
 

 حث العلويعلين العالي والب  الخ   ةوزار

 تطخٌصريالو   تالجاهع

 قخصادواإل ةداراإل تكلي

 قطن ادارة االعوال

 

 تٌظويقىش الو  الط   فيثرها أو تيويٌظحدياث الخ  الخ  

وزارة ي ف تعليويطخشفياث الخ  هي الو   تعيٌ علىطبيقيت ح   تدراض

 العراقيت الصحت

 
 طخٌصريتقخصاد في الجاهعت الو  اإلدارة واإلهقدهت إلى هجلص كليت رضالت 

 علىم في إدارة األعوالخطلباث ًيل درجت هاجطخيروهي جسء هي ه  

 

 بها  قدهج  ح  

 

 تالطالب

 

 الطراجييواى ًضال زغيرإ

 

 شراف إب

 

 الدكخىرة ضخاذأل  ا

 

 يرفاء فرج ضوىع
   3414                                                                                               3131 

 
  



 

 املستخلص

ذر انذُ ـعيا بانمخْعابيا ًانخكْف يـصإ تحاًننظًاحيى ًي  ذّاث انخِ حٌاجو ي  فيى انخحخب تدارّحيخى انمْاداث اإل

صخخذاو إالل ــين خ,  ش ًجٌدىاـًّ ُ ححذ  أ تنٌجو نًٌاجياً انٌلٌف ًجيً, تًانفاعهْ ةّحمك نيا انكفاء

ًانًخغْزاث يجًٌعـــت انعٌايــم ًانًحذداث انخِ حًثم  خٌٍ ىذه انخحذّاثـــنَ يضإ حزلَ تيذاخم حذّث

 ىٌانثانِ ًخغْزــًان ,انخغْْز(ً االخالق,  ٌدةـــانج,  انًعزفت, انخكنٌنٌجْا, انًنافضت, ) انعٌنًتبثهت ـًانًخً

  ً  جم  ب  ًط  ,انجٌىزّت(انًعاّْز ً ت انمزارــرصًْ , االنخزاو, خطْطــانخ ,)انذافع  عادىاـــبأنظًْت ًين انطمٌس ان

دٌرٌة ة لصحة بغداد  الكرخ ،والمــمن المستشفٌات التعلٌمٌة للمدٌرٌة العامعشوائٌة  ةعلى عٌن ذراصتان

ات نواع التحدٌأ علىفً التعرف  دراسةال ةــهمٌأوتتجلى  ،ومدٌنة الطب العامة لصحة بغداد الرصافة

غٌة تحدٌد طبٌعة ونوع ب  فً المستشفٌات  تهامارسم  لتً تم الطقوس انواع أ،و مةـٌمٌة التً تواجه المنظـالتنظ

ثر أعن تحدٌد طبٌعة ومستوى  فضالا ،نظمٌة قوس الم  ـــرتباطٌة بٌن التحدٌات التنظٌمٌة والطوقوة العالقة اإل

والفرعٌة  (2بعدد ) ةـــموعة من الفرضٌات الرئٌســمج ةــصٌاغ فً الطقوس ،ولتحقٌق الهدف تم دٌاتـالتح

ه تلك ـــصٌغت على أساس ، تغٌرات المبحوثةــــالم م  ض دراسةلل فرضٌاا  موذجاا ـان ً كونت معاا ( الت14)بعدد 

رتباطٌة بمستوى معنوي اإلعالقة ت الوحدد SPSSحصائً الجاهز حلٌل اإلـــبرت بالتـختأو فرضٌات ،ــال

حساس إ ن  أستنتج الباحث إو ،الطقوسثر التحدٌات فً وكذلك بالنسبة أل ،مبحوثٌن ـغٌرٌن المن المت عال  

ة ـــاتهم فً حالة مواكبحٌال اختصاص رات جوهرٌةٌحولهم من تغٌ ربالتحدٌات وبما ٌدو دراســــةال عٌنة

ومواصلة تحقٌق  ، ةبات عملهم من جهـــــتوفٌق مابٌن متطللى قدرة العٌنة على الإوهذا ٌشٌر  ، تمرةـسم

ة ـــلعٌنة حول المتغٌرات الفرعٌلحقق درجة من التٌقظ ت  و ، خرىأ   ةهـمن جصصاتهم ـــطور العلمً لتخـــالت

دارة ( وهنا ٌأتً دور اإل الجوهرٌة عاٌٌرــــالمو  رسمٌة القرار،  زامـــااللت،  ٌطـالتخط،  ع)الداف للطقوس

 التناغم والتكٌف.ا ٌحقق حالة مم   ،زاء تلك الطقوسإهتمام المتزاٌد حراز نوع من اإلإكانٌة التقدم وفً ام

 

 


