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ملخص :ىدفت الدراسة إىل معرفة أثر الصحة التنظيمية على األداء االسرتاتيجي يف
شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن ،واعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت
االستبانة كأداة جلمع البيانات ،كما استخدم ت طريقة ادلسح الشامل جملتمع الدراسة ادلتمثل يف
اإلدارة العليا البالغ (  ،)186وبلغت نسبة االسرتداد (  .)%82وأظهرت الدراسة العديد من النتائج
أعلها :أن واقع الصحة التنظيمية يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن كان كبًناً بوزن نسيب بلغ
( ،)%73.50وأن مستوى األداء االسرتاتيجي يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن كان كبًناً
بوزن نسيب بلغ (  ،)%72.37وأشارت النتائج إىل وجود عالقة طردية موجبة ذات داللة إحصائية
بٌن واقع الصحة التنظيمية واألداء االسرتاتيجي يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن ،بينما أظهرت
أثراً ألبعاد الصحة التنظيمية (وضوح األىداف ،فعالية االتصاالت ،ادلعنويات ،توفًن ادلوارد ،اإلبداع،
حل ادلشكالت) على األداء االسرتاتيجي ،حيث تفسر ما نسبتو ( )%64.10من التغًن يف مستوى
األداء االسرتاتيجي .
الكلمات المفتاحية :الصحة التنظيمية ،األداء االسرتاتيجي ،شركات التأمٌن.

Abstract:
The study aimed to know the impact of organizational health on
the strategic performance of insurance companies operating in Palestine.
The study relied on the descriptive analytical approach, and used the
questionnaire as a tool for data collection. The comprehensive survey
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method was used for the study population represented by the senior
management of (186) and the recovery rate was (82%). The study
showed many results, the most important of which are: that the reality of
organizational health in insurance companies operating in Palestine was
significant with a relative weight of (73.50%), and that the level of
strategic performance in insurance companies operating in Palestine was
significant with a relative weight of (72.37%). The results indicated the
existence of a positive and statistically significant direct relationship
between the reality of organizational health and strategic performance in
insurance companies operating in Palestine, while they showed an
impact of the dimensions of organizational health (clarity of goals,
effectiveness of communication, morale, resource provision, creativity,
problem solving) on strategic performance. It explains (64.10%) of the
change in the level of strategic performance.
Keywords: organizational health, strategic performance, insurance
companies.
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مقدمة:
فرضت التغًنات البيئية ادلتسارعة على ادلنظمات أن تتميز يف أدائها بكفاءة وفاعلية ومبا ػلقق
ذلا أىدافها االسرتاتيجية خاصة يف ظل ادلنافسة الشديدة اليت تواجو األسواق ،والتطور ادلتسارع يف
التكنولوجيا وزيادة وتنوع اخلدمات ،وزيادة حجم ادلنظمات ،وتوجو األعمال ضلو العادلية ،وإدخال
أساليب اإلدارة احلديثة ،حيث يعرب مفهوم الصحة التنظيمية عن حالة ادلنظمة ومستوي التناغم
الداخلي فيها.
إن توافر الصحة التنظيمية يساىم يف توفر السياق ادلناسب لالسرتاتيجية ،والتمويل،
والتسويق ،والتكنولوجيا ،والتجديد واإلبداع واالبتكار ،وحتقيق أىداف ادلنظمة ،فكلما كانت ادلنظمة
أكثر صحة زادت قدرهتا على االستفادة من ادلعلومات واستخدامها ،وتعطيها قدرة أكرب على حل
ادلشكالت ،واالستغالل األمثل دلواردىا ادلتاحة ،واختاذ القرارات الفعالة ،شلا يؤثر إغلابياً على سًن
العمليات الداخلية يف ادلنظمة ،ويؤدى إىل ارتفاع الروح ادلعنوية للعاملٌن فيها ،والوالء والرضا
الوظيفي ،وقلة دوران العمل ،وزيادة اإلنتاجية ،وزيادة األرباح ،وحتقيق أىداف ادلنظمة والعاملٌن
وادلساعلٌن؛ شلا غلعلها العامل األىم الذي ػلدد صلاح ادلنظمة ،ويسهم بقوة يف الرفع من مستوى
أدائها بشكل مستمر ،ويعد األداء االسرتاتيجي يف ادلنظمات دالة ألنشطة ادلنظمة كافة ،وترمجة
خلططها االسرتاتيجية ،والذي يعكس قدرة ادلنظمة على حتقيق أىدافها الكلية السيما طويلة األمد،
واليت تتمثل بأىداف الربح والنمو والبقاء والتكيف باستخدام ادلوارد ادلتاحة بكفاءة.
وتعددت أوجو ادلنافسة احمللية والدولية لشركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن ،وظهرت أمامها
حتديات كبًنة أعلها ادلواءمة بينها وبٌن بيئة األعمال ،ويف ذات الوقت أصبحت بيئة الشركات ال
ميكن التنبؤ هبا على ضلو متزايد ،شلا يهدد قدرة الشركات على حتقيق أىدافها االسرتاتيجية بنجاح،
وأصبح لزاماً البحث يف تطوير طرق وأساليب ووضع آليات جديدة تضمن للشركات حتقيق أىدافها
واحملافظة على استمرارىا ،لذلك فقد جاءت ىذه الدراسة للبحث يف أثر الصحة التنظيمية على
األداء االسرتاتيجي يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن.
 إشكالية الدراسة  :ىناك بعض مؤشرات الضعف يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌنوىي كالتايل (تقارير ىيئة سوق ادلال الفلسطينية:)2017 ،
 أنو يوجود اطلفاض يف نسبة ظلو أعداد الشركات العاملة يف فلسطٌن بنسبة ( ،)%10شلا قد
ينعكس على حجم ادلسؤوليات ادلرتتبة عليها.
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 تبٌن أن ىناك اطلفاضا يف عدد الوكالء ما بٌن عامي  2016 -2010بنسبة ( ،)%15
شلا يدل أن ىناك عدم اىتمام من قبل اإلدارة العليا لشركات التأمٌن يف اختاذ قرارات
لتحقيق األداء االسرتاتيجي.
 أن تأمٌن ادلركبات يشكل (  )٪63من رلمل أقساط التأمٌن ،والذي مت دفع تعويضات لو
ما يقارب (  )%68.5من ادلبالغ اليت مت دفعها كتعويض ،ويعود ذلك إىل كون تأمٌن
ادلركبات إلزامياً يف فلسطٌن ومل يكن ضمن خطة متكاملة موضوعة على ادلدى الطويل
وإدارة الشركات.
 نسبة التأمٌن على احلياة مثالً يف فلسطٌن ( )%1ومل تكن ضمن النسبة ادلطلوبة لعملية
النمو ،يف حٌن أن ىذه النسبة تزيد عن ( )%50يف الواليات ادلتحدة األمًنكية مثالً.

 ىناك ارتفاع يف إمجايل قيمة تعويضات التأمٌن ادلدفوعة ،واليت كانت بنسبة ( )%16خالل
الفرتة (.)2017 - 2015
 كما بينت دراسة (أبو عمرة )2011 ،وجود قصور واضح يف شلارسة األساليب الرتوغلية
بشكل عام يف مجيع شركات التـأمٌن ،وبالنسبة دلستوى رضا العمالء كان ىناك ضعف يف
مستوى رضا العمالء ،وكانت شلارسة الشركات ألسلوب البيع الشخصي بدرجة متوسطة
يف مجيع شركات التأمٌن.

 وبينت دراسة (الزمارة )2013 ،أن الغالبية العظمى من ادلتضررين غًن راضٌن عن سرعة
استجابة شركات التأمٌن لطلباهتم ،باإلضافة إىل أن حجم التعويض غًن منصف لألضرار،
سواء ادلادية أم اجلسدية ،وأن شركات التأمٌن ال تتمتع بالسرعة يف تسوية التعويضات ،كما
أن ىناك ضعفا يف آليات التواصل مع ادلتضررين .وأوصت بالقيام بدراسة لتقييم األداء
اإلداري لشركات التأمٌن العاملة يف قطاع غزة.
وميكن صياغة ادلشكلة وحتديدىا وطرح مشكلة الدراسة يف شكل تساؤل رئيس على النحو اآليت:
ما أثر الصحة التنظيمية على األداء االستراتيجي في شركات التأمين العاملة في

فلسطين؟ ويتفرع من التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤالت الفرعية اآلتية:
 ما واقع الصحة التنظيمية يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن؟ -ما مستوى األداء االسرتاتيجي يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن؟
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 ىل توجد عالقة بٌن الصحة التنظيمية بأبعادىا (وضوح األىداف ،االتصاالت ،ادلعنويات،توفًن ادلوارد ،اإلبداع ،حل ادلشكالت) وبٌن األداء االسرتاتيجي يف شركات التأمٌن العاملة
يف فلسطٌن؟
 ىل تؤثر الصحة التنظيمية بأبعادىا (وضوح األىداف ،االتصاالت ،ادلعنويات ،توفًن ادلوارد،اإلبداع ،حل ادلشكالت) على األداء االسرتاتيجي يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن؟
 فرضيات الدراسة :تسعي الدراسة إىل اختبار صحة الفرضيات التالية: الفرضية األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )α ≤0.05بٌن
الصحة التنظيمية بأبعادىا (وضوح األىداف ،االتصاالت ،ادلعنويات ،توفًن ادلوارد،
اإلبداع ،حل ادلشكالت) ،واألداء االسرتاتيجي يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن.
 الفرضية الثانية :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )α≤0.05للصحة
التنظيمية بأبعادىا (وضوح األىداف ،االتصاالت ،ادلعنويات ،توفًن ادلوارد ،اإلبداع ،حل
ادلشكالت) على األداء االسرتاتيجي يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن.
 الدراسات السابقة: -دراسة (الجعبري )2018 ،بعنوان" :أثر األمن المعلوماتي على أداء شركات التأمين العاملة

في فلسطين" .طبقت على ( )8شركات للتأمين ،تعمل في محافظات الضفة الغربية ،فلسطين.

ىدفت الدراسة إىل :حتديد واقع تطبيق األمن ادلعلومايت وتأثًنه على أداء الشركات ادلبحوثة وفقاً
ألبعاد بطاقة األداء ادلتوازن األربعة (األداء ادلايل ،العمليات الداخلية ،خدمة الزبائن ،خدمة
ادلوظفٌن) .عدد رلتمع الدراسة ( )1112فرداً .واستخدمت عينة عشوائية مكونة من (  )157فرداً،
مت اسرتداد (  )117استبانة ،بنسبة اسرتداد (  .)%74واستخدمت الدراسة االستبانة وادلقابالت
اذلاتفية وادلنهج الوصفي التحليلي  ،وكانت أىم النتائج أن واقع تطبيق األمن ادلعلومايت مرتفع بنسبة

( .)%81.5ومستوى األداء الكلى مرتفع بنسبة (  .)%81.1ووجود عالقة بٌن األمن ادلعلومايت
وأداء شركات التأمٌن .كما يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق األمن ادلعلومايت على األداء .وكان
بعد األداء ادلايل مرتفعا بنسبة ( ،)%81.4وبعد العمليات الداخلية مرتفع بنسبة ( ،)%83.5وبعد
خدمة العمالء مرتفع بنسبة (  ،)%80.8وبعد خدمة ادلوظفٌن مرتفع بنسبة (  .)%79ال توجد
فروق تعزى للمتغًنات الدميغرافية (موقع الشركة ،العمر ،ادلؤىل العلمي ،ادلوقع الوظيفي) ،وتوجد
فروق تعزى دلتغًن (اجلنس).
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 دراسة (الجابري )2017 ،بعنوان" :دور الصحة التنظيمية في تحقيق األداء االستراتيجي"طبقت في الجامعة اإلسالمية – العراق ىدفت ىذه الدراسة إىل :توفًن إطار مفاىيمي يفسر

العالقة بٌن الصحة التنظيمية بأبعادىا (النزاىة ادلؤسسية ،االعتبارية ،اذليكل األساسي ،الروح ادلعنوية)
وبٌن األداء االسرتاتيجي بأبعاده (ادلنظور ادلايل ،منظور الزبون ،منظور العمليات الداخلية ،والتعلم
والنمو) ،وإثبات أعلية ىذه العالقة ودورىا يف رفع مستوى األداء للموظفٌن ومن مثّ زيادة أرباح
ادلنظمة ،وتكونت عينة الدراسة من (  )98فرداً ،وكانت أىم النتائج أن ىنالك عالقة تأثًن وارتباط
إغلابية بٌن الصحة التنظيمية واألداء االسرتاتيجي ،حيث إن الصحة التنظيمية تبٌن وتفسر
( )%36.5من تغًنات األداء االسرتاتيجي ،وأن رفاىية األفراد الناجتة عن الصحة اجليدة للمنظمة
تقود إىل زيادة كفاءة أداء األفراد ،وىنالك دور كبًن للصحة التنظيمية يف حتقيق أىداف ادلنظمة من
خالل تأثًنىا على األداء االسرتاتيجي للمنظمة ،كما تعمل الصحة التنظيمية على حتقيق األداء
االسرتاتيجي يف ادلنظمة ادلدروسة .ودعم الصحة التنظيمية لألداء االسرتاتيجي يعزز البعد ادلايل لألداء
االسرتاتيجي.
أهمية الدراسة:
 تستمد الدراسة أعليتها العلمية من كوهنا متماثلة مع التوجهات والدراسات احلديثة اليت تبحث
يف مسألة الصحة التنظيمية واألداء االسرتاتيجي ،وىي من ادلوضوعات احلديثة.
 على الرغم من أعلية الصحة التنظيمية ،يف ظل التغًنات العادلية ادلعاصرة ،ومن خالل الربط بٌن
تلك ادلتغًنات واألداء االسرتاتيجي ،إال أن الدراسات العربية اليت كتبت يف ىذا ادلوضوع
مازالت قليلة وزلدودة ،وتُعد من ادلوضوعات اليت مل تنل حظاً من الدراسات يف ادلكتبة العربية،
األمر الذي دعا الباحث للقيام هبذه الدراسة.
 تنبع أعلية ىذه الدراسة من أعلية قطاع التأمٌن ،والدور احليوي وادلهم لصناعة التأمٌن لالقتصاد
القومي ،من خالل حتمل األخطار وجتميع ادلدخرات مث توجيهها ألغراض التنمية.

 ميكن أن تساىم نتائج ىذه الدراسة يف توجيو نظر ادلسؤولٌن يف حتديد أولويات التدخل ادلتعلقة
بتنمية وتطوير األداء االسرتاتيجي يف الشركات زلل الدراسة.
 أهنا تتناول مشكلة معرفية وتطبيقية مهمة يف قطاع اقتصادي كبًن وحيوي ،وىو قطاع التأمٌن
يف فلسطٌن ،فهي تسعى لإلجابة عن تساؤالت ال ميكن لإلدارة العليا يف أي منظمة االستغناء
عن معرفتها.
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أهداف الدارسة :تسعي الدراسة إىل حتقيق األىداف التالية:
 التعرف على واقع الصحة التنظيمية يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن.

 التعرف على واقع األداء االسرتاتيجي يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن.

 اختبار العالقة بٌن الصحة التنظيمية بأبعادىا واألداء االسرتاتيجي يف شركات التأمٌن العاملة يف
فلسطٌن.

 بيان أثر الصحة التنظيمية على األداء االسرتاتيجي يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن.
 منهج الدراسة :است ِخدم ادلنهج الوصفي التحليلي لبيان "أثر الصحة التنظيمية على األداء
ُ
االسرتاتيجي يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن" ،والذي يعتمد على دراسة الظاىرة كما
توجد يف الواقع ،ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ،ويعرب عنها تعبًناً كيفياً وكمياً ،كما ال يكتفي
ىذا ادلنهج جبمع ادلعلومات ادلتعلقة بالظاىرة من أجل استقصاء مظاىرىا وعالقاهتا ادلختلفة،
بل يتعدى ذلك إىل التحليل والربط والتفسًن ،للوصول إىل استنتاجات.
 خطة الدراسةُ :سلِّط الضوء على الدراسة النظرية من خالل التحدث عن تعريف وأبعادالصحة التنظيمية ،واألداء االسرتاتيجي ،مث الدراسة ادليدانية ،مث التحدث عن مصادر مجع
البيانات ،ورلتمع وعينة الدراسة ،وأداة الدراسة ،وحتليل ومناقشة نتائج الدراسة.
أوالً .الدراسة النظرية:
يُعد الوصول إىل صحة تنظيمية مرتفعة يف ادلنظمات أمراً الزماً ،والسيّما يف ضوء التطور
ادلتسارع يف بيئة ادلنظمات الداخلية واخلارجية ،ألن ادليزة األكرب اليت ميكن ألي منظمة حتقيقها ىي
الصحة التنظيمية.
 .1الصحة التنظيمية
عرف  )2001:155 ( Bruhnصحة ادلنظمة بأهنا" :جسمها وعقلها وروحها" ،وىي
يُ ِّ
"حالة نشطة مستمرة من الرضا العميق ،فيها تساىم اذلياكل التنظيمية الرمسية وغًن الرمسية إغلابياً يف
زيادة الفاعلية ،وحتسٌن حياة العمل لألفراد يف ادلنظمة ) Vansant 2000: 2) ".ويري
 " )26 : 2003(Hillأهنا قدرة ادلنظمات على أن تعمل بفاعلية وتتكيف بشكل مالئم،
والتغلب على ادلشكالت على ضلو ٍ
كاف ،وتتغًن وتنمو من الداخل".
وميكن القول إ ّن الصحة التنظيمية ىي :احلالة اليت تتمتع هبا ادلنظمة وادلميزة ذلا ،وتعرب عن
قدرة ادلنظمة على التكيف والبقاء يف بيئتها والتوافق معها ،وخلق االنسجام بٌن العاملٌن ،وتطور
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وحتدث نفسها باستمرار ،من خالل االبتكار والتفكًن اإلبداعي للوصول إىل االستقرار والثبات
والتميز ،وأداء عمل ػلقق التوقعات على ادلدى البعيد ،وتنفيذ ىذه الرؤية بفعالية.
يُعد توافر معايًن الصحة التنظيمية حبد ذاتو ذا تأثًن حيوي يف ادلنظمات احلديثة ،والسيّما يف
ظل الظروف ادلتزايدة التعقيد ،شلا دفع الباحثون يف رلال الصحة التنظيمية إىل العمل على تصميم
مقاييس لقياس مستوياهتا داخل ادلنظمات.
.2أبعاد الصحة التنظيمية ،وهي:
.2.1وضوح األهداف :تتجاوز الصحة التنظيمية يف ادلنظمة دتتع العاملٌن فيها بصحة جسمية
وعقلية ونفـسية جيدة ،إيل توفًن مناخ تنظيمي إغلايب منفتح ،غلعل العاملٌن ملتزمٌن بتحقيق أىداف
ادلنظمة ورؤيتها ادلستقبلية ،إضافة إىل التزامهم بأداء ادلهام ادلنوطة هبـم ،حيـث إن العاملٌن يف
& (Davey, Gore
ادلنظمات يتكاملون يف حتقيق األىداف اإلسرتاتيجية دلؤسستهم
) ، Parker,2003وحتاول ادلنظمات جعل األفراد الذين ينتمون إليها يتبنون أىدافها ويلتزمون
بتحقيقها ،وىذا ال يتأتى إال من خالل وضوح ىذه األىداف وكيفية تنفيذىا لديهم ،حيث إن
وضوح أىداف ادلنظمة لألفراد العاملٌن وقبوذلم ذلا داللة على صحة تلك ادلنظمة (الكمايل،
 ،)25 :2010فقدرة ادلنظمة على الربط بٌن أىدافها وأىداف األفراد العاملٌن لديها غلعلهم
يقبلون هبا ويلتزمون بتحقيقها ،ألهنم يرون يف ذلك حتقيقا ألىدافهم اخلاصة ،ومن مثّ حتقيق رغباهتم
واحتياجاهتم (شباح.)143 :2017 ،

ويرى الباحثون أن أىداف ادلنظمة تشتق بعد أن توضع رسالة ادلنظمة يف إطار قيمها ومعايًن
سلوكها ،واألىداف ىي النهاية ادلرغوبة اليت تطمح ادلنظمة بالوصول إليها ،وىي سبب وجودىا ،إذ ال
وجود للمنظمة إن مل تكن ىنالك أىداف تعرب عن شخصيتها ورؤيتها ادلستقبلية ،وغلب أن تكون
أىدافاً واضحة ،وزلددة ،ومكتوبة ،وقابلة للقياس ،ومناسبة ،وميكن حتقيقها ،يف وقت زلدد ،وتأخذ
أىداف العاملٌن باالعتبار ،لتصبح مؤثرة يقبلها أفراد ادلنظمة ،ويدعموهنا ،ويسعون إىل حتقيقها ،شلا
يؤدي إىل زيادة الفاعلية ،ويسهم يف رفع مستوى صحة ادلنظمة.
 .2.2فعالية االتصاالت :يقصد هبذا ادلفهوم أن يكون نظام االتصال يف ادلنظمة متاحاً ،ومنع

حدوث سوء فهم من خاللو ،وىكذا يستطيع العاملون احلصول على ادلعلومات الصحيحة شلا يزيد
من كفاءة ادلنظمة (احلوراين .)2017:28 ،ويرى الباحثون أن االتصال ىو عملية تبادل
للمعلومات ،وليكون فعاالً غلب أن تصل ادلعلومات للمستلم بطريقة مفهومة بشكل تام وكامل كما
أرادىا ادلرسل ،وأن االتصال الفعال ىو األساس لصنع القرار الفعال ،وىو عملية حيوية لسًن
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العمليات يف ادلنظمة ،فوجود اتصاالت منظمة ،مستمرة ،وواضحة

 ،تنساب بسهولة بٌن مجيع

مستويات اذليكل التنظيمي ،ويف مجيع االجتاىات ،يؤدي إىل نقل ادلعلومات الضرورية الختاذ القرارات
بكفاءة ،ويضمن حتقيق األىداف التنظيمية على كل ادلستويات ،بأعلى معايًن للجودة ،شلا يؤدي إىل
ارتفاع مستوى صحة ادلنظمة.

 .3.2المعنويات :وىي تأمٌن الرفاىية والرضا لفريق العمل يف ادلنظمة ،وتشًن إىل الشعور باالنتماء
إىل رلتمع ادلنظمة والصداقة ،واالنفتاح ،والتعاطف ،واالنتماء ،والثقة ،وحب العمل ،واالحرتام،
وادلساعدة بٌن العاملٌن ،وشعور األفراد بإغلابية جتاه بعضهم البعض ،وكذلك الطريقة اليت يشعرون
بأهنم يقومون بتأدية أعماذلم بشكل تعاوين نابع من احلماس الداخلي إلصلاز العمل
.)2008:449

( Hoy,

ويرى الباحثون أن ادلعنويات تعكس طبيعة العالقات اإلنسانية السائدة يف ادلنظمة ،حيث إن
إشباع حاجات األفراد ،ووجود عالقات الزمالة واالحرتام ،والثقة ادلتبادلة ،والعمل بروح الفريق بٌن
أفراد ادلنظمة يؤدي إىل ارتفاع الروح ادلعنوية لديهم ،واندفاعهم ضلو إصلاز مهامهم بكل طاقاهتم ،شلا
يؤدي إىل حتسن أدائهم ،وزيادة إنتاجيتهم ،وينعكس ذلك على ادلناخ التنظيمي الذي يصبح مناخاً
صحياً أكثر ،وكلما ارتفعت الروح ادلعنوية تزداد صحة ادلنظمة إذ يـُ َعد عدم وجود صراع بٌن األفراد يف
ادلنظمة ،ودتاسك أفرادىا وقدرهتم على رلاهبة األزمات وادلشكالت بشيء من احلزم وقلة حاالت
التأخر عن الدوام واطلفاض معدالت الشكاوي والتظلمات يف ادلنظمة حالة صحية.

 .4.2توفير الموارد :وىو توفًن ما يلزم من مواد وجتهيزات إضافية للعاملٌن ،عندما يطلبها
العاملون ،وختصيص جزء من ميزانية ادلنظمة لشراء ادلواد الضرورية لدعم العمل وتوفًن ادلطلوب
( ، )Hoy et al., 1991ودتثل ادلوارد مدخالت ادلنظمة اليت تستخدم يف عمليات اإلنتاج ،واليت
تتمثل برأس ادلال ،وادلعدات ،وادلهارات الفردية للعاملٌن ،وادلعرفة ،وبراءات االخرتاع ،وادلوارد ادلادية،
والتمويل ،وموىبة ادلديرين ،ويف رلال أوسع إن ىذه ادلوارد تشمل األفراد واجملتمع واجلوانب التنظيمية
).(Hitt, 2001: 105
ويرى الباحثون أن استغالل ادلوارد ادلتاحة ىو االستخدام األمثل للموارد مبصادرىا :البشرية،
وادلعنوية ،وادلادية ،والتكنولوجية ،وادلعلوماتية ،وادلالية ،حيث يؤدي حسن استغالل ىذه ادلوارد
ادللموسة وغًن ادللموسة ادلرتبطة باألىداف احملددة إىل زيادة الصحة التنظيمية للمنظمة.

 .5.2اإلبداع :يعرف اإلبداع بأنو التفكًن ادلختلف ،والذي يعين توافر ادلهارات والرباءات اليت يتم

من خالذلا التوصل إىل أفكار جديدة (جاد الرب.)220 :2012 ،
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ويرى الباحثون أن اإلبداع يف ادلنظمة يعين القدرة على ابتكار أفكار وأساليب ووسائل مفيدة
يف العمل أو حتسٌن ادلوجود حالياً ،وتوافر اإلبداع يف اجملاالت التقنية ،واإلدارية ،واإلنتاجية،
واخلدمية ،والبحثية ،يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية ،ويُسهم يف إغلاد حلول ابتكارية للمشكالت اليت قد
تعرتض سًن العمل ،وكلما كانت بيئة ادلنظمة إبداعية أكثر ارتفع مستوى الصحة التنظيمية للمنظمة.
 .6.2حل المشكالت :ادلشكلة ىي العقبة أو الصعوبة اليت تواجهها ادلنظمة أو الفرد يف ادلنظمة

عند انتقالو من حالة ألخرى ،وحتد من قيام العاملٌن يف ادلنظمة بالواجبات وادلسؤوليات ادلناطة
هبم ،واليت تؤدي إىل عرقلة العمل وحتول دون حتقيق األىداف ادلوكلة ذلم .ويرى الباحثون أن حل
ادلشكالت يكون بتحديد دالالت وجودىا ،وجسر اذلوة بٌن ادلواقف ادلسببة ذلا ،وإزالة العقبات
وادلعوقات اليت تعرتض سبل حتقيق األىداف ادلوضوعة باستخدام ادلعاجلات ادلناسبة ،كما أن
استخدام ادلنظمة لألسلوب العلمي يف حل ادلشكالت يؤدي إىل سرعة وفاعلية حلها ،شلا ِ
يوجد
مناخا تنظيميا جيدا ،وبيئة عمل سليمة ىادئة ،ويساعد يف حتسٌن صحة ادلنظمة.

 .3األداء االستراتيجي:

يـُ َعد األداء مفهوما أساسياً ومهماً للمنظمات بشكل عام ،وػلظى باىتمام علماء اإلدارة،
كونو يعد عنصراً أساسياً من فروع وحقول ادلعرفة اإلدارية ،فضالً عن كونو البعد األكثر أعلية
دلختلف ادلنظمات ،والذي يتمحور حولو وجود ادلنظمة من عدمو ،ويعرب عن قدرة الوحدة
&(Miller
االقتصادية على حتقيق أىدافها طويلة األجل ادلتمثلة بالبقاء والنمو والتكيف
) ، Bromiley1990 :757ويشًن األداء االسرتاتيجي إىل ترمجة اخلطط االسرتاتيجية إىل نتائج
ومساعدة ادلديرين على االستجابة السريعة وبفاعلية للتغًنات غًن ادلتوقعة ،وميكن النظر إليو أنو
معرفة كيف تعمل الشركة إمجاالً ) ، (Cokins, 2003:2حيث يعرب عن عملية توجيو لفعاليات
الشركة ،من خالل تعريف منهجي لرسالة الشركة واسرتاتيجيتها وأىدافها ،حبيث غلعلها قابلة للقياس
بواسطة عوامل النجاح الرئيسة ومؤشرات األداء ،من أجل اختاذ اإلجراءات الصحيحة ألجل بقاء
الشركة على ادلسار الصحيح ،وفاعلية إصلاز عملها من خالل حتقيق األىداف ادلالية وغًن ادلالية،
وتطوير ادلهارات والكفاءات ،وحتسٌن خدمة الزبائن ،وجودة العمل ) .(Wall, 2007:19ويرى
 )2006:3(Carton& Hoferأنو مقياس للحالة اليت تكون عليها ادلنظمة ،أو النتائج
ادلتحققة نتيجة القرارات اإلدارية ،وأن ادلقياس ادلختار ميثل تلك النتائج ،سواء أكانت جيدة أم سيئة.
وىو النتيجة النهائية لنشاط ادلنظمة ،وىو انعكاس لكيفية استخدام ادلنظمة دلواردىا ادلادية والبشرية
لغرض حتقيق أىدافها.
994

أثر الصحة التنظيمية على األداء االستراتيجي  ،فارس محمد/الطالع سليمان  /السقا منيب
---------------------------------------

يُستدل شلا تقدم أن مفهوم األداء االسرتاتيجي من ادلفاىيم الواسعة ،وتشتمل يف مضامينها
على العديد من اجلوانب ،فالبعض تناول يف تعريفو قدرة وكيفية استخدام ادلنظمة دلواردىا ومواءمتها
مع قدراهتا لتحقيق األىداف ،والبعض اآلخر تناول قدرة ادلنظمة على ادلواءمة بٌن متغًنات البيئة
وحتقيقها لألىداف ،وادلوازنة بٌن متطلبات البقاء باألمد القريب واالسرتاتيجي ،وىناك منظوران لألداء
يهتم األول باجلوانب االقتصادية مركزاً على عوامل السوق اخلارجية مثل ادلوقف التنافسي للمنظمة،
ويهتم الثاين باجلوانب التنظيمية ادلبنية على أساس األساليب االجتماعية والسلوكية ومدى مالءمتها
للبيئة التنظيمية .وىي نتائج كافة األنشطة النهائية يف ادلنظمة ،واليت تسعى وتعمل على حتقيقها من
خالل االستغالل األمثل للموارد ادلادية والبشرية ،لذلك يكون أساساً لتحديد األفكار والتصورات
وفقاً لألىداف ادلطلوبة ،أو إجراء التغيًن الالزم لتحقيق ذلك.
ثانياً .الدراسة الميدانية:
.1منهجية الدراسة:
تتضمن منهجية الدراسة كال من :مصادر مجع ادلعلومات والبيانات ،ورلتمع وعينة الدراسة،

وأداة الدراسة ،ومتغًنات الدراسة ،وصدق أداة الدراسة ،وثبات أداة الدراسة.

 .1.1مصادر جمع البيانات والمعلومات :مت استخدام مصدرين أساسيٌن للمعلومات:
 البيانات األولية :وتتمثل يف أداة الدراسة (االستبانة) ،كأداة رئيسة للحصول على البيانات
األولية للدراسة ،حيث صممت خصيصاً ذلذا الغرض ،هبدف معاجلة اجلوانب التحليلية دلوضوع
الدراسة والتعرف على أثر الصحة التنظيمية على األداء االسرتاتيجي يف شركات التأمٌن العاملة
يف فلسطٌن.
 البيانات الثانوية :وتتمثل يف الدراسات واألدبيات السابقة ،وما حتويو ادلكتبات من دراسات
وأحباث وكتب ودوريات وتقارير ومراجع يف رلال الدراسة ،باإلضافة إىل البحث وادلطالعة يف
مواقع اإلنرتنت ادلختلفة.

 .2.1مجتمع وعينة الدراسة :رلتمع الدراسة ىو مجيع مفردات الظاىرة اليت يدرسها الباحث ،وقد
اعتمد الباحث على استخدام أسلوب احلصر الشامل يف مجع البيانات ادلتعلقة مبوضوع الدراسة،
حيث استهدفت الدراسة مجيع العاملٌن يف اإلدارة العليا لشركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن،
وعددىم (  )186مفردة من (  )9شركات ،ويتوزع أفراد رلتمع الدراسة حسب ما ىو موضح يف
اجلدول رقم (:)1
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جدول ( :)1توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المسمى الوظيفي
م

اسم الشركة

 1ادلشرق للتأمٌن
 2فلسطٌن للتأمٌن

مدير عام

مديرو اإلدارات مديرو الفروع

ونوابه

اإلدارة
العليا

5

6

9

20

2

9

8

19

1

1

4

6

9

5

11

25

3

10

18

31

5

5

22

32

 7فلسطٌن لتأمٌن الرىن العقاري
 8التكافل للتأمٌن

2

1

-

3

3

8

1

12

 9العادلية ادلتحدة

3

16

19

38

33

61

92

186

 3مت اليف اليكو
 4التأمٌن الوطنية
 5ترست العادلية للتأمٌن
 6اجملموعة األىلية للتأمٌن

إجمالي عدد اإلدارة العليا

ين ،اعتماداً على إحصائية االحتاد الفلسطيين لشركات التأمٌن لسنة.2018
ادلصدر :من إعداد الباحث

 . 3.1أداة الدراسة :اُستخدمت االستبانة كأداة للدراسة ،واليت صممها الباحثون خصيصاً للتعرف
على أثر الصحة التنظيمية على األداء االسرتاتيجي يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن حسب
اخلطوات التالية :قام الباحثون بصياغة فقرات االستبانة وتصميمها بصورهتا األولية ،مث عرضها على
رلموعة من السادة احملكمٌن ادلختصٌن ،وذلك إلبداء الرأي فيها ،حيث قدم السادة احملكمون بعض
التعديالت على االستبانة ،وقد أخذ الباحثون ىذه التعديالت بعٌن االعتبار ،وقاموا بإجراء
التعديالت الالزمة قبل توزيع االستبانة على أفراد رلتمع الدراسة.

 .4.1مقياس أداة الدراسة :اعتمد الباحثون استجابات أفراد عينة الدراسة حسب مقياس
)(Likert Scaleاخلماسي ،ادلتدرج من ( ،)5-1حيث ( )1دتثل أدىن درجة موافقة ،و( )5دتثل
أعلى درجة موافقة .ومت تقييم درجات ادلوافقة حبسب مقياس التدريج ادلبٌن يف اجلدول رقم (:)2
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جدول ( :)2مقياس درجات الموافقة

الوزن النسبي

المتوسط الحسابي

درجة

الوزن

الموافقة

الرقمي

من

قليلة جداً
قليلة

1

1.00

أقل من  20.00 1.80أقل من 36.00

2

1.80

أقل من  36.00 2.60أقل من 52.00

متوسطة

3

2.60

أقل من  52.00 3.40أقل من 68.00

كبيرة

4

3.40

أقل من  68.00 4.20أقل من 84.00

كبيرة جداً

5

4.20

 .5.1متغيرات الدراسة:
 المتغير المستقل:

إلى

5.00

من

84.00

إلى

100.00

ين
ادلصدر :من إعداد الباحث

الصحة التنظيمية  ،ويشمل األبعاد التالية ( :وضوح األىداف،

االتصاالت ،ادلعنويات ،توفًن ادلوارد ،اإلبداع ،حل ادلشكالت).

 المتغير التابع :األداء االسرتاتيجي

 .6.1صدق أداة الدراسة (االستبانة) :ونعين بصدق أداة الدراسة أن األداة واضحة ،ومفهومة،
وتقيس ما وضعت لقياسو ،وقد مت التأكد من صدق االستبانة من خالل ما يأيت:

عرضت
 .1.61الصدق من وجهة نظر المحكمين (صدق المحتوى /الصدق الظاهري):
االستبانة على عدد من احملكمٌن من أصحاب اخلربة واالختصاص يف سلتلف اجلامعات ،من أجل
التأكد من سالمة الصياغة اللغوية لالستبانة ،ووضوح تعليماهتا ،وانتماء احملاور لالستبانة ككل،
وانتماء الفقرات حملاور االستبانة ،ومدى صالحيتها لقياس األىداف ادلرتبطة هبذه الدراسة ،وقد قدم
السادة احملكمون رلموعة من التعديالت على أداة الدراسة ،ومت ت االستجابة ذلذه التعديالت،
وأُعيدت صياغة االستبانة يف ضوء ادلالحظات اليت قدمها احملكمون.

 .2.61الصدق البنائي  :Structure Validityيُعد الصدق البنائي أحد مقاييس صدق
األداة ،الذي يقيس مدى حتقق األىداف اليت تريد األداة الوصول إليها ،حيث يقاس الصدق البنائي
من خالل إغلاد معامالت االرتباط بٌن درجة كل بعد وكل رلال من الدرجة الكلية لالستبانة  ،حيث
ُوجدت درجة عالية من الصدق البنائي لالستبانة بدرجة ) (0.926دلتغًن الصحة التنظيمية ،وكانت
مجيع معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ، (0.05وبدرجة ) (0.953دلتغًن
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األداء االسرتاتيجي  ،وكانت مجيع معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى
ويشًن ذلك إىل وجود درجة عالية من الصدق البنائي لالستبانة.

)(0.05

 .3.61صدق االتساق الداخلي  :Internal Validityيقصد باالتساق الداخلي مدى
اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع احملور الذي تنتمي إليو ىذه الفقرة ،ويتم التحقق من وجود
صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامالت االرتباط بٌن درجة كل فقرة والدرجة الكلية
للمحور الذي تنتمي إليو ،وذلك هبدف التحقق من مدى صدق االستبانة ككل ،وكان صدق
االتساق الداخلي دلتغًن الصحة التنظيمية ) ، (0.904ودلتغًن األداء االسرتاتيجي ) (0.942وىذا
يعين أن ىناك درجة عالية من صدق االتساق الداخلي حملاور وأبعاد الدراسة.

 .4.61ثبات أداة الدراسة (االستبانة)  :مت التأكد من ثبات أداة الدراسة (االستبانة) من خالل

استخدام معامل ألفا كرونباخ ) ،(Cronbach’s Alpha Coefficientحيث بلغت قيمة
معامل ألفا كرونباخ دلتغًن الصحة التنظيمية ) ، (0.966ودلتغًن األداء االسرتاتيجي )،(0.952
وتشًن ىذه القيم إىل دتتع أداة الدراسة بدرجة كبًنة جداً من الثبات يف البيانات اليت مت مجعها من
رلتمع الدراسة.

 .2الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة :يوضح اجلدول رقم ( )3توزيع أفراد رلتمع الدراسة
جدول رقم ( :)3توزيع أفراد مجتمع الدراسة
م
1
2

النوع
االجتماعي
ذكر
أنثى

العدد

النسبة
المئوية %

م

العمر

العدد

85

55.9

1

38

25.0

67

44.1

2

أقل من  30عام
من -30أقل من 40
عام
من -40أقل من 50
عام
 50عام فأكثر

النسبة المئوية
%

52

34.2

33

21.7

29

19.1

152

%100

المجموع

152

%100

العدد

النسبة المئوية
%

3
4

م
1
2
3

المجموع
المؤهل
العلمي
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا
المجموع

العدد

النسبة
المئوية %

م

المسمى الوظيفي

28
115
9

18.4
75.7
5.9

1
2
3

152

%100

مدير فرع
مدير إدارة
مدير عام  /نائبو

78
52
22

51.3
34.2
14.5

المجموع

152

%100

ين بناء على سلرجات spss
ادلصدر :من إعداد الباحث
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يتبٌن من اجلدول السابق أن عدد االستبانات ادلسرتدة كانت ( )152استبانة ،كان فيها عدد
الذكور ( ،)85أي بنسبة ( ،)%55.9وعدد اإلناث ( ،)67أي بنسبة ( ،)%44.1يشكلون معاً
ادلبحوثٌن مجيعاً وعددىم (  ،)152ويرى الباحثون أن نسب التوظيف حبسب النوع االجتماعي يف
شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن ختتلف عن النسب السائدة يف اجملتمع الفلسطيين ،فهي بالنسبة
للذكور أقل وأعل ى بالنسبة لإلناث ،حيث بلغت نسبة مشاركة اإلناث يف القوى العاملة
( ،)%20.7ونسبة مشاركة الذكور(  )%72.3وذلك حبسب تقرير اجلهاز ادلركزي لإلحصاء
الفلسطيين (  ،PCBSمسح القوي العاملة ،الربع الثالث  ،)12:2018ويرجع الباحثون تقارب
نسبة الذكور من نسبة اإلناث إىل زلاولة الشركات ادلبحوثة أن تتبع التوازن يف النوع االجتماعي يف
عملية التوظيف لديها ،وإن كانت نسبة الذكور تفوق قليالً نسبة اإلناث ،والذي قد يرجع إىل وجود
بعض األعمال ادليدانية اليت تقوم هبا أغلب شركات التأمٌن ،حيث تتناسب طبيعة تلك األعمال مع
فئة الذكور أكثر من فئة اإلناث  ،وأيضاً تتفق مع العوامل الثقافية السائدة يف اجملتمع الفلسطيين،
والتقاليد وادلوروثات االجتماعية يف تفضيل قيام الذكور باألعمال ادليدانية.
كما يتضح من خالل استعراض اجلدول السابق أن توزيع رلتمع الدراسة حسب متغًن العمر
أظهر تنوعاً يف الفئات العمرية ،ويرى الباحثون أن ىذا التنوع يدعم الدراسة يف مشوذلا دلختلف
الفئات العمرية ،األمر الذي يعطيها الزخم واالستفادة من سلتلف اخلربات الرتاكمية لدى ادلبحوثٌن،
كما يتبٌن من توزيع رلتمع الدراسة وجود أغلبية لعمر أقل من  40عاما  ،ويفسر الباحثون ذلك أن
فيت ( )%38.5منو تقل أعمارىم عن  15عاما  ،و()%3.3
اجملتمع الفلسطيين بشكل عام رلتمع ّ
تزيد أعمارىم عن  63عاما ( ،PCBSالفلسطينيون يف هناية عام  ،)11:2018 ،2018وترتفع
فيو نسبة مشاركة الشباب يف إمجايل القوي العاملة ،ويرى الباحثون أن النتائج السابقة منطقية وتتوافق
مع النسب السائدة يف اجملتمع الفلسطيين  ،حيث بلغت نسبة ادلشاركة يف القوي العاملة للفئات
العمرية ( 29-25عاماً 34-30(،)%65.1 :عاماً 39 -35(،)%64.4 :عاماً،)%59.1 :
( 44-40عاماً 49-45(،)%58.1 :عاماً 50(،)%52.6 :عاماً فأكثر ،)%32.3
( ،PCBSمسح القوي العاملة ،الربع الثالث .)11:2018
كما يبٌن اجلدول السابق أن نسبة محلة شهادة الدبلوم (  ،)%18.4ونسبة محلة شهادة
البكالوريوس ( ،)%75.7كما يبٌن أن ( )%5.9من ادلبحوثٌن ػلملون شهادة دراسات عليا ،ويرى
الباحثون أن ىذه النسب تتوافق مع النسب السائدة يف اجملتمع الفلسطيين  ،حيث بلغت نسبة محلة
شهادة الدبلوم (  ،)%5.8ونسبة البكالوريوس أعلى (  )%17.3من إمجايل عدد السكان
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( ، PCBSادلرأة والرجل يف فلسطٌن ،قضايا وإحصائيات  ،)2018:30 ،2018و بلغ عدد
 )37011( 2017خرغلاً ،و محلة شهادة ادلاجستًن
محلة شهادة البكالوريوس من خرغلي
(( ،)2457الكتاب اإلحصائي السنوي دلؤسسات التعليم العايل الفلسطينية ،2018-2017
 )2018:12ويرجع الباحثون نسبة محلة شهادات البكالوريوس يف رلتمع الدراسة إىل أن نسبة محلة
شهادات البكالوريوس يف اجملتمع الفلسطيين ىي النسبة السائدة بٌن محلة الشهادات يف اجملتمع
الفلسطيين ،و أن طبيعة العمل ومتطلبات التوظيف يف شركات التأمٌن تتطلب احلصول علي شهادة
البكالوريوس،كما يتبٌن من اجلدول السابق أن نسبة من لديهم عدد سنوات اخلدمة أقل من ( )5
سنوات كانت ( ،)%21.1ويرجع الباحثون ذلك إىل سببٌن رئيسٌن علا :أوالً أن ىذه الشركات دتيل
إىل االستثمار يف العنصر البشري لديها على ادلدى البعيد ،ولذلك تسعى لتوظيف صغار السن
وحديثي التخرج ،ثانياً أن معظم الشركات افتتحت فروعاً أو شهدت توسعاً ملحوظاً ألنشطتها  ،شلا
تطلب تعيينات جديدة ،كما يتبٌن أن نسبة من لديهم عدد سنوات اخلدمة من  -5أقل من 10
سنوات ) (%27.6ومن -10أقل من  15سنة ) ،)%22.4أي أن نصف أفراد رلتمع الدراسة
لديهم سنوات خدمة من (  )15-5عاماً ،ونسبة من لديهم سنوات خدمة  15سنة فأكثر
) ،)%28.9ويرى الباحثون أن ىذه النسب منطقية  ،وتتوافق مع أعمار الشركات ادلبحوثة
واحتياجاهتا للعاملٌن وتوسع أعماذلا  ،ويبٌن اجلدول السابق توزيع الفئة ادلستهدفة من الدراسة وىي
اإلدارة العليا يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن ،وتظهر النتائج أن نسبة مد يري الفروع كانت
( ، )%51.3ويعزو الباحثون ىذه النتيجة إىل انتشار فروع الشركات ادلبحوثة يف سلتلف ادلدن،
وكانت نسبة من ػلملون مسمى مدير دائرة (  ،)%34.2ونسبة من ػلملون مسمى مدير عام أو
نائب مدير عام كانت ( ،)%14.5ويرى الباحثون أن ىذه النسب تعكس التناسق بٌن ادلسميات
ىل زيادة الوظائف يف
اإلدارية يف الرتتيب اذلرمي التنظيمي لدى الشركات ادلبحوثة ،واحلاجة إ
ادلستويات اإلدارية األعلى الناتج عن توسع النطاق اجلغرايف للعمل وعدد الفروع واإلدارات ادلوجودة.
 .3نتائج تحليل مجاالت وأبعاد الدارسة
 .1.3نتائج السؤال األول ومناقشتها:
ينص السؤال على ما يلي :ما واقع الصحة التنظيمية يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن؟
وأجيب عن ىذا السؤال باستخدام اختبار ( )Tللعينة الواحدة ،كما ىو مبٌن يف اجلدول رقم (:)4
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جدول ( :)4تحليل محاور الصحة التنظيمية
م

المحور

1
2
3
4
5
6

وضوح األىداف
فعالية االتصاالت
ادلعنويات
توفًن ادلوارد
اإلبداع
حل ادلشكالت
الصحة التنظيمية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة
""T

قيمة
""Sig.

الوزن
النسبي

الترتيب

3.732
3.774
3.569
3.674
3.560
3.785

0.674
0.697
0.742
0.690
0.852
0.645

13.390
13.687
9.452
12.037
8.111
15.004

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

74.643
75.474
71.382
73.474
71.206
75.691

3
2
5
4
6
1

3.675

0.639

13.019

0.000

73.501

درجة
الموافقة
كبًنة
كبًنة
كبًنة
كبًنة
كبًنة
كبًنة
كبيرة

ين بناء على سلرجات spss
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وقد تبٌن من اجلدول السابق أن:

 الرتتيب األول :واقع حل ادلشكالت يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن جاء بوزن نسيب
( ،)75.691وىو بدرجة موافقة (كبًنة) ،وتدل ىذه النتيجة على سعي ىذه الشركات إىل
توفًن بيئة عمل فاعلة تؤثر إغلابياً على حل ادلشكالت بفاعلية.
 الرتتيب الثاين :واقع فعالية االتصاالت يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن جاء بوزن نسيب
( ،)75.474وىو بدرجة موافقة (كبًنة) ،وتدل ىذه النتيجة على سعي ىذه الشركات إىل
إغلاد جو من ادلناخ التنظيمي اجليد ،بإغلاد اتصاالت مستمرة واضحة يف مجيع ادلستويات أفقياً
وعمودياً وباجتاىٌن.
 الرتتيب الثالث :واقع وضوح األىداف يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن جاء بوزن نسيب
( ،)74.643وىو بدرجة موافقة (كبًنة) ،وتدل ىذه النتيجة على سعي ىذه الشركات إىل
وضع أىداف واضحة تبٌن فيها رؤيتها وتطلعاهتا ادلستقبلية وسعيها ألن تكون أىدافها مؤثرة
للوصول إىل أفضل النتائج.
جاء بوزن نسيب
 الرتتيب الرابع :واقع توفًن ادلوارد يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن
( ،)73.474وىو بدرجة موافقة (كبًنة) ،وتدل ىذه النتيجة على سعي ىذه الشركات إىل
توفًن كل ما يلزم لسًن العمليات من موارد سلتلفة ،واالستغالل األمثل ذلذه ادلوارد.
جاء بوزن نسيب
 الرتتيب اخلامس :واقع ادلعنويات يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن
( ،)71.382وىو بدرجة موافقة (كبًنة) ،وتدل ىذه النتيجة على سعي ىذه الشركات إىل
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إغلاد بيئة عمل تسودىا الروح ادلعنوية ادلرتفعة وصوالً إىل إغلاد ادلناخ الصحي الذي يساعد يف
حتقيق األىداف.
جاء بوزن نسيب
 الرتتيب السادس :واقع اإلبداع يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن
( ،)71.206وىو بدرجة موافقة (كبًنة) ،وتدل ىذه النتيجة على سعي ىذه الشركات إىل
وجود العاملين ادلبدعين ،ألعلية دورىم يف تطوير األداء وحتسٌن اخلدمات.
واقع الصحة التنظيمية يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن جاء بوزن نسيب ( ،)73.501
وىذا يعىن أن ىناك موافقة بدرجة كبًنة من قبل أفراد رلتمع الدراسة على فقرات الصحة التنظيمية
بشكل عام ،ويرى الباحثون أن ىذه النتيجة تظهر أن شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن حتاول
تنشيط قدراهتا وتطوير إمكاناهتا ،ولديها استجابة واضحة للتكيف والبقاء يف بيئتها ؛ شلا غلعلها هتتم
بالصحة التنظيمية ،ويعزو الباحثون ذلك إىل زلاولة الشركات ادلبحوثة أن تزيد الكفاءة والفاعلية ،من
خالل القيام بعمليات التطوير والتحسٌن ادلستمر استجابة للتغًنات يف البيئة احمليطة هبا  ،لكى تعزز
 )2018اليت
من حصتها السوقية وموقعها التنافسي .وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة أبوجليل (
أظهرت درجة مرتفعة دلستوى تقييم أبعاد الصحة التنظيمية لدى مندويب ادلبيعات والتسويق يف
شركات التأمٌن األردنية ،وختتلف ىذه النتيجة مع دراسة اغا (  )2017اليت أظهرت مستوى
متوسطا للصحة التنظيمية لدى العاملٌن يف البنوك التجارية باألردن ،وختتلف مع دراسة بومنقار
متوسط للصحة التنظيمية يف ادلؤسسات اخلدماتية اجلزائرية ،كما
ا
ووادي ( )2017اليت بينت مستوى
ختتلف مع دراسة  )2014( Hong, Law & Tonerاليت بينت أن مستوى الصحة
التنظيمية يف مؤسسات التعليم العايل يف ماليزيا كان متوسطاً.
 .2.3نتائج السؤال الثاني ومناقشتها:

ينص السؤال على ما يلي :ما مستوى

االستراتيجي يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن؟

األداء

وأجيب عن ىذا السؤال باستخدام اختبار ) (Tللعينة الواحدة ،كما ىو مبٌن يف اجلدول رقم (:)5
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جدول ( :)5تحليل محاور األداء االستراتيجي
م

المحور

المتوسط

االنحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

قيمة

الوزن

""T

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة

1

ادلنظور ادلايل

3.762

0.729

12.884

0.000

75.244

1

كبًنة

2

منظور الزبون

3.737

0.723

12.557

0.000

74.737

2

كبًنة

3

منظور العمليات الداخلية

3.603

0.844

8.805

0.000

72.053

3

كبًنة

4

منظور التعلم والنمو

3.346

0.880

4.854

0.000

66.930

4

متوسطة

3.619

0.722

10.562

0.000

72.374

األداء االستراتيجي

ين بناء على سلرجات spss
ادلصدر :من إعداد الباحث

وقد تبٌن من اجلدول السابق أن:
الرتتيب األول :مستوى ادلنظور ادلايل يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن جاء بوزن نسيب

( ،)75.244وىو بدرجة موافقة (كبًنة) ،ويرى الباحثون أن ىذه النتيجة تعكس اىتمام الشركات
زلل الدراسة بتحسٌن األداء ادلايل وزيادة الرحبية ،لتلبية حاجة ادلالك وحاملي األسهم.
الرتتيب الثاين :مستوى منظور الزبون يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن جاء بوزن

نسيب (  ،)74.737وىو بدرجة موافقة (كبًنة) .ويرى الباحثون أن ىذه النتيجة تعكس اىتمام
الشركات زلل الدراسة بإغلاد القيمة للعمالء وتلبية حاجاهتم ،للوصول إىل االحتفاظ هبم وزيادة
والئهم.
الرتتيب الثالث :مستوى منظور العمليات الداخلية يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن

جاء بوزن نسيب ( ،)72.053وىو بدرجة موافقة (كبًنة) .ويرى الباحثون أن ىذه النتيجة تعكس
اىتمام الشركات زلل الدراسة مبجموعة العمليات ادلتكاملة اليت دتثل ظلوذج سلسلة حتقيق القيمة يف
إطار سعيها لالرتقاء بذاهتا وحتقيق أىدافها.
الرتتيب الرابع :مستوى منظور التعلم والنمو يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن جاء

بوزن نسيب (  ،)66.930وىو بدرجة موافقة (متوسطة) .ويرى الباحثون أن ىذه النتيجة تعكس
مقدار االستثمار يف ادلوارد البشرية والبحث والتطوير.
وبالنظر إىل ما تقدم يرى الباحثون أن ىناك ارتباطا بٌن ادلنظور ادلايل ،منظور الزبون ،منظور

العمليات الداخلية ،ومنظور التعلم والنمو ،حيث إن سلرجات كل منظور دتثل مدخالت ادلنظور
التايل ،فتطوير التعلم والنمو يؤدى إىل حتسٌن أداء العمليات الداخلية ،شلا ينتج عنو رضا العمالء،
ومن مث زيادة العوائد ادلالية.
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جاء بوزن نسيب
مستوى األداء االسرتاتيجي يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن

( ،)72.374وىو بدرجة موافقة (كبًنة) ،ويرى الباحثون أن ىذه النتيجة تعكس رأي ادلبحوثٌن
يف مستوى وجود األداء االسرتاتيجي بشكل كبًن يف الشركات زلل الدراسة ،ويعزو الباحثون ذلك
إىل دتتع العاملٌن بشركات التأمٌن يف فلسطٌن مبهارات عالية ،وامتالكهم دوافع قوية لتحقيق النجاح
االسرتاتيجي ،كما تعكس قدرة الشركات ادلبحوثة على استغالل مواردىا كافة بكفاءة وفعالية
للوصول إىل حتقيق أىدافها ،ويرجع الباحثون ذلك إىل سعي الشركات الدائم للبقاء يف بيئتها
وحتسٌن موقعها.
وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة اجلعربي ( )2018اليت أظهرت أن مستوى األداء الكلي لشركات
التأمٌن العاملة يف فلسطٌن كان مرتفعاً  ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة أبوجليل (  )2018اليت
أظهرت درجة مرتفعة دلستوى تقييم أداء مندويب ادلبيعات والتسويق يف شركات التأمٌن األردنية،
وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة أبوزيد (  )2018اليت بينت أن األداء االسرتاتيجي للشركات متعددة
اجلنسيات يف األردن مرتفع ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة احلسيين (  )2017اليت أظهرت مستوى
مرتفعا لألداء الوظيفي يف شركات التأمٌن يف الضفة الغربية.
 .3.3اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة

 -الفرضية الرئيسة األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05

بٌن الصحة التنظيمية واألداء االسرتاتيجي يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن ،ومت التحقق من
صحة ىذه الفرضية عن طريق إغلاد معامل ارتباط بًنسون ،كما ىو مبٌن يف اجلدول رقم (:)6
جدول ( :)6معامل ارتباط بيرسون بين الصحة التنظيمية واألداء االستراتيجي
المحور
ادلنظور ادلايل
منظور الزبون
منظور العمليات
الداخلية
منظور التعلم والنمو

األداء االستراتيجي

معامل االرتباط
0.887
0.912

قيمة ""Sig.
0.000
0.000

مستوى الداللة
دالة عند 0.05
دالة عند 0.05

0.867

0.000

دالة عند 0.05

0.804

0.000

دالة عند 0.05

0.946

0.000

دالة عند 0.05

* قيمة "ر :معامل ارتباط بًنسون" عند درجة حرية ( )151ومستوى داللة (.)0.195( = )0.05

وقد تبٌن من اجلدول السابق أن:
معامل ارتباط بًنسون بٌن الصحة التنظيمية واألداء االسرتاتيجي دال إحصائياً ،وىذا يدل

على وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α≤0.05بٌن الصحة التنظيمية
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واألداء االسرتاتيجي يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن ،حيث إنو كلما ارتفع مستوى الصحة
التنظيمية يرتفع مستوى األداء االسرتاتيجي.
وبناءً على ىذه النتيجة تقبل صحة الفرضية الرئيسة واليت تنص على أنو  :توجد عالقة ذات داللة
إحصائية عند مستوى (  )α≤0.05بٌن الصحة التنظيمية واألداء االسرتاتيجي يف شركات التأمٌن
العاملة يف فلسطٌن.
وبعد استعراض النتائج السابقة تبٌن للباحثين وجود عالقة بٌن الصحة التنظيمية بأبعادىا مع األداء
االسرتاتيجي ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة اجلابري (  )2017اليت أظهرت وجود عالقة إغلابية بٌن
الصحة التنظيمية واألداء االسرتاتيجي يف اجلامعة اإلسالمية مبدينة النجف ،كما تتفق مع دراسة
مشرف واجلابري (  )2017اليت أظهرت وجود عالقة إغلابية كبًنة بٌن الصحة التنظيمية واألداء
االسرتاتيجي يف ادلنظمات التعليمية يف القطاع اخلاص مبدينة النجف .كما تتفق ىذه النتيجة مع
دراسة  (2014) Smet et al.,اليت خلصت إىل وجود عالقة بٌن الصحة التنظيمية واألداء بعد
حتليل البيانات اليت مجعتها شركة ماكينزي عن الصحة التنظيمية بٌن عامي  2003و  2011عن
 800منظمة.
 -الفرضية الرئيسة الثانية" :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05للصحة

التنظيمية على األداء االسرتاتيجي يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن" .ومت التحقق من صحة
ىذه الفرضية باستخدام حتليل االضلدار اخلطي (  ،)Linear Regression Analysisكما ىو
مبٌن يف اجلدول رقم (.)7
جدول ( :)7تحليل االنحدار الخطي
م

المتغيرات المستقلة

معامل االنحدار

قيمة ""T

قيمة ""Sig.

الداللة

1

ادلتغًن الثابت

-0.181

-2.093

0.038

دالة

2

وضوح األىداف

0.409

6.213

0.000

دالة

3

فعالية االتصاالت

0.253

3.074

0.000

دالة

4

ادلعنويات

0.113

2.700

0.008

دالة

5

توفًن ادلوارد

0.485

9.098

0.000

دالة

6

اإلبداع

0.341

11.816

0.000

دالة

7

حل ادلشكالت

0.344

5.732

0.000

دالة

معامل التحديد = ( – )0.646معامل التحديد المعدل = ()0.641
* قيمة " "Tاجلدولية عند درجة حرية ( )151وعند مستوى داللة (.)1.984( = )0.05
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وقد تبٌن من اجلدول السابق أن:
معامل التحديد = (  ،)0.646ومعامل التحديد ادلعدل = (  ،)0.641أي أن ما نسبتو

( )%64.10من التغًن يف (مستوى األداء االسرتاتيجي) يعود للتغًن يف ادلتغًنات ادلستقلة سابقة
الذكر يف اجلدول ،والنسبة ادلتبقية تعود للتغًن يف عوامل أخرى.
ادلتغًنات ذات داللة إحصائية ىي( :وضوح األىداف ،فعالية االتصاالت ،ادلعنويات ،توفًن

ادلوارد ،اإلبداع ،حل ادلشكالت) ،أي أهنا تؤثر يف (مستوى األداء االسرتاتيجي).
معادلة االضلدار ىي( :مستوى األداء االسرتاتيجي) = ( * 0.409 + 0.181 -وضوح

األىداف) ( * 0.253 +فعالية االتصاالت) ( * 0.113 +ادلعنويات) ( * 0.485 +توفًن
ادلوارد) ( * 0.341 +اإلبداع) ( * 0.344 +حل ادلشكالت).
تظهر معادلة حتليل األثر أن أبعاد الصحة التنظيمية اليت تؤثر على األداء االسرتاتيجي دتثلت
يف (وضوح األىداف ،فعالية االتصاالت ،ادلعنويات ،توفًن ادلوارد ،اإلبداع ،حل ادلشكالت) ،ويرى
الباحثون أن ىذه األبعاد ذات أعلية لدى ادلرؤوسٌن عند أدائهم ادلهام ادلنوطة هبم ،وأيضاً ذات أعلية
ليمتلكها الرؤساء ليحققوا الغاية الكربى من قيادهتم لفرقهم العاملة بفاعلية ،مبا ينعكس لصاحل
شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن بشكل عام ،وىذا األمر يوجب أن تأخذ اإلدارات العليا يف
الشركات زلل الدراسة شلثلة يف اإلدارة العليا ىذه األبعاد بعٌن االعتبار عند وضع اخلطط وتعيٌن
القادة يف ادلستويات اإلدارية ادلختلفة.
وبناءً على ما سبق تبٌن الباحثون أنو يوجد أثر ألبعاد الصحة التنظيمية (وضوح األىداف،
فعالية االتصاالت ،ادلعنويات ،توفًن ادلوارد ،اإلبداع ،حل ادلشكالت) ،على األداء االسرتاتيجي يف
شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن.
وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة اجلابري (  )2017اليت أظهرت وجود أثر للصحة التنظيمية
على األداء االسرتاتيجي يف اجلامعة اإلسالمية مبدينة النجف ،كما تتفق بشكل كبًن مع دراسة
مشرف واجلابري (  )2017اليت أظهرت وجود أثر للصحة التنظيمية (وضوح األىداف ،مالءمة
االتصاالت ،استخدام ادلوارد ،الروح ادلعنوية ،القوة ادلثل ى) على األداء االسرتاتيجي يف ادلنظمات
التعليمية يف القطاع اخلاص مبدينة النجف.
خاتمة :من خالل ىذا العمل توصلنا إىل النتائج التالية:

تتوافر الصحة التنظيمية يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن بنسبة ( )%73.501

ومتوسط حسايب ( ، )3.675وتوافرت أبعاد الصحة التنظيمية التالية بالرتتيب :بعد حل ادلشكالت
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يف ادلرتبة األو ىل ،وجاء بوزن نسيب (  ،)75.691وىو بدرجة موافقة (كبًنة) ،بعد فعالية
االتصاالت يف ادلرتبة الثانية ،وجاء بوزن نسيب (  ،)75.474وىو بدرجة موافقة (كبًنة) ،بعد
وضوح األىداف يف ادلرتبة الثالثة ،وجاء بوزن نسيب (  ،)74.643وىو بدرجة موافقة (كبًنة) ،بعد
توفًن ادلوارد يف ادلرتبة الرابعة وجاء بوزن نسيب (  ،)73.474وىو بدرجة موافقة (كبًنة) ،بعد
ادلعنويات يف ادلرتبة اخلامسة وجاء بوزن نسيب (  ،)71.382وىو بدرجة موافقة (كبًنة) ،بعد
اإلبداع يف ادلرتبة األخًنة وجاء بوزن نسيب (  ،)71.206وىو بدرجة موافقة (كبًنة) ،وتبٌن ىذه
النتيجة رأي ادلبحوثٌن يف مستوى وجود الصحة التنظيمية بشكل كبًن يف الشركات زلل الدراسة،
وتظهر ىذه النتيجة أن شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن حتاول تنشيط قدراهتا وتطوير إمكاناهتا ،
ولديها استجابة واضحة للتكيف والبقاء يف بيئتها  ،شلا غلعلها هتتم بالصحة التنظيمية ،وذلك حملاولة
الشركات ادلبحوثة أن تزيد الكفاءة والفاعلية من خالل القيام بعمليات التطوير والتحسٌن ادلستمر
استجابة للتغًنات يف البيئة احمليطة هبا لكى تعزز من حصتها السوقية وموقعها التنافسي.

يتوافر األداء االسرتاتيجي يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن بنسبة ( )%72.374

ومتوسط حسايب (  ،)3.619وتوافرت أبعاد األداء االسرتاتيجي التالية بالرتتيب :ادلنظور ادلايل يف
ادلرتبة األوىل ،وجاء بوزن نسيب (  ،)75.244وىو بدرجة موافقة (كبًنة) ،منظور الزبون يف ادلرتبة
الثانية ،وجاء بوزن نسيب (  ،)74.737وىو بدرجة موافقة (كبًنة) ،منظور العمليات الداخلية يف
ادلرتبة الثالثة ،وبوزن نسيب ( ،)72.053وىو بدرجة موافقة (كبًنة) ،منظور التعلم والنمو يف ادلرتبة
األخًنة بوزن نسيب (  ،)66.930وىو بدرجة موافقة (متوسطة) ،وتبٌن ىذه النتيجة رأي ادلبحوثٌن
يف مستوى وجود األداء االسرتاتيجي بشكل كبًن يف الشركات زلل الدراسة ،ودتتع العاملٌن بشركات
التأمٌن يف فلسطٌن مبهارات عالية ،وامتالكهم دوافع قوية لتحقيق النجاح االسرتاتيجي ،كما تعكس
قدرة الشركات ادلبحوثة على استغالل مواردىا كافة بكفاءة وفعالية للوصول لتحقيق أىدافها ،يف
إطار سعيها الدائم للبقاء يف بيئتها وحتسٌن موقعها.

توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α≤0.05بٌن الصحة التنظيمية

بأبعادىا ( وضوح األىداف ،فعالية االتصاالت ،ادلعنويات ،توفًن ادلوارد ،اإلبداع ،حل
ادلشكالت) واألداء االسرتاتيجي يف شركات التأمٌن العاملة يف فلسطٌن.
يوجد أثر للصحة التنظيمية على األداء االسرتاتيجي يف شركات التأمٌن العاملة يف

فلسطٌن ،ومعادلة االضلدار ىي( :مستوى األداء االسرتاتيجي) = * 0.409 + 0.181 -
(وضوح األىداف) ( * 0.253 +فعالية االتصاالت) ( * 0.113 +ادلعنويات) * 0.485 +
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(توفًن ادلوارد) ( * 0.341 +اإلبداع) ( * 0.344 +حل ادلشكالت).أي أن ما نسبتو
( )%64.10من التغًن يف (األداء االسرتاتيجي) يعود للتغًن يف ادلتغًنات ادلستقلة سابقة الذكر،
والنسبة ادلتبقية تعود للتغًن يف عوامل أخرى ،شلا يوجب أن تأخذ اإلدارات العليا يف الشركات زلل
الدراسة شلثلة يف اإلدارة العليا ىذه األبعاد بعٌن االعتبار عند وضع اخلطط وتعيٌن القادة يف
ادلستويات اإلدارية ادلختلفة.
 -التوصيات:

ضرورة إتاحة الفرصة أمام العاملٌن للمشاركة يف وضع األىداف اليت تسعى الشركة

لتحقيقها ،وتوزيع ادلهام بطريقة عادلة تتناسب مع تلك األىداف ،ومراعاة أن تكون تلك األىداف
مرنة لتتالءم مع أي تغًنات يف بيئتها.

تطوير إجراءات العمل يف الشركة واالىتمام بتشجيع االتصاالت ادلفتوحة يف مجيع

االجتاىات بعيداً عن الروتٌن.

العمل على تنمية قدرات العاملٌن على معاجلة ادلشاكل ادلتعلقة باألداء باالعتماد على

أنفسهم ومن خالل االتصاالت باإلدارة ،والعمل على استخدام األسلوب العلمي يف مواجهة
ادلشكالت.
العمل على تعديل ىيكل الرواتب حبيث يتناسب اجلهد ادلبذول مع الراتب الذي يتقاضاه

ادلوظف يف الشركة.
العمل على زيادة استقاللية ادلوظفٌن للقيام بأعماذلم ادلوكلة إليهم ،وتدعيم الشعور بالثقة

واألمان داخل الشركة.
العمل على زيادة ادلوارد ادلالية الالزمة دلمارسة األنشطة ادلختلفة ،والعمل على زيادة ادلوارد

التكميلية ادلساندة دلمارسة األنشطة ،وتسهيل وصول العاملٌن للموارد اليت تلزمهم يف عملهم
بسهولة.
إتاحة الفرصة للتفاعل والتواصل بٌن كافة ادلستويات يف الشركة لالىتمام بادلقرتحات

والشكاوى ادلقدمة من العمالء وسرعة االستجابة ذلا ،والعمل على زيادة قنوات التوزيع للخدمة
وتوفًن خدمات جديدة للتناسب مع زيادة الطلب ،والسعي لتوفًن ادلعلومات الالزمة للزبون وصوال
لرضاه ،والقيام بالتحسٌن والتطوير ادلستمر.

1008

أثر الصحة التنظيمية على األداء االستراتيجي  ،فارس محمد/الطالع سليمان  /السقا منيب
---------------------------------------

تنمية وتطوير قدرات العاملٌن من خالل عقد دورات تدريبية بشكل مستمر ،وحتفيز

ادلوظفٌن ذوي األداء العايل واالىتمام هبم ،وتنمية ادلهارات واألفكار اإلبداعية للعاملٌن  ،ودعم
ادلبادرات اإلبداعية.
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