفطتلرس عيطويةلبها لرستعو لميهلرلتخا تلرس ت ل طتلرسصل

ميوووةلرساورلووةلميووهلرسفقووورتلرس تعيقووةلبقيووطالل لووت  لتوفيووذلر لووتورتيجيةلفووقلرس لتكووفيطتلرألواويووةل

 تظهوولرسوتوطئجلا طلت لرمت طال عطاسةل  الرسفئةلسقيطالل لوت  لأه يوةل تغيوورتلرساورلوةلرسخط ة ل

ل (8) فقلرسجا ا
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ل3رسع  ةلرساويط(ل/لل–يقل=ل)رسع  ةلرسق   ل ا لرست ب

ل33 1=لل3(ل/ل1-5 ا لرست بيقل=ل)

لصير:

 ل33 2ر ال  لل-1رأله يةل وخفضة:ل

 ل22 3أ ال  لل-34 2رأله يةل ت ل ة:ل

 لفأاثول22 3رأله يةل وتفعة:ل

لسفقورتل ص ولتوفيذلر لتورتيجيةلرس ت ل طتلرسصلطبيةل ر وصورفطتلرس عيطوية:ل(8)لرسجا ا

 الفقرة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 األهمية الترتيب

1. 
تهوووت لراروةلرس لتكوووفهلبتوفيوووذلخ  هوووطلر لوووتورتيجيةلرستوووقلتووو ل

لرختيطوهط 
4.26 1.641 2 

 مرتفعة

2. 
توجووووووووزلراروةلرس لتكووووووووفهل ج  موووووووووةل وووووووو لرألوكوووووووو ةلستوفيوووووووووذل

لر لتورتيجية 
4.21 1.549 4 

 مرتفعة

 مرتفعة 3 1.719 4.24لتوفيذلر لتورتيجية تله لليطلطتلرس لتكفهلفقل .3

 مرتفعة 1 1.665 4.28لتت تعل يطاةلرس لتكفهلبقاورتلت اوهطل  لتوفيذلر لتورتيجية  .4

   04641 44247 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 

ووةلميوهلرس ت ل طتلرسصلطبيةل ر وصورفطتلرس عيطويةل جطبوطتلأفوورالرسعيل(8) يتض  لرسجا ا

ة ل يتضووحل وو لرسجووا الر ل لووت  لرهت ووط لراروةلرس لتكووفيطتلبتوفيووذلفقووورتل صوو ولتوفيووذلر لووتورتيجي

 بطوصور ل عيطويلموط ل واوهل(4.247)رلتورتيجيطتهطل وتفعط لبا سةل ي ةلرس ت ل لرسصلطبقلرستقلبيغتل

 يوووطاةلرس لتكوووفهللتت توووع)ل4  وووالجوووطءلتوتيوووبلرسفقوووورتلميوووهلرسوصووو لرستوووطسق:لرصتيوووتلرسفقووووةلل (1.641)

.لر وصوووور ل28 4ل=رس ت لووو لرسصلوووطبقل)رس وتبوووةلرأل سوووهلل(بقووواورتلت اوهوووطل ووو لتوفيوووذلر لوووتورتيجية
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تهووت لراروةلرس لتكووفهلبتوفيووذلخ  هووطلر لووتورتيجيةلرستووقلتوو ل)ل1.ل رصتيووتلرسفقوووةل(1.665 =رس عيووطويل

ل (1.641 =يطويل.لر وصور لرس ع22 4ل=رس ت ل لرسصلطبقل)رس وتبةلرسثطويةلل(رختيطوهط

فقالجطءتلفقلرس وتبوةلرسثطسثوةلل(تله لليطلطتلرس لتكفهلفقلتوفيذلر لتورتيجية)ل3أ طلرسفقوةل

توجووزلراروةل)ل2 أخيووور .لجووطءتلرسفقوووةل. (1.719 =.لر وصووور لرس عيووطويل24 4ل=رس ت لوو لرسصلووطبقل)

ل=رس ت لووو لرسصلوووطبقل)فوووقلرس وتبوووةلرسوربعوووةلل(رس لتكوووفهل ج  موووةل ووو لرألوكووو ةلستوفيوووذلر لوووتورتيجية

ل ج يعلفقورتل ص ولتوفيذلر لتورتيجيةلذرتلأه يةل وتفعة ل. (1.549 =.لر وصور لرس عيطويل21 4

 تكوويولهووذهلرسوتووطئجلرسووهلأ لرس لتكووفيطتل هت ووةلباوجووةلابيوووةلبتوفيووذلر لووتورتيجيطتلرسخط ووةل

ت تووعللتفلوويوهطل وو لخوو ال رستووقلي اوو .لبهووط.ل ذسوو لبا سووةلروتفووطعل ووي لرس ت لوو طتلرسصلووطبيةلسيفقووورت

 يوووطارتلرس لتكوووفيطتلبقووواورتلاطفيوووةلت اوهوووطل ووو لتوفيوووذلر لوووتورتيجيطت.لبط ضوووطفةلرسوووهلتووو فول لوووت  ل

هووووذهلرسقيووووطارتلبتوفيووووذلر لووووتورتيجيطت.ل فووووقلظووووالرسووووا ولر يجووووطبقلرسووووذيلتيعبوووو لليطلووووطتل وتفووووعلسووووا ل

وضلرس ر وعلألتكفيطتلتق  لميوهلرس لتكفيطتلفقلتوفيذلرلتورتيجيطتهط ل سعالخيولاسيالميهلذس لأ لرس 

 يلوتفطال و لهوذهلرسوتوطئجلفوقلر جطبوةللتق  لبتوفيذل ج  مةل  لرألوك ةلرسخط ةلبتوفيوذلر لوتورتيجيطت 

ميووووهلرسلووووؤرالرأل ال وووو لألووووئيةلرساورلووووةلرس تعيووووقلبووووطستعو لميووووهل لووووت  لرهت ووووط لرس لتكووووفيطتلبتوفيووووذل

للرلتورتيجيطتهط 

 .Omondi et alاورلووطتلرسلووطبقةل ثووالاورلووةل تووأتقلهووذهلرسوتووطئجل ولووج ةل ووعلبعووضلرس

رستقلأااتلميهلا ولليطلوطتلرس وظ وةل رسقواورتلر ارويوةلرس تو فوةلسوايهطلفوقلتصلوي لتوفيوذلل(2013)

رستوقلركوطوتلرسوهلأ لل(2011)ل Ogbeide & Harrington وعلاورلوةلتتفوقلر لتورتيجية ل اذس ل

تلر ارويووةلفووقلرس وظ ووةلييعووبلا ور لفووقلتوفيووذلرستووأثيولرسايووقلس كووطواةلرس ووايوي ل وو ل ختيوو لرس لووت يط

لر لتورتيجية 
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 المنظميالهيكل االحصاء الوصفي لفقرات ل 

رلووتخا تلرس ت لوو طتلرسصلووطبيةل ر وصورفووطتلرس عيطويووةلبهووا لرستعووو لميووهلرتجطهووطتلأفووورال

ظهووولميوووةلرساورلووةلميووهلرسفقووورتلرس تعيقووةلبطسهياووالرس وظ ووقلفووقلرس لتكووفيطتلرألواويووةلرسخط ووة ل ت

 وتفعةلساطفوةلفقوورتل صو ولرسهياوالصلطبيةل.لرسذيليتضحل و ل ي ل ت ل طتل(9) رسوتطئجلفقلرسجا ا

وظ ووووق.لرأل ووووولرسووووذيليعبووووولموووو لرتجطهووووطتلريجطبيووووةلألفووووورالميوووووةلرساورلووووةلوصوووو ل  وووو لرسهياووووال رس

 رس وظ ق ل

لظي قورسهياالرس سفقورتل ص وللرس ت ل طتلرسصلطبيةل ر وصورفطتلرس عيطوية:ل(9)رسجا ال

 الفقرة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 األهمية الترتيب المعياري

لمرتفعةل2ل7251. 4.18لي ضحلرسهياالرس وظ قلسي لتكفهلرأل لط ل رس ظطئ  لل 5
لمرتفعةل1ل8281. 4.18ليبي لرسهياالرس وظ قلسي لتكفهلو طقلر كور  ل 2
لمرتفعةل2ل9291. 3.93لي ضحلرسهياالرس وظ قلسي لتكفهلآسيةلرستقطويو ل 2

ل 8
صووووووا الرس وووووو صيطتليصوووووواالرسهياووووووالرس وظ ووووووقلسي لتكووووووفهل

لس ايويهط 
لمرتفعةل2ل7921. 4.01

لمرتفعةل3ل7541. 4.07لفقلرس لتكفهللرس هط توازلراروةلرس لتكفهلميهلت  ي لل 9

ل 11
توفيوووووذلمووووووالرس لتكوووووفهلأ لوووووط لي جوووووالتعوووووط  لبوووووي ل ختيووووو ل

لر لتورتيجية
لمرتفعةل5ل8941. 4.03

لمرتفعةل4ل7811. 4.05ل علوؤيتهطلرس لتقبيية رسهياالرس وظ قلسي لتكفهلولج ليل 11

   1.805 4.12 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العامل

يبوووي لرسهياوووالرس وظ وووقلسي لتكوووفهل) 6رسوووهلأ لرسفقووووةل( 9)تكووويولرسوتوووطئجلرسووو رواةلفوووقلرسجوووا ال

.ل(1.828 =.لر وصور لرس عيطويل18 4ل=طبقلرس ت ل لرسصل)تصتالرس وتبةلرأل سهلل(و طقلر كور 

فووووقلرس وتبوووووةلرسثطويوووووةلل(ي ضووووحلرسهياوووووالرس وظ وووووقلسي لتكووووفهلرأل لوووووط ل رس ظوووووطئ ) رسفقوووووةلرسخط لوووووةل

تواوووووزلراروةل) لر وووووطلرسفقووووووةلرستطلوووووعةل(1.725 =.لر وصوووووور لرس عيوووووطويل18 4ل=رس ت لووووو لرسصلوووووطبقل)
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ل=رس ت لو لرسصلوطبقل)قلرس وتبوةلرسثطسثوةلفقوالجوطءتلفول(فوقلرس لتكوفهلرس هوط رس لتكفهلميهلت و ي ل

ل (1.754 =.لر وصور لرس عيطويل12 4

فوووقلرس وتبوووةلل( وووعلوؤيتهوووطلرس لوووتقبييةرسهياوووالرس وظ وووقلسي لتكوووفهليولوووج ل)ل11يييهوووطلرسفقووووةل

ي جووالتعووط  ل)ل11.لثوو لرسفقوووةل(1.781 =.لر وصووور لرس عيووطويل15 4ل=رس ت لوو لرسصلووطبقل)رسوربعووةل

ل=رس ت لوو لرسصلووطبقل)فووقلرس وتبووةلرسخط لووةلل(توفيووذلر لووتورتيجيةمووواللتكووفهلرس أ لووط لبووي ل ختيوو ل

صووووا اليصوووواالرسهياووووالرس وظ ووووقلسي لتكووووفهل)ل8 رسفقوووووةل.ل(1.894 =.لر وصووووور لرس عيووووطويل13 4

 =.لر وصووور لرس عيووطويل11 4ل=رس ت لوو لرسصلووطبقل)لفووقلرس وتبووةلرسلطالووةل(رس وو صيطتلس ووايويهط

فووقلرس وتبووةلرسلووطبعةلل(ي ضووحلرسهياووالرس وظ ووقلسي لتكووفهلآسيووةلرستقووطويو) 2 ل أخيووور .لرسفقوووةل(1.792

  الظهوتلاطفةلفقورتل ص ولرسهياالل (1.929 =.لر وصور لرس عيطويل93 3ل=رس ت ل لرسصلطبقل)

للرستوظي قلب لت  لأه يةل وتفع 

رسهياووووالرس وظ ووووقل ي اوووو لتفلوووويولروتفووووطعلأه يووووةلفقووووورتل صوووو ولرسهياووووالرس وظ ووووقلبقوووواوةل

.ل صوا ال و صيطتلرسعوط يي .ل آسيوةلرأل لوط ل رس ظوطئ و وطقلر كوور .ل لتكفهلميهلت ضويحلسي ل

رستقووطويولفووقلرس لتكووفه.لفووقلظووالتوايووزلر اروةلميووهلت وو ي لرس هووط ل رس صطفظووةلميووهل لووت  ل وو ل

رستعط  لبي ل ختي لرأل لط لموالتوفيذلر لتورتيجيةل فقلظوالرولوجط لرسهياوالرس وظ وقل وعلرسوؤيوةل

ليةلسي لتكفه رس لتقبي

  الثقافة المنظميةاالحصاء الوصفي لفقرات 

رلووتخا تلرس ت لوو طتلرسصلووطبيةل ر وصورفووطتلرس عيطويووةلبهووا لرستعووو لميووهلرتجطهووطتل

أفورالميوةلرساورلوةلميوهلرسفقوورتلرس تعيقوةلبطسثقطفوةلرس وظ يوةلفوقلرس لتكوفيطتلرألواويوةلرسخط وة ل

 ل ي ل ت لو طتلصلوطبيةل وتفعوةلساطفوةلفقوورتل.لرسذيليتضحل و(11)  تظهولرسوتطئجلفقلرسجا ا
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 ص ولرسثقطفةلرس وظ ية.لرأل ولرسذيليعبولم لرتجطهطتلريجطبيةلألفورالميوةلرساورلةلوص لرسثقطفةل

تعتمد ادارة رسفقوةل)لأ ل(11)يتضحل  لرسوتطئجلرس رواةلفقلرسجا ال لرس وظ يةلرسلطئاةلفقلرس لتكفه 

رس ت لو لرسصلوطبقل)(ل الجطءتلفقلرس وتبةلرأل سهلات الداخلية والخارجيةالمستشفى قيم العمل للتحكم بالعالق

لللل.(1.792 =.لر وصور لرس عيطويل11 4ل=

لرسثقطفةلرس وظ يةسفقورتل ص وللرس ت ل طتلرسصلطبيةل ر وصورفطتلرس عيطوية:ل(11)رسجا ال

 الفقرة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 األهمية الترتيب المعياري

06. 
راروةلرس لتكوووووفهل وووووي لرسع وووووالسيوووووتصا لبطسع  وووووطتللتعت وووووا

 مرتفعةل1ل6991. 4.13لرسارخييةل رسخطوجية 

03. 
تكوواالرسثقطفووةلرس وظ يوووةلرلووطاللوجوووط لرست جوو لرس لوووتقبيقل

 مرتفعةل2ل7261. 4.08لسي وظ ة 

 مرتفعةل3ل7211. 4.01لتعززلرسثقطفةلرس وظ يةلسي لتكفهلروجطزلم ييطتهط  .04

05. 
تلوظووووولرس وووو ظفي لجووووزءل ليتجووووزأل وووو لر  ووووغطءلس جهووووط
 مرتفعةل4ل7391. 3.99لرسثقطفةلرس وظ ية 

   1.766 4.15 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 

توتيبلبقيةلفقورتل ص ولرسثقطفةلرس وظ يةلرستقلل(11)تكيولرسوتطئجلرس رواةلفقلرسجا الا طل

رس وظ يوووةلرلوووطاللوجوووط لرست جووو لرس لوووتقبيقللتكووواالرسثقطفوووة) 13ميوووهلرسوصووو لرستوووطسق:لرسفقووووةل جوووطءت

 رسفقووةل(، 1.726 =.لر وصور لرس عيطويل18 4ل=رس ت ل لرسصلطبقل)فقلرس وتبةلرسثطويةلل(سي وظ ة

ل=رس ت لو لرسصلوطبقل)لفوقلرس وتبوةلرسثطسثوةل(طتعززلرسثقطفةلرس وظ يوةلسي لتكوفهلروجوطزلم ييطتهو) 14

ر  وووغطءلس جهوووطتلوظووولرس ووو ظفي لجوووزءل ل) 14ل.ل رسفقوووة(1.721 =.لر وصووور لرس عيوووطويل11 4

.لر وصوور لرس عيوطويل99 3ل=رس ت لو لرسصلوطبقل)لفوقلرس وتبوةلرسوربعوةل(يتجزأل  لرسثقطفةلرس وظ ية

لل جطءتلج يعلفقورتل ص ولرسثقطفةلرس وظ يةلب لت  لأه يةل وتفع ل (1.739 =
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ورلةلوص لرسثقطفةلرس وظ يةلميوةلرسال يلتاال  لهذهلرسوتطئجلميهلرتجطهطتلريجطبيةلألفورا

أه يووةلفقووورتل صوو ولرسثقطفووةلرس وظ يووةللصيوورلأ لرسلووببل ورءلروتفووطع.لفووقلرس لتكووفيطتلرسخط ووة

ر ل وووي لرسع وووالهوووقلتصاووو لرسع  وووطتلرسارخييوووةل رسخطوجيوووة.لا وووطلر لرسثقطفوووةلرس وظ يوووةلتا ووو لفوووقل

طلرس لوووتقبيية.لسي لتكوووفيطتل صوووالرساورلوووةلهوووقلرأللوووطاللرسوووذيلتو يوووقل وووو لر ارورتلفوووقلت جهطتهووو

بطمتبطولر لرسثط فةلرس وظ يةلتله لبكاالريجطبقلفقلروجطزلرسع ييطتلفقلرس لتكفيطت.لا طليو ل

لرفورالرسعيوةلر لر  غطءلآلورءلرسعط يي ليكاالجزءل  لرسثقطفةلرس وظ ةلرسلطئاةلفقلرس لتكفيطت 

  نظم الرقابةاالحصاء الوصفي لفقرات 

صورفووطتلرس عيطويووةلبهووا لرستعووو لميووهلرتجطهووطتلرلووتخا تلرس ت لوو طتلرسصلووطبيةل ر و

أفووورالميوووةلرساورلووةلميووهلرسفقووورتلرس تعيقووةلبووطسوظ لرسو طبيووةلفووقلرس لتكووفيطتلرألواويووةلرسخط ووة ل

    .(11)  تظهولرسوتطئجلفقلرسجا ا

لرسوظ لرسو طبيةسفقورتل ص وللرس ت ل طتلرسصلطبيةل ر وصورفطتلرس عيطوية:ل(11)رسجا ال

ط المتوس الفقرة 
 الحسابي

االنحراف 
 األهمية الترتيب المعياري

ميوهلجو اةلرسخوا طتلفوقلرس لتكوفهليوازلوظط لرسو طبوةلل 12
 مرتفعةل2 712. 4.00لرس صية

رس وووووووايوي لفوووووووقلوظووووووو لرسو طبوووووووةل لوووووووت  لروجوووووووطزلتعوووووووززلل 12
 مرتفعةل1 741. 4.11لرس لتكفه

 وظ  وووطتلو طبيووووةلرساتو ويوووةلستصايووووالي تيووو لرس لتكووووفهلل 18
 مرتفعةل3 902. 3.99لفيذلر لتورتيجية وتطئجلتو

 مرتفعةل4 815. 3.95لتله لوظ لرسو طبةلفقلرس لتكفهلبت اي لرس  ظفي  ل 19

   1.7.6 4.10 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 

وتووووووطئجلر ص ووووووطءلرس  ووووووفقلسفقووووووورتل صوووووو ولرسوووووووظ لرسو طبيووووووةلفووووووقلل(11)يبووووووي لرسجووووووا ال

وظوو لرسو طبووةل لووت  لروجووطزلتعووززل) 17 يتضووحل ووو لأ لرسفقوووةلثووة.لرس لتكووفيطتلرسخط ووةلرس بص ل



57 
 

 

.لر وصووووور ل11 4ل=رس ت لوووو لرسصلووووطبقل)ل ووووالرصتيووووتلرس وتبووووةلر  سووووهل(رس ووووايوي لفووووقلرس لتكووووفه

ميووهلجوو اةلرسخووا طتلفووقلرس لتكووفهليواووزلوظووط لرسو طبووةل) 16.ليييهووطلرسفقوووةل(1.741 =رس عيووطويل

ل (1.712 =.لر وصور لرس عيطويل11 4ل=رسصلطبقلرس ت ل ل)لفقلرس وتبةلرسثطويةل(رس صية

 وظ  وووطتلو طبيوووةلرساتو ويوووةلستصايوووالوتوووطئجلتوفيوووذلي تيووو لرس لتكوووفهل) 18رسفقووووةلل ظهووووت

 ل(1.912 =.لر وصووور لرس عيوووطويل99 3ل=رس ت لوو لرسصلووطبقل)لفووقلرس وتبووةلرسثطسثووةل(ر لووتورتيجية

لفوووقلرس وتبوووةلرسوربعوووةل(ت اوووي لرس ووو ظفي تلوووه لوظووو لرسو طبوووةلفوووقلرس لتكوووفهلب) 19 أخيوووور .لرسفقووووةل

ل (1.815 =.لر وصور لرس عيطويل85 3ل=رس ت ل لرسصلطبقل)

طلج يووعلرسفقووورتلذرتلأه يووةل  وو لصيوورلأه يووةلفقووورتل صوو ولوظوو لرسو طبووةلفقووالتبووي لأوهوو

 ذسوو لأل لهووذهلرسوووظ ل وو ل جهووةلوظووولرس بصوو ثي لتعووززل لووت  لروجووطزلرس ووايوي لموو  ةل وتفعووة.ل

ميووهلجوو اةلرسخووا طتلرس ووصيةلفووقلرس لتكووفيطت.لا ووطلت تيوو لرس لتكووفيطتلوظوو للميووهلأوهووطلتواووز

و طبيةلرساتو ويةلتله لفقلتصايالوتطئجلتوفيذلر لتورتيجية ل رخيور .لراالرس بص ثي لميهلر لرسوظ ل

لرسو طبيةلفقلرس لتكفيطتلتله لبت اي لرسعط يي  لل

 األداء المنظمي لفقرات  حصاء الوصفياال 

لوو طتلرسصلووطبيةل ر وصورفووطتلرس عيطويووةلبهووا لرستعووو لميووهلرتجطهووطتلرلووتخا تلرس ت ل

أفووورالميوووةلرساورلووةلميووهلرسفقووورتلرس تعيقووةلبووطألارءلرس وظ ووقلفووقلرس لتكووفيطتلرألواويووةلرسخط ووة ل

 .(12)  تظهولرسوتطئجلفقلرسجا ا

ل

ل

ل
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لوظ ق رألارءلرسسفقورتل ص وللرس ت ل طتلرسصلطبيةل ر وصورفطتلرس عيطوية:ل(12)رسجا ال

 الفقرة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 األهمية الترتيب المعياري

ل 21
تكوواالجوو اةلرسخووا طتلرس ووصيةلأ س يووةلبطسولووبةل اروةل

 مرتفعةل5 537. 4.29لرس لتكفه

 مرتفعةل3 579. 4.34لتيتز لراروةلرس لتكفهلبتقاي لخا طتل صيةل  يزة ل 21

ل 22
 لرسع ييوطتلتصكالراروةلرس لتكفهل  رواهطلستصقيقلوجط

 مرتفعةل1 577. 4.50لرسجورصية 

ل 23
تلتث ولراروةلرس لتكفهل واورتهطلسي صطفظوةلميوهللو عةل

 مرتفعةل4 641. 4.33لرس لتكفه 

ل 24
تبووووووووووو لراروةلرس لتكووووووووووفهلمقوووووووووو ار ل ووووووووووعلأ بووووووووووطءلذ يل

 مرتفعةل2 610. 4.38لرخت طص 

 تفعةمرل9 786. 4.09ليت تعل  ظف لرس لتكفهلب هطورتل ظيفيةلمطسية ل 25

ل 22
رس وضووهلورضوو  لموو ل لووت  لرسخووا طتلرستووقليقووا هطل

لرس لتكفه
 مرتفعةل8 712. 4.20

ل 22
تواوزلراروةلرس لتكوفهلميوهلر بوارعلفوقلتقواي لخووا طتل

لرسومطيةلرس صيةلب  وةل لت وة 
 مرتفعةل2 783. 4.20

ل 28
تت تووووووعلراروةلرس لتكووووووفهلبطسقوووووواوةلميووووووهلرستايوووووو ل ووووووعل

لرس تغيورتلرسخطوجية 
 مرتفعةل2 880. 4.16

للل819 1ل25 4لرس ت ل لرسصلطبقل ر وصور لرس عيطويلرسعط  

رس ت لووو طتلرسصلوووطبيةل ر وصورفوووطتلرس عيطويوووةل جطبوووطتلرفوووورالميووووةلل(12)يبوووي لرسجوووا ال

رساورلةلميوهلفقوورتل صو ولرألارءلرس وظ وق.ل يتضوحل و لرسجوا الرتجطهوطتلريجطبيوةلوصو لرألارءل

بوطوصور ل( 4.75)صيرلبيغتل ي وةلرس ت لو لرسصلوطبقلرسعوط لرس وظ قلسي لتكفيطتلب فةلمط ةل

 هووووقل ي ووووةل وتفعووووةلتوووواالميووووهلروتفووووطعل لووووت  لرألارءلرس وظ ووووقلفووووقلل(1.819) عيووووطويل وووواوهل

ؤرالرسخووووطصلب لوووت  لرألارءلرس وظ ووووقلفووووقلرس لتكوووفيطتلرسخط ووووة ل فوووقلذسوووو لرجطبووووةلميوووهلرسلوووو

لرس لتكفيطتلرألواويةلرسخط ة ل
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رس وظ ووق.لفقووالأظهوووتلرسوتووطئجلرستوتيووبلرستووطسق:لرصتيووتلل ب ووطليخووصلفقووورتل صوو ولرألارء

لرس وتبوووووةلرأل سوووووهل(تصكوووووالراروةلرس لتكوووووفهل  رواهوووووطلستصقيوووووقلوجوووووط لرسع ييوووووطتلرسجورصيوووووة)رسفقووووووةل

تبو لراروةلرس لتكفهلمق ار ل).ل رسفقوةل(1.577 =.لر وصور لرس عيطويل51 4ل=رس ت ل لرسصلطبقل)

 =.لر وصور لرس عيطويل38 4ل=رس ت ل لرسصلطبقل)لطويةفقلرس وتبةلرسثل( علأ بطءلذ يلرخت طص

لفووووقلرس وتبووووةلرسثطسثووووةل(تيتووووز لراروةلرس لتكووووفهلبتقوووواي لخووووا طتل ووووصيةل  يووووزة).ل رسفقوووووةل(1.611

تلوووتث ولراروةلرس لتكوووفهل).ل رسفقووووةل(1.579 =.لر وصوووور لرس عيوووطويل34 4ل=رس ت لووو لرسصلوووطبقل)

.ل33 4ل=رس ت لوووو لرسصلووووطبقل)لس وتبووووةلرسوربعوووةفوووقلرل( ووواورتهطلسي صطفظووووةلميوووهللوووو عةلرس لتكووووفه

فووقلل(يت تووعل  ظفوو لرس لتكووفهلب هووطورتل ظيفيووةلمطسيووة).ل رسفقوووةل(1.641 =ر وصووور لرس عيووطويل

تت تعلراروةل).ل رسفقوةل(1.537 =.لر وصور لرس عيطويل29 4ل=رس ت ل لرسصلطبقل)لرس وتبةلرسخط لة

رس ت ل لرسصلوطبقل)لفقلرس وتبةلرسلطالةل(خطوجيةرس لتكفهلبطسقاوةلميهلرستاي ل علرس تغيورتلرس

تواوزلراروةلرس لتكوفهلميووهلر بوارعلفوقلتقوواي ل).ل رسفقوووةل(1.881 =.لر وصوور لرس عيوطويل12 4ل=

.ل21 4ل=رس ت لووو لرسصلوووطبقل)لفوووقلرس وتبوووةلرسلوووطبعةل(خوووا طتلرسومطيوووةلرس وووصيةلب ووو وةل لوووت وة

رسخوووا طتلرس وووصيةلأ س يوووةلبطسولوووبةل اروةلتكووواالجووو اةل).ل رسفقووووةل(1.783 =ر وصوووور لرس عيوووطويل

.ل(1.712 =.لر وصوووور لرس عيوووطويل21 4ل=رس ت لووو لرسصلوووطبقل)لفوووقلرس وتبوووةلرسثط ووووةل(رس لتكوووفه

لفووقلرس وتبووةلرستطلووعةل(رس وضووهلورضوو  لموو ل لووت  لرسخووا طتلرستووقليقووا هطلرس لتكووفه)رسفقوووةل ل

تلاطفووةلفقووورتل صوو ولرألارءل جووطء ل(1.786 =.لر وصووور لرس عيووطويل19 4ل=رس ت لوو لرسصلووطبقل)

لرس وظ قل وتفعةل  لصيرل لت  لرأله ية ل

 تفلوووولهوووذهلرسوتوووطئجلأ لرسلوووببل ورءلروتفوووطعل لوووت  لرألارءلرس وظ وووقلفوووقلرس لتكوووفيطتل

رألواويةلرسخط ةله لتوايزلرس لتكفيطتلميهلج اةلرسومطيةلرس صيةلرس قا ةلسي وضهل ذس ل  ل
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رسخا طتلرس صيةلرس  يزةلب  وةل لت وة.لصيرلأ لج اةللخ الرستزر لرارورتلرس لتكفيطتلبتقاي 

رسخووا طتلرس ووصيةلتكوواالبطسولووبةلسوو ارورتلأ س يووة.ل  وو لخوو البووذال ووطلتلووت يعلسضوو ط لوجووط ل

رسع ييطتلرسجورصية.ل رستعط ال علأ بطءل خت ي .ل ت تعل  ظفيهطلب هطورتل ظيفيةلمطسية.لم  ةل

تلرسخطوجيووة ل فووقل ر ووعلرأل ووولفووط لرس لتكووفيطتلميووهل وواوةلر ارورتلميووهلرستايوو ل ووعلرس تغيووور

مييهووطلتلووتث ولرس ط ووطتلرس تطصووةلسووايهطلفووقلرس صطفظووةلميووهللوو عتهط.ل هوو لرأل ووولرسووذيليوووعاالل

 لللرستقلتقا هطلرس لتكفيطت للفقلظالوضطلرس وضهلم ل لت  لرسخا طتلرس صيةلب  وةلريجطبية

 مصفوفة االرتباط  (4-4)

ميووهل بيعووةلرسع  ووةلر وتبط يووةلبووي ل تغيووورتلرلووتخا ل عط ووالروتبووط لبيولوو  لسيتعووو ل

ل (13)رساورلة.ل تظهولرسوتطئجلفقل  ف فةلر وتبط لرس  ضصةلفقلرسجا ال

ل  ف فةلروتبط لرس تغيورت:ل(13)رسجا ال
  رسهياالرس وظ ق رسثقطفةلرس وظ ية وظ لرسو طبة رألارءلرس وظ ق

 رسهياالرس وظ ق -   

ل*6601. -    رسثقطفةلرس وظ ية

 وظ لرسو طبة *7351. *6871. - 

ل*6411. *6201. - ل*1 665.  رألارءلرس وظ ق

* P≤ 0.05 

رسوووهل جووو الم  وووطتلروتبوووط ل عو يوووةلبوووي ل تغيوووورتلل(13)فوووقلرسجوووا اللرسووو رواةتكووويولرسوتوووطئجل

سهياووالرساورلووة.لصيوورلتبووي ل جوو الروتبووط ل عووو يلبووي لأبعووطالتوفيووذلر لووتورتيجيةلميووهلرسوصوو لرستووطسق:لر

موال لت  لا سةلل(1.661) رستقلبيغتل(r) رسثقطفةلرس وظ ية.لبا سةل ي ةل عط الر وتبط لرس وظ قل

موووال لووت  لا سووةلأ ووالأ لل(r  =1.735) .لرسهياووالرستوظي ووقل وظوو لرسو طبووة(1.15)أ ووالأ ليلووط يل

مووووال لوووت  لا سوووةلأ وووالأ ليلوووط يلل(r  =1.621).لرسثقطفوووةلرس وظ يوووةل وظووو لرسو طبوووةل(1.15)يلوووط يل
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أبعووووطالتوفيووووذلر لووووتورتيجيةل رألارءلا ووووطليبووووي لرسجووووا ال جوووو الم  ووووةلروتبووووط لريجطبيووووةلبووووي لل (1.15)

.ل(1.15) مووال لوت  لا سوةلأ والأ ليلوط يل(1 665.)رسهياالرس وظ قل رألارءلرس وظ قلرس وظ ق.ل

 طبوةل.لوظو لرسول(1.15) موال لت  لا سةلأ والأ ليلوط يل(6411.)رسثقطفةلرس وظ يةل رألارءلرس وظ قل

لل لل(6201.) رألارءلرس وظ قل

 افتراضات تحليل االنحدار اختبار (4-5)

  اختبار التوةيع الطبيعي 

بهوا لرختبوطولرست زيوعللOne-Sample Kolmogorov-Smirnov (Z)رلوتخا لرختبوطول

لوتطئجلر ختبطو لل(14) رس بيعقلسي تغيورتلرس لتقيةل رس تغيولرستطبع.ل يبي لرسجا ا

لتبطولرست زيعلرس بيعق:لوتطئجلرخ(14)رسجا ال
 المتغير (Z)قيمة االختبار  (.Sig)مستوى الداللة 
 الهيكل المنظمي 13..1 .1.38
 الثقافة المنظمية 0.640 1.1.6
 نظم الرقابة .0.18 1.082
 األداء المنظمي 14..1 1.387

 لر لج يووعل ووي لرسا سوووةلر ص ووطئيةلسي تغيووورتلرس لووتقيةلأابووول ووول(14)ي صووظل وو لرسجووا ال

ل  طليعوقلر لرس تغيورتلتتبعلرست زيعلرس بيعق ( 1.15) لت  لرسا سةل

  لاختبار التداخل الخطي للمتغيرات المستقلة

رجووويلرختبووطولرستووارخالرسخ ووقلبهووا لرستأاووال وو ل بيعووةلر وتبووط لبووي لرس تغيووورتلرس لووتقيةل

أل لر وتبوط ل.ل  ل وتفعوط لرسوذيليفتووضلفيو لر لياول(رسهياالرس وظ قل رسثقطفةلرس وظ يةل وظ لرسو طبة)

لرستارخالرسخ قلبي لرس تغيورت لرس وتفعلبي لرس تغيورتلرس لتقيةليعوقل ج ال كايةل
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ل(VIF) أ ل وي ل عط والتضوخ لرستبوطي ل(15) أظهوتلوتطئجلر ختبطولرس  ضصةلفقلرسجوا ال

( 2.579، 2.113، 2.413)بيغووتلس تغيووورتلرسهياووالرس وظ ووقل رسثقطفووةلرس وظ يووةل وظوو لرسو طبووة.ل ووال

رستوقلل(Tolerance) وي لرستبوطي لرس لو   لبو لا وطلأظهوولرسجوا ال.ل(11)أ وال و لميهلرست رسقل هقل

رأل ولرسوذيليعووقلموا ل جو التوارخالخ وقلبوي لرس تغيوورتل ل(1.1)ساطفةلرس تغيورتلبأ ال  لجطءتل

لرس لتقية ل

لوتطئجلرختبطولرستارخالرسخ قلسي تغيورتلرس لتقيةل:(15)رسجا الل
 المتغير (VIF) معامل تضخم التباين (Tolerance)ن المسموح بم التباي

 الهيكل المنظمي 6.403 1.404

 الثقافة المنظمية 6.013 1.472

 نظم الرقابة .6.57 1.388
 المتغير التابع: األداء المنظمي

 الفرضياتاختبار  (4-6)

رسهياوووال) لوووتقيةلرلوووتخا لتصييوووالر وصوووارولرس تعووواالبهوووا لرختبوووطولرسع  وووةلبوووي لرس تغيوووورتلرس

.لا ووطلأكووطوتلرسفوضوويةل(رألارءلرس وظ ووق) رس تغيووولرستووطبعلل(رس وظ ووقل رسثقطفووةلرس وظ يووةل وظوو لرسو طبووة

رسهياوووال) جووو الرثوووولستوفيوووذلر لوووتورتيجيةلبطبعطاهوووطل جت عوووةللرسوئيلووويةلرأل سوووهل رستوووقلتووووصلميوووهلموووا 

.ل تظهولتكفيطتلرألواويةلرسخط ةفقلرألارءلرس وظ قلسي لل(رس وظ قل رسثقطفةلرس وظ يةل وظ لرسو طبة

ل.(16)رسجا الوتطئجلرستصييالفقل

 جوو الم  ووةلروتبووط ل عو يووةل  يووةلبووي ل تغيووولتوفيووذلر لووتورتيجيةلل(16) وو لرسجووا اليتضووحل

  تغيوولرألارءلرس وظ وقلصيورلبيغوتل ي وةللبأبعطاهطلرسهياالرس وظ قل رسثقطفوةلرس وظ يوةل وظو لرسو طبوة

توفيوذلرسهل تغيولل(1.524)بيغتلرستقل R)2(  ي ةل عط الرستصايالكيو ت ل(1.724) عط الر وتبط ل

 ل تتأاووالرألواويووةلرسخط ووةل وو لرألارءلرس وظ ووقلسي لتكووفيطت( %51)ر لووتورتيجيةل ووطاولميووهلتفلوويول
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 فوقل(. 1.111) ب لوت  ل عو يوة( 26.38)رستوقلبيغوتلل(F) عو يةلهذهلرسقاوةلرستفليويةلبا سةل ي وةل

التوو لوفووضلرسفوضوويةلرسوئيلوويةلرأل سووهل  بوو الرسفوضوويةلرسباييووةلرستووقلتوووصلميووهلضوو ءلهووذهلرسوتووطئجلفقوو

 تتفوقلهوذهل ج الأثول عو يلستوفيذلر لتورتيجيةلفقلرألارءلرس وظ قلسي لتكوفيطتلرألواويوةلرسخط وة ل

رستوقلأكوطوتلرسوهل جو الم  وةلريجطبيوةل( 2111)رسوتيجةل علرسوتيجوةلرستوقلت  ويتلسهوطلاورلوةل ويط ل

رسووهل (2004)ل .Homburg et al لووتورتيجيةل رألارءلرس وظ ووق ل اووذس ل ووعلاورلووةلبووي لتوفيووذلر

لللركطوتلرسهلوفاللرسوتيجة ل

 ستوفيذلر لتورتيجيةل رألارءلرس وظ قلتصييالر وصارولرس تعاال:لوتطئجلرختبطو(16)رسجا ال

معامل  النموذج
 االرتباط

(r) 

معامل 
التحديد 

)2(R 

 قيمة
 F 

مستوى 
 الداللة

(Sig.*) 

 معامل االنحدار
β 

 قيمة
 t 

مستوى 
الداللة 
(Sig.*) 

0 1.764 1.564 62.38 1.111 

الهيكل 
 1.112 6.813 1.354 المنظمي

الثقافة 
 المنظمية

1.313 6.527 1.106 

نظم 
 1.651 0.020 1.056 الرقابة

 α ≤  0.05* التتثير ذا داللة احصائية عند 
 لمنظمي، الثقافة المنظمية، نظم الرقابةالمتغيرات المستقلة: الهيكل ا

 المتغير التابع: األداء المنظمي

   لأجالرستعو لميوهلأثوولاوالبعوال و لأبعوطالتوفيوذلر لوتورتيجيةلب و وةل لوتقيةلفوقلرألارءل

رسوجووو علرسوووهل وووي ل عط وووالأ لبعبوووطوةلأخوووو لرختبوووطولرسفوضووويطتلرسفوضووويطتلرسفوميوووةلفقوووالتووو لرس وظ وووق.ل

  لوت  لا ستهوط ل يتضوحلل(t) ميهل عو يوةلتأثيوهوطلبوطسوظولرسوهل ي وةلرختبوطول رستعو ل(β)ر وصارول

 ي وةل عط واللرسهياوالرستوظي وقلفوقلرألارءلرس وظ وق.ل ذسو لبا سوةبعوالسل جو الأثوول(16)  لرسجوا ال

ب لووت  ل عو يووةلل(2.813)رس صلوو بةلرستووقلبيغووتلل(t)  ي ووةلل.(1.354)رستووقلبيغووتلل(β)ر وصووارول



64 
 

 

ولرسذيليعوقلوفضلرسفوضيةلرسفوميةلرأل سهل  ب الرسفوضيةلرسباييوةلرستوقلتووصل.ل ه لرأل (1.116)

  ووالرتفقووتلهووذهلرسوتيجووةل ووعلاورلووةلميووهل جوو الأثووول عووو يلسيهياووالرس وظ ووقلفووقلرألارءلرس وظ ووق ل

Sorooshian et al.رستقلأظهوتلم  ةلريجطبيةلبي لر لتورتيجيةل  ثيةلبطسقيطاةل رسهياال (2010)ل

رستوقل(2011)ل .Gavrea at al اوذس ل وعلاورلوةللوةلرس  ورالرسبكويةل رألارءلرس وظ ق رس وظ قل رار

للأااتلميهلأ لرألارءلرس وظ قليتصاالبطسهياالرس وظ قل ر لتورتيجيةل رسج اة ل

 جووو الأثوووول عوووو يلسيثقطفوووةلل(16)أ وووطلبكوووط لبعوووالرسثقطفوووةلرس وظ يوووةلفقوووالرتضوووحل ووو لرسجوووا ال

رس صلووو بةلرستوووقلل(t).ل  ي وووةل(1.313)رستوووقلبيغووتلل(β)ا سووةل ي وووةلرس وظ يووةلفوووقلرألارءلرس وظ وووقلب

.ل هووووذرليعوووووقلوفووووضلرسفوضوووويةلرسفوميووووةلرسثطويووووةل  بوووو ال(1.112)ب لووووت  ل عو يووووةلل(2.567)بيغووووتل

رسفوضيةلرسباييةلرستقلتوصلميهل ج الأثول عو يلسيثقطفةلرس وظ يةلفقلرألارءلرس وظ قلسي لتكوفيطتل

رستوقل  وفتل (2013)ل Jiang & Carpenterسوتيجوةل وعلاورلوةل تتفوقلهوذهلرلرألواويوةلرسخط وة 

 وويصلخرسثقطفووةلرستوظي يووةلبأوهووطل رصوواةل وو لأهوو لرسع ر ووالرس ووؤثوةلفووقلتوفيووذلر لووتورتيجيةلبط ضووطفةلت

لرس  روالرس وظ يةل ر ت ط تل رستعط  ل رستوليقلرس كتو لارخالرس وظ ة ل

ووووو يلسبعووووالوظوووو لرسو طبووووةلفووووقلرألارءلمووووا ل جوووو الأثووووول عل(16) أخيووووور .لي صووووظل وووو لرسجووووا ال

رس صلوو بةلرستووقلل(t)  ي ووةلل(1.152)رس وظ ووقلصيوورلبيغووتل ي ووةل عط ووالر وصووارولأ ووال ي ووةل هووقل

 هووذرلل (1.15) هوو لأابووول وو ل لووت  لرسا سووةلرس عت ووال( 1.251) ب لووت  ل عو يووةل(1.161)بيغووتل

ارءلعوو يلسووظ لرسو طبوةلفوقلرألأثوول لايعوقل ب الرسفوضيةلرسفوميوةلرسثطسثوةلرستوقلتووصلميوهلموا ل جو ل

 سوو ليت  ووالرسبطصوورلبهووذرلرس وواالرسووهلاورلووطتلرتفقووتلأ لرس وظ ووقلسي لتكووفيطتلرألواويووةلرسخط ووة ل

للللرختيفتل علهذهلرسوتيجة ل

  



65 
 

 

 ملخص نتائج اختبار الفرضيات 

لووووعتلرساورلووووةلرسووووهلرختبووووطولفوضووووويةلوئيلوووويةل رصوووواةلتوووووصلميوووووهلمووووا ل جوووو الأثووووولستوفيوووووذل

لرسفوضوويطتبط ضووطفةلرسووهلرختبووطولاهووطل جت عووةلفووقلرألارءلرس وظ ووقلسي لتكووفيطت لر لووتورتيجيةلبأبعط

 هووقلرسهياووالرس وظ ووقل رسثقطفووةلرس وظ يووةل وظوو لرسو طبووة.للرسفوميووةلرسخط ووةلبأبعووطالتوفيووذلر لووتورتيجية

ل يخصلسوتطئجلرختبطولهذهلرسفوضيطت لل(17) يبي لرسجا ال

 رلة:ل يخصلوتطئجلرختبطولفوضيطتلرساول(17)رسجا ال

 النتيجة نص الفرضية

01H 
لتنفياذ االساتراتيجية فاي األداء المنظماي للمستشافيات األردنياة معنوي ال يوجد أثر 

 رفض (α≤ 0.05الخاصة عند )

011H  ال يوجد أثر للهيكل المنظمي في األداء المنظمي للمستشفيات الخاصاة عناد(α≤ 

 رفض (0.054

012H 
 ≥α)اء المنظماي للمستشافيات الخاصاة عناد يوجد أثار للثقافاة المنظمياة فاي األد

 رفض .(0.05

013H 
 ≥α)ال يوجد أثر الجراءات الرقابة في األداء المنظمي للمستشفيات الخاصة عناد 

 قبول .(0.05
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 الخامسالفصل 

 النتائج والخالصة والتوصيات

 المقدمة (5-1)

س لوتفطاةل و لهوذهليها لرسف الرسخط اللرسهلموضلرسوتطئجلرستقلت  يتلرسيهوطل رسخ  وةلر

 رسوتطئج.ل رستقليضعلرسبطصرلفقلض ئهطلرست  يطتلرس وطلبة ل

 النتائج (5-2)

ت  يتلرساورلةلبعالتصييالرسبيطوطتلرستقلت لج عهطل  لميوةل و لرس وايوي لفوقلرس لتكوفيطتل

لرألواويةلرسخط ةلبها لر جطبةلميهلألئيةلرساورلةلرسهلج يةلرسوتطئجلرستطسية:

 و لر هت وط لبتوفيوذلر لوتورتيجيطتلرستوقليةلرسخط ةلب لوت  ل وتفوعلتت تعلرس لتكفيطتلرألواو  1

ه يةلتوفيذلر لتورتيجيةلت تل يطنتهطل لبقط  ل يو لرسبطصرلر لراور لرارورتلرس لتكفيطتلأل

 ا وهووطلفووقل ضووعلرسخ ووةلر لووتورتيجيةللب  ووفهطل وو لرس ورصووالرسوهطئيووةلسوو اروةلر لووتورتيجية

   ضعلرستوفيذ 

 لت  ل وتفعل  لرألارءلرس وظ ق ل  الرتضحلذس ل  للتلرألواويةلرسخط ةت تي لرس لتكفيط  2

خ التوايزلرس لتكفيطتلميهلج اةلرسخا طتلرس صيةل رس صطفظوةلميوهللو عتهطل رس صطفظوةل

  لذ يلرس هطورتلرس ظيفيةلرسعطسية.ل لعيهطلستصقيقلوضطلرس وضه ميهلرس  ظفي

رألارءلرس وظ ووووقلسي لتكووووفيطتلرألواويووووةللهوطسوووو لرثووووول عووووو يلس تغيووووولتوفيووووذلر لووووتورتيجيةلفووووق  3

 رسخط ة 

 ي جالرثولذ لا سةلرص طئيةلسبعالرسهياالرستوظي قلفقلرألارءلرس وظ قلسي لتكفيطت   4
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 يعووووو الذسووووو لرسوووووهلرمت وووووطاللتوووووؤثولرسثقطفوووووةلرس وظ يوووووةلب ووووو وةل عو يوووووةلفوووووقلرألارءلرس وظ وووووق  5

 رمت طاهوطلميوهلرسثقطفوةلرس لتكفيطتل ي لرسع ال  لأجالضب لرسع  طتلرسارخييةل رسخطوجية.ل

رس وظ يةلاألطاللسيت جهطتلرس لتقبيية.لخط وةل أوهوطلتعوززلم ييوطتلرس لتكوفهل تصلو ل و ل

 أارءلرألفورا ل

 لي جالرثوولذ لا سوةلرص وطئيةلسبعوالوظو لرسو طبوةلفوقلرألارءلرس وظ وقلسي لتكوفيطتلرألواويوةل  2

جوووو اةلرسخووووا طتللرسخط ووووة ل ذسوووو لبووووطسون ل وووو لتوايووووزلوظوووو لرسو طبووووةلفووووقلرس لتكووووفيطتلميووووه

رس صية.ل ا وهطلفقلتعزيزل لت  لروجطزلرس ايوي ل ر ت  لرس لتكفيطتلسوظ لو طبيةلتلطمال

 لللفقلتصايالوتطئجلتوفيذلر لتورتيجية ل

 الخالصة (5-3)

يلتوتجل  لرسوتطئجلرستقلت  يتلرسيهطلرساورلةلأ لتوفيذلر لتورتيجيةلت ثال رصاةل  لخ  رتل

أه يتهطلم لبقيةلرسخ و رت؛لبوالميوهلرسعاوالل و لذسو لتعوالهوذهلرسخ و ةللر اروةلر لتورتيجيةل  لتقا

 سيخ  لر لتورتيجية   لأه لخ  رتلر اروةلر لتورتيجيةلصيرلروهطلت ثالرست بيقلرسع يقل

 ي اوو لسي وظ ووطتلر لتضووعلرلووتورتيجيطتهطل  ضووعلرستوفيووذل وو لخوو التظهووطولر ستووزر لبتوفيوووذل

رألوكوووو ةلرستووووقل وووو لكووووأوهطلرسع ووووالميووووهلتوفيووووذلر لووووتورتيجية.لر لووووتورتيجيةل رسلووووعقلرسجووووطال روجووووطزل

بط ضوووطفةلرسوووهلرستوايوووزلميوووهلرسليطلوووطتلرستوووقلتلوووه لفوووقلتوفيوووذلر لوووتورتيجية.ل  ليجوووبلر ليوووت لولووو ل

رسليطلووطتلا  لأخووذلر لووتورتيجيةلبعووي لر متبووطو لموو  ةلميووهلذسوو لفووط لرسقيووطاةل  طسبووةلبووأ لت تيوو ل

طاوةلميهلتوفيذلر لتورتيجية ل ييعوبلتوفيوذلر لوتورتيجيةلا ور لريجطبيوط لرسقاورتلرستقلتؤهيهطلساقلتا  ل 

فقلتصلي لرألارءلرس وظ ق.ل  لصيرلأوهطلتلطمالرس وظ ةلميهلرألخذلبألبطبلتصلي لرألارءل  وهطل

لميهللبيالرس ثطالرس صطفظةلميهل لت يطتلرسج اةل تاويبل تعيي لرس  ظفي ل تصقيقلوضطلرسزبطئ  
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طئجلاذس لأ لرسهياالرس وظ وقلييعوبلا ور لفوقلتصلوي لرألارءلرس وظ وقلصيورل يتضحل  لرسوت

يبي لرسهياالرس وظ قلرأل لط ل رسظطئ ل و طقلر كور ل ىييةلرستقطويول ه لبذس ليبي لصا الرسلي ةل

 رس لؤ سيةل  بيعةلرسع  طتلرستقلتوب لرس صوارتلر ارويوةلببعضوهطلرسوبعضل ر ت وط تلفي وطلبيوهوط.ل

لرسذيليلطمالرس وظ ةلفقلتصقيقلأهارفهط ل ه لرأل و

  وو لجهووةلأخووو .لفووط لرسثقطفووةلرس وظ يووةلأيضووط لذرتلرثووولريجووطبقلفووقلرألارءلرس وظ ووقلصيوورل

أوهووطلتولووو لرسقوووي لرستوووقلتصاووو لم  وووطتلرس وظ وووةلميوووهلرس وووعياي لرسوووارخيقل رسخوووطوجقل تلوووه لبطوجوووطزل

عووط  لرس كووتو ل تبووطاالرألفاووطولرس وظ ووةلألوكوو تهطل  هط هووطلضوو  لبيئووةل وظ يووةل ووصيةليلوو اهطلرست

 لل رست يعلوص لرس لتقبا 

 التوصيات (5-4)

ي  قلرسبطصرلفقلظالرسوتطئجلرستقلت  يتلرسيهطلرساورلةلبضو وةلأخذلرسواطئزلرستطسيةلبعوي ل

لر متبطول  لأجالتصلي لتوفيذلر لتورتيجيةل تصلي لرألارءلرس وظ ق:

 لرستخ ووي لسهووطل  وويطنتهطل ذسوو ل وو لخوو الرستووزر لر اروةلرسعييووطلبتوفيووذلر لووتوتيجيطتلرستووقلتوو  1

تهيئةلرسظو  لرس  ئ ةلسيتوفيذل  تطبعةلرس ايوي ل  يبلرستقوطويولرستوقلتبوي لريو ل  والتوفيوذل

 ر لتوتيجية لل

ر هت ط لبتوفيذلر لتورتيجيةل  لخو الرسلو ط لب كوطواةلرسعوط يي لفوقلر اروةل ت و يولفووصل  2

 للللبيةلس فورالفقل جطالتوفيذلر لتورتيجية رست  يولرس ظيفقل تقاي لرسا ورتلرستاوي

أخووذلتوفيووذلر لووتورتيجيةلبعووي لر متبووطولموووالرجوووءرتلم ييووطتلرستخ ووي لفووقلرس وظ ووةل ولوو ل  3

 ألوهطلتيعبلا ور لفقلتعزيزلم ييةلتوفيذلر لتورتيجية رسليطلطتل رتخطذلرسقورورتلرس وظ ية.ل
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 لصيورل ضو  لرسلوي ةل رس لوؤ سيطتلر هت ط لبطسهياالرس وظ قلبصيرليؤايلرسغوضل و ل   4

 و ووطقلر كووور ل آسيووةلرستقووطويول ر ت ووط تلرسارخييووةل رسخطوجيووةل ت وو ي لرس ظووطئ .ل ذسوو ل

أل لرسهياووالرس وظ ووقليكوواال ظهووور ل وو ل ظووطهولتوفيووذلر لووتورتيجيةلرستووقلتووؤثولبووا وهطلفووقل

 رألارءلرس وظ ق 

قيوووووطالل وووووا لتوفيوووووذلرسخ ووووو لتووووو فيولرساووووو راولرس ؤهيوووووةل رمت وووووطال عوووووطييول رضوووووصةل  صوووووااةلس  5

 ر لتورتيجيةل ت بيقل قطيياللتوفيذلر لتورتيجيةلبض وةلا وية 

 ضعلوظو لو طبيوةلتاو  ل وطاوةلميوهلتقيوي لتوفيوذلر لوتورتيجيةل بيوط لا وهوطلفوقلتصلوي لرألارءل  2

رستوظي ووق.ل وكووولرسثقطفووةلرس وظ يووةلرستووقل وو لكووطوهطلركووطمةلجوو لرسثقووةل رستعووط  لرس تبووطاالبووي ل

 لط لرستوظي يةلبها لتصلي لتوفيذلر لتورتيجية ل ختي لرأل 

رجووورءلاورلووطتل لووتقبييةلتبصوورل بيعووةلرسع  ووةلبووي لتوفيووذلر لووتورتيجيةل رألارءلرس وظ ووقل وو ل  2

خ الميوةلأابول  لرس لتكفيطتلرسخط ةل رس لتكفيطتلرسعط ة.ل اورلةلوفاللرس تغيورتلفوقل

يةلفووووقلتصلووووي لرألارءلرس وظ ووووقل  طمووووطتلأخووووو لبهووووا لرستأاووووال وووو لا ولتوفيووووذلر لووووتورتيج

  ر اطويةلتع ي لرسوتطئجلميهل  طعلرس لتكفيطتل نيوهطل  لرسق طمطت 
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 قائمة المراجع

 العربية المراجع

 لأثووولرلووتخار لتاو س جيووطلرس عي  ووطتلفووقلرس لتكووفيطتلرسخط ووةلميووهل(2112) أبوو لكوواو.لأص ووال سيووا

يطتلرسخط ووةلفووقل ايوووةلم ووط ل وو لجوو اةلرسخووا طت:لاورلووةلت بيقيووةلميووهلميوووةل وو لرس لتكووف

  جهةلوظولرس  ظفي ل رس وضه لولطسةل طجلتيولنيول وك وة.لجط عةلرسكوقلرأل ل  

ادارة األداء االسااااااتراتيجي:  ل(2119)إاويووووووال.ل رئووووووال ص ووووووال ووووووبصق؛ل رسغووووووطسبق.ل ووووووطهول صلوووووو ل

 .لارول رئالسيوكول رست زيع.لم ط .لرألوا  أساسيات األداء وبطاقة التقييم المتواةن

( لرس جيووووواللرس وووووصقلرسعوووووطسق.لرس  ياوووووةلرألواويوووووةل2112-2118ر لوووووتورتيجيةلرس وووووصيةلرس  ويوووووةل)

لرسهطك ية 

قابليااة تطبيااق بطاقااة األداء المتااواةن كااتداة لتقياايم اإلسااتراتيجية فااي  ل(2112)  ووطسحل.ب لوواة

 ل)ولووطسةل طجلووتيولنيووولالمؤسسااة اإلقتصااادية الجةائريااة: دراسااة حالااة بعااض المؤسسااات

 رسجزرئو ل.جط عةلفوصطتلمبطالل)ل ي (ل. وك وة(

الثقافااة التنظيميااة كماادخل الحااداث التغيياار التنظيمااي: دراسااة حالااة شااركة  ل(2114)ب ايووب.لاويووطل

ل لولطسةل طجلتيولنيول وك وة.لجط عةلرسجزرئو بيبسي الجةائر

ل ( ل زروةلرس صة.ل ايويةلرس عي  طتل رساورلطت.لرألوا 2114رستقويولر ص طئقلرسلو يل)

 لأثولتاو ر جيطلرس عي  طتلفقلرألارءلرس وظ ق:لاورلةل يارويةلفقل(2119)وا لرل طميالل.رسجب وي

 .166-135, 22ل.مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصاديةل.رسكواةلرسعط ةلسي وطمطتلرساهوبطئية

لل لم ط :لارولرسصط السيوكول رست زيع ادارة األعمال: منظور كلي ل(2111)ج را.لك  قلوطجقل
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م ط :لارولرسيوطز ويل، الدارة االستراتيجية: مفاهيم وحاالت دراسية لر(2005)زاويطل  ي لل.رسا وي

 سيوكول رست زيع ل

رستغييوولر لوتورتيجقل روعاطلوطت لميوهلرألارءل ل(2118) ل ل لجو رال. صلي ل. طسبلأ غول.ا لة

  77-61، 69ل.مجلة االدارة واالقتصاد لرس وظ ق

دور التخطاايط االسااتراتيجي فااي تحسااين كفاااءة أداء منسااوبي  ل(2111)   يووقل ص ووال.رسا لوووي

ولطسةل طجلتيولنيولل.األجهةة األمنية من وجهة نظر العاملين في مطار الملد خالد الدولي

 رسلع اية لل.جط عةلوطي لرسعوبيةلسيعي  لرأل ويةل. وك وة

تعليم العالي الجةائرية مان أثر التخطيط االستراتيجي في أداء مؤسسات ال ل(2114)وص ةلل.زميبق

ل.جط عووووةل ص ووووالصيضووووول. لولووووطسةل طجلووووتيولنيووووول وكوووو وةمنظااااور بطاقااااة األداء المتااااواةن

 رسجزرئو 

( لر اروةلر لووتورتيجيةل رثوهووطلفووقلوفووعلأارءل وظ ووطتلرألم ووطا لولووطسةل2112لوويي ي .للوو  طلميووقل)

ل طجلتيولنيول وك وة.لجط عةلتكوي .لل ويط ل

واقااع الرقابااة االداريااة الداخليااة فااي المنظمااات األهليااة فااي  ل(2117) كووطهي .للوو ول ص ووالورنووب

ل لولطسةل طجلتيولنيول وك وة.لرسجط عةلر ل  ية.لنزة لقطاع غةة

العواماال الحرجااة فااي التخطاايط االسااتراتيجي وأثرهااا علااى أداء المنظمااة:  ل(2111) ووبوي.لارسيووطل

 طجلوتيولنيوول وكو وة.لجط عوةلرسكووقل لولوطسةلدراسة تطبيقية على البنود التجارية األردنياة

 رأل ل  ل
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 لأثولم ييطتلرستخ ي لر لتورتيجقلرستل يققلفقلرألارءلرس وظ ق:لاورلوةل(2113) مطبو.للعالمبا

.ل36.لرسلووووةلمجلاااة االدارة واالقتصاااادبغوووارا لل/رلوووت  ميةلفوووقل  وووطعلرس ووووطمطتلرسولووويجيةل

 .157-134، 77 رسعاا

.ل3 ل االدارة واألعماال ل(2111)سبق.ل وطهول صلو ل و و ولرسعط وي.ل طسحل هايل صل .ل رسغط

 م ط :لارول رئالسيوكول رست زيع لل

 لت و ولرسهيطاوالرستوظي يوةلسيو زرورتل(2117)رسفور.ل طجال ص المبارسل  .ل رسي  .لوبيالمبالكوعبط ل

.لليلووويةلمجلااة الجامعااة االسااالميةرسفيلوو يويةلفووقل  ووطعلنووزةل أثوووةلميووهلرسافوووطءةلر ارويووة ل

ل ل516-461.ل(2)15رساورلطتلر ولطوية.ل

عالقة الممارسات االستراتيجية الدارة الموارد البشرية وأداء العاملين  ل(2111) زيطال فيال.رسقطضق

 جط عةلرسكوقلرأل ل  ل.ولطسةل طجلتيولنيول وك وةل.وأثرهما على أداء المنظمات

ل ط :لارول رئالسيوكول رست زيع ل لمنظرية المنظمة والتنظيم ل(2118) رسقوي تق.ل ص ال طل 

جراءات العمل ل(2112)له  ل.لرسي زي ل رست زيع لارول رئالسيوكو.لم ط :ل1 .لالتنظيم وا 

 لتصييووال ر ووعلرلووتورتيجيةلرس وو روالرسبكوووويةل(2113) ص ووا.للووايوةلرس هووا.ل ربوو للوو .لأص ووالربووورهي ل

رسكوووووواةلرسلووووو ارويةلل أثوهوووووطلميوووووهلرألارءلفوووووقلكوووووواطتلر ت وووووط تلرسلووووو اروية:لاورلوووووةلصطسوووووة

 .149-134(، 1)14.لمجلة العلوم االقتصادية ل(ل ارتا)س ت ط تلرس صا اةل

رس واووزلل:.لم ووط 1 .لتحلياال الساالود التنظيماايل (1995)لإبووورهي .ل رسجووزور ي.ل  لووه.لس وواه  ر

  سيخا طتلرسجط عيةلرسعوبق

يةل أثوهووووطلفووووقلوفووووعلأارءلر اروةلر لووووتورتيج ل(2117)لوووو  طلل. لوووويي ي ل.بلووووط ل.زرهووووو؛لميووووقل. يووووط

 وظ ووطتلرألم ووطا:لاورلوووةل يارويووةلميووهلرس وظ وووطتلرس وووطميةلرسعط ووةلفوووقلرسلووطصالرسلووو وي ل
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 29ل.سلسلة العلوم االقتصاادية والقانونياة ،مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية

 ل.189-211(، 1)

مجلااااة ل.ارءلرس ؤللووووقرستخ ووووي لر لووووتورتيجقل رأل ل(2115) ووووطسحلل. رسخ يووووبل.فويووووال.و وووويورت

ل.433-415(، 2) 32ل.العلوم االدارية ،دراسات

الثقافااة التنظيميااة فااي الماادارس الثانويااة فااي دولااة الكوياات  ل(2113)رسهووطجوي.لوط ووول فووو لزيووال

 لولووطسةل طجلووتيولنيووول وكوو وة.لوعالقتهااا بمركااة الضاابط لاادى المعلمااين ماان وجهااة نظاارهم

لجط عةلرسكوقلرأل ل  

 لرسقوووطهوة:لارولرسجيوووال60االدارة: األصاااول واألساااس العلمياااة للقااارن الاااا  ل(2112) رسهووو روي.للووويا

لسي بطمةل رسوكو ل

ل لر اروةلر لتورتيجية لارولرسيطز ويلرسعي ية.لم ط .لرألوا  لل(2112)يطلي .للعالنطسبل
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 (1الملحق )

 )بعد التحكيم( ةاستبانة الدراسة بصورتها النهائي

 

 استبانة الدراسة

لرسليالرس ايولرس صتو 

: دراساة ميدانياة فاي المنظمايأثر تنفياذ االساتراتيجية فاي األداء تها لرساورلةلرسهلرستعو لميوهل)
.ل يعت ووالتصقيووقلهووذرلرسهووا لميووهل ووطلتبا ووو ل وو لآورءل وو لخوو اللالمستشاافيات األردنيااة الخاصااة

ل لر جطبةلميهلج يعلفقورتلر لتبطوة

ت يؤوووووطلرسثقووووةلبتعووووط وا .لمي ووووط لبووووأ لرآلورءلتلووووتخا لألنووووورضلرستصييووووال رلووووتخ صلرسوتووووطئجل تقوووواي ل
لرست  يطتلرس  ئ ة ل

ل تقبي رلفطئقلر صتور 

لماطبل ص المبارسفتط 

ل طجلتيولراروةلأم طا

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 بانةفقرات االست
 ( مقابل الخيار المناسب لكل فقرة مما يلي:مالحظة: يرجى وضع عالمة )

اتفق  الفقرة الرقم
غير  اتفق تماماً 

ال اتفق  ال اتفق  متتكد
 تماماً 

 تنفيذ االستراتيجيةمحور  *

ل 1
تهووووت لراروةلرس لتكووووفهلبتوفيووووذلخ  هووووطلر لووووتورتيجيةل

     لرستقلت لرختيطوهط 

ل 2
كووفهل ج  مووةل وو لرألوكوو ةلستوفيووذلتوجووزلراروةلرس لت

     لر لتورتيجية 

ل 3
تله لرسليطلطتلرس تبعةل  ل بالراروةلرس لتكوفهلفوقل

     لتوفيذلر لتورتيجية 

ل 4
تت تووووعل يووووطاةلرس لتكووووفهلبقوووواورتلت اوهووووطل وووو لتوفيووووذل

     لر لتورتيجية 

 الهيكل المنظميمحور  *

ي ضوووووووووحلرسهياوووووووووالرس وظ وووووووووقلسي لتكوووووووووفهلرأل لوووووووووط لل 5
     لرس ظطئ  ل ل

     ليبي لرسهياالرس وظ قلسي لتكفهلو طقلر كور  ل 2
     لي ضحلرسهياالرس وظ قلسي لتكفهلآسيةلرستقطويو ل 2

ل 8
صا الرس و صيطتليصاالرسهياالرس وظ قلسي لتكفهل

     لس ايويهط 

ل 9
فووووووقللرس هووووووط تواووووووزلراروةلرس لتكووووووفهلميووووووهلت وووووو ي ل

لرس لتكفهل
للللل

ل 11
توفيوذلمووالرس لتكوفهلأ لوط ل لبي ل ختي لي جالتعط ل

     لر لتورتيجية

ل 11
 وووووعلوؤيتهووووووطلرسهياوووووالرس وظ ووووووقلسي لتكوووووفهليولوووووج ل

     لرس لتقبيية 

 الثقافة المنظميةمحور  *

ل 12
تعت ووالراروةلرس لتكووفهل ووي لرسع ووالسيووتصا لبطسع  ووطتل

لرسارخييةل رسخطوجية 
للللل

ل 13
رست جووووووو للتكووووووواالرسثقطفوووووووةلرس وظ يوووووووةلرلوووووووطاللوجوووووووط 

لرس لتقبيقلسي وظ ة 
للللل

للللللتعززلرسثقطفةلرس وظ يةلسي لتكفهلروجطزلم ييطتهط ل 14
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ل 15
ر  غطءلس جهطتلوظوولرس و ظفي لجوزءل ليتجوزأل و ل

لرسثقطفةلرس وظ ية 
للللل

 نظم الرقابةمحور  *

ل 12
ميووووووهلجوووووو اةلفووووووقلرس لتكووووووفهليواووووووزلوظووووووط لرسو طبووووووةل

     لرسخا طتلرس صية

ل 12
رس وووووايوي لفوووووقلظووووو لرسو طبوووووةل لوووووت  لروجوووووطزلوتعوووووززل

لرس لتكفهل
للللل

ل 18
 وظ  ووطتلو طبيووةلرساتو ويووةلستصايووالي تيوو لرس لتكووفهل

     لوتطئجلتوفيذلر لتورتيجية 

     لتله لوظ لرسو طبةلفقلرس لتكفهلبت اي لرس  ظفي  لل 19
 االداء المنظميمحور  *

ل 21
ةل اروةلتكاالج اةلرسخوا طتلرس وصيةلأ س يوةلبطسولوب

     لرس لتكفه

     لتيتز لراروةلرس لتكفهلبتقاي لخا طتل صيةل  يزة ل 21

ل 22
تصكوووووووالراروةلرس لتكووووووووفهل  رواهووووووووطلستصقيووووووووقلوجووووووووط ل

لرسع ييطتلرسجورصية 
للللل

ل 23
تلووووووتث ولراروةلرس لتكووووووفهل وووووواورتهطلسي صطفظووووووةلميووووووهل

لل عةلرس لتكفه 
للللل

ذ يللتبوووووووووو لراروةلرس لتكوووووووووفهلمقووووووووو ار ل وووووووووعلأ بوووووووووطءل 24
لرخت طص 

للللل

لللللليت تعل  ظف لرس لتكفهلب هطورتل ظيفيةلمطسية ل 25

ل 22
رس وضهلورض  لم ل لوت  لرسخوا طتلرستوقليقوا هطل

لرس لتكفه
للللل

ل 22
تواووووووزلراروةلرس لتكووووووفهلميووووووهلر بووووووارعلفووووووقلتقوووووواي ل

لخا طتلرسومطيةلرس صيةلب  وةل لت وة 
للللل

ل 28
رستايووووو ل وووووعلتت توووووعلراروةلرس لتكوووووفهلبطسقووووواوةلميوووووهل

للللللرس تغيورتلرسخطوجية 

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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ل(2الملحق )
ل

 قائمة باسماء المحكمين
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 الدكتور أحمد على صالح 

 الدكتور سامي العدوان 

 الدكتور سمير الجبالي 
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