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في السنوات االخيرة تحّولت ظااهرة خخخخاة خادمات الرفاانق ونقلهاا مان الّدولاة ّلات منّظماات  و ياة 

ت  ملّيااات واخاارف فااي الق اااص الخااا ق تحولاات ّلاات أماار شااائع فااي الخ ااابين ال اااّم واألكاااديمي  أف اا

الخخخخااة ّلاات دخااول مفاااهيم حديثااة نحااو التنااافل والتوّةهااات التسااويقيةق والتااي كاناات حخاارا  لاات 

المنّظمااات االقتخااادية التةاريااة  ّأا مااا أرادت منّظمااات وخاادمات الرفااان الخاامود فااي السااو  التنافسااّية  

يثة  خرا ةديدا في مةاال  سال  فحري بها أن تتبنت قيما ةديدة في اإلدارة  يشّكل منهج قيم اإلدارة الحد

  الخدمات ال اّمة الأي يس ت ّلت تحسين الخدمات االةتما ية      

يقوم البحث لحالي بمراة ة  املين اثنين: األّول هو التنافل ) ماع خاارج المنظماةا والثااني هاو السياساة 

اإلدارة الحديثاة  مان قبال التنظيمية ) وهو داخل المنظمةاق واللاأان مان شامنهما ت اوير أو خاّد تبناي قايم 

مااديرين و اااملين فااي أ اار اإلسااكان فااي المةتمااع المحلااّي التااي تااوفر خاادمات لااأوي التخلّااف ال قلاايق 

والمخابين نفسايا والمساّنين  تنااول البحاث  ثمثاة مكّوناات  لقايم اإلدارة الةديادة وهاي: التةدياد والنز اة 

فر ايات حاول وةاود  مقاة ّيةابياة باين التناافل  اإلنةازّيةق والشفافية  باإل افة ّلت أل   رح البحث

وتبّنااي األب اااد المختلفااة لقاايم اإلدارة الةدياادق ووةااود  مقااة ساالبّية بااين السياسااة التنظيميااة وتبنااي األب اااد 

 المختلفة لقيم اإلدارة الحديثة 

لاأوي  ر خادماتمنّظماة مان باين تلا  التاي تاوفّ  80فاا ي ملاون فاي مديرا وموظّ  156نة البحث شملت  يّ 

بتسليم ين   ةرف تزويد أفراد  ينة البحث باستبيانات البحث  لت والمخابين نفسيا والمسنّ  التخلف ال قليّ 

ه توّةاا : مكّوناتااه هااي التاليااةريقااة أاتهااا  اسااتبيان البحااث كااان م لقااا  وق وةاارف اسااتممها ماانهم بال ّ اليااد

ن اساتبيان األسائلة مان أرب اة ات  تكاوّ رةق وأسائلة حاول المت ّياللشخ ق وأسئلة حول التفاخيل الشخخايّ 

سةق ق والشفافيةا  لت مستوف المؤسّ اإلنةازّيةأقسام وهي: استبيان  قيم اإلدارة الحديثة ) التةديد والنز ة 

 & Meiri) ةا  لاات مسااتوف ال اماالفافيّ والّشاا اإلنةازّيااةةديااد والنز ااة ة الحديثااة ) التّ رواسااتبيان قاايم اإلدا

Vigoda-Gadot, 2008)اسااتبيان التنااافل الااأي ارتكااز  لاات  ماال بااوهم و ق(Boehm, 1996)  فااي مةااال

 (Pecotich & Hattie & Low, 1999)الخادمات البشاريةق واساتبيان ةارف ت اويرن فاي ق ااص الخانا ة 

ماات القائماةق ماات ةديادةق  وتناافل باين المنظّ وارتكز ّلت منهج القوف الخمل لفورتر: خ ر دخول منظّ 



 

 

 واساتبيان السياساة التنظيمياة ق(Porter, 1980)دين  لات المنااورةديلةق وقدرة المزوّ خدمات ب والدةوخ ر 

(Vigoda-Gadot & Kapun, 2005)     المخااداقيةق  ةاارف تحلياال البيانااات  لاات مسااتويات  ااّدة: فحاا

 ةق وم ااااممت االرتباااا  ة والديموغرافّيااارات التنظيمّيااارات البحاااثق والمت ّياااة لمت ّياااوتحلااايمت توخااايفيّ 

correlation رات التاب اةق واختباارات رات المساتقلة والمت ّيالبيرلسون بين الم ّياt  وF  وتحليال  وامال ق

 تحليل اإلرتكال ومركبات التنافل 

أظهرت نتائج البحث وةود  مقة بين مركبات التنافل وبين تبني ةزء من ممّيزات قايم اإلدارة الةديادة  

سااهم ةزئياا فاي تنباؤ تبناي قايم ّدارة ةديادة  لات مساتوف المنظماة تبّين أن مكّونات م ّيناة مان التناافل ت  

ومستوف ال امل  ّلت أل ق تباّين أن لمم كاّون المنافساة ط خ ار دخاول منظماات ةديادةط  مقاة سالبية  لات 

 كل فر ية البحث التي ق ت بوةود  مقة ّيةابّياة باين التناافل وقايم اإلدارة الةديادة  باإل اافة ّلات 

ائج  أن للّسياسة التنظيمية تمثيٌر سلبي  لت تبّني قيم ّدارة ةديدةق وهي تتنبم بتبّني ةزء من أل  تظهر النت

قاايم اإلدارة الةدياادة  باإل ااافة ّلاات فر اايات البحااث تبااين أن مسااتوف دخاال ال اماال يتنباام تبنااي قاايم ّدارة 

دارة الةدياادة أكثاار ماان ةدياادة  أمااا بالنساابة للممّياازات التنظيميااة فقاا  تبااين أن الةم يااات تتبّناات قاايم اإل

 المؤسسات الخاخةق وأن المديرين يتبّنون قيم ّدارة ةديدة أكثر من ال ّمال ال اديين  

أظهر البحث أي ا  اددا مان االماور التاي توةاه نحاو األبحااث المتّمماة  أول هاأن األماور ّةاراء اختباار 

تختلف  ن تلا  التاي يخافها البحاث  األنموأج المقترح في البحث  لت منّظّمات الرفان التي توفّر خدمات

الحالي  ثاني األمور مراة ة خدمات الرفان ال اّمة وغيار الم اّدة لفئاات ساكانية خاخاة بالاأات  ثالثااق قاام 

البحث الحالي باستخدام غير مسبو  ألداة ةديادة لفحا  التناافلق وثماة حاةاة لفحا  أب ادهاا الت بيقياة 

 ق وبماا أن اساتبيان البحاث يت اّر  لمواقاف أاتياة  ل ااملي وسريانها فاي أبحااث أخارف   اموة  لات ألا

المؤسسةق ثّمة حاةة لمراة ة مواقف المزّودين والزبائن ب ية ت زياز درةاة المو او ّية  أحاد اتةاهاات 

البحث اإل افية هو ّةراء فح  مقاَرن بين ق ا ات مختلفة في المةتمع  اإلسرائيلي بسبب االختمفات 

ين  الق ا ات المختلفةق وبما أن البحث الحالي لم يمخأ  ينات تمثيلية لمةمل الق ا اتق الثقافية  الكبيرة ب

فثّمة أهمّية لفح  كل ق اص  لت حدة وّةراء مقارنة باين الق ا اات  اتةاان البحاث األخيار هاو مراة اة 

يادةق نحاو مكّونات ّ افية لقيم ّدارة ةديدة  منهج قيم اإلدارة الةديد هاو مانهج رحاب وي ام مركباات  د

التوّةااه التسااويقّي والتفا اال مااع الزبااون واالسااتةابة لااهق واساات مل المااواردق وكااأل  الب ااد االدائااي  هااأن 

 المرّكبات مهّمة لل اية  ند مراة ة ت امل المؤسسات مع التنافلق لأا وَةّبت مراة ة تمثير تبنيها 
 
 

 


