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 حديثة  كاستراتيجية اإلداري  التمكين
 تستخدم في زيادة رضا العاملين في المؤسسات الخدمية
 *)دراسة ميدانية على مجموعة مستشفيات عامة بالجزائر(

 دةـار عبيـحج د.
 قسم علوم التسيير - أستاذ مساعد

 كلية العلوم االقتصادية والتسيير
 ةــة عنابــجامع

 ديـي جـشوقد. 
 قسم علوم التسيير - أستاذ مساعد

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 ةـبسـة تــجامع

 الجمهورية الجزائرية
رضـــا العـــاملير فـــي الم سســـا   هم فـــي ديـــاد تســـية تنظيميـــة ثدي ـــة اســـتراتيجدراســـة التم ـــير ابدارب راعتبـــار  بتم هـــاا الب ـــ  هـــي

ـــير التم ـــير اب ـــة ب ـــة عـــوب العلق ـــةم ومعرف ت ـــوير الشخصـــيةم ت ليـــد  اركة فـــي اتخـــاذ ال ـــرارمم مشـــســـل ة تفـــوي دارب رأرعـــاد   الخدمي
فــي الرضــا الــوأيفي رأرعــاد   رضــا عــر ال ــوافزم رضــا عــر الــاا م رضــا عــر  بيعــة العمــ  وأروفــ م  إبــداعي وم اكــا م تنميــة ســلو  

أربــل م افظــا  فــي جــرر الجزائــرم وقــد  فــي ث وميــةرضــا عــر العلقــة مــل المســخولير  مــر عــلم الت بيــش علــ  مجموعــة مستشــفيا  
  بهـد  الت ليـ  ابثصـائي للبياعـا  المسـتخرجة مـر عينـة SPSS.16الدراسة ببرعامج الردمة ابثصائية للعلوم االجتماعيـة   استعاعت

العـاملير كـات  أجـار  إجارـا  المب ـو ير علـ  أت مسـتويا  تم ـيرو  .عام   أ باءم ممرضـيرم إداريـير وفنيـير  460 ـالب  م الم در  ب
منخفضــا وب ــ  أرعــاد م كمــا أجــار  عتــائج الدراســة إلــ  أت مســتوخ الرضــا الــوأيفي منخفضــا إجمــاالم ووجــود علقــة ارتبــا  ذا  داللــة 

التم ــير ابدارب  يةاســتراتيجالب ــ  رضــرور  تفعيــ    أوصــو  .رعــاد  والرضــا الــوأيفي ر ــ  أرعــاد إثصــائيةم بــير تم ــير العــاملير ر ــ  أ
 الرضا الوأيفي لدخ عمام المستشفيا  العامة م   الدراسة. خ مستو  لرفلها ر   أرعاد

 :مقدمـة 
جزء هام مر ثياتنـام وبمـرور الوقـت وداعـ  هـاا العمـ  جـ   كـ  فـرد مجموعـة دراء ومعت ـدا  ومشـاعر  -الوأيفة -يم   العم 

د بتكــوير ثصــيلة معرفــة ومعلومــا  وعبــرا  ثــوم يبــدأ ارمــر ر يــام كــ  فــر . اا مــا ي لــش عليــ  رالرضــا الــوأيفيثــوم هــاا العمــ م وهــ
. وتعــدد  م فــزا  الرضــا الــوأيفي وصــار   224: 2002 مــاهرم  دات ومشــاعر الفــرد عاثيــة عملــ جــالعمــ م وبنــاء عليهــا يتشــ   و 

تم ــير رب  التم ــير ابداع  ال ــائم علــ  ينهــا المــدوتميــز مــر ب .ديــاد  الرضــاإلــ  ارســباو والمــداع  التــي تــ دب  تب ــ  فــي الم سســا 
بيخـــة العمـــ  ابدارب مفهـــوم فـــي أدبيـــا  ابدار  عـــلم التســـعينيا  مـــر ال ـــرت العشـــريرم رعـــد أت جـــهد  ذلـــل التبلـــور م ثيـــ   العـــاملير

م وذلل عتيجة ضغو  وم فزا  عديد  منها العولمة وأهـور المجتمـل المـدعيم و ـور  المعلومـا  إضـافة إلـ  ت ـور الفكـر ت ورا  عديد 
امر الت ــوم مــر عمــوذس الم سســا  المت  مــة رــارو . وقــد رفــل اركــاديميوت والممارســوت جــعار  28: 2006 ســليمم  امابدارب رشــ   عــ

وجــاء هــاا الب ــ  ليــدرت ت بي ــا  التم ــير ابدارب فــي م سســة ويــر هادفــة للــرب  وهــي المستشــفيا  . م نــةإلــ  عمــوذس الم سســا  الم  
د  الرضــا الــوأيفي للعــاملير فــي المستشــفيا  العموميــة م ــ  الدراســة مــر عــلم تبنــي زيــالمعرفــة كيــد يــ دب تم ــير العــاملير لالعامــة 

 :الم اور التالية
                                                 

" الاب اتيجي في العم  والت وير الم سسيالموارد البشرية جريل استر هاا الب   جاء رالمركز ال ال  ضمر أفض   ل ة ر وث م دمة في م تمر " *
 .( 2013مارت  13 - 12 العربية المت د  ابمارا  مدبي  ع دت  المنظمة العربية للتنمية ابدارية 
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 .النظرب والدراسا  السار ة اب ار -2    .منهجية الب   -1

 النتائج والتوصيا . -4  .ابثصائية / الدراسة الميداعية -3

 منهجية البحث: 
 إشكالية البحث: 

ت ـديم عـدما  صـ ية فـي  أجـ ت ـديا  كبيـر  مـر  -علـ  وـرار رـاقي الـدوم العربيـة  –ة في الجزائـر تواج  المستشفيا  ال  ومي
تلبيـة ال لبــا  المتعاأمـة علــ  عـدماتها الصــ ية رسـب  قلــة لهـا  المستشــفيا  ضـغو ا متزايــد  تواجــ  لمــوا نير. كمـا ا مسـتوخ ت لعـا 

ملــة مــر جأو رمبــالر رمزيــة. ويضــا  إلــ  هــا  الضــغو ا   اعــا  جلــ  ممواردهــا م ارعــة ر جــم ال لــ  علــ  عــدماتها التــي ت ــدم فــي الغا
 علــ عــدم الرضــا الــوأيفي للعــاملير فيهــا رشــ   واضــ م وهــاا مــا يــنع ا رالســل   ادديــاد هــاالت ــديا  تمــا مواردهــا البشــريةم ومــر أبرد 

التــي ت ــدمها هــا  المستشــفيا  للمرضــ    أداء العــاملير وارداء الم سســي ك ــ م ممــا يشــ   تهديــدا ث ي يــا علــ   بيعــة الخــدما  ال بيــة
لب ـ  فـي لصـ ة المـوا رم وهـاا مـا يـدفل بهـا  الم سسـا  مباجـر  رارتبا هـا  رسـب ها  الخدما  التي تتصد ر وعها عدما  ثساسة 

العامـة إلـ   الرضـا الـوأيفي للعـاملير بهـام وفـي سـعي ال ـائمير علـ  إدار  المستشـفيا  ترفـلك  ما يم نها مر تفادب ها  المشـ لة ثتـ  
المــدع   ديــد فــي إدار  ارفـراد يســم  رمــدع  التم ــير ابداربم هــااجمعالجـة هــا  ابجــ الية صــار مــر الضـرورب االعتمــاد علــ  مــدع  

يم ــر تلخــيك مشــ لة الب ــ  فــي الســ م الــرئيا . ومــر عــلم مــا ســبش التشــاركيةو المفتوثــة م المركزيــةويــر الــاب ي ــوم علــ  ابدار  
االعتماد عل  تم ير العاملير لت وير الرضـا الـوأيفي فـي المستشـفيا  العامـة م ـ  الدراسـة  ويم ـر أت ينب ـش عـر التالي: كيد يم ر 

 الس ام الرئيا المعتمد في هاا الب   ارسخلة الفرعية التالية:
 ت وير الشخصيةم الت ليد مستوخ تم ير العاملير رأرعاد   تفوي  السل ةم المشاركة في اتخاذ ال رارم ما -

 والم اكا م تنمية السلو  اببداعي  لدخ المديرير في المستشفيا  م   الدراسة 
 الرضا عر ال وافزم الرضا عر الاا م الرضا عر  بيعة العم  وأروف م  ما مستوخ الرضا الوأيفي رأرعاد  -

   لدخ المديرير في المستشفيا  م   الدراسة المسخوليرالرضا عر العلقة مل 
 لدخ العاملير في المستشفيا  م   الدراسة  رأرعاد  في الرضا الوأيفي رأرعاد  تم ير العامليرير به  هنا  علقة  -

 أهمية البحث: 

تبـــــرد أهميـــــة هـــــاا الب ـــــ  مـــــر عـــــلم ت رقـــــ  إلـــــ  م اولـــــة ت بيـــــش أثـــــد المفـــــاهيم التنظيميـــــة ال دي ـــــة والمتم ـــــ  فـــــي تم ـــــير 
شــري ة صــ ية لائــر  هــا  المستشــفيا  التــي تغ ــي عــدما  ا  العامــة فــي الجز فــي المستشــفي العــامليرالعــاملير التم ير ابدارب  علــ  

كوعـ  إضـافة تصـ  فـي الفكـر ابدارب الجزائـرب رشـ   عـاي والعربـي لوي تس  هـاا الب ـ  أهميتـ  مـر  .واسعة مر المجتمل الجزائرب 
ــا ومســاعدا فــي ديــاد  الرضــا الــوأيفي  كوعــ  ســببا  رشــ   عــامم كمــا يســتمد هــاا الب ــ  أهميتــ  مــر أهميــة موضــوب التم ــير ابدارب  هام 

 للعامليرم ثي  يساعد التم ير ابدارب العاملير بزيـاد  جـعورهم راالعتمـاءم ويتـي  لهـم الفرصـة رالمشـاركة فـي اتخـاذ ال ـرارا م كمـا يمـدهم
وقـدراتهم وأفكـارهم التـي كاعـت  رالمعلوما  التي كاعت رعيد  عنهم وممنوعة عنهم لوقت  وي م وهاا ما يسـاعدهم فـي اسـتغلم إم اعـاتهم

ثبيســة مخيلــتهمم إضــافة إلــ  ديــاد  إثساســهم بت ــدير ابدار  و  ــتهم بهــام كمــا أت لهــاا الب ــ  أهميــة عمليــة متوقعــة ثيــ  تلفــت ال ــائمير 
عمـ   لمـا لـ  م إل  ضرور  اسـتخدام أسـلوو تم ـير العـاملير فـي علقـا  الوالجها  الوصية عليها عل  إدار  المستشفيا  م   الدراسة

 مر ا ر كبير في ت وير الرضا الوأيفي للكوادر ابدارية العاملة في ها  المستشفيا . 
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 أهداف البحث:
إلــ  ت ــديم إ ــار عظــرب مناســ  يوضــ  مفهــوم تم ــير العــاملير والرضــا الــوأيفي فــي المستشــفيا  العامــة م ــ   الب ــ هــد  ي

الرضــا الـــوأيفي والتم ـــير الســائد  لـــدخ مـــوأفي المستشــفيا  العامـــة م ـــ  إلـــ  معرفـــة مســتويا  كـــ  مـــر أيضــا  الدراســةم كمـــا يهـــد  
علــ  النتــائج  س بتوصــيا   بنــاء  الدراســة ومعرفــة العلقــة بــير مســتوخ الرضــا الــوأيفي والتم ــير فــي المستشــفيا  م ــ  الدراســة والخــرو 

ة والمستشـفيا  المشـابهة لهـا مـر عـلم ت بيـش المتوقعةم تهد  إل  رفل مستويا  الرضا الوأيفي فـي المستشـفيا  العامـة م ـ  الدراسـ
 تم ير العاملير. استراتيجية

 فرضيات البحث: 
 :تم االعتماد عل  فرضيا  الب   التالية

لتم ير العاملير رأرعاد   تفوي  السل ةم المشاركة في اتخاذ ال رارم  عاليد مستوخ ج : يو H1الفرضية ارول    -
 تنمية السلو  اببداعي  لدخ العاملير في المستشفيا  م   الدراسةم ت وير الشخصيةم الت ليد والم اكا م

للرضا الوأيفي رأرعاد   الرضا عر ال وافزم الرضا عر الاا م الرضا  عاليد مستوخ ج : يو H2الفرضية ال اعية   -
 ةمعر  بيعة العم  وأروف م الرضا عر العلقة مل المسخولير  لدخ العاملير في المستشفيا  م   الدراس

الرضا و تم ير العاملير بير   α≥ 0.05داللة إثصائية عند مستوخ   علقة ذا  توجد : H3الفرضية ال ال ة   -
  لعاملير في المستشفيا  م   الدراسة.لالوأيفي 

 الدراسة: مصطلحاتتعريف 

ديم را يـة ابدار    عل  رع  فكـر  ترتكزعملية تنظيمية ت وم بها ابدار   وه: )المتغير المستقل( التمكين اإلداري   -
ديـــاد  توســيل ع ــار تفـــوي  الســل ةم و  بزيـــاد مــر عــلم مـــن  ارفــراد مزيــد مـــر ال ــو  وال ريـــة فــي أداء ارعمــام  

م وتوفير بيخة تنظيمية تساعد فـي ت ـوير الشخصـية وبعـ  روت الت ليـد والم اكـا م وتنميـة المشاركة في اتخاذ ال رار
 السلو  اببداعي لدخ العاملير.

م صـلة الشـعور وابثسـات الـاب يدركـ  الفـرد مـر عـلم عملـ  رالم سسـةم هـاا : )المتغير التابع( ا الوظيفيالرض -
الشــعور الــاب يتكــوت مــر مجموعــة مــر االتجاهــا  التــي ي وعهــا الفــرد عــر  بيعــة ال ــوافز التــي يت اضــاهام وكيفيــة 

 .يرالمسخولت دير الفرد في الم سسةم و بيعة العم  وأروف م والعلقة مل 

 منهج البحث:
ت ليلــي عنــد التعــره لمفــاهيم عامــة متعل ــة رمفهــوم االعتمــاد علــ  مــنهج وصــفي  ام كــات ضــروري  عظــر ل بيعــة موضــوب الب ــ 

عاصـة مـا  ر عـلم ت ليـ  المع يـا  واررقـاموالمـنهج ابثصـائي مـ مالتم ير ابدارب وعلقت  رالرضا الوأيفي في المستشفيا  العامـة
 .ابثصائيدب عل  عينة عشوائية مأعوذ  مر مجتمل الدراسة ة الميداعية مر علم اعتماد استبيات و  في الدراسمنها ورد 

 حدود البحث:
واليا   5مستشفيا  مركزية عامة  ث ومية  ت ل في عاصمة ك  والية في أكبر  5الب   عل   ت بيشي تصر  -

ينةم عنارةم تبسةم أم البواقيم ومر أربل    ت ل كلها في جرر دولة الجزائرم هي عل  التوالي: قسنم افظا  
 باءم ممرضيرم إدارييرم فنيير. تخصصا  وأيفية هم: أ
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التم ير التالي: تفوي  السل ةم المشاركة في اتخاذ ال رارم ت وير الشخصيةم الت ليد والم اكا م  أرعاداستخدام  تم -
 .تنمية السلو  اببداعي

عر ال وافزم الرضا عر الاا م الرضا عر  بيعة العم  وأروف م الرضا تم استخدام أرعاد الرضا التالية: الرضا  -
 المسخولير.عر العلقة مل 

 وتعميمها. النتائج%  في اعتبار ص ة  95تم استخدام مستوخ   ة قدر    -

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
 اإلطار النظري: -1

 مفهوم تمكين العاملين:  -1-1

  رأعـ  عمليــة إع ـاء العــاملير سـل ة أوسـل وممارســة الرقارـة وت مــ  Employees Empowerment  عـر  تم ـير العــامليري  
م ويوجــد  ــلث أعــواب لتم ــير  12: 2003 أفنــدبم  المســخولية واســتخدام م ــدراتهم مــر عــلم تشــجيعهم علــ  المشــاركة فــي اتخــاذ ال ــرار

ر  الفـرد علـ  إبـداء رأيـ  وتوضـي  وجهـة عظـر  فـي ارعمـام يشـير إلـ  قـد"م و ظـاهرب التم ير "الأولها  م  253: 2008 اللودبم  العاملير
يســم   أمــا النـوب ال ــاعي للتم ــير مالم ــوت الجــوهرب لعمليـة التم ــير الظــاهرب  وتعتبـر المشــاركة فــي اتخــاذ ال ـرار هــثيــ   ا هــبالتـي ي ــوم 

بياعـا  عـر هـا وت ديـدها وكـالل تجميـل وتعريف در  الفرد عل  العمـ  فـي مجموعـة مـر أجـ  ثـ  المشـ ل  ليشير و  م"سلوكيالتم ير "ال
تم ــير العمــ  المتعلــش "ويعتبــر  .يم ــر أت تســتخدم فــي أداء العمــ  رثــا  ثلهــا وبالتــالي تعلــيم الفــرد مهــارا  جديــد مشــ ل  العمــ  وم ت

وتغييـر فـي  ــرر   وثلهـا وكـالل قدرتــ  علـ  إجـراء ت ســير ويشـم  قـدر  الفــرد علـ  ت ديـد أســباو المشـ ل مهـو النـوب ال الــ  "رالنتـائج
بع  الـــعــ  فلســـفة إداريــة جديـــد  فــي ثـــير يشــير إليـــ  أوك يــرا مـــا يشــار للتم ـــير إلـــ   زيـــاد  فعاليــة المنظمـــة.لشـــ   يــ دخ أداء العمــ  ر

  الــدوربم ســيتم الت ــديم لهــا كمــا يلــي مإداريــةم ولغــره فــل التــداع  بــير هــا  المفــاهيم إيديولوجيــةراالسـتراتيجية ابداريــة واوعــروت ر وعــ  
: التم ــير كفلســفة إداريــة جديــد  ثيــ  تلجــأ المنظمــا  التــي تعتمــد علــ  التم ــير كفلســفة إلــ  تهيخــة ارجــواء المناســبة  67-70: 2009

لكي ي لش العاملير  اقاتهم وإبداعاتهم دوت التشديد عل  ابجـراءا  وارعظمـة الم يـد  لابـدابم ثيـ  ي ـوم المـديروت المـوجهير رـالتم ير 
راقبة النتائج بدال مر مراقبة السلو  الفـردب وذلـل راقامـة عظـام مراقبـة النتـائج وي ـوت دورهـم إدالـة كـ  مـا يعيـش ابعجـاد مـل راللجوء إل  م

التم ــير  .بيخــة التنظيميــة الملءمــة للتم ــيرضــمات تــوفير المــوارد لغــره ارداء الفعــامم لــاا تعــد فلســفة ضــمات النجــات ارفضــ  لخلــش ال
بيديولوجيــة ابداريـة هــي مجموعـة مــر ارفكـار والمعت ــدا  التـي يعتن هــا ابداريـوت الــاير يمارسـوت ابدار  والســل ة كايديولوجيـة إداريـة: ا

 في المنظما م ويعتبر التم ـير كمركـ  مـر مركبـا  االيـدولوجيا ابداريـة التـي اعتمـدتها المنظمـا  فـي فـره واقـل جديـد يع ـي ارفـراد
سـتخدم ل ـ  ارفـراد العـامليرم وتشـجيعهم رمـا فـيهم يعـ  أرعي سـوت   التم ـير كاسـتراتيجية إداريـة: وصـف .م اعة جديد  لم تكـر متـوافر  لهـم

ثريــة التصــر  رداء مــر ال ــو  و  امزيــد  ع ــو أفضــ م وذلــل عــر  ريــش مــن هم  المــدراء لغــره تــوفير مهــارتهم الخاصــة وعبــراتهم علــ 
 امتيادا  ارعرخ.إل  جاع  موارد و أعمالهم 

 العاملين، مبرراته وفوائده:أهمية تمكين  -1-2
دعم تغيير الوضل ال ائم في هرم السل ة وال و  في تعملية مهمة  هو:  77: 2009 عباتم  أهمية التمكين اإلداري  -

 كما يعتبر ممارسة لتوسيل دائر  ابيفاء رالتزاما  اردوار ويوفر تم ير العاملير ممارسة أوسل لن ار السل ة. مالمنظمة
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: مر مبررا  التم ير تفوي  السل ة رسب  الت وم الكبير في مهام  260: 2008 اللودبم  عاملينمبررات تمكين ال -
ا المنظما  واالعت ام مر الدور الت ليدب إل  ال دي  في مجتمل معاصر رع  أدخ إل  جع  ممارسة السل ة مع د  جد  

يعتبر اتساب ع ار الخدما  وتشعبها وسل  سيما أعها تن صر في أيدب أجخاي يمارسوعها في اتخاذ ال رارا م كماوال
ع ار توديل السل ة عل  عدد أكبر مر ارجخاي لتلبية االثتياجا  المتجدد  مبررا  التم يرم كما إت التم ير يساهم 
بت  يش إعجاد ارعمام رصور  أك ر فعالية مر علم استعمام أفض  الجواع  المتعل ة راست مار الموارد البشريةم كما 

 التم ير إل  جع  ارداء المراد إعجاد  مر قب  ارجخاي أك ر معن  وثرية وواقعية.ي دب 
 علم مر للزبائر ت ديمها المراد الخدما  عوعية : يساهم التم ير في ت سير 79: 2009 عباتم  فوائد تمكين العاملين -

 لألجخاي الزبائرم السمات ل اجا  ةاالستجار سرعة وتعزيز مت لباتهم وثاجاتهم وفش عل  والعمليا  المنتجا  تصميم

 المنظمة أهدا  تخدم أكبر العم  وب فاء  في المضاعفة الجهود بام علي  يترت  مما التفكير واست للية التصر  ر رية

 فاعلية والتأكد مر ذلل ت  يش في المسخولية العاملير مر ارجخاي جميل ت م  جراء المنظمية الفاعلية وتوجهاتهام تعزيز

 مر جراء ارداء في البيروقرا ية ال يود وإدالة فيها الديم را ية الممارسا  بتوافر تمتاد عم  مواقل المنجزم إيجاد اءارد

 الكدء ابعجاد بتسريل أت يساهم جأع  مر ذللو  أدع  مواقل إل  الت ليدية مواقعها مر ال رارا  واتخاذ  صنل سل ة اعت ام

 لاعجاد وااللتزام ودافعيتهم والوالء كالرضا للعاملير ابيجابية السلوكية المواقد تعزيز إل  ي دب التم ير والفاع م ت بيش

ا المنجز  للعمليا  يع ي وبالل  ارع اء وت لي  لألجخاي الااتية رال درا  ال  ة والت سيرم تعزيز الت وير في أجم  رعد 

 التصاقهم أت سيماالو  الزبائر عل  تأ يرا أك ر عامليرال قب  مر المتخا ال رار الكلد وي وت  وتخفي  العم  عر الناتجة

 .ارداء مر أكبر المتنامية رالمستهلكير وثاجاتهم

 : (Empowerment Dimensions) أبعاد تمكين العاملين -1-3
:وي صد بها أت يعهد رالمسخولية والسل ة إل  جخك دعر بتمام واج  م دد بوضوتم وتعر  تفويض السلطة -

بع  اعتصاصات  التي استمدها مر ال اعوت رثد العاملير مر المستويا  ابدارية المتتالية رأت يعهد المسخوم ب
 عل  أت ي وت دلية أت يصدر قرارا  يعر  ال اجة إل  الرجوب إل  المدير.

: تعبر عر جعور العام  رأت م سست  تساعد في ت وير مهارات  في العم م وتوفير فري تطوير الشخصية -
 صيت  عر  ريش الم افآ  المادية والمعنوية والبرامج التدريبية.جديد  لت وير جخ

: وي صد ر  مدخ قدر  العام  عل  تعلم واكتساو مهارا  جديد  مر علم ت ليد السلو  المميز التقليد والمحاكاة -
 للموأفير اوعرير في الم سسة.

  ترجمتها إل  رع  ابج ام والنماذس العام  رفكار جديد  والعم  عل إعتاس: هو مدخ تنمية السلوك اإلبداعي -
 التي يفهمها اوعروتم والتي تكوت أ ارها  ويلة المدخ عل  أداء الم سسا .

: وي صد ر  أت تمن  ابدار  ثرية وفرصة للعمام في المشاركة في اتخاذ وثت  صنل المشاركة في اتخاذ القرار -
 ال رار.

 (:Job Satisfaction) مفهوم الرضا الوظيفي -1-4

 ابدار  مبـاد  وأبـو  تـايلور فردريـل  العلميـة ابدار  أبـو رأسـهم وعلـ  ممفهـومهـاا ال لتفسـير تعريفـا العديد مر علماء ابدار   وضل

ولكــر هــا   .ال ــوافز الماديــة اعتبــروا أت ال ــافز الوثيــد لت  يــش الرضــا عــر العمــ  هــو ديــاد  م ثيــ  فيبــر مــاكا و   فــايوم هنــرب  
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 ر يـات تـايلور قـام ثيـ  ف ـ،م العمـ  رعهـا لـم تـراب الجواعـ  ابعسـاعية واالجتماعيـة للعامـ  وركـز  علـ  عـد النظريـا  واجهـت اعت ـادا  

ت ت  يـش الرضـا ولكـر لـم تسـت ل ابدار  فـي ذلـل الوقـ .العم  ودراسة الزمر وال ركة كما فع   جلبر  م وصمم  جاعت  جـداوم دمنيـة
العلقــا   مدرســة صــاث   مــايو إلتــوت  وقــام بهــا  1932-1927ي أجريــت مــا بــير إال أت تجــارو "هو ــورت"م التــ مالــوأيفي الم لــوو

 تـأ ير لهـا ابعساعيةم التي كات اهتمامها ينص  علـ  الفـرد ودراسـة سـلوك  ودوافعـ م أ بتـت أت هنـا  عوامـ  أعـرخ ويـر ال ـوافز الماديـة

ــأم الرضـا الـوأيفي. ت  يـش في كليـا علـ  مـدخ قناعـة العامـ  ورضـا م فهمـا  تعتمـدات الـدافل فعاليـةو  ارداء اسـتمرارية ف ـد أكـد أت  رومـڤـ  اــ
 التـي عتيجـة الم ارعـة أسـات علـ  الـوأيفي الرضـا فسـر وقد .م صلة إدراك  للعلقة ابيجابية بير الم افآ  التي ي ص  عليها وما يعت د

 يجريهـا التـي الم ارعـة وهـا . عليهـا فعلي ـا ثصـ  التـي ةالشخصـي والمنفعـة يتبعـ م الـاب عوائـد للسـلو  مـر يتوقعـ  كـات مـا بـير الفـرد يجريهـا

 عليهـا ي صـ  التـي للمنفعـة والم ـابش المتوقـل لـ  العائـد ي  ـش معـير عشـا  العتيـار المتاثـة المختلفـة البدائ  المفاضلة بير إل  ت دب الفرد

 ومعنوية. مادية فعلي ا

م رسـب  اعـتل  ت ديـد مفهـوم واثـد لـ  أمـر ا صـعب اا جعـ  عـرخ أت للرضـا الـوأيفي اتجاهـا  مختلفـةم ممـ سـبش  مـا عـلم مـرو 
: 2009م الصـمادب  وتعـدد  مفاهيمـ  م لـالل تنوعـتيخـة والعـادا  واالتجاهـا  وال ـيمالنظـر  للرضـا عـر العمـ  واعـتل  الظـرو  والب

ال صـوم عليـ  مـر وأيفتـ م وبـير إدرا  العلقـة بـير مـا يتوقـل الفـرد  في الفرر  "يم   أع  عل   بورتر و  لو  صور   وقد  .333-334
مـر عـلم عملـ   الفـرد يدركـ  الـاب الشـعور م صـلة"   رأعـ عيسـتروت  . فـي ثـير عرفـ   684: 2008م عليـ   عليـ  رالفعـ " ي صـ مـا 

رالم سسةم والاب يتكوت مـر مجموعـة مـر االتجاهـا  التـي ي وعهـا عـر  بيعـة الوأيفـة التـي يشـغلهام وارجـر الـاب ي صـ  عليـ  وعـر 
ــ فــري   ,Nestern " الترقيــة المتاثــة وعــر علقاتــ  مــل مجموعــة العمــ  التــي ينتمــي إليهــا وعــر الخــدما  التــي ت ــدمها الم سســة ل

1994: 462 . 

وبناءا عل  ما سـبش ويم ـر تعريـل الرضـا الـوأيفي فـي المستشـفيا  العامـة رأعـ  م صـلة الشـعور وابثسـات الـاب يدركـ  الفـرد 
لشـــعور الـــاب يتكـــوت مـــر مجموعـــة مـــر االتجاهـــا  التـــي ي وعهـــا الفـــرد عـــر  بيعـــة ال ـــوافز التـــي مـــر عـــلم عملـــ  رالم سســـةم هـــاا ا
 .المسخوليرم و بيعة العم  وأروف م والعلقة مل المستشف يت اضاهام وكيفية ت دير الفرد في 

 نتائج الرضا الوظيفي:  -1-5

ويت ــد وت وت الراضــير سيشــعروت راالرتيــاتم أت عتــائج وأهميــة رضــا العــاملير عــر عملهــم تظهــر فــي المنظمــة كــ  روبينــز يــرخ 
تهـرو مـر جـزء ممتلكـا  المنظمـةم  عصـياتم سـرقةتـركهم للعمـ م ت ـديم جـ اوبم بالراضـير فسـيعبروت عـر . أما العـاملير ويـر يجابيةرا

يجابيـــة . وال جـــل فـــي أت الرضـــا إذا مـــا ت  ـــش فـــي الم سســـة ســـي وت لـــ  اعع اســـات  اال 315: 2012 الخنـــارم  مـــر مســـخوليا  عملهـــم
ز قــدرا  المنظمــة علــ  االســتمرار والتفاعــ  مــل بيختهــا الداعليــة والخارجيــة ممــا يســهم فــي ت  يــش أهــدا  يــال يويــة  التــي مــر جــأعها تعز 

اجتمـاعيم ومـا ي   ـ  مـر أهـدا  علـ   بيعـة كـ  الوأيفي يم ـر أت تكـوت رجـاعبير  جاعـ  اقتصـادب وجاعـ  المنظمة. وأهمية الرضا 
  تكــاليد ال ــوادث وإصــارا  العمــ م الرضــا الــوأيفي ارهــدا  التاليــة: عفــالصــعيد االقتصــادب يم ــر أت ي  ــش  ير. فعلــ باعجــمــر ال

. أمــا علـــ  الصــعيد االجتمــاعي في  ــش الرضــا الـــوأيفي ارهــدا  التاليــة: ال ــد مــر الخســـار  تكــاليد الغيــاوو تكــاليد دورات العمــ م و 
مل عـوائلهم وأصـدقائهم عتيجـة عـدم رضـاهم عـر وأـائفهم  كوعهـا ال  فراد العامليراض راو علقا  ار االجتماعية عارس الم سسة عند

زيــاد  لوبالتــالي فــات صــور  الم سســة ســيع د بهــا التشــوي  وتف ــد إجــراقهام كمــا يــ دب الرضــا الــوأيفي  مرابثبــا تتفــش وقــدراتهم وإثساســهم 
ومـا  -سـي د الرضـا الـوأيفي مـر ثـاال  الـتظلم وتـدع  الن ارـا  الوالء التنظيميم وت سير علقـة المنظمـة مـل الن ارـا  المعنيـة  ثيـ 
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كمــا يزيــد الرضــا الــوأيفي مــر االســت رار التنظيمــي  ثيــ  ممارســة الرقارــة الااتيــة للعــاملير  -أك رهــا فــي المستشــفيا  العامــة فــي الجزائــر
هم الرضـا الـوأيفي فـي مـا  أعـرخم كمـا يسـافهم لممارسـة مهعل  أعفسهم ست لك ع ار ابجرا  الاب يمارسـ  الرسسـاء وبالتـالي اعصـر 

 .  23-22: 2005 عبدالردارم  إ ار  وت فيز السلو  اببداعي لدخ العاملير

 : (27: 2008)عويضة،  (Job Dissatisfaction) نتائج عدم الرضا الوظيفي -1-6

او ـــ  الغيــــالعسـ او مـر العمـ  م يترت  عل  ثالة عدم الرضا عر العم  العديد مر النتائج وسـيم التركيـز رهميتهمـام ارولـ : ا
  ثينمــا يشــعر العامــ  ر الــة عــدم الرضــا عــر Employee Withdrawal   ـاو مــر العمــــــدم الــدوراتم وتولــد أــاهر  االعس ـومعــ

العمــ  فاعــ  ي ــاوم رشــت  ال رائــش أت يبتعــد عنــ م وتســم  هــا  الظــاهر  رظــاهر  االعســ او مــر العمــ م وقــد يأعــا هــاا االعســ او جــ   
 لغياو عر العم م أو تر  العم  ر ري ة اعتيارية. وال اعية تنع ا في تدعي مستوخ أداء العم .ا

 (: Types of Job Satisfaction) أنواع الرضا الوظيفي -1-7

ث ي ـة ت ـوم بوجـود أعـواب عديـد  للرضـا الـوأيفي ومـر أولهـا الرضـا الكلـي  الـاب يم ـ  المختصير فـي الرضـا الـوأيفي إلـ  يشير 
وفـي هـاا  هـو الرضـا الجزئـي  ـاعي الرضا عر عمل . و ي وت الموأد قد وص  رقص  درجة جميل م وعا  العم م ثي   الرضا عر

النــوب ي ــوت الموأــد قــد وصــ  لدرجــة رضــا كافيــة عــر رعــ  جواعــ  العمــ  وبالتــالي اكتفــ  بهــا أو ربمــا ال دام االســتياء موجــود لكنــ  
 . 78: 1990 كام  والب ربم  الدام ي دب عمل 

 أبعاد الرضا الوظيفي: -1-8
وي صد ر  مدخ رضا العمام عر عدالة الروات  وارجورم والم افآ  والتأمير الص ي الم دم  الرضا عن الحوافز: -

 للعمامم ومدخ اهتمام الم سسة في السعي ع و ت سير ثوافز الممنوثة للعمام.
اهتمام ابدار  بهمم وبأفكارهمم  وي صد ر  رضا العمام عر مدخ ت  ي هم رهدافهمم ومدخ الرضا عن الذات: -

 ابدار  العليا عل  ث  مش ل  موأفيهام ومدخ مشاركة موأفها في إعداد الخ ، المست بلية.
وي صد ر  مدخ رضا العمام للظرو  المادية للعم م مر ثي  بيخة العم م  الرضا عن طبيعة العمل وظروفه: -

 عر الجو العام للعم  في الم سسة.وم ات العم م والسلمة داع  م ات العم م والرضا 
م وتشجيع  روي صد ر  مدخ رضا العاملير عر معاملة الرئيا للمرءوسي ولين:ئالرضا عن العالقة مع المس -

للموأد لكي ي ور عمل  وي وت متميزام ومدخ المعلوما  التي ت صلوت عليهام ومدخ مشاركتهم وإع ائهم 
ء وسهولة االتصام بينهم وبير موأفيهمم وتفهم ابدار  العليا ل اجا  الفرصةم ومدخ ملءمة أسلوو ت ييمهم لألدا

 موأفيها ومتارعة ج اويهم.

 :النتائج المتوقعة لتبني استراتيجية تمكين العاملين في الرضا الوظيفي بالمستشفيات العامة -1-9

 (116-112: 2006)سليم، 
م وذلــل رمســاعدت  وب وعــ  مفتــات تنميــة إضــافية للمــوارد البشــرية تم ــير العــاملير فــي المستشــفيا  العامــة اســتراتيجيةيســاهم ت بيــش 

 لنتائج المتوقعة كما يلي:ا عره. ويم ر  Conrad and McGoldrick, 1994: 24  في ها  المستشفيا  رش   عام
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 نتائج خاصة بالموظف:  -1-9-1

ـــة للموأـــد فـــي المستشـــف  وهنـــا  عـــدد مـــر المزايـــا وا ـــائج فـــي والبهـــا إيجابي ـــي تـــنجم عـــر تم ـــير لتبي  ـــش التم ـــير عت عـــا  الت
مـــر بينهـــا ت  يـــش االعتمـــاء ثيـــ  يســـاهم التم ـــير فـــي ديـــاد  االعتمـــاء الـــداعلي رالنســـبة للكـــادر ال بـــي والفنـــي وابدارب فـــي م المـــوأفير

يســاعد تم ــير العــاملير فــي المستشــفيا  العامــة فــي رفــل مســتوخ مشــاركتهم و م  Argyris, 1998: 98-105  المستشــفيا  العامــة
 علـ سـاعد التـي ت متم ـير فـي اكتسـاو المعرفـة والمهـار الالـوأيفي. كمـا يسـاهم  همرضـارفـل مسـتوخ لمـا يـ دب م ئهـمير مستوخ أداوت و 

وت ـوير كفاءتـ   تـ ومهار  تـ التم ـير إلـ  الم افظـة علـ  الموأـد مـر عـلم ديـاد  معرف استراتيجيةم وي دب ت بيش عجات برامج التم ير
ــر يـدر  قيمــة العمـ  رشــ   أكبــر مـر ويــر التمسـل رــ م كمـا ب ويـ دب إلــ  مــا يـ دب إلــ  ت  يــش  ووهـ مينــت الدراســا  أت الموأـد المم ر

 مزايا الم   ة مر التم ير.الالمستشفيا  العامة وهي أثد أهم الرضا الوأيفي لعمام 

 نتائج خاصة بالنسبة للمستشفيات العامة:  -1-9-2

م مـر معلومـا  ومعرفـة ومهـار  وتـدري  و  ـة وثـوافز مـر أجـ  رفـل إذا كاعت الم سسة قـد قـدمت للموأـد كـ  مـا يم نهـا أت ت ـد
ســوية ذلـــل الموأـــدم فمـــر ال بيعـــي أت ي ـــوت لـــالل كلـــ  مـــردود رالم ابــ  يـــنع ا علـــ  الم سســـة رـــالخير والعمـــ  الجـــادم الـــاب ي  ـــش 

م وت  يــش عتـائج م ــ  ديـاد  ســرعة للم سسـة عتــائج إيجابيـة تســاهم فـي ت  يــش أهـدا  المستشــفيا  العامـة ال ويلــة المـدخ وال صــير  المـدخ
وجـود  الخــدما  الصــ ية والتوســل والســمعة الجيــد  وويرهـا مــر عتــائج جيــد  لمصــل ة المستشــفيا  العامـة. فــاذا تبــير رــأت بــرامج التم ــير 

ميـز وت ـدم فـي فاع  ي وت أمرا ثتميا علـ  ابدارا  أت ت ـاوم ت بيـش م ـ  هـا  المبـادرا  لت  يـش ت تساهم في ت سير أداء المستشفيا م
مســتوخ أدائهــا. وهنــا  أدلــة ميداعيــة تــدم علــ  علقــة إيجابيــة بــير التم ــير وإ ـــراء العمــ   إ ــراء العمــ  مظهــر مــر مظــاهر التم ــير  مــر 
عاثيـــةم وجـــود  الخـــدما   المصـــداقية وال بـــا  فـــي ت ـــديم الخـــدما  واالســـتجارة والتعـــا د  مـــر عاثيـــة أعـــرخ. وقـــد أ بتـــت العديـــد مـــر 

لقــة واضــ ة بــير الفــرد المم ــر مــر عاثيــة وعوعيــة الخــدما  التــي ي ــدمها الموأــد للزبــائر المستشــفيا  مــر عاثيــة أعــرخ اردبيــا  ع
وهنا  تأ يرا  هامة أعرخ م   تأ ير التم ير ابيجابي علـ  السـلو  ذب العلقـة رـالرفل مـر جـود  الخـدما  ال بيـة الم دمـة للمـوا نير. 

كيا  وممارســا  لــدخ العــاملير فــي المستشــفيا  ت يــد وتتبنــ  ت  يــش أهــدا  الم سســة وواياتهــا أب أت التم ــير يســاهم فــي علــش ســلو 
وعاصــة ارداء وجــود  الخــدما  الم دمــة للموا نير.وممــا ســبش يتــبر لنــا أت التم ــير لــ  عتــائج هامــة تــنع ا علــ  المنظمــا  تتم ــ  فيمــا 

ببــداب واالبتكـارم مســاعد  المستشـفيا  العامــة فــي بـرامج الت ــوير والتجديــد يـأتي: ديــاد  والء العـاملير للمستشــفيا  العامــةم ديـاد  فــري ا
 وت  يش عتائج أداء جيد  مر ثي  جود  ارداء.

 الدراسات السابقة: -2
في الرضا  التنظيميالتعلم  استراتيجيةإل  التعر  عل  تأ ير  هدفت الدراسة (:52-29: 2011دراسة )الخشروم،  -

مر  استراتيجيةلك   النسبيةارهمية  وت ديدفي م افظة ثل م  ال  ومية مستشفيا الالعاملير في  لدخ الوأيفي
  262  مر عينةالب   عل   ت بيش تموقد . الوأيفي ر ك  منها في الرضا أم وب   التنظيميالتعلم  استراتيجيا 

ررعاد   سابيةالفي م افظة ثل م وتوص  الب   إل  أت المتوس ا   ث ومية مستشفيا   7في   يعملوت فردا 
م فنييرم ممرضير أ باءم  العامليرر فخا  يم كما أأهر  النتائج وجود اعتلفا  بالدراسة كاعت دوت المتوس،

 ثي مر  العامليرفخا   بيرال توجد اعتلفا   بينمام التنظيميالتعلم  الستراتيجيا درجة ممارستهم  ثي   مر إداريير
التعلم  استراتيجيا مر  استراتيجيةمعنوب رب  تأ يراسة إل  عدم وجود م كما توصلت الدر الوأيفيمستوخ رضاهم 



 2013 (حزيران) يونيو -1ع ،33مج لإلدارة، العربية المجلة

-229- 

التعلم  الستراتيجيا  العامليردرجة استخدام  دياد . وأوص  الب   رضرور  الوأيفيالسبل في الرضا  يالتنظيم
 .الوأيفيمستوخ رضاهم  بت سيرواالهتمام  التنظيمي

تعر  عل  ا ر التم ير ابدارب في تميز منظمة ارعمام في جركة هدفت الدراسة إل  ال (:2010دراسة )الضالعين،  -
مفرد م وقد   553 االتصاال  ارردعية. وقد قام الباث  بتصميم وت وير استباعةم وتوديعها عل  عينة م وعة مر 

ا وإت  توص  الباث  إل  إت مستوخ إدرا  العاملير في جركة االتصاال  ارردعية ررعاد التم ير ابدارب كات مرتفع 
ا بدرجة مرتفعةم كما أجار  النتائج إل  وجود ا ر هام  داللة ذب مستوخ إدراكهم ررعاد تميز منظمة ارعمام جاء أيض 

 .ارردعية االتصاال  جركة في ارعمام منظمة تميز في ابدارب  للتم ير إثصائية

: هدفت إل  التعر  النم، ال يادب السائد في الم سسا  العامة في م افظة عمات الكبرخم (2007دراسة )العتيبي،  -
ومعرفة مدخ إدرا  المديرير لمفهوم التم ير ابداربم رابضافة إل  التعر  عل  المعوقا  التي ت وم دوت ت بيش 

مديرام ومر أهم ما توصلت إلي    491  ابداربم وقد قامت الباث ة بتصميم استباعةم وتوديعها عل  عينة مرالتم ير 
 ال يادية والتم ير ابدارب في الم سسا  العامة ارردعية. ارعما علقة ذا  داللة إثصائية بير  وجودالباث ة 

 الرعايةفي مراكز  للعاملير التنظيميوالوالء  وأيفيالالرضا  مستويا  ت ديدهدفت إل   (:2006دراسة )األحمدي،  -
 الشخصية المتغيرا رع   وبير التنظيميوالوالء  الوأيفيالرضا  بيرالعلقة  وت ديدم السعوديةفي  الص ية
م وف ا ل عدد مر التنظيميوالوالء  الوأيفيالرضا  مستويا في  جوهرية. وتوصلت إل  وجود اعتلفا  والوأيفية

والعمرم كما أجار  النتائج إل  وجود علقة  التعليميم والنوبم والمستوخ كالجنسية والوأيفية شخصيةالالخصائك 
 .التنظيميوالوالء  الوأيفيالرضا  بير  ردية

هدفت الدراسة إل  الكشد عر العلقة بير مفاهيم تم ير العامير ومفاهيم ال ياد   (:Turner Jon, 2006دراسة ) -
منظما  عاملة في والية تكسات في الواليا  المت د  ارمري يةم   9 ةم وقد تمت الدراسة عل  والتوجي  وعوب الصناع

وقد توصلت الدراسة أت العمام أعربوا عل  أعهم ي صلوت عل  قدر أق  مر التم يرم كما توصلت الدراسة إل  أت 
 يم التم ير. م دار التوجي  المتات مر قب  ال اد  ذو داللة إثصائية ول  تأ ير عل  مفاه

 : هدفت الدراسة إل  ت ييم م وعا  وأرعاد التم ير ارربعة وهي المعن  والم در  وثرية Osborn, 2002دراسة ) -
االعتيارم االست لليةم التأ ير وكيفية ارتبا ها مل مخرجا  المنظمة والوالء التنظيمي والرضا الوأيفي والنية في تر  

مر الموأفير في إثدخ الواليا  الجنوبية   328 م توديعها عل  عينة م وعة مر العم م وقد صمم الباث  استمار  ت
ارمري ية مر كل ال  اعير العام والخايم وتوصلت الدراسة إل  ارتبا  م وعا  التم ير مل االلتزام ع و المنظمة 

د أت المعن  واالعتيار جو رش   ايجابي ما عدا الم در  ثي  كاعت دالة رش   سلبيم وبالنسبة للرضا الوأيفي ف د 
 لهما تأ ير دام في ثير أت الم در  والتأ ير لم ي وت لهما تأ ير دام عل  الرضا الوأيفي. 

 اإلحصائية: الدراسة الميدانية / 
والرضــا الــوأيفي وبنــاءا علــ  الدراســا  الســار ةم ســيتم فــي هــاا  بتم ــير العــامليررعــد أت تــم الت ــرر لمختلــد المفــاهيم المتعل ــة 

رمســاعد  برعــامج الــردم ابثصــائية  إثصــائيلم ــور ال يــام بدراســة إثصــائية مــر عــلم الت بيــش علــ  مجتمــل الدراســة وال يــام بت ليــ  ا
 SPSS 16:مر أج  الت  ش مر الفرضيا  الموضوعة مسب ام وسيتم الت رر لهاا الم ور كما يلي   
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 أداة الدراسة )االستبيان(:  -1
الب  يـة والت  ـش  ارسـخلة عـر لاجارـة الخاصـة البياعـا  جمـل رغيـة للدراسـة عل  أدا  االسـتبيات اعت ِمد ف د الدراسة أهدا  ت  يش رغية

مــر الفرضــيا  الموضــوعة فــي هــاا الب ــ م ثيــ  تعتبــر أدا  االســتبيات هــي اردا  ارك ــر اســتخداما فــي الب ــوث ابداريــة واالجتماعيــةم 
 ائهــا علــ  مجموعــة مــر ارســخلة والعبــارا  الم لــوو مــر المب ــو ير ابجارــة عليهــاوهــي تعتبــر وســيلة لجمــل البياعــا  مــر عــلم اثتو 

 تتعلـش المب ـو ير عـر عامـة معلومـا  جمـل يتنـاوم الـاب اروم م ـورير همـا الم ـور اسـتبيات الب ـ  م ويتضـمر 20: 2008 جـود م 

 التـي ت ـيا للمعيـار المب ـو ير دراء سـبر ي يتضـمرال ـاع م أمـا الم ـورم المسـتوخ التعليمـي والـوأيفيوالم هـ  العلمـي والجـنا رـالعمر

 Likertمسـتوخ التم ــير ابدارب والرضــا الــوأيفي فــي مستشــفيا  العامـة م ــ  الدراســةم وقــد تــم االعتمــاد علـ   ري ــة م يــات لي ــا  

Scaleالترتيبي الاب ي توب عل  عما درجا  متدرجة  . 
 مجتمع الدراسة:  -2

خ إم اعيـة االعتمـاد علـ  تم ـير العـاملير فـي الرضـا الـوأيفي للعـاملير رالمستشـفيا  العامـة ر  م أت االستبيات يهد  لمعرفة مد
العامــةم وعليـ  تــم ثصـر مجتمــل  للمستشـفيا والعـدد الكبيــر  2مليـوت كلــم  2 فـي الجزائــرم وب  ـم المســاثة الكبيـر  للجزائــر  التـي تفــور 

 م ممرضــيرم مــوأفير إداريــيرم فنيــير  المتواجــدوت فــي عمــا واليــا أ بــاء المستشــفيا  العامــة المركزيــة  الدراســة ضــمر كــ  عمــام
 عام . 5150ـينةم عنارةم تبسةم أم البواقي  الاير ي در عددهم ب  قسن   لدولة الجزائرالشرقية م افظا ال 
 عينة الدراسة:  -3

االعتمــاد علــ   ري ــة العينــة  تــمعامــ م و  5150ــــتــم االعتمــاد علــ  عينــة عشــوائية رســي ة  والــاب ي ــدر عــدد  فــي هــا  الدراســة ب
ــ 715عامــ م وقــد قــام الباثــ  بتوديــل  715 ـالعشــوائية البســي ة والتــي قــدر ثجمهــا بــ المــوأفير وقــد تــم   اســتبيات رشــ   عشــوائي عل

صـــال ة للت ليـــ   460  ويـــر صـــال ة للت ليـــ  ابثصـــائيم لتب ـــ 24  واســـتبعد منهـــا %68اســـتباعة  رمعـــدم اســـتجارة  484اســـترجاب 
 مر ثجم العينة وتعتبر ها  النسبة جيد  في م   ها  ارر اث.  %95  ـتم و  ابثصائي

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:  -4
فـــي الت لـــيل  ابثصـــائية المختلفـــةم أمـــا ارســـالي   (SPSS.16)تـــم اســـتخدام برعـــامج ال زمـــة ابثصـــائية للعلـــوم االجتماعيـــة 

تبار الفرضيا  التي تم صـياوتها وثسـ   بيعـة كـ  فرضـية وقـد كاعـت ارسـالي  ابثصـائية ابثصائية التي تم استخدامها لغره اع
  للتعــر  علــ  مــدخ االتســار الــداعلي لعبــارا  تم ــير العــاملير Cronbach Alphaالمســتخدمة علــ  الن ــو التــالي: معامــ  ال بــا   

تبـــار مــــدخ إتبــــاب البياعــــا  للتوديــــل ال بيعــــي التــــي اســــتخدمت الع Kolmogorov-Smirnov  (K-S)  والرضـــا الــــوأيفيم اعتبــــار
 .يش ارسالي  ابثصائية المستخدمةرالش   الاب يم ر مر ت ب

بـير متغيــرا   االرتبــا ير  لمعرفــة العلقـة Pearson’s Correlation Matrixبيرسـوت   ارتبــا وتـم االعتمـاد علــ  مصـفوفة 
لوصد الخصائك الشخصية رفراد عينتي الدراسـة والمتوسـ ا     والنس  المخويةعاعة رالتكراراالدراسة المست لة والتارعةم كما تم االست

 ال سابية واالع رافا  المعيارية لبيات مستويا  ت بيش التم ير ابدارب ومستويا  الرضا الوأيفي في عينة الدراسة.
 أداة الدراسة:  -5

تمـاد علـ  اردو النظـرب والدراسـا  السـار ة وباسـتعمام علـ  أسـخلة الدراسـةم تـم تصـميم وبنـاء اسـتباعة فـي االع ابجارـة  جـمر أ
 في صورتها النهائية مشتملة عل   لث أجزاء كما يلي: إعراجهام يات لي ار  الخماسيم وقد تم 
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 بياعا : الجنام العمرم الم ه  العلميم سنوا  الخبر  والمسم  الوأيفي.ف را  تتعلش ب  5 يشتم  : الجزء األول -
عد مر أرعاد تم ير ف را  رالتساوب لك  ر    5عل   تتعلش رمستويا  تم ير العاملير مودعة   ف ر   25 تم  يش: الجزء الثاني -

 العاملير: تفوي  السل ةم المشاركة في اتخاذ ال رارم ت وير الشخصيةم الت ليد والم اكا م تنمية السلو  اببداعي.
عد مر أرعاد الرضا ف را  رالتساوب لك  ر   5لوأيفي مودعة تتعلش رمستويا  الرضا ا  ف ر   20 يشتم  : الجزء الثالث -

 الوأيفي: الرضا عر ال وافزم الرضا عر الاا م الرضا عر  بيعة العم  وأروف م الرضا عر العلقة مل المسخولير.

  (:Validityالصدق ) -6
 اردا   صـياوة تـم ثيـ  مالت  ـيم اسـ ةبو  والشـموليةالوضـوت اللغويـةم  الصـياوة ثيـ  مر الب   ردا   الم توخ  صدر مر التأكد تم

البشـرية والسـلو  المـوارد  فـي والتخصـك الخبـر  ذوب  الم  مـير مـر مجموعة عرضها عل و  ر   سابشم مر أك ر عظر وجها  عل  بناء  
 .النهائية رصورتها اردا   ملثظاتهم اعتمد  ضوء وفي وم ترثاتهمم رآرائهم اوعا وتم مالتنظيمي

 : (Instrument Reliability)ثبات األداة  -7

ل ـد و ماردا  مشـابهة راسـتخدام عفـا  أـرو عفسـها لـو تـم تكـرار الدراسـة فـي  النتـائجويشير هاا المفهوم إل  مدخ ال صـوم علـ  
عنصــر بهــد   46تــم توديــل االســتباعة  اردا   علــ  عينــة اســت لعية فــي أربــل مستشــفيا  مركزيــةم وتكوعــت العينــة االســت لعية مــر 

و ري ــة معامــ  ال بــا  ألفــا  Split-half Coefficient همــا  ري ــة التجزئــة النصــفية ماردا م وقــد تــم اســتخدام  ــري تير ف ــك  بــا 
   وذلل للتأكد مر  با  الم يات المستخدم. وسيتم الت رر إليهما كما يلي: Chronbach Alphaكروعباخ  

 طريقة التجزئة النصفية:  -7-1
م سـتباعةمعدم ارسخلة الفردية الرتبة ومعدم ارسخلة الزوجية الرتبة لك  م ام مر م ـاال  اال بيرسوت بير ارتبا تم إيجاد معام  

 م إذا Spearmane-Brown Coefficientوقـد تـم تصـ ي  معـامل  االرتبـا  راسـتخدام معامـ  ارتبـا  سـبيرمات بـراوت للتصـ ي   
اسـتنتاس يم ـر التـالي   وبالم ارعـة مـل عتـائج الجـدوم 0.288تسـاوب    44  ودرجـة ثريـة  0.05ة  ـدولية عند مستوخ الداللـجال  tقيمة  

  عل   با  أدا  الدراسة. جيد  وهاا دلي  0.856214 ـ ثي  قدر بعسبي ا أت هنا  معام   با  كبير 

 (1الجدول رقم )
 اختبار الثبات بطريقة التجزئة النصفية

 وى المعنويةمست معامل الثبات معامل االرتباط عنوان المجال المجال

 تمكين العاملين

 0.000 0.881002 0.7862 تفوي  السل ة
 0.000 0.813121 0.6764 المشاركة في اتخاذ ال رار

 0.000 0.798541 0.6456 ت وير الشخصية
 0.000 0.895321 0.8125 الت ليد والم اكا 

 0.000 0.802145 0.6721 تنمية السلو  اببداعي

 الرضا الوظيفي
 0.000 0.785412 0.6480 ضا عر ال وافزالر 

 0.000 0.894215 0.8092 الرضا عر الاا 
 0.000 0.902154 0.8322 الرضا عر  بيعة العم  وأروف 
 0.000 0.721545 0.6325 الرضا عر العلقة مل المسخولير

 0.000 0.856214 0.7865  جميع الفقرات
ا عل     SPSSمخرجا  برعامج  المصدر: مر إعداد الباث  اعتماد 
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 : معامل الثبات ألفا كرونباخ -7-2
 (2لجدول رقم )ا

 اختبار الثبات بطريقة معامل الثبات ألفا كرونباخ

 معامل الثبات ألفا كرونباخ عدد الفقرات عنوان المجال المجال

 تمكين العاملين

 0.8582 5 تفوي  السل ة
 0.7572 5 المشاركة في اتخاذ ال رار

 0.8879 5 يةت وير الشخص
 0.8725 5 الت ليد والم اكا 

 0.7987 5 تنمية السلو  اببداعي

 الرضا الوظيفي
 0.9241 5 الرضا عر ال وافز
 0.9364 5 الرضا عر الاا 

 0.8638 5 الرضا عر  بيعة العم  وأروف 
 0.8851 5 الرضا عر العلقة مل المسخولير

 0.8752 45  جميع الفقرات
ا عل  مخرجا  برعامج  المصدر: م   SPSSر إعداد الباث  اعتماد 

ـــرا    ـــار للمتغي ـــة 0.8752وقـــد بلغـــت عتيجـــة االعتب ـــة  إذ تجـــاود  النســـبة الم بول ـــا  االســـتباعة رف راتهـــا المختلف  م وهـــاا ي كـــد  ب
 . Zikmund, 2000: 125  )0.60إثصائي ا  

 وصف الخصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسة:  -8

مــا عســبت  أب   156 م أمــا ابعــاث ف ــد بلــر عــددهر  %66مــا عســبت   أب   304ج التفريــر أت عــدد الــاكور بلــر  يتبــير مــر عتــائ
%  ممــا يعنــي تــدعي عســبة مــا ت تلــ  ابعــاث مــر مناصــ  العمــ  فــي المستشــفيا  ت ــت الدراســة وهــا  ربمــا تكــوت عســبة  بيعيــة  34 

سـنة   45غيـر العمـر فـيلثن أت النسـبة العاليـة تميـ  إلـ  الفخـة العمريـة  أقـ  مـر وبـالروم مـر أت الفـارر لـيا كبيـرام أمـا فيمـا يتعلـش رمت
% م أمــا فيمــا يتعلـش رعــدد ســنوا  الخبـر  فتشــير النتــائج إلــ  أت والبيـة أفــراد عينــة الدراســة  56مـا عســبت   أب   258ثيـ  بلــر عــددها  

 م كمــا يتضــ  مــر الجــدوم عفســ  أت %66   ــــمــا عسبتأب   304ســنوا  م وقــد بلــر عــددهم  15 –ســنوا  11هــم ممــر لــديهم عبــر   
مـا أب   276والبية أفراد عينـة الدراسـة هـم مـر ثملـة درجـة التعلـيم الجـامعي  الليسـاعا والدراسـا  العليـا والـدكتورا   ثيـ  بلـر عـددهم  

 بيــ  وممــره ثيــ  بلغــت  م وتشــير عتــائج الدراســة إلــ  أت معظــم أفــراد عينــة الدراســة هــم مــر الــاير ي تلــوت منصــ  %60عســبت   
مـــا عســـبت  أب   23ثيـــ  بلـــر عـــددهم    %28 ممـــره أبـــي مـــا عســـبت   128 م و %30مـــا عســـبت   أب   بيـــ  138علـــ  التـــوالي 

 54. % 

 اختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها: -9

 (:Kolmogorov-Smirnov Test) اختبار التوزيع الطبيعي -9-1

التـي  المعلميـةالبياعا  تتبـل التوديـل ال بيعـيم وذلـل ثتـ  يـتم ت بيـش االعتبـارا   ل د تم االعتماد عل  هاا االعتبار للتأكد مر أت
  عتائج هاا االعتبار ثي  بينـت أت قيمـة مسـتوخ الداللـة لكـ  م ـام أكبـر مـر. 3تتوافش مل التوديل ال بيعي ف ،م ويوض  الجدوم رقم 

 Sig≥0.05ر استخدام االعتبارا  المعنوية في ها  الدراسة.  وهاا يدم عل  أت البياعا  تتبل التوديل ال بيعيم ويم  
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 (3الجدول رقم )
 اختبار الثبات بطريقة معامل الثبات ألفا كرونباخ

 قيمة مستوى الداللة Zقيمة  عدد الفقرات عنوان المجال المجال

 تمكين العاملين

 0.951 1.094 5 تفوي  السل ة
 0.065 1.283 5 المشاركة في اتخاذ ال رار

 0.356 0.732 5 ير الشخصيةت و 
 0.065 1.284 5 الت ليد والم اكا 

 0.248 1.021 5 تنمية السلو  اببداعي

 الرضا الوظيفي
 0.625 0.689 5 الرضا عر ال وافز
 0.071 1.251 5 الرضا عر الاا 

 0.205 1.065 5 الرضا عر  بيعة العم  وأروف 
 0.201 1.063 5 الرضا عر العلقة مل المسخولير

 0.230 1.056 45  جميع الفقرات
ا المصدر: مر إعداد الباث     SPSSعل  مخرجا  برعامج  اعتماد 

 (: H1اختبار الفرضية األولى ) -9-2

لتم ـــير العـــاملير رأرعـــاد   تفـــوي  الســـل ةم الت فيـــز الـــااتيم العمـــ  الجمـــاعيم ت ـــوير الشخصـــيةم الت ليـــد  عـــاليد مســـتوخ جـــيو 
  و  اببداعي  لدخ العاملير في المستشفيا  م   الدراسة:والم اكا م تنمية السل

ل ـــد تـــم االعتمـــاد فـــي اعتبـــار هـــا  الفرضـــية علـــ  عتـــائج الت ليـــ  ابثصـــائي الوصـــفي للبياعـــا م وهـــي قيمـــة المتوســـ، 
ـــال ســـابي واال ـــدرس اع راف ـــار أت ت ـــة النســـبية ررعـــاد تم ـــير العـــامليرم مـــل ارعـــا رعـــير االعتب ـــةم وارهمي ـــات ا  المعياري لم ي

 م 3 م أوافـش بدرجـة متوسـ ة بدرجـة  2 م ويـر موافـش بدرجـة  1المستخدم في الدراسـة كمـا يلـي: ويـر موافـش رشـد  بدرجـة  
ا  . و 5 م أوافــش رشــد  بدرجــة  4أوافــش بدرجــة   إلــ  الم يــات الســابش فــات قــيم المتوســ، ال ســابي التــي وصــلت إليهــا اســتناد 

 م 3.49إلـ   2.5 م متوسـ،  مـر 2.5البياعا  عل  الن و التالي: مـنخف   أقـ  مـر الدراسة سيتم التعام  معها في تفسير 
 فما فور . 3.5مرتفل  

 (4لجدول رقم )ا
 لمستوى تمكين العاملين بداللة أبعادهات المعيارية نحرافالمتوسطات الحسابية العامة واال 

عدد  عنوان المجال المجال
 الفقرات

الترتيب 
حسب 
 األهمية

المتوسط 
ابي الحس

 الكلي

 نحرافاال 
المعياري 

 الكلي
مستوى 
 التمكين

 منخف  0.35 2.48 2 5 تفوي  السل ة تم ير العاملير
 منخف  0.5 2.84 1 5 المشاركة في اتخاذ ال رار

 منخف  0.4 2.24 3 5 ت وير الشخصية
 منخف  0.4 2.06 5 5 الت ليد والم اكا 

 نخف م 0.24 2.15 4 5 تنمية السلو  اببداعي
 منخف  0.48 2.35 - 45  جميل الف را 

ا لمصدر: مر إعداد الباث     SPSSعل  مخرجا  برعامج  اعتماد 



 التمكين اإلداري كاستراتيجية حديثة تستخدم...

-234- 

معيــارب قــدر   اع را   رــ2.35ر  ــــ  أت المتوســ، العــام ررعــاد تم ــير العــاملير كــات منخفضــا ثيــ  بل4يتبــير مــر الجــدوم رقــم  
لير فــي المستشــفيا  م ــ  الدراســة مــنخف  إجمــاالم وأثتــ  رعــد الرضــا المشــاركة  م ممــا يشــير أت المســتوخ العــام لتم ــير العــام0.48 

 م يلــي ذلــل رعــد تفــوي  الســل ة رمتوســ، 0.5معيــارب قــدر    اع ــرا   و 2.84فــي اتخــاذ ال ــرار المرتبــة ارولــ  رمتوســ، ثســابي بلــر  
ــ   2.24د ت ــوير الشخصــية رمتوســ، ثســابي بلــر   م ويــأتي فــي المرتبــة ال ال ــة رعــ0.35معيــارب قــدر    اع ــرا   و 2.48ر  ـثســابي بل

  وفـي 0.24معيـارب قـدر    اع ـرا   و 2.15 م يلـي ذلـل رعـد تنميـة السـلو  اببـداعي رمتوسـ، ثسـابي بلـر  0.4معيارب قدر    اع را و 
 . واســتدالم مــر 0.4 معيـارب قــدر   اع ــرا   و 2.06المرتبـة الخامســة وارعيــر  يـأتي رعــد تنميــة السـلو  اببــداعي رمتوســ، ثسـابي بلــر  

فـي المستشـفيا  العامـة م ـ   عاليـة لتم ـير العـامليرالفرضـية ارولـ  التـي تـنك علـ  " توجـد مسـتويا   رفـ المعلومـا  السـار ة يـتم 
 الدراسة ".

 من الرضا الوظيفي في المستشفيات محل الدراسة " عاليد مستوى ج" يو  :H2 اختبار الفرضية الثانية -9-3

 (5الجدول رقم )
 ات المعيارية لمستوى تمكين العاملين بداللة أبعادهنحرافسطات الحسابية العامة واال المتو 

عدد  عنوان المجال المجال
 الفقرات

الترتيب حسب 
 األهمية

المتوسط 
 الحسابي الكلي

 نحرافاال 
 المعياري الكلي

درجة 
 الرضا

الرضا 
 الوأيفي

 منخف  0.22 2.31 2 5 الرضا عر ال وافز
 منخف  0.26 2.15 3 5 الرضا عر الاا 

 منخف  0.3 2.54 1 5 الرضا عر  بيعة العم  وأروف 
 منخف  0.45 2.14 4 5 الرضا عر العلقة مل المسخولير

 منخف  0.36 2.28 - 45 جميل الف را 
ا المصدر: مر إعداد الباث     SPSSعل  مخرجا  برعامج  اعتماد 

معيــارب  اع را   رــ2.28ررعــاد متغيــر الرضـا الــوأيفي كــات منخفضــا ثيــ  بلــر     أت المتوســ، العــام5يتبـير مــر الجــدوم رقــم  
 م مما يشير أت المسـتوخ العـام للرضـا الـوأيفي فـي المستشـفيا  م ـ  الدراسـة مـنخف  إجمـاالم وأثتـ  الرضـا عـر  بيعـة 0.36قدر   

 م يلـي ذلـل رعـد الرضـا عـر ال ـوافز رمتوسـ، 0.3معيـارب قـدر    اع ـرا   و 2.54العم  وأروفـ  المرتبـة ارولـ  رمتوسـ، ثسـابي بلـر  
ــاا  رمتوســ، ثســابي بلــر  0.22معيــارب قــدر    اع ــرا   و 2.31ثســابي بلــر     2.15 م ويــأتي فــي المرتبــة ال ال ــة رعــد الرضــا عــر ال

  2.14، ثسـابي بلـر  لير رمتوسـسـخو  م وفي المرتبة الرارعـة وارعيـر  يـأتي رعـد الرضـا عـر العلقـة مـل الم0.26معيارب قدر    اع را و 
 عــاليد مســتوخ جـيو  "ت ـوم علــ  أعــ  الفرضــية ال اعيـة التــي  رفــ  . واســتدالم مــر المعلومـا  الســار ة يـتم 0.45معيــارب قـدر    اع ـرا و 

 .مر الرضا الوأيفي في المستشفيا  م   الدراسة "

 : H3:الثالثةاختبار الفرضية  -9-4

  بــير تم ــير العــاملير والرضــا الــوأيفي للعــاملير فــي المستشــفيا  α≥ 0.05"توجــد علقــة ذا  داللــة إثصــائية عنــد مســتوخ  
 .م   الدراسة"
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 (6الجدول رقم )
 معامل ارتباط بيرسون للعالقةمصفوفة 

 تمكين العاملين والرضا الوظيفي على المستوى البعدي والكلي بين

 األبعاد التابعة
 
 األبعاد المستقلة

الرضا عن 
 الحوافز

الرضا عن 
 الذات

ا عن الرض
طبيعة العمل 

 وظروفه

الرضا عن 
العالقة مع 

 لينسئو الم

الرضا 
الوظيفي 

 الكلي
 *0.47 *0.45 *0.39 *0.59 *0.63 تفوي  السل ة

 *0.58 *0.48 *0.38 *0.64 *0.61 المشاركة في اتخاذ ال رار
 *0.64 *0.56 *0.36 *0.60 *0.56 ت وير الشخصية
 *0.62 *0.54 *0.51 *0.53 *0.58 الت ليد والم اكا 

 *0.59 *0.56 *0.39 *0.50 *0.47 تنمية السلو  اببداعي
 *0.62 *0.59 *0.54 *0.61 *0.56 تم ير العاملير الكلي

  α ≥ 0.05 : ذا  داللة إثصائية عند مستوخ  * 
ا المصدر: مر إعداد الباث     SPSSعل  مخرجا  برعامج  اعتماد 

دالــة إثصــائيام وعنــد مســتويا  ايجابيــة بــير المتغيــرا  المســت لة لتم ــير  االرتبــا قــا    أت جميــل العل6يتبــير مــر الجــدوم رقــم  
للعلقــة  ابجماليــةالعــامليرم والرضــا الــوأيفي كمتغيــر تــارلم ســواء علــ  المســتوخ الكلــي أو علــ  مســتوخ البعــد الواثــدم وقــد بلغــة ال يمــة 

  وهـي قيمـة ايجابيـة ت كـد الـدور الفاعـ  لتم ـير العـاملير فـي علقتـ  مـل 0.62بير تم ير العامليرم والرضـا الـوأيفي ك ـ    االرتبا ير
 م فــي ثــير 0.61  االرتبــا يرالرضــا الــوأيفيم وكاعــت أقــوخ هــا  العلقــا  مــل البعــد التــارل  الرضــا عــر الــاا   ثيــ  بلغــة هــا  ال ــو  

  .0.54  االرتبا يرلغت قيمة ها  العلقة كاعت أضعد العلقا  في المتغير التارل  الرضا عر  بيعة العم  وأروف  م ثي  ب

 النتائج والتوصيات: 
  نتائج الدراسة: -1

وهــي  تفــوي  الســل ةم المشـاركة فــي اتخــاذ ال ــرارم ت ــوير  تم ــير العـاملير العلقـة بــير أرعــادتناولـت الدراســة است صــاء وت ليــ  
وهــي  رضــا عــر ثــوافزم رضــا عــر الــاا م رضــا  الــوأيفيعناصــر الرضــا  مــلالشخصــيةم الت ليــد والم اكــا م تنميــة الســلو  اببــداعي  

 الدراسة:عتائج هم  روفيما يلي عره  رضا عر العلقة مل المسخولير معر  بيعة العم  وأروف م 

مستويا  تم ير العاملير كات منخفضا لدخ العاملير في المستشفيا  العامة  إل  أتأجار  إجارا  المب و ير  -
 م   الدراسة.

 الدراسة إل  أت مستوخ الرضا الوأيفي كات منخفضا. عتائجأجار   -

م بير المتغير المست   تم ير العاملير ر   إثصائيةذا  داللة  ارتبا  قةعل وجودالدراسة إل   عتائجأجار   -
 أرعاد  والرضا الوأيفي ر   أرعاد .

 توصيات الدراسة: -2

 تم ــير العــامليرلمســتوخ  فــي المستشــفيا  م ــ  الدراســة و يرتصــورا  المب ــفــات  بنــاء علــ  النتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســةم
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ضــعيفة كاعــت  لهــاا المتغيــرفأجــار  عتــائج الدراســة إلــ  أت تصــورا  المب ــو ير  رمســتوخ الرضــا الــوأيفيم أمــا فيمــا يتعلــش ضــعيفاكــات 
والجهـا  الوصـية عليهـا مستشـفيا  ال بدار لـالل ت ـدم هـا  الدراسـة عـدد مـر التوصـيا  إجماال لدخ عمـام المستشـفيا  م ـ  الدراسـةم 

المب و ـة والمستشــفيا  الجزائريـة رشــ   وبلورتــ  فـي المستشــفيا  م رمختلـد أرعادهـا ية تم ـير العــامليراســتراتيجببعـ  مـر أجـ  االهتمــام 
مجموعـة مـر وذلـل عـر  ريـش  والممرضـير وابداريـير والفنيـيرم التي يعاعي منها ار باء ع ك الرضا الوأيفيمر مصادر  لل د عامم

 اوليا  أهمها:
 في المستشفيا  العمامصياوة أهدا  المستشفيا  ر ري ة واض ة وم دد  ومدروسة ثت  يسه  فهمها مر قب   -

مر مختلد الفخا  في صياوة م   ها  ارهدا  لكي تكوت  العمامإجرا   والتأكيد عل  ضرور  م   الدراسةم
 .م وتزيد مر عملية المشاركة في اتخاذ ال رارا وفاعلية ا ر فاء ارهدا  واقعيةم وهاا يساعد عل  سرعة ت  ي ه

من  المزيد مر االست للية في العم  للمستشفيا  ال  ومية رش   عامم والمب و ة رش   عايم وهاا بدور  ينع ا مر  -
وعهم أعات في العم  دوت تدع  اوعرير في أعمالهمم ك العمام ر   فخاتهمالمستشف  عل  است للية  قب  إدار 

 يزيد مر إعتاجيتهم وبالتالي مر فاعلية المستشف  في ت ديم عدماتها. متخصصوت في مجاال  اعتصاصاتهم وهاا
 م مر أج  رفلمتوافر النظر في عظام الم افآ  وال وافز وتعديل  عل  أ سا واض ة رما يتناس  والموارد المالية ال -

 ية واالجتماعية المناسبة لتأديتهم مهامهم عل  الوج  الم لوو.وبما يضمر تهيخة الظرو  النفس العماممعنويا  

 لزياد  عمام المستشفيا  م   الدراسةالعم  عل  توفير بيخة تنظيمية تساعد عل  تنمية ال ا اببداعي لدخ  -
 مر قدراتهم اببداعية الكامنة. االستفاد 

وذلل لخلش ال  ة بير إدار   الجزائريةالمستشفيا   في للعمامم اولة توفير معلوما  سليمة ودقي ة تتميز رالشفافية  -
وعل  اعتل  تصنيفاتهم  العماموكالل ممارسة سياسا  تنظيمية عادلة في التعام  مل  موالعمامالمستشف  

 .م وال وافز المادية والمعنويةالفري الوأيفية وعصوصا  في الت ييم والترقية وتوديل

م   الدراسة ولعمام ها  المستشفيا  م   الدراسة ثت  تخرس  للمستشفيا  من  المزيد مر االست للية في العم  -
 ليا  الممنوثة لهم.سخو السل ا  والمم ودياد  -المورو ة مر النظام االجتراكي-مر من ش المركزية المشدد 
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