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 :ملخص
التخطيط االسرتاتيجي، : التالية البشرية املواردإدارة  مدى تطبيق مهامالتعرف على إىل  هتدف هذه الدراسة

 األردين، والتعويضات واحلوافز يف القطاع الصحي األداءوحتليل الوظائف وتوصيفها، والتدريب والتطوير، و تقييم 
املوارد البشرية فيما خيص نوع إدارة  يف ممارسة مهامإحصائية  فروقات ذات داللةوالتأكد من وجود . اخلاص

  .الكادر التخصصي يف املؤسسات الصحية اخلاصة
  :النتائج التاليةإىل  الدراسة وتوصلت

 اخلاصة متارس بشكل متوسط؛ األردنية  املستشفياتاملوارد البشرية يف إدارة  تطبيق معظم مهام أنتبني  -
التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية، وحتليل اخلاصة بتطبيق مهام وممارسات األردنية  التزام املستشفياتعدم  -

 ؛ األداءالوظائف وتوصيفها، وتقييم 
التعويضات و  التدريب والتطوير،ظهرت النتائج بان املستشفيات اخلاصة تلتزم بتطبيق املهام اخلاصة مبمارسة أ -

 نتيجة املطالبة املستمرة من قبل العاملني لتحسني ظروف عملهم؛  اإلنتاجيةلزيادة  واحلوافز
باختالف نوع الكادر طيب أو  ،عينة الدراسة على املمارساتأفراد  وجود اختالف يف متوسطات تقديرات -

 . وكان االختالف لصاحل الكادر الطيب إداري
مهام املوارد البشرية، القطاع الصحي االردين اخلاص،  املوارد البشرية، التدريب والتطوير،: كلمات مفتاحية

 .التخطيط االسرتاتيجي
Abstract: 

This study aims at identifying the extent of implementation of the 

following human resource management tasks: strategic planning, job 
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analysis and characterization, training and development, performance 

evaluation, compensation and incentives in the private health sector in 

Jordan. And to ensure that there are differences of statistical significance in 

the exercise of human resources management functions with regard to the 

type of specialized staff in private health institutions.  

The finding of this study indicates following:                       

- The implementation of most of the human resources management 

functions in the private health institutions has been shown to be average; 

- Lack of commitment of Jordanian private hospitals. To implement the 

human resources strategic planning practices. And functions analysis 

and characterization, training and development, and performance 

evaluation; 

- The results showed that private hospitals are committed to implementing 

training and development tasks, compensation and incentives, to 

increase productivity. Due to the continuous demand by workers to 

improve their working conditions; 

- There is a difference in the average estimates on the human resource 

management practices in the study’s sample, depending on the type of 

the staff, medical or administrative. And the difference was in favor of 

medical staff. 

Keywords: Human Resources, Training and Development, Human 

Resources Tasks, Jordan Private Health Sector, Strategic Planning.       
 

 اإلطار العام للدراسة: والأ
 : مقدمة

 األصولصبح االهتمام بالعنصر البشري يف املنظمات كاستثمار رأس املال البشري باعتباره من أ
يف ازدهار وتطور املنظمة يف ظل التغريات املتسارعة يف التكنولوجيا،  أساسيكونه يلعب دور   األساسية

لذا فإن ، املوارد البشرية هي مبثابة مصدر للميزة التنافسية بني املنظمات يصعب تقليده أنإىل  يضاف
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إلدارة املوارد البشرية هو بناء قوة عمل كفؤة قادرة على حتقيق أهداف املنظمة  األساسياهلدف 
 .(Dessler, 2016).يجيةاإلسرتات

حيقق ميزة تنافسية  أنالعنصر البشري ميكن  أنافرتضا ( (Denisi & Griffin,2001ما أ
كما   ،إدارته بطريقة فعالة حيث انه من الصعب تقليد العنصر البشري إدارهتاما مت  إذا ،مستدامة للمنظمة

. والنوعية لعمليات املنظمة وخمرجاهتا على املدى البعيد اإلنتاجيةحتسني إىل  املوارد البشريةإدارة  تسعى
املوارد البشرية عددًا من املهام واملمارسات املرتبطة بتنمية العنصر البشري واحملافظة عليه إدارة  ويتضمن دور

االستقطاب )وتكوينه داخل املنظمة وتتلخص يف التخطيط االسرتاتيجي حيث يتم حتليل الوظائف 
جاءت هذه الدراسة حيث  ،، التعويض واحلوافزاألداءلتطوير الوظيفي للموارد البشرية، تقييم ، ا(واالختيار

قدرهتا على تطبيق املهام و املوارد البشرية بكل مهامها وممارساهتا يف املنظمات الصحية إدارة  للرتكيز على
   .فيها واملمارسات ذات العالقة بإدارة املوارد البشرية

  :مشكلة الدراسة .1
األساس الذي تقوم عليه  بأهنااملوارد البشرية أمهية  يف الوقت الذي بات فيه من الضروري إدراك 

وتنحصر مشكلة املنظمات ومن ضمنها  ،قرارات لتحقيق امليزة التنافسية يف منظمات األعمالالالعمليات و 
، ويعترب القطاع الصحي أدائهااملوارد البشرية لتحسني إدارة  تأخذ بعني االعتبار ممارسات ال بأهناالصحية 

. دول املنطقة يف هذا اجملال أفضلمن و يف األردن من القطاعات املتطورة ويؤدي خدماته بشكل جيد 
إدارة  مهامتطبق هل : محاولة لفهم ولإلجابة على السؤال الرئيسي التايلكجاءت هذه الدراسة  حيث 

 ؟ اخلاص األرديناملوارد البشرية القطاع الصحي 
ولإلجابة على هذا السؤال تضمنت الدراسة جمموعة من األسئلة الفرعية واليت تشكل مبجموعها الكلي 

 :املوارد البشرية كمصدر متييز يف اجملال الصحيإدارة  أساسا لتطبيق مهام وممارسات
التخطيط ) اليت تشملاملوارد البشرية إدارة  ممارساتاملنظمات الصحية بتطبيق مهام و  تلتزمهل  -

 ؛(، والتعويضات واحلوافزاألداءاالسرتاتيجي، حتليل الوظائف، التدريب والتطوير، تقيم 
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املوارد البشرية إدارة  هل هناك اختالف يف متوسطات تقديرات جمتمع الدراسة على ممارسات -
 األداءالتخطيط االسرتاتيجي، وحتليل الوظائف وتوصيفها، والتدريب والتطوير، و تقييم )

 وباختالف متغري الكادر التخصصي؛( احلوافزوالتعويضات و 
  .املنظمات الصحيةاملوارد البشرية يف إدارة  توصيف واقع مهام وممارسات -

  :أهمية الدراسة .2
الدراسة من الدور الذي تلعبه املوارد البشرية يف حتقيق التميز والنجاح خاصة يف أمهية  تنبع

العلمية  واألساليب األسسوفق  وإدارهتالذلك فان االهتمام هبذه املوارد  ،املنظمات الصحية وغريها
زيادة  عن طريق  ،املنظمات النمو واالستمرار والتقدم أرادتما  إذامهية يف غاية األ أمرايعترب  ،واملنهجية

 . وإنتاجيتهمكفاءة العاملني 
بطريقة ميكن من خالهلا حتقيق طموحات  املوارد البشريةإدارة  وتناولت الدراسة مهام وممارسات

هذه الدراسة تسلط الضوء على املهام الواجب القيام هبا، حبيث تأيت  أنإىل  باإلضافة ،وغايات املنظمة
يف ظل املنافسة  األرديناملعاصر والتحديات اليت يواجها القطاع الصحي  اإلداريمواكبة لتطورات الفكر 

وعي املستفيدين من اخلدمات الصحية والتطورات التكنولوجية يف إىل  الشديدة يف هذا القطاع باإلضافة
 .هذا اجملال

 :أهداف الدراسة .3
 ،املوارد البشرية يف القطاع الصحي االردينإدارة  ممارساتلتعرف على واقع مهام و لهتدف الدراسة 

وهي على  ،حتقيقهاإىل  اليت تسعى الدراسة ،ويف ضوء هذا اهلدف هنالك جمموعة من األهداف الفرعية
 :النحو التايل

 املنظمات الصحية؛ املوارد البشرية يف إدارة  ممارساتتطبيق مهام و  مدى معرفة -
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من خالل مراجعة  املنظمات الصحيةاملوارد البشرية يف إدارة  توصيف واقع مهام ممارسات -
البشرية كمدخل املوارد إدارة  وتقدمي التوصيات اليت تساهم يف تطوير هبا املتعلقة األدبيات
 ؛املنظمات الصحية وإنتاجية فعالية لتحسني

املوارد البشرية باختالف نوع الكادر إدارة  معرفة االختالفات بني تطبيق مهام وممارسات -
 .التخصصي يف املنظمات الصحية

  :مجتمع وعينة الدراسة .4
 (5)موزعني على  موظف من العاملني (N=820) يتكون جمتمع الدراسة والبالغ عددهم

عن طريق املعاينة اخلاصة، أما العينة فقد مت اخذ عينة عشوائية األردنية  املؤسسات الصحيةمستشفيات من 
من  %(62)املستشفيات، ومتثل ما نسبته  إداراتمن العاملني يف  ممثله (n=215) الطبقية حجمها

 (: 1)من عينة الدارسة املوضحة يف جدول رقم  ،%(26)عدد املوظفني ونسبة اسرتجاع االستبانات  إمجايل

 الخاصةاألردنية  المؤسسات الصحية :(11)جدول رقم 

 ( i )  حجم العينة الطبقية اسم المستشفى
 (عدد االستبانات الموزعة)

عدد االستبانات 
 المستلمة

 07 07 عمان/ مستشفى التخصصي

 40 57 عمان/ سالمي مستشفى اإل

 47 07 سراءمستشفى اإل

 10 67 مستشفى العقبة احلديث

 65 45 مستشفى اربد التخصصي

 141 212 المجموع

 من إعداد الباحث: المصدر
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 طار النظرياإل: ثانيا
 :تمهيد

يف عملية اختاذ القرارات املتعلقة بالعاملني  األساساملوارد البشرية يف معناها الشمويل هي إدارة  تعترب
وهي بالتايل هتتم بوضع وتنفيذ سياسات وبرامج تكفل تنظيم يسوده العالقات  يف املنظمة، وأنشطتهم
إدارة  تعمل على األساسفإدارة املنظمة يف . املنظمة وأهدافاليت تثمر تعاونا وثيقا حيقق غايات  اإلنسانية

 اداألفر أي نشاط يف املنظمة، وذلك الن كل مدير ومشرف على جمموعة من إدارة  العنصر البشري قبل
 املوارد البشرية، مما جيعل هلذا النشاط مسؤولية تضامنيه هتم خمتلف املستوياتإدارة  يقوم بدور كبري يف

  1.يف املنظمةاإلدارية 
 :وأهميتهاالموارد البشرية إدارة  مفهوم. 1

 ،هنا جمموعة القرارات واألنشطة والربامج املرتابطة واملتكاملة فيما بينهاأاملوارد البشرية بإدارة  تعرف
اخلاصة بتنظيم العالقة بني املنظمة والعاملني لديها، من خالل حتديد احتياجات املنظمة من املوارد 

  2.البشرية
لتنفيذ  ،جمموعة املمارسات والسياسات املطلوبة بأهنااملوارد البشرية إدارة  (Dessler)ويعرفها 

ويف  ،كمل وجهأملمارسة وظائفها على اإلدارة  هاإلياليت حتتاج  ،املتعلقة بالنواحي البشرية األنشطة  خمتلف
عبارة عن جمموعة املمارسات والوظائف أهنا  املوارد البشريةإدارة  ميكن أن نعرف ،ضوء التعريفات السابقة

إىل  ابتداء من عملية االستقطاب ،وظيفيةأنشطة  وما يرتبط هبا من املرتابطة لتوفري املوارد البشرية الكفؤة
  3. مرحلة التقاعد

                                                 
1

 .41ص ، 6717، صفاء للنشر، عمان، األوىل، الطبعة الموارد البشريةإدارة  ابو شيخة، -
2

 ،ماجستري غري منشورة مذكرة ،األردنيةالموارد البشرية في قطاع البنوك إدارة  وظائف إستراتيجيةواقع عبيدات،  -
 .6774، ردناأل ،إربد ،جامعة الريموك

3- Dessler, Human Resource Management, Tenth Edition, New York, USA, upper 

saddle river , new jersey Prentice Hall Inc, 2010. 
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 4: األسباب التاليةإىل  املوارد البشريةأمهية إدارة  وميكن أن تعزى
 العاملني يف املنظمات؛أداء كبرية علىأمهية   ظهور النقابات العمالية أضفى -
 ؛ يةملستقبلاطبيعة رغباهتم وآماهلم بزيادة وعي العاملني إىل  النمو والتطور التعليمي والثقايف أدى -
شاكل املتزامنة مع ترعى شؤون العاملني وتقوم على معاجلة امل ،وحدة إدارية متخصصةإىل  احلاجة -

 ؛منو املنظمة
  .ةمتميز بطريقة عمل الأداء على ،حتفيز وتشجيع العاملني يف املنظمة -

 :الموارد البشريةإدارة  أهداف .2
تكوين وتنمية العنصر البشري واحملافظة عليه إىل  ،املوارد البشرية يف نشاطاهتا وممارساهتاإدارة  هتدف

 5: منها ،تحقيق أهداف متعددةل ع كفاءة وفاعلية املنظمةداخل املنظمة، حبيث تساهم بذلك يف رف
وخفض تكلفة العمل من خالل ختفيض معدل الدوران  ،رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملني -

 للعاملني؛ 
 استقطاب العاملني االكفاء؛ -
  لتسهيل قدرة املنظمة على املنافسة؛ ،حتقيق ميزة تنافسية للمنظمةإىل  املوارد البشريةإدارة  هتدف -
  .احملافظة على اندماج العاملني مع أهداف املنظمة خللق مزيد من التعاون الفعال -

 :املوارد البشرية إىلإدارة  تقسم وظائف: الموارد البشريةإدارة  وظائف .3
  :الوظائف اإلدارية -1.3

لضمان حتقيق غاياهتا  ،كمًا ونوعاً   العاملنيتعمل على ختطيط احتياجات املنظمة من  :التخطيط -
فالتخطيط يعىن التحديد مسبقا لربامج املوارد البشرية بالتنبؤ باحتياجات املنظمة لتحقيق  وأهدافها،

  6أهدافها يف املستقبل؛

                                                 
 .6776، دار وائل للنشر، عمان، األردن. الموارد البشرية المعاصرة بعد استراتيجيإدارة  ،عقيلي -4

5
- Denisi & Griffin, Human Resource Management, Second Edition, Boston, New 

York, USA, Honghton Miffilin Company, 2005. 
 .6772األردن،  –الطبعة الثانية، عمان  دار وائل للنشر، .(إدارة األفراد) الموارد البشريةإدارة  برنوطي، -6
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 حيث حيدد مدير ،ويقصد بالتنظيم تقسيم الواجبات واملسؤوليات والسلطات بني العاملني :التنظيم -
كل تنظيمي يوضح طبيعة عالقات العاملني تصميم هيو املوارد البشرية اطار اهليكل التنظيمي إلدارته إدارة 

 يف املنظمة؛
حتت مسميات مثل القيادة  ،وهي توجيه جهود العاملني حنو حتقيق غايات وأهداف املنظمة :التوجيه -

 تشجيع العاملني على العمل برضى تام وفعالية؛إىل  واليت هتدف ،والتحفيز
 أداء طبقًا خلطة مراقبة ،والتنسيق بينها األنشطة  ظيمتعترب عملية الرقابة وظيفة إدارية تتعلق بتن :الرقابة -

  7.حبيث تضمن تنفيذ اخلطة العامة للمنظمة بكفاءة عالية ،العاملني احملددة مسبقا
  8:الوظائف التنفيذية  -2.3

 الخاصة باجتذاب الموارد البشريةالوظائف : المجموعة األولى -1.2.3
تعترب عملية ختطيط املوارد البشرية من أهم الوظائف  :التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية -

 9. وكذلك بالرؤية املستقبلية هلا، ملا هلا من ارتباط كبري باألهداف العامة للمنظمة ،اإلدارية
فالتخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية جمموعة من النشاطات والقرارات املرتبطة بصياغة وتنفيذ 

  10.للمنظمة امليزة التنافسية املستدامةتحقيق ول للمنظمة اإلسرتاتيجيةاحلاجات 
تعرف عملية حتليل الوظائف بأهنا عملية منظمة جلمع معلومات عن  :تصميم الوظائف وتحليلها -

املعرفة واملهارات إىل  طريق املالحظة والدراسة لتحديد العناصر األساسية املكونة للعمل، إضافة

                                                 
  .6776، ردناأل –وائل للنشر، عمان ، الطبعة الثانية، دار واألعمال إلدارةا العامري والغاليب، -7

8
- Denisi and Griffin, Human Resource Management, Second Edition, Boston, New 

York, USA, Honghton Miffilin Company, 2005. 
واستراتيجية الموارد البشرية في المنظمات واقع عملية الربط ما بين استراتيجية المنظمة طهماز ، و بو دولة أ -9

 .6775، 0اجمللد  ،67 احباث الريموك، العدد، ،الصناعية االردنية
10

-  Chew & Chong, Effect of strategic Human Resource Management on strategic 

Vision, The International Journal of Human Resource Management Vol.(10), No. (6), 

1999, pp: 1031-1045. 
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كما ويقصد بتصميم العمل   ،(6775 ،اهلييت)والقدرات والسمات الشخصية الالزمة ألداء العمل 
وعالقتها بالوظائف  ،حتديد حمتوى الوظيفة وطريقة أدائهاإىل  بأنه تلك العملية اليت هتدف

ي متثل وتعترب عملية حتليل العمل وتصميمه من الوظائف املركزية إلدارة املوارد البشرية فه 11.األخرى،
وكلما متت هذه العملية بطريقة منهجية  ،اخلطوة األوىل اليت تبىن عليها مجيع الوظائف األخرى

 12. عملية تقييم الوظائف يفسهل أكثر اعتمادية و وأوعلمية وبشكل دقيق وشامل 
ممارسات االستقطاب أمهية  تربز: (والتعيين ،واالختيار ،االستقطاب)توظيف الموارد البشرية  -

من أجل حتقيق أهدافها  ،واالختيار والتعيني يف البحث عن املوارد البشرية اليت حتتاجها املنظمة
 ،املغريب.)تحقيق التوائم بني األفراد الذين مت اختيارهمولاالحتفاظ هبا إىل  إضافة ،اإلسرتاتيجية

6716) 
 على الموارد البشريةاصة بالحفاظ الخالوظائف : المجموعة الثانية -2.2.3

فهي  ،املوارد البشريةإدارة  من العمليات املهمة اليت متارسها األداءتعد عملية تقييم  :تقييم األداء -
وذلك  ،سلوكيةو  مهارات فنية و فكريةو ، الفرد لكل ما يتعلق به من صفات نفسية أداء عملية حتليل

  13.ويف املستقبل حالياوذلك لضمان حتقيق فاعلية املنظمة  ،هبدف حتديد نقاط القوة والضعف
باعتباره أحد مدخالت عملية تنمية املوارد  بالتدريب هتتم املنظمات :تدريب وتطوير الموارد البشرية -

 . زيادة قدرهتا التنافسية يف األسواق اليت تعمل هباولالبشرية، ألنه يؤثر على مدى فاعلية املنظمات 
واملعرفة الالزمة  ،إكساب املوظفني املهارات والسلوكإىل  تعليمي منظم يهدف فالتدريب نشاط

أما التطوير فهو عملية تعليم املوظفني داخل املنظمة باملهارات . لتبين اسرتاتيجيات حتقق أهداف املنظمة
األساسي وتعىن باألداء  ،نيملوظفاعملهم احلايل واملستقبلي، وتركز على احتياجات يف اليت حيتاجوهنا 

                                                 
 .6776، اربد ،عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع ،مدخل استراتيجي: الموارد البشريةإدارة  السامل وصاحل، -11

12
- Mondy, R. Wayne,  Human Resource Management, Tenth Edition, New jersey, 

USA, Pearson Education International, 2008. 
 .6775ن، ، دار احلامد، عمان، األردالموارد البشريةإدارة  ،اهلييت -13
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وعلى هذا فالتطوير مستوى إداري أمشل من التدريب، حيث يعترب التدريب جزءا . واملتفوق يف موقع العمل
  14.من التطوير

 اصة بالحفاظ على الموارد البشريةالوظائف الخ: المجموعة الثالثة -3.2.3
تصميم وتطوير أنظمة التعويضات يف املنظمات من النشاطات الوظيفية  إن :التعويضات والحوافز -

استثمار من خالل  ،التعويضات من مسامهتها يف حتقيق أهداف املنظمةأمهية  وتنبع ،اهلامة جدا
وخلق الرضا لديهم مما  وحتسني أوضاعهم املادية والنفسية واالجتماعية، ،قدرات العاملني وطاقاهتم

واحلوافز عبارة عن جمموعة من العوامل واملؤثرات اليت تدفع  15. ينعكس إجيابيا على إنتاجية املنظمة
لرفع مستوى العمل كما ونوعا  ،لإلقبال على تنفيذ مهامهم جبد وكفاءة ،املوظفني حنو بذل جهد أكرب

من أجل خلق أو  ،اإلدارات بعناية فائقة وهي عبارة عن وسائل وأساليب ختتارها ،وإشباع حاجاهتم
  16.لديها عن طريق إثارة رغبات العاملني ،توجيه السلوك اإلنساين

من  ،املوارد البشرية بالسالمة الصحية واملهنية للعاملنيإدارة  هتتم :برامج الصحة والسالمة المهنية  -
لذا فهي بيئة حتمي العاملني من احتماالت التعرض للحوادث  ،وصحية آمنةبيئة العمل  إجيادخالل 

 17.مراضبيئة عمل صحية تضمن خلوهم من األ وهي ،باألمراض واإلصابة
  الجانب التطبيقي: ثالثا

املوارد إدارة  لقد تضمن اجلانب التطبيقي يف هذه الدراسة اختبار الفرضيات املتعلقة مبدى مهام
ا، والتدريب والتطوير، وتقييم االسرتاتيجي، وحتليل الوظائف وتوصيفهالتخطيط : اليت تشملالبشرية 

 .داء، والتعويضات واحلوافز يف القطاع الصحي االردين اخلاصاأل

                                                 
 .6716، ة للنشر والتوزيع، املنصورة، مصر، املكتبة العصريالموارد البشريةإدارة  االتجاهات المعاصرة في املغريب، -14
 .6772، ردن، دار وائل، عمان، األالموارد البشرية، مدخل استراتيجي إدارة ،عباس -15
 .6770، األردن، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان ،األفراد والعالقات اإلنسانية إدارة الصرييف، -16
 .6711، ردناأل ،، الراية، عماناألوىلالطبعة  ،الموارد البشريةإدارة  مفاهيم جديدة في عبد الرحيم، -17
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 H0: μ=3.5 , H1: μ>3.5  and y  = ƒ(x1+x2+x3+x4+x5)  

 وان الفرضية املراد اختبارها
H0: βi= 0 i=1,2, 3  ..... ,5  and H1 : βi   0 

 :وتشمل ،املوارد البشريةإدارة  وأخريا معرفة ماهي متوسطات تقديرات جمتمع الدراسة على مهام
التخطيط االسرتاتيجي، وحتليل الوظائف وتوصيفها، والتدريب والتطوير، و تقييم االداء، والتعويضات 

العالقة بني املتغريات املستقلة  (1-4) الدراسةيوضح منوذج . واحلوافز يف القطاع الصحي االردين اخلاص
 . واملتغري التابع

  نموذج الدراسة  :(1) الشكل رقم
        المتغير التابع                      (املوارد البشريةإدارة  مهام) المتغيرات المستقلة 

        
  

      
              

 
 

 من إعداد الباحث: المصدر
 التعريفات اإلجرائية -1

عل للموارد باالستخدام الفاالرئيسة اليت تعىن اإلدارية  هي احدى الوظائف :الموارد البشريةإدارة   -1.1
من حيث االستقطاب واالختيار والتدريب والتحفيز وتنمية املهارات وذلك وذلك  البشرية يف املنظمات

  18.هبدف زيادة معدالت االداء ورفع الروح املعنوية واحلد من دوران العمل لديهم

                                                 
 .مرجع سابق ،األفراد والعالقات اإلنسانيةإدارة  الصرييف، -18

إدارة  مدى تطبيق مهام
 املوارد البشرية

 التخطيط االسرتاتيجي

 حتليل الوظائف وتوصيفه
 

 تدريب وتطوير املوارد البشرية

العاملني أداء تقييم  

 تعويض وحتفيز العاملني
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، املوارد البشريةإدارة  اليت تقوم هباوهو عبارة عن جمموعة من الوظائف : الموارد البشريةإدارة  مهام -2.1
التخطيط االسرتاتيجي، وحتليل الوظائف وتوصيفها، والتدريب والتطوير، و تقييم االداء، : وتشمل

  19.والتعويضات واحلوافز
 : واملكون من  اإلداريالكادر  -3.1

واملالية ويف االستقبال واالستعالمات واالدخال واملشرتيات اإلدارية  العامل يف اجلوانب اإلداريالكادر  -
 والتخزين وأية وحدات إدارية اخرى؛

وهو جمموع موظفي التشغيل والصيانة والرقابة ملختلف االجهزة املستخدمة يف : الكادر الفين واهلندسي -
 قسم نظم املعلومات؛إىل  املستشفى باإلضافة

 الكادر التمريضي يف املستشفى؛و  در الطيبالكاويتكون من  :الكادر الطبي -4.1
غسيل الكلى واية وسائل طبية وهو جمموع موظفي االشعة واملختربات و : الكادر الطبي المساعد -2.1

 .أخرى
 :فرضيات الدراسة -2

 :الفرضية الرئيسة األولى -1.2
االسرتاتيجي، وحتليل الوظائف التخطيط : اليت تشملاملوارد البشرية إدارة  مهامبتطبيق  يوجد التزام

            .وتوصيفها، والتدريب والتطوير، و تقييم االداء، والتعويضات واحلوافز يف القطاع الصحي االردين اخلاص
 :الفرضيات الفرعية -
 ؛املستشفيات اخلاصة بتطبيق املهام املتعلقة بالتخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية تلتزم (1-1) 
 ؛املستشفيات اخلاصة بتطبيق املهام املتعلقة بتحليل الوظائف وتوصيفها تلتزم (1-6) 

                                                 
المعوارد البشعرية فعي المنظمعات  وإسعتراتيجيةالمنظمعة  إسعتراتيجيةواقعع عمليعة العربط معا بعين   بو دولةة وصةاحلية،أ -19

 .6774-1625ص ،0اجمللد  ،67 حباث الريموك، العدد،أ ،الصناعية االردنية
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 ؛املستشفيات اخلاصة بتطبيق املهام املتعلقة بتدريب وتطوير املوارد البشرية تلتزم (1-4) 
  ؛العاملني أداء املستشفيات اخلاصة بتطبيق املهام املتعلقة بتقييم تلتزم (1-4) 
 .املستشفيات اخلاصة بتطبيق املهام املتعلقة بالتعويض واحلوافز للعاملني تلتزم (1-5) 

 :الفرضية الرئيسة الثانية  -2.2
التخطيط  :وتشمل ،املوارد البشريةإدارة  متوسطات تقديرات جمتمع الدراسة على مهام ختتلف 

ضات واحلوافز يف والتعوي وحتليل الوظائف وتوصيفها، والتدريب والتطوير، وتقييم االداء، االسرتاتيجي،
  .ردين اخلاصالقطاع الصحي األ

 التحليل والمناقشة: خامسا
لقد مت مجع البيانات اخلاصة بعينة الدراسة وفق االستبانة اليت مت اعدادها لغرض اجراء التحليل 

مت استخدام  كما، α =0.05 االحصائي والتحقق من فرضيات الدراسة فقد اعتمدنا مستوى معنوية
عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات املقياس، وكل جماالهتا أفراد  يت لتفسري تقديراتاآل اإلحصائياملعيار 

 .وباالعتماد على سلم ليكرت اخلماسي
 ر تقديرات عينة الدراسةيتفس : (12)جدول رقم ال

 التقدير المتوسط الحسابي
 متدنية 6.06 – 1.77من 
 متوسطة 4.06 – 6.57من 
 عالية 5.77 – 4.57من 

 3.5 الوسط الفرضي

 (SPSS)الباحث بناء على خمرجات برنامج  إعدادمن : مصدر
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اخلاصة األردنية  اختبار الفرضية األوىل للتحقق من مدى تطبيق املستشفيات مت: نتائج الفرضية األولى -1
وحتليل الوظائف وتوصيفها، والتدريب  التخطيط االسرتاتيجي،: املوارد البشرية اليت تتضمنإدارة  ملهام

 . والتطوير، و تقييم االداء، والتعويضات واحلوافز
 الخاصة بتطبيق بمهام التخطيطاألردنية  تلتزم المستشفيات: نتائج الفرضية الفرعية األولى -1.1

مت اختبار هذه الفرضية حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألفراد عينة  .االستراتيجي
على كل فقرة من فقرات جمال تطبيق املمارسة املتعلقة بالتخطيط االسرتاتيجي بالعدد والنوعية  ،الدراسة

على افرتاض ان الوسط الفرضي هو  (t-test)كما مت استخدام اختبار  املناسبة، وعلى فقرات اجملال كله
 .(4)كما يف اجلدول   (3.5)

عينة الدراسة على  أفراد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات: (13)الجدول رقم 
 .كل فقرة من فقرات مجال تطبيق الممارسة المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي

رقم 
 الفقرة

 الرتبة الفقرة
المتوسط 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

4 
عداد واملؤهالت نسيق مع دائرة التخطيط لتحديد األيتم الت

 املطلوبة من العاملني
 متوسطة 7.62 4.76 1

6 
من حيث  يوجد اهتمام بتحليل قوى العمل احلالية

 عداد ومقارنتها بقوى العمل الواجب توفرهاالكفاءات واأل
 متوسطة 0.80 2.66 6

1 
وضوح يف اهداف وخطط املوارد البشرية يف يوجد 

 .املستشفى
 متوسطة 0.97 2.06 4

 متوسطة 0..1 2..2 المجال كله
 (2) الدرجة القصوى* 

 (SPSS)الباحث بناء على خمرجات برنامج  إعدادمن : مصدر
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اخلاصة بتطبيق املمارسة املتعلقة بالتخطيط األردنية  عدم التزام املستشفيات (4)يتبني من اجلدول 
االسرتاتيجي بالعدد والنوعية املناسبة، حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب اليت متثل هذا اجملال لكل 

وبدرجة تطبيق متوسطة وهي اقل من الوسط الفرضي  ،(7.60)باحنراف معياري ، (6.66)الفقرات 
يتم التنسيق مع دائرة التخطيط لتحديد االعداد "  اليت تنص على (4)الفقرة  حيث جاءت ،(3.5)

 ،(0.96)باحنراف معياري ، (4.76)يف املرتبة االوىل مبتوسط حسايب " واملؤهالت املطلوبة من العاملني 

يوجد وضوح يف اهداف وخطط "نه أاليت تنص على  (1)وبدرجة تطبيق متوسطة، يف حني جاءت الفقرة 
 (7.67)باحنراف معياري  ،(6.06)مبتوسط حسايب  ،يف املرتبة االخرية"املوارد البشرية يف املستشفى 

 .وبدرجة تطبيق متوسطة

الخاصة بتطبيق الممارسة المتعلقة بتحليل األردنية  تلتزم المستشفيات: الفرضية الفرعية الثانية -2.1
 لتقديرات ،مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ،الختبار هذه الفرضية :العمل وتوصيفه

على كل فقرات جمال تطبيق املمارسة املتعلقة بتحليل العمل وتوصيفه، وعلى فقرات  ،عينة الدراسةأفراد 
فيما يلي و  ،(3.5)على افرتاض ان الوسط الفرضي هو ( t-test)اجملال ككل، كما مت استخدام اختبار 

 . عرٌض لذلك
بتطبيق املمارسة املتعلقة بتحليل األردنية  عدم التزام املستشفيات (0)جلدول نالحظ من خالل ا

باحنراف  ،(6.05)العمل وتوصيفه، حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب اليت متثل هذا اجملال للفقرات ككل 
( 2)، حيث جاءت الفقرة (3.5)من الوسط الفرضي  قلأ، وبدرجة تطبيق متوسطة وهي (7.66)معياري 

يعتمد املستشفى التحليل الوظيفي كقاعدة للوظائف االخرى كاالختيار والتعيني والتدريب "اليت تنص على 
وبدرجة تطبيق متوسطة،  ،(1.74)باحنراف معياري ، (6.64)يف املرتبة االوىل مبتوسط حسايب " والتقييم 

 للوظيفة حيدد الوصف الوظيفي املتطلبات الضرورية للمرشحني"اليت تنص على ( 4)يف حني جاءت الفقرة 
وبدرجة  (7.67)باحنراف معياري  ،(6.24)يف املرتبة االخرية، مبتوسط حسايب . "مثل اخلربة السابقة

 .تطبيق متوسطة
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الدراسة على كل عينة أفراد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات :(14)رقم  جدولال
 فقرة من فقرات مجال تطبيق الممارسة المتعلقة بتحليل العمل وتوصيفه وعلى فقرات المجال ككل

رقم 
 الفقرة

 الرتبة الفقرة
المتوسط 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

2 
تحليل الوظيفي كقاعدة للوظائف يعتمد املستشفى ال

 والتدريب والتقييمخرى كاالختيار والتعيني األ
 متوسطة 1.04 2.84 1

5 
يتم تقسيم الوظائف يف املستشفى بناء على معايري 

 حمددة ووصف وظيفي واضح
 متوسطة 1.01 2.67 6

0 
حيدد الوصف الوظيفي املتطلبات الضرورية للمرشحني 

 .للوظيفة مثل اخلربة السابقة
 متوسطة 0.97 2.64 4

 متوسطة 2..1 2.02 المجال ككل
 

 (SPSS)الباحث بناء على خمرجات برنامج  إعدادمن : مصدر
الخاصة بتطبيق الممارسة المتعلقة األردنية  تلتزم المستشفيات: الفرضية الفرعية الثالثة -3.1

الختبار الفرضية حلساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات : بالتدريب والتطوير لتنمية مهارات العاملين
عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات جمال تطبيق املمارسة املتعلقة بالتدريب أفراد  املعيارية لتقديرات

على  (t-test)والتطوير لتنمية مهارات العاملني، وعلى فقرات اجملال ككل، كما مت استخدام اختبار 
 (.3.5)افرتاض ان الوسط الفرضي هو 

اخلاصة بتطبيق املمارسة املتعلقة األردنية  ن هناك التزام من قبل املستشفياتأ (5)يتبني من اجلدول 
اليت متثل هذا  لفقرات بالتدريب والتطوير لتنمية مهارات العاملني، حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب لكل

حيث  وبدرجة تطبيق عالية وهي اعلى من الوسط الفرضي،، (7.04)باحنراف معياري ، (4.50) اجملال
" يتم اعداد برامج تدريبية باالستناد على حتليل االحتياجات التدريبية لألفراد العاملني  " (0)جاءت الفقرة 
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وبدرجة تطبيق عالية، يف حني  ،(7.61)باحنراف معياري ، (4.26)يف املرتبة االوىل مبتوسط حسايب 
حتديد يؤخذ بعني االعتبار نظام تقييم االداء للعاملني، عند " واليت تنص على (6)جاءت الفقرة 
 ،(7.04)باحنراف معياري  (4.06)، مبتوسط حسايب يف املرتبة االخرية" دريبية هلم االحتياجات الت

 .وبدرجة تطبيق متوسطة
عينة الدراسة على  أفراد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات :(12) رقم جدولال

بالتدريب والتطوير لتنمية مهارات العاملين كل فقرة من فقرات مجال تطبيق الممارسة المتعلقة 
 وعلى فقرات المجال ككل

رقم 
 الفقرة

 الرتبة الفقرة
المتوسط 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

0 
يتم اعداد برامج تدريبية باالستناد على حتليل 

 االحتياجات التدريبية لألفراد العاملني
 متوسطة 7.61 4.26 1

6 
التدريب يف املستشفى بناء على اسس تنفذ برامج 

 .تنمية قدرات العاملنيإىل  ومعايري واضحة هتدف
 متوسطة 7.26 4.55 6

6 
عند ، يؤخذ بعني االعتبار نظام تقييم االداء للعاملني

 حتديد االحتياجات التدريبية هلم
 متوسطة 7.04 4.06 4

 متوسطة 1.03 3.20 المجال ككل
 (SPSS)الباحث بناء على خمرجات برنامج  إعدادمن : مصدر

الخاصة بتطبيق الممارسة المتعلقة األردنية  تلتزم المستشفيات: الفرضية الفرعية الرابعة -4.1
ومت حساب املتوسطات احلسابية . الموظفين أداء بسياسات وأساليب موضوعية وعادلة لتقييم

على كل فقرات جمال تطبيق املمارسة املتعلقة بسياسات  ،الدراسةعينة أفراد  لتقديرات ،واالحنرافات املعيارية
 (t-test) استخدام اختبارباملوظفني، وعلى فقرات اجملال ككل،  أداء وأساليب موضوعية وعادلة لتقييم

  .(3.5)على افرتاض ان الوسط الفرضي هو 
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عينة الدراسة على  أفراد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات :(11) رقم جدولال
 كل فقرة من فقرات مجال تطبيق الممارسة المتعلقة بسياسات وأساليب موضوعية وعادلة لتقييم

 الموظفين وعلى فقرات المجال ككل أداء
رقم 
 الفقرة

 الرتبة الفقرة
المتوسط 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

16 
تعتمد نتائج تقييم االداء للتعرف على نقاط 

 ".الضعف وحماولة تالفيها مستقبال
 متوسطة 1.04 2.86 1

17 
 أداء نظام خاص لتقييم بإتباعيتقيد املستشفى 

 .العاملني
 متوسطة 1.05 2.76 6

11 
املتعلقة اإلدارية  والتعليمات األنظمةيتم تطبيق 

 على مجيع العاملني األداءبتقييم 
 متوسطة 1.06 2.72 4

 متوسطة 4..1 1..2 المجال ككل
 (SPSS)الباحث بناء على خمرجات برنامج  إعدادمن : مصدر

 

بتطبيق املمارسة املتعلقة بسياسات وأساليب األردنية  عدم التزام املستشفياتيبني اجلدول السابق 
 ،(6.61)حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب لكل الفقرات  املوظفني، أداء موضوعية وعادلة لتقييم

وهي اقل من الوسط الفرضي، حيث جاءت الفقرة  ،وبدرجة تطبيق متوسطة ،(7.60)باحنراف معياري 
، وىل املرتبة األيف" تعتمد نتائج تقييم االداء للتعرف على نقاط الضعف وحماولة تالفيها مستقبالً ( " 21)

 (11)وبدرجة تطبيق متوسطة، يف حني جاءت الفقرة ( 1.74) باحنراف معياري (6.66) مبتوسط حسايب
 ،خريةيف املرتبة األ"ى مجيع العاملني عل األداءاملتعلقة بتقييم اإلدارية  والتعليمات األنظمةيتم تطبيق "

مما يدل على عدم التزام . وبدرجة تطبيق متوسطة ،(1.76)باحنراف معياري ( 6.02)مبتوسط حسايب 
املوظفني وهذا  أداء بتطبيق املمارسة املتعلقة بسياسات وأساليب موضوعية لتقييماألردنية  املستشفيات

 .(1660 ،نعساين)يتفق مع دراسة 
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الخاصة بتطبيق الممارسة المتعلقة األردنية  تلتزم المستشفيات: الفرضية الفرعية الخامسة -2.1
مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات  حيث. بالتعويض والحوافز بشكل موضوعي وعادل

عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات جمال تطبيق املمارسة املتعلقة بالتعويض أفراد  املعيارية لتقديرات
على  (t-test)ال ككل، كما مت استخدام اختبار واحلوافز بشكل موضوعي وعادل، وعلى فقرات اجمل

  (.3.5)ن الوسط الفرضي هو أافرتاض 
عينة الدراسة على كل فقرة أفراد  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات :(70)رقم  جدول ال

 من فقرات جمال تطبيق املمارسة املتعلقة بالتعويض واحلوافز وعلى فقرات اجملال ككل
رقم 
 الفقرة

 الرتبة الفقرة
المتوسط 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

10 
يتناسب  ،يتبىن املستشفى نظاماً للتعويضات واحلوافز

 .مع مقدار اجلهد الذي يقدمه العاملون
 متوسطة 1.17 3.00 1

14 
يتبع املستشفى انظمة تعويضات وحوافز واضحة 

 وحمددة ملوظفيها
 متوسطة 1.16 3.26 6

15 
مع االخذ بعني االعتبار  ،ترتبط الرتقية باألقدمية

 مستوى االداء للعاملني
 متوسطة 7.06 3.54 4

 متوسطة 1.13 3.12 المجال ككل
 (SPSS)الباحث بناء على خمرجات برنامج  إعدادمن : مصدر

بتطبيق املمارسة املتعلقة األردنية  أن هناك التزام من املستشفياتاملوايل ب (0)يتبني من اجلدول 
حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب لكل ، بالتعويض واحلوافز بدرجة عالية وبشكل موضوعي وعادل

، وبدرجة تطبيق عالية وهي اعلى من (1.74)، باحنراف معياري (4.25)الفقرات اليت متثل هذا اجملال 
، يتبىن املستشفى نظامًا للتعويضات واحلوافز"، اليت تنص على (24)حيث جاءت الفقرة  .الوسط الفرضي

باحنراف  ،(4.00)يف املرتبة االوىل، مبتوسط حسايب . "يتناسب مع مقدار اجلهد الذي يقدمه العاملون
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مع ترتبط الرتقية باألقدمية، " اليت تنص على  (15)وبدرجة عالية، يف حني جاءت الفقرة  (1.17)معياري 
باحنراف  ،(4.54)حسايب  يف املرتبة االخرية، مبتوسط" داء للعاملني ألخذ بعني االعتبار مستوى ااأل

بتطبيق املمارسة املتعلقة األردنية  وبدرجة تطبيق عالية، مما يدل على التزام املستشفيات( 8.40)معياري 
 .بالتعويض واحلوافز بشكل موضوعي وعادل

 

 :الفرضية الرئيسة الثانية -2
 :وتشمل ،الموارد البشريةإدارة  مجتمع الدراسة على مهامتختلف متوسطات تقديرات  

داء، والتعويضات ييم األالتخطيط االسرتاتيجي، وحتليل الوظائف وتوصيفها، والتدريب والتطوير، وتق
 ،ومت استخدام املتوسطات احلسابية الختبار هذه الفرضية. باختالف متغري الكادر التخصصيواحلوافز 

: عينة الدراسة على كل جمال من اجملاالت التاليةأفراد  لتقديرات (t-test)واختبار  ،واالحنرافات املعيارية
التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية، وحتليل الوظائف وتوصيفها، والتدريب والتطوير، وتقييم االداء، 

 .واجلدول يبني ذلك، وعلى اجملاالت ككل وحسب الكادر التخصصي ،(والتعويضات واحلوافز
 (t-test)( ت)واختبار  ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :(70) رقم جدوللا

 ،عينة الدراسة على كل مجال من مجاالت الدراسة وعلى المجاالت ككلأفراد  لتقديرات
 وحسب الكادر التخصصي

 المجال
الكادر 

 التخصصي
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

التخطيط 
 االستراتيجي

 0.035* 340 2.116 0.84 2.95 60 الكادر الطيب

  0.77 2.76 26 الكادر االداري

تحليل الوظائف 
 وتوصيفها

 0.000* 340 3.571 0.95 2.93 60 الكادر الطيب

  0.84 2.58 26 الكادر االداري

 0.007* 340 1.666 0.90 2.90 60 الكادر الطيب التدريب والتطوير
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  0.86 2.74 26 الكادر االداري

 الموظفين أداء تقييم
 0.016* 340 2.419 0.94 2.90 60 الكادر الطيب

  0.88 2.66 26 الكادر االداري

التعويضات 
 والحوافز

 0.007* 340 2.738 1.06 3.36 60 الكادر الطيب

  1.00 3.05 26 الكادر االداري

االنشطة الوظيفية  
 ككل

 0.002* 340 3.195 0.80 3.03 60 الكادر الطيب

  0.73 2.76 26 الكادر االداري

 (SPSS)الباحث بناء على خمرجات برنامج  إعدادمن : مصدر
=  α)وجود فروق ذات داللة احصائية، عند مستوى الداللة االحصائية يوضح ( 6)اجلدول 

التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية، وحتليل )عينة الدراسة على أفراد  يف متوسطات تقديرات (7.75
. وحسب متغري الكادر التخصصي( الوظائف، التدريب والتطوير، وتقييم االداء، والتعويضات واحلوافز

 . لصاحل الكادر الطيب، (α  =7.75) حيث كانت مجيع قيم الداللة االحصائية اقل من
 

 :اتمةععععخ
اخلاصة بتطبيق األردنية  التزام املستشفيات أنأظهرت نتائج الدراسة ة الختبار الفرضيات وكنتيج
 :كانت على النحو التايل  ،املوارد البشريةإدارة  مهام وممارسات

 ،اخلاصة بتطبيق املهام املتعلقة بالتخطيط االسرتاتيجي بدرجة متوسطةاألردنية  التزام املستشفيات -
 وبالعدد والنوعية املناسبة؛

 اخلاصة بتطبيق املهام املتعلقة بتحليل الوظائف وتوصيفها بدرجة متوسطة؛ األردنية  التزام املستشفيات -
اخلاصة بتطبيق املهام املتعلقة بالتدريب والتطوير لتنمية مهارات العاملني األردنية  التزام املستشفيات -

تزمة بتطبيق املهام التدريب وتطوير قدرات العاملني، ويعود بدرجة عالية حيث كانت املستشفيات مل
 التدريب يف زيادة مستوى االنتاجية يف املستشفيات اخلاصة؛أمهية  إىل هذا االهتمام
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 اخلاصة بتطبيق املهام املتعلقة بسياسات وأساليب موضوعية وعادلة لتقييماألردنية  التزام املستشفيات -
 املوظفني وكانت بدرجة متوسطة التطبيق؛  أداء

حيث كانت املستشفيات ملتزمة  ،املمارسة املتعلقة بالتعويض واحلوافز بشكل موضوعي وعادلكانت  -
وذلك بسبب الضغوط من قبل العاملني بشكل مستمر كشرط للبقاء  ،بتطبيق هذه املهام بدرجة عالية

 ؛يف العمل وعدم تركة
وبالتايل غري ملتزمة هبذه  ،املوارد البشرية بشكل متوسطإدارة  طبق ممارساتتاألردنية  املستشفيات نإ -

التدريب يف استمرار أمهية  إىل ويعود ،باستثناء التدريب والتطوير، والتعويضات واحلوافز ،املهام
وخوفا من  املستشفيات واىل مطالبة العاملني لتحسني ظروف عملهم من اجل االستمرار يف عملهم،

 املنظمات املنافسة؛إىل  تسرب الكفاءات
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