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 :-مدتخمص  الجراسة

وأنعكاس ذلػ بالسؤسدات الرحية الدؾدانية،  اإلدارية الفعالة في القخارات  السذاركةأثخالتعخؼ عمى ىجفت الجراسة الي 
 التتبشي مفيـؾ السذاركة لمعامميؽ تمػ السدتذفيات أف مشيا تؾصمت الجراسة الي عجة نتائج . الكميةعمي تحقيق األىجاؼ

عجـ إشخاؾ العامميؽ في صشع   مذكمة دراسة  محاولةأىسيا الجراسة عجة تؾصيات وقجمت،  بيافي إتخاذ القخارات اإلدارية
 إختتست و. في صشع وإتخاذ القخارعمي إشخاكيؼلعسل وا العامميؽتبشي السدتذفي لدياسة التذاور مع األفخاد القخارت، و 

 اإلقميسية والعالسية السدتذفيات مؽ عجد في اإلدارية التجارب عمي  ضخورة الؾقؾؼمشياعجد مؽ السقتخحات بالجراسة 
 أف تداىؼ  عمي أملالدؾدانيةالسدتذفيات  وإدارة تفعيل في مشيا اإلستفادة يسكؽ التي الجروس وذلػ إلستخبلص الستسيدة

 .ؤسداتالؼوتذغيل تمػ ىحه الجراسة  في تظؾيخ أساليب إدارة 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

واألستاذ بكمية بحخي األىمية،  والتقانة، لمعمؾـ الرفؾة بكمية االعساؿ إدارة قدؼ ورئيذ السداعج االعساؿ إدارة أستاذ*
 .  الحاسؾب عمؾـ كمية االزىخي  الدعيؼ بجامعة الستعاوف  واألستاذ

 .والتقانة لمعمؾـ الرفؾة وعسيج كمية السداعج األعساؿ إدارة أستاذ**
 

Abstract 

The study aimed at evaluating the effects of administrative decision making on the 

achievements of the objectives inside the Sudanese public and private hygienic 

establishments.  The main problem tackled in this study had focused on the impact of 

administrative decision making on goals achievements inside the hygienic establishments, as 

they were faced by some administrative problems and difficulties.The most important results 

were that, both hospitals did not adopt the concept of workers effective participation in 

decision making. The important administrative and strategic decisions inside hospitals were 

taken due to scientific experience without caring to the scientific systems of hospitals 

management as both hospitals depend on personal experiences of their managers to pose 

future decisions. Through this study it appeared that decisions were not taken n the shortest 

possible time inside hospitals. Some suggestions were presented by the study, of which the 
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importance of interviewing the experiences of other regional and international hospitals to 

activate the administration of the Sudanese ones. Developed technology  

should take place in Sudanese hospitals to upgrade. 

 

 

 

 Introductionالسقجمة 
لمدكاف ، حيث تعتبخ تمػ السؤسدات  الرحية الخعاية تقجيؼ في وحيؾياًا  ىاماًا  دوراًا  الرحية السؤسدات      تمعب

ذات تخكيبة معقجه، وتعتسج في تقجيؼ خجماتيا عمي مياـ وإجخاءات  متجاخمة وميارات متخررة، ويأتي تسيد ىحه 
السؤسدات عؽ سائخ األخخي لزخامة عجد إجخاءاتيا وتشؾعيا وحاجتيا السباشخة لمسعمؾمات الججيجة، ولكي تكؾف 
السؤسدة الرحية قادرة عمي التسيد في األداء وفي تقجيؼ خجماتيا بفاعمية ، فسؽ الزخوري أف تتؼ إدارتيا وإتخاذ 
القخارات فييا عمي مبادغ وميارات االدارة الستقجمة آخحيؽ بعيؽ اإلعتبار خرؾصية السؤسدة الرحية، ومؽ تمػ 

العاممة في الدؾداف،  الرحية لمسؤسدات اإلداري  التظؾيخ وذلػ بيجؼ. السبادغ السذاركة في صشع وإتخاذ القخار
الدؾداني،  الرحي القظاع في وجؾدة األداء السظمؾب السشافدة يخمق األداء الكمي ليا، وبالتالي عمي سيشعكذ والحي
.  الدؾداني السؾاطؽ صحة وتخقية تظؾيخ وىي الدامية لمغاية الؾصؾؿ في يداعج والحي

  Study problem الجراسة مذكمة

       السذكمة األساسية التي تؼ تشاوليا تتخكد حؾؿ معخفة أثخ السذاركة الفعالة في إتخاذ القخارات االدارية داخل 
السؤسدات الرحية بالدؾداف، حيث تؾاجو تمػ السؤسدات عجد مؽ السذاكل والرعؾبات اإلدارية، ومؽ خبلؿ 

:- الجراسة يسكؽ صياغة السذكمة في األسئمة التالية 
ىل عجـ مذاركة العامميؽ في صشع وإتخاذ القخارات اإلدارية في تمػ السؤسدات يقمل مؽ كفاءة وفعالية أداء   - 1

السؤسدة الرحية وفي تحقيق أىجافيا ؟ 
الخجمات السقجمة بدبب عجـ                     جؾدة حيث السؤسدات الرحية الدؾدانية مؽ أداء مدتؾيات في ىل ىشاؾ تبايؽ- 2

. مذاركة  العامميؽ في القخار   
   لساذا تراغ القخارات األدارية عمي مدتؾي األدارات العميا بالسؤسدات الرحية في الدؾداف بسعدؿ عؽ - 3

السذاركة ، وتتؼ برؾره غيخ عمسية وغيخ مجروسة ؟    
. ىل كفاءة وخبخة السذاركيؽ في القخارات اإلدارية تداعج في الخخوج بقخارات فعالة- 4

 of the Study Importance   أىسية الجراسة 
 القخارات صشع في الرحية السؤسدات في تشبع أىسية ىحه الجراسة في إبخاز الجور الحي يحققو إشخاؾ العامميؽ

السؤسدات في الدؾداف  السدتذفيات،  فزبلًا عؽ أنو تجار في فعالية االداء و أثخ ذلػ عمي كفاءة اإلدارية، ومعخفة 
 وتشغيؼ وإدارة تشسية مؽ بج لحلػ ال. بسعدؿ عؽ السذاركة لمعامميؽ في الخظط والدياسات اإلستخاتيجية السدتقبمية ليا

الرحية الدؾدانية، ومحاولة تفؾيض الربلحيات ألصحاب الخبخات والكفاءة بتمػ السؤسدات في  البذخية السؾارد
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 ذلػ الحقل، وتؾفيخ حاجة يمبي صشاعة القخارات ، لمخخوج بقخارات سميسة تداعج في تظؾيخ الحقل الرحي وبسا
كسا أف بحث سبل تؾفيخ األندجاـ التاـ . الرحية حالتيؼ تحتاجو ما وفق لمسخضي السبلئؼ بالذكل الظبية الخجمة

والسذاركة الفعالة بيؽ أفخاد السؤسدات الرحية في األدارات العميا واألخخي لو أىسية كبيخة في تحقيق أىجاؼ تمػ 
وتشبع األىسية أيزاًا في محاولة البحث إلثخاء . السؤسدات، ولو األثخ الياـ عمي جؾدة األداء الرحي الدؾداني

 السذكبلت عمي لمؾقؾؼ قامت دراسات كافية ىشاؾ السكتبة الدؾدانية في مجاؿ إدارة السدتذفيات، إذ أنو ليدت
 .السدتذفيات الدؾدانية في اإلدارية
 of the Study Objectives الجراسة    أىجاؼ

:-  لتحقيق األىجاؼ التالية         تدعي ىحه الجراسة
 عمي الدؾدانية، والتعخؼ الرحية بالسؤسدات اإلدارية القخارات في صشع وإتخاذ العامميؽ مذاركة أىسية تأكيج- 1

 . السؤسدات وإتخاذ القخارات اإلدارية بتمػ صشع في الفعمية لمعامميؽ السذاركة مجي

تؾضيح أىسية التظؾيخ األداري لمسؤسدات الرحية وذلػ مؽ خبلؿ تظؾيخ أساليب السذاركة في صشاعة - 2
 .وإتخاذ القخارات األدارية وصؾالًا لتخقية وتظؾيخ صحة السؾاطؽ الدؾداني

إمكانية تقجيؼ البحث آلفاؽ ججيجة تخمص السؾاطؽ الدؾداني مؽ ىؼ البطء في تقجيؼ الخجمات الرحية في - 3
القظاع الرحي الدؾداني وتجؾيج تمػ الخجمات، ووضع الظخيقة العمسية الدميسة والرحيحة التخاذ القخارات 

 . اإلدارية والرحية 

التعخؼ عمي مجي مشح اإلدارات العميا في السؤسدات الرحية الفخصة الكافية ألصحاب الكفاءة والخبخة في - 4
 .صشع القخارات والتي سؾؼ تداعج في الخخوج بقخارات فعالة

تؾفيخ بعض السقتخحات التي تداعج عمي التظؾيخ األداري لمسؤسدات الرحية الدؾدانية وصؾالًا لتخقية - 5
.  وتظؾيخ صحة السؾاطؽ الدؾداني

 the Study  Hypotheses of فخضيات الجراسة 

  .أىجاؼ السدتذفي اإلدارية،عمي تحقيق القخارات إتخاذ في العامميؽ مذاركة   يؤثخ عجـ

 .كفاءة وخبخة السذاركيؽ في القخارات اإلدارية تداعج في الخخوج بقخارات فعالة1-

  of the Study  Methodlogy  مشيج البحث
.   السشيج الستبع في ىحه الجراسة ىؾ السشيج الؾصفي التحميمي، و السشيج اإلستقخائي ومشيج السدح 

  Scope of the Studyالجراسة  حجود

ـ 2019-2010- : الدمانية الحجود
 .والية الخخطؾـ- مدتذفي بحخي التعميسي بسحافغة بحخي  : السكانية الحجود

 .الجراسة بسدتذفي بحخي التعميسي  وعيشة مجتسع : البذخية الحجود

: أدوات البحث ذات الرمة بالجراسة
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:-        إستخجـ الباحث اآلتي في ىحه الجراسة 
. (العامميؽ بسدتذفي بحخي التعميسي واإلستبياف مع الذخرية السقابمة): أدوات البحث االولية - 
  .(الجراسات الدابقة ػ الدشؾية التقاريخ- الكتب و الجوريات )  :أدوات البحث الثانؾية- 

 إلاطار النظري: الأول المحور

 -:مالية إتخاذ القخار

لقج حغي مفيـؾ إتخاذ القخارات اإلدارية بأىسية إستثشائية في مختمف السجاالت واألنذظو اإلدارية، إذ أنو يديؼ 
بذكل أساسي في تسكيؽ السؤسدة مؽ مؾاصمة أنذظتيا اإلدارية بكفاءة وفاعمية، وذلػ ألف القخار اإلداري يقتخف 

فعسمية . بالسدتقبل، وعسمية التشبؤ السدتقبمي تعتسج برؾرة أساسية عمي قجرة اإلدارة في إستقراء البيانات والسعمؾمات
إتخاذ القخارات لؼ تعج كسا كانت في الدابق خاضعة لدبل الخظأ والرؾاب والحجس والتخسيؽ والفخاسة، وإنسا إستشجت 

 .1لمعجيج مؽ الظخؽ العمسية والسشيجية
والبت الشيائي في تمػ السدألة ، أما في السعشي اإلداري فيذيخ  أف كمسة قخار تعشي الفرل أو الحكؼ في مدألة ما، 

2معغؼ عمساء اإلدارة الي أف القخار ىؾ إختيار بجيل لحل مذكمة أو لتحقيق مدألة معيشة
 والقخار لغة مذتق مؽ القخ، .

 وتعتبخ القخارات االدارية جؾىخ العسمية االدارية  ألف وعائف االدارة كميا تعتسج عمي .3وأصل معشاىا ىؾ التسكؽ
كسا تسثل القخارات نقظة االنظبلؽ لجسيع أوجو الشذاط التي تتؼ داخل السؤسدو أو مع بيئتيا . إتخاذ القخارات اإلدارية

واإلجخاءات الحجيثة . فالقخار اإلاري ىؾ إختيار إجخاء معيؽ لسؾاجية مذكمة ما مؽ بيؽ العجيج مؽ البجائل. الخارجية
في إتخاذ القخارات اإلدارية تخكد عمي ضخورة أف يكؾف األساس ىؾ السفاضمة بيؽ أكثخ مؽ بجيل ألف اإلعتساد عمي 

   .4بجيل واحج اليعشي أف ىشاؾ قخاراًا مشاسبا
ي القرار

ي تؤثر ف 
: العوامل الت 

 الجاخمية ىشالػ بعض العؾامل السؤثخه في عسمية اتخاذ القخارات تديج مؽ صعؾبة وكمفة ىحه العسمية تشقدؼ الي العؾامل
 التي الخارجية العؾامل ما .5واالتجاىات الخبخة و والترؾر التفكيخ عمي القجرة تتزسؽ الجاخمية فالعؾامل،  والخارجية

 مقبؾلة كانت اذا اال فعالة تكؾف  لؽ يتخحىا التي القخارات اف يعمؼ فالسجيخ، السخؤوسيؽ عامل فأوليا القخار في تؤثخ
 فالسجيخ، الدمبلء عامل وثانييا، مخؤوسية يقبميا سؾؼ التي باالختيارات مقيجاًا  نفدو السجيخ يجج لحا، السخؤوسيؽ لجي
 والسعتقجات الكيؼ الي مدتشجاًا  القخار يكؽ لؼ واذا، السؤسدة في اإلدارية الييئة تسثل عسل مجسؾعة في عزؾ ىؾ

 مؽ جدء ىؾ فالسجيخ الخؤساء ىؼ الثالث والعامل .6السذاكل سيؾاجو القخار ذلػ فاف، الدمبلء التي يقبميا والسرالح
 القيؾد السعاييخ ىحه وتسثل، الخئيذ يحجدىا التي لمسعاييخ تخزع القخارات التخاذ واختياراتو لمسؤسدة اإلداري  الييكل

القخارات  تتأثخ اذ، الخارجيو البيئة عامل ىشاؾ أف كسا. السؾقف مؾاجية عشج االعتبار في اخحىا يجب التي
 .7األعساؿ وغيخىا مؽ العؾامل ومشغسات، كالحكؾمة، السؾرديؽ، االخخي  الخارجية والقؾي  بالسشافديؽ

وىشالػ عؾامل أخخي تتسثل فيالعؾامل الشفدية و ىحه العؾامل متذعبة، فسشيا ما يتعمق ببؾاعث داخميو لمذخص، ومشيا 
ما يتعمق بالسحيط الشفدي السترل بو وأثخه في عسمية اتخاذ القخار وبخاصة في مخحمة البجيل مؽ مجسؾعة البجائل 

وكحلػ العؾامل الذخرية حيث   تتعمق تمػ العؾامل بذخرية متخح القخار نفدو ومقجراتو، فعسمية إتخاذ . الستاحو
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القخار تختبط بالرفات والحالة الدمؾكيو والديكؾلؾجيو لمفخد مؽ حيث الجخأة والحكاء اإلجتساعي والكيؼ واإلتجاىات 
الخاصة بو، والجرجة العمسية والخبخة، وىحه التي تتيح لو استخجاـ طخؽ تفكيخ أكثخ واقعية أو الحرؾؿ عمي البيانات 

وأيزاًا الخؾؼ فيؾ حالة نفديو . وإستخجاـ الظخؽ السشاسبو لسعالجتيا لتحؾيميا الي معمؾمات تداعجه في إتخاذ القخار
  .8غالباًا ما تيجد صانع القخار مؽ إتخاذ القخار خؾفا مؽ بعض اآلثار الستؾقعة، أو خؾفاًا مؽ أي ردود أفعاؿ

ي إتخاذ القرارات اإلدارية
 :-المشاركة ف 

إف السذاركة تعشي إنجماج األفخاد عقمياًا وعاطفياًا في مؾاقف الجساعة مسا يذجعيؼ عمي السداىسة في تحقيق أىجاؼ 
فالسذاركة ىي اإللتداـ بالعسل الجساعي مسا يذجع العاممؾف عمي  .الجساعة، وتحسل السدئؾليات السشؾطة بيؼ

ويسكؽ أف تتؼ مذاركة العامميؽ في إتخاذ . السداىسة في تحقيق األىجاؼ الجساعية وتحسل السدئؾلية في تشفيحىا
القخارات عمي أساس فخدي أو جساعي، وبرؾرة رسسية وغيخ رسسية، فالسذاركة الفخدية تتسثل في تأثيخ الفخد في 

قخارات رئيدة، وتتؼ السذاركة عمي مدتؾي الجساعة مؽ خبلؿ األساليب التذاروية والجيسقخاطية، ويخي الكاتباف 
إف السذاركة تسثل خظاًا مدتكيساًا تقع عمي درجات متفاوتة مؽ السذاركة، وبإستظاعة السجيخ أف  (شسيميت وتانشبؾـ)

  .9يسارس درجات متفاوتة مؽ السذاركة وليذ بالزخورة اإللتداـ بشسط واحج، وذلػ تبعاًا لمسؾقف والغخوؼ
وىشالػ أربعة أسباب وجيية تجعؾ إلشخاؾ اآلخخيؽ في إتخاذ القخارات، وإذا لؼ يتؾفخ أي مؽ ىحه األسباب عشجئح يتخح 

:- السجيخ القخاربشفدو وىحه األسباب ىي 
.  قج يكؾف أىؼ سبب إلشخاؾ اآلخخيؽ ىؾ إف السجيخ اليسمػ كل السعمؾمات الؤلزمة إلتخاذ قخار جيج: السعمؾمات - أ

الدبب الثاني في األىسية ىؾ الحرؾؿ عمي اإللتداـ نحؾ تشفيح القخارات، ولكؽ ىشالػ إعتباريؽ ىاميؽ : اإللتداـ - ب
: ىسا 
ىل مؽ الزخوري الحرؾؿ عمي إلتداـ مؽ اآلخخيؽ ؟ * 
ىل يسكؽ لمسجيخ أف يعتسج عمي إلتداـ اآلخخيؽ بجوف إشخاكيؼ في صشع القخار؟ * 

ليذ عمي السجيخ اإلعتساد عمي مدانجة وإلتداـ العامميؽ معو بجوف إشخاكيؼ في إتخاذ القخار في مجاؿ معيؽ إذا 
.  كانت قخاراتو الساضية في ىحا السجاؿ جيجة وفعالة

يؾجج في بعض السؾاقف عجد كبيخ مؽ القخارات البجيمة والسحتسمة، حيث يتسكؽ الفخيق في مثل ىحه : اإلبجاع - ج
الحاالت مؽ اإلتياف ببجائل أكثخ مسا يدتظيعو الفخد الؾاحج، وعشجما يؾاجو السجيخ مؾقفاًا يرعب فيو إيجاد حل 

. مشاسب يمجأ الي جساعة العسل ويتؼ العسل سؾياًا عمي إستظبلع الحمؾؿ السسكشة لحل السذكمة
تدشح الفخصة في بعض األحياف إلشخاؾ اآلخخيؽ بيجؼ تعميسيؼ وتشسية مياراتيؼ، فالسذخؼ : تشسية اآلخخيؽ - د

مثبلًا يسمػ السيارات والسعخفة لسعالجة مذكمة ما، ولكؽ في السدتقبل سيحتاج العاممؾف الي التعامل مع مثل ىحه 
السذكمة عمي إنفخاد بعيجاًا عؽ السذخؼ في العسل، لحلػ يجب أف يتؼ إشخاكيؼ في األمؾر وإرشادىؼ الي األسمؾب 

 .10السشاسب في التحميل وإتخاذ القخار
 :-فؾائج السذاركة في إتخاذ القخار

:-       لمسذاركة في صشع القخارات اإلدارية عجة فؾائج أىسيا 
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اشخاؾ السخؤوسيؽ في صشع القخار يجعميؼ أكثخ نزجا ومدئؾلية، فيؼ يذعخوف بأىسيتيؼ ويتسخسؾف في تحسل - أ
حيث تؤدي السذاركة الي اعجاد صف ثاف مؽ القادة االدارييؽ السجربيؽ عمي صشع القخارات الدميسة، وبحلػ . الدئؾلية

. ضساف استسخارية الشجاح لمسؤسدة
زيادة التفاىؼ والتعاوف داخل التشغيؼ بحيث يتعخؼ كل طخؼ عمي مذاكل الظخؼ اآلخخ ويدسع مشو ويذخح لو - ب

مذاكمو مسا يديج الثقة الستبادلة بيؽ الخؤساء ومخؤوسييؼ مؽ ناحية والسخؤوسيؽ بعزيؼ البعض مؽ ناحية أخخي مسا 
 .11يحقق ذلػ الجيسقخاطية في االدارة

.  تحديؽ نؾعية القخارات االداريو، فالسذاركة تعزج القخار تكدبو قؾة ومتانة وأىسية- ج
:- عيؾب السذاركة في أتخاذ القخار

:-        كسا أف لمسذاركة في إتخاذ القخار عجة عيؾب مشيا
قج تدتغخؽ القخارات التي ترشع بظخؽ ديسقخاطية ومعتسجة عمي السذاركة وقتا أطؾؿ مؽ تمػ القخارات التي - أ

. ترشع بؾاسظة السجيخ، وبالتالي الترمح السذاركة في حاالت الظؾارغ واألزمات التي تتظمب قخارات سخيعة
قج يؤدي اشخاؾ السخؤوسيؽ في مجاؿ معيؽ الي زيادة طسؾحيؼ واتداع تؾقعات السخؤوسيؽ الي السذاركة في - ب

.  مجاالت أخخي قج التشاسب طبيعتيا اشخاكيؼ فييا
قج تتخؾ السذاركة انظباعاًا لجي السخؤوسيؽ باف الخئيذ يعسج الشخاكيؼ نتيجو لقمة خبختو، وضعف شخريتو، - ج

.  وضعف في ثقتو بقخاراتو
السذاركة في صشع القخارات قج تربح غايو في حج ذاتيا وليدت وسيمو لتحقيق وديسقخاطية االدارة، ويخي - د

أصحاب ىحا الشقج اف اليجؼ األساسي مؽ السذاركو ىؾ اعظاء السخؤوسيؽ فخصو العظاء الخأي وتقجيؼ االقتخاحات 
 . 12فيسا يتخح مؽ قخارات

:- مفهومها وأهميتها وخصائصها- األهداف

: - مالية ومفيـؾ األىجاؼ.1
 – الشيايات –قبل الذخوع في تؾضيح مفيـؾ األىجاؼ البج مؽ تحجيج السعاني وااللفاظ الستجاخمو مثل الغايات 

فيقرج باألغخاض األشياء الخئيدية واألساسية بظبيعتيا والتي يتؾقع االنداف أف تبقي دوف تغييخ لفتخة . األغخاض
 أي يخيج الفخد تحكيقيا في الفتخه –أما الغايات فيي أىجاؼ قريخة األجل . طؾيمة، وعادة ماتتعمق باألمؾر الذخرية

وبالشدبو لمشيايات فيي تعبيخ جامع بسعشي إنيا تدتخجـ لمتعبيخ عؽ جسيع األىجاؼ التي يدعي أي جيج . القريخه
فاألىجاؼ تتزسؽ معشي مذابو لمشيايات اال أنيا أكثخ تحجيجاًا، وتعامميا يكؾف مع الفتخه الظؾيمة . إنداني لبمؾغيا

فاليجؼ ىؾ . األجل، وقج يكؾف اإلستخجاـ الصظبلح وألىجاؼ واألغخاض في نفذ الؾقت ألنيسا يؤدياف نفذ السعشي
 . (الغاية أو الغخض الحي يخاد تحكيقو أو الؾصؾؿ إليو)

  تسثل مخشجاًا لعسل السجيخ، فيي تدتخجـ لتؾجيو عسل السجيخ وكافة العامميؽ  ولؤلىجاؼ أىسية كبيخة ألنيا
 .كسا أنيا تحجد الؾسائل التي يتؼ إستخجاميا لتحقيق تمػ األىجاؼ. بالسؤسدة

 :-أسباب صشع ووضع األىجاؼ.2
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 :-      ويعتبخ وضع االىجاؼ أمخاًا ميسا لعجة أسباب مشيا مايمي

 .تداعج االىجاؼ التي تزعيا االداره العميا عمي وضع االىجاؼ لمسدتؾيات الجنيا- 

 .تعتبخ األىجاؼ مخشج التخاذ القخار- 

 .تداىؼ األىجاؼ في تفؾض الدمظات- 

 .13تداىؼ االىجاؼ في تؾضيح العبلقات الدائجه في السشغسو وصمتيا ببيئتيا- 
:-  ووظائفهاوطبيعتها مفهومها – المستشفيات: المحور الثاني

      

:- وعائف السدتذفيات
       أصبحت السدتذفيات في العرخ الحالي تتجاوز محجودية تقجيؼ الخجمات العبلجية وتستج وعيفتيا الي تقجيؼ 

:- الخجمات التعميسية والؾقائية، ولحلػ يسكؽ القؾؿ بأف وعائف السدتذفي الحجيث تذتسل عمي
كسا تزؼ قدؼ لمعسميات . تقجيؼ الخجمات الظبية مؽ خبلؿ أقداـ العيادات الخارجية، والظؾارغ، والتشؾيؼ وغيخىا.أ

 .16الجخاحية، وأقداـ تذخيرية تذسل السختبخ واألشعة
:- الؾقاية مؽ األمخاض.ب

      مؽ أىجاؼ السدتذفي الحجيث السداىسة في وقاية السجتسع مؽ األمخاض وذلػ بالتؾعية الرحية وسبل السحافغة 
 .عمي الرحة، وعسا إصجارات إرشادية لتؾعية السجتسع مؽ األمخاض

:- التجريب والتعميؼ.ج
      إف التظؾر السظخد في العمـؾ الظبية يدتؾجب عمي السيتسيؽ بالسجاؿ ضخورة تظؾيخ مختمف مجاالت السيؽ 

. الرحية مؽ خبلؿ التعميؼ والتجريب السدتسخ لؤلطباء والكؾادر السداعجة
:- إجخاء البحؾث الرحية.د

        تعتبخ السدتذفيات مكاناًا خرباًا إلجخاء الجراسات التظبيكية في السجاالت الظبية السختمفة، خرؾصاًا السدتتذفيات 
 .17العامة والتي تكثخ فييا الحاالت السخية والفحؾصات والعسميات الجخاحية

:- خرائص ومسيدات السدتذفي.4
:-       تتسيد السدتذفيات بالعجيج مؽ الخرائص التي تشعكذ عمي تشغيسيا ومؽ أىؼ تمػ الخرائص

. يدتمـد العسل بالسدتذفي درجة عالية مؽ الخرص- 
. إف العسل بالسدتذفي ال يتحسل أي أخظاء-
. أي اليتحسل التأجيل–إف الجدء األكبخ مؽ العسل بالسدتذفي يحسل صفة الظؾارغ أو اإلستعجاؿ -
 ساعة يؾمياًا مسا يؤدي الي العجيج مؽ السذاكل اإلدارية والتشغيسية السترمة 24تعسل السدتذفيات برؾرة مدتسخة ولسجة -

. بالججولة والخقابة وغيخىا
. مسا يجعل العامميؽ بيا تحت ضغؾط مدتسخة، لحا ترعب إدارتيا-تتعامل السدتذفي مع مذكمة الحياة والسؾت-
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إرتفاع مدتؾي الرخاع التشغيسي بيؽ األطباء واإلدارييؽ يعقج العسل اإلداري ويزع عبء كبيخ أما مجيخ السدتذفي -
 .18إلدارة ىحه الرخاعات

. إزدواج خظؾط الدمظة مسا يخمق مذاكل تتعمق بالتشديق وتحجيج األدوار والسحاسبة عشيا-
التقجـ الستدارع في التكشؾلؾجيا الظبية باإلضافة الي الزغؾط اإلقترادية واإلجتساعية والظمبيات الستدايجة لمخجمات -

 .19العبلجية والظبية أدي الي تعقج إدارة السدتذفيات وصعؾبة السذاكل التي يؾاجييا السجيخ نتيجة لحلػ
:- مؤشخات قياس إستخجاـ السدتذفي لتحقيق أىجافيا-5

:-        ىشالػ عجة مؤشخات عمسية تقاس بيا كفاءة السدتذفي مشيا
. عجد حاالت دخؾؿ السخضي لمسدتذفي وعجد أياـ التشؾيؼ بيا*
ىل السخيض في حالة شفاء تاـ ، أـ تحدؽ، أـ ىل متؾفي؟ - عجد حاالت الخخوج والسغادرة لمسدتذفي*
. عجد أياـ العبلج  ويقرج بو أياـ العبلج التي قزاىا السخيض بقدؼ التشؾيؼ الجاخمي لمسدتذفي*
معجؿ إشتغاؿ األسخة وىحا السؤشخ يبيؽ العبلقة بيؽ عجد األسخة السدتخجمة وعجد األسخة الكمي لمسدتذفي، مجي كفاية، *

 .20وكفاءةاألسخة الستاحة  في كل قدؼ بالسدتذفي
 

الدراسة الميدانية : المحور الثالث

.    يدتعخض ىحا السبحث إجخاءات الجراسة السيجانية، وإثبات الفخوض
.  ( السدتذفيالعبلقة بيؽ عجـ مذاركة العامميؽ في إتخاذ القخارات اإلدارية، وصعؾبة تحقيق أىجاؼ(:    الفخضية األولي

يؤثخعجـ مذاركة العامميؽ في إتخاذ القخارات اإلدارية،    )   إف اليجؼ األساس ليحا السبحث ىؾ إختبار فخض البحث القائل 
 ، وحتي يتحقق ىحا اليجؼ وإختبار الفخض السحكؾر فقج تؼ سؤاؿ السبحؾثيؽ لمسؾافقة عمي (عمي تحقيق أىجاؼ السدتذفي  

     أوافق، –عجـ مذاركة العامميؽ في صشع القخارات اإلدارية، وبيؽ صعؾبة تحقيق األىجاؼ، وأعظيت ليؼ خيارات   

. 1-3الرأي، الأوافق، إجاباتيؼ تغيخفي ججوؿ 
. عجـ مذاركة العامميؽ في إتخاذ القخارات اإلدارية :1-3            ججوؿ 

الشدبة العجد ىل تؾافق بعجـ مذاركتكؼ كعامميؽ بالسدتذفي في إتخاذ القخارات؟ 
100 %

 86.7 72    أوافق 
 7.2 6    الرأي   
 6 5    الأوافق 

 100 83السجسؾع 
. ـ2018بيانات اإلستبياف، إعجاد الباحث :           السرجر
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        مفخدة مؽ جسمة السفخدات ، يؾافقؾف عمي أف   72مؽ السبحؾثيؽ ، ويسثمؾف % 86.7أف ندبة 1-3 يبيؽ ججوؿ 

 مؽ السبحؾثيؽ  بأي رأي في 6عجـ مذاركة العامميؽ في صشع القخارات يؤدي الي صعؾبة تحقيق األىجاؼ، بيشسا اليبجي 
فتبلحع أف غالبية السبحؾثيؽ تقخيباًا ذكخوا بأنيؼ مؾافقؾف عمي أف .  فقط مؽ السبحؾثيؽ اليؾافقؾف عمي ذلػ5ذلػ، كسا أف 

عجـ مذاركة العامميؽ في صشع وإتخاذ القخارات اإلدارية يؤدي الي صعؾبة تحقيق أىجاؼ السدتذفي ، ولعل تفديخ ذلػ 
ىؾ إقتشاع غالبية السبحؾثيؽ عمي أف لمسذاركة في صشع وإتخاذ القخارات األثخ الكبيخ في تحقيق أىجاؼ السدتذفي، 

وتحديؽ جؾدة األداء العاـ لمخجمات السقجمة بالسدتذفي ، باإلضافة لآلثار الثانؾية األخخي كإشباع الحاجات السعشؾية 
.  لمعامميؽ مؽ خبلؿ تمػ السذاركة

ولسعخفة طخيقة صشع القخار في السدتذفي تؼ إستفدار السبحؾثيؽ عؽ كيفية إشخاكيؼ في صشع وإتخاذ القخارات     * 
. 2-3اإلدارية، وكانت إجاباتيؼ كسا ىؾ مؾضح في ججوؿ

. كيفية إشخاؾ العامميؽ في إتخاذ القخار بالسدتذفي : 2-3          ججوؿ
% 100الشدبة العجد : ىل تخي بأف إشخاؾ العامميؽ في إتخاذ القخار

 27.7 23. يتؼ بذكل غيخ رسسي
 50.6 42.  يتؼ تجاىل الخأي في السذاركة

 21.7 18. يتؼ بذكل ديسقخاطي شؾري 
 100 83السجسؾع 
ـ 2018بيانات اإلستبياف، إعجاد الباحث،:             السرجر
مؽ السبحؾثيؽ يخوف بأف إشخاكيؼ في صشع  وإتخاذ القخار يتؼ بذكل غيخ % 27.7 أف ندبة 2-3 يبيؽ ججوؿ 

بأنو يتؼ % 21.7مؽ السبحؾثيؽ يخوف بأنو يتؼ تجاىل رأييؼ في صشع وإتخاذ القخار، بيشسا يخي  % 50.6رسسي، و
 أف نرف السبحؾثيؽ يقؾلؾف 3-2وتبلحع مؽ خبلؿ بيانات ججوؿ . إشخاكيؼ في صشع القخار بذكل ديسقخاطي وشؾري 

.   بأنو اليتؼ األخح بخأييؼ بذكل جيج في صشع وإتخاذ القخارات اإلدارية بالسدتذفي، حيث يتؼ تجاىل رأييؼ في بالكامل ذلػ
  .3-3وبدؤاؿ السبحؾثيؽ عؽ أسباب عجـ تحقيق أىجاؼ السدتذفي كانت إجاباتيؼ كسا ىؾ مؾضح في ججوؿ * 

.  أسباب عجـ تحقيق أىجاؼ السدتذفي  : 3-3            ججوؿ 
بخأيػ إف أسباب عجـ تحقيق أىجاؼ السدتذفي يعؾد 

: الي
 % 100الشدبةالعجد 

 56.6 47. عجـ التحفيد السادي السشاسب لمعامميؽ
 32.5 27. عجـ السذاركة الفعالة لمعامميؽ في صشع وإتخاذ القخار

 10.8 9. عجـ متابعة أداء العامميؽ في تشفيح القخاربالسدتذفي
 100 83السجسؾع 

. ـ2018بيانات اإلستبياف، إعجاد الباحث،:             السرجر
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مؽ السبحؾثيؽ يقؾلؾف بأف عجـ التحفيد السادي السجدي ىؾ الدبب في % 56.6  أف ندبة 3-3 يؾضح ججوؿ 
مؽ السبحؾثيؽ إف الدبب في ذلػ ىؾ عجـ مذاركتيؼ % 32.5عجـ السداىسة في تحقيق أىجاؼ السدتذفي ، بيشسا يخي 

. فقط إف الدبب ىؾ عجـ الستابعة الفعالة آلداءىؼ في تشفيح القخار% 10.8الفعالة في صشع وإتخاذ القخارات، وكحلػ يقؾؿ 
مؽ السبحؾثيؽ يخوف بأف مؽ أسباب عجـ تحقيق أىجاؼ السدتذفي % 30فتبلحع مؽ خبلؿ الججوؿ أعبله  أف أكثخ مؽ 

التحفيد السعشؾي السشاسب  يخجع الي عجـ السذاركة الفعالة في إتخاذ القخار، وىحا إف دؿ إنسا يجؿ عمي أنيؼ اليججوف 
.  إلشباع حاجاتيؼ ورغباتيؼ السعشؾية

السدتذفي، ىل ىي  لتحقيق أىجاؼ السشاسبة اإلدارية القخارات واتخاذ وبدؤاؿ السبحؾثيؽ عؽ رأييؼ في صشاعة    * 
التي تسمي عمي العامميؽ، أىؼ ىي التي تعتسج عمي السذاركة العامميؽ جدئياًا، أـ ىي التي تعتسج عمي السذاركة الفعمية 

. 4-3فكانت إجاباتيؼ كسا ىؾ مؾضح في ججوؿ . 
.   صشاعة القخارات اإلدارية السشاسبة لتحقيق أىجاؼ السدتذفي: 4-3       ججوؿ 

بخأيػ إف صشاعة وإتخاذ القخار الفعاؿ لتحقيق أىجاؼ السدتذفي ىؾ 
: الحي

 % 100الشدبةالعجد 

 24.1 20يسمي عمي العامميؽ 
 24.1 20. يعتسج عمي السذاركة الجدئية لمعامميؽ
 51.8 43. يعتسج عمي السذاركة الفعمية لمعامميؽ

 100 83السجسؾع 
ـ 2018بيانات اإلستبياف، إعجاد الباحث،: السرجر

مؽ السبحؾثيؽ يخوف بأف صشاعة القخارات الدميسة ىي التي تعتسج عمي مذاركتيؼ % 51.8 أف ندبة 4-3يؾضح ججوؿ 
يخوف بأف صشاعة القخارات السشاسبة السداىسة في تحقيق أىجاؼ السدتذفي ىي التي % 24.1الفعمية، والحيؽ ندبتيؼ 

ويبلحع مؽ .  مؽ السبحؾثيؽ بأنيا ىي التي تعتسج عمي السذاركة الجدئية% 24.1تسمي عمي العامميؽ، وكحلػ يخي 
  أف نرف السبحؾثيؽ تقخيباًا مؽ أفخاد العيشة يسيمؾف نحؾ السؾافقة عمي العبارة القائمة بأف صشاعة4-3خبلؿ بيانات ججوؿ

التي تعتسج عمي السذاركة الفعالة لمعامميؽ ، وىحا يؤكج أىسية  ىي السدتذفي في السشاسبة اإلدارية القخارات واتخاذ
. السذاركة الفعمية لجسيع العامميؽ في صشع وإتخاذ القخارات اإلدارية بالسدتذفي

ىل ىي مذاركة عمي بالسدتذفي،  االدارية القخارات إتخاذ في وكحلػ تؼ سؤاؿ السبحؾثيؽ أيزاًا نؾع مذاركتيؼ     * 
، أـ فقط تشحرخ عمي مدتؾي  (أي مدتؾي اإلدارة العميا ، واإلدارة الؾسظي ، واإلدارة الجنيا)جسيع مدتؾيات اإلدارات 

. 5-3وكانت إجاباتيؼ كسا ىؾ مؾضح في الججوؿ . اإلدارة العميا ، أـ عمي اإلدارات الؾسظي
 . نؾع مذاركة العامميؽ في إتخاذ القخارات : 5-3         ججوؿ 

 % 100الشدبةالعجد ىل يسكشػ القؾؿ بأف نؾع مذاركتػ في إتخاذ القخار 
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: السدتذفي ىي
 26.5 22. (العميا والؾسظي والجنيا)بجسيع السدتؾيات اإلدارية 

 71.1 59. فقط تشحرخعمي مدتؾي اإلدارة العميا
 2.4 2. فقط عمي مدتؾي اإلدارة الؾسظي

 100 83السجسؾع 
ـ 2018بيانات اإلستبياف، إعجاد الباحث : السرجر

بأف السذاركة إلتخاذ القخار بالسدذتفي تشحرخ فقط % 71.1 أف غالبية السبحؾثيؽ تقخيباًا ويسثمؾف 5-3يؾضح ججوؿ 
مؽ السبحؾثيؽ فقط يقؾلؾف بأف نؾع مذاركتيؼ في إتخاذ القخارات % 26.5عمي مدتؾي اإلدارات العميا بالسدتذفي، وأف 

. بأف السذاركة تتؼ عمي مدتؾي اإلدارة الجنيا% 2.4ىي  بجسيع السدتؾيات اإلدارية بالسدتذفي ، بيشسا يخي الحيؽ ندبتيؼ 
 مفخدة مؽ جسمة السفخدات يخوف بأف السذاركة 59 أف غالبية أفخاد العيشة ويسثمؾف 5-3تبلحع مؽ خبلؿ بيانات ججوؿ 

في صشع القخارات اإلدارية تشحرخ فقط عمي مدتؾي اإلدارة العميا، وىحا يؤكج عجـ إىتساـ إدارة السدتذفي بسذاركة 
.  العامميؽ في السدتؾيات الجنيا، والتذغيمية في إتخاذ القخارات اإلدارية، واليججوف أي إىتساـ في  ذلػ

يؤثخ عجـ مذاركة العامميؽ في إتخاذ القخارات )وحتي يتحقق ىجؼ ىحا السبحث وىؾ إختبار الفخض الحي يقؾؿ     * 
وىؾ عجـ السذاركة في إتخاذ القخارات ( متغيخ مدتقل)فقج تؼ تقديؼ الغاىخة األولي . (اإلدارية في تحقيق أىجاؼ السدتذفي

. وىي صعؾبة تحقيق أىجاؼ السدتذفي (متغيختابع)اإلدارية الي أوافق، الرأي، الأوافق، كسا تؼ تقديؼ الغاىخة الثانية 
.  6-3ويسكؽ دراسة الغاىختيؽ معاًا كسا ىؾ مؾضح في ججوؿ 

 
 

 .  العبلقة بيؽ عجـ السذاركة في إتخاذ القخارات اإلدارية، وبيؽ تحقيق أىجاؼ السدتذفي  : 6-3ججوؿ 

 
 

مجسؾع 
األعسجة 

 
 

بخأيػ إف أسباب صعؾبة تحقيق أىجاؼ السدتذفي تعؾد 
: الي

 
ىل تؾافق عمي أف عجـ مذاركة 

العامميؽ في صشع القخارات اإلدارية 
يؤدي الي صعؾبة تحقيق أىجاؼ 

السدتذفي ؟ 

عجـ متابعة أداء 
العامميؽ في تشفيح 

. القخاربالسدتذفي

عجـ السذاركة 
الفعالة لمعامميؽ 
في صشع وإتخاذ 

. القخارات

عجـ التحفيد 
السادي السشاسب 

. لمعامميؽ

72 
(86.7 )%

7 
(8.4 )%

23 
(27.7 )%

42 
(50.6 )%

السفخدات 
 (الشدبة)

أوافق   

6 
(7.2 )%

1 
(1.2 )%

3 
(3.6 )%

2 
(2.4 )%

السفخدات  ال رأي 
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 (الشدبة)
5 
(6.0 )%

1 
(1.2  )%

1 
(1.2 )%

3 
(3.6 )%

السفخدات 
 (الشدبة)

ال أوافق 

83 
(100 )%

9 
(10.8 )%

27 
(32.5 )%

47 
(56.6 )%

مجسؾع   
الرفؾؼ 

ـ 2018بيانات اإلستبياف، إعجاد الباحث : السرجر
 4=   درجة الحخية 0.719=   مدتؾي السعشؾية 2.092= قيسة مخبع كاي 

مؽ السبحؾثيؽ مؾافقؾف عمي أف عجـ مذاركة العامميؽ في صشع القخارات اإلدارية % 86.7، أف 6-3       يبيؽ الججوؿ 
يخوف بأف أسباب صعؾبة تحقيق أىجاؼ السدتذفي تخجع لعجـ % 50.6يؤدي الي صعؾبة تحقيق األىجاؼ ، مشيؼ 

مؽ السبحؾثيؽ بأف الدبب في ذلػ ىؾ عجـ مذاركتيؼ الفعمية في صشع % 27.7التحفيد السادي السشاسب ليؼ، بيشسا يخي 
.  مفخدة فقط مؽ السبحؾثيؽ بأف أسباب ذلػ تخجع الي عجـ متابعة أداءىؼ في تشفيح القخارت7ويخي . وإتخاذ القخار

 مفخدة مؽ السبحؾثيؽ لؼ يبجو رأييؼ في أف عجـ مذاركة العامميؽ 6أي % - 7.2 أيزاًا أف 6-3        كسا يبيؽ ججوؿ 
 مفخدة فقط يخوف بأف أسباب صعؾبة تحقيق أىجاؼ 2في صشع القخارات يؤدي إلي صعؾبة تحقيق األىجاؼ ، ولكؽ مشيؼ 

 مؽ السفخدات بأف الدبب في ذلػ ىؾ عجـ 3كسا يخي أيزاًا . السدتذفي تخجع لعجـ التحفيد السادي السشاسب ليؼ 
وتخي مفخدة واحجة فقط بأف الدبب في ذلػ يخجع الي عجـ متابعة أداءىؼ في . مذاركتيؼ الفعمية في صشع وإتخاذ القخار

 مفخدة فقط مؽ السبحؾثيؽ وىؼ الحيؽ اليؾافقؾف عمي أف عجـ 6أي %- 5 أف 6-3وكحلػ يبيؽ ججوؿ . تشفيح القخارت
 مفخدة فقط يخوف بأف أسباب صعؾبة تحقيق 2السذاركة في صشع القخارات يؤدي الي صعؾبة تحقيق األىجاؼ ، مشيؼ 

أىجاؼ السدتذفي تخجع لعجـ التحفيد السادي السشاسب ليؼ، كسا تخي مفخدة واحجة فقط مؽ السفخدات أف الدبب في ذلػ 
ىؾ عجـ مذاركتيؼ الفعمية في صشع وإتخاذ القخار، وتخي أيزاًا مفخدة واحجة فقط بأف أسباب ذلػ تخجع الي عجـ متابعة 

. أداءىؼ في تشفيح القخارت
العبلقة بيؽ عجـ السذاركة العامميؽ في صشع القخار، )        بعج ىحا الؾصف التحميمي لمبيانات الخاصة بالغاىختيؽ 

، ولمؾصؾؿ الي معخفة تمػ العبلقة فإف طخيقة مخبع كاي ومدتؾي السعشؾية تعظي بعض األسذ (وبيؽ تحقيق األىجاؼ
ليذ ىشاؾ عبلقة بيؽ عجـ مذاركة العامميؽ في )إلتخاذ القخار في ىحه الحالة ، ويتؼ اإلختبارعمي فخض العجـ الحي يقؾؿ 

 أو أكثخ ، يخفض فخض 0.05= فإذا كانت معشؾية إختبار اإلحرائية  . (صشع القخارات، وبيؽ تحقيق أىجاؼ السدتذفي
أي فخض البحث ىؾ الرحيح فكيسة مخبع كاي السحدؾبة ىي - ، ويكؾف الفخض البجيل  (الفخض الرفخي )العجـ 

 .  4=  ، وعشج درجة الحخية0.719، وعشج مدتؾي معشؾية  2.092
حيث تبلحع ) أو أكثخ 0.05 ، بكيسة إختبار اإلحرائية وىي 0.719       وبسقارنة قيسة مخبع كاي و مدتؾي معشؾية 

ألف قيسة مخبع كاي عشج مدتؾي معشؾي أكثخ مؽ )ففي ىحه الحالة يخفض صحة فخض العجـ  (0.05أنيا أكثخ مؽ 
، وبالتالي فإف العبلقة بيؽ عجـ مذاركة العامميؽ في صشع وإتخاذ القخارات، وبيؽ السدتؾي اإلداري الحي تتؼ فيو  (0.05
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يؤثخ عجـ مذاركة العامميؽ في إتخاذ القخارت، في )تمػ السذاركة، عبلقة جؾىخية، ومؽ ثؼ فإف فخض البحث الحي يقؾؿ 
صحيح، وتذيخ ىحه الشتيجة الي وجؾد تأثيخ جؾىخي بيؽ مذاركة العامميؽ في القخارات، وتحقيق  )تحقيق أىجاؼ السدتذفي

. وىحا يتفق مع الجراسات والشغخيات العمسية في ىحا الخرؾص. أىجاؼ السدتذفي
 

العبلقة بيؽ كفاءة وخبخة السذاركيؽ في القخارات اإلدارية، وبيؽ العؾامل السداعجة لمخخوج بقخارات ) :الفخضية الثانية
 .(فعالة

كفاءة وخبخة السذاركيؽ في القخارات اإلدارية ) إف اليجؼ األساس مؽ ىحا السبحث ىؾ إختبار فخض البحث القائل 
. 7-3، وكانت إجابات السبحؾثيؽ كسا ىؾ مؾضح في ججوؿ (الخخوج بقخارات فعالة عمي تداعج

 .كفاءة وخبخة السذاركيؽ في القخار تداعج عمي الخخوج بقخارات جيجة وفعالة : 7-3     ججوؿ 

بخأيػ ىل تؾافق بأف كفاءة وخبخة السذاركيؽ في القخارات اإلدارية  تداعج 
في الخخوج بالقخارات الفعالة؟ 

% 100الشدبة العجد 

 94.0 78   أوافق 
 3.6 3   الرأي    
 2.4 2   الأوافق 

0 
 100 83السجسؾع 
ـ 2018بيانات اإلستبياف، إعجاد الباحث:       السرجر
مؽ السبحؾثيؽ مؾافقؾف عمي أف كفاءة السذاركيؽ في القخارات اإلدارية وخبخاتيؼ العسمية % 94.0 أف 7-3  يؾضح ججوؿ

لؾحع عمي .  مؽ السبحؾثيؽ اليبجوف رأييؼ في ذلػ% 3.6تداعج عمي الخخوج بالقخارت الفعالة ، بيشسا الحيؽ ندبتيؼ 
 مفخدة مؾافقؾف عمي أف كفاءة 83 مفخدة مؽ جسمة 78 أف غالبية أفخاد العيشة تقخيباًا والبالغ عجدىؼ 7-3بيانات ججوؿ

كفاءة وخبخة )السذاركيؽ في القخارات اإلدارية وخبخاتيؼ العسمية تداعج في الخخوج بقخارت جيجة وفعالة، والفخض القائل أف 
ىشا قج تحقق ، وذلػ بؾجؾد ندبة كبيخة ججاًا مؾافقة عمي  (في الخخوج بقخارات فعالة السذاركيؽ في القخارات اإلدارية تداعج

أف الكفاءة والخبخة والسذاركة لرانعي القخارات بالسدتذفي تداعج كثيخاًا في الخخوج بقخارات جيجة وفعالة، و ىحا يؤكج 
أىسية مذاركة أصحاب الكفاءة والخبخة العسمية لسجراء اإلدارات بالسدتذفي، وعميو فإنو ولمخخوج بقخارات إدارية جيجة البج 

مؽ العسل عمي تظؾيخ أساليب السذاركة مؽ أصحاب الخبخات العسمية لسجراء األقداـ و اإلدارات في صشع القخارات، 
.  وكحلػ اإلىتساـ باألساليب العمسية وبالبحؾث والتجريب

 في العميا لبلدارةفعالة  مدتقبمية قخارات كسا تؼ سؤاؿ السبحؾثيؽ وأخح رأييؼ عؽ كيفية الؾصؾؿ الي إتخاذ   * 
.  8-3السدتذفي، فكانت إجاباتيؼ كسا ىؾ في الججوؿ

. كيفية الؾصؾؿ الي إتخاذ قخارات مدتقبمية جيجة : 8-3     ججوؿ
% 100الشدبة العجد بخأيػ ىل تخي بأنو لمؾصؾؿ إلتخاذ قخارات مدتقبمية جيجة 
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: وفعالة بالسدتذفي البج مؽ
 31.3 26. السعخفة باألساليب العمسية الحجيثة لستخحي القخار

 43.4 36. إشخاؾ الخبخات الدابقة والستخاكسة لمسجراء
إستخجاـ األسذ الحجيثة والستعارؼ عمييا في إدارة 

. السدتذفيات
21 25.3 

 100 83السجسؾع 
  2018بيانات اإلستبياف، إعجاد الباحث: السرجر

يخوف بأنو إلتخاذ القخارات السدتقبمية الجيجة والفعالة البج مؽ السعخفة % 31.3 أف ندبة  8-3  يؾضح ججوؿ
مؽ السبحؾثيؽ بأنو إلتخاذ قخارات مدتقبمية جيجة % 43.4بإستخجاـ األساليب العمسية الحجيثة لستخحي القخار، بيشسا يخي 

مشيؼ بأنو لمؾصؾؿ الي ذلػ البج % 25.3في السدتذفي البج مؽ إشخاؾ أصحاب الخبخات الستخاكسة لمسجراء ، وكحلػ يخي 
 اتخاذ كسا تؼ سؤاؿ السبحؾثيؽ عمي مجي مؾافقتيؼ بأنو بعج. * مؽ إستخجاـ  األسذ العمسية في إدارة وتذغيل السدتذفيات

. 9-3نجاحو ، وكانت إجاباتيؼ كسا ىؾ مؾضح في الججوؿ مجي عمي لمتعخؼ القخار تشفيح متابعة تتؼ القخار
 
 
 
 

.   السؾافقة عمي متابعة تشفيح القخار بالسدتذفي: 9-3     ججوؿ
ىل تؾافق بأنو بعج إتخاذ القخار تتؼ متابعتو لمتعخؼ عمي 

مجي نجاحو؟ 
% 100الشدبة العجد 

 55.4 46  أوافق 
 22.9 19  الرأي   

 21.7 18الأوافق 
 100 83السجسؾع 

ـ 2018بيانات اإلستبياف، إعجاد الباحث : السرجر
مؽ السبحؾثيؽ مؾافقيؽ عمي أنو بعج إتخاذ القخار تتؼ متابعتو لمتعخؼ عمي مجي % 55.4 أف 9-3        يؾضح ججوؿ
وتبلحع . فيؼ اليؾافقؾف عمي ذلػ% 21.7مشيسؼ بأي رأي في ذلػ ، أما الحيؽ ندبتيؼ  % 22.9نجاحو ، بيشسا اليبجي 

.    أف نرف السبحؾثيؽ تقخيباًا يقخوف بالسؾافقة عمي متابعتيؼ في تشفيح القخار الستخح3-9مؽ خبلؿ بيانات ججوؿ 
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تؾفيخ مداحة مؽ  مؽ البج السدتذفي جيجة في مدتقبمية قخارات الي          كسا تؼ سؤاؿ السبحؾثيؽ عمي إنو لمؾصؾؿ
حخية السذاركة والترخؼ ، أـ تؾفخ مجاؿ لئلعتساد عمي الخبخات اإلدارية الستخررة في اإلدارة، أـ تؾفيخ أساليب 

.  يؾضح ذلػ 10-3والججوؿ. عمسية حجيثة وفعالة 
. آلية الؾصؾؿ الي صشع قخارت جيجة بالسدتذفي : 10-3     ججوؿ

بخأيػ ىل بأنو لمؾصؾؿ الي قخارت مدتقبمية جيجة وفعالة في السدتذفي البج 
: مؽ 

الشدبة العجد 
100 %

تؾفيخ مداحة مؽ حخية الترخؼ لمسداىسة الفعالة في صشع القخارات 
. السدتقبمية

14 16.9 

وجؾد مجاؿ لئلعتساد عمي الخبخات اإلدارية الستخررة في إدارة 
. السدتذفيات

42 50.6 

تؾفيخ األساليب العمسية الحجيثة  لمسداعجة في الخخوج بقخارات مدتقبمية 
. سميسة

27 32.5 

 100 83السجسؾع 
ـ 2018بيانات اإلستبياف، إعجاد الباحث، :    السرجر

فقط مؽ السبحؾثيؽ يقخوف بزخورة تؾفيخ مداحة مؽ حخية الترخؼ لتحقيق % 16.9 أف 10-3يؾضح ججوؿ
مؽ السبحؾثيؽ بأنو البج مؽ تؾفخ الخبخات اإلدارية % 50.6األىجاؼ السدتقبمية الجيجة بالسدتذفي، بيشسا يخي 

. مؽ السبحؾثيؽ فيخوف بأنو البج مؽ تؾفيخ أساليب عمسية فعالة لحلػ% 32.5الستخررة في إدارة السدتذفيات ، أما 
 أف أكثخ مؽ نرف السبحؾثيؽ تقخيباًا يقؾلؾف بأنو لمؾصؾؿ الي تحقيق أىجاؼ مدتقبمية 10-3لؾحع عمي بيانات ججوؿ

جيجة لمسدتذفي البج مؽ اإلعتساد عمي الخبخات اإلدارية الستخررة في صشع وإتخاذ القخارات اإلدارية ، مسا يجؿ ذلػ 
وحتي يتحقق ىجؼ ىحا السبحث . * عمي أىسية تؾفخ الخبخات اإلدارية الستخررة في مجاؿ إدارة وتذغيل السدتذفيات

. (الخخوج بقخارات جيجة وفعالة عمي كفاءة وخبخة السذاركيؽ في القخارات اإلدارية تداعج)وىؾ إختبار الفخض الحي يقؾؿ 
وىؾ كفاءة وخبخة السذاركيؽ في إتخاذ القخارات اإلدارية الي أوافق، الرأي،  (متغيخ مدتقل)فقج تؼ تقديؼ الغاىخة األولي 

-3وىي آلية الؾصؾؿ الي قخارات جيجة وفعالة ، ججوؿ (متغيختابع)كسا تؼ تقديؼ الغاىخة الثانية . 11-3الأوافق، ججوؿ 
 .3-11ويسكؽ دراسة الغاىختيؽ معاًا كسا ىؾ مؾضح في ججوؿ . 11

العبلقة بيؽ كفاءة السذاركيؽ في القخارات اإلدارية، وبيؽ آلية الؾصؾؿ الي القخارات السدتقبمية الجيجة :11-3ججوؿ
. والفعالة

 
 

بخأيػ ىل تخي بأنو لمؾصؾؿ إلتخاذ قخارات مدتقبمية 
: جيجة وفعالة بالسدتذفي البج مؽ

 
ىل تؾافق بأف كفاءة وخبخة 
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السجسؾع 
 
 

تؾفيخ أساليب 
عمسية فعالة 

لمسداعجة في 
الخخوج بقخار 

. سميؼ

وجؾد مجاؿ 
لئلعتساد عمي 

الخبخات 
اإلدارية 

 .الستخررة

تؾفخ مداحة 
مؽ حخية 
الترخؼ 
لمسداىسة 
الفعالة في 
. صشع القخار

السذاركيؽ في القخارات اإلدارية 
تداعج عمي الؾصؾؿ الي القخارات 

؟ الجيجة والفعالة
 

113 
(94.2 )%

26 
(31.3 )%

39 
(47.0 )%

13 
(15.7 )%

السفخدات 
 (الشدبة)

أوافق   

4 
(3.3 )%

 2 
(2.4 )%

1 
(1.2 )%

السفخدات 
 (الشدبة)

ال رأي 

3 
(2.5 )%

1 
(1.2 )%

1 
(1.2 )%

السفخدات  
 (الشدبة)

ال أوافق 

83 
(100 )%

27 
(32.5 )%

42 
(50.6 )%

14 
(19.6 )%

السجسؾع   

 2018بيانات اإلستبياف، إعجاد الباحث،: السرجر
  4=   درجة حخية 0.707=   مدتؾي معشؾي 2.159 = 2كاي 

مؽ السبحؾثيؽ عمي أف كفاءة وخبخة السذاركيؽ في القخارات اإلدارية تداعج في % 94.0 يخي 11-3   مؽ خبلؿ الججوؿ
فقط يخوف بأنو لمؾصؾؿ لمقخار الجيج البج مؽ تؾفخ مداحة مؽ حخية الترخؼ % 15.7صشع قخارات جيجة ، مشيؼ 

مؽ السبحؾثيؽ يخوف بأنو البج مؽ وجؾد مجاؿ لئلعتساد عمي الخبخات % 47.0لمسداىسة في صشع القخارات ، بيشسا يخي 
مؽ السبحؾثيؽ يخوف بأنو البج مؽ مؽ تؾفخ أساليب عمسية فعالة % 31.3كسا أف . اإلدارية الستخررة والستظؾرة
. لمسداعجة بالخخوج بقخار سميؼ 

 فقط مؽ السبحؾثيؽ اليبجوف بأي رأي في أف كفاءة السذاركيؽ في 3، أف11-3       وكحلػ مؽ خبلؿ بيانات ججوؿ
القخارات اإلدارية وخبخاتيؼ تداعج في صشع القخارات الجيجة، مشيؼ مفخدة واحجة فقط تخوي بأنو لمؾصؾؿ الي قخارات 

مدتقبمية جيجة البج مؽ تؾفخ مداحة مؽ حخية الترخؼ، وكحلػ مفخدة واحجة فقط تخي بأنو البج مؽ وجؾد مجاؿ لئلعتساد 
 مفخدات، وىؼ الحيؽ لؼ يبجوا بأي 3مؽ السبحؾثيؽ ويسثمؾف % 3.6كسا أف . عمي الخبخات اإلدارية الستخررة والستظؾرة 

رأي في ذلػ، مشيؼ مفخدة واحجة فقط تخي بأنو البج مؽ تؾفيخ مداحة مؽ حخية الترخؼ لمؾصؾؿ الي القخارات الفعالة، 
ومؽ خبلؿ بيانات الججوؿ .    وكحلػ مفخدتاف فقط مشيؼ تخي بأنو البج مؽ وجؾد مجاؿ لئلعتساد عمي الخبخات اإلدارية

 مفخدة فقط اليؾافقؾف عمي أف كفاءة متخحي القخارات اإلدارية وخبخاتيؼ الدابقة 2مؽ السبحؾثيؽ ويسثمؾف % 2.4أعبله أيزاًا 
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تداعج في صشع القخار الجيج، مشيؼ مفخدة واحجة تخي بأنو لمؾصؾؿ الي قخار مدتقبمي جيج البج مؽ وجؾد مجاؿ لئلعتساد 
.  عمي الخبخات اإلدارية الستخررة والستظؾرة ، وأيزاًا مفخدة واحجة فقط تخي بأنو البج مؽ تؾفيخ األساليب العمسية لحلػ

العبلقة بيؽ كفاءة السذاركيؽ في القخارات اإلدارية، وبيؽ )        وبعج ىحا الؾصف التحميمي لمبيانات الخاصة بالغاىختيؽ 
ولمؾصؾؿ الي معخفة تمػ العبلقة فإف طخيقة مخبع كاي تعظي بعض .  (آلية الؾصؾؿ الي القخارات السدتقبمية الجيجة

بيؽ مذاركة أصحاب ليذ ىشاؾ عبلقة )األسذ إلتخاذ القخار في ىحه الحالة ، ويتؼ اإلختبار عمي فخض العجـ الحي يقؾؿ 
فإذا كانت قيسة . (الكفاءة والخبخة لستخحي القخارات اإلدارية، وبيؽ كيفية صشع القخارات السدتقبمية الجيجة في السدتذفي

ىؾ  (فخض البحث)أو أكثخ يخفض فخض العجـ ، ويكؾف الفخض البجيل % 5مخبع كاي السحدؾبة عشج مدتؾي معشؾية 
. 4=  ، وعشج درجة الحخية 0.707=  ، تحت مدتؾي معشؾية 2.159فكيسة مخبع كاي السحدؾبة ىي . الرحيح 

حيث ) أو أكثخ 0.05 بكيسة إختبار اإلحرائية وىي 0.707وبسقارنة قيسة مخبع كاي السحدؾبة وعشج مدتؾي معشؾي 
، ففي ىحه الحالة يخفض صحة فخض العجـ، ويقبل فخض البحث ، ومؽ ثؼ فإف العبلقة بيؽ (0.05تبلحع أنيا أكثخ مؽ 

مذاركة أصحاب الكفاءة والخبخة لستخحي القخارات اإلدارية، وبيؽ آلية الؾصؾؿ الي القخارات السدتقبمية الجيجة ، عبلقة 
الخخوج  عمي كفاءة وخبخة السذاركيؽ في إتخاذ القخارات اإلدارية تداعج)جؾىخية ، وبالتالي فخض البحث الحي يقؾؿ 

وتذيخ ىحه الشتيجة الي وجؾد تأثيخ جؾىخي بيؽ مذاركة أصحاب الكفاءة والخبخة في . صحيح  (بقخارات جيجة وفعالة
وىحا يتفق مع الجراسات، والشغخيات . القخارات اإلدارية في السدتذفي ، وبيؽ آلية الؾصؾؿ الي قخارات مدتقبمية جيجة 

.  العمسية في ىحا الخرؾص 
: الخبلصة

: الشتائج

 . يتزح مؽ خبلؿ الجراسة أف السدتذفي التتبشي مفيـؾ السذاركة لمعامميؽ في إتخاذىا لمقخارات- 1

 كسا ثبت أيزاًا أنو التؾجج سياسات واضحة لتفؾيض أصحاب الخبخة والكفاءة اإلدارية في صشاعة وإتخاذ -2

  .القخارات

كحلػ مؽ خبلؿ الجراسة إتزح أنو التعتسج السدتذفي عمي البحؾث العمسية برؾرة واضحة في إتخاذىا لقخاراتيا - 3

 .السدتقبمية

. مؽ خبلؿ تمػ الجراسة أيزاًا ثبت عجـ وجؾد اإلىتساـ بإدارة السدتذفيات كتخرص عيخ حجيث ندبياًا - 4
 :-التؾصيات 

: تؾصي الجراسة باآلتي

في  لجسيع العامميؽ الفعمية بالسذاركة إال ذلػ يتؼ لمسذكبلت، وال وحل لمقخارات إتخاذ باألساس ىؾ اإلداري  العسل- 1

  .صشع القخار
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  .  القخارات بتمػ السؤسداتذ بتفؾيض الربلحيات ألصحاب الخبخات والكفاءة في صشع وإتخااإلىتساـ   ضخورة-2 

 ضخورة تبشي السدتذفي لدياسة التذاور مع األفخاد اآلخخيؽ والعسل عمي مذاركتيؼ في صشع القخار، وذلػ -3

 .لتحديؽ جؾدة القخار ومؽ ثؼ تحقيق األىجاؼ الكمية لمسدتذفي 

  ضخورة العسل عمي نذخ التؾعية لئلدارات العميا بالسدتذفيات الدؾدانية عمي اإلىتساـ بسؾضؾع السذاركة -4

 . اإلدارية وذلػ لتحديؽ الخجمات السقجمة بيا وإتخاذ القخارات في صشع السختمفة األقداـ بيؽ الفعاؿ السدتسخة والتشديق

  ضخورة إشباع الخغبات السعشؾية لؤلفخاد العامميؽ بالسدتذفي حيث دائساًا ما يخغبؾف في تحقيق ذاتيؼ وال يتؼ   - 5

. ذلػ إال بسذاركتيؼ في إتخاذ القخارات لتحقيق الخضا الؾعيفي   
" :- مقتخحات ودراسات "–الخؤي السدتقبمية 

 يسكؽ التي الجروس ، إلستخبلص الستسيدة العالسية السدتذفيات مؽ عجد في اإلدارية التجارب عمي الؾقؾؼ- 1 
. السدتذفيات إدارة تفعيل في مشيا اإلستفادة

 ىحه وتؾزيع إلدارة بخامج ووضع البذخية الرحية األطخ مقجرات وبشاء لتشسية الجاعسة الدياسات ضخورة تظبيق- 2
 .ذلػ في الحجيثة أساليب السذاركة وإستخجاـ التقشيات بإستخجاـ األطخ

قائسة السرادر والسخاجع  
، 2008إثخاء لمشذخ والتؾزيع، :خزخ كاعؼ حسؾد ومؾسي سبلمة المؾزي، مبادغ إدارة األعساؿ،األردف-1 
. 165ص
 .32ـ،ص 1998مظبعة الفداري، : الخياض.1دمحم عبجالفتاح ياغي،إتخاذ القخارات التشغيسية،ط-2
. 123ـ، ص1992مظبعة الشيزة العخبية، : حسجي مرظفي السعاذ ، أساسيات اإلدارة ، القاىخة -3
، 1990دار الشيزة لمظباعة والشذخ: عمي الذخقاوي، إدارة األعساؿ والؾعائف والسسارسات اإلدارية، بيخوت-4

 .129ص 
ـ، 2000دار الحامج، : األردف.1كاسخ نرخ السشرؾر، نغخية القخارات اإلدارية، مفاليؼ وطخؽ كسية، ط-5
 .37-35ص
 .34دمحم عبجالفتاح ياغي، مخجع سابق، ص- 6
 .154ـ، ص1998دار مكتبة الحامج لمظباعة والتؾزيع، :عساف.1حديؽ حخيؼ وآخخوف،أساسيات اإلدارة، ط-7
ـ، ص 2002الجار الجامعية، ص: القاىخة.1مجيخ القخف الؾاحج والعذخوف، ط- ابخاليؼ الجيب، مجيخ السدتقبل-8
17 .
. 36دمحم عبالفتاح ياغي، مخجع سابق، ص -9
، (1993مظابع الفخزدؽ التجاريو، : الخياض ).2 نؾاؼ كشعاف، اتخاذ القخارات االداريو بيؽ الشغخية والتظبيق، ط1 .10
 .42ص
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