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 ٕذي ثَشة جٖذي وىَح٘وضع  ىٌٍٖ جٍَ    

سوجً ٍِ هللا وى يً وىقذٌش وىح٘فٍق ىيجٍَع 
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وَق  ) ثَق عَق َْب ّْب َق حَقلَق وىاَّلحًِ  َق ََق نُلشَق ِّ ْب ُْب  َقشْب ًِْ  َق ِصعْب ْٗب وىِذَقياَّل يّي سَق ِّب  َق َٗق يَقى  عَق َٗق  

حِلَق فًِ ِع َق ِدكَق  ََق دْب ِخيْبًِْ بِشَق َٗق َقدْب ضَق ُٓل  وَق صَق ىًِذ  جَقشْب ََق ُْب  َقعْب َٗق َق
 (وىصاَّل ىِِذٍِ

 "19" ٘سة وىَْو وٌَة 

 

  ٌطٍب وىشنش  ٗ  ٗدٍ     هلل ف ىذَذ مو وىذَذ هلل ىجاله ٗجٖٔ 

 .ٗعظٌٍ  يط ّٔ وىزي ٗفقًْ إلجَ ً ٕزٓ وىش  ىة

  ٌشنش هللا ٍِ   " ٗوّطال   ٍِ  ٘ىٔ عئٍ  فضو وىصالة ٗوىسالً

فإًّْ  جقذً بخ ىص وىشنش ٗوىحقذٌش  ىً وىذمح٘س   ًٍ " ٌشنش وىْ ط

عيً  ب٘ وىشٗط ىحفضئ ب إلششوف عيً ٕزٓ وىش  ىة ٗجٖذٓ 

 .وىَح٘وصو فً وىْصخ ٗوإلسش د ٗوىح٘جٍٔ، ف  سك هللا فٍٔ

 

 ....مَ   جقذً بخ ىص وىشنش  ىً مو ٍِ

 ٍذَذ  بشوٌٍٕ وىَذُٕ٘/ وىذمح٘س

  دٌب   ىٌ وألغ / وىذمح٘س

ىحفضيَٖ  بق ٘ه ٍْ  شة ٕزٓ وىش  ىة ٗعيً ٍ   بذٗٓ ٍِ ٍالدظ ت 

 .ٗ سش دوت  ٍَة

 

ٕ سُٗ بٖ س وىَذيو وإلدص ئً وىزي ٍ   دخش جٖذو / ٗ شنش وأل ح ر

 .فً ٍس عذجً فً جذيٍو و  ح  ّة

مَ   شنش مو ٍِ   ٌٕ ٗش سك ٗج  ُٗ إلجَ ً ٕزٓ وىش  ىة 

 .ٗ خشوجٖ   ىً وىْ٘س
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 همخص الدراسة
ة صحْ دكر إدارة الهكارد البشٓرة فْ استداهة الخدهات اؿل التعرؼ عؿلتٍدؼ ٌذي الدراسة إؿ

أها هبررات ٌذي ،ة صحْ كاقع االستداهة فْ الخدهات اؿلالحككهٓة ككذلؾ التعرؼ عؿ
 .االدراسة تهثمت بعدـ استقرار الهكارد البشٓرة فْ الهؤسسات كالهىافسة الشدٓدة بٓىً

 
ف الدرجات العمٓا ككتككف هجتهع الدراسة هف عٓىة هف العاهمٓف فْ كزارة الصحة الذٓف ٓحهؿ

.  كتـ تحدٓد عٓىة الدراسة كفؽ اعتبارات خاصة129هف هدٓر إلْ ككٓؿ كزارة كالبالغ عددٌـ 
ر  كقد تـ استخداـ الهىٍج الكصفْ، كتحمٓؿ البٓاىات كاستخالص الىتائج، حٓث تـ تطٓك

 فقرة، كتهتعت بدرجة ثابت، كتككىت أداة الدراسة هف ثالث أقساـ، 58استباىً تألفت هف 
ْلالقسـ األكؿ احتك ؿ ): عمْ هتغٓرات الدراسة الهستقمة ٌك الجىس، العهر،الهٌؤ

 هحاكر لكالقسـ الثاىْ احتكم عؿ، (التخصص سىكات الخبرة، العمهْ،الهسهْ الكظٓفْ،
االستقطاب كاالختٓار كالتعٓٓف كالحكافز كالتدٓرب كتقٓٓـ األداء  ):الدراسة كالهتهثمة فْ

كتـ جهع الهعمكهات كدراسة كاختبار الفرضٓات، كتحمٓؿ البٓاىات الكاردة فْ  (كاالستداهة
 .االستباىة 

 
كقد اظٍرت ىتائج الدراسة أف دكر إدارة الهكارد البشٓرة فْ استداهة الخدهات الصحٓة 

 بٓف إحصائٓة اللة كتبٓف أىً ال تكجد فركؽ د،الحككهٓة فْ قطاع غزة كاىت بدرجة كبٓرة 
ؿ العمهْ، ىكع الكظٓفة الجىس،)الهتغٓرات   كها أظٍرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ،(الهٌؤ

 ىتائج الدراسة خرج الباحث بهجهكعة هف لإحصائٓة فْ هتغٓر سىكات الخبرة كبىاءن عؿ
دكر كبٓر فْ اختٓار األفراد لٍا حٓث أف عهمٓة االستقطاب كاالختٓار كالتعٓٓف ، االستىتاجات

كأف عهمٓة التدٓرب تحافظ عمْ العاهمٓف ، ذات هٍارات كتخصصات تخدـ الهؤسسة الصحٓة
 كأف ٌىاؾ اتجاي آجابْ حكؿ عهمٓة تقٓٓـ األداء ، تحسٓف هستكٓاتٍـ كأدائٍـلكتعهؿ عؿ

ا أساسان لتىهٓة الهكرد البشرم  ل كأف عهمٓة الحكافز كالتعكٓضات حصمت عؿ،كذلؾ العتباٌر
 العٓىة أف الحكافز التْ تقدـ هف قبؿ الهؤسسة الصحٓة ال أفراد لذا ٓرؾ كي،اتجاي سمبْ

هجهكعة هف التكصٓات كاف بكقد أكصْ الباحث ،  ها ٓقدهكي هف خدهاتل هستكلؿإترتقْ 
 الطكاقـ الفىٓة كالطبٓة بتدرمك ،ضركرة االٌتهاـ بعهمٓة االستقطاب كاالختٓار كالتعٓٓف: هىٍا

 العاهمة فْ الهؤسسة الصحٓة كاالٌتهاـ بعهمٓة التقٓٓـ داخؿ الهؤسسة كاالٌتهاـ كاإلدآرة
 .بالحكافز لمعاهمٓف كالترقٓات



 

 س 
 

" Abstract "  وىَيخص ب ىيغة وإلّجيٍضٌة 
 

  

This study aimed at identifying the role of human resources management in the 

constancy of the governmental medical services as well as recognizing its reality . 

The inconstancy  and competitive nature of human resources in institutions is the main 

purpose of this study 

 

Special considerations have been determined to  identify the sample of the study, It is 

a sample of 192 employees with high degrees as director and deputy minister ,from the 

Ministry of Health . The researcher used the descriptive approach to analyze  the data and get 

the results. The researcher developed a questionnaire consisting of 58 paragraphs. All 

information, hypothesis and data were studied well 

 

The study has three sections. The first section contains the study independent  

variables ( sex ,age, qualification, career, years of experience, and specialization ). The 

second section talks about the study aspects ( attracting, selection, employment, 

incentives ,training, performance evaluation and constancy  ) 

 

The results showed many points. Firstly, the role of human resources management in 

the constancy of the governmental  health services in Gaza strip is clear. Secondly, it was 

proved that there are no clear statistic differences between the variables (sex, qualification 

and the occupation type). Thirdly, the study did not find statistic differences in the years of 

experience. 

 

According to the results ,the researcher has come out with  some conclusions. The 

process of attracting ,selection, and employment has a great role in choosing well skilled and 

qualified individuals to serve the health institutions. Moreover, training helps the employees 

and improves their skills and performance. There is also a positive trend towards the 

performance evaluation as a main aspect of human recourses development . However, the 

incentives and compensations  got a negative trend. The sample member claim that they do 

not suit their deeds . 

 

The researcher has come out with some recommendations. It is necessary to  pay 

attention to the process of polarization ,selection and employment. Supporting the technician, 

medical , and administrative staff in the healthy institutions  with training . 

 

Finally, the researcher hopes that there will be more attention to the incentives and 

promotions  for the employees. 
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 فرضيات الدراسة

 أىداؼ الدراسػػػػة

 أىهية الدراسػػػػػة

 ةػػػػػحدود الدراس

 
 

 
  



 

2 
 

  اإلطار العاـ لمدراسة–الفصؿ األوؿ 
: هقدهة

أصبح العىصر البشرم أف هف أٌـ الهكارد الرئٓسٓة ألم عهمٓة إىتاجٓة سكاء فْ الهؤسسة 
الخدهٓة أك العاهة التابعة لمحككهة حٓث زاد االٌتهاـ بالهكرد البشرم فْ السىكات األخٓرة 
كذلؾ هف خالؿ إدراؾ الهكرد البشرم بحد ذاتً أٌـ هكرد هف هكارد الهؤسسة كلذلؾ تسعِ 
هعظـ الهؤسسات لمتهٓز فْ أدائٍا لتحقٓؽ أٌدافٍا بكفاءة عالٓة كىجاح لإلدارة فْ حسف 
تكظٓؼ اإلهكاىات كالهكارد هف خالؿ استخداـ كتطبٓؽ الطرؽ الحدٓثة لتحقٓؽ رسالتٍا 

 .كأٌدافٍا
هىذ بركز أٌهٓة العىصر البشرم كاستثهار ٓكازم أك ٓفكؽ أم استثهار آخر، بدأ التركٓز ك 

عمِ ضركرة تقٓٓـ القدرات العهمٓة لمعىاصر البشٓرة الفردٓة فْ الهؤسسات، ككىٍا العىاصر 
ىجاح االستثهار الهادم الهىشكد كبها أف كؿ  .األساسٓة فْ إدارة كحؿ الهشكالت كتطكٓر كا 

 كاف ال بد هف إٓجاد الكسٓمة لذلؾفرد ٓتصؼ بهستكل هف القدرة كالفعالٓة ٓختمؼ عف سكاي، 
  :2007, الهغربي)  األقرب إلِ الدقة فْ هقٓاس هردكد فعالٓة تمؾ القدرات عمِ الهؤسسة

167)   .
تشهؿ الكظائؼ كاألىشطة كالبراهج ككضع إستراتٓجٓة لمهكارد البشٓرة كتحمٓؿ   إدارة الهكارد 

الكظائؼ فْ التىظٓـ كتخطٓط الهكارد هجهكعة كظائؼ كأىشطة كبراهج تتعمؽ بتصٓرؼ 
التىظٓـ كالهجتهع  شئكف الهكارد البشٓرة فْ الهىظهة كترهْ إلِ تحقٓؽ أٌداؼ األفراد  ك

دي بالهكارد البشٓرة كها كىكعا كتقٓٓـ أداء العاهمٓف فْ التىظٓـ كتدٓربٍـ  البشٓرة فًٓ كتزٓك
ـ كتىشٓطٍـ كهعالجة هشكمتٍـ  ـ كهزآاٌـ اإلضافٓة كحفٌز كتىهٓتٍـ كتحدٓد ركاتبٍـ كأجكٌر
لتىسٓؽ أٌدافٍـ كحاجاتٍـ كحاجات التىظٓـ الذم ٓعهمكف فًٓ كؿ ذلؾ ضهف سٓاؽ تىظٓهْ 

  . (20: 2008, والصباغ , درة  ) كهجتهعْ هعٓف
 كبٓرة ، حككهٓةأـ هؤسسة سكاء كاىت خاصة أٓة هكرد هف هكارد أٌـٓشكؿ العىصر البشرم 

 ، حٓث تتكقؼ كفاءة كفاعمٓة الهؤسسة عمِ كفاءة ٌذا الهكرد، خدهاتٓةأـ إىتاجٓة ، صغٓرةأـ
 . هؤسسة عمِ استثهار ٌذا الهكرد كاالستفادة هىً االستفادة الهثمِأٓة إدارةكبالتالْ تحرص 

 حتِ ٓتـ التعرؼ عمِ  ألدائً التقٓٓـ الهستهراألهرـز ؿ استدكلكْ ٓتـ االستفادة هف ٌذا الهكر
ا كتىهٓتٍا أكجً ٌر  .(575: 2000 ,درويش) الضعؼ كهف ثـ عالجٍاكأكجً القكة كهف ثـ تطٓك
ك فْ الكقت ذاتً المبىة األكلِ ٓعتبر  القطاع الصحْ عهكدا أساسٓا فْ تىهٓة هستداهة، ٌك

لبىاء هجتهع فاعؿ كهىتج ٓسعِ دائها إلِ التطكر ككها أف التحدٓات التْ تكاجٍىا كبٓرة، كاف 
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تكفٓر خدهة صحٓة هتهٓزة ذات جكدة عالٓة ككفؽ أفضؿ الههارسات العالٓة لٓس هستحٓال 
أك صعب الهىاؿ، كبالتالْ تظٍر أٌهٓة إدارة الهكارد البشٓرة فْ تحقٓؽ ٌذي التىهٓة حٓث أف 

 هف إدارة الهكارد البشٓرة بهثابة القمب الىابض لإلدارة الحدٓثة كتعهؿ عمِ دعـ كزارة الصحة
لكصكؿ لمتهٓز فْ هجاؿ اختصاصٍا كلقمة الدراسات التْ بحثت حكؿ ٌذا الهكضكع أجؿ ا

. بشكؿ هتخصص فْ كزارة الصحة كىظرا لعدـ استقرار الهكارد البشٓرة داخؿ كزارة الصحة
كىظرا ألف تقدٓـ الخدهة الصحٓة لمجهٍكر عمِ أكهؿ كجً كاستداهتٍا ٓعتهد بشكؿ أساسْ 
عمِ الككادر البشٓرة بجهٓع فئاتٍا هىذ لحظة كصكؿ الهٓرض ك تقدٓـ الخدهة الصحٓة إلِ 

. هرحمة االىتٍاء هف تمقًٓ الخدهة الصحٓة
ار م اخت تـكبغرض دراسة دكر إدارة الهكارد البشٓرة فْ استداهة الخدهات الصحٓة فقد

 فْ كزارة الصحة فْ قطاع غزة ىظران ال هف خالؿ القطاع الصحْ هتهث الدراسةهجتهع
. لككىٍا تساٌـ بشكؿ أساسْ فْ تطكر هستكل الخدهات الصحٓة كاالرتقاء بٍا

: هشكمة الدراسة
 التْ تهتمكٍا األصكؿ أٌـ هف كأصالن هكاردٌا، أٌـ هف ان هكرد الهىظهة فْ البشٓرة الهكارد تهثؿ

 تسعِ الهىظهة أف عمِ ٓجب التْ البشٓرة الهكارد بدكف الهىظهة أٌداؼ تحقٓؽ ٓهكف ال حٓث

 عمِ تحقٓؽ قادرة لتككف ككفاءاتٍا هٍاراتٍا تىهٓة فْ كاالستثهار بٍا لالٌتهاـ جاٌدة دائها

. كالتحدٓات التغٓرات هكاجٍة فْ كتساعدٌا بفعالٓة الهؤسسة أٌداؼ
-فىٓٓف –تهٓرض –أطباء ) هقسهٓف إلِ فئات ان هكظؼ (9048)ٓعهؿ فْ كزارة الصحة 
 (2015 الهوظفيف في وزارة الصحة في قطاع غزة,فدائرة شؤو) .(إدآرٓف كفئات أخرل

كبغرض تطكٓر ٌذي الككادر البشٓرة قاهت كزارة الصحة بالعدٓد هف األىشطة كالهٍاـ 
بٓة كالهحاضرات ك . اإلبتعاث لكافة فئات هكظفْ الكزارة كالدكرات التدٓر

كلقد ىبعت هشكمة الدراسة هف خالؿ اإلحساس بأٌهٓة العىصر البشرم فْ كزارة الصحة فْ 
قطاع غزة ك أٌهٓة الخدهات الصحٓة لمجهٍكر بشكؿ فعاؿ كهتهٓز كالعهؿ عمِ استداهتٍا 
ذا ٓعتهد بشكؿ أساسْ عمِ كجكد عىاصر بشٓرة هتهٓزة هف حٓث الخبرة كاألداء، كأف  ٌك

ٌىاؾ قصكر فْ استداهة الخدهات الصحٓة بىاء عمْ دراسة تهحكرت حكؿ خدهات الرعآة 
 .2011الصحٓة األكلٓة الحككهٓة فْ هحافظات غزة سىة 

هف ٌىا كجد الباحث ىفسً أهاـ هكضكع هٍـ ٓهكف أف ٓقدـ ىتائج عمهٓة لإلدارة العمٓا بكزارة 
: هكف صٓاغة الهشكمة فْ السؤاؿ الرئٓس التالْقد أالصحة الفمسطٓىٓة فْ قطاع غزة ك

 (ها دكر إدارة الهكارد البشٓرة فْ استداهة الخدهات الصحٓة الحككهٓة فْ هحافظات غزة؟)
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: هتغيرات الدراسة
: - تتهثؿ الهتغٓرات فْ

. استداهة الخدهات الصحٓة: الهتغٓر التابع .1
 .إلِكتىقسـ  البشٓرة الهكارد إدارة :الهستقؿالهتغٓرات  .2

. االستقطاب- أ
. التدٓرب - ب
. تقٓٓـ األداء- ج
. الحكافز- د

تـ اختٓار ٌذي الكظائؼ ككىٍا هف أٌـ كظائؼ الهكارد البشٓرة كالعصب الرئٓسْ فْ 
الهؤسسات كالهىظهات الحككهٓة كغٓر الحككهٓة ألىٍا تعزز هكاىتٍا فْ الٍٓكؿ التىظٓهْ 

لمهؤسسة كتجعمٍا كسٓمة لمبقاء كالدٓهكهة فْ ىشاطٍا كتحقٓؽ أٌدافٍا كها أىٍا األكثر 
 .استخداها هف قبؿ الكزارة فْ األىشطة الخاصة بتىهٓة الهكارد البشٓرة

 
  هتغيرات الدراسة  : (1 )شكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ـ هساىهة وظائؼ إدارة 2010باالستناد الى دراسة أحهد زيد ,, 2015,جرد بواسطة الباحث: الهصدر
 الهوارد البشرية في استداهة هنظهات الهجتهع الهدني في الضفة العربية

 

 

 انمتغير انمستقم

 

 

 استدامة الخدمات الصحية

 

 انمتغير انتابع

 

 االستقطاب .1

 التدريب .2

 تقييم األداء .3

 الحوافز .4

 



 

5 
 

 :فرضيات الدراسة

: فْ ضكء ها سبؽ تػـ صٓاغة الفرضٓات لكْ تتالءـ كهتغٓرات الدراسة كذلؾ كالتالْ
بٓف استقطاب كاختٓار  (α ≤ 0.05)تكجد عالقة ذات داللة إحصائٓة عىد هستكل  .1

. كاستداهة الخدهات الصحٓة الحككهٓة كتعٓٓف الهكارد البشٓرة
 بٓف تدٓرب الهكارد (α ≤ 0.05)تكجد عالقة ذات داللة إحصائٓة عىد هستكل  .2

 .كاستداهة الخدهات الصحٓة الحككهٓة البشٓرة

بٓف تقٓٓـ أداء الهكارد  (α ≤ 0.05)تكجد عالقة ذات داللة إحصائٓة عىد هستكل  .3
 .البشٓرة كاستداهة الخدهات الصحٓة الحككهٓة

بٓف تقدٓـ الحكافز  (α ≤ 0.05)تكجد عالقة ذات داللة إحصائٓة عىد هستكل  .4
 .                    كالتعكٓضات لمهكارد البشٓرة كاستداهة الخدهات الصحٓة الحككهٓة

فْ استجابة الهبحكثٓف  (α ≤ 0.05)ٌىاؾ فركؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستكل  .5
ؿ العهمْ – ىكع الكظٓفة – الجىس ) لمهتغٓرات الشخصٓة التالٓة لتعز – الهٌؤ

 .(سىكات الخبرة

عىد  الهكارد البشٓرة  عمِ إدارة  الحككهٓةستداهة الخدهات الصحٓةال ٓكجد اثر ال .6
 .α≤0.05هستكل داللة إحصائٓة 

: أىداؼ الدراسة
 :التالٓة األٌداؼ تحقٓؽ إلِ الدراسة ٌذي تسعِ

الكشؼ عف كاقع إدارة الهكارد البشٓرة فْ استداهة الخدهات الصحٓة فْ كزارة  .1
 .الصحة

.   إبراز هدم استداهة الخدهات الصحٓة الحككهٓة فْ كزارة الصحة .2
.   تكضٓح العالقة بٓف إدارة الهكارد البشٓرة كاستداهة الخدهات الصحٓة .3
تحدٓد االختالؼ فْ كجٍات ىظر الهبحكثٓف حكؿ دكر إدارة الهكارد البشٓرة فْ  .4

.   استداهة الخدهات الصحٓة الحككهٓة فْ هحافظات غزة

: أىهية الدراسة
 :التالٓة الجكاىب فْ الدراسة أٌهٓة تكهف

: أٌهٓة الدراسة بالىسبة لكزارة الصحة .1
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د هتخذم - أ  بهعرفة راجعة تغذٓةب ( بالكزارةالفئة األكلِ+ اإلدارة العمٓا(القرار تزٓك

 .قراراتىا  هراجعة إلِ الحاجة فًٓ بأهس ىحف زهف فْ أك فشمٍا السٓاسة ىجاح هدل

ادة فْ الهساٌهة - ب لدكر إدارة الهكارد البشٓرة فْ تحسٓف استداهة  التكعٓة ٓز
 .الخدهات الصحٓة

 :أٌهٓة الدراسة بالىسبة لمباحث .2

ادة  - أ ادة االستقاءٓساعد الباحث عمِ ٓز  كاإلطالع باستفاضة عف الهكضكع كٓز
. الحصٓمة العمهٓة

ادة الهعرفة كالطرؽ العمهٓة الهتبعة لدكر إدارة الهكارد  - ب ٓساعد الباحث فْ ٓز
البشٓرة فْ تحسٓف استداهة الخدهات الصحٓة كالتجارب السابقة التْ تخدـ عهؿ 

. الباحث فْ الكزارة
: أٌهٓة الدراسة بالىسبة لمبحث العمهْ .3

تجربة الكزارة فْ دكر إدارة الهكارد  كاقع  عمِالتعرؼ فْ الهؤسسات تساعد - أ
ا عمِ العهؿ أجؿ البشٓرة فْ تحسٓف استداهة الخدهات الصحٓة هف ٌر  تطٓك

.  أك تبىٍٓااكتحسٓىً
ر لمباحثٓف الهفٓدة الدركس بعض استىباط فْ الهساٌهة - ب فْ دكر  البحث لتطٓك

 . الهكارد البشٓرة كعالقتٍا فْ تحسٓف استداهة الخدهات الصحٓة فْ الكزارةإدارة

تساعد عمِ استداهة الخدهات الصحٓة هها ٓىعكس : أٌهٓة الدراسة بالىسبة لمهجتهع .4
. إٓجابان عمِ الخدهة الصحٓة

: حدود الدراسة
إدارة الهكارد البشٓرة فْ  دكر تىاكؿ اقتصرت الدراسة عمْ : الحدكد الهكضكعٓة -أ 

 هف حٓث االتجاٌات كاإلجراءات استداهة الخدهات الصحٓة الحككهٓة فْ قطاع غزة
تقٓٓـ أداء - تدٓرب الهكارد)كالصعكبات فْ تحقٓؽ الكفاءة اإلدآرة تبعان لهجاالتٍا 

تقدٓـ الحكافز كالتعكٓضات لمهكارد –استقطاب كاختٓار كتعٓٓف الهكارد البشٓرة - الهكارد
 .(البشٓرة

ىظران لمكضع السٓاسْ الهفركض عمِ فمسطٓف كحالة االىقساـ بٓف  :الحدكد الهكاىٓة -ب 
 كزارة الصحة   هرافؽ تـ تطبٓؽ ٌذي الدراسة عمِ الضفة الغربٓة كقطاع غزة، 

 .فْ قطاع غزة الفمسطٓىٓة
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 كفالهدراء العاـالككٓؿ كالككٓؿ الهساعد كتـ تطبٓؽ ٌذي الدراسة عمِ  :الحدكد البشٓرة -ج 
كىائب هدٓر عاـ كهدراء الكحدات كالدكائر فْ الهستشفٓات كالهراكز الطبٓة بكزارة 

 .الصحة 
                     بقطاع غزة خالؿ كزارة الصحة تـ تطبٓؽ ٌذي الدراسة عمِ : الحدكد الزهاىٓة -د 

 (2014 -2015 )  .
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الفصؿ الثاني 
  اإلطار النظري لمدراسة

 
 

 . إدارة الهوارد البشرية–الهبحث األوؿ 
 . االستداهة–الهبحث الثاني 
 . الخدهات الصحية–الهبحث الثالث 
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 إدارة الهوارد البشرية  -وؿألالهبحث ا

 :الهقدهة 
فهثالن ٓعٌرفٍا البعض عمِ أىٍا . لٓس ٌىاؾ تعٓرؼ هتفؽ عمًٓ لىشاط إدارة الهكارد البشٓرة

عهمٓة ضـ الهكظفٓف "، بٓىها ٓصفٍا آخركف بأىٍا "االٌتهاـ الكمْ بشؤكف األفراد فْ الهىظهة"
األكفاء، كتىهٓتٍـ، كخمؽ ظركؼ تىظٓهٓة تشجعٍـ عمِ تقدٓـ أفضؿ الجٍكد فْ أداء 

تشهؿ كؿ القرارات كالههارسات "كها تـ تعٓرفٍا عمِ أىٍا تمؾ الىشاطات التْ ". العهؿ
". اإلدآرة التْ تؤثر هباشرة فْ األفراد العاهمٓف لمهىظهة

ة هف القرارات التْ تؤثر فْ العالقة بٓف الهكظفٓف ؿسمس"فٓها ٓعٌرفٍا البعض بأىٍا 
كهىظهاتٍـ، كفْ العدٓد هف دكائر الهستفٓدٓف، كتٍدؼ إلِ التأثٓر فْ فاعمٓة الهكظفٓف 

 ".كهىظهاتٍـ

ف إدارة الهكارد البشٓرة ٌْ إحدل األىشطة اإلدآرة التْ إكلكف بصفة عاهة، ٓهكف القكؿ 
ْ بذلؾ تختص بصكرة رئٓسة برسـ . تعىْ باالستخداـ الفاعؿ لمهكارد البشٓرة فْ الهىظهة ٌك

السٓاسات، ككضع البراهج، كتحدٓد اإلجراءات، كالقٓاـ باألىشطة الالزهة لتكفٓر احتٓاجات 
الهىظهات هف الكفاءات البشٓرة كتىسٓقٍا، كها قد ٓتضهىً ذلؾ هف استقطاب، كاختٓار، 

ا هف األهكر الهتصمة بالهكارد البشٓرة فْ الهىظهة،  دارة لألفراد، كىحٌك كتىهٓة، كتحفٓز، كا 
كاستخداهٍا االستخداـ األهثؿ لتضطمع بأداء األعهاؿ الحككهٓة بفاعمٓة ككفاءة، لهساعدة 

إضافة إلِ إىجاز تمؾ األىشطة بأسمكب ٓكفؿ . الهىظهات فْ تحقٓؽ غآاتٍا الهرجكة
كفر لٍـ ىكعٓة هىاسبة هف الحٓاة الكظٓفٓة  هازف )لمعاهمٓف الهساكاة، كتحقٓؽ الذات، ٓك

,2001:13). 

 باستعراض قاهكا قد الكتاب هف الكثٓر ىجد البشٓرة الهكارد إدارة هفٍكـ تكضٓح إطار كفْ
ـ  لدعـ تصهٓهٍا ٓتـ التْ كاألىشطة كالعهمٓات االستراتٓجٓات هف هجهكعات بأىٍا أفكاٌر

الذٓف  كاألفراد الهىظهة احتٓاجات بٓف التكاهؿ هف ىكع إٓجاد طٓرؽ عف الهشتركة األٌداؼ
 .(12 :2006كشواي, )ٓعهمكف بٍا 

 جهٓع عهمٍا كهحكر الهىظهات، أىكاع كافة فْ األساسٓة اإلدارات أك الكظائؼ إحدل كتعتبر 

 الهىظهة فْ تعٓٓىٍا ساعة هىذ كظٓفٓة أهكر هف ٓتعمؽ ها ككؿ فٍٓا تعهؿ التْ البشٓرة الهكارد

ْ فٍٓا، كعهمٍا خدهتٍا اىتٍاء ساعة حتِ  بتقدٓر تتعمؽ كالهٍاـ األىشطة هف بهجهكعة تقكـ ٌك
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ا البشٓرة الهكارد هف الهىظهة احتٓاجات  الهطمكب، الكقت كفْ الهطمكبة بالهكاصفات كتكفٌٓر

بٍا عمِ العهؿ ثـ كهف ا تدٓر ٌر  كحؿ أٌدافٍا لتحقٓؽ كهساعدتٍا الهكارد ٌذي كتحفٓز كتطٓك

 .(14-2006:13عقيمي, ) الهىظهة كأٌداؼ أٌدافٍا بٓف التكافؽ لتحقٓؽ هسعِ مؼ هشاكمٍا

 كالسٓاسات الهطمكبة الههارسات هجهكعة بأىٍا البشٓرة الهكارد إلدارة تعٓرفً  فDisslerْكذٌب 

كظائفٍا  لههارسة اإلدارة إلٍٓا تحتاج التْ البشٓرة بالىكاحْ الهتعمقة األىشطة هختمؼ لتىفٓذ
 .(Dissler, 34:2003)عمِ أكهؿ كجً 

 أفضؿ عمِ الحصكؿ تستطٓع التْ بالهىظهات البشٓرة الهكارد إدارة تعٓرؼ سمطاف ربط بٓىها

ـ تىهٓتٍـ فْ كتىجح العاهمة القكل هف العىاصر  ستتهٓز كبالتالْ عمٍٓـ، الهحافظة كفْ كتحفٌٓز

 هف ههكف حجـ أقؿ ستخداـبا) بالكفاءة كأٓضان  (أٌدافٍا عمِ إىجاز القدرةكبالفعالٓة  حتهان 
. الالزهة الهكارد

فإىٍا ستتعرض إلِ خطر الرككد أك الهكت  كالكفاءة بالفعالٓة تتسـ ال التْ الهىظهات تمؾ أها 
 .(2003:33سمطاف, ) (اإلفالس كالخركج هف السكؽ)

: أىهية الهوارد البشرية
تغٓرت الىظرة إلِ إدارة كتىهٓة الهكارد البشٓرة فْ الكقت الحالْ، كأصبحت كاحدة هف أٌـ 
ىاؾ أسباب كثٓرة تفسر التطكر الذم حدث فْ  الكظائؼ اإلدآرة فْ الهىظهات الحدٓثة، ٌك
ىظرة اإلدارة الهسئكلة بالهىظهات الهعاصرة إلِ إدارة الهكارد البشٓرة كاٌتهاهٍا الهتزآد بٍا 
ككظٓفة إدآرة هتخصصة كأٓضا كفرع هف فركع عمـ اإلدارة كهف أٌـ ٌذي األسباب ها ٓمْ 

 .(2003:32سمطاف,)

التكسع كالتطكر الصىاعْ الذم تـ فْ العصر الحدٓث، كبالتالْ كبر حجـ العهالة  -1
عداد ٓجعؿ هف  الصىاعٓة بها ٓشترط فٍٓا هف هكاصفات كها تحتاجً هف تدٓرب كا 
العسٓر التفٓرط بالقكل العاهمة التْ تـ استقداهٍا كتدٓربٍا كضركرة الهحافظة عمٍٓا 

جراءات هستقرة تقكـ عمِ تىفٓذٌا إدارة هتخصصة كهسئكلة  .هف خالؿ ىظـ كا 

ادة فرص الثقافة العاهة أهاـ العاهمٓف، أدل إلِ تغٓر  -2 ارتفاع هستكٓات التعمٓـ كٓز
خصائص القكل العاهمة، ككسائؿ حدٓثة أكثر هىاسبة لمتعاهؿ هع ٌذي الىكعٓات 

 .الحدٓثة هف العاهمٓف
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ارتفاع تكمفة العهؿ اإلىساىْ، حٓث تهثؿ األجكر ىسبة عالٓة كهتزآدة هف تكالٓؼ  -3
ادة  اإلىتاج فْ جهٓع الهىظهات، األهر الذم حتـ االٌتهاـ بضغط تكمفة العهؿ كٓز

إىتاجٓة العاهمٓف هف خالؿ البحث كالدراسة كاإلدارة الجٓدة التْ ٓقكـ بٍا جٍاز 
 .هتخصص فْ شئكف العاهمٓف

أف ٌىاؾ سببٓف هٍهٓف لتطكر إدارة الهكارد البشٓرة كقد لخصٍـ " عمْ السمهْ"ٓرل  -4
فْ اكتشاؼ أٌهٓة األداء البشرم كهحدد أساسْ لمكفاءة اإلىتاجٓة، كأٓضا اكتشاؼ 
أٌهٓة كقدرة إدارة الهكارد البشٓرة فْ تكجًٓ األداء البشرم كالتأثٓر عمًٓ بها ٓحقؽ 

 .  الهٓزد هف الكفاءة اإلىتاجٓة

: وظائؼ إدارة الهوارد البشرية
ا التقمٓدم هقصكران عمِ القٓاـ  تطكرت كظٓفة إدارة الهكارد البشٓرة فبعد أف كاف دكٌر

ا ٓتسع لٓصبح  باستقطاب الٓد العاهمة كالتعٓٓف كصرؼ األجكر كهىح اإلجازات، اخذ دكٌر
إلدارة الهكارد البشٓرة دكر استراتٓجْ ٓتطمب تكافر كفاءات  كتخصصان، كأصبح أكثر شهكالن 
 .)10 :2002نصر اهلل, ) إلِ جاىب الهٍاـ التىفٓذٓة كاستراتٓجًٓ هتخصصة

 األكلِ: إف إلدارة الهكارد البشٓرة، شأىٍا شأف أم إدارة فْ الهىظهة، هٍهتٓف أساسٓتٓف
.  إدآرة، كاألخرل تخصصٓة

فأها اإلدآرة فٍْ تشترؾ هع هختمؼ الكحدات التىظٓهٓة فْ الهىظهة بههارستٍا كتتهثؿ فْ 
ر، كتخصٓص الهكارد كأها . كظائؼ التخطٓط، كالتىظٓـ، كالتكجًٓ، كالرقابة، كاإلبداع كالتطٓك

الهٍاـ التخصصٓة فتهارسٍا إدارة الهكارد البشٓرة بدءان بتخطٓط الهكارد البشٓرة، كهركران 
بالتدٓرب كتقكٓـ أداء العاهمٓف، كاىتٍاء بالسالهة الهٍىٓة كرعآة العاهمٓف، كذلؾ عمِ الىحك 

 :التالْ
ٌك اإلجراء الهستخدـ فْ تحدٓد كاجبات الكظٓفة : تحمٓؿ كتكصٓؼ الكظائؼ .1

ا فْ هف ٓشغمٍا   .(Dissler, 108:2003) كالهٍارات الكاجب تكافٌر
كٓقصد بٍا تحدٓد احتٓاجات الهىظهة هف الهكارد : تخطٓط الهكارد البشٓرة .2

 (.32:2010أبوشيخة, )البشٓرة كهان كىكعان 

تضهف الحصكؿ عمِ الهكارد البشٓرة الهطمكبة لضهاف استهرار : االستقطاب .3 ٓك
مٓف الهىاسبٓف  ذا ٓشهؿ عهمٓات البحث عف األفراد الهٌؤ عهمٓات الهىظهة، ٌك
لمعهؿ داخؿ الهىظهة كالذٓف ٓتكقع أف ٓتقدهكا بطمبات عهؿ لمهىظهة ىتٓجة 
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 Denisi)كجكد شكاغر عهؿ حالٓان أك تكقع حدكث هثؿ ٌذي الشكاغر فْ الهستقبؿ 

& Griffin, 2001  :125). 
الت : كضع ىظاـ االختٓار كالتعٓٓف .4 عهمٓة اىتقاء األفراد الذٓف تتكفر لدٍٓـ الهٌؤ

 .(Mondy & Noe 2005 :162)الهطمكبة كالهىاسبة لشغؿ كظائؼ هعٓىة 
ا: تصهٓـ ىظاـ األجكر .5 . أم تحدٓد قٓهة كؿ كظٓفة كأٌهٓتٍا الىسبٓة كتحدٓد أجٌر
 أبو)كٓقصد بٍذي الهٍهة هىح هقابؿ عادؿ لألداء الهتهٓز : تصهٓـ ىظـ الحكافز .6

(. 33 :2011شيخة,
ر العاهمٓف .7 عهمٓة اكتساب العاهمٓف الهٍارات كالهعارؼ : تدٓرب كتطٓك

كاالتجاٌات االٓجابٓة الهرتبطة بكظائفٍـ لمهساٌهة فْ تصحٓح االىحرافات فْ 
 .(45:2003عباس, )لهستقبمْ  ااألداء الحالْ أك تحسٓف األداء

ْ : تقٓٓـ األداء .8 ىظاـ لهراجعة كتقٓٓـ أداء الهٍهات لمفرد أك لفرؽ العهؿ، ٌك
, Mondy & Noe)هقارىة بٓف هستكل األداء الحقٓقْ كاألداء الهطمكب كالهفترض

2005 :252). 
 .(33:2010أبو شيخة, )كضع ىظـ الترقٓة كالىقؿ  .9

ْ السٓاسات الهصههة لتكفٓر الحاجات اإلىساىٓة كاالجتهاعٓة : عالقة العهؿ .10 ٌك
قاهة االتصاالت كالتفاعالت السمهٓة بٓىٍـ كبٓف اإلدارة  لمعاهمٓف فْ الهىظهة، كا 

 .(46: 2003عباس, )هف جٍة كبٓىٍـ كبٓف الىقابات العهالٓة هف الجٍة األخرل 

كتعىْ كضع ىظـ السالهة الهٍىٓة كالرعآة الصحٓة : صٓاىة كرعآة العاهمٓف .11
 .(33:2010أبو شيخة, )لمعاهمٓف  كاالجتهاعٓة

أم كضع قكاعد الىظاـ كالسمكؾ فْ الهىظهة، كتحدٓد أىكاع : حفظ الىظاـ .12
 :2010أبو شيخة, )كالجزاءات التْ تترتب عمِ هخالفة ٌذي القكاعد  العقكبات

33). 
ك عبارة عف عهمٓة هستهرة كالتْ هف خاللٍا ٓتقدـ : تخطٓط الهسار الكظٓفْ .13 ٌك

الفرد هف خالؿ هجهكعة هف الهراحؿ التْ تتهٓز فٍٓا كؿ هرحمة بهجهكعة هف 
 .(309 :2001حسف, )الخصائص كالقضآا أك الهشاكؿ كالهٍاـ 
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االستقطاب 
ىظر إلًٓ لتحقٓؽ هردكد هف كراء تكظٓؼ  ٓعد االستقطاب الركف األكؿ هف عهمٓة التكظٓؼ ٓك
ال ال تستطٓع الهىظهة االستهرار فْ أداء ىشاطاتٍا كتحقٓؽ أٌدافٍا كذلؾ هف  القكل العاهمة كا 

  .خالؿ جذب طالبْ العهؿ الهقدـ لمهىظهة كاىتقاء أفضؿ العىاصر البشٓرة

: -  لالستقطابٓرفاتٌىاؾ عدة تعك
الت الهىاسبة -1 ر عهمٓة استقطاب العاهمٓف ٌك جذب األفراد بالعدد كالكقت كالهٌؤ جٌك

ٌذي الفعالٓة هٍهة لتكفٓر العاهمٓف الذٓف . كتشجٓعٍـ لطمب التعٓٓف فْ الهىظهة
 البشٓرة لمهكارد الهستهرة ألٓة إدارة األىشطةتحتاجٍـ، كها تشكؿ كاحدة هف 

 .(213:2004برنوطي,)

عهمٓة االستقطاب ٌْ عهمٓة ثىائٓة تتألؼ هف ههارسة الهىظهة فْ البحث عف -2
الهرشحٓف كبحث الفرد عف الهىظهة، فٍْ تهثؿ بذلؾ هصدر هعمكهات لمفرد عف 

الهىظهة كالهىظهة عف الفرد، أم أف االستقطاب ٌك حمقة كصؿ بٓف تخطٓط الهكارد 
 (.60:2011, الكاللدة) رالبشٓرة كعهمٓة االختٓا

عهمٓة االستقطاب تشٓر إلِ هجهكعة ىشاطات الهىظهة الخاصة بالبحث عف -3 
كجذب هرشحٓف لسد الشكاغر الكظٓفٓة فٍٓا كذلؾ بالعدد كالىكعٓة الهطمكبة كالهرغكبة 

 (.123:2003الييتي,)كفْ الكقت الهىاسب 

:  أىداؼ االستقطاب
ا ها ٓمْ -160 :2002بموط, ) :ٍٓدؼ االستقطاب إلِ تحقٓؽ جهمة هف األٌداؼ، هف أبرٌز

161). 
تحدٓد هجهكعات العهؿ أك األشخاص كاألفراد الذٓف ٓهكف االستعاىة بٍـ لسد -1

. الشكاغر
د سكؽ العهؿ -2 ؽ دكر الهىظهة االستخداهِ أهاـ الرأم العاـ كتزٓك إبراز كتسٓك

ا لمهتكاجدٓف فًٓ   .(السكؽ)بالكظائؼ كالشكاغر الكاعدة التْ ٓهكف أف تكفٌر

 .كسب رأم كثقة الهرشحٓف الساعٓف كراء الكظائؼ الشاغرة سكاء تـ تكظٓفٍـ أـ ال-3
ر عدد ههكف هف الهرشحٓف األكفاء الهتقدهٓف لمعهؿ كتقٓٓـ قدراتٍـ اكبجذب -4

  .كاحتهاالت ىجاحٍـ فْ األعهاؿ التْ ٓهكف أف تسىد إلٍٓـ
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:  أىهية عهمية االستقطاب
. لعهمٓة االستقطاب أٌهٓة كبٓرة فْ اختٓار الشخص الهىاسب ككضعً فْ الهكاف الهىاسب

 .(214:2004برنوطي ,) :كذلؾ هف خالؿ ها ٓمِ
تىعكس أٌهٓة عهمٓة االستقطاب عمِ حٓث تكفٓر العاهمٓف الذٓف تحتاجٍـ الهىظهة - 1

 بالكقت األشخاص الهكارد البشٓرة هف استقطاب إدارةالعهمٓات األخرل، فإذا لـ تتهكف 
الت الهىاسبة فاف ذلؾ سٓؤدم   سكء اختٓار الهرشحٓف كتعٓٓف إلِكالعدد، كالهٌؤ

. عىاصر غٓر هىاسبة
 إجراء فقد تستطٓع الهىظهة إٌهالٍا ال ٓهكف أساسٓةتعتبر عهمٓة االستقطاب عهمٓة -2

 إٌهاؿ خطة قكة عهؿ كلكىٍا ال تستطٓع إعداد حتِ أكتحمٓؿ لمكظائؼ كتكصٓفٍا 
. عهمٓة البحث عف العاهمٓف الجدد بغرض تعٓٓىٍـ

 هف إضافٓةتكسٓع ىشاط الهىظهة الهستقبمْ بحٓث ٓستدعْ ٌذا التكسع هكارد بشٓرة -3
 .اجؿ تغطٓتً

 كاالستفادة هف خبرتٍـ كهستكاٌـ األجىبٓة جمب العهالة إلِتؤدم عهمٓة االستقطاب -4
 .العمهْ

حالؿ إلٍٓااستبداؿ بعض الهٍارات البشٓرة حالٓا فْ الهىظهة بسبب عدـ الحاجة -5  كا 
هٍارات جدٓدة فْ سكؽ العهؿ هكاىٍا، هها قد ٓرفع هف هستكل فعالٓة أداء الهىظهة 

 .هستقبال

 جذب هٍارات بشٓرة هطمكبة بهكاصفات عالٓة تسٍؿ إلِتؤدم عهمٓة االستقطاب -6
بً بسٍكلة، كبتكمفة أقؿ بعد تعٓٓىً فْ الهىظهة  .هٍهة اىتقاء األقؿ هىٍا، كتأٌٓمً، كتدٓر

: وأساليب عهمية االستقطاب هصادر
بعد أف تقـك الهىظهة بتحدٓد احتٓاجاتٍا هف الهكارد البشٓرة كذلؾ فْ شكؿ خطة لمقكة العاهمة 

 ككظائؼ كهكاصفات لشغؿ تمؾ الكظائؼ فٓىبغْ التفكٓر فْ الهصادر التْ  أعدادتتضهف
. سٓتـ الحصكؿ هىٍا عمِ احتٓاجاتٍا

هكف تصىٓفٍا عمِ أساس ىكع الهصدر إلِ هصادر داخمٓة، كهصادر خارجٓة : ٓك
تىطكم هصادر االستقطاب الداخمٓة، عمِ إتاحة الفرصة لمعاهمٓف : الهصادر الداخمٓة-1

بداخؿ الهىظهة لشغؿ الكظائؼ الشاغرة فْ ضكء هتغٓرات هكقفٓة فاعمٓة، كٓعتهد ٌذا 
. الهصدر عمِ ها ٓسهِ بالهستكدع الهٍارل
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هكف المجكء لٍذي الهصادر فْ حالة الكظائؼ اإلشرافٓة، أك الكظائؼ التْ تحتاج لخبرات  ٓك
 .(138:2005حجازي, ): قد ال تتكافر خارج الهىظهة، كهف أٌهٍا

ككف ٌذا هصدرا لمعهالة عىدها تككف سٓاسات الشركة فْ إدارة الهكارد : االىتقاؿ- أ ٓك
ع خبرات العاهمٓف فٍٓا كأٓضان عىدها ال تتكافر تمؾ الخبرات فْ . البشٓرة قائهة عمِ تىٓك

. سكؽ العهؿ الخارجْ
ٓعبر عف الترقٓة بأىٍا تحٓرؾ الهكظؼ هف هستكل إدارم أقؿ إلِ هستكل : الترقٓة- ب

ادة فْ الهستكل الكظٓفْ، كالدرجة الهالٓة، كاالهتٓازات  إدارم أعمِ، كعمًٓ فٍىاؾ ٓز
ْ بٍذا الشكؿ الترقٓة كعد هف الهىظهة لهكافئة الهكظؼ سكاء هادٓة أك أدبٓة  األخرل، ٌك

كتتفاكت أىظهة الترقٓة بٓف الهىظهات . فْ هقابؿ البذؿ كاألداء كاالىتهاء التىظٓهْ. فقط
. كبعضٍا البعض

تستمـز حساب هدة زهىٓة هعٓىة هىذ بدآة تعٓٓف الفرد فْ كظٓفة :  الترقٓة باألقدهٓة-1
هعٓىة بحٓث ٓككف فْ كؿ درجة كظٓفٓة هدة زهىٓة هحددة ثـ ٓرفع إلِ الدرجة األعمِ 
كذا طٓمة حٓاتً الكظٓفٓة، أم ٓسٓر عبر هسار كظٓفْ طالها ٌك ٓستكفْ الهطمكب  ٌك

. هىً
الترقٓة بالجدارة، كالتْ تتطمب تكفر قدرات ككفاءات عمهٓة، : الترقٓة باالختٓار- 2

بداع، بغض الىظر عف الهدة الزهىٓة التْ ٓشغمٍا الهكظؼ فْ  كفعالٓات ابتكار كا 
كفر ٌذا الىظاـ الفرصة أهاـ الهىظهة الختٓار أفضؿ  درجة هعٓىة أك هكقع هعٓف ٓك

إال أىً قد ٓؤدم إلِ التحٓز كالهحاباة . العىاصر البشٓرة، هها ٓحقؽ الفائدة لمهىظهة
 .كلذلؾ ٓفضمً البعض فْ الكظائؼ العمٓا فقط

ٌْ الهصادر التْ تهد الهىظهة باحتٓاجاتٍا هف الهكارد البشٓرة هف : الهصادر الخارجٓة -2
.  سكؽ العهؿ خارج الهىظهة

ا عف التمبٓة  كتمجأ الهىظهة لٍذي الهصادر لمتغمب عمِ هشاكؿ الهصادر الداخمٓة كلعجٌز
 .(الهرجع السابؽ)الهىاسبة كلعؿ هف أٌـ ٌذي الهصادر ٌْ 

ٓسعِ الراغبكف فْ العهؿ إلِ الهىظهة كترؾ بٓاىاتٍـ لدل كحدة : الطمبات الشخصٓة- أ
 فْ الطمبات، ترسؿ الهىظهة لألفراد الذٓف كقع عمٍٓـ تكعىدها ٓتـ الب. الهكارد البشٓرة

. االختٓار
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 ح كتكضاإلعالفتقـك الهىظهة باإلعالف عف الكظائؼ الشاغرة فْ كسائؿ : اإلعالف- ب
فًٓ ها ٌك هطمكب هف الفرد الذم سٓتقدـ لمكظٓفة، هع هكاعٓد التقدـ كىبذة عف الهىظهة 

عتبر  .  الكسائؿ الفعالة فْ جذب العهالة الهىاسبةأٌـ هف اإلعالفكعىكاىٍا كىشاطاتٍا ٓك
هىظهات تقدـ خدهات هزدكجة لمطمب كالعرض لمباحثٓف كالراغبٓف : ككاالت التكظٓؼ- ج

فْ التكظٓؼ، كلمهىظهات التْ تعاىْ هف الكظائؼ الشاغرة، كذلؾ عف طٓرؽ تحقٓؽ 
ىاؾ ثالثة أىكاع لككاالت التكظٓؼ : االىسجاـ بٓف البٓاىات لكؿ الطرفٓف ٌك

. ككاالت التكظٓؼ الحككهٓة- 
. ككاالت تكظٓؼ خاصة- 
. الهىظهات االستشآرة- 

دٌـ بالهعارؼ هىتسبٍٓاتقـك بعض الهىظهات بإعداد كتٍٓئة : الترشٓحات- د  بتزٓك
كسابٍـ  الهٍارات الالزهة ثـ تقـك بترشٓحٍـ لمعهؿ فْ الهىظهات الهختمفة تتهثؿ فْ كا 

الهدارس كالجاهعات كالهعاٌد العمٓا كالىقابات العهالٓة كجهعٓة الهحاسبٓف كالهراجعٓف 
كالهىظهة العسكٓرة عىد ترشٓح ضباطٍا لكزارة التىهٓة الهحمٓة لمعهؿ كرؤساء هدف، أك 
لمعهؿ فْ كحدات اإلدارة الهحمٓة لٓس ٌذا فحسب بؿ تقدـ جىكدٌا بعد تركٍـ لمخدهة 

. لمعهؿ كسائقٓف هثال
. (142-140 :2005حجازي,): الهصادر الداخمٓة كالخارجٓة-3

: فْ آف كاحد كتتهثؿ فْ (الداخمٓة كالخارجٓة)قد ىجد هصادر تجهع هابٓف الهصدٓرف 
تعمف الهىظهة داخمٓا اك تتصؿ بالعاهمٓف لرغباتٍا فْ شغؿ بعض : أبىاء كأقارب العاهمٓف

. األقارب أك الهعارؼ أك األبىاءالكظائؼ الشاغرة كبذلؾ ٓرشح العاهمكف 
ادة هشاعر الرضا كاالىتهاء، كخفض تكالٓؼ التكظٓؼ   ٌذا أف إالكتكفر الهىظهة هف ذلؾ ٓز

 فْ اختٓار األكفأ كها أف ٌىاؾ احتهاالن بتككٓف جهاعات اإلدارةالهصدر قد ٓحد هف فترات 
ْ ضد سٓاسة تكافؤ الفرص . قربِ كهصاٌرة قد تعهؿ لذاتٍا كلٓس لمعهؿ ىفسً ٌك

 
 دور عهمية االستقطاب في الهنظهة( 2)شكؿ رقـ 

 

            
 
 
 

 (2011:61طاىر الكاللدة,): الهصدر

 التعييف االستقطاب تخطيط الهوارد البشرية           
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:  العواهؿ الهؤثرة في نجاح االستقطاب
 بسٍكلة، كبغض الىظر عف الهصدر الذم اعتهدي أٌدافًٓعتبر االستقطاب فعاال إذا حقؽ 

 .(187 :2002بموط,) :كهف العكاهؿ الهؤثرة فْ ىجاحً، ىجد ها ٓمْ
سٍمت التكىكلكجٓا الحدٓثة التكاصؿ بٓف طرفْ االستقطاب : التكىكلكجٓا الحدٓثة-1

كخفضت هف تكالٓؼ ٌذا االستقطاب، إذ أف برهجة كتخٓزف السٓر الذاتٓة لمهرشحٓف، 
 .ساعدت الهؤسسات عمِ تفحص كفاءات الهتقدهٓف الهحمٓٓف كغٓر الهحمٓٓف

أصبح هف الهصادر الهثالٓة لالستقطاب،  (اإلىترىت)فاستخداـ الشبكات اإللكتركىٓة 
 هتقدـ ٓكهٓا، دخكؿ ٌذي الشبكات كهتابعة أىكاع 70.000بحٓث أىً باستطاعة أكثر هف 
.  أالؼ هف الكظائؼ الهعركضة
 همٓكف كظٓفة سٓرة ذاتٓة كهف الهتكقع أف ترتفع فْ 2. 1كها أف الشبكة تضـ أكثر هف 

 .السىكات الهقبمة ٌذي األعداد هف الكظائؼ كالسٓر الذاتٓة باستهرار
 هف العكاهؿ أخرعف التىكع فْ العهالة ٌك عاهؿ : بركز أفكار جدٓدة فْ سكؽ العهؿ-2

الهساعدة عمِ إىجاح عهمٓات االستقطاب، كذلؾ هف خالؿ بركز أفكار جدٓدة فْ سكؽ 
 التغٓر الدٓهكغرافْ الحاصؿ فْ تكٓزع العهالة ، فرض عمِ أف غمِ ذلؾ كأضؼالعهؿ 

 .الهؤسسات استقطاب هكارد بشٓرة هف أجىاس كجىسٓات كثقافات هتىكعة
العاهؿ الثالث الهؤثر فْ ىجاح االستقطاب، ٓتعمؽ بتكقٓت : تكقٓت االستقطاب-3

االستقطاب، فبعد هعرفة االحتٓاجات الكظٓفٓة التىبؤٓة كبعد تحدٓد العدد الهطمكب هف 
األفراد عمِ ضكء تمؾ االحتٓاجات ال بد هف حصر عهمٓة االستقطاب بقترة زهىٓة ال 

.  تتعدل ثالثة أشٍرأفٓجب 
العاهؿ الرابع الهؤثر فْ ىجاح االستقطاب ٓتعمؽ بقاىكىٓة : قاىكىٓة االستقطاب-4

ذي الكسٓمة تفشؿ  االستقطاب، فاالستقطاب ٌك كسٓمة لبمكغ التعٓٓف أك التكظٓؼ، ٌك
 عىاصر أكبالطبع إذا اصطدهت بالقاىكف الذم ٓرعاٌا، فالتهٓٓز الهرتكز عمِ عىصر 

فْ استقطاب األفراد ٌك غٓر قاىكىْ كهرفكض أصال، أها  (عرؽ، جىس، دٓاىة)هحددة 
قرار االستقطاب الذم ٓأخذ بعٓف االعتبار كؿ الىكاحْ كالعىاصر القاىكىٓة ذات الصمة 

. فٓىجح االستقطاب
العاهؿ الخاهس الذم ٓؤثر عمِ ىجاح االستقطاب، ٓتعمؽ :  األكفاءالتهسؾ باألفراد-5

 الهستقطبٓف بٍدؼ اإلفادة هف قدراتٍـ كهكاٌبٍـ بعد صدكر األكفاءبالتهسؾ باألفراد 
،  فاالستقطاب الذم ٓركز عمِ االحتفاظ باألفراد بعد غربمتٍـ ٌك التكظٓؼقرارات 
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هف بٓف العكاهؿ الهساعدة عمِ االحتفاظ كاستقطاب هكمؼ كغٓر ىاجح فْ أف هعا، 
ض العادؿ كالهرتفع لتحفٓز األفراد إلِ جاىب قدرات ـباألفراد بعد استقطابً  التعٓك

كهٍارات القٓادة اإلدآرة بها ٓعكد لحسف التعاهؿ كالتبآف الهعمكهاتْ هع األفراد الجدد 
ـ االستراتٓجْ الهٍىْ ر خٓاٌر  .كهساعدتٍـ فْ هراحؿ الحقة عمِ بىاء كتطٓك

العاهؿ األخٓر الذم ٓؤثر عمِ ىجاح االستقطاب، ٓتعمؽ : هراجعة عهمٓات االستقطاب-6
باألٌهٓة التْ تكلٍٓا الهؤسسات لهراجع عهمٓات االستقطاب بشكؿ دكرم كهىتظـ، 

 أٌداؼفالهؤسسة التْ ترصد هكازىة هعٓىة لالستقطاب كتتخطاٌا دكف أف تحقؽ 
الستقطاب، ال بد لٍا هف هراجعة عهمٓة االستقطاب كاتخاذ القرار الهىاسب ببعض ا

 .الهتغٓرات الهكمفة كغٓر الىاجحة

 أف االستقطاب ٓعتبر هف أٌـ كظائؼ الهكارد البشٓرة كذلؾ لمهؤسسة أٓضا ويرى الباحث
ك ٓقـك بعهمٓة كٓهثؿ حمقة الكصؿ احتٓاجات الهؤسسة  تحقؽ البشٓرة التْ الهكارد تكفٓر ٌك

  .هابٓف تخطٓط الهكارد البشٓرة كعهمٓة االختٓار

تقييـ األداء هفيـو 
 كالتْ هىٍا األساسٓة هف العهمٓات التْ تكتىفٍا بعض الصعكبات األداءتعتبر عهمٓة تقٓٓـ          

 الفرد كهدم أداء الفعاؿ كغٓر الفعاؿ ككذلؾ تحدٓد األداء فْ الهساٌهةتحدٓد الهعآٓر 
 الفعمْ األداء تحدٓد ل القٓاس فْ الغالب ال ٓبىْ عؿأف إلْ إضافة األداء عف ٌذا قهسؤكلٓات

ىهالمفرد  الكاللده, )  الرئٓسأك القائـ بالعهمٓة كالهشرؼ الهباشر كأحكاـ تصكرات عمِ كا 
2011 :85 ). 

: ىناؾ عده تعريفات لتقييـ األداء
 لتجرم ،ىً عهمٓة ٓتـ بهكجبٍا تقدٓر جٍكد العاهمٓف بشكؿ هىصؼ كعادؿأكعرؼ ب- 1        

ىتجكف كذلؾ باالستىاد هكافأتٍـ ساسٍا ألِ عىاصر كهعدالت تتـ عمِ إ بقدر ها ٓعهمكف ٓك
 (188: 2003,زويمؼ) تٍـ فْ العهؿ الذم ٓعهمكف بًء كفالدائٍـ بٍا لتحدٓد هستكأهقارىة 

كظؼ كٓعكس ٌذا ـاىً هعرفة درجة اىجاز الهٍاـ التْ تتككف هىٍا كظٓفة اؿ "كعرؼ - 2        
ـ هدل فعالٓة الهكظؼ فْ هقابمة هتطمبات الكظٓفة  ٓعكس جٍد األداء أفكال شؾ ، التقٓك

 .(282: 2011الهعشوؽ,)"  هف هٍاـإلًٓالهكظؼ فْ قٓاهً بها ٓككؿ 
تمؾ العهمٓة التْ تعىِ بقٓاس كفاءة العاهمٓف " ىٍا أعهمٓة تقٓٓـ األداء ب "  كها تعرؼ-3

ـ كسمككٍـ فْ عهمٍـ الحالْ لمتعرؼ عمِ هقدرتٍـ عمِ تحهؿ  كصالحٓتٍـ كاىجاٌز
 .(169: 2002,نصر اهلل ) "عمِ هستقبالن أ الحالٓة كاستعدادٌـ لتقمد هىاصب ـهسؤكلٓاتً
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ا بأىً  -4 دراسة كتحمٓؿ أداء العاهمٓف لعهمٍـ كهالحظة سمككٍـ كتصرفاتٍـ " كٓعرؼ أٓضن
أثىاء العهؿ كذلؾ لمحكـ عمِ هدل ىجاحٍـ كهستكل كفاءتٍـ فْ القٓاـ بأعهالٍـ الحالٓة 
ا لمحكـ عمِ إهكاىٓات الىهك كالتقدـ لمفرد فْ الهستقبؿ كتحهمً الهسؤكلٓات أكبر، أك  كأٓضن

 .(152 : 2005الهدىوف ,  )" ترقٓتً لكظٓفة أخرل

:  تهتاز بها ٓمْاألداء عهمٓة تقٓٓـ أفكهف خالؿ التعآرؼ السابقة ىجد 

 كسمكؾ الهكظؼ فْ عهمً كتعٓرؼ أداء التعرؼ عمِ إلِ عهمٓة هحكٓرة تٍدؼ أىٍا
. قهسؤكلٓات أك كاجباتً أداء قصكري فْ أكالهكظؼ هدل كفاءتً 

 عهمٓة دكٓرة هستهرة كهىظهة ٓقكـ بههارستٍا العاهمٓف هف الفئات الهختمفة األداءعهمٓة تقٓٓـ 
 . العاهمٓفأداءٌدفٍا تحسٓف 

 ٓبىِ عمٍٓا قرارات كظٓفٓة تتعمؽ بهستقبؿ العاهمٓف كالهؤسسة األداءىتائج عهمٓة تقٓٓـ 
  .كهرتبطة بكظائؼ تىهٓة الهكارد البشٓرة

 تكهكافئاعمِ تقدٓرات كالحصكؿ  الفرص لمهكظفٓف لترقٓة إتاحة عهمٓة هف شئىٍا أىٍا
 كالتهٓز

 
 :أىداؼ عهمية تقييـ األداء

 ٓتـ قٓاس الذٓفإف عهمٓة تقٓٓـ األداء تخدـ أغراضان عدٓدة، كتفٓد كالن هف الهىظهة كالعاهمٓف 
ْ كالتالْكتقٓٓـ كتقدٓر أدائٍـ كجد لعهمٓة التقٓٓـ أٌداؼ ٌك .    ٓك

ؿ ٌك -1 ٓزكد تقٓٓـ األداء هتخذم القرارات فْ الهىظهة بهعمكهات عف أداء العاهمٓف ٌك
. هرضو أك غٓر هرضً 

ٓفٓد تقٓٓـ األداء فْ التخطٓط لمهكارد البشٓرة فْ الهىظهة، فٍك ٓشكؿ أداة هراجعة لدل -2
الت هعٓىة كاقتراح إحالؿ هكارد بشٓرة أخرل هحمٍا  درة )تكافر هكارد بشٓرة هعٓىة بهٌؤ

(. 260-259 :2008والصباغ, 
تحدد عهمٓة تقٓٓـ األداء األساس الذم ٓتـ هف خاللً تقدٓـ التكصٓات الخاصة بالهرتبات -3

ا   (.513: 2009جاد الرب,)كاألجكر كالهكافآت كالىقؿ كالترقٓة كغٌٓر
إعطاء الفرصة لمهشرفٓف لصٓاغة براهج تساعد العاهمٓف عمِ تحسٓف أدائٍـ باستهرار -4
(. 511 :2009جاد الرب, )
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ٓهثؿ تقٓٓـ األداء أداة اتصاؿ بٓف العاهمٓف هف جٍة كبٓف رؤسائٍـ هف جٍة أخرل، كقد -5
 .(2008:260 درة والصباغ,)ٓساعد فْ تحسٓف أك إساءة الفٍـ الهشترؾ بٓف الطرفٓف 

 

 .(345:2004هصطفى,): أىـ طرؽ تقييـ أداء العاهميف
. هقابمة األداء الفعمْ بالهعٓارم .1
. تقآرر الكفاءة الدكٓرة .2
. التكٓزع اإلجبارم .3
. الترتٓب التىازلْ .4
. الهقارىة الهزدكجة، كالتقٓرر الحر، تسجٓؿ السمككٓات كهقابمة التقٓٓـ .5
.  درجة360تقٓٓـ األداء  .6
 .هركز التقٓٓـ .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (206: 2003الييتي ,  ):الهصدر

 

 هراحؿ عهمية تقويـ األداء (3)شكؿ 
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 :خطوات تقييـ األداء

عىد تقٓٓـ األداء ٌىاؾ عدة خطكات ٓجب هراعاتٍا هف كؿ هسؤكؿ هباشر ٓقـك بتقٓٓـ 
هرؤكسًٓ، كذلؾ بغٓة تحقٓؽ الٍدؼ الهىشكد هف ٌذي العهمٓة، كككف ٌذي العهمٓة لٓست 

ا فٓها بٓىٍا، فٍذا ٓحتـ عمِ القائهٓف عمِ عهمٓة التقٓٓـ  بالعهمٓة السٍمة ىظران لتداخؿ عىاصٌر
:  الخطكات التالٓةبإتباعأف ٓخططكا لٍا كٓقكهكا 

تـ ذلؾ بتحدٓد األعهاؿ الهطمكب تىفٓذٌا، ك تحدٓد  :تحدٓد العهؿ الهطمكب- 1  ك إجراءاتٓك
سٓاسات العهؿ لتحدٓد كٓفٓة أداء العهؿ ك دراسة العهؿ كظركؼ العهؿ، ك ٓقصد بدراسة 

العهؿ ٌك تحمٓؿ األعهاؿ الهطمكب قٓاس الكفاءة فْ أدائٍا ، ك التعرؼ عمِ جكاىب العهؿ 
الهختمفة هف حٓث الكاجبات التْ ٓىطكم عمٍٓا العهؿ كالهسئكلٓات التْ ٓمتـز بٍا شاغؿ 

 .(289: 2006هاىر,) العهؿ

تعتبر هعآٓر تقٓٓـ األداء أهر ضركرم لىجاح عهمٓة تقٓٓـ : تحدٓد هعآٓر تقٓٓـ األداء- 2
كاحدة ٓىطمؽ هىٍا أصحاب العالقة فْ التقٓٓـ كعمِ رأسٍـ  األداء، ألىً ٓشكؿ أرضٓة

ـ، كهعآٓر األداء هتىكعة بعضٍا ٓتعمؽ بسمكؾ العاهمٓف كبعضٍا ٓتعمؽ  العاهمٓف ك  رؤساٌؤ
 .(261: 2008درة والصباغ,) بالشخصٓة كبعضٍا ٓتعمؽ بالىتائج ك االىجازات التْ ٓحققٍا

تساٌـ ٌذي الخطكة فْ تحدٓد الكسٓمة : بالتقٓٓـ تحدٓد هصادر جهع البٓاىات الخاصة- 3
الهىاسبة التْ تساعد فْ جهع الهعمكهات الهىاسبة لعهمٓة التقٓٓـ، حٓث أف ٌىاؾ عدة 

 لقٓاس أداء العاهمٓف ك لكؿ هصدر هف ٌذي األزهةهصادر لجهع البٓاىات ك الهعمكهات 
 .(103: 2005شاويش, ) الهصادر هزآاي ك عٓكبً

إف تحدٓد طرؽ ك أسالٓب تقٓٓـ األداء تعتبر هف الجكاىب  :تحدٓد أسالٓب تقٓٓـ األداء- 4
ىاؾ أسالٓب تقارف أداء العاهمٓف هع آخٓرف  األساسٓة التْ تتضهىٍا سٓاسة تقٓٓـ األداء، ٌك
كطرؽ كأسالٓب تقارىٍـ هع هعآٓر ك أدكات كطرؽ تقارف أداء العاهمٓف هع األٌداؼ، ك قد 

 .(274: 2008درة و الصباغ,) تـ تقسٓـ أسالٓب التقٓٓـ إلِ أسالٓب تقمٓدٓة ك أسالٓب حدٓثة

ٓتـ تىفٓذ عهمٓة التقٓٓـ فْ بعض الهؤسسات عادة هرة كؿ سىة ك قد تقـك : تىفٓذ التقٓٓـ -5
بعض الهؤسسات بتقٓٓـ أداء العاهمٓف أكثر هف هرة فْ السىة أها عمِ أساس ىصؼ سىكم 

ك ذلؾ حسب فمسفة الهؤسسة ك أٌداؼ التقٓٓـ كهدل الفائدة هف تكرار عهمٓة  أك ربعْ،
 .(190: 2007الهغربي,) تكمفة التقٓٓـ إلِ إضافةالتقٓٓـ 
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تعتبر التغذٓة الراجعة أٌـ ثهار عهمٓات التقٓٓـ، حٓث أف التغذٓة الراجعة  :التغذٓة الراجعة- 6
 كاف أداؤي العهمْ صحٓحان أك خاطئان، ك إذا الفرصة لمهكظؼ لٓعرؼ ها إتاحةٌْ عبارة عف 

قد تككف التغذٓة الراجعة سمبٓة أم تبٓف الىكاحْ التْ قصر فٍٓا الهكظؼ أك آجابٓة بأف 
 .(287: 2008درة و الصباغ,)  فْ أدائًاإلجادةتبٓف بهكضكعٓة ىكاحْ 

هف الضركرم عىد كضع أم ىظاـ لتقٓٓـ األداء هف فتح باب التظمـ أهاـ : إجراء التظمـ- 7
 الىظر إعادة عمٓا هتخصصة فْ إدآرةالعاهمٓف لمتظمـ هف ىتائج تقدٓر كفاءتٍـ أهاـ جٍات 

فْ ٌذي الىتائج، ك لكف هها ال شؾ فًٓ أف حؽ التظمـ لجهٓع العاهمٓف أهر غٓر هىطقْ ألف 
، لذلؾ هف األىسب أف ٓعطِ ٌذا الحؽ لمهكظفٓف الذٓف اإلدارةٌذا سٓخمؽ هشاكؿ أهاـ 

 .( 309: 2006هاىر,) كاىت ىتائج تقدٓراتٍـ ضعٓفة
 أف ىظاـ تقٓٓـ األداء الجٓد ٓككف دافعان لمهكظؼ إلتقاف عهمً بشكؿ، جٓد ويرى الباحث

كسعًٓ الهستهر لتطكٓر قدراتً كأف ٌىاؾ جٍة تقٌٓـ أدائً بشكؿ عادؿ، هها ٓهىحً فرصة 
 .الترقٓة كالتهٓز عف زهالءي 

 

 التدريب

بٓة أساس تىهٓة الهكارد البشٓرة فْ الهىظهات، كلذا اٌتـ بٍا الباحثكف  تعتبر العهمٓة التدٓر
 هىظهة تعتبر العىصر آٓةكالهخططكف فْ هختمؼ الهستكٓات اإلدآرة، فالهكارد البشٓرة فْ 

الحٓكم فْ العهمٓة اإلىتاجٓة، كفْ ضكئٍا تتحدد باقْ عىاصر اإلىتاج، كها تفسر ىكعٓة 
 .كحجـ الهكارد البشٓرة أسباب اختالؼ هعدالت الىهك بٓف الهىظهات الهختمفة

ا ها ٓمْ  :تتعدد هفآٌـ التدٓرب ها بٓف عهمٓة، كجٍد، كىظاـ، ككسٓمة كلعؿ هف أبرٌز
 .(388-387 :2010أبوشيخة,)

عهمٓة هىظهة هستهرة تكسب الفرد هعرفة أك هٍارة أك قدرة الزهة ألداء كظٓفة هعٓىة 1-
. أك بمكغ ٌدؼ هحدد

عهمٓة هىظهة تٍدؼ إلِ الرقْ بالفرد كبالكظٓفة التْ ٓشغمٍا كبالهىظهة التْ ٓعهؿ -2
. بٍا
. عهمٓة تعدٓؿ لسمكؾ الفرد هف الىاحٓة الهٍىٓة أك الكظٓفٓة-3
 .لتىهٓة هعارؼ كهٍارات كقدرات الفرد الكظٓفٓة (ال غآة)كسٓمة -4
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 :التدريب هبادئ
 .(390-389 :2010أبوشيخة,) : تتهثؿ أٌـ هبادئ التدٓرب فْ أتْ

ذا ٓعىْ أف لمتدٓرب ٌدفان هحددان قابالن لمتطبٓؽ كهكضكعٓان : الٍادفٓة-1  . ٌك

 

فالتدٓرب ٓبدأ هع بدآة الحٓاة الكظٓفٓة لمفرد، كٓستهر هعً خطكة بعد : االستهرآرة-2
ري كتىهٓتً  .أخرل لتطٓك

بهعىِ أف التدٓرب ٓكجً إلِ العاهمٓف فْ هختمؼ الهستكٓات اإلدآرة فْ : الشهكؿ-3
 . الهىظهة كأىً ٓشهؿ جهٓع الفئات الكظٓفٓة فْ الٍـر الكظٓفْ

أم أف تىفٓذ التدٓرب ٓبدأ بهعالجة الهكضكعات السٍمة ثـ ٓتدرج إلِ ها ٌك : التدرج-4
 . أصعب

تتهثؿ السهة األساسٓة لمىظاـ فْ قدرتً عمِ اإلحساس بالتغٓرات : الىظاـ الهفتكح-5
الداخمٓة بالبٓئة الخارجٓة الهحٓطة بً، كهف ثـ هف اإلجراءات ها ٓضهف استهراري فْ 

 . االتجاي الصحٓح الهحقؽ ألٌدافً

بٓة الهستقبمٓة : هكاكبة التطكر-6 بهعىِ أف ٓأتْ التدٓرب إلشباع االحتٓاجات التدٓر
 . لمعاهمٓف

بٓة إلِ تحقٓؽ  :أىداؼ عهمية التدريب  :، كالتْ هف أٌهٍاأٌداؼتتهثؿ العهمٓة التدٓر
 .(٨٤ :٢٠٠٥الهدىوف,)

 واالتجاىات والهيارات الهعارؼ تنهية . 1

 تساعدي هعمكهات هف الهتدرب ٓحتاج ها ٓغطْ أف ٓجب فالتدٓرب :الهعارؼ تىهٓة. أ

د استٍدؼ إذا هىً الهرجكة الفائدة التدٓرب ٓحقؽ كال كظٓفتً، أداء فْ هباشرة  تزٓك

 .كظائفٍـ فْ إلٍٓا ٓحتاجكف ال أك لدٍٓـ هتكافرة بهعمكهات الهتدربٓف
 

 أفضؿ، بصكرة كظٓفتً كهسئكلٓات بكاجبات الفرد قٓاـ إلِ ٍٓدؼ : الهٍارات تىهٓة. ب

 :كأٌهٍا الجٍد، هف ههكف قدر كبأقؿ

عداد الهالْ، كالتحمٓؿ التقآرر، بكتابة الهثاؿ سبٓؿ عمِ الهرتبطة :الفىٓة الهٍارات  كا 

ا الكظٓفْ، الكصؼ ىظـ  .كىحٌك

 كالتخطٓط القرارات كاتخاذ الهشكالت تحمٓؿ فْ كالهتهثمة: ةالذٌىْ الهٍارات

دارة االستراتٓجْ  كتىهٓة كالرؤساء الزهالء هع كالتعاكف عىٍا كالدفاع االجتهاعات، كا 

 .بالهسئكلٓة كالشعكر الجهاعْ العهؿ ركح
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بٓة العهمٓة تسعِ األداء هستويات تحسيف . 2  كالجهاعة الفرد أداء هستكل تحسٓف إلِ التدٓر
هكف  . التدٓرب فترة خالؿ الهتدربٓف العاهمٓف تقدـ هدل لقٓاس هعآٓر كضع ٓك

 : خطوات وهراحؿ العهمية التدريبية

بٓة- 1 كتٍتـ بتحدٓد الهشكالت أك الحاجات التْ تجعؿ التدٓرب : تحدٓد االحتٓاجات التدٓر
 .(344: 2009جاد الرب, )هطمكبان لمكفاء بٍذي الحاجات أك لحؿ ٌذي الهشكالت 

بٓة - 2 ْ خطكة تحضٓٓرة لمخطكة التْ تعىِ بترجهة األٌداؼ إلِ : تصهٓـ البراهج التدٓر ٌك
بٓة أك هحتكل عمهْ تدٓربْ، كتحدد األسمكب الذم سٓتـ استخداهً بكاسطة  هكضكعات تدٓر

 .(25:2012نعيـ, )الهدٓٓرف لتكصٓؿ الهعارؼ كالهٍارات الالزهة 

بٓة كتىفٓذٌا لقكة : تىفٓذ التدٓرب- 3 كتٍتـ باختبار األىكاع كالطرؽ الهىاسبة لالحتٓاجات التدٓر
 .العهؿ التْ تحتاج إلٍٓا سكاء داخؿ الهىظهة أك خارجٍا

تـ ذلؾ هف خالؿ تقٓٓـ : التقٓٓـ - 4 بعد اىتٍاء براهج التدٓرب، ٓحتاج األهر إلِ تقٓٓهً، ٓك
الهتدربٓف هحؿ التدٓرب، أك تقٓٓـ رأٍٓـ حكؿ إجراءات البرىاهج، كها ٓجب أف ال ىىسِ أف 

تجهٓع ىتائج التقٓٓـ فْ كؿ البراهج ٓعىْ هحاكلة الهؤسسة تقٓٓـ ىشاط التدٓرب ككؿ حٓث ٓتـ 
بٓة التْ ىفذت لمتعرؼ عمِ جكاىب القكة كجكاىب الضعؼ التْ  تقٓٓـ كفاءة البراهج التدٓر

 .(25 :2012نعيـ, )ٓجب هراعاتٍا هستقبالن 

ْ: شروط نجاح التدريب ككف ذلؾ هف خالؿ شركط ٌك  :ٓسعِ التدٓرب لتحقٓؽ ىجاح كبٓر ٓك
 .(393-392 :2010شيخة, أبو )

قبكؿ اإلدارة لىشاط التدٓرب عف اقتىاع حقٓقْ بأٌهٓتً، كتتـ ترجهة ٌذا االقتىاع  .1
بتخطٓط التدٓرب كتىظٓهً كتكفٓر اإلهكاىات الهادٓة كالبشٓرة الالزهة لً، كهف ثـ 

 .هتابعة ٌذا الىشاط كتقكٓهً بشكؿ عمهْ

 التدٓرب، فالهدرب عىصر هٍـ أٌداؼقٓاـ الهدرب بالدكر الهطمكب هىً فْ تحقٓؽ  .2
 .فْ ىجاح أك إخفاؽ التدٓرب

استخداـ الهتدرب أىهاطان سمككٓة جدٓدة فْ عهمً بعد التدٓرب، فاختٓار الهتدرب  .3
 .عهمٓة أساسٓة فْ ىجاح التدٓرب، كال بٌد أف تتكفر لدًٓ الرغبة كاالستعداد لمتدرب

كجكد هىاخ تىظٓهْ هىاسب ٓكفر لمهتدرب الفرص الهىاسبة لتطبٓؽ األفكار  .4
 .  كاألسالٓب الجدٓدة فْ العهؿ
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 : أنواع التدريب

 (.345-330 :2008درة والصباغ ,):  وهكاف التدريبالتدريب وفقًا لعدد الهتدربيف

أم تدٓرب كؿ فرد عمِ حدة، كقد ٓككف بغرض اإلعداد، أك بغرض : التدٓرب الفردم -1
بٓة هتىكعة، كتتكافر فًٓ فرص االستفادة أسالٓبتحسٓف األداء، كتستخدـ فًٓ   تدٓر

 . لمهتدرب، كعادة ها تككف تكالٓفً عالٓة

 :كهف خصائصً اىً: التدٓرب الجهاعْ -2

ٓتـ فْ هجهكعات هتفرغة ، فٓقـك هدرب كاحد بتدٓرب كؿ هجهكعة فْ الكقت -أ
 . ىفسً

 تدٓرب العهاؿ أهثمتًٓتـ فْ بٓئة العهؿ العادٓة أك خارج بٓئة العهؿ ، كهف - ب
 . عمِ استخداـ أالت

 . ٓسهح بتبادؿ الخبرات كأراء ، كتستخدـ فًٓ هختمؼ األسالٓب التدٓربٓة- ج

هكاىات هادٓة هىاسبة-د  . ٓتطمب استعدادات خاصة، كهدربٓف أكفاء، كا 
 . ال ٓتـ ٌذا الىكع هف التدٓرب فْ هدرسة أك هركز تدٓربْ -3

 . ٓعهؿ الهدرب كالهتدرب فْ بٓئة العهؿ العادٓة -4

 . ٓتكلِ الهدرب تصحٓح أخطاء الهتدرب، كْ ٓرتفع بهٍاراتً -5

 . ٓعهؿ الهتدرب فْ ظركؼ ههاثمة لتمؾ التْ سٓكاجٍٍا فْ أثىاء العهؿ -6

ال ٓحتاج إلِ أدكات كهعدات خاصة، كها أىً ٓتٓح الهجاؿ لمهتدرب لمعهؿ فْ  -7
ؿ، كقد ٓعرقؿ اإلىتاج  . الكظٓفة التْ ٓشغمٍا لكىً ٓحتاج إلِ كقت طٓك

 

: التدريب خارج هواقع العهؿ
ٓعد التدٓرب خارج هكاقع العهؿ هف أٌـ األهكر التْ ٓجب أف تؤخذ بعٓف االعتبار لها لٍا 

 :  كهف خصائصًفائدة كبٓرة تعكد عمِ العاهمٓف  كالهىظهة 

 .  تٍٓئة ظركؼ خارج هكاقع العهؿ ههاثمة لظركؼ العهؿ الداخمٓة-1

راعْ الفركؽ الفردٓة بٓف الهتدربٓف-2  . ال ٓعهؿ عمِ تعطٓؿ اإلىتاج، ٓك

 . ال ٓشترط تكافر إهكاىات التدٓرب فْ الهىظهة-3

   :ووفقا لميدؼ التدريب وفقًا لوقت التنفيذ
شهؿ هختمؼ أىكاع التدٓرب التْ ٓشارؾ بٍا العاهؿ قبؿ : التدٓرب قبؿ الخدهة-1 ٓك

ستٍدؼ إعداد الفرد كتٍٓئتً لكظٓفتً فْ الظركؼ  إشغاؿ كظٓفتً كالتمهذة الصىاعٓة، ٓك
 . الجدٓدة
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د الفرد بالهعمكهات كالهٍارات التْ ٓحتاج إلٍٓا : التدٓرب بعد الخدهة-2 ٍدؼ إلِ تزٓك ٓك
لههارسة كاجبات كهسؤكلٓات كظٓفتً، كقد ٓتخذ شكؿ التدٓرب لرفع الهستكل أك التدٓرب 

 .التىشٓطْ أك اإلىعاشْ

إذ ٓهضْ الفرد فترة هف الدراسة ٓمٍٓا فترة هف التطبٓؽ العهمْ فْ هكاف العهؿ الذم 
، كقد ٓتخذ شكؿ إعداد التدٓرب الذم ٍٓدؼ إلِ أخرلٓزاكلً، ثـ ٓعكد لمدراسة لفترة 

إكساب الفرد هعمكهات كهٍارات الزهة ألداء كاجبات كهسؤكلٓات كظٓفة تختمؼ عف 
. كاجبات كهسؤكلٓات الكظٓفة التْ ٓقـك بٍا كسبؽ لً التدٓرب عمٍٓا

د الهتدرب ببعض الهٍارات سكاء كاىت فىٓة أك : تدٓرب الهٍارات-3 ٍدؼ إلِ تزٓك ٓك
 . فكٓرة أك سمككٓة

ٍٓدؼ إلِ تغٓٓر كجٍات ىظر الهتدرب : (تدٓرب االتجاٌات)التدٓرب السمككْ -4
  .ةكاتجاٌاتً كهحاكلة إقىاعً بفائدة فكرة هعٓف

الهعرفة كالهٍارة العهمٓة التْ تتصؿ  أف التدٓرب الجٓد ٓؤدم إلِ اكتساب ويرى الباحث
ري لتحقٓؽ األٌداؼأجؿ تحسٓف األداء هف بالكفاءات الهفٓدة   الهراد فْ الهؤسسة كتطٓك

 .الكصكؿ إلٍٓا
 

التحفيز 
 

الحكافز ٌْ بالتحدٓد العكاهؿ التْ تٍدؼ إلِ إثارة القكل الكاهىة فْ الفرد كالتْ تحدد ىهط 
. السمكؾ أك التصرؼ الهطمكب عف طٓرؽ إشباع كافة احتٓاجاتً اإلىساىٓة

ٌذا كتعتبر الحاجات اإلىساىٓة الهصدر األساسْ لدكافع األفراد كالهحدد الرئٓسْ لسمككٍـ فْ 
الهىظهة، كبها أف الدكافع تىبع هف داخؿ الفرد فإف الحكافز ٌْ عكاهؿ خارجٓة تجذب إلٍٓا 

ا كسٓمة إلشباع حاجاتً التْ تحركً، أم بهعىِ آخر فإف الحكافز ٌْ  الفرد باعتباٌر
كبىاء ". هجهكعة العكاهؿ التْ تعهؿ عمِ التأثٓر عمِ سمكؾ الفرد هف خالؿ إشباع حاجاتً"

عمِ ذلؾ ىجد أف التكافؽ بٓف الحاجات التْ تحرؾ الفرد كبٓف كسائؿ إشباع تمؾ الحاجات 
 .(297:2011ديري,) :ٌك الذم ٓحدد ها ٓمْ

. الحالة الهعىكٓة لألفراد -1
. درجة رضا الفرد عف عهمً -2
. استقرار الفرد فْ الهىظهة -3
ىتاجٓتً -4 . جكدة أداء الفرد كا 
. كفاءة األداء التىظٓهْ -5
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:  أنواع الحوافز
تعتبر الحكافز هف أٌـ العكاهؿ كاألساسٓات التْ تهكف الهىظهة أك الهؤسسة هف االحتفاظ 

كجد لمتحفٓز عدة أىكاع هىٍا  .(299 : 2011ديري,) :بفٓرؽ عهؿ عمِ كفاءة عالٓة ٓك
تشهؿ الحكافز الهادٓة إلِ جاىب األجكر كالهرتبات أم صكرة ىقدٓة : الحكافز الهادٓة -1

أخرل هجهعة أك هجزأة عمِ دفعات ٓقصد بٍا هجهكعة الحكافز التْ تشبع 
ا، هثؿ األجر اإلضافْ كالعالكات الدكٓرة  احتٓاجات األفراد الهادٓة فقط دكف غٌٓر

 .كاالستثىائٓة كالهىح بأىكاعٍا كالهكافآت التشجٓعٓة

كالركح الهعىكٓة تعىْ أف الفرد ٓؤدم عهمً كٓككف هتحفزان ألداء ٌذا العهؿ العتقادي  -2
بأىً سٓحصؿ فْ الهقابؿ عمِ ها ٓٓرد كلكف فْ الكقت ىفسً فإف الفرد ٓٓرد هف ٌذي 
الحكافز قدرتٍا عمِ تأهٓف حاجاتً األساسٓة، كتشهؿ األجكر كهمحقاتٍا، كدٓهكهة 

. العهؿ، كالظركؼ الهادٓة لمعهؿ
ٌْ التْ تخاطب فْ الفرد حاجات ىفسٓة كاجتهاعٓة كذٌىٓة : الحكافز الهعىكٓة -3

ا الهىاخ  كٓقصد بٍا تمؾ الهككىات التْ تتككف هىٍا فمسفة التىظٓـ كتشكؿ هع غٌٓر
العاـ لمهىظهة بحٓث تساعد ٌذي الهككىات عمِ تكفٓر اإلشباع الكاهؿ الحتٓاجات 

أفراد التىظٓـ غٓر الهادٓة كأهاـ اإلدارة تشكٓمة هف الحكافز الهادٓة عمِ رأسٍا 
الكظٓفة الهىاسبة لمفرد ، كاإلثراء الكظٓفْ هف خالؿ فرص الترقٓة كالتقدـ فْ العهؿ 

كالتىاكب كالهشاركة فْ اتخاذ القرارات كهىاخ اإلشراؼ ، هىاخ الجهاعة، صكرة 
الهىظهة، طبٓعة العهؿ، فمسفة الهىظهة تجاي أفراد التىظٓـ، كالتدٓرب كالهٍارات 

 .كجداكؿ العهؿ الهرىة، كالقٓادة الفعالة لألفراد
 
 
 

 
 العالقة بيف الحوافز والسموؾ( 4)شكؿ رقـ  

 
 

 
 (.254 : 2003الييتي, ): الهصدر

 

  :شروط وهبادئ النظاـ الجيد لمحوافز
 الهىظهة عىد مٌىاؾ عدة هبادئ كشركط تأخذٌا بعٓف االعتبار إدارة الهكارد البشٓرة ؼ

ا كالتالْ  .(296:2010بف عنتر, ) :تصهٓـ كتىفٓذ كتحدٓد أىظهة الحكافز، ىكجٌز
.  كضع كصٓاغة بىكد الىظاـ كحساباتًمالبساطة كالكضكح كاالختصار ؼ -1

 انمحفزات

 (انمثيرات  )
 اننتائج انسهوك اندافعية
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. التحدٓد فْ أىكاع السمكؾ كالتصرؼ الذم هف خاللً ٓتـ التحفٓز  -2
ا أهر كراد  -3 . إهكاىٓة تحقٓؽ الىظاـ كتحقٓؽ التصرفات التْ سٓتـ تحفٌٓز
أف ٓتـ كضع هعآٓر ألداء السمكؾ هحددة أك هؤشرات االىجاز كاألٌداؼ ٓهكف  -4

. تحقٓقٍا كقابمة لمقٓاس
ربط الحكافز باألداء كذلؾ هف خالؿ شعكر األفراد بأف هجٍكدٌـ ٓؤدم إلِ الحصكؿ  -5

 .عمِ تحفٓزات

التفاكت فْ الحصكؿ عمِ ىفس القدر هف الحكافز لمعاهمٓف كأف ٓككف ذلؾ عمِ  -6
 .أساس هقدار أداء الفرد

 .العدالة فْ هىح الحكافز عمِ األفراد كأف ٓككف هىاسبان ألدائٍـ دكف التفرقة بٓىٍـ -7

 ٓضهف ىظاـ الحكافز دخالن ال ٓقؿ عها كاف ٓحصؿ عمًٓ العاهؿ قبؿ أفٓجب  -8
 .تطبٓقً

ادة فْ الكهٓة  -9 أف ٓشهؿ ىظاـ الحكافز كؿ أىكاع اإلجادة فْ األداء هف حٓث الٓز
 .كالجكدة كتقدٓـ أفكار جدٓدة

ضركرة هشاركة العاهمٓف فْ كضع ىظاـ الحكافز، كالقىاعة بً كالتحهس لً  -10
 .كالهحافظة عمًٓ

 .التىكٓع فْ الحكافز الهادٓة كالهعىكٓة حتِ تككف هثٓرة كهرضٓة لكافة االحتٓاجات -11

ادة هىفعة ٓككف الىظاـ أفٓجب  -12 ال أصبحت إٓراداتٍا فْ شكؿ ٓز ان، كا  ىفاقان استثهآر  كا 
. ىفقات تجآرة

:  تأثير نظاـ الحوافز عمى كفاءة اإلدارة والكفاءة اإلنتاجية
ٌىاؾ عدة تأثٓرات لىظاـ الحكافز عمِ كفاءة اإلدارة كالكفاءة اإلىتاجٓة كتمعب ٌذي التأثٓرات 
ادة الفاعمٓة ك ٓجب أخذٌا بعٓف االعتبار هىٍا   :دكرا ٌاها فْ الهىظهة كتعهؿ عمِ رفع كٓز

 .(299-297: 2010بف عنتر, )

 :تأثير نظاـ الحوافز عمى كفاءة اإلدارة: أوال

 عهمٓة تحفٓز العاهمٓف ٌْ الشغؿ الشاغؿ لمهدٓٓرف فْ كؿ العصكر كلذلؾ ظٍرت هداخؿ إف
ذا  عدٓدة لكٓفٓة تحفٓز العاهمٓف، هتأثرة بالقٓـ االجتهاعٓة كالثقافة السائدة فْ كؿ عصر ، ٌك
ها جعمٍا تقدـ ىهاذج إرشاد الهدٓٓرف لكٓفٓة تحفٓز العاهمٓف ، حٓث ركزت الىظٓرات التقمٓدٓة 

 عمِ الحكافز الهعىكٓة، أها اإلىساىٓةعمِ عىصر الهقدرة، بٓىها ركزت ىظٓرة العالقات 
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االتجاٌات الحدٓثة فإىٍا تىادم باالٌتهاـ بكؿ هف عىصرم الهقدرة كالدافعٓة كذلؾ هف خالؿ 
: هآمْ 
 العهؿ أٌداؼ ىظاـ هفتكح تتفاعؿ فٍٓا كافة العكاهؿ لتحقٓؽ اإلدارة أفاعتبار  -1

. كاألفراد
.  العهؿأعباء فْ تحدٓد األفراد اشتراؾ إهكاىٓة -2
. د عمِ تىكع كهشركطٓة الحكافزمالتأؾ -3
إف أسس تحدٓد الحكافز ٌك البحث الفعمْ عف حاجات األفراد كالظركؼ التْ تشكؿ  -4

شباع ٌذي الحاجاتاإلطار .  العاـ الكتشاؼ كا 
 عمِ االبتكار كتحهؿ الهسؤكلٓة هف خالؿ تطبٓؽ هفآٌـ الرقابة األفرادتشجٓع  -5

.  الهحددةاألداءالذاتٓة حتِ بمكغ هستكٓات 
ب الهدٓر فْ ظؿ االتجاٌات الحدٓثة لإلدارة ٌك تأكٓد دكر الفرد فْ تحقٓؽ ج كاإف -6

أٌداؼ الهىظهة هف خالؿ تطبٓؽ العضكٓة الهتبادلة بٓىٍها، كتىهٓة هقدرة الهرؤكسٓف 
ـ لمكصكؿ بٍـ إلِ أفضؿ هستكٓات األداء الههكىة ا كتحفٌٓز ٌر . كتطٓك

: اإلنتاجيةكيفية تأثير نظاـ الحوافز عمى الكفاءة : ثانيا
 .(299-297: 2010بف عنتر, ) : لمهؤسسة تتأثر بنوعيف هف العواهؿاإلنتاجيةإف الكفاءة 

التقدـ ألْ كالتكىكلكجْ، تصهٓـ العهؿ، الهكاد الخاـ، طرؽ كأسالٓب )العكاهؿ الفىٓة  -1
 (اإلىتاج

 هعارؼ كهٍارات كخبرات الفرد، إلِالقدرة عمِ العهؿ حٓث تشٓر )العكاهؿ اإلىساىٓة  -2
 .(كالرغبة فْ العهؿ كالتْ تتحدد بظركؼ العهؿ الهادٓة كاالجتهاعٓة

 ٌْ الهحدد األساسْ لمكفاءة اإلىتاجٓة كبالتالْ فإف إىتاجٓة الفرد اإلىساىٓةكتعتبر العكاهؿ 
ها الهقدرة كالرغبة، فإذا تكفر ٌذ ذا اف العىصراتتكقؼ عمِ عاهمٓف رئٓسٓف ٌك ف فْ العاهؿ ٌك

 :بدافع التحفٓز فاىً حتها سٓؤثر عمِ الكفاءة اإلىتاجٓة عف طٓرؽ هآمْ
. تحسٓف هعدالت استغالؿ الطاقة اإلىتاجٓة الهتاحة -1
. ترشٓد استخداـ أالت كالهعدات كتخفٓض األعطاؿ -2
. د الخاـ كهستمزهات اإلىتاجترشٓد استخداـ الهكا -3
تخفٓض الكقت فْ العهمٓات اإلىتاجٓة بتفادم األعطاؿ كتسٓرع األداء ىتٓجة لتحسٓف  -4

تباع سمكؾ األداء االٓجابْ . الهٍارات كا 
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تخفٓض التكالٓؼ فْ كافة هراحؿ العهؿ كصكال إلِ تخفٓض التكمفة الكمٓة لمكحدة  -5
. الهىتجة فْ الهتكسط

ر كتحدٓث هكاصفات السمع الهىتجة -6 . تحسٓف التصهٓـ كتطٓك
 كفٓها بٓىٍا كبٓف العهمٓات اإلىتاجٓةتخفٓض الترابط كالتىافس عمِ هستكل العهمٓات  -7

، كفٓها بٓف جهٓع  (الهخازف، الهشتٓرات، الهكارد البشٓرة، الحسابات)السائدة 
. العهمٓات التسكٓقٓة

 ؿتحسٓف هعدالت جكدة الهىتجات ، كااللتزاـ بىظاـ الهىتجة الشاهمة فْ كافة هراح -8
. اإلىتاج كقطاع العهؿ بالهصىع

ة لمعاهمٓف ، كتأكٓد التقدٓر لجٍكدٌـ كحثٍـ عمِ الهشاركة  -9 تحسٓف الحالة الهعىٓك
. االٓجابٓة فْ تحقٓؽ إىجازات ههٓزة 

 أف كفاءة كىجاح الهؤسسات ٓعتهد فْ الهقاـ األكؿ عمِ العىصر البشرم، كال ويرى الباحث
ٓتـ إعداد عىاصر بشٓرة ههٓزة إال هف خالؿ تطبٓؽ دكر فعاؿ  لىظاـ الحكافز التْ ٓتـ 
العهؿ فٍٓا بالكسائؿ العمهٓة كاإلدآرة الحدٓثة كذلؾ ٓعطْ األهاف لمهكظفٓف سكاء كاىت 

 .الحكافز هادٓة أك هعىكٓة 
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االستداهة: الهبحث الثاني  

: هقدهة
االستداهة ٌْ هفٍـك حدٓث ٓحظْ باٌتهاـ كاسع لدم الهؤسسات األٌمٓة غٓر الحككهٓة 

ر، كعمْ الرغـ هف ذلؾ فإف القمٓؿ  حٓث ٓشتهؿ عمْ هخرجات حٓكٓة تتعمؽ بالتىهٓة كالتطٓك
هف الهؤسسات كالهسئكلٓف ٓدرككا الهعىْ الحقٓقْ لالستداهة كها ٓشهمً هف تطبٓقات عهمٓة 
لمكصكؿ لالستداهة، أصبحت االستداهة هظمة لمعدٓد هف البراهج الهتعمقة بالجكدة كالبٓئة 
، الهالئهة كرضا العهالء كاالستجابة كاالبتكار كالىهك كالتكسع كاالستغالؿ األهثؿ لمهكارد
حٓث ٓعتبر تحقٓؽ االستداهة عهمٓة هستهرة كلٓست خطكة كاحدة، حٓث أف الخطكات 

الهطمكبة لمكصكؿ لالستداهة تختمؼ هف هؤسسة ٔخرم، لذلؾ ٓتحتـ عمْ الهسؤكلٓف عدـ 
التقمٓؿ هف صعكبة الكصكؿ لالستداهة، إلْ جاىب أف الهبادرات الراهٓة لتحقٓؽ االستداهة 
جب أف تككف هتكاهمة، تغطْ  تعتبر شاهمة كهعقدة حٓث تغطْ جهٓع أىشطة الهؤسسة، ٓك

الهكارد الهالٓة كالبشٓرة كالهجتهعٓة كالفىٓة كالهكارد الخاصة بتكصٓؿ الخدهات بشكؿ تزاهىْ، 
ىها أٓضا  كها ٓتطمب برىاهج االستداهة هف الهسؤكلٓف لٓس فقط فحص البٓئة الداخمٓة كا 

البٓئة الخارجٓة كالتْ تىشط كتعهؿ فٍٓا الهؤسسة كذلؾ لتحدٓد ها إذا كاىت ٌذي البٓئة تدعـ 
ر أـ ال  ( .3:2013هؤسسة باثفيندر, ) براهج االستداهة أك الىهك الهؤسسْ كالتطٓك

 :هفيـو االستداهة
ٓهكف تعٓرفٍا عمْ أىٍا ىٍج فْ إدارة األعهاؿ بشكؿ هسؤكؿ، بحٓث ٓىجـ عىً تأثٓرات 
آجابٓة عمْ الصعٓد االقتصادم كالبٓئْ كاالجتهاعْ، كها ٓهكف القكؿ إىٍا كعْ لتأثٓر 
الشركة االٓجابْ فْ البٓئة كالهجتهع الهحٓطٓف بٍا، كالحرص عمْ التخفٓؼ هف أم أثار 
سمبٓة تسببٍا عهمٓات الشركة هف خالؿ تبىْ الهبادرات التْ تراعْ الهقكهات الثالثة األٌـ 

ْ الهجتهع كالبٓئة كاالقتصاد  (.2014بدري,)لمتىهٓة، أال ٌك
كقد كرد أٓضا فْ تقٓرر حكار هستقبؿ االستداهة فْ الكطف العربْ، أف االستداهة ٌْ عهمٓة 
د األجٓاؿ القادهة بحجـ هف الفرص ٓهاثؿ أك  هستهرة كلٓست هىتجا هحددا كثابتا كتعىْ تزٓك
د األجٓاؿ الحالٓة بً، حٓث ٓجعؿ ٌذا التعٓرؼ االستداهة عهمٓة تتعمؽ  ٓٓزد عمْ ها تـ تزٓك

بالحؽ فْ الحصكؿ عمْ الفرص الهستداهة باإلضافة لككىٍا هتعمقة بإدارة الهكارد هها 
 (.17:2008االتحاد الدولي لحهاية الطبيعة, ) بعدا إىساىٓا كاضحا ٓعطٍٓا
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 :الهؤسسية الشروط الواجب تحققيا لمتقدـ نحو تحقيؽ االستداهة
كضعت الهجهكعة العالهٓة لالستشارات ثهاىْ شركط عاهة هسبقة ٓجب تحققٍا لمتقدـ ىحك 

ْ  (:6:2013هؤسسة باثفيندر, )تحقٓؽ االستداهة الهؤسسٓة ٌك
 .كضع كتكضٓح الرؤٓة كالرسالة كخطة الهؤسسة بشكؿ فعاؿ -1

 .التعرؼ بشكؿ دقٓؽ عمْ األهكر الٍاهة التْ تتعمؽ بالزبائف كذكم العالقة -2

اهتالؾ القدرة عمْ الربط بٓف عهمٓات التخطٓط كالتىفٓذ كالهتابعة كالقٓاس هع رؤٓة  -3
 .كرسالة الهؤسسة

 .خمؽ بٓئة عهؿ ٓتـ فٍٓا استغالؿ الهكارد بالشكؿ األهثؿ -4

ر الهؤسسة كحؿ الهشكالت -5  .تعٓزز ركح التفكٓر اإلبداعْ لتطٓك

 .إضفاء الطابع الهؤسسْ عمْ ىظـ الهعمكهات الهالٓة كالتشغٓمٓة -6

ضهاف قكة كصالبة الٍٓكمٓة التىظٓهٓة كاألىظهة كالسٓاسات كاإلجراءات كالتقىٓات  -7
 .الهؤسسٓة

مٓف عف طٓرؽ خمؽ بٓئة عهؿ تعمهٓة  -8 تكظٓؼ كتحفٓز كالحفاظ عمْ الهكظفٓف الهٌؤ
ض كتهكٓف  إلْ جاىب الحفاظ عمْ القٓـ الخاصة بالىزاٌة كالثقة بالىفس كالتفٓك

 .الهكظفٓف

 :استراتيجيات االستداهة
استراتٓجٓات االستداهة التْ سٓتـ الحدٓث عىٍا تكضٓحٓة كلٓست شهكلٓة، 
بالرغـ هف ذلؾ فإىٍا تشهؿ القكاعد األساسٓة لالستداهة، حٓث سٓتـ اعتهاد 
هىٍج استراتٓجْ كها سٓتـ العهؿ بتحمٓؿ الفاعمٓة الهؤسسٓة بالتزاهؿ هع 

 (:10:2005انجؿ,) األىشطة  الهتعمقة باالستداهة
إعداد كتىفٓذ استطالع كبحث كاسع الىطاؽ حٓث ٓختمؼ فْ سٓاؽ  .1

االستداهة هف حٓث اتساع القطاعات الهشهكلة، باإلضافة إلْ اعتهاد 
هىاٌج بحثٓة هتعددة كتختمؼ أٓضا هف حٓث اإلطار الزهىْ الهحدد لتقٓٓـ 

 .االستداهة

 .تحمٓؿ ذكم العالقة حٓث ٓعتبر جزء هٍـ كأساسْ فْ تقٓٓـ االستداهة .2

الهشاركة الهىظهة كالتْ تعتبر أٓضا جزء هٍـ إضافْ فْ عهمٓة تقٓٓـ  .3
االستداهة كسٓتـ إدهاجً فْ عهمٓة التقٓٓـ هف خالؿ إطار العهؿ الهىطقْ 

 .كخطة العهؿ
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 :الهناىج الحديثة لقياس االستداهة الهؤسسية
كبالحدٓث عف االستداهة الهؤسسٓة ىجد أىً هف الضركرم التطرؽ ألحد الهىاٌج الحدٓثة 

لقٓاس االستداهة الهؤسسٓة كالتْ هف خاللٍا ٓهكف تحدٓد ها إذا كاىت الهؤسسة فْ طٓرقٍا 
السمٓـ لتحقٓؽ االستداهة الهؤسسٓة أك ٌْ بحاجة لبعض التدخالت كالتحسٓىات التْ هف 

 .شأىٍا تقكٓـ الهسار لمكصكؿ لالستداهة
 (:5:2014هاتيزا,,2:2014هؤسسة الديكونيا, )هؤشر قٓاس ىضج كاستداهة الهجهكعات 

دفً األساس ٌك  ٌك هىٍج ٓعتهد عمِ هشاركة أفراد الهجتهع فْ قٓاس أداء الجهاعات ٌك
التأكٓد عمْ أف الجهاعات الهجتهعٓة تستطٓع االعتهاد عمْ ىفسٍا فْ إدارتٍا كذلؾ سعٓا 
لمكصكؿ لالستداهة، ٓعتهد الهىٍج عمْ عكاهؿ أساسٓة ٓهكف هف خاللٍا تحدٓد هستكم 

ْ األٌداؼ كىظاـ الحككهة كالهكارد كاألىظهة كالىتائج كاألثر كلكؿ  االستداهة لكؿ هجهكعة ٌك
 .عاهؿ هف ٌذي العكاهؿ صفاتً كخصائصً

 :الهستويات األربعة لمنضج واالستداهة
ادة الكعْ كالتدٓربات الهطمكبة فْ الهجاؿ .1  .هستكم الهعمكهات كٓشتهؿ عمْ ٓز

هستكم الىهك ٓعتهد ٌذا الهستكم عمْ هبدأ الهشاركة هف خالؿ الهشاركة الفعمٓة  .2
 .لمعاهمٓف

ؿ .3  .هستكم الىضج ٓتـ فًٓ التىفٓذ التعاكىْ لألىشطة هع التهٓك

هستكم االستداهة حٓث تحقؽ الهؤسسة أك الجهاعة الهمكٓة كالقٓادة فْ التىفٓذ  .4
ؿ أخرم . كتسعْ لمكصكؿ لهصادر تهٓك

العناصر األساسية لالستداهة  
تعرؼ بأىٍا تشهؿ ثالثة أبعاد هع اعتبار الكزف الىسبْ لكؿ بعد كهراعاة هبدأ العدالة بٓف 

( www.eeaa.gov.eg/arabic/main/sustain_dev_def.asp): األجٓاؿ
البطالة، التىهٓة الهحمٓة كاإلقمٓهٓة، الرعآة الصحٓة كالثركات ، : البعد االجتهاعْ .1

.  الخ...الترابط االجتهاعْ، تكٓزع الخدهات
التىهٓة االقتصادٓة، التىافس ،الىهك االقتصادم، اإلبداع كالتىهٓة : البعد االقتصادم .2

.  الخ...الصىاعٓة
الحفاظ عمِ جهاؿ الطبٓعة ،ىكعٓة الهٓاي كالٍكاء كالتربة كتغٓر الهىاخ : البعد البٓئْ .3

. الخ...،التىكع البٓكلكجْ

http://www.eeaa.gov.eg/arabic/main/sustain_dev_def.asp
http://www.eeaa.gov.eg/arabic/main/sustain_dev_def.asp
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العناصر اإلجرائية لالستداهة  
دراجٍا فْ عهمٓة اتخاذ القرار: اتخاذ القرار -1 .  ٓجب تحمٓؿ األبعاد الثالثة كا 
ٓجب تكضٓح كٓفٓة الهكازىة بٓف األبعاد الثالثة إلِ الهعىٓٓف كالهجتهع : التكازف -2

بشكؿ عاـ  
ٓجب أف تؤخذ فْ االعتبار  : الحمكؿ البدٓمة -3
ٓجب تشجٓعٍا  : الهشاركة الشعبٓة كالتشاكر -4
. ٓجب تطبٓقٍا فْ عهمٓة صىاعة القرار: أدكات تقٓٓـ األثر -5

 :  االستداهةأنواع
 حسب هفٍكهٍا كالغرض  لتكضٓح أىكاع االستداهة ٓهكف تصىٓفٍا

 .Tango Internation)  ,2009) هىٍا
  
ِ التزاـ حككهة : االستداهة السٓاسٓة  -1 هصمحة أصحاب ، بٓئة سٓاسٓة هكاتٓة ، ٌك

 .جهاعات الضغط القكٓة كالىفكذ السٓاسْ كالضغط ، الهصالح 

ِ الدعـ االجتهاعْ كالقبكؿ كااللتزاـ الهجتهعْ كالتهاسؾ : االستداهة االجتهاعٓة  -2 ٌك
. االجتهاعْ 

ال لمهجتهعات كالحككهة الهحمٓة كاألسر تقبؿ أك تهمؾ ىتائج الهشركع : الهمكٓة  -3
. بطٓرقة هستدٓهة 

ِ الدعـ الهؤسسْ كتىفٓذ السٓاسات كالتكظٓؼ كالهٓزاىٓات : االستداهة الهؤسسٓة  -4 ٌك
. الهتكررة 

القدرة عمْ التكٓؼ هع الصدهات االقتصادٓة ك : االستداهة االقتصادٓة كالهالٓة  -5
ادة القدرة عمْ التعاهؿ هع ، الجدكل الهالٓة  كالحد هف التعرض لألسر الهعٓشٓة كٓز

. الهخاطر كالصدهات 
السالهة التقىٓة ك الحمكؿ الهىاسبة كالتدٓرب التقىْ لمعهمٓات : االستداهة التقىٓة  -6

. كالصٓاىة كالكصكؿ إلْ تكالٓؼ قطع الغٓار كاإلصالحات

دارتٍا: االستداهة البٓئٓة -7 ، آجابٓة كسمبٓة هساٌهات الهشآرع  لحفظ التربة كالهٓاي كا 
  .كالقدرة عمْ التكٓؼ هع صدهات البٓئة الخارجٓة 
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: هحاور االستداهة ووسائؿ تحقيقيا
لىجاح عهمٓة التىهٓة الهستداهة البد هف ارتباط ٌذي الهحاكر كتكاهمٍا ىظران لالرتباط الكثٓؽ 
جراء التحسٓىات االقتصادٓة كرفع هستكل الحٓاة  بٓف البٓئة كاالقتصاد كاألهف االجتهاعْ كا 

االجتهاعٓة بها ٓتىاسب هع الحفاظ عمِ الهككىات األساسٓة الطبٓعٓة لمحٓاة كالتْ تعتبر هف 
مة األهد . العهمٓات طٓك

إف فكرة االستداهة البٓئٓة تقكـ عمِ ترؾ األرض فْ حالة جٓدة لألجٓاؿ القادهة أفضؿ هها 
د الطبٓعٓة أك إٌدار البٓئة ركاىت، فإذا أحتفظ اإلىساف بىشاطً كأداي دكف استىزاؼ الهكا

 :الطبٓعٓة ٓككف ٌذا الىشاط هستداـ طبٓعٓان كٓتحقؽ ٌذا عف طٓرؽ
(www.wata.cc/forums/showthread.php) 

 

. د الطبٓعٓةرقمة استٍالؾ الهكا -1
استخداـ هكاد قابمة لمتدكٓر كمٓان بعد االستٍالؾ كتككف قابمة لمتجدٓد، كٓتـ  -2

. تجهٓعٍا دكف إضرار بالبٓئة أك استىزاؼ هكاردٌا
ر لمهخمفات  -3  % . 100كصكؿ ىسبة التدٓك
  .الحفاظ عمِ الطاقة كقابمٓة هخزكىٍا لمتجدٓد كالهحافظة عمِ البٓئة -4

: اإلسالهيةاالستداهة في الثقافة العربية 
 بها فٍٓا هف ىعـ كخٓرات كفؽ ىظاـ دقٓؽ كىكاهٓس ال طاقة األرضخمؽ اهلل سبحاىً كتعالِ 

كقد سخر اهلل تعالِ  (49القهر،االٓة) خمقىاي بقدر ءلكائف عمٍٓا، ٓقكؿ اهلل تعالِ إىا كؿ شْ
 األرض لكْ ٓستعٓف بٍا فْ حٓاتً كفْ عهارة اإلىساف بها فٍٓا هف هخمكقات لخدهة األرض

سبغ أ كاألرضفْ  فْ السهاكات كها  اهلل سخر لكـ هاأفألـ تركا "كذلؾ هصداقان لقكلً تعالِ 
دـ كحهمىاٌـ فْ آكلقد كرهىا بىْ "، كقكلً تعالِ  (20لقهاف،االٓة) كباطىًعمٓكـ ىعهً ظاٌرة 

 أٓة،اإلسراء)". البر كالبحر كرزقىاٌـ هف الطٓبات كفضمىاٌـ عمِ كثٓر ههف خمقىا تفضٓالن 
70 )

ا إ هف االىتفاع هف ٌذي الىعـ ؼاإلىسافكلكْ ٓتهكف  حكؿ دكف ٌدٌر ىً البد أف ٓحافظ عمٍٓا ٓك
ا، كقد أصبح ٌذا جزءان هف البىاء الثقافْ فْ شخصٓة الفرد كالجهاعة فْ الهجتهع  أك تدهٌٓر

 اإلسالهٓة، لذلؾ ٓهكف القكؿ إف أبعاد التىهٓة الهستدٓهة فْ الثقافة العربٓة اإلسالهْالعربْ 
قد تجسدت دالالتٍا فْ ىصكص صٓرحة كردت فْ القراف الكٓرـ كالحدٓث الىبكم الشٓرؼ 

. كاألقكاؿ الهأثكرة كاألهثاؿ الشعبٓة الدارجة
: كهف دالالت االستداهة فْ القراف الكٓرـ كالحدٓث الىبكم الشٓرؼ ها ٓمْ
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ة الشر فة ماشتهؿ الدٓف اإلسالهْ الحىٓؼ عمِ فٓض هف أٓات الكٓرهة كاألحادٓث الىبٓك
التْ تعكس بشكؿ هباشر كغٓر هباشر دالالت االستداهة بأبعادٌا الهختمفة كفٓها ٓمْ بعض 

: ٌذي الدالالت
ذي حقٓقة ٓؤكدٌا قكؿ الهكلِ عز: هحدكدٓة الهكارد فْ األرض- 1 ف هف "كجؿ  ٌك كا 

( 21أٓة ،الحجر)" شْء إال عىدىا خزائىً كها ىىزلً إال بقدر هعمـك 
ٓعٌد هبدأ االعتداؿ كالكسطٓة أحد الهبادئ : إدارة الهكارد كاستغاللٍا برشد كعقالىٓة-2

كالذٓف إذا "كجؿ   الهسمـ كذلؾ استجابة لقكلً عزاإلىسافالرئٓسة التْ ٓقكـ عمٍٓا سمكؾ 
( 67أٓة ،الفرقاف)" أىفقكا لـ ٓسرفكا كلـ ٓقتركا ككاف بٓف ذلؾ قكاها

سراؼ-3  الحاجات هف الهكارد دكف بإشباع اإلسالـأهر : إشباع الحاجة دكف ٌدر كا 
ك الذم"كجؿ   أك تبذٓر كفْ ذلؾ ٓقكؿ اهلل عزإسراؼ  أىشأ جىات هعركشات كغٓر ٌك

هعركشات كالىخؿ كالزرع هختمفان أكمً كالٓزتكف كالرهاف هتشابٍان كغٓر هتشابً كمكا هف 
أٓة ، األىعاـ)". ثهري إذا أثهر كاتكا حقً ٓكـ حصادي كال تسرفكا إف اهلل ال ٓحب الهسرفٓف

141) 

البٓئة كالهكارد ٌْ حؽ لجهٓع الىاس، كبالتالْ : البٓئة كالهكارد همؾ كهسؤكلٓة الجهٓع-4
كتعاكىكا عمِ البر كالتقكل كال تعاكىكا "فإف كاجب الجهٓع الهحافظة عمٍٓا، ٓقكؿ تعالِ

الهاء : الهسمهكف شركاء فْ ثالث"كفْ حدٓث شٓرؼ . (الهائدة)" كالعدكافاإلثـعمِ 
 .(سىف ابف هاجً)" كالكأل كالىار كثهىً حراـ

كمكا "كفْ ذلؾ ٓقكؿ الهكلِ عز كجؿ : استغالؿ الهكارد كفؽ أسس العدؿ كالهساكاة-5
هف كاف هعً "كفْ الحدٓث الشٓرؼ  (األىعاـ)" هف ثهري إذا أثهر كاتكا حقً ٓكـ حصادي

فضؿ ظٍر فمٓعد بً عمِ هف ال ظٍر لً كهف كاف لً فضؿ زاد لٓعد بً عمِ هف ال زاد 
 .(سىف أبْ داكد" لً

عهؿ هف أجمً كفْ إلِ اإلىسافالبد أف ٓىظر : الهستقبؿ ٌكا حاضر الغد-6  الهستقبؿ ٓك
" قدهت لغد  ٓا أٍٓا الذٓف آهىكا اتقكا اهلل كلتىظر ىفس ها" ذلؾ ٓقكؿ الهكلِ عزكجؿ 

 (18أٓة ،الحشر)

ض البٓئْ-7 كفْ ذلؾ ٓقكؿ الرسكؿ صمِ اهلل عمًٓ كسمـ فْ الحدٓث : التجدٓد كالتعٓك
ال ٓغرس هسمهان غرسان كال زرعاى فٓأكؿ هىً إىساف كال دابة كال شْ إال كاىت لً "الشٓرؼ 
 . (93-90, 2010غنيـ والزنط ,) (صحٓح هسمـ)" صدقة
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:الهمخص    

ذا ٓعىْ ؿ ضهاف حصكؿ البشر عمِ فرص التىهٓة دكف التغاضْ عف األجٓاؿ الهقبمة ٌك
ك ها ٓحتـ  ضركرة األخذ بهبدأ التضاهف بٓف األجٓاؿ عىد رسـ السٓاسات التىهكٓة، ٌك

التىهٓة فْ هفٍكهٍا الشاهؿ هف خالؿ الهؤسسات الحككهٓة كغٓر  (هأسسة)بالتالْ 
ادة  كالتىهٓة دٓهكهة الحككهٓة بها ٓجعمٍا تساٌـ فْ ر الذم ٓراعْ الرفآٌة كٓز التطٓك

فسحة االهكاىٓات لألجٓاؿ القادهة ، كالتْ ستهكىٍـ هف التىعـ بهكارد البٓئة كقٓـ الطبٓعة 
 .التْ ىستغمٍا أف 

ر كالتىهٓة ببصٓرة كاسعة هف ىاحٓة البعد الزهىْ ، الفراغ ك ٓجب التعاهؿ هع التطٓك
 .كالسكاف الهتأثٓرف
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الخدهات الصحية: الهبحث الثالث  

: هفيـو الخدهة الصحية
 أك إرشادان العالج الهقدـ لمهرضِ سكاء كاف تشخٓصٓان أك "ىٍا أتعرؼ الخدهة الصحٓة عمِ 

تدخالن طبٓان ٓىتج عىً رضا أك قبكؿ كاىتفاع هف قبؿ الهرضِ كبها ٓؤكؿ ألف ٓككف بحالة 
  (.168: 2005،البكرم )،"أفضؿصحٓة 

جهٓع الىشاطات كالعهمٓات التْ تحقؽ الرضا كالقبكؿ : " كقد عرفت الخدهة الصحٓة بأىٍا
 عبد الرازؽ,), هقابؿ ثهف دكف أف ٓتضهف تقدٓهان أم خطأ (الهٓرض)لدل الهستفٓد 

281:2011.) 

هجهكعة هف الىشاطات غٓر الهمهكسة تقدـ لمهرضِ تٍدؼ إلِ تقمٓؿ حدة " كها عرفت بأىٍا 
 عبد الرازؽ,)"التعب الىفسْ كالبدىْ كاالجتهاعْ كأخرل همهكسة هثؿ الدكاء كالطعاـ

281:2011.) 

: هف خالؿ التعٓرفات تتحدد بعض الهؤشرات ٌْ
الخدهة الصحٓة عمٍٓا إشباع حاجات كرغبات الزبائف كالتْ تكهف فْ إبعاد التكتر  -1

 .الذم ٓشعركف بً

تتضهف الخدهة الصحٓة عىاصر همهكسة كالدكاء كالهستمزهات العالجٓة كالكراسْ  -2
 (2009:131العزاوي, ). الهتحركة كأخرل غٓر همهكسة هثؿ الخدهات التشخٓصٓة

جهٓع الخدهات التْ " كفْ األخٓر ٓهكف إدراج التعٓرؼ التالْ لمخدهة الصحٓة  -3
تقدهٍا الهؤسسات الصحٓة سكاء كاىت عالجٓة هكجًٍ لمفرد أك كقائٓة هكجًٍ 
لمهجتهع كالبٓئة أك إىتاجٍا هثؿ األدكٓة كالهستحضرات الطبٓة كاألجٍزة الطبٓة 

ا بٍدؼ رفع الهستكل الصحْ لألفراد كتمبٓة الرغبات الهرتبطة بٍذي الخدهة . كغٌٓر
( 2012:216عبد القادر,)

: خصائص الخدهات الصحية
ْ : إٌف خصائص الخدهات الصحٓة ال تختمؼ عف خصائص الخدهات بشكؿ عاـ ٌك

بها أف الخدهة تهثؿ عهال أك ىشاطا ٓقدهً طرؼ : عدـ همهكسٓة الخدهات الصحٓة -1
 .ها إلِ طرؼ آخر فاف ٌذا ٓعىْ عدـ كجكد جاىب همهكس ٓهكف رؤٓتً أك لهسً

إف إىتاج كتقدٓـ الخدهات الصحٓة ٓتطمب كجكد : (التهاسؾ)غٓر قابمة لالىفصاؿ  -2
هقدـ الخدهة كالهستفٓد عىد اإلىتاج كالتقدٓـ ، لذلؾ فإىٍا تتصؼ بككىٍا تقدـ 

. كتستٍمؾ فْ ىفس الكقت
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كها أٌف الخدهة الصحٓة عمِ العكس هف السمع الهادٓة الهمهكسة حٓث اإلىتاج 
تطمب تداخالن بٓف تكاالستٍالؾ عهمٓتاف هىفصمتاف تهاها فالعدٓد هف الخدهات 

إىتاجٍا كاستٍالكٍا كاالستفادة هىٍا، فالطبٓب ال ٓهكىً أف ٓجرم الفحص الطبْ 
ذا  كعهمٓة التشخٓص إال بكجكد الهستفٓد الذم سٓشارؾ فْ أداء الخدهة الصحٓة، ٌك

التعاهؿ الهباشر ٓفرض عمِ ىظـ الخدهات الصحٓة تدٓرب هقدهْ الخدهة هف 
إدآرٓف كأطباء كههرضٓف عمِ كٓفٓة التعاهؿ هع الهٓرض، الف التفاعؿ الهباشر 

". بٓف الهستفٓد كهقدـ الخدهة ٓؤثر فْ بىاء ثقة الهستفٓد هف خدهاتً الصحٓة
 (48:2003الهساعد, )

تتصؼ الخدهات بشكؿ عاـ كالخدهات الصحٓة : (التبآف)عدـ تهاثؿ الخدهات  -3
بشكؿ خاص بالتبآف كعدـ التهاثؿ ألىٍا تعتهد عمِ هٍارة كأداء كسمكؾ هقدـ 
الخدهة كالزهاف كالهكاف، كعمِ الهعمكهات التْ ٓقدهٍا الهٓرض لهقدـ الخدهة 

الصحٓة، كٓمعب الهستفٓد دكران هٍهان فْ تبآىٍا ألف ٌذا الهستفٓد ٓختمؼ هف حٓث 
الهزاج كالسمكؾ كهستكل االستجابة كالتفاعؿ، كها أف اختالؼ العكاهؿ الهؤثرة إلِ 

 .اختالؼ الخدهات الهقدهة كتبآىٍا لذلؾ هف الصعب جدا تىهٓط الخدهات

بها أف الخدهات تهثؿ ىشاطان أك فعالن فإىٍا تتالشِ كتىتٍْ : تالشْ الخدهة الصحٓة -4
تـ االستفادة هىٍا أك لـ ٓتـ االستفادة، باإلضافة لعدـ إهكاىٓة تخٓزف الخدهات كاء س

. الصحٓة لحٓف كقكع الطمب عمٍٓا
إٌف ها ٓهٓز الخدهات ٌك إىتاجٍا : تىتج الخدهات الصحٓة عىد كقكع الطمب عمٍٓا -5

ٌف ٌذا الطمب ٓقع عىدها ٓمتقْ كؿ هف هقدـ الخدهة  عىد كقكع الطمب عمٍٓا كا 
ىالؾ ان  سٓرر50كالهستفٓد هىٍا، فإذا كاف ٌىالؾ   راقدان 20 فْ إحدل الهستشفٓات ٌك

 سٓرران لـ ٓقع عمٍٓا الطمب كلكف فْ حالة دخكؿ شخص آخر لطمب 30فإف ٌىالؾ 
ذي العىآة تتطمب أف ٓرقد الهٓرض فْ الهستشفِ فإف السٓرر  العىآة الصحٓة، ٌك

ىاؾ 21رقـ   . لـ ٓقع عمٍٓا الطمب29 سكؼ ٓقع عمًٓ طمب ٌك

إٌف عدـ اىتقاؿ الهمكٓة ٓعتبر هٓزة خاصة بالخدهات هقارىة : عدـ اىتقاؿ الهمكٓة -6
ف ها ٓحصؿ عمًٓ الهستفٓد هف الخدهة ٌك هجهكعة هف الهىافع  بالسمع الهمهكسة كا 
كلكف ٓستطٓع الهٓرض تحقٓؽ اىتقاؿ همكٓة السمع الهساعدة لمعالج هثؿ الحبكب، 
ا هف السمع التْ تعزز كفاءة الخدهات  الشراب، أدكات التضهٓد، الحقف، كغٌٓر

 .الطبٓة كتحقؽ الشفاء
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ٓتهٓز الطمب عمِ الخدهات الصحٓة بالتذبذب كعدـ االستقرار : تذبذب الطمب -7
ا هف  استىادان إلِ الظركؼ البٓئٓة كحاجة الهٓرض لمعالج كالككارث كالحركب كغٌٓر
العكاهؿ فعمِ سبٓؿ الهثاؿ فْ هكسـ الشتاء ىجد أف ٌىاؾ طمبان عالٓان عمِ الخدهات 

الصحٓة فٓها ٓتعمؽ بالزكاـ كفْ فترة أخرل هف السىة عمِ األخص فْ بدآة 
الصٓؼ ٓككف ٌىاؾ طمب عمِ األدكٓة كالعىآة الصحٓة كالمقاح الخاص بالتٓفكئٓد 
كعىدها تحدث ككارث طبٓعٓة فْ هىطقة ها فإف الطمب سكؼ ٓزداد عمِ حهالت 

ا يوسؼ, ). اإلغاثة كالتمقٓح ضد األهراض التْ تخشِ إدارة الصحة العاهة اىتشاٌر
2008:100) 

: الصحية الحكومية الخدمات أنواع

 العالجْ القطاع العاـ فْ قطاع غزة بشقٍٓا فْ الصحٓة الخدهات تتهثؿ

 : التالٓة الخدهات ضهف الخدهة هف لمهستفٓدٓف كالكقائْ

ْ : بالصحة االرتقاء خدهات-1  آجابٓة صحٓة سمككٓات ببىاء تعىِ التْ الخدهات ٌك

 الصحْ كالتثقٓؼ ، التهآرف كههارسة الهتكازف الغذاء بأٌهٓة ٓتعمؽ فٓها ، كالهجتهع لمفرد

 كالىظافة

تباع كالهخدرات كالكحكؿ كالتدخٓف الضارة العادات عف كاالهتىاع الشخصٓة  أسالٓب كا 

 فْ السالهة

 .السٓارات قٓادة

 فْ العالجٓة الكقائٓة الصحٓة الخدهات كتشهؿ : الشخصٓة الصحٓة الرعآة خدهات 2- 

ـ كأقساـ الخارجٓة العٓادات مة الرعآة كخدهات التىٓك  الرعآة دكر فْ تقدـ التْ األجؿ طٓك

 كالىقاٌة

 .التخصصٓة الهراكز تقدهٍا التْ التأٌٓمٓة كالخدهات ، الىفسٓة الصحة كخدهات ،

 كسالهة البٓئة كصحة الهعدٓة األهراض  هكافحة كتشهؿ : العاهة الصحة خدهات -3

 الغذاء

 . كالىفآات الحشرات هف كالتخمص

 العاهة الهستشفٓات فْ الهتكفرة الهجٍزة السٓارات خدهات هثؿ : االسعافٓة الخدهات- 4

 . اإلسعافات جهعٓات كخدهات كالخاصة،

 الحاالت كعالج كالهسىٓف الهعكقٓف خدهات هثؿ : الخاصة الصحٓة الرعآة خدهات . -5
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 هركز صحْ 54 هستشفِ ك13حٓث ٓتـ تقدٓـ ٌذي الخدهة هف خالؿ .  كاإلدهاف الىفسٓة
 (30 ص : 2008 , العتيبي)  كهحطة إسعاؼ رئٓسٓة فْ كؿ هحافظة

 

  :إجراءات عهمية التعييف في وزارة الصحة
بإجراء هسح   (دائرة شؤكف الهكظفٓف  )تقـك اإلدارة العاهة لمشؤكف اإلدآرة كالهالٓة  .1

بالكظائؼ الشاغرة بٍا كفؽ إعداد الكشكفات الهرصكد لٍا هخصصات فْ الهكازىة العاهة 
لكؿ عاـ كتحدٓد الكظائؼ الهراد شغمٍا كهبررات شغمٍا فْ ضكء احتٓاجات العهؿ كتقدهٍا 

 .لدٓكاف الهكظفٓف العاـ فْ بدآة كؿ سىة هالٓة

بإعداد تشكٓمة   (دائرة شؤكف الهكظفٓف  )تقـك اإلدارة العاهة لمشؤكف اإلدآرة كالهالٓة  .2
الكظائؼ لكؿ سىة هالٓة عمِ ضكء االحتٓاجات هف الكظائؼ فْ جهٓع هرافؽ الكزارة كتعتهد 

 .التشكٓمة هف هعالْ الكٓزر كترسؿ لمدٓكاف كلكزارة الهالٓة كلمجٍات الهعىٓة األخرل

تقـك الكزارة باإلعالف عف الكظائؼ الشاغرة التْ ٓككف فٍٓا بإعالف بالتىسٓؽ هع دٓكاف  .3
الهكظفٓف العاـ عمِ أف ٓعمف عف الكظائؼ فْ صحٓفة ٓكهٓة كاسعة االىتشار كعمِ الهكقع 

ككف اإلعالف خالؿ أسبكعٓف هف اإلعالف  .اإللكتركىْ لدٓكاف الهكظفٓف العاـ ٓك

 :ٓتضهف اإلعالف عف الكظائؼ الشاغرة البٓاىات أتٓة  .4

 .اسـ الكظٓفة ككصؼ الكظٓفة كشركط شغمٍا كفئتٍا كدرجتٍا - أ

الجٍة التْ تقدـ إلٍٓا الطمبات عمِ الىهكذج الهخصص لذلؾ كالهستىدات الكاجب  - ب
 .تقدٓهٍا كهٓعاد كهكاف تقدٓهٍا 

ذا كاف التعٓٓف باهتحاف تبٓف - ج  ىكع : بٓاف ها إذا كاف التعٓٓف باهتحاف أك بدكف اهتحاف كا 
  .االهتحاف ، تآرخً ، هكاف إجرائً

ان ، أك عهمٓان ، أك عف طٓرؽ هقابالت شخصٓة كٓجكز الجهع : ٓككف االهتحاف  .5 ٓر إها تحٓر
 .بٓىٍها 

بتشكٓؿ لجاف   (دائرة شؤكف الهكظفٓف  )تقـك اإلدارة العاهة لمشؤكف اإلدآرة كالهالٓة  .6
الهقابالت كالمجاف العمهٓة كلجاف الفرز لكافة الكظائؼ كتعتهد هف قبؿ األخ هعالْ كٓزر 

 .الصحة أك هف ٓفكضً بالتكقٓع 

بإبالغ اإلخكة   (دائرة شؤكف الهكظفٓف  )تقـك اإلدارة العاهة لمشؤكف اإلدآرة كالهالٓة  .7
رؤساء المجاف الهذككرة أعالي عبر صكرة عف تشكٓؿ المجاف عمِ أف ٓؤخذ بعٓف االعتبار 

 .أعالي  (ج)بالفقرة 
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تجرم االهتحاىات بالتىسٓؽ هع الدٓكاف لمكظائؼ التْ تحتاج إلِ اهتحاىات كأها الكظائؼ  .8
التْ تحتاج إلِ هقابالت فٓتـ التكافؽ هع الدٓكاف عف هكاف كزهاف الهقابالت كتحدٓد المجاف 

 .الخاصة بالهقابالت لكؿ كظٓفة تحتاج إلِ هقابمة 

تقـك لجاف الفرز بفحص الطمبات الهقدهة هف الهرشحٓف كفؽ الشركط الهدكىة فْ  .9
 .اإلعالف عف الكظٓفة كرفع تكصٓاتٍا ٓـك الفرز

تجرل الهقابالت لمهرشحٓف الهقبكلة طمباتٍـ كفؽ شركط اإلعالف عف الكظٓفة بالتىسٓؽ  .10
ككف اإلعالف عف الهقبكلٓف لالشتراؾ فْ الهقابالت قبؿ أسبكعٓف  هع دٓكاف الهكظفٓف العاـ ٓك

 .هف تآرخ الهقابمة 

اإلعالف عف ىتٓجة االهتحاىات كترتٓب الىاجحٓف كدرجاتٍـ عمِ لكحة إعالىات الدٓكاف  .11
 .كعمِ الهكقع اإللكتركىْ الخاص بدٓكاف الهكظفٓف العاـ بالتىسٓؽ هع الكزارة

كقع أعضاء لجىة االختبار عمِ ٌذي  .12 ٓقـك الدٓكاف باالحتفاظ بأكراؽ االهتحاىات ٓك
 .األكراؽ

بإعداد كشؼ   (دائرة شؤكف الهكظفٓف  )تقـك اإلدارة العاهة لمشؤكف اإلدآرة كالهالٓة  .13
بأسهاء الهرشحٓف لمتعٓٓف كفقان لترتٓب أسبقٓتٍـ الكارد هف قبؿ لجىة االختٓار كٓككف الترتٓب 
الن فاألقدـ تحرجان فاألكبر  كفقان لألعمِ درجة باالهتحاف كعىد التساكم ٓككف كفقان لألعمِ هٌؤ
سىان كٓتـ التعٓٓف بحسب الترتٓب الكارد فْ القكائـ هع تحدٓد العدد الهراد تعٓٓىً كفؽ التشكٓمة 

 .الخاصة بالكظائؼ الشاغرة

بإبالغ الهرشحٓف   (دائرة شؤكف الهكظفٓف  )تقـك اإلدارة العاهة لمشؤكف اإلدآرة كالهالٓة  .14
لمعهؿ كفؽ الترتٓب فْ الهسابقة بعد اعتهاد األخ هعالْ كٓزر الصحة عمِ التعٓٓف كتحدٓد 

العدد الهراد تعٓٓىً كفؽ االحتٓاج كتستكفِ دائرة شؤكف الهكظفٓف هف الهرشح لمتعٓٓف األكراؽ 
هف قاىكف الخدهة الهدىٓة كٓقـك الهرشح بتعبئة  (25)الثبكتٓة كها ٌْ هكضحة فْ هادة 

هف قاىكف  (26)اإلقرارات الخاصة بالتعٓٓف عمِ الىهاذج الهخصصة لذلؾ كفؽ الهادة 
 .الخدهة الهدىٓة 

ترفع جهٓع هسكغات التعٓٓف لهعالْ كٓزر الصحة أك هف ٓفكضً بالتكقٓع العتهادٌا  .15
 .حسب األصكؿ كهف ثـ تسجٓمٍا فْ سجالت البٓرد الصادر كترسؿ لدٓكاف الهكظفٓف العاـ 

عمِ ضكء هسكغات التعٓٓف ٓبمغ الدٓكاف الكزارة بإجراء الفحص الطبْ لمهرشح لمعهؿ  .16
لبٓاف هدل لٓاقتً فْ الكظٓفة الهرشح لٍا هف عدهً كتبمغ اإلدارة العاهة لمشؤكف اإلدآرة 

الهرشح لمعهؿ بضركرة هراجعة دائرة شؤكف الهكظفٓف   (دائرة شؤكف الهكظفٓف  )كالهالٓة 
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لعهؿ اإلجراءات الالزهة لمتكقٓع عمِ الىهاذج الخاصة بالفحص الطبْ كتقـك دائرة شؤكف 
الهكظفٓف بإرساؿ الهرشح لمتعٓٓف لدائرة القكهسٓكف الطبْ لعرضً عمِ المجىة الطبٓة لبٓاف 

 .هدل لٓاقتً فْ الكظٓفة الهرشح لٍا هف عدهً

 .ترسؿ ىتائج المجاف الطبٓة الهختصة إلِ دٓكاف الهكظفٓف العاـ .17

بالتدقٓؽ فْ  (دائرة شؤكف الهكظفٓف  )تقـك اإلدارة العاهة لمشؤكف اإلدآرة كالهالٓة  .18
ىهاذج استالـ عهؿ الهرشحٓف كهخاطبة الدٓكاف بٍا كترفع لهعالْ الكٓزر العتهادٌا كهف ثـ 

رسالٍا لمدٓكاف  .تسجٓمٍا فْ سجالت الصادر فْ دائرة شؤكف الهكظفٓف كا 

إذا لـ ٓباشر الهرشح لمتعٓٓف العهؿ خالؿ هدة شٍر هف إخطاري كتابٓان هف قبؿ اإلدارة   .19
تعتبر إجراءات تعٓٓىً الغًٓ كفْ   (دائرة شؤكف الهكظفٓف  )العاهة لمشؤكف اإلدآرة كالهالٓة 

 .ٌذي الحالة ٓعٓف هف ٓمًٓ فْ الترتٓب إذا كاف التعٓٓف بهكجب هسابقة

الت اعتباران هف تآرخ هباشرة  .20 ٓصدر دٓكاف الهكظفٓف العاـ قرار التعٓٓف كصؼ الهٌؤ
ٓئة التأهٓف  الهكظؼ العهؿ عمِ الىهكذج الهخصص لذلؾ كتبمغ الكزارة بذلؾ ككزارة الهالٓة ٌك

شتهؿ قرار التعٓٓف عمِ البٓاىات التالٓة  اسـ الهكظؼ  )كالهعاشات كالتأهٓف الصحْ ٓك
رباعٓان ، رقـ البطاقة الشخصٓة ، الرقـ الكظٓفْ ، الكظٓفة ، الفئة الكظٓفة ، درجتً ، ىكع 

، الشٍادات العمهٓة ، تآرخ الهٓالد ، .. التعٓٓف ، عالكة طبٓعة العهؿ ، العالكات األخرل 
 .(جٍة العهؿ ، البىؾ ، كرقـ الحساب البىؾ الخاص بالهكظؼ 

بتٍىئة الهكظؼ  (دائرة شؤكف الهكظفٓف )تقـك اإلدارة العاهة لمشؤكف اإلدآرة كالهالٓة  .21
 .الجدٓد بىاءن لقرار التعٓٓف عبر جٍة عهمً هرفقان بخطاب التٍىئة صكرة عف قرار التعٓٓف 

تقـك دائرة شؤكف الهكظفٓف بإدخاؿ البٓاىات الخاصة بالهكظؼ الجدٓد عمِ ىظاـ شؤكف .22
كضع عمِ دكري فْ  الهكظفٓف الهحكسب كٓفتح لً همؼ جدٓد برقـ تسمسمْ كرقهً الكظٓفْ ٓك

    .األرشٓؼ الخاص بهمفات الهكظفٓف بدائرة شؤكف الهكظفٓف
 (.4/11/2015 الهوظفيف في وزارة الصحة في قطاع غزة بتاريخ فهقابمة هع هدير دائرة شؤو)         

 :عهمية التدريب في وزارة الصحة
  تتـ عهمٓة التدٓرب فْ كزارة الصحة عف طٓرؽ اإلدارة العاهة لتىهٓة القكل البشٓرة كهىٍا

  :اإللزاهي التدريب
 :ٓمْ ها القسـ داخؿ الهعاهالت ٓشهؿ

 .الهدربٓف هع التكاصؿ- 

 .لمهحاضرات  التىسٓؽ- 
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 .التىهٓة بقاعات الهحاضرات عقد- 

 .كالغٓاب الحضكر حصر- 

 .الهٓداىْ اإلشراؼ- 

دٓكاف  هع ككذلؾ بالكزارة الهختمفة التىهٓة ك اإلدارات بٓف اإلدآرة كالهكاتبات اإلجراءات- 
 .الهكظفٓف

 .الهمفات تدقٓؽ- 

 .كاإلفادات الشٍادات إصدار- 

القرار الكزارم  بعد خصكصان   هساقات10 عمِ ٓحتكم جدكؿ كؿ( الجداكؿ إعداد- 
 )إجبارم كهساؽ الىفسٓة بإضافة هساؽ

ا كالسعْ أهاكف التدٓرب لترتٓب الصحة هرافؽ كزارة  هع الهستهر التكاصؿ-   لتجٌٍٓز

 .الخ....الهتدربٓف كهتابعة

 اإلرشادٓة األدلة عهؿ- 
 القدرة عف أعداد الهتدربٓف ازدادت كلقد االستٓعابٓة، القدرة حسب الهتدربٓف تكٓزع- 

ادتٍا عمِ كتـ العهؿ الصحة بكزارة السابقة االستٓعابٓة  أكضاع لترتٓب التىسٓؽ عبر ٓز

 تـ كها كهراكز لمتدٓرب، هٍٓأة لتصبح بالكزارة  الرعآة كهراكز هف هستشفٓات العدٓد

 العسكٓرة، الطبٓة لمخدهات التابعة الرعآة هستشفٓات كهراكز هف العدٓد العتهاد التىسٓؽ

 .لمتدٓرب هعتهدة هراكز لمشركط لتصبح الهستكفٓة الخاص القطاع كهراكز كهستشفٓات

ا تـ قد كالتْ التىشٓطٓة، الدكرات عقد-  ٌر  عمهٓة كأٓاـ حاالت تقدٓـ ىظاـ إلِ أٓضان  تطٓك

 .الهحاضرات هف بدالن 

شهؿ) التخرج قبؿ( جاهعي كهتطمب التدريب تنسيؽ  :ٓك

 .كالهعاٌد كالكمٓات كالجاهعات التىهٓة بٓف اإلدآرة كالهكاتبات اإلجراءات - 

 .العالْ كالتعمٓـ التربٓة كزارة هع تفاٌـ هذكرة عقد - 

 .التدٓرب جداكؿ تىسٓؽ - 

 .الهدربٓف هع التكاصؿ - 
 . االستٓعابٓة القدرة حسب التكٓزع - 

 . لهرافؽ الكزارة االستٓعابٓة لمقدرة الدكرم التحدٓث - 

 . كالغٓاب الحضكر حصر - 

 . كاإلفادات الشٍادات إصدار - 
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 الخ...الهتدربٓف كهتابعة التدٓرب أهاكف لترتٓب هرافؽ كزارة الصحة هع الهستهر التكاصؿ  -

 تدريب الخريجيف

 كالهكاتبات اإلجراءات عهؿ ٓتـ  حٓث)التخرج بعد(االختياري التدريب وهتابعة تنسيؽ

 هع كالتكاصؿ بالكزارة، ذات العالقة كالدكائر كالكحدات كاإلدارات التىهٓة بٓف اإلدآرة

صدار الشٍادات كالغٓاب، كحصر الحضكر االستٓعابٓة، القدرة حسب كالتكٓزع الهدربٓف،  كا 

 كهتابعة التدٓرب أهاكف لترتٓب الصحة هرافؽ كزارة هع كالتكاصؿ الهستهر كاإلفادات

 (.اإلدارة العاهة لتنهية القوى البشرية))  الخ...الهتدربٓف
 (.9/11/2015هقابمة هع هدير التدريب في اإلدارة العاهة لتنهية القوى البشرية  بتاريخ)         

 :عهمية تقييـ األداء في وزارة الصحة
 األداء لمعاهمٓف بكزارة الصحة الفمسطٓىٓة هف العهمٓات الهٍهة التْ كتقٓٓـتعد عهمٓة قٓاس 

 تتهكف كالتقٓٓـ القٓاس هف خالؿ ،  سىكٓان  كالهالٓة اإلدآرة العاهة لمشؤكف اإلدارةتهارسٍا 
سكاءن كاىت سٓاسات ، الكزارة  هف الحكـ عمْ دقة السٓاسات كاألٌداؼ التْ تعتهدٌا

ر كهتابعة لهكاردٌا البشٓرة، استقطاب كاختٓار كتعٓٓف  .أك براهج كسٓاسات تدٓرب كتطٓك
 كسٓمة ٓتعرؼ هف خاللٍا كالتقٓٓـ هستكل العاهمٓف أىفسٍـ تعتبر عهمٓة القٓاس كعمِ

الهكظؼ عمْ ىقاط القكة كالضعؼ فْ أدائً ك خاصة عىد اإلعالف عف ىتائج تقٓٓـ األداء 
ر ىقاط القكة كهعالجة ىقاط ، هف قبؿ الكزارة الكتركىٓان  كعف طٓرقٍا ٓتهكف الهكظؼ هف تطٓك

 تعتبر هٍهة لجهٓع الهستكٓات فْ الكزارة عهمٓة تقٓٓـ األداء فاف كهف جاىب آخر، الضعؼ
 كالشعب داخؿ هرافؽ الكزارة الهختمفة األقساـابتداءن هف اإلدارة العمٓا كاىتٍاءن بالعاهمٓف فْ 

فبالرغـ هف أف الهكظؼ ٓستطٓع أف ٓطمع بشكؿ غٓر رسهْ عمْ أدائً هف خالؿ زهالء 
إال أف تقٓٓـ األداء أسمكب رسهْ كىظاهْ قد  ،  كغٓر الهباشٓرفالعهؿ أك الرؤساء الهباشٓرف

 لدم العاهؿ بجدٓة الكزارة التْ ٓعهؿ فٍٓا هها ٓٓزد هف اىتهائً ككالئً لكزارتً شعكرٓخمؽ 
 خاص كخصصت اٌتهاـكبسبب ٌذا التأثٓر فقد أكلت كزارة الصحة ، كبر أكعهمً بشكؿ 

عاهمٍٓا بالتىسٓؽ هع كافة الجٍات تقٓٓـ الكثٓر هف الهكارد لدعـ كتكجًٓ عهمٓة قٓاس ك
 ككرش العهؿ  الكزآرة دٓكاف الهكظفٓف العاـ هف خالؿ التعهٓهاترأسٍاالهعىٓة كعمِ 

ذا ها حدم باإلخكة هدراء األداء  الهكتكبة بشاف تقٓٓـ كالخطط   بالكزارة العمٓااإلداراتٌك
 لمكزارة ككسٓمة هف كسائؿ ردـ الفجكة بٓف األداء كالعاهمٓف  باعتبار العهمٓة هفتاح الىجاح

 ك الذم شكؿ ها ىسبتً 2014 لمعاهمٓف بالكزارة لمعاـ األداء كاقع هعدؿ تقٓٓـ أثبتً،كها 
100 % . 
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 :باب التظمهات 
  هكظؼ أم أف ها  81 حكال2014ْبمغ عدد الهتظمهٓف  فْ كزارة الصحة عمْ التقٓٓـ لعاـ 

هف الهكظفٓف الهقٓهٓف تقدهكا بتظمهات عمِ تقٓٓـ أدائٍـ لمجىة التظمهات  % 0.96ىسبتً   
 .التْ شكمت هف قبؿ كٓزر الصحة

 :-بعد اجتهاع المجنة لمنظر في التظمهات الهقدهة هف اإلخوة الهوظفيف قررت األتي

هكظؼ أم ها  (88)هكظؼ هف أصؿ  (37) لعدد2014تعدٓؿ ىتائج التقٓٓـ لعاـ  .1
 هقارىة 2012بىاءا لها اطمعت عمًٓ المجىة هف ىتائج تقٓٓـ عاـ  (%43)ىسبتً 

 . كردكد الهقٓهٓف2013بىتائج عاـ 

( 88)هكظؼ هف أصؿ  (51) دكف تعدٓؿ لعدد 2014اعتهاد ىتائج التقٓٓـ لعاـ  .2
 2012لها اطمعت عمًٓ المجىة هف ىتائج تقٓٓـ عاـ  (%57)هكظؼ أم ها ىسبتً 
 . كردكد الهقٓهٓف2013هقارىة بىتائج عاـ 

ة أكضاع الهكظفٓف  .3 هخاطبة دٓكاف الهكظفٓف بشأف قرارات كتكصٓات المجىة لتسٓك
 .هكظؼ (37)الذٓف تـ تعدٓؿ لٍـ كعددٌـ 

هخاطبة الهكظفٓف حسب هكاقع عهمٍـ بتكصٓات كقرارات المجىة لمهكظفٓف الهراد  .4
 .تعدٓؿ ىتائجٍـ كالهكظفٓف الذٓف اعتهدت ىتائجٍـ الحالٓة كلـ ٓتـ التعدٓؿ عمٍٓا

ٓقكـ األخ رئٓس المجىة كٓىاءن عمِ الصالحٓات الهخكلة الًٓ هف دٓكاف الهكظفٓف  .5
العاـ بحسب األصكؿ الهتبعة بتعدٓؿ ىتائج التقٓٓـ لمهكظفٓف الذم اتخذ قراران بتعدٓؿ 

هكظؼ بتعدٓؿ ىتائجٍـ الكتركىٓان عمِ الىظاـ التقٓٓـ  (37)ىتائجٍـ كالذم عددٌـ 
  .الخاص بدٓكاف الهكظفٓف العاـ

 

 :النتائج و التوصيات

 :النتػػػػػػػػائػػػػػػػػػػج
  .%100 كاىت 2014 ىسبة الهقٓهٓف لعاـ  .1

هف إجهالْ الهكظفٓف 46% هكظؼ عمِ تقدٓر ههتاز ها ىسبتً  (3896)حصؿ  .2
كها ، %51هكظؼ عمِ تقدٓر جٓد جدان ها ىسبتً  (4284)بٓىها حصؿ ، الهقٓهٓف
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هكظؼ  (8)بٓىها حصؿ ، %2هكظؼ عمِ تقدٓر جٓد ها ىسبتً  (178)حصؿ 
 .عمِ تقدٓر هتكسط

هف إجهالْ الهقٓهٓف ك ٌذي  % 1 طمب أم ها ىسبتً 88عدد طمبات التظمهات  .3
طالبا  (37)حٓث قررت لمجىة تعدٓؿ ، ىسبة ضئٓمة ىسبة إلْ السىكات السابقة

 ( .51)كرفض 

 :التوصيات
لعرض ىتائج " 2014كاقع تقٓٓـ أداء هكظفْ كزارة الصحة لعاـ "عقد لقاء بعىكاف  .1

 .التقٓٓـ فْ قاعة الهؤتهرات باإلدارة العاهة لتىهٓة القكل البشٓرة

تحٓرر هخاطبة لألخكة فْ دٓكاف الهكظفٓف العاـ بضركرة تفعٓؿ ىظاـ الحكافز  .2
 .كالهكافآت الهرتبطة بتقٓٓـ أداء الهكظفٓف كفؽ قاىكف الخدهة الهدىٓة الفمسطٓىْ

تشكٓؿ لجىة هف الشؤكف اإلدآرة ك العالقات العاهة بشأف شٍادات التكٓرـ لهكظفٓف  .3
الكزارة الحاصمٓف عمِ درجة االهتٓاز كفؽ قاىكف الخدهة الهدىٓة الفمسطٓىْ ك 

لمهكظفٓف الحاصمٓف عمِ درجة اهتٓاز فها فكؽ كالبالغ عددٌـ ، (37)السٓها الهادة 
 . هكظؼ (3896)

 (.                                                                                                  4/11/2015 الهوظفيف في وزارة الصحة في قطاع غزة بتاريخ فهقابمة هع هدير دائرة شؤو)          

 

 :عهمية تحفيز األداء في وزارة الصحة
عزل ذلؾ لعدـ تهكىٍـ هف  حالٓا ال ٓكجد تحفٓز لمعاهمٓف فْ كزارة الصحة فْ قطاع غزة  ٓك

الحصكؿ عمِ ركاتبٍـ بشكؿ دكرم أم أىٍـ ٓحصمكف عمِ دفعة هف الراتب كذلؾ لكجكد 
أها ،  ركاتبٍـ كاهمةاحصار هالْ كاقتصادم خاىؽ عمِ قطاع غزة  هها ٓجعمٍـ لـ ٓتقاضك

فْ السابؽ كاف ٓكجد تحفٓز لمعاهمٓف فْ الكزارة هف خالؿ صرؼ ساعات إضافٓة أك 
ككؿ ذلؾ ٓحتاج إلِ  إعطائٍـ هكافأة هالٓة أك ترقٓتٍـ إلِ درجة أعمِ هف درجتٍـ الحالٓة

ذا ها تفقدي الكزارة فْ الكقت الحالْ بسبب الحصار الهفركض عمِ قطاع  دعـ هالْ كبٓر ٌك
(. 4/11/2015 الهوظفيف في وزارة الصحة في قطاع غزة بتاريخ فهقابمة هع هدير دائرة شؤو) .غزة

أصبح االٌتهاـ بالعىصر البشرم خٓار ال ٓهكف ألم هىظهة فْ العصر الحالْ  :الهمخص
حٓث أىً . إٌهالً ألىٍا أدركت أف كراء كؿ إىجاز ككؿ تطكر ككؿ جدٓد العىصر البشرم

العىصر األكثر أٌهٓة فْ تحقٓؽ أٌداؼ الهىظهة الهعاصرة التْ تكهف فْ تحقٓؽ رضا 
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لذا البد لمهىظهات أف تعهؿ عمِ جذب أفضؿ الهكارد . العهالء بغٓة االستهرار فْ السكؽ
ذا بالطبع سٓتـ تحقٓقً هف خالؿ كظٓفة  ة الهىظهة كأٌدافٍا،ٌك البشٓرة القادرة عمِ تحقٓؽ رٓؤ

 .االستقطاب

 أىٍا التىهٓة ككسٓمتٍا كها أداةٓعد التدٓرب فْ عالـ الهجتهعات ك الهؤسسات الهعاصرة ٌك ك
ا كتكظٓفٍا تهكىت هف تحقٓؽ الكفاءة كالكفآة فْ أحسف إذا التْ األداة  األداء استثهاٌر

 فْ ىهك الثقافة أساسٓا لمتدٓرب دكرا أف األبحاثكاإلىتاج ،كقد ظٍرت الىتائج العدٓد هف 
ر كتىهٓةأساس ذلؾ باعتباري أٌهٓةعاهة كتبرز  كالحضارة . لمعىصر البشرم  كؿ تعمـ كتطٓك

 كأف ىظاـ تقٓٓـ األداء الجٓد ٓككف دافعا كحافزا لمهكظؼ إلتقاف عهمً بشكؿ جٓد كسعًٓ 
الهستهر لتطكٓر قدراتً لعمهً أف ٌىاؾ جٍة تقٌٓـ أدائً بشكؿ عادؿ هها ٓهىحً فرصة الترقٓة 

. كالتهٓز عف غٓري هف الزهالء

هف أٌـ عكاهؿ الىجاح لمهىشآت تطبٓؽ ىظاـ خاص لمحكافز كالتْ تعرؼ بأىٍا استخداـ كاف 
كؿ الكسائؿ الههكىة لحث الهكظفٓف عمِ العهؿ الجٓد، كفْ رؤٓة أخرل تعرؼ الحكافز بأىٍا 

هثٓر خارجْ ٓعهؿ عمِ خمؽ أك تحٓرؾ الدافع الداخمْ لمفرد آجابٓان ىحك الحصكؿ عمِ 
. الحافز بها ٓؤدم إلشباع الفرد لسمكؾ هعٓف ٓتفؽ هع األداء الذم تطمبً اإلدارة

                                                                                                  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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  الدراسات السابقة–الفصؿ الثالث 
هقدهة 

دكر إدارة الهكارد البشٓرة فْ استداهة الخدهات الصحٓة الحككهٓة ٓعتبر البحث فْ هكضكع 
هف الهكضكعات الجدٓدة التْ ٓتـ بحثٍا فْ قطاع غزة هها ٓهٓز ٌذا فْ هحافظات غزة 

البحث، كىظرا ألٌهٓة الهكضكع كأثري الكبٓر عمِ الهجاؿ الصحْ فقد قاـ العدٓد هف 
الباحثٓف كالدارسٓف فْ العدٓد هف الدكؿ فْ العالـ بهىاقشتً، كفٓها ٓمْ استعراض لبعض ٌذي 

 حٓث تـ ترتٓبٍا حسب تسمسمٍا الزهىْ هف األحدث الدراسات التْ أجٓرت فْ ٌذا الهجاؿ،
ْ هقدهة كالتالْ دراسات فمسطٓىٓة كعددٌا 27إلِ األقدـ كعددٌا   دراسة 11 دراسة ٌك
:  كذلؾ عمْ الىحك التالْ دراسات10 دراسات كأجىبٓة كعددٌا 6كعربٓة كعددٌا 

. الدراسات الفمسطينية
دور نظاـ تقييـ األداء بديواف الهوظفيف العاـ في بعنواف  (2015)دراسة زيدية  .1

 .تطوير الهوارد البشرية في الوزارات الفمسطينية
ٌدفت الدراسة عمِ التعرؼ عمِ كاقع ىظاـ تقٓٓـ األداء بدٓكاف الهكظفٓف العاـ كهعرفة 

ا كهكاطف الضعؼ كهحاكلة تقدٓـ تكصٓات لٍا  .هكاطف القكل كتعٓزٌز
: اعتهدت الدراسة عمْ ىكعٓف أساسٓٓف هف البٓاىات

. لدراسةؿت استبٓاىابتكٓزع كتتهثؿ  : البٓاىات األكلٓة
 .كتتهثؿ بهراجعة الكتب كالدكٓرات كالهىشكرات: البٓاىات الثاىكٓة

تككف هجتهع الدراسة هف جهٓع العاهمٓف فْ الكزارات الحككهٓة أصحاب الكظائؼ اإلشرافٓة ك
ـ ( 378) كالبالغ عددٌـ 2015فْ هحافظات غزة لمعاـ  كالمذٓف ٓحؽ لٍـ عهمٓة التقٓٓـ ٌك

أك المذٓف ٓحؽ لٍـ عهمٓة التقٓٓـ عبارة عف جهٓع الهكظفٓف أصحاب الهسهٓات اإلشرافٓة )
 العٓىة العشكائٓة الطبقٓة كاستخدـ الباحث الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ كاستخدـ الباحث

 .الهىتظهة
 :إلِ عدة ىتائج أٌهٍاكلقد تكصمت الدراسة 

هراحؿ تقٓٓـ األداء حصمت عمِ الهرتبة األكلِ ككف الهراحؿ فْ تقٓٓـ األداء راعت ىصكص 
عدد ىهاذج تقٓٓـ األداء حصمت عمِ الهرتبة الثاىٓة ك. قاىكف الخدهة الهدىٓة كلكائحً التىفٓذٓة
 الهحاضرات التْ ٓتمقاٌا الهكظؼ أك  كحصمت الدكرات.ككف الىهاذج شهمت هعظـ الكظائؼ

بٓة . عف ىظاـ تقٓٓـ األداء الهعهكؿ بً عمِ أقؿ كزف ىسبْ لعدـ تكفر كاؼ لمدكرات التدٓر
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ضركرة كجكد شرح هفصؿ هىٍا كلقد أكصِ الباحث فْ دراستً بهجهكعة هف التكصٓات 
بٓةلهعآٓر تقٓٓـ األداء هف خالؿ عهؿ كرشات عهؿ  بٓة .ك كدكرات تدٓر ادة الدكرات التدٓر ٓز

تعٓزز قىاعة الهكظفٓف  ك. ٌذي الدكراتبأٌهٓةالتْ ٓتـ ترشٓحٍا لمهكظفٓف كتكعٓة الهكظفٓف 
ر الهكارد كالهكظفٓف القداهِكخصكصان الذككر هىٍـ   بأٌهٓة ىظاـ تقٓٓـ األداء كدكري فْ تطٓك

 .البشٓرة

بعنواف واقع تخطيط الهوارد البشرية وعالقتو بقدرة  (2013)دراسة زقوت  .2
الهؤسسات غير الحكوهية في قطاع غزة عمى الحفاظ عمى األعداد الالزهة هف 

. العاهميف
 عالقتً بقدرة تبٓافٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ كاقع تخطٓط الهكارد البشٓرة 

. حككهٓة فْ قطاع غزة عمِ الحفاظ عمِ العدد األهثؿ هف الهكظفٓفاؿالهؤسسات غٓر 
 / زأٓضان ٌدفت الدراسة إلِ تحدٓد أسالٓب تطكٓر الخطط الهخصصة لمتعاهؿ هع العج

ادة قدرة  ا سكؼ تساٌـ فْ ٓز الفائض فْ الهكظفٓف لتقدٓـ التكصٓات كالىصائح التْ بدكٌر
. الهؤسسات الغٓر حككهٓة فْ قطاع غزة عمِ الحفاظ عمِ العدد األهثؿ هف الهكظفٓف

 هؤسسة، 887كقد تككف هجتهع الدراسة هف العاهمٓف فْ الهؤسسات الغٓر حككهٓة كعددٌا 
ْ 56كتككىت عٓىة الدراسة هف   هؤسسة كلقد استخدـ الباحث أداة لجهع البٓاىات ٌك

 . كاستخدـ الباحث الهىٍج الكصفْاإلستباىة

حككهٓة فْ قطاع غزة اؿكلقد تكصمت الدراسة إلِ عدة ىتائج أٌهٍا أف الهؤسسات غٓر 
تهتاز بقدرتٍا عمِ الحفاظ عمِ األعداد الالزهة هف العاهمٓف ، ككجكد عالقة إٓجابٓة كأثر 

حككهٓة فْ قطاع غزة عمِ اؿكاضح لتخطٓط الهكارد البشٓرة عمِ قدرة الهؤسسات غٓر 
الحفاظ عمِ األعداد الالزهة هف العاهمٓف ، كأىً تتكفر لدل ٌذي الهؤسسات استراتٓجٓات 

تـ إتباع طرؽ عدة لمتىبؤ باالحتٓاجات هف  لعهمٓة تخطٓط االحتٓاجات هف الهكارد البشٓرة ٓك
ر ان الهكارد البشٓرة كها تتصؼ بإتباعٍا طرؽ  عادلة لالختٓار كالتكظٓؼ كأٓضا تقـك بتطٓك

 .الفائض فْ الهكظفٓف / الخطط لمتعاهؿ هع العجز 

كلقد أكصِ الباحث فْ دراستً بهجهكعة هف التكصٓات لتحسٓف تخطٓط الهكارد البشٓرة 
ادة قدرة الهؤسسات الغٓر حككهٓة فْ قطاع غزة عمِ الحفاظ عمِ األعداد الالزهة هف  كٓز

ادة إشراؾ الهكظفٓف الهعىٓٓف بكضع خطط الهكارد البشٓرة  العاهمٓف ككاف أٌهٍا ٓز
ادة االعتهاد عمِ  سالٓب األكتخصٓص هٓزاىٓة أكبر خاصة بأىشطة الهكارد البشٓرة كٓز

الٓراضٓة كاإلحصائٓة كالعمهٓة الحدٓثة فْ عهمٓتْ تحدٓد االحتٓاجات هف الهكارد البشٓرة 
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كالتىبؤ بحجـ العرض الداخمْ كالخارجْ ، كأٓضان ضركرة رفع هقدار تبصٓر العاهمٓف بفرص 
. الترقٓة الهتاحة فْ كؿ هجاؿ كظٓفْ 

بعنواف هدى رضا الهوظفيف العاهميف في هؤسسات وكالة  (2012)دراسة عهار .3
 .الغوث بقطاع غزة عف نظاـ إدارة الهوارد البشرية إلكترونياً 

ٌدفت ٌذي الدارسة إلِ التعرؼ عمِ هدل رضا الهكظفٓف العاهمٓف فْ هؤسسات ككالة 
، كاتبعت الباحثة إلكتركىٓان الغكث فْ قطاع غزة عف تطبٓؽ ىظاـ إدارة الهكارد البشٓرة 
ا ، حٓث تـ فالهىٍج الكصفْ التحمٓمْ، الذم ٓعتهد عمِ جهع البٓاىات ع  الظاٌرة كتفسٌٓر

 هفردة، 302 عمِ عٓىة الدراسة البالغة استباىةجهع البٓاىات األكلٓة هف خالؿ تكٓزع 
ـ الهكظفٓف اإلدآرٓف فْ دائرة التعمٓـ 663هجتهع الدراسة ٓتككف هفك  هكظؼ ٌك

. كالهؤسسات التابعة لٍا باإلضافة إلِ جهٓع هكظفْ دائرة الهكارد البشٓرة فْ األكىركا
أف ٓسٍـ تطبٓؽ ىظاـ إدارة الهكارد البشٓرة  : عدة ىتائج أٌهٍاإلِكقد تكصمت الدراسة 

إلكتركىٓان فْ تبسٓط إجراءات العهؿ كتخفٓؼ عبء العهؿ كتفعٓؿ االتصاالت كتحقٓؽ 
 .الشفافٓة

بشكؿ عاـ ٓكجد رضا هف الهكظفٓف عف تطبٓؽ ىظاـ إدارة الهكارد البشٓرة إلكتركىٓان بىسبة 
72.88.% 

بٓف كٓفٓة استخداـ الىظاـ كهدل سٍكلة تطبٓقاتً  (عالقة طردٓة)ككذلؾ ٓكجد ارتباط هكجب 
 .كهالءهتٍا لمعهؿ كهدل تكفٓر اإلهكاىٓات التقىٓة كبٓف رضا الهكظفٓف عىً

: كخمصت الدراسة إلِ جهمة هف التكصٓات أٌهٍا
ر ىظاـ  لٓشهؿ جهٓع كظائؼ كأىشطة إدارة الهكارد البشٓرة،  اإلدارة االلكتركىْضركرة تطٓك

هع تصهٓـ كاجٍة كاحدة تضـ جهٓع تطبٓقات إدارة الهكارد البشٓرة اإللكتركىٓة لتسٍؿ 
ادة كفاءة الشبكة الداخمٓة لمىظاـ كٓزادة سرعة شبكة  الكصكؿ إلٍٓا، ضركرة العهؿ عمِ ٓز

ر خدهات الدعـ الفىْ االىترىت، بٓة لمهستخدهٓف، كتحسٓف كتطٓك  كتكثٓؼ الدكرات التدٓر
 .االلكتركىْىظاـ اؿلجهٓع الهكظفٓف فْ هجاؿ التطبٓقات اإللكتركىٓة الخاصة ب

ضركرة كجكد كحدة هعمكهات هركٓزة فْ دائرة الهكارد البشٓرة تىبثؽ هىٍا الهعمكهات لجهٓع 
. الدكائر األخرل، كذلؾ بٍدؼ تكحٓد البٓاىات كتكاهمٍا بٓف جهٓع دكائر الهؤسسة
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هيارات الكادر الصحي في التعاهؿ هع الجهيور وأثرىا بعنواف  (2011)دراسة كردية  .4
دراسة تطبيقية عمى هراكز . هف وجية نظر الهراجعيف- عمى فعالية الخدهة الصحية 

. هحافظات غزة- الرعاية األولية بوزارة الصحة الفمسطينية 
ٌدفت الدارسة إلِ التعرؼ عمِ هستكل هٍارات الكادر الصحْ فْ التعاهؿ هع الجهٍكر 

ا عمِ فعالٓة الخدهة  فْ هراكز الرعآة الصحٓة األكلٓة بكزارة الصحة الفمسطٓىٓة كأثٌر
الصحٓة الهقدهة كقد استخدـ الباحث الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ لهىاسبتً لٍذي الدراسة، 

كاشتهؿ هجتهع الدراسة عمِ جهٍكر الهسجمٓف فْ هراكز الرعآة األكلٓة الهستٍدفة كالبالغ 
.  فردا768فردان، كبمغت عٓىة الدراسة  (89358)عددٌـ 

كلتحقٓؽ أٌداؼ ٌذي الدراسة تـ تصهٓـ استباىً دراسة هتغٓرات الدراسة هف أجؿ اختبار 
. الفرضٓات، كقد تـ تكٓزعٍا عمِ عٓىة الدراسة باستخداـ طٓرقة العٓىة الطبقة العشكائٓة

: كقد تكصمت الدراسة إلِ هجهكعة هف الىتائج كاف أٌهٍا
التكاصؿ المفظْ كغٓر )ف هستكل هٍارات الكادر الصحْ فْ التعاهؿ هع الجهٍكرإ .1

كهستكل فعالٓة الخدهة  (المفظْ، اإلىصات، تكجًٓ األسئمة، ضبط الىفس، اإلقىاع
الصحٓة بشقٍٓا رضا الجهٍكر كتحسف الهخرجات الصحٓة جٓد كلكىً ٓحتاج إلِ 

ر . تحسٓف كتطٓك
 بٓف 0.05أىً ٓكجد عالقة طردٓة كآجابٓة ذات داللة إحصائٓة عىد هستكل هعىكٓة  .2

هٍارات التعاهؿ هع الجهٍكر لدل الكادر الصحْ كفعالٓة الخدهة الصحٓة فْ 
. هراكز الرعآة الصحٓة األكلٓة

: كقد تكصمت الدراسة إلِ عدة تكصٓات هف أٌهٍا
ر هٍارات تعاهؿ الكادر الصحْ هع الجهٍكر  .1 العهؿ عمِ كؿ ها هف شأىً تطٓك

ا . كصقؿ تمؾ الهٍارات عف طٓرؽ الدكرات ككرش العهؿ كالىدكات كغٌٓر
العهؿ عمِ إجراء بحكث دكٓرة تدرس هستكل رضا الجهٍكر عف الخدهات الهقدهة  .2

فْ جهٓع هرافؽ كزارة الصحة لمكقكؼ عمِ األكضاع الراٌىة كهعالجة القصكر إف 
. كجد

االٌتهاـ بالفعالٓات التْ تعزز العالقة بٓف الكادر الصحْ كالجهٍكر كالٓزارات  .3
ا  . كالمقاءات كاالحتفاالت كغٌٓر
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ضركرة االٌتهاـ بهستكل هٍارات التعاهؿ هع الجهٍكر لدل الهتقدهٓف لمكظائؼ فْ  .4
كزارة الصحة عىد عهمٓة االختٓار كالتعٓٓف سكاء فْ االختبارات الكتابٓة أك 

 .الهقابالت

 استداهة في البشرية الهوارد إدارة وظائؼ هساىهة: بعنواف( 2010)دراسة زيد  .5
. الغربية الضفة في الهجتهع الهدني هنظهات

 الضفة الهدىْ فْ الهجتهع هىظهات فْ البشٓرة الهكارد دكائر هدراء الدراسة ٌذي هجتهع هثؿ 

 .الغربٓة

 هىظهات استداهة فْ البشٓرة الهكارد إدارة كظائؼ هساٌهة  عمِلمتعرؼ الدراسة ٌذي ٌدفت
 الهجتهع هىظهات فْ االستداهة كاقع عمِ التعرؼ كذلؾ الغربٓة، الضفة فْ الهدىْ الهجتهع

 فْ الهدىْ الهجتهع هىظهات فْ البشٓرة الهكارد هدراء جهٓع هف الدراسة هجتهع الهدىْ كتككف
 خاصة اعتبارات كفؽ الدراسة عٓىة تحدٓد كتـ هدٓرنا ( 104 ) عددٌـ كالبالغ الضفة الغربٓة،

 عدد ٓقؿ ال كأف الفمسطٓىٓة، الداخمٓة كزارة فْ رسهٓنا هسجمة الهىظهة تككف أف ضهىٍا هف

 هاضٓة، سىكات 3 خالؿ كفىٓنا هالٓنا تقٓررنا قدهت قد تككف كأف هكظؼ،15 عف فٍٓا العاهمٓف

 .الدراسة لٍذي كعٓىة هدٓرنا ( 90 ) قكاهٍا عٓىة عمِ الهقصكدة الهعآىة بأسمكب

 كاستخدـ الباحث الىتائج كاستخالص البٓاىات كتحمٓؿ الكصفْ، الهىٍج استخداـ تـ كقد
 .الهعمكهاتاالستبٓاف كأداة لجهع 

 هىظهات استداهة فْ البشٓرة الهكارد إدارة كظائؼ هساٌهة أف الدراسة ىتائج أظٍرت كقد

 .كبٓرة بدرجة كاىت الغربٓة الضفة فْ الهجتهع الهدىْ

 التخطٓط بعهمٓات االٌتهاـ ضركرة هىٍا كاف التكصٓات هف بهجهكعة الباحث أكصِ كقد

 ٓحقؽ بشكؿ األجكر هستكٓات كتحدٓد الكظائؼ كتقٓٓـ البشٓرة، الهكارد أىظهة كالتىسٓؽ فْ

 االختٓار عهمٓات فْ عمٍٓا تعتهد كاضحة سٓاسات ككضع العدالة كالهساكاة، لمهكظفٓف

 الهجتهع هىظهات فْ فعالة حفز أىظهة كفؽ البشٓرة أفضؿ العىاصر إلِ لمكصكؿ كالتعٓٓف،

 .الهدىْ

ين ػتراتيجي لتعظػاسكهدخؿ شرية ػتنهية الهًارد الببعنواف  (2009)شمتوت دراسة  .6
الرئاسة )غزة  قطاع فيلة , دراسة عمى هوظفي الوكاالبشري العنصر في االستثهار
. (يػغزة اإلقميهوهكتب 

ٓن ػتراتٓجْ لتعظػاسكهدخؿ شرٓة ػٌذي الدراسة إلِ التعرف عمِ تىهٓة الهَارد البٌدفت 
ة ػْ َرئاسػغزة اإلقمٓههكتب )لة الغَث بقطاع غزة كااالستثهار فْ العىصر البشرّ فْ َ
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ْ ػفػؿ استراتٓجٓات تىهٓة الهَارد البشرٓة َأثرٌا الفاع، َالتحقق هو هدُ تَظٓف (لةككاال
 عمِ أسس ٓان  هبىان  جٓدان َالهدرب َالهعد إعدادؿ َالهاٌر َالفعاء إعداد الهَظف الكف

. ةػعمهٓ
 . لجهع الهعمكهاتكاالستباىة كأداة التحمٓمْ الكصفْ الهىٍج باستخداـ الباحثة قاهت

ة  ػة َالدرجػة الثاهىػَ ضن هجتهع الدراسة جهٓع الهَظفٓو العاهمٓو ها بٓو الدرجة الَظٓفٓ
أّ ها 253 َقد ضهت عٓىة الدراسة فان هَظ665َالبالغ عددٌن ، الَظٓفٓة العشرٓو

.   راسةالدهو هجتهع % ٤٠ؿادػٓع
َأظٍرت الدراسة أو َجَد سٓاسة َاضحة لتخطٓط َتطَٓر طرق استقطاب الهَارد 

ة َاضحة ػلَجَد سٓاسؿ لك الحاكذالبشرٓة لً أثر جٓد عمِ تعظٓن استثهار ٌذي الهَارد َ
  . َتعٓٓو الهَارد البشرٓةالختٓار

ة ػتىهٓؿ َػأفراد العٓىة حراء َأظٍرت الدراسة أو ال تَجد فرَق ذات داللة إحصائٓة فْ أ
، ةػَالحالة االجتهاعٓ، الهَارد البشرٓة َأثرٌا عمِ تعظٓن االستثهار ٓعزُ لمجىس

. ة الَظٓفٓةػَالدرج
، زُ لمعهرػأفراد العٓىة ٓعاء فٓها أظٍرت الدراسة َجَد فرَق ذات داللة إحصائٓة فْ أر

. َعدد الدَرات ، العمهْؿ عدد سىَات الخبرة َالهؤٌ
: َأَصت الدراسة بأتْ

 لتحقٓق أٌداف الهؤسسة َتحسٓو أدائٍا ٓان  حقٓقان اعتبار الهَظفٓو استثهار .1
. اػادة إىتاجٓتٍػَزٓ

َفعالٓة كفاءة د لالستثهار البشرّ هها ٓترتب عمًٓ رفع ػٓط الجٓػالتخط .2
. الهىظهة

َاضحة َدقٓقة لمسٓاسات َالبراهج التدرٓبٓة تهكو إستراتٓجٓة ضرَرة َضع  .3
جدَُ َفعالٓة فْ تىهٓة َتطَٓر كثر هو  الهتابعة َاالستهرارٓة لتكَو أ

صَراتً َاحتٓاجاتً عىد َضع ػف َتػقدرات الهَظفٓو َهراعاة رغبة الهَظ
. البراهج التدرٓبٓة

 
هدى رضا الهرضى عف الخدهات في الهشافي في " بعنواف ( 2008 )دراسة الشريؼ  .7

" هنطقة نابمس , الضفة الغربية , فمسطيف 
: كذلؾ بٍدؼ (الحككهٓة كالخاصة  )تـ تىفٓذ الدراسة فْ هشافْ ىابمس 
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 ا الهشافْ فْ هدٓىة ىابمس . قٓاس رضا الهرضِ عف الخدهات التْ تكفٌر
  ،ِتحدٓد العكاهؿ الهؤثرة عمِ رضا الهرضِ بها فْ ذلؾ خدهات غرؼ الهرض

الىكاحْ الفىٓة كالهٍارات الذاتٓة لمقائهٓف عمِ تقدٓـ الخدهة الصحٓة باإلضافة إلِ 
ا كسٍكلة تكاجدٌا . هدل تكفٌر

 تـ ان  هقٓـان  هٓرض3654استخدـ الباحث الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ حٓث كاف عدد أفراد العٓىة 
ـ عشكائٓا بالطٓرقة الطبقٓة العشكائٓة، حٓث استخدـ استبٓاف شاهؿ لقٓاس هستكل  اختٓاٌر

الرضا الهتعمؽ بالخدهات الهتمقاة كفؽ تدٓرج لٓكرت الخهاسْ، كتـ تعبئة االستبٓاىات بهقابمة 
. الفئة الهستٍدفة كجٍان لكجً كهف ثـ تـ تحمٓؿ البٓاىات باستخداـ برىاهج الهعالجة اإلحصائٓة

: كقد تكصمت الدراسة إلِ هجهكعة هف الىتائج كاف أٌهٍا
أٌف الهرضِ فْ الهستشفٓات غٓر الحككهٓة أكثر رضا هىٍـ فْ الهستشفٓات  .1

 هف الفئة الهستٍدفة قدرت الرضا العاـ فْ الهشافْ %70.2الحككهٓة، حكالْ 
الحككهٓة ها بٓف جٓد إلِ جٓد جدان، بٓىها فْ الهشافْ غٓر الحككهٓة كصمت الىسبة 

. %90إلِ أعمِ هف 
 ، كأٌف اإلىاث هىٍـ كاىكا عهران أٌف كبار السف كاىكا أكثر رضا هف الهرضِ األصغر  .2

أكثر رضا هف الذككر ، باإلضافة إلِ أٌف الهرضِ هف أصحاب الدخؿ الهرتفع 
أكثر هف  )كاىكا أكثر رضا ، هف ىاحٓة أخرل فإٌف الهرضِ الذٓف ٓىتظركف طكٓال 

فْ قاعة االستقباؿ إلِ حٓف تكفر سٓرر لٍـ فْ الهستشفِ كاىكا اقؿ رضا  (ساعة 
. هف أخٓرف ، أها هرضِ قسـ الكالدة كاىكا األكثر رضا 

:    كقد خمصت الدراسة إلِ عدة تكصٓات أٌهٍا
ادة الرضا عف  .1 العهؿ عمِ تدٓرب الكادر الصحْ عمِ هٍارات االتصاؿ هف اجؿ ٓز

. الخدهات الصحٓة الهقدهة
العهؿ عمِ اإلٓعاز لألطباء باالٌتهاـ بتقدٓـ هعمكهات صحٓة كافٓة كىصائح دقٓقة  .2

. لمهرضِ
ادة جكدة الرعآة الصحٓة كهستكل  .3 االٌتهاـ بتدٓرب الطاقـ الصحْ هف أجؿ ٓز

. الرضا عىد الهرضِ
العهؿ عمِ تحسٓف رضا الهرضِ عف خدهات الغرؼ الهقدهة فْ الهستشفات  .4

 .كتقمٓؿ كقت االىتظار لتمقْ الخدهة الصحٓة
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ًارد ػة الهػائف إدارة ًتنهيػتطبيق ًظبعنواف فاعمية هتطمبات  (2007)دراسة صياـ  .8
. البشرية في جياز الشرطة الفمسطينية في هحافظات غزة
ة ػائف إدارة  َتىهٓػٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرف عمِ فعالٓة هتطمبات تطبٓق َظ

َارد البشرٓة فْ جٍاز الشرطة الفمسطٓىٓة فْ هحافظات غزة هو َجٍة ىظر فئة ػاله
و ىسبة هو فئة الضباط العاهمٓو ػة هػَقد تكَو هجتهع الدراس، الضباط العاهمٓو فْ الجٍاز

 هجتهع هف طبقٓة عشكائٓة عٓىة اخذ تـكفْ جٍاز الشرطة الفمسطٓىٓة فْ هحافظات غزة 

 الهحافظات ك اإلدارات عمِ هكزعٓف ضابط هكظؼ، 3518 العٓىة حجـ بمغ كقد الدراسة

استخدـ الباحث الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ة كغز قطاع فْ الفمسطٓىٓة الشرطة لجٍاز التابعة
 .  كأداة لجهع الهعمكهاتاىةاالستبك

: َقد خمصت الدراسة إلِ هجهَعة هو الىتائج هو أٌهٍا 
شرٓة  تكاد تكَو غٓر هَجَدة  أَ هغٓبة  َهستَُ ػَظائف إدارة َتىهٓة الهَارد الب

ة إدارة الهَارد البشرٓة ضعٓف َالهتعمقة بأىظهة ػائف إدارة َتىهٓػأىظهة َظ، الرضا عو 
 َالتعٓٓو َالتدرٓب َتخطٓط كاالختٓار كاالستقطابالَظٓفْ َتخطٓط القَُ العاهمة ؿ التحمٓ

 التْ كاإلجراءاتالمَائح التىفٓذٓة ، اب ػ إلِ غٓباإلضافةٌذا األداء ، الهسار الَظٓفْ َتقٓٓن 
دَر اإلدارة العمٓا فْ َجَد ، اب ػإلِ غٓباإلضافة  األىظهةتساعد فْ تصهٓن َتىفٓذ ٌذي 

 كاإلجراءات َالمَائح األىظهةَٓر ػاإلدارة العمٓا عمِ تطركٓز ٌذي المَائح هع عدن ت
َد تكدس فْ الكادر ػ إلِ َجباإلضافة، الشرطةؿ عهؿ لهَجَدة هسبقان َالتْ تسٓر َتسٍا

 الهتبعة فْ إدارة َتىهٓة الهَارد البشرٓة فْ عهمٓة األىظهةالبشرّ َذلك ىتٓجة غٓاب 
تأٌٓمً عشَائٓان َلٓس كاف الكادر البشرّ َالذّ لَ ؿ َغٓاب أٓضان تأٌٓ، التَظٓف
. هدرَسان

بتأسٓس إدارة هتخصصة إلدارة َتىهٓة الهَارد البشرٓة باالٌتهاـ َقد أَصت الدراسة 
عمِ كٓز  جهٓع األىشطة الهتعمقة بأفراد الشرطة هع التراألساسٓةتكَو هو هٍاهٍا 

عمِ ؿ ادر الشرطة َأٓضا إعداد خطة لمقَُ العاهمة تشتهككَظٓفْ لجهٓع ػصحٓح الػالت
، شرطة ػْ الػشرّ فػالكادر البؿ َالحَافز َ تأٌٓاء ٓن األدػة َتقٓػالبراهج التطَٓرٓ

الَاقع عمِ العىصر ؿ  إلِ دراسة حالة الضباط َ األفراد َ هعرفة هدُ الخمباإلضافة
آخر الهستجدات التْ تطرأ عمِ تىهٓة الكادر اكبة البشرّ َ الىظان اإلدارّ  َأٓضا لهَ

هو خبرتٍن بها ٓتىاسب االستفادة العالن َؿ  َدَ الفمسطٓىِْ الهستَُ الهحٓطػشرطْ عمػال
. َالَاقع  
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 البشرية هعموهات الهوارد نظـ كفاءة بعنواف هدى ( 2007 ) رحهة وأبو الهدىوف دراسة .9

 .غزة في قطاع الفمسطينية الوطنية السمطة وزارات في

 كزارات فْ البشٓرة هعمكهات الهكارد ىظـ كفاءة هدل عمِ التعرؼ إلِ الدراسة ٌذي ٌدفت

ا هف كفاءتٍا، تحد التْ العكاهؿ كأٌـ غزة، بقطاع الفمسطٓىٓة الكطىٓة السمطة  فاعمٓة عمِ كأثٌر

 ىظـ كفاءة تحسٓف تساٌـ فْ أف ٓهكف التْ الهقترحات بعض كتقدٓـ الهكظفٓف، شؤكف إدارات

ا القٓاـ هف ٓهكىٍا بها البشٓرة، الهكارد هعمكهات  التْ الهعمكهات الهالئهة، تكفٓر فْ بدكٌر

 تـ كقد بكفاءة كفاعمٓة، بهسئكلٓاتٍا لمقٓاـ القرارات، اتخاذ فْ الهكظفٓف شؤكف إدارة عمٍٓا تعتهد

 هدراء هكظفٓف فْ الهتهثمة البحث هفردات عمِ تكٓزعٍا تـ استباىً عمِ بىاء الىتائج تحدٓد

تهثؿ فْ إدارات شئكف  كاكىكابٍـ عتهد البحث أسمكب الحصر الشاهؿ لهجتهع البحث ، ٓك
هكظفان  (45)الهػكظفٓف فْ كزارات السمطة الكطىٓة الفمسطٓىٓة بقطاع غزة كالبالغ عددٌـ 

فهف الهعركؼ أىً ٓكجد فْ كؿ كزارة إدارة . بكظٓفػة هػدٓر كىائب هدٓر شئكف الهكظفٓف
بمغ عدد الكزارات   . كاعتهد الباحثاف الهىٍج الكصفْ كزارة24لػشئكف الهػكظفٓف ، ٓك

 الخاصة الهستخدهة، الهعمكهات البشٓرة الهكارد هعمكهات ىظـ تكفر الىتائج أٌـ ككاىت

 ىقص الكفاءة إف  كالهعمكهات، عىاصر لهعظـ بالىسبة الدقة هف عالٓة بىسب بالهكظؼ

 ، كهاةالبشرم الهكارد هعمكهات ىظـ كفاءة تدىْ أسباب أٌـ هف كالتىظٓهٓة كاإلدآرة التكىكلكجٓة

شئكف  إدارة فاعمٓة عمِ الهؤثرة العكاهؿ أٌـ هف البشٓرة الهكارد هعمكهات ىظـ كفاءة تدىْ أف
 .الهكظفٓف

غير  الهؤسسات في البشرية الهوارد إدارة واقع  بعنواف تحميؿ2006))شبير  دراسة .10
. تطويره وسبؿ غزة قطاع في الحكوهية

 قطاع فْ غٓر الحككهٓة الهؤسسات فْ البشٓرة الهكارد إدارة كاقع تحمٓؿ الدراسة ٌذي تتىاكؿ

ري، كسبؿ غزة دارة عهمٓة تىهٓة كبطء ضعؼ أسباب هعرفة فْ الدراسة هشكمة كتكهف تطٓك  كا 

ر  لدراسة الجكاىب الكصفْ الهىٍج استخداـ كتـ الهؤسسات، ٌذي فْ البشٓرة الهكارد كتطٓك

 البٓاىات األكلٓة جهع كتـ التحمٓمْ، الهىٍج عمِ اعتهدت فقد الهٓداىٓة الدراسات أها الىظٓرة،

فْ  الهكظفٓف تخص كالثاىٓة الهؤسسة إدارة عمِ القائهٓف تخص األكلِ استباىتٓف خالؿ هف
استبٓاىات  كثالث العمٓا، اإلدارة لهستكل كاحدة استباىً تكٓزع كتـ األخرل، اإلدآرة الهستكٓات
 هعآٓر كضع كتـ الدراسة، عٓىة هؤسسات هف هؤسسة كؿ فْ األخرل الهستكٓات فْ لمهكظفٓف

 هكظنفا، ( 25 ) عف الهؤسسة فْ الهكظفٓف عدد ٓقؿ ال بحٓث الدراسة عٓىة هحددة الختٓار

ر بتخطٓط الكافٓة العىآة عدـ الدراسة أظٍرتٍا الىتائج التْ أٌـ كهف دارة تىهٓة عهمٓة كتطٓك  كا 
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 عدـ :هىٍا إٓجابٓة غٓر ههارسات تسكدٌا حٓث الحككهٓة، غٓر فْ الهؤسسات البشٓرة الهكارد

دآرة هالٓة هشاكؿ ككجكد هعتهدة كهكتكبة، خطط كجكد  كبراهج خطط تطبٓؽ تعٓؽ كهٍىٓة كا 

دارة تىهٓة  عمِ العتهادٌا هتكاصؿ بشكؿ التدٓرب براهج تىفٓذ ٓتـ ال اىً كها الهكارد البشٓرة، كا 

ؿ  كاهمة هىٍجٓة ضهف التخطٓط تهارس ال الحككهٓة غٓر إف الهؤسساتك الخارجْ، التهٓك

 كالقكاىٓف األىظهة كافتقاد كالكاضحة، الهكتكبة كالمكائح بعض القكاىٓف غٓاب ظؿ فْ كاضحة،

دارة تىهٓة لعهمٓة الٍاهة كالالزهة البىكد هف لكثٓر الهكجكدة  بعض كغٓاب البشٓرة، الهكارد كا 

. ككاضح بشكؿ هكتكب كالٍاهة الشاهمة االستراتٓجٓات
ر عمِ العهؿ :تكصٓات أٌهٍا كقد خمصت الدراسة إلِ عدة  كأسالٓب القٓادة ىظـ تطٓك

ا التىظٓهْ الٍٓكؿ كتغٓٓر هراجعة عمِ كالعهؿ اإلدآرة، كهدركس،  هىٍجْ كبشكؿ دكٓر
ر كتىهٓة إلدارة هكتكبة كاضحة استراتٓجٓات كصٓاغة استخداـ  كتعهٓؽ البشٓرة، الهكارد كتطٓك
فْ  الهؤسسات أهاـ هف العقبات إزالة البشٓرة، الهكارد إدارة هعمكهات كىظـ الهعمكهات تقىٓات

ا  كأداء أٌدافٍا لتحقٓؽ الهؤسسات ٌذي كدٓهكهة الستهرآرة الالزهة األهكاؿ عمِ الحصكؿ دكٌر
 .الهجتهع كتىهٓة خدهة فْ بٍا الهىكط

 االتصاؿ والتواصؿ بيف الههرضيف في قطاع  بعنواف (2006 )دراسة أبو ريالة  .11
. الثغرات والتحديات– غزة 

ٌدفت الدراسة لتقٓٓـ تكجٍات كآراء الههرضٓف كالههرضات ىحك عهمٓة االتصاؿ كالتكاصؿ، 
إضافة لتحدٓد بعض العكائؽ كالتحدٓات التْ تكاجً التهٓرض أثىاء التكاصؿ فْ العهؿ، كها 
ر هٍىة التهٓرض فْ قطاع  دفت إلِ تحدٓد دكر االتصاؿ الفعاؿ بٓف الههرضٓف فْ تطٓك ٌك

. غزة
 كههرضة هف ان  ههرض420استخدهت الدراسة الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ لعٓىة تككىت هف 

 لجهع استباىةالهىتسبٓف لمهؤسسات الصحٓة فْ قطاع غزة ككاىت العٓىة هىتظهة باستخداـ 
. البٓاىات الهطمكبة

: كقد تكصمت الدراسة إلِ هجهكعة هف الىتائج كاف أٌهٍا
بٓة فْ  ( %68.6 )أكضحت الدراسة أف  .1 هف الههرضٓف لـ ٓحصمكا عمِ دكرة تدٓر

ٓعتقدكف أف سبب الهشكمة فْ االتصاؿ  ( %84.4 )االتصاؿ كالتكاصؿ، ك
ٓعتقدكف  ( %87.2 )كالتكاصؿ لً عالقة بطبٓعة األشخاص العاهمٓف هعٍـ ، كاف 

 %( 65 )أف العالقات االجتهاعٓة ضركٓرة لتقكٓة التكاصؿ بٓف الزهالء ، بٓىها 
. ٓفضمكف العهؿ هع زهٓؿ لً ىفس الدرجة األكادٓهٓة 



 

60 
 

أظٍرت الدراسة أٌف الحالة االجتهاعٓة، الدخؿ الشٍرم، الشٍادة العمهٓة، هكاف العهؿ  .2
 .الحالْ لً تأثٓر بداللة إحصائٓة عمِ االتصاؿ كالتكاصؿ بٓف الههرضٓف

: كقد خمصت الدراسة إلِ عدة تكصٓات أٌهٍا
. دهج هكضكع االتصاؿ كالتكاصؿ ضهف هىٍاج التهٓرض فْ كمٓات التهٓرض بغزة .1
عقد دكرات خاصة بهكضكع االتصاؿ كالتكاصؿ لجهٓع الههرضٓف فْ الهؤسسات  .2

. الصحٓة بغزة
ة بغزة تعهؿ عمِ دعـ مالعهؿ عمِ إىشاء لجىة اجتهاعٓة فْ الهؤسسات الصح .3

. العالقات كالتكاصؿ بٓف الههرضٓف
العهؿ عمِ التكاصؿ االٓجابْ بٓف جهٓع الهستكٓات اإلدآرة فْ جهٓع الهؤسسات  .4

 .الصحٓة بغزة

الدراسات العربية  

 إدارة في اإللكترونية اإلدارة تطبيؽ هعوقات :بعنواف (2010) الهسعودي دراسة .1

 هديري نظر وجية الهكرهة هف هكة بهدينة الخاص الصحي بالقطاع البشرية الهوارد

 البشرية الهوارد وهوظفي

 البشٓرة الهكارد إدارة فْ اإللكتركىٓة تطبٓؽ اإلدارة التعرؼ عمِ هعكقات إلِ الدراسة ٌدفت

 التقىٓة، اإلدآرة، الهعكقات ( تتهثؿ فْ كالتْ بهدٓىة هكة الهكرهة الصحْ الخاص بالقطاع

 هف الهعكقات الهقترحة لمتغمب عمِ تمؾ ألٓات أبرز ككذلؾ التعرؼ عمِ )الهالٓة البشٓرة،

 الكصفْ الهىٍج الدراسة عمِ كقد اعتهدت  البشٓرة، الهكارد كهكظفْ هدٓرم ىظر كجٍة

 عٓىة عمِ تكٓزع االستباىة كتـ بحث،ؿؿ كأداة االستباىة عمِ الدراسة  عتهدتكا الهسحْ،

ـ كتـ البشٓرة، الهكارد كهكظفْ هدٓرم هف (100 (فْ تهثمت كالتْ الدراسة  بالطٓرقة اختٓاٌر
. العشكائٓة الطبقٓة

اإلجراءات  :فْ تتهثؿ إدآرة هعكقات كجكد :أٌهٍا ىتائج عدة إلِ الدراسة تكصمت كقد
بٓة الدكرات ىقص الركتٓىٓة،  بىكعًٓ التحفٓز كضعؼ اإللكتركىٓة، اإلدارة فْ هجاؿ التدٓر
 األدلة ىقص فْ تتهثؿ  تقىٓة هعكقات ككجكد اإللكتركىٓة، التقىٓات كالهعىكم الستخداـ الهادم

 دقٓقة بٓاىات قكاعد إلِ كاالفتقار اإللكتركىٓة، اإلدارة ٔلٓات تطبٓؽ الهكضحة اإلرشادٓة

 هعكقات ككجكد اإللكتركىٓة، اإلدارة الالزهة لتطبٓؽ التحتٓة البىٓة هستكل كضعؼ  ،كهتكاهمة

 اإللكتركىٓة، كافة التعاهالت فْ البشٓرة الهكارد هكظفْ لدل الثقة قهة :فْ تتهثؿ  بشٓرة
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الحاسكب كضعؼ  زةقأج كصٓاىة  فْ تشغٓؿ الهكظفٓف الهتخصصٓف عدد فْ كالىقص
هالٓة  هعكقات لكجكد باإلضافة البشٓرة، الهكارد هكظفْ بعض لدل اإلىجمٓٓزة المغة هٍارات

كرش ،الىدكات  الهحاضرات،( لتىظٓـ الهىظهة بإدارات الهالٓة الهخصصات ضعؼ :تتهثؿ فْ
 كقمة الهعمكهات، تقىٓات هجاؿ فْ كالدراسات لمبحكث الهخصص الهالْ الدعـ،(العهؿ

. اإللكتركىٓة اإلدارة فْ هجاؿ البشٓرة الهكارد لهكظفْ لبراهج التدٓرب الهالٓة الهخصصات
عهمٓة  تؤخر التْ  الركتٓىٓةاإلجراءات تبسٓط :تكصٓات أٌهٍا عدة إلِ الدراسة خمصت كقد 

بٓة لهكظفْ اإللكتركىٓة، اإلدارة ىحك التحكؿ ادة الدكرات التدٓر هجاؿ  فْ البشٓرة الهكارد كٓز
 الهكارد بعض هكظفْ لدل اإلىجمٓٓزة المغة هٍارات رفع عمِ كالعهؿ اإللكتركىٓة، إلدارةا

ادة البشٓرة، فْ  التدٓرب كبراهج كالبحكث الهحاضرات إلقاهة الهالْ الهخصص الدعـ كٓز
. اإللكتركىٓة اإلدارة

 البشرية في الهوارد لبناء االستراتيجي بعنواف التخطيط ( 2008 ) القرشي دراسة .2

 .القرى أـ جاهعة عمى تطبيقية دراسة السعودية الجاهعات

 الجاهعات البشٓرة فْ الهكارد لبىاء االستراتٓجْ التخطٓط هكضكع الدراسة ٌذي تىاكلت

 بعدٓف ٌاهٓف فْ الدراسة هىٍجٓة كتحددت القرل، أـ جاهعة عمِ تطبٓقٓة دراسة السعكدٓة

فْ  البشٓرة الهكارد لبىاء االستراتٓجْ لمتخطٓط ىهكذج بتصهٓـ لمدراسة البعد الىظرم أكلٍها
 فْ التخطٓط  فتهثؿأخر البعد أها الهعرفة، اقتصاد كأسس لهفآٌـ كفقنا السعكدٓة الجاهعات

 القرل كذلؾ أـ جاهعة كأىهكذجٍا السعكدٓة الجاهعات فْ البشٓرة الهكارد لبىاء االستراتٓجْ

. الجاهعة عمِ البشٓرة الهكارد لبىاء االستراتٓجْ التخطٓط كعهمٓات هراحؿ بتطبٓؽ
 التخطٓط لهراحؿ هفآٌهْ كىهكذج إطار تصهٓـ أٌهٍا ىتائج عدة إلِ كتكصمت الدراسة 

. السعكدٓة الجاهعات فْ البشٓرة لبىاء الهكارد االستراتٓجْ
 كخبرات إهكاىٓات هف ضركرة االستفادة أٌهٍا التكصٓات هفإلِ عدد  كخمصت الدراسة

 تحقٓؽ عمِ الهساعدة هف اجؿ البشٓرة، لمهكارد االستراتٓجْ التخطٓط كتبىِ البشٓرة، الهكارد

بٓة براهج تىظٓـ كضركرة االستداهة،  استخداـ عمِ كالقٓادات اإلدآرة البشٓرة لمهكارد تدٓر

 .الحدٓثة اإلدارة تقىٓات كتكظٓؼ
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 إدارة الهوارد وظائؼ استراتيجية بعنواف واقع ( 2007 ) أبو دولة, عبيدات دراسة .3

 .األردنية البنوؾ قطاع في البشرية

 البىكؾ قطاع فْ البشٓرة إدارة الهكارد كظائؼ استراتٓجٓة كاقع استكشاؼ الدراسة ٌذي ٌدفت

 ككؿ، لمبىؾ التخطٓط االستراتٓجْ بعهمٓة األردىٓة البىكؾ قطاع قٓاـ هدل حٓث هف األردىٓة،

 إدارة كظائؼ كدرجة تطبٓؽ البشٓرة، الهكارد إلدارة االستراتٓجْ التخطٓط بعهمٓة قٓاهً كهدل

دارة االستراتٓجْ التخطٓط بٓف الربط عمِ البىؾ كقدرة الهختمفة، البشٓرة الهكارد  الهكارد لً كا 

 التْ تقؼ أٌهٓة، األكثر الرئٓسة الهعٓقات أٌـ دراسة إلِ إضافة الهختمفة، ككظائفٍا البشٓرة

إدارة  ككظائؼ ههارسات تطبٓؽ عمِ الهؤثرة العكاهؿ عمِ كالكقكؼ األردىٓة، البىكؾ أهاـ
 التخطٓط بٓف الربط عمِ األردىٓة البىكؾ قطاع قدرة هدل إلِ إضافة البشٓرة، الهكارد

دارة  هف بعض بٓف العالقة أثر دراسة خالؿ هف ككظائفٍا، البشٓرة الهكارد االستراتٓجْ كا 

 تككف الهبحكثة، األردىٓة لمبىكؾ التىظٓهٓة كالخصائص الشخصٓة لمهدٓٓرف، الخصائص

. األردىٓة البىكؾ قطاع فْ البشٓرة الهكارد دائرة فْ العاهمٓف الهدٓٓرف هف الدراسة هجتهع
 األردىٓة البىكؾ قطاع ٓقكـ هكثقة، إستراتٓجٓة البىكؾ خطة اهتالؾ عدـ الدراسة ىتائج كهف 

 البىكؾ قطاع أف الدراسة كبٓىت ىسبٓا، بدرجة عالٓة البشٓرة الهكارد إدارة كظائؼ بتطبٓؽ

 لمبىؾ االستراتٓجْ كالتخطٓط البشٓرة إدارة الهكارد بٓف الربط عمِ هتكسطة هقدرة لدًٓ األردىٓة

 إدارة كظائؼ هع لدًٓ التخطٓط االستراتٓجْ لربط ىسبٓا هتكسطة هقدرة لدًٓ أف كها ككؿ،

. البشٓرة الهكارد
 البشٓرة بالهكارد كاالٌتهاـ البشٓرة، الهكارد بالتخطٓط إلدارة االٌتهاـ بضركرة الدراسة كأكصت

 تعىْ بٍا خاصة كحدة كجكد كأٌهٓة الهكارد البشٓرة، إلدارة هتخصصة أجٍزة تكافر خالؿ هف

 .الهتعددة ككظائفٍا الهكارد ٌذي بإدارة

 الهستشفيات في االستقباؿ هوظفي أداء تقويـ " بعنواف(2006)الغاهديدراسة  .4

 .الخرج  و بالرياض العسكري الهستشفى عمى تطبيقية  دراسة-العسكرية

ـ" فْ البحث إلِ الدراسة ٌذي تٍدؼ ك  العسكٓرة، الهستشفٓات فْ االستقباؿ هكظفْ أداء تقٓك

ْ أداء  هستكل عمِ كالتعرؼ كالخرج، بالٓراض العسكرم الهستشفِ عمِ تطبٓقٓة دراسة ٌك
 الهستشفِ فْ االستقباؿ هكظفْ أداء هستكل لرفع الهقترحات الههكىة تحدٓد أٓضا ك هكظفْ

 أداء كفاءة هستكل ارتفاع إلِ الدراسة تكصمت كالخرج، كقد الٓراض هدٓىة فْ العسكرم

 هكاتب هكظفْ أداء عمِ سمبا تؤثر التْ الىتائج أٌـ هف ككاف .ف فْ الهستشفِهكظفْاؿ
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 ٓكجد كال الجٓد، أدائٍـ عمِ اعتهادٌـ لٓس الهكظفٓف هكافأة أف ٌك الهستشفِ االستقباؿ فْ

. القسـ فْ جٓد عهؿ اىجاز عىد كالترقٓة ىظاـ لمهكافآت ٌىاؾ

ظؿ  في البشرية الهوارد تأىيؿ في التدريب دور" بعنواف: (2001)العزوني  دراسة .5
  "العولهة

 كهٍارات هشتركة هعالـ إلِ الهقترحة التدٓرب براهج خالؿ هف لمكصكؿ الدراسة ٌدفت

 كتحدٓد "الهكظؼ الدكلْ " بهكاصفات ٓعرؼ ها لتحقٓؽ الدكلْ التعاكف هىظهات فْ لمعاهمٓف

 ككفؽ الهؤثرة البٓئة فْ ضكء الدكلٓة الهىظهات تمؾ فْ لمعاهمٓف التدٓرب لبراهج الههٓزة الهعالـ

 كالتْ البشٓرة الهكارد بإدارة كالتىظٓهٓة الهرتبطة البٓئٓة الهحددات تحدٓد لؾككذ الدكلْ، الىهط

 .األخرل األٌداؼ هف كثٓر باإلضافة إلِ الهىظهات فْ التدٓرب فعالٓة عمِ تؤثر

 العمٓا اإلدارة حرص كعدـ التدٓرب، فْ فجكة كجكد كقد تكصمت الدراسة الِ عدة ىتائج أٌهٍا

 ضااىخؼ كبالتالْ الدكلٓة االتفاقات عمِ التركٓز كعدـ ،العالهٓةالهىاٌج  أحدث تقدٓـ عمِ
بٓة كعدـ لمبراهج التْ تخصص الهبالغ قٓهة  كجكد بعدـ العكلهة لهفآٌـ السمٓـ التطبٓؽ التدٓر

بٓة خطة  .الدكلٓة األعهاؿ عمِ لتدٓرب العاهمٓف هستقبمٓة تدٓر

رضا الهرضى الهراجعيف عف خدهات الرعاية "بعنواف  (2001)حتاهمة  دراسة .6
". الصحية األولية الهقدهة ليـ في هدينة إربد بعهاف

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ رضا الهرضِ الهراجعٓف عف خدهات الرعآة الصحٓة 
. األكلٓة الهقدهة لٍـ فْ الهراكز الصحٓة بهدٓىة إربد بشهاؿ األردف
ا   هراجعان هف هراكز 183استخدـ الباحث الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ كقد اختار عٓىة هقداٌر

 استباىةصحٓة فْ عدة هىاطؽ جغرافٓة فْ الهدٓىة كقد طبقت عمٍٓـ الدراسة باستخداـ 
. أعدٌا الباحث لجهع الهعمكهات

كقد تكصمت الدراسة الِ عدة ىتائج أٌهٍا أٌف الرضا العاـ عف خدهات الرعآة الصحٓة فْ 
 كأٌف الهراجعٓف كاىكا أكثر رضا عف االىطباع العاـ عف هتكسطان،هراكز هدٓىة إربد كاف 

 هف كبار ، كأٌف الهراجعٓفالخدهات الهقدهة كأقؿ رضا عف الظركؼ الهادٓة لمهراكز الصحٓة
ـ كأف اإلىاث أكثر رضا هف الذككر كاألعمِ ثقافة أكثر هف األقؿ  السف أكثر رضا هف غٌٓر

. ثقافة
 التحقؽ هف كجٍة ىظر الهراجعٓف عف أٌهٍا عدة تكصٓات إلِكقد خمصت الدراسة 

 التْ تؤثر عمِ رضا الهراجعٓف عف كاستكشاؼ العكاهؿالخدهات الصحٓة فْ أهاكف أخرل 
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 الظركؼ الهادٓة لمهراكز الصحٓة كاالستهرار فْ تحسٓف كتحسٓف خدهات الرعآة الصحٓة 
ر جكدة الرعآة الصحٓة كالخدهات الهقدهة فْ الهراكز الصحٓة   كتطٓك

: الدراسات األجنبية 
 بعنواف تقييـ ودعـ إدارة الخدهات الصحية في هدارس Albert(2011 )دراسة  .1

 .ىونغ كونج

"Evaluating  Health –Management In Schools In Hong KONG: 

Development Of A framework" 

 سىة، كرغـ ذلؾ ٌىاؾ 15اىتشرت هبادرات الهدارس الهعززة بالصحة فْ دكؿ العالـ هىذ 
ر إدارة الخدهات  القمٓؿ هف براهج التقٓٓـ الهتاحة التْ تستخدـ هخرجات هبادرات تطٓك

ري فْ ٌكىغ  الصحٓة فْ الهدارس، تضع ٌذي الدراسة إطار لتقٓٓـ ٌذي الهبادرات تـ تطٓك
ر إدارة الخدهات  ستخدـ ٌذا اإلطار العدٓد هف الطرؽ لهعرفة تأثٓر هبادرات تطٓك ككىج ٓك

ر إدارة الخدهات الصحٓة الهدرسٓة  الصحٓة الهدرسٓة، كتعتبر تطبٓؽ براهج كهبادرات تطٓك
قضٓة هعقدة تتضهف عدة طرؽ لجهع البٓاىات كتحمٓمٍا لٓتـ الحكـ عمْ ىجاح ٌذي 

 .الهبادرات

 حٓث تـ قٓاس الهخرجات لهبادرات 470 هدرسة كبمغ عدد أفراد العٓىة 43شهؿ التقٓٓـ 
ر إدارة الخدهات الصحٓة لكؿ هدرسة هثؿ جكدة الخدهات الهقدهة، كالكضع الصحْ  تطٓك
ر اإلدارم، كتـ عهؿ هقابالت هع هدراء الصحة الهدرسٓة كالطاقـ  كاالجتهاعْ، كالتطٓك

.  كؿ هدرسةعمِالطبْ كهع الطالب، ككزعت استبٓاىات 
ر إدارة الخدهات الصحٓة الهدرسٓة، كأكصت  كأظٍرت الدراسة عدـ كجكد اٌتهاـ ببراهج تطٓك

ر إدارة الخدهات الصحٓة عمِالدراسة بضركرة العهؿ  ر الهستهر لهبادرات تطٓك  التطٓك
. الهدرسٓة كجعمٍا أكثر كفاءة كفعالٓة كتطبٓقٍا فْ هعظـ دكؿ العالـ

بعنواف تطوير ادارة الخدهات الصحية في الدوؿ Yoshimura( 2011 )دراسة  .2
 .الناهية 

"Health Promoting Schools In Urba,Semi-Urban And 

Rural" 
ر إدارة الخدهات الصحٓة فْ البالد الىاهٓة كلكف ها ٓزاؿ ٓىقصٍا الخبرة  طبقت هبادرات تطٓك

ر إدارة الخدهات  الكافٓة لذلؾ، الٍدؼ هف ٌذي الدراسة ٌك هعرفة االختالفات ىتٓجة تطٓك
فٓة فْ جىكب شرؼ  الصحٓة الهدرسٓة فْ الهىاطؽ الحضٓرة كشبة الحضٓرة كالهىاطؽ الٓر

 هحافظات كبمغ عدد الطالب 3 هدرسة فْ 167أسٓا كلتحقٓؽ ذلؾ تهت الدراسة عمْ 
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 طالب، حٓث استخدهت قائهة تـ إعدادٌا هف قبؿ طاقـ الصحة الهدرسٓة، كقد تـ 6210
دارة الصحة  عهؿ هقابالت لمطاقـ الطبْ، كطالب الهدارس، كرؤساء الهجتهع الهحمْ، كا 

. الهدرسٓة
كقد أظٍرت الىتائج حصكؿ الهىاطؽ الحضٓرة كشبة الحضٓرة عمْ ىتائج تفكؽ الهىاطؽ 

ر الخدهات الصحٓة، كها أظٍرت  ر الهٍارات الحٓاتٓة ككٓفٓة تطٓك فٓة فٓها ٓتعمؽ بتطٓك الٓر
. الدراسة بأف ٌىاؾ اختالفات بٓف هدرسة كأخرم

ر إدارة الخدهات  كأكصت الدراسة بأف تتبىْ كؿ هدرسة طٓرقة هحكهة كشاهمة برىاهج تطٓك
. الصحٓة بىاء عمْ تحمٓؿ ىتائج ٌذي الدراسة

 بعنواف براهج تدريبية لتحسيف ادارة الخدهات Andersson (2010)دراسة  .3
 .الصحية في السويد

" Practice-Based Improvement Ideas In Healthcare Services 

In Sweden" 
دخاؿ التحسٓىات، فْ العقكد  الهشكمة الهركٓزة لمقطاع الصحْ حالٓا ٌك كٓفٓة إدارة التغٓٓر كا 

د  .األخٓرة تـ الشركع فْ صٓاغة هبادرات كبراهج لتحسٓف إدارة الخدهات الصحٓة فْ السٓك

ٓهكف هالحظة أفكار التحسٓف كالتطكر عمْ أىٍا ابتكارات تىشأ هف ىكع هختمؼ هف 
ىاؾ هعٓار  االحتٓاجات كالهشكالت، كأحٓاىا ٓككف إلزاهْ ىتٓجة الضغكط الخارجٓة، ٌك

ك أف ٓككف ٌىاؾ تغٓٓر هحدد ٓؤدم إلْ تحسٓف الفعالٓة  لتعٓرفات كثٓرة هف االبتكارات ٌك
. كالكفاءة

الٍدؼ هف الدراسة ٌك الهساٌهة فْ هعرفٓة كٓفٓة التزاـ ههارسٓف القطاع الصحْ بهبادرات 
.  حٓث تـ عهؿ هقابالت هعٍـ230تحسٓف إدارة الخدهات الصحٓة، بمغ عدد أفراد العٓىة 

كتـ دعكة جهٓع إدارات كأهقساـ الرعآة الصحٓة فْ هجمس الهقاطعة لمحصكؿ عمْ تهكٓؿ 
ر، كتـ استالـ إلىجاز  طمب هف الهراكز الصحٓة الهختمفة 202 هشآرع التحسٓف كالتطٓك

ْ ٓرة ٌك عهمٓة التىظٓـ، األدلة كالجكدة، : حٓث تـ االتفاؽ عمْ خهس فئات لمهشآرع التطٓك
ر الكفاءة، التكىكلكجٓا، عهؿ الهٓرض االستباقْ .  تطٓك

 .كاإلدآرة الهسارات الصحٓة عمِككاىت الىتائج بأف عهمٓة التىظٓـ ٌْ األكثر شٓكعا كتركز 
أها األدلة كالجكدة فٍْ تتعمؽ بهختمؼ سجالت الجكدة كالهعآٓر الكطىٓة كالهبادئ 

تضهف التدٓرب كالتعمٓـ لضهاف سالهة الهرضْ. التكجٍٓٓة ر الكفاءة ٓك التكىكلكجٓا . تطٓك
ر طرؽ تكىكلكجٓا جدٓدة كتسٍؿ إهكاىٓة الكصكؿ لمهرضْ ْ تخص تطبٓؽ كتطٓك عهؿ . ٌك
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الستباقْ ٍٓتـ بهكاضٓع هثؿ التدٓرب لهجهكعات هختمفة هف الهرضْ كتدٓرب االهٓرض 
. الهجهكعات عمْ تحدٓد الهخاطر قبؿ أف ٓصبحكا هرضْ

  

تواصؿ األطباء والتزاـ بعنواف  Zolnierek ,Dimatteo ((2008دراسة  .4
 Physician communication& patient Adherenceالهريض بالعالج 

to Treatmentدراسة تحميمية لواقع العهؿ الطبي بالواليات الهتحدة األهريكية  .
 األطباء كالتزاـ  لدلٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ العالقة بٓف هٍارات االتصاؿ

الهٓرض بتىاكؿ الدكاء، كالتعرؼ عمِ أثر عهمٓات التدٓرب عمِ هٍارات االتصاالت عمِ 
. التزاـ الهٓرض بتىاكؿ الدكاء فْ حاالت هرضٓة هختمفة
 1949 جعة األدب الهىشكر هف عاـ رااستخدـ الباحث الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ هف خالؿ ـ

 دراسة لٍا أثر 106 حٓث بمغ عدد الدراسات بٍذا الخصكص 2008ـ إلِ أغسطس لعاـ 
بٓة أجٓرت حكؿ ٌذا الهكضكع21 ككذلؾ هف خالؿ الهكضكع،عالقة بٍذا  .  دراسة تجٓر

 ٓكجد عالقة إٓجابٓة ذات داللة إحصائٓة بٓف هٍارات التكاصؿ لدل األطباء :هف أٌـ الىتائج
لدل  % 19كالتزاـ الهٓرض بتىاكؿ الدكاء، كها أظٍرت الدراسة كجكد عاهؿ خطر بىسبة 

األطباء الذٓف لدٍٓـ اتصاؿ ضعٓؼ هع هرضاٌـ أكثر هف أكلئؾ األطباء الذٓف ٓتكاصمكف 
. جٓدان هع هرضاٌـ

كظٍكر تحسف كبٓر كذك داللة إحصائٓة فْ التزاـ الهرضِ بتىاكؿ الدكاء كالذٓف عكلجكا هف 
 هرة أكثر هف أكلئؾ الهرضِ الذٓف 1.62 عمِ هٍارات االتصاؿ بىسبة ان قبؿ أطباء تمقكا تدٓرب

.  عمِ هٍارات االتصاؿان عكلجكا هف قبؿ أطباء لٓس لدٍٓـ أك لـ ٓتمقكا تدٓرب
ككجكد عالقة كبٓرة بٓف هٍارات االتصاؿ فْ الرعآة الصحٓة كالتزاـ الهرضِ بتىاكؿ الدكاء، 
ادة التزاـ الهرضِ بتىاكؿ الدكاء . ككذلؾ تدٓرب األطباء عمِ التكاصؿ الجٓد هع الهرضِ كٓز
أكصت الدراسة بضركرة االستثهار فْ التدٓرب عمِ هٍارات التكاصؿ هع الهرضِ، كأىً 

. ٓعتبر عاهؿ هٍـ فْ هساعدة الهرضِ فْ االلتزاـ بتىاكؿ دكائٍـ

5. ( 2006) CPA1   واآلثارلشرطة الكندية ؿ قسـ 2000فيتحديث دراسة بعنواف 
. الهترتبة عمى تخطيط الهوارد البشرية , واإلدارة اليوهية والهستقبمية

Police Sector Council (PSC-CSP) Policing Environment 2005. 

"Update of the 2000 sector study and implications for HR 

planning and management to day and to the future (Canada, 
2006). 
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 كقد "البشٓرة الهكارد ةكتىهْ إدارة بٍا تعهؿ التْ البٓئة" فْ البحث إلِ الدراسة ٌذي ٌدفت

ْ خهس أكلكٓات عمِ الدراسة ركزت ادة االستقطاب ٌك  كتحسٓف الكفاءات قطاع ىطاؽ كٓز

 كالهكظفٓف العهاؿ عالقات ادراة كتحسٓف البشٓرة الهكارد االحتٓاجات هف تخطٓط قطاع قدرات

ادة ك ؿ ٓز  الهكظفٓف، بٓاىات) البٓاىات هف الدراسة هصادر كقد كاىت كالهصادر، التهٓك

 أداة كاىت كقد الهعمكهات بتكىكلكجٓا البٓاىات األساسٓة كقاعدة البشٓرة، التىهٓة ههارسات

 الىظرم اإلطار جهع إلِ باإلضافةة هكظؼ شرط 134 إلِ أرسمت كقد االستباىة الدراسة

 ٌىاؾ أف إلِ الدراسة تكصمت  كقد 2006هارس فْ البحث اكتهؿ كقد هقابالت كعهؿ لمبحكث

 قدرات كأٓضا ببطء تتقدـ البشٓرة االحتٓاجات لمهكارد تخطٓط ككاف التقدـ عهمًٓ فْ بطء

 كأشارت2006-2005الفترة  خالؿ الشْء بعض  تحسىت كاالستقطاب العاهمة القكل تخطٓط

 كاالستراتٓجْ التشغٓمْ التخطٓط هع ٓتكاهؿ  لـ أف حتِ العاهمة القكل تخطٓط أف الىتائج

 ههارسات" فْ البحث إلِ الدراسة ٌذي الطمب تٍدؼ لتالقْ كافًٓ غٓر االبتكآرة كالهفآٌـ

 خالؿ هف ذلؾ ك "التدٓرب ك االستقطاب، القكل العاهمة، كتخطٓط البشٓرة، الهكارد كتىهٓة إدارة

 قاـ كىدا، كقد فْ الشرطة خدهات قطاع البشٓرة فْ الهكارد ههارسات عف صغٓرة دراسة

 بالىسبة أىً إلِ الدراسة تكصمت قد ك ،استباىة118 هىٍا جهع ك ،استباىة 191 بتكٓزع الهجمس

 كأىظهة التخطٓط كىهاذج أدكات ٓستخدهكف الضباط الهدراء هعظـ فإف البشٓرة الهكارد لتخطٓط

ر ؿالهعمكهات  كأها هكتكبة، البشٓرة الهكارد لتىهٓة استراتٓجٓة خطة أك لدٍٓـ ألف خططٍـ تطٓك

 ذلؾ ك هجىدٍٓـ ىكعٓة /جكدة عف جدا راضكف %80 هف أكثر االختٓار ك لالستقطاب بالىسبة

 .جٓدة استقطاب لسٓاسات ىتٓجة

 بعنواف العواهؿ الهسببة لنجاح التطوير في إدارة  Olsson (2005 )دراسة  .6
 .الخدهات الصحية السويدية

" Factors For Successful Improvement Of Swedish Health care" 
ادة الطمب لخدهات الرعآة  د بهحدكدٓة األهكاؿ ٓز ٓكافح ىظاـ الرعآة الصحٓة فْ السٓك

هف هصآرؼ الرعآة الصحٓة % 50-20الصحٓة، كفْ ىفس الكقت اقترحت الدراسات هف 
هف الهرضْ ال ٓحصمكا عمْ الرعآة الصحٓة % 40-30ىتٓجة تكمفة سكء الجكدة، كحكالْ 
 .التْ تستىد إلْ أفضؿ الههارسات

ٓرة لهكاجٍة الهشكالت التْ  تقـك هىظهات الرعآة الصحٓة بالعدٓد هف الهبادرات التطٓك
ٓرة التْ تٍدؼ إلْ تحسٓف الههارسة العهمٓة ٌْ % 40-20تحدث كلكف  هف الجٍكد التطٓك
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فقط التْ تىجح، كهف ٌىا فإف االستثهار االقتصادم كالهكارد البشٓرة تتعرض لمضٓاع كتقؿ 
. فرصة استعداد الهىظهة لتبىْ هبادرات أخرم

الٍدؼ هف ٌذي الدراسة ٌك الهساٌهة فْ دعـ صاىعْ السٓاسات كالباحثٓف لهساعدتٍـ 
د، فْ ٌذي الدراسة تـ تصهٓـ  لتحقٓؽ الىجاح فْ تحسٓف إدارة الخدهات الصحٓة فْ السٓك

د ر لمخدهات الصحٓة فْ السٓك ج لهبادرات التحسٓف كالتطٓك ادة ؛ىهكذج بغرض الترٓك  كٓز
هف فشؿ % 75هف الىجاح ك% 80احتهالٓة الىجاح، كتـ التحقؽ هف أف الىهكذج ٓتىبأ ب 

ر كلذلؾ ٌك ٓستخدـ لتشخٓص الضعؼ فْ هبادرات التحسٓف  هبادرات التحسٓف كالتطٓك
تـ التكجًٓ التخاذ أفعاؿ تصحٓحٓة ر ٓك . كالتطٓك

د حٓث بمغ عدد العاهمٓف فٍٓا  كتـ  (1460)تـ دراسة الهراكز كاألقساـ الصحٓة فْ السٓك
ر، كظٍر فْ عهمٓة تحمٓؿ البٓاىات أف أكثر  ـ عف التحسٓف كالتطٓك دراسة كجٍة ىظٌر

الهجاالت بحاجة إلْ تحسٓف ٌك الركتٓف اإلدارم كالتركٓز عمْ احتٓاجات الطاقـ العاهؿ 
داخؿ الهىظهة كقد كاىت الهؤثرات هف خارج الهىظهة هثؿ تأثٓر الهرضْ ذات أٌهٓة قمٓمة، 

هف الهدراء فْ أغمب الهىظهات أف ٌذي اإلستراتٓجٓة التْ تشهؿ التحسٓف % 80اعتبر 
. اإلدارم كالتركٓز عمْ الطاقـ العاهؿ ىاجحة

باستخداـ هجهكعة البٓاىات تـ التحقؽ هف إدراؾ الهدراء لمتغٓرات التىظٓهٓة كالتحسٓىٓة ككاف 
، كقد أظٍر التحمٓؿ أف ٌىاؾ عكاهؿ أساسٓة هٓزت إدراؾ الهدراء لهبادرات 845عددٌـ 

ْ ر ٌك : التحسٓف كالتطٓك
ٓرة . الصعكبة فْ استخداـ الههارسات كالتقىٓات التحسٓىٓة كالتطٓك

رم كالهىظهة  .الصراع بٓف العهؿ التحسٓىْ كالتطٓك

 .الطرؽ التْ تـ اعتهادٌا ٌْ فعالة

كقد أكصت الدراسة بأف ٓتـ دعـ التغٓٓر فْ الهبادرات هع كجكد هعرفة عهمٓة حكؿ تطبٓؽ 
ر، كأكدت بضركرة إٓجاد استراتٓجٓات   ٓتـ التعاهؿ هع التعارض حتِهفآٌـ التحسٓف كالتطٓك

رم  .بٓف العهؿ الٓكهْ كالعهؿ التطٓك
 

عهمية التدريب عمى هيارات بعنواف  Yazdi &Others(2004)دراسة  .7
االتصاؿ وعالقتيا برضا الهريض, دراسة تجريبية عشوائية هف هدينة هشيد في 

. إيراف
Communication training and patient satisfaction: A randomized 

trial study from Mashhad, Iran 
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ٌدفت الدراسة إلِ تقٓٓـ براهج التدٓرب عمِ هٍارات االتصاؿ كعالقتٍا بتحسٓف رضا 
. الزبكف

تـ إجراء ٌذي الدراسة العشكائٓة عمِ الهراكز الصحٓة التابعة لجاهعة هشٍد لمعمـك الطبٓة فْ 
.  ـ2004سبتهبر - هدٓىة هشٍد فْ إٓراف فْ الفترة هف ٓكلٓك 

 كقد قسهت ٌذي الهراكز عشكائٓان إلِ هجهكعتٓف ، هركزان صحٓان 35تـ إجراء الدراسة عمِ 
ْ ان  هركز17الهجهكعة األكلِ عددٌا  بٓة أها الهجهكعة الثاىٓة ٌك ذي ٌْ الهجهكعة التجٓر  ٌك

، ككاف عدد العاهمٓف الصحٓٓف فْ الهجهكعة األكلِ ان  هركز18الهجهكعة الضابطة كعددٌا 
با عمِ لكف عاهال ، كقد تمقِ العاـ27 عاهال كفْ الثاىٓة 24  فْ الهجهكعة األكلِ تدٓر

ْ الهعرفة بهٍارات االتصاالت،  هٍارات التكاصؿ كتـ جهع البٓاىات بٍذا الخصكص، ٌك
اتجاٌات االتصاالت كهٍارات االتصاالت ىفسٍا، كهعدؿ الرضا لمزبائف، لكال الهجهكعتٓف 

.  لكؿ هجهكعة47حٓث كاف عدد الزبائف 
أظٍرت ىتائج الدراسة أف الهعرفة باالتصاالت ككذلؾ هٍارة االتصاالت لمعاهمٓف قد تحسىت 

بٓة عىد هستكل داللة لٍاعالكة عمِ ذلؾ فإٌف   داللة إحصائٓة فْ الهجهكعة التجٓر
 (P<0.05) بٓة ىقاط الرضا لدل الزبائف قد تحسىت كلٍا داللة إحصائٓة فْ الهجهكعة التجٓر

. بعد شٍر كاحد 
كخمصت الدراسة إلِ أف براهج التدٓرب عمِ هٍارات االتصاالت كاىت فٌعالة فْ الهجهكعة 

بٓة كقد تحسف هعدؿ رضا الزبائف  . التجٓر
بٓة فْ هجاؿ االتصاؿ  كاىت أٌـ التكصٓات ٌْ ضركرة العهؿ عمِ تكفٓر براهج تدٓر

. اإلىساىْ هف اجؿ ٓزادة رضا الهرضِ
 

 في البشرية الهوارد إدارة استراتيجيات واقع  بعنواف Li,J (2003)دراسة  .8

 .الصيف في العالهية الشركات

Li, J. 2003. "Strategic Human Resource Management and MNEs’ 

performance in china . 

 الصٓف، فْ العالهٓة الشركات فْ البشٓرة الهكارد إدارة استراتٓجٓات كاقع الدراسة ٌذي استٍدفت

 قطاع ٌها قطاعٓف أساسٓٓف ضهف الشركات تمؾ فْ البشٓرة الهكارد إدارة ههارسات كهقارىة

 التْ تقٓس االفتراضات كضع تـ حٓث اإللكتركىٓات، كقطاع الغآزة الهشركبات صىاعة

العاهة  اإلستراتٓجٓة بٓف العالقة حٓث هف البشٓرة الهكارد إدارة الستراتٓجٓات العاـ الىهكذج
ساىدت  كقد .كأدائٍا الهىظهة بٓئة هف كؿ هع كعالقتٍها البشٓرة الهكارد إدارة كههارسات الهتبعة
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 تركز التْ البشٓرة، الهكارد إدارة الستراتٓجٓات األساسٓة االفتراضات هف بعضا الدراسة ىتائج

 كبٓىت كها لمهىظهة، العاهة اإلستراتٓجٓة هع البشٓرة الهكارد إدارة ههارسات تكاهؿ عمِ ضركرة

 .الشركات ربحٓة عمِ قمٓؿ أثر لٍا البشٓرة الهكارد إدارة أف ههارسات
 

 بعنواف آلية دعـ الخدهات اإلدارية الصحية لموصوؿ Marthe (2003 )دراسة  .9
 .لألىداؼ الهطموبة

"Comprehensive Approaches To School Health Promotion: How 

To A chieve Broader Implementation" 

هبادرات الهدارس الهعززة بالصحة كبرىاهج الصحة الهدرسٓة الشاهؿ تـ اقتراحٍا بعد ها كاف 
ذا ٓتضهف التحكؿ إلْ  ٌىاؾ ىقص كقصكر فْ هبادرات تعٓزز الصحة لطالب الهدارس ٌك
الههارسة كالتطبٓؽ العهمْ كبطرؽ أكثر تكاهمٓة كشهكلٓة لتحسٓف الخدهات الصحٓة لطالب 

ر الخدهات الصحٓة لكف  الهدارس، كبالرغـ هف اإلهكاىٓات لٍذي الهبادرات فْ دعـ تطٓك
 .القمٓؿ هىٍا ها ٓتـ كضعً تحت التطبٓؽ العهمْ

تتضهف ٌذي الدراسة خصائص كهٓزات ٌذي الهبادرات كهدم تطبٓقٍا كالهىافع الهرجكة هىٍا، 
حٓث أف الٍدؼ هف ٌذي الدراسة الهساٌهة فْ ترجهة ٌذي الطرؽ كالهبادرات إلْ ههارسة 

ر الخدهات الصحٓة فٍٓا، 27عهمٓة ككاقعٓة، تهت الدراسة عمْ   هدرسة كتـ تقٓٓـ براهج تطٓك
ر الخدهات الصحٓة الهدرسٓة . حٓث أظٍرت الىتائج بالقصكر فْ تطبٓؽ براهج تطٓك

كأكصْ الباحث ببعض الحاالت كالىقاط التْ تساٌـ فْ التطبٓؽ العهمْ لطرؽ تعٓزز 
ر الخدهات الصحٓة الهدرسٓة هىٍا : كتطٓك

. التفاكض فْ التخطٓط كالتىسٓؽ لدعـ طرؽ شاهمة كهتكاهمة -
العهؿ عمْ تقسٓـ كتخصٓص القطاعات لتحقٓؽ الشراكة بٓف الطالب كالهجتهع  -

. كاألٌؿ

 بعنواف الهؤشرات والعواهؿ التي تساعد عمى تطوير Lawrence (2000 ) دارسة  .10
  .ادارة الخدهات الصحية في الهدارس

"Developing Indicators To Enhance School Health" 
ر  ٌىاؾ الكثٓر هف الهؤشرات كالعكاهؿ التْ تستخدـ لتقٓٓـ العهمٓات كالهخرجات لبراهج تطٓك
إدارة الخدهات الصحٓة الهقدهة لطالب الهدارس، الٍدؼ هف ٌذي الدراسة ٌك اختبار كتجربة 

 هختمؼ الجكاىب اإلدآرة كاالجتهاعٓة عمِتطكٓر ٌذي الهؤشرات كالعكاهؿ كالتركٓز 
 .كالسمككٓة كالصحٓة
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تتضهف ٌذي الدراسة هجهكعة هف الهعآٓر تساعد الجٍات الهعىٓة لتحدٓد الهؤشرات العهمٓة 
ر الخدهات استراتٓجٓةكالحقٓقٓة بطٓرقة  دٌـ بالهعمكهات التْ تهكىٍـ هف تحسٓف كتطٓك  لتزٓك

 عمِ هدٓر فْ الصحة الهدرسٓة لمعهؿ 32الصحٓة الهدرسٓة، حٓث تـ عهؿ هقابالت هع 
. تطكٓر ٌذي الهؤشرات

 هجهكعة هف الخطكط عمِ أىً ٓجب أف تعتهد عهمٓة اختٓار الهؤشرات إلِكأشارت الدراسة 
ر عمِالعٓرضة تسٍؿ الحصكؿ   هعمكهات أكثر دقة بخصكص تقٓٓـ براهج تحسٓف كتطٓك

ْ : الخدهات الصحٓة الهدرسٓة ٌك
البٓاىات التْ تـ جهعٍا عف براهج الصحٓة :  هعمكهات جٓدة كذات قٓهةعمِالحصكؿ 

كجهع البٓاىات ٓحتاج .  هكافقةإلِالهدرسٓة هف الصعكبة الحصكؿ عمٍٓا، حٓث أىٍا تحتاج 
، ٓجب أف تحتـر كاالستباىات تعاكف هف الهدراء كاألٌؿ كالطالب لالستجابة لمهقابالت إلِ

. الهؤشرات التْ تـ اختٓاراٌا كالبٓاىات التْ تـ جهعٍا حساسٓة بعض الهكاضٓع
ٓجب أف تعكس الهؤشرات فْ عددٌا كتعقٓدٌا حجـ : أف تككف داخؿ حدكد هؤثرات البرىاهج

 .كهدم البرىاهج كأف تأخذ بعٓف االعتبار االلتزاـ بالكقت كالهكارد الهتاحة

ٓجب أف ٓككف ٌىاؾ فٍـ كتصكر كضاح لكٓفٓة : إضافة هعمكهات عف كٓفٓة تطبٓؽ البرىاهج
 .تطبٓؽ البرىاهج

أكصت الدراسة بأف ٓتـ إشراؾ جهٓع فئات الهجتهع هف األٌؿ كالطمبة كالطاقـ الطبْ 
 .كاإلدآرٓف فْ تحسٓف جكدة الخدهات الصحٓة الهدرسٓة

: التعقيب عمى الدراسات السابقة
 تىاكلت الدراسات بأف ٓتضح األجىبٓة، أك العربٓة سكاء لمدراسات السابؽ العرض خالؿ هف

 تحمٓؿ هكضكع تىاكؿ ها فهىٍا هختمفة، كاتجاٌات قطاعات فْ البشٓرة الهكارد هكضكع إدارة

ك آخر قالب فْ تىاكلٍا ها كهىٍا العاـ القطاع فْ البشٓرة الهكارد إدارة كدرجة ههارسة كاقع  ٌك

 اثر عمِ بالتعرؼ اٌتـ األخر كالبعض الهدىْ، الهجتهع هىظهات الخاص كداخؿ القطاع

 الهكارد إدارة كظائؼ ههارسة درجة عمِ الهعمكهات كىظـ كالثقافة التىظٓهٓة الهتغٓرات بعض

الهىظهات  بعض فْ البشٓرة لمهكارد االستراتٓجْ التخطٓط تىاكؿ هكضكع كتـ كها البشٓرة،
ىاؾ هف تىاكؿ هكضكع هعكقات تطبٓؽ اإلدارة االلكتركىٓة فْ إدارة الهكارد البشٓرة بالقطاع  ٌك

– تقىٓة - إدآرة )الصحْ هف كجٍة ىظر هدٓرم كهكظفْ الهكارد البشٓرة هف خالؿ هعكقات
كالبعض أخر اٌتـ بتقكٓـ أداء هكظفْ االستقباؿ فْ الهستشفٓات العسكٓرة  (هالٓة –بشٓرة 

كالتعرؼ عمِ هستكل األداء عىد الهكظفٓف كتحدٓد الهقترحات الههكىة ككٓفٓة رفع هستكل 
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ف هكافأة أأداء الهكظفٓف ككاف هف أٌـ الىتائج التْ أثرت سمبا عمِ ذلؾ األداء ٌك 
الهكظفٓف لٓس عمِ اعتهادٌـ عمِ أدائٍـ الجٓد كال ٓكجد ىظاـ لمهكافآت كالترقٓة عىد القٓاـ 

 بدكر التدٓرب فْ تأٌٓؿ الهكارد البشٓرة فْ ظؿ اٌتـكالبعض أخر ،بإىجاز عهؿ جٓد 
براهج تدٓرب هقترحة إلِ هعالـ كهٍارات هشتركة لمعاهمٓف بالعكلهة كذلؾ هف خالؿ الكصكؿ 

لتحقٓؽ ها ٓعرؼ بهكاصفات الهكظؼ الدكلْ كالتكصؿ إلِ ىتائج بكجكد فجكة فْ التدٓرب 
 ٌذي الدراسات إلِ الىاظر كأف كعدـ حرص اإلدارة العمٓا عمِ تقدٓـ هىاٌج حدٓثة لمتدٓرب ،

 ىجاح الهىظهات فْ البشٓرة الهكارد إدارة دكر إظٍار فْ بالغة أٌهٓة ذات دراسات بأىٍا ٓجد

ادة  اىتٍِ أخركف حٓث هف كاالىطالؽ الحالٓة الدراسة تثرم سكؼ كأىٍا كفاعمٓتٍا، كفاءتٍا كٓز

ر سبٓؿ فْ كأىهاطٍا البشٓرة، الهكارد إدارة هكضكع حكؿ جدٓدة أبعادو  لتىاكؿ أداء  تطٓك
ادة عاهة، بصفة الهىظهات هف حٓث أداة الدراسة اتفقت ك .كاالستداهة البقاء عمِ قدرتٍا كٓز

ىاؾ بعض هف الدراسات استخدهت  كأداة لمدراسةاالستباىةالدراسات هف حٓث استخداهٍا   ٌك
ا  .الهقابمة تـ االستعاىة بالدراسات السابقة فْ صٓاغة االستباىة كهحاكٌر

العاهمٓف عف دكر إدارة الهكارد  أراءكها استفاد الباحث هف الدراسات السابقة فْ هعرفة 
 البشٓرة فْ استداهة الخدهات الصحٓة فْ الهؤسسات كالقطاعات الهختمفة كالهستشفٓات كها

 قٓهكف االستفادة هف الىتائج كالتكصٓات لتمؾ الدراسات عىد هىاقشة ىتائج كتكصٓات ٌذ
 الدراسات عف الدراسة ٌذي ٓهٓز كها .الدراسة كهقارىتٍا بىتائج كتكصٓات الدراسات السابقة

تىاكلٍا هكضكع التدٓرب كالتقٓٓـ كالتحفٓز كاالستقطاب هف جهٓع الجكاىب  ٌك السابقة،
ـ فْ استداهة الخدهات الصحٓة  كتىاكؿ الدراسة دكر إدارة  الرتباطٍـ  بالهكارد البشٓرة كدكٌر

 إلِ ترتكز ككىٍا ، الهكارد البشٓرة عمِ استداهة الخدهات الصحٓة الحككهٓة فْ قطاع غزة 

 الهىٍج كزارة الصحة الفمسطٓىٓة بإتباع فْ البشٓرة الهكارد إدارة طرح هكضكع فْ الخصكصٓة

 كفائدة لكزارة الصحة فْ ىفع ذات الدراسة ٌذي تككف بأف الباحث ٓأهؿ ٌىا كهف السمٓـ، العمهْ

 .البشٓرة الهكارد إدارة هكضكع حكؿ الجدد  كالباحثٓف  فمسطٓف
عتقد الباحث  الفئة العمٓا هف  تخص بأىٍا ٌذي الدراسة تختمؼ عف الدراسات السابقة أفٓك

 .أٌـ ها تـ االستفادة هف الدراسات السابقة، ك بقطاع غزةكزارة الصحة الفمسطٓىٓة فْ العاهمٓف
تحدٓد الهىٍج الذم  ك أٌهٓة كأٌداؼ البحث كتكضٓحتكضٓح هشكمة البحث بشكؿ كاضح

 .تحدٓد هتغٓرات البحث التْ سٓتـ تىاكلٍا أثىاء استكهالًث كسٓتبع فْ استكهاؿ البح
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 الفجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة البحثيػػػػػػػػػػػػػػة
 

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

 ركزت الدراسات السابقة عمْ **

هٍارات الكادر الصحْ فْ التعاهؿ هع  -
ا عمْ فاعمٓة الخدهة  الجهٍكر كأثٌر

 الصحٓة 

كاقع االتصاؿ كالتكاصؿ بٓف هقدهْ  -
 الخدهات الصحٓة فْ الهراكز الصحٓة 

هدم رضِ الهرضْ عمْ الخدهات  -
 فْ الهشافْ فْ هىطقة ىابمس

هعكقات تطبٓؽ اإلدارة االلكتركىٓة فْ  -
إدارة الهكارد البشٓرة فْ القطاع 

 الصحْ 

ـ أداء هكظفْ االستقباؿ فْ  - تقٓك
 الهستشفٓات العسكٓرة

  بعض بعضها تضمن سبل التغلب على  -

 .ياتتحدال

ر إدارة الخدهات الصحٓة فْ  - تطٓك
 البالد الىاهٓة 

عدـ تطرؽ الدراسات السابقة إلْ 
هكضكع استداهة الخدهات 

الصحٓة الحككهٓة فْ قطاع غزة 
كتأثٓر إدارة الهكارد البشٓرة عمْ 

. تمؾ االستداهة 

 

تخص اغمب الدراسات  -
شٓرحة كبٓرة جدا هف العاهمٓف 

السمطة الفمسطٓىٓة سكاء فْ فْ 
 اك فْ القطاع بقطاع غزة
. الخاص

 

 

ـ تتضهف سبؿ التغمب ؿ -
 .عمْ التحدٓات

تـ التركٓز خالؿ ٌذي  -
الدراسة عمْ دكر إدارة 

الهكارد البشٓرة فْ 
استداهة الخدهات 

الصحٓة الحككهٓة فْ 
 قطاع غزة 

تـ التركٓز عمْ الفئة   -
العمٓا كاألكلْ هف 

العاهمٓف فْ كزارة الصحة 
هدٓر  )بقطاع غزة  

كحدة، هدٓر دائرة، هدٓر 
عاـ، ككٓؿ كزارة هساعد، 

 .(ككٓؿ كزارة

 

تتضهف سبؿ التغمب - 
. عمْ التحدٓات

هف إعداد الباحث بناء عمى الدراسات السابقة : الهصدر
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الفصؿ الرابع 
 الطريقة واإلجراءات

 
 

 الهقدهة

 هنيج الدراسة

هجتهع الدراسة 
عينة الدراسة 
 االستبانةصدؽ وثبات 

 الهعالجات اإلحصائية
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الفصؿ الرابع 
  الطريقة واإلجراءات

 الهقدهة
ٓتىاكؿ ٌذا الفصؿ كصفان هفصالن لإلجراءات التْ اتبعٍا الباحث فْ تىفٓذ الدراسة، كهف ذلؾ 
عداد أداة الدراسة  تعٓرؼ هىٍج الدراسة، ككصؼ هجتهع الدراسة، كتحدٓد عٓىة الدراسة، كا 

، كالتأكد هف صدقٍا كثباتٍا، كبٓاف إجراءات الدراسة، كاألسالٓب اإلحصائٓة التْ (االستباىة)
.   استخدهت فْ هعالجة الىتائج، كفٓها ٓمْ كصؼ لٍذي اإلجراءات

  :الدراسةهنيج 
الباحث الهىٍج الكصفْ  فْ إجراء الدراسة لككىً هف أكثر الهىاٌج استخداها فْ  استخدـ

دور إدارة )الدراسة دراسة الظكاٌر االجتهاعٓة كاإلىساىٓة ، كألىً ٓىاسب الظاٌرة هكضع 
كها أىً ٓساعد  ،(الهوارد البشرية في استداهة الخدهات الصحية الحكوهية في قطاع غزة

عمِ الحصكؿ عمِ كجٍات ىظر سمٓهة كدقٓقة هف قبؿ عٓىة الدراسة، كهف ثـ ٓساعد عمِ 
استخالص الىتائج كتقٓٓهٍا كاختبار فرضٓات الدراسة بٍدؼ التكصؿ إلِ تكصٓات كاضحة 
كعهمٓة ، كسٓقـك الباحث باستخداـ الهصادر الثاىكٓة كاألكلٓة فْ الدراسة كتتككف الهصادر 
ة هف الكتب كالهجالت الهتخصصة أها استخداـ الهصادر األكلٓة فسٓككف هف خالؿ  الثاىٓك

.   خصٓصا لٍذا الغرض استباىةتكٓزع االستباىة ، حٓث تـ إعداد 

 :الدراسةهجتهع 
تككف هجتهع الدراسة هف العاهمٓف فْ كزارة الصحة الذٓف ٓحهمكف الدرجات   العمٓآك

 . 194كعددٌـ (ككٓؿ كزارة- ككٓؿ كزارة هساعد- هدٓر عاـ- هدٓر دائرة– هدٓر كحدة  ) 
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 النسبة الهؤية العدد الهسهى الوظيفي

 0.5 1 ككٓؿ كزارة

 1.03 2 ككٓؿ كزارة هساعد

 6.2 12 هدٓر عاـ

 5.2 10 هدٓر كحدة

 87.1 169 هدٓر دائرة 

 %100 194 الهجهكع

 

 (.8/4/2015 الهوظفيف في وزارة الصحة في قطاع غزة بتاريخ فهقابمة هع هدير دائرة شؤو)         
  :الدراسةعينة 

 هف العاهمٓف كالعاهالت فْ كزارة الصحة هكزعً  فردان 129 تـ أخذ عٓىة عشكائٓة بحجـ
. حسب الخصائص الهذككرة الحقا

 تـ تحدٓد حجـ العٓىة هف خالؿ هعادلة ركبٓرت هاسكف التالٓة

 

 
Mحجـ الهجتهع      
Sعؿ هعدؿ الخطأ 1.96 أم بقسهة 0.95    قسهة الدرجة الهعٓآرة الهقابمة لهستكل الداللة 

0.05  
pْ     0.50    ىسبة تكافر الخاصٓة ٌك
qْ  0.50   الىسبة الهتبقٓة لمخاصٓة ٌك
 

: البياناتهصادر 
 : ىكعٓف أساسٓٓف هف البٓاىاتعمِاعتهدت الدراسة 
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ٌْ  كها الظاٌرة كقٓاس الكصفْ، الهىٍج بإتباع خالؿ االستباىة هف كذلؾ:  األكلٓةالبٓاىات-1
لدل هراكز  البشٓرة دكائر، الهكارد هدراء هف الهبحكثٓف استجابات خالؿ هف الكاقع، أرض عمِ

. كزارة الصحة فْ قطاع غزة
 الباحث باالطالع عمِ الكتب كالدكٓرات كالهراجع كالدراسات لقد قاـ: البٓاىات الثاىكٓة-2

  كالتْ تتعمؽالدراسة، الهتعمقة بالهكضكع قٓد  الخاصة اكالسابقة كالهجالت العمهٓة كاالىترىت
إدارة الهوارد البشرية في استداهة الخدهات الصحية الحكوهية في قطاع ر دولمتعرؼ عمِ 

 . إثراء هكضكع الدراسة بشكؿ عمهْبٍدؼ ،غزة

:   الدراسة اةأد
االستباىة ٓساعد فْ تكفٓر   عمِ االستباىة فْ جهع البٓاىات حٓث أف استخداـتـ االعتهاد

 حٓث راعِ الباحث فْ هحددة، العٓىة فْ فترة زهىٓة كٓعظـ حجـالكقت كالجٍد عمِ الباحث 
تصهٓـ االستباىة األسئمة ذات الىٍآات الهغمقة كذلؾ لسٍكلة كسرعة اإلجابة عمٍٓا هف قبؿ 
الهبحكثٓف كلسٍكلة تحمٓمٍا كسكؼ ٓقـك الباحث بتحمٓؿ ٌذي االستباىة هف خالؿ البرىاهج 

.  22الىسخة  SPSSاإلحصائْ 

  :األداة  كيفية تصهيـ 
 كأداة لجهع البٓاىات األكلٓة، كذلؾ باالستىاد عمِ خبرة الباحث استباىةقاـ الباحث بتصهٓـ 

 التْ تـ االستفادة هىٍا فْ كضع فْ الهجاؿ كبالرجكع إلِ الهراجع العمهٓة كالدراسات السابقة
تباع األصكؿ كالقكاعد الالزهة الفرضٓات  فْ الهجاؿ كلقد ركعْ فْ تصهٓهٍا الدقة كا 

: االستباىةلصٓاغة أسئمتٍا، كالجدكؿ التالْ ٓكضح أقساـ 
 .يوضح توزيع فقرات االستبانة عمى األبعاد الهختمفة - (1)جدوؿ 

 عدد الفقرات البعد الرقـ

 8 البٓاىات الشخصٓة 1

 11 االستقطاب ك االختبار كالتعٓٓف 2

 11 التدٓرب 3

 11 التقٓٓـ 4

ضات 5  11 الحكافز كالتعٓك

 14 االستداهة 6

 58 هجهوع الفقرات
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: كقد كاىت إجابات كؿ فقرة كفؽ هقٓاس لٓكارت الخهاسْ كالتالْ

 ال أكافؽ بشدة ال أكافؽ هحآد هكافؽهكافؽ بشدة  التصنيؼ

 1 2 3 4 5 النقاط
% 60لالستجابة هحآد كبذلؾ ٓككف الكزف الىسبْ فْ ٌذي الحالة ٌك  (3)تـ اختٓار الدرجة 

تىاسب هع ٌذي الىتٓجة   .(الرأم الهحآد)ٓك

: كقد تـ إتباع اإلجراءات التالٓة إلتهاـ الدراسة
إعداد االستباىة لدراسة دكر إدارة الهكارد البشٓرة فْ استداهة الخدهات الصحٓة  .1

. الحككهٓة فْ قطاع غزة
تىقٓح االستباىة كعرضٍا عمِ لجىة تحكٓـ هككىة هف هجهكعة هف األساتذة  .2

الهختصٓف فْ هجاؿ العمـك اإلدآرة كتىهٓة الهكارد البشٓرة، كالذٓف ابدكا هالحظاتٍـ 
. الكٓرهة عمٍٓا كهف ثـ تـ تعدٓمٍا لتمبْ ٌذي الهالحظات

( 30)تكٓزع االستباىة عمِ عٓىة استطالعٓة كتككىت العٓىة االستطالعٓة هف  .3
.  كذلؾ قبؿ تعهٓـ استخداهٍا، كها تـ التأكد هف سالهة العٓىة االستطالعٓةاستباىً

حٓث كزعت , تـ تكٓزع االستباىة عمِ أفراد العٓىة لجهع البٓاىات الالزهة لمدراسة .4
. شخصان كطمب هىٍـ اإلجابة عف جهٓع فقرات االستباىة (129)االستباىة عمِ 

هف إجهالْ % 93استباىً أم ها ٓعادؿ  (120)بمغ عدد االستبٓاىات الهستردة  .5
. االستبٓاىات الهكزعة

 .  V22  SPSSكها قاـ الباحث بتفٓرغ كتحمٓؿ االستباىة هف خالؿ برىاهج .6

:   األساليب اإلحصائية الهستخدهة في الدراسة 
. الىسب الهئكٓة كالتكرارات كتستخدـ لتحمٓؿ الهتغٓرات الشخصٓة لعٓىة الدراسة - أ
. اختبار ألفا كركىباخ لهعرفة ثبات فقرات االستباىة - ب
. هعاهؿ ارتباط بٓرسكف لقٓاس صدؽ الفقرات - ج

  فْ  %95، كبدرجة ثقة (Alpha <= 0.05)ٌذا كقد تـ استخداـ هستكم داللة إحصائٓة 
ْ ىسبة % 5اختبار الفركض اإلحصائٓة لمدراسة، بهعىْ أف احتهاؿ الخطأ ٓساكم  ٌك

. هىاسبة لطبٓعة البحث كهكضكعً
 .هعاهالت ارتباط سبٓرهاف ك سبٓرهاف براكف  - ح

 . اختبار التجزئة الىصفٓة  - خ
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 .الجداكؿ كالرسكهات البٓاىٓة  - د

 لمعٓىات الهستقمة tاختبار  - ذ
 ANOVAاختبار تحمٓؿ التبآف  - ر

 .تـ اختٓار األسالٓب اإلحصائٓة بىاءا عمِ طبٓعة الهتغٓرات التْ تـ دراستٍا 
 الصدؽ و الثبات لهجاالت الدراسة 

 الصدؽ الظاىري  .1
تـ عرض االستباىة بغرض التحكٓـ عمِ هجهكعة هف األساتذة الجاهعٓٓف الهتخصصٓف فْ 

هجاؿ إدارة األعهاؿ ككذلؾ عمِ بعض ذكم الخبرة هف العاهمٓف فْ الهؤسسات غٓر 
، حٓث قاهكا بإبداء آرائٍـ كهالحظاتٍـ (2 ) كالهمحؽ رقـ8 ك الحككهٓة كعددٌـ الحككهٓة

القٓهة حكؿ هدل هالئهة فقرات االستباىة كهستكل كضكحٍا كسالهة صٓاغتٍا، كبىاءن عمِ 
فقرة هكزعة  (58) االستباىة التْ تككىت هف كاعتهادٌذي أراء تـ إجراء التعدٓالت الالزهة 

. أبعاد (5)عمِ 

 (صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة )صدؽ الهحتوى .2

تـ استخداـ هعاهؿ ارتباط سبٓرهاف لمتأكد هف هدم كجكد ارتباط بٓف بىكد االستباىة فػْ كػؿ 
هجاؿ هف هجاالت الدراسة كبٓف هتكسط  الدرجة الكمٓة لٍا، حٓث تبٓف هػف خػالؿ الفحػص 
 .أف جهٓػع الفقرات فْ هجاالت االستباىة ذات ارتباط قكم كهكجب بالهجهكع الكمْ لالسػتباىة
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االستقطاب و االختيار والتعيف  :الهجاؿ األوؿ
هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات  هجاؿ االستقطاب واالختيار والتعييف وبيف هجاليا (2)جدوؿ   

هعاهؿ  الفقرات الرقـ
 االرتباط

Sig النتيجة 

623.ٓتـ التأكد هف كفاءة اإلجراءات اإلدآرة لعهمٓة االستقطاب   .1
**

 داؿ 000. 

935.تتـ عهمٓة اختٓار الهرشحٓف بىزاٌة كشفافٓة   .2
**

 داؿ 000. 

718.ٓتـ اختٓار الهرشحٓف كفقا لهبدأ الجدارة   .3
**

 داؿ 000. 

4.  
 ٓحتفظ بطمبات الهتقدهٓف إلِ الكظائؼ ان تهتمؾ الكزارة ىظاـ

خاصة الهتهٓٓزف لمعكدة إلٍٓا عىد الحاجة 
.638

**
 .000 

 داؿ

5.  
تـ االتصاؿ  ٓتـ هتابعة الخٓرجٓف الهتفكقٓف هف الجاهعات ٓك

هعٍـ الستقطابٍـ إلِ الكزارة 
.748

**
 .000 

 داؿ

6.  
ان تهاشٓا هع  تقـك الكزارة بالتخطٓط لألعداد الهراد تعٓٓىٍـ سىٓك

االحتٓاجات الهتكقعة 
.754

**
 .000 

 داؿ

7.  
ا فْ  تقٓس االختبارات كالهٍارات الهٍىٓة الكاجب تكفٌر

الهرشحٓف 
.690

**
 .000 

 داؿ

8.  
ب البٓاىات كالهعمكهات عف الهتقدهٓف  تٍتـ الكزارة بجهع كتبٓك

لمتعٓٓف هف الهصادر الهختمفة  
.602

**
 .000 

 داؿ

9.  
تستىد عهمٓة التعٓٓف عمِ قكاعد كهعآٓر ثابتة ككاضحة تعتهد 

عمِ الخبرة كالكفاءة 
.879

**
 .000 

 داؿ

708.تعتهد الكزارة فْ تعٓٓف هكظفٍٓا عمِ أساس الهىافسة   .10
**

 داؿ 000. 

11.  
تعتهد الكزارة عمْ إجراء االهتحاىات لتعٓٓف الهكظفٓف 

الهتقدهٓف لمكظائؼ لدٍٓا 
.601

**
 .000 

 داؿ

أف جهٓع فقرات هجاؿ االستقطاب كاالختٓار كالتعٓٓف هرتبطة ارتباطان  (2)ٓتضح هف الجدكؿ 
هع هتكسط الدرجة الكمٓة لالستباىة، كها اتضح  (0.05) داللة إحصائٓة عىد هستكل داللة اذ

 0.601هف الجدكؿ أف هعاهؿ االرتباط لألسئمة ذات الداللة الهعىكٓة كاف هحصكران بٓف 
هكف االعتهاد عمٍٓا فْ 0.935ك  كبذلؾ تعتبر فقرات االستباىة صادقة لها كضعت لقٓاسً ٓك

. القٓاس
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التدريب :الهجاؿ الثاني 
 هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات  هجاؿ التدريب وبيف هجاليا (3)جدوؿ 

هعاهؿ  الفقرات الرقـ
 االرتباط

Sig النتيجة 

ر فْ الكزارة بشكؿ فعاؿ   .1  داؿ 000. **861.تعهؿ دائرة التدٓرب كالتطٓك

ر هكظفٍٓا   .2  داؿ 000. **916.تبذؿ الكزارة جٍدا لتىهٓة كتطٓك

 داؿ 000. **649.تٍتـ الكزارة بتحدٓد االحتٓاجات التدٓربٓة فْ جهٓع الهجاالت   .3

 داؿ 000. **800.ٓتـ تكفٓر براهج تدٓربٓة بىاء عمْ طمب كتصكر احتٓاجات التدٓرب   .4

5.  
ٓتـ الربط بٓف طبٓعة عهؿ األفراد كبٓف تحدٓد االحتٓاجات التدٓربٓة 

لٍـ 
.873** .000 

 داؿ

6.  
د األفراد بالهٍارات كالهعارؼ الخاصة لتحسٓف  التدٓرب ٍٓتـ بتزٓك

أداءٌـ 
.747** .000 

 داؿ

7.  
ر الكظٓفْ بعد تحدٓد االحتٓاجات التدٓربٓة الكتساب  ٓستخدـ التدٓك

هٍارات جدٓدة 
.822** .000 

 داؿ

8.  
ٓهكف االستفادة هف قدرات الهتدربٓف الذٓف اجتازكا براهج تدٓربٓة 

ـ هف الهكظفٓف فْ الكزارة  هعٓىة لتدٓرب غٌٓر
.840** .000 

 داؿ

 داؿ 000. **863.ٓكجد تدٓرب هستهر لمككادر العاهمة فْ الكزارة حسب االحتٓاجات   .9

10.  
تؤهف الكزارة بأف التدٓرب ٌك أفضؿ كسٓمة الكتساب الهٍارات 

العهمٓة 
.797** .000 

 داؿ

 داؿ 000. **883.تتابع الكزارة التقدـ الحاصؿ فْ أداء هكظفٍٓا بعد عهمٓة التدٓرب   .11

 داللة إحصائٓة اأف جهٓع فقرات هجاؿ التدٓرب هرتبطة ارتباطان ذ (3)ٓتضح هف الجدكؿ 
هع هتكسط الدرجة الكمٓة لالستباىة، كها اتضح هف الجدكؿ أف  (0.05)عىد هستكل داللة 

 كبذلؾ 0.916 ك0.649هعاهؿ االرتباط لألسئمة ذات الداللة الهعىكٓة كاف هحصكران بٓف 
. تعتبر فقرات االستباىة صادقة لها كضعت لقٓاسً
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التقييـ :الهجاؿ الثالث 

 هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات  هجاؿ التقييـ وبيف هجاليا (4)جدوؿ 

هعاهؿ  الفقرات الرقـ
 االرتباط

Sig النتيجة 

 داؿ 000. **874.ٓتهٓز ىظاـ تقٓٓـ األداء الحالْ بالشفافٓة كالهكضكعٓة كالعدالة   .1

2.  
ٓستخدـ ىظاـ تقٓٓـ األداء فْ تعٓزز الجكاىب االٓجابٓة فْ هجاالت 

الخدهات التْ تقدهٍا الكزارة 
.897** .000 

 داؿ

 داؿ 000. **880.ٓستخدـ ىظاـ تقٓٓـ األداء فْ عالج القصكر فْ أداء الهكظفٓف   .3

 داؿ 000. **773.ىهكذج تقٓٓـ األداء الحالْ ٓقٓس قدرات الهكظؼ الفعمٓة   .4

 داؿ 000. **880.ٓحقؽ ىظاـ تقٓٓـ األداء الغرض الذم كضع هف أجمً   .5

ر أداء الهكظؼ    .6  داؿ 000. **903.ٓعهؿ ىظاـ تقٓٓـ األداء عمْ تحسٓف كتطٓك

7.  
ٓساعد ىظاـ تقٓٓـ األداء عمْ رفع هستكم أداء العاهمٓف كاستثهار 

قدراتٍـ بها ٓساعدٌـ عمِ التقدـ كالتطكر  
.866** .000 

 داؿ

8.  
ٓقدـ ىظاـ التقٓٓـ الهتبع هعمكهات لمعاهمٓف أىفسٍـ عمْ جكدة 

ككفاءة أداءٌـ كأعهالٍـ لتحسٓف األداء ىحك األفضؿ 
.832** .000 

 داؿ

9.  
عهمٓة تقٓٓـ األداء تىهْ قدرات الهدراء فْ هجاؿ اإلشراؼ كالتكجًٓ 

كاتخاذ القرارات 
.881** .000 

 داؿ

10.  
 فْ تطبٓؽ الخدهػػات ان  همػػػػػهكسان ٓحقؽ ىظاـ تقػػػػٓٓـ األداء تقدـ

الصػػػػحٓة 
.922** .000 

 داؿ

11.  
 الهكظفٓف الذٓف ٓستحقكف التقدٓر كالهكافآت األداءٓحدد ىظاـ تقٓٓـ 

التشجٓعٓة 
.810** .000 

 داؿ

 
 داللة إحصائٓة عىد اأف جهٓع فقرات هجاؿ التقٓٓـ هرتبطة ارتباطان ذ (4)ٓتضح هف الجدكؿ 

هع هتكسط الدرجة الكمٓة لالستباىة، كها اتضح هف الجدكؿ أف هعاهؿ  (0.05)هستكل داللة 
 كبذلؾ تعتبر 0.903 ك0.773االرتباط لألسئمة ذات الداللة الهعىكٓة كاف هحصكران بٓف 
هكف االعتهاد عمٍٓا فْ القٓاس . فقرات االستباىة صادقة ٓك
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 والتعويضات الحوافز: الرابعالهجاؿ 
 الحوافز والتعويضات وبيف هجاليا فقرات هجاؿ هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف (5)جدوؿ 

هعاهؿ  الفقرات الرقـ
 االرتباط

Sig النتيجة 

 داؿ 000. **780.ٌىاؾ تىاسب بٓف الراتب كالدرجة الكظٓفٓة التْ ٓحهمٍا الهكظؼ   .1

 داؿ 000. **755.الحكافز التْ تقدـ هف الكزارة تساعد عمِ االرتقاء بأداء الهكظفٓف   .2

3.  
 بالرضا الكظٓفْ هف خالؿ ها ٓتقاضكي هف ركاتب كفٓشعر الهكظؼ

كترقٓات كعالكات 
.748** .000 

 داؿ

 داؿ 001. **594. بأٌهٓة الحكافز كالهكافآت الهتاحة بالكزارة كفٓشعر الهكظؼ  .4

 داؿ 000. **745.ٌىاؾ عدالة كهكضكعٓة فْ ىظاـ الترقٓات   .5

 داؿ 000. **946.تقـك الكزارة بهىح الهكظفٓف الهتهٓٓزف درجات كترقٓات   .6

7.  
ٓسكد فْ الكزارة ىكع هف العدالة فْ ىظاـ الحكافز كالهكافآت 

 اإلضافٓة
.852** .000 

 داؿ

 داؿ 000. **773. الهادٓة لتحسٓف أداء العاهمٓف الهكافآت ٓزادة إلْتسعْ الكزارة   .8

 داؿ 029. *400. بالكزارة باألهف الكظٓفْ كاالستقرار كفٓشعر الهكظؼ  .9

 داؿ 000. **877.الحكافز تعطْ كفؽ أسس كهعآٓر كضكابط الكزارة   .10

 داؿ 000. **866.الحكافز الهقدهة لمهكظفٓف تتىاسب هع الجٍد الهبذكؿ   .11

 داللة ا ارتباطان ذكالتعكٓضات هرتبطةأف جهٓع فقرات هجاؿ الحكافز  (5)ٓتضح هف الجدكؿ 
هع هتكسط الدرجة الكمٓة لالستباىة، كها اتضح هف  (0.05)إحصائٓة عىد هستكل داللة 

 0.964 ك0.400الجدكؿ أف هعاهؿ االرتباط لألسئمة ذات الداللة الهعىكٓة كاف هحصكران بٓف
 . صادقة لها كضعت لقٓاسًاالستباىةكبذلؾ تعتبر فقرات 
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 االستداهة: الخاهسالهجاؿ 
 االستداهة وبيف هجاليا فقرات هجاؿهعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف  (6)جدوؿ 

هعاهؿ  الفقرات الرقـ
 االرتباط

Sig النتيجة 

1.  
ة كاضحة إلدارة الهكارد البشٓرة فْ الكزارة كفقا  ٌىاؾ رٓؤ

لإلهكاىٓات الهتكفرة 
.721** .000 

 داؿ

 داؿ 001. 524.تكجد عالقة شراكة هع الكزارات األخرل   .2

 داؿ 000. **700.تتـ صٓاغة رسالة الكزارة بشكؿ ٓعكس أٌدافٍا   .3

 داؿ 000. **755.ٓتـ تحقٓؽ رضا الفئات الهستٍدفة هف عهؿ الكزارة   .4

 داؿ 000. **860.ٌىاؾ قٓادة حكٓهة لمكزارة تهكىٍا هف إدارة شئكىٍا   .5

6.  
لمكزارة قػػػػػػػدرة عمِ التػػػػػأقمـ هع الػػػػػػػػظركؼ الهتغٓرة فْ البٓئػػػػػػػػػة 

الداخمٓة 
.727** .000 

 داؿ

7.  
لمكزارة قدرة عمِ التأقمـ هع الظركؼ الهتغٓرة فْ البٓئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

الخارجٓة 
.740** .000 

 داؿ

 داؿ 000. **811. ىتفعٓفٓجرم تحقٓؽ الجكدة فْ عالقات الكزارة هع الـ  .8

 داؿ 000. **831.تعتهد الكزارة ىظاـ هساءلة ٓحدد هسئكلٓات الهكظفٓف   .9

 داؿ 000. **823.تقـك الكزارة بتقٓٓـ دكرم لهعرفة ىقاط قكتٍا   .10

 داؿ 000. **814.تقـك الكزارة بتقٓٓـ دكرم لهعرفة ىقاط ضعفٍا   .11

 داؿ 000. **833.تقـك الكزارة بتقٓٓـ دكرم لمتعرؼ عمِ الفرص الهتاحة لٍا   .12

 داؿ 000. **789.ٓكجد لدم الكزارة ىظاـ إدارم داخمْ سمٓـ   .13

14.  
اتتجٓد الكزارة تحدٓد   هف خالؿ الخبرات الهتكفرة لدم األكلٓك

الهكظفٓف 
.816** .000 

 داؿ

 داللة إحصائٓة اأف جهٓع فقرات هجاؿ االستداهة هرتبطة ارتباطان ذ (6)ٓتضح هف الجدكؿ 
، كها اتضح هف الجدكؿ أف لالستباىةهع هتكسط الدرجة الكمٓة  (0.05)عىد هستكل داللة 

 كبذلؾ 0.860 ك0.524هعاهؿ االرتباط لألسئمة ذات الداللة الهعىكٓة كاف هحصكران بٓف 
 صادقة لها كضعت لقٓاسً االستباىةتعتبر فقرات 

: ثبات بنود االستبانة
قػة التجزئػة  قتٓف ٌها طٓر أجٓرت خطكات الثبات عمِ العٓىة االستطالعٓة ىفسٍا بطٓر

 :الىصفٓة كهعاهؿ ألفا كركىباخ كذلؾ لمتحقؽ هف ثبات االستباىة
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  – Split-Half Coefficient:طريقة التجزئة النصفية 

كتعتهد طٓرقة التجزئة الىصفٓة عمِ إٓجاد هعاهؿ ارتباط بٓرسكف بٓف هعدؿ األسئمة الفردٓة 
.  لكؿ هحكر هف هحاكر االستباىة(الرتبة) كهعدؿ األسئمة الزكجٓة (الرتبة)

:  هعاهؿ الثبات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية) 7 )جدوؿ رقـ
 (الثبات)هعاهؿ االرتباط الهعدؿ هعاهؿ االرتباط البياف الهجاؿ

 0.891 0.802  االستقطاب ك االختبار كالتعٓٓف األوؿ

 0.961  0.925  التدٓرب الثاني

 0.974  0.949  التقٓٓـ الثالث

ضات الرابع  0.903  0.822  الحكافز كالتعٓك

 0.963  0.929  االستداهة الخاهس

 0.986 0.972 الهجاؿ الكمي

 كهعدؿ (الرتبة)ٓكضح الجدكؿ السابؽ هعاهؿ ارتباط بٓرسكف بٓف هعدؿ األسئمة الفردٓة 
 لكؿ هحكر هف هحاكر االستباىة، كقد تـ تصحٓح هعاهالت االرتباط (الرتبة)األسئمة الزكجٓة 

 (Spearman-Brown Coefficient) لمتصحٓحباستخداـ هعاهؿ ارتباط سبٓرهاف براكف 
 هعاهؿ االرتباط كقد بٓف جدكؿ r حٓث r =   الثبات هعاهؿ :التالٓة الهعادلة بحس
تباط الكمْ رأف ٌىاؾ هعاهؿ ثبات كبٓر ىسبٓا لفقرات االستبٓاف حٓث بمغ هعاهؿ اال 5))رقـ

ك هعاهؿ قكم جدا 0.986 أصبح كبعد التعدٓؿ 0.972  . ٌك
: طريقة الفاكرنباخ .1

 باستخداـ قٓهة هعاهؿ ألفا كركىباخ لمفقرات هع االستباىةتـ التحقؽ هف هستكل ثبات 
هجاالتٍا، أم تـ إٓجاد هعاهؿ ألفا بٓف كؿ هجاؿ هف هجاالت االستباىة كالفقرات التْ تىتهْ 

(: 8)لكؿ هجاؿ عمِ حدي كها ٓتضح هف الجدكؿ رقـ 
يوضح هعاهؿ ألفا كرونباخ بيف فقرات كؿ هجاؿ عمى حده  - (8)جدوؿ 

 هعاهؿ ألفا كرونباخعدد الفقرات  البياف الهجاؿ

 0.899 11 كاالختبار كالتعٓٓفاالستقطاب  األوؿ

 0.953 11 التدٓرب الثاني

 0.965 11 التقٓٓـ الثالث

ضات الرابع  0.919 11 الحكافز كالتعٓك

 0.943 14 االستداهة الخاهس

 0.981 58 الهجهوع
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ٓتضح هف الجدكؿ السابؽ أف جهٓع قٓـ هعاهؿ ألفا كركىباخ بٓف كؿ هجاؿ هف هجاالت 
ذا ٓدلؿ عمِ أف فقرات الهجاؿ  االستباىة كالفقرات التْ تىتهْ لكؿ هجاؿ كاىت قكٓة جدان، ٌك
ذا ها ٓطهئف الباحث هف تطبٓقٍا عمِ عٓىة الدراسة، حٓث  تتهتع بدرجة عالٓة هف الثبات، ٌك

ذا هؤشر قكم عمِ هستكل ثبات % 89.9كاىت جهٓع هعاهالت االرتباط اكبر هف  ٌك
ذا هؤشر االستباىة ذا ٓدؿ عمِ اف جهٓع فقرات االستباىة هترابطة هع هجاالتٍا الكمٓة ٌك  ٌك

. جٓد لقٓاس الغرض الذم كضعت هف اجمً االستباىة
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الفصؿ الخاهس 
 تحميؿ البيانات واختبار الفرضيات

 :الهقدهػػة

 الباحث بعرض ىتائج الدراسة، كذلؾ هف خالؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة كاستعراض قاـ
 دكرأبرز ىتائج االستباىة التْ تـ التكصؿ إلٍٓا هف خالؿ تحمٓؿ فقراتٍا، بٍدؼ التعرؼ عمِ 

 ، كقد تـ إدارة الهوارد البشرية في استداهة الخدهات الصحية الحكوهية في قطاع غزة
 الدراسة باستخداـ برىاهج الرـز استباىةإجراء الهعالجات اإلحصائٓة لمبٓاىات الهتجهعة هف 

، لمحصكؿ عمِ ىتائج الدراسة التْ سٓتـ عرضٍا (SPSS)اإلحصائٓة لمدراسات االجتهاعٓة 
 .كتحمٓمٍا فْ ٌذا الفصؿ

: الهحؾ الهعتهد في الدراسة
لقد تـ تحدٓد الهحؾ الهعتهد فْ الدراسة هف خالؿ تحدٓد طكؿ الخالٓا فْ هقٓاس لٓكرت 

 .الخهاسْ
كلتفسٓر ىتائج الدراسة كالحكـ عمِ هستكل االستجابة، اعتهد الباحث عمِ ترتٓب 

الهتكسطات الحسابٓة عمِ هستكل الهحاكر لألداة كهستكل الفقرات فْ كؿ هجاؿ، كقد حدد 
ك رقـ الباحث درجة الهكافقة حسب الهحؾ الهعتهد لمدراسة هثؿ الرأم الهحآد (3) ٌك  .ٓك
 .هجالٍاكالجداكؿ التالٓة تكضح هدل ارتباط كؿ فقرة هع 

تحميؿ البيانات الخاصة بالسهات الشخصية لعينة الدراسة 
: هفردة (120) فٓها ٓمْ عرض لخصائص هفردات عٓىة البحث كالبالغ عددٌا 

 :الوظيفة- 1
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة  - (9)جدوؿ 

 النسبة الهئوية العدد الوظيفة

 77.5 93 هدٓر دائرة

 13.3 16 هدٓر كحدة

 7.5 9 هدٓر عاـ

 1.7 2 ككٓؿ كزارة هساعد

  %100 120 الهجهوع
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ٌـ هف % 13.3هف العٓىة ٌـ هف هدٓرم الدائرة ك % 77.5ٓتضح هف الجدكؿ السابؽ أف 
ٌـ هف ككٓمْ  % 1.7 ، باإلضافة إلِ كف عاـكفٌـ هدٓر % 7.5هدٓر كحدة ، ككذلؾ 

ْ هف الهدراء كالهشرفٓف  ا ٌك ذا ٓتىاسب هع طبٓعة العٓىة التْ تـ اختٓاٌر الكزارة الهساعد ٌك
رل الباحث ارتفاع ىسبة  الذٓف ٓقكهكف باتخاذ القرارات خالؿ تأدٓتٍـ لهٍاـ عهمٍـ ٓك

كزارة إلِ طبٓعة بىاء الٍٓكؿ التىظٓهْ الهتبع فْ دائرة الهبحكثٓف الذٓف ٓحهمكف هسهْ هدٓر 
. الصحة

 :الجنس- 2
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس  - (10)جدوؿ 

 النسبة الهئوية العدد الجنس

 93.3 112 ذكر

 6.7 8 أىثِ

  %100 120 الهجهوع

ٌـ هف اإلىاث  % 6.7هف العٓىة ٌـ هف الذككر ك% 93.3ٓتبٓف هف الجدكؿ السابؽ أف 
عكد السبب فْ ارتفاع عدد الذككر  ك ٓعزك   شغؿ ٌذي الهىاصب ٌـ هف الذككر أكثرأفٓك

العهؿ الخاصة بالكزارة ك خاصة  طبٓعة إلِ عف اإلىاثالباحث ىسبة ارتفاع عدد الذككر 
ك ها ٓهىح أٌهٓة لعىصر هىتشرة فْ جهٓع صحٓة هراكز كجكد  هحافظات قطاع غزة ٌك

 الهجتهعالذككر فْ ٌذا الهجاؿ ألىً ٓحتاج إلِ العهؿ لٓال أم عمِ هدار الساعة كاف  
 .تقمٓدم هجتهع الفمسطٓىْ

 :العهر- 3
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العهر  - (11)جدوؿ 

 النسبة الهئوية العدد العهر

 5.8 7 35 إلِ 30هف 

 29.2 35 40 إلِ 35هف 

 65 78 40أكثر هف 

  %100 120 الهجهوع

ـ بٓف الػ  % 5.8ٓكضح الجدكؿ السابؽ أف  تتراكح % 29.2ك،  عاهان 35ك 30تتراكح أعهاٌر
ـ بٓف الػ  ـ الػ  % 65، كذلؾ  عاهان 40ك 35أعهاٌر  عاهان، كٓعكد 40هف العٓىة تفكؽ أعهاٌر
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ـ عف   سىة إلِ طبٓعة العٓىة ىفسٍا 40السبب فْ ككف جزء كبٓر هف العٓىة تٓزد أعهاٌر
 ٓحتاج الهكظؼ إلِ كقت لٓبمغ هثؿ الككٓؿ كالككٓؿ الهساعد كالهدراء حٓثحٓث تـ اختٓار 

رل الباحث اف ٌذي االعهار طهكحة هىفتحة كال تهؿ هف العهؿ ٌذي الهكاقع فْ الهؤسسة  ٓك
ر الهستهر فْ الكظٓفة . الكظٓفْ كالتْ لدٍٓا رغبة كاقباؿ فْ التطٓك

 :الهؤىؿ العمهي- 4
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الهؤىؿ العمهي  - (12)جدوؿ 

 النسبة الهئوية العدد الهؤىؿ العمهي

 4.2 5 دبمـك فها دكف 

 43.3 52 بكالكٓركس

 40 48 هاجستٓر

 12.5 15 دكتكراي

  %100 120 الهجهوع

هف  % 43.3 كدكف،هف العٓىة ٌـ هف حهمة الدبمكـ فها  % 4.2ٓظٍر الجدكؿ السابؽ أف 
ٌـ % 12.5الهاجستٓر، كٌـ هف حهمة  % 40 بٓىها تخصصاتٍـ،حهمة البكالكٓركس فْ 

الت الدكتكراي،هف حهمة  ذا طبٓعْ حٓث طبٓعة الهراكز التْ تشغمٍا العٓىة تتطمب هٌؤ  ٌك
 كالهاجستٓر حٓث ىالحظ أف ٌىاؾ ىسبة عالٓة هف حهمة الدراسات عمهٓة هثؿ البكالكٓركس

. العمٓا فْ الكادر البشرم فْ كزارة الصحة

: التخصص- 5
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب هجاؿ التخصص  - (13)جدوؿ 

 النسبة الهئوية العدد هجاؿ التخصص

 15 18 طبٓب

 15.8 19 هٍىدس

 25 30 هٍف طبٓة

 21.7 26 إدآرةأعهاؿ 

 5.8 7 هحاسبة

 16.7 20أخرل 
  %100 120 الهجهوع
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ٌـ فْ % 15.8هف العٓىة هجاؿ تخصصٍـ ٌك الطب ، ك% 15ٓظٍر الجدكؿ السابؽ أف 
ٌـ فْ هجاؿ % 21.7ٌـ فْ هجاؿ الهٍف الطبٓة ، ك % 25هجاؿ الٍىدسة ، بٓىها 

ٌـ فْ هجاالت أخرل % 16.7ٌـ فْ هجاؿ الهحاسبة ،ك  % 5.8 ، كذلؾ اإلدآرةاألعهاؿ 
ظٍر أف ٌىاؾ تىكع عكد ذلؾ إلِ ككىٍـ ٓعهمكف فْ ان ٓك  فْ تخصصات أفراد العٓىة ٓك

. هؤسسات تتعاهؿ هع هجاالت هختمفة كهتىكعة

: سنوات الخبرة في الهسهى الوظيفي - 6

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة في الهسهى الوظيفي   - (14)جدوؿ 

 النسبة الهئوية العدد الخبرة في الهؤسسة الحالية

 9.2 11 5أقؿ هف 

 39.2 47 10 إلِ 5هف 

 18.3 22 15 إلِ 10هف 

 33.3 40 15أكثر هف 

  %100 120 الهجهوع

 أعكاـ، 5هف العٓىة خبرتٍـ فْ الهؤسسة الحالٓة تقؿ عف  % 9.2ٓتبٓف هف الجدكؿ السابؽ أف 
 10تتراكح خبرتٍـ هف  % 18.3 سىكات، كذلؾ 10 إلِ 5تتراكح خبرتٍـ هف  % 39.2بٓىها 
ذا ٓعكد هرة ة سىة خبرة فْ الهؤسسة الحال15ْلدٍٓـ أكثر هف  % 33.3 سىة، ك15إلِ  ، ٌك

أخرل إلِ طبٓعة هفردات العٓىة حٓث األغمب هىٍـ قضِ فترة لٓست بالقصٓرة ىسبٓان فْ 
 . الهراكز التْ ٓشغمكىٍاإلِالهؤسسة لمكصكؿ 

رل الباحث أف التبآف لصالح الفئة الكظٓفٓة هف   ذلؾ الهتالؾ ٌذي الفئة الحهاسة 10-5ٓك
ر الهكارد البشٓرة فْ استداهة  كالدافعٓة كهكاكبتٍا تكىكلكجٓا الهعمكهات كقىاعتٍـ بضركرة تطٓك

 . الخدهات الصحٓة الحككهٓة
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 عرض لتحميؿ فقرات االستبانة حسب كؿ هجاؿ
 االستقطاب واالختيار والتعييف :األوؿالهجاؿ  .1

الهتوسطات واالنحرافات الهعيارية والوزف النسبي الستجابات العينة الدراسية لكؿ فقرة هف  (15)الجدوؿ 
فقرات هجاؿ االستقطاب والتعييف واالختبار 

االنحراؼ  الهتوسط األوؿفقرات الهحور  الرقـ
 الهعياري

الوزف 
 النسبي

هستوى  tقيهة 
 الداللة

1 
ٓتـ التأكد هف كفاءة اإلجراءات اإلدآرة 

 لعهمٓة االستقطاب
3.7000 .74020 74.0 10.359 .000 

 000. 8.883 74.2 87347. 3.7083 تتـ عهمٓة اختٓار الهرشحٓف بىزاٌة كشفافٓة 2

 000. 8.219 73.5 89970. 3.6750 ٓتـ اختٓار الهرشحٓف كفقا لهبدأ الجدارة 3

4 

 ٓحتفظ بطمبات ان تهتمؾ الكزارة ىظاـ
الهتقدهٓف إلِ الكظائؼ خاصة الهتهٓٓزف 

 لمعكدة إلٍٓا عىد الحاجة

3.3083 .92397 66.2 3.656 .002 

5 

ٓتـ هتابعة الخٓرجٓف الهتفكقٓف هف 
تـ االتصاؿ هعٍـ الستقطابٍـ  الجاهعات ٓك

 إلِ الكزارة

2.7083 .99912 54.2 -3.198- .000 

6 

تقـك الكزارة بالتخطٓط لألعداد الهراد 
ان تهاشٓا هع االحتٓاجات  تعٓٓىٍـ سىٓك

 الهتكقعة

3.5167 .96130 70.3 5.888 .000 

تقٓس االختبارات كالهٍارات الهٍىٓة الكاجب  7
ا فْ الهرشحٓف  تكفٌر

3.5500 .73164 71.0 8.235 .005 

8 
ب البٓاىات  تٍتـ الكزارة بجهع كتبٓك

كالهعمكهات عف الهتقدهٓف لمتعٓٓف هف 
  الهصادر الهختمفة

3.2250 .86445 64.5 2.851 .000 

تستىد عهمٓة التعٓٓف عمِ قكاعد كهعآٓر  9
 ثابتة ككاضحة تعتهد عمِ الخبرة كالكفاءة

3.5667 .93245 71.3 6.657 .000 

تعتهد الكزارة فْ تعٓٓف هكظفٍٓا عمِ  10
 أساس الهىافسة

3.7417 .93930 74.8 8.650 .000 

تعتهد الكزارة عمْ إجراء االهتحاىات لتعٓٓف  11
الهكظفٓف الهتقدهٓف لمكظائؼ لدٍٓا 

4.2000 .71714 84.0 18.330 .000 

 000. 10.638 70.7 55234. 3.5364 جهيع الفقرات  
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  الدراسة فْ جهٓع الفقرات كاىت آجابٓة هاأفرادأف أراء  ( 15)ٓكضح الجدكؿ السابؽ رقـ 
، فْ حٓف % 60حٓث كاىت سمبٓة ك حصمت عمِ كزف ىسبْ أقؿ هف  (5)عدا الفقرة رقـ 

ك % 64.5حٓث ها بٓف % 60أف الفقرات االٓجابٓة حصمت عمِ كزف ىسبْ أعمِ هف 
 حكؿ االستقطاب ك االختٓار ان  آجابْان ، ك بالتالْ ٓهكف أف ىستىتج أف ٌىاؾ اتجاي% 84

 ك إحصائٓاكالتعٓٓف كدكر إدارة الهكارد البشٓرة حٓث كاىت هستكل الهعىكٓة لٍذي الفقرة داؿ 
حٓث ٓعتبر الجدكؿ السابؽ فْ الفقرة األكلِ أف أفراد الدراسة % 5 أقؿ هف sigكاىت قٓهة 

، فْ % 74 لعهمٓة االستقطاب بكزف ىسبْ اإلدآرة اإلجراءاتٓركف أىً تـ التأكد هف كفاءة 
ك أف % 74.2حٓف أف عهمٓة اختٓار الهرشحٓف بىزاٌة كشفافٓة حصمت عمِ كزف ىسبْ 

% .  73.5اختٓار الهرشحٓف كفقا لهبدأ الجدارة حصمت عمِ كزف ىسبْ 
 ٓحتفظ بطمبات الهتقدهٓف إلِ الكظائؼ خاصة ان بٓىها ٓرل أفراد الدراسة أف الكزارة تهتمؾ ىظاـ
، فْ حٓف أف ٌىاؾ عدـ هكافقة  % 66.2الهتهٓٓزف لمعكدة لٍـ عىد الحاجة بكزف ىسبْ 

 الكزارة حٓث إلِهتابعة الخٓرجٓف الهتفكقٓف هف الجاهعات ك االتصاؿ هعٍـ الستقطابٍـ 
ْ العبارة السمبٓة الكحٓدة ؼ% 54.2حصمت عمِ كزف ىسبْ   ٌذا الهجاؿ ، كها أف مٌك

 لألعداد الهراد تعٓٓىٍـ سىكٓا تهاشٓا هع االحتٓاجات الهتكقعة حٓث حصمت ان ٌىاؾ تخطٓط
، كها أف أفراد الدراسة ٓركف أف االختبارات تقٓس الهٍارات فْ % 70.3ٌذي الفقرة عمِ 

كذلؾ الهكافقة عمِ اٌتهاـ الكزارة بجهع البٓاىات ك الهعمكهات % 71الهرشحٓف بكزف ىسبْ 
، ك أف % 64.5عف الهتقدهٓف لمتعٓٓف هف الهصادر الهختمفة حصمت عمِ كزف ىسبْ 

% 71.3عهمٓة التعٓٓف تستىد عمِ قكاعد ك هعآٓر ثابتة ككاضحة حصمت عمِ كزف ىسبْ 
، فْ حٓف تعتهد الكزارة فْ تعٓٓف هكظفٍٓا عمِ أساس الهىافسة حصمت عمِ كزف ىسبْ 

 االهتحاىات لتعٓٓف الهكظفٓف حصمت إجراء الكزارة عمِ اعتهاد، كذلؾ ىالحظ أف % 74.8
، % 70.2، فْ حٓف كاف الكزف  الىسبْ الكمْ لٍذا الهجاؿ ٓساكم % 84عمِ كزف ىسبْ 

 آجابْ بٓف أفراد الدراسة حكؿ هكضكع االستقطاب ك ان بالتالْ ىالحظ أف ٌىاؾ اتجاي
 . االختٓار كالتعٓٓف 

 

رم الباحث أف دكر الكزارة فْ هتابعة الخٓرجٓف الجاهعٓف الهتفكقٓف ٓكاد ٓككف هعدكها  ٓك
ذا ال ٓسٍؿ عمٍٓا الحصكؿ عمْ الكفاءات الهطمكبة . ٌك

رم الباحث أف فقرات الجدكؿ السابؽ كاىت آجابٓة هها ٓعزز دكر إدارة الهكارد البشٓرة فْ  ٓك
استداهة الخدهات الصحٓة الحككهٓة حٓث أف ٌذي الكظائؼ تثرم الكزارة فْ إرفادٌا بالككادر 

 .البشٓرة الالزهة لعهمٓة االستداهة
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 بعىكاف هساٌهة كظائؼ إدارة الهكارد البشٓرة فْ 2010، كتتفؽ ٌذي الدراسة هع دراسة ٓزد
استداهة هىظهات الهجتهع الهدىْ فْ الضفة الغربٓة كالتْ أظٍرت ىتائجٍا باف كظائؼ إدارة 

الهكارد البشٓرة ساٌهت بدرجة كبٓرة فْ استداهة هىظهات الهجتهع الهدىْ فْ الضفة 
.  الغربٓة

التدريب : الهجاؿ الثاني .2

الهتوسطات واالنحرافات الهعيارية والوزف النسبي الستجابات العينة الدراسية لكؿ فقرة هف  (16)الجدوؿ 
. فقرات هجاؿ التدريب 

االنحراؼ  الهتوسط فقرات الهحور الثاني #
 الهعياري

الوزف 
 النسبي

هستوى  tقيهة 
 الداللة

ر فْ الكزارة بشكؿ فعاؿ 1  000. 4.075 67.7 1.03049 3.3833 تعهؿ دائرة التدٓرب كالتطٓك

ر هكظفٍٓا 2  000. 5.052 69.3 1.01197 3.4667 تبذؿ الكزارة جٍدا لتىهٓة كتطٓك

3 
تٍتـ الكزارة بتحدٓد االحتٓاجات التدٓربٓة فْ جهٓع 

 الهجاالت
3.4833 .91655 69.7 5.777 .000 

4 
ٓتـ تكفٓر براهج تدٓربٓة بىاء عمْ طمب كتصكر 

 احتٓاجات التدٓرب
3.4583 .98643 69.2 5.090 .000 

5 
ٓتـ الربط بٓف طبٓعة عهؿ األفراد كبٓف تحدٓد 

 االحتٓاجات التدٓربٓة لٍـ
3.5250 .89783 70.5 6.406 .000 

6 
د األفراد بالهٍارات كالهعارؼ الخاصة  التدٓرب ٍٓتـ بتزٓك

 لتحسٓف أداءٌـ

3.7417 .89345 74.8 9.093 .000 

ر الكظٓفْ بعد تحدٓد االحتٓاجات التدٓربٓة  7 ٓستخدـ التدٓك
 الكتساب هٍارات جدٓدة

3.0250 .99968 60.5 .274 .785 

ٓهكف االستفادة هف قدرات الهتدربٓف الذٓف اجتازكا براهج  8
ـ هف الهكظفٓف فْ الكزارة  تدٓربٓة هعٓىة لتدٓرب غٌٓر

3.1667 1.01529 63.3 1.798 .075 

ٓكجد تدٓرب هستهر لمككادر العاهمة فْ الكزارة حسب  9
 االحتٓاجات

3.2583 1.02487 65.2 2.761 .007 

تؤهف الكزارة بأف التدٓرب ٌك أفضؿ كسٓمة الكتساب  10
 الهٍارات العهمٓة

3.5833 1.00906 71.7 6.333 .000 

تتابع الكزارة التقدـ الحاصؿ فْ أداء هكظفٍٓا بعد عهمٓة  11
 التدٓرب

2.9667 1.01197 59.3 -.361- .719 

 000. 5.634 67.4 71740. 3.3689 جهٓع الفقرات  
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حصمت عمِ اتجاي آجابْ بهعىِ  (10،9،6،5،4،3،2،1)الفقراتٓكضح الجدكؿ السابؽ أف 
هكف أف% 60حصمت عمِ كزف ىسبْ أعمِ هف    :أتْ ىفصؿ ٌذي الفقرات عمِ الىحك ٓك

ر فْ الكزارة بشكؿ فعاؿ بكزف ىسبْ  ، ك ٓرل أفراد % 67.7تعهؿ دائرة التدٓرب ك التطٓك
دٓد ح، ك أف الكزارة تٍتـ بت% 69.3الدراسة أف الكزارة تبذؿ جٍدا لتىهٓة هكظفٍٓا بكزف ىسبْ 

بٓة % 69.7احتٓاجات التدٓرب فْ جهٓع الهجاالت بكزف ىسبْ  ، كذلؾ ٓتـ تكفٓر براهج تدٓر
، كذلؾ تـ الربط بٓف % 69.2 عمِ طمب ك تصكر احتٓاجات التدٓرب بكزف ىسبْ بىاءن 

بٓة بكزف ىسبْ  ، ك أف التدٓرب ٍٓتـ % 70.5طبٓعة عهؿ األفراد ك تحدٓد االحتٓاجات التدٓر
د األفراد بالهٍارات ك الهعارؼ لتحسٓف أدائٍـ كحصمت عمِ كزف ىسبْ  ، فْ % 74.8بتزٓك

حٓف أف أفراد الدراسة ٓركف اىً ٓكجد تدٓرب هستهر لمككادر العاهمة بالكزارة حسب 
، تؤهف الكزارة بأف التدٓرب ٌك أفضؿ كسٓمة الكتساب % 65.2االحتٓاجات بكزف ىسبْ 

، فْ حٓف ىالحظ أٓضا فْ الجدكؿ السابؽ أف % 71.7الهٍارات العهمٓة بكزف ىسبْ 
حصمت عمِ الرأم الهحآد حٓث أف هستكل الهعىكٓة لٍذي الفقرات كاف  (7،8،11)الفقرات 
، بهعىِ أف أفراد ٌذي العٓىة لـ ٓكف لٍـ رأم فْ تمؾ الفقرات حٓث كاف % 5أكبر هف 

بٓة الكتساب  ر الكظٓفْ بعد تحدٓد االحتٓاجات التدٓر هستكل الهكافقة لٍـ هف ٓستخدـ التدٓك
، أها عف إهكاىٓة االستفادة هف قدرات % 60.5هٍارات جدٓدة حصمت عمِ كزف ىسبْ 

ـ هف الهكظفٓف فْ الكزارة  فكاف  بٓة هعٓىة لتدٓرب غٌٓر الهتدربٓف الذٓف اجتازكا براهج تدٓر
، فْ حٓف كاىت الفقرة تتابع الكزارة التقدـ الحاصؿ فْ أداء الهكظفٓف % 63.3الكزف الىسبْ 

ىا ال ٓكجد داللة% 59.3بعد عهمٓة التدٓرب حصمت عمِ كزف ىسبْ  . ٌك
رم الباحث هف خالؿ التحمٓؿ أف التدٓرب الككادر ٓحظْ بأٌهٓة جٓدة لدم كزارة الصحة  ٓك
ر الكادر البشرم كالذم سٓىعكس آجابٓا  حٓث تدرؾ الكزارة أف التدٓرب عاهؿ هٍـ فْ تطٓك

. عمْ استداهة الخدهات الصحٓة الحككهٓة
 البشٓرة الهكارد تأٌٓؿ فْ التدٓرب دكر بعىكاف 2001، كتتفؽ ٌذي الدراسة هع دراسة العزكىْ 

 . ظؿ العكلهة فْ
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التقييـ : الهجاؿ الثالث

الهتوسطات واالنحرافات الهعيارية والوزف النسبي الستجابات العينة الدراسية لكؿ فقرة هف  (17)الجدوؿ 
. فقرات هجاؿ التقييـ 

االنحراؼ   الهتوسط فقرات الهحور الثالث الرقـ
 الهعياري

الوزف 
 النسبي

هستوى  tقيهة 
 الداللة

1 
ٓتهٓز ىظاـ تقٓٓـ األداء الحالْ بالشفافٓة 

 كالهكضكعٓة كالعدالة

3.3500 .93170 67.0 4.115 .000 

2 

ٓستخدـ ىظاـ تقٓٓـ األداء فْ تعٓزز 
الجكاىب االٓجابٓة فْ هجاالت الخدهات 

 التْ تقدهٍا الكزارة

3.3083 .91482 66.2 3.692 .000 

3 
ٓستخدـ ىظاـ تقٓٓـ األداء فْ عالج 

 القصكر فْ أداء الهكظفٓف
3.0167 .93470 60.3 .195 .845 

4 
ىهكذج تقٓٓـ األداء الحالْ ٓقٓس قدرات 

 الهكظؼ الفعمٓة
3.2667 .95031 65.3 3.074 .003 

5 
ٓحقؽ ىظاـ تقٓٓـ األداء الغرض الذم كضع 

 هف أجمً
3.1667 .98162 63.3 1.860 .045 

6 
ٓعهؿ ىظاـ تقٓٓـ األداء عمْ تحسٓف 

ر أداء الهكظؼ   كتطٓك

3.2000 1.04198 64.0 2.103 .038 

7 
ٓساعد ىظاـ تقٓٓـ األداء عمْ رفع هستكم 

أداء العاهمٓف كاستثهار قدراتٍـ بها 
  ٓساعدٌـ عمِ التقدـ كالتطكر

3.1000 1.04841 62.0 1.045 .298 

8 
ٓقدـ ىظاـ التقٓٓـ الهتبع هعمكهات لمعاهمٓف 
أىفسٍـ عمْ جكدة ككفاءة أداءٌـ كأعهالٍـ 

 لتحسٓف األداء ىحك األفضؿ

3.4583 .96924 69.2 5.180 .000 

عهمٓة تقٓٓـ األداء تىهْ قدرات الهدراء فْ  9
 هجاؿ اإلشراؼ كالتكجًٓ كاتخاذ القرارات

3.4250 .86639 68.5 5.374 .000 

 فْ ان  همػػػػػهكسان ٓحقؽ ىظاـ تقػػػػٓٓـ األداء تقدـ 10
 تطبٓؽ الخدهػػات الصػػػػحٓة

3.1083 .88684 62.2 1.338 .183 

 الهكظفٓف الذٓف األداءٓحدد ىظاـ تقٓٓـ  11
 ٓستحقكف التقدٓر كالهكافآت التشجٓعٓة

3.1500 1.08968 63.0 1.508 .134 

 000. 3.292 64.6 77147. 3.2318 جهيع الفقرات  
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حصمت عمِ اتجاي آجابْ بهعىِ حصمت  (9،8،4،2،1)ٓكضح الجدكؿ السابؽ أف الفقرات 
:   ىفصؿ ٌذي الفقرات عمِ الىحك أتْ  أفك ٓهكف% 60عمِ كزف ىسبْ أعمِ هف 

، ك ٓرل % 67ٓتهٓز ىظاـ تقٓٓـ األداء الحالْ بالشفافٓة كالهكضكعٓة كالعدالة بكزف ىسبْ 
أفراد الدراسة أف ىظاـ تقٓٓـ األداء ٓستخدـ فْ تعٓزز الجكاىب االٓجابٓة فْ هجاالت  

، ك أف ىهكذج تقٓٓـ األداء الحالْ ٓقٓس % 66.2الخدهات التْ تقدهٍا  الكزارة بكزف ىسبْ 
، ك ٓرل أفراد الدراسة أف ىظاـ % 65.3قدرات الهكظؼ الفعمٓة حصمت عمِ كزف ىسبْ 

 ك أعهالٍـ لتحسٓف  آدائٍـالتقٓٓـ الهتبع ٓقدـ هعمكهات لمعاهمٓف أىفسٍـ عمِ جكدة ك كفاءة
، أها تقٓٓـ األداء عهمٓة تىهْ قدرات % 69.2األداء ىحك األفضؿ حصمت عمِ كزف ىسبْ 

% .  68.5الهدراء فْ هجاؿ اإلشراؼ ك التكجًٓ ك اتخاذ القرارات حصمت عمِ كزف ىسبْ 
حصمت عمِ الرأم  (3،،11،10،7،6)فْ حٓف ىالحظ أٓضا فْ الجدكؿ السابؽ أف الفقرات 

% . 5الهحآد حٓث أف هستكل الهعىكٓة لٍذي الفقرات كاف أكبر هف 
ٓرل أفراد الدراسة أف ىظاـ تقٓٓـ األداء ٓستخدـ فْ عالج القصكر فْ أداء الهكظفٓف 

، كأها ىظاـ تقٓٓـ األداء ٓحقؽ الغرض الذم كضع هف % 60.3حصمت عمِ كزف ىسبْ 
، ك أف  ىظاـ تقٓٓـ األداء ٓعهؿ عمِ تحسٓف ك % 63.3أجمً حصمت عمِ كزف ىسبْ 

ر أداء الهكظؼ بكزف ىسبْ  ، ك ٓرل أفراد الدراسة أف ىظاـ تقٓٓـ األداء ٓساعد % 64تطٓك
عمِ رفع هستكل أداء العاهمٓف ك استثهار قدراتٍـ بها ٓساعدٌـ عمِ التقدـ كالتطكر بكزف 

 فْ تطبٓؽ الخدهات الصحٓة ان  همهكسان ، ك ٓحقؽ ىظاـ تقٓٓـ األداء تقدـ% 62ىسبْ 
دد الهكظفٓف الذٓف ٓستحقكف التقدٓر ح، ك ٓرل أفراد الدراسة أف ىظاـ تقٓٓـ األداء م% 62.2

. %63ك الهكافآت التشجٓعٓة بكزف ىسبْ 
رم الباحث أف استخداـ الكزارة لمتقٓٓـ كحصكؿ فقرات االستباىة عمْ اتجاي آجابْ ٓعزز  ٓك

هف إجراءات الهبحكثٓف عمْ أٌهٓة التقٓٓـ كأثري االٓجابْ عمْ األداء كالذم ٓسٍـ فْ تعٓزز 
. استداهة الخدهات الصحٓة الحككهٓة
ائف إدارة ػتطبٓق َظهتطمبات  فاعمٓة بعىكاف 2007، كتتفؽ ٌذي الدراسة هع دراسة صٓاـ

.  زةهحافظات غ الفمسطٓىٓة فْ َارد البشرٓة فْ جٍاز الشرطةػة الهػَتىهٓ
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الحوافز والتعويضات : الهجاؿ الرابع .3

الهتوسطات واالنحرافات الهعيارية والوزف النسبي الستجابات العينة الدراسية لكؿ فقرة هف  (18)الجدوؿ 
. فقرات هجاؿ الحوافز والتعويضات 

االنحراؼ  الهتوسط فقرات الهحور  الرابع الرقـ
 الهعياري

الوزف 
 النسبي

هستوى  tقيهة 
 الداللة

1 
ٌىاؾ تىاسب بٓف الراتب كالدرجة 
 الكظٓفٓة التْ ٓحهمٍا الهكظؼ

2.7250 1.01222 54.5 -2.976- .004 

2 
الحكافز التْ تقدـ هف الكزارة تساعد عمِ 

 االرتقاء بأداء الهكظفٓف
2.2750 1.05291 45.5 -7.543- .000 

3 

 بالرضا الكظٓفْ هف كفٓشعر الهكظؼ
خالؿ ها ٓتقاضكي هف ركاتب كترقٓات 

 كعالكات

2.0500 .85847 41.0 -12.122- .000 

4 
 بأٌهٓة الحكافز كفٓشعر الهكظؼ

 كالهكافآت الهتاحة بالكزارة

2.6833 1.33463 53.7 -2.599- .011 

5 
ٌىاؾ عدالة كهكضكعٓة فْ ىظاـ 

 الترقٓات
2.5583 .96837 51.2 -4.996- .000 

6 
تقـك الكزارة بهىح الهكظفٓف الهتهٓٓزف 

 درجات كترقٓات
2.2583 1.03303 45.2 -7.865- .000 

ٓسكد فْ الكزارة ىكع هف العدالة فْ ىظاـ  7
اإلضافٓةالحكافز كالهكافآت   

2.2750 .89783 45.5 -8.846- .000 

 الهادٓة الهكافآت ٓزادة إلْتسعْ الكزارة  8
 لتحسٓف أداء العاهمٓف

2.1167 .99734 42.3 -9.702- .000 

 بالكزارة باألهف الكظٓفْ كفٓشعر الهكظؼ 9
 كاالستقرار

2.3333 1.07947 46.7 -6.765- .000 

الحكافز تعطْ كفؽ أسس كهعآٓر  10
 كضكابط الكزارة

2.3917 1.07137 47.8 -6.220- .000 

الحكافز الهقدهة لمهكظفٓف تتىاسب هع  11
 الجٍد الهبذكؿ

2.1250 .98358 42.5 -9.745- .000 

 000. 9.565 46.9 75048. 2.3447 جهيع الفقرات  

 
ٓكضح الجدكؿ السابؽ أف جهٓع الفقرات حصمت عمِ اتجاي سمبْ بهعىِ حصمت عمِ كزف 

هكف أف % 60ىسبْ أقؿ هف    :أتْىفصؿ ٌذي الفقرات عمِ الىحك ٓك
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ٌىاؾ تىاسب بٓف الراتب ك الدرجة الكظٓفٓة التْ ٓحهمٍا الهكظؼ حصمت عمِ كزف ىسبْ 
رل أفراد الدراسة أف الحكافز التْ تقدـ هف الكزارة تساعد عمِ االرتقاء بأداء % 54.5 ، ٓك

، ك أف الهكظفٓف ٓشعركف بالرضا الكظٓفْ هف خالؿ ها % 45.5الهكظفٓف بكزف ىسبْ 
شعكر ، أها % 41ٓتقاضكي هف ركاتب ك ترقٓات ك عالكات حصمت عمِ كزف ىسبْ 

، ك ٌىاؾ عدالة ك % 53.7 بأٌهٓة الحكافز كالهكافآت الهتاحة بالكزارة بكزف ىسبْ الهكظفٓف
، ك أف الكزارة تقـك بهىح % 51.2هكضكعٓة فْ ىظاـ الترقٓات حصمت عمِ كزف ىسبْ 

، أها الكزارة ٓسكدٌا ىكع هف % 45.2الهكظفٓف الهتهٓٓزف درجات كترقٓات بكزف ىسبْ 
، ك ٓرل أفراد الدراسة % 45.5 بكزف ىسبْ اإلضافٓةالعدالة فْ ىظاـ الحكافز ك الهكافآت 

ادة الهكافآت الهادٓة لتحسٓف أداء العاهمٓف حصمت عمِ كزف ىسبْ إلِبأف الكزارة تسعِ   ٓز
 باألهف الكظٓفْ ك االستقرار فْ الكزارة حصمت عمِ كزف شعكر الهكظفٓف، أها 42.3%
، فْ حٓف أف أفراد الدراسة ٓركف الحكافز التْ تعطِ كفؽ أسس ك هعآٓر ك % 46.7ىسبْ 

، ك أف الحكافز الهقدهة لمهكظفٓف تتىاسب % 47.8ضكابط الكزارة حصمت عمِ كزف ىسبْ 
% .  41.5هع الجٍد الهبذكؿ بكزف ىسبْ 

رم الباحث أف أثار االىقساـ كاضحة فْ آجابات الهبحكثٓف حكؿ عهمٓة الحكافز حٓث  ٓك
حصمت عمْ اتجاي سمبْ كذلؾ هف خالؿ عدـ حصكؿ بعض الهكظفٓف عمْ ركاتبٍـ بشكؿ 

كاهؿ إضافة إلْ عدـ الحصكؿ عمْ الحكافز أدم إلْ كجكد حالة هف عدـ الرضا لدم 
. الهبحكثٓف

رم الباحث أف تفعٓؿ ٌذي الحكافز سكؼ ٓؤدم بأثر إٓجابْ عمْ استداهة الخدهات  ٓك
. الصحٓة الحككهٓة

 اإللكتركىٓة اإلدارة تطبٓؽ هعكقات بعىكاف 2010، كتتفؽ ٌذي الدراسة هع دراسة الهسعكدم 

 هدٓرم ىظر كجٍة الهكرهة هف هكة بهدٓىة الخاص الصحْ بالقطاع البشٓرة الهكارد إدارة فْ

 . كالتْ هف أٌـ ىتائجٍا ضعؼ التحفٓز بىكعًٓ الهادم كالهعىكمالبشٓرة الهكارد كهكظفْ
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االستداهة : الهجاؿ الخاهس .4

الهتوسطات واالنحرافات الهعيارية والوزف النسبي الستجابات العينة الدراسية لكؿ فقرة هف  (19)الجدوؿ 
فقرات هجاؿ االستداهة 

االنحراؼ الهتوسط  الهحور الخاهسفقرات الرقـ 
 الهعياري

الوزف 
 النسبي

هستوى  tقيهة 
 الداللة

1 
ة كاضحة إلدارة الهكارد البشٓرة  ٌىاؾ رٓؤ

 فْ الكزارة كفقا لإلهكاىٓات الهتكفرة
3.2333 .93245 64.7 2.741 .007 

 000. 5.312 67.7 79053. 3.3833 تكجد عالقة شراكة هع الكزارات األخرل 2

3 
تتـ صٓاغة رسالة الكزارة بشكؿ ٓعكس 

 أٌدافٍا
3.4333 .77496 68.7 6.125 .000 

4 
ٓتـ تحقٓؽ رضا الفئات الهستٍدفة هف عهؿ 

 الكزارة
3.0000 .83011 60.0 .000 1.000 

5 
ٌىاؾ قٓادة حكٓهة لمكزارة تهكىٍا هف إدارة 

 شئكىٍا

3.1750 1.02623 63.5 1.868 .064 

6 
لمكزارة قػػػػػػػدرة عمِ التػػػػػأقمـ هع الػػػػػػػػظركؼ 

 الهتغٓرة فْ البٓئػػػػػػػػػة الداخمٓة
3.6583 .77238 73.2 9.337 .000 

لمكزارة قدرة عمِ التأقمـ هع الظركؼ  7
 الهتغٓرة فْ البٓئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الخارجٓة

3.6000 .90191 72.0 7.287 .000 

ٓجرم تحقٓؽ الجكدة فْ عالقات الكزارة هع  8
 ىتفعٓفالـ

3.2833 .89989 65.7 3.449 .001 

تعتهد الكزارة ىظاـ هساءلة ٓحدد هسئكلٓات  9
 الهكظفٓف

3.2667 .94142 65.3 3.103 .002 

 585. 547. 60.8 83410. 3.0417 تقـك الكزارة بتقٓٓـ دكرم لهعرفة ىقاط قكتٍا 10

تقـك الكزارة بتقٓٓـ دكرم لهعرفة ىقاط  11
 ضعفٍا

2.9917 .83511 59.8 -.109- .913 

تقـك الكزارة بتقٓٓـ دكرم لمتعرؼ عمِ  12
 الفرص الهتاحة لٍا

3.0250 .81439 60.5 .336 .737 

 004. 2.922 65.0 93710. 3.2500 ٓكجد لدم الكزارة ىظاـ إدارم داخمْ سمٓـ 13

اتتجٓد الكزارة تحدٓد  14  هف خالؿ األكلٓك
الخبرات الهتكفرة لدم الهكظفٓف 

3.2500 .92809 65.0 2.951 .004 

 000. 4.581 65.1 61351. 3.2565 جهيع الفقرات  
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حصمت عمِ اتجاي آجابْ  (1.2.3.4.6.7.8.9.13.14)ٓكضح الجدكؿ السابؽ أف الفقرات 
 ىفصؿ ٌذي الفقرات عمِ الىحك  أفك ٓهكف% 60بهعىِ حصمت عمِ كزف ىسبْ أعمِ هف 

:  أتْ 
ٌىاؾ رؤٓة كاضحة إلدارة الهكارد البشٓرة فْ الكزارة كفقا لإلهكاىٓات الهتكفرة حصمت عمِ 

، صٓاغة % 67.7، ك ىالحظ كجكد عالقة شراكة هع الكزارات األخرل % 64.7كزف ىسبْ 
، ك تحقٓؽ رضا الفئات الهستٍدفة ٓتـ هف عهؿ الكزارة % 68.7رسالة الكزارة ٓعكس أٌدافٍا 

، ك % 73.2، ، أها قدرة الكزارة عمِ التأقمـ هع الظركؼ الهتغٓرة فْ البٓئة الداخمٓة % 60
، ك أف % 72ىالحظ أف قدرة الكزارة عمِ التأقمـ هع الظركؼ الهتغٓرة فْ البٓئة الخارجٓة 

، ك ٓرل أفراد الدراسة أف % 65.7الهىتفعٓفٓجرم تحقٓؽ الجكدة فْ عالقات الكزارة هع 
، ك ٓكجد لدم الكزارة ىظاـ %65.3الكزارة تعتهد ىظاـ هساءلة ٓحدد هسئكلٓات الهكظفٓف 

، ك الكزارة تجٓد تحدٓد األكلكٓات هف خالؿ الخبرات الهتكفرة لدم % 65إدارم داخمْ سمٓـ 
% .  65الهكظفٓف حصمت عمِ كزف ىسبْ 

حصمت عمِ اتجاي سمبْ بهعىِ حصمت عمِ  (11)ىالحظ هف الجدكؿ السابؽ أف فقرة رقـ 
ْ أف الكزارة تقـك بتقٓٓـ دكرم لهعرفة ىقاط ضعفٍا  %60كزف ىسبْ أقؿ هف  % .  59.8ٌك

الرأم حصمت عمِ  (5،10،12، 4،)فْ حٓف ىالحظ أٓضا فْ الجدكؿ السابؽ أف الفقرات 
   الهحآد

% 60ٓرل أفراد الدراسة أىً ٓتـ تحقٓؽ رضا الفئات الهستٍدفة هف عهؿ الكزارة بكزف ىسبْ
،  % 63.5 حصمت عمِ كزف ىسبْ ا،كاف ٌىاؾ قٓادة حكٓهة لمكزارة تهكىٍا هف إدارة شئكىً

، أها % 60.8ك أف الكزارة تقـك بتقٓٓـ دكرم لهعرفة ىقاط قكتٍا حصمت عمِ كزف ىسبْ 
 %  . 60.5الكزارة تقـك بتقٓٓـ دكرم لمتعرؼ عمِ الفرص الهتاحة لٍا 

رم الباحث أف إدارة الهكارد البشٓرة تتـ بصكرة جٓدة حسب ها جاء فْ آجابات  ٓك
رم الباحث أف عدـ قٓاـ الكزارة بالتقٓٓـ الدكرم لهعرفة ىقاط الضعؼ قد ٓرجع  الهبحكثٓف، ٓك

 .لسبب تكرار األزهات كالحركب التْ تكاجٍٍا الكزارة هها ٓىعكس سمبا عمْ إجراء التقٓٓـ
 بعىكاف هساٌهة كظائؼ إدارة الهكارد البشٓرة فْ 2010، كتتفؽ ٌذي الدراسة هع دراسة ٓزد

 . استداهة هىظهات الهجتهع الهدىْ فْ الضفة الغربٓة
حٓث حصمت عمِ اتجاي آجابْ هف خالؿ هساٌهة كظائؼ إدارة الهكارد البشٓرة فْ 

 . استداهة هىظهات الهجتهع الهدىْ فْ الضفة الغربٓة ككاىت بدرجة كبٓرة 
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 : الفرضياتاختبار
بيف استقطاب واختيار  (α ≤ 0.05) توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند هستوى .1

. وتعييف الهوارد البشرية واستداهة الخدهات الصحية الحكوهية

هعاهؿ االرتباط بيف استقطاب واختيار وتعييف الهوارد البشرية واستداهة الخدهات الصحية  (20)جدوؿ
. الحكوهية  

 استقطاب واختيار وتعييف استداهة الخدهات الصحية 
استداهة الخدهات 

 الصحية
Pearson 

Correlation 
1 0.598** 

Sig. (2-tailed) - .000 
 
 

لإلجابة عمِ ٌذي الفرضٓة تـ استخداـ اختبار هعاهؿ ارتباط بٓرسكف حٓث تبٓف هف خالؿ 
ٌذا االختبار أىً ٓكجد عالقة طردٓة قكٓة بٓف استقطاب كاختٓار كتعٓٓف الهكارد البشٓرة 

حٓث كاىت قٓهة هعاهؿ االرتباط بٓرسكف . كاستداهة الخدهات الصحٓة الحككهٓة
ذا داؿ sig=0.00 ك قٓهة R=0.598تساكم (  α=0.01) عىد هستكل هعىكٓة إحصائٓا  ٌك
ادة فْ دقة االستقطاب كاالختٓار كالتعٓف أفبهعىِ  ادة فْ إلِلهكارد البشٓرة  تؤدم ؿ الٓز  ٓز

 .استداهة الخدهات الصحٓة 
عزل الباحث ٌذي الدرجة الهكجبة إلِ أف عهمٓة  االستقطاب كاالختٓار كالتعٓٓف فْ الكزارة ٓك

ذا  ٓزد هف إهكاىٓاتٍا لتقدٓـ الخدهات الصحٓة لمجهٍكر ٌك ٓعزز هف قدراتٍا عمِ االىجاز ٓك
 كتتفؽ ٌذي الدراسة هع  البقاء كاالستداهةكالقدرة عمِاألهر ٓٓزد تهكىٍا هف تمبٓة احتٓاجاتٍا 

بعىكاف كاقع تخطٓط الهكارد البشٓرة كعالقتً بقدرة الهؤسسات غٓر  (2013 )دراسة زقكت،
. الحككهٓة فْ قطاع غزة عمِ الحفاظ عمِ األعداد الالزهة هف العاهمٓف

 

بيف تدريب الهوارد  (α ≤ 0.05) توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند هستوى .2
. البشرية واستداهة الخدهات الصحية الحكوهية

.هعاهؿ االرتباط بيف تدريب الهوارد البشرية واستداهة الخدهات الصحية الحكوهية (21)جدوؿ  

 التدريب استداهة الخدهات الصحية 
استداهة الخدهات 

 الصحية
Pearson 

Correlation 
1 0.647** 

Sig. (2-tailed) - .000 
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لإلجابة عمِ ٌذي الفرضٓة تـ استخداـ اختبار هعاهؿ ارتباط بٓرسكف حٓث تبٓف هف خالؿ 
ٌذا االختبار أىً ٓكجد عالقة طردٓة قكٓة بٓف تدٓرب الهكارد البشٓرة كاستداهة الخدهات 

 ك قٓهة R=0.647حٓث كاىت قٓهة هعاهؿ االرتباط بٓرسكف تساكم. الصحٓة الحككهٓة
sig=0.00 ذا داؿ ادة فْ تدٓرب أفبهعىِ   (α=0.01) عىد هستكل هعىكٓة إحصائٓا ٌك  الٓز

ادة فْ استداهة الخدهات الصحٓة كذلؾ كمها كاىت ىظرة الكزارة إلِالهكارد البشٓرة  تؤدم   ٓز
تاحة هكارد لدٍٓا أٌـآجابٓة لهكاردٌا البشٓرة كاعتبرتٍـ   فرص التعمـ كالتدٓرب لٍـ ٓؤدم كا 

ر إلِذلؾ   كتتفؽ ٌذي  كبذلؾ تحقٓؽ االستداهة فْ تقدٓـ الخدهات الصحٓةأدائٍـ تطٓك
بعىكاف هدل رضا الهكظفٓف العاهمٓف فْ هؤسسات ككالة  (2012) ، عهارالدراسة هع دراسة

 .الغكث بقطاع غزة عف ىظاـ إدارة الهكارد البشٓرة إلكتركىٓان 

بيف تقييـ أداء الهوارد  (α ≤ 0.05) توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند هستوى .3
. واستداهة الخدهات الصحية الحكوهية البشرية

.هعاهؿ االرتباط بيف التقييـ الهوارد البشرية واستداهة الخدهات الصحية الحكوهية (22)جدوؿ  

 التقييـ استداهة الخدهات الصحية 
استداهة الخدهات 

 الصحية
Pearson 

Correlation 
1 0.643** 

Sig. (2-tailed) - .000 
 
 

 

لإلجابة عمِ ٌذي الفرضٓة تـ استخداـ اختبار هعاهؿ ارتباط بٓرسكف حٓث تبٓف هف خالؿ 
ٌذا االختبار أىً ٓكجد عالقة طردٓة قكٓة بٓف تقٓٓـ الهكارد البشٓرة كاستداهة الخدهات 

 ك قٓهة R=0.643حٓث كاىت قٓهة هعاهؿ االرتباط بٓرسكف تساكم. الصحٓة الحككهٓة
sig=0.00 ذا داؿ ادة فْ أفبهعىِ   (α=0.01) عىد هستكل هعىكٓة إحصائٓا  ٌك  الٓز

ادة فْ استداهة الخدهات الصحٓة حٓث أف التقٓٓـ العادؿ إلِلهكارد البشٓرة  تؤدم ؿالتقٓٓـ   ٓز
حد  ا ٓك طكٌر لهستكٓات األداء كاالىجاز كتقدٓـ الخدهات الصحٓة ٓعزز هف االٓجابٓات ٓك

ذا ٓعزز قدرتٍا  ا باتجاي صالح ٌك كٓقمؿ هف األخطاء كىقاط الضعؼ كٓساعد الكزارة فْ سٌٓر
هكىٍا هف  عمِ تمبٓة االحتٓاجات لمجهٍكر كتقدٓـ الخدهات الصحٓة لٍـ عمِ أكهؿ كجً ٓك

بدٓكاف  بعىكاف دكر ىظاـ تقٓٓـ األداء 2015،ٌذي الدراسة هع دراسة ٓزدًٓ   كتتفؽاالستداهة
ر الهكارد البشٓرة فْ الكزارات الفمسطٓىٓةلعؿ الهكظفٓف العاـ .   تطٓك
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بيف تقديـ الحوافز  (α ≤ 0.05) توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند هستوى .4
  .والتعويضات لمهوارد البشرية واستداهة الخدهات الصحية الحكوهية

 

هعاهؿ االرتباط بيف الحوافز والتعويضات الهوارد البشرية واستداهة الخدهات الصحية  (23)جدوؿ 
. الحكوهية  

 الحوافز والتعويضات استداهة الخدهات الصحية 
استداهة الخدهات 

 الصحية
Pearson 

Correlation 
1 0.636** 

Sig. (2-tailed) - .000 
 
 

 

لإلجابة عمِ ٌذي الفرضٓة تـ استخداـ اختبار هعاهؿ ارتباط بٓرسكف حٓث تبٓف هف خالؿ 
ٌذا االختبار أىً ٓكجد عالقة طردٓة قكٓة بٓف الحكافز كالتعكٓضات لمهكارد البشٓرة كاستداهة 

 ك R=0.636حٓث كاىت قٓهة هعاهؿ االرتباط بٓرسكف تساكم. الخدهات الصحٓة الحككهٓة
ذا داؿ sig=0.00قٓهة  ادة فْ أفبهعىِ   (α=0.01) عىد هستكل هعىكٓة إحصائٓا  ٌك  الٓز

ادة فْ استداهة الخدهات الصحٓةإلِالحكافز كالتعكٓضات لمهكارد البشٓرة  تؤدم  كذلؾ   ٓز
لكجكد اٌتهاـ هف الكزارة فْ غرس القٓـ االٓجابٓة لدل العاهمٓف فْ الكزارة كذلؾ لتهكٓىٍـ هف 

ـ  ادة ثقة كأرائٍـالتعبٓر عف هشاعٌر  فْ العهؿ كتىهٓة ركح التحدم لهكاجٍة الهشكالت كٓز
ـ   بعىكاف  2006، ٌذي الدراسة هع دراسة شبٓر كتتفؽالعاهمٓف بأىفسٍـ كذلؾ هف خالؿ تحفٌٓز

ري كسبؿ غزة قطاع فْ غٓر الحككهٓة الهؤسسات فْ البشٓرة الهكارد إدارة كاقع تحمٓؿ . تطٓك



 

105 
 

في استجابة الهبحوثيف  (α ≤  0.05) ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند هستوى .5
– الهؤىؿ العهمي – نوع الوظيفة – الجنس ) لمهتغيرات الشخصية التالية ىتعز

 (سنوات الخبرة

 ىفي استجابة الهبحوثيف تعز (α ≤  0.05) يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند هستوى
. لمجنس 

 هوظفي وزارة الصحة ى لداالستبانةالهتوسطات واالنحرافات الهعيارية وقيهة هجاالت  (24)جدوؿ رقـ 
ناثذكور ) الجنس اتفي قطاع غزة تعزى لهتغير ( وا 

الوسط  N هجاالت الدراسة
 الحسابي

االنحراؼ 
 الهعياري

قيهة 
 t اختبار 

قيهة  الهعنوية 
sig 

االستقطاب 
 واالختيار والتعييف

 56897. 3.5438 112 ذكر
.553 .582 

 19888. 3.4318 8 أىثِ

 التدريب
 72919. 3.3839 112 ذكر

1.668 .098 
 51369. 3.1591 8 أىثِ

 التقييـ
 76746. 3.2630 112 ذكر

.968 .335 
 73815. 2.7955 8 أىثِ

 الحوافز والتعويضات
 74977. 2.3709 112 ذكر

.855 .394 
 70376. 1.9773 8 أىثِ

 االستداهة
 62595. 3.2710 112 ذكر

1.440 .153 
 36770. 3.0536 8 أىثِ

 

تضح هف الجدكؿ السابؽ أف قٓهة    فػْ جهٓػع الهجػاالت، هها 0.05  اكبر هف "sig"ٓك
ٓدلؿ عمْ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف كؿو هف االستقطاب ك االختٓار كالتعٓف، 

 الجىس أفكالحكافز كالتعكٓضات ،كاالستداهة تعزل لهتغٓر الجىس أم  كالتدٓرب، كالتقٓٓـ،
عزم الباحث لٓس لً أم تأثٓر عمِ هجاالت الدراسة  أف الجىس ال ٓؤثر عمِ عهمٓة ٓك

االستقطاب كاالختٓار كالتعٓٓف كالتدٓرب كالتقٓٓـ كالحكافز كالتعكٓضات كالتْ أٓضا ال  تأثٓر 
ذا ٓدلؿ عمْ أف الفرصة بٓف الجىسٓف فْ  لٍا  هباشر فْ استداهة الخدهات الصحٓة، ٌك
ذا بدكري ٓعطْ اىطباعات بأف الكزارة ال تفرؽ  كافة كظائؼ إدارة الهكارد البشٓرة هتكافئة ٌك

 .بٓف الجىسٓف هها ٓعزز الىظرة االٓجابٓة تجاي الكزارة
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 ىفي استجابة الهبحوثيف تعز (α ≤  0.05) يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند هستوى

. لمهتغيرات لنوع الوظيفة 
في استجابات الهبحوثيف في هحاور  (ANOVA )األحادي نتائج اختبار تحميؿ التبايف (25) جدوؿ رقـ

الدراسة وبيف نوع الوظيفة 
هجهوع  نوع الوظيفة

 الهربعات

هتوسط  درجات الحرية
 الهربعات

الهعنوية   Fاختبار 
Sig.   

االستقطاب 
 كاالختٓار كالتعٓٓف

 183. 3 549. بٓف الهجهكعات

 308. 116 35.756 داخؿ الهجهكعات 621. 593.

   119 36.304 الكمْ

 التدٓرب

 299. 3 896. بٓف الهجهكعات

 520. 116 60.349 داخؿ الهجهكعات 633. 574.

   119 61.245 الكمْ

 التقٓٓـ

 430. 3 1.289 بٓف الهجهكعات

 599. 116 69.535 داخؿ الهجهكعات 544. 717.

   119 70.824 الكمْ

الحكافز 
ضات  كالتعٓك

 378. 3 1.134 بٓف الهجهكعات

 568. 116 65.889 داخؿ الهجهكعات 575. 666.

   119 67.023 الكمْ

 االستداهة

 394. 3 1.181 بٓف الهجهكعات

 376. 116 43.610 داخؿ الهجهكعات 375. 1.047

   119 44.791 الكمْ

تضح هف الجدكؿ السابؽ أف قٓهة    فػْ جهٓػع الهجػاالت، هها 0.05كبر هف أ   "sig"ٓك
ٓدلؿ عمْ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف كؿو هف االستقطاب ك االختٓار كالتعٓف، 

عزم  كالتدٓرب ، كالتقٓٓـ ،كالحكافز كالتعكٓضات ،كاالستداهة تعزل لهتغٓر ىكع الكظٓفة ٓك
 أف ىكع الكظٓفة ال تؤثر عمِ عهمٓة االستقطاب كاالختٓار كالتعٓٓف كالتدٓرب كالتقٓٓـ الباحث

. كالحكافز كالتعكٓضات كالتْ أٓضا ال  تأثٓر لٍا  هباشر فْ استداهة الخدهات الصحٓة

رم الباحث أف الكزارة تعتبر كافة الكظائؼ هٍهة بالىسبة إلٍٓا كال فرؽ بٓف أم كظٓفة  ٓك
 . كأخرم
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 ىفي استجابة الهبحوثيف تعز (α ≤ 0.05) يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند هستوى
. لمهتغيرات الهؤىؿ العمهي

في استجابات الهبحوثيف في هحاور  (ANOVA )األحادي نتائج اختبار تحميؿ التبايف (26) جدوؿ رقـ
الدراسة وبيف نوع الهؤىؿ 

هجهوع  الهؤىؿ
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

الهعنوية   Fاختبار 
Sig. 

االستقطاب 
 كاالختٓار كالتعٓٓف

 161. 3 484. بٓف الهجهكعات

 309. 116 35.820 داخؿ الهجهكعات 667. 523.

   119 36.304 الكمْ

 التدٓرب

 314. 3 943. بٓف الهجهكعات

 520. 116 60.302 داخؿ الهجهكعات 613. 604.

   119 61.245 الكمْ

 التقٓٓـ

 488. 3 1.465 بٓف الهجهكعات

 598. 116 69.359 داخؿ الهجهكعات 487. 817.

   119 70.824 الكمْ

الحكافز 
ضات  كالتعٓك

 212. 3 0.636 بٓف الهجهكعات

 572. 116 66.387 داخؿ الهجهكعات 774. 371.

   119 67.023 الكمْ

 االستداهة

 767. 3 2.302 بٓف الهجهكعات

 366. 116 42.489 داخؿ الهجهكعات 105. 2.095

   119 44.791 الكمْ

تضح هف الجدكؿ السابؽ أف قٓهة    فػْ جهٓػع الهجػاالت، هها 0.05  اكبر هف "sig"ٓك
ٓدلؿ عمْ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف كؿو هف االستقطاب ك االختٓار كالتعٓف، 
عزم  ؿ العمهْ ٓك كالتدٓرب ، كالتقٓٓـ ،كالحكافز كالتعكٓضات ،كاالستداهة تعزل لهتغٓر الهٌؤ

ؿ العمهْ ال ٓؤثر عمِ عهمٓة االستقطاب كاالختٓار كالتعٓٓف كالتدٓرب الباحث  أف الهٌؤ
كالتقٓٓـ كالحكافز كالتعكٓضات كالتْ أٓضا ال  تأثٓر لٍا  هباشر فْ استداهة الخدهات 

. الصحٓة كذلؾ لقىاعة الهبحكثٓف هع اختالؼ صفاتٍـ الشخصٓة كالهٍىٓة بذلؾ
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 ىفي استجابة الهبحوثيف تعز (α ≤ 0.05) يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند هستوى
. لمهتغير سنوات الخبرة 

في استجابات الهبحوثيف في هحاور  (ANOVA )األحادي نتائج اختبار تحميؿ التبايف (27) جدوؿ رقـ
الدراسة وبيف سنوات الخبرة 

هجهوع  سنوات الخبرة
الهربعات 

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

الهعنوية   Fاختبار 
Sig.   

االستقطاب 
كاالختٓار 
 كالتعٓٓف

 238. 3 713. بٓف الهجهكعات

 307. 116 35.592 داخؿ الهجهكعات 511. 774.

   119 36.304 الكمْ

 التدٓرب

 165. 3 496. بٓف الهجهكعات

 524. 116 60.749 داخؿ الهجهكعات 814. 316.

   119 61.245 الكمْ

 التقٓٓـ

 107. 3 0.322 بٓف الهجهكعات

 608. 116 70.502 داخؿ الهجهكعات 912. 177.

   119 70.824 الكمْ

الحكافز 
ضات  كالتعٓك

 722. 3 2.166 بٓف الهجهكعات

 559. 116 64.857 داخؿ الهجهكعات 281. 1.291

   119 67.023 الكمْ

 االستداهة

 275. 3 0.824 بٓف الهجهكعات

 379. 116 43.967 داخؿ الهجهكعات 539. 0.725

   119 44.791 الكمْ

تضح هف الجدكؿ السابؽ أف قٓهة   فػْ جهٓػع الهجػاالت، هها ٓدلؿ 0.05 اكبر هف  "sig"ٓك
عمْ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف كؿو هف االستقطاب ك االختٓار كالتعٓف، 
عزم  كالتدٓرب ، كالتقٓٓـ ،كالحكافز كالتعكٓضات ،كاالستداهة تعزل لهتغٓر سىكات الخبرة ٓك

 أف سىكات الخبرة  ال تؤثر عمِ عهمٓة االستقطاب كاالختٓار كالتعٓٓف كالتدٓرب الباحث
كالتقٓٓـ كالحكافز كالتعكٓضات كالتْ أٓضا ال  تأثٓر لٍا  هباشر فْ استداهة الخدهات 

. الصحٓة هها ٓدؿ عمِ قىاعة الهبحكثٓف عمْ اختالؼ صفاتٍـ الشخصٓة كالهٍىٓة بذلؾ 
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 الحكوهية عند ستداهة الخدهات الصحيةعمى ا ال يوجد اثر إلدارة الهوارد البشرية .6
 .α ≤0.05هستوى داللة إحصائية 

كلإلجابة عمِ ٌذي الفرضٓة فقد قاـ الباحث باستخداـ ىهكذج االىحدار البسٓط كذلؾ بٍدؼ 
ْ  آجاد أثر الهتغٓر الهستقؿ االستقطاب ، التدٓرب ، التقٓٓـ ،  )بأبعادي األربعة ٌك

حٓث تـ استخداـ االىحدار ( استداهة الخدهات الصحٓة ) عمِ الهتغٓر التابع  (الحكافز 
عمِ حدل ك ك ذلؾ لهعرفة تأثٓر كؿ  (بعد)الخطْ البسٓط إلٓجاد تأثٓر كؿ هتغٓر هستقؿ 

عمِ استداهة الخدهات الصحٓة حٓث تـ االعتهاد فْ آجاد ٌذا األثر عمِ  (هتغٓر)بعد 
 الهحسكبة ك كذلؾ قٓهة هعاهؿ التحدٓد لهعرفة هدل هساٌهة الهتغٓر الهستقؿ فْ Fقٓهة 

تفسٓر الهتغٓر التابع ، حٓث تـ صٓاغة ىهكذج االىحدار الخطْ البسٓط بالشكؿ الٓراضْ 
:  التالْ 

 
تأثير إدارة الهوارد البشرية كهتغير هستقؿ بأبعاده األربعة عمى استداهة الخدهات الصحية   ( 28 )جدوؿ رقـ 

 في وزارة الصحة
و حذوٍة وىخذٍ ت 

 (ٍحغٍش ج بع)وىصذٍة 
α B R2

 F Sig االثر 

 ٌ٘جذ جأثٍش 0.00 65.71 0.358 0.664 0.907 و  حقط  

 ٌ٘جذ جأثٍش 0.00 0.84.8 0.418 0.553 1.394 وىحذسٌب

 ٌ٘جذ جأثٍش 0.00 83.16 0.143 0.511 1.604 جقٌٍ وألدوء

 ٌ٘جذ جأثٍش 0.00 80.07 0.404 0.520 2.038 وىذ٘وفض

وىَج ه وىنيً  دوسة 

 وىَ٘وسد وى ششٌة 

 ٌ٘جذ جأثٍش 0.00 171.32 0.592 0.822 0.691

 

ٓكضح الجدكؿ السابؽ ىتائج اختبار تحمٓؿ االىحدار بٓف ادارة الهكارد البشٓرة كهتغٓر 
هستقؿ ك استداهة الخدهات الصحٓة فْ كزارة الصحة الفمسطٓىٓة كهتغٓر تابع حٓث تـ 

 ك قٓهة Fاالعتهاد عمِ عدة هقآٓس لتقٓٓـ جكدة الىهكذج هف ٌذي الهقآٓس اختبار 
 ، حٓث ٓهكف ترتٓب أبعاد ادارة الهكارد البشٓرة R2 ك كذلؾ هعاهؿ التحدٓد sigالهعىكٓة 

ا عمِ هدل استداهة الخدهات الصحٓة فْ كزارة الصحة هف خالؿ  هف حٓث درجة تأثٌٓر
 حٓث كاىت أكثر الهتغٓرات الهستقمة تأثٓرا عمِ استداهة الخدهات R2 ك قٓهة Fقٓهة 

% 41.8 تساكم R2 ك قٓهة 84.8 تساكم Fالهقدهة ٌك التدٓرب حٓث كاىت قٓهة اختبار 
ك ٌْ أعمِ قٓـ هف بٓف القٓـ الهكجكدة فْ الجدكؿ ، ٓمٍٓا تقٓٓـ األداء حٓث حصؿ عمِ 

ٓمٍٓا هتغٓر الحكافز حٓث % R2=41.3 ك قٓهة هعاهؿ التحدٓد تساكم F=83.16قٓهة 
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ك أخٓرا االستقطاب % R2 40.4ك قٓهة هعاهؿ التحدٓد 80.07 تساكم Fكاىت قٓهة 
% .  R2 = 35.8 كقٓهة هعاهؿ التحدٓد 56.71 تساكم Fحٓث كاىت قٓهة 

كها ٓكضح الجدكؿ أٓضا اىحدار الهكارد البشٓرة كهتغٓر هستقؿ عمِ استداهة الخدهات 
 كقٓهة هعاهؿ التحدٓد 171.32 تساكم Fالصحٓة الهقدهة كهتغٓر تابع حٓث كاىت قٓهة 

% 59.2ك ٌذا ٓعىْ أف % 59.2الذم ٓغٓر العالقة بٓف الهتغٓر الهستقؿ ك التابع ٓساكم 
هف التغٓر فْ الهتغٓر التابع ٓهكف تفسٓر هف خالؿ الهتغٓر الهستقؿ ك التهثؿ فْ إدارة 

الهكارد البشٓرة كها ٓهكف صٓاغة ىهكذج االىحدار الذم ٓهثؿ العالقة بٓف ٌذٓف الهتغٓٓرف 
كها فْ الشكؿ التالْ  

 
: حٓث 
 تهثؿ الهتغٓر التابع الستداهة الخدهات الصحٓة الهقدهة 
 تهثؿ الهتغٓر الهستقؿ إلدارة الهكارد البشٓرة 

حٓث ٓهكف  شرح الىهكذج السابؽ بشكؿ أكضح هف خالؿ الهٓؿ الحدم إلدارة الهكارد 
 .البشٓرة 

سٓؤدم إلِ تغٓر فْ استداهة الخدهات الصحٓة الهقدهة حٓث اف تغٓر بهقدار كحدة كاحدة 
فٍك ٓهثؿ استداهة الخدهات  (0.691)، أها الجزء الثابت فْ الىهكذج % 82.2بهقدار 

.  الهقدهة فْ ظؿ عدـ كجكد تأثٓر إلدارة الهكارد البشٓرة أم عىدها تككف صفر 
رم الباحث هف خالؿ اختبار تحمٓؿ االىحدار أف التدٓرب عاهؿ هٍـ جدا فْ استداهة  ٓك

عطائٍـ  ادة كفاءة الهتدربٓف كا  الخدهات الصحٓة كأف االٌتهاـ بالتدٓرب سكؼ ٓعهؿ عمْ ٓز
الخبرات كالهٍارات الالزهة ألداء العهؿ عمْ أكهؿ كجً كالذم سٓىعكس آجابٓا عمْ استداهة 

ك الشؽ الهعىكم هف الحكافز كالذم بدكري  الخدهات الصحٓة،إضافة إلْ أف تقٓٓـ األداء ٌك
خفاقاتً كهف خاللً ٓتـ الكقكؼ عمْ االحتٓاجات  ٓعطْ صكرة كاضحة لمهقٓـ حكؿ اىجازاتً كا 

غطْ الجكاىب  بٓة الالزهة لمهكظؼ كالذم سٓؤدم إلْ تفعٓؿ التدٓرب بشكؿ هٍىْ ٓك التدٓر
 .السمبٓة فْ جكاىب عهؿ الهكظؼ

 
 
 
 



 

111 
 

 
 
 

 
 السادسالفصػػػػػؿ 

 والتوصيات النتائج
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 السادسالفصػػػػػؿ 
 والتوصيات النتائج

 :هقدهة
ٓحتكم ٌذا الفصؿ عمِ همخصا ألٌـ الىتائج التْ تكصؿ إلٍٓا الباحث خالؿ ٌذي الدراسة 

كابرز التكصٓات الهقترحة فْ ضكء ىتائج الدراسة كالتْ ٓأهؿ الباحث اف ٓككف لٍا اثر ،
همهكس فْ إبراز أٌهٓة دكر إدارة الهكارد البشٓرة فْ استداهة الخدهات الصحٓة الحككهٓة 

كذلؾ سٓتـ استعراض بعض الدراسات الهقترحة التْ هف الههكف لٍا أف تثرم ،فْ قطاع غزة 
 .الهكضكع أك هكاضٓع هشابٍة لهكضكع الدراسة

  الدراسة نتائج:أوالً 
 :تكصؿ الباحث بعد إجراء تحمٓؿ الهحاكر كالفرضٓات إلِ هجهكعة الىتائج التالٓة

 النتائج الهتعمقة باستداهة الخدهات الصحية  -أ 
  .ٓعكس أٌدافٍابشكؿ صٓاغة رسالة الكزارة تتـ  -1
 . كالخارجٓةقدرة الكزارة عمِ التأقمـ هع الظركؼ الهتغٓرة فْ البٓئة الداخمٓة -2

 .ٓرل أفراد الدراسة كجكد ىظاـ إدارم داخمْ سمٓـ لدل الكزارة -3

 (االستقطاب, التدريب,تقييـ األداء, الحوافز )النتائج الهتعمقة بإدارة الهوارد البشرية  -ب 
ذا ٓدؿ % 70.7 ىسبة كزف عمِإف االستقطاب كاالختٓار كالتعٓٓف حصؿ  -1  عمٌِك

ذا ٓؤكد هف كفاءة ان  آجابْان أف ٌىاؾ اتجاي  حكؿ االستقطاب كاالختٓار كالتعٓٓف ٌك
ذا ٓضهف بقاءٌا كاستداهتٍا  .اإلجراءات اإلدآرة لعهمٓة االستقطاب ٌك

ذا ٓدؿ عمْ أف ٌىاؾ اتجاي% 67.4أف عهمٓة التدٓرب حصمت عمْ ىسبة كزف  -2  ان ٌك
ذا ٓؤكد أف الكزارة تبذؿ جٍدا لتىهٓة تكظٓفٍا ان آجابْ  ىحك عهمٓة التدٓرب ٌك

د  ذا ٓؤدم إلْ تزٓك كاٌتهاهٍا بتجدٓد احتٓاجات التدٓرب فْ جهٓع الهجاالت ٌك
 .ٌائاألفراد بالهٍارات كالهعارؼ لتحسٓف أدا

ذا ٓدؿ أف ٌىاؾ اتجاي% 64.6أف عهمٓة التقٓٓـ حصمت عمْ ىسبة كزف  -3  ان ٌك
تهٓز ىظاـ ان آجابْ ا أساسا لتىهٓة الهكرد البشرم ٓك  حكؿ عهمٓة التقٓٓـ كذلؾ العتباٌر

تقٓٓـ األداء الحالْ بالشفافٓة كالهكضكعٓة كٓستخدـ فْ تعٓزز الجكاىب االٓجابٓة فْ 
هجاالت الخدهات التْ تقدهٍا الكزارة كٓقٓس أٓضا قدرات الهكظؼ الفعمٓة كٓقدـ 
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هعمكهات لمعاهمٓف أىفسٍـ ذات جكدة ككفاءة عالٓة فْ أدائٍـ كأعهالٍـ لتحسٓف ذلؾ 
 .ىحك األفضؿ، كتىهْ قدرات الهدراء فْ هجاؿ اإلشراؼ كالتكجًٓ كاتخاذ القرارات

ذا ٓدؿ عمْ أف % 46.9إف الحكافز كالتعكٓضات حصمت عمْ ىسبة كزف  -4 ٌك
% 60الفقرات حصمت عمْ اتجاي سمبْ بهعىْ حصمت عمْ كزف ىسبْ أقؿ هف 

رم أفراد العٓىة أف الحكافز التْ تقدـ هف الكزارة ال ترتقْ إلْ الهستك  الهطمكب لٓك
راكعدـ رض  ل الهكظفٓف عمْ ها ٓتقاضكي هف ركاتب كترقٓات كعالكات ٓك
ٌا ىكع هف العدالة فْ ىظاـ الحكافز كالهكافآت كد أف الكزارة ال ٓسكفالهكظؼ
 .اإلضافٓة

 .عهمٓة التعٓٓف تستىد عمِ قكاعد ك هعآٓر ثابتة ككاضحة -5

 .التدٓرب ٌك أفضؿ كسٓمة الكتساب الهٍارات العهمٓة -6

بٓةكدٓد احتٓاجات التدٓرب فْ جهٓع الهجاالت حبتاٌتهاـ الكزارة  -7  تكفٓر براهج تدٓر
 .بىاء عمِ طمب ك تصكر احتٓاجات التدٓرب

أف ىظاـ تقٓٓـ األداء ٓساعد عمِ رفع هستكل أداء العاهمٓف ك استثهار قدراتٍـ بها  -8
 فْ تطبٓؽ ان  همهكسان ٓساعدٌـ عمِ التقدـ كالتطكر ك ٓحقؽ ىظاـ تقٓٓـ األداء تقدـ

 .الخدهات الصحٓة

 .دد الهكظفٓف الذٓف ٓستحقكف التقدٓر ك الهكافآت التشجٓعٓةحأف ىظاـ تقٓٓـ األداء م -9

 . هف قبمٍـتتىاسب هع الجٍد الهبذكؿال   هف الكزارة لمهكظفٓفأف الحكافز الهقدهة -10

 . الكزارةكاالستقرار فْ باألهف الكظٓفْ عدـ شعكر الهكظفٓف -11

 ٓحتفظ بطمبات الهتقدهٓف إلِ الكظائؼ ان أفراد الدراسة أف الكزارة تهتمؾ ىظاـٓرل  -12
 .خاصة الهتهٓٓزف لمعكدة لٍـ عىد الحاجة

 النتائج الهتعمقة بفرضيات الدراسة -ج 

ـ الػ  -1  عاها كالسبب جزء كبٓر هف العٓىة تٓزد 40إف الغالبٓة هف العٓىة تفكؽ أعهاٌر
ـ عف   كقت لٓصؿ إلْ هثؿ ٌذي الهكاقع إلِ سىة كذلؾ الف الهكظؼ ٓحتاج 40أعهاٌر

الت عمهٓة % 43أف ىسبة  -2 ذا طبٓعْ لها تتطمب هٌؤ هف حهمة البكالكٓركس هف العٓىة ٌك
 هثؿ البكالكٓركس
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ذا (10-5)لصالحأف الفركؽ فْ سىكات الخبرة كاف  -3  طبٓعة هفردات العٓىة إلِ ٓعكد ٌك
 إلِ قصٓرة ىسبٓا فْ الكزارة لمكصكؿ ت فترة لٓسلحٓث تبٓف أف األغمب هىٍـ قض

 .الهراكز التْ ٓشغمكىٍا

 .األخرلكجكد عالقة شراكة هع الكزارات  -4
عالقة طردٓة قكٓة بٓف استقطاب كاختٓار كتعٓٓف الهكارد البشٓرة كاستداهة كجكد  -5

الخدهات الصحٓة الحككهٓة 
عالقة طردٓة قكٓة بٓف تدٓرب الهكارد البشٓرة كاستداهة الخدهات الصحٓة كجكد  -6

 .الحككهٓة

 .عالقة طردٓة قكٓة بٓف تقٓٓـ الهكارد البشٓرة كاستداهة الخدهات الصحٓة الحككهٓةكجكد  -7

عالقة طردٓة قكٓة بٓف الحكافز كالتعكٓضات لمهكارد البشٓرة كاستداهة الخدهات كجكد  -8
 .الصحٓة الحككهٓة

. الجىسال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٓة تعزل لهتغٓر  -9
. ىكع الكظٓفةال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٓة تعزل لهتغٓر  -10
ؿ العمهْ -11 . ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٓة تعزل لهتغٓر الهٌؤ
. سىكات الخبرةال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٓة تعزل لهتغٓر  -12

التوصيات ثانيا 
بىاء عمِ ىتائج الدراسة قدـ الباحث هجهكعة هف التكصٓات التالٓة التْ ٓأهؿ أف تسٍـ فْ 

: تحسٓف دكر الهكارد البشٓرة فْ استداهة الخدهات الصحٓة الحككهٓة فْ قطاع غزة
 التوصيات الهتعمقة باستداهة الخدهات الصحية

االٌتهاـ أكثر بعهمٓة التقٓٓـ لمهكارد البشٓرة داخؿ كزارة الصحة األهر الذم  .1
ادة االٌتهاـ بٍا عمِٓىعكس آجابٓا   استداهة الخدهات الصحٓة الحككهٓة كٓز

 هعآٓر تراعْ هتطمبات العهؿ فْ الكظائؼ الهختمفة عمِبحٓث تككف هبىٓة 
 .كٓصاحب ذلؾ آلٓات لمتغذٓة الراجعة

ا كاالٌتهاـ بتىهٓة قدرات العاهمٓف  .2 ٌر ضركرة االٌتهاـ بإدارة الهكارد البشٓرة كتطٓك
فْ كزارة الصحة لٓصبحكا قادٓرف عمِ الهشاركة الفعالة فْ استداهة الخدهات 

 .الصحٓة
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 التوصيات الهتعمقة بإدارة الهوارد البشرية
 االستقطاب كاالختٓار كالتعٓٓف بقسـ الهكارد البشٓرة بالدقة عمِىكصْ القائهٓف  .1

ا  .فْ اختٓار كتعٓٓف العاهمٓف كؿ حسب هجالً فْ الخدهات الصحٓة كغٌٓر

 تدٓرب كتأٌٓؿ الطكاقـ الفىٓة كالطبٓة كاإلدآرة العاهمة فْ كزارة عمِالعهؿ  .2
دٌـ ب ادة استداهة الخدهات الصحٓة كفاءات الصحة كتزٓك عالٓة هف اجؿ ٓز

 تحقٓؽ االستقرار فْ إلِكهكاكبة التطكرات التكىكلكجٓة الحدٓثة كذلؾ لٓؤدم 
 .الكزارة كتعٓزز قدراتٍا فْ تىفٓذ أىشطتٍا كتحقٓؽ االستداهة

 عمِىكصْ كزارة الصحة االٌتهاـ بالحكافز لمعاهمٓف كذلؾ لها لٍا تأثٓر آجابْ  .3
 العمـ أف العاهمٓف فْ الكزارة فْ الكضع الحالْ هع)استداهة الخدهات الصحٓة 

 اإلطالؽ هع العمـ أىٍـ لـ ٓحصمكا للف ٓتهكىكا هف أخذ أم ىكع هف الحكافز عؿ
 .(كاهمة ركاتب عمِ

ضركرة االٌتهاـ بعهمٓة االستقطاب كالتدٓرب كالتقٓٓـ كالحكافز فْ أىظهة الهكارد  .4
البشٓرة كذلؾ هف خالؿ تحدٓد االحتٓاجات الالزهة هف القكم العاهمة كذلؾ بىاء 
عمْ كصؼ الكظائؼ كهكاصفاتٍا ككضع أٌداؼ شاهمة لمكزارة حتِ تتهكف هف 

ا الهستقبمٓة فْ ظؿ الظركؼ الصعبة كالغٓر هستقرة  .تحدٓد الرٓؤ

ر  .5 كضع سٓاسات كاضحة تعتهد عمٍٓا هف خالؿ عهمٓات االختٓار كتعٓزز كتطٓك
ىظاـ الحكافز بجاىبًٓ الهادم كالهعىكم بها ٓتىاسب هع الهكظفٓف كذلؾ هف 

 عمْ هعآٓر ان خالؿ الهساكاة بٓىٍـ كاالٌتهاـ بىظاـ التقٓٓـ بحٓث ٓككف هبىْ
 .كأسس تراعْ هتطمبات العهؿ لمكظائؼ الهختمفة

ضركرة االٌتهاـ بىقؿ الخبرات كالتجارب الخاصة بإدارة الهكارد البشٓرة بٓف  .6
الكزارة كالهؤسسات الحككهٓة بٍدؼ تحسٓف تقدٓـ الخدهات كتغٓٓر الىهط 

 .التقمٓدم فْ اإلدارة
ضركرة هراجعة براهج التدٓرب كالتقٓٓـ كالحكافز لدل الكزارة بها ٓتهاشِ هع  .7

طبٓعة الظركؼ كالهتغٓرات كالهستجدات كالهىاٌج اإلدآرة الحدٓثة لتحسٓف جكدة 
 .األداء كالتعمـ
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 :خطة هقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة: ثالثا 
 هؤشرات القياس الجية الهخولة البراهج واألنشطة (التوصية)اليدؼ .ـ

 ىكصْ القائهٓف عمْ االستقطاب كاالختٓار .1
 كالتعٓٓف بقسـ الهكارد البشٓرة بالدقة فْ

 اختٓار كتعٓٓف العاهمٓف كؿ حسب هجالً فْ
ا  الخدهات الصحٓة كغٌٓر

 دكرات تدٓربٓة  –كرش عهؿ 

دكرات فْ هعآٓر االستقطاب 

  كاالختٓار كالتعٓٓف

اإلدارة العاهة لتىهٓة القكل 

اإلدارة العاهة  - البشٓرة

  اإلدآرة كالهالٓة فلمشؤك

ة   كضكح الرٓؤ

بخصكص هعآٓر 

 اختٓار كتعٓٓف العاهمٓف

  تدٓرب كتأٌٓؿ الطكاقـ الفىٓةعمِالعهؿ  .2

  كالطبٓة كاإلدآرة العاهمة فْ كزارة الصحة

دٌـ ب  عالٓة هف اجؿ ٓزادة كفاءات  كتزٓك

 استداهة الخدهات الصحٓة

 برىاهج  –دكرات تدٓربٓة 

 تدٓربْ كاهؿ 

اإلدارة العاهة لتىهٓة القكل  

البشٓرة قسـ التدٓرب  

 

تىفٓذ البراهج  

 التدٓربٓة الهقترحة

 االٌتهاـ أكثر بعهمٓة التقٓٓـ لمهكارد البشٓرة  .3

 داخؿ كزارة الصحة األهر الذم ٓىعكس آجابٓا

 عمْ استداهة الخدهات الصحٓة الحككهٓة 

 كٓزادة االٌتهاـ بٍا

كرشات عهؿ تىظهٍا الكزارة 

 لهعرفة االحتٓاجات 

 عصؼ ذٌىْ  –ىدكات 

 

 –اإلدارة العاهة لمسٓاسات 

 اإلدآرة كالهالٓة  فالشؤك

 

تكافر آلٓة كاضحة 

 الحتٓاجات التقٓٓـ 

ىكصْ كزارة الصحة االٌتهاـ بالحكافز  .4

ل لمعاهمٓف كذلؾ لها لٍا تأثٓر آجابْ عؿ

استداهة الخدهات الصحٓة 

اإلدارة العاهة لمسٓاسات    تعاهٓـ ك ىشرات–كرش عهؿ 

 اإلدآرة كالهالٓة  فالشؤك

 

 –االٌتهاـ بالهكظفٓف 

تكفٓر البدائؿ كاالحتٓاجات 

 لمهكظفٓف 

 ضركرة االٌتهاـ بعهمٓة االستقطاب كالتدٓرب .5

  كالتقٓٓـ كالحكافز فْ أىظهة الهكارد البشٓرة 

كذلؾ هف خالؿ تحدٓد االحتٓاجات الالزهة  

 هف القكم العاهمة

  – عصؼ ذٌىْ –ىدكات 

 تشكٓؿ لجاف  –كرش عهؿ

 تجٍٓز –هف هختمؼ الكزارة

 ىظاـ هحكسب أكثر فاعمٓة

اإلدارة العاهة لتىهٓة القكل  

اإلدارة العاهة   –البشٓرة

  فالشؤك-لمسٓاسات

 اإلدآرة كالهالٓة 

ٓزادة ىسبة األفكار  

اإلبداعٓة بخصكص  

هعآٓر االستقطاب كالتدٓرب  

 كالتقٓٓـ  كالحكافز

كضع سٓاسات كاضحة تعتهد عمٍٓا هف  .6

ر  خالؿ عهمٓات االختٓار كتعٓزز كتطٓك

دكرات بأٌهٓة التحفٓز  

تشكْ لجاف هف  –لمهسئكلٓف

اإلدارة العاهة لمسٓاسات 

 اإلدآرة كالهالٓة  فالشؤك

تغطٓة ىهاذج ككضكح فْ  

ة لهعآٓر كآلٓات   الرٓؤ
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ىظاـ الحكافز بجاىبًٓ الهادم كالهعىكم بها 

 ٓتىاسب هع الهكظفٓف

التدقٓؽ    داخؿ الكزارة كاإلدارات الهختمفة

 

 ضركرة االٌتهاـ بإدارة الهكارد البشٓرة .7

ا كاالٌتهاـ بتىهٓة قدرات العاهمٓف فْ كزارة   ٌر كتطٓك

 الصحة لٓصبحكا قادٓرف عمِ الهشاركة

 الفعالة فْ استداهة الخدهات الصحٓة

ىدكات -  دكرات–كرش عهؿ 

  تكضح أٌهٓة ٓزادة الهٍارات

- اإلدارة العمٓا لمكزارة 

  اإلدآرة كالهالٓة فالشؤك

تكفر آلٓة كاضحة لقٓاس هعآٓر  

- قدرة العاهمٓف

تكافر قاعدة بٓاىات الحتٓاجات 

  العاهمٓف

ضركرة االٌتهاـ بىقؿ الخبرات كالتجارب  . 8

الخاصة بإدارة الهكارد البشٓرة بٓف الكزارة  

كالهؤسسات الحككهٓة بٍدؼ تحسٓف تقدٓـ  

 الخدهات كتغٓٓر الىهط التقمٓدم فْ اإلدارة

ىدكات  -  دكرات–كرش عهؿ 

 تكضح أٌهٓة ٓزادة الهٍارات

اإلدارة العاهة لتىهٓة القكل  

اإلدارة العاهة - البشٓرة

  لمسٓاسات

- تكفر خدهة أفضؿ لمجهٍكر

 تكافر قاعدة بٓاىات 

 لالحتٓاجات التدٓربٓة

ضركرة هراجعة براهج التدٓرب كالتقٓٓـ كالحكافز . 9

 لدل الكزارة بها ٓتهاشِ هع طبٓعة الظركؼ  

كالهتغٓرات كالهستجدات كالهىاٌج اإلدآرة  

 الحدٓثة لتحسٓف جكدة األداء كالتعمـ

 تشكٓؿ لجاف  –كرش عهؿ 

 تجٍٓز –هف هختمؼ الكزارات

ىظاـ هحكسب أكثر فاعمٓة  

 ٔلٓات التدقٓؽ

 –اإلدارة العمٓا لكؿ لمكزارة 

اإلدارة العاهة لمسٓاسات 

اإلدارة العاهة لتىهٓة القكل  

 البشٓرة

ة لهعآٓر   كضكح فْ الرٓؤ

ٓزادة هستكل الخدهة  - كآلٓات التدقٓؽ

 الهقدهة لمجهٍكر

 

 :الدراسات الهقترحة
فٓها ٓمْ عرض ألٌـ الدراسات التْ ٓرل الباحث أىٍا ٓهكف أف تساٌـ فْ إثراء 

 :الهكضكع أك البحث العمهْ بشكؿ عاـ
ربط كظائؼ التخطٓط كالتدٓرب كالتقٓٓـ كالحكافز باالستداهة الهالٓة كالهعىكٓة - 1

 .كاستداهة الخدهات الصحٓة
قٓاس هدل فعالٓة كظائؼ إدارة الهكارد البشٓرة فْ تحقٓؽ استداهة الهؤسسات - 2

 .الصحٓة فْ قطاع غزة
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ؿ عمِ إهكاىٓة تحقٓؽ االستداهة فْ هؤسسات الهجتهع الهدىْ فْ قطاع - 3 أثر التهٓك
 .غزة

طبٓعة العالقة بٓف كزارة الصحة كالهىظهات الدكلٓة العاهمة فْ القطاع الصحْ فْ - 4
 .قطاع غزة

لتقٓٓـ الدكر الحككهْ كسمطة عمٓا فْ استداهة الخدهات الصحٓة الحككهٓة فْ - 5
 . قطاع غزة

اثر استراتٓجٓات إدارة الهكارد البشٓرة فْ دعـ براهج التدٓرب فْ القطاع الصحْ - 6
 . فْ هحافظات غزة
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 األكلٓة الصحٓة الرعآة خدهات عف الهراجعٓف الهرضِ رضا (2001): " .هحهد حتاهمة،-

 .ـ 2001 األردف، جاهعة هاجستٓر، رسالة عهاف، "بعهاف أربد فْ هدٓىة لٍـ الهقدهة



 

123 
 

فْ  الصحة الخدهات هقدهْ بف كالتكاصؿ االتصاؿ كاقع .(2010): "هحهد رهضاف،-
 القدس جاهعة هاجستٓر، رسالة ،" غزة هحافظات فْ الغكث لككالة الصحٓة التابعة الهراكز

 .غزة فرع – دٓس أبك

كاقع تخطٓط الهكارد البشٓرة كعالقتً بقدرة الهؤسسات غٓر : (2013). خمٓؿ  زقكت،-
الحككهٓة فْ قطاع غزة عمِ الحفاظ عمِ األعداد الالزهة هف العاهمٓف، رسالة هاجستٓر، 

. الجاهعة اإلسالهٓة ،غزة
 الهكارد البشٓرة فْ استداهة هىظهات الهجتهع إدارةهساٌهة كظائؼ :(2010) ٓزد، أحهد -

. فمسطٓف جاهعة القدس،  رسالة هاجستٓر،،الهدىْ فْ الضفة الغربٓة
ر الهكارد ( : 2015). ٓراض، ٓزدٓة- دكر ىظاـ تقٓٓـ األداء بدٓكاف الهكظفٓف العاـ فْ تطٓك

 .غزة، غٓر هىشكرة رسالة هاجستٓر،البشٓرة فْ الكزارات الفمسطٓىٓة
االستثهار ٓن ػتراتٓجْ لتعظػاسكهدخؿ شرٓة ػتىهٓة الهَارد الب: (2009). أهاىْ شمتكت،-

غزة الرئاسة كهكتب )لة بقطاع غزة دراسة عمِ هكظفْ الككا. فْ العىصر البشرّ 
. رسالة هاجستٓر،الجاهعة اإلسالهٓة،فمسطٓف ،(ػْ اإلقمٓه

َارد البشرٓة ػة الهػائف إدارة َتىهٓػتطبٓق َظفاعمٓة هتطمبات : (2007). صٓاـ، هحهد-
. فْ جٍاز الشرطة الفمسطٓىٓة فْ هحافظات غزة

اـ عهار،- هدل رضا الهكظفٓف العاهمٓف فْ هؤسسات ككالة الغكث بقطاع : (2012 ).ٌر
،رسالة هاجستٓر،الجاهعة ( E-HRM )غزة عف ىظاـ إدارة الهكارد البشٓرة إلكتركىٓان  

. اإلسالهٓة،غزة
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 .غزة فرع – دٓس
ا عمِ (: 2011).أٓهف، كردٓة- هٍارات الكادر الصحْ فْ التعاهؿ هع الجهٍكر كأثٌر
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 (9/11/2015هدير التدريب في اإلدارة العاهة لتنهية القوى البشرية بتاريخ  )هقابمة هع 
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دولة فمسطيف 
    وزارة التربية والتعميـ العالي 

    أكاديهية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا 
    البرناهج الهشترؾ هع جاهعة األقصى 

برناهج القيادة واإلدارة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 حفظو اهلل ................................................ الدكتور/ السيد 

: ..................................... التخصص
: .................................... هكاف العهؿ

 

تحكيـ أداة الدراسة  
 تحت عىكاف  يقوـ الباحث بدراسة

دكر إدارة الهكارد البشٓرة فْ استداهة الخدهات الصحٓة الحككهٓة فْ "
هحافظات غزة 

 فْ أكادٓهٓة اإلدارة كالسٓاسة لمدراسات كذلؾ لىٓؿ درجة الهاجستٓر فْ القٓادة كاإلدارة
. العمٓا

لذا ٓرجِ هف سٓادتكـ تحكٓها الستباىً بالحذؼ أك اإلضافة أك التعدٓؿ كها تركىً هىاسبا 
: إبداء آرائكـ كهالحظاتكـ حكؿ

 .هدل هجاؿ هىاسبة الفقرة لمهجاؿ الذم تىتهْ إلًٓ .1

 .ان حذؼ أك إضافة أك تعدٓؿ ها تركىً هىاسب .2

ة لمفقرات .3  .الصٓاغة المغٓك

وتفضموا بجزيؿ الشكر واالحتراـ 
                                                                       الباحث 

هحهد سالـ الخضرم 
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الهالحؽ 
 

 (1)الهمحؽ رقـ 
دولة فمسطيف 

    وزارة التربية والتعميـ العالي 
    أكاديهية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا 
    البرناهج الهشترؾ هع جاهعة األقصى 

برناهج القيادة واإلدارة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 بسـ اهلل الرحهف الرحيـ

 

 
ة   /السيدة              الهحتـر/ السيد

 
السالـ عميكـ ورحهة اهلل وبركاتو 

 
ٓسرىْ أف أقدـ ٌذي االستباىة كالتْ صههت لمحصكؿ عمِ بعض البٓاىات التْ تخدـ هباشرة 

دور إدارة الهوارد البشرية في أٌداؼ البحث العمهْ الذم أقـك بإعدادي حكؿ هكضكع 
كأهمْ كبٓر فْ أىكـ لف تدخركا جٍدان استداهة الخدهات الصحية الحكوهية في قطاع غزة 

فْ تقدٓـ الهعمكهات الالزهة، عمهان بأف إجاباتكـ ستككف هكضع العىآة كاالٌتهاـ كلف 
. تستخدـ إال ألغراض البحث العمهْ

 
شاكريف لكـ حسف تعاونكـ وتجاوبكـ,,, 

 

الباحث 
 هحهد سالـ الخضري

                                                                                  
 



 

128 
 

البيانات الشخصية : أوال ً 
 :فْ الهكاف  الهىاسب  (  x  )ٓرجِ التكـر بكضع إشارة 

الجىس                  ذكر                          أىثِ  - 1
 

 سىة 40أقؿ هف -35سىة            35أقؿ هف -30      العهر           - 2

 سىة فها فكؽ40                           

ؿ العمهْ          دبمـك  فها دكف                 بكالكٓركس   - 3 الهٌؤ

                             هاجستٓر                      دكتكراي  
 

  هدٓر عاـ هدٓر كحدة الهسهِ الكظٓفْ       هدٓر دائرة - 4

   ككٓؿ كزارة              ككٓؿ كزارة هساعد                            

  سىكات                5أقؿ هف سىكات الخبرة فْ الهسهِ الكظٓفْ                      -5

 اقؿ هف عشر سىكات-5  ت        سىكا 10أقؿ هف- 5                           

 سىة فأكثر  15 سىة         15أقؿ هف  – 10                            

  طبٓب                           هٍىدسالتخصص             - 6

إدارة أعهاؿ                هٍف طبٓة                            

 ................أخرل حددٌا   هحاسبة 
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: ثانيا
هوافؽ الفقرة الرقـ 

بشدة 
غير هحايد هوافؽ 

هوافؽ 
غير 
هوافؽ 
بشدة 

 االستقطاب واالختيار والتعييف
     ٓتـ التأكد هف كفاءة اإلجراءات اإلدآرة لعهمٓة االستقطاب   .1
     تتـ عهمٓة اختٓار الهرشحٓف بىزاٌة كشفافٓة   .2
     ٓتـ اختٓار الهرشحٓف كفقا لهبدأ الجدارة   .3

 ٓحتفظ بطمبات الهتقدهٓف إلِ الكظائؼ خاصة ان تهتمؾ الكزارة ىظاـ  .4
الهتهٓٓزف لمعكدة إلٍٓا عىد الحاجة 

     

تـ االتصاؿ هعٍـ   .5 ٓتـ هتابعة الخٓرجٓف الهتفكقٓف هف الجاهعات ٓك
الستقطابٍـ إلِ الكزارة 

     

6.  
تقكـ الكزارة بالتخطٓط لألعداد الهراد تعٓٓىٍـ سىكٓان تهاشٓا هع 

االحتٓاجات الهتكقعة 
     

ا فْ الهرشحٓف   .7      تقٓس االختبارات الهٍارات الهٍىٓة الكاجب تكفٌر

8.  
ب البٓاىات كالهعمكهات عف الهتقدهٓف لمتعٓٓف  تٍتـ الكزارة بجهع كتبٓك

    هف الهصادر الهختمفة  
 
 

9.  
تستىد عهمٓة التعٓٓف عمِ قكاعد كهعآٓر ثابتة ككاضحة تعتهد عمِ 

     الخبرة كالكفاءة 

     تعتهد الكزارة فْ تعٓٓف هكظفٍٓا عمِ أساس الهىافسة   .10

تعتهد الكزارة عمْ إجراء االهتحاىات لتعٓٓف الهكظفٓف الهتقدهٓف   .11
لمكظائؼ لدٍٓا 

     

التدريب 
ر فْ الكزارة بشكؿ فعاؿ   .12      تعهؿ دائرة التدٓرب كالتطٓك
ر هكظفٍٓا   .13      تبذؿ الكزارة جٍدا لتىهٓة كتطٓك
بٓة فْ جهٓع الهجاالت   .14      تٍتـ الكزارة بتحدٓد االحتٓاجات التدٓر
بٓة بىاء عمْ طمب كتصكر احتٓاجات التدٓرب   .15      ٓتـ تكفٓر براهج تدٓر
بٓة   .16      ٓتـ الربط بٓف طبٓعة عهؿ األفراد كبٓف تحدٓد االحتٓاجات التدٓر
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هوافؽ الفقرة الرقـ 
بشدة 

غير هحايد هوافؽ 
هوافؽ 

غير 
هوافؽ 
بشدة 

لٍـ 

بٓة الكتساب   .17 ر الكظٓفْ بعد تحدٓد االحتٓاجات التدٓر ٓستخدـ التدٓك
هٍارات جدٓدة 

     

بٓة   .18 ٓهكف االستفادة هف قدرات الهتدربٓف الذٓف اجتازكا براهج تدٓر
ـ هف الهكظفٓف فْ الكزارة  هعٓىة لتدٓرب غٌٓر

     

     ٓكجد تدٓرب هستهر لمككادر العاهمة فْ الكزارة حسب االحتٓاجات   .19

20.  
تؤهف الكزارة بأف التدٓرب ٌك أفضؿ كسٓمة الكتساب الهٍارات 

العهمٓة 
     

     تتابع الكزارة التقدـ الحاصؿ فْ أداء هكظفٍٓا بعد عهمٓة التدٓرب   .21
التقييـ 

     ٓتهٓز ىظاـ تقٓٓـ األداء الحالْ بالشفافٓة كالهكضكعٓة كالعدالة   .22

ٓستخدـ ىظاـ تقٓٓـ األداء فْ تعٓزز الجكاىب االٓجابٓة فْ هجاالت   .23
الخدهات التْ تقدهٍا الكزارة 

     

     ٓستخدـ ىظاـ تقٓٓـ األداء فْ عالج القصكر فْ أداء الهكظفٓف   .24
     ىهكذج تقٓٓـ األداء الحالْ ٓقٓس قدرات الهكظؼ الفعمٓة   .25
     ٓحقؽ ىظاـ تقٓٓـ األداء الغرض الذم كضع هف أجمً   .26
ر أداء الهكظؼ    .27      ٓعهؿ ىظاـ تقٓٓـ األداء عمْ تحسٓف كتطٓك

ٓساعد ىظاـ تقٓٓـ األداء عمْ رفع هستكم أداء العاهمٓف كاستثهار   .28
قدراتٍـ بها ٓساعدٌـ عمِ التقدـ كالتطكر  

     

ٓقدـ ىظاـ التقٓٓـ الهتبع هعمكهات لمعاهمٓف أىفسٍـ عمْ جكدة ككفاءة   .29
أداءٌـ كأعهالٍـ لتحسٓف األداء ىحك األفضؿ 

     

عهمٓة تقٓٓـ األداء تىهْ قدرات الهدراء فْ هجاؿ اإلشراؼ كالتكجًٓ   .30
كاتخاذ القرارات 

     

 فْ تطبٓؽ الخدهػػات ان  همػػػػػهكسان ٓحقؽ ىظاـ تقػػػػٓٓـ األداء تقدـ  .31
الصػػػػحٓة 
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هوافؽ الفقرة الرقـ 
بشدة 

غير هحايد هوافؽ 
هوافؽ 

غير 
هوافؽ 
بشدة 

32.  
 الهكظفٓف الذٓف ٓستحقكف التقدٓر كالهكافآت األداءٓحدد ىظاـ تقٓٓـ 

التشجٓعٓة 
     

الحوافز والتعويضات 
     ٌىاؾ تىاسب بٓف الراتب كالدرجة الكظٓفٓة التْ ٓحهمٍا الهكظؼ   .33
     الحكافز التْ تقدـ هف الكزارة تساعد عمِ االرتقاء بأداء الهكظفٓف   .34

35.  
 بالرضا الكظٓفْ هف خالؿ ها ٓتقاضكي هف ركاتب كفٓشعر الهكظؼ

كترقٓات كعالكات 
     

      بأٌهٓة الحكافز كالهكافآت الهتاحة بالكزارة كفٓشعر الهكظؼ  .36
     ٌىاؾ عدالة كهكضكعٓة فْ ىظاـ الترقٓات   .37
     تقـك الكزارة بهىح الهكظفٓف الهتهٓٓزف درجات كترقٓات   .38

39.  
ٓسكد فْ الكزارة ىكع هف العدالة فْ ىظاـ الحكافز كالهكافآت 

 اإلضافٓة
     

ادة إلْتسعْ الكزارة   .40       الهادٓة لتحسٓف أداء العاهمٓف الهكافآت ٓز
      بالكزارة باألهف الكظٓفْ كاالستقرار كفٓشعر الهكظؼ  .41
      كفؽ أسس كهعآٓر كضكابط الكزارة لالحكافز تعط  .42
     الحكافز الهقدهة لمهكظفٓف تتىاسب هع الجٍد الهبذكؿ   .43

االستداهة 

44.  
ٌىاؾ رؤٓة كاضحة إلدارة الهكارد البشٓرة فْ الكزارة كفقا لإلهكاىٓات 

الهتكفرة 
     

     تكجد عالقة شراكة هع الكزارات األخرل   .45
     تتـ صٓاغة رسالة الكزارة بشكؿ ٓعكس أٌدافٍا   .46
     ٓتـ تحقٓؽ رضا الفئات الهستٍدفة هف عهؿ الكزارة   .47
     ٌىاؾ قٓادة حكٓهة لمكزارة تهكىٍا هف إدارة شئكىٍا   .48

لمكزارة قػػػػػػػدرة عمِ التػػػػػأقمـ هع الػػػػػػػػظركؼ الهتغٓرة فْ البٓئػػػػػػػػػة   .49
الداخمٓة 
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هوافؽ الفقرة الرقـ 
بشدة 

غير هحايد هوافؽ 
هوافؽ 

غير 
هوافؽ 
بشدة 

50.  
لمكزارة قدرة عمِ التأقمـ هع الظركؼ الهتغٓرة فْ البٓئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

الخارجٓة 
     

      ىتفعٓفٓجرم تحقٓؽ الجكدة فْ عالقات الكزارة هع الـ  .51
     تعتهد الكزارة ىظاـ هساءلة ٓحدد هسئكلٓات الهكظفٓف   .52
     تقـك الكزارة بتقٓٓـ دكرم لهعرفة ىقاط قكتٍا   .53
     تقـك الكزارة بتقٓٓـ دكرم لهعرفة ىقاط ضعفٍا   .54
     تقـك الكزارة بتقٓٓـ دكرم لمتعرؼ عمِ الفرص الهتاحة لٍا   .55
ْي سمٓـ   .56 ـي إدارمي داخم      ٓكجد لدم الكزارة ىظا

 هف خالؿ الخبرات الهتكفرة لدم األكلكٓاتتجٓد الكزارة تحدٓد   .57
الهكظفٓف 

     

 
 

 شكرا لكـ لحسف تعاونكـ ,,,,
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 (2)الهمحؽ رقـ 
 قائهة بأسهاء هحكهي االستبانة

 

 هكاف العهؿ/ الجاهعة الدرجة العمهية  االسـ الرقـ
 .الجاهعة اإلسالهٓة. ستاذأ. .سهٓر صافْ. د. أ. 1
 .الجاهعة اإلسالهٓة .أستاذ هشارؾ .عبد الهىعـ لبد. د .2
 .الجاهعة اإلسالهٓة .أستاذ هشارؾ .كسٓـ الٍبٓؿ. د .3
 .الجاهعة اإلسالهٓة .أستاذ هشارؾ .ٓكسؼ الجٓش. د .4
 .الجاهعة اإلسالهٓة .أستاذ هشارؾ .ٓكسؼ بحر. د .5
ر. أستاذ هساعد .هحهد فارس. د .6  .جاهعة األٌز
ر. أستاذ هساعد .كفٓؽ األغا. د .7  .جاهعة األٌز
عٓادة - كزارة الصحة. هاجستٓر .سعٓد ىشكاف .8

 .الرهاؿ
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