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 أثر بيئة العمل الداخلية يف حتقيق النجاح االسرتاتيجي:  

 حالة وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة 

 ماجد حممود ناجي 

 األقص طالب ماجستري جامعة 

 

 حسن الديراوي أيمن  

 األقصاملساعد يف جامعة األعامل التخطيط االسرتاتيجي وريادة أستاذ 

 

 حممد زيدان سال 

 الكلية اجلامعية يف قطاع غزة

 

 (م05/05/2021للنرش يف:  ل  ب  ، وق  م03/01/2021م للنرش يف: د  ق  )

 

 لخص البحث: م 

وزارة  هذه  هدفت   االسرتاتيجي يف  النجاح  الداخلية يف حتقيق  العمل  بيئة  أثر  التعرف عىل  إىل  الدراسة 

حيث تم تناول املتغري املستقل بيئة العمل الداخلية بأبعاده التالية: )أسلوب ؛  قطاع غزة  – الصحة الفلسطينية  

هذا   والرتقيات(،  واحلوافز  التنظيمية،  الثقافة  التنظيمي،  اهليكل  حتقيق  القيادة،  التابع  املتغري  دراسة  بجانب 

 . االسرتاتيجيالنجاح 

ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدم املنهج الوصفي التحلييل لتفسري ظاهرة الدراسة. وقد بلغت عينة  

( الكلية  عدد 250الدراسة  بلغت  يف حني  غزة،  قطاع  يف  الصحة  وزارة  يف  اإلداريني  املوظفني  من  مفردة   )

العينة املختارة%(    94.8أي ما نسبته )   ؛( استبانة237املسرتدة )  االستبانات . وقد تم استخدام نموذج من 

 اإلحصائي.  SPSSوحتليلها بواسطة برنامج  ،االستبانة كأداة جلمع البيانات األولية

النتائج الدراسة إىل جمموعة من  أثر دال إحصائي    ؛وقد توصلت  أنه يوجد  لكل ممن أسلوب    امن أمهها: 

  – لقيادة، اهليكل التنظيمي، والثقافة التنظيمية عىل حتقيق النجاح االسرتاتيجي يف وزارة الصحة الفلسطينية  ا

للحوافز والرتقيات عىل حتقيق النجاح االسرتاتيجي   اإحصائي     أنه ال يوجد أثر داّل قطاع غزة. يف حني أنه تبنّي 

 قطاع غزة. –يف وزارة الصحة الفلسطينية  

ومن أمهها: زيادة االهتامم   ، وقد تم تقديم جمموعة من التوصيات يف ضوء النتائج التي تم احلصول عليها

الداخلية العمل  مناس  ،ببيئة  بيئة  تصبح  لكي  املختلفة  جماالهتا  تطوير  عىل  واملهام والعمل  األنشطة  لتأدية  بة 

تعمل وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة عىل زيادة االهتامم ببيئة العمل  بأن  كذلك نويص  .  الوظيفية املحددة

 يف حتقيق النجاح االسرتاتيجي.  اأو سلب    االداخلية، باعتبارها أحد العنارص الرئيسية واألساسية التي تؤثر إجياب  

 . النجاح االسرتاتيجي، ة العمل الداخليةبيئ الكلامت املفتاحية:
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 مقدمة: 

عىل اختالف أنواعها ونشاطاهتا   ،تعيش املنظامت املعارصة

همة ختتلف يف أبعادها ومقوماهتا ممرحلة حضارية    ،وأهدافها

السابقة املراحل  املرحلة  إن  حيث  ؛  عن  هذه  يميز  ما  أهنا أبرز 

تعمل يف ظل نظام عاملي للسوق احلر وهيمنة شاملة لظاهريت  

املنافسة والعوملة، وهذا يتطلب من القائمني عىل هذه املنظامت 

مناسبة عمل  بيئة  الس    ،توفري  كافة  واملتطلبات  وتوفري  بل 

ي هذه املرحلة بنجاح، والوصول باملنظمة إىل  الرضورية لتخطّ 

فقد أدركت املنظامت عىل اختالف    حتقيق أهدافها بفعالية ومتيز،

تدفع   مالئمة  داخلية  عمل  بيئة  ظروف  توفري  أمهية  أنواعها 

األفراد إىل إبراز القدرات اإلبداعية لدهيم، فبيئة العمل الداخلية 

التي تتصف بوجود اإلمكانات املادية، واخلربة املتاحة ألعضاء  

بالتعق يتصف  ال  الذي  املرن  اإلداري  والنظام  أو  املنظمة،  يد 

اجلمود، واملناخ الذي تسوده الثقة بني األفراد، من شأهنا أن تؤثر 

التعبري عن األفكار   املنظمة عن طريق تشجيع  السلوك يف  عىل 

 (. 276: 2019)باحلاج،  اجلديدة وتطويرها

اهلدف األكرب واألكثر أمهية ألية    سرتاتيجيويعد النجاح اال 

إذ ل يعد  ؛  وعائدهامنظمة مهام كان نشاطها وحجمها وطبيعتها  

الرتكيز عىل كفاءة وفعالية املنظمة وحده له جدوى للحكم عىل 

بل إن النظرة احلديثة تشمل الرتكيز عىل النجاح   ،نجاح املنظمة

واستمرار   سرتاتيجي،اال بقاء  أسباب  أهم  من  يعد  والذي 

إليها   وصلت  التي  النجاح  درجة  إىل  باإلضافة  هذا  املنظامت. 

  ، رهتا عىل التكيف يف بيئتها احلالية واملستقبليةتلك املنظامت وقد

دور   يستلزم  ما  رؤية  ذا    فاعال    ا قيادي    اوهذا  وذا  ريادية  عقلية 

للكشف عن الفرص املستقبلية وكيفية استغالهلا يف    اسرتاتيجية

ويف إطار أوسع.   ،عىل املنظامت املنافسةالتفوق  األسواق لغرض  

 (. 6: 2017)الكبييس وحسن، 

السابق السياق  باملستوى  ؛  وضمن  االرتقاء  أضحى  فقد 

هدف   باملواطنني  لصياغة    اعام    االصحي  سعيها  أي  الدولة،  يف 

التنموية   نقل   واالقتصادية  االجتامعيةخططها  يف  للمسامهة 

مكان  جمرد  كوهنا  يف  املتمثل  القديم  إطارها  من  املستشفيات 

م هبا  قدّ كيفية التي ت  يف ال  اس فيه الطبيب مهنته ليأخذ إطار  امر  ي  

 اخلدمة الصحية لطالبيها سواء من املرىض أو غري املرىض، فضال  

عن ختطيط وتنفيذ برامج التطوير والبحث. وملا كانت األموال  

ن  ألق يف هذا املجال كبرية، لذا أصبحت هناك رضورة  ف  نْالتي ت  

يتناسب مع هذه    مة ذات مستوى عال  تكون اخلدمة الطبية املقد  

لة  نفقات، وهو أمر يأيت من خالل تأمني كفاءات إدارية مؤه  ال

املتاحةاجيد    تأهيال   اإلمكانات  من  القصوى  اإلفادة  لضامن  ؛ ، 

أداء املؤسسة وأنشطتها قد تتأثر وتتشكل نتيجة للقوى إن  حيث  

ما   ملعرفة  تشخيصها  عىل  والعمل  االستجابة  ودقة  املحيطة 

إليها  يواجهها تنتمي  التي  الصناعة  يف  وهتديدات  فرص    ،من 

العمالء   مع  التعامل  عند  النجاح  حمددات  عىل  والتعرف 

 (. 272: 2014واملوردين واملنافسني )عيل وجميد،  

 اإلطار املنهجي للبحث   : أوال  

 مشكلة البحث: 

غزة،  قطاع  يف  الفلسطينية  الصحة  وزارة  أمهية  إىل  بالنظر 

ا واملهم  البارز  بهوالدور  تقوم  فرتات    ،لذي  خالل  وخاصة 

التي تعرض هلا قطاع غزة وما   زال، ومن يالتصعيد واحلروب 

خالل االطالع عىل واقع العمل يف املستشفيات الفلسطينية يف  

ي    ؛قطاع غزة   ؛ ن تقدمها وتطورهاف م  ع  ْض فإهنا متر بواقع سيئ 

بتاريخ   مقابالت  أربع  بإجراء  الباحث  قام  - 5لذلك 

مع أربعة من املسؤولني    االساعة العارشة صباح    م7/5/2020

غزة بقطاع  الفلسطينية  الصحة  وزارة  أهم    ؛يف  عىل  للتعرف 

تتعلق   التي  الداخليةباملشكالت  العمل  حت     ،بيئة  من   دّ والتي 

 ما ييل:. وكان من أهم املشاكل االسرتاتيجيحتقيق النجاح 

بني   • الواقع  واالنقسام  التوافقي  السيايس  األفق  غياب 

الوطن العاملني،   ،شطري  رضا  عىل  السلبي  وتأثريه 

الوظيفي يف  باالستقرار واألمان  الشعور  وبالتايل عدم 

 الوزارة.

بعض حاالت التظلم من بعض املواطنني نتيجة لعدم  •

اجلمهور   معامالت  إهناء  يف  الوزارة  أهداف  تنفيذ 

حاالت   بعض  وكذلك  املمكنة،  الشكاوى بالرسعة 

االهتامم  لغياب  نتيجة  العاملني  بعض  من  والتظلم 

 والتي منها:  ،ببعض جوانب بيئة العمل الداخلية 

املعد   - الربامج  يف  القصور  بعض  لتنفيذ  ة  وجود 

 الوزارة. اسرتاتيجيات

من   - حتويه  بام  بحاجة  مبان   املستشفيات  وجتهيزات 

ط أحد  حيث يعترب العمل املخط  ؛ للتخطيط والتطوير

 أهم سامت اخلدمات الصحية اجليدة. 
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نقص يف املعدات والتجهيزات الطبية واملادية، وجود   -

والقيام   املستشفيات  إدارة  يف  الستخدامها  الالزمة 

 ىل أكمل وجه.باملهام ع

بعض   عن  الصادرة  والنتائج  املؤرشات  بعض  ولعل 

(، ودراسة ورش  2020الدراسات السابقة مثل دراسة السيد )

( )2018آغا  احللو  ودراسة  تعزّ 2018(،  مشكلة  (،  من  ز 

الدراسات  إجرائها؛  الدراسة ورضورة   أشارت هذه  إىل حيث 

اخلطة  تطبيق  بنجاح  املتعلقة  اجلوانب  بعض  يف    وجود ضعف 

الفلسطينية،    االسرتاتيجية  الصحة  لوزارة  أوصت واملشرتكة 

الداخلية ودورها يف حتقيق   التنظيمية  العوامل  دراسة  برضورة 

وجود بعض املشكالت التي يمكن من  و،  االسرتاتيجيالنجاح  

الصحة لوزارة  النجاح  لتحقيق  العوامل  بعض  دراسة   ، خالل 

الداخلية العوامل  بعض  برضور.  وبينها  أوصت  نجاح كام  ة 

بتنفيذ    ال  االسرتاتيجيةاإلدارة   من االسرتاتيجيةسيام  وذلك   ،

الوزارات  يف  واإلدارية  التنظيمية  العوامل  بعض  خالل 

سيام وزارة الصحة الفلسطينية. لذلك فإن مشكلة    الفلسطينية ال 

حتقيق   يف  الداخلية  العمل  بيئة  أثر  معرفة  يف  تتمثل  الدراسة 

 قطاع غزة.   – يف وزارة الصحة الفلسطينية    االسرتاتيجيالنجاح  

 أسئلة الدراسة: 

الصحة  • وزارة  يف  الداخلية  العمل  بيئة  واقع  هو  ما 

 ؟الفلسطينية بقطاع غزة

مدى   • الصحة ما  وزارة  يف  االسرتاتيجي  النجاح 

 ؟الفلسطينية بقطاع غزة

ما العالقة بني املتغريات املستقلة والتابعة فيام يتعلق بأثر  •

بيئة العمل الداخلية يف حتقيق النجاح االسرتاتيجي يف 

 ؟قطاع غزة - وزارة الصحة الفلسطينية 

 أهداف الدراسة: 

الداخلية يف وزارة الصحة  التعرف عىل واقع بيئة العمل   •

 الفلسطينية بقطاع غزة.

النجاح   • مدى  عن    .االسرتاتيجيمعرفة  نتحدث  وهنا 

ب  الكفاءة والفاعلية   يف  األمد  عد اسرتاتيجي طويل  من 

 وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة. 

اختبار العالقة بني املتغريات املستقلة والتابعة فيام يتعلق   •

 االسرتاتيجيبأثر بيئة العمل الداخلية يف حتقيق النجاح  

 قطاع غزة. - يف وزارة الصحة الفلسطينية 

الكشف عن وجود فروق ملتوسط استجابات املبحوثني   •

النجاح  حتقيق  يف  الداخلية  العمل  بيئة  أثر  حول 

الفلسطينية بقطاع غزة يف وزا  االسرتاتيجي رة الصحة 

اجلنس، عز  ت   )نوع  الديمغرافية  املتغريات  لبعض  ى 

 العمر، املؤهل العلمي، وعدد سنوات اخلربة(.

املعنية   • لألطراف  وتوصيات  مقرتحات  تقديم جمموعة 

وللباحثني   الفلسطينية،  الصحة  ، اآلخرينكوزارة 

بيئة العمل بوالتي من شأهنا أن تعمل عىل زيادة االهتامم  

 .االسرتاتيجيالداخلية هبدف حتقيق النجاح 

 أمهية الدراسة: 

 األمهية العلمية وتتمثل يف:  - أ 

حتاول هذه الدراسة تسليط الضوء عىل رضورة اهتامم وزارة  

 ، الصحة الفلسطينية بقطاع غزة بمتغريات بيئة العمل الداخلية

. كام االسرتاتيجيواالستفادة من هذه األبعاد يف حتقيق النجاح  

يف   النسبية  الندرة  يف  الدراسة  هلذه  العلمية  األمهية  تكمن 

وأثرها يف    ،الدراسات السابقة املوجهة نحو بيئة العمل الداخلية

حيث تعترب  ؛  يف الوزارات احلكومية  االسرتاتيجيحتقيق النجاح  

الدراسات   الدراسة من  الباحث–القليلة  هذه    –عىل حد علم 

النجاح   حتقيق  يف  الداخلية  العمل  بيئة  أثر  تبحث  التي 

كام   االسرتاتيجي غزة.  بقطاع  الفلسطينية  الصحة  وزارة  يف 

تكمن األمهية العلمية هلذه الدراسة بحاجة املؤسسات احلكومية 

الداخلية   العمل  بيئة  جمال  يف  واملعرفية  املهنية  اخلربة  لتطوير 

التي االسرتاتيجي  والنجاح املؤسسة  حيوية  إىل  باإلضافة   .

الدراسةطبّ  عليها  الفلسطينية  ؛  قت  الصحة  وزارة  تقدم  حيث 

 .أهم اخلدمات التي حيتاجها املواطن الفلسطيني

 للدراسة:   العملية األمهية   - ب 

ص   أنظار  لفت  يف  الدراسة  هلذه  العملية  األمهية  اع  نّتكمن 

أمهية تطبيق  إىل    املؤسسات احلكوميةالقرار يف اإلدارة العليا يف  

ملا هلا من أثر يف االرتقاء بقدرات هذه   ؛أبعاد بيئة العمل الداخلية

املؤسسات وأداء مهامها املطلوبة بالشكل األمثل. ومن خالل  

تبنّ غزة  بقطاع  احلكومية  املؤسسات  تستطيع  الدراسة  ي  هذه 

 السرتاتيجيا أبعاد بيئة العمل الداخلية، بام ينعكس عىل النجاح  

من خالل نتائج الدراسة    الدهيا وعىل جودة اخلدمة املقدمة. أيض  
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التعر   احلكومية  املؤسسات  تستطيع  قد  جوانب  امليدانية  إىل  ف 

الداخلية العمل  بيئة  تطبيقها ألبعاد  وتأثريها عىل    ،القصور يف 

. كذلك تساهم يف معرفة العوامل االسرتاتيجيحتقيق النجاح  

والذي من شأنه أن يؤثر عىل    ،يئة العمل الداخليةالتي تؤثر عىل ب

النجاح   إجياب    االسرتاتيجيحتقيق  اخلدمات  مما سينعكس  ا عىل 

 املقدمة للمجتمع.

الدراسة:   معتمد  رْ ج  فرضيات  الباحث  بواسطة  عىل    ا د 

)املدين، )كعيد،2019دراسة  )محادي،2019(،   ،)2018  ،)

 (.2016(، و)هنداوي،2018)إدريس، 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية  :  األوىل الفرضية الرئيسة   -1

( ملتغريات بيئة العمل الداخلية  α≤0.05عند مستوى )

الثقافة   التنظيمي،  اهليكل  القيادة،  )أسلوب 

احلوافز   النجاح التنظيمية،  حتقيق  يف  والرتقيات( 

الفلسطينية    سرتاتيجياال الصحة  وزارة  قطاع    – يف 

 غزة. 

الثانية:   -2 الرئيسة  داللة  الفرضية  ذات  فروق  توجد 

( ملتوسط استجابات α≤0.05ة عند مستوى )إحصائي

حتقيق   يف  الداخلية  العمل  بيئة  أثر  حول  املبحوثني 

اال الفلسطينية   سرتاتيجيالنجاح  الصحة  وزارة  يف 

ت   غزة  )نوع  عز  بقطاع  الديموغرافية  للمتغريات  ى 

اخلدمة،  سنوات  العلمي،  املؤهل  العمر،  اجلنس، 

 واملسمى الوظيفي(.

 نموذج الدراسة: 

( رقم  الشكل  بني  1يعرض  املقرتح  الدراسة  نموذج   )

إذ يمثل اجلانب األيمن من النموذج املتغري  ؛  متغرياته الرئيسية 

 ، بمتغريات بيئة العمل الداخلية يف وزارة الصحةممثال   املستقل  

التنظيمية،  وهي:   الثقافة  التنظيمي،  اهليكل  القيادة،  )أسلوب 

ويمثل اجلانب األيرس من النموذج املتغري    احلوافز والرتقيات(،

االممثال   التابع   النجاح  حتقيق  اجلزء  جيسرتاتييف  يمثل  بينام   ،

 السفيل بعض املتغريات الديمغرافية لعينة الدراسة.

 

 

 (: نموذج الدراسة 1شكل رقم ) 

 (. 2016 (، و)هنداوي،2018(، )إدريس، 2018 (، )محادي،2019 (، )كعيد،2019 عىل دراسة )املدين، اجرد بواسطة الباحث معتمد    املصدر:

 الدراسات السابقة:   : ا ثاني  

هدفت للتعرف عىل واقع ممارسة  (  2020،  عثامن ) دراسة  

األقص جامعة  يف  اخلادمة  مستوى    ،القيادة  بيان  إىل  باإلضافة 

رئييس   بشكل  هدفت  كام  اجلامعة،  يف  االسرتاتيجي  النجاح 

النجاح  حتقيق  يف  اخلادمة  القيادة  ممارسة  أثر  عن  للكشف 

بقطاع غزة. ومن أجل حتقيق   االسرتاتيجي يف جامعة األقص 

 املتغري املستقل 

 بيئة العمل الداخلية: 

 

 

 

 

 

 

 أسلوب القيادة

 اهليكل التنظيمي

 املتغري التابع

االسرتاتيجيحتقيق النجاح   

 )الكفاءة والفاعلية(

 املتغريات املتعلقة بالوزارة

املسمى الوظيفي()نــوع اجلنــس، العمــر، املــؤهل العلمــي، ســـــنــوات اخلـدمة،   

( 

 الثقافة التنظيمية

 احلوافز والرتقيات
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الوصفي  املنهج  باستخدام  الباحثة  قامت  الدراسة  أهداف 

؛ ت األوليةالتحلييل، وتم استخدام االستبانة كأداة جلمع البيانا 

( توزيع  تم  اجلامعة300حيث  موظفي  عىل  استبانة  وتم   ،( 

( البالغ  288اسرتداد  للعينة  األدنى  احلد  فوق  وهو  استبانة،   )

( بنسبة  286حجمها  االستجابة  فكانت  أهم 96(،  ومن   .%

النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن القيادة اخلادمة متارس  

متوسطة نسب  ، بدرجة  بوزن  جاءت  )وقد  أن و%(،  63.96ي 

مستوى النجاح االسرتاتيجي من وجهة نظر عينة الدراسة قد 

%(. وجود عالقة    66.03جاء بدرجة متوسطة وبوزن نسبي )

ومستوى   اخلادمة  القيادة  ممارسة  بني  موجبة  طردية  ارتباطية 

إذ بلغت قيمة معامل    األقص؛النجاح االسرتاتيجي يف جامعة  

أبع0.623االرتباط   أن  تبني  يف .  املؤثرة  اخلادمة  القيادة  اد 

النجاح االسرتاتيجي بعد االهتامم باملجتمع، املهارات الفكرية،  

األبعاد:   من  تأثري كل  تبني ضعف  بينام  باملرؤوسني،  واالهتامم 

مساعدة  العاطفية،  املعاجلة  التمكني،  بأخالق،  الترصف 

 املرؤوسني عىل التطور والنجاح.

اجتاهات هدفت    (2019،  رميلة )دراسة   عىل  التعرف  إىل 

الداخلية العمل  بيئة  دور  القرارات،   :العاملني حول  )مركزية 

القيادة  التدريب،  االتصاالت،  السائدة،  التنظيمية  الثقافة 

احلوافز   نظام  يف  واملكافآتاإلدارية،  اإلداري  اإلبداع  عىل   )

مديرية اإلدارة املحلية بوالية غرداية، ولتحقيق أهداف الدراسة 

البيانات األولية    42ميم استبيان مكون من  تم تص فقرة جلمع 

من   املكونة  الدراسة  عينة  توصلت    82من  وقد  مشاهدة. 

داللة معنوية  ذي  الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها: وجود تأثري  

عىل   اإلدارية  والقيادة  التنظيمية  والثقافة  القرارات  ملركزية 

 اإلبداع اإلداري.

ت إىل التعرف عىل مستوى بيئة  هدف   (2019  ، املدين دراسة ) 

املوظفني اإلداريني يف   لدى  باإلبداع اإلداري  العمل وعالقتها 

الدراسة   هدف  ولتحقيق  الشاملية،  احلدود  استخدم  جامعة 

عىل االستبانة كأداة للدراسة، واعتمد  الباحث املنهج الوصفي،  

(  40وتضمن )  ،بيئة العملحمور  مها    ؛والتي تكونت من حمورين

تق التنظيمي  5يس  فقرة  )اهليكل   ،التقنية  ،التدريب  ،أبعاد 

اإل  ،احلوافز وحمور  العمل(،  وتضمن    ،اإلداري  بداعوظروف 

( فقرة. وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها: جاءت  12)

أبعاد بيئة العمل الداخلية )اهليكل التنظيمي والتقنية والتدريب 

ب   )ظروف العمل( عد  واحلوافز( بمستوى )متوسط(، بينام جاء 

ارتباطية   عالقة  وجود  الدراسة  بينت  كام  )عايل(،  بمستوى 

موجبة بني مستوى بيئة العمل يف مجيع األبعاد ومستوى اإلبداع 

 اإلداري لدى املوظفني االداريني بجامعة احلدود الشاملية.

هدفت إىل حتليل عوامل (  Al Rawashdeh, 2019دراسة )

الداخلية اجلامعات    ، البيئة  يف  املؤسيس  التميز  عىل  وأثرها 

ولتحقيق   العامل.  نظر  وجهة  من  األردن  جنوب  يف  احلكومية 

الدراسة.   متغريات  لتغطية  استبانة  تطوير  تم  الدراسة  أهداف 

( جامعات حكومية  4ن من )أجريت الدراسة عىل جمتمع مكوّ 

الطفيلة   جامعة  مؤتة،  جامعة  اجلنوبية:  املحافظات  يف  موزعة 

األردنية  التق اجلامعة  طالل،  بن  احلسني  جامعة  فرع    -نية، 

اإلدارية   املستويات  يف  اإلداريني  العاملني  عدد  بلغ  العقبة. 

ا شامال   (. أجرى الباحث  301الوسطى ) ملجتمع الدراسة مسح 

من خالل استخدام األساليب اإلحصائية الوصفية التحليلية،  

االجتام للعلوم  اإلحصائية  احلزمة  استخدام  )تم  (.  SPSSعية 

العام  املتوسط احلسايب  نتائج أمهها:  الدراسة إىل عدة  توصلت 

للمبحوثني. تصورات أبعاد عوامل البيئة الداخلية يف اجلامعات  

ا  احلكومية يف جنوب األردن وصلت إىل تصنيف متوسط، أيض  

بلغ املتوسط احلسايب العام لتصورات املبحوثني عن أبعاد التميز  

اجلا يف  درجة  التنظيمي  األردن  جنوب  يف  احلكومية  معات 

توجد عالقة   داللة  إجيابية  متوسطة،  املتغري  إحصائيذات  بني  ة 

واملتغري   املختلفة  وأبعادها  الداخلية(  البيئة  )عوامل  املستقل 

 التابع )التميز التنظيمي(.

الكشف عن  إىل  هدفت    (2019،  اللنفي واخلشامن ) دراسة  

األداء   عمل  نظم  تطبيق  النجاح   ،العايلأثر  حتقيق  يف  وأثرها 

األردنية،   اخلاصة  اجلامعات  يف  ميدانية  دراسة  االسرتاتيجي 

التحلييل واالستبانة   الوصفي  املنهج  جلمع  أداة  واعتمدت عىل 

الدراسة استنتاجاتإىل    البيانات. توصلت  أمهها: هناك    ؛عدة 

ومستوى مرتفع من   ،مستوى مرتفع من تطبيق نظم األداء العايل

جاح االسرتاتيجي يف اجلامعات اخلاصة األردنية من وجهة  الن

نظم   لتطبيق  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  فيها.  العاملني  نظر 

والتدريب الشامل الكفء  العايل بأبعادها: االختيار  األداء  عمل  

العاملني   ومتكني  الذاتية  الرقابة  وتطوير  العادلة  والتعويضات 
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اال النجاح  عىل  العمل،  فرق  متمثال  وتشكيل  يف    سرتاتيجي 

لالسرتاتيجية،   الفعال  التنفيذ  واضحة،  اسرتاتيجية  )وجود 

التنظيمية،   البيئة  يف  للبقاء  املنافسة  عىل  التكيف والقدرة 

 .واالستجابة للتغريات البيئية( يف اجلامعات اخلاصة األردنية

طبيعة  إىل  هدفت    (2019،  ومحد العاين  ) دراسة   حتليل 

بني   واألثر  والنجاح  العالقة  بأبعادها،  األخالقية  القيادة 

تبنّ العراق،  يف  األهلية  الكليات  من  عدد  يف  ى االسرتاتيجي 

مع  التعامل  يف  التحلييل  الوصفي  املنهج  استخدام  البحث 

االستبانة   استخدام  تم  ملتغرياته،  وامليدانية  النظرية  املعطيات 

إذ   ؛بوصفها األداة الرئيسة جلمع بيانات اجلانب العميل للبحث

( استامرة عىل عينة من األفراد العاملني  300تم توزيع أكثر من )

( بشكل صالح  300، واسرتد منها )األهليةيف عدد من الكليات  

الدراسة توصلت  أبرزها: إىل    للتحليل.  من  كان  نتائج  عدة 

بأبعادها  األخالقية  القيادة  بني  وتأثري  ارتباط  عالقتي  وجود 

 . الكليات املبحوثة الستة والنجاح االسرتاتيجي يف

علــى   (2018،  محادي ) دراسة   التعـرف  إلـى  هـدفت 

اجلامعات   يف  اإلداري  باألداء  الداخليــة  العمل  بيئـة  عالقة 

جلمع األهليةاليمنية   كأداة  االستبانة  الباحث  استخدم  ولقد   ،

(  213البيانات األولية من عينة عشوائية بسيطة، بلغ حجمها )

البالغ عددهم ) الدراسة  املوظفني  479مفردة من جمتمع  ( من 

اليمنية   اجلامعات  يف  واعتمدت  األهلية  اإلداريني  املختارة، 

عىل   التكّل  الدراسة  الثقافة  التنظيمي،  )اهليكل  نظيمية،  من 

بيئة   لقياس  كمجاالت  املتاحة(،  املوارد  املتاحة،  التكنولوجيا 

الدراسة وتوصلت  الداخلية.  من  إىل    العمل  كان  نتائج  عدة 

العمل   بيئة  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  أمهها: 

 .األهلية الداخلية واألداء اإلداري يف اجلامعات اليمنية 

التعرف عىل حصول إىل  هدفت    (Carvalho, 2016دراسة )

بيئة مضطربة الرشكات يف  بعض    ، إجابات لرشح سبب عمل 

أداء جيد   إىل   ا، وحتقق  ينجح، كام سعت  البعض اآلخر ال  بينام 

ل الرشكات ب  ن ق  فهم أي السائقني تم اختيارهم واستخدامهم م  

الدراسة  واستخدمت  الشديدة.  األزمات  عىل  تغلبت  التي 

و التحلييل،  الوصفي  )املنهج  من  الدراسة  عينة  (  108تكونت 

االستبانة أداة جلمع البيانات. ولقد  واستخدمت  رشكة برازيلية،  

دعم اإلدارة العليا    توصلت الدراسة إىل أهم النتائج التالية: ي عدّ 

عامال  حاسام  يف اختيار التقنيات اجلديدة واالستثامر يف االبتكار  

دعم ي سهل  األداء.  عىل  ستؤثر  التي  العليا    والتنويع  اإلدارة 

التي ستؤثر   املوارد احليوية  العالقات وحتسني  االتصال بشبكة 

بالتحديث   ا  مبارش  ارتباط ا  بالتعلم  االلتزام  يرتبط  األداء.  عىل 

 التكنولوجي والقدرة عىل االبتكار والتنويع.

ف عىل عر  ت  الهدفت إىل    (Eisenberg, et al, 2015دراسة )

حتقيق   يف  للمسامهة  االجتامعية  الشبكات  من  االستفادة  كيفية 

حيث ضاعفت البيئات التنظيمية التي ال  ؛  االسرتاتيجيالنجاح  

املنظامت يف  التنبؤ هبا والتنافسية بشكل متزايد عىل قادة  يمكن 

فلوريدا،  بمدينة  التغيري  إدارة  لتحسني  الصناعات  مجيع 

املتحدة األمريكيةب الدراسة إىل عدة  الواليات  . ولقد توصلت 

تطوّ  لقد  أمهها:  كطريقة  نتائج  االجتامعية  الشبكات  حتليل  ر 

الرسمية( عىل مدى العقود  لتحليل شبكات االتصاالت )غري 

متكّ  عملية  أداة  إىل  الغالب  يف  أكاديمي  حقل  من  ن  املاضية 

هيكل   صحة  وتقييم  مستمر  تقييم  إجراء  من  املنظامت 

الرسمي غري  وتطوير  االتصاالت  املعلومات،  تدفق  وحتسني   ،

اسرتاتيجيات تغيري أكثر فعالية. وتقوم املنظامت التي تستثمر يف  

توفّ  ألهنا  بذلك؛  االجتامعية  الشبكات  لتوجيه  حتليل  وسيلة  ر 

 املديرين اجليدين نحو اختاذ قرارات أفضل. 

 الفجوة العلمية )البحثية(: 

تناوهلا ملتغري  متيزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف  

اال النجاح  وأثرها يف حتقيق  الداخلية  العمل  يف    سرتاتيجيبيئة 

وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، وعىل حد علم الباحث ال  

دراسات تناولت موضوع بيئة العمل الداخلية وأثرها يف توجد  

اال النجاح  الصحة   سرتاتيجيحتقيق  وزارة  عىل  كدراسة 

 الفلسطينية بقطاع غزة.

تناوهلا   يف  السابقة  الدراسات  عن  الدراسة  هذه  تتميز  كام 

حيث تناولت هذه الدراسة ؛  ألهم جماالت بيئة العمل الداخلية

القيادة،  التنظيمية، أسلوب  الثقافة  التنظيمي،  جماالت )اهليكل 

والرتقيات(،  و من كمجاالت    امع  جمتمعة   احلوافز  التعرف  يتم 

الصحة   وزارة  يف  الداخلية  العمل  بيئة  واقع  عىل  خالهلا 

ي   ما  وهذا  غزة،  بقطاع  عن  ميّ الفلسطينية  الدراسة  هذه  ز 

السابقة السابقة    ؛الدراسات  الدراسات  تناولت  ا  حيث  عنرص 

يف حني ناقشت الدراسة احلالية   ؛من عنارص بيئة العمل الداخلية

 العنارص جمتمعة. 
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ي  اأيض   أن  مما  السابقة  الدراسات  عن  احلالية  الدراسة  ميز 

عينة الدراسة ركزت عىل املوظفني اإلداريني يف وزارة الصحة 

ن أسايس من القوى البرشية وهم مكوّ   ،الفلسطينية بقطاع غزة

ويقع عىل عاتقهم تقديم اخلدمات للفئات األخرى   ،يف الوزارة

أال وهو   ؛م يف الوزارة، تم تطبيق الدراسة عىل قطاع حيوي ومه

داخل   للجميع  أساسية  خدمة  من  تقدمه  ملا  الصحة،  قطاع 

أنه تم  إىل    وبالتحديد قطاع غزة. باإلضافة   ،املجتمع الفلسطيني

 . 2020تطبيق الدراسة خالل السنة احلالية  

الباحث من الدراسات السابقة يف إعداد اإلطار  استفاد  وقد  

الدراسة )االستبانة( وحتديد اإلجراءات   ،النظري وإعداد أداة 

 املنهجية للدراسة احلالية.

 اإلطار النظري للبحث:   : ا ثالث  

 بيئة العمل الداخلية 

وأخرى   ،اب والباحثون إىل مفاهيم عامة للبيئةتّ قد أشار الك  

حتديد   أ    ،وتفصيال    اأكثر  يف  وضعها  متعددة، ط  وتم  فكرية  ر 

من  والسبب   والدراسة  االجتاهات  يف  والتباين  واالختالف 

جهة، وكذلك املجال والوقت من جهة أخرى، زيادة عىل تأثري  

التي ينطلق منها كل باحث، وعليه فإن مكانة  الفكرية  اخللفية 

املداخل  خالل  من  تتبلور  وأمهيتها  اإلداري  الفكر  يف  البيئة 

التي   ؛البيئيواملدخل    ،واملدخل الوقفي  ،الثالثة: مدخل النظم

من خالهلا يتم تفسري العالقة بني املنظمة وبيئتها )املعرش وعيل، 

2004 :88) . 

السيكولوجية   اجلوانب  العمل  بيئة  تشمل    واالجتامعيةكام 

إىل   وقد يؤدي ذلك مثال    ،ااو إجياب    االتي تؤثر يف أداء العمل سلب  

وقد   للعمل،  العاملني  ترك  أو  عدد  اقرتح  بقاء  من   ااملفكرون 

العمل لبيئة  الب    ؛األبعاد  يشمل منها  الذي  املادي  الفيزيقي  عد 

وما يتعلق هبا من سالمة وأمن وضجيج وهتوية   ،املباين واملرافق

ويشمل األجور    ،االقتصاديودرجات حرارية ومنافع، والبعد  

وامللل  اإلرهاق  مثل  العقلية  النفسية  واألبعاد  املهام  وهيكل 

ي    ،والتعب ما  بعر  وكذلك  مثل  ف  للمنظمة  األوسع  املالمح 

)الرشمان   مرتابطة  متداخلة  أبعاد  وهي  وثقافتها  تارخيها 

 (.215: 2017وعطاري، 

املامرسات  يف  تؤثر  التي  واألبعاد  العوامل  جمموعة  هي 

والتنظيمية   اإلدارة    ،االسرتاتيجيةاإلدارية  من  يتطلب  والذي 

 (. 216: 2019والرسحان،  فهمها )الرشايعة

وكل الظروف املادية أو    ،د هبا ظروف العمل الطبيعيةقص  وي  

وهذه الظروف هي أول    ،املكانية املحيطة بالفرد يف موقع عمله

ي   وهي ما  واضحة،  وبصورة  للمنظمة  دخوله  عند  الفرد  واجه 

بذلك من األمور التي يسهل احلكم عىل مدى كفاءهتا، وتتضمن  

: ومن ذلك عىل سبيل املثال  ، ديد من العواملهذه الظروف الع 

البيئة املحيطة بالعامل من إضاءة وهتوية ونظافة ووسائل اتصال  

مواتية   املكانية  العمل  بيئة  جتعل  التي  الوسائل  من  ذلك  وغري 

واإلرهاق   والتوتر  وامللل  التعب  ختفيف  يف  يسهم  مما  ومرحية، 

 (. 12: 2019)عايت، 

األ جمموعة  بأهنا  عرفت  املتفاعلة  كام  والوظائف  نشطة 

الذي  األمثل  املزيج  لتحقيق  البعض  بعضها  مع  واملتناغمة 

عطي أفضل املخرجات وتقديم مزايا تنافسية جتعل  يفرتض أن ي  

 (.161: 2016املنظمة يف وضع متقدم )عواد وا خرون، 

وتعرف بأهنا قوى داخلية تعمل داخل التنظيم ذاته، وتؤثر  

أهد مثل:  املؤسسة  نشاط  املنتجات، يف  طبيعة  املؤسسة،  اف 

املؤسسة داخل  االتصال  عمليات  العاملة،  )مخييل،    القوى 

2014 :145 .) 

اخلصائص  بأهنا  الداخلية  العمل  بيئة  الباحثون  ويعرف 

هبا   يعمل  التي  للمنظمة  األنظمةاملوظفون؛  الداخلية    ،مثل 

العمل العمل  ،وإجراءات  بيئة  يف  السائدة    ،والعالقات 

امل األعاملواملكونات  منظامت  لدى  املتوفرة  يف   ،ادية  وخاصة 

 وزارة الصحة.

 عنارص بيئة العمل الداخلية: 

حيث    ؛تتكون البيئة الداخلية للمنظمة من عنارص مرتابطة

وقبل    فاملنظمة أوال    ؛ال هييمن عنرص واحد عىل بقية العنارصإنه  

ومتناسقة يؤثر كل  تتكون من جمموعة عنارص مرتابطة  كل يشء  

  ، لفهم املنظمة  ا وجيب االهتامم هبا مجيع    ،ويتأثر بهخر  اآل منها يف  

 (: 94-93: 2009وتشمل العنارص اآلتية )فليه وعبد املجيد، 

التقنية • أو  الفنية  التكنولوجية  البيئة  عليها  أو  وتعتمد   :

واآلالت   ،املنظمة العمل  وأساليب  طرق  وهي: 

 مة. واملعدات واألجهزة املستخد  
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قصد به اهليكل والوظيفة، ويشمل : وي  التنظيم الرسمي  •

حتكم  كال    تعليامت  ولوائحه،  العمل  )قانون  من 

السلطة   التقييم،  االتصال،  قنوات  العاملني،  عالقات 

العمل،   ونوعية  واألدوار  اخلطط وواملسؤوليات 

 واألهداف(. 

: وهي جزء ال يتجزأ من التنظيم الرسمي، وهي إلدارة ا  •

واألهداف اخلطط  ترسم  من    ، التي  يتضمنه  وما 

عمليات التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتوجيه والرقابة  

 .ونوع القيادة والتقييم واألداء

: وهو عبارة عن شبكة العالقات التنظيم غري الرسمي •

األفراد   االجتامعية  بني  تنشأ  التي  والثقافية  والنفسية 

 العاملني يف املنظمة.

 االسرتاتيجي النجاح  

إن الوصول إىل حتقيق نجاح مستمر ومتزايد ومدروس عىل  

 اسرتاتيجياتاملدى الطويل يرتبط بقدرة املنظامت عىل صياغة  

والتي تتوافق مع    ،جيدة تسمح هلا بتحقيق أهدافها بعيدة األمد

ورؤي جيّ رسالة  تنفيذ  إىل  باإلضافة  املنظمة،  وفعّ ة  لتلك  د  ال 

  السرتاتيجياتوتنفيذ فعال  إجياد  فمن خالل  ؛  االسرتاتيجيات

واضحة تصبح هذه املنظامت قادرة عىل املنافسة والبقاء، األمر 

ف مع البيئة املحيطة  الذي يتطلب إجراء املزيد من عمليات التكي  

مقدمة حلالة أخرى تطمح إليها  ف هذه  إذ تعترب عملية التكي  ؛  هبا

وهي النمو والتطور باجتاه حتقيق األهداف والغايات    ،املنظامت

يف النمو    اقة بذلك نجاح  ل هذه املنظامت، حمق  ب  ن ق  املخطط هلا م  

املستمرّ  النجاح    والتطور   االسرتاتيجيالذي هو جوهر حتقيق 

 (.48: 2019)الاليف واخلشامن،  املنشود لتلك املنظمة

النجاح  ل مفهوم  يظهر  أو    االسرتاتيجي  اعتباطية  بصورة 

و   بل  فكري،  رسيعة    د  ل  كرتف  بيئة  ظل  يف  الواقع،  أرض  من 

واألزمات  التكنولوجية  والتطورات  املوارد  ندرة  مع  التغيري 

تبنّ  إىل  دعت  وهذه  باملنظامت،  عصفت  التي  مفهوم العاملية  ي 

إىل مفهوم   "الكفاءة والفعالية أو النجاح التنظيمي"أوسع من  

ا  ى  يتبن  وي واحلذر ألي طارئ قد هي  ،بعيدة املدى للنجاحأبعاد 

الفشل   إىل  تبنّاالسرتاتيجيباملنظمة  وعىل  تستند  ،  مقاييس  ي 

م  لّ ق س  يف تسل    اوتكون هلا عون    ،عليها ضد التهديدات اخلارجية

إىل    حيميها كي    ؛االسرتاتيجيالنجاح   االنزالق  خطورة  من 

 (. 219: 2012اهلاوية )الطعان والفياض، 

النجاح   بعبارات   االسرتاتيجيإن  يعرف  أن  يمكن  ال 

والتوجه    ،بسيطة املنظمة،  برؤية  يعرف  أن  ينبغي  بل 

)سعيد    واسرتاتيجيات،  االسرتاتيجي األعامل  وأهداف 

 (.254: 2017ومهدي، 

( وناجي  الطائي  النجاح 56:  2015ويعرف   )

البقاء والتكيف والنمو يف    االسرتاتيجي املنظمة عىل  بأنه قدرة 

وكذلك يبحث يف تقييم  .  ظل األهداف التي تسعى إىل حتقيقها

يفي  احلياة  مقياس واحد عىل مدى  باالستناد عىل  املنظمة  أداء 

بمتطلبات التقييم عىل عكس التفوق التنظيمي الذي يقيم أداء  

 خل خمتلفة.املنظمة باالستناد إىل مقاييس ومعايري ومدا

( وجاسم  الزبيدي  يعرف  النجاح 156:  2015كام   )

غرض    االسرتاتيجي تفهم  التي  واإلدارة  القيادة  نجاح  بأنه 

وتواجه    ،وتتوقع األحداث  ،وما حيدث يف بيئة األعامل   ،املنظمة

املدى بعيدة  بنظرة  النجاح و  ،الواقع  عوامل  عىل  تركز  التي 

للتنافس لل  ؛ احلرجة  قيمة  خالله  من  وجلميع  لتضيف  زبون 

عن الرؤية وإمكانية تطوير رأس املال    أصحاب املصلحة، فضال  

الفكري، وتركز كذلك عىل تطوير العاملني وحتفيزهم ورضاهم  

 والتغذية العكسية والتقييم واملراجعة.

النجاح   مفهوم  مدخلني   االسرتاتيجيوينبثق  من 

بد من  إذ ال  ؛  والثاين الفاعلية  ،األول الكفاءة مهمني:  )مؤرشين(  

وهي األهداف   ،ج بني أكثر من مدخل من مداخل الفاعليةمْ د  

وعن  ؛  والنظم املنظمة  عن  واضحة  صورة  يعطي  ذلك  إن  إذ 

 (. 262: 2014)حاتم وعيل، إنجازاهتا 

النجاح   أن  الباحثون  تكي    االسرتاتيجيويرى  قدرة  ف هو 

 ، البقاءالعاملني يف بيئة العمل واالستمرار بشكل فاعل من أجل  

 للمنظمة.  االسرتاتيجيةوحتقيق األهداف  

 : سرتاتيجي أمهية النجاح اال 

( وسعود  الكمري  حيث    ؛(192-191:  2018حيدد 

 :وهي ،ارتكزت أمهيته عىل ثالث مراحل

منظامت  • واقع  بدراسة  هيتم  حيث  البيئي:  التحليل 

هبدف األعامل   والداخلية  اخلارجية  بيئتها  حيث  من 

عن   عىل  الكشف  تؤثر  التي  االسرتاتيجية  العنارص 

 .مستقبلها

ر لتحقيق رسالة  : وهو البديل املقدّ اسرتاتيجياتاختيار   •

املرحلة الالحقة  وتعد  املنظمة وأهدافها عىل نحو معني،  
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 ،بعد دراسة وحتليل متغريات البيئة الداخلية واخلارجية

وتسعى املنظمة    .من فرص وهتديداتأفرزته  وحتديد ما  

فرص هذه  يف   إىل  البيئية  الفرص  حتويل  إىل  املرحلة 

تسويقية للوصول للخيار االسرتاتيجي املناسب الذي 

 يتناسب مع نقاط قوة املنظمة وخصائصها املحورية.

تطبيق جيد لالسرتاتيجية املختارة: وهي قدرة املنظمة   •

التغيريات يف  بإجراء  التنفيذ ومرتبطة  عىل قدح رشارة 

املنظم  مفاصل  أرجاء  من  مجيع  األرضية  أجل  ة  إجياد 

 . املناسبة لالسرتاتيجية اجلديدة

 : خمترصة عن جمال التطبيق نبذة  

عن قيادة عمل القطاع  املسؤول  إن وزارة الصحة هي اجلسم  

الفلسطيني الرشيدة    ؛وتنظيمه  ،الصحي  احلوكمة  خالل  من 

الالزمة   املوارد  وضامن  الصحي،  للقطاع  السليمة  واإلدارة 

فهي  الستدامته   السياسات املسؤولة  وتطويره،  وضع  عن 

وتفعيل الرشكات بني خمتلف    ،والترشيعات والقوانني واخلطط

املوارد   وإدارة  األخرى،  القطاعات  مع  القطاع  يف  الرشكاء 

كل األفضل، وتعمل وزارة الصحة عىل املتاحة واستثامرها بالش

وتطويرها،  والتخطيطية  والتنظيمية  الرقابية  األنشطة  قيادة 

الصحية   املهن  واعتامد  الصحي،  للنظام  سياسات  ورسم 

واألنظمة   اللوائح  تطوير  عىل  تعمل  كام  وترخيصها،  املختلفة 

اخلطرة،   والعقاقري  الدواء  باستخدام  املتعلقة  سيام  ال  الصحية 

ا الصحي وإدارة  التمويل  تعزيز  السارية، كذلك  ألمراض غري 

اخلدمات. ورشاء  الصحي  التأمني  نظام  )عالن،   وتطوير 

2017 :56 .) 

 : إجراءات البحث امليدانية ا رابع  

 جمتمع الدراسة: 

متثل جمتمع الدراسة باملوظفني اإلداريني يف وزارة الصحة يف  

 ا.( موظف  562قطاع غزة والبالغ عددهم )

 الدراسة: عينة  

عشوائي عينة  اختيار  تم  الدراسة لقد  جمتمع  من  بسيطة  ة 

الباحث )  ،( مفردة250)بلغت   ( استبانة، عند  237وقد استعاد 

( أن  تبني  حتديد 231التحليل  وتم  للتحليل،  صاحلة  استبانة   )

حجم العينة الالزم باالستناد إىل معادلة ستيفن ثامبسون، والتي 

 حتدد حجم العينة عىل النحو التايل:

n=
𝑁×𝑃(1−𝑃)

[𝑁−1×(𝑑2÷𝑧2]+𝑝(1−𝑝)]
 

N حجم املجتمع : 

z  الداللة املقابلة ملستوى  املعيارية  الدرجة  ومستوى    0.05: 

 1.96وتساوي  0.95الثقة 

d 0.05: نسبة اخلطأ وتساوي 

P = 0.50: القيمة االحتاملية 

 النظري  األدب  عىل   ااعتامد    استبانة  تطوير  تم  الدراسة:

  موزعة   فقرة  (40)  من  االستبانة  وتكونت  السابقة،  والدراسات

 :امه  حمورين عىل

، ويتكون بيئة العمل الداخليةاملتغري املستقل:    األول  املحور

( فقرة،  20من   )( بواقع )4موزعة عىل  لكل 5( حماور  فقرات   )

  ،التنظيمية  الثقافة   ،التنظيمي  اهليكل  ،القيادة  أسلوب  :حمور

 . والرتقيات احلوافز

االسرتاتيجي   الثاين:  املحور النجاح  من  حتقيق  ويتكون   ،

 ( فقرات.10)

  لقياس  5  اىل   1  من  ليكرت  مقياس  استخدام  تم   وقد

 .االستبيان فقرات عىل  املبحوثني استجابات

 صدق االستبانة: 

االستبانة صدق  تقيس  التي  االختبار  من  العديد   ؛يوجد 

 أمهها:

 : "صدق املحكمني "الصدق الظاهري   -1

االستبيان عرض  من    تم  جمموعة  عىل  األولية  صورته  يف 

من   تألفت  اإلدارة   5املحكمني  يف  املتخصصني  من  حمكمني 

حيث   من  املحكمني  آلراء  االستجابة  متت  وقد  واإلحصاء، 

خرج  وبذلك  املقدمة،  املقرتحات  ضوء  يف  والتعديل  احلذف 

 االستبيان يف صورته النهائية. 

 Internal Validityصدق االتساق الداخيل  -2

االستبانةتم   لفقرات  الداخيل  االتساق  من    ؛عمل  وذلك 

فقرات  من  فقرة  كل  بني  االرتباط  معامالت  حساب  خالل 

كام والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه الفقرة،    االستبانة

 (.1يف جدول )
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 االستبانة مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه معامل االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات    : ( 1جدول ) 

 ( sig)القيمة االحتاملية  معامل بريسون لالرتباط  املجال  م 

 0.000 *700. .القيادة   أسلوب .1

 0.000 *703. . اهليكل التنظيمي  .2

 0.000 *655. . الثقافة التنظيمية .3

 0.000 * 801. احلوافز والرتقيات.  .4

 0.000 *667. . الكيل  الداخلية بيئة العمل   

 0.000 *748. حتقيق النجاح االسرتاتيجي  

 . α ≤ 0.05عند مستوى داللة  ااالرتباط دال إحصائي  *

( جدول  من  دالة  1يتضح  االرتباط  معامالت  مجيع  أن   )

وبذلك   ،α  ≤   0.05عند مستوى معنوية  وبدرجة قوية    إحصائي ا

 ضعت لقياسه.ملا و  صادقة تعترب فقرات االستبانة 

 

 Structure Validityالصدق البنائي  -3

للتحقق من الصدق البنائي تم حساب معامالت االرتباط   

الكلية   والدرجة  االستبانة  جماالت  من  جمال  كل  درجة  بني 

 (. 2لالستبانة كام يف جدول )

 معامل االرتباط بني درجة كل جمال من جماالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة   : ( 2جدول ) 

 ( sig)القيمة االحتاملية  معامل بريسون لالرتباط  املجال  م 

 0.000 *867. القيادة.  أسلوب  .1

 0.000 *894. اهليكل التنظيمي.   .2

 0.000 *625. الثقافة التنظيمية.   .3

 0.000 *894. احلوافز والرتقيات.   .4

 0.000 *902. . بيئة العمل الداخلية الكيل 

 0.000 *918. االسرتاتيجي حتقيق النجاح   

 . α ≤ 0.05عند مستوى داللة  إحصائي ا  االرتباط داّل *

( جدول  من  دالة  2يتضح  االرتباط  معامالت  مجيع  أن   )

وبذلك   ،α  ≤   0.05عند مستوى معنوية  وبدرجة قوية    إحصائي ا

 ضعت لقياسه.ملا و  صادقة تعترب جماالت االستبانة 

  Reliabilityثبات االستبانة 

تم التحقق من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل ألفا 

قيمته  ،  Cronbach's Alpha Coefficient  كرونباخ بلغت  حيث 

 أن معامل الثبات مرتفع.يعني ، وهذا ((0.936لالستبيان 

من   أن  يستخلص  والثبات  الصدق  اختباري  نتائج 

و   ما  قياس  يف  صادقة  ثابتة  االستبانة  أهنا  كام  لقياسه،  ضعت 

، مما يؤهلها لتكون أداة قياس مناسبة وفاعلة  ا بدرجة كبرية جد  

 ويمكن تطبيقها بثقة. ،هلذه الدراسة

 : Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

استخدام كوملجوروف    تم    ( (K-Sسمرنوف    -اختبار 

Kolmogorov-Smirnov Test    الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع

حيث تبني أن قيمة االختبار تساوي  ؛  التوزيع الطبيعي من عدمه

االحتاملية  0.824) والقيمة   )(Sig).  ( وهي   ،(0.506تساوي 

وبذلك فإن توزيع البيانات يتبع   0.05مستوى الداللة  أكرب من  

الطبيعي  االختبارات    ؛التوزيع  استخدام  تم    املعمليةحيث 

 لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة. 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة: 

التحليل  برنامج  خالل  من  البيانات  وحتليل  تفريغ  تم 

 Statistical Package for the Social Sciencesاإلحصائي  

(SPSS 26) :حيث تم استخدام االختبارات اإلحصائية التالية ، 

والتكرارات   -1 املئوية   & Frequencies)النسب 

Percentages) . 

احلسايب   -2 واالنحراف املتوسط  النسبي  والوزن 

 اري.املعي

 (. Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) -3
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كوملجوروف   -4  ( (K-Sسمرنوف    -اختبار 

Kolmogorov-Smirnov Test . 

5- ( بريسون  ارتباط   Pearson Correlationمعامل 

Coefficient ) . 

 عرض نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها 

 اختبار الفرضيات: 

األوىل:   الرئيسية  الفرضية  داللة  اختبار  ذو  أثر  يوجد 

( ملتغريات بيئة العمل الداخلية  ≥ α 0.05إحصائية عند مستوى )

احلوافز و)أسلوب القيادة، اهليكل التنظيمي، الثقافة التنظيمية،  

اال النجاح  حتقيق  يف  الصحة    سرتاتيجيوالرتقيات(  وزارة  يف 

 قطاع غزة. – الفلسطينية 

 

 

 ( سرتاتيجي حتليل االنحدار اخلطي املتعدد )املتغري التابع: حتقيق النجاح اال   : ( 3جدول رقم ) 

 املتغريات املستقلة 
معامالت  

 االنحدار 

اخلطأ  

 املعياري 

معامالت االنحدار  

 Bateاملعيارية 
 tقيمة  

القيمة  

 sigاالحتاملية 

مستوى الداللة  

 ( 0.05عند ) 

 دال 002. 3.175  182. 577. الثابت 

 دال 036. 2.111 113. 053. 112. أسلوب القيادة 

 دال 000. 5.876 370. 058. 342. اهليكل التنظيمي 

 دال 000. 5.131 330. 065. 334. الثقافة التنظيمية 

 غري دال 093. 1.686 085. 047. 079. احلوافز والرتقيات 

 ANOVAحتليل التباين  

 0.000 القيمة االحتاملية  F 81.673قيمة اختبار  

 R 0.769معامل ارتباط النموذج  R2 0.584قيمة معامل التفسري املعدل 
  
 

اجلدول   يف  الواردة  املتعدد  االنحدار  اختبار  نتائج  أظهرت  قد 

 ( ما ييل: 3) 

طريقة   باستخدام  املتعدد  االنحدار  معامل  نموذج  يبني 

Enter method  اال النجاح  حتقيق  دالة   سرتاتيجيتأثر  بصورة 

كوهنا    إحصائي ا التنظيمية،  والثقافة  التنظيمي  اهليكل  من:  بكل 

 .اإحصائي  دالة 

)تفسري   التحديد  معامل  أن  التحليل  نتائج  من  ويتضح 

% من التغري يف حتقيق  58.4وهذا يعني أن  ،  0.584التباين( يساوي  

يعود لبيئة العمل الداخلية، وبلغ معامل   سرتاتيجيالنجاح اال

هذا ما يعني وجود  و  ،0.000والقيمة االحتاملية      0.769االرتباط

 عالقة ارتباطية. 

عىل   يؤكد  واهليكل وهذا  القيادة  أسلوب  من  كل  دور 

النجاح  عىل  والرتقيات  واحلوافز  التنظيمية  والثقافة  التنظيمي 

 . سرتاتيجياال

 

ألسلوب القيادة يف حتقيق النجاح    إحصائي ا  وجود تأثري داّل  -

 : سرتاتيجي اال 

وحدهم   الرؤساء  دور  ألن  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو 

وخاصة ألهنم يتقبلون املقرتحات التي يقدمها املرؤوسني    ؛كاف  

اتسام   إىل  باإلضافة  جهودهم،  وتوجيه  معهم  املرن  والتعامل 

املوكلة   الوظائف  بإنجاز  جديرة  وإمكانات  بصفات  املوظفني 

النتيجة جاءت   املرجوة، وهذه  إليهم، وبالتايل حتقيق األهداف 

توصلت   ما  مع  )إليه  متشاهبة  رميلة  ودراسة 0192دراسة   ،)

 (.2016هنداوي )

دال   - تأثري  حتقيق    إحصائي ا وجود  يف  التنظيمي  للهيكل 

 : سرتاتيجي النجاح اال 

التنظيمي يف  اهليكـل  أثر  لـت النتيجـة  احـث هـذه  الـب ويعزو 

ــرتاتيجيالنجاح اال ــليم للموظفني يف س ــكني الس ، كون التس

ــوء ـقدراهتم احلقيقـية، وـما   ــتطيعون  اهليـكل التنظيمي يف ض يس

هإنـجازه، ومعرـفة ـكل فرد داـخل الوزارة   اـت ــؤولـي ، ووجود  مس

الة لنقل املعلومات بني املسـتويات  طريقة سـلسـة وسـليمة وفع  
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ائف   از الوـظ إنـج ل ـب ة، كفـي ابـي ـــي ة انس ة بطريـق ة املختلـف اإلدارـي

دون أّي املفرت  داف ـب ا ترمـجة لألـه ة    ض أهـن ارض أو ازدواجـي تـع

وـكذـلك األمر دون إـهدار للوـقت، وـهذه   ،ـباملـهام املوكـلة إليهم

)محــادي، دراســــات  مــع  ــق  ــف ــت ت ــجــة  ــي ــت ــن (، 2018ال

 (.2016(، و)هنداوي، 2014و)منصور،

للثقافة التنظيمية يف حتقيق النجاح    إحصائي ايوجد تأثري دال   -

 : سرتاتيجي اال 

يف  ويعزو   التنظيمية  الثقافة  لتأثر  النتيجة  هذه  الباحث 

اال املنظمة  ؛  سرتاتيجيالنجاح  يف  العاملني  اقتناع  ألن  وذلك 

بشكل  تؤثر  واحدة  ثقافية  حالة  وتشكيل  وتوجهاهتا،  وبيئتها 

، كام خيلق حالة ترابط وتشارك  سرتاتيجيمبارش عىل النجاح اال

داف، وتتفق  وحرص عىل إنجاز الوظائف وحتقيق األه  ،والتزام 

( رميلة  دراسة:  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  (، 2019هذه 

 (. 2014(، )منصور،2018 )محادي،
 

دال   - تأثري  حتقيق    إحصائي ا يوجد  يف  والرتقيات  للحوافز 

 : سرتاتيجي النجاح اال 

االمتيازات واحلوافز وما إىل أن  ويعزو الباحث هذه النتيجة  

ورغبات وتطلعات العاملني  يتحقق من خالهلا إشباع حاجات  

اال النجاح  بتحقيق  جوهري  بشكل  وتتفق  سرتاتيجيتسهم   ،

)رميلة، دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  (،  2019هذه 

 (.2016)هنداوي، 

الثانية:   الرئيسية  الفرضية  داللة  اختبار  ذات  فروق  توجد 

( ملتوسط استجابات املبحوثني  α≤0.05ة عند مستوى )إحصائي

من:   كل  النجاح حول  وحتقيق  الداخلية،  العمل  بيئة 

غزة    سرتاتيجياال بقطاع  الفلسطينية  الصحة  وزارة  ى عز  ت  يف 

للمتغريات الديموغرافية )نوع اجلنس، العمر، املؤهل العلمي، 

 سنوات اخلدمة، واملسمى الوظيفي(.

هذه الفرضية  وحتى يتمكن الباحث من احلكم عىل صحة  

 من عدمها، قام باختبار الفروق باستخدام كل من: 

 ملتغري اجلنس:   العينتني مستقلتني الختبار الفروق وفق    t: اختبار أوال  

 الختبار الفروق بني اجلنسني   Tاختبار  : ( 4جدول رقم ) 

 النتيجة  مستوى الداللة  T االنحراف  املتوسط  العدد  اجلنس  املتغري 

 بيئة العمل الداخلية 
 880. 151. 70814. 3.3161 143 ذكر 

 ال توجد فروق
   66583. 3.2874 87 أنثى 

 النجاح االسرتاتيجي 
 924. 095. 88673. 3.4769 143 ذكر 

 ال توجد فروق
   71135. 3.6161 87 أنثى 

   

( لعينتني مستقلتني ملعرفة الفروق T)وتم استخدام اختبار  

بني إجابات املبحوثني، حول تقديرات أفراد العينة حول كل من 

بيئة العمل، والنجاح االسرتاتيجي تعزى ملتغري اجلنس، ويتضح  

( اجلدول  قيمة  4من  أّن  إجابات (  ملتوسط  الداللة  مستوى 

األمر الذي يعني عدم  (،  0.05املبحوثني عىل املتغريين أكرب من )

جتاه   املبحوثني  إجابات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

العمل،   بيئة  من  كل  جتاه  العينة  أفراد  تقديرات  متوسطات 

 والنجاح االسرتاتيجي تعزى ملتغري اجلنس. 

اجلنسني   كال  أن  إىل  ذلك  الباحث  بنفس  يقومان  ويعزو 

يف  موجود  ، فكالمها  اإلجراءات واملهام الوظيفية املوكلة إليهام

العمل،   بيئة  الوظائفيقدمان  نفس  نفس  ويعيشان    ،نفس 

بغض النظر    ؛نفس اخلدمات املوكلة إليهمويقدمان  الضغوط،  

ناحية من  هذا  اجلنس،  عامل  املشرت  ،عن  للقيم  كة  وكذلك 

النجاح   حتقيق  أمهية  حول  املوظفني  بني  املوحدة  والنظرة 

توصلت  سرتاتيجياال ما  مع  تتفق  النتيجة  وهذه  دراسة  إليه  ، 

( غنيمة،  2019رميلة  )أبو  دراسة  (.  2015(،  مع  وختتلف 

 ( الختالف بيئة الدراسة. 2018)محادي،
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التباين  ا ثاني   اختبار  كّل :  وفق  الفروق  الختبار  من    األحادي 

 العمر، املؤهل العلمي، سنوات اخلدمة، واملسمى الوظيفي( ) 

املتغري   جتاه  املبحوثني  تقديرات  متوسط  جتاه  الفروق  اختبار  أ: 

 املستقل )بيئة العمل( 

 اختبار الفروق جتاه املتغري املستقل   : ( 5جدول رقم ) 

 النتيجة  مستوى الداللة  Fقيمة  متوسطات  درجة احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين  املتغري 

 العمر

 000. 8.581 3.619 4 14.477 بني املجموعات 
توجد 

 فروق
   422. 226 95.316 داخل املجموعات 

    230 109.793 املجموع 

 املؤهل العلمي 

 000. 7.919 3.374 4 13.497 بني املجموعات 
توجد 

 فروق
   426. 226 96.296 داخل املجموعات 

    230 109.793 املجموع 

 سنوات اخلدمة 

 000. 13.753 5.373 4 21.494 بني املجموعات 
توجد 

 فروق
   391. 226 88.299 داخل املجموعات 

    230 109.793 املجموع 

 املسمى الوظيفي 

 000. 6.035 2.649 4 10.595 بني املجموعات 
توجد 

 فروق
   439. 226 99.198 داخل املجموعات 

    230 109.793 املجموع 

بني    الفروق  ملعرفة  األحادي  التباين  اختبار  استخدام  تم 

جتاه   العينة  أفراد  تقديرات  حول  املبحوثني  املتغري  إجابات 

تبع   التالية:   ا املستقل  الشخصية  املؤهل  )  للمتغريات  العمر، 

الوظيفي( واملسمى  اخلدمة،  سنوات  من   ،العلمي،  ويتضح 

( أن قيمة مستوى الداللة ملتوسط إجابات املبحوثني  5اجلدول )

(، هذا ما يعني وجود فروق  0.05عىل املتغري املستقل أصغر من )

بني   إحصائية  داللة  املبحوثنيذات  العمل    إجابات  )بيئة  جتاه 

وفق   )  ا الداخلية(  من:  سنوات لكل  العلمي،  املؤهل  العمر، 

.اخلدمة، واملسمى الوظيفي(

 . ( سرتاتيجي ب: اختبار الفروق جتاه متوسط تقديرات املبحوثني جتاه املتغري التابع )حتقيق النجاح اال 

 التابع اختبار الفروق جتاه املتغري    : ( 6جدول رقم ) 

 النتيجة  مستوى الداللة  Fقيمة  متوسطات  درجة احلرية جمموع املربعات  مصدر التباين  املتغري

 العمر

 000. 6.921 4.283 4 17.131 بني املجموعات 

   619. 226 139.842 داخل املجموعات  توجد فروق

    230 156.973 املجموع 

 املؤهل العلمي 

 002. 4.394 2.832 4 11.326 بني املجموعات 

   644. 226 145.647 داخل املجموعات  توجد فروق

    230 156.973 املجموع 

 سنوات اخلدمة 

 000. 5.836 3.674 4 14.697 بني املجموعات 

   630. 226 142.276 داخل املجموعات  توجد فروق

    230 156.973 املجموع 

 املسمى الوظيفي 

 010. 3.393 2.223 4 8.892 بني املجموعات 

   655. 226 148.082 داخل املجموعات  توجد فروق

    230 156.973 املجموع 
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بني   الفروق  ملعرفة  األحادي  التباين  اختبار  استخدام  تم 

إجابات املبحوثني حول تقديرات أفراد العينة جتاه املتغري التابع  

التالية:  اتبع   الشخصية  العلمي،  )  للمتغريات  املؤهل  العمر، 

( أن  6التابع من اجلدول )  سنوات اخلدمة، واملسمى الوظيفي(

املتغري   عىل  املبحوثني  إجابات  ملتوسط  الداللة  مستوى  قيمة 

هذا يعني وجود فروق ذات داللة  و(،  0.05املستقل أصغر من )

املبحوثني إجابات  بني  النجاح  جتاه    إحصائية  )حتقيق 

العمر، املؤهل العلمي، سنوات لكل من: )  ا( وفق  سرتاتيجياال

 اخلدمة، واملسمى الوظيفي(

ويف ضوء اختبار الفرضية الرئيسة الثانية، وما توصلت إليه 

 من نتائج يمكن تفسري النتائج عىل النحو التايل: 

 ملتغري العمر:  ا وجود فروق بني إجابات املبحوثني وفق   -

وجود اختالف يف تصورات عينة الدراسة، عىل  ويدل هذا  

حتقيقه   وأمهية  وقيمته  النجاح  ومعنى  للعمل،  املوظفني  فنظرة 

ختتلف باختالف أعامرهم، فنظرة الشباب صغار السن ختتلف  

سن   أكرب  هم  )هنداوي، اعمن  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق   ،

دراسات2016 مع  ختتلف  حني  يف  دراسة:    (،  من  كل 

 (.2019(، )رميلة،2017)الكحلوت، 

وفق   - املبحوثني  إجابات  بني  فروق  املؤهل    ا وجود  ملتغري 

 العلمي: 

تقديرات   متوسط  بني  االختالف  هذا  الباحث  ويعزو 

وفق   لدى  ؛  ملؤهلهم  ا املبحوثني  العلمي  املؤهل  اختالف  ألن 

الواقع بصورة خمتلفة قراءة  يمكنه من  فإن    ، املبحوث،  وبالتايل 

عنها   رضاهم  ومدى  الداخلية  العمل  بيئة  حول  تصوراهتم 

األمر   وكذلك  العلمي،  مؤهلهم  وفق  رؤيتهم  ختتلف  ختتلف 

جتاه حتقيق النجاح، فحملة املؤهالت املختلفة ينظرون  وآراؤهم  

بتباين وتفاوت يف درجة حتقيق النجاح داخل الوزارة، وختتلف 

 ( دراسة كل من:  مع  النتيجة  )هنداوي،   (،2018محادي،هذه 

2016 .) 

املسمى   - ملتغري  وفق  املبحوثني  إجابات  بني  فروق  وجود 

 الوظيفي: 

ى  عز  يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ت  

وذلك ألن أولويات أصحاب املسميات  ؛  إىل املسمى الوظيفي

فيام   األمر  وكذلك  خمتلفة،  العمل  بيئة  جتاه  واملتفاوتة  املختلفة 

ق بتحقيق النجاح، فكل ينظر لألمر من منظوره ومستواه، يتعل

عىل   الدائرة  ومدير  قسمه،  عىل  رؤيته  تقترص  القسم  فرئيس 

فكلام   أن  ارتفع  دائرته،  يشغله  من  عىل  حتتم  الوظيفي  املسمى 

مع   النتيجة  هذه  وختتلف  شمولية،  وأكثر  أوسع  نظرته  تكون 

 (. 2016دراسة )هنداوي، 

بني   - فروق  وفق  وجود  املبحوثني  سنوات    ا إجابات  ملتغري 

 اخلدمة: 

وزارة   يف  اإلداريني  املوظفني  أن  إىل  النتيجة  هذه  تشري 

بيئة   بقطاع غزة خمتلفون يف تصوراهتم جتاه  الفلسطينية  الصحة 

العمل الداخلية وجماالهتا، مما يدل عىل أن متغري سنوات اخلدمة 

ة يف وزارة الصحة له تأثري جوهري عىل متغري بيئة العمل الداخلي

دراسة   مع  تتفق  النتيجة  وهذه  الدراسة،  حمل  الفلسطينية 

 . (2018(، وختتلف مع دراسة )محادي،2016)هنداوي، 

 ا: النتائج والتوصيات خامس  

 النتائج: 

بعد أن تم مناقشة وحتليل بيانات الدراسة، تم التوصل إىل 

يف   الداخلية  العمل  بيئة  أثر  حول  النتائج  من  حتقيق جمموعة 

لوزارة الصحة الفلسطينية يف قطاع غزة،   سرتاتيجيالنجاح اال

 وفيام ييل خالصة هذه النتائج:

دال   -1 أثر  يوجد  عىل    إحصائي اال  القيادة  ألسلوب 

اال النجاح  الصحة   سرتاتيجيحتقيق  وزارة  يف 

 قطاع غزة. – الفلسطينية 

دال   -2 أثر  عىل    إحصائي ايوجد  التنظيمي  للهيكل 

اال النجاح  الصحة   سرتاتيجيحتقيق  وزارة  يف 

 قطاع غزة. – الفلسطينية 

للثقافة التنظيمية عىل حتقيق    إحصائي ايوجد أثر دال   -3

يف وزارة الصحة الفلسطينية    سرتاتيجيالنجاح اال

 قطاع غزة. –

دال   -4 أثر  عىل  للحوافز    إحصائي ايوجد  والرتقيات 

اال النجاح  الصحة   سرتاتيجيحتقيق  وزارة  يف 

 قطاع غزة. – الفلسطينية 

دالة   -5 فروق  توجد  إجابات   إحصائي اال  ملتوسط 

الداخلية   العمل  بيئة  حول  حتقيق  املبحوثني  يف 

يف وزارة الصحة الفلسطينية    سرتاتيجيالنجاح اال

 تعزى ملتغري اجلنس. بقطاع غزة 
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دالة   -6 فروق  توجد  إجابات   إحصائي اال  ملتوسط 

حول   االاملبحوثني  النجاح  يف   سرتاتيجيحتقيق 

بقطاع غزة   الفلسطينية  الصحة  ملتغري  عز  ت  وزارة  ى 

 اجلنس.

دالة   -7 فروق  إجابات    إحصائي اتوجد  ملتوسط 

الداخلية   العمل  بيئة  حول  ى  عز  ت  املبحوثني 

للمتغريات التالية )العمر، املؤهل العلمي، سنوات 

 واملسمى الوظيفي(.اخلدمة، 

دالة   -8 فروق  إجابات    إحصائي اتوجد  ملتوسط 

حول   االاملبحوثني  النجاح  يف   سرتاتيجيحتقيق 

غزة   بقطاع  الفلسطينية  الصحة  تعزى وزارة 

للمتغريات التالية )العمر، املؤهل العلمي، سنوات 

 اخلدمة، واملسمى الوظيفي(.

 %(. 78.1أسلوب القيادة فقد جاء بوزن نسبي ) -9

 %(. 69.7اهليكل التنظيمي جاء بوزن نسبي )  -10

 %(. 67.8الثقافة التنظيمية جاء بوزن نسبي )  -11

نسبي   -12 بوزن  جاء  فقد  ككل  املحور  صعيد  وعىل 

%(، وهي نسبة تعني عدم موافقة املبحوثني  49.1)

 عىل نظام احلوافز والرتقيات املتبع يف الوزارة.

فقد    ؛عىل صعيد املحور ككل  سرتاتيجيالنجاح اال -13

 %( وهي نسبة تعني املوافقة. 70.7بوزن نسبي )   جاء

 توصيات: 

الذكر يمكن استخالص جمموعة   السابقة  النتائج  يف ضوء 

من التوصيات لوزارة الصحة الفلسطينية يف قطاع غزة واملتمثلة  

 فيام ييل:  اأساس  

أن تعمل الوزارة حمل الدراسة عىل زيادة االهتامم ببيئة   •

الداخلية،   الرئيسية  العمل  العنارص  أحد  باعتبارها 

إجياب   تؤثر  التي  سلب    اواألساسية  النجاح   اأو  حتقيق  يف 

 . سرتاتيجياال

والعمل عىل تطوير   ،زيادة االهتامم ببيئة العمل الداخلية  •

جماالهتا املختلفة لكي تصبح بيئة مناسبة لتأدية األنشطة  

 واملهام الوظيفية املحددة. 

حمل  • للوزارة  التنظيمية  اهلياكل  بمراجعة  االهتامم 

لتواكب  وتطويرها  وأخرى  فرتة  كل  بني  الدراسة 

الداخلية البيئة  التي حتدث يف  كوهنا اإلطار    ؛التغريات 

 . الذي حيكم ا لية التنسيق فيام بينهم

تشجيع العاملني من خالل منح الفرصة هلم يف املشاركة   •

 يف عملية اختاذ القرار. 

الفلسطينية إعطاء  عىل اإل • الصحة  العليا يف وزارة  دارة 

 حرية التعبري للعامل إلبداء رأيه يف العمل. 

الوزارة حمل  • داخل  السائدة  التنظيمية  بالثقافة  االهتامم 

 الدراسة. 

فرص   • عدة  للعاملني  يمنح  أن  املبارش  املرشف  عىل 

 للتعبري عن آرائهم.

احلوافز   • نظام  يف  النظر  املستويات إعادة  يف  والرتقيات 

 اإلدارية املختلفة يف الوزارة.

 ال للرتقيات واحلوافز. إعداد هيكل خاص وفع   •

أكثر  • الوزارة  يف  التنظيمي  اهليكل  جعل  عىل  العمل 

 مرونة. 

عىل الوزارة أن حترص عىل رفع راتب املوظفني مقارنة   •

 مع زيادة األسعار.

 املستقبلية:   الدراسات 

حت • بني  العالقة  عىل  دراسة  واحلوافز  التعويض  قيق 

 يف املؤسسات العامة.  سرتاتيجيالنجاح اال

اال • النجاح  حتقيق  بني  ما  العالقة   سرتاتيجيدراسة 

والرضا الوظيفي لدى العاملني يف املؤسسات العامة أو 

 اخلاصة.

 املصادر واملراجع 

 : املراجع العربية: أوال  

− ( وا خرون  نفيسة،  التنظيمي (.  2017بارشي،  ،  السلوك 

 القاهرة: كلية التجارة جامعة القاهرة. 

−  ( حممد  والتحديات  (.  2008محادات،  التنظيمي  السلوك 

 ، عامن: دار احلامد. املستقبلية يف املؤسسات الرتبوية 

− ( حممد  حتفيز  (.  2012رضوان،  ومهارات  القيادة 

 املجموعة العربية للتدريب والنرش. ، القاهرة: املرؤوسني 

(، 2)ط  اإلدارة االسرتاتيجية(.  2012العريقي، منصور ) −

 صنعاء: دار الكتاب اجلامعي. 
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− ( مصطفى  التنظيمي (.  2011عطية،  السلوك  يف  ، مقدمة 

 اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث. 

، التطوير التنظيمي إعادة التنظيم (.  2007العمري، هاين ) −

 د واإلدارة.كلية االقتصا

− ( وا خرون  يونس،  االسرتاتيجية (.  2016عواد،  ، اإلدارة 

 دمشق: منشورات جامعة دمشق كلية االقتصاد.

− ( السيد  املجيد،  عبد  فاروق؛  السلوك  (.  2009فليه، 

التعليمية املؤسسات  إدارة  دار  1)ط  التنظيمي يف  (، عامن: 

 املسرية للنرش والتوزيع والطباعة. 

الصحة،   − املعوزارة  الفلسطيني مركز  الصحية  ، لومات 

التقرير السنوي للقوى العاملة يف القطاع الصحي، فلسطني  

 . 2017لعام 

 : الرسائل العلمية: ا ثاني  

(. بيئة العمل الداخلية وعالقتها  2018إدريس، بن رجم ) −

الشباب   مديريات  موظفي  لدى  اإلداري  باإلبداع 

منشورةوالرياضة،   غري  دكتوراه  حممد  رسالة  جامعة   ،

 . املسيلة، اجلزائر _بوضياف

− ( مودة  اإلبداع 2014إسامعيل،  يف  العمل  بيئة  أثر   .)

منشورةاإلداري،   غري  ماجستري  الدراسات  رسالة   ،

 . اخلرطوم، السودان _التجارية

−  ( إياد  وعالقته  2013اجلاميص،  اإلنرتنت  استخدام   .)

وزارة   مستشفيات  يف  للمرىض  املقدمة  اخلدمة  بمستوى 

غزة،   بقطاع  منشورةالصحة  غري  ماجستري  كلية    ، رسالة 

 .غزة، فلسطني _التجارة اجلامعة اإلسالمية

− ( رزق  يف  2018احللو،  ودورها  االسرتاتيجية  اإلدارة   .)

الفلسطينية،   الوزارات  يف  األزمات  ماجستري  إدارة  رسالة 

، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، غري منشورة 

 .جامعة األقص، فلسطني

− ( نبيل  العمل  2018محادي،  بيئة  وعالقتها  (.  الداخلية 

اليمنية   اجلامعات  عىل  ميدانية  )دراسة  اإلداري  باألداء 

منشورةاألهلية(،   غري  ماجستري  العلوم رسالة  كلية   ،

 . اإلدارية، اليمن

−  ( نارص  وزارة  2020سعدات،  موظفي  إحالة  قرار  أثر   .)

الصحة للتقاعد املبكر عىل أداء املؤسسات الصحية يف قطاع  

، كلية االقتصاد والعلوم ري منشورة رسالة ماجستري غ غزة،  

 . غزة، فلسطني_اإلدارية باجلامعة اإلسالمية 

 Mckinsey  (. أثر أبعاد نموذج ماكنزي2020السيد، عال ) −

يف إدارة األزمات: املرونة االسرتاتيجية وسيط ا: )دراسة    75

رسالة  ميدانية عىل وزارة الصحة الفلسطينية يف قطاع غزة(،  

 .، جامعة القدس، فلسطنيماجستري غري منشورة 

− ( خدجية  يف 2020عثامن،  اخلادمة  القيادة  ممارسة  أثر   .)

الفلسطينية دراسة   باجلامعات  النجاح االسرتاتيجي  حتقيق 

األقص،   جامعة  منشورة،حالة  غري  ماجستري  كلية   رسالة 

 .اإلدارة والتمويل، جامعة األقص، فلسطني

(. انعكاس اخلطة االسرتاتيجية لوزارة  2017عالن، أمحد ) −

( الفلسطينية  اخلليل، 2016_2014الصحة  حمافظة  ( عىل 

العليا إدارة  رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الدراسات 

 .األعامل يف جامعة اخلليل، فلسطني

(. العالقة بني بيئة العمل الداخلية  2016هنداوي، سامر )  −

يف العاملني  املوظفني،   وأداء  نظر  وجهة  من  اخلليل  بلدية 

منشورة  غري  ماجستري  التنمية  رسالة  معهد   ،

 . املستدامة/جامعة القدس، فلسطني

− ( حممد  اغا،  لألمن 2018وورش  الوسيط  الدور   .)

وجودة   االسرتاتيجية  القيادة  بني  العالقة  يف  الوظيفي 

اإلدارية الصحة   _القرارات  وزارة  عىل  تطبيقية  دراسة 

غزة،    _ةالفلسطيني  منشورةقطاع  غري  ماجستري  ،  رسالة 

ضمن   العليا  للدراسات  والسياسة  اإلدارة  أكاديمية 

غزة،    _الربنامج املشرتك مع جامعة األقص درجة املاجستري 

 . فلسطني

 : األبحاث واملجالت العلمية: ا ثالث  

(. الرباعة التنظيمية وتأثريها يف حتقيق  2017إبراهيم، مها ) −

األهيل   املرصف  يف  تطبيقية  دراسة  االسرتاتيجي  النجاح 

- 204،  )39)12،  جملة دراسات حماسبية ومالية العراقي.  

302 . 

(. مكونات بيئة العمل الداخلية  2019باحلاج، مصطفى ) −

التنظيمي   اإلبداع  بتنمية  مطبقة  "وعالقتها  عىل  دراسة 

بالزاوية.   االجتامعي  الضامن  الليبية  صندوق  املجلة 

 . 300-275(، 7)17، دار الزاوية للكتاب، للدراسات 
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أثر مصادر الضغوط 2020ببكاي، عبد املجيد ) − (. قياس 

دراسة   العمل:  بيئة  يف  االجتامعية  العالقات  عىل  املهنية 

ميدانية عىل عينة من موظفي الشبابيك بمؤسسات اخلدمة 

- 132(،  2)5،  جملة أفاق للعلوم ة بمدينة اجللفة.  العمومي

421 . 

− ( حممد  بوفاتح،  الباقي؛  عبد  بوقرين،  دراسة  2016بن   .)

 حتليلية ونقدية لبيئة العمل النفسية االجتامعية وفق نموذج 

(Karasek jdls  .)  ثليجي عامر  جلامعة  دراسات  جملة 

 . 101-91(، 47) 2016، األغواط 

− ( سهام  رمحون،  وأثرها 2014بن  الداخلية  العمل  بيئة   .)

بكليات  ميدانية  دراسة  لإلداريني  الوظيفي  األداء  عىل 

-1،  )8)2013،  جملة علوم اإلنسان واملجتمع جامعة باتنة.  

602 . 

−  ( شاكر  اخلشايل،  إياد؛  مقومات 2015التميمي،  أثر   .)

االسرتاتيجي  النجاح  حتقيق  يف  االسرتاتيجي  التحالف 

. املجلة  سة تطبيقية يف البنوك التجارية العاملة يف األردندرا

 . 667-641،  )3)11، األردنية يف إدارة األعامل 

(. فعالية املنظمة ودورها  2014حاتم، ارادن؛ عيل، أمل ) −

)دراسة   االسرتاتيجي  النجاح  متطلبات  حتقيق  يف 

ا سيا  رشكة  يف  العاملني  من  عينة  آلراء  استطالعية 

ببغدا وماليةد(.  لالتصاالت  حماسبية  دراسات  ،  جملة 

9(26 ،)248-274 . 

− ( وا خرون  الشيخ،  العمل 2014اخلرض،  بيئة  أثر   .)

الداخلية عىل دوران العمل االختياري يف بعض اجلامعات 

 . 154-138(، 2)16،  . جملة العلوم االقتصاديةالسوداين

− ( أنفال  محود،  أريج؛  إدارة 2019خليل،  نظام  تأثري   .)

األ النجاح (  ISO 22301:2012)  عاملاستمرارية  يف 

 . 173_145(،15)1االسرتاتيجي. جملة الدنانري، 

− ( فريد  عىل  2014مخييل،  الداخلية  البيئة  تغريات  أثر   .)

توظيف املوارد البرشية يف جممع صيدال فرع فرمال بعنابة. 
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Abstract: 

This study aimed to identify the impact of the internal work environment on achieving strategic 
success in the Palestinian Ministry of Health - Gaza Strip, where the independent variable addressed 
the internal work environment with its dimensions (leadership style, organizational structure, 
organizational culture, and incentives and promotions), in addition to studying the dependent variable 
to achieve strategic success. 

 To achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive and analytical approach 
to explain the phenomenon of the study. The total study sample amounted to 250 individuals of the 
administrative staff of the Ministry of Health in Gaza Strip, while the number of retrieved 
questionnaires were 237, which is 94.8% of the study population. The questionnaire form was used as 
a tool to collect data from the field and analyze it by the SPSS program. 

The study found a set of results, the most important of which are: there is a statistically significant 
effect of leadership style, organizational structure, and organizational culture on achieving strategic 
success in the Palestinian Ministry of Health - Gaza Strip. While it was found that there is no statistically 
significant effect of incentives and promotions on achieving strategic success in the Palestinian Ministry 
of Health - Gaza Strip. Besides, there are no statistically significant differences in the average answers 
of the respondents regarding the internal work environment on achieving strategic success in the 
Palestinian Ministry of Health in the Gaza Strip due to the variable of gender. There are also statistically 
significant differences in the average of respondents' answers about achieving strategic success in the 
Palestinian Ministry of Health in the Gaza Strip due to the following variables (age, academic 
qualification, years of service, and job title). 

There are no statistically significant differences in the average answers of the respondents regarding 
the internal work environment on achieving strategic success in the Palestinian Ministry of Health in 
Gaza Strip due to the variable of gender.  

Several recommendations have been presented by the study in view of the results obtained, the most 
important among them are: increasing interest in the internal work environment and working to develop 
its various fields in order to become an appropriate environment for doing specific functional activities 
and tasks. We also recommend that the Palestinian Ministry of Health in Gaza Strip draw more attention 
in the internal work environment, as it is one of the main and basic elements that positively or negatively 
affect the accomplishment of strategic success. 
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