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اإلىداء
إلى صاحب السيرة العطرة والفكر المستنير الذي لـ يبخؿ عمي طيمة حياتو ،حيث كاف لو الفضؿ
األوؿ في بموغي ىذه المرحمة (والدي الحبيب) ،أطاؿ ا﵀ في عمره .
إلى مف أرضعتني الحب والحناف ،إلى رمز الحب وبمسـ الشفاء ،إلى القمب الناصع البياض (والدتي
الحبيبة) ،أطاؿ ا﵀ في عمرىا.
إلى القموب الطاىرة الرقيقة والنفوس البريئة ،إلى رياحيف حياتي (أخوتي وأخواتي)
إلى كؿ األىؿ واألقارب ،إلى جميع األصدقاء ،إلى مف قضيت معيـ مشواري الدراسي بالتعب وسير
الميالي ،إلى مف وصمت معيف إلى نياية المطاؼ أصدقائي وزمالئي في كمية الدراسات العميا في
جامعة الخميؿ.
إلى كؿ مف عرفتو مف قريب أو بعيد؛ إلى مف رفعوا رايات العمـ والتعميـ ،إلى جميع أساتذتي الكراـ
ممف لـ يترددوا في مد يد العوف لي إلتماـ بحثي .
أىدي إليكـ بحثي ىذا

أ

شكر وتقدير
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ و الحمد ﵀ رب العالميف والصالة والسالـ عمى أشرؼ األنبياء والمرسميف سيدنا
محمد وعمى صحبو ومف تبعيـ بإحساف إلى يوـ الديف أما بعد،
الحمد ﵀ الذي أنعـ عمي بنعمة العقؿ والديف ووفقني في إنجاز ىذا البحث واتمامو بفضمو
وانطالقاً مف قوؿ رسولنا الكريـ محمد صلى هللا عليه وسلم ﴿ مف ال يشكر الناس ال يشكر ا﵀ ﴾
أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى الدكتور المشرؼ عمى الرسالة سمير الجمؿ عمى جيوده معي خالؿ ىذه
الفترة ،شك اًر لؾ.
وفاء وتقدي اًر واعترافاً مني بالجميؿ أتقدـ بجزيؿ الشكر ألولئؾ المخمصيف الذيف بذلوا جيداً في
وأيضاَ ً
مساعدتي وتقديـ المعمومات والنصائح إلى جميع أساتذتي األفاضؿ في كمية الدراسات العميا .

وأخي اًر ،أتقدـ بجزيؿ شكري إلى كؿ مف مدوا لي يد العوف والمساعدة في إخراج ىذا البحث عمى أكمؿ
وجو.
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ممخص الدراسة
استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وعالقتيا بإعداد قيادات الصف الثاني لدى المؤسسات الصحية
في محافظة الخميل
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى واقع استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وعالقتيا بإعداد قيادات الصؼ
الثاني لدى المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ ،تكوف مجتمع الدراسة مف ( )1479عامالً وعاممة
في المستشفى األىمي ،ومستشفى جمعية اليالؿ األحمر ،ومستشفى الميزاف التخصصي ،حيث تـ
اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية والمكونة مف ( )305مفردة استرد منيا ( )224مفردة ،وقد
اتبع المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعمومات.
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج كاف أىميا :إف المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تولي اىتماماً
كبي اًر في إدارة الموارد البشرية ،كما أشارت الدراسة وجود توفر القناعة لدى العامميف في المؤسسات
الصحية بأىمية التدوير الوظيفي ،كما أشارت إلى وجود ارتباط طردي قوي وداؿ إحصائياً بيف
استراتيجيات إدارة الموارد البشرية بكافة مجاالتيا واعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية.
كما أظيرت النتائج عدـ وجود تأثير آلراء أفراد عينة الدراسة حوؿ استراتيجيات إدارة الموارد البشرية
في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً لمتغيرات :الجنس ،والحالة االجتماعية ،وسنوات
الخدمة ،والمؤىؿ العممي ،والمسمى الوظيفي ،والمستشفى ،وعدـ وجود تأثير آلراء أفراد عينة الدراسة
حوؿ إعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً لمتغيرات :الجنس،
والحالة االجتماعية ،وسنوات الخدمة ،والمؤىؿ العممي ،والمسمى الوظيفي ،والمستشفى.
وخرجت الدراسة بعدد مف التوصيات كاف أىميا  :ضرورة االستمرار باستخداـ المنيجية العممية المتبعة
في عممية االختيار والتعييف مف حيث توفير معمومات كافية عف المتقدميف واجراء االختبارات
والمقابالت وتقييـ ىذه المعمومات لتحديد صالحية المتقدميف ،مف خالؿ اختيار االفراد ذي الميارات
والقدرات بما يتناسب مع اختصاصيـ وحسب احتياجات المؤسسة الصحية وفؽ الوصؼ والتوصيؼ
الوظيفي ،تعزيز دور الموظفيف بأىمية إشراكيـ في وضع الخطط والبرامج المتعمقة بالمؤسسة الصحية
مف خالؿ مبدأ التمكيف الذي يتيح لألفراد الحرية في اتخاذ القرار ،وىذا بدوره يعزز مفيوـ الالمركزية
االدارية داخؿ المؤسسة الصحية ،وضرورة اىتماـ اإلدارات العميا في المؤسسات الصحية بوضع برامج

ي

مخصصة مف أجؿ تدريب األفراد عمييا ،وذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى األساليب العممية ،مثؿ:
المحاضرات والندوات العممية والمؤتمرات ،وذلؾ بالشراكة مع خبراء متخصصيف مف الخارج  ،وضرورة
تبني ثقافة معرفية جيدة معتمدة عمى ثقافة المنظمات التعميمية في المستشفيات التي تدعـ برامج
التدريب والتطوير وتستند عمى أساسيات التعمـ المستمر وتييئة البيئة الداخمية الداعمة مف أجؿ
استم ارريتو وىذا يتطمب دعـ وتوجيو مف اإلدارة العميا لمبرامج التدريبية ).
الكممات المفتاحية :استراتيجيات إدارة الموارد البشرية ،قيادات الصؼ الثاني ،المؤسسات الصحية.

ك

Abstract
The study aimed to identify the reality of human resource management strategies and its
relationship to the preparation of second-grade leaderships in health institutions in the Hebron
governorate. The study population consisted of (1479) workers and workers in Al-Ahli
Hospital, the Red Crescent Society Hospital, and Al-Mezan Specialist Hospital, where the
sample was chosen by the stratified random method. It consists of (305) items, of which (224)
items have been retrieved. He followed the descriptive analytical approach, and the
questionnaire was used as a tool for collecting information.
The study reached several results, the most important of which were: - The health institutions
in the Hebron governorate pay great attention to human resource management. The study also
indicated the existence of conviction among health workers of the importance of job rotation. It
also indicated that there is a strong and statistically significant direct correlation between
management strategies. Human resources in all its fields and preparing second-grade leaders
in health institutions.
The results also showed that there was no effect of the opinions of the study sample
individuals on human resource management strategies in health institutions in the Hebron
governorate depending on the variables: gender, marital status, years of service, academic
qualification, job title, and hospital, and there was no effect of the opinions of the study sample
individuals about preparing leaders The second grade in health institutions in the Hebron
governorate according to the variables: gender, marital status, years of service, educational
qualification, job title, and hospital.
The study came out with a number of recommendations, the most important of which were:
The need to continue using the scientific methodology used in the selection and appointment
process in terms of providing sufficient information about applicants, conducting tests and
interviews, and evaluating this information to determine the validity of applicants, by selecting
individuals with skills and abilities commensurate with their specialization and according to
the needs of the health institution. According to the job description, enhancing the role of
employees with the importance of their participation in developing plans and programs related
to the health institution through the principle of empowerment that allows individuals freedom
to make decisions, and this in turn strengthens the concept of administrative decentralization
within the health institution, the need for higher management interest in health institutions to
develop customized programs for Training individuals on them by relying on scientific
methods such as lectures, scientific seminars and conferences, and thus in partnership with
specialized experts from abroad, and the need to adopt a good knowledge culture based on the
culture of educational organizations in hospitals that support training and development
programs and are based on the fundamentals of continuous learning and to create a supportive
internal environment. For its continuity and this requires support and Guidance from the
senior management for training programs).
Keywords: Strategies for Managing Resources, Second-Grade Leaders, Health
Institutions.
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 1.1مقدمة الدراسة
يعد المورد البشري بمثابة شرياف الحياة ألي منظمة ،سواء أكاف في القطاع العاـ أو في القطاع
الخاص ،فيو يشكؿ حجر األساس لنجاح المنظمات وبقاءىا في عالـ األعماؿ  ،لذلؾ كاف عمى
اإلدارات أ ف تحسف عممية اختيار وتعييف الكفاءات مف الموارد البشرية ،التي تمتاز بالميارة والقدرة
لتولي مياـ قيادات الصؼ الثاني ،وتحقيؽ أىداؼ المنظمة بكفاءة وفعالية ،و غياب ىذه الكفاءات
مف الموارد البشرية قد يؤدي إلى توقؼ عمؿ المنظمة ونموىا عمى المدى البعيد وترؾ فراغ قيادي
واداري يعيؽ غياب الصؼ الثاني مف القيادات البديمة لتولي مياـ اإلدارة والقيادة.
ويشكؿ العنصر البشري مورداً استراتيجياً ىاماً مف موارد المؤسسة مما يتيح ليا فرصة البقاء لفترة
إف الموارد البشرية ىي العنصر الحيوي واألىـ في
أطوؿ ويحقؽ ليا النجاح عمى المدى البعيد ،ثـ ّ

أف ُمدخالت النظاـ اإلنتاجي أو الخدماتي ألية مؤسسة ،تعتمد اعتماداً
بيئة التنظيـ اإلداري ،كما ّ

أساسي ًا عمى العنصر البشري ،فيو أشبو بعمود فقري في جسـ المؤسسة أو المؤسسة الحديثة؛ ألنو
ُيمثؿ ىويتيا ويعطي رسماً واضح ًا لمعالـ مستقبميا ،فمف خالؿ الموارد البشرية تقاوـ المؤسسات

وتصارع مف أجؿ النمو والبقاء باعتبارىا سالح ًا استراتيجي ًا وشريك ًا حيوي ًا لو دور كبير ،واتضح ذلؾ
مف خالؿ ربط غايات المؤسسة بأنشطة تمؾ الموارد ،ىذا كمو زاد مف قناعة المنظمات في االىتماـ
بالموارد البشرية لضماف البقاء (الزعنوف.)2019 ،

ولذلؾ  ،نجد أف الوظيفة الموكمة إلى العنصر البشري في أية مؤسسة باتت أىـ وظيفة مسؤوؿ
صاحبيا عف تحقيؽ الموقع التنافسي في كال القطاعيف العاـ والخاص في خدمة الجميور بتوسع
وابداع ،وىذه الجوانب شكمت ضغط ًا عمى إدارة الموارد البشرية وممارساتيا الوظيفية لتحقيؽ ىدفيا
وليتـ ربط استراتيجيات المؤسسة ووظائفيا األساسية في كؿ المجاالت بتمؾ التداعيات
المنشود،
ّ

اإلبداعية لمعنصر البشري ،لمدفع بالموارد البشرية إلى األماـ وبكؿ السبؿ تمكيناً وتحفي اًز وتشجيعاً
بالتدريب وبالتدوير الوظيفي ،وبعقد دورات تدريبية وذلؾ لتطويرىا (أبو جميدة.)2018 ،

ولعؿ المؤسسات الصحية تعتمد عمى الموارد البشرية بشكؿ كبير أكثر مف غيرىا ،فيي المكوف
األساسي ليا ،وتعتبرىا رأسماليا الحقيقي ،ونجاح أو فشؿ المؤسسة الصحية يعتمد عمى كفاءة
عناصرىا ،ويمكف قياس مستوى نجاح تمؾ المؤسسات الصحية اعتمادًا عمى المكوف البشري فييا
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ومدى االىتماـ بو ،و في منظومة مكونات أية دولة في العالـ ،تعد المؤسسات الصحية أىـ
مكوناتيا ،لذلؾ فيي تيتـ بالييكمية التنظيمية في تعييف إدارة أو قسـ خاص ُيعنى بالموارد البشرية
فييا ،فإدارة الموارد البشرية ىي أىـ األقساـ التابعة ألية مؤسسة صحية ،وبالرغـ التطور العممي

والتكنولوجي المتسارعّ ،إال أف إدارة الموارد البشرية صار ليا أنشطة متعددة وليا أىميتيا البالغة،
وصار جؿ اىتماـ اإلدارات موجو نحو الموارد بشرية فييا ،وبنجاحيا يتحقؽ األداء المميز والفاعؿ
المكوف البشري
في أية مؤسسة صحية حديثة ،والنجاح ىنا يعني المقدرة عمى استغالؿ الكفاءة لدى
ّ
المميز فييا ،واستخداـ كؿ األساليب ذات الكفاءة العالية لتوجيييا أثناء تأديتيا لمعمميات المطموبة
منيا ،بأقؿ التكاليؼ ،مع توفير الوقت والجيد ،لتحسيف األداء مع جودة المخرجات ،وال بد مف
التأكيد عمى أف الكفاءة ليا أىميتيا الخاصة في أية مؤسسة صحية ،كونيا تتميز بتعدد وتنوع
التركيبة البشرية العاممة فييا ،مف أطباء وممرضيف عامميف فييا ،وبكؿ األحواؿ تبقى المؤسسات
الصحية مطالبة بتقديـ أعمى مستوى مف الخدمات الصحية لممواطف ،ألف الصحة ىي أغمى ما
يممؾ اإلنساف (الشرباتي.)2017 ،
ويتضح ما سبؽ أف العنصر البشري ىو العنصر األىـ بو لموصوؿ إلى تحقيؽ الغاية المرجوة،
فدوره يكمف في رفع مستوى إدارة المؤسسة الصحية وكفاءتيا في أداء المياـ المسندة إليو ،وأنشطتو
التميز والمقدرة عمى المنافسة في
بوصفو المحرؾ األساسي لممؤسسة الصحية ومدى قدرتيا عمى ّ
الداخؿ والخارج في ىذا المجاؿ (سحويؿ.)2020 ،

بات الصؼ الثاني مف القيادات يشكؿ أحد أىـ التطورات الفكرية اإلدارية المعاصرة الضرورية
والممحة ،ففوائد ىذه الفئة في تطوير األداء وتقديـ كؿ ما ىو متميز في ظؿ زمف صار التسابؽ فيو
متوجي ًا نحو التفوؽ والتميز ضرورة وليس مجرد حاجة ،بؿ وفرض ًا عمى المؤسسة الصحية وليس
تطوع ًا منيا ،إضافة إلى أف بناء الصؼ الثاني مف القيادات ال ينجح وال بأي حاؿ مف األحواؿ مف
غير توجو صادؽ مف اإلدارة العميا ومف غير أف تستشعر أىميتو وفائدتو الكبيرة واإليماف بيا ،وىذا
كمو يعتبر في ضمف نطاؽ التطور التنظيمي والطبيعي ألي مؤسسة (أبو شعر.)2017 ،
تتعرض مسارات التنمية في المؤسسات الصحية العامة والخاصة إلى بعض التحديات التي تعيقيا،
كغياب بعض اإلدارييف مف الصؼ الثاني ،وىذا يتطمب وجود قيادات بديمة ،لذلؾ شدد خبراء
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التنمية البشرية واإلدارية عمى ضرورة الجاىزية لدى المؤسسة الصحية لسد الثغرات الوظيفية في
شددوا عمى أىمية ذلؾ واعتباره ضرورة إدارية بغية التطوير ،كما أف تييئة
حاؿ حدوثيا ،كما ّ
الصؼ الثاني مف القيادات واعدادىا ،يعتبر أىـ التطورات الفكرية واإلدارية الحديثة التي ىي
بحاجة إلى الكثير مف الدراسات واألبحاث لتوضيح ماىيتيا واآلليات الالزمة والمتبعة في تدريب
ىذه الفئة واعدادىا اإلعداد المطموب (أبو سمطاف.)2016 ،
ممح وضروري إعداد
وفي المؤسسات الصحية ،فإف استمرار وتواصؿ األداء المتميز يحتاج بشكؿ ّ
صؼ ٍ
ثاف مف القيادات حتى يكوف قاد ًار عمى تولّي المناصب القيادية في المستقبؿ بحيث يكوف

مؤىالً لذلؾ ،إضافة إلى ضرورة مشاركتو في اتخاذ الق اررات الحالية ،وتسميمو بعض المياـ
لمساعدة القيادات في حمؿ األعباء ،حتى يتفرغوا ألداء المياـ القيادية ،والصؼ الثاني ىذا ،يعتبر
غالفاً يحقؽ الحماية وكذلؾ استم اررية المؤسسة لمياميا بتميز ،ولذلؾ بات الصؼ الثاني لمقيادات
واحداً مف أىـ التطورات الفكرية اإلدارية في العصر الحالي (دخيؿ ا﵀.)2018 ،
 2.1مشكمة الدراسة
تنبع أىمية استراتيجيات إدارة الموارد البشرية كونيا تشكؿ العمود الفقري ألي مؤسسة ،وألي إدارة
مف خالليا يتـ بناء قاعدة تأسيسية مف الكوادر البشرية لكي تغطي احتياجات المؤسسة حالياً
ومستقبميا بما اليفقد لممؤسسة قيمتيا ودورىا في مجاؿ تقديـ الخدمات وتحقيؽ المبيعات سواء كاف
في القطاع العاـ أو في القطاع الخاص ،لذلؾ كانت استراتيجيات إدارة الموارد البشرية شرياف
الحياة ألي مؤسسة ،وىي قاعدة ليا لتحقيؽ أىدافيا عمى المدى القريب والبعيد وذلؾ مف خالؿ
االستغالؿ األمثؿ لمموارد البشرية مف حيث :التخطيط واالختيار والتعييف والتدريب واألجور
والتعويضات والتمكيف والتدوير الوظيفي بما يحقؽ الديمومة واالستم اررية لممؤسسة وخاصة في ظؿ
عالـ المنافسة والعولمة ،فكاف التوجو نحو بناء خطة استراتيجية شاممة تقود المؤسسة إلى تحقيؽ
التنمية وال سيما التنمية اإلدارية والتنمية المستدامة كيدؼ مف أىدافيا االستراتيجية.
في معظـ الدوؿ النامية يبدو جمياً أف المؤسسات الصحية تعاني مف قمة االىتماـ بصناعة وبناء
أتـ االستعداد والجاىزية إلدارة المؤسسة الصحية في حالة الحاجة إلييا
قيادات بديمة ،تكوف عمى ّ
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بحيث يكوف لدييا المقدرة عمى المشاركة في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لتسيير
شؤوف المؤسسة الصحية وادارتيا ،ىذا األمر الذي يؤدي في الغالب إلى ترّىؿ المؤسسة الصحية
وضعؼ أدائيا وفشؿ خططيا المرسومة وبالتالي تعثر مشاريعيا المستقبمية ،الذي ينعكس سمباً عمى

خدمة المواطف ،وكؿ ذلؾ ينجـ عف فقداف البديؿ المؤىؿ إلدارة المؤسسة الصحية بكفاءة في حاؿ
غياب القيادة وشغور المنصب القيادي (منصور.)2017 ،
كما تسعى المؤسسات الصحية الحديثة وفي معظـ القطاعات إلى اإلرتقاء بمستوى أداء عاممييا ورفع
كفاءاتيـ ،كما تسعى إلى دعـ الموارد البشرية لدييا وتدريبيا وتطوير قدراتيا مف خالؿ تقييـ األداء
والتوجيو والتشجيع بغية االستمرار في العطاء واستحثاث اإلبداع والتطوير والتمكيف حيث تقوـ بتوظيؼ
ىذه الموارد نحو تحسيف الخدمات الصحية لتخدـ المواطف بشكؿ جيد وذلؾ لضماف بقاء المؤسسة
الصحية محتفظة بسمعتيا وسمعة أفرادىا العامميف فييا (حسيف.)2014 ،
و يتعرض القطاع الصحي في محافظة الخميؿ كغيره مف القطاعات إلى جممة مف التحديات والمعيقات
عدو يعيؽ تطورىا وأداء مياميا عمى أكمؿ وجو ،بسبب محدودية مصادر
باعتبارىا مدينة يحتميا ٌّ
التمويؿ  ،والذي يؤدي إلى صعوبة مواكبة التطورات العممية والطبية في ىذا المجاؿ ،وبالتالي غياب
فرص التدريب المتقدمة لمكادر الطبي خارج البالد بسبب االحتالؿ باإلضافة إلى التعقيدات التي
يفرضيا المحتؿ في تحويؿ الحاالت المرضية المستعصية إلى مؤسسات صحية متقدمة ،وىذا أوجد
تحديات ليست سيمة تقؼ في وجو المؤسسات الصحية الفمسطينية إف كانت حكومية أو أىمية ،و لدى
طواقميا الطبية ومواردىا البشرية الخبرة الكافية والتميز في كافة التخصصات ،حتى تستطيع مواجية
الكـ مف التحديات مف جية وتقديـ المستوى المناسب مف الخدمات الطبية لممواطف الفمسطيني مف
ىذا ّ
جية أخرى (الزعنوف.)2019 ،
ونظ اًر لقمة الدراسات المحمية التي اىتمت بتحميؿ العالقة بيف استراتيجية إدارة الموارد البشرية وعالقتيا
بإعداد قيادات الصؼ الثاني لدى المؤسسات الصحية ،جاءت ىذه الدراسة لدراسة العالقة بينيما،
ولمتعرؼ عمى استراتيجيات إدارة الموارد البشرية (تخطيط الموارد البشرية ،اختيار وتعييف الموارد
البشرية ،تدريب الموارد البشرية ،األجور والتعويضات ،تمكيف الموارد البشرية ،التدوير الوظيفي)،
والتعرؼ عمى قيادات الصؼ الثاني ،ومتطمبات إعدادىا وأىميتيا.
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وفي ضوء ما سبق ،يمكن تمخيص مشكمة الدراسة في التساؤل التالي:
ما واقع استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وعالقتيا بإعداد قيادات الصؼ الثاني لدى المؤسسات
الصحية في محافظة الخميؿ؟

 3.1أسئمة الدراسة
وتتفرع عن التساؤل الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:
 .1ما واقع استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ؟
 .2ما واقع التخطيط لمموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ ؟
 .3ما واقع اختيار وتعييف الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ ؟
 .4ما واقع تدريب الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ؟
 .5ما واقع األجور والتعويضات لمموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ؟
 .6ما واقع تمكيف لمموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ؟
 .7ما واقع التدوير الوظيفي لمموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ؟
 .8ما واقع إعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ؟

 4.1فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية األولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 0.05بيف
استراتيجيات إدارة الموارد البشرية واعداد قيادات الصؼ الثاني لدى المؤسسات الصحية في
محافظة الخميؿ.
ويتفرع عن الفرضية الرئيسية الفرضيات التالية:
 .1ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 0.05بيف استراتيجية التخطيط
واعداد قيادات الصؼ الثاني لدى المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ.
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 .2ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 0.05بيف استراتيجية االختيار
والتعييف واعداد قيادات الصؼ الثاني لدى المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ.
 .3ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 0.05بيف استراتيجية التدريب
واعداد قيادات الصؼ الثاني لدى المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ.
 .4ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 0.05بيف استراتيجية األجور
والتعويضات واعداد قيادات الصؼ الثاني لدى المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ.
 .5ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 0.05بيف استراتيجية التمكيف
واعداد قيادات الصؼ الثاني لدى المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ.
 .6ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )α≥ 0.05بيف استراتيجية التدوير
الوظيفي واعداد قيادات الصؼ الثاني لدى المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ.
الفرضية الرئيسية الثانية :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 0.05في
استراتيجيات إدارة الموارد البشرية لدى المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تعزى
لمتغيرات(:الجنس ،الحالة االجتماعية ،سنوات الخدمة،

المسمى الوظيفي ،المؤىؿ العممي،

المستشفى).
الفرضية الرئيسية الثالثة :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 0.05في
إعداد قيادات الصؼ الثاني لدى المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تعزى
لمتغيرات(:الجنس ،الحالة االجتماعية ،سنوات الخدمة،

المسمى الوظيفي ،المؤىؿ العممي،

المستشفى).

 5.1أىداف الدراسة
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى:
 .1واقع استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وعالقتيا بإعداد قيادات الصؼ الثاني لدى المؤسسات
الصحية في محافظة الخميؿ.
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 .2واقع استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ.
 .3واقع التخطيط لمموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ.
 .4واقع اختيار وتعييف الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ.
 .5واقع تدريب الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ.
 .6واقع األجور والتعويضات لمموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ.
 .7واقع تمكيف لمموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ.
 .8واقع التدوير الوظيفي لمموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ.
 .9واقع إعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ.

 6.1أىمية الدراسة
تنبع أىمية الدراسة مف عدة أسباب نظرية وتطبيقية واقعية ،وتتمثؿ األىمية النظرية في تجمّى أىمية
الدراسة في محاولة معرفة استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وعالقتيا بإعداد قيادات الصؼ الثاني لدى
المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ .وتعتبر الدراسة ىامة كونيا المحاولة األولى التي تدرس
استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وعالقتيا بإعداد قيادات الصؼ الثاني لدى المؤسسات الصحية في
محافظة الخميؿ .وتعد الدراسة ىامة كونيا محاولة جادة لموقوؼ عمى استراتيجيات إدارة الموارد البشرية
لدى المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ ،مما يفيد في طرح توصيات تساعدىـ عمى االستفادة مف
ىذه االستراتيجيات وتطويرىا ودعميا .وتعتبر ميمة كونيا تحاوؿ الكشؼ عف الفروؽ بيف استراتيجيات
إدارة الموارد البشرية واعداد قيادات الصؼ الثاني لدى المؤسسات الصحية ،وذلؾ يفيد في رفع مستوى
تحمؿ العامميف ىذه االستراتيجيات وتطويرىا .وتبرز أىميتيا مف خالؿ اإلضافة المعرفية التي قد تسيـ
فييا مف خالؿ تتبع األدب النظري والدراسات السابقة لممتغيرات الرئيسة الستراتيجية إدارة الموارد
البشرية (التخطيط ،االختيار والتعييف ،والتدريب ،واألجور والتعويضات ،والتمكيف ،والتدوير الوظيفي)
واعداد قيادات الصؼ الثاني بالشكؿ الذي يكوف إطار مفاىيمي متكامؿ عف ىذه المفاىيـ ومنيجية
دراستيا.
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وتتمثؿ األىمية التطبيقية في تناوليا موضوعاً ذا أىمية كبيرة تتمثؿ باستراتيجيات إدارة الموارد البشرية
ولتسميط الضوء عمى جوانبيا اإليجابية والمشكالت والتحديات التي تواجييا ،وعالقتيا بإعداد قيادات
الصؼ الثاني في المؤسسة وال سيما الصحية .وأىمية القطاع المستيدؼ (القطاع الصحي) ،وأىميتو
في ضرورة تطوير عممو باستمرار بما يتناسب مع المتغيرات البيئية المتجددة والمتغيرة في الوقت
الحاضر .وقد تفيد نتائج الدراسة في تقديـ مؤشرات ومقاييس عمؿ يسترشد الباحثوف والميتموف في
دراسة استراتيجيات إدارة الموارد البشرية لممؤسسات العاممة في القطاعات األخرى ،خاصة أو بيئة
العمؿ الخارجية وتغيراتيا وتداعياتيا الحالية أفرزت عوامؿ تأثير متقاربة وموحدة عمى كافة القطاعات
العاممة في محافظة الخميؿ .ويعتبر إعداد الصؼ الثاني مف القيادات أحد أىـ التطورات الفكرية
واإلدارية المعاصرة التي تحتاج إلى العديد مف الدراسات واألبحاث إليضاح ماىيتيا واّلية إعداد وتدريب
ىذه الفئة .ويأمؿ الباحث أف تفيد النتائج والتوصيات المتوقعة لمبحث في تزويد المسؤوليف في القطاع
الصحي بالتوجييات التي تساعدىـ عمى رسـ سياسات الموارد البشرية ،والسعي لالستفادة منيا في
تحقيؽ أىدافيـ وأىداؼ و ازرة الصحة.

 7.1حدود الدراسة
تتمثؿ حدود الدراسة الحالية فيما يمي:
الحد الموضوعي :تناولت الدراسة موضوع "استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وعالقتيا بإعداد قيادات
الصؼ الثاني لدى المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ "
الحدالبشري :اقتصرت حدود الدراسة عمى العامميف والعامالت في المؤسسات الصحية في محافظة
الخميؿ.
الحد الزماني :الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ .2021-2020
الحد المكاني :اقتصرت الدراسة عمى محافظة الخميؿ وشممت مستشفيات القطاع الخاص المتمثمة في
مستشفى األىمي ،مستشفى اليالؿ االحمر ،مستشفى الميزاف التخصصي .
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 8.1متغيرات الدراسة
المتغير المستقل :استراتيجيات إدارة الموارد البشرية بمجاالتيا ( :التخطيط ،االختيار والتعييف،
التدريب ،األجور والتعويضات ،التمكيف ،التدوير الوظيفي) في المؤسسات الصحية في محافظة
الخميؿ.
المتغير التابع( :إعداد قيادات الصؼ الثاني ) في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ.

 9.1مصطمحات الدراسة
الموارد البشرية :جميع الناس الذيف يعمموف في المؤسسة رؤساء ومرؤوسيف ،والذيف جرى توظيفيـ
فييا ،ألداء كافة وظائفيا وأعماليا ،تحت مظمة ثقافتيا التنظيمية التي توضح وتضبط وتحدد
أنماطيـ السموكية ،ومجموعة مف الخطط واألنظمة والسياسات واإلجراءات التي تنظـ أداء
مياميـ ،وتنفيذىـ لوظائؼ المؤسسة ،بقصد تحقيؽ رسالتيا وأىدافيا واستراتيجياتيا المستقبمية
(مرعب.)7 ،2018 ،
إدارة الموارد البشرية :استخداـ القوى العاممة داخؿ المنشأة أو بواسطة المنشأة ،ويشمؿ ذلؾ عمميات
تخطيط القوى العاممة بالمنشأة ،االختيار والتعييف ،تقييـ األداء ،التدريب والتنمية ،التعويض
والمرتبات ،العالقات الصناعية ،تقديـ الخدمات االجتماعية والصحية ثـ المعمومات والسجالت
الخاصة بالموارد البشرية (الجمؿ.)8 ،2019 ،
استراتيجيات إدارة الموارد البشرية :ىي تمؾ الخطوة المستقبمية التي تنعكس في أنشطة اإلدارة وتتمثؿ
في ( :استراتيجية  -التخطيط ،االختيار والتعييف ،التمكيف ،التعويضات والحوافز ،التدريب،
التدوير الوظيفي) (القريوتي.)10 ،2015 ،
التخطيط :ىي مجموعة السياسات المتكاممة والمتعمقة بالعمالة أو الموظفيف والتي تيدؼ إلى تحديد،
وتوفير وبتكمفة عمؿ مناسبة ،واألعداد والنوعيات المطموبة مف القوى العاممة ألداء أعماؿ معينة
في أوقات محددة آخذيف في االعتبار األىداؼ اإلنتاجية لممؤسسة والعوامؿ المؤثرة عمييا ،فيي
كافة اإلجراءات والممارسات التي تيدؼ إلى براعة اختيار الموظفيف واالستفادة منيـ بما يحقؽ
أىداؼ المؤسسة في ضوء التكاليؼ المحددة (الشروقي ،2018 ،ف).
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االختيار والتعيين :ىي عممية اختيار الشخص األكثر مناسبة لشغؿ وظيفة محددة واالنتظاـ فييا مف
بيف مجموعة مف المتقدميف لشغؿ ىذه الوظيفة ثـ إصدار قرار التعييف (الزعبي.)5 ،2019 ،
التمكين :ىو توفير المناخ المالئـ لمعامميف في المؤسسة االستشفائية العمومية أو الخاصة والذي
يساعدىـ عمى فيـ معنى العمؿ الذي يقوموف بو ،واإلحساس بالجدارة والكفاءة ،حتى يتمكنوا مف
التأثير عمى عمميـ وبالتالي عمى مؤسستيـ ،وىذا المناخ يجب أف يعزز بقوة وسمطة رسمية
وغير رسمية ،حيث تتاح الفرص المالئمة بتوفير الموارد والتجييزات الالزمة (برني،2015 ،
ح).
التعويضات والحوافز :التعويضات ما تكافئ بو المنظمات العامميف فييا بعدة طرؽ ،مثؿ :األجور أو
الرواتب التي تمنحيا ليـ ،وىي مجموعة األجور والرواتب والحوافز والمكافآت بجانبييا النقدي
وغير النقدي والمادي والمعنوي مقابؿ جيد محدد يؤده الموظفوف (التميمي.)15 ،2017 ،
والحوافز ىي فرص أو وسائؿ توفرىا إدارة المؤسسة أماـ األفراد العامميف لتثير بيا رغباتيـ
وتخمؽ لدييـ الدافع مف أجؿ السعي لمحصوؿ عمييا ،عف طريؽ الجيد ،والعمؿ المنتج ،والسموؾ
السميـ ،وذلؾ إلشباع حاجاتيـ التي يحسوف ويشعروف بأنيا بحاجة إلى اإلشباع (مارني،
.)123 ،2019
التدريب :أىـ أنشطة الموارد البشرية التي ييدؼ إلى تطوير وتنمية ميارات وقدرات األفراد العامميف
داخؿ المؤسسة ،وابقائيـ عمى دراية ومعرفة بأحدث التطورات العممية في مجاؿ تخصصاتيـ
وأعماليـ الوظيفية (المطيري.)23 ،2020 ،
التدوير الوظيفي :ىو أسموب إداري مخطط ومنظـ يتـ مف خاللو نقؿ أو تحريؾ الموظؼ اإلداري مف
عمؿ آلخر بيدؼ تنمية وتطوير معارفو ومياراتو وخبراتو (عبد ربو.)9 ،2019 ،
إعداد قيادات الصف الثاني :ىو إعداد األفراد لشغؿ الوظائؼ التي تتفؽ وقدراتيـ وتدريبيـ عمى
األعماؿ التي تتناسب تخصصاتيـ ،وترقيتيـ في المناصب القيادية وذلؾ ضمف برنامج تضعو
اإلدارة وتخطط لو إلى جانب تخطيط القوى العاممة ،مراعية فيو حاجاتيا المستقبمية مف
األعماؿ ،وحاجات األفراد لمتدرج في السموؾ الوظيفي لممنظمة (منصور.)9 ،2017 ،
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 10.1أنموذج الد ارسة
المتغير التابع

المتغير المستقل

استراتيجياث إدارة الموارد
البشريت
 -تخطيط الموارد البشريت

إعداد قياداث الصف
الثاني

 اختيار وتعيين تذريب الموارد البشريت األجور والتعويضاث تمكين الموارد البشريت -التذوير الوظيفي
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
الدراسات السابقة
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 1.2اإلطار النظري
مقدمة
إف الثروة الرئيسية ألية أمة تكمف في مواردىا البشرية ،ورغـ أىمية وضرورة رأس الماؿ ومصادر
المدرب وصاحب
عد ذات قيمة حاؿ غاب العنصر البشري
التمويؿ والموارد الطبيعية ّإال أنيا ال تُ ّ
ّ
سخره
وي ّ
يحرؾ رأس الماؿ ويستغمو بطريقة صحيحة ُ
الكفاءة الذي يديرىا ،فالعنصر البشري ىو الذي ّ
حد الرفاىية والراحة ،ليس ىذا فحسب ،بؿ إف العنصر
في رفع مستوى اإلنتاج لموصوؿ بالمواطف إلى ّ

نمي
البشري وبذكائو يستطيع أف
يسيطر عمى الموارد الطبيعية وينمييا حاؿ ُندرتيا وقمّتيا وبالتالي ُي ّ
َ
إمكانيات المجتمع اإلنتاجية ،فيو العنصر األساسي القادر عمى االبتكار واإلختراع والتطوير والتجديد

ومقارعة التحديات (حسف )2005 ،نقال عف (الجمؿ.)2019 ،
إف بعض التوجيات الحديثة تيتـ بالموارد البشرية ،فتقيس ردود أفعاؿ العامميف لدييا ،وتنتبو وتعتني
بظروفيـ المادية واالجتماعية والنفسية ،ويعنييا كثي اًر اىتماـ المدراء بيذا الجانب الميـ الذي ُيعنى
بالحالة النفسية لمعامميف في المؤسسة ،لدرجة أنيـ بدؤوا يولوف اىتماماً خاصاً برضا العماؿ باعتبارىـ
العنصر األساس في اإلنتاج فيـ بحاجة إلى التحفيز لمزيد مف العطاء واستنباط التميز واإلبداع لدييـ،
واالىتماـ بكؿ المؤثرات الذي تجعؿ العامؿ يصؿ إلى مرحمة الرضا الوظيفي ،فالعالقة طردية بيف
وتفجر اإلبداع ،ويأتي التحفيز بأكثر
الرضا والعطاء ،فكمما زاد الرضا الوظيفي ارتفع منسوب العطاء ّ
مف صورة ،كمكافأة مالية لممبدع أو كتاب شكر أو ترقية ،فيشعر العامؿ بتقدير مف اإلدارة وتفريؽ بيف

الجيد والرخيص مف العمؿ ،فيشعر ٍ
رد فعؿ اإلدارة تجاه
يقدمو ،وفي السابؽ كاف التحفيز مجرد ّ
بثقة بما ّ
إنجاز العامؿ لعمؿ ما دوف النظر إلى اإلبداع فيو ،ولكف مع تطور إدارة شؤوف الموظفيف وىذا
الجـ الذي تاله ،أخذ التحفيز معناه الحقيقي وأدى مردوده عمى العامؿ وانعكس بالتالي عمى
االىتماـ ّ
بد مف إعطائيا االىتماـ الالزـ كغيرىا مف
المؤسسة ،فالتحفيز وتقديـ الحوافز ىو ركيزة أساسية ال ّ
فعاليات إدارة المؤسسة ،مثؿ :اختيار وتعييف الموظفيف وتقييـ الوظائؼ ووضع الخطط وتنسيب األجور
وتدريب القوى العاممة واألمف والسالمة في المؤسسة وغيرىا (بمبعدو.)2015 ،
اىتمامات التوجيات المعاصرة لـ تقتصر عمى التحفيز والسعي إلى الرضا الوظيفي عند العامؿ ،بؿ
صار االىتماـ موجياًً نحو تدريب العامميف في المؤسسات الصحية عمى المستوييف الدولي والمحمي –
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في ظؿ التغيرات المتسارعة  -لمرفع مف كفاءاتيـ وتنميتيـ بقصد التغيير والنظر باتجاه إحداث
التحسيف المستمر لألداء ،خاصة في األوقات المميئة باألزمات التي تتعرض ليا المؤسسات الصحية،
مف ىنا جاءت إدارة الموارد البشرية بيدؼ رئيسي تسعى إليو وىو زيادة الفاعمية لألداء المؤسساتي عند
العامميف مف خالؿ التدريب ،شرط أف تكتمؿ مراحؿ خطة التنمية اإلدارية في كؿ المؤسسات ،وتحسيف
الظروؼ وخمؽ المن اخ المالئـ وكؿ ما مف شأنو أف يأخذ بيد العامؿ المتدرب حتى يستطيع نقؿ الخبرة
المكتسبة نظرياً مف التدريب إلى الممارسة العممية عمى أرض الواقع ،لذلؾ يجب أف تشتغؿ المؤسسة
عمى بناء وحدات ودورات تدريبية داخؿ إطار االستراتيجية الكمية لممؤسسة لتسيؿ بذلؾ عممية
التخطيط إلدارة الموارد البشرية فييا لتغدو شاممة (صويص وعابديف.)2017 ،
مف أىـ المناىج المتبعة في إدارة المؤسسات ما يسمى بالتدوير الوظيفي ،وىو واحد مف أىـ
االستراتيجيات الساعية إلى تطوير الموارد البشرية فييا ،بغرض الوصوؿ إلى األىداؼ التي تريد
تحقيقيا ،ورفع مستوى الرضا الوظيفي ،واإللتزاـ النظمي ،وزيادة الدوافع لدييـ ،واالندماج في الوظيفة
التي يقوموف فييا ،مف خالؿ قتؿ الممؿ والتخفيؼ مف الروتيف المزعج أثناء تأديتيـ لعمميـ في الوظيفة
نفسيا خالؿ سنوات طواؿ يشغمونيا ،فيأتي التدوير الوظيفي ترويحاً ليـ وانعاشاً لقدراتيـ وتجديداً ليا
شرط أف تتـ ىذه العممية ٍ
بحذر وانتباه شديديف ،كما تقوـ ىذه العممية بتقييـ قدرات العامميف بشكؿ سميـ
وتقيس مدى توافقيا ونجاحيا في العمؿ الجديد المنقوؿ إليو ،عندىا تظير الحاجة الفعمية إلى عممية
التدوير ،التي تبرز كفاءة العامميف في أكثر مف موقع (إماـ وآخروف.)2019 ،
تسعى المؤسسة لتطوير أداء العالميف فييا ،خاصة تطوير القيادات اإلدارية ،ما يجعميا تقوـ بالدور
اإلداري والفني الموكؿ إلييا بكؿ فاعمية واقتدار ،قادرة عمى ما يتطمبو العمؿ مف جيد بكفاءة ،وأىـ ما
تقدمو القيادة اإلدارية الناجحة ىي انعكاس ما تفعمو عمى العامميف في المؤسسة فدورىا الفاعؿ يجعؿ
العامميف ك ٌؿ يقوـ بعممو ٍ
بجد واجتياد مما يعود عمى المؤسسة الصحية بالمنفعة بغية تحقيؽ ىدفيا
ينمي روح القيادة في العامميف مف خالؿ ما
الصحي المنشود ،كما أف القائد ومف خالؿ قيادتو الحكيمة ّ
يقدمو ليـ مف تطوير لمقيادة الصحية ،وذلؾ تأتي التنمية البشرية كمطمب أساسي في كؿ المؤسسات ال

سيما الصحية منيا (دخيؿ ا﵀.)2018 ،
ال شؾ إف مدراء اإلدارة العميا في المنظمات يمعبوف دو اًر ىاماً في بناء وتطوير القيادات داخؿ
المؤسسة ،فتطوير القيادات الفرعية وبناؤىا داخؿ أية مؤسسة يحتاج إلى كثير مف االىتماـ والتأييد
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ومشاركة مف اإلدارة العميا ،والقيادة القوية التي تأخذ بالمؤسسة نحو التطور والتغيير ،فيجب أف
تشاركيا وتتمقى دعماً مف اإلدارة العميا دعماً كامالً حيث إنيا العنصر األكثر تأثي اًر وحسماً لنجاح
عممية التطوير وبناء القيادات ،والنجاح معقود بالتأييد والموافقة والمشاركة  ،لكف إف لـ تحظ القيادة
المطور ثمرة جيده ولف
بذلؾ التأييد ،وباىتماـ اإلدارة العميا فسيكوف مصيره الفشؿ ،ولف يجني المدير
ِّ
يحقؽ ما يصبو إليو مف أىداؼ تعود بالنفع عمى المؤسسة (منصور.)2017 ،
الممحة واألساسية وىي مف مراحؿ
العناية واالىتماـ باستراتيجيات أية مؤسسة يعتبر مف الضرورات
ّ

بد مف المفاضمة في اختيار أحدىا
يتـ اختيار واحد مف البدائؿ المتوافرة ال ّ
العممية اإلدارية ،فحيف ّ
تحدد ىذا االختيار ،مف أجؿ ذلؾ
وامكانيات المؤسسة وطبيعة األىداؼ المطموب تحقيقيا ىي التي ّ
وجب عمى المؤسسة أف ترصد استراتيجيات مناسبة لموصوؿ إلى أىدافيا ،وأحد ىذه االستراتيجيات ما
يعرؼ بإدارة الموارد البشرية عمى اعتبار أىميتيا القصوى حيث إنيا أىـ عناصر اإلنتاج ،والتوافؽ بيف
استراتيجية المؤسسة واستراتيجية إدارة الموارد البشرية أمر ىاـ ومطموب لتحقيؽ األىداؼ ،لذلؾ ال بد
مف أف يكوف ىذا التوافؽ موجوداً (الزعبي.)2019 ،
تتجو المنظمات والمؤسسات إلى الوصوؿ لنسبة عالية مف التكامؿ بيف مختمؼ األنشطة والفعاليات
اإلدارية والتشغيمية عمى مستوى المؤسسة ،وىذا ما ُيعرؼ بػ (اإلدارة االستراتيجية) ،ىنا تتحقؽ الرؤية
الشمولية لكؿ المجاالت الوظيفية ،إضافة إلى فيـ وتحديد العالقة بيف المؤسسة والبيئة المحيطة بيا

التي تعمؿ فييا ،وتعطي اىتماميا برؤية جوىرية خالؿ تحميميا لممشكالت التي تواجو اإلدارة وكذلؾ
الفرص المتاحة ،كما تقوـ بتحديد نقاط القوة والضعؼ الناجمة التي تظير مف خالؿ األداء ،فاتخاذ
توضح مستقبؿ المؤسسة وتضعو نصب عينييا
الق اررات االستراتيجية وتحديدىا أمر في غاية األىمية
ّ
(بشارات.)2020 ،
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 2.2المبحث األول :استراتيجيات إدارة الموارد البشرية
اإلنساف أو العنصر البشري ىو جوىر إدارة الموارد البشرية وىو األساس فييا ،فيو قيمة روحية
وانسانية بكؿ ما يحممو مف جيد وابداع وىو قيمة إنتاجية ،وبذات الوقت الذي يمثؿ اإلنساف قيمة
إنتاجية فيو يعتبر قيمة استيالكية أيضاً ،إذ إنو عادة يستيمؾ ما ُينتج ،واإلنساف ىو بطؿ حكاية إدارة

تمخص المراحؿ العديدة
الموارد البشرية التي امتدت عمى مدار التاريخ ،وأحداث تمؾ الحكايةّ ،
والمتسمسمة التي تخطاىا وىو يمارس عممو ،وبعد كؿ ذلؾ تبمور مفيوـ إدارة الموارد البشرية .وغالباً ما
تتعرض المنظمات إلى جممة مف التغيرات ،تحدث في بيئة العمؿ داخمياً وخارجياً ،فارتفع منسوب
الضغط عمى المنظمات حيف زادت ىذه التغيرات وتعاقبت ،ما مف شأنو أف يفرض التغير المناسب
ليواكبيا فتحاوؿ مستطاعيا مف الجيد لموصوؿ إلى مزايا التنافس مع غيرىا ،واف مف أىـ العناصر
والمجاالت التي تتكئ عمييا المؤسسة لكي تصؿ إلى تمؾ المزايا التنافسية ىي مواردىا البشرية فيي
مف أىـ مواردىا ،وىذا بالتالي يعني أف يتمتع المورد البشري بالكفاءة والميارة ويكوف أكثر التزاماً
وأوسع معرفة وخبرة ،لتستطيع المؤسسة باالعتماد عميو لتحقيؽ الميزة التنافسية (الجمؿ.)2018 ،
تخصصية ،أما الوظيفة
وتقوـ إدارة الموارد البشرية بوظيفتيف أساسيتيف ،أوالىما إدارّية ،والثانية
ّ
فتتـ بالمشاركة بيف إدارة الموارد البشرية مع الوحدات اإلدارية األخرى
األساسية األولى وىي اإلدارية ّ
التابعة لممؤسسة ،فتشتركاف في التخطيط والتنظيـ والتوجيو والرقابة والدفع نحو اإلبداع والتطوير ،ومف

ثـ تخصيص الموارد البشرية ،والقصد مف التخصيص أي وضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب
ّ

تقدـ لو المكافأة
في المؤسسة يتبع ذلؾ تطوير تمؾ الكوادر وتدريبيا ،وفي حاؿ أبدع أحد عناصرىا ّ
المناسبة دعماً لو الستم ارريتو في العطاء ،ومف ضمف عمميا دمج الموارد البشرية والحفاظ عمييا وتقويـ
أدائيا ،واعداد البرامج الخاصة بسالمتيا المينية ،ورعايتيا والعناية بيا (الشروقي.)2018 ،
وتدرؾ كؿ المنظمات ىذه األياـ أىمية وقيمة المورد البشري قياساً بالموارد األخرى ،وحيث إنو مف
الصعب أف تتنبأ إدارة المؤسسة بسموكو الوظيفي ومدى أدائو واستم ارريتو في العمؿ بكفاءة في
المستقبؿ ،خاصة في ظؿ زيادة التنافس العالمي الحادث ىذه األياـ بكثرة والتحالفات االستراتيجية
المرافقة ،وبذات الوقت كؿ التنبؤات تشير وتؤكد االتجاه األوؿ وىو أف الموارد البشرية قيمة استثمارية
لكؿ الجيود التنظيمية ،ومف الممكف أف تكوف مصد اًر حقيقياً في مواجية التنافس ،إذا أديرت بطريقة
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ذكية ،لذلؾ ال يمكف بأي حاؿ تجاىؿ الموارد البشرية أو غض النظر عنيا (الزعبي والحنيطي،
.)2019

 1.2.2مفيوم استراتيجية إدارة الموارد البشرية وأىميتيا
إف عممية اتخاذ الق اررات التي تتعمؽ مباشرة بالموارد البشرية ،والتي تعمؿ عمى تكيؼ نظاـ الموارد
البشرية مع الظروؼ المحيطة والمتغيرة ،وتعمؿ أيضاً عمى تدعيـ استراتيجيات المؤسسة وتحقيؽ
أىدافيا ،ىو أحد التعريفات المطروحة لػ (استراتيجية إدارة الموارد) ،فيي المصنع الحقيقي لمق اررات
االستراتيجية فيما يخص العامميف بالمؤسسة عمى جميع المستويات التنظيمية ،وادارة االستراتيجية ىذه
تستظؿ تحت مظمة االستراتيجية العامة لممؤسسة ،فيي جزء ال يتج أز منيا (سبرينة.)2015 ،
وىناؾ تعريؼ آخر الستراتيجيات إدارة الموارد البشرية وىو كؿ الممارسات والق اررات الجديدة التي تُتخذ
لرسـ سياسة لمتعامؿ مع العناصر البشرية في المؤسسة ،وكؿ ما يتعمؽ بيا مف أمور ذات صمة بالحياة
الوظيفية في مكاف عمميا ،وىذا يتوافؽ مع االستراتيجية العامة لممؤسسة ويتماشى مع رسالتيا ويؤازر
رؤيتيا المستقبمية التي تسعى وصوالً إلييا مستقبالً (الزعبي والحنيطي.)2019 ،
يخص
وتعتبر استراتيجية إدارة الموارد البشرية اإلطار الذي يضـ الق اررات االستراتيجية وصناعتيا بما
ّ

ليتـ
العامميف في المؤسسة عمى كؿ المحاور التنظيمية وضمف اإلطار العاـ الستراتيجية المؤسسةّ ،
بناء الميزة التنافسية التي تنظر إلييا المؤسسة وتحافظ عمييا ،ويمكف التعبير عنيا كذلؾ باالتجاه
العاـ لممؤسسة لتحقيؽ األىداؼ االستراتيجية عف طريؽ استغالؿ الموارد البشرية فييا التي بجيودىا

وكدىا تستطيع المؤسسة تنفيذ خطتيا االستراتيجية المرسومة ،كما يتـ تحديد استراتيجيات إدارة الموارد
ّ
البشرية وما تعتزـ المؤسسة القياـ بو مف مختمؼ أوجو النشاطات التي ترتبط بسياسات وممارسات إدارة
الموارد البشرية التي مف الواجب أف تكوف ىذه الممارسات تحقؽ التكامؿ مع استراتيجية المؤسسة
بشكؿ عاـ ،وميما كاف نوع االستراتيجية فإنيا تحتوي عمى شقيف أساسييف :أوليما ىو األىداؼ
االستراتيجية ،وثانييما ىو خطة العمؿ التي ستسير عمييا (الزعنوف.)2019 ،
استراتيجية إدارة الموارد البشرية بمفيوميا وتعريفيا بأكثر مف طريقة ،ما تزاؿ إحدى األفكار المؤثرة
التي ظيرت في مجاؿ األعماؿ واإلدارة في السنوات األخيرة ،وقد أحدثت نقمة نوعية في تطور الفكر
ممحة لما يحتاجو مجتمع المعرفة
اإلداري خاصة في مجاؿ إدارة الموارد البشرية ،كذلؾ تعتبر استجابة ّ
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وحالة التمايز والتنافس الموجودة والمتصاعدة في زمف العولمة الذي شمؿ األعماؿ والموارد البشرية
أيضاً ،خاصة مع التطورات التي تتغير باستمرار وبتسارع وتحديداً في مجاؿ انتاج المعرفة وتأثيراتيا
المباشرة عمى عمؿ المنظمات ،يضاؼ إلى ذلؾ التسارع الرىيب في استخدامات وسائؿ االتصاؿ
والتواصؿ في ظؿ التكنولوجيا الحديثة ،ىذا ما يتطمب وجود استراتيجية شاممة لجمب العمالة ذات
الخصائص والميارات المعرفية العالية واستقطابيا لصالح المؤسسة ،كما تتضمف تمؾ االستراتيجية
تنمية وتطوير التكنولوجيا المستخدمة والمحافظة عمييا ،وحيث إف العنصر البشري مف أىـ مكونات
رأس ماؿ المنظمات في وقتنا الحالي ،لذا وجب العمؿ بكؿ السبؿ لبقاء رأس الماؿ البشري بأحسف
حاؿ لخدمة المؤسسة (أبو جميدة.)2018 ،
أىـ وأثمف أصوؿ وعناصر أية مؤسسة ىي إدارة الموارد البشرية ،فيجب أف تعمؿ الموارد البشرية
إ ّف ّ
بكفاءة لالستفادة مف ىذه االصوؿ ،كما أف الموارد البشرية تنبع أىميتيا مف أىمية دور الفرد في

المنشأة وما يتولى مف عمؿ ،ومف جانب آخر :فإف إدارة األفراد باستنباط كؿ الطاقات الكامنة في الفرد
ومف ثـ توظيفيا وتوجيييا بقالب يصب في مصمحة وخدمة المؤسسة وبالتالي رفع مستوى إنتاجيتيا
لموصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المرجوة أصالً (مرعب.)2018 ،
تظير أىمية استراتيجية الموارد البشرية في معرفة العوامؿ البيئية العامة المحيطة بالمؤسسة وبنظاـ
الموارد البشرية فييا ،وكذلؾ في وضع أىداؼ نظاـ الموارد البشرية مما يساند األىداؼ العامة
لممؤسسة ويعمؿ عمى تحقيقيا ،ووضع استراتيجية تختص بالموارد البشرية التي تساند تنفيذ
االستراتيجية العامة لممؤسسة ،وكذلؾ رسـ الخطط الوظيفية والسياسات وتقييميا واعداد البرنامج الزمني
الذي يخص نظاـ الموارد البشرية ،دراسة واعداد كؿ السياسات التي مف شأنيا الرفع مف مستوى
الخدمة وتحقيؽ رضا المستفيديف منيا ،وبذلؾ تكوف المؤسسة بيذه االستراتيجيات قد وصمت إلى
المطموب مف أىدافيا الموضوعة (سبرينة.)2015 ،

 2.2.2أىداف استراتيجية إدارة الموارد البشرية
ُيعد تكويف قوة ٍ
عمؿ مستقرة وفعالة ضمف مجموعة مف األفراد يكوف لدييـ الرغبة في العمؿ والقدرة
عمى اإلبداع ويتمتعوف بميزة التعامؿ مع الناس بذكاء ولياقة اجتماعية فائقة وتفاىـ بدرجة عالية ىو

بالضبط ما تيدؼ إليو إدارة الموارد البشرية وتسعى لموصوؿ إليو وفؽ النظرية الحديثة لإلدارة حيث
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تعتبر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية مف أىـ عناصر نجاح استراتيجيات المؤسسة ،فمف المحاؿ أف
تبتكر المؤسسة وترسـ استراتيجيتيا العامة مف غير أف تحتوي ضمنيا استراتيجية المورد البشري،
فالميزة التنافسية والوصوؿ إلى األىداؼ ال يمكف أف يحدث ّإال إذا انصب االىتماـ عمى العنصر
البشري بكؿ مكوناتو مف رؤساء في المؤسسة وعامميف ومرؤوسيف (أبو جميدة.)2018 ،
أما أىداف إدارة الموارد البشرية فتتمثل فيما يمي (سبرينة:)2015 ،
أوالً ،األىداف التنظيمية :الفعالية التنظيمية؛ ىي ما تسيـ بو إدارة الموارد البشرية في تحقيقيا ،حيث
تجد في ابتكار األساليب التي تأخذ بيد المدراء الساعيف لتنمية وتطوير أدائيـ ،كما أف مسؤولية المدراء
ّ
عف أداء مرؤوسييـ كؿ في تخصصو واجبة ،فإدارة الموارد البشرية وجدت في األصؿ لمساندة
المديريف ومساعدتيـ عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة ،وال تتحقؽ ىذه األىداؼ ّإال بإلزاـ المديريف
بمسؤولياتيـ تجاه المرؤوسيف.
ثانياً ،األىداف الوظيفية :تحتاج المؤسسة إلى المحػ ػػافظة عمى مست ػػويات منػ ػػاسبة لمتػػطمباتيا مف
خالؿ تضافر جيود اإلدارة وكافة األقساـ معاً ،وحتى تتمكف اإلدارة ومف يتبعيا مف تحقيؽ ذلؾ ،يجب
أف يأتي اإلمداد والعوف مف إدارة الموارد البشرية بكؿ ما تحتاجو مف أفراد مف حيث الكـ والنوع ،ألف
الموارد المتوافرة يمكف أف تفقد قيمتيا ،وبالتالي سيؤثر ذلؾ عمى تشغيميا والحصوؿ عمى الفائدة
المطموبة إف لـ تكف إدارة الموارد البشرية مساىمة وقادرة عمى القياـ بوظائفيا المختمفة وواجباتيا عمى
أكمؿ وجو تجاه المدراء وتابعييـ.
ثالثاً ،األىداف االجتماعية :األىداؼ متعددة ولعؿ األىداؼ االجتماعية ،واألخالقية ىي مف ضمف
تمؾ األىداؼ التي تسعى إدارة الموارد البشرية عمى الوصوؿ إلييا ،وذلؾ تمبية لما تحتاجو المؤسسة
وما تتطمبو والتصدي لكؿ التحديات التي تتعمؽ بالجانب االجتماعي ،وبذلؾ تحاوؿ قدر اإلمكاف
التخفيؼ مف اآلثار السمبية وأي معيؽ ذي عالقة بالبيئة التي تواجو المؤسسة بشكؿ مستمر.
رابعاً ،األىداف الشخصية :األىداؼ السابقة بالتقريب كانت تتعمؽ بمصمحة المؤسسة بالدرجة األولى
وبشكؿ مباشر ،أما األىداؼ الشخصية فترتبط بمصمحة العامميف مف الكادر البشري الذي تعمؿ إدارة
الموارد البشرية عمى تحقيقيا ،وىذا بالتأكيد يحمييـ وينمي قدراتيـ ويبقييـ عمى رأس عمميـ بالتحفيز
والتشجيع بكؿ أشكالو وال يخفى عمى أي مسؤوؿ متفيـ كيؼ يساعد إشباع حاجات العامميف الشخصية
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وتحقيؽ رضاىـ الوظيفي وتتبع مساراتيـ الوظيفية ،مف تمكيف العامميف وحثيـ عمى اإلبداع ،وىذا مف
األىداؼ اليامة التي تعطيو إدارة الموارد البشرية اىتماماً بو.
في حين لخص ( الزعنون )49،2019 ،أىداف الموارد البشرية باآلتي:
 توفير احتياجات المؤسسة مف القوى البشرية ذات الميارة والوالء واالحتفاظ بيـ. تنمية ميارات األفراد في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة بتوفير فرص التعمـ والتدريب المستمرة. تطوير النظـ المؤدية إلى البحث الكؼء عف األفراد المناسبيف الحتياجات المؤسسة ،ونظـاالختيار والتعييف ،ونظـ تحديد الرواتب والمكافآت ،ونظـ التدريب والتنمية وتقييـ األداء.
 تطوير نظـ وآليات رعاية األفراد وادماجيـ في نسيج المؤسسة باعتبارىـ أعضاء في أسرة ومفأصحاب المصمحة فييا.
 العمؿ عمى تنمية سبؿ تعاوف العامميف مع فريؽ اإلدارة بالمؤسسة ،وتوثيؽ العالقات بينيـ مفأجؿ تحقيؽ األىداؼ العامة لممؤسسة ،ومف خالؿ ذلؾ يتـ تحقيؽ المصالح الشخصية لمعامميف
وفريؽ اإلدارة.
 السعي إلى تنمية التعاوف فيما بيف العامميف أنفسيـ لبث روح الفريؽ. المساعدة في حؿ مشكالت العامميف ومحاولة إزالة الفروؽ الناشئة عف االختالفات بينيـ مف حيثالنوع والسف ،الثقافة وغيرىا مف الفروؽ الفردية.
ومن السابق يمكن تمخيص أىداف استراتيجيات إدارة الموارد البشرية بما يمي:
 تنمية وتطوير أداء الموظفيف والمدراء بما يحقؽ اىداؼ المؤسسة. تزويد المؤسسة باحتياجاتيا الكمية والنوعية مف الموظفيف األكفاء. تزويد الموظفيف باحتياجاتيـ داخؿ المؤسسة وتطوير مياراتيـ وقدراتيـ. -العمؿ عمى حؿ المشكالت والمعيقات التي تواجو المؤسسة وموظفييا.

21

 3.2.2أبعاد استراتيجيات إدارة الموارد البشرية
التركيز واالىتماـ بوضع وتثبيت استراتيجية فعالة الستثمار وادارة الموارد البشرية بطريقة توصميا إلى
األىداؼ التي وضعتيا المؤسسة نصب عينييا ،حيث التفاعؿ مع المتغيرات الواقعة عمى البيئة
التنظيمية والتنافسية ىو أمر في منتيى األىمية ،ولتجسيد ذلؾ عمى أرض الواقع مف الضروري بناء
استراتيجيات لمموارد البشرية تتناسب مع استراتيجية العامة لممؤسسة ،وتحديد الخطوط العريضة لكؿ
النشاطات التي يمارسيا الموظفوف في إدارة الموارد البشرية بحيث تتالءـ مع توجيات وتطمعات
االستراتيجية العامة ،وقد ُوضعت أبعاد محددة الستراتيجيات إدارة الموارد البشرية تمثؿ األنشطة
والوظائؼ الرئيسية ،وكؿ تمؾ الوظائؼ المتعاقبة بتآزرىا معاً تشكؿ نظاماً يتفاعؿ مع األنشطة التي
تؤدييا وظائؼ إدارة الموارد البشرية ،وتعبر عف المنيج االستراتيجي لالستثمار الصحيح لممورد البشري
داخؿ المؤسسة في الوقت نفسو (أبو جميدة.)2018 ،
وتتمثل ىذه األبعاد فيما يمي:
أوالً :التخطيط
وتتـ الموافقة
يعتبر التخطيط ىو المرحمة التالية مباشرة بعد أف ّ
تحدد المؤسسة أىدافيا الخاصة بيا ّ
عمييا ،ويقصد بالتخطيط ،وضع الخطة الالزمة فيما يتعمؽ بالموارد البشرية المطموبة ،كإعداد العامميف
ونوعيتيـ وكؿ ما ىو مطموب في شخصياتيـ مف حيث الكفاءة والخبرة ،وتحديد المكاف الذي سيعمؿ
فيو الموظؼ والزماف كذلؾ ،باإلضافة إلى التخطيط لكؿ ما مف شأنو أف يحقؽ األىداؼ فيما يخص
الموارد البشرية (سحويؿ.)2020 ،
تعد مجاالت تخطيط الموارد البشرية مف األركاف اليامة واألساسية في المؤسسة التي ترتبط بخطط
تطوير وتنمية وتقدـ الدولة ،فوجود قوى عاممة فعالة مف شأنو أف يساىـ بشكؿ أساسي في عممية
التقدـ ،لذلؾ فإف جميع المؤسسات تحتاج إلى موارد بشرية تؤدي مف خالليا النشاط الذي تقوـ بو،
وعميو يجب أف تقوـ المؤسسة بتحديد احتياجاتيا مف أعداد ونوعيات مختمفة مف الموارد البشرية،
وحسف تحديد النوعيات واألعداد المناسبة مف العمالة يكفؿ القياـ باألنشطة عمى خير وجو ،وبأقؿ تكمفة
أما سوء ىذا التحديد فيعني وجود عمالة غير مناسبة في األعماؿ والوظائؼ ،ووجود أعداد غير
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مناسبة منيا أيضاً ،مما يؤدي في النياية إلى اضطراب العمؿ ،وزيادة تكمفة العمالة عما يجب أف
تكوف وربما أيضا تأخير إنجاز المياـ عمى أكمؿ وجو (كرو.)2016 ،
يتـ لو التخطيط مسبقاً يحتمؿ الفشؿ األكيد،
إف ميمة التخطيط تعتبر ذات أىمية عالية ،فأي عمؿ لـ ّ
لذلؾ فإف التخطيط لكيفية سير الموارد البشرية ىي مف الوظائؼ الحساسة؛ فيي المتكأ الذي ترتكز
عميو باقي المؤسسات  ،كما أف التخطيط يساىـ في دعـ الخطة االستراتيجية ومساندتيا بتحديد مواقع
المعدة ،واالبتعاد
الفجوات والنقص في الميارات وفي حاؿ فقداف القدرات المطموبة لتحقيؽ االستراتيجية
ّ
عف األداء المحدود والبسيط أثناء تطبيقيا ،حيث إف مقدرة المؤسسة في اختيار الموظفيف المناسبيف
المعتمد األساس الذي تستند عميو المؤسسة لتحقيؽ النجاح عمى المدى البعيد ،و
لتحقيؽ أىدافيا ىو
َ
مف غير الممكف أف تحقؽ المؤسسة أىدافيا المرسومة في خطتيا االستراتيجية ما لـ تستطع إيجاد
األفراد المناسبيف ومف ثـ تعينيـ بحيث يكونوف عمى مستوى مف الكفاءة والخبرة والميارة المناسبة في
أداء عمميـ (الشرباتي.)2017 ،
األنشطة والممارسات األساسية والعمميات التي تؤدييا إدارة الموارد البشرية في كافة أشكاؿ المنظمات
كثيرة ومتنوعة ،وتعتبر عممية التخطيط ىي إحدى تمؾ العمميات فيي عبارة عف جمع المعمومات
واإلفادة منيا عند اتخاذ الق اررات حوؿ االستثمار في وظائؼ إدارة الموارد البشرية المختمفة ،وىي أيضاً
مجموعة مف الممارسات يتـ عبرىا وضع خطط شاممة تُعنى برؤية إدارة الموارد البشرية المستقبمية
حوؿ حاجات المؤسسة مف تمؾ الموارد التي تـ جمعيا وفرزىا (التميمي.)2017 ،
فالتخطيط أيضاً ىو وسيمة تضمف المؤسسة مف خالليا كسب األفراد المالئميف لنجاح سير العمميات
اإلنتاجية والتسويقية واإلدارية المتنوعة عبر فترة زمنية محددة مستقبالً مف كفاءات محدودة ،ولعممية
تخطيط الموارد البشرية أكثر مف سمة وخاصية ينبغي إدراكيا ومنيا(الشروقي:)2018 ،
 تتسـ بأنيا عممية تنبؤية تعتمد عمى التنبؤ والكشؼ عف احتياجات المؤسسة في الوقت الحالي
والمستقبمي مف الموارد البشرية ،ومما يجدر االىتماـ بو ىو التركيز عمى التغييرات التي قد تُفاجأ
بيا بيئة األعماؿ خالؿ سير العمؿ بحيث تؤخذ بعيف االىتماـ في حاؿ إعداد الطمب عمى الموارد
البشرية.
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 مف سماتيا أيضاً أف عممية التخطيط لمموارد البشرية تعتمد عمى المعمومات المتوفرة لدى المؤسسة
بحيث توظفيا لتحديد نقاط القوة والضعؼ لدى المؤسسة في مجاؿ الموارد البشرية ،وتحديد
الفرص والتيديدات في البيئة المحيطة التي قد تط أر بصورة مفاجئة.
 كما أف توجيو المؤسسة نحو أفضؿ الطرؽ لتحقيؽ أىدافيا في الوقت الحالي والمستقبمي مف
خالؿ السعي ،ىي مف سمات عممية تخطيط الموارد البشرية.
يساىم التخطيط الرسمي لمموارد البشرية في تحقيق المنافع التالية لممؤسسة (كرو:)2016 ،
الحد مف التكاليؼ المرتبطة بالموارد وتخفيضيا ،مف خالؿ
 .1التخطيط لمموارد البشرية يساعد عمى ّ
التنبؤ الدقيؽ واألقرب إلى الواقع بكؿ ما تحتاجو المؤسسة في مستقبؿ األياـ مف موارد بشرية لكؿ
وظائؼ المؤسسة ،ما يجعؿ المؤسسة قادرة عمى استثمار الطاقة البشرية بشكؿ كامؿ ومتقف
وبالتالي تقميؿ الفائض في وظائؼ وسد العجز في أخرى ،بمعنى إيجاد نسبة متوازنة بيف الحاجة
والطمب.
 .2يؤمف لممؤسسة كؿ المدخالت التي تحتاجيا كالميارات والقابميات والخصاص في أوقاتيا
المناسبة ،وىذا بالطيع ُيفضي إلى نجاح برامج التخطيط وتطوير المسار الميني لمعامميف واألخذ
بو لالتجاه الصحيح.

 .3يساعد التخطيط عمى عمؿ توازف سميـ وذي كفاءة بيف نشاطات ووظائؼ إدارة الموارد البشرية
وأىداؼ المؤسسة ،وىذا التوازف يحقؽ كفاءة أداء فردياً وتنظيمياً عالي المستوى.
 .4لمتخطيط لمموارد البشرية مساىمة فاعمة في تشييد القاعدة األساسية لنجاح خطط وسياسات
الموارد البشرية األخرى كاختيار األفراد وتدريبيـ وتقديـ التحفيز الالزـ ليـ وغيرىا.
 .5وأخي اًر ،ال شؾ إ ف العثور عمى الكفاءات وتوفيرىا بطريقة تتالءـ مع احتياجات ومتطمبات
المؤسسة يساعد ويؤدي إلى رفع مستوى رضا العامميف عف أعماليـ ورضاىـ عف منظمتيـ وكؿ
ما يمي ىذا الرضا مف عطاء وانتماء.

24

ثانياً :اختيار وتعيين الموارد البشرية
االختيار والتعييف عمميتاف متالصقتاف متالحقتاف ،إحداىما محتواه في األخرى ،فالتعريؼ الذي اتفؽ
عميو معظـ اإلدارييف ،أف التعييف ىو الخطوة األخيرة مف خطوات مرحمة االختيار أو يأتي كنتيجة
ليا ،حيث بعدىا يصبح المرشح لموظيفة مقبوالً فييا وموظفاً لدى المؤسسة ،عندما يجتاز إجراءات
التعييف بنجاح ،وىذا يعني أف االختيار والتعييف مرحمتاف ليستا منفصمتيف بؿ متالحقتاف ،وعندما يجتاز
الشخص الذي اختير فترة المقابمة تأتي بعدىا مرحمة التعييف تمييا فترة تجريبية ألدائو ،وعمى ىذا
فاالختيار يعني مرور الشخص في فترة زمنية تسمح بانتقائو مف بيف غيره مف المتقدميف لتمؾ الوظيفة،
وبالتالي يأتي التعييف كيدؼ مف أىداؼ االختيار ويعني منح المورد البشري الوظيفة التي أثبت مف
خالؿ االختيار أنو أىؿ ليا ويستحقيا بجدارة (زعتري.)2014 ،
جيد أمر ال بد منو ،لذلؾ فيي عممية غاية في األىمية في
اإلعداد لعممية االختيار والتعييف
إعداد ٌ
ٌ
سياسات التوظيؼ ،ومف الضروري جداً أف ُي َع ّد ليا اإلعداد الدقيؽ بحيث تنتيي باالتفاؽ عمى أسماء

بد مف التأكيد
ثـ اختيار الشخص المطموب حسب متطمبات الوظيفة ،وال ّ
المرشحيف لموظيفة ،ومف ّ
ثـ تعبئة االستمارة الخاصة بالتعييف،
عمى الخطوات التي ّ
يمر االختيار والتعييف وتبدأ بالمقابمة األوليةّ ،
يمييا المقابمة الشخصية واحضار كشؼ طبي لمموظؼ لضماف خموه مف األمراض المعدية ثـ يأتي

التعييف في الوظيفة (سحويؿ.)2020 ،
يمكف تعريؼ االختيار عمى أنو تمؾ اإلجراءات المتسمسمة التي تتعمؽ بفحص وجمع المعمومات الدقيقة
عف المتقدميف لمتوظيؼ ،يمييا اختيار األفراد الذيف تنطبؽ عمييـ شروط الوظيفة ويستطيعوف تحقيؽ
الفوائد لممؤسسة ،ويمكف التنبؤ بإمكانية تحقيؽ الموظؼ ليدؼ المؤسسة مف السمات التي يتميز بيا
يتـ الكشؼ عف أحسف المتقدميف لموظائؼ الشاغرة باستخداـ
المتقدموف وسموكياتيـ وفي ىذه المرحمة ُّ
األساليب العممية الخاصة التي تضمف اختيار الرجؿ المناسب لموظيفة المناسبة ،وىنا تضمف اإلدارة
تعييف أفضؿ المتقدميف لتعيينيـ في المؤسسة (مرعب.)2018 ،
إف عممية اختيار الموارد البشرية وتعيينيـ ىي عممية حاسمة ليس فقط سعياً لتحقيؽ أىدافيا بؿ ألف
الموارد البشرية تسيـ في نموىا واستم ارريتيا ،وعممية االختيار تنعكس بشكؿ إيجابي عمى العامميف في
المؤسسة فتطورىـ نحو األفضؿ ،وىي بالتالي عممية تيتـ بفيـ األفراد المتقدميف والكشؼ عف قدراتيـ
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ومواىبيـ وخبراتيـ لشغؿ الوظائؼ المتاحة في المؤسسة ،وىذا يؤدي إلى الحصوؿ عمى أفضؿ األنواع
مف الموارد البشرية مف حيث الكـ والنوع وفي الوقت المناسب كما أنو بمجرد استالـ إدارة الموارد
البشرية الطمبات مف المرشحيف ،تكوف عممية االختيار والتعييف قد بدأت ،وتمي عممية استقطاب الموارد
البشرية ،ففي مرحمة االستقطاب تسعى المؤسسة وبحرص لجذب أقوى المرشحيف ،وبالتالي تختار
أفضؿ أساليب المفاضمة بيف المتقدميف واختيار أفضميـ (الشروقي.)2018 ،
تعتبر عممية االختيار السميـ لألفراد مف أىـ االنشطة الخاصة بإدارة الموارد البشرية ،إلرتفاع التكاليؼ
التي تتحمميا المؤسسة في حالة اختيارىا أفراداً غير أكفاء ،أو حتى اختيارىا ألفراد أكفاء مع فشميا في
اإلبقاء عمييـ ،وتعتبر عممية االختيار والتعييف ذات أىمية كبيرة لمعظـ المنظمات وذلؾ لما يمي
(زعتري:)37 ،2014 ،
 االستفادة مف الموارد البشرية المتاحة مما يؤدي إلى خفض تكمفة العمؿ وتعظيـ ربحية المؤسسةفضال عف بقائيا واستمرارىا وبالتالي تحقيؽ أىدافيا عمى المدى البعيد .
 إف اختيار الموظؼ وفقا لسياسات فاعمة يشعر الموظؼ باألماف الوظيفي مف خالؿ إدراكو ألحقيتوبالوظيفة وجدارتو بيا وبالتالي فإنو يؤدي الى تعزيز االستقرار الوظيفي.
 إف اتباع سياسات اختيار سميمة تضمف توافؽ الوظيفة مع الموظؼ مف حيث الميوؿ واالتجاىاتوالقدرات والحصوؿ عمى األجر المناسب ،مما يزيد مف شعور الموظؼ بالرضا عف وظيفتو وبالتالي
تعزيز االنتماء لممؤسسة .
 إ ف خضوع الموظؼ إلجراءات االختيار والتعييف يقمؿ مف فرصة حدوث بعض المشكالت مثؿالغياب عف العمؿ أو ترؾ العمؿ أو الغياب غير المبرر .
وتتمخص أىداف عممية االختيار والتعيين في ثالثة أمور وىي:
أوالً :تحقيق حاجات المؤسسة ،بطريقة اختيار وتعييف األفراد األكفاء والمناسبيف لموصوؿ إلى
األىداؼ اإلنتاجية المطموبة ،فالمؤسسة تسعى إلى اختيار النخبة والنوعية المميزة مف المتقدميف وال
تعبأ بالتكاليؼ التي ستدفعيا لمموظؼ كراتب مقابؿ عممو المميز ،بؿ يكوف ىدفيا بالدرجة األولى رفع
كفاءتيا وفاعميتيا اإلنتاجية مف خالؿ ىذا الموظؼ.
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ثانياً :حاجات األفراد ،فاألفراد عادة يرغبوف باالنضماـ إلى المؤسسة التي تعنى بشؤونيـ وتؤمف ليـ
تخيب توقعاتيـ ،والمؤسسة في ىذه الحالة
الوظيفة المناسبة لمؤىالتيـ وكفاءاتيـ وتحقؽ طموحاتيـ وال ّ
عمييا أف تتحمؿ كافة مسؤولياتيا تجاه الفرد الذي اختارىا عف غيرىا مف المؤسسات وىي اختارتو دوف

غيره وعينتو.
بد أف تعتمد عممية االختيار والتعييف عمى مبدأ المساواة
ثالثاً :االلتزام بالقوانين والتشريعات ،ال ّ
تحيز أو تفريؽ أو تمييز في التعامؿ مع األفراد
والعدالة ،بحيث تعطي األفراد ذات الفرصة مف غير ّ

يتـ التعامؿ بمنتيى الموضوعية (مرعب.)2018 ،
المتقدميف لمحصوؿ عمى الوظيفة الشاغرة ،وأف ّ

عممية اختيار وتعييف الموارد البشرية تعتمد بداية عمى استقطاب الموارد البشرية ،وتستند ىذه العممية
وتدخؿ
عمى خطوات عممية متسمسمة ومؤسسة يتحقؽ مف خالليا ىدؼ المؤسسة ،بعيداً عف التحيز
ّ
األغراض الشخصية الضيقة التي تتسبب ليا بالفشؿ ،وفشؿ عممية االختيار والتعييف يعني أف
المؤسسة ستخفؽ في تقديـ منتجاتيا بالطريقة التي تناسب المستيمؾ أو المستفيد ،وىذا يتطمب مزيداً
مف الجيد والوقت والتكاليؼ التي ستمقى عمى عاتؽ المؤسسة ،إلعادة تدريب أفراد جدد ال يتمتعوف
بالكفاءة المطموبة (الشروقي.)2011 ،
ثالثاً :تمكين الموارد البشرية
في نياية القرف التاسع عشر الميالدي وبدايات القرف العشريف ،قاد الميندس الصناعي "فريدرؾ تايمور"
في الواليػات المتحػدة األمريكية مدرسة تبنت أفكار العالقات اإلنسانية التي ظيرت في تمؾ الفترة كرد
فعؿ لالىتماـ بالجانب اإلنساني في معادالت العمؿ ،والى ىذه المدرسة ترجع فكرة تمكيف العامميف،
ويحدث ىذا التمكيف بإعطاء المزيد مف السمطة التنفيذية ليـ واعطائيـ فرصة المشاركة في صنع
ق اررات العمؿ وصياغتيا ،ويعتبر تكميف العامميف

خطوة

متقدمة مف أفكار المدرسة اإلنسانية،

واصطمح عميو في الخمسينيات والستينيات مف القرف الميالدي الماضي بمشاركة العامميف (الطراونة،
.)2016
يمنح التمكيف مزيداً مف الثقة لمعامؿ وىو الشعور بالسيطرة والفاعمية الذاتية التي تنشأ عندما ُيعطى
األفراد الفرصة في التصرؼ في المواقؼ التي يواجيونيا ،وىذا يعني أف يمنح العامؿ أو الموظؼ القوة

والحرية وأي معمومات تساعده عمى المشاركة في اتخاذ القرار وصناعتو ،وال يكوف التمكيف فقط
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بإعطاء حرية التصرؼ وانما بفرض المسؤولية عمى صاحبيا ومساءلتو عندما يقتضي األمر واإلدارة
التي تمنح التمكيف لموظفييا تعطييـ بذلؾ الفرصة ليكونوا ممتزميف وراضيف عف عمميـ وواثقيف
بأنفسيـ وخطواتيـ ،وبذلؾ يساعدوف المؤسسة في تحقيؽ أىدافيا ،فعندما تُ َنقؿ المسؤولية مف المديريف
إلى الموظفيف ،فإف ىذا يسمى بالتمكيف ،يتضمنيا تأكيد صادؽ لمعامميف بأف ليـ حؽ المشاركة في
اتخاذ القرار ،وفي ىذه الحالة يكوف الموظؼ الذي منح التمكيف مسؤوالً عف ق ارراتو ومدى جودتيا
(حيدر ومصطفى.)2017 ،
ويحدث التمكيف الوظيفي مف خالؿ تنمية الميارات لدى العامميف وتدريبيـ عمى اتخاذ الق اررات ووضع
المشكالت تحت مسؤوليتيـ إليجاد ح ّؿ ليا ،وىذا ىو الجانب األوؿ لمتمكيف ،أما الثاني فيكوف بإسناد
حؿ المشكالت والمياـ االستراتيجية لقيادات الصؼ األوؿ ،وىنا يؤدي بالتمكيف إلى زيادة االىتماـ
كـ مف المعمومات ،ومنح
يتـ توسيع صالحياتيـ ،وتعزيز مكانتيـ بإطالعيـ عمى ٍّ
بالموظفيف حيف ّ
فرص طرح المبادرة مف جيتيـ والبدء باتخاذ القرار مف جيتيـ واالعتماد عمى قدراتيـ وخبراتيـ في حؿ
ومواجية مشكالتيـ التي تعترض أداءىـ في محاولة منيـ نحو تخفيؼ العبء الثقيؿ عف قيادات
الصؼ األوؿ ،ويمكف اعتبار ىذه الدالالت مف صور تمكيف العامميف ،ومنيا :أيضاً إعطاؤىـ الوقت
الكافي لمتفرغ لمقضايا الميمة ووضع االستراتيجيات ومشاركتيـ في رسـ السياسات وتقويـ األداء والتأكد
مف تحقيؽ األىداؼ والحفاظ عمى سمعة المؤسسة وقدرتيا عمى المنافسة ،وكؿ ىذا مف عالمات تمكيف
الموظفيف (دروش ومصطفى.)2018 ،
ٍ
تـ
في حاؿ تنبو العامموف ،وزاد فيػـ كؿ منيـ لدوره المنوط بو سعياً لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة ،وكمما ّ
تطوير كفاءتو الذاتية وارتفع مػستوى الرضا الوظيفي عند الموظفيف ،وتحققت المواءمة بيف متطمبات
معدؿ
المؤسسة واالحتياجات الشخصية لمعامميف بيا وتحقؽ رضا العمالء وارتفعت اإلنتاجية وعال ّ
استجابة المؤسسة لممؤثرات الخارجية ووجد اإلبداع وكاف متميػ اًز فػي إنجػاز األعمػاؿ في ىذه النقاط
وغيرىا تكمف قيمة التمكيف وأىميتو ،وىذا كمو يؤكد أف التمكيف ليس خيا اًر واىياً ،أو مطمباً مف الصعب
إيجاده ،فالمدراء الذيف ساعدوا موظفييـ عمى التمكيف قاموا بذلؾ ألنيـ أدركوا أف لدييـ أىدافاً رسمتيا
المؤسسة مف الصعب تحقييا إال في حاؿ مشاركة العامميف فييا ،ذلؾ ألف المؤسسة تحتاج إلػى كػؿ
ما لدييـ مف معمومات ،وبحاجة ألف تستعيف بخبراتيـ لالستعانة بيا ،وتعترؼ بجيدىـ ،وتقر بأف
التعاوف والجيد المشترؾ ضروري في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ المنشودة لممؤسسة (الطراونة.)2016 ،
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يعتمد التمكين عمى مجموعة من المبادئ ممثمة في اآلتي (محمد:)2018 ،
بد مف تعميـ كؿ فرد في المؤسسة ،فيذا
 .1التعميم :فرؽ شاسع بيف العامؿ المتعمـ وغير المتعمـ ،وال ّ
يعطي ثماره الممموسة فزيادة فاعمية العامميف تؤدي بالتأكيد إلى نجاحيا ،ويعتبر التعميـ عنص اًر
أساسياً يجب توافره في العامؿ ليتقبؿ التغيير ويكوف لديو استعداد لمتطوير المستيدؼ وىو القاعدة
األساسية التي يعتمد عمييا التمكيف ألداء دوره في الوصوؿ إلى األىداؼ المطموبة حيث يساىـ
بشكؿ أو بآخر في الرفع مف مستوى كفاءة العامميف وزيادة خبراتيـ.
 .2الدافعية :ال يمكف تقبؿ أي شخص لمعمومات جديدة ّإال إذا ُوجدت الدافعية وتوفرت الرغبة لديو
في تقبؿ أي جديد ،والتمكيف مف األمور التي تتطمب دافعية ورغبة عند الموظؼ لمحصوؿ عمييا،
ومف ىنا تقوـ اإلدارة بالتحفيز والدعـ والتشجيع لتحقيؽ تمؾ الرغبة ليتقبموا التمكيف ،ويقبموا عميو
بميفة ،عف طريؽ تشكيؿ فرؽ عمؿ ،واتخاذ فكرة كسر الحواجز الموجودة في نفوس العامميف
بأكثر مف طريقة واعطائيـ المجاؿ لسماع آرائيـ وابداء مقترحاتيـ وطرح أفكارىـ الجديدة ليصموا
الفعاؿ والمجدي.
بالعامميف إلى األداء ّ
ٍ
وموجو بطريقة سميمة لمطاقات
استثمار مخطط
 .3وضوح اليدف :تقوـ عممية التمكيف عمى أساس
ّ

اإلبداعية الموجودة عند العامميف ،وال يمكف الوصوؿ إلى أية نتيجة إذا لـ يكف العامؿ فاىماً

تصور كامؿ عف ميمتيا وفمسفتيا
ويعرؼ مسبقاً وبشكؿ واضح كؿ أىداؼ المؤسسة ولديو
ّ
الخاصة.
 .4الممكية :يقصد بيا ّأال يكوف العامموف أنانييف ،ينظروف إلى موضوع التمكيف عمى أنو خاص،
لذلؾ ينبغي النظر إلى العامميف ال بشكؿ فردي بؿ بشكؿ جماعي ،وتضميف معطيات العامميف
في معطيات واحدة ،ومف ثـ إعطاء أولئؾ العامميف ممكية عامة ،يتـ ذلؾ بالتدريب عمى تطوير
شعورىـ بممكية وظائفيـ وبممكيتيـ تجاه المؤسسة ،والبحث عف طرؽ لزيادة امتيازاتيـ بالبحث عف
الطرؽ ورسـ الخطط لتحقيؽ ذلؾ ،وتوسيع صالحياتيـ في العمؿ ،ما يساعد عمى تعزيز الوالء
وتحقيؽ االنتماء المطموب.
 .5الرغبة في التغيير :أف يكوف لدى الفرد رغبة في التغيير الذي سيحدث ال محالة ،والتمكيف ال
يحصؿ ّإال في حاؿ توافرت الرغبة والقناعة لدى العامميف بحدوثو ،ويمكف تحقيؽ تمؾ الرغبة مف
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خالؿ قبوؿ التغيير بالحث عمى ذلؾ ،واقناعيـ وتوجيييـ نحو الموافقة عمى التغيير والرغبة في
تحقيؽ ذلؾ بانتياج الوسائؿ التكنولوجية الحديثة في عمميـ ،واف ىذا النيج يحقؽ ليـ فاعمية أكثر
في أداء ويزيد كفاءة العالـ ،وغير ذلؾ مف األساليب ذات األىمية العتبار التغيير حالة عادية
وليست غريبة ،بؿ ضرورية لكؿ شخص يسعى إلى تحسيف أدائو وينجز عممو بشكؿ أكثر كفاءة
وأكثر سرعة وانجا اًز.
تطور ،لذلؾ ينبغي البعد كمياً عف
 .6نكران الذات :حب الذات مف األفكار القاتمة ألي إبداع أو ّ
النمط التقميدي في التفكير ،وترؾ الطرؽ والمناىج التقميدية في القيادة وحب النفس ،وأف ينظر إلى
التمكيف عمى أنو عممية ٍّ
تحد لو ،وليس مف أجؿ التنافس والربح وسيطرة المؤسسة ،بؿ ىو فرصة
لنمو شخصيتو ،وال شؾ إف مف أولويات العمؿ التي تسيـ في تعميؽ روح الوالء واالنتماء والسعي
في إجادة العمؿ واإلخالص فيو ىو نكراف الذات والبعد عف األنانية وترؾ التفكير بالمصمحة
الفردية ،فنكراف الذات وترجيح المصمحة العامة لممؤسسة ،فتمؾ األمور تجدد دوافع العمؿ
الجماعي والجاد والمخمص.
يقوم تمكين الموارد البشرية عمى مجموعة من األبعاد تتمثل فيما يمي (ىنية واحمد:)2017 ،
إف الحرية في التصرؼ تعتبر عامالً ىاماً في تمكيف العامميف ،فعندما ُيعطى
 .1الحرية االستقالليةّ :
العامؿ ىذه الحرية في النشاطات المتعددة التي يقوموف بيا تزيد مف ثقة العامميف بتصرفاتيـ فتزيد
مف سرعة اإلجراءات وتتفاعؿ األنشطة التي تخص مياميـ ،ونعني باالستقاللية أف يتوفر
كبير مف المرونة المطموبة عادة في أداء المياـ ،كما أف تمؾ الحرية تجعمو يتحمؿ
لمعامميف حد ٌ
المسؤولية الكاممة لما يفعمو وتعطيو الصالحية وتزيد مف اعتماده عمى ذاتو في كؿ ما ىو مطموب
منو كالتخطيط والتنفيذ والسرعة في اتخاذ القرار المناسب.
 .2العمل الجماعي :عندما تجتمع الخبرات المتنوعة في مجموعة ما مف األفراد كؿ منيـ يقدـ ما
لديو ،فإف مستوى التفاعؿ بينيـ يكوف عالياً ،فكؿ منيـ ُيمقى عمى عاتقو ميمة محددة يقوـ بيا

ويتحمؿ مسؤولية ذلؾ ،تبعاً لما يحممو مف خبرة في ذلؾ المجاؿ ،فإف التمكيف يتحقؽ بشكؿ أكبر
ويتـ إنجاز العمؿ العاـ بشكؿ أسرع وأكثر دقة.
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 .3المشاركة بالمعمومات :إف تبادؿ المعمومات مف األبعاد التي تعتمد عمييا عممية التمكيف ،حيث
يشارؾ كؿ فرد بالمجموعة برأيو فيفيد بو اآلخر ،واف المدخؿ الرئيسي لتطبيؽ التمكيف ُيعتمد عميو
لبناء وتطوير أي مؤسسة لتصبح متمكنة عند إتاحة المعمومات لمجميع ،تمؾ المعمومات التي
تتعمؽ بأىداؼ المؤسسة وكؿ ما فييا مف استراتيجيات ،باإلضافة إلى أف مشاركة المعمومات
الخاصة بالموازنة والموارد والمصادر وحجـ الطاقة اإلنتاجية ومقدار حصة المؤسسة في السوؽ.
ويعتبر التمكيف عند إدارة أية المؤسسة ،ىو مف األسباب التي تدفع المؤسسة إلى تبنيو واعتماده
كمدخؿ فحاجة المؤسسة إلى أف تكوف أكثر انتشا اًر في السوؽ ،وتخفيض عدد المستويات اإلدارية في
وصب االىتماـ لدى اإلدارة العميا عمى القضايا االستراتيجية واالستثمار
اليياكؿ التنظيمية لممؤسسات،
ّ
األمثؿ والذكي لمموارد المتاحة وخاصة البشرية لمحفاظ عمى القوة التنافسية ،ىي مف أىـ األمور التي

تحتاجيا المؤسسة التي تتحقؽ بالتمكيف.
وال تخمو األجواء التي تفرض حاجة المؤسسة مف التمكيف مف معيقات تقمؿ مف اتباع المؤسسة لتبني
تمؾ االستراتيجية ،وبعضيا يكمف في شعور بعض المديريف بفقدانيـ لمسمطة ،أو قد يعجز المسؤولوف
عف اتخاذ القرار الحكيـ ،ومف الممكف أف تكوف المعمومات قد تسرب بعضيا إلى بعض المسؤوليف،
أمر صعباً ،ومف المعيقات أيضاً أف تقؿ استجابة بعض العامميف
فتصبح عممية مشاركات المعمومات اً
فيفقدوف الرغبة في التمكيف ،والمعروؼ أف شخصيات األفراد تختمؼ مف شخص آلخر ،فبعضيـ لديو
ثقة عالية بنفسو وآخروف ال يمتمكوف ىذه الثقة ،باإلضافة إلى بعضيـ ليس لديو دافعية تجاه العمؿ ،أو
يكوف لديو الدافعية لكنيا تراجعت بسبب ظروؼ ما ،وفي بعض األحياف ال تتوافؽ قيـ التمكيف مع
القيـ الشخصية لبعض األفراد  ،كؿ تمؾ األمور يمكف اعتبارىا معيقات تقؼ حياؿ تطبيؽ استراتيجية
التمكيف لدى المؤسسة(حيدر ومصطفى.)2017 ،
رابعاً :التعويضات والحوافز
كؿ فرد يقوـ بعمؿ ما يتقاضى عميو أج اًر مناسباً يتوافؽ مع جيده وتعبو ،ودفع األجور أو الرواتب أو
ما يسمى بالتعويض ىي عممية أساسية وغاية في األىمية مف سمسمة العمميات أو الوظائؼ التي تقوـ
بيا إدارة الموارد البشرية ،ويرتبط مقدار التعويض مباشرة بمستوى المعيشة لمعامميف ويعتبر المصدر
األساس لقوتيـ وقوت عياليـ ،ومف جية أخرى يرتبط مباشرة بأصحاب العمؿ وبالدولة التي تدفع تمؾ
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األجور ،ومف المعروؼ أف كؿ عامؿ يكمؼ صاحب العمؿ أو الدولة مقدا اًر مف الماؿ ،وتعتبر األجور
جزءاً ىاماً مف تمؾ الكمفة ،والراتب الشيري ىو الجزء الذي يتقاضاه العامؿ عف أدائو الوظيفي فقط،
بينما ىناؾ مصروفات أخرى مطموبة مف صاحب العمؿ تجاه العامميف كالتأميف الصحي وغيره
(سحويؿ.)2020 ،
كما يمكف اعتبار التعويضات ورواتب الموظفيف قوة اقتصادية ،فيي توفر لمموظؼ كؿ ما يحتاجو
وتؤمف رغباتو المختمفة ،كما أف نسبة الراتب وارتفاعو تمنح الموظؼ المركز االجتماعي الذي يسعى
إليو أي موظؼ ،لذلؾ فالوضع الوظيفي لمموظفيف في المجتمع يتأثر بالتعويضات والرواتب ،ولذلؾ
تحرص الدولة أو صاحب العمؿ عمى دفع ما عمييا مف رواتب لقاء ما يقوموف بو مف مياـ ترتبط
بوظائفيـ ،وامتيازات مادية مضافة تقدميا الدولة لمموظفيف بدالً عف المواصالت والسكف والتأميف
الصحي وغيرىا وما يتبعيا مف حوافز وجوائز ،وليس بالضرورة أف تكوف الحوافز مادية فقد تكوف
معنوية كشيادة شكر أو تقدير (التميمي.)2017 ،
ويعتبر الميندس األلماني (تايمور) أوؿ مف اشار إلى أىمية التحفيز مف حيث أبعاده المادية ودعـ
الموارد البشرية في المؤسسة ،عندما الحظ خالؿ عممو في مصنع (ميدفيؿ) لمحديد أف مجموعة مف
فجرب مع الفئة التي تزيد إنتاجيتيـ عف
العامميف لدييـ الحد األدنى مف الوفاء مف مستويات األداءّ ،
المستوى المحدد لإلنتاج الحوافز المادية ،المتعمقة باالجور لرفع مستوى انتاجيتيـ ألعمى درجة ممكنة،

حينئذ عمؿ (تايمور) كؿ جيد ممكف في أف يبحث عف وسيمة نافعة في العمؿ ،يحقؽ مف خالليا
استثمار أعمى طاقات الفرد العامؿ لرفع مستوى اإلنتاجية لديو ما يعود بالنفع عمى زيادة إنتاجية
المؤسسة (الشروقي.)2018 ،
عرفنا سابقاً أف الحوافز كثيرة ومتنوعة ،وليا أكثر مف شكؿ بعضيا مادي واآلخر معنوي ،وىذا التعدد
ليا ارتبط بتعدد وجيات النظر حوؿ مكانة الموظؼ عمى مدار مراحؿ االىتماـ بو ،لذلؾ وجد أكثر مف
تعريؼ لمحوافز ،وعمى الرغـ مف أنيا تختمؼ في منطوقيا ّإال أنيا جميعاً تصب بذات الوعاء ،فاليدؼ
منيا ال يختمؼ ويكاد يكوف واحداً وىو دفع العامؿ إلى إعطاء أقصى ما لديو مف جيد وطاقة مف أجؿ
تحقيؽ اليدؼ العاـ لمطرفيف لو ولمؤسستو ،فجاء في تعريؼ الحوافز أنيا مجموعة العوامؿ والممارسات
التي تدفع بالفرد ألف يختار التصرؼ المناسب مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ ،أو أف يبتكر تصرفاً جديداً
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يحقؽ اليدؼ ،ومف الواضح أف ىذا التعريؼ يشير إلى أف الفرد يحب أف يبمغ ىدفاً معيناً ،ورغـ توافر
اإلمكانيات لديو ،لكنو يحتاج لقوة تدفعو لتحقيقو (براىيـ وشوقي.)2017 ،
وىناؾ تعريؼ آخر لمحوافز فاعتبرت مؤث اًر خارجياً يحرؾ الشعور اإلنساف فيجبره عمى سموؾ غير
معتاد لتحقيؽ اليدؼ المنشود أو مجموعة الظروؼ التي تريد إشباعيا عف طريؽ العمؿ.
كما أنيا مجموعة السياسات والطرؽ والوسائؿ واألساليب التي تبتكر وتصمـ الستحداث عطاء أكبر
وجيد أكثر لدى الفرد وىو الموظؼ بشكؿ أكبر مما اعتاد عميو ما يتوافؽ مع الوصوؿ إلى أىداؼ
المؤسسة ،ما دامت ىذه الوسائؿ تأخذ بيده في النياية إلى الوصوؿ ألىدافو الشخصية وتحقؽ أىداؼ
المؤسسة التي يعمؿ فييا (مرعب.)2018 ،
تحرؾ المشاعر وتدفع الفرد لمتغيير مف سموكو اإلنساني وتساعده عمى توجيو أدائو ىو
المثيرات التي ّ
تعريؼ آخر لمحوافز ،وىي العطاء المادي والمعنوي الذي يقدـ لألفراد كتعويض مقابؿ لما قاموا بو

تميزوا فييا عف غيرىـ ،والحافز أو المكافأة ىو التعويض الذي يحصؿ عميو الفرد كمقابؿ
مف أعماؿ ّ

ألدائو المتميز وىذا األمر يتطمب مف إدارة المؤسسة (مف خالؿ مدير الموارد البشرية أو المدراء

التنفيذييف) أف يكوف باستطاعتيا قياس أداء العامميف لدييا ،حتى يكوف الحافز مناسباً عمى قدر التميز
والكفاءة (بمبعدو.)2015 ،
ِ
المساعدات والداعمات لممؤسسة لالحتفاظ بموظفييـ األساسييف الذي ال يستغنى عنيـ في
إف مف أىـ
المؤسسة ىي الحوافز ،حيث ليا دور كبير في المحافظة عمى العامميف المتميزيف وعدـ فقدانيـ ،كما
أف أىمية الحوافز تكمف في تقميؿ دوراف العمؿ والتنقالت ،وتحفزىـ عمى العطاء والتميز ورفع الكفاءة
وتطوير أدائيـ ،وبالتالي فإف ذلؾ يساعد المنظمات عمى الوصوؿ إلى أىدافيا بسرعة أكبر ويكوف ليا
المقدرة عمى تحدي وتنافس المنظمات األخرى ،كما أف نظاـ الحوافز يسيـ في تحسيف المناخ
االجتماعي واحداث التمازج بيف اإلدارة والعامميف ،وىذا يؤكد رأي بعض الخبراء في ىذا الشأف بأف
بد أف تكبر عمى أوسع نطاؽ فتتسع لتشمؿ كؿ الجوانب ،التي بإمكاف اإلدارة
استراتيجية الحوافز ال ّ
تقديميا لمعامميف خالؿ سنوات الوظيفة.
وبطريقة أخرى يمكف القوؿ أف استراتيجية الحوافز ونظاميا ىي كؿ الممارسات القولية والفعمية والمادية
والمعنوية التي تقدميا اإلدارة لمعامميف ما يشجعيـ عمى االنخراط في العمؿ بفاعمية أكبر ونشاط أكبر
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وأمانة في المؤسسة ،وكؿ ما يؤدي بالعمؿ إلى الرقي بمستوى عاؿ في إنجازه لتحقيؽ الرضا الوظيفي
ألقصى ما يمكف أف يصؿ إليو ،لتحقيؽ االستقرار واألمف الوظيفي (أبو جميدة.)2018 ،
عممية استخداـ المحفزات بكؿ أشكاليا الستثارة العامميف وتوجيييـ لتأدية أعماليـ بشكؿ أفضؿ ،ىذا ما
تستند عممية تحفيز الموارد البشرية ،لذلؾ فعممية التحفيز وتقديـ الحوافز تعتبر مف أفضؿ الوسائؿ
لتحسيف كفاءة الموارد البشرية في المؤسسة ،وتساىـ بشكؿ فعاؿ وتسارع في تحقيؽ أىداؼ كؿ
األطراؼ (األفراد والمؤسسة والمجتمع الموجودة فيو ،كما أف أرباح المؤسسة تزيد مع تحسيف مستوى
اإلنتاجية التي لـ تكف أصالً لوال نجاح عممية التحفيز ،ومع زيادة أرباح المؤسسة ينعكس ىذا عمى
يتحسف مستواىـ المعيشي ،مما يؤدي إلى
العامميف إذ إف أجورىـ سترتفع عما كانت عميو ،وبالتالي
ّ

ثـ ينمو الوالء لممؤسسة في نفوسيـ وبالتالي تتقمص
الشعور باألمف الوظيفي مف خالؿ االستقرار ومف ّ
مشكالت العمؿ كالغياب وينخفض معدؿ دوراف العمؿ ،والصراع بيف العامميف ،مما يسيـ في تعزيز

استقرار الموارد البشرية في المؤسسة.
ما ورد قبؿ ىو مردود الحوافز عمى العامميف ،أما مردودىا عمى المؤسسة فينحصر في تخفيض
بالكـ ليصبح العناية بالكيؼ والنوع ،وتقميؿ اإلىدار في
تكاليؼ اإلنتاج في المؤسسة ويتبدؿ اىتماميا ّ
عناصر عممية اإلنتاج ،وىذا كمو ينعكس إيجاباً عمى المؤسسة (الشروقي.)2018 ،
مف مواصفات نظاـ التحفيز التي يجب أف تكوف حاضرة ىي أف يتصؼ ىذا النظاـ بخصائص أىميا:
 قابميتو لمقياس :كؿ المحفزات التي تأتي عمى شكؿ سموؾ أو إنجاز لدى الشخص الذي يتـ تحفيزهبنوع مف أنواع المحفزات ال بد أف يكوف قابالً لقياسو وتقدير أبعاده ،وامكانية تطبيقو وىنا ال بد مف
توخي الواقعية والموضوعية ،وتكوف حاضرة وقت تحديد معايير الحوافز مف غير مبالغة ،فما زاد
عف حده انقمب إلى ضده ،وال يعود لمحوافز أي قيمة إف لـ يتحر المسؤولوف الدقة والموضوعية.
 الوضوح والبساطة :اتساـ نظاـ الحوافز بالوضوح وامكانية الفيـ أمر ال بد أف يتوافر في النظاـ،ويكوف بسيطاً يمكف تطبيقو واحتسابو مف غير عناء أو تعقيد ،التحفيز :أيضاً نظاـ الحوافز يجب
أف يتصؼ بأنو يستطيع إثارة اليمـ لدى األفراد ودفعيـ إلى العمؿ والتأثير عمى قناعاتيـ بالتغيير
إلى األفضؿ ،وذلؾ لزيادة اإلقباؿ عمى تعديؿ السموؾ وتحقيؽ األداء المطموب واألفضؿ.
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 المشاركة :مف األجدى واألفضؿ أف ُيسمح لمعامميف المشاركة في وضع نظاـ الحوافز ،وأخذ آرائيـسيتـ تطبيقو عمييـ ،مما يجعميـ ال
واستشارتيـ ،ألف األمر يتعمؽ بيـ وىذا النظاـ في النياية
ّ

يستيتروف بما جاء فيو بؿ يتحمسوف لمحصوؿ عمى ما جاء فيو مف حوافز.

 تحديد معدالت األداء :يجب أف يعتمد نظاـ الحوافز عمى توافر معدالت محددة وواضحةوموضوعية لألداء ،بحيث تعرؼ اإلدارة جيداً ىذه المحددات التي عمى أثرىا ستمنح ىذه الحوافز،
بحيثت تتفؽ مع طاقة كؿ فرد مف أفراد المنظمة في ضوئيا يتـ تحديد أداء الفرد حيث يعرؼ األداء
وىو الرغبة مضروبا في الجيد والطاقة التي يبذليا الفرد داخؿ المنظمة (بمبعدو.)2015 ،
لمحوافز أشكال ثالثة وىي (مرعب:)2018 ،
 .1الحوافز المادية :ويقصد بيا المبالغ المالية التي تدفع لمفرد الذي يستحقيا ،لدفعو نحو التقدـ
واالرتقاء ،وقد تحمؿ شكؿ مكافأة مقطوعة  ،أو زيادة في الراتب بنسبة معينة أو إعطائو نسبة أو
جزءاً مف أرباح المؤسسة أو أج اًر إضافياً أو تعويض عف ساعات العمؿ اإلضافية.
وتأخذ الحوافز المادية شكميف :نقدية ،وىو مبمغ مالي يدفع لمعامؿ نقداً أو مكافأة أو نسبة مف أرباح
المؤسسة ،أما الشكؿ الثاني فيو الحوافز العينية :كأف تعطى المؤسسة لمعامؿ أشياء عينية تفيده وتفيد
أسرتو ،وىذا يحصؿ كثي اًر في مصانع ومؤسسات المواد الغذائية.
 .2الحوافز المعنوية :قد يكوف لمحوافز المعنوية أثر أكبر مف الحوافز المادية عند كثير مف العامميف،
فيعتبرونيا أثمف مف أي حافز مادي ،وىذا النوع مف الحوافز يتناسب عمى األغمب مع اإلدارييف
أصحاب المراكز العميا في المؤسسة ،وتأتي الحوافز المعنوية بعدة أشكاؿ متعارؼ عمييا ككتب
الشكر أو شيادة تقديرية أو ترقية أو نقمو إلى منصب أفضؿ  ،أو تخفيؼ األعباء عنو بتعييف
مساعد أو مساعديف وما إلى ذلؾ.
 .3الحوافز المادية والمعنوية في آن واحد :بعض الحوافز تكوف مزدوجة الفائدة تحمؿ شكمي
الحوافز المادية والمعنوية معاً  ،كترقية الموظؼ إلى منصب أعمى ،وىذا عادة يرافقو زيادة في
الراتب.
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ىناؾ ثالثة عناصر أساسية في عممية التحفيز ،تعتبر بمثابة المتغيرات التي تحدد قيمة دالة التحفيز
وىي (براىيـ وشوقي:)2017 ،
 .1الجيد :ويقصد بو ،الطاقة والوقت الالزماف إلنجاز عمؿ ما ،فمو ُوجد موظفاف كؿ منيما لديو
ذات الطاقة في إنجاز عمؿ محدد ،بينما أحدىما ينجزه في يوـ ،أما اآلخر فيحتاج أسبوعاً إلنجازه
عمى سبيؿ المثاؿ وىذا يعني أف الثاني يتوفر لديو جيد أكبر وبالتالي يستحؽ الحوافز ،فالقدرة
وحدىا ال تكفي.
 .2الرغبة :في حاؿ توفرت الرغبة فإف العمؿ المنجز يؤدي إلى نجاحو والوصوؿ إلى اليدؼ بشكؿ
أسرع ،بينما إذا غابت الرغبة فإف فرصة النجاح تكوف موجودة ولكف بنسبة أقؿ.
 .3القدرة :التحفيز ُيمنح عادة لمشخص المؤىؿ الذي لديو المقدرة عمى أف يقوـ بعمؿ ما ،بينما
الكسوؿ الذي يعجز عف أدائو ىو الشخص غير المؤىؿ فال قدرة لو عمى أداء أو تحسيف عممو.

خامساً :التدريب
إف إكساب العامميف معارؼ جديدة ،وتطوير مياراتيـ بيدؼ االرتقاء بمستويات األداء في المؤسسة
وتعديؿ اتجاىيـ وسموكيـ وتزويدىـ بمعارؼ جديدة وتطوير مياراتيـ ،وتزويدىـ بالمعمومات والخبرات
الجديدة ،سعياً في تحسيف مستويات أدائيـ ،والوصوؿ إلى المستويات المتوقعة مف األداء ،ومحاولة
تطوير مقدرات العامميف في المؤسسة ،وتمبية احتياجاتيـ وتحقيؽ رغباتيـ ،وتحسيف قدرتيـ عمى أداء
مياـ عمميـ ،والقياـ بأدوارىـ ،كؿ ىذا يندرج تحت مسمى (التدريب).
فعممية تدريب الموارد البشرية تعتبر خيا اًر استراتيجياً ىاماً في المؤسسة لتنمية مواردىا البشرية لفعؿ كؿ
ما سبؽ ،مف ىنا عممية التدريب ليست سيمة وعبثية بؿ ىي خطوات مدروسة ومخطط ليا مف أجؿ
تحقيؽ اليدؼ األساسي وىو تطوير وتحسيف أداء العامميف (الشروقي.)2018 ،
العمؿ اإلدراي لو عدة مرتكزات يعتمد عمييا بغية الوصوؿ إلى اليدؼ ،ويعتبر التدريب مف أىميا ألنو
يتعمؽ بالعنصر البشري الذي ىو العمود الفقري ألية مؤسسة ،وىو أثمف موارد إدارتيا ،وىو أكثر
العناصر والموارد تأثي اًر عمى رفع مستوى اإلنتاجيػة وتحقيػؽ األىداؼ ،فيأتي التدريب ىادفاً إلى تعزيز
القدرات التنظيمية لمعامميف وتمكينيـ مف الحصوؿ عمى الميػارات والمعمومات لتتشكؿ لدييـ المقدرة
ثـ تأىيميـ
الكافية عمى مواجية التحديات التي تعترضيـ سواء أكاف في الوقت الحالي أو مستقبالً ومف ّ
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التأىيؿ الكافي ،عبر االستثمار األفضؿ لكؿ الموارد المادية والبشرية المتوفرة حتى يتحقؽ التغيير
المطموب والتطوير المنشود ويتحسف األداء لدى كؿ فرد مف أفراد المؤسسة ،ثـ يأتي التشجيع والتحفيز
لبذؿ مزيد مف الجيد وتقديـ أقصى مستوى مف العطاء فتتحقؽ بالتالي الفعالية التنظيمية بأجمى صورىا
(الطراونة.)2016 ،
ويعد بناء نظاـ معرفي حديث لمموارد البشرية في المؤسسة ،وتطوير مياراتيا المتوافرة حالياً ،وامدادىا
بالميارات الجديدة ،وتعديؿ اتجاىات سموؾ العامميف إلى األحسف ،بيدؼ التكيؼ مع المتغي ارت التي
تحدث في البيئة التي تفرض عمى المؤسسة أف تتعامؿ معيا ،كؿ تمؾ الممارسات تشتغؿ عمييا وتسعى
ليا استراتيجية التدريب ،وينظر إلى التدريب كاستراتيجية عمى أنيا عممية تستيدؼ اتخاذ الق اررات
الميمة والتي تفيد المؤسسة مستقبالً بشأف تنمية أداء العامميف وتطويرىـ ،والحصوؿ عمى المعمومات
بشأنيـ وفي مدى مقدرتيـ عمى الحصوؿ عمى الميارات والقدرات والمعارؼ والكفاءات ،كما أف
االستراتيجية العامة لممؤسسة التي تحدد التطمعات المستقبمية لممؤسسة واألىداؼ التي يجب أف تتحقؽ،
ىي المدخؿ الرئيسي الستراتيجية التدريب (صويص ،وعابديف.)2017 ،
أحد تعريفات التدريب ،بأنو كؿ الجيود التي تيدؼ إلى منح الموظؼ المعمومات والمعارؼ التي تفيده
في تطوير الميارة في أداء العمؿ ،وتنمية كؿ ما لديو مف ميارات ومعارؼ وخبرات بما يزيد مف
كفاءتو وفعاليتو في أداء عممو الحالي أو يجيزه ألداء أعماؿ بمستوى أعمى مستقبالً ،فالتدريب نشاط
مستمر ال يتوقؼ طواؿ فترة عمؿ العامؿ بالمؤسسة لتزويده بالميارات والخبرات التي تجعمو قاد اًر عمى
تـ تصميميا ليذا الشأف حيث تقدـ لمموظؼ المتدرب المعرفة
مزاولة عمؿ ما ،وىو تمؾ النشاطات التي ّ
وكؿ ما يحتاجو ألداء عممو في الوظيفة التي يشغميا حالياً (عبد القادر وعارؼ.)2018 ،
تـ التخطيط ليا مسبقاً وبذات الوقت ىي عممية مستمرة تيدؼ إلى تمبية ما يحتاجو
فالتدريب ىو عممية ّ
الموظؼ مف متطمبات تدريبية حالية وفي المستقبؿ ،عف طريؽ زيادة معموماتو وتدعيـ اتجاىاتو،
وتحسيف مياراتو بما يساىـ في تحسيف أدائو في العمؿ وىذا يعود عمى المؤسسة بزيادة انتاجيتيا،
تـ التخطيط ليا في وقت سابؽ مف البدء بيا وىدفيا
والتدريب بالمختصر يعبر عف كؿ الجيود التي ّ
تعميـ وتثقيؼ العامميف الجدارات وكؿ المعمومات التي تتعمؽ بأعماليـ التي يؤدونيا في الوقت الحاضر
في مؤسستيـ (مرعب.)2018 ،
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كما أ نو عممية نظامية لتغيير سموؾ العامميف وىو بمثابة توجيو يساعد العامميف عمى الحصوؿ عمى
الميارات التي يحتاجونيا مف أجؿ نجاحيـ واستحثاث إبداعيـ في العمؿ ،وال شؾ أف الفيـ الحقيقي
لمموظفيف ولما تحتاجو المؤسسة مف عمميات تدريبية ،ىو مفتاح التدريب الفاعؿ ،فبعض الشركات
تحدد ما تحتاج مف عمميات تدريبية عبر مشاىداتيا ومتابعتيا واجراء استطالعات أو عقد اختبارات
يتـ ذلؾ عف طريؽ االستماع إلى الموظفيف أنفسيـ أو إلى الزبائف الذي يتعامموف معيـ وعف
وأحياناً ّ
طريؽ االستماع فإف إدارة المؤسسة تترجـ أىداؼ زبائنيا وموظفييا إلى تدريبات ممحة وضرورية،
وعادة تقوـ الشركات الكبرى التي أثبتت نجاحيا بتدريب العامميف لدييا عمى فيـ سموكيات موظفييا
ثـ تتكئ عمى تمؾ األساسيات فتقوـ بعمؿ تدريب محدداً
عمى كؿ المستويات الفردية والجماعية ،ومف ّ
بما يتوافؽ مع ما يحتاجو العمؿ في كؿ الفروع واألقساـ (الزعبي والحنيطي.)2019 ،
أما أىداؼ التدريب فباتت معروفة مف خالؿ التعريفات المعروضة مف قبؿ ،فمف أىداؼ التدريب
اإلداري زيادة أداء المتدربيف والرفع مف مستوى كفايتيـ اإلنتاجية ،وحصوليـ عمى ميارات جديدة
ليتسنى لو مواجية المواقؼ اإلدارية المختمفة التي تعتبر مشاكؿ و ٍ
تحد لو بحيث يتعامؿ معيا بطريقة
عممية سميمة ،باإلضافة إلى إيجاد عالقة إيجابية مبنية عمى الثقة بيف المؤسسة وأفرادىا وىذا يعمؿ
عمى دمج مصالحيما في وعاء واحد ،مما ينشئ انتماء الفرد لممؤسسة كمجموعة ويساعد المتػدربيف
عمى القياـ بأدوارىـ الوظيفية الجديدة بمنتيى الفاعمية والنشاط ،ويحدث أف يتبػادؿ المتدربوف المشاركوف
في البرامج التدريبية المعمومػات والخبػرات ،ويأخذ بيدىـ لمتخمص مف التصرفات الخاطئة واستبداليا
باألفضؿ.
ويعتبر البعض أف التػدريب ىو أحد البدائؿ المتاحة لتحسيف األداء ،مف خالؿ تزويد الموظؼ بالفرص
التعميمية الجديدة التي تشمؿ برامج أخرى يتدرب عمييا ،كالتعمـ الذاتي ،وحضور دورات بعيداً عف
المؤسػسة التي يعمؿ فييا ،والتدريب يساعد عمى إحداث التعمـ ليس فقط لممستقبؿ القريب بؿ مدى
الحياة ،ويحتاج التدريب إلى الحاجة لعرض المنافع وتعريؼ المدراء والمتدربيف عمى حد سواء
بأىميتيا وفائدتيا ،ويساعد التدريب عمى الوصوؿ ألىداؼ استراتيجية العمؿ بشكؿ عاـ (الطراونة،
.)2016
ولعؿ اليدؼ األساسي مف تدريب الموارد البشرية يكمف في التأكيد عمى مقدرة المؤسسة عمى المحافظة
عمى مواردىا البشرية التي تحقؽ عف طريقيا أىدافيا االستراتيجية المرسومة مف جية وتحقيؽ أىداؼ
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الكادر البشري لدييا مف جية أخرى ،كاالستجابة لتطمعاتيـ وتحقيؽ رغباتيـ وما إلى ذلؾ ،شرط أف
تحدث عممية التدريب التغير الالزـ في سموؾ الموارد البشرية ،مف خالؿ تزويدىـ بخبرات جديدة،
وتنمية مياراتيـ ،والدفع بيـ ألداء مياميـ بمنتيى الكفاءة ،وتعميؽ اتجاىات إيجابية لدييـ (الشروقي،
.)2018
ينعكس التدريب بنتائج إيجابية بالنسبة لمموظؼ في المؤسسة ،حيث يعود بالنفع عمى العامميف بتحقيؽ
فوائد مف أىميا:
مساعدتيـ في تحسيف فيميـ لممؤسسة وتوضيح أدوارىـ فييا ،ومساعدتيـ في حؿ مشكالت العمؿ كما
وينمي الدافعية لدييـ ،ويخمؽ فرصاً لمنمو ،ويساعدىـ عمى تقميؿ التوتر الناجـ عندىـ بسبب
يطور ّ

الشعور بالنقص لقمة المعرفة أو غياب الميارة أو كمييما ،ويساىـ في تنمية القدرات الذاتية لإلدارة

والرفاىية عند العامميف ،وخمؽ المقدرة عمى مواجية المتغيرات في بيئة المؤسسة داخمياً وخارجياً ،ولتزايد
حدة المنافسة في األسواؽ يكتسب التدريب أىمية بالغة في اإلدارة المعاصرة ،فيو أحد المحاور
الرئيسية لتحسيف أداء العنصر البشري حتى يصبح أكثر معرفة واستعداد وقدرة عمى أداء المياـ
المطموبة منو وبكفاءة عالية (وفاء.)2017 ،
يتم التدريب من خالل خمسة مراحل وىي (بمبعدو:)49 ،2015 ،
 المرحمة األولى :اكتشاف الحاجة لمتدريب :التدريب ليس غاية في حد ذاتو ،ولكف وسيمة لرفعقدرات األفراد لذلؾ كاف األخذ بثالثة جوانب ىامة في المشروع وىي تحميؿ النظـ ،وتحميؿ
األعماؿ وتحميؿ األفراد.
 المرحمة الثانية :تحديد االحتياجات التدريبية :وىي تعبر عف أنواع التغيرات التي تضاؼ عمىالفرد وىو يتـ عف طريؽ التدريب ،مثؿ إكساب العموـ والمعارؼ .
 المرحمة الثالثة :تصميم البرامج التدريبية :ويتـ في ىذه المرحمة تحديد موضوعات التدريب وقتالتدريب ،ومكاف التدريب ،وأساليب التدريب ،وأدوات التدريب ،وكافة األساليب الفنية الالزمة .
 المرحمة الرابعة :تنفيذ البرامج التدريبية :وىي التي تغطي الجوانب التنفيذية ،والتي ييتـ المخططالتدريبي بيا .
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 المرحمة الخامسة :تقييم برامج التدريب :يقضي ىذا التقييـ لمبرنامج لمتأكد مف أف يسير فيطريقة الصحيح،ووفؽ الخطط المرسومة والمعدة مسبقا.
تخضع العممية التدريبية لعدة مبادئ عامة ينبغي مراعاتيا في جميع مراحل العممية التدريبية وىي
(جميمة:)19 ،2017 ،
 .1الشرعية :يجب أف يتـ التدريب بما ينسجـ مع قوانيف وأنظمة ولوائح المؤسسة.
 .2المنطقية :يجب أف يتـ التدريب بناءعمى فيـ دقيؽ وواضح لالحتياجات التدريبية.
 .3اليادفية :يجب أف تكوف أىداؼ التدريب واضحة وواقعية ،ومحددة تحديداً دقيقاً مف حيث
الموضوع والزماف والمكاف ومف حيث الكـ والكيفية والتكمفة والفئة المستيدفة .
 .4الشمولية :يجب أف يشمؿ التدريب جميع أنواع التنمية البشرية (القيـ ،األخالؽ ،المعارؼ،
الميا ارت،السموكيات) كما يجب أف يوجو إلى جميع المستويات الوظيفية في المؤسسة ليشمؿ
جميع الفئات العامميف فييا.
 .5االستمرارية :يجب عمى مسؤولي التدريب في أي مؤسسة أف يضعوا خطة استيراتيجية لمتدريب
تراعي عممية التحوؿ والتغير المستمر.
 .6التدريجية :يجب أف يبدأ التدريب بمعالجة أبرز القضايا أو الموضوعات البسيطة ،ثـ يتدرج
بصورة مخططة إلى األكثر تعقيدا أو مرونة ومواكبة التطور.
سادساً :التدوير الوظيفي
األساليب التي تتخذىا المؤسسات والمنظمات عمى اختالؼ أنواعيا عديدة والتدوير الوظيفي يعتبر أحد
أىـ ىذه األساليب لتحسيف وتطوير قدرات الموارد البشرية فييا ،وخاصة المؤسسات الصحية ويتـ ذلؾ
مف خالؿ التدريب عمى ميمات عديدة لرفع مستوى أدائيـ ،والتدوير الوظيفي يعتبر مف المحفزات
الداعمة لمكفاءات الشابة حتى يكونوا قادريف عمى ممارسة اإلشراؼ واإلدارة والقيادة ،التي خالليا تبرز
مواىبيـ وتتفجر إبداعاتيـ في ىذا المجاؿ ،كما يعمؿ عمى مساعدة المؤسسات الصحية في مؿء
الكـ والنوع في الموارد البشرية فييا ،ونظ اًر لممتغيرات السريعة والمتالحقة التي تحدث
الثغرات مف حيث ّ
في أجواء العمؿ ،يمكف التدوير الوظيفي في تييئة المؤسسة عمى التكيؼ مع ىذه المتغيرات ما يعطييا
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ميزة التنافس مع غيرىا مف المؤسسات األخرى ،كما أنيا تساىـ في االرتقاء بالرضا الوظيفي ،ورفع
مستوى اإلنتاجية ،باإلضافة إلى التخفيؼ مف مستوى االحتراؽ الوظيفي لدى العامميف في المؤسسات
الصحية (إماـ وآخروف.)2019 ،
عرؼ بأكثر مف صيغة ،فالتدوير الوظيفي ىو وضع الموظؼ الجديد
كأي مصطمح في ىذا المجاؿ ُي ّ

في أجواء وظيفية أخرى لـ يكف مارسيا مف قبؿ ويتـ ذلؾ عند نقمو بصفة مؤقتة إلى بيئة عمؿ أخرى

يمارس فييا وظيفتو الجديدة ،وىنا تتاح لو الفرصة الكتساب خبرات أخرى ،عندما يتعرؼ عمى زمالء
جدد ويالحظ ممارساتيـ وطريقة عمميـ ويتابع أنشطتيـ ،كما أف وضعو في بيئة مختمفة مف الناحية
العممية واالجتماعية ،سيعطيو فرصة التعرؼ عمى أناس تجعمو يكتسب ميارة في التعرؼ عمييـ
واكتساب معمومات منيـ وبأكثر مف طريقة ،والتدوير فرصة لمتعرؼ عمى أداء الفرد في مجاؿ آخر،
حيث أنو يعبر عف أدائو عمى أساس التخصيص ،وبالطبع ال يتـ النقؿ ّإال بعد تحديد الموقع الوظيفي
المتاح حسب حاجة المؤسسة ألداء عما ما ،فيأتي القرار اإلداري بنقمو (إسماعيؿ.)2019 ،
وبطريقة أخرى يعرؼ التدوير الوظيفي عمى أنو تنقؿ الموظؼ بطريقة منتظمة مف وظيفة إلى أخرى
وذلؾ ما تقتضيو الحاجة ،فتتخذ اإلدارة ق ارر النقؿ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ أىميا تطوير أػداء العنصر
يتـ
المنقوؿ وتعزيز القيادات اإلدارية وتفعيؿ التنافس لبث تشجيع الكفاءات مف الكوادر اإلدارية ،وقد ّ

النقؿ مف أجؿ اإلصالح اإلداري لوضع مترىؿ في بعض المنظمات ،ويعرؼ أيضاً بأنو تكميؼ
الموظؼ بممارسة أكثر مف وظ يفة وفي أكثر مف مكاف قبؿ تثبيتو في وظيفتو األخيرة ،لمعرفة أي
الوظائؼ مناسبة لقدراتو (اسميـ.)2018 ،
ٍ
بشكؿ منظـ تعتمد
ومف المؤكد أف ق اررات التنقؿ ال تأتي عبئاً ،فيي استراتيجية إدارية مخطط ليا وتُدار
عمى تحريؾ الموظؼ اإلداري تحديداً مف أجؿ التنمية والتطوير واالستفادة مف خبراتو في مكاف آخر،
ومف ثـ ىو يطور مياراتو بذلؾ التنقؿ ،حيث أف المكاف الجديد بوظيفة جديدة تعتبر كشحف لقدراتو
ودعـ لممؤسسة بذات الوقت (عبد ربو.)2019 ،
لمتدوير الوظيفي أىمية كبيرة وتتضح أىميتو في أنو يحفظ الكفاءات الشابة والطاقات مف الضياع حيف
يمارس الموظؼ المطموب منو مف إشراؼ وادارة ،كما أنو يبرز القدرات واالبداعات ،التدوير الوظيفي
ال يعود بالنفع عمى الموظؼ المنقوؿ فحسب ،بؿ إنو يفيد متخذي القرار في المؤسسة حيث يتعرفوف
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عمى إمكانيات وقدرات موظفييـ ويكتشفوف مواىبيـ ،ويطمعوف عمى مواطف القوة والضعؼ لدييـ،
ويظير ذلؾ مف كيفية أدائيـ في عمميـ اإلداري الجديد ،وعندما تكتشؼ اإلدارة مواىبيـ وابداعاتيـ
يستفيد الموظفوف المنقولوف مف إعطائيـ الفرص الجديدة لمتطور والنمو ليصموا إلى وظائؼ إدارية
أعمى ،كما يمكنيـ مف القياـ بوظائؼ مختمفة وعمى نطاؽ أشمؿ مما يزيدىـ خبرة ويمنحيـ فرصة
لمتوسع الوظيفي مما يعود بالنفع عمييـ ،وعادة ما تستطيع اإلدارة العميا في المؤسسة عف طريؽ
التدوير الوظيفي التخمص مف الفائض في عدد العامميف في أحد األقساـ وسد النقص في أقساـ أخرى،
والتغمب عمى الفائض في عدد العامميف في قسـ محدد ،كما يفيد التدوير بالتمييز والتفريؽ بيف أنواع
العامميف ،فمجموعة منيـ أصحاب كفاءة ،وأخرى تستحؽ الترقية ،وفريؽ ثالث بحاجة إلى دعـ وتطوير
وتدريب لزيادة خبراتو (الصعب.)2018 ،
قيادات الصؼ الثاني في أية مؤسسة بحاجة إلى تعزيز قدراتيـ اإلدارية ،وىنا تبرز أىمية التدوير
بشأنيـ ،كأدا ة مف أدوات إعدادىـ لممستقبؿ كقيادات تمأل الشواغر القيادية ،وىذا يفيد أكثر مف غيره
في اإلدارة حديثة العيد بالعمؿ اإلداري ،حيث يساىـ في تفعيؿ أدوار الكادر البشري وصقؿ مواىبو
وشحف طاقاتو ،واتاحة الفرصة أماميـ الكتساب خبرات جديدة واإللماـ بكافة جوانب العمؿ اإلداري
فتحفز اإلدارات عمى التميز الذي ينعكس إيجابياً عمى المؤسسة ،إضافة إلى التأثير الذي يرفع مستوى
تميزوا عف
الرضا باألداء الوظيفي ،فيغدو لدييـ شعور بأف اإلدارة اختارتيـ لقيادة ىذا المكاف ألنيـ ّ
غيرىـ ،وىذا يمنحيـ الرضا عف اإلدارة ويشعروف بأف ق ارراتيا عادلة ،كما تمنحيـ التفاؤؿ بالمستقبؿ
بأنيـ في حالة بذؿ جيد أكبر سيرتقوف إلى مناصب أعمى ،إضافة إلى كؿ ذلؾ بالتدوير الوظيفي
يحصؿ التقميؿ األكيد مف الموظفيف اإلدارييف الذيف لـ يثبتوا جدارتيـ في ذلؾ المكاف ،فقد يحصؿ أف
يتميزوا في وظائفيـ الجديدة (دروش ومصطفى.)2018 ،
ّ
إف العنصر البشري ىو العنصر األساس الذي يؤثر عمى اإلنتاجية ىبوطاً أو صعوداً وفي جودة
الخدمات التي تقدميا المؤسسة لمجميور ،وبما أف التنافس شديد في ىذا المجاؿ ،فال بد مف تبديؿ
األدوار ،ونقؿ الموظؼ إلى الموقع الذي يناسب قدراتو ويتماشى مع إبداعاتو لمسعي إلى تحقيؽ
األىداؼ ،وىذا يعني اإلستفادة القصوى مف الموارد البشرية في المؤسسة ،واذا ما أدى التدوير الوظيفي
غرضو بنجاح واقتدار ،فإنو يعطي الموظفيف تجارب مستحدثة لـ تكف متاحة مف قبؿ في وظائفيـ
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الحالية ،وىذا ما يجعميـ ينفتحوف عمى مواقع أخرى وبالتالي تزيد انتاجيتيـ ،وبكؿ األحواؿ التدوير
الوظيفي يعود بالفائدة عمى الجميع المؤسسة والموظفيف (اسميـ.)2018 ،
ىناك العديد من المزايا والمنافع المترتبة عمى تطبيق سياسة التدوير الوظيفي داخل المؤسسات
الصحية وىي كما يمي (إمام وآخرون:)2013 ،
 ىو طريقة تتبعيا اإلدارات لتعالج مف خالليا ضغوط العمؿ المتزايدة ،التي تتسبب في مشاكؿجسمانية ونفسية بذات الوقت ،وعندما يعاني الموظؼ مف مشاكؿ نفسية أو جسمية فإنو يغدو
غير قادر عمى العطاء،وأسباب الضغوط كثيرة وأحدىا الروتيف القاتؿ ،فمع التدوير يتجدد النشاط
ويموت الروتيف قبؿ أف يقتؿ صاحبو ،باإلضافة إلى أف التدوير يعالج مشكمة االغتراب الوظيفي
التي يعاني منيا بعض الموظفيف في وظائفيـ.
 يح ّؿ التدوير الوظيفي مشكمة اإلحالؿ اإلداري ويسيميا عمى اإلدارة العميا ،فعندما يكتسب العامميفبالتدوير ميارات جديدة فإف ذلؾ يوفر لممؤسسة كوادر جديدة مؤىمو تفيدىـ عند إجراء التعاقب
اإلداري ،كما يعطي العامميف فرصة تعمـ واجادة أكثر مف عمؿ وعمى أكثر مف صعيد وىذا يسيؿ
عممية مؿء الشواغر في حاؿ حدوثيا عند إنياء خدمات بعض الموظفيف أو عند وجود الفراغ
الحاصؿ مف ترقية بعضيـ أو عند إحالة آخريف إلى التقاعد.
 يوفر التدوير الوظيفي لممؤسسة برنامج تدريبي مخطط أُثناء العمؿ يستند عمى الممارسة الفعميةلواجبات ومياـ الوظيفة ،واف الفرد الذي يدخؿ ضمف برنامج التدوير سيخضع لعممية تقييـ األداء،
وبالتالي يمكف قياس أثر التدوير الوظيفي عمى مستوى األداء الوظيفي لمفرد وتحديد مدى فاعمية
التدوير كبرنامج مخطط لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة.
 تستطيع المؤسسة مف خالؿ التدوير الوظيفي أف تييئ كاد ار مف قيادات الصؼ الثاني بخبرةوميارة ال بد منيا ،وقد تحصؿ بذلؾ عمى مخزوف احتياطي مف الكوادر البشرية المؤىمة تستثمرىا
في الوقت المناسب  ،ويساعد في مؿء الفراغ مف غير أف تضطر إلى تعيينات جديدة وزيادة
حجـ الكادر لدييا الذي شكؿ عبئاً عمييا.
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 التدوير الوظيفي يمنح الفرصة الكافية لمكادر البشري بإظيار إبداعاتيـ وابتكار الجديد في عالـاإلدارة والعمؿ ،وىذا يجيز المستقبؿ بقادة جدد ،كما تزيد ىذه الفرص مف قدرة العامميف عمى مؿء
الفراغ في أي وقت بكؿ اقتدار عندما تحتاج اإلدارة لذلؾ.
أنواع التدوير الوظيفي :لمتدوير الوظيفي نوعاف ،النوع األول :تدوير بيدؼ التطوير عف طريؽ منح
الفرصة لمموظفيف الكتساب المزيد مف الخبرات الجديدة أثناء سير العممية ،فالموظفوف ال يتوقعوف أف
يؤدوا المياـ كمّيا بإتقاف ،ولكف ُيرجى منيـ تطوير مياراتيـ أثناء عممية التدوير.
أما الثاني فاليدؼ منو اإلثراء الوظيفي حيف تُعطى فرصة لمعامميف في استثمار مياراتيـ الموجودة
لدييـ في بيئة أخرى مختمفة ،عندىا يتنبأ اإلداريوف أف الموظؼ قادر عمى العطاء ىناؾ أكثر مف ىنا،
وقد يؤدي عممو في الموقع الجديد بإتقاف أكثر مما ىو متوقع (عبد ربو.)2019 ،
وىناك معيقات تحول دون تطبيق التدوير الوظيفي تتمثل فيما يمي (الصعب: )2018 ،
 التفريط في موظؼ يتقف عممو بكفاءة وفعالية عالية والتميز والخبرة في مجاؿ وظيفتو الحالية دوفاستغاللو مف أجؿ تحقيؽ أىدافو وأىداؼ اإلدارة .
 صعوبة تأقمـ الموظؼ مع البيئة التي انتقؿ إلييا ،وصعوبة تكويف عالقات متميزة مع مف حولومف زمالئو،ممايشعر الموظؼ بالعزلة عف األخريف .
 انخفاض إنتاجية بعض العامميف في بعض األحياف نتيجة نقميـ لوظيفة أقؿ مكانة وعدـ تأقمميـمع ىذه الوظيفة .
 عدـ االستقرار الوظي في مما قد يسبب الضجر لدى بعض العامميف ولربما ارتفاع معدالت الدورافالوظيفي .
 التأثير عمى مبدأ التخصص في العمؿ ،وتقميؿ إتقاف العامميف لميارات محددة ،وىذا ربما يؤديإلى ارتفاع التكاليؼ المالية لممنظمات.
 ضعؼ التواصؿ اإلنساني الفعاؿ بيف الرئيس والمرؤوسيف  ،بسبب قمة الوقت المتاح لنموالعالقات اإلنسانية.
 تحميؿ الوحدات اإلدارية أعباء العامميف غير األكفاء.44

 3.2المبحث الثاني :إعداد قيادات الصف الثاني
حيف يترؾ الموظؼ موقعو القيادي ألي سبب مف األسباب ،فإف مشكمة شغور منصبو تغدو مف مشكمة
كبيرة تعاني منيا معظـ المؤسسات ،وىذه مشكمة يطمؽ عمييا مسمى (إعداد قيادات الصؼ الثاني) وال
بد مف أف
شؾ أف إعداد قيادات بديمة تكوف جاىزة الستالـ عمميا في الوقت الضيؽ مشكمة كبيرة فال ّ
وتعدىا اإلعداد الالزـ والمطموب لتكوف متوفرة عند احتياجيا،
تييء المؤسسة مثؿ ىذه القيادات البديمة ّ
إف اإلىماؿ في إعداد قيادات الصؼ الثاني كقيادات بديمة يعتبر مشكمة تتسبب في ضعؼ أداء
أعدتو مف مشاريع بسبب الفراغ القيادي ،خاصة
المؤسسة ،ومف ثـ فشؿ في تطبيؽ خططيا وتنفيذ ما ّ
التسيب ،وحتى ال يحدث كؿ ىذا مف الواجب ومف أساسيات اإلدارة
إذا طالت فترتو فإنو يؤدي إلى
ّ

تعد نظاماً محكماً ودقيقياً ُيعنى بتعاقب القيادات ،مف أجؿ ديمومة المؤسسة واستمرار
الحكيمة أف ّ
عمميا عمى الوجو األمثؿ مف غير مشاكؿ ،وىذا يعني إعداد برنامج شامؿ يتناوؿ كؿ الجوانب ذات

العالقة في البناء الحيوي ألية مؤسسة ،لذلؾ تحرص المؤسسات عمى إعداد خطة تعنى بالقوى العاممة
الياـ ومدى
لدييا ترسـ مف خالليا آلية ذكية لمتعاقب والتدوير ،وىذا يقتضي أف يدرؾ دور القيادة
ّ
الممحة إلعداد القيادات مف الصؼ
تأثيرىا عمى واقع ومستقبؿ المؤسسة ،مع التأكيد عمى الحاجة
ّ

تعد العدة مسبقاً لما يمكف أف يحدث
الثاني ،وىذا كمو يد ّؿ عمى وجود اإلدارة الحكيمة المتيقظة التي ّ
في المستقبؿ (دروش ومصطفى.)2018 ،
معدة تقودىا فكرة أساسية ،وىي
إف دور القيادة العميا في إدارة المؤسسات الصحية يعتمد عمى آلية ّ
ّ

التأىيؿ القيادي تتبمور في مقدرتيا عمى التأثير الفعاؿ عمى ميارات الجماعة وعمى قيادات الصؼ

ثـ توجيييا بحكمة تجاه اليدؼ ،ويحدث ذلؾ بالتعاوف والسعي الجاد لبموغو ،وألف القادة
الثاني ،ومف ّ
يصنعوف وال يولدوف ،تأتي فكرة التأىيؿ القيادي لقيادات الصؼ الثاني ،حيث إ ّف القائد يكتسب خبرتو

في القيادة اكتساباً مف خالؿ التأىيؿ واإلعداد ،والتأىيؿ القيادي ال يوجد لو نمط مثالي وثابت يتناسب
مع كافة المياـ واألنشطة ،ولكف لو أشكاؿ عديدة ،كؿ منيا يتالءـ مع طبيعة األشخاص ونمط العمؿ
المطموب وما يتوافؽ مع البيئة الداخمية والخارجية ويتناسب مع العامميف إعدادىـ (أبو سمطاف،
.)2016
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في المؤسسات الحديثة أصبحت عممية قيادات الصؼ الثاني وكيفية وأساليب إعدادىـ والمناىج
المستخدمة في ذلؾ مف األمور اليامة والمتقدمة في عالـ المؤسسات ،وعمى الرغـ مف التفاىـ عمى
أف الخبرة في إعداد ىذه
موقع قيادات الصؼ الثاني في اإلدارة االستراتيجية ليذه المؤسساتّ ،إال ّ
القيادات وآليات وخطوات إعدادىـ ما زالت تشغؿ اإلدارة العميا وتتعب القائميف عمى استثمار وتنمية
وتطوير الموارد البشرية في المؤسسات في الوقت الحالي ،في ظؿ التحديات عالمية معقدة وصعبة.
(منصور.)2017 ،

 1.3.2تعريف قيادات الصف الثاني
تعرؼ بأنيا مستوى مف القيادات الذي يمي اإلشراؼ األوؿ والتنفيذي ،باعتباره
قيادات الصؼ الثاني ّ

حمقة تصؿ بيف قيادات الصؼ األوؿ والقيادات اإلشرافية األخرى ،وىي أيضاً الرابط بيف القيادات العميا
التي تولي عنايتيا لمسياسة العامة لممؤسسة واإلدارات والقيادات األقؿ مسؤولية عف التنفيذ المباشر

لمخطط المرسومة (دروش ومصطفى.)2018 ،
ىذا المستوى يشمؿ الموظفيف اإلدارييف الذيف يحتموف الموقع التالي بعد اإلدارة العميا ،ويشمؿ رؤساء
األقساـ ومدراء المكاتب واألجيزة المساندة في الو ازرات والمصالح ،كالمشرفيف عمى الحسابات الحكومية
وادارة المخازف ومتابعة المشتريات ،وتشمؿ أيضاً كؿ القيادات التي تقع تحت طبقة القيادات العميا،
وأحياناً المسؤوليات اإلشرافية تدخؿ في نطاقيا ،أعضاء ىذه الفئات جميعاً مواقعيـ في السمـ التنظيمي
يتدرج عمى ثالثة مستويات وىي :قاعدة اإلدارة الوسطى ،ووسطيا ،وقمتيا (منصور.)2017 ،
قيادات الصؼ الثاني ىـ الخمفاء الذيف ُيتوقع أف يشغموا المناصب الرئيسية في أي قسـ مف أقساـ
المؤسسة ،وكإعداد ليـ لتمؾ الميمات يتـ عادة تزويدىـ بالميارات الكافية لشغؿ تمؾ المناصب في
المستقبؿ ،حتى يتمكنوا مف القياـ بأدوارىـ التي ستوكؿ إلييـ في حاؿ استمموا وظائفيـ الجديدة ،وشغؿ
المناصب الرئيسية عند تكميفيـ بذلؾ ،واليدؼ بالطبع ىو صناعة موظفيف كبدالء لشغر الوظائؼ
اليامة والحساسة في المؤسسة ،ففي المحظة التي يغادر فييا القيادي موقعو ألي سبب كاف يكوف
ىؤالء البدالء عمى أتـ االستعداد الستالـ مناصبيـ مف غير قمؽ قد يمحؽ باإلدارة العميا ،وحتى ال
يطوؿ الفراغ وينعكس بالتالي سمباً عمى أداء المؤسسة وسير عمميا (أبو سمطاف.)2016 ،
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المعد مسبقاً ضمف خطة دقيقة ومحكمة بحيث
تعرؼ عمى أنيا الكادر البديؿ
ّ
وقيادات الصؼ الثاني ّ
يكوف ىذا الكادر قاد اًر عمى حمؿ ما ىو مطموب منو مف أعباء ،وبالتالي يقود المؤسسة بخبرتو
اإلدارية بشكؿ متميز باستثمار كؿ الموارد واالمكانيات المتاحة؛ بما يحافظ عمى تطورىا واستمرارىا
ويحقؽ أىدافيا ،وىؤالء ىـ الخمفاء المتوقع شغميـ لممناصب الرئيسة في جميع أنحاء المؤسسة وما
يطمؽ عمييـ مسمى قيادات الصؼ الثاني (دخيؿ ا﵀.)2018 ،

 2.3.2بناء واعداد قيادات الصف الثاني
بد مف توافر إيماف المديريف بأىمية وفوائد بناء واعداد قيادات الصؼ الثاني ،إف بناء الصؼ
ال ّ
الثاني مف القيادات ال يمكف أف يتـ دوف إيماف مف المديريف بأىميتو وفوائده ،فاألمر يحتاج إلى تنمية
األفراد ،ورفع قدراتيـ ومستوى مياراتيـ لحؿ المشكالت ،ومواجية المواقؼ الصعبة ،ومنحيـ الفرص
لممبادرة والقدرة عمى التصدي لممشاكؿ وحميا ،وفي ضوء ذلؾ يجب تنمية الميارات اإلدارية ،ومنيا:
ميارة حؿ المشكالت ،واتخاذ الق اررات ،والميارة في التخطيط ،والميارات القيادية وبناء الفريؽ الناجح،
وغير ذلؾ مف الميارات الفنية لمتعامؿ الفعاؿ مع أي تحديات بيئية تتجدد باستمرار وال تتوقؼ و ىذا
مف طبيعة األشياء (أبو سمطاف.)2016 ،
ثـ يتولوف المناصب
عممية اإلعداد ىي عبارة عف التغيير في سموكيات األفراد الذيف يصموف ومف ّ
القيادية عامة ىو ما يطمؽ عميو مسمى (عممية اإلعداد) فيي تحدث تغيي اًر جذرياً ومؤث اًر عمى السموؾ
يعتمد في األساس عمى قواعد عممية معينة ليا عالقة بيذا المجاؿ ،وألف المتغيرات كثيرة تأتي الحاجة
ضرورية لتغيير سموؾ األفراد في المؤسسة فإف عممية اإلعداد تتسـ بأنيا عممية ال بد مف حدوثيا
باستمرار ،وتيدؼ إلى تطوير السموؾ اإلداري واف أمكف تغييره إلى األفضؿ حيف الضرورة ،وتطوير
ويتـ ذلؾ ببث المعارؼ
أفكار وآراء المدراء التي قد تجنح بالمؤسسة إلى وجية بعيدة عف اليدؼّ ،
والميارات والمعمومات التي يكتسبونيا ،وتعميؽ خبراتيـ في حيثيات اإلدارة بأسموب عممي وليس
بطريقة عبثية اجتيادية منيـ ،يتضمف تمؾ األساليب استخداـ الفف في إدارة األعماؿ والطريقة العممية
في اتخاذ القرار ،وكذلؾ مقابمة التحديات والمشكالت التي تتعرض ليا اإلدارة الحديثة بفاعمية واقتدار،
فيي نشاط مخطط مستمر ييدؼ إلى تطوير الطاقات اإلدارية وتوجيييا ،كالمدراء الحالييف باإلضافة
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إلى إعداد مدراء لممستقبؿ وتييئتيـ بطريقة الئقة لتولي المناصب القيادية في المستقبؿ لإلفادة منيـ في
استقرار المؤسسة (العثمني.)2017 ،
إف جممة (إعداد قيادات الصؼ الثاني) عند قراءتيا لموىمة األولى وعند محاولة تفسيرىا تُظير تدريب
أعـ مف فكرة التدريب ،حيث أف
تمؾ القيادات ،ولكف المقصود منيا في الحقيقة أكبر مف ذلؾ و ّ

التحضير شيء لممستقبؿ القريب أو البعيد وارد في تفسيرىا ،وعمى ىذا االعتبار يمكف تعريؼ عممية
إعداد قادة الصؼ الثاني بأنيا تجييز وصناعة قيادات الصؼ الثاني خالؿ سمسمة المراتب الوظيفية
المتعددة ،وتطوير مياراتيـ وتنمية قدراتيـ وتوسيع مداركيـ ومعارفيـ واعطائيـ الخبرة الكافية ،وكؿ
ذلؾ يحدث عبر التدريب خالؿ فترة العمؿ ،باإلضافة إلى منحيـ الفرص في المشاركة في العمميات
اإلدارية وتدريبيـ عمى اتخاذ الق اررات المناسبة في األوقات المناسبة ،لكي يكونوا مؤىميف لتولي
مناصب قيادية كخمفاء لمقيادات الحالية ،وأخذ مكانيـ ويقوموف بكافة مياميـ (دروش ومصطفى،
.)2018
إف توافر الثقة لدى المؤسسة وبالتالي رغبتيا في عمؿ تجربة مناىج جديدة إلشراؾ اآلخريف في عممية

بالتميز بيف أقرانيا ،وعميو يجب أف تتضمف برامج تنمية القادة
القيادة ،يجعؿ مف المؤسسة تحظى
ّ
عمى مجموعة كبيرة مف الكفاءات وفي كؿ تخصص ،كما مف األجدى ليا أف تحتوي عمى برامج لتنمية
القادة ،وتعميؽ األسس الصحيحة في نفوسيـ والتي تتعمؽ في الخالفات الجذرية بيف األجياؿ بسبب
وجود التنوع الذي ال بد منو ،وتفويض السمطة وغرس المفاىيـ األصيمة والنبيمة كالتعاوف والشفافية تجاه
بد مف االنتباه إلى أف التخطيط السميـ والتفكير الناقد والحيازة عمى
األفراد الذيف تخدميـ القيادة ،وال ّ
ميارات االتصاؿ وميارات التقييـ ،تعتبر كميا مف الكفاءات الجديرة بأف يتمتع بيا القيادي التابع لقيادي
الصؼ الثاني ،ليس ىذا فحسب بؿ يجب أف يبدعوا في كؿ ىذا (العثمني.)2017 ،

 3.3.2أىمية بناء قيادات الصف الثاني
القيادة اإلدارية في أية مؤسسة تمارس دو اًر محورياً مؤث اًر في تحديد أىداؼ المؤسسة وصياغتيا وكذلؾ
تسيـ مساىمة كبيرة في رسـ الطريؽ المؤدي إلى تحقيقيا ومتابعة ذلؾ عف طريؽ االستثمار األمثؿ
ألي مورد متاح ،فالمدرؾ لدور القيادة وما تتركو مف أثر قوي ومباشر عمى واقع ومستقبؿ المؤسسة،
مف األجدى بو أف يعترؼ بيذا الدور ويثمف أىمية إعداد قيادات الصؼ الثاني في نجاح وتقدـ
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المؤسسة ،ومما ال شؾ فيو أف التنمية بكؿ أبعادىا وتشعباتيا تتكئ عمى قدرة المؤسسات عمى إعداد
قادتيا القادريف عمى تحقيؽ أىداؼ التنموية ،وقيادات الصؼ الثاني ليـ أىمية كبيرة؛ كوف ثقميـ
اإلداري في المتابعة بعد مشاركة القيادات العميا في العمميات االدارية مف تخطيط وتنفيذ ،وتوظيؼ،
وتدريب ،ويتضح دور قيادات الصؼ الثاني بشكؿ كبير تحديداً عند غياب قيادات الصؼ األوؿ ألي
سبب كاف؛ فبرامج التنمية واستم ارريتيا التي ُرسمت في وقت سابؽ وفؽ رؤية وتوجيو معينيف يتطمب
تحقيقيا االنسجاـ فيما بيف القيادات الحالية وبيف القيادات المستقبمية خاصة أف ىناؾ العديد مف نماذج

التميز في المؤسسات التربوية ترتكز بشكؿ أساسي عمى حاجات ضرورية أىميا إعداد القيادات
المناسبة لتحقيؽ ذلؾ التميز والوصوؿ إلى اليدؼ (دخيؿ ا﵀.)2018 ،
وعمى ذلؾ فمف الضروري إيجاد قيادات بديمة في أي دائرة أو أية مؤسسة حكومية أو أي مؤسسة
وسد الفراغ الوظيفي المفاجئ
خاصة ،بؿ إف مف األساسيات اإلدارية أف يكوف مبادئ التطوير والتجديد ّ
ألف مف أىـ التحديات التي تواجو المؤسسة وتضعيا في مأزؽ ىو
حاضرة جميعيا في أي وقتّ ،
غياب القيادات مف الصؼ الثاني وىي بالتالي تعيؽ مسارات التنمية في الدوائر والمنظمات الحكومية

ثـ تعرقؿ سيرىا نحو الوصوؿ إلى أىدافيا (دروش ومصطفى،
والخاصة والشركات المختمفة ،ومف ّ
.)2018
ويمكن تمخيص أىمية قيادات الصف الثاني بالنقاط اآلتية( :منصور:)2017 ،
 .1تعتبر القيادات مف الصؼ الثاني نقطة تجمع لكؿ قنوات االتصاؿ بيف األفراد في المؤسسة وىي
الرابط بيف اإلدارة العميا والدنيا.
 .2مف المؤكد أف عدـ وجود قيادات إدارية سيخمؽ فراغاً إدارياً يسيـ في تباطؤ حركة التطور
وتأجيميا وكذلؾ تعيؽ النمو في البمداف ،وىذا ينعكس بطريقة سمبية عمى حركة عجمة التنمية
وتقدميا ،ليس فقط عمى الصعيد االقتصادي بؿ عمى الصعيد االجتماعي أيضاً.
يتضح مف قبؿ أ ّف وجود قيادات الصؼ الثاني ليا أىمية ال تقؿ عف أىمية قيادات الصؼ االوؿ؛ فيي
الحمقة الواصمة بيف قيادة الصؼ األوؿ وبيف األفراد وليا صمة مباشرة بكؿ ما يجري مف أعماؿ داخؿ

المؤسسة وخارجيا ،وىي كذلؾ عمى اتصاؿ مباشر بالموظفيف العامميف دونيا ،ومع مشكالت العمؿ،
فيي تؤدي دو اًر وسطياً بيف الموظفيف وقيادات الصؼ األوؿ وتقوـ بتتبع المشكالت وتشخيصيا عند
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حدوثيا ،وتعمؿ عمى حميا ،كما تساىـ في إعداد الدراسات وفي تجييز الخطط االستراتيجية التي
تعدىا المؤسسة ،وليا ميمة متابعة آليات تطبيقيا ،وتقؼ عند كؿ مرحمة مف مراحميا ،وتترأس المجاف
ّ
وفرؽ العمؿ ،وتقوـ بإعداد التقارير لقيادات الصؼ األوؿ التي مف خالليا يستطيع اإلداري األوؿ في
ويمـ بجزئيات العمؿ في المؤسسة ،ومتابعة ما يحدث فييا مف صغيرة
المؤسسة أف يقؼ عمى حيثيات ّ
وكبيرة  ،وبالتالي تكوف ق اررات قيادات الصؼ األوؿ أكثر دقة وفاعمية ،كمما اتسمت أعماؿ وانجازات
قيادات الصؼ الثاني بالدقة وكانت غنية بالمعمومات وبذلؾ يشكؿ كال الطرفيف فريؽ عمؿ متكامؿ في
إدارة المؤسسة ،وتسير األمور عمى ما يراـ ويتوفر بذلؾ الجيد والوقت (دخيؿ ا﵀.)2018 ،
دور قيادات الصؼ الثاني وأىميتو تبرز بشكؿ اكثر وضوحا تحديداً لحظة غياب قيادات الصؼ
األوؿ وىذه بمثابة تحديات تواجو أغمب الدوؿ النامية لذؾ غياب دور قيادات الصؼ الثاني عف
مواقعيـ ألي سبب كاف يعيؽ مسار التنمية  ،فاستم اررية برامج التنمية التي ُرسمت وفؽ رؤية واضحة
يتطمب الوصوؿ إلييا أف يتوافر االنسجاـ بيف القيادتيف الحالية والمستقبمية ،خاصة أف العديد مف

نماذج التمييز في إدارة الدوائر والمنظمات تعتمد أساساً عمى عدة متطمبات منيا :إعداد القيادات
المناسبة لتحقيؽ ذلؾ التميز ،ألف إىماؿ تأىيؿ ىذه القيادات التأىيؿ الالزـ ما يترتب عميو أحياناً
حدوث فراغ قيادي واداري بسبب غياب القيادات االدارية الحالية وىذا يؤدي إلى ظيور مشكالت
مرتبطة بيا (دروش ومصطفى.)2018 ،
إن من أبرز اآلثار السمبية المترتبة عمى إىمال إعداد قيادات المستقبل البديمة يمكن إجماليا فيما
يمي (منصور:)37،2017 ،
 .1الفراغ القيادي الناتج عف غياب القيادات اإلدارية بسب التقاعد أو النقؿ او الوفاة .
 .2تأثر أىداؼ واستراتيجيات المؤسسة ورؤيتيا والدافعية لتحقيقيا.
 .3عرقمة مسار التنمية وال سيما التنمية االدارية .
 .4تولي أفراد غير مؤىميف لمقياـ بمياـ لـ يتـ إعدادىـ ليا أصالً وبالتالي تاخير انجاز االعماؿ
المطموبة عمى اكمؿ وجو .
 .5بروز المشكالت اإلدارية التي يتطمب التعامؿ معيا قيادة واعية لواقع المؤسسة وبيئتيا الداخمية
والخارجية.
 .6تأثر اإلنجاز كماً ونوعاً وكذلؾ غياب القدوة الحسنة التي تصاحب القيادات المميزة.
51

 4.3.2متطمبات إعداد قيادات الصف الثاني في المؤسسات الصحية:
 .1التدريب:
التعميـ والتدريب عمميتاف متالزماف مستمرتاف في حياة الفرد عمى وجو العموـ ،والتدريب تحديداً عممية
مستمرة خالؿ حياة الفرد وتستمر ما استمرت بو العمؿ في الحياة ،وبطبيعتو ككائف حي يخضع
التدريب الحتياجاتو وبيئتو المحيطة بو في عممو وفي شؤوف حياتو اليومية ،ما يجعؿ الفرد متوافقاً مع
ما يحتاج ممف حولو ،فيتعامؿ مع الكؿ بالطريقة الالئقة لتحقيؽ ذاتو ويسعى ألداء وظيفتو في
مجتمعو عمى أكمؿ وجو ،كما يتقدـ لكؿ ما يحمو لو ومف دورات تدريبية يتحصؿ منيا عمى عمى
المعمومات الضرورية التي توفر لو ما يحتاج وتحقؽ تنميتو في كؿ مجاؿ لو ارتباط بعممو ،فالتدريب
يعني العممية المتكاممة التي يحصؿ عمييا قبؿ تعييف في الوظيفة القيادية ،وقد يكوف بعد تعيينو،
واليدؼ األوؿ منيا تنمية القدرات الخاصة والعامة لو كقائد إداري بزيادة فاعميتو بكؿ ما أوكؿ إليو مف
مياـ (أبو سمطاف.)2016 ،
المعدة والمؤىمة
المؤسسات الناجحة عادة تسعى وبشكؿ دائـ إلى صناعة الصؼ الثاني مف القيادات
ّ
لتولي المناصب القيادية العميا ،ولذلؾ فإف تمؾ المستويات اإلدارية تحتاج إلى قدرات إدارية وقيادية،
بد مف تأىيميا ليصبح أصحابيا قادة المستقبؿ ،وأيضاً يتـ تأىيؿ أولئؾ الذيف لدييـ
وىذا يعني أنو ال ّ
فرص لمترقي والتقدـ الوظيفي ليحصموا عمى ىذه الوظائؼ وبالطبع يحتاج إلى عممية تدريب،
والمشاركة الفاعمة في برامج متخصصة في ىذا المجاؿ ،ليكتسبوا منيا الميارات القيادية واإلدارية
(دخيؿ ا﵀.)2018 ،
 .2التفويض اإلداري:
مف أىـ مقومات القيادة اإلدارية ما يسمى بالتفويض اإلداري ،ويمكف تعريؼ ىذا المصطمح عمى أنو
يخوؿ أحد المرؤوسيف صالحية محددة ألداء ميمة
عممية يثوـ بيا القائد اإلداري فيتخذ ق ار اًر ما بموجبو ّ
المخوؿ حرية التفكير والتصرؼ لوضع الخطة المناسبة
محددة ،ومع ىذا التخويؿ يمنح القائد الموظؼ
َّ
تحد مف قدرتو عمى التصرؼ
ثـ تنفيذىا بمنتيى الحرية مف غير ضغوط مف أية جية ،أو قيود ّ
ومف ّ
واإلبداع أثناء أجاء ميمتو ،ويقصد بتفويض السمطة أف يعيد صاحب السمطة ببعض اختصاصاتو إلى
عنصر إداري آخر ممف ىـ دونو بالمستوى الوظيفي ،أو يعيد إلى أحد المرؤوسيف ليقوـ بيا بمفرده مف
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غير الرجوع إليو ،وتبقى مسؤوليتو قائمة عمى تمؾ االختصاصات المفوضة ،وتفويض السمطة ُيعمؿ بو

كثي اًر عمى اعتباره مف األسس والمتطمبات الرئيسية في إعداد قادة الصؼ الثاني ،فبمثؿ ىذه التعيدات

يقوـ القائد بتمييد الطريؽ أماـ الشخص أو اإلداري المفوض ليؤدي دور القائد ،ولكف ليس في كؿ
األمور ،إنما فقط ببعض االختصاصات ،ما يكسب الموظؼ الثقة بنفسو ،وينزع مف داخمو الرىبة
والخوؼ ،ويؤىمو لشغؿ منصب قيادي في المستقبؿ وبشكؿ كبير (أبو سمطاف.)2016 ،
يعيف التفويض الموظؼ اإلداري المو ّكؿ بالتفويض عمى تنمية مياراتو باإلضافة إلى اكتساب الجديد
منيا ،وتوسيع مداركو وقدراتو القيادية ،وحيث أنو يكوف عادة مف الصعب عمى الموظؼ أف يتخذ ق ار ًار
ما بجرأة وحرية ما لـ يكف لديو تفويض مف السمطة ،فيو لـ يتعود عمى ىذا األمر ،أما مع وجود
التفويض فإنو يكتسب الجرأة بسبب الحرية الممنوحة لو ،وىذا يساعد عمى إعداد كوادر قادرة عمى
التصرؼ واتخاذ القرار في الوقت المناسب عمى كؿ المستويات ،ومؤىمة تأىيالً كامالً ليكونوا قادة
المستقبؿ ،كما أف التفويض يساعد كثي اًر في اختيار القدة المستقبمييف بمنتيى السيولة فيـ تقريباً لدييـ
الجاىزية لذلؾ ،وما يحتاجونو فقط اختبار مناسب ليتـ اختياره عمى ضوء نتيجتو وىذا بالتالي يعزز
فاعمية قيادات الصؼ الثاني الذيف يتمتعوف بالحرية الكاممة بسبب التفويض الممنوح ليـ ،فتجدىـ
ي تصرفوف في المؤسسة التربوية والصحية وغيرىا بكؿ ثقة وانتماء ،ىذا كمو ويضاؼ عميو المقدرة عمى
التصدي لممشاكؿ التي قد تواجييـ بثقة واقتدار عمى حميا ،فتمؾ األزمات الطارئة والمشكالت تخمؽ
المفوض رؤية مستقبمية واضحة وواثقة في تحصيؿ الميارات والخبرات الجديدة التي
لدى الموظؼ
ّ
تقوي مف شخصيتو (دخيؿ ا﵀.)2018 ،
 .3التمكين اإلداري:
يسير التدريب والتحفيز وكذلؾ التمكيف اإلداري جنباً إلى جنب كاستراتيجيات خاصة بالمؤسسة مف
أجؿ الرفع مف مستوى العمؿ واإلنتاجية ،فالدراسات المتخصصة أظيرت أف نجاح استراتيجية التمكيف
تعتمد عمى عدة أمور :بيئة المؤسسة وأسموب تنفيذىا لمتمكيف ،ومدى التزاـ اإلدارة العميا بمتطمبات
التمكيف ،ونعني بمتطمبات التمكيف كتغيير الييكؿ التنظيمي لممؤسسة حتى يصبح متالئماً مع تفويض
السمطات ،وانشاء نظاـ معموماتي دقيؽ وسيؿ ليتمكف العامموف مف االطالع عميو وفيـ ما فيو مف
معمومات ،ومف وجية أخرى مدى قابمية العامميف في المستويات الوسطى وجاىزيتيـ لتبني المؤسسة
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الستراتيجية التمكيف التي تتـ بالتدريب لتحسيف القدرة ورفع الكفاءة واستعدادىـ لتحمؿ المسؤولية،
عندىا يصبح التمكيف ممكناً جداً (أبو سمطاف.)2016 ،
التمكيف ىو استراتيجية ىدفيا تحرير الطاقات الكامنة واطالقيا عند األفراد والسماح بمشاركتيـ في أي
عممية ليا عالقة ببناء المؤسسة الصحية ودعـ مقوماتيا ،حيث أف تناغـ حاجات األفراد مع رؤية
المؤسسة وأىدافيا البعيدة ىو الذي يحقؽ النجاح لممؤسسة ،كما أف لمتمكيف عدة مزايا تأتي بصورة
إطالؽ قدرات األفراد المبدعة والخالقة ،واالستثمار األمثؿ لكؿ الموارد الموجودة خاصة الموارد
البشرية؛ وذلؾ مف أجؿ الحفاظ عمى تحفيز واشعاؿ المنافسة .فالتمكيف اإلداري ال يحفز الصؼ الثاني
عمى أداء إبداعي فقط ،بؿ يسيـ في إتاحة فرص التعميـ والتأىيؿ لقدرات إدارية بشكؿ أوسع وأكبر؛
خاصة وأف مف مزايا التمكيف :إتاحة اإلدارة العميا لمقائد أف يتخذ قرار التعييف ،وقرار التدريب وغيرىا
(دخيؿ ا﵀.)2018 ،
إف لمتمكيف أىمية كبيرة خاصة تمكيف قيادات الصؼ الثاني ،فيذه ليا
كما استوضحنا مف ذي قبؿّ :

خاصية ذات عالقة بنيج الالمركزية في اإلدارة ،والجودة الشاممة ،واعادة اليندسة والييكمية ،وعمؿ
الفريؽ والمؤسسة ،وكؿ ما مف شأنو يساىـ في نجاح المؤسسة وتفوقيا عمى غيرىا خاصة في مجاؿ
التنافس ،وتتمثؿ أىمية التمكيف في الدور المؤثر الذي تؤديو تمؾ االستراتيجية في إعداد وتييئة الكادر

البشري ليكونوا قادريف وباستطاعتيـ مواجة أية مشكمة عندما تحدث أي أزمة طارئة،عندىا يكوف لدييـ
المقدرة عمى اتخاذ القرار المؤثر في حينو ،خاصة في حاؿ غياب المسؤوليف ،فيكوف لدييـ مسبقاً
الثقافة التنظيمية ،تمؾ الثقافة التي تمنحيـ القدرة عمى ذلؾ ،وبذلؾ تبقى األمور تسير في مسارىا
الصحيح مف غير تشويش ،وكوف المشكالت والسمبيات التي تعترض المؤسسات أمر وارد وطبيعي،
فيأتي التمكيف لممساعدة عمى مواجيتيا ،وبعض المنظمات تعاني مف ىدر الموارد التي أصالً ما كانت
لتحدث لوال الممارسات السمبية واليياكؿ البيروقراطية التقميدية السائدة وكذلؾ الصالحيات المحدودة جداً
لمموظفيف ،ما يقمؿ مف ثقتيـ بأنفسيـ (دروش ومصطفى.)2018 ،
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 5.3.2معيقات بناء قيادات الصف الثاني
ىناك عدد كبير من التحديات اإلدارية التي تواجو بناء وتنمية قيادات الصف الثاني أىميا (منصور،
:)2017
 .1التدريب ومدخالتو :ىناؾ تدني في االعتمادات التي تخصصيا الوحدات اإلدارية لتدريب
الموظفيف.
 .2غياب التوصيؼ الوظيفي.
 .3غياب مبدأ التخصص .
 .4غياب مبدأ االدارة باالىداؼ
 .5غياب تفعيؿ تقييـ األداء :مف خالؿ غياب وجود رقابة حقيقية لمتابعة تنفيذ النظاـ ،وعدـ
امتالؾ المؤسسة لمحوافز المادية والمعنوية لتقييـ أداء الموظؼ.
 .6شروط شغؿ الوظيفة :غياب توفر عنصر الشفافية في تطبيؽ معايير شغؿ الوظيفة.
 .7تضخـ اليياكؿ الوظيفية والتنظيمية :كثرة المدراء وعدد قميؿ مف المرؤوسيف.
 .8امتناع القيادات عف االلتحاؽ بالبرامج التدريبية لتنمية قدراتيـ.
 .9عدـ تدوير الوظيفة العامة القيادية التي تتيح لالفراد في اكساب ميارات جديدة .
 .10غياب استراتيجية عامة وواضحة لمتدريب.
 .11المركزية الشديدة في اتخاذ القرار وغياب التفويض االداري.
بينما حصر أبو سمطان ( )2016معيقات بناء القيادات اإلدارية فيما يمي:
.1

الكثير مف المؤسسات والمنظمات ال تمقي باليا وال تيتـ بأمر إعداد القيادات الشابة وتفعيميا
واعدادىا لممستقبؿ ،وقد يكوف ىذا اإلىماؿ بسبب العقمية اإلدارية التقميدية السائدة عند بعض
اإلدارات ،خوفاً مف أف ىذه القيادات الشابة تضر بمصالحيا الشخصية باعتبارىا خط اًر ييدد
موقعيا القيادي ،وأحياناً تمثؿ ىذه القيادات عنصر منافسة كبير عمى نفوذ وموقع وموارد
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اإلدارة ،لذلؾ فإعداد القيادات الشابة في بعض أحيانو يكوف مقصوداً ،وبعض اإلدارات تيممو
عف جيؿ بقيمة ىذه القيادات
.2

القيود المحيطة بالبرامج التي تنيض بالمؤسسة كالتطوير والتعييف والترقية والتي تفرضيا أنظمة
وقواعد وقوانيف اإلدارة المالية في بعض المؤسسات عمى كؿ ما ىو جديد ،وما زالت تتعامؿ مع
تحد مف تطوره وتميزه وابداعو ،فتضيؽ عمى القيادات الواعدة،
الموظؼ بالعقمية القديمة التي ّ
وال تعطييا المجاؿ لالنطالؽ واثبات نفسيا.

.3

بعض اإلدارات تفكر بالمحظة بعيداً عف المستقبؿ ،فتتعامؿ مع المشكالت عمى أنيا ال تتكرر،
فعند إدا رة األزمات ،يتـ التركيز عمى حميا فقط مف غير أف تيتـ بعمؿ خطط مستقبمية لتالفييا
والتي تحتاج إلى اىتماـ بالموارد البشرية ،منيا إعداد القيادات الشابة القادرة عمى حؿ المشكالت
في قادـ األياـ ،وىذا أحد المعوقات.

.4

في أكثر األحياف يكوف الجيؿ ىو أحد المعوقات ،حيث تفتقر اإلدارة إلى اإللماـ باستراتيجيات
التطور كالتفويض ،وال يكوف لدييا أي رغبة فيو ،وبذلؾ ال تعطي الفرصة لبعض اإلدارييف
الجديريف بالقيادة وحمؿ المسؤولية في المؤسسة بتفويض الصالحيات ليذه الفئة ،مف خالؿ
التدريب بمنيجية واضحة .

.5

افتقار بعض اإلدارات لمرؤية المستقبمية ،وعدـ قدرتيا عمى توقع اآلتي مف التحديات التي مف
الممكف أف تتعرض ليا المؤسسة ،وبالتالي فال تستطيع تحديد ما ىو مطموب مف إعداد لمكادر
المدرب لمواجية ىذا الواقع.
البشري ّ

 4.2العالقت بين استراتيجياث إدارة الموارد البشريت و قياداث الصف الثاني
حقيقة االم ر ىناؾ ارتباط وثيؽ بيف استراتيجيات ادارة الموارد البشرية واعداد قيادات الصؼ الثاني
بكافة ابعادىا المتمثمة في التخطيط ،واالختيار والتعييف ،التدريب ،االجور والتعويضات ،التمكيف،
التدوير الوظيفي ،حيث اف متطمبات اعداد قيادات الصؼ الثاني تتطمب تدريب وتمكيف وتخطيط
لمموارد البشرية إلعدادىا كقيادات مستقبمية لتولي االدارة والقيادة خمفاً لقيادات الصؼ االوؿ .
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وىي ضرورية لسد الفراغ الناتج عف غياب قيادات الصؼ االوؿ ألي سبب كاف سواء التقاعد او
االستقاللية او الوفاة فوجود قيادات الصؼ الثاني ،ضروري ألي مؤسسة وال سيما القطاع الصحي،
الذي ىو شرياف الحياة بالنسبة لإلنساف ،الف أي مؤسسة وجدت لتبقى في تقديـ الخدمة في ظؿ العالـ
المتغير فغياب قيادات الصؼ الثاني ،يعرقؿ مسار التنمية وال سيما التنمية االدارية وخمؽ فجوة بيف
القيادات الحالية والمستقبمية .
فعمى صعيد التخطيط سواء التخطيط لمموارد البشرية او التخطيط لمتعاقب الوظيفي فيو ضروري
لقيادات الصؼ الثاني فمف خاللو يتـ تحديد ما يمزـ مف الموارد البشرية الحالية والمستقبمية تجنباً ألي
فراغ يمكف اف يحدث وتظير اىمية التخطيط ال سيما وقت االزمات والتي تسمى ادارة االزمات
(التميمي.)2017 ،
وعمى ص عيد االختيار والتعييف تعد ضرورية إلعداد قيادات الصؼ الثاني فمف خاللو يتـ اختيار
االفراد ذو الميارات والكفاءات بما يتناسب مع اىداؼ المؤسسة ال سيما اف مبدا التخصص ضروري
إلعداد قيادات الصؼ الثاني والذي يعني وضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب  ،خاصة اف
المؤسسات الصحية تراعي عممية االختيار والتعييف وفؽ معايير محددة منيا المؤىؿ العممي ،
التخصص وغيرىا مف الوصؼ والتوصيؼ الوظيفي وىي متطمبات ضرورية إلعداد قيادات الصؼ
الثاني (الشروقي.)2018 ،
وعمى صعيد التدريب فالتدريب ىو بمثابة الحجر االساس ألي مؤسسة ،وضروري إلعداد قيادات
الصؼ الثاني فالمفيوـ قيادات الصؼ الثاني يعني تييئة وتدريب الكادر البشري مف خالؿ التدريب يتـ
صقؿ وتنمية ميارات االفراد لتولي مياـ قيادات الصؼ الثاني لذلؾ ،فاف المؤسسات الناجحة تسعى
وبشكؿ مستمر ودائـ الى صناعة الصؼ الثاني مف القيادات المعدة والمؤىمة لتولي المناصب القيادية
العميا ،واف تمؾ المستويات االدارية تحتاج الى قيادات وقدرات ادارية وىذا يعني ال بد مف تأىيميا لتولي
امور القيادة واالدارة وذلؾ ال يتأتى اال عف طريؽ التدريب كأحد متطمبات اعداد قيادات الصؼ الثاني

(دروش ومصطفى.)2018،
وعمى صعيد االجور وال تعويضات وىي بمثابة محركات لمسموؾ االنساني في الحياة بؿ وال بد اف
اعتبرىا وجبة فطور لألفراد مف اجؿ تحقيؽ اىدافيـ واىداؼ المؤسسة بوجودىا يتحقؽ االستقرار
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الوظيفي ويقؿ معدالت الدوراف الوظيفي ،ومف خالليا يشعر الموظؼ باإلنجاز وىذا يعكس الوالء
واالنتماء لممؤسسة  ،لذلؾ تعد االجور والتعويضات مطمب ضروري إلعداد قيادات الصؼ الثاني ألنيا
تتيح لألفراد التنقؿ الوظيفي ،داخؿ االدارات واالقساـ مف خالؿ عنصر الترقية والترقية ضرورية
لمصؼ الثاني مف القيادات ،مف خالليا يكشؼ الفرد مياراتو وابداعاتو وقدرتو عمى حؿ المشاكؿ
االدارية بحيث تعد ميارات االفراد بمثابة بستاف الحكمة لذلؾ االجور والتعويضات مطمب اساسي
إلعداد قيادات الصؼ الثاني وجودىا يشعر الفرد باإلنجاز والتقدـ الوظيفي ( مرعب.)2018 ،
وعمى صعيد التمكيف فيو يعد مطمباً اساسياً إلعداد قيادات الصؼ الثاني فمفيومو يعني تمكيف
الموظؼ ليتولى القياـ بمسؤوليات اكبر مف خالؿ التدريب والثقة والدعـ العاطفي .وبذلؾ يساعد
التمكيف عمى تنمية ميارات األفراد واكسابيـ القدرة عمى اتخاذ القرار وحؿ المشكالت اإلدارية ،وخاصة
وقت حاالت الطوارئ واالزمات وىو ضروري أيضا الرتباطو بمفيوـ الالمركزية اإلدارية  ،يمكف القوؿ
اف التمكيف ضروري إلعداد قيادات الصؼ الثاني مف خالؿ تحرير الطاقات الكامنة لألفراد والسماح
ليـ بالمشاركة في اتخاذ القرار واتاحة االدارة العميا لألفراد اف يمعبوا دور قادة وليسوا اتباع وىذا يشجع
لتأىيؿ قيادات بديمة مف الصؼ الثاني (دروش ومصطفى.)2018،
وعمى صعيد التدوير الوظيفي فيو يعد أحد متطمبات إعداد قيادات الصؼ الثاني إلى جانب التدريب،
والتمكيف ،والتدوير الوظيفي كأسموب إيجابي يتيح لألفراد كسب الميارات مف خالؿ التنقؿ داخؿ
الوحدات االدارية في المؤسسة ،فيو يساعد المؤسسات وخاصة المؤسسات الصحية في مؿء الفراغ
مف حيث الكـ والنوعية مف الموارد البشرية وىو أحد االساليب لمقضاء عمى البيروقراطية والروتيف
الممؿ خاصة في الوظائؼ ذات ديمومة ،وبالتالي قيادات الصؼ الثاني في أي مؤسسة بحاجة الى
تعزيز القدرات االدارية لألفراد الذي ال يتأتى إال عف طريؽ التدوير الوظيفي كأداة مف أدوات إعداد
قيادات الصؼ الثاني لسد الفراغ الناتج عف غياب قيادات الصؼ االوؿ ومؿء الشواغر القيادية،
وبالتالي يعكس التدوير الوظيفي مؤشر الرضا الوظيفي باىتماـ االدارات العميا باألفراد كأفراد لدييـ
ميوؿ وقدرات لتولي االدارة والقيادة في المستقبؿ وشعور الفرد باإلنجاز واالثراء المعرفي والوظيفي
(إماـ وآخروف.)2019 ،
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 5.2المبحث الثالث :الدراسات السابقة
بعد اإلطالع عمى الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة الحالي استعرض الباحث مجموعة مف
الدراسات التي طبؽ بعضيا في البيئة العربية ،واألخرى في بيئات أجنبية ،وتـ اختيار أىـ الدراسات
التي ليا عالقة بمتغيرات الدراسة ،وىي عمى النحو التالي:

 1.5.2الدراسات العربية
 .1دراسة (بشارات ،)2020 ،بعنوان :تصور مقترح لتفعيل دور إدارة الموارد البشرية االستراتيجية
في تعزيز رؤية ورسالة الجامعات االردنية
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف دور إدارة الموارد البشرية االست ارتيجية في تفعيؿ رؤية الجامعات
األردنية الحكومية مف وجية نظر القادة األكاديمييف واإلدارييف ،وتقديـ تصور مقترح لتفعيؿ ىذا الدور،
فردا مف األكاديمييف واإلدارييف في الجامعات االردنية.
تكونت عينة الدراسة مف ً 600
أظيرت النتائج أف المتوسطات الحسابية لدور إدارة الموارد البشرية االستراتيجية في تعزيز رؤية ورسالة
الجامعات االردنية قد تراوحت ما بيف  2.57 -2.64بدرجة تقدير متوسطة ،في جميع المجاالت وفي
الدرجة الكمية ،حيث جاء تنفيذ االستراتيجية في المرتبة األولى بأعمى متوسط حسابي بمغ  2.75بدرجة
تقدير متوسطة ،بينما جاء تكويف االستراتيجية في المرتبة األخيرة ،وفي ضوء نتائج الدراسة تـ بناء
التصور المقترح وتقديـ التوصيات.
 .2دراسة الشييوين ( )2019بعنوان :التدوير الوظيفي ودوره في إعداد قيادات الصف الثاني
"دراسة تطبيقية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عمى واقع التدوير الوظيفي في إعداد قيادات الصؼ الثاني بمديرية الشؤوف
الصحية بمحافظة جدة مف وجية نظر العامميف فييا ،والفرص المتاحة إلعداد قيادات الصؼ الثاني
بمديرية الشؤوف الصحية بمحافظة جدة مف وجية نظر العامميف فييا ،كما ىدفت إلى التعرؼ عمى
مدى إسياـ التدوير الوظيفي في إعداد قيادات الصؼ الثاني ،والتعرؼ عمى أىـ المعوقات التي تواجو
التدوير الوظيفي بمديرية الشؤوف الصحية بمحافظة جدة مف وجية نظر العامميف ،حيث تكوف مجتمع
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الدراسة مف جميع العامميف بمديرية الشؤوف الصحية بمحافظة جدة والبالغ عددىـ ( )911موظفاً ،حيث
بمغت العينة العشوائية ( )270موظفاً ،وقد وصؿ لمباحث عدد ( )326استبانة صالحة لمتحميؿ ،وقد
استخدـ الباحث المنيج الوصفي باستخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات.
أظيرت النتائج أف أفراد عينة الدراسة موافقوف بدرجة مرتفعة عمى محور واقع التدوير الوظيفي بمديرية
الشؤوف الصحية بمحافظة جدة بمتوسط حسابي (مف  ،)5.00-3.454وأف أفراد عينة الدراسة
موافقوف بدرجة متوسطة عمى محور الفرص المتاحة إلعداد قيادات الصؼ الثاني بمديرية الشؤوف
الصحية بمحافظة جدة بمتوسط (مف  ،)5.00-2.984وأف أفراد عينة الدراسة موافقوف بدرجة
متوسطة عمى محور مدى إسياـ التدوير الوظيفي في إعداد قيادات الصؼ الثاني بمديرية الشؤوف
الصحية بمحافظة جدة بمتوسط ( ،)5.00 -3.03وأف أفراد عينة الدراسة موافقوف بدرجة مرتفعة عمى
محور المعوقات التي تواجو التدوير الوظيفي بمديرية الشؤوف الصحية بمحافظة جدة بمتوسط
(.)5.00-3.756
 .3دراسة راشد ( )2019بعنوان :أثر متطمبات التدوير الوظيفي في تنمية الموارد البشرية من
وجية نظر الموظفين "دراسة حالة وزارة الداخمية واألمن الوطني"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع التدوير الوظيفي ودوره في تنمية الموارد البشرية في و ازرة الداخمية
وا ألمف الوطني ،الشؽ المدني في قطاع غزة ،وقد تـ دراسة أربع متطمبات لمتدوير الوظيفي وىي
(التدريب ،واستراتيجية التطوير الوظيفي ،وتصميـ الوظائؼ ،والنظـ واإلجراءات) حيث أجريت الدراسة
عمى عينة مكونة مف ( )140موظؼ ،حيث طبقت عمييـ استبانة باستخداـ طريقة العينة العشوائية،
وقد تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي.
أظيرت النتائج أف ىناؾ عالقة بيف داللة إحصائية طردية بيف متطمبات التدوير الوظيفي وبيف تنمية
الموارد البشرية وبالتحديد تخطيط وتطوير المسار الوظيفي ،اإلجراءات والنظـ المتبعة ،وجاءت
استراتيجية تخطيط وتطوير المسار الوظيفي في المرتبة األولى في تأثيرىا في تنمية الموارد البشرية في
الو ازرة ،تالىا التدريب وتطوير القدرات ،ثـ تصميـ الوظائؼ ،وأخي اًر جاءت النظـ واإلجراءات المتبعة
في الو ازرة ،وأظيرت الدراسة أف مستوى تنمية الموارد البشرية في الو ازرة جيدة بمتوسط حسابي
 ،%66.07كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ متطمبات التدوير الوظيفي
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تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ،والمسمى الوظيفي ،ومكاف العمؿ ،وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
حوؿ تنمية الموارد البشرية تعزى لمتغير الجنس ،والفئة العمرية ،والمؤىؿ العممي ،وسنوات الخبرة،
والمسمى الوظيفي ،وكاف العمؿ ،كما أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ متطمبات
التدوير الوظيفي تعزى لمتغير الجنس ،والفئة العمرية ،وسنوات الخبرة.
 .4دراسة الزعبي والحنيطي ( ،)2019بعنوان "أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في السموك
التنظيمي"
ىدفت ا لدراسة إلى قياس أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية بأبعادىا (استراتيجية التوظيؼ،
استراتيجية التدريب ،استراتيجية تقييـ األداء ،استراتيجية التعويضات) في مستويات السموؾ التنظيمي
(مستوى الفرد ،مستوى الجماعة ،مستوى المؤسسة) في المركز الجغرافي األردني ،تكوف مجتمع
الدراسة مف جميع العامميف في المركز الجغرافي وعددىـ  195موظفا ،تـ اختيار العينة العشوائية
تكونت مف  130موظفا.
أظيرت النتائج أنو يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستراتيجيات إدارة الموارد البشرية(استراتيجية
التوظيؼ ،استراتيجية تقييـ األداء ،استراتيجية التعويضات) في السموؾ التنظيمي وبنسبة مرتفعة ،بينما
لـ تظير النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية الستراتيجية التدريب في السموؾ التنظيمي.
 .5دراسة أبو جميدة ( )2018بعنوان :أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية عمى اداء العاممين
في شركات االتصاالت الميبية
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية عمى أداء العامميف في شركات
االتصاالت الميبية ،وقد أجريت الدراسة عمى عينة عشوائية طبقية مكونة مف ( )330مف كافة العامميف
في اإلدارة العميا والوسطى في شركات االتصاالت الميبية ،حيث طبقت االستبانة عمييـ لجمع البيانات
والمعمومات.
أظيرت النتائج أف شركات االتصاالت الميبية تسعى لمحصوؿ عمى أفضؿ ما يتوافر في سوؽ العمؿ
الميبي مف كوادر بشرية مف خالؿ استراتيجية االستقطاب والتعييف المعتمدة لدييا ،كذلؾ تبيف اىتماميا
العالي باستراتيجية التدريب والتطوير بما ينسجـ مع التطور التكنولوجي المستمر الحاصؿ في مجاؿ
61

االتصاالت ،باإلضافة إلى االىتماـ العالمي بإجراء تقييـ دوري ألداء العامميف لتحديد النقاط اإليجابية
والسمبية في أدائيـ ،والعمؿ عمى تحفيزىـ بشكؿ مستمر بما ينعكس عمى تحسيف أدائيـ في العمؿ
والوصوؿ إلى طموحيـ الشخصي ،كما أشارت االىتماـ العالي مف العامميف في شركات االتصاالت
الميبية بمتطمبات االلتزاـ بالعمؿ ،والحرص عمى تطبيؽ قيمة الصحيحة واالبتعاد عف الظواىر السمبية
الناتجة عف التأخر في العمؿ والتيرب مف أدائو ،والحرص الكبير عمى مخرجات العمؿ المنجز ألداء
العمؿ بالشكؿ المطموب.
 .6دراسة مرعب ( ،)2018بعنوان " دور إدارة الموارد البشرية في تنمية القدرات اإلبداعية لدى
الموظفين اإلداريين في شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في الضفة الغربية
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى ممارسات إدارة الموارد البشرية في تنمية القدرات االبداعية لدى
شرك ات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في الضفة العربية وتزويد ىذه الشركات بالتوصيات
والمقترحات لدور إدارة الموارد البشرية في تنمية القدرات االبداعية لمموظفيف اإلدارييف العامميف فييا.
ولتحقيؽ أىداؼ الدارسة تػـ إتباع المنيج الوصفي االستكشافي ،ومف أجؿ ىذه الغاية تـ تصميـ
استبانة ،وتوزيعيا عمى مجتمع الدراسة المكوف مف جميع الموظفيف اإلدارييف في شركات االتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات والبالغ عددىـ  135موظؼ ،تـ استخداـ طريقة المسح الشامؿ لمجتمع الدراسة
وتـ استرداد  116استبانة ،وبعد جمع المعمومات عولجت احصائيا باستخداـ برنامج الرزـ االحصائية
لمعموـ االجتماعية (.)SPSS
أظيرت النتائج إلى ممارسات إدارة الموارد البشرية تؤدي دور إيجابي في تحقيؽ القدرات االبداعية لدى
شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بدرجة مرتفعة وتبيف بانو يوجد دور إيجابي لشركات
االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في تحقيؽ مستوى عمؿ إدارة الموارد البشرية في جميع االبعاد التي
تمت دراستيا مرتبة حسب أكبر الدرجات (التحفيز ،التقييػـ ،التخطيط ،االختيار والتعييف ،التدريب،
تحميؿ العمؿ ،االستقطاب).
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 .7دراسة الشروقي ( ،)2018بعنوان "تأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية عمى التميز المؤسسي
في وزارة الداخمية بمممكة البحرين"
ىدفت الدراسة إلى إبراز دور ممارسات إدارة الموارد البشرية في التميز المؤسسي لو ازرة الداخمية في
مممكة البحريف والتعرؼ عمى واقع التميز المؤسسي في و ازرة الداخمية لمممكة البحريف ،لتحقيؽ ذلؾ
اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي وذلؾ لمكشؼ عف مستوى التميز المؤسسي في و ازرة الداخمية
مممكة البحريف واختبار العالقات التأثيرية لممارسات إدارة الموارد البشرية عمى التميز المؤسسي .تكوف
مجتمع البحث الحالي في جميع العامميف في و ازرة الداخمية لمممكة البحريف ،تتكوف عينة و ازرة الداخمية
مف مجموعة ممثمة لمجتمع البحث مكونة مف عينة البحث األساسية النيائية والبالغة ( )140مف
العامميف في و ازرة الداخمية ،وقد تـ استرداد مائة وعشر استبيانات ،ثـ تـ استبعاد ثمانية مف
االستبيانات لعدـ مالءمتيا لمتحميؿ اإلحصائي ،وبذلؾ فيكوف حجـ العينة النيائي  102موظؼ.
وأظيرت النتائج إلى أف تدريب الموارد البشرية في داخؿ و ازرة الداخمية في مممكة البحريف ،ىي
الممارسة األكثر أىمية بالمقارنة مع العوامؿ األخرى المفحوصة في ىذه الدراسة ،وىي عمى الترتيب:
استقطاب الموارد البشرية وتعيينيـ ،والحوافز ،في حيف احتؿ تخطيط الموارد البشرية المرتبة األخيرة،
وقد حصمت ىذه الممارسة أال وىي التدريب عمى مستوى مرتفع مف وجية نظر أفراد العينة ،وىو ما
يعني أف ىنالؾ اىتماـ ٍ
عاؿ بالتدريب.
 .8دراسة الشرباتي ( ،)2017ممارسات إدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي دراسة ميدانية
عمى المستشفيات في جنوب الضفة الغربية
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى ممارسات إدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي دراسة ميدانية عمى
المستشفيات الحكومية في جنوب الضفة الغربية ،والتعرؼ إلى ممارسة تخطيط القوى العاممة ،وتدريبيا
في ىذه المستشفيات ،والتعرؼ إلى الصعوبات التي تواجييا ،والخروج بتوصيات لتطوير ممارسة
تخطيط القوى العاممة وتدريبيا ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،وتمت دراسة ممارسة
تخطيط القوى العاممة وتدريبيا ،وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع المستشفيات الحكومية في جنوب
الضفة الغربية ،باستثناء مستشفى بيت لحـ لألمراض النفسية ،فقد شممت الدراسة أربع مستشفيات
حكومية :مستشفى الخميؿ (عالية) ،مستشفى بيت جاال (الحسيف) ،مستشفى يطا (أبو الحسف القاسـ)،
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مستشفى محمد عمي (المحتسب) .واستخدمت الباحثة نوعيف مف األدوات لجمع البيانات ،األوؿ
المقابمة ،والثاني االستبانة ،وتـ إجراء ( )15مقابمة مع مديري المستشفيات ،كما وزعت ( )255استبانة
عمى األطباء ،والتمريض ،ونسبة االسترداد الكمي كانت  % 96وتـ تحميؿ المقابالت يدويا أما
االستبانات فقد حممت بواسطة برنامج الرزـ اإلحصائية لمعموـ االجتماعية (. ) SPSS
وأظيرت النتائج إلى أف تخطيط القوى العاممة في المستشفيات الحكومية جنوب الضفة الغربية يتبع
عدة دوائر في و ازرة الصحة الفمسطينية مباشرة ،وتقوـ المستشفيات بالمساىمة في التخطيط ضمف
سياسة الممكف والمتوفر.
 .9دراسة منصور ( )2017بعنوان :دور اإلدارة العميا في بناء قيادات الصف الثاني في وكالة
غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين (األونروا) بغزة.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور اإلدارة العميا في بناء قيادات الصؼ الثاني في وكالة غوث
وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف األونروا بغزة ،حيث تـ تحديد أربعة متغيرات خاصة بدور اإلدارة العميا
تمثؿ المتغير المستقؿ وىي (تكويف رأس الماؿ الفكري ،وتعزيز التمكيف اإلداري ،ودعـ الثقافة
التنظيمية ،ودعـ التوجو االستراتيجي) ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي،
حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف ( )390مف مدراء اإلدارة العميا والوسطى في وكالة غوث
وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف.
أظيرت النتائج أنو يوجد دور لإلدارة العميا في بناء قيادات الصؼ الثاني في األونروا بغزة لدييا برنامج
تخطط فيو احتياجاتيا المستقبمية مف القادة حيث جاء واقع بناء قيادات الصؼ الثاني بوزف نسبي
( )%74.26وأنو يوجد بعض المعيقات التي تواجييا اإلدارة العميا في األونروا بغزة تحوؿ دوف
ممارستيا لدورىا في بناء قيادات الصؼ الثاني وجاءت بوزف نسبي ( ،)%65.36وأنو توجد عالقة
ذات داللة إحصائية بيف دور اإلدارة العميا متمثمة في أبعادىا األربعة (تكويف رأس الماؿ الفكري،
وتعزيز التمكيف اإلداري ،ودعـ الثقافة التنظيمية ،ودعـ التوجو االستراتيجي) وبناء قيادات الصؼ
الثاني في وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف (األونروا) بغزة بمعامؿ ارتباط ( ،)0.845وأيضاً توجد عالقة
ذات داللة إحصائية لكؿ مف دعـ التوجو االستراتيجي ،ومف ثـ دعـ الثقافة التنظيمية ومف ثـ تكويف
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ٍأرس الماؿ الفكري في بناء قيادات الصؼ الثاني في حيف ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتعزيز
التمكيف اإلداري في بناء قيادات الصؼ الثاني.
 .10دراسة أبو سمطان ( )2016بعنوان :دور القيادة االستراتيجية في بناء قيادات الصف الثاني
في الو ازرات الفمسطينية.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى دور القيادة االستراتيجية في بناء قيادات الصؼ الثاني في الو ازرات
الفمسطينية ،وتحديد المعوقات التي تواجييا قيادات الصؼ الثاني وتحوؿ دوف ممارستيـ لدور القيادة
االستراتيجية في الو ازرات ،وكذلؾ ىدفت إلى معرفة الفروؽ اإلحصائية لدور القيادة االستراتيجية في
بناء قيادات الصؼ الثاني في الو ازرات الفمسطينية التي تعزى لمتغيرات :الجنس ،والعمر ،والمؤىؿ
العممي ،وعدد سنوات الخدمة ،والمسمى الوظيفي ،اتبعت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،حيث
تكوف مجتمع الدراسة مف موظفي اإلدارة العميا في الو ازرات الفمسطينية بقطاع غزة والبالغ عددىـ
( )154موظفاً ،واستخدمت طريقة المسح الشامؿ ،حيث تـ توزيع االستبانة عمى جميع مجتمع
الدراسة.
أظيرت النتائج أف دور القيادة االستراتيجية في بناء قيادات الصؼ الثاني في الو ازرات الفمسطينية جاء
بوزف نسبي ( )%69.1وىو بدرجة كبيرة ،ووجود ضعؼ في دور اإلدارة العميا في تطوير رأس الماؿ
البشري في الو ازرات الفمسطينية لبناء قيادات الصؼ الثاني جاءت بوزف نسبي ( )66.247وىو بدرجة
متوسطة ،حيث أشارت النتائج أف أىـ المعوقات التي تواجييا قيادات الصؼ الثاني وتحوؿ دوف
ممارستيـ لدور القيادة االستراتيجية في الو ازرات الفمسطينية ىو عممية التفرد في اتخاذ الق اررات لدى
اإلدارية العميا حيث جاء بوزف نسبي ( )83.150وىو بدرجة كبيرة ،كما أظيرت النتائج عدـ وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية لدور القيادة االستراتيجية في بناء قيادات الصؼ الثاني في الو ازرات
الفمسطينية تعزى لمتغيرات الجنس والعمر والمؤىؿ العممي ،والمسمى الوظيفي ،بينما توجد فروؽ ذات
داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
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 .11دراسة زعتري ( ،)2014بعنوان "واقع التحميل الوظيفي وممارسات االختيار والتعيين المتبعة
في بمديات محافظة الخميل"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع التحميؿ الوظيفي في بمديات محافظة الخميؿ ،مف حيث كيفية
القياـ بيذه العمميات ومدى توفر وتطبيؽ الوصؼ الوظيفي ،والتعرؼ إلى المعيقات التي تواجو ىذه
العمميات ،اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي واستخداـ المقابالت واالستبيانات لجمع المعمومات
الالزمة والبيانات الالزمة إلتماـ الدراسة ،حيث أجرت الباحثة  26مقابمة مع مديري البمديات ومديري
دوائر الشؤوف االدارية ،وقامت الباحثة بتعبئة  102استبانة تـ توزيعيـ عمى الموظفيف ،وتـ تحميؿ
البيانات باستخداـ برنامج  SPSSلعرض النتائج وتحميميا.
أظيرت الدراسة العديد مف النتائج :أىميا :وجود وصؼ وظيفي مكتوب أو شفوي إال أنو يفتقر إلى
األسس العممية إلعداد بطاقات الوصؼ الوظيفي ،وجميع البمديات لدييا نموذج طمب توظيؼ وىذا
النموذج موحد لجميع الموظفيف ،كما أظيرت الدراسة أف المقابالت أساسية في عممية االختيار
والتعييف إال أ ف ىذه المقابالت غير مييكمة ،حيث يتـ تشكيؿ لجنة مقابالت تقوـ بطرح مجموعة مف
االسئمة عمى المرشحيف دوف شروط أو اعدادات مسبقة.

 2.5.2الدراسات األجنبية
 .1دراسة ( )Naz, et al. 2016بعنوان:
on

)(HRM

Practices

Management

Resource

Human

of

Impact

" Performance of SMEs in Multan, Pakistan
ىدفت الدراسة إلى بياف أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية بمتغيراتيا (االستقطاب ،التعييف ،التدريب
والتطوير ،تقييـ األداء ،الحوافز والمكافآت) عمى األداء التنظيمي لمشركات الصغيرة في باكستاف،
وصممت االستبانة كأداة لمدراسة ،ووزعت عمى  320استبانة عمى عينة عشوائية لممدراء والعامميف في
الشركات الصغيرة والمتوسطة في مولتاف ،وتـ استعادة  240استبانة ،واستخدـ الباحث البرنامج
االحصائي  ، 22Vوقد أظيرت النتائج اف ممارسات إدارة الموارد البشرية (توظيؼ الموظفيف واختيارىـ
والتدريب والتطوير وسياسة المكافآت وتقييـ األداء) ترتبط ارتباطاً إيجابياَ بأداء الشركاء الصغيرة
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والمتوسطة ،وأظيرت ادراسة إلى أنو عندما يركز خبراء الموارد البشرية مف الشركات الصغيرة
والمتوسطة عمى تحسيف ىذه الممارسات سيزداد األداء التنظيمي لمشركات.
 .2دراسة ()Zehir. 2016
The Effect of Sharm Practices on Innovation Performance: The
Mediating Role of Global Capabilites
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر القدرات العالمية لممؤسسة كمتغير وسيط عمى طبيعة العالقة بيف
ممارسات إدارة الموارد البشرية االستراتيجية واألداء اإلبداعي ،وتـ جمع البيانات الالزمة لدراسة
بواسطة االستبياف ،حيث تـ توزيع االستبانة عمى المدراء العامميف في البنوؾ ٍ
اإلسالمية في تركيا.
أظيرت الد ارسة إلى أف ممارسات إدارة الموارد البشرية االستراتيجية تؤثر عمى األداء اإلبداعي بشكؿ
إيجابي ،كما تبيف أف القدرات العالمية ليا تأثير وسيط عمى ىذه العالقة ،والقدرات العالمية تـ تحديدىا
في ىذه الدراسة بأنيا :االتصاؿ والتنسيؽ الفعاؿ لعمميات المؤسسة ،والموارد التي تكسب المؤسسة ميزة
تنافسية عمى المستوى العالمي.
 .3دراسة ( )Kepha.2015
the

on

Practices

Resource

Management

Human

of

Influence

Performance of Employees in Research Institutes in Kenya
ىدؼ الدراسة إلى بياف تأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية والمتمثمة بػ (تخطيط الموارد البشرية،
واالستقطاب والتعيف ،التدريب والتطوير) عمى أداء موظفي معاىد البحوث الحكومية في كينيا ،حيث
طبقت االستبانة عمى عينة مكونة مف ( )986موظفاً مف العامميف في جميع المعاىد موضوع الدراسة،
حيث تـ توزيع ( )760استبانة عمى عينة عشوائية طبقية ،وتـ استرداد ( )255صالحة.
أظيرت الدراسة أف ىناؾ حاجة العتماد ممارسات سميمة لمموارد البشرية في مجاالت تخطيط القوى
العاممة ،وتوظيفيا ،وتدريبيا لوجود عالقة قوية إيجابية ذات داللة إحصائية بيف تمؾ الممارسات وبيف
أداء العامميف في مراكز البحوث.
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 .4دراسة ( )Shaukat & Others.2015
Impact of Human Resource Management Practices on Employees
Performance
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ الروابط بيف نظـ "ممارسات الموارد البشرية " وأداء الشركات حيث
اعتمدت مقاييس أداء العامميف عمى الدراسات التجريبية المنشاة التي تربط بيف ممارسات إدارة الموارد
البشرية وأداء الموظؼ .تـ إعداد استبياف تتألؼ مف  31مف العناصر التي شممت سبعة مف المتغيرات
التي تشمؿ التدريب ،تقييـ األداء ،التخطيط الوظيفي ،ومشاركة الموظفيف ،وتعريؼ العمؿ ،التعويض
واالختيار حيث صمـ ىذا االستبياف عمى أساس ىذه المتغيرات مف اجؿ إيجاد عالقة وربطيا مع
النتائج ،وتوصمت الدراسة استنادا إلى نموذج وطني مف الشركات إلى انو عمى الرغـ مف أف العنصر
البشري ىو دائما االىـ في أي مؤسسة اال أف ىذه االىمية سوؼ تزداد في المستقبؿ بسبب التغيرات
التي تحصؿ في بيئة العمؿ والتي تتطمب مف الفرد أف يمعب دو ار حاسما وميماً في المؤسسة وتشير
إلى أف ىذه الممارسات ليا تأثير ىاـ اقتصاديا واحصائيا في أداء الموظؼ ،باختصار ،جميع
"ممارسات الموارد البشرية" المختبرة ترتبط ايجابيا مع أداء الموظفيف.
 .5دراسة (  )Haguhigatian& Ezati.2015بعنوان
resources

Human

on

Factors

Effective

into

investigation

An

productivity
البشرية في جامعة زاد اإلسالمية في إيراف،
ىدفت إلى الكشؼ عف العوامؿ المؤثرة في إنتاجية الموارد
َّ
تكونت عينة الدراسة مف  150عضو ىيئة تدريس واداري يعمموف في فروع الجامعة المختمفة استجابوا
عمى استبانة مكونة مف  21عمال فنيا واداريا تسيـ في زيادة انتاجية الموارد البشرية في الجامعة.
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تـ إتباع منيجية وصفية مف خالؿ االحصاء الوصفي التحميمي لموصوؿ لنتائج الدراسة ،وقد أظيرت
البشرية عمميات اإلدارة والتدريب يمي ذلؾ المعارؼ
الدراسة أف أكثر العوامؿ إسياما في انتاجية الموارد
َّ
والميارات ،كما ب ينت الدراسة أف أسموب اإلدارة المتضمف الحوافز والمكافآت والتخطيط والتقييـ مف أىـ
عوامؿ زيادة االنتاجية في الجامعة ومف اىـ اساليب الحفاظ عمى الموارد البشرية وادارتيا.
 .6دراسة ( ) Busienei & Mutahi 2015بعنوان
Effect of human resource management practices on performance of
public universities in Kenya
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى أثر إدارة الموارد البشرية عمى األداء في الجامعات الحكومية الكينية،
اتبعت الدراسة منيجية مسحية ارتباطية حيث تكونت عينة الدراسة مف  200إداريا يعمموف في جامعة
حكومية في مختمؼ أنحاء البالد ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تطبيؽ استبانة مكونة مف ( ) 32فقرة
البشرية واداء الجامعات الكينية.
موزعة عمى أبعاد ممارسات إدارة الموارد
َّ
أظيرت الدراسة وجود عالقة بيف ممارسة إدارة الموارد البشرية لوظائفيا وبيف تحسف األداء في
الجامعات الكينية ،كما أظيرت نتائج الدراسة أف وظائؼ المكافأة والنمو والتدريب تؤثر أكثر مف
وظائؼ االستقطاب والتعييف في تحسيف األداء االداري والفني داخؿ الجامعات الكينية.
 .7دراسة ( )Athar and Shah. 2015بعنوان:
)Impact of Training on Employee Performance (Banking Sector Karachi
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير النشاط التدريبي عمى أداء الموظفيف العامميف في قطاع
البنوؾ في كراتشي ،وكيفية تشخيص االحتياجات التدريبية وتحديدىا عمى مستوى األفراد بما يتناسب
مع الفروؽ الفردية ليـ ،وبياف فاعمية األساليب المتبعة في التدريب ،ومف ثـ تأثير كؿ ذلؾ عمى أداء
العاممي ف ،قاـ الباحث بتطوير استبانة تـ توزيعيا عمى عينة عشوائية مكونة مف  100موظؼ وضمف
مستويات إدارية مختمفة يعمموف في قطاع البنوؾ ،ثـ تحميؿ البيانات باستخداـ أسموب (اإلنحدار
واإلرتباط) لمعالجة البيانات التي حصؿ عمييا مف خالؿ االستبانة.
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أظيرت الدراسة إلى أف لمنشاط التدريبي تأثير ذو داللو ايجابية عمى رفع كفاءة أداء العامميف في بنوؾ
كراتشي ومف ثـ تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية ليا ،ليذا وجب عمى إدارات تمؾ البنوؾ توفير التدريب
الصحيح لموظفييا بما يتالءـ مع احتياجاتيـ الوظيفية والشخصية لرفع درجة كفاءتيـ بالعمؿ والقدرة
عمى التعامؿ مع العمالء.

 3.5.2تعقيب عمى الدراسات السابقة
مف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة تبيف أنيا تناولت تصور مقترح لتفعيؿ دور إدارة الموارد
البشرية االستراتيجية في تعزيز رؤية ورسالة الجامعات األردنية كدراسة بشارات ( ،)2020كما تناولت
التدوير الوظيفي ودوره في إعداد قيادات الصؼ الثاني كدراسة الشييويف ( ،)2019كما تناولت أثر
متطمبات التدوير الوظيفي في تنمية الموارد البشرية مف وجية نظر الموظفيف كدراسة راشد (،)2019
كما تناولت أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في السموؾ التنظيمي كدراسة الزعبي والحنيطي
( ،)2019كما تناولت أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية عمى أداء العامميف في شركات
االتصاالت الميبية كدراسة أبو جميدة ( ،)2018كما تناولت دور إدارة الموارد البشرية في تنمية القدرات
اإلبداعية لدى الموظفيف اإلدارييف في شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات كدراسة مرعب
( ،)2018كما تناولت تأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية عمى التميز المؤسسي في و ازرة الداخمية
بمممكة البحريف كدراسة الشروقي ( ،)2018كما تناولت ممارسات إدارة الموارد البشرية في القطاع
الصحي كدراسة الشرباتي ( ،)2017كما تناولت دور اإلدارة العميا في بناء قيادات الصؼ الثاني في
وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف كدراسة منصو ( ،)2017كما تناولت دور القيادة
االستراتيجية في بناء قيادات الصؼ الثاني في الو ازرات الفمسطينية كدراسة أبو سمطاف ( ،)2016كما
تناولت واقع التحميؿ الوظيفي وممارسات االختيار والتعييف المتبعة في بمديات محافظة الخميؿ كدراسة
زعتري ( ،)2014أما الدراسات األجنبية فقد تناولت أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية بمتغيراتيا عمى
األداء التنظيمي لمشركات الصغيرة في باكستاف كدراسة ) ،(Nas, et al., 2016كما تناولت أثر
القدرات العالمية لممؤسسة كمتغير وسيط عمى طبيعة العالقة بيف ممارسات إدارة الموارد البشرية
االستراتيجية واألداء اإلبداعي كدراسة ( ،)Zehir. 2016كما تناولت أثر ممارسات إدارة الموارد
البشرية عمى أداء موظفي معاىد البحوث الحكومية في كينيا كدراسة ( ،)Kepha. 2015كما تناولت
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أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية عمى أداء الموظفيف كدراسة

)( Shaukat،& others, 2015

كما تناولت العوامؿ المؤثرة في إنتاجية الموارد البشرية في جامعة زاد اإلسالمية في إيراف كدراسة
( ،)Haguhigatian& Ezati, 2015كما تناولت أثر إدارة الموارد البشرية عمى األداء في الجامعات
الحكومية الكينية كد ارسة ( ،)Busienei & Mutahi 2015كما تناولت تأثير النشاط التدريبي عمى
أداء الموظفيف العامميف في قطاع البنوؾ في كراتشي كدراسة (Athar and Shah ,2015).
ساعدت الدراسات السابقة الباحث في جوانب عدة ،وىي:
 .1التحديد الدقيؽ لمشكمة الدراسة ،بتناوؿ الزوايا الجديدة التي أغفمتيا الدراسات السابقة.
 .2وضع اإلطار العاـ لمدراسة بصياغة أسئمة الدراسة وفرضياتيا وأىدافيا.
 .3تحديد عينة الدراسة برصد أىـ الجوانب المنيجية عمى المستوى االجرائي.
 .4االستعانة بالدراسات السابقة في صياغة أسئمة االستبانة.
ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بأنيا تختمؼ مع الدراسات السابقة في اختيار الموضوع:
استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وعالقتيا بإعداد قيادات الصؼ الثاني لدى المؤسسات الصحية في
محافظة الخميؿ وىو مف المواضيع النادرة في األبحاث العربية واألجنبية ،وكذلؾ اختمفت في المجتمع
التي تناوليا ،فييا وىـ العامموف في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ ،وحاولت رسـ صورة
متكاممة عف استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وعالقتيا بإعداد قيادات الصؼ الثاني لدى المؤسسات
الصحية وتشابيت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في األداة المستخدمة وكذلؾ المنيج المستخدـ
في التحميؿ.
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الفصل الثالث
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 3.3مجتمع الدراسة
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
 1.3التمييد
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة والمتمثمة في التعرؼ إلى استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وعالقتيا
بإعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ وعالقتو ببعض العوامؿ
الديموغرافية ،سوؼ يتضمف ىذا الجزء مف الدراسة توضيحاً لممنيج المستخدـ والمجتمع وكذلؾ العينة،
أيضاً سيتحدث عف األداة وصدقيا وثباتيا ،كما وسيشمؿ خطوات البحث واإلجراءات اإلحصائية التي
استخدميا الباحث.

 2.3منيج الدراسة
استخدـ الباحث الدراسة الكمية ،مستخدما المنيج الوصفي التحميمي لمعرفة استراتيجيات إدارة الموارد
البشرية وعالقتيا بإعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ ،ولمالئمتو
ليذا النوع مف الدراسات ،حيث ييتـ ىذا المنيج بكيفية حدوث الظاىرة ،ويمكف إتخاذ ىذا المنيج لكؿ
مف البحوث االجتماعية التي تيتـ بالحاضر والماضي.

 3.3مجتمع الدراسة
تكوف مجتمع مف العامميف في المؤسسات الصحية(المستشفيات) في محافظة الخميؿ ،والتي
تشمؿ(مستشفى الخميؿ الحكومي ،مستشفى دو ار الحكومي ،مستشفى يطا الحكومي ،مستشفى حمحوؿ
الحكومي ،المستشفى األىمي ،مستشفى جمعية اليالؿ األحمر ،مستشفى الميزاف التخصصي).

 4.3مجتمع اليدف
نظ اًر لكبر حجـ مجتمع الدراسة ،وصعوبة الحصوؿ عمى المعمومات المطموبة لمدراسة مف المستشفيات
الحكومية ،حيث أف المؤسسات الحكومية تعتمد عمى المركزية في اتخاذ القرار في القطاع الحكومي،
فقد تـ اختيار مجتمع جزئي مف المجتمع الكمي ،تمثؿ في اختيار العامميف في ثالثة مستشفيات ىي:
المستشفى األىمي ،ومستشفى جمعية اليالؿ األحمر ،ومستشفى الميزاف التخصصي .حيث بمغ عدد
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العامميف في ىذه المستشفيات ( )1479موظفاً .والجدوؿ ( ،)1-3والشكؿ ( )1-3يوضحاف وصؼ
مجتمع الدراسة حسب المستشفى.
جدول ( :)1-3وصف مجتمع الدراسة حسب المستشفى.
عدد العاممين

اسم المستشفى
المستشفى األىمي

858

مستشفى جمعية اليالؿ األحمر

301

مستشفى الميزاف التخصصي

320

المجموع

1479
شكل( :)1-3توزيع أفراد مجتمع اليدف حسب المديرية.

 5.3عينة الدراسة
ألغزاض هذٍ الدراسخ رن اخزيبر عيٌخ عشىائيخ طجقيخ هٌزظوخ ،وثلغ حجن العيٌخ حست ثزًبهج
( )315( )sample size calculatorهفزدح العيٌخ موب هى هجيي في الجدوه (.)2-3
ويوني حسبة حجن العيٌخ حست هعبدلخ هبسىى روثزد موب يلي:
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حيث إن:
 :Mحجـ المجتمع

 :Sالدرجة المعيارية المقابمة لمستوى الداللة ( )0.95أي قسمة نسبة الخطأ  0.05عمى 1.96
 :Pنسبة توافر الخاصية وىي ()0.50

 :Qالنسبة المتبقية مف الخاصية وىي ()0.50

}n = 1479/{(0.05/1.96)^2)*(1479-1)}/0.5*0.5]+1
}n= 1479/{[0.00065*1478/0.25]+1
}n=1479/{3.8428+1
n= 1479/4.8428 = 305.4 = 305
جدول ( :)2-3عينة الدراسة الموزعة حسب المستشفى.
النسبة المطموبة

حجـ العينة المطموبة

حجـ العينة المستردة

المستشفى
المستشفى األىمي

0.58

305*0.58 = 177

107

مستشفى الميزاف التخصصي

0.22

305*0.22= 67

64

مستشفى اليالؿ األحمر

0.20

305* 0.20= 61

53

1

305

224

المجموع

بالنظر إلى الجدوؿ ( )2-3يتبيف أف حجـ العينة المطموبة حسب معادلة ماسوف روبرت ( )305مفردة
بنسبة ( )%20.62مف حجـ مجتمع الدراسة ،بينما بمغ حجـ العينة المستردة ( )224مفردة بنسبة
( )%73.4مف حجـ العينة المطموبة ،وبنسبة ( )%15.14مف حجـ المجتمع الكمي ،وىي عينة ممثمة
إحصائياً .ويوضح الشكؿ (/2-3أ) حجـ عينة الدراسة المطموبة ،كما يوضح الشكالف (/2-3ب) و
(/2-3ج) حجـ العينة المستردة.

74

شكل (/2-3أ) :حجم العينة المطموبة.

شكل (/2-3ب) :حجم العينة المستردة.
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شكل (/2-3ج) :حجم العينة المستردة من العينة المطموبة.

جدول( :)3-3خصائص العينة العشوائية.

الجنس

المتغيرات

العدد

النسبة المئوية

ذكر

129

57.6%

أنثى

95

42.4%

224

100%

أعزب/عزباء

65

29%

متزوج/ة

155

69.2%

مطمؽ/ة

4

1.8%

أرمؿ/ة

-

-

المجموع

224

100%

دوف  10سنوات

158

70.5%

مف  20 -10سنة

40

17.9%

أكثر مف  20سنة

26

11.6%

المجموع

224

100%

إداري

36

16%

مالي

11

5%

المجموع

الحالة االجتماعية

سنوات الخدمة

المسمى الوظيفي
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المتغيرات

العدد

النسبة المئوية

طبي

165

73.7%

فني

12

5.3%

224

100%

دبموـ

49

21.9%

بكالوريوس

151

67.4%

دراسات عميا

24

10.7%

المجموع

224

100%

المستشفى األىمي

107

47.7%

مستشفى اليالؿ األحمر

53

23.7%

مستشفى الميزاف التخصصي

64

28.6%

224

100%

المجموع

المؤىل

المستشفى

المجموع

يتضح مف الجدوؿ ( )3-3أف معظـ أفراد عينة الدراسة كانوا مف الذكور حيث بمغت نبستيـ
( )%57.6مقابؿ ( .)% 42.4كما أف معظـ أفراد العينة كانوا مف المتزوجيف حيث بمغت نسبتيـ
( )%69.2مقابؿ ( )%29أعزب و( )1.8مطمؽ .كما أف أغمب أفراد العينة كانت خدمتيـ دوف 10
سنوات بنسبة ( ،)%70.5وأغمبيـ يعمموف في المجاؿ الطبي بنسبة ( ،)%73.7وغالبيتيـ يحمموف
مؤىؿ البكالوريوس بنسبة ( ،)%67.4وأخي اًر فإف أغمب أفراد العينة يعمموف في المستشفى األىمي،
حيث بمغت نسبتيـ ( )%47.7مقابؿ ( )%28.6في مستشفى الميزاف التخصصي و( )%23.7في
مستشفى اليالؿ األحمر.

 6.3أداة الدراسة
قاـ الباحث بإعداد إستبانة لقياس استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وعالقتيا بإعداد قيادات الصؼ
الثاني لدى المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ ،باإلستناد إلى األدب التربوي والدراسات السابقة
ومساعدة الدكتور المشرؼ عمى البحث ،وقد تكونت اإلستبانة بمجمميا مف قسميف:
 القسم األول :ويحتوي ىذا القسـ عمى متغيرات الدراسة الشخصية وىي:(الجنس ،الحالة االجتماعية ،سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي ،المؤىؿ العممي ،المستشفى).
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القسم الثاني :ويتكون من محورين رئيسيين:

المحور األول :ويقيس استراتيجيات إدارة الموارد البشرية ،ويتكوف مف ( )45فقرة موزعة عمى ستة
مجاالت ،ىي:
المجال األول :ويشمؿ التخطيط لمموارد البشرية ،ويتكوف مف ( )7فقرات.
المجال الثاني :ويشمؿ اختيار وتعييف الموارد البشرية ،ويتكوف مف ( )8فقرات.
المجال الثالث :ويشمؿ تدريب الموارد البشرية ،ويتكوف مف ( )9فقرات.
المجال الرابع :ويشمؿ األجور والتعويضات ،ويتكوف مف ( )8فقرات.
المجال الخامس :ويشمؿ تمكيف الموارد البشرية ،ويتكوف مف ( )6فقرات.
المجال السادس :ويشمؿ التدوير الوظيفي ،ويتكوف مف ( )7فقرات.
المحور الثاني :ويقيس إعداد قيادات الصف الثاني ،ويتكوف مف ( )16فقرة.
وذلؾ بعد التعديؿ واضافة وحذؼ بعض الفقرات وفؽ آراء المحكميف ممحؽ ( ،)3وقد تناولت اإلستبانة
أسئمػة الد ارسػة واجاباتيا وتـ تحديدىا حسب سمـ ليكرت الخماسي (-1بدرجة معارض بشدة-2 ،بدرجة
معارض-3 ،بدرجة محايد-4 ،بدرجة موافؽ-5 ،بدرجة موافؽ بشدة).
وتـ تصميـ أداة الدراسة لإلجابة عمى أسئمة الدراسة والتي تؤكد صدؽ األداة المستخدمة كما ىو
موضح بالجدوؿ(:)4-3
جدول( :)4-3توزيع أسئمة الدراسة حسب فقرات االستبانة.
سؤال الدراسة

فقرات اإلستبانة

 .1ما واقع استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ؟

1-45

 .2ما واقع التخطيط لمموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ؟

1-7

 .3ما واقع سياسات االختيار والتعييف في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ؟

8-15

 .4ما واقع تدريب الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ؟

16-24

 .5ما واقع األجور والتعويضات في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ؟

25-32

 .6ما واقع تمكيف الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ؟

33-38

 .7ما واقع التدوير الوظيفي في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ؟

39-45

 .8ما واقع إعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ؟

46-61
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 7.3صدق أداة الدراسة
يعبر صدؽ األداة عف مدى صالحية األداة المستخدمة لقياس ما وضعت لقياسو ،وقد قاـ الباحث
بعرض اإلستبانة عمى عدد مف المحكميف والمختصيف مف حممة شيادة الدكتوراه في ميداف عمـ اإلدارة
وعمـ اإلجتماع واإلحصاء ومناىج البحث العممي ،وذوي الخبرة في عدد مف الجامعات الفمسطينية
والعربية ،حيث بمغ عدد المحكميف ( )11محكماً مف حممة شيادات الدكتوراه ممحؽ( ،)3وقد تـ تعديؿ
فقرات اإلستبانة وفؽ المالحظات والتعديالت المقترحة ،وأعيد صياغة اإلستبانة بشكميا النيائي وفقاً
لذلؾ ،وقد كاف الغرض مف ذلؾ الحكـ عمى درجة مناسبة الفقرات ،ووضوحيا وانتمائيا لممجاؿ،
تـ تعديؿ صياغة بعض الفقرات لُغوياً،
وسالمة الصياغة المغوية،
ً
وبناء عمى آراء ومقترحات المحكميف ّ
وحذؼ بعض الفقرات واضافة فقرات أخرى ُليصبح عدد فقرات اإلستبانة ( )61فقرة ممحؽ (.)2

صدق محتوى األداة:
جدول ( :)5-3مصفوفة معامالت اإلرتباط لفقرات االستبانة مع درجتيا الكمية.
المجال

رقم الفقرة

قيمة (ر)

الداللة

المجال

رقم الفقرة

قيمة (ر)

1

**0.682

00.00

8

**0.671

00.00

2

**0.774

00.00

9

**0.764

00.00

3

**0.743

00.00

10

**0.685

00.00

4

**0.735

00.00

11

**0.689

00.00

5

**0.759

00.00

12

**0.741

00.00

6

**0.695

00.00

13

**0.634

00.00

7

**0.747

00.00

14

**0.763

00.00

15

**0.747

00.00

16

**0.781

00.00

25

**0.687

00.00

17

**0.819

00.00

26

**0.819

00.00

18

**0.732

00.00

27

**0.802

00.00

19

**0.851

00.00

28

**0.786

00.00

20

**0.833

00.00

29

**0.825

00.00

21

**0.832

00.00

30

**0.826

00.00

22

**0.838

00.00

31

**0.835

00.00

األجور والتعويضات

تدريب الموارد البشرية

اإلحصائية
اختيار وتعيين الموارد البشرية

تخطيط الموارد البشرية

اإلحصائية

الداللة
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المجال

الداللة

رقم الفقرة

قيمة (ر)

23

**0.795

00.00

24

**0.783

00.00

المجال

رقم الفقرة

قيمة (ر)

إعداد قيادات الصف الثاني

اإلحصائية
32

**0.760

00.00

33

**0.740

00.00

39

**0.741

00.00

34

**0.646

00.00

40

**0.818

00.00

35

**0.769

00.00

41

**0.844

00.00

36

**0.859

00.00

42

**0.839

00.00

37

**0.774

00.00

43

**0.846

00.00

38

**0.729

00.00

44

**0.825

00.00

45

**0.794

00.00

46

**0.631

00.00

54

**0.697

00.00

47

**0.650

00.00

55

**0.689

00.00

48

**0.619

00.00

56

**0.649

00.00

49

**0.603

00.00

57

**0.620

00.00

50

**0.591

00.00

58

**0.566

00.00

51

**0.733

00.00

59

**0.565

00.00

52

**0.715

00.00

60

**0.613

00.00

53

**0.750

00.00

61

**0.610

00.00

التدوير الوظيفي

تمكين الموارد البشرية

اإلحصائية

الداللة

**دالة عند المستوى (.)0.01

بالنظر الى جدوؿ ( )5-3يتبيف وجود إرتباط قوي وداؿ إحصائياً بيف كؿ فقرات استراتيجيات إدارة
الموارد البشرية ومجاالتيا عند مستوى الداللة(،)0.01

بينما جاء معامؿ االرتباط متوسطاً في

الفق ارت .)34 ،25 ،13 ،11 ،10 ،8 ،6 ،1( :وأما بخصوص فقرات إعداد قيادات الصؼ الثاني

يتبيف وجود إرتباط متوسط وداؿ إحصائياً بيف معظـ فقرات إعداد قيادات الصؼ الثاني عند مستوى

الداللة( ،)0.01بإستثناء الفقرات )53 ،52 ،51(:والتي جاء معامؿ االرتباط فييا قوياً ،مما يشير إلى
توفر صدؽ مبني عمى أداة الدراسة.
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جدول ( :) 6-3مصفوفة معامالت اإلرتباط لمجاالت الدراسة الخاصة بمجاالت استراتيجيات إدارة الموارد البشرية
واعداد قيادات الصف الثاني مع الدرجة الكمية لممقياس .
المجال

مجاالت الدراسة

قيمة (ر)

الداللة اإلحصائية

تخطيط الموارد البشرية

**0.734

00.00

اختيار وتعييف الموارد البشرية

**0.804

00.00

تدريب الموارد البشرية

**0.884

00.00

األجور والتعويضات

**0.871

00.00

تمكيف الموارد البشرية

**0.850

00.00

التدوير الوظيفي

**0.674

00.00

إعداد قيادات الصؼ الثاني

**0.709

00.00

**دالة عند المستوى(.)0.01

بالنظر إلى جدوؿ ( )6-3يتبيف وجود إرتباط قوي وداؿ إحصائياً بيف جميع مجاالت استراتيجيات

إدارة الموارد البشرية واعداد قيادات الصؼ الثاني وبيف الدرجة الكمية لممقياس عند مستوى الداللة

( ،)0.01في حيف جاء مجاؿ االرتباط لمتدوير الوظيفي متوسطا ،مما يشير إلى توفر صدؽ مبني
عمى أداة الدراسة.

 8.3ثبات أداة الدراسة
لمتحقؽ مف ثبات أداة القياس تـ فحص اإلتساؽ الداخمي والثبات لفقرات اإلستبانة بحساب معامؿ

كرونباخ ألفا  ،))Cronbach Alphaوذلؾ وفؽ الجدوؿ (:)7-3

جدول ( :)7-3مصفوفة معامالت الثبات ألبعاد الدراسة الخاصة باستراتيجيات إدارة الموارد البشرية واعداد قيادات
الصف الثاني والدرجة الكمية حسب معامالت كرونباخ ألفا.
عدد الفقرات

قيمة ألفا

مجاالت االستبيان
تخطيط الموارد البشرية

7

0.855

اختيار وتعييف الموارد البشرية

8

0.831

تدريب الموارد البشرية

9

0.933

األجور والتعويضات

8

0.915

تمكيف الموارد البشرية

6

0.847

التدوير الوظيفي

7

0.907

استراتيجيات إدارة الموارد البشرية

45

0.963

إعداد قيادات الصؼ الثاني

16

0.905
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يتضح مف الجدوؿ ( )7-3أف قيمة معامؿ الثبات ألبعاد استراتيجيات إدارة الموارد البشرية حسب
كرونباخ ألفا تراوحت ما بيف ( )0.831و ( ،)0.933حيث حصؿ مجاؿ تدريب الموارد البشرية عمى
أعمى معامؿ ثبات في حيف حصؿ مجاؿ اختيار وتعييف الموارد البشرية عمى أدنى معامؿ ثبات،
وبمغت قيمة معامؿ ثبات استراتيجيات إدارة الموارد البشرية عمى الدرجة الكمية( ،)0.963في حيف
بمغت قيمة معامؿ الثبات لمجاؿ إعداد قيادات الصؼ الثاني ( .)0.905وىي بشكؿ عاـ معامالت
ثبات عالية مما يشير إلى دقة أداة القياس.

 9.3متغيرات الدراسة
اشتممت الدراسة عمى المتغيرات اآلتية:
المتغيرات الوسيطة (الديمغرافية) والمستقمة :وتشمل ستة مستويات ىي:
 .1الجنس :ولو مستوياف( :ذكر ،أنثى).
 .2الحالة االجتماعية :وليا أربعة مستويات ( :أعزب ،متزوج ،مطمؽ ،أرمؿ).
 .3سنوات الخدمة :وليا ثالثة مستويات (:دوف  10سنوات ،مف  20-10سنة ،مف  20سنة
فأكثر).
 .4المسمى الوظيفي :ولو أربعة مستويات (:إداري ،مالي ،طبي ،فني).
 .5المؤىل العممي :ولو ثالثة مستويات ( :دبموـ  ،بكالوريوس ،دراسات عميا).
 .6المستشفى :ولو ثالثة مستويات (:المستشفى األىمي،

مستشفى اليالؿ األحمر ،مستشفى

الميزاف).
المتغير المستقل :استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ.
المتغير التابع :إعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ.

 10.3المعالجة اإلحصائية:
بعد جمع بيانات الدراسة ،قاـ الباحث بمراجعتيا وذلؾ تمييدا إلدخاليا لمحاسوب ،لعمؿ المعالجة
اإلحصائية لمبيانات ،وقد تـ إدخاليا وذلؾ بإعطائيػا أرقامػاً معينػة وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي ،بحيث
كمما زادت الدرجة كمما زادت أىمية المقياس وزادت درجة القبوؿ والموافقة ،وذلؾ كما ىو موضح في
الجدوؿ اآلتي:
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جدول ( :)8-3تحويل اإلجابات المفظية إلى إجابات رقمية إلدخاليا عمى برنامج التحميل اإلحصائي SPSS
اإلجابة المفظية

موافق بشدة

موافق

محايد

معارض

معارض بشدة

اإلجابة باألرقاـ

5

4

3

2

1

 11.3تصحيح المقياس
بيدؼ تقدير درجات االستجابة وفؽ مقياس الدراسة ،قاـ الباحث باعتماد التدريج التالي الذي يقسـ
مدى االستجابة إلى خمس فئات تقديرية ،عمى النحو اآلتي:
طوؿ الفئة = = 0.8
وبناء عميو ،تـ تكويف جدوؿ التقديرات الخاصة بدرجات االستجابة كمفتاح قياسي ،بحيث يتـ االعتماد
عميو في تقدير درجات االستجابة ،كما يمي:
جدول ( :)9-3مفتاح الفئات التقديرية لدرجات االستجابة
الفئة

التقدير

الداللة في االستبانة

 – 1أقؿ مف 1.8

منخفض جداً

موافؽ بشدة

 –1.8أقؿ مف 2.6

منخفض

موافؽ

 – 2.6أقؿ مف 3.4

متوسط

محايد

 –3.4أقؿ مف 4.2

مرتفع

معارض

4.2– 5

مرتفع جداً

معارض بشدة

ومف أجؿ اإلجابة عف تساؤالت الدراسة وفرضياتيا تـ إستخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمعموـ
االجتماعية ( )SPSSوذلؾ مف خالؿ اإلستعانة بالمقاييس واإلختبارات اإلحصائية التالية:
 .1فحص صدؽ محتوى االستبانة ،وذلؾ مف خالؿ إستخداـ معامؿ إرتباط بيرسوف.
 .2فحص معامؿ ثبات األداة ،باستخداـ كرونباخ ألفا.
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 .3اإلحصاء الوصفي :وذلؾ بإستخداـ جداوؿ التوزيعات التك اررية واألشكاؿ البيانية لوصؼ البيانات
المرتبطة بمجتمع الدراسة وعينتيا ،كذلؾ تـ اإلستعانة بمقاييس النزعة المركزية (خاصة المتوسط
الحسابي) ومقاييس التشتت (وخاصة اإلنحراؼ المعياري) لوصؼ إستجابات عينة الدراسة نحو
استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وعالقتيا بإعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية
في محافظة الخميؿ.
 .4اإلحصاء االستداللي :وذلؾ مف خالؿ إستخداـ مقاييس اإلرتباط ،وبيدؼ فحص قوة واتجاه
اإلرتباط بيف مكونات محددة ،كذلؾ تـ إستخداـ مقاييس مقارنة المتوسطات (إختبار "ت" لمعينات
المستقمة وتحميؿ التبايف أحادي اإلتجاه) ولفحص الفروؽ في إستجابات أفراد العينة نحو
استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وعالقتيا بإعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية
في محافظة الخميؿ تعزى لمتغيرات شخصية وديموغرافية ووظيفية.
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الفصل الرابع
عرض النتائج وتحميميا
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الفصل الرابع
عرض النتائج وتحميميا
يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضاً لمنتائج التي توصؿ إلييا الباحث مف خالؿ إستجابة أف ارد عينة الدراسة حوؿ
استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وعالقتيا بإعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية في
محافظة الخميؿ  ،وفقاً لتساؤالت الدراسة وفرضياتيا.

 1.4عرض نتائج أسئمة الدراسة:
عرض نتائج السؤال األول :ما واقع استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في
محافظة الخميؿ؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ إستخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ،وذلؾ كما ىو واضح
في الجداوؿ (:)1-4
جدول( :) 1-4المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات العاممين في المؤسسات الصحية في محافظة
الخميل حول واقع استراتيجيات إدارة الموارد البشرية حسب األىمية.
مجاالت استراتيجيات إدارة الموارد البشرية

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

التدوير الوظيفي

3.78

0.820

مرتفع

اختيار وتعييف الموارد البشرية

3.66

0.715

مرتفع

التخطيط لمموارد البشرية

3.62

0.687

مرتفع

تمكيف الموارد البشرية

3.45

0.795

مرتفع

تدريب الموارد البشرية

3.28

0.918

متوسط

األجور والتعويضات

3.18

0.957

متوسط

الدرجة الكمية الستراتيجيات إدارة الموارد البشرية

3.48

0.667

مرتفع
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مستوى اإلجابة

تشير البيانات الواردة في الجدوؿ ( )1-4أف واقع استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات
الصحية في محافظة الخميؿ جاءت مرتفعة بشكؿ عاـ بمتوسط حسابي( )3.48وانحراؼ معياري
( ،)0.667وجاءت أعمى مجاالت استراتيجيات إدارة الموارد البشرية مجاؿ التدوير الوظيفي بمتوسط
حسابي ( )3.78وانحراؼ معياري ( ،)0.820تاله مجاؿ اختيار وتعييف الموارد البشرية بمتوسط
حسابي ( )3.66وانحراؼ معياري ( ،)0.715تاله مجاؿ تخطيط الموارد البشرية بمتوسط حسابي
( )3.62وانحراؼ معياري ( ،)0.687تاله مجاؿ تمكيف الموارد البشرية بمتوسط حسابي ()3.45
وانحراؼ معياري ( ،)0.795تاله مجاؿ تدريب الموارد البشرية بمتوسط حسابي ( )3.28وانحراؼ
معياري ( ،)0.918وأخي اًر مجاؿ األجور والتعويضات بمتوسط حسابي( )3.18وانحراؼ
معياري(.)0.957
عرض نتائج السؤال الثاني :ما واقع التخطيط لمموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة
الخميؿ؟
جدول( :)2-4المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات العاممين في المؤسسات الصحية حول واقع
التخطيط لمموارد البشرية مرتبة تنازليا حسب الوسط الحسابي.
رقم

رتبة

الفقرة

الفقرة

2

1

6

2

4

3

1

4

3

5

5

6

فقرات واقع التخطيط لمموارد البشرية
تحصر المستشفى الموارد البشرية المتاحة ليا مف حيث العدد
والنوعية لمقارنتيا مع متطمباتيا االستراتيجية
تيدؼ خطط الموارد البشرية في المستشفى الى تحقيؽ التكيؼ
مع المتغيرات في البيئة الداخمية والخارجية.
تعمؿ المستشفى عمى صياغة استراتيجيات الموارد البشرية في
ضوء نتائج تحميؿ االحتياجات والمتوفر مف تمؾ الموارد

المتوسط

اإلنحراف

مستوى

الحسابي

المعياري

اإلجابة

3.73

0.907

مرتفع

3.73

0.974

مرتفع

3.70

0.878

مرتفع

تقوـ المستشفى بتحميؿ احتياجاتيا مف الموارد البشرية مف
حيث العدد والنوعية في ضوء متطمبات الوضع الحالي

3.67

0.829

مرتفع

والتوجو المستقبمي
تستخدـ المستشفى اساليب عممية في اج ارء عمميتي تحميؿ
االحتياجات والمتوفر مف الموارد البشرية
تستخدـ المستشفى قواعد بيانات الموارد البشرية في تحديد
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3.62

0.924

مرتفع

3.58

0.919

مرتفع

رقم

رتبة

الفقرة

الفقرة

7

7

فقرات واقع التخطيط لمموارد البشرية

المتوسط

اإلنحراف

مستوى

الحسابي

المعياري

اإلجابة

احتياجيا مف الموارد البشرية.
تشرؾ المستشفى الموظفيف المعنييف بوضع خطط الموارد
البشرية.
الدرجة الكمية لواقع التخطيط لمموارد البشرية

3.28
3.62

1.11
0.678

متوسط
مرتفع

تشير البيانات الواردة في الجدوؿ ( )2-4أف الدرجة الكمية لواقع التخطيط لمموارد البشرية كانت مرتفعة
بمتوسط حسابي ( )3.62وانحراؼ معياري ( ،)0.678وجاءت أعمى فقرات التخطيط لمموارد البشرية
وبدرجة مرتفعة كانت الفقرة التي تنص عمى(تحصر المستشفى الموارد البشرية المتاحة ليا مف حيث
العدد والنوعية لمقارنتيا مع متطمباتيا االستراتيجية) بمتوسط حسابي( )3.73وانحراؼ معياري
( ،)0.907والفقرة التي تنص عمى (تيدؼ خطط الموارد البشرية في المستشفى الى تحقيؽ التكيؼ مع
المتغيرات في البيئة الداخمية والخارجية) بمتوسط حسابي ( )3.73وانحراؼ معياري ( ،)0.974تالىا
الفقرة التي تنص عمى (تعمؿ المستشفى عمى صياغة استراتيجيات الموارد البشرية في ضوء نتائج
تحميؿ االحتياجات والمتوفر مف تمؾ الموارد( بمتوسط حسابي( )3.70وانحراؼ معياري (،)0.878
تالىا الفقرة التي تنص عمى (تقوـ المستشفى بتحميؿ احتياجاتيا مف الموارد البشرية مف حيث العدد
والنوعية في ضوء متطمبات الوضع الحالي والتوجو المستقبمي) بمتوسط حسابي ( )3.67وانحراؼ
معياري ( ،)0.829تالىا الفقرة التي تنص عمى (تستخدـ المستشفى اساليب عممية في إج ارء عمميتي
تحميؿ االحتياجات والمتوفر مف الموارد البشرية( بمتوسط حسابي ( )3.62وانحراؼ معياري
( ،)0.924وأخي اًر الفقرة التي تنص عمى (تستخدـ المستشفى قواعد بيانات الموارد البشرية في تحديد
احتياجيا مف الموارد البشرية) بمتوسط حسابي ( )3.58وانحراؼ معياري ( .)0.919في حيف جاءت
أدنى الفقرات وبدرجة متوسطة الفقرة التي تنص عمى (تشرؾ المستشفى الموظفيف المعنييف بوضع
خطط الموارد البشرية) بمتوسط حسابي ( )3.28وانحراؼ معياري (.)1.11
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عرض نتائج السؤال الثالث :ما واقع اختيار وتعييف الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في
محافظة الخميؿ؟
جدول( :)3-4المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات العاممين في المؤسسات الصحية حول واقع
اختيار وتعيين الموارد البشرية مرتبة تنازليا حسب الوسط الحسابي.
رقم

فقرات واقع اختيار وتعيين الموارد البشرية

رتبة

الحسابي

اإلنح ارف
المعياري

مستوى

المتوسط

3.86

0.956

مرتفع

3.71

0.878

مرتفع

1.04

مرتفع
مرتفع

الفقرة

الفقرة

13

1

8

2

تتوافؽ سياسات االختيار والتعييف مع أىداؼ المستشفى.

14

3

يتمتع القائموف بعممية االختيار والتعييف بالكفاءة والنزاىة

3.68

9

4

إجراءات االختيار والتعييف واضحة ومحددة بدقة

3.66

1.04

12

5

يوجد التزاـ مف قبؿ األفراد بسياسات االختيار والتعييف

3.65

1.01

مرتفع

15

6

يتـ اختيار األفراد االكثر انسجاما لتمبية احتياجات

3.63

0.988

مرتفع

10

7

سياسات االختيار والتعييف المعموؿ بيا في المستشفى

3.58

1.03

مرتفع

11

8

3.49

1.07

مرتفع

3.66

0.715

مرتفع

يتـ اختيار الكادر مف خالؿ استخداـ االختبارات
والمقابالت.

المعمنة
المستشفى
مرضية.
يقوـ المستشفى بوضع برامج إعداد وتوجيو لمموظفيف
الجدد
الدرجة الكمية لواقع اختيار وتعيين الموارد البشرية

اإلجابة

تشير البيانات الواردة في الجدوؿ ( )3-4أف الدرجة الكمية لواقع اختيار وتعييف الموارد البشرية في
المؤسسات الصحية كاف مرتفعاً بمتوسط حسابي ( ،)3.66وانحراؼ معياري ( ،)0.715وجاءت أعمى
فقرات سياسات االختيار والتعييف وبدرجة مرتفعة كانت الفقرة التي تنص عمى(يتـ اختيار الكادر مف
خالؿ استخداـ االختبارات والمقابالت) بمتوسط حسابي( )3.86وانحراؼ معياري ( ،)0.956تالىا
الفقرة التي تنص عمى (تتوافؽ سياسات االختيار والتعييف مع أىداؼ المستشفى) بمتوسط حسابي
( )3.71وانحراؼ معياري ( ،)0.878تالىا الفقرة التي تنص عمى )يتمتع القائموف بعممية االختيار
والتعييف بالكفاءة والنزاىة) بمتوسط حسابي( )3.68وانحراؼ معياري ( ،)1.04تالىا الفقرة التي تنص
عمى (إجراءات االختيار والتعييف واضحة ومحددة بدقة) بمتوسط حسابي ( )3.66وانحراؼ معياري
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( ،) 1.04تالىا الفقرة التي تنص عمى (يوجد التزاـ مف قبؿ األفراد بسياسات االختيار والتعييف المعمنة
بمتوسط حسابي ( )3.65وانحراؼ معياري ( ،)1.01تالىا الفقرة التي تنص عمى (يتـ اختيار األفراد
االكثر انسجاما لتمبية احتياجات المستشفى) بمتوسط حسابي ( )3.63وانحراؼ معياري (،)0.988
تالىا الفقرة التي تنص عمى (سياسات االختيار والتعييف المعموؿ بيا في المستشفى مرضية) بمتوسط
حسابي ( )3.58وانحراؼ معياري ( ،)1.03وأخي اًر الفقرة التي تنص عمى (يقوـ المستشفى بوضع
برامج إعداد وتوجيو لمموظفيف الجدد( بمتوسط حسابي ( )3.49وانحراؼ معياري (.)1.07
عرض نتائج السؤال الرابع :ما واقع تدريب الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة
الخميؿ؟
جدول( :)4-4المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات العاممين في المؤسسات الصحية حول واقع
تدريب الموارد البشرية مرتبة تنازليا حسب الوسط الحسابي.
رقم

فقرات واقع اختيار وتعيين الموارد البشرية

رتبة

الفقرة

الفقرة

20

1

19

2

22

3

18

4

يتطمب الحصوؿ عمى الترقيات اتماـ بعض الدورات تدريبية

21

5

تتابع المستشفى مدى التقدـ الحاصؿ في تطور األداء بعد

16

6

تستعيف المستشفى بالخبرات الخارجية لتدريب الموظفيف

24

7

تستفيد المستشفى مف نتائج تقييـ األداء السنوي في تصميـ

23

8

تخصص المستشفى موازنة سنوية(خاصة) لمبرامج التدريبية.

17

9

يتوافر لدى المستشفى إدارة مخصصة لمتدريب

تراعي المستشفى مالءمة الدورات التدريبية لالحتياجات
التدريبية لدى الموظفيف
يتـ تحسيف ميارات األفراد مف خالؿ عقد دورات وورش
تدريبية وتعميمية.
يتـ تدريب الكادر لرفع مستوى اداءىـ وتنمية وصقؿ
مياراتيـ.

التدريب

البرامج التدريبية.

الدرجة الكمية لواقع تدريب الموارد البشرية

الحسابي

اإلنحراف
المعياري

مستوى

المتوسط

3.39

1.19

متوسط

3.36

1.05

متوسط

3.34

1.14

متوسط

3.33

1.11

متوسط

3.32

1.08

متوسط

3.28

1.16

متوسط

3.22

1.10

متوسط

3.18

1.16

متوسط

3.13

1.23

متوسط

3.28

0.918

متوسط

اإلجابة

تشير البيانات الواردة في الجدوؿ ( )4-4أف الدرجة الكمية لواقع تدريب الموارد البشرية في المؤسسات
الصحية كاف متوسطاً بمتوسط حسابي ( ،)3.28وانحراؼ معياري ( ،)0.918وجاءت أعمى فقرات
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تدريب الموارد البشرية وبدرجة متوسطة الفقرة التي تنص عمى(تراعي المستشفى مالءمة الدورات
التدريبية لالحتياجات التدريبية لدى الموظفيف) بمتوسط حسابي( )3.39وانحراؼ معياري (،)1.19
تالىا الفقرة التي تنص عمى (يتـ تحسيف ميارات األفراد مف خالؿ عقد دورات وورش تدريبية وتعميمية)
بمتوسط حسابي ( )3.36وانحراؼ معياري ( ،)1.05تالىا الفقرة التي تنص عمى ( يتـ تدريب الكادر
لرفع مستوى اداءىـ وتنمية وصقؿ مياراتيـ) بمتوسط حسابي( )3.34وانحراؼ معياري (،)1.14
تالىا الفقرة التي تنص عمى (يتطمب الحصوؿ عمى الترقيات اتماـ بعض الدورات تدريبية بمتوسط
حسابي ( )3.33وانحراؼ معياري ( ،)1.11تالىا الفقرة التي تنص عمى (تتابع المستشفى مدى التقدـ
الحاصؿ في تطور األداء بعد التدريب) بمتوسط حسابي ( )3.32وانحراؼ معياري ( ،)1.08تالىا
الفقرة التي تنص عمى (تستعيف المستشفى بالخبرات الخارجية لتدريب الموظفيف) بمتوسط حسابي
( )3.28وانحراؼ معياري ( ،)1.16تالىا الفقرة التي تنص عمى (تستفيد المستشفى مف نتائج تقييـ
األداء السنوي في تصميـ البرامج التدريبية) بمتوسط حسابي ( )3.22وانحراؼ معياري ( ،)1.10تالىا
الفقرة التي تنص عمى (تخصص المستشفى موازنة سنوية(خاصة) لمبرامج التدريبية) بمتوسط حسابي
( )3.18وانحراؼ معياري ( ،)1.16وأخي اًر الفقرة التي تنص عمى (يتوافر لدى المستشفى إدارة
مخصصة لمتدريب) بمتوسط حسابي ( )3.13وانحراؼ معياري (.)1.23
عرض نتائج السؤال الخامس :ما واقع األجور والتعويضات في المؤسسات الصحية في محافظة
الخميؿ؟
جدول( :)5-4المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات العاممين في المؤسسات الصحية حول واقع
األجور والتعويضات مرتبة تنازليا حسب الوسط الحسابي.
رقم

رتبة

فقرات واقع األجور والتعويضات

المتوسط

الفقرة

الفقرة

25

1

تمتمؾ المستشفى الصحية سياسات واضحة لألجور

28

2

تعتمد المستشفى أساليب التحفيز المعنوي لمف يستحقيا

26

3

30

4

والتعويضات

كخطابات الشكر والتقدير
يوجد اىتماـ مف قبؿ القائميف بالتحفيز لتحميؿ دافعية األفراد
نحو العمؿ
تستند سياسة التحفيز بالمستشفى عمى أسس موضوعية
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الحسابي

اإلنحراف
المعياري

مستوى

3.38

1.14

متوسط

3.34

1.22

متوسط

3.30

1.16

متوسط

3.13

1.18

متوسط

اإلجابة

فقرات واقع األجور والتعويضات

رقم

رتبة

الفقرة

الفقرة

32

5

29

6

31

7

يعد المرتب التي تتقاضاه مف الوظيفة يتناسب مع مياراتؾ

27

8

تعتمد المستشفى اساليب التحفيز المادي لمف يستحقيا

تعد العالوات السنوية والدورية التي اتقاضاىا مناسبة لي
كي استمر في عممي
تقوـ المستشفى بعمؿ اختبارات متنوعة مف أجؿ ترقية
العامميف

الدرجة الكمية لواقع األجور والتعويضات

المتوسط

اإلنحراف

مستوى

الحسابي

المعياري

اإلجابة

3.12

1.27

متوسط

3.07

1.18

متوسط

3.06

1.27

متوسط

3.03

1.21

متوسط

3.18

0.957

متوسط

تشير البيانات الواردة في الجدوؿ ( )5-4أف الدرجة الكمية لواقع األجور والتعويضات في المؤسسات
الصحية كاف متوسطاً بمتوسط حسابي ( ،)3.18وانحراؼ معياري ( ،)0.957وجاءت أعمى فقرات
األجور والتعويضات وبدرجة متوسطة الفقرة التي تنص عمى(تمتمؾ المستشفى الصحية سياسات
واضحة لألجور والتعويضات) بمتوسط حسابي( )3.38وانحراؼ معياري ( ،)1.14تالىا الفقرة التي
تنص عمى (تعتمد المستشفى أساليب التحفيز المعنوي لمف يستحقيا كخطابات الشكر والتقدير)
بمتوسط حسابي ( )3.34وانحراؼ معياري ( ،)1.22تالىا الفقرة التي تنص عمى (يوجد اىتماـ مف
قبؿ القائميف بالتحفيز لتحميؿ دافعية األفراد نحو العمؿ) بمتوسط حسابي( )3.30وانحراؼ معياري
( ،)1.16تالىا الفقرة التي تنص عمى(تستند سياسة التحفيز بالمستشفى عمى أسس موضوعية)
بمتوسط حسابي ( )3.13وانحراؼ معياري ( ،)1.18تالىا الفقرة التي تنص عمى (تعد العالوات
السنوية والدورية التي اتقاضاىا مناسبة لي كي استمر في عممي) بمتوسط حسابي ( )3.12وانحراؼ
معياري ( ،)1.27تالىا الفقرة التي تنص عمى (تقوـ المستشفى بعمؿ اختبارات متنوعة مف أجؿ ترقية
العامميف) بمتوسط حسابي ( )3.07وانحراؼ معياري ( ،)1.18تالىا الفقرة التي تنص عمى (يعد
المرتب التي تتقاضاه مف الوظيفة يتناسب مع مياراتؾ) بمتوسط حسابي ( )3.06وانحراؼ معياري
( ،)1.27وأخي اًر الفقرة التي تنص عمى (تعتمد المستشفى اساليب التحفيز المادي لمف يستحقيا)
بمتوسط حسابي ( )3.03وانحراؼ معياري (.)1.21

92

عرض نتائج السؤال السادس :ما واقع تمكيف الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة
الخميؿ؟
جدول( :)6-4المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات العاممين في المؤسسات الصحية حول واقع
تمكين الموارد البشرية مرتبة تنازليا حسب الوسط الحسابي.
رقم

رتبة

فقرات واقع تمكين الموارد البشرية

المتوسط

الفقرة

الفقرة

36

1

34

2

يستاء العامموف في قيادات الصؼ الثاني بأف تمارس عمييـ

38

3

توجد في المستشفى قنوات اتصاؿ حديثة تتيح تبادؿ

33

4

37

5

35

6

تحرص المستشفى عمى تدريب العامميف عمى ميارات العمؿ
الجماعي
رقابة شديدة ومباشرة مف المستويات العميا في المؤسسة
المعمومات بيف العامميف بشكؿ سريع إلنجاز العمؿ
يمارس العامموف في قيادات الصؼ الثاني الحرية في اداء
اعماليـ ومناقشة افكارىـ مع إدارة المستشفى الصحية
توفر المستشفى المعمومات (ادارية ،فنية ق اررات) الالزمة
لمعامميف في الوقت المناسب

الحسابي

اإلنحراف
المعياري

مستوى

3.54

1.12

مرتفع

3.51

1.08

مرتفع

3.46

1.10

مرتفع

3.42

0.967

مرتفع

3.41

1.03

مرتفع

اإلجابة

يمتمؾ العامموف في قيادات الصؼ الثاني القدرة عمى
تصحيح االخطاء التي تخص مياميـ دوف الرجوع إلى

3.40

1.00

مرتفع

الرئيس المباشر
الدرجة الكمية لواقع تمكين الموارد البشرية

3.45

0.795

مرتفع

تشير البيانات الواردة في الجدوؿ ( )6-4أف الدرجة الكمية لواقع تمكيف الموارد البشرية في المؤسسات
الصحية كاف مرتفعاً بمتوسط حسابي ( ،)3.45وانحراؼ معياري ( ،)0.795وجاءت أعمى فقرات
تمكيف الموارد البشرية وبدرجة مرتفعة الفقرة التي تنص عمى(تحرص المستشفى عمى تدريب العامميف
عمى ميارات العمؿ الجماعي) بمتوسط حسابي( )3.54وانحراؼ معياري ( ،)1.12تالىا الفقرة التي
تنص عمى (يستاء العامموف في قيادات الصؼ الثاني بأف تمارس عمييـ رقابة شديدة ومباشرة مف
المستويات العميا في المؤسسة) بمتوسط حسابي ( )3.51وانحراؼ معياري ( ،)1.08تالىا الفقرة التي
تنص عمى ) توجد في المستشفى قنوات اتصاؿ حديثة تتيح تبادؿ المعمومات بيف العامميف بشكؿ سريع
إلنجاز العمؿ) بمتوسط حسابي( )3.46وانحراؼ معياري ( ،)1.10تالىا الفقرة التي تنص
عمى(يمارس العامموف في قيادات الصؼ الثاني الحرية في اداء اعماليـ ومناقشة افكارىـ مع إدارة
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المستشفى الصحية) بمتوسط حسابي ( )3.42وانحراؼ معياري ( ،)0.967تالىا الفقرة التي تنص
عمى (توفر المستشفى المعمومات (ادارية ،فنية ق اررات) الالزمة لمعامميف في الوقت المناسب) بمتوسط
حسابي ( )3.41وانحراؼ معياري ( ،)1.03وأخي اًر الفقرة التي تنص عمى (يمتمؾ العامموف في قيادات
الصؼ الثاني القدرة عمى تصحيح االخطاء التي تخص مياميـ دوف الرجوع إلى الرئيس المباشر)
بمتوسط حسابي ( )3.40وانحراؼ معياري (.)1.00
عرض نتائج السؤال السابع :ما واقع التدوير الوظيفي في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ؟
جدول( :)7-4المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات العاممين في المؤسسات الصحية حول واقع
التدوير الوظيفي مرتبة تنازليا حسب الوسط الحسابي.
رقم

رتبة

المتوسط

فقرات واقع التدوير الوظيفي

الفقرة

الفقرة

40

1

تمكف عممية التدوير الوظيفي مف إعداد القيادات في

41

2

يزيد التدوير الوظيفي مف االلماـ باألنظمة والموائح المتعمقة

39

3

42

4

43

5

يؤدي التدوير الوظيفي الى التخمص مف الروتيف الممؿ في

44

6

يعمؿ التدوير الوظيفي إلى احساس الموظفيف بعدـ وجود

45

7

المستقبؿ
بالعمؿ

يؤدي التدوير الوظيفي إلى اكتساب ميارات جديدة
يساعد التدوير الوظيفي عمى مكافحة الفساد االداري في
المستشفى
المستشفى

احتكار لممناصب اإلدارية
يمعب التدوير الوظيفي دو ار في تحسيف العالقات بيف الرئيس
ومرؤوسيو
الدرجة الكمية لواقع التدوير الوظيفي

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

3.92

0.902

3.87

0.952

3.86

0.982

3.75

0.992

3.74

1.03

3.68

1.06

3.65

1.09

3.78

0.820

مستوى
اإلجابة
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

تشير البيانات الواردة في الجدوؿ ( )7-4أف الدرجة الكمية لواقع التدوير الوظيفي في المؤسسات
الصحية كاف مرتفعاً بمتوسط حسابي ( ،)3.78وانحراؼ معياري ( ،)0.820وجاءت أعمى فقرات
التدوير الوظيفي وبدرجة مرتفعة الفقرة التي تنص عمى(تمكف عممية التدوير الوظيفي مف إعداد
القيادات في المستقبؿ) بمتوسط حسابي( )3.92وانحراؼ معياري ( ،)0.902تالىا الفقرة التي تنص
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عمى (يزيد التدوير الوظيفي مف االلماـ باألنظمة والموائح المتعمقة بالعمؿ) بمتوسط حسابي ()3.87
وانحراؼ معياري ( ،)0.952تالىا الفقرة التي تنص عمى ) يؤدي التدوير الوظيفي إلى اكتساب
ميارات جديدة) بمتوسط حسابي( )3.86وانحراؼ معياري ( ،)0.982تالىا الفقرة التي تنص
عمى(يساعد التدوير الوظيفي عمى مكافحة الفساد االداري في المستشفى) بمتوسط حسابي ()3.75
وانحراؼ معياري ( ،)0.992تالىا الفقرة التي تنص عمى (يؤدي التدوير الوظيفي الى التخمص مف
الروتيف الممؿ في المستشفى) بمتوسط حسابي ( )3.74وانحراؼ معياري ( ،)1.03تالىا الفقرة التي
تنص عمى (يعمؿ التدوير الوظيفي إلى احساس الموظفيف بعدـ وجود احتكار لممناصب اإلدارية)
بمتوسط حسابي ( )3.68وانحراؼ معياري ( ،)1.06وأخي اًر الفقرة التي تنص عمى (يمعب التدوير
الوظيفي دو ار في تحسيف العالقات بيف الرئيس ومرؤوسيو) بمتوسط حسابي ( )3.65وانحراؼ معياري
(.)1.09
عرض نتائج السؤال الثامن :ما واقع إعداد قيادات الصؼ الثاني (القيادات البديمة) في المؤسسات
الصحية في محافظة الخميؿ؟
جدول( :)8-4المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات العاممين في المؤسسات الصحية حول واقع
إعداد قيادات الصف الثاني مرتبة تنازليا حسب الوسط الحسابي.

فقرات إعداد قيادات الصف الثاني

رقم

رتبة

الفقرة

الفقرة

47

1

46

2

تطور المستشفى استراتيجية واضحة إلعداد قيادات الصؼ

61

3

تحد االنظمة واالجراءات االدارية والمالية لبرامج التطوير

48

4

58

5

تضع المستشفى معايير رقابية عمى شروط الوظائؼ التي
يتـ االعالف عنيا
الثاني في مراكزىا

والترقية مف اعداد قيادات الصؼ الثاني

المتوسط

اإلنحراف

مستوى

الحسابي

المعياري

اإلجابة

3.55

1.17

مرتفع

3.52

1.29

مرتفع

3.39

1.18

متوسط

يوجد في المستشفى نظاـ تعاقب بحيث يسمح بتعويض
النقص في قيادات الصؼ االوؿ وسد الفراغ االداري مف
خالؿ اتاحة الفرص لألفراد مف قيادات الصؼ الثاني ذوي
الخبرات والميارات القيادية تولي مياـ قيادة الصؼ االوؿ

3.38

1.27

متوسط

(اإلدارة العميا).
يعتبر الخوؼ مف المنافسة القيادية أحد أبرز العقبات التي
تقؼ عائؽ اماـ بناء قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات.
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3.36

1.14

متوسط

فقرات إعداد قيادات الصف الثاني

رقم

رتبة

الفقرة

الفقرة

59

6

60

7

49

8

51

9

57

10

تعرقؿ االنتماءات السياسية لدى اإلدارة في الحد مف تأثير

50

11

مارست يوما ما موقعا وظيفيا ضمف قيادات الصؼ الثاني

52

12

56

13

55

14

54

15

53

16

تتدخؿ اإلدارة العميا في تفاصيؿ عمؿ اإلدارة واالقساـ
التابعة ليا

المتوسط

اإلنحراف

مستوى

الحسابي

المعياري

اإلجابة

3.33

1.25

متوسط

يساىـ الخوؼ مف تحمؿ المسؤولية والخطأ مف قبؿ قيادات
الصؼ الثاني في الحد مف طموحاتيـ لتولي القيادة في
المستقبؿ

تضع المستشفى معايير لتقييـ نجاح تدريب القيادات في
المستقبؿ
تسعى المستشفى لتحقيؽ التميز في األداء مف خالؿ
المراجعة المستمرة ألداء الموظفيف ألساليب العمؿ وتحديثيا
قيادات الصؼ الثاني في المستشفى
في المستشفى.
تحرص

المستشفى

عمى مواكبة تقنيات

المعمومات

واالتصاالت المستخدمة باستمرار وتدرب كوادرىا عمييا

3.31

1.22

متوسط

3.26

1.25

متوسط

3.26

1.17

متوسط

3.26

1.57

متوسط

3.25

1.26

متوسط

3.25

1.14

متوسط

تسيـ عممية التفرد في اتخاذ الق اررات لدى اإلدارة العميا في
تعطيؿ ممارسة قيادات الصؼ الثاني لتسمـ دورىا في
المستقبؿ كقيادة في اإلدارة العميا

تقوـ المستشفى بتحديث بيانات لألفراد المتوقع شغميـ
لوظائؼ قيادية مستقبال واالىتماـ بيـ
تعتمد المستشفى عمى معدالت األداء عند تقييـ واختيار
الصؼ الثاني مف القيادات
تساىـ المستشفى في التخطيط والتنفيذ الفعاؿ لخطط وبرامج

التأىيؿ لمقيادات في كافة االنشطة بفاعمية وكفاءة
الدرجة الكمية إلعداد قيادات الصف الثاني

3.17

1.22

متوسط

3.08

1.27

متوسط

3.03

1.24

متوسط

3.02

1.26

متوسط

3.28

0.790

متوسط

تشير البيانات الواردة في الجدوؿ ( )8-4أف الدرجة الكمية لواقع إعداد قيادات الصؼ الثاني في
المؤسسات الصحية كاف متوسطاً بمتوسط حسابي ( ،)3.28وانحراؼ معياري ( ،)0.790وجاءت
أعمى فقرات إعداد قيادات الصؼ الثاني وبدرجة مرتفعة الفقرة التي تنص عمى(تضع المستشفى معايير

رقابية عمى شروط الوظائؼ التي يتـ االعالف عنيا) بمتوسط حسابي( )3.55وانحراؼ معياري

( ،)1.17تالىا الفقرة التي تنص عمى (تطور المستشفى استراتيجية واضحة إلعداد قيادات الصؼ
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الثاني في مراكزىا) بمتوسط حسابي ( )3.52وانحراؼ معياري ( ،)1.29في حيف جاءت أدنى فقرات
إعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية وبدرجة متوسطة الفقرة التي تنص عمى (تساىـ

المستشفى في التخطيط والتنفيذ الفعاؿ لخطط وبرامج التأىيؿ لمقيادات في كافة االنشطة بفاعمية

وكفاءة) بمتوسط حسابي ( )3.02وانحراؼ معياري ( ،)1.26تالىا الفقرة التي تنص عمى (تعتمد

المستشفى عمى معدالت األداء عند تقييـ واختيار الصؼ الثاني مف القيادات) بمتوسط حسابي

( )3.03وانحراؼ معياري (.)1.24

 2.4فرضيات الدراسة:
عرض نتائج الفرضية الرئيسية األولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α≥ 0.05بيف استراتيجيات إدارة الموارد البشرية بمجاالتيا(التخطيط لمموارد البشرية ،سياسات
االختيار التعييف ،تدريب الموارد البشرية ،األجور والتعويضات ،تمكيف الموارد البشرية ،التدوير

الوظيفي) واعداد قيادات الصؼ الثاني لدى المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ.

تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لمعرفة مدى وجود عالقة بيف استراتيجيات إدارة الموارد البشرية

بكافة أبعادىا واعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ ،ويوضح ذلؾ

الجدوؿ (:)9-4

جدول( :)9-4معامل االرتباط لبيان العالقة بين استراتيجيات إدارة الموارد البشرية بمجاالتيا(التخطيط لمموارد

البشرية ،سياسات االختيار التعيين ،تدريب الموارد البشرية ،األجور والتعويضات ،تمكين الموارد البشرية ،التدوير
الوظيفي) واعداد قيادات الصف الثاني لدى المؤسسات الصحية في محافظة الخميلN=224.
معامل االرتباط

الداللة اإلحصائية

المتغير المستقل
التخطيط لمموارد البشرية

**0.479

00.00

اختيار وتعييف الموارد البشرية

**0.505

00.00

تدريب الموارد البشرية

**0.628

00.00

**0.628

00.00

**0.669

00.00

التدوير الوظيفي

**0.504

00.00

استراتيجيات إدارة الموارد البشرية بشكؿ عاـ

**0.709

00.00

األجور والتعويضات
تمكيف الموارد البشرية

المتغير التابع

إعداد قيادات
الصف الثاني

** دالة عند ) (α ≤0.05
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بالنظر إلى جدوؿ ( )9-4يتبيف وجود ارتباط طردي قوي وداؿ إحصائياً عند مستوى الداللة
( )α≥ 0.05بيف استراتيجيات إدارة الموارد البشرية بكافة مجاالتيا واعداد قيادات الصؼ الثاني في
المؤسسات الصحية ،حيث كانت الداللة اإلحصائية < ،0.05وجاءت مجاالت االرتباط بيف
استراتيجيات إدارة الموارد البشرية واعداد قيادات الصؼ الثاني تنازلياً :مجاؿ تمكيف الموارد البشرية
بمعامؿ ارتباط ( ،)0.669تالىا مجالي تدريب الموارد البشرية واألجور والتعويضات بمعامؿ ارتباط
( ،)0.628تالىا مجاؿ اختيار وتعييف الموارد البشرية بمعامؿ ارتباط ( ،)0.505تالىا مجاؿ التدوير
الوظيفي بمعامؿ ارتباط ( ،)0.504وأخي اًر مجاؿ التخطيط لمموارد البشرية بمعامؿ ارتباط (.)0.479
لذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديمة والتي تنص عمى:
" توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) α ≤0.05بيف استراتيجيات إدارة الموارد
البشرية بمجاالتيا(التخطيط لمموارد البشرية ،سياسات االختيار التعييف ،تدريب الموارد البشرية ،األجور
والتعويضات ،تمكيف الموارد البشرية ،التدوير الوظيفي) واعداد قيادات الصؼ الثاني لدى المؤسسات
الصحية في محافظة الخميؿ"
عرض نتائج الفرضية الرئيسية الثانية :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α≥ 0.05في استراتيجيات إدارة الموارد البشرية لدى المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تعزى
لمتغيرات( :الجنس ،الحالة االجتماعية ،سنوات الخدمة ،الوظيفة ،المؤىؿ العممي ،المستشفى).
ولإلجابة عمى ىذه الفرضية فقد تـ إستخداـ إختبار  Tلداللة الفروؽ بيف المتوسطات ،وكذلؾ اختبار
تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ بيف المتوسطات.
حسب متغير الجنس:جدول ( :)10-4نتائج اختبار "ت" لمفروق حول استراتيجيات إدارة الموارد البشرية تبعاً لمتغير الجنس.
المتوسط

االنحراف

درجات

الجنس

العدد

الحسابي

المعياري

الحرية

0.675

ذكر

129

3.51

0.657

أنثى

95

3.44

222

*دالة عند مستوى الداللة ) (α ≤0.05
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قيمة ت

الداللة
اإلحصائية

0.826

0.410

يتضح مف الجدوؿ ( )10-4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α≥ 0.05حوؿ
استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً لمتغير الجنس،
حيث كانت الداللة اإلحصائية >  ، 0.05وىي غير دالة إحصائياً.
حسب متغير الحالة االجتماعية:تـ إستخداـ إختبار تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ بيف المتوسطات ،ويوضح ذلؾ الجدوؿ (-4
:)11
جدول( :)11-4نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لداللة حول استراتيجيات إدارة الموارد البشرية تبعاً لمتغير
الحالة االجتماعية.
االجتماعية

استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصحية

أعزب/عزباء 65

االنحراف

مصدر

مجموع

درجات

الحسابي المعياري

التباين

المربعات

الحرية المربعات

3.37

0.619

متزوج/ة

3.53 155

0.688

مطمؽ/ة

4

3.47

0.495

أرمؿ/ة

-

-

-

المجموع

3.48 224

بين المجموعات

المجال

الحالة

العدد

الوسط

داخل
المجموعات
المجموع

يتضح مف الجدوؿ ()11-4

1.127

2

متوسط

0.564

قيمة
ف

1.268

الداللة
اإلحصائية

0.283

221 98.246

223 99.373
0.445

0.667

أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى المستوى

( )α≤ 0.05حوؿ استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً
لمتغير الحالة االجتماعية ،حيث كانت الداللة اإلحصائية >  ، 0.05وىي غير دالة إحصائياً.
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حسب متغير سنوات الخدمة:تـ إستخداـ إختبار تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ بيف المتوسطات ،ويوضح ذلؾ الجدوؿ (-4
:)12
جدول( :)12-4نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لداللة حول استراتيجيات إدارة الموارد البشرية تبعاً لمتغير
سنوات الخدمة.
المجال

سنوات

العدد

الخبرة

الوسط

متوسط

االنحراف

مصدر

مجموع

درجات

الحسابي المعياري

التباين

المربعات

الحرية المربعات

قيمة
ف

الداللة
اإلحصائية

دوف
0.658

مف
-10
20

40

3.54

0.639

0.346

سنة
أكثر
مف 20

0.708
26

3.53

0.775

المجموع 224

3.48

0.667

سنة

داخؿ المجموعات

استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصحية

سنوات

بين المجموعات

10

158

3.46

0.331

2

0.155

المجموع

99.063

221

99.373

223
0.448

يتضح مف الجدوؿ ( )12-4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ()α≤ 0.05
حوؿ استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً لمتغير سنوات
الخدمة ،حيث كانت الداللة اإلحصائية >  ، 0.05وىي غير دالة إحصائياً
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حسب متغير الوظيفة:تـ إستخداـ إختبار تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ بيف المتوسطات ،ويوضح ذلؾ الجدوؿ (-4
:)13
جدول( :)13-4نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لداللة حول استراتيجيات إدارة الموارد البشرية تبعاً لمتغير

استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصحية

الوظيفة.
الوسط

االنحراف مصدر

الوظيفة

العدد

مجموع

درجات متوسط

الحسابي المعياري

التباين

المربعات

الحرية المربعات ف

0.742

بيف

0.008

اداري

36

3.49

مالي

11

3.46

0.865

3.48 165

0.650

3.48

0.535

المجموع 3.48 224

0.667

3

قيمة

الداللة
اإلحصائية

0.003

المجموعات

طبي

فني

12

داخؿ
المجموعات

0.999 0.006

220 99.365
0.452

المجموع
223 99.373

يتضح مف الجدوؿ ( )13-4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α≥ 0.05حوؿ
استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً لمتغير الوظيفة،
حيث كانت الداللة اإلحصائية >  ، 0.05وىي غير دالة إحصائياً.
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حسب متغير المؤىل العممي:تـ إستخداـ إختبار تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ بيف المتوسطات ،ويوضح ذلؾ الجدوؿ (-4
:)14
جدول( :)14-4نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لداللة حول استراتيجيات إدارة الموارد البشرية تبعاً لمتغير
المؤىل العممي.

استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصحية

المؤىل

العدد

العممي
دبموـ

الوسط

االنحراف مصدر

الحسابي المعياري
49

3.49

0.660

151

3.52

0.640

24

3.21

0.807

12

3.48

0.535

3.48 224

0.667

التباين

مجموع

درجات متوسط

المربعات

الحرية المربعات ف

دراسات عميا

فني

المجموع

اإلحصائية

بيف
المجموعات 1.981

بكالوريوس

قيمة

الداللة

داخؿ
المجموعات
المجموع

2

221 97.392

0.991

0.441

0.108 2.248

223 99.373

يتضح مف الجدوؿ ( )14-4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α≥ 0.05حوؿ
استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً لمتغير المؤىؿ
العممي ،حيث كانت الداللة اإلحصائية >  ، 0.05وىي غير دالة إحصائياً.
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حسب متغير المستشفى:تـ إستخداـ إختبار تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ بيف المتوسطات ،ويوضح ذلؾ الجدوؿ (-4
:)15
جدول( :)15-4نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لداللة حول استراتيجيات إدارة الموارد البشرية تبعاً لمتغير

األىمي

107

األحمر

3.50

0.667
0.658

64

3.44

0.684

224

3.48

0.667

53

3.49

الميزاف

المجموع

2

0.142

0.071

0.158
99.132

221

المجموع

اليالؿ

الحسابي

المعياري

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

ف

اإلحصائية

داخؿ المجموعات

المستشفى

العدد

الوسط

االنحراف

مصدر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

الداللة

بيف المجموعات

استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصحية

المستشفى.

99.373

223

0.854

0.449

يتضح مف الجدوؿ ( )15-4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α≤ 0.05حوؿ
استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً لمتغير المستشفى،
حيث كانت الداللة اإلحصائية >  ، 0.05وىي غير دالة إحصائياً.
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عرض نتائج الفرضية الرئيسية الثالثة :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α≥ 0.05في إعداد قيادات الصؼ الثاني لدى المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تعزى
لمتغيرات(:الجنس ،الحالة االجتماعية ،سنوات الخدمة ،الوظيفة ،المؤىؿ العممي ،المستشفى).
ولإلجابة عمى ىذه الفرضية فقد تـ إستخداـ إختبار  Tلداللة الفروؽ بيف المتوسطات ،وكذلؾ اختبار
تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ بيف المتوسطات.
حسب متغير الجنس:جدول ( :)16-4نتائج اختبار "ت" لمفروق حول أعداد قيادات الصف الثاني تبعاً لمتغير الجنس.
المتوسط

االنحراف

درجات

الجنس

العدد

الحسابي

المعياري

الحرية

0.841

ذكر

129

3.29

0.719

أنثى

95

3.26

222

قيمة ت

الداللة
اإلحصائية

0.293

0.769

*دالة عند مستوى الداللة ()α≥ 0.05

يتضح مف الجدوؿ ( )16-4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى( )α≥ 0.05حوؿ
إعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً لمتغير الجنس ،حيث
كانت الداللة اإلحصائية >  ، 0.05وىي غير دالة إحصائياً.
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حسب متغير الحالة االجتماعية:تـ إست خداـ إختبار تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ بيف المتوسطات ،ويوضح ذلؾ الجدوؿ (-4
:)26
جدول( :)17-4نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لداللة حول إعداد قيادات الصف الثاني تبعاً لمتغير الحالة
االجتماعية.
الحالة

إعداد قيادات الصف الثاني في المؤسسات الصحية

االجتماعية

العدد

أعزب/عزباء

الوسط

االنحراف

الحسابي المعياري

65

3.11

0.756

متزوج/ة

155

3.34

0.805

مطمؽ/ة

4

3.56

0.267

أرمؿ/ة

-

-

-

224

0.790 3.28

224

مصدر التباين

متوسط

مجموع

درجات

المربعات

الحرية المربعات

قيمة

الداللة

ف

اإلحصائية

بيف
المجموعات

داخؿ
المجموعات
المجموع

2.757

2

136.638

221

139.395

223

2.230 1.379

0.110

0.618

يتضح مف الجدوؿ ( )17-4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى( )α≥ 0.05حوؿ
إعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً
االجتماعية ،حيث كانت الداللة اإلحصائية >  ، 0.05وىي غير دالة إحصائياً.
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لمتغير الحالة

حسب متغير سنوات الخدمة:تـ إستخداـ إختبار تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ بيف المتوسطات ،ويوضح ذلؾ الجدوؿ (-4
:)18
تـ إستخداـ إختبار تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ بيف المتوسطات ،ويوضح ذلؾ الجدوؿ (-4
:)18
جدول( :)18-4نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لداللة حول إعداد قيادات الصف الثاني تبعاً لمتغير سنوات
الخدمة.
سنوات

العدد

الخبرة

الوسط

االنحراف

مصدر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

الداللة

الحسابي

المعياري

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

ف

اإلحصائية

دوف

مف
-10

40

 20سنة

3.32

0.711

أكثر مف

0.262

2

0.131
0.208

 20سنة

26

3.33

0.938

داخؿ المجموعات

إعداد قيادات الصف الثاني في المؤسسات الصحية

سنوات

بين المجموعات

10

158

3.25

0.787

المجموع

224

3.28

0.790

المجموع

139.133

221

139.395

223

0.813

0.630

يتضح مف الجدوؿ ( )18-4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α≥ 0.05حوؿ
إعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً لمتغير سنوات الخدمة،
حيث كانت الداللة اإلحصائية >  ، 0.05وىي غير دالة إحصائياً.
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حسب متغير الوظيفة:تـ إستخداـ إختبار تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ بيف المتوسطات ،ويوضح ذلؾ الجدوؿ (-4
:)19

إعداد قيادات الصف الثاني في المؤسسات الصحية

جدول( :)19-4نتائج اختبار تحميل التباين األحادي حول إعداد قيادات الصف الثاني تبعاً لمتغير الوظيفة.
الوظيفة

العدد

الوسط

االنحراف مصدر

الحسابي المعياري

التباين

اداري

36

3.38

0.791

بيف

مالي

11

3.64

1.06

مجموع

درجات متوسط

المربعات

الحرية المربعات ف

المجموعات 2.193

طبي

3.23 165

0.778

3.48

0.535

المجموع 3.48 224

0.667

فني

12

داخؿ

99.365

3

220

قيمة

الداللة
اإلحصائية

0.731

0.452

0.321 1.172

المجموعات
المجموع

220 137.201

يتضح مف الجدوؿ ( )19-4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى( )α≥ 0.05حوؿ
إعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً لمتغير الوظيفة ،حيث
كانت الداللة اإلحصائية >  ، 0.05وىي غير دالة إحصائياً.
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حسب متغير المؤىل العممي:تـ إستخداـ إختبار تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ بيف المتوسطات ،ويوضح ذلؾ الجدوؿ (-4
:)20
جدول( :)20-4نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لداللة حول إعداد قيادات الصف الثاني تبعاً لمتغير المؤىل
العممي.

إعداد قيادات الصف الثاني في المؤسسات الصحية

المؤىل

العدد

العممي
دبموـ

الوسط

االنحراف مصدر

الحسابي المعياري

التباين

49

3.17

0.884

بيف

151

3.35

0.712

24

3.02

0.993

12

3.48

0.535

3.28 224

0.790

المجموعات
بكالوريوس
دراسات عميا

فني
المجموع

داخؿ

مجموع

درجات متوسط

المربعات

الحرية المربعات ف

2.920

97.392

2

221

اإلحصائية

2.920

0.441

المجموعات
المجموع

قيمة

الداللة

0.096 2.364
99.373

223
0.618

يتضح مف الجدوؿ ( )20-4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى( )α≥ 0.05حوؿ
إعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً لمتغير المؤىؿ العممي،
حيث كانت الداللة اإلحصائية >  ، 0.05وىي غير دالة إحصائياً.
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حسب متغير المستشفى:تـ إستخداـ إختبار تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ بيف المتوسطات ،ويوضح ذلؾ الجدوؿ (-4
:)21
جدول( :)21-4نتائج اختبار تحميل التباين األحادي حول إعداد قيادات الصف الثاني تبعاً لمتغير المستشفى.

اليالؿ
األحمر

53

3.29
3.38

0.754
0.844

1.561

2

0.781

1.252

المجموع

64

3.16

0.798

224

3.28

0.790

137.834

المجموع

الميزاف
داخؿ المجموعات

إعداد قيادات الصف الثاني في المؤسسات الصحية المؤسسات الصحية

األىمي

107

الحسابي

المعياري

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

ف

اإلحصائية

بيف المجموعات

المستشفى

العدد

الوسط

االنحراف

مصدر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

الداللة

99.373

0.288

221
0.624

223

يتضح مف الجدوؿ ( )21-4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α≥ 0.05حوؿ
إعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً لمتغير المستشفى ،حيث
كانت الداللة اإلحصائية >  ، 0.05وىي غير دالة إحصائياً
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج ،االستنتاجات والتوصيات
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج ،واالستنتاجات والتوصيات
يتناوؿ ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة مرتبة حسب أسئمتيا ،التي تيدؼ إلى
معرفة استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وعالقتيا بإعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية
في محافظة الخميؿ ،كما تضمف ىذا الفصؿ اإلستنتاجات والتوصيات.

 1.5مناقشة أسئمة الدراسة:
مناقشة نتائج السؤال األول :ما واقع استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في
محافظة الخميؿ؟
أشارت النتائج الواردة في الجدوؿ ( )1-4أف واقع استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات
الصحية في محافظة الخميؿ جاءت مرتفعة بشكؿ عاـ ،وجاءت استراتيجيات إدارة الموارد البشرية
حسب األىمية( :التدوير الوظيفي ،اختيار وتعييف الموارد البشرية ،تخطيط الموارد البشرية ،تمكيف
الموارد البشرية ،تدريب الموارد البشرية ،األجور والتعويضات ويعزو الباحث ذلؾ إلى المنافسة الشديدة
بيف المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ ،والرغبة الشديدة في الحصوؿ عمى مركز تنافسي بيف
المؤسسات الصحية ،وخصوصا إف الخدمات الصحية تعتمد بدرجة كبيرة عمى الكوادر البشرية التي
تقوـ بتقديـ الخدمة الصحية لممواطنيف بأقؿ جيد ووقت ممكف ،مما تتطمب توفر كوادر بشرية مؤىمة
ومدربة لمقياـ بالعمؿ المطموب عمى أكمؿ وجو مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة الصحية وتقديـ
الخدمة الصحية لممرضى في الوقت المناسب .
واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة الزعبي والحنيطي ( ،)2019حيث أشارت إلى أف إستراتيجيات إدارة
الموارد البشرية (استراتيجية التوظيؼ ،استراتيجية تقييـ األداء ،استراتيجية التعويضات) جاءت مرتفعة
كما اتفقت مع نتائج دراسة مرعب ( ،)2018حيث أشارت إلى أف ممارسات إدارة الموارد البشرية
تؤدي دور إيجابي في تحقيؽ القدرات اإلبداعية لدى شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بدرجة
مرتفعة.
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مناقشة نتائج السؤال الثاني :ما واقع التخطيط لمموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة
الخميؿ؟
أشارت النتائج الواردة في الجدوؿ ( )2-4أف الدرجة الكمية لواقع التخطيط لمموارد البشرية كانت
مرتفعة ،وجاءت أعمى فقرات التخطيط لمموارد البشرية وبدرجة مرتفعة حسب األىمية:
 يحصر المستشفى الموارد البشرية المتاحة ليا مف حيث العدد والنوعية لمقارنتيا مع متطمباتيااالستراتيجية.
 تيدؼ خطط الموارد البشرية في المستشفى الى تحقيؽ التكيؼ مع المتغيرات في البيئة الداخميةوالخارجية.
 يعمؿ المستشفى عمى صياغة استراتيجيات الموارد البشرية في ضوء نتائج تحميؿ االحتياجاتوالمتوفر مف تمؾ الموارد.
 يقوـ المستشفى بتحميؿ احتياجاتيا مف الموارد البشرية مف حيث العدد والنوعية في ضوء متطمباتالوضع الحالي والتوجو المستقبمي.
 يستخدـ المستشفى اساليب عممية في اجراء عمميتي تحميؿ االحتياجات والمتوفر مف المواردالبشرية.
 يستخدـ المستشفى قواعد بيانات الموارد البشرية في تحديد احتياجاتو مف الموارد البشرية. في حيف جاءت أدنى الفقرات وبدرجة متوسطة الفقرة التي تنص عمى (تشرؾ المستشفى الموظفيفالمعنييف بوضع خطط الموارد البشرية).
ويعزو الباحث إلى أف المؤسسات الصحية ضمف( الرسالة والرؤية) التي تسعى إلى تحقيقيا ىي تقديـ
الخدمات

الصحية لممرضى ،وذلؾ مف خالؿ إيجاد كادر بشري ميّيأ مف أجؿ تحقيؽ حاجات

المؤسسة الصحية الحالية والمستقبمية وتحديد مايمزـ منيا حيث تقوـ دائرة الموارد البشرية بحصر
الكوادر البشرية في المؤسسة الصحية وتصنيفيا حسب التخصص ليؤدي كؿ شخص عممو حسب ما
تطر عمى المؤسسة الصحية تتطمب توفر عنصر
ىو مطموب منو واف طبيعة التغيرات والبيئة التي أ
التخطيط لمموارد البشرية لالعتماد عمييا في تقديـ الخدمة الصحية حيث تمثؿ العمود الفقري لممؤسسة
الصحية.
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اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة مرعب ( ،)2018حيث أظيرت إف ممارسات إدارة الموارد البشرية
تؤدي إلى دور إيجابي في تحقيؽ القدرات اإلبداعية لدى شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
بدرجة مرتفعة في بعد التخطيط .وتتفؽ مع نتائج دراسة ،(Haguhigatian& Ezati, 2015).
حيث بينت أف أسموب اإلدارة المتضمف التخطيط مف أىـ عوامؿ زيادة اإلنتاجية ،ومف أىـ أساليب
الحفاظ عمى الموارد البشرية وادارتيا.
مناقشة نتائج السؤال الثالث :ما واقع اختيار وتعييف الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في
محافظة الخميؿ؟
أشارت النتائج الواردة في الجدوؿ ( )3-4أف الدرجة الكمية لواقع اختيار وتعييف الموارد البشرية في
المؤسسات الصحية كاف مرتفعاً ،وجاءت فقرات سياسات االختيار والتعييف وبدرجة مرتفعة وحسب
األىمية:
 يتـ اختيار الكادر مف خالؿ استخداـ االختبارات والمقابالت. تتوافؽ سياسات االختيار والتعييف مع أىداؼ المستشفى. يتمتع القائموف بعممية االختيار والتعييف بالكفاءة والنزاىة. إجراءات االختيار والتعييف واضحة ومحددة بدقة. يوجد التزاـ مف قبؿ األفراد بسياسات االختيار والتعييف المعمنة. يتـ اختيار األفراد األكثر انسجاما لتمبية احتياجات المستشفى. سياسات االختيار والتعييف المعموؿ بيا في المستشفى مرضية. يقوـ المستشفى بوضع برامج إعداد وتوجيو لمموظفيف الجدد.ويعزو الباحث إلى أف المؤسسات الصحية تعتمد عمى المقابالت واالختبارات معيا ار لمحكـ عمى شاغر
الوظيفة باإلضافة إلى الكفاءة والخبرة التي يتمتع بيا والمؤىؿ العممي الختياره كشاغر وظيفي وممارس
لمميمة في المؤسسة الصحية ويتـ ذلؾ مف خالؿ اإلعالف عف الوظائؼ الشاغرة مف خالؿ صفحات
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التابعة لممؤسسات الصحية بما يحقؽ أىداؼ المؤسسة الصحية حيث يجري عممية التعييف بعد استيفاء
متطمبات االختبار واالعتماد وبما يمبي احتياجات المؤسسة الصحية .
اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة مرعب ( ،)2018حيث أظيرت أف ممارسات إدارة الموارد البشرية
تؤدي إلى دور إيجابي في تحقيؽ القدرات اإلبداعية لدى شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
بدرجة مرتفعة في بعد االختيار والتعييف ،ودراسة الزعتري ( ،)2014حيث أشارت إلى أف المقابالت
أساسية في عممية االختيار والتعييف إال أف ىذه المقابالت غير مييكمة .كما تتفؽ مع دراسة
( ،)Nas, et al.2016حيث أظيرت أف ممارسات إدارة الموارد البشرية في االختيار والتعيف ترتبط
ارتباطاً إيجابياً بأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
مناقشة نتائج السؤال الرابع :ما واقع تدريب الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة
الخميؿ؟

أشارت البيانات الواردة في الجدوؿ ( )4-4أف الدرجة الكمية لواقع تدريب الموارد البشرية في
المؤسسات الصحية كاف متوسطاً ،وجاءت أعمى فقرات تدريب الموارد البشرية وبدرجة متوسطة وعمى
الترتيب حسب األىمية:
 تراعي المستشفى مالءمة الدورات التدريبية لالحتياجات التدريبية لدى الموظفيف. يتـ تحسيف ميارات األفراد مف خالؿ عقد دورات وورش تدريبية وتعميمية. يتـ تدريب الكادر لرفع مستوى اداءىـ وتنمية وصقؿ مياراتيـ. يتطمب الحصوؿ عمى الترقيات اتماـ بعض الدورات تدريبية. تتابع المستشفى مدى التقدـ الحاصؿ في تطور األداء بعد التدريب. تستعيف المستشفى بالخبرات الخارجية لتدريب الموظفيف. تستفيد المستشفى مف نتائج تقييـ األداء السنوي في تصميـ البرامج التدريبية. تخصص المستشفى موازنة سنوية(خاصة) لمبرامج التدريبية.-

يتوافر لدى المستشفى إدارة مخصصة

لمتدريب.

114

ويعزو الباحث الى اف المؤسسات الصحية عمى المستوى االداري والطبي ترغب في تدريب الكادر
البشري ولكف ينقصيا المساحة وباقي األمور الفنية باإلضافة إلى نقص الدعـ المالي مف المؤسسات
المانحة والدوؿ سواء لمقطاع الخاص أو الحكومي والسبب في أري الباحث ىو جائحة كورونا وما
سببتو مف ضائقو اقتصادية عمى كافة القطاعات ،والسبب األخر ىو أف المؤسسات الصحية تنفؽ
مايقارب  %80لمرواتب الموظفيف مف الدخؿ الكمي والنفقات التشغيمية االخرى ،وغياب وجود مدربيف
مؤىميف بعدد ٍ
كاؼ بحيث معظميـ في الدوؿ المجاورة وغياب موازنة حقيقية مخصصة لمتدريب بسبب
ارتفاع الموازنة الجارية المتمثمة في رواتب الموظفيف وىذا يشكؿ عجز سنوي ما بنسبة  %20مف
الموازنة العامة لممؤسسة الصحية .
اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة الزعبي والحنيطي ( ،)2019حيث أشارت إلى عدـ وجو أثر ذو داللة
إحصائية الستراتيجية التدريب في السموؾ التنظيمي ،ودراسة راشد ( ،)2019حيث أشارت إلى أف
استراتيجية التدريب وتطوير القدرات جاءت في المرتبة الثانية ،كما اتفقت مع &(Haguhigatian
) ،Ezati, 2015حيث بينت أف أسموب اإلدارة المتضمف التدريب مف أىـ عوامؿ زيادة اإلنتاجية،
ومف أىـ أساليب الحفاظ عمى الموارد البشرية وادارتيا ،واختمفت مع نتائج دراسة مرعب (،)2018
حيث أظيرت أف ممارسات إدارة الموارد البشرية تؤدي دور إيجابي في تحقيؽ القدرات اإلبداعية لدى
شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بدرجة مرتفعة ،ودراسة الشروقي ( ،)2018يحث أظيرت
أف ممارسة التدريب جاء عمى مستوى مرتفع مف الممارسات األكثر أىمية بالمقارنة مع العوامؿ
األخرى.
مناقشة نتائج السؤال الخامس :ما واقع األجور والتعويضات في المؤسسات الصحية في محافظة
الخميؿ؟

أشارت النتائج الواردة في الجدوؿ ( )5-4أف الدرجة الكمية لواقع األجور والتعويضات في المؤسسات
الصحية كاف متوسطاً ،وجاءت أعمى فقرات األجور والتعويضات وبدرجة متوسطة ،وحسب الترتيب:
 تمتمؾ المستشفى الصحية سياسات واضحة لألجور والتعويضات. تعتمد المستشفى أساليب التحفيز المعنوي لمف يستحقيا كخطابات الشكر والتقدير. يوجد اىتماـ مف قبؿ القائميف بالتحفيز لتحميؿ دافعية األفراد نحو العمؿ. يستند سياسة التحفيز بالمستشفى عمى أسس موضوعية.115

 تعد العالوات السنوية والدورية التي اتقاضاىا مناسبة لي كي استمر في عممي. يقوـ المستشفى بعمؿ اختبارات متنوعة مف أجؿ ترقية العامميف. يعد المرتب التي تتقاضاه مف الوظيفة يتناسب مع مياراتؾ.-

يعتمد المستشفى اساليب التحفيز المادي لمف يستحقيا.

ويعزو الباحث إلى أف األجور والتعويضات ىي بمثابة حافز مادي ومعنوي تدفع األفراد الى العمؿ
داخؿ المؤسسة الصحية بحيث يعمؿ الموظؼ في المؤسسة الصحية وفؽ دواـ محدد مقابؿ أجر
مادي والجيد المبذوؿ يتطمب تقدير مف اإلدارة في المؤسسة الصحية كما اف ىناؾ تفاوت في األجور
بيف العامميف في القطاع الصحي تعزو إلى األقدمية والخبرة والتخصص ،وا ّف غياب مثؿ ىذه الحوافز

بشقييا المادي والمعنوي يؤدي إلى انخفاض دافعية األفراد إلى العمؿ واالنتماء إلى المؤسسة االمر
الذي يؤدي الى ارتفاع معدالت الدوراف الوظيفي وانخفاض مؤشر الرضا الوظيفي .

اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة الزعبي والحنيطي ( ،)2019حيث أشارت أف استراتجيات إدارة الموارد
البشرية التعويضات جاءت بدرجة مرتفعة.
مناقشة نتائج السؤال السادس :ما واقع تمكيف الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة
الخميؿ؟

أشارت النتائج الواردة في الجدوؿ ( )6-4أف الدرجة الكمية لواقع تمكيف الموارد البشرية في المؤسسات
الصحية كاف مرتفعاً ،وجاءت أعمى فقرات تمكيف الموارد البشرية وبدرجة مرتفعة ،وحسب الترتيب:
 يحرص المستشفى عمى تدريب العامميف عمى ميارات العمؿ الجماعي. يستاء العامموف في قيادات الصؼ الثاني بأف تمارس عمييـ رقابة شديدة ومباشرة مف المستوياتالعميا في المؤسسة.
 ي وجد في المستشفى قنوات اتصاؿ حديثة تتيح تبادؿ المعمومات بيف العامميف بشكؿ سريع إلنجازالعمؿ.
 يمارس العامموف في قيادات الصؼ الثاني الحرية في اداء اعماليـ ومناقشة افكارىـ مع إدارةالمستشفى الصحية.
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 يوفر المستشفى المعمومات (إدارية ،فنية ق اررات) الالزمة لمعامميف في الوقت المناسب. يمتمؾ العامموف في قيادات الصؼ الثاني القدرة عمى تصحيح االخطاء التي تخص مياميـ دوفالرجوع إلى الرئيس المباشر.
ويعزو الباحث إلى أف األفراد داخؿ المؤسسة الصحية أكثر ميوال إلى الرقابة غير المباشرة باإلضافة
إلى طبيعة األعماؿ في المؤسسة الصحية ذات طابع جماعي تتطمب التعاوف واالتصاؿ الجماعي
والتعامؿ بروح الفريؽ ،و اإلدارة في المؤسسات الصحية تستشير األطباء والمختصيف وخاصة مف ىـ
في اإلدارة الوسطى وترجع الييـ وقت الحاجة عندما يقتضي االمر وعقد اجتماعات وتبادؿ اآلراء
والمق ترحات لمخروج بنتيجة مف خالؿ توجييات األفراد وتقديـ الحموؿ وفؽ ما يمزـ اتجاه قضية معينة
بحيث تتوفر قناة اتصاؿ يرجع إلييا األفراد عند االستشارة أو الحصوؿ عمى معمومات معينة .
لـ يتـ دراسة ىذا المتغير في أي مف الدراسات السابقة.
مناقشة نتائج السؤال السابع :ما واقع التدوير الوظيفي في المؤسسات الصحية في محافظة

الخميؿ؟

أشارت النتائج الواردة في الجدوؿ ( )7-4أف الدرجة الكمية لواقع التدوير الوظيفي في المؤسسات
الصحية كاف مرتفعاً ،وجاءت أعمى فقرات التدوير الوظيفي وبدرجة مرتفعة ،وحسب األىمية:
 تمكف عممية التدوير الوظيفي مف إعداد القيادات في المستقبؿ. يزيد التدوير الوظيفي مف االلماـ باألنظمة والموائح المتعمقة بالعمؿ. يؤدي التدوير الوظيفي إلى اكتساب ميارات جديدة. يساعد التدوير الوظيفي عمى مكافحة الفساد االداري في المستشفى. يؤدي التدوير الوظيفي الى التخمص مف الروتيف الممؿ في المستشفى. يعمؿ التدوير الوظيفي إلى احساس الموظفيف بعدـ وجود احتكار لممناصب اإلدارية. يمعب التدوير الوظيفي دو ار في تحسيف العالقات بيف الرئيس ومرؤوسيو.ويعزو الباحث أف األفراد يرغبوف في تولي مناصب إدارية في المؤسسات الصحية بغرض إتاحة
الفرصة لدييـ مف أجؿ القضاء عمى الرتابة وتحسيف مياراتيـ واكساب ميارات جديدة والحصوؿ عمى
ترقيات بحيث تقوـ المؤسسة الصحية بانتقاء األفراد أكثر دراية وخبرة في تسميميـ مناصب اعمى مف
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مناصبيـ السابقة مف خالؿ تحريؾ األفراد مف وظيفة الحالية إلى وظيفة أعمى عمى سبيؿ المثاؿ طبيب
أشعة ليصبح رئيس قسـ األشعة ثـ مدير طبي وىكذا ،وىذا يعتمد عمى الكفاءة والقدرة والميارات
القيادية وبتحقيؽ ذلؾ يشعر الفرد باإلنجاز وبالتالي يتـ تعزيز العالقة بيف الرئيس والمرؤوس مف خالؿ
ىذه العممية .
تتفؽ نتائج الدراسة مع دراسة الشييويف ( ،)2019حيث أشارت الدراسات أف أفراد عينة الدراسة
موافقوف بدرجة مرتفعة عمى محور واقع التدوير الوظيفي.
مناقشة نتائج السؤال الثامن :ما واقع إعداد قيادات الصؼ الثاني (القيادات البديمة) في المؤسسات
الصحية في محافظة

الخميؿ؟

أشارت النتائج الواردة في الجدوؿ ( )8-4أف الدرجة الكمية لواقع إعداد قيادات الصؼ الثاني في
المؤسسات الصحية كاف متوسطاً ،وجاءت أعمى فقرات إعداد قيادات الصؼ الثاني وبدرجة مرتفعة،
وحسب األىمية:
 تضع المستشفى معايير رقابية عمى شروط الوظائؼ التي يتـ االعالف عنيا. تطور المستشفى استراتيجية واضحة إلعداد قيادات الصؼ الثاني في مراكزىا. في حيف جاءت أدنى فقرات إعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية وبدرجةمتوسطة:
 تساىـ المستشفى في التخطيط والتنفيذ الفعاؿ لخطط وبرامج التأىيؿ لمقيادات في كافة االنشطةبفاعمية وكفاءة.
 تعتمد المستشفى عمى معدالت األداء عند تقييـ واختيار الصؼ الثاني مف القيادات.إف مف األساليب التي تستخدـ لتعزيز فعالية المؤسسة الصحية في االستمرار بتقديـ
ويعزو الباحث ّ

خدماتيا الصحية ىي إعداد قيادات الصؼ الثاني (القيادات البديمة ) وذلؾ بسد الفراغ اإلداري الناشئ
عف وفاة أو استقاللية أو تقاعد إحدى الشخصيات القيادية بحيث فقداف الشخصيات القيادية أو مف ىـ

في اإلدارة العميا يضع المؤسسة الصحية في نقطة تحوؿ تقتضي أف تسعى المؤسسات الصحية دوما
في التخطيط المستمر في إعداد قيادات بديمة تس ّد الفراغ اإلداري الذي تخمفو اإلدارة السابقة ،ولتبقى
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فاعمة ضمف الرسالة والرؤية مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا عمى المدى القريب والبعيد مف خالؿ االعتماد
عمى القيادات البديمة .
تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الشييويف ( )2019حيث بينت أف أفراد عينة الدراسة
موافقوف بدرجة متوسط عمى محور الفرص المتاحة إلعداد قيادات الصؼ الثاني.

 2.5مناقشة فرضيات الدراسة:
مناقشة نتائج الفرضية الرئيسية األولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α≥ 0.05بيف استراتيجيات إدارة الموارد البشرية بمجاالتيا(التخطيط لمموارد البشرية ،سياسات
االختيار التعييف ،تدريب الموارد البشرية ،األجور والتعويضات ،تمكيف الموارد البشرية ،التدوير
الوظيفي) واعداد قيادات الصؼ الثاني لدى المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ.
أشارت النتائج الواردة في الجدوؿ ( )9-4إلى وجود ارتباط طردي قوي وداؿ إحصائياً عند مستوى
الداللة ( )α≥ 0.05بيف استراتيجيات إدارة الموارد البشرية بكافة مجاالتيا واعداد قيادات الصؼ
الثاني في المؤسسات الصحية ،وجاءت مجاالت االرتباط بيف استراتيجيات إدارة الموارد البشرية واعداد
قيادات الصؼ الثاني تنازلياً:
 تمكيف الموارد البشرية. تدريب الموارد البشرية ،واألجور والتعويضات. اختيار وتعييف الموارد البشرية. التدوير الوظيفي. التخطيط لمموارد البشرية.ويعزو الباحث إلى أىمية استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في إعداد القيادات البديمة التي بمثابة
الحجر األساس لمعممية اإلدارية بحيث اليمكف إغفاؿ ىذه العالقة وما تعكسو عمى المتغيرات التالية
المتمثمة في الرضا الوظيفي ودوراف العمؿ واالنتماء لممؤسسة والغياب غير المبرر واإلنتاجية لذلؾ
تشكؿ ىذه االستراتيجيات نقطة االنطالؽ لتأىيؿ واعداد قيادات بديمة تتولى زماـ اإلدارة والقيادة لتسد
الفراغ اإلداري الذي خمفتو اإلدارة السابقة حتى تضمف المؤسسات الصحية وجودىا في عالـ المنافسة
والجودة.
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مناقشة نتائج الفرضية الرئيسية الثانية :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α≥ 0.05في استراتيجيات إدارة الموارد البشرية لدى المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تعزى
لمتغيرات( :الجنس ،الحالة االجتماعية ،سنوات الخدمة ،الوظيفة ،المؤىؿ العممي ،المستشفى).
حسب متغير الجنس: أشارت النتائج الواردة في الجدوؿ ( )10-4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى( )α≥ 0.05حوؿ استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً
لمتغير الجنس.
تتفؽ النتائج مع دراسة راشد ( ،)2019حيث أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية وفقاً
لمتغير الجنس ،ودراسة أبو سمطاف ( ،)2016حيث أشارت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
لدور القيادات في بناء قيادات الصؼ الثاني تعزى لمتغير الجنس.
حسب متغير الحالة االجتماعية:أشارت النتائج الواردة في الجدوؿ ( )11-4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى
( )α≥ 0.05حوؿ استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً
لمتغير الحالة االجتماعي.
لم يتم دراسة ىذا المتغير في أي من الدراسات السابقة
حسب متغير سنوات الخدمة:أشارت النتائج الواردة في الجدوؿ ( )12-4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى
( )α≥ 0.05حوؿ استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً
لمتغير سنوات الخدمة.
تتفؽ مع دراسة راشد ( ،)2019حيث أشارت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية وفقاً لمتغير
سنوات الخبرة ،وتختمؼ دراسة أبو سمطاف ( ،)2016حيث أشارت إلى وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية لدور القيادات في بناء قيادات الصؼ الثاني تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
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حسب متغير الوظيفة:أشارت النتائج الواردة في الجدوؿ ( )13-4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى
( )α≥ 0.05حوؿ استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً
لمتغير الوظيفة.
اتفقت مع دراسة أبو سمطاف ( )2016حيث أشارت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لدور
القيادات في بناء قيادات الصؼ الثاني تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
حسب متغير المؤىل العممي:أشارت النتائج الواردة في الجدوؿ ( )14-4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى
( )α≥ 0.05حوؿ استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً
لمتغير المؤىؿ العممي.
تتفؽ النتائج مع دراسة راشد ( ،)2019حيث أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائة وفقاً لمتغير
المؤىؿ العممي ،ودراسة أبو سمطاف ( ،)2016حيث أشارت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
لدور القيادات في بناء قيادات الصؼ الثاني تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.
حسب متغير المستشفى:أشارت النتائج في الجدوؿ ( )15-4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى
( )α≥ 0.05حوؿ استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً
لمتغير المستشفى.
مناقشة نتائج الفرضية الرئيسية الثالثة :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α≥ 0.05في إعداد قيادات الصؼ الثاني لدى المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تعزى
لمتغيرات(:الجنس ،الحالة االجتماعية ،سنوات الخدمة ،الوظيفة ،المؤىؿ العممي ،المستشفى).
حسب متغير الجنس:أشارت النتائج الواردة في الجدوؿ ( )16-4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى
( )α≥ 0.05حوؿ إعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً
لمتغير الجنس.
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تتفؽ النتائج مع دراسة راشد ( ،)2019حيث أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائة وفقاً لمتغير
الجنس ،ودراسة أبو سمطاف ( ،)2016حيث أشارت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لدور
القيادات في بناء قيادات الصؼ الثاني تعزى لمتغير الجنس.
حسب متغير الحالة االجتماعية:أشارت النتائج الواردة في الجدوؿ ( )17-4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى
( )α≥ 0.05حوؿ إعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً
لمتغير الحالة االجتماعية.
حسب متغير سنوات الخدمة:أشارت النتائج الواردة في الجدوؿ ( )18-4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى
( )α≥ 0.05حوؿ إعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً
لمتغير سنوات الخدمة.
تتفؽ مع دراسة راشد ( ،)2019حيث أشارت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية وفقاً لمتغير
سنوات الخبرة ،ودراسة أبو سمطاف ( ،)2016حيث أشارت إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لدور
القيادات في بناء قيادات الصؼ الثاني تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
حسب متغير الوظيفة:أشارت النتائج الواردة في الجدوؿ ( )19-4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى
( )α≥ 0.05حوؿ إعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً
لمتغير الوظيفة.
اتفقت مع دراسة أبو سمطاف ( )2016حيث أشارت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لدور
القيادات في بناء قيادات الصؼ الثاني تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
حسب متغير المؤىل العممي:أشارت النتائج الواردة في الجدوؿ ( )20-4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى
( )α≥ 0.05حوؿ إعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً
لمتغير المؤىؿ العممي.
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تتفؽ النتائج مع دراسة راشد ( ،)2019حيث أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائة وفقاً لمتغير
المؤىؿ العممي ،ودراسة أبو سمطاف ( ،)2016حيث أشارت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
لدور القيادات في بناء قيادات الصؼ الثاني تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.
حسب متغير المستشفى:أشارت النتائج الواردة في الجدوؿ ( )21-4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى
( )α≥ 0.05حوؿ إعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً
المستشفى.
لمتغير
ً

 3.5اإلستنتاجات:

 .1المؤسسات الصحية في محافظة الخميل تولي اىتماماً كبي ارً في إدارة الموارد البشرية من خالل:
 التدوير الوظيفي لمعامميف. اختيار وتعييف الموارد البشرية الكفؤة. التخطيط لمموارد البشرية. تمكيف الموارد البشرية. تدريب الموارد البشرية. نظاـ األجور والتعويضات المعموؿ بو في تمؾ المؤسسات. .2تقوم المؤسسات الصحية بالتخطيط لمموارد البشرية من خالل:
 حصر الموارد البشرية المتاحة ليا مف حيث العدد والنوعية. وضع خطط تيدؼ الى تحقيؽ التكيؼ مع المتغيرات في البيئة الداخمية والخارجية. صياغة استراتيجيات الموارد البشرية في ضوء نتائج تحميؿ االحتياجات والمتوفر مف الموارد. تحميؿ احتياجاتيا مف الموارد البشرية مف حيث العدد والنوعية. استخداـ اساليب عممية في اجراء عمميتي تحميؿ االحتياجات والمتوفر مف الموارد البشرية. -استخداـ قواعد بيانات الموارد البشرية في تحديد االحتياجات مف الموارد البشرية.
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 .3تقوم المؤسسات الصحية باختيار وتعيين الموارد البشرية من خالل:
 اختيار الكادر مف خالؿ استخداـ االختبارات والمقابالت. صياغة سياسات االختيار والتعييف وفؽ أىداؼ المستشفى. تمتع القائميف عمى عممية االختيار والتعييف بالكفاءة والنزاىة. صياغة إجراءات واضحة ومحددة بدقة الختيار وتعييف الموظفيف. اختيار األفراد االكثر انسجاما لتمبية احتياجات المستشفى. وضع سياسات مرضية الختيار وتعييف الموظفيف. وضع برامج إعداد وتوجيو لمموظفيف الجدد. .4تعمل المؤسسات الصحية بشكل متوسط عمى تدريب الموارد البشرية من خالل:
 مالءمة الدورات التدريبية لالحتياجات التدريبية لدى الموظفيف. تحسيف ميارات األفراد مف خالؿ عقد دورات وورش تدريبية وتعميمية. تدريب الكادر لرفع مستوى اداءىـ وتنمية وصقؿ مياراتيـ. اعتبار الدورات التدريبية متطمباً رئيسيا لمحصوؿ عمى الترقية. متابعة مدى التقدـ الحاصؿ في تطور األداء بعد التدريب. االستعانة المستشفى بالخبرات الخارجية لتدريب الموظفيف. االستفادة مف نتائج تقييـ األداء السنوي في تصميـ البرامج التدريبية. تخصيص موازنة سنوية(خاصة) لمبرامج التدريبية. توفر إدارة مخصصة لمتدريب. .5واقع األجور والتعويضات في المؤسسات الصحية في محافظة الخميل متوسط ،من خالل:
 -امتالؾ سياسات متوسطة لألجور والتعويضات.
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 اعتماد متوسط ألساليب التحفيز المعنوي. اىتماـ متوسط مف قبؿ القائميف بالتحفيز لتحميؿ دافعية األفراد نحو العمؿ. سياسة التحفيز تستند عمى أسس موضوعية وبشكؿ متوسط. العالوات السنوية والدورية التي تمنح لمعامميف تناسبيـ بشكؿ متوسط. المرتب الذي يتقاضاه العامموف يتناسب بشكؿ متوسط مع مياراتيـ. االعتماد عمى التحفيز المادي متوسط. .6تعمل المؤسسات الصحية عمى تمكين العاممين من خالل:
 تدريب العامميف عمى ميارات العمؿ الجماعي. توفر قنوات اتصاؿ حديثة تتيح تبادؿ المعمومات بيف العامميف بشكؿ سريع إلنجاز العمؿ. منح الحرية لمعامميف في قيادات الصؼ الثاني في اداء اعماليـ ومناقشة افكارىـ مع إدارةالمستشفى.
 توفير المعمومات (ادارية ،فنية ق اررات) الالزمة لمعامميف في الوقت المناسب. منح العامميف في قيادات الصؼ الثاني الصالحية عمى تصحيح االخطاء التي تخص مياميـدوف الرجوع إلى الرئيس المباشر.
 .7تتوفر قناعة لدى العاممين في المؤسسات الصحية بأىمية التدوير الوظيفي ،لما لو من أىمية
تتمثل في اآلتي:
 تمكف عممية التدوير الوظيفي مف إعداد القيادات في المستقبؿ. يزيد التدوير الوظيفي مف االلماـ باألنظمة والموائح المتعمقة بالعمؿ. يؤدي التدوير الوظيفي إلى اكتساب ميارات جديدة. يساعد التدوير الوظيفي عمى مكافحة الفساد االداري في المستشفى. يؤدي التدوير الوظيفي الى التخمص مف الروتيف الممؿ في المستشفى.125

 يعمؿ التدوير الوظيفي إلى احساس الموظفيف بعدـ وجود احتكار لممناصب اإلدارية.-

.8

يمعب التدوير الوظيفي دو ار في تحسيف العالقات بيف الرئيس

ومرؤوسيو.

واقع إعداد قيادات الصؼ الثاني (القيادات البديمة) في المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ
متوسط ،حيث إف المؤسسات الصحية تضع معايير رقابية عمى شروط الوظائؼ التي يتـ
االعالف عنيا ،رغـ وجود استراتيجية واضحة إلعداد قيادات الصؼ الثاني في مراكزىا.

.9

وجود ارتباط طردي قوي وداؿ إحصائياً بيف استراتيجيات إدارة الموارد البشرية بكافة مجاالتيا
واعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية.

 .10عدـ وجود تأثير آلراء أفراد عينة الدراسة حوؿ استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات
الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً لمتغيرات :الجنس ،والحالة االجتماعية ،وسنوات الخدمة،
والمؤىؿ العممي ،والمسمى الوظيفي ،والمستشفى.
 .11عدـ وجود تأثير آلراء أفراد عينة الدراسة حوؿ إعداد قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات
الصحية في محافظة الخميؿ تبعاً لمتغيرات :الجنس ،والحالة االجتماعية ،وسنوات الخدمة،
والمؤىؿ العممي ،والمسمى الوظيفي ،والمستشفى.

 4.5التوصيات
بناء عمى النتائج السابقة فإف الباحث يوصي باآلتي:
 .1ضرورة االستمرار بإستخداـ المنيجية العممية المتبعة في عممية اإلختيار والتعييف واإلستقطاب
مف حيث توفير معمومات كافية عف المتقدميف واجراء اإلختبارات والمقابالت وتقييـ ىذه
المعمومات لتحديد صالحية المتقدميف ،مف خالؿ اختيار األفراد ذي الميارات والقدرات بما
يتناسب مع إختصاصيـ وحسب إحتياجات المؤسسة الصحية وفؽ الوصؼ والتوصيؼ الوظيفي.
 .2تعزيز دور الموظفيف بأىمية اشتراكيـ في وضع الخطط والبرامج المتعمقة بالمؤسسة الصحية مف
خالؿ مبدأ التمكيف الذي يتيح لألفراد الحرية في إتخاذ القرار ،وىذا بدوره يعزز مفيوـ الالمركزية
اإلدارية داخؿ المؤسسة الصحية.
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 .3ضرورة اىتماـ اإلدارات العميا في المؤسسات الصحية بوضع برامج مخصصة مف أجؿ تدريب
األفراد عمييا وذلؾ مف خالؿ اإلعتماد عمى األساليب العممية مثؿ المحاضرات والندوات العممية
والمؤتمرات وبذلؾ بالشراكة مع خبراء متخصصيف مف الخارج.
 .4إعادة النظر لدى اإلدارة العميا باالىتماـ بالنظاـ األجور والتعويضات بما يعزز االستقرار الوظيفي
لدى العامميف ،ويمنع ىجرة األطباء إلى الخارج ،وذلؾ عف طريؽ التدوير الوظيفي الذي يسيـ في
الترقية لمعامميف كأحد أبعاد الحوافز المعنوية أو عف طريؽ زيادة األجور كأحد أبعاد الحوافز
المادية مع ضرورة وجود نظاـ أجور عادؿ لدى العامميف.
 .5ضرورة تدريب العامميف عمى ميارات العمؿ الجماعي ،والعمؿ عمى تخفيؼ الرقابة عمى العامميف
مف قبؿ المستويات العميا في المؤسسة الصحية ،وذلؾ مف خالؿ المشاورة مع األطباء والممرضيف
أو مع اإلدارييف والمسؤولييف،حيث طبيعة األعماؿ داخؿ األقساـ والوحدات اإلدارية ذات طابع
تعاوني ،والعمؿ عمى تطبيؽ مبدأ اإلدارة باألىداؼ الذي يعزز الالمركزية اإلدارية وحرية إتخاذ
القرار.
 .6ضرورة تبني اإلدارة العميا مفيوـ التدوير الوظيفي وأىميتو داخؿ الوحدات واألقساـ اإلدارية ،عف
طريؽ المحاضرات والبرامج التدريبية حوؿ التدوير الوظيفي الذي يساعد عمى تطوير ميارات
األفراد واإلثراء الوظيفي ليـ مف خالؿ إنتقاليـ داخؿ األقساـ والوحدات اإلدارية.
 .7ضرورة إىتماـ اإلدارة العميا بنظاـ التعاقب الوظيفي الذي يشكؿ نقطة إنطالؽ إلعداد قيادات
الصؼ الثاني ،وذلؾ عف طريؽ عقد ورش عمؿ ولقاءات عف أىمية التعاقب الوظيفي داخؿ
األقساـ والوحدات اإلدارية الذي بدوره يسد الفراغ اإلداري الناشئ عف غياب قيادات الصؼ األوؿ .

 .8ضرورة تبني المؤسسة الصحية ثقافة معرفية جيدة معتمدة عمى ثقافة المنظمات التعميمية في
المستشفيات التي تدعـ برامج التدريب والتطوير ،وتستند عمى أساسيات التعمـ المستمر وتييئة
البيئة الداخمية الداعمة مف أجؿ إستم ارريتو وىذا يتطمب دعـ وتوجيو مف اإلدارة العميا لمبرامج
التدريبية.
 .9ضرورة تبني المؤسسة الصحية معايير رقابية الختيار وتعييف الكادر الطبي واإلداري ،وذلؾ مف
خالؿ إجراءات االختيار والتعييف وفؽ ألسس موضوعية وشفافية تضمف اختيار االكفاء مف
الكوادر البشرية يتـ تأىيميـ وتدريبيـ لتولى مياـ قيادات الصؼ الثاني.
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 .10ضرورة مساىمة المستشفيات في عممية التخطيط والتنفيذ الفعاؿ لخطط وبرامج التأىيؿ
لمقيادات في كافة األنشطة بفاعمية وكفاءة ،وذلؾ بالشراكة مع الجيات المختصة مثؿ و ازرة
الصحة والقطاعات الصحية األخرى مف خالؿ تبني استيراتيجية واضحة لقيادات الصؼ الثاني .

128

المصادر والمراجع
المراجع العربية
أبو جميدة ،سعيد (" ،)2018أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية عمى اداء العاممين في شركات
االتصاالت الميبية" ،رسالة ماجستير منشورة ،جامعة الشرؽ األوسط ،عماف ،األردف.
أبو سمطاف ،حناف (" ،)2016دور القيادة االستراتيجية في بناء قيادات الصف الثاني في الو ازرات
الفمسطينية" ،رسالة ماجستير منشورة ،جامعة االقصى .غزة ،فمسطيف.
أبو شعر ،أيوب (" ،)2017دور اإلدارة العميا في إعداد الصف القيادي الثاني في جياز الشرطة
الفمسطينية" ،خطة رسالة ماجستير منشورة ،برنامج الدراسات العميا المشترؾ بيف أكاديمية اإلدارة
والسياسة لمدراسات العميا وجامعة األقصى ،غزة ،فمسطيف.
اسميـ ،ريـ" ،)2018( ،أثر تطبيق التدوير الوظيفي عمى الكفاءة االنتاجية لدى موظفي وزارة التنمية
االجتماعية" ،رسالة ماجستير منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزة ،فمسطيف.
إسماعيؿ ،معاذ (" ،)2019العالقة بيف التدوير الوظيفي وأداء المؤسسة "دراسة استطالعية آلراء عينة
مف العامميف في رئاسة الجامعة العراقية" ،مجمة الدنانير.294 -267 :)16( :
إماـ ،محمود ،وفيمي ،تقي ،وجعفر ،ىبة ا﵀ ( ،)2019أثر التدوير الوظيفي عمى مستوى االلتزاـ
التنظيمي لدى العامميف في شركات السياحة المصرية "الدور الوسيط لالستغراؽ الوظيفي" ،مجمة كمية
السياحة والفنادق ،جامعة مدينة السادات.18-1 :)2( 3 :
براىيـ ،بمقايد ،وشوقي ،بوري" ،)2017( ،عالقة التحفيز بمستوى اداء العامميف" ،مجمة اقتصاديات
شمال افريقيا.270-255 :)17( :
برني ،لطيفة (" ،)2015أثر تمكين العاممين في تحسين األداء االجتماعي لممؤسسات الجزائرية
"دراسة مقارنة بين المستشفيات العمومية والعيادات االستشفائية الخاصة لوالية بسكرة" ،رسالة
دكتو اره منشورة ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر.
بشارات ،لينا" ،)2020( ،تصور مقترح لتفعيؿ دور إدارة الموارد البشرية االستراتيجية في تعزيز رؤية
ورسالة الجامعات االردنية" ،مجمة الجامعة االسالمية لمدراسات التربوية والنفسية-1010 :)2( 28 :
.1033
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بمبعدو ،بختة (" ،)2015أساليب التحفيز المادي والمعنوي في التسويق الداخمي لمموارد البشرية
"دراسة حالة مؤسسة تكرير السكر وحدة مستغانم" ،رسالة ماجستير منشورة ،جامعة عبد الحميد بف
باديس ،مستغانـ ،الجزائر.
التميمي ،محمد" ،)2017( ،أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية عمى التجديد االستراتيجي" ،رسالة
ماجستير منشورة ،جامعة الشرؽ االوسط ،االردف.
الجمؿ ،سمير سميماف" ،)2019( ،واقع إدارة وتنمية الموارد البشرية في بمدية الخميل وعالقتو في
تحقيق االستغراق الوظيفي" ،المؤتمر الدولي التاسع لالتجاىات الحديثة في إدارة البمديات وتحسيف
جودة خدماتيا ،جامعة القدس المفتوحة والجامعة األردنية وبمدية الخميؿ ،الخميؿ.
الجمؿ ،سمير" ،)2018( ،واقع إدارة وتنمية الموارد البشرية ودورىا في تحقيق الميزة التنافسية من
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس المفتوحة والخميل" ،المؤتمر الدولي "أىمية
تنمية الموارد البشرية في ظؿ االقتصاد الرقمي" ،جامعة البميدة  ،2الجزائر.
جميمة ،بشيخ" ،)2017( ،دور التدريب في تحسين كفاءة الموارد البشرية في المؤسسة
االستشفائية -دراسة حالة بالمؤسسة االستشفائية المتخصصة لألمومة والطفل بمستغانم" ،رسالة
ماجستير منشورة ،جامعة عبد الحميد بف باديس ،مستغانـ ،الجزائر.
حسيف ،مظفر ،)2014( ،استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وأثرىا في تحسيف جودة الخدمات الصحية
"دراسة تحميمية آلراء عينة مف المدراء في دائرة صحة كركوؾ ،مجمة جامعة كركوك لمعموم اإلدارية
واالقتصادية ،ـ( ،)4ع( ،)2ص ص.96-58
حيدر ،عصاـ ،ومصطفى ،حناف" ،)2017( ،دور تمكيف الموارد البشرية في تعزيز سموؾ المواطنة
التنظيمية" ،مجمة جامعة البحث.36-11 :)8(39 :
دخيؿ ا﵀ ،ميا (" ،)2018متطمبات إعداد قيادات الصؼ الثاني في مؤسسات التعميـ العالي "دراسة
نظرية" ،مجمة العموم االجتماعية.298 -284 :)7( :
دروش ،سعد .ومصطفى ،مصطفى ،)2018( ،اعداد قيادات الصف الثاني ودوره في تحسين األداء
الوظيفي في المنظمات الحكومية .المنظمة العربية لمتنمية االدارية .القاىرة .مصر.
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راشد ،محمد (" ،)2019أثر متطمبات التدوير الوظيفي في تنمية الموارد البشرية من وجية نظر
الموظفين "دراسة حالة :وزارة الداخمية واألمن الوطني" ،رسالة ماجستير منشورة ،الجامعة اإلسالمية،
غزة ،فمسطيف.
الزعبي ،فراس ،والحنيطي ،احمد" ،)2019( ،أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في السموؾ
التنظيمي" ،مجمة العموم االقتصادية واالدارية والقانونية.24-1 :)11(3 :
زعتري ،شروؽ" ،)2014( ،واقع التحميل الوظيفي وممارسات االختيار والتعيين المتبعة في بمديات
محافظة الخميل" ،رسالة ماجستير منشورة ،جامعة الخميؿ ،الخميؿ.
الزعنوف ،محمد (" ،)2019فعالية استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في ضوء اتجاىات العامميف في
مستشفى العودة بمحافظة شماؿ غزة" ،مجمة جامعة االستقالل لألبحاث.80 -39:)1( 4 :
سبرينة ،مانع" ،)2015( ،أثر استراتيجية تنمية الموارد البشرية عمى اداء األفراد في الجامعات"،
رسالة دكتوراه منشورة ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة.
سحويؿ ،محمد (" ،)2020أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية عمى كفاءة إدارة المنح واليبات
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ممحق ( )1االستبانة قبل التحكيم

ثسن هللا الزحوي الزحين
جامعت الخليل
كليت الذراساث العليا
قسم اإلدارة العامت
استبانة بعنواف:
استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وعالقتيا بإعداد قيادات الصؼ الثاني في مستشفيات
محافظة الخميؿ
يقوـ الب احث بدراسة تيدؼ إلى التعرؼ عمى استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وعالقتيا بإعداد قيادات
الصؼ الثاني في مستشفيات محافظة الخميؿ  ،وذلؾ استكماال لنيؿ درجة الماجستير في اإلدارة العامة
مف جامعة الخميؿ ،لذا نرجو مف حضرتكـ التكرـ بتعبئة االستبانة ،مع العمـ بأف المعمومات الواردة فييا
سرية وألغراض البحث العممي فقط.
إعداد الطالب :محمد سعيد التميمي
اشراؼ الدكتور :سمير الجمؿ
المحور األوؿ :المعمومات األساسية:
 .1الجنس :ذكر
 .2الحالة االجتماعية :اعزب

انثى
مطمؽ /ارمؿ

متزوج

 .3سنوات الخبرة :اقؿ مف  5سنوات  10– 5سنوات
 .4المسمى الوظيفي :األطباء رئيس قسـ
 .5التمريض :مشرؼ تمريض
 .6المؤىؿ العممي :دبموـ

رئيس قسـ

اكثر مف  10سنوات

طبيب عاـ ومقيـ

طبيب متخصص

مساعد رئيس قسـ

بكالوريوس فما دوف ماجستير
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دكتوراه

ال ممرض

اخرى
اخرى

المحور الثاني :استراتيجيات ادارة الموارد البشرية
يرجى منؾ وضع إشارة (✓) أماـ العبارة التي تنطبؽ عميؾ.
الرقـ

بشكؿ

العبارة

كبير جداً

المجاؿ األوؿ :اختيار وتعييف الموارد البشرية
.1

تتوافؽ سياسات االختيار والتعييف مع أىداؼ المؤسسة

.2

إجراءات االختيار والتعييف واضحة ومحددة بدقة

.3

سياسات االختيار والتعييف المعموؿ بيا في المؤسسة مرضية

.4

ترتبط سياسات االختيار والتعييف باالحتياجات المستقبمية مف الموارد

.5

البشرية
يتـ اإلعالف عف الوظائؼ الشاغرة بالطرؽ المعتادة والمتاحة
لمجميور

.6

ىنالؾ التزاـ مف قبؿ الموارد البشرية بسياسات االختيار والتعييف

.7

يتـ فحص طمبات التوظيؼ والتأكد مف مطابقتيا لمشروط العامة

.8

المعمنة

لموظيفة قبؿ استالميا مف المتقدـ
يتـ اختيار الكادر بناء عمى اسس مينية مف خالؿ استخداـ
االختبارات والمقابالت

.9

يتمتع القائموف بعممية االختيار والتعييف بالكفاءة والنزاىة

.10

يتـ اختيار االفراد االكثر انتماء وتناسقا مع اعماؿ المؤسسة

المجاؿ الثاني :تمكيف الموارد البشرية
.11
.12

يمتمؾ العامموف في قيادات الصؼ الثاني الحرية في اداء اعماليـ
ومناقشة افكارىـ مع ادارة المؤسسة الصحية
ال يرغب العامموف في قيادات الصؼ الثاني بأف تمارس عمييـ رقابة
شديدة ومباشرة مف المستويات العميا في المنظمة
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بشكؿ
كبير

بشكؿ

متوسط

بشكؿ قميؿ بشكؿ قميؿ
جداً

.13

يتممؾ العامموف في قيادات الصؼ الثاني القدرة عمى تصحيح
االخطاء التي تخص مياميـ دوف الرجوع إلى الرئيس المباشر

.14

يعمؿ العامموف بروح الفريؽ الواحد ويتعاونوف فيما بينيـ

.15

تحرص المنظمة عمى تدريب العامميف عمى ميارات العمؿ الجماعي
والتفاعؿ

.16

تمجأ المنظمة إلى حؿ المشاكؿ عف طريؽ المجوء إلى فرؽ العمؿ

.17

تسعى المنظمة إلى تحقيؽ التكامؿ بيف قدرات االفراد ومياراتيـ عف

.18

تحرص المؤسسة الصحية عمى توفير المعمومات الالزمة لمعامميف

.19
.20

طريؽ اعتماد فرؽ العمؿ

في أي وقت
ىناؾ ثقة متبادلة بيف االدارة وفريؽ العمؿ في تبادؿ بعض
المعمومات السرية
توجد في المؤسسات الصحية قنوات اتصاؿ حديثة تتيح تبادؿ
المعمومات بيف العامميف بشكؿ سريع النجاز اعماليـ

المجاؿ الثالث :تحفيز الموارد البشرية
.21

العالقة الجيدة بيف الرئيس والمرؤوس محفز عمى العمؿ

.22

امكانية التكويف محفز عمى العمؿ

.23

العمؿ يحتوي عمى ترقيات متتالية محفزة عمى العمؿ

.24

العمؿ ضمف مجموعة متفيمة محفز عمى العمؿ

.25

النجاح والتقدـ محفز في األداء

.26

شروط عمؿ مريحة محفزة في العمؿ

.27

األجر العالي محفز في العمؿ

.28

الترقية لمنصب أعمى تعمؿ عمى تحفيزؾ لمعمؿ أكثر

.29

اعتراؼ المؤسسة بكفاءاتؾ وقدراتؾ يحفزؾ عمى أداء فعاؿ

.30

الحوافز المعنوية كالعطؿ وشيادات التقدير تجعمؾ راضي ،وتبذؿ

جيد أكبر
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المجاؿ الرابع :تدريب الموارد البشرية
.31
.32

يتـ العناية بتحديد االحتياجات التدريبية لكافة الموظفيف العامميف في
المؤسسة الصحية
يتـ تحسيف ميارات االفراد لمساعدتيـ عمى اكتساب الكفاءات
المطموبة

.33

تراعي المؤسسة الصحية مالءمة الدورات التدريبية لالحتياجات

.34

تدرب المؤسسة الصحية موظفييا عمى برامج تكنولوجية حديثة تتعمؽ

.35
.36

التدريبية لدى الموظفيف

بأعماليـ
يتـ تدريب وتطوير الكادر لرفع مستوى امكانياتو ومياراتو في
مجاالت مختمفة
تيتـ المؤسسة الصحية بربط التدريب بطبيعة الوصؼ الوظيفي
لمموظفيف

.37

تخصص المؤسسة الصحية موازنة سنوية لمبرامج التدريبية لمموظفيف

.38

تعقد المؤسسة الصحية دورات لمموظفيف تمكنيـ مف اداء عمميـ

.39
.40

بطريقة ابداعية
تقوـ المؤسسة الصحية بتطوير البرامج التدريبية وفقا لالحتياجات
المطموبة
تستفيد المؤسسة الصحية مف نتائج تقييـ االداء السنوي في تصميـ

برامج التدريب

المجاؿ الخامس :التدوير الوظيفي
.41

التدوير الوظيفي يؤدي إلى اكتساب ميارات جديدة

.42

ممارسة التدوير الوظيفي باإلدارة يساعد عمى توفير الجيد االداري

.43
.44

في االدارة
ممارسة عممية التدوير الوظيفي تساىـ في إعداد القيادات في
المستقبؿ
يساعد التدوير الوظيفي عمى االلماـ باألنظمة والموائح المتعمقة
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بالعمؿ
.45

يساىـ التدوير الوظيفي في تكويف عالقات اجتماعية في االدارة

.46

يساعد التدوير الوظيفي عمى مكافحة الفساد االداري في المؤسسات

.47

يسيـ التدوير الوظيفي في الشعور بالرضا الوظيفي لمموظفيف باإلدارة

.48

يؤدي التدوير الوظيفي الى التخمص مف الروتيف الممؿ

.49

يؤدي التدوير الوظيفي إلى احساس الموظفيف بعدـ وجود احتكار

.50

لممناصب االدارية
يمعب التدوير الوظيفي دو ار في تحسيف العالقات بيف الرئيس
ومرؤوسيو
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المحور الثاني :اعداد قيادات الصؼ الثاني
يرجى منؾ وضع إشارة (✓) أماـ العبارة التي تنطبؽ عميؾ.
الرقـ
.51

العبارة
تطور المؤسسة استراتيجية واضحة إلعداد قيادات الصؼ الثاني في
مراكزىا

.52

تتبنى المؤسسة معايير محددة عند انتقاء االفراد لشغؿ الوظائؼ

.53

تضع المؤسسة معايير رقابية عمى شروط الوظائؼ التي يتـ منحيا

.54

تسعى المؤسسة لتحقيؽ التميز في االداء مف خالؿ المراجعة

.55

المستمرة ألساليب العمؿ وتحديثيا
تحرص المؤسسة عمى مواكبة تقنيات المعمومات واالتصاالت
المستخدمة باستمرار وتدريب كوادرىا عمييا

.56

تدعـ المؤسسة المعرفة المتميزة لألفراد وتيتـ بتطويرىا وتحفيزىا

.57

تساىـ المؤسسة في التخطيط والتنفيذ الفعاؿ لخطط وبرامج التأىيؿ

.58

تعتمد المؤسسة عمى معدالت االداء عند تقييـ واختيار الصؼ الثاني

.59
.60
.61

لمقيادات في كافة االنشطة بفاعمية وكفاءة

مف القيادات
تنفؽ المؤسسة قد ار مناسبا مف التكاليؼ تمبي احتياجات البرامج
التدريبية لقيادات
تقوـ المؤسسة بتحديث بيانات لألفراد المتوقع شغميـ لوظائؼ قيادية
مستقبال واالىتماـ بيـ
تدعـ المؤسسة برنامجا تدريبيا مف خالؿ القائد لنائبو يؤىميـ لمرئاسة
مستقبال واتخاذ الق اررات

.62

تسيـ عممية التفرد في اتخاذ الق اررات لدى االدارة العميا في تعطيؿ

.63

تسيـ االنتماءات السياسية لدى االدارة في الحد مف تأثير قيادات

ممارسة قيادات الصؼ الثاني لدور االدارة العميا
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بشكؿ

بشكؿ

بشكؿ

كبير جداً

كبير

متوسط

بشكؿ قميؿ بشكؿ قميؿ
جداً

الصؼ الثاني في المؤسسة الصحية
.64

يعتبر الخوؼ مف المنافسة القيادية مف ابرز العقبات التي تقؼ عائؽ
اماـ بناء قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات الصحية

.65

تتدخؿ االدارة العميا في تفاصيؿ عمؿ االدارة واالقساـ التابعة ليا

.66

يساىـ الخوؼ مف تحمؿ المسؤولية والخطا مف قبؿ قيادات الصؼ

.67

الثاني في الحد مف ممارستيـ لدور االدارة العميا
تحد االنظمة واالجراءات االدارية والمالية لبرامج التطوير والترقية مف
اعداد قيادات الصؼ الثاني
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ممحق ( :)2االستبانة بعد التحكيم
ثسن هللا الزحوي الزحين

كليت الذراساث العليا
قسم اإلدارة العامت
استبانة بعنواف :استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وعالقتيا بإعداد قيادات الصؼ الثاني لدى المؤسسات الصحية في
محافظة الخميؿ
يقوـ الباحث بدراسة تيدؼ التعرؼ إلى استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وعالقتيا بإعداد قيادات الصؼ الثاني لدى
المؤسسات الصحية في محافظة الخميؿ ،وذلؾ استكماال لنيؿ درجة الماجستير في اإلدارة العامة مف جامعة الخميؿ ،لذا
نرجو مف حضرتكـ التكرـ بتعبئة االستبانة ،مع العمـ بأف المعمومات التي ستدلوف بيا ستعامؿ بسرية وسوؼ تكوف
ألغراض البحث العممي فقط.
إعداد الطالب :محمد سعيد التميمي
اشراؼ الدكتور :سمير الجمؿ
القسـ األوؿ :البيانات الشخصية:
أرجى الزنزم ثىضع عالهخ(✔) أهبم هب يزىافق هع حبلزل:
انثى ( )
ذكر ( )
 .1الجنس:
 .2الحالة االجتماعية:
اعزب ( )

متزوج ( )

مطمؽ ( )

ارمؿ ( )

 .3سنوات الخدمة:
 21– 11سنوات

دوف  11سنوات ( )

( )

اكثر مف  21سنوات( )

 .4المسمى الوظيفي:
إداري ( )

مالي( )

فني( )

طبي( )

 .5المؤىؿ العممي:
دبموـ ( )

بكالوريوس ( )

دراسات عميا ( )

 .6اسـ المستشفى:
المستشفى األىمي ( )

مستشفى اليالؿ األحمر ( )
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مستشفى الميزاف ( )

القسم الثاني:
المحور األول :استراتيجيات إدارة الموارد البشرية
يرجى وضع إشارة (✓) أماـ العبارة التي تنطبؽ عميؾ.
الرقـ

موافؽ

العبارة

بشدة

موافؽ

محايد

معارض

معارض
بشدة

المجاؿ األوؿ :تخطيط الموارد البشرية :عممية تحميؿ احتياجات المؤسسة مف الموارد البشرية في ضوء أىدافيا ووضع الخطط مف اجؿ
حصوليا عمى الموارد البشرية المؤىمة.
.1
يقوـ المستشفى بتحميؿ احتياجاتيا مف الموارد البشرية مف حيث العدد
والنوعية في ضوء متطمبات الوضع الحالي والتوجو المستقبمي
.2

يحصر المستشفى الموارد البشرية المتاحة ليا مف حيث العدد
والنوعية لمقارنتيا مع متطمباتيا االستراتيجية

.3

يستخدـ المستشفى اساليب عممية في اجراء عمميتي تحميؿ
االحتياجات والمتوفر مف الموارد البشرية

.4

يعمؿ المستشفى عمى صياغة استراتيجيات الموارد البشرية في ضوء
نتائج تحميؿ االحتياجات والمتوفر مف تمؾ الموارد

.5

يستخدـ المستشفى قواعد بيانات الموارد البشرية في تحديد احتياجاتو
مف الموارد البشرية.

.6

تيدؼ خطط الموارد البشرية في المستشفى الى تحقيؽ التكيؼ مع

.7

تشرؾ المستشفى الموظفيف المعنييف بوضع خطط الموارد البشرية.

المتغيرات في البيئة الداخمية والخارجية.

المجاؿ الثاني :اختيار وتعييف الموارد البشرية :ىي عممية اختيار الشخص األكثر مناسبة لشغؿ وظيفة محددة واالنتظاـ فييا مف بيف مجموعة
مف المتقدميف لشغؿ ىذه الوظيفة ثـ إصدار قرار التعييف.
.1
تتوافؽ سياسات االختيار والتعييف مع أىداؼ المستشفى.
.2

إجراءات االختيار والتعييف واضحة ومحددة بدقة

.3

سياسات االختيار والتعييف المعموؿ بيا في المستشفى مرضية.

.4

تقوـ المستشفى بوضع برامج إعداد وتوجيو لمموظفيف الجدد

.5

يوجد التزاـ مف قبؿ األفراد بسياسات االختيار والتعييف المعمنة

.6

يتـ اختيار الكادر مف خالؿ استخداـ االختبارات والمقابالت.

.7

يتمتع القائموف بعممية االختيار والتعييف بالكفاءة والنزاىة

.8

يتـ اختيار األفراد االكثر انسجاما لتمبية احتياجات المستشفى

المجاؿ الثالث :تدريب الموارد البشرية :ىو أحد أىـ أنشطة الموارد البشرية والتي ييدؼ إلى تطوير وتنمية ميارات وقدرات األفراد العامميف
داخؿ المؤسسة ،وابقائيـ عمى دراية ومعرفة بأحدث التطورات العممية في مجاؿ تخصصاتيـ وأعماليـ الوظيفية.
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الرقـ

موافؽ

العبارة

موافؽ

محايد

بشدة
.1

تستعيف المستشفى بالخبرات الخارجية لتدريب الموظفيف

.2

يتوافر لدى المستشفى إدارة مخصصة لمتدريب

.3

يتطمب الحصوؿ عمى الترقيات اتماـ بعض الدورات تدريبية

.4

يتـ تحسيف ميارات األفراد مف خالؿ عقد دورات وورش تدريبية

معارض

معارض
بشدة

وتعميمية.
.5

تراعي المستشفى مالءمة الدورات التدريبية لالحتياجات التدريبية لدى

.6

تتابع المستشفى مدى التقدـ الحاصؿ في تطور األداء بعد التدريب

.7

يتـ تدريب الكادر لرفع مستوى اداءىـ وتنمية وصقؿ مياراتيـ.

.8

تخصص المستشفى موازنة سنوية(خاصة) لمبرامج التدريبية.

.9

تستفيد المستشفى مف نتائج تقييـ األداء السنوي في تصميـ البرامج

الموظفيف

التدريبية.
المجاؿ الرابع :األجور والتعويضات :تقوـ إدارة الموارد البشرية مف خالؿ ىذه الوظيفة الرئيسية بتصميـ األنظمة التي عمى اساسيا يجري وضع
تعويضات ومكافآت لمموارد البشرية التي تعمؿ في المؤسسة ،وذلؾ وفؽ أسس وقواعد موضوعية وعادلة وتشمؿ نظاـ التعويض المالي ونظاـ

الحوافز.
.1
تمتمؾ المستشفى الصحية سياسات واضحة لألجور والتعويضات
.2
يوجد اىتماـ مف قبؿ القائميف بالتحفيز لتحميؿ دافعية األفراد نحو
العمؿ
.3

يعتمد المستشفى اساليب التحفيز المادي لمف يستحقيا

.4

تعتمد المستشفى أساليب التحفيز المعنوي لمف يستحقيا كخطابات
الشكر والتقدير

.5

يقوـ المستشفى بعمؿ اختبارات متنوعة مف أجؿ ترقية العامميف

.6

يستند سياسة التحفيز بالمستشفى عمى أسس موضوعية

.7

يعد المرتب التي تتقاضاه مف الوظيفة يتناسب مع مياراتؾ

.8

تعد العالوات السنوية والدورية التي اتقاضاىا مناسبة لي كي استمر
في عممي

المجاؿ الخامس :تمكيف الموارد البشرية :ىو توفير المناخ المالئـ لمعامميف في المؤسسة االستشفائية العمومية أو الخاصة ،والذي يساعدىـ
عمى فيـ معنى العمؿ الذي يقوموف بو ،واإلحساس بالجدارة والكفاءة ،حتى يتمكنوا مف التأثير عمى عمميـ وبالتالي عمى مؤسستيـ ،وىذا المناخ
يجب أف يعزز بقوة وسمطة رسمية وغير رسمية ،حيث تتاح الفرص المالئمة بتوفير الموارد والتجييزات الالزمة.
.1

يمارس العامموف في قيادات الصؼ الثاني الحرية في اداء اعماليـ
ومناقشة افكارىـ مع إدارة المستشفى الصحية
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الرقـ

موافؽ

العبارة

بشدة
.2

موافؽ

محايد

معارض

معارض
بشدة

يستاء العامموف في قيادات الصؼ الثاني بأف تمارس عمييـ رقابة
شديدة ومباشرة مف المستويات العميا في المؤسسة

.3

يمتمؾ العامموف في قيادات الصؼ الثاني القدرة عمى تصحيح
االخطاء التي تخص مياميـ دوف الرجوع إلى الرئيس المباشر

.4

يحرص المستشفى عمى تدريب العامميف عمى ميارات العمؿ
الجماعي

.5

يوفر المستشفى المعمومات (إدارية ،فنية ق اررات) الالزمة لمعامميف في
الوقت المناسب

.6

يوجد في المستشفى قنوات اتصاؿ حديثة تتيح تبادؿ المعمومات بيف
العامميف بشكؿ سريع إلنجاز العمؿ

المجاؿ السادس :التدوير الوظيفي :ىو أسموب إداري مخطط ومنظـ يتـ مف خاللو نقؿ أو تحريؾ الموظؼ اإلداري مف عمؿ آلخر بيدؼ
تنمية وتطوير معارفو ومياراتو وخبراتو.
.1
يؤدي التدوير الوظيفي إلى اكتساب ميارات جديدة
.2
تمكف عممية التدوير الوظيفي مف إعداد القيادات في المستقبؿ
.3
يزيد التدوير الوظيفي مف االلماـ باألنظمة والموائح المتعمقة بالعمؿ
.4

يساعد التدوير الوظيفي عمى مكافحة الفساد االداري في المستشفى

.5

يؤدي التدوير الوظيفي الى التخمص مف الروتيف الممؿ في
المستشفى

.6

يعمؿ التدوير الوظيفي إلى احساس الموظفيف بعدـ وجود احتكار
لممناصب اإلدارية

.7

يمعب التدوير الوظيفي دو ار في تحسيف العالقات بيف الرئيس
ومرؤوسيو
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المحور الثالث :إعداد قيادات الصف الثاني(القيادات البديمة )
يرجى وضع إشارة (✓) أماـ العبارة التي تنطبؽ عميؾ.
الرقـ

موافؽ

العبارة

بشدة

موافؽ

محايد

معارض

معارض
بشدة

إعداد قيادات الصؼ الثاني(القيادات البديمة )  :ىو إعداد األفراد لشغؿ الوظائؼ التي تتفؽ وقدراتيـ وتدريبيـ عمى األعماؿ التي تتناسب
تخصصاتيـ ،وترقيتيـ في المناصب القيادية وذلؾ ضمف برنامج تضعو اإلدارة وتخطط لو إلى جانب تخطيط القوى العاممة ،مراعية فيو

حاجاتيا المستقبمية مف األعماؿ ،وحاجات األفراد لمتدرج في السموؾ الوظيفي لممؤسسة
.1
تطور المستشفى استراتيجية واضحة إلعداد قيادات الصؼ الثاني
في مراكزىا
.2

تضع المستشفى معايير رقابية عمى شروط الوظائؼ التي يتـ
االعالف عنيا

.3

يوجد في المستشفى نظاـ تعاقب بحيث يسمح بتعويض النقص في
قيادات الصؼ االوؿ وسد الفراغ االداري مف خالؿ اتاحة الفرص
لألفراد مف قيادات الصؼ الثاني ذوي الخبرات والميارات القيادية

تولي مياـ قيادة الصؼ االوؿ (اإلدارة العميا).
.4

تضع المستشفى معايير لتقييـ نجاح تدريب القيادات في المستقبؿ

.5

مارست يوما ما موقعا وظيفيا ضمف قيادات الصؼ الثاني في
المستشفى.

.6

تسعى المستشفى لتحقيؽ التميز في األداء مف خالؿ المراجعة

.7

تحرص المستشفى عمى مواكبة تقنيات المعمومات واالتصاالت

المستمرة ألداء الموظفيف ألساليب العمؿ وتحديثيا
المستخدمة باستمرار وتدرب كوادرىا عمييا

.8

تساىـ المستشفى في التخطيط والتنفيذ الفعاؿ لخطط وبرامج التأىيؿ
لمقيادات في كافة االنشطة بفاعمية وكفاءة

.9

تعتمد المستشفى عمى معدالت األداء عند تقييـ واختيار الصؼ
الثاني مف القيادات

.10

تقوـ المستشفى بتحديث بيانات لألفراد المتوقع شغميـ لوظائؼ
قيادية مستقبال واالىتماـ بيـ

.11

تسيـ عممية التفرد في اتخاذ الق اررات لدى اإلدارة العميا في تعطيؿ
ممارسة قيادات الصؼ الثاني لتسمـ دورىا في المستقبؿ كقيادة في
اإلدارة العميا

.12

تعرقؿ االنتماءات السياسية لدى اإلدارة في الحد مف تأثير قيادات
الصؼ الثاني في المستشفى
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الرقـ

موافؽ

العبارة

بشدة
.13

يعتبر الخوؼ مف المنافسة القيادية أحد أبرز العقبات التي تقؼ
عائؽ اماـ بناء قيادات الصؼ الثاني في المؤسسات.
تتدخؿ اإلدارة العميا في تفاصيؿ عمؿ اإلدارة واالقساـ التابعة ليا

.14
.15

يساىـ الخوؼ مف تحمؿ المسؤولية والخطأ مف قبؿ قيادات الصؼ

.16

تحد االنظمة واالجراءات االدارية والمالية لبرامج التطوير والترقية

الثاني في الحد مف طموحاتيـ لتولي القيادة في المستقبؿ

مف اعداد قيادات الصؼ الثاني

اًزهذ االسئلخ
شبمزيي لنن حسي رعبوًنن
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موافؽ

محايد

معارض

معارض
بشدة

ممحق ( :)3أسماء المحكمين
الدكتور

الجامعة

الرتبة العممية

التخصص

سمير ابو زنيد

أستاذ دكتور

الخميؿ عميد كمية التمويؿ واإلدارة

إدارة اعماؿ

تيسير ابو ساكور

أستاذ دكتور

القدس المفتوحة فرع الخميؿ مدير الفرع

إدارة تربوية

عبد الفتاح ابو شكر

أستاذ دكتور

النجاح

تنمية اقتصادية

ناصر جردات

استاذ مشارؾ

فمسطيف االىمية عميد كمية العموـ االدارية

إدارة أعماؿ

حسيف عبد القادر

استاذ مشارؾ

االستقالؿ – اريحا

إدارة عامة

مرواف جمعود

استاذ مشارؾ

بوليتكنيؾ فمسطيف

إدارة اعماؿ

محمد الجعبري

استاذ مساعد

الخميؿ

إدارة اعماؿ ،موارد بشرية

اسامة شيواف

استاذ مساعد

الخميؿ

إدارة عامة

بساـ الناجي

استاذ مساعد

االستقالؿ – اريحا

إدارة عامة

ياسر عيسى

استاذ مساعد

الخميؿ

صحة عامة

محمد حسونة

استاذ مساعد

بوليتكنيؾ فمسطيف

إدارة اعماؿ
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ممحق ( :)4كتاب تسييل ميمة
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