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1

هدفت الدراسة التعرف على أثـر استـراتيجيات املوارد البشرية في جودة الخدمات املقدمة في املستشفيات األردنية
الخاصة .وتناولت خمسة أبعاد الستـراتيجيات املوارد البشرية ،هي :تخطيط املوارد البشرية ،واالختيار والتعيين ،والتدريب
والتطويـر ،وتقييم األداء ،والحوافز واملكافآت ،وخمسة أبعاد لجودة الخدمات ،هي :االستجابة ،واالعتمادية ،وامللموسية،
واألمان ،والتعاطف.
تكون مجتمع الدراسة من جميع املستشفيات األردنية الخاصة العاملة في إقليم الشمال ،وعددها ( )8مستشفيات،
وقد اعتمد الباحث على أسلوب املسح بالعينة لدراسة مجتمع الدراسة وتحليله ،وقد استخدمت االستبانة وسيلة للحصول
على البيانات.
تم توزيع االستبيانات على املستشفيات األردنية الخاصة بواقع ( )15استبانة لكل مستشفى في مختلف املستويات
اإلدارية ،وبلغ عدد االستبانات املوزعة ( )120استبانة ،وقد استخدم الباحث عددا من األساليب اإلحصائية ،منها :األساليب
الوصفية ،ومعامالت االرتباط ،واختبار االنحدار الخطي املتعدد.
ً
تــوصـلــت الــدراســة إلــى أن متغيـر تقييم األداء كــان األكـث ــر أثـ ــرا فــي مــؤش ـرات ج ــودة الـخــدمــات ،تــاه متغيـر الـحــوافــز
واملكافآت ،ثم متغيـر التدريب والتطويـر ،فمتغيـر تخطيط املوارد البشرية ،وأخيـرا كان متغيـر االختيار والتعيين األقل أث ًـرا
في مؤشرات جودة الخدمات.
وقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات ،للشركات املبحوثة ،وألبحاث مستقبلية وذلك في ضوء نتائجها.
الكلمات املفتاحية :استـراتيجيات املوارد البشرية ،جودة الخدمات ،املستشفيات الخاصة ،األردن.

املقدمة

تعمل منظمات األعمال هذه األيام ،وعلى اختالف أحجامها وطبيعة أنشطتها وخدماتها في بيئة عمل تتسم بالتغييـر
املستمر ،وتمارس أنشطتها في بيئة تنافسية شديدة ،األمر الذي جعلها أمام تحديات كبيـرة تتمثل بقدرتها على االستجابة
والتكيف مع كل تلك الظروف ،مما دفعها إلى استغالل كافة مواردها املتاحة لتقديم جودة خدمات للمستفيدين منافسة
لكسب ميـزة تنافسية تمكنها من البقاء واالستمرار في إطار املنافسة (يوسف.)2021 ،
ُيـعــد العنصر البشري أحــد أهــم امل ــوارد للمنظمات باعتباره الركيـزة الـتــي تعتمد عليها فــي تحقيق أهــدافـهــا ،وتقديم
الـخــدمــات عالية الـجــودة ،وبالتالي تحقيق املـي ــزة التنافسية الـتــي تسعى إليها ولــذلــك نجدها تولية أهمية خــاصــة ،ورعــايــة
مستمرة ً
بدءا من مرحلة اختياره وتعيينه ،ومن ثم تأهيله وتدريبه ،وتقييم أداؤه (.)Ryan and Blusteim, 2012
ُ
كما وتعد املستشفيات واحــدة من هــذه املنظمات التي يعتمد بقائها واستمرارها على توفيـر مــورد بشري مؤهل ومــدرب
ً
يمكنها من تقديم خدمات عالية الجودة ،ومن ثم امتالكها حصة سوقية ،خاصة في ظل ما يشهده هذا النوع من املنظمات اليوم
* تم استالم البحث في أكتوبر  ،2021وقبل للنشر في ديسمبر  ،2021وتم نشره في يونيو .2022
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ّ
من منافسة حادة ،مع مثيالتها التي َّ
املتقدمة في مختلف خدماتها،
تتميز باعتمادها على معاييـر الجودة العاملية والتكنولوجيا
ِ
وكان ال بد من التأكد عن مدى توافر الكفاءات والخبـرات بما يكفي للنهوض بأعباء بناء القطاع الصحي األردني وتطبيق معاييـر
ً
ً
تطورا ً
نظرا الن املستشفيات األردنية الخاصة تشهد ً
الجودة فيهً .
متسارعا في مجال الخدمات الصحية ،فتـزايدت
ونوعيا
كميا
أعدادها ،وتنوعت اختصاصاتها ،وتطورت تقنياتها ،ونتيجة للتطورات والتحوالت السياسية اإلقليمية والدولية املحيطة فقد
أصبح األردن إحدى الوجهات الصحية التي يقصدها املر�ضى من مختلف أنحاء العالم (جمعية املستشفيات الخاصة ،األردن).
من هنا فقد أضحى من متطلبات بيئة العمل الحالية للمستشفيات ،ومــا تتسم به من حــدة منافسة :التـركيـز على
كيفية تنمية رأس مالها الفكري من خالل تبني استـراتيجية واضحة للموارد البشرية لتقديم خدمات عالية الجودة ،وبالتالي
تحقيق عناصر تتفوق بها على منافسيها ســواء أكــان ذلــك على مستوى جــودة الخدمة الصحية أم على مستوى اإلبــداع
واالبتكار أو غيـرها من استـراتيجيات التميـز من خالل تطبيقها ملعاييـر الجودة.

اإلطارالنظري ومراجعة الدراسات السابقة:

تأطيـرمفهوم إدارة املوارد البشرية
تـعــددت تعريفات إدارة امل ــوارد البشرية ،فهناك مــن عرفها بأنها عملية تخطيط وتنظيم وتوجيه ومـراقـبــة النواحي
املتعلقة بالحصول على األفراد وتنميتهم وتعويضهم واملحافظة عليهم ،بغرض تحقيق األهداف للمنشأة (املدهون،)2005 ،
بينما يـرى (عبد الباقي )2000 ،إنها النظام الذي يحدد طرق وتنظيم معاملة األفراد باملنشأة بحيث يمكنهم تحقيق ذواتهم،
ً
وأيضا االستخدام األمثل لقدراتهم وإمكاناتهم لتحقيق أعلى إنتاجية ،في حين يـرى (شاويش )2000 ،بأن إدارة املوارد البشرية
هي النشاط اإلداري املتعلق بتحديد احتياجات املشروع من القوى العاملة ،وتوفيـرها باألعداد والكفاءات املحددةً ،
كما
ً
ونوعا ،وتنسيق االستفادة من هذه الثـروة البشرية بأعلى كفاءة ممكنة.
وأشار الهيتي )2005( ،إلى أن إدارة املوارد البشرية تتمثل بذلك الجانب من جوانب العملية اإلدارية املتضمن لعدد من
األنشطة التي تمارس بغرض إدارة العنصر البشري بطريقة فعالة وايجابية ،وعرفها بتلك اإلدارة املسئولة عن زيادة فاعلية
وكفاءة املــوارد البشرية ،ألنها تتولى مجموعة من العمليات اإلداريــة التي تتضمن :عملية استقطاب العاملين ،وتقييمهم،
وإعداد بـرامج تدريب وتطويـر في املنظمة لتمكينها من بناء استـراتيجيات وتطويـرها .باملقابل أشار (الصيـرفي )2003 ،بأنها
تلك اإلدارة املسئولة عن زيادة فاعلية املوارد البشرية في املنظمة ،لتحقيق أهداف الفرد ،واملنظمة ،واملجتمع.
ُ
في ضوء التعريفات السابقة ،يـرى الباحثان بأن إدارة املوارد البشرية يمكن أن تعرف بكونها وظيفة إدارية أساسية
التي تهتم بالعنصر البشري في املنظمة ،وما يـرافق هذه الوظيفة من سلسلة البـرامج ،والسياسات ،واإلجـراءات وتنفيذها
بالشكل املطلوب الذي يحقق أهداف املنظمة ،والقيام باألنشطة الالزمة لتوفيـر احتياجات املنظمة من الكفاءات البشرية،
وما تنطوي علية هذه األنشطة من استقطاب ،وتعيين ،وتدريب ،وتطويـر ،وتقييم وتحفيـز.
أهمية إدارة املوارد البشرية
ُ
تعد إدارة املــوارد البشرية من أهم اإلدارات اإلداريــة في مختلف املنظمات ،حيث تكمن أهمية إدارة املــوارد البشرية
فيما يلي (الشبلي والنسور:)2009 ،
 1الدراســات والبحــوثُ ،يعــد العنصــر البشــري العامــل الرئيــس لزيــادة اإلنتــاج ،وهــذا مــا أكــدت عليــه جميــع الدراســاتوالبحوث العلمية املتعلقة بدراســة املوارد البشــرية وأث ــرها على املنظمات.
ً
 2التكلفة ،إن أفضل االستثمارات هو االستثمار في األفراد العاملين في املنظمة ،وهذا ما ينعكس ايجابيا على أدائهم. 3الحاجــة إلــى التخصــصُ ،يعــد التدريــب والتأهيــل للممارســة مــن األعمــال اإلداريــة فــي املنظمــات ،ومــن أهــم العوامــلالتــي ت ــزيد مــن فــرص تقــدم وازدهــار املنظمــات ،ولــم يعــد باإلمــكان شــغل تلــك الوظائــف مــن ذوي التخصصــات العامــة.
ُ
 4اإلفــادة مــن املــوارد البشــرية ،تعــد املــوارد البشــرية األهــم واألكث ــر فاعليــة لزيــادة وتحقيــق أهــداف املنظمــة ،وذلــكمــن خــال اســتثمارها بأفضــل الســبل ،وحســن اســتخدامها واملحافظــة عليهــا ،والعمــل بشــكل دائــم علــى تحســين
أدائهــا وتدريبهــا بشــكل مســتمر دون انقطــاع.
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مفهوم استـراتيجيات املوارد البشرية وأهدافها
ع ــرف ( Dissler )2003اسـتـ ـراتـيـجـيــة إدارة امل ـ ــوارد الـبـشــريــة بـكــونـهــا ال ـعــاقــة بـيــن امل ـ ــوارد الـبـشــريــة وب ـيــن األه ــداف
االستـراتيجية للمنظمة لتحسين أدائها وتطويـر ثقافتها لزيادة مرونتها وإبداعها ،بينما عرفها ( Daft ،)2001بكونها خطط
طويلة األمــد تتضمن املـمــارســات الـتــي تستخدمها املنظمة للتعامل مــع مــواردهــا البشرية (املـكــونــات) فــي الـعـمــل؛ وأن هذه
الخطط واملمارسات والسياسات تتسق مع االستـراتيجية العامة للمنظمة ،ويتم التوافق معها ،في تحقيق رسالتها وأهدافها،
وذلك حسب املتغيـرات البيئة الداخلية والبيئة الخارجية التي تعمل فيها املنظمة ،وأهمها املنافسة الشديدة بين املنظمات
العاملية واإلقليمية واملحلية.
ً
وبناء على ذلــك ،تقوم إدارة املــوارد البشرية بوضع استـراتيجيات املــوارد البشرية لدمجها ومواءمتها مع االستـراتيجية
العامة للمنظمة ،من خالل وصف الوظيفة الجديدة وتصميم األعمال الجديدة والخدمات والتوافق مع املنتجات الجديدة؛
وتحديد متطلبات املنظمة لتقديم منتجات جديدة من املــوارد البشرية ،وتحديد حجم املــوارد البشرية القديمة التي سيتم
تخصيصها بسبب نقص املـهــارات العالية املطلوبة للمنتجات الجديدة؛ وتصميم حملة شاملة لجذب ســوق العمل إليجاد
وتوفيـر موارد بشرية عالية الجودة ومهارة لالختيار من بينها؛ توظيفه وتعيينه لتلبية احتياجاتها الجديدة في املؤسسة لتلبية
متطلبات املنتجات الجديدة؛ واستخدام أساليب التدريب العلمي الحديثة ،باإلضافة إلى تصنيع املنتجات الجديدة ،واملعرفة
التقنية املتقدمة في مجال املــوارد البشرية الجديدة ،وإعــداد املــوارد البشرية القديمة والتدريب والتطويـر وبـرامج شهادات
التأهيل التي ستحتفظ بها املنظمة .وكما يلي (عريقات واخرون.)2010 ،
وأشــار كل من الشبلي والنسور ( )2009إلــى االهتمام بــاملــوارد البشرية يأتي من فاعلية املنظمة؛ فالتطويـر املستمر
للمنظمة-السياسات املتبعة وعــاقــات العمل ،ودعــم بـرامج تحسين الفاعلية وتحديث السياسات فــي إدارة املعلومات،
وإدارة املــواهــب ،والعالقة مع العمالء ،يـزيد من قدرتها على تحقيق أهدافها؛ ومنها :رأس املــال البشري ،فيعتبـر التطويـر
والتعليم املستمرً ،
أساسا لالحتفاظ بالكوادر البشرية املؤهلة والكفؤة ،وذلك من خالل التقييم املستمر لألداء؛ ومن إدارة
املعلومات ،فاملعرفة التنظيمية وتعزيـزها ،من أهم األهداف املهمة في إدارة املوارد البشرية من خالل املصادر املتاحة ،حتى
يتم استخدام املعلومات البناءة واإلفــادة منها وبما يخدم مصالح املنظمة ،الكتساب املهارات نتيجة عملية التعلم وإدارة
املعلومات؛ ومــن إدارة املكافآت ،إن تحفيـز العاملين باملكافآت وربــط هــذه العملية ،بتقييم األداء يـزيد من مستوى أداء
املنظمة ،وزيادة قدرتها على املنافسة مع املنظمات ،والحصول على حصة سوقية أكبـر؛ ومن عالقة املوظفينُ ،يعد املناخ
املالئم في املنظمة من األمــور الهامة إلنجاز األعـمــال في بيئة تفاعلية مشتـركة بين املوظفين داخــل املنظمة ما بين اإلدارة
واملوظفين؛ ومن التصور والحقيقة ،فمن خالل تحديد الفجوة في تصورات اإلدارة ،يمكن توضيح هذا الجانب ،فقد تسلك
املنظمة مسار أو إجراء معين في عملها ،ولكن إدراكها لهذا املسار في العمل ،والطريقة املستخدمة فيه قد يكون من الصعب
تحقيقه على ارض الواقع ،وذلك بسبب فقدان الثقة ،االفتقار إلى الدعم املباشر من املدراء ،مقاومة التغييـر ،قلة املوارد.
كما إن استـراتيجية إدارة املــوارد البشرية تهدف إلى فهم البيئة الداخلية للمنظمة ومتطلباتها واملتغيـرات األساسية
واملؤثـرة ؛ من حيث ما يلي :مهام املنظمة وأهدافها وطرق اإلدارة والثقافة التنظيمية ومتطلبات العمل التنظيمي وما إلى ذلك،
وكذلك فهم البيئة الخارجية املحيطة باملنظمة ومالحظة جميع التغييـرات التي تطرأ على املنظمة ،عــاوة على ذلــك ،فإن
القوانين واالتجاهات التي تؤثـر أو قد تؤثـر على عمل وأنشطة املنظمة ،وهذا الفهم للبيئة الداخلية والخارجية للمنظمة،
ّ
ّ
تمكن إدارة املوارد البشرية من صياغة استـراتيجيتها بنجاح ،مما يمكن ممارسات وأنشطة إدارة املوارد البشرية وأنشطة
املنظمة هناك اتساق جيد بين التغييـرات والتحديات الواردة في البيئة الداخلية والخارجية (القا�ضي.)2012 ،
أبعاد استـراتيجيات املوارد البشرية
ُ
ً
يمكن القول ان استـراتيجية إدارة املــوارد البشرية تعد جــزءا ال يتجزأ من االستـراتيجية العامة للمنظمة ،وتشمل
األبعاد اآلتية:
ً
ً
 1تخطيــط املــوارد البشرية؛ ت ــرتبط عمليــة تخطيــط املــوارد البشــرية ارتباطــا كامــا باملتطلبــات االست ـراتيجية طويلــةاملــدى للمنظمــة ،ويقصــد بهــا التنبــؤ باحتياجــات املنظمــة املســتقبلية مــن األف ـراد العامليــن كمــا ً
ونوعــا فــي مســتوى
إداري ،ولــكل وظيفيــة (العبيــدي.)2015 ،
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2االســتقطاب واالختيار؛ تعتمــد االست ـراتيجية الحديثــة لالســتقطاب وعمليــة االختيــار علــى االســتقطاب واختيــار
العوامــل البشــرية ذات املواهــب واملهــارات والقــدرات املتعــددة ،بحيــث يمكنهــا أن تلعــب ً
دورا فــي وظائــف متعــددة
داخــل املنظمــة يعتمــد توظيــف واختيــار املــوارد البشــرية علــى اختيــار األفـراد املناســبين ،بغــض النظــر عــن مواهبهــم
وقدراتهــم وقدرتهــم علــى أداء واجباتهــم أو االســتمرار فــي االنخـراط فــي عمــل ثابــت لســنوات عديــدة حســب الحاجــة،
دون تغيي ــر أو تطوي ــر للتكيــف مــع التغي ـرات الســريعة فــي البيئــات الداخليــة أو الخارجيــة ،ســواء للعمــل أم العوامــل
البشــرية؛ وتضمــن األنشــطة اإلداريــة فــي االســتقطاب ،أن تحصــل املنظمــة علــى الكــوادر اإلداريــة مــن العنصــر
البشــري الــذي تحتاجهــا املنظمــة مــن األشــخاص اليــن تقدمــوا بطلــب تعييــن فــي املنظمــة ،وذلــك لوجــود وظائــف
حاليــة أو مســتقبلية فــي املنظمــة). (Denisi, Griffin and, 2001
3التدريــب والتطوي ــر؛ تتعامــل املنظمــات مــع التدريــب كنشــاط مؤقــت عنــد الضــرورة .فعلــى ســبيل املثــال ،إذا كنــت
ت ــرغب فــي تجنــب بعــض نقــاط الضعــف فــي بعــض املــوارد البشــرية أو ت ــرغب فــي تحســين مهاراتهــا ،فقــد أصبحــت هــذه
النظــرة مــن بقايــا املا�ضــي .فوجهــات نظــر املنظمــات الكب ــرى وعلــوم التدريــب الحديثــة مختلفــة للغايــة اآلن .لقــد
أصبــح محتــوى التدريــب اآلن ،يتضمــن ثالثــة عناصــر مســتدامة :التعلــم ،والتدريــب ،والتطوي ــر (شــحادة.)2000 ،
فالهدف هو دعم دور املورد البشري وتعظيمه حتى يتمكن من أداء إجراءات متعددة اآلن وفي املستقبل في فريق عمل
فعــال ،ومــن ثــم اإلفــادة مــن املــوارد البشــرية مــن خــال التدريــب والتواصــل مــع فريــق مؤهــل تأهيـ ًـا ً
عاليــا .وتعتبــر
عمليــة التعلــم والتدريــب والتنميــة املســتدامة واحــدة مــن أهــم الوســائل الفعالــة لتأهيــل وتكييــف املــوارد أو املكونــات
البشــرية فــي العمــلً ،
ودائمــا مــا تكــون محدثــة ومحدثــة فــي البيئــة الداخليــة والخارجيــة للمنظمــة .ســوف ينعكــس
التطــور العلمــي والعملــي وأســاليبها بشــكل واضــح .فاســتقرت منظــورات التدريــب الحديثــة باعتبارهــا واحــدة مــن
أفضــل الطرائــق ،ونــوع مــن االســتثمار التنظيمــي ،وهــذا اســتثمار ســيؤتي ثمــاره فــي املســتقبل املنظــور وعلــى املــدى
الطويــل ،وينعكــس هــذا العائــد علــى تحســين كفــاءة العامليــن ،ممــا يؤث ــر بشــكل مباشــر علــى جــودة املنتــج ،وبالتالــي
تمكيــن املســتهلكين مــن الحصــول علــى أعلــى درجــات الرضــا وبالتالــي تعزي ــز املركــز التناف�ســي للمنظمــة؛ باملقابــل مــن
شــأنه رفــع مســتوى قــدرات العامليــن فــي املنظمــات ،وإنتاجيتهــم فــي املنظمــة ).(Wright and Nishii, 2004
4تقييــم األداء؛ بعــد تغيي ــر طريقــة تطوي ــر األعمــال مــن العمــل الفــردي إلــى العمــل الجماعــي .أصبــح يخضــع تقييــم أداء
ً
العمــل الداخلــي للمنظمــة لنظــام تقييــم حديــث قائــم علــى إج ـراءات ومعايي ــر العمــل الجماعــي ،بــدال مــن النظــام
القديــم القائــم علــى نظــام التقييــم واإلجـراءات القائمــة علــى العمــل الفــردي.
تتميـزأنظمةوخططومعاييـرتقييماملؤسسةالحديثةبتوفيـرمعاييـرجديدةلتقييماألداء:التكلفة،والوقت،والجودة،
وخدمــة العمــاء فــي عمليــة املبيعــات ،وخدمــة مــا بعــد البيــع ،وقيــاس رضــا العمــاء .وقــد قامــت العديــد مــن املنظمــات
بدمج آلياتها التحفيـزية مع يتم ربط املوظفين ً
معا (الصيـرفي ،)2008 ،تقييم األداء مهم من حيث اكتشاف نقاط
الضعــف والقــوة ،داخــل والفــرص والتهديــدات خــارج املنظمــة قياســا علــى األداء الســابق للعامليــن فــي املنظمــة والــذي
هــو أســاس الت ــرقية والعــاوات للموظفيــن ،وهــي عمليــة تقــوم بهــا إدارة املــوارد البشــرية ،مــن خــال تقاري ــر متعلقــة
باإلفـراد والعامليــن فــي املنظمــة ).(Obisi, 2011
5الحو افــزواملكافــآت؛ بعــد تغيي ــر طريقــة أداء العمــل مــن الطريقــة القائمــة علــى العمــل الفــردي إلــى الطريقــة القائمــة علــى
فريــق العمــل ،لــم تعــد طريقــة الحوافــز القديمــة قابلــة للتطبيــق علــى هــذه الطريقــة املعاصــرة الجديــدة ،ألن الطريقــة
تتطلــب أفـراد إدارة املــوارد البشـرية ً
وفقــا ملــا يلــي تصميــم املحتــوى وصياغــة سياســات تحفي ـزية جديــدة للتحفي ــز الجماعــي
وهــو يتما�شــى مــع االتجــاه الحديــث .االتجــاه الحديــث ال يعتقــد أن املــوارد البش ـرية العاملــة فــي املنظمــة هــي مكافــآت
للمنظمــة بــل كشــريك فــي املنظمــة .لذلــك ،وضعــت إدارة املــوارد البش ـرية خطــة مللكيــة املوظفيــن فــي املؤسســة وعدلــت
معــدل تقاســم األربــاح ،وتطوي ــر أســاليب الحوافــز األخالقيــة الجديــدة يتناســب مــع املــوارد البشـرية للعمــل الجماعــي داخــل
املنظمــة ،وهــذه األســاليب الحافــزة تتوافــق مــع االتجاهــات واألســاليب العامــة فــي مجــال الحوافــز البش ـرية (جربــي.)2013 ،

جودة الخدمة :املفهوم والخصائص
لقد أصبح القاسم املشتـرك بين املنظمات العامة والخاصة قائم على أساس احتـرام املستفيد من خدماتها والعمل
على إرضائه ،حيث أصبحت فكرة إرضاء املستفيد هي سر التميـز والتفوق ملعظمها؛ فالجودة ليست ً
شعارا يـردد ،وإنما هي
التـزام طويل األجــل إلشباع حاجات ورغبات املستفيدين املستمرة واملتـزايدة ،ومسئولية كل من إدارة املنظمة والعاملين
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فيها ،وتكمن أهمية تحقيق مستويات عالية من الجودة في تعدد املنافع االقتصادية وغيـر االقتصادية املتوخاة من االلتـزام
بالجودة ،والقضاء على مشكالتها ومسبباتها (الدرادكة والشلبي.)2001 ،
ويعتمد نجاحها الـيــوم على قــدرتـهــا على جــذب املستفيدين وإرضــائـهــم ،فــي الـحـفــاظ عليهم ،ولتحقيق ذلــك يجب معرفة
خصائص الخدمة التي يـرغب فيها املستفيدون ،وكذلك التوجه نحو تفضيالتهم مما يتطلب وجــود فهم عميق للمستفيدين
ولحاجاتهم ورغباتهم ومن ثم تقديم خدمة متميـزة لهم تستعمل الجودة من قبل املستفيدين بوصفها من أهم األبعاد لتقييم
الخدمات املقدمة لهم ،ومن ثم فأنها تعد من أهم املداخل التي يتوجب على املؤسسات الخدمية األخذ بها لتحقيق رضاهم ،مما
يكسب هذه املؤسسات ميـزه تنافسية ويعطيها القدرة على البقاء واالستمرار وتحقيق النجاح (.)Michael and Jaebeom, 2000
ومــن أجــل الــوصــول إلــى رضــا املستفيد ال بــد مــن إيـجــاد الجهاز الوظيفي املناسب الــذي يمتلك الـقــدرات والـكـفــاءات
الالزمة إلدارة املــوارد البشرية في املنظمة ،ومما ال شك فيه ان موظفي الخط األول هم الذين يتفاعلون مع املستفيدين
من خدمات املنظمة باستمرار ،ويساعدون على في رسم صورة ذهنية عنها لدى املستفيد ،ويعكسون سياسات وإجراءات
إدارتها ،وذلك من خالل التفاعل بين الطرفين ،حيث يتم تلبية احتياجات املستفيدين والتأثيـر فيهم تبعا إلدراكهم ملستوى
جودة الخدمة املقدمة (أبو مو�سى.)2010 ،
لقد عرف ( )Hakeserver et. al., 2000بكونها مجموعه من األنشطة االقتصادية التي توفر الوقت واملكان والشكل
واملنافع االقتصاديةً .
أيضا عرفت الخدمة على أنها ذلك املنتج الذي يوصف بعدم امللموسية والتالزم (عدم انفصال الخدمة
عــن مقدمها) وعــدم الـقــدرة على تخزينها ،والـتـبــايــن (الـتـعــدد واالخ ـتــاف) العـتـمــادهــا على درجــة مـهــارة مقدميها وزم ــان ومكان
تقديمها ،واختالف أسعارها ،وتكاملها مع املنتجات امللموسة عند تقديمها ،وعدم القدرة على وضع معاييـر محددة ومعيارية
لقياس درجة جودتها عالوة على ضرورة وجود املستفيد منها عند إنتاجها أو املشاركة في إنتاجها (أبو علفة.)2002 ،
وعرفتها جمعية التسويق األمريكية بكونها منتجات غيـر ملموسة أو على األقل هي كذلك إلى حد كبيـر ،فإذا كانت على
نحو كامل غيـر ملموسة ،فإنه يتم تبادلها مباشرة من املنتج إلى املستهلك ،وال يتم نقلها أو خزنها ،وهي تقريبا تفنى بسرعة،
فسلع الخدمات يصعب في الغالب تحديدها أو معرفتها ألنها تظهر للوجود في الوقت نفسه الذي يتم شراؤها واستهالكها
ً
وغالبا ما تتضمن مشاركة الزبون الطريقة املهمة
فيه ،فهي تتكون من عناصر غيـر ملموسة ومتالزمة (أي يتعذر فصلها )
في استهالكها ،حيث ال يتم بيعها بمعنى نقل امللكية وليس لها لقب أو صلة (حــداد وسويدان )1998 ،كما عرفت الخدمة
أنها عمل غيـر ملموس (غيـر مادي) بحيث يشبع حاجات ورغبات املستهلك أو املستعمل الصناعي ،وبأنها أداة نشاط موجة
إلشباع حاجات محدودة للمشتـرين (الدرادكة والشلبي.)2001 ،
وأيـ ً
ـضــا عرفت بأنها نشاط أو وسيلة مــن األنشطة ذات الطبيعة غيـر امللموسة فــي الـعــادة ولكن ليس بــالـضــرورة أن
تحدث عن طريق التفاعل بين املستهلك وموظفي الخدمة أو املوارد املادية أو السلع أو األنظمة والتي يتم تقديمها كحلول
ملشكالت العميل (الـضـمــور .)2002 ،فــي حين أشــار (عـبــد الـقــادر ،)2015 ،إلــى أن جــودة الخدمة تمثل فــي الـجــودة الفنية
والجودة الوظيفية واالنطباع الذهني عن املنظمة.
ً
وبناء على ما سبق ،يمكن القول إن الخدمة نشاط أو منفعة تقدم للفرد أو مجموعة أفراد أو لجهة معينة من قبل فرد
أو مجموعة أفراد أو تنظيمات خدمية معينة ،وإنها غيـر ملموسة أي ال يمكن ملسها أو معاينتها أو تحديد شكلها أو حجمها أو
ُ
لونها أو طعمها ،وأنها تفقد بعد يتم إنتاجها ما لم يتم استخدامها ،لعدم قابليتها للتخزين ،وفي معظم الحاالت يستلزم تقديم
الخدمة حضور العميل أو املستهلك إذ ليس هناك فصل بين اإلنتاج واالستهالك ألن الخدمة تستهلك في أثناء إنتاجها.

مفهوم جودة الخدمات الصحية
أشــار خسروف ( )2008إلــى أن أول استخدمت مفهوم جــودة الخدمات الصحية في الطب هي املمرضة البـريطانية
«فلورنس نايتفيل» ،التي خفضت هذه املعاييـر بشكل كبيـر من خالل إدخال معاييـر أداء بسيطة في عملها لإلشراف على
الرعاية الطبية التي قدمها املستشفى العسكري خالل حرب القرم ،وعدد الوفيات في املستشفيات ،كما أشار إلى إن جودة
الخدمات الصحية هي تطبيق العلوم والتكنولوجيا الطبية لتحقيق أق�صى فائدة للصحة العامة دون زيادة املخاطر ،وعلى
هذا األساس تعتمد درجة الجودة على أفضل توازن بين املخاطر والفوائد؛ وبعدها أصبح موضوع جودة الخدمة الصحية
من أحد املوضوعات الرئيسة في تسويق خدمات الرعاية الصحية ألنه يـركز على قطاع املستشفيات وعلى املستفيدين من
خدمات الرعاية الصحية واألطباء وو ـكـاالت التمويل لهذه الخدمات ،وألن ألن العيوب واألخطاء في جودة الرعاية الصحية
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غيـر مقبولة ،وقــد تـجــاوز نـطــاق تأثيـرها األض ـرار الجسيمة الـتــي لحقت بــالـضــرر الـجـســدي والـنـفــ�ســي ،يجب علينا متابعة
ممارسة صحية خالية من العيوب (نصيـرات.)2008 ،
ففي عام  1990بدأت مبادرة ضمان الجودة للتطويـر لتنفيذ معاييـر تقييم األداء الفعلي مقارنته مع معاييـر األداء
املوضوعة لقياس جودة الخدمات ،من أجل تحسين أداء البـرامج وفاعليتها؛ وحاليا فأن إدارة الجودة تساعد مديـري الصحة
على تطبيق الطرائق النظامية ملعرفة املشكالت ووضع الحلول الالزمة لها ،ويجب عليهم كذلك التـركيـز على االحتياجات
املختلفة وإجـراء الجدولة ،تحديد للمر�ضى من خالل تخصيص املــوارد ،األفـراد الذين يقدمون الخدمة ،واختيار أفضل
املمارسات اإلداريــة إن جودة الخدمات الصحية تعني توفيـر املزيد من الخدمات الصحية ملقدميها ،وأكثـر إرضـ ًـاء ،وأكثـر
ً
إقناعا ،وأسهل إلفادة املستفيدين ،وبالتالي إعطاء املجتمع نظرة إيجابية للرعاية الصحية املقدمة (العسالي.)2006 ،

أبعاد جودة الخدمات الصحية وقياسها
ً
إن قـيــاس جــودة الـخــدمــات أصـعــب بكثيـر مــن جــودة السلع نـظــرا للطبيعة غيـر امللموسة للخدمة وفــوريــة إنتاجها
واستهالكها .فقد صنف وعرف (أحمد )2012 ،أبعاد جودة الخدمة كما يلي:
 1امللموســية()Tangible؛ تتضمــن متغي ـرات تقيــس مــدى توافــر حداثــة الشــكل فــي تجهي ـزات املنظمــة ،والرؤيــة الجذابــةللتسهيالت املادية ،واملظهر األنيق ملوظفيها ،ففي كثيـر من األحيان قد يتم تقييم خدمة من قبل العميل في االعتماد
علــى الخصائــص الشــكلية املرافقــة للخدمــة كالتســهيالت املاديــة (األجهــزة واملعــدات) .كمــا تظهــر بالتصميــم الداخلــي
وتنظيــم املبانــي وتحديــث املعــدات واألدوات الطبيــة واملبانــي الجذابــة واملرافــق املاديــة وظهــور األطبــاء والعامليــن.
 2االعتماديــة( )Reliability؛ يحتــوي هــذا املعيــار علــى متغي ـرات تقيــس وفــاء املنظمــة بالت ـزاماتها التــي وعــدت بهــا زبائنهــامتلقــي الخدمــة ،واهتمامهــا بحــل مشــكالتهم ،وحرصهــا علــى تحــري الصحــة والدقــة فــي أداء الخدمــة ،والت ـزامها
بتقديــم خدماتهــا فــي الوقــت الــذي وعدتهــم بتقديــم الخدمــة.
 3االســتجابة ()Responsiveness؛ ويتضمن هذا املعيار متغي ـرات تقيس اهتمام املنظمة بإعالم زائريها بوقت تأديةالخدمــة وحرصهــا علــى ذلــك ،وحــرص موظفيهــا علــى تقديــم خدمــات فوريــة للزبائــن ،والرغبــة الدائمــة موظفيهــا فــي
معاونتهــم ،وعــدم انشــغال موظفيهــا عــن االســتجابة الفوريــة لطلباتهــم.
 4األمــان (الســامة) ()Assurance؛ ويشــتمل هــذا املعيــار علــى متغي ـرات أساســية تقيــس حــرص املوظــف فــي املنظمــةعلــى غــرس الثقــة فــي نفــوس زبائنهــا وشــعورهم باألمــان فــي تعاملهــم مــع موظفيهــا ،وتعاملهــم باســتمرار بلباقــة معهــم،
وإملامهــم باملعرفــة ،وحصولهــم علــى التدريــب الــازم ليتمكنــوا مــن أداء أعمالهــم واإلجابــة علــى أســئلتهم.
ًً
 5التعاطــف ()Empathy؛ ويتضمــن هــذا املعيــار متغي ـرات تتعلــق باهتمــام موظفــي املنظمــة بالزبائــن املت ــرددين اهتمامــاً
شــخصيا ،وتفهمهــم حاجاتهــم والعنايــة بهــم ،ومالءمــة ســاعات عمــل هــذه املنظمــة لــكل الزبائــن ،وتوافــر مواقــف مالءمــة
النتظــار ســيارات العمــاء.

الدراسات السابقة
تتبع الباحثان األدبـيــات ذات الصلة بموضوع الرسالة ،حيث قاما بمراجعة الــدراســات امليدانية األردنـيــة والعربية
واألجنبية ،التي تهتم باستـراتيجيات املوارد البشرية وأثـرها في جودة الخدمات ،فوجدا الدراسات اآلتية:
دراســة سلطان ( ،)2013وهدفت إلى معرفة وتقييم مستوى الخدمات الصحية في املستشفيات األهلية من خالل
قياس خمس أبعاد ،هي :امللموسية ،واالعتمادية ،واالستجابة ،واألمان ،والتعاطف .وتوصلت الدراسة إلى توفر أبعاد جودة
الخدمة في بعض املستشفيات.
دراس ــة أحـمــد ( ،)2012وهــدفــت إلــى قـيــاس ج ــودة الـخــدمــات الـب ــريــديــة فــي الـشــركــة الـعــامــة الت ـصــاالت وب ــريــد نينوى
بــاسـتـخــدام مقياس ( ،)SERVPERFومــدى عــاقــة معاييـرها واملتمثلة بامللموسية ،واالعـتـمــاديــة ،واالسـتـجــابــة ،والسالمة
(األم ــان) ،والتعاطف بـرضا الزبائن ،وقــد تبين أن تقييم الزبائن لجودة الخدمات من خــال املــؤشـرات الخاصة بالتقييم
تختلف من زبون إلى آخر ،كما إن جودة الخدمة تعمل على تحقيق رضا الزبون.
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ى
املستشفيات الحكومية في
دراســة عبد الـقــادر ( ،)2015وهــدفــت إلــى قـيــاس مستو جــودة الـخــدمــات الصحية فــي ً ً
ً
السودان من وجهة نظر املر�ضى واملراجعين؛ وتوصلت إلى أنه يوجد لدى املر�ضى واملراجعين إدراكــا تاما ملستويات جودة
الخدمات الصحية الواجب توافرها في املستشفيات الحكومية.
دراسة بن علي ( ،)2015وهدفت إلى توضيح املفاهيم األساسية إلدارة املوارد البشرية وإدارة الجودة الشاملة والعالقة
بينهما ،ومدى مساهمة إدارة املــوارد البشرية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة؛ توصلت الدراسة إلى أن إدارة املوارد
البشرية تلعب ً
دورا ً
مهما وفاعال في تطبيق إدارة الجودة الشاملة من خالل خلق فلسفة إدارة الجودة الشاملة ومبادئها في
قسم إدارة املــوارد البشرية ،املـشــاركــة فــي تصميم وصياغة تـصــورات واتـجــاهــات إدارة الـجــودة مــن خــال العمل على تغييـر
السلوكيات التي يقوم بها املوظفون من أجل دعم ثقافة الجودة الشاملة وتـرسخيها ،حيث تقوم بتقديم الدعم الكافي لها من
خالل العمل على تطويـر املوظفين وتحقيق والئهم الذي ينعكس بدوره على تحسين األداء.
دراســة فــرح ( ،)2016وهدفت إلــى التعرف على أهمية املــوارد البشرية بالنسبة للمنظمات من خــال التعر ف على
األساليب واإلجراءات املتبعة في شركات االتصاالت بالوالية الشمالية في السودان في مجال استقطاب واختيار ومن ثم تعيين
املوارد البشرية ،كمدخل أسا�سي من مدخالت الوصول إلى املوارد البشرية للوصول إلى األداء املرجو من تلك الشركات .وقد
توصلت إلى وجــود عالقة ذات داللــة معنوية بين طبيعة اإلجـراءات املعتمدة في قوى استقطاب القوى العاملة في الشركة
وبين ارتفاع كفاءة أداء العاملين فيها ،كذلك وجود عالقة ذات داللة معنوية بين وجوب مراعاة متطلبات الوظيفة وامكانات
وقدرات األشخاص املعنيين وبين النتائج املتحققة من أداء عمله.
دراســة البطاينة ( ،)2016وهــدفــت إلــى بـيــان أث ــر استـراتيجيات إدارة امل ــوارد البشرية على تحسن األداء الوظيفي
للعاملين فــي الـبـنــوك الـتـجــاريــة فــي محافظة ارب ــد  /األردن؛ وتــوصـلــت الــدراســة إلــى وج ــود عــاقــة ذات دالل ــة إحـصــائـيــة بين
االستـراتيجيات في مجالي التوظيف ،والتدريب والتطويـر وبين تحسن أداء العاملين ،في حين كانت العالقة بين استـراتيجية
التعويض وزيادة األداء بمستويات متدنية في املجالين السابقين.
دراســة ) ،(Li, 2003وهدفت إلى التعرف على العالقة بين ممارسات إدارة املــوارد البشرية وبين تطلعات وتصورات
األداء التنظيمي ،وبينت النتائج أنه يوجد عالقات قوية بين اختيار العاملين وتدريبهم وأداء السوق في الشركات األمريكية،
وأنه يوجد تأثيـر إيجابي بين إثـراء العمل واختيار املوظفين على األداء التنظيمي ،في حين ان التفاعل بين التدريب واختيار
العاملين له أثـر إيجابي في أداء السوق.
دراسة  ،)2009( Quaderوهدفت إلى التعرف على إدراك املر�ضى ملستويات تطبيق أبعاد جودة الخدمات املقدمة
فــي الـعـيــادات الخارجية ،وإلــى التعرف على مــدى توفر أبـعــاد جــودة الخدمة الصحية وااللـت ـزام بتطبيقها فــي املستشفيات
الحكومية في الـســودان؛ وتوصلت إلى أن هناك ارتفاع تقييم املر�ضى ملستويات تطبيق أبعاد جــودة الخدمة فيها ،وارتفاع
معدالت الرضا لديهم عنها.
دراسة ) ،Zarei et. al. (2012وهدفت إلى التعرف على مستويات إدراك املر�ضى ألبعاد جودة الخدمة الطبية املقدمة في
القطاع الطبي الخاص في إيـران؛ وتوصلت إلى ارتفاع تقييم املر�ضى لتطبيق أبعاد جودة الخدمة فيها ،وجاء تـرتيب هذه األبعاد
تنازليا كما يليُ :بعد امللموسيةُ ،وبعد االستجابةُ ،وبعد االعتماديةُ ،وبعد التعاطف وأخيـرا ُوبعد التوكيد.
دراســة ) ،(Naz and Awais, 2017وهدفت إلــى معرفة أثـر ممارسات إدارة املــوارد البشرية املتمثلة باالستقطاب
والتعيين ،والتدريب والتطويـر ،وتقييم األداء ،والحوافز واملكافآت على األداء للشركات املتوسطة والصغيـرة في الباكستان.
وقــد توصلت الــدراســة إلــى أن ممارسات إدارة املــوارد البشرية في تلك الشركات ومــن خــال متغيـراتها األربـعــة املبينة أعاله
تـرتبط ارتباطا إيجابيا بأداء الشركات الصغيـرة واملتوسطة موضوعة البحث.
ً
وما يميـزالدراسة الحالية عن غيـرها من الدراسات التي تم عرضها سابقا ،ما يلي:
 1تختلــف هــذه الدراســة عــن غي ــرها مــن الدراســات الســابقة بأنهــا تناولــت أث ــر است ـراتيجيات املــوارد البشــرية بأبعادهــا(تخطيــط املــوارد البشــرية ،واالختيــار والتعييــن ،والتدريــب والتطوي ــر ،وتقييــم األداء ،والحوافــز واملكافــآت) علــى
جــودة الخدمــات املقدمــة بأبعادهــا (االســتجابة ،واالعتماديــة ،وامللموســية ،واألمــان ،والتعاطــف) إذ لــم تتنــاول أي
مــن هــذه الدراســات أبعــاد هــذه الدراســة مجتمعــه فــي املستشــفيات األردنيــة الخاصــة ،وتحديـ ًـدا فــي املستشــفيات
األردنيــة الخاصــة.
ً
ً
 2جاءت الدراسة الحالية استكماال للجهود البحثية ولتمكين الباحثين من االستفادة منها مستقبال.97
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مشكلة الدراسة

تواجه منظمات اليوم وخاصة الخدمية منها جملة من التحديات أهمها املنافسة الحادة املرتبطة بالتغيـر في سلوك
املتلقي الذي بدأ ينظر لجودة الخدمة كمعيار أسا�سي الختيار املنتج بغض النظر عن مقدمه.

كما تواجه إدارة املستشفيات الخاصة نتيجة ألتساع العديد منها وتطورها ،منافسة قوية داخلية وخارجية األمر
الــذي جعل التغلب على هــذه التحديات أمـ ًـرا فــي غاية األهمية لتتمكن مــن البقاء واالسـتـمـرار ،وبالرغم مــن أهمية املــوارد
البشرية ودورهــا في وضــع الخطط وتنفيذها وتحقيق أهــداف املستشفيات ،إال ان الباحث ملس بأنه ال يـزال يوجد بعض
القصور في تطبيقها لبـرامج الجودة بالشكل الصحيح واملطلوب.
من هنا جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 1ما مستوى تبني استـراتيجيات املوارد البشرية في املستشفيات األردنية الخاصة العاملة في اقليم الشمال؟ 2ما مستوى ّتوجه املستشفيات الخاصة األردنية نحو تقديم خدمات عالية الجودة العاملة في اقليم الشمال؟
 3مــا أث ــر است ـراتيجيات املــوارد البشــرية واملتمثلــة باست ـراتيجية تخطيــط املــوارد البشــرية ،واست ـراتيجية االختيــاروالتعييــن ،واست ـراتيجية التدريــب والتطوي ــر ،واست ـراتيجية تقييــم األداء ،واست ـراتيجية الحوافــز واملكافــآت فــي
جــودة الخدمــات بأبعادهــا (االســتجابة ،واالعتماديــة ،وامللموســية ،واألمــان ،والتعاطــف) التــي تقدمهــا املستشــفيات
األردنيــة الخاصــة العاملــة فــي اقليــم الشــمال؟

أهداف الدراسة وأهميتها
إن الهدف الرئيس الذي تسعى إليه هذه الدراسة هو تقديـر أثـر استـراتيجيات املوارد البشرية التي تتبناها املستشفيات
األردنية الخاصة العاملة في اقليم الشمال في أبعاد جودة الخدمات املقدمة من قبل هذه املستشفيات.
وتنبع أهمية الدراسة مما يلي:
 أاألهميــة العلميــة ،إذ تتبلــور أهميــة الدراســة مــن ضــرورة التكامــل والتناغــم بيــن است ـراتيجيات املــوارد البشــريةوأبعــاد جــودة الخدمــات ،واعتمــاد ثقافــة إدارة الجــودة بوصفهــا ً
منهجــا للبقــاء وتحقيــق املي ــزة التنافســية ،وأن
ّ
تقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة ال يمكــن تحقيقهــا إال إذا توفــرت مــوارد بشــرية مؤهلــة وكفــؤة.
 باألهميــة العمليــة ،مــن خــال إدراك اإلدارة العليــا للمستشــفيات الخاصــة األردنيــة بأهميــة ودور جــودة الخدمــةاملقدمــة فــي بقائهــا واســتمرارها ،وإظهــار أهميــة املــوارد البشــرية واست ـراتيجياتها لــدى كل منظمــة تســعى إلــى تقديــم
خدمــات عاليــة الجــودة.

فرضيات الدراسة

ً
ً
اعتمادا على مشكلة الدراسة ،وعناصرها املختلفة لتحقيق أهداف الدراسة املرجوة ،وفقا
تم بناء الفرضيات التالية،
للتأصيل العلمي اآلتي:

إن ربــط إدارة امل ــوارد البشرية مــع األه ــداف االستـراتيجية لتحسين أداء العمل وبالتالي جــودتــه ،وتطويـر الثقافة
التنظيمية للوصول إلــى اإلبــداع واملــرونــة ( .)Dessler, 2003فقد أشــار الهيتي )2005( ،إلــى أن إدارة املــوارد البشرية هي:
اإلدارة املسئولة عن زيادة فاعلية وكفاءة املوارد البشرية ،ألنها تتولى مجموعة من العمليات اإلدارية التي تتضمن :عملية
استقطاب العاملين ،وتقييمهم ،وإع ــداد بـرامج تــدريــب وتطويـر فــي املنظمة لتمكينها مــن بناء استـراتيجيات وتطويـرها،
حيث إن تخطيط املــوارد البشرية؛ ربط االحتياجات ً املستقبلية مع العرض املحتمل للموارد البشرية ،مع األخــذ بعين
االعـتـبــار الــوضــع الـحــالــي ،والـتــوجـهــات االسـت ـراتـيـجـيــة املستقبلية املعنية للمنظمة (.)Decenzo and Robbins, 1999
واالختياروالتعيين ،يمكن من توظيف األفضل وتـرقيته لصياغة االستـراتيجية وتوظيف األفراد األكثـر فاعلية في املنظمة
في تنفيذ االستـراتيجية ( .)Miner and Crane, 1995والتدريب والتطويـر ()Training and Development Strategy؛
يـزود العاملين باملعارف ،وإكسابهم املهارات والقدرات املطلوبة التي يحتاجونها اثناء تأديتهم ألعمالهم على وفق األهداف
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املحددة ،وتطويـر الجوانب السلوكية املتوافقة والضرورية ألدائهم األمثل ( .)Shakeel and Lodhi, 2015وتقييم األداء،
يـزود املنظمة بتغذية عكسية عن أداء العاملين ،من أجل تطويـره بخطط مستقبلية (..)Decenzo and Robbins, 1999
والحو افزواملكافآت هي الجزاء املادي واملعنوي الذي يحصل عليه الفرد مقابل ما يبذله من أعمال تميـزه عن غيـره من األفراد
(جربي.)2013 ،
وإن قياس جــودة الـخــدمــات أصعب بكثيـر مــن جــودة السلع نـظـ ًـرا للطبيعة غيـر امللموسة للخدمة وفــوريــة إنتاجها
واستهالكها .فقد صنف وعــرف (أحمد )2012 ،أبعاد جــودة الخدمة بامللموسية ()Tangible؛ واالعتمادية ()Reliability؛
واالستجابة ()Responsiveness؛ واألمان (السالمة) ()Assurance؛ والتعاطف (.)Empathy
ً
وبناء على ما سلف يمكن تطويـر الفرضية اآلتية ،فروعها:

الفرضـيـة العدمية الرئيـسـة:
ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية الستـراتيجيات إدارة املوارد البشرية املتمثلة باستـراتيجيات تخطيط املوارد البشرية،
واالخـتـيــار والـتـعـيـيــن ،والـتــدريــب والـتـطــوي ــر ،وتقييم األداء ،والـحــوافــز واملـكــافــآت فــي ج ــودة الـخــدمــة بــأبـعــادهــا االسـتـجــابــة،
واالعتمادية ،وامللموسية ،واألمــان ،والتعاطف في املستشفيات األردنـيــة الخاصة العاملة في اقليم الشمال عند مستوى
(.)α≥ 0.05
وقد تفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:
	-الفرضيــة العدميــة الفرعيــة األولــى :ال يوجــد أث ــر ذو داللــة إحصائيــة الست ـراتيجية تخطيــط املــوارد البشــرية فــي
جــودة الخدمــة التــي تقدمهــا املستشــفيات األردنيــة الخاصــة العاملــة فــي اقليــم الشــمال عنــد مســتوى (.)α≥ 0.05
	-الفرضيــة العدميــة الفرعيــة الثانيــة :ال يوجــد أث ــر ذو داللــة إحصائيــة الست ـراتيجية االختيــار والتعييــن فــي جــودة
الخدمــة التــي تقدمهــا املستشــفيات الخاصــة األردنيــة العاملــة فــي اقليــم الشــمال عنــد مســتوى (.)α≥ 0.05
	-الفرضيــة العدميــة الفرعيــة الثالثــة :ال يوجــد أث ــر ذو داللــة إحصائيــة الست ـراتيجية التدريــب والتطوي ــر فــي جــودة
الخدمــة التــي تقدمهــا املستشــفيات الخاصــة األردنيــة العاملــة فــي اقليــم الشــمال عنــد مســتوى (.)α≥ 0.05
	-الفرضية العدمية الرئيسة الرابعة :ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية الستـراتيجية تقييم األداء في جودة الخدمة
التــي تقدمهــا املستشــفيات
الخاصــة األردنيــة العاملــة فــي
(*) استراتيجيات املوارد البشرية
اقليــم الشــمال عنــد مســتوى
(.)α≥ 0.05
	-الفرضيــة العدميــة الرئيســة
تخطيط املوارد البشرية
الخامســة :ال يوجــد أث ــر ذو داللــة
إحصائيــة الست ـراتيجية الحوافــز
االختياروالتعيين
(**) جودة الخدمات
واملكافــآت فــي جــودة الخدمــة التــي
(االستجابة ،واالعتمادية،
تقدمهــا املستشــفيات الخاصــة
التدريب والتطوير
األردنية العاملة في اقليم الشمال
وامللموسية ،واألمان ،والتعاطف(
عنــد مســتوى (.)α≥ 0.05

مخطط الدراسة:

وفي ضوء مشكلة الدراسة ،ومراجعة
األدبـيــات ذات الـعــاقــة ،فقد قــام الباحث
بـتـحــديــد امل ـت ـغ ـي ـ ـرات ال ـتــي ق ــام بــاخـتـبــارهــا،
وكما هي مدونة في املخطط شكل رقم (:)1

تقييم األداء

الحو افزواملكافآت
املصدر :باالعتماد على دراسات:
(*) الهيتي ()2005؛ Shakeel and Lodhi, (2015(; )Miner and Crane (1995) ; Dessler (2003
(* *) عبد القادر ()2015؛ سلطان ()2013؛ أحمد)2012( ،

شكل رقم ( :)1مخطط متغيـرات الدراسة

99

استراتيجيات املوارد البشرية وجودة الخدمات ...

التعريفات اإلصالحية واإلجرائية ملتغيـرات الدراسة

استـراتيجيات املوارد البشرية ()Human Resources Management Strategies
ربــط إدارة املــوارد البشرية مع األهــداف االستـراتيجية لتحسين أداء العمل ،وتطويـر الثقافة التنظيمية للوصول إلى
اإلبداع واملرونة ( .)Dessler, 2003وتعرف اجر ً
ائيا بأنها مجموعة االستـراتيجيات املخطط لها لوظائف إدارة املوارد البشرية،
والسياسات واملمارسات املتبعة في تنفيذها في املستشفيات األردنية الخاصة .وتم قياسها من خالل املتغيـرات الفرعية التالية:
 1تخطيط املوارد البشرية؛ عملية ربط االحتياجات املستقبلية مع العرض املحتمل للموارد البشرية ،مع أخذ الوضعالحالي بعين االعتبار ،والتوجهات االستـراتيجية املستقبلية املعنية للمنظمة (.)Decenzo and Robbins, 1999
 2االختيــاروالتعييــن ،االختيــار الــذي يمكــن أن يســاعد فــي توظيــف األفضــل وت ــرقيته لصياغــة االست ـراتيجية وتوظيــفاألف ـراد األكث ــر فاعليــة فــي املنظمــة فــي تنفيــذ االست ـراتيجية ( .)Miner and Crane, 1995وتعــرف اجرائيــا بأنهــا
اإلج ـراءات التــي يتــم مــن خاللهــا جــذب أكب ــر عــدد ممكــن مــن املــوارد البشــرية املؤهلــة والقــادرة علــى أداء األعمــال
املطلوبة منها وتحفيـزها للتقدم بطلبات التوظيف لدى املستشفيات األردنية الخاصة بما يتيح لتلك املستشفيات
اختيــار األكث ــر كفــاءة منهــا لغــرض التعييــن فــي الوظائــف املطلوبــة.
 3التدريــب والتطوي ــر ( ،)Training & Development Strategyعمليــة ممنهجــة ومســتمرة لغــرض ت ــزويد العامليــنباملعــارف ،وإكســابهم املهــارات والقــدرات املطلوبــة التــي يحتاجونهــا اثنــاء تأديتهــم ألعمالهــم علــى وفــق األهــداف
ُ
املحــددة ،وتطوي ــر الجوانــب الســلوكية املتوافقــة والضروريــة ألدائهــم األمثــل ( .)Shakeel and Lodhi, 2015وتعــرف
إجر ً
ائيــا بأنهــا مجموعــة الب ـرامج والوســائل التــي تســتخدمها املستشــفيات األردنيــة الخاصــة لتنميــة قــدرات املــوارد
البشــرية وتطوي ــرها فيهــا بهــدف تعزي ــز مهاراتهــم وتغيي ــر ســلوكهم وبمــا يحقــق املهــام املوكلــة إليهــم.
 4تقييــم األداء)Appraisal Performance( ،؛ التقييــم الــذي ي ــزود املنظمــة بتغذيــة عكســية عــن أداء العامليــن ،مــن أجــلتطوي ــره بخطــط مســتقبلية ،وكذلــك ت ــزويد املنظمــة بوثائــق داعمــة للقـرارات املتعلقــة (.)Decenzo and Robbins, 1999
ُ
وتعرف اجرائيا بأنها مجموعة من اإلجراءات املتبعة ملراجعة أداء العاملين خالل فتـرة زمنية محددة ووضعها في تقاريـر
يتــم مـ ًـن خاللهــا تحديــد كفــاءة املوظــف وتقييــم ســلوكه وتحديــد نقــاط قوتــه وضعفــه بنــاء علــى معايي ــر يتــم وضعهــا
مســبقا مــن قبــل املستشــفيات األردنيــة الخاصــة.
َ
 5الحو افــزواملكافــآت ،هــي مجموعــة العوامــل املاديــة واملعنويــة التــي تثي ــر رغبــات األفـراد ،وتقــوم ســلوكياتها وتجذبهــمألداء األعمــال املشــروعة بكفــاءة وفاعليــة أو هــي الجـزاء املــادي واملعنــوي الــذي يحصــل عليــه الفــرد مقابــل مــا يبذلــه
مــن أعمــال تمي ــزه عــن غي ــره مــن األفـراد أو بمعنــى أخــر هــي عبــارة عــن املؤث ـرات الخارجيــة التــي تدفــع العامــل ســواء
أكان مدي ـرا أو منفــذا نحــو بــذل جهــد أكب ــر فــي عملــه واالمتنــاع عــن الخطــأ فيــه.
وتعرفإجر ً
ائيابأنهامجموعة ًاإلجراءاتالتحفيـزية(املاديةواملعنوية)التيتتبعهااملستشفياتاألردنيةالخاصةلتحقيق
األداء األمثــل ً
حاليــا ومســتقباًل الليبيــة بهــدف تشــجيع العامليــن.
جودة الخدمات :وتعني تحقيق النتائج الصحية املرغوبة واتساقها مع املبادئ املهنية.
يتميـز التمريض بارتياح كبيـر للمستفيدين والتميـز املنهي واالستخدام الفعال للموارد لتحقيق النتائج املرجوة وتقليل
االتصال باملريض .وفيما يلي التعريف االجرائي ألبعاد جودة الخدمات:
 أاالستجابة؛ هي مدى تجاوب مقدم الخدمة مع العميل ،ولطف وكياسة مقدم الخدمة مع العميل. باالعتمادية؛ هي مدى ثبات األداء بمرور الوقت فكلما قلت نسبة األخطاء نستطيع االعتماد على مقدم الخدمة. جامللموســية؛ هــي املرافــق واملعــدات املاديــة والبشــرية ،ومعــدات االتصــاالت ،التقنيــات املســتخدمة ،واملرافــق الداخليــةللمبانــي ومعــدات تقديــم الخدمــات ،وظهــور العمــال ،وغــرف انتظــار املر�ضــى ،ومكاتــب األطبــاء ،والــزي الرســمي ،وجميــع
الوســائل املســتخدمة فــي تصميــم ومظهــر التنظيــم الداخلــي.
 داألمــان؛ هــو الحالــة الســائدة فــي مؤسســة ينعــم فيهــا العامــل بنــوع من األمان فــي اســتمراره بالعمــل ،وتضائــل احتمــال إنهــاءخدماتــهُ .ويعد األمــن الوظيفي مــن أهــم ركائــز النجــاح فــي أيــة مؤسســة.
 هالتعاطــف ،هــو القــدرة علــى الفهــم ،والتفاعــل والتجــاوب مــع العميــل .والشــخص العاطفــي هــو الــذي لديــة القــدرة علــىالق ـراءة الدقيقــة النفعــاالت اآلخريــن ،أي القــدرة علــى تجــاوز مــا يقولــه اآلخــرون واستشــعار مشــاعرهم الحقيقيــة.
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تصميم الدراسة

منهج الدراسة
استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي في إجراء هذه الدراسة؛ الذي يساعد في إعطاء صورة واضحة عن الظاهرة
امل ـراد دراستها وبيان طبيعة العالقة والتأثيـر بين متغيـراتها (استـراتيجية املــوارد البشرية وجــودة الـخــدمــات) ،وهــو املنهج
املناسب واألفـضــل للدراسة ،ألنــه يصف أثـر استـراتيجية املــوارد البشرية في جــودة الخدمات ،ويتضمن ً
أيضا استخدام
ً
اعتمادا على الدراسات السابقة
األسلوب امليداني في جمع البيانات األولية بواسطة االستبانة ،والتي قام الباحثان بتطويـرها
ً
وأدبـيــات املــوضــوع ،وتحليلها إحصائيا لإلجابة عــن أسئلة الــدراســة واخـتـبــار صحة فرضياتها ،بــاإلضــافــة إلــى إج ـراء املسح
املكتبي واإللكتـروني لالستفادة من املراجع واملصادر الجاهزة لبناء أركان اإلطار النظري ،وربط نتائج الدراسة الحالية مع
نتائج الدراسات السابقة املرتبطة بذات املوضوع ،وتفسيـرها للتوصل إلى توصيف علمي دقيق للظاهرة أو املشكلة وتقديم
النتائج ،والتي على ضوئها تم عرض بعض التوصيات املقتـرحة من قبل الباحثان.
تم تحديد مجتمع الدراسة كما يلي:
مجتمع الدراسة
تناولت الــدراســة الحالية جميع املستشفيات األردنـيــة الخاصة ( ،)Jordanian Private Hospitalsواعتمد أسلوب
املسح بالعينة لغايات هــذه الــدراســة ،وتــم اختيار هــذه املستشفيات لسببين رئيسين :األول يتعلق بأهمية استـراتيجيات
املــوارد البشرية لها ،والثاني توفر البيانات املوضوعية عنها .وقــد تكون مجتمع الــدراســة من جميع املستشفيات األردنية
الخاصة العاملة في إقليم الشمال ،والبالغ عددها ( )8مستشفيات ،وتوزعت كما يلي:
 1محافظة اربد ،وتشتمل على ،ستة مستشفيات ،هي :مستشفى ابن النفيس ،ومستشفى اربد اإلسالمي ،ومستشفىاربد التخص�صي ،ومستشفى الروم والكاثوليك ،ومستشفى القواسمي التخص�صي ،ومستشفى النجاح.
 2محافظة املفرق ،ويقع فيها :مستشفى سارة للنسائية والتوليد. 3محافظة جرش ،فيوجد فيها :مستشفى الصفاء التخص�صي.كان عدد االستبيانات املوزعة على األفـراد عينة الدراسة ( )120استبانة ،وبواقع ( )15استبانة لكل مستشفى ،تم
اسـت ــرداد ( )107استبيانات أي مــا نسبته ( )%89.16مــن مجموع االستبيانات املــوزعــة ،كانت منها ( )95استبانة صالحة
للتحليل ،أي ما نسبته ( )%88.78من مجموع االستبيانات املستـردة.
عينة الدراسة
تم سحب عينة قصدية من املستشفيات األردنـيــة الخاصة ،والبالغ عددها ( )8مستشفيات من مجتمع الدراسة،
حيث َّ
تم توزيع االستبانات عليها بواقع ( )15استبانة لكل مستشفى .أما وحدة التحليل في هذه الدراسة ،فكانت املوظفون
العاملون في مختلف املستويات اإلدارية في املستشفيات ،وقد أخذت البيانات واملعلومات الضرورية لغايات الدراسة من
أفراد عينة الدراسة ،وذلك من خالل توزيع االستبيانات ،ويبلغ عدد مفردات وحدة املعاينة ( )120موظفا.
أساليب جمع البيانات واملعلومات:
اعتمد الباحثان على املصادر اآلتية في جمع البيانات واملعلومات:
 - 1مصــادر ثانويــة :وزارة الصناعــة والتجــارة األردنيــة :حيــث اعتمــد عليهــا الباحــث للحصــول علــى قائمــة بأســماء
املستشــفيات األردنيــة الخاصــة املســجلة لــدى دائــرة مراقبــة الشــركات ،باإلضافــة وأرقــام هواتفهــا .وكتــب ودوريــات
عربيــة وأجنبيــة ومواقــع إنت ــرنت ،لبنــاء الجانــب النظــري وتحديــد متغي ـرات الدراســة ،وتدعيــم نتائــج التحليــل اإلحصائي
للدراســة (الجانــب امليدانــي).
 - 2مصــادر أوليــة ً :اعتمــدت الدراســة فــي جمــع البيانــات األوليــة ،علــى تصميــم اســتبانة لجمــع البيانــات عــن متغي ـرات
الدراســة ،وفقــا للنمــوذج االفت ـرا�ضي املعتمــد فــي الدراســة الحاليــة شــكل رقــم ( ،)1كمــا اســتخدم مقيــاس ليكــرت
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الخما�ســي لتحديــد قيــم االســتجابات وأوزانهــا .وذلــك للحصــول علــى البيانــات التــي تتعلــق بالجانــب امليدانــي للدراســة،
وتــم االســتفادة مــن دراســات ،)Naz et al., 2016( :و( ،)Li, 2003و(عريقــات وأخــرون .)2010 ،فــي إعــداد فق ـرات
االســتبانة املتعلقــة ِبمتغي ـرات است ـراتيجيات املــوارد البشــرية ،وذلــك بعــد إعــادة صيــغ فقراتهــا وبمــا يتناســب مــع
الدراســة الحاليــة ،وأمــا فيمــا يتعلــق ِبمتغي ـرات جــودة الخدمــات ،فقــد تــم اإلفــادة مــن دراســات،)Quader, 2009( :
و( ،)Zarei, et.al., 2012و(ســلطان ،)2013( ،بعــد إعــادة صيــغ فقراتهــا بمــا يتناســب مــع الدراســة الحاليــة.

املعالجة اإلحصائية
تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
 1التكرارات واملتوسطات لوصف مجتمع الدراسة 2اختبــار معامــل االرتبــاط املتعــدد لتحديــد طبيعــة عالقــات االرتبــاط بيــن أبعــاد است ـراتيجيات املــوارد البشــرية وبيــنأبعــاد جــودة الخدمــات.
 3اختبــار االنحــدار املتعــدد لتحديــد التأثي ــر املعنــوي للمتغي ـرات املســتقلة (أبعــاد است ـراتيجيات املــوارد البشــرية)فــي املتغي ـرات التابعــة (أبعــاد جــودة الخدمــات) .ولقــد اســتخدم ب ــرنامج الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة
( )Statistical Package for Social Sciences- SPSSفــي إج ـراء هــذه االختبــارات ،والتوصــل إلــى نتائــج التحليــل.

اختبارصدق االستبانة وثباتها
تم إخضاع أداة القياس (االستبانة) الختباري الصدق والثبات:
( )Instrument Validityعــرض الباحــث االســتبانة األوليــة علــى األســتاذ املشــرف
 1اختبــار صــدق أداة القيــاس ًملناقشــة فقراتهــا املختلفــة ،أيضــا عرضهــا علــى عــدد مــن األســاتذة املحكميــن فــي جامعــة آل البيــت ،وعــدد مــن
األســاتذة املحكميــن فــي الجامعــات الحكوميــة والجامعــات الخاصــة ،بهــدف املســاعدة فــي التعــرف علــى مــدى فهــم
املبحوثيــن للعبــارات واأللفــاظ املســتخدمة ودرجــة وضوحهــا ،حيــث اســتهدفت املوظفــون العاملــون فــي مختلــف
املســتويات اإلداريــة فــي هــذه املستشــفيات ،ممــا جعــل هــذه االســتبانة تصــل إلــى درجــة عاليــة مــن الصــدق الظاهــري
بحيــث يســتطيع الباحــث االعتمــاد عليهــا.
 2اختبــار ثبــات أداة القيــاس ( )Instrument Reliabilityتــم اســتخدام اختبــار كرونبــاخ -ألفــا (Cronbaches )Alphaالختبارهــا ،بهــدف التحقــق مــن التجانــس أو االتســاق الداخلــي ألداة القيــاس والتأكــد مــن ثباتهــا ،ويظهــر
الجــدول رقــم ( )1أب ــرز نتائــج هــذا االختبــار.
يــاحــظ مــن الـجــدول رقــم ( )1أن أعـلــى قيمة ملعامل (كــرونـبــاخ-ألـفــا) فــي أبـعــاد استـراتيجيات امل ــوارد البشرية قــد بلغ
( )0.94وهو لصالح الحوافز واملكافآت ،وبلغت قيمة هذا املعامل للتدريب
جدول رقم ()1
وال ـت ـطــوي ـ ــر( )0.91وبـلـغــت قـيـمــة ه ــذا امل ـعــامــل لـتـقـيـيــم األداء ،واالخ ـت ـيــار
نتائج اختبار(كرونباخ  -ألفا)
والتعيين ( )0.85في حين بلغت قيمة هذا املعامل لتخطيط املوارد البشرية
ملتغيـرات نموذج الدراسة
( ،)0.80بينما ـكـانــت أعـلــى قيمة ملعامل الـثـبــات (كــرونـبــاخ-ألـفــا) فــي أبعاد
جــودة الـخــدمــات هــي ( )0.92وهــذا لصالح االسـتـجــابــة ،وبلغت قيمة هذا
عدد قيمة
األبعاد
املجاالت
الفقرات ألفا
لالعتمادية ،أمــا قيمته للتعاطف فقد بلغت ( ،)0.90ثم
املعامل (ً )0.91
تخطيط املوارد البشرية 0.80 6
األمان ( )0.89وأخيـرا بلغت قيمة هذا املعامل للملموسية (.)0.88
0.85 6
استـراتيجيات االختيار والتعيين
تعتبـر النتائج السابقة مرتفعة ومطمئنة وتشيـر لثبات أداة القياس العلمي
0.91 6
التدريب والتطويـر
املوارد
البشرية
العالي في قياس أبعاد استـراتيجيات املوارد البشرية وأبعاد جودة الخدمات.
0.85 6
تقييم األداء

املعالجة اإلحصائية
تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
	-تم احتساب النسب املئوية ،والتكرارات ،واملتوسطات الحسابية،
واالنحرافــات املعياريــة لفق ـرات االســتبانة املختلفــة لعــرض،
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جودة
الخدمات

الحوافز واملكافآت
االستجابة
االعتمادية
امللموسية
األمان
التعاطف

6
6
6
6
6
6

0.94
0.92
0.91
0.88
0.89
0.90
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وتبويــب ،وقـراءة أهــم مالمــح وخصائــص األفـراد املشــاركين مجتمــع الدراســة ،ومعرفــة
مســتويات است ـراتيجيات املــوارد البشــرية ،وجــودة الخدمــات .حيــث تــم احتســاب
املتوســطات الحســابية لكل ســؤال من األســئلة املكونة للبعد الواحد كل على ِحده ،ثم
بعــد ذلــك تجميــع هــذه املتوســطات لحســاب املتوســط الحســابي الكلــي (العــام) للبعــد.
		 ويبيــن الجــدول رقــم ( )2معيــار مقيــاس التحليــل الــذي تــم علــى أساســه تحليــل قيــم
املتوســط الحســابي.
	-اختبــار االنحــدار املتعــدد ،ومنــه تحليــل التبايــن األحــادي (،)One Way ANOVA
ملعرفــة أث ــر أبعــاد است ـراتيجيات املــوارد البشــرية علــى أبعــاد جــودة الخدمــات ،وعلــى
شــكل معادلــة خطيــة.
ولقد استخدم بـرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (Statistical Package
 )for Social Sciences-SPSSفي إجراء هذه االختبارات.

الدراسة امليدانية

جدول رقم ()2
معيارمقياس التحليل
املتوسط الحسابي الدرجة
-1إلى أقل من  2.33ضعيفة
-2.33أقل من  3.66متوسطة
عالية
5.00-3.66
(*) تــم ًتقســيم فئــات الوســط الحســابي
اعتمــادا علــى مقيــاس ليكــرت الخما�ســي.

جدول رقم ()3
توزيع عينة الدراسة حسب
النوع االجتماعي
النسبة
التخصص
العلمي التكرارات املئوية %
38.9
37
ذكر
أنثى
61.1 58
100
املجموع 95

خصائص أفراد عينة الدراسة:
ً
أواًل  -النوع االجتماعي
جدول رقم ()4
أظهرت النتائج الواردة في الجدول رقم ( )3أن نسبة الذكور
في املستشفيات توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية
املبحوثة قد بلغت ( )%38.9في حين بلغت نسبة اإلناث ( ،)%61.1ويعزى الباحث
التكرارات النسبة
العمر
هذه النسبة لصالح اإلناث بسبب طبيعة املهن الطبية والفنية في املستشفيات.
املئوية %
أقل من  30سنه
 30سنة -أقل من  40سنه
 40سنة -أقل من  50سنة
 50سنه فأكثـر
املجموع

28
41
17
9
95

29.2
43.2
17.9
9.5
100%

ً
ثانيا  -الفئة العمرية
أما عن توزيع األفراد عينة الدراسة حسب العمر ،فيشيـر الجدول رقم ()4
إلى أن نسبة املوظفين في عينة الدراسة ،الذين تقع أعمارهم في الفئة العمرية
(أقــل مــن  30سـنــة) سـنــة ،قــد بلغت ( ،)%29.2فــي حين بلغت نسبة املوظفين
فــي الفئة العمرية (-40إل ــى أقــل مــن )50سنة ( .)%17.9وبلغت نسبة املوظفين
في عينة الدراسة في كل من الفئتين العمريتين (-30أقــل من )40سنة ( ،)%43.2الفئة
جدول رقم ()5
العمرية ( )50سنة فأكثـر ،قد بلغت ً( ،)%9.5ويدل هذا التوزيع على أن متوسط أعمار
توزيع عينة الدراسة
عال نسبيا.
املوظفين في عينة الدراسة ٍ
حسب املؤهل التعليمي
ً
املؤهل العلمي التكرارات النسبة
ثالثا  -املستوى التعليمي
املئوية %
فـيـمــا يتعلق بـتــوزيــع األفـ ـراد عـيـنــة الــدراســة حـســب املـسـتــوى الـتـعـلـيـمــي ،فيشيـر
13.7
13
ثانوية عامة
48.4
الجدول رق ــم ( )5إلى أن ما نسبته ( )%37.9من املديـرين املشاركين ،يحملون الشهادة دبلوم كلية مجتمع 46
الجامعية األولى (البكالوريوس) ،أما املوظفون من حملة دبلوم كلية مجتمع ،فقد بلغت
37.9
36
بكالوريوس
100
95
املجموع
نسبتهم ( ،)%48.4في حين بلغت نسبة املوظفون من حملة الثانوية العامة (.)%13.7
في حين لم يكن هناك أي تمثيل لحملة املاجستيـر الدكتوراه في وحدة التحليل.
جدول رقم ()6
توزيع عينة الدراسة
ر ً
ابعا  -املسمى الوظيفي
أما من ناحية توزيع املستجيبين ،حسب املسمى الوظيفي ،فإن أكثـر من نصفهم
يـشـغـلــون مـنـصــب مــوظــف إداري ،بـنـسـبــة بـلـغــت ( .)%66.3فــي حـيــن بـلـغــت نـسـبــة ممن
يشغلون منصب رئيس قسم هي (.)%26.3
كما يشيـر الجدول رقـم ( )6إلى أن ما نسبته ( )7.4من املستجيبين هم من مستوى
رئيس شعبة.
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حسب املسمى الوظيفي

النسبة
التخصص
العلمي التكرارات املئوية %
26.3
رئيس قسم 25
7.4
رئيس شعبة 7
66.3
موظف إداري 63
املجموع
100
95

استراتيجيات املوارد البشرية وجودة الخدمات ...

جدول رقم ()7
االوساط الحسابية الستـراتيجيات املوارالبشرية في
املستشفيات األردنية الخاصة

استـراتيجيات املوارد البشرية للمستشفيات املبحوثة
لــإجــابــة عــن الـتـســاؤل األول فــي هــذه الــدراســة ،وال ــذي نصه
«مــا مستوى تبني استـراتيجيات امل ــوارد البشرية فــي املستشفيات
عدد الوسط
استـراتيجيات
الحسابي املستوى الرتبة
األردن ـيــة الـخــاصــة الـعــامـلــة فــي اقـلـيــم ال ـش ـمــال؟» ،فـقــد تــم حساب
املوارد البشرية الفقرات
 3.99مرتفع 2
املـتــوسـطــات الـحـســابـيــة ومـسـتــوى درج ــة املــواف ـقــة ألب ـعــاد املتغيـر تخطيط املوارد البشرية 6
 4.08مرتفع 1
6
االختيار والتعيين
املستقل وهو «استـراتيجية املوارد البشرية».
 3.80مرتفع 4
6
التدريب والتطويـر
وتشيـر النتائج السابقة في الجدول رقم ( )7أن مستوى تبني
 3.95مرتفع 3
6
تقييم األداء
ً
«استـراتيجيات املوارد البشرية» كان مرتفعا وبمتوسط حسابي بلغ
 3.60متوسط 5
6
الحوافز واملكافآت
( .)3.88ويتبين ً
املتوسط الحسابي العام
أيضا من الجدول رقم ( )7أن األوســاط الحسابية
الستـراتيجيات املوارد البشرية  3.88مرتفع
ألبـعــاد استـراتيجية امل ــوارد البشرية ت ـراوحــت بين (،)4.08-3.60
( )30فقرة
حيث جاء بعد االختيار والتعيين باملرتبة األولى وبمتوسط حسابي
( ،)4.08وباملرتبة الثانية جاء بعد تخطيط املوارد البشرية وبمتوسط حسابي ( ،)3.99اما بعد الحوافز واملكافآت فقد جاء
باملرتبة األخيـرة وبمتوسط حسابي (.)3.60
جدول رقم ()8
األوساط الحسابية جودة الخدمات املقدمة في
املستشفيات الخاصة في األردن

جودة الخدمات للمستشفيات املبحوثة
لــإجــابــة عــن الـتـســاؤل الـثــانــي فــي هــذه الــدراســة وال ــذي ينص
ّ
الوسط
عدد
«ما مستوى توجه املستشفيات الخاصة األردنية العاملة في اقليم جودة الخدمات الفقرات الحسابي املستوى الرتبة
ال ـش ـمــال نـحــو تـقــديــم خ ــدم ــات عــالـيــة ال ـج ــودة» فـقــد ت ــم حـســاب
5
مرتفع
3.60
6
االستجابة
املـتــوسـطــات الـحـســابـيــة ومـسـتــوى درج ــة املــواف ـقــة ألب ـعــاد املتغيـر
3
مرتفع
4.25
6
االعتمادية
التابع وهو «جودة الخدمات املقدمة».
4
مرتفع
4.09
6
امللموسية
2
مرتفع
4.29
6
األمان
وتشيـر النتائج السابقة في الجدول رقم ( )8أن مستوى «جودة
1
مرتفع
4.32
6
التعاطف
الـخــدمــات املـقــدمــة» كــان مــرتـفـ ًـعــا وبـمـتــوســط حـســابــي بـلــغ (.)4.11
العام
الحسابي
املتوسط
مرتفع
ويـتـبـيــن كــذلــك م ــن ال ـج ــدول رق ــم ( )12-4أن األوس ـ ــاط الـحـســابـيــة لجودة الخدمات ( )30فقرة 4.11
ألبعاد جــودة الخدمات املقدمة تـراوحت بين ( ،)4.32-3.60حيث
ُ
جاء ُبعد التعاطف باملرتبة األولى وبمتوسط حسابي ( ،)4.32وباملرتبة الثانية جاء بعد األمان وبمتوسط حسابي ( ،)4.29أما
ُبعد االستجابة فقد جاء باملرتبة األخيـرة وبمتوسط حسابي (.)3.60

اختبارفرضيات الدراسة ومناقشتها

فيما يلي عرض للنتائج الخاصة باختبار فرضيات الدراسة الخمسة:
لإلجابة عن التساؤل الثالث في هذه الدراسة والذي نصه «ما أثـر استـراتيجيات املوارد البشرية في جودة الخدمات التي
تقدمها املستشفيات الخاصة األردنية العاملة في اقليم الشمال؟» ،فقد تم استخدام معادلة االنحدار الخطي املتعدد بعد
التأكد من صالحية البيانات لها النوع من التحليل ،والقسم التالي يوضح ذلك:
ً
أواًل  -مدى مالءمة البيانات الختباراالنحداراملتعدد
قبل الـبــدء فــي تطبيق تحليل االنـحــدار الختبار فرضيات الــدراســة قــام الباحث بــإجـراء بعض االخـتـبــارات وذلــك من
عال بين املجاالت املستقلة
أجل ضمان مالءمة البيانات الفتـراضات تحليل االنحدار ،إذ تم التأكد من عدم وجود ارتباط ٍ
( )Multicollinearityباستخدام تضخم التباين ( )VIFواختبار التباين املسموح به ( )Toleranceلكل متغيـر من متغيـرات
الدراسة مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباين املسموح به ( )VIFللقيمة ( .)10وأن تكون قيمة التباين املسموح به
( )Toleranceأكبـر من (.)0.05
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ً
وتم التأكد أيضا من اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي
( )Normal Distributionبــاحـتـســاب مـعــامــل االل ـتــواء
النتيجة
( ،)Skewnessإذ إن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي إذا ت املجاالت املستقلة الفرعية Tolerance VIF
كانت قيمة معامل االلـتــواء تقل عن ( ،)1والـجــدول رقم  1تخطيط املوارد البشرية  0.411 2.43ال يوجد ارتباط متعدد
االختيار والتعيين  0.321 3.11ال يوجد ارتباط متعدد
2
( )9يبين نتائج هذه االختبارات:
 3التدريب والتطويـر  0.196 5.10ال يوجد ارتباط متعدد
 0.486 2.06ال يوجد ارتباط متعدد
تقييم األداء
يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم ( )9عدم 4
وج ــود تــداخــل خـطــي مـتـعــدد ( )Multi-collinearityبين  5الحوافز واملكافآت  0.245 4.08ال يوجد ارتباط متعدد
أبعاد املجال املستقل (استـراتيجيات املوارد البشرية)،
وإن ما يؤكد ذلــك قيم معيار االختبار ( )VIFلألبعاد املتمثلة بـ (تخطيط املــوارد البشرية ،واالختيار والتعيين ،والتدريب
والتطويـر ،وتقييم األداء ،والحوافز واملـكــافــآت) والتي تتـراوح بين ( )2.06و( .)5.10ويتضح أن جميع هــذه القيم أقــل من
القيمة الحرجة لالختبار والبالغة ( )10وأن قيم اختبار التباين املسموح به ( )Toleranceتـراوحت بين ( )0.196و()0.486
ً
عال بين املجاالت املستقلة.
وهي أعلى من (ُ )0.05ويعد هذا
مؤشرا على عدم وجود ارتباط ٍ
جدول رقم ()9
نتائج اختبار( )VIFوالتباين املسموح به ومعامل االلتواء

نتائج اختبارفرضيات الدراسة
ً
تأسيسا على ما تقدم وبعد التأكد من عدم وجود تداخل خطي متعدد بين أبعاد املجال املستقل ،وأن بيانات متغيـرات
الدراسة تخضع للتوزيع الطبيعي ،فقد أصبح باإلمكان اختبار أثـر املجال املستقل واملتمثل بأثـر استـراتيجيات املوارد البشرية
في املجال التابع واملتمثل بجودة الخدمات ،وذلــك باستخدام أسلوب االنحدار الخطي املتعدد ()Multiple Regression
وكانت النتائج على النحو التالي:
اختبارالفرضية الرئيسة
وتنص على أنه :ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية الستـراتيجيات إدارة املوارد البشرية املتمثلة باستـراتيجيات تخطيط
املــوارد البشرية ،واالختيار والتعيين ،والتدريب والتطويـر ،وتقييم األداء ،والحوافز واملكافآت في جــودة الخدمة بأبعادها
املتمثلة بامللموسية ،واالعـتـمــاديــة ،واالستجابة ،واألم ــان ،والتعاطف فــي املستشفيات األردنـيــة الخاصة العاملة فــي إقليم
الشمال عند مستوى (.(α ≥ 0.05
جدول رقم ()10
يبين الـجــدول ( )10أن قيمة العالقة بين استـراتيجيات امل ــوارد البشرية
نتائج معامالت االرتباط
وبين جودة الخدمات الصحية ( )Rقد بلغت ( )0.804وهي قيمة مرتفعة وتشيـر
لنموذج االنحداراملتعدد
إلــى عالقة ايجابية طــرديــة .كما ويالحظ أن قيمة معامل التحديد (R Adjusted Std. Error of )R Square
R Square
قد بلغت ( )0.646وهي تشيـر إلى أن أثـر استـراتيجيات املوارد البشرية تفسر من R Square the Estimate
0.804 0.646 0.626
0.255
التغيـر أو التباين الحاصل في جودة الخدمات الصحية بقيمة النسبة املذكورة،
كـمــا يمكن اسـتـخــدام قيمة ( )R Squareاملـعــدلــة والـتــي تــأخــذ بــالـحـسـبــان عــدد
املـجــاالت املستقلة لتصبح نسبة معامل التحديد املعدل ( )0.626وتعتبـر القيمة املتبقية من أي من النسبتين تعود أو
تـرتبط بعوامل أخرى قد تؤثـر في جودة الخدمات الصحية
أما فيما يتعلق بنتائج تحليل التباين ( )ANOVAالختبار داللة نموذج االنحدار يبين الجدول التالي ( )11النتائج التي
تم التوصل إليها في هذا االختبار:
جدول رقم ()11
يـبـيــن ال ـجــدول ( )12نـتــائــج اخـتـبــار مـعــامــات
اختبارداللة نموذج االنحدار
االنحدار الخطي املتعدد واملتعلقة بنموذج التنبؤ
مستوى
مصدرالتباين مجموع املربعات درجات متوسط
 Sum ofالحرية املربعات قيمة  fالداللة
الذي يمكن التوصل إليه من خالل املتغيـرات:
Model
.Sig
Mean Square df
Squares
2.118
5
تشيـر بـيــانــات ال ـجــدول ( )12إل ــى اخـتـبــار ( )tاالنحدار10.591 Regression
000 32.496 0.065
89
5.801
املستخدم في اختبار فرضية تقاطع خط االنحدار البواقي Residual
(الحد الثابت) والتي تشيـر إلى أن خط االنحدار يمر
94
16.392
الكلي Total
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جدول رقم ()12
اختبارتحليل معامالت ( )Coefficientsمعادلة االنحدار
قيمة t
املحسوبة

مستوى
الداللةSig. t

بنقطة األصل أم يقطع محور الصادات عند
نـقـطــة مـعـيـنــة (ال ـحــد ال ـثــابــت) ،إذ يـتـبـيــن من
Unstandardized Standardized
خالل قيمة مستوى الداللة البالغة ()0.000
Coefficients
رفض الفرضية الصفرية والتي تشيـر إلى أن املجاالت املستقلة Coefficients /
املعامالت
املعامالت الخطأ املعياري
قيمة الـحــد الثابت ال تـســاوي صـفـ ًـرا ،وعليه
β
املعيارية (Error .Std )B
ف ــإن خــط االن ـح ــدار ال يـمــر بـنـقـطــة األص ــل،
0.000 4.837 1.309
0.271
الحد الثابت
0.004 2.993 0.257
0.086
0.294
ولـ ــذلـ ــك ف ـ ــإن أث ـ ـ ــر اس ـتـ ـ ـرات ـي ـج ـي ــات امل ـ ـ ــوارد تخطيط املوارد البشرية
البشرية لها دور في املتغيـر التابع وهو جودة
0.699 0.387- 0.0280.073
0.043االختيار والتعيين
الخدمات الصحية ومــن هنا يتم االستنتاج
0.001 3.341 0.269
0.080
0.476التدريب والتطويـر
بــأهـمـيــة أث ــر اسـت ـراتـيـجـيــات امل ــوارد البشرية
0.000 5.760 0.457
0.079
0.521
تقييم األداء
فــي إي ـجــاد ن ـمــوذج (م ـعــادلــة للتنبؤ بـقـيــم أث ــر
0.000 4.968 0.308
0.062
0.633
الحوافز واملكافآت
اس ـت ـ ـرات ـي ـج ـيــات امل ـ ـ ــوارد ال ـب ـشــريــة ف ــي ج ــودة
الخدمات الصحية) .وعليه يمكن اختبار الفرضيات املرتبطة بموضوع الدراسة
ً
إحصائيا ألن قيمة مستوى الداللة
يبين الـجــدول ( )12أن قيمة ( )tاملحسوبة قــد بلغت ( )4.837وهــي قيمة داللــة
املرافقة بلغت ( )0.000وهــي أقــل مــن  0.05مما يعني رفــض فرضية الــدراســة الصفرية الرئيسة وقـبــول الفرضية البديلة
والـتــي تشيـر إلــى أنــه :يوجد أثـر ذو داللــة إحصائية الستـراتيجيات إدارة املــوارد البشرية املتمثلة باستـراتيجيات تخطيط
املــوارد البشرية ،واالختيار والتعيين ،والتدريب والتطويـر ،والحوافز واملكافآت ،وتقييم األداء في جودة الخدمة واملتمثلة
باالستجابة ،واالعتمادية ،وامللموسية ،واألمان ،والتعاطف في املستشفيات األردنية الخاصة العاملة في إقليم الشمال عند
مستوى (.(α ≥ 0.05

نتائج اختبارالفرضيات الفرعية للدراسة
فيما يلي عرض للنتائج الخاصة باختبار هذه الفرضيات الفرعية:
 - 1اختبارالفرضية الفرعية األولى:
وتنص على أنه« :ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة (ُ )α ≥ 0.05لبعد تخطيط املوارد البشرية في
جودة الخدمة التي تقدمها املستشفيات الخاصة األردنية العاملة في إقليم الشمال».
ً
إحصائيا الن قيمة مستوى الداللة املرافقة
يبين الجدول ( )12أن قيمة  tاملحسوبة قد بلغت ( )2.99وهي قيمة داللة
ل
قد بلغت ( )0.004وهي أقل من  0.05مما يعني رفض فرضية الدراسة الصفرية الفرعية األولى وقبو الفرضية البديلة والتي
تشيـر إلى إنه «يوجد أثـر ذو داللة إحصائية العاملة في إقليم الشمال عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05لبعد تخطيط املوارد
البشرية في جودة الخدمة التي تقدمها املستشفيات األردنية الخاصة».
 - 2اختبارالفرضية الفرعية الثانية:
ُ
وتنص على أنه« :ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05لبعد االختيار والتعيين في جودة
الخدمة التي تقدمها املستشفيات األردنية الخاصة العاملة في إقليم الشمال «.
ً
إحصائيا ألن قيمة مستوى
يبين الجدول ( )12أن قيمة  tاملحسوبة قد بلغت ( )0.39-وهي قيمة ليست ذات داللــة
الداللة املرافقة قد بلغت ( )0.699وهي أكبـر من  0.05مما يعني قبول فرضية الدراسة الصفرية الفرعية الثانية ورفض
الفرضية البديلة.
- 3اختبارالفرضية الفرعية الثالثة:
وتنص على أنه« :ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05لبعد التدريب والتطويـر في جودة
الخدمة التي تقدمها املستشفيات األردنية الخاصة».
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ً
إحصائيا الن قيمة مستوى الداللة
يبين الجدول ( )12أن قيمة  tاملحسوبة قد بلغت ( )3.34-وهي قيمة ذات داللة
املرافقة قد بلغت ( )0.001وهي أقل من  0.05مما يعني رفض فرضية الدراسة الصفرية الفرعية الثالثة وقبول الفرضية
البديلة والتي تشيـر إلى إنه «يوجد أثـر ذو داللة إحصائية لبعد التدريب والتطويـر في جودة الخدمة التي تقدمها املستشفيات
األردنية الخاصة العاملة في إقليم الشمال عند مستوى الداللة (.»)α ≥ 0.05
 - 4اختبارالفرضية الفرعية الرابعة:
وتنص على أنه« :ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية لبعد التقييم في جودة الخدمة التي تقدمها املستشفيات األردنية
الخاصة العاملة في إقليم الشمال عند مستوى الداللة (.»)α ≥ 0.05
ً
إحصائيا الن قيمة مستوى الداللة املرافقة
يبين الجدول ( )12أن قيمة  tاملحسوبة قد بلغت ( )5.76وهي قيمة داللة
ل
قد بلغت ( )0.000وهي أقل من  0.05مما يعني رفض فرضية الدراسة الصفرية الفرعية الرابعة وقبو الفرضية البديلة
والتي تشيـر إلى إنه «يوجد أثـر ذو داللة إحصائية لبعد التقييم في جودة الخدمة التي تقدمها املستشفيات األردنية الخاصة
العاملة في إقليم الشمال عند مستوى الداللة (.»)α ≥ 0.05
 - 5اختبارالفرضية الفرعية الخامسة:
وتنص على أنه« :ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية لبعد الحوافز واملكافآت في جودة الخدمة التي تقدمها املستشفيات
األردنية الخاصة العاملة في إقليم الشمال عند مستوى الداللة (.»)α ≥ 0.05
ً
إحصائيا الن قيمة مستوى الداللة املرافقة
يبين الجدول ( )12أن قيمة  tاملحسوبة قد بلغت ( )4.97وهي قيمة داللة
قد بلغت ( )0.000وهي أقل من  0.05مما يعني رفض فرضية الدراسة الصفرية الفرعية الخامسة وقبول الفرضية البديلة
والتي تشيـر إلى انه «يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05لبعد الحوافز واملكافآت في جودة الخدمة
التي تقدمها املستشفيات األردنية الخاصة».

مناقشة النتائج
 - 1النتائج املتعلقة بخصائص أفراد العينة
ً
عال نسبيا ،وذوي
اعتمدت الدراسة على إجابات أفراد العينة من املوظفين اإلناث ( ،)%61.1أكثـر من نصفهم بعمر ٍ
مؤهالت علمية جامعية عالية ً
نسبيا ،ويشغلون مناصب رئيس قسم ورئيس شعبة (.)%33.3
وهــذه الخصائص تمكن من االستنتاج ،أن أفـراد العينة مسئولين مؤهلون وقــادرون على إدارة مستشفياتهم ،مما
يعطي مصداقية للبيانات ،كما يمكن االستنتاج ،أن الشخص ال يصل إلى منصب رئيس قسم أو شعبة إال بعد فتـرة طويلة،
تخدم الجانب االستـراتيجي لتعزيـز قدرته على املستشفى على املنافسة.
 - 2النتائج املتعلقة باستـراتيجيات املوارد البشرية و أبعادها للمستشفيات املبحوثة
اتفقت آراء العينة على أن األبعاد ،التي تناولتها الدراسة مهمة ،ما عدا ُبعد استـراتيجية االختيار والتعيين حيث تدخل
أحيانا في عملية التوظيف عوامل أخرى غيـر العوامل املوضوعية والعلمية في هذه العملية.
بالنسبة للنتائج الخاصة بأبعاد استـراتيجيات املوارد البشرية ،أظهرت النتائج تمتع املستشفيات بدرجة استـراتيجيات
امل ــوارد البشرية كلية مرتفعة ( ،)3.88وجــاءت استـراتيجية االخـتـيــار والتعيين ،باملرتبة األولــى ( ،)4.08تليها استـراتيجية
تخطيط امل ــوارد البشرية بــدرجــة مرتفعة ،ثــم تقييم األداء؛ والـتــدريــب والتطويـر على الـتــوالــي ،و ـكـانــت الـحــوافــز واملـكــافــآت
األضعف ،حيث جاءت بدرجة متوسطة ً
أيضا ( .)3.60هذه النتيجة توحي بأن االهتمام بالحوافز واملكافآت ال يـزال محدود،
والــذي تعتبـر فيه استـراتيجيات املــوارد البشرية بالغة األهمية ،ويعزى الباحث هذه النتيجة إلى أن الطلب على الوظائف
وأعداد الخريجين ومن مختلف التخصصات العلمية أكبـر من عرض الوظائف.
- 3النتائج املتعلقة بأبعاد جودة الخدمات للمستشفيات املبحوثة
اعتبـرت آراء املستجيبين أبعاد جــودة الخدمات التي تناولتها الدراسة كافية ،وذات أوزان واحــدة ،وتنعكس نتائجها
على ُبعد األداء املالي ،مما يعزز افتـراضات الــدراســة .وبالنسبة للنتائج الخاصة بأبعاد جــودة الخدمات الخمسة ،أظهرت
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نتائج الدراسة تمتع املستشفيات بمستوى جــودة خدمات كلي مرتفعة ( ،)4.11وجــاء ُبعد التعاطف ،في املتوسط األعلى
ً
وأخيرا
واحتل املرتبة األولى ( ،)4.32يليه ُبعد األمان ( ،)4.29ثم ُبعدي االعتمادية وامللموسية ( )4.09( ،)4.25على التوالي
ُبعد االستجابة ( .)3.60وتفسر هذه النتيجة بعض النتائج السابقة ،املتعلقة بوجود ضعف في القدرة على التنبؤ املستقبلي
بمطالب العمل في املستقبل ،والتنوع أساليب تقييم األداء ،مما يساهم في جعل ُبعد االستجابة ،هو األضعف.
 - 4النتائج الخاصة باختبارالفرضيات ومناقشتها
أبـرز هذه النتائج كانت كما يلي:
ً
أوال :رفض فرضية الدراسة العدمية ،والفرضيات الفرعية العدمية الخمسة ،ما عدا الفرضية الثانية والتي تنص على أنه:
ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية ُلبعد االختيار والتعيين في جودة الخدمة التي تقدمها املستشفيات الخاصة األردنية عند مستوى
ً
ايجابيا بين
الداللة ( ،)α ≥ 0.05وهذا يسمح باالستنتاج ،أن هناك عالقة ارتباط طردية ،وذات داللة إحصائية (معنوية) وتأثي ًـرا
كل من أبعاد استـراتيجيات املوارد البشرية ،املتمثلة باستـراتيجيات تخطيط املوارد البشرية ،والتدريب والتطويـر ،وتقييم األداء،
إحصائيا (غيـر معنوية) وتأثي ًـرا ً
ً
سلبيا بين
والحوافز واملكافآت ،وبين كل ُبعد من أبعاد جودة الخدمة ،وأن هناك عالقة غيـر دالة
ً
ً
استـراتيجية االختيار والتعيين وبين أبعاد جودة الخدمات سواء أكانت مؤشرات األداء الكلي مجتمعة أم منفصلة.
دورا ً
وهذه النتيجة تسمح باالستنتاج أن استـراتيجيات املوارد البشرية تلعب ً
رئيسا ومؤث ًـرا في أبعاد جودة الخدمات
للمستشفيات املبحوثة.
ً
ثانيا :أظـهــرت النتائج الخاصة بتحديد مــدى التفسيـر وجــود عــاقــة قــويــة وايجابية ذات داللــة إحصائية بين متغيـر
ً
استـراتيجيات املــوارد البشرية ،وبين متغيـر جــودة الـخــدمــات ،حيث بلغ معامل االرتـبــاط ( ،)0.0.646واعـتـمــادا على معامل
التحديد ،فإن متغيـر استـراتيجيات املــوارد البشرية يفسر ما نسبته ( )%64.6من درجة التباين في متغيـر جودة الخدمات،
ً
إحصائيا ،أما التباين البالغ ( )0.354فيمكن أن نعزوه ،عوامل أخرى.
حيث بلغت قيمة معامل التحديد ( )0.646وهي مقبولة
وحسب نتائج تحليل االنحدار الخطي املتعدد ،وقيمة املعامل املعياري ()Beta
وأما بالنسبة للنتائج الخاصة باألثـرً ،
فقد تبين أن متغيـر تقييم األداء كان األكثـر أثـرا في جودة الخدمات بمعامل املعياري ( ،)0.457تاله متغيـر الحوافز واملكافآت
معامـل املعياري ( ،)0.308ثم متغي ًـري التدريب والتطويـر ،وتخطيط املوارد البشرية ( )0.269و( )0.257على التوالي ،وأخي ًـرا
متغيـر االختيار والتعيين األقل أثـرا بمعامل املعياري (.)-0.028
وأظهرت نتائج معادلة التنبؤ الخطية ،الخاصة بتقديـر التغيـر في جودة الخدمات للمستشفيات نتيجة ،هي أن التغيـر
بمقدار درجــة مئوية واحــدة ( )%1فــي تقييم األداء يــؤدي إلــى زيــادة جــودة الخدمات للمستشفيات بمقدار ( ،)%45.7وفي
الحوافز واملكافآت إلى زيادة جودة الخدمات بمقدار ( ،)%30.8أما في التدريب والتطويـر ،وتخطيط املوارد البشرية إلى زيادة
جودة الخدمات بمقدار ( )%26.9و( )%25.7على التوالي في حين متغيـر االختيار والتعيين أدى إلى زيــادة جودة الخدمات
بمقدار (.)%2.8-
هذه النتائج تعزز االستنتاج السابق ،وهو أن املستشفيات كانت تعطي األولية لتقييم األداء ،في حين أظهرت النتائج
أن أكثـر االستـراتيجيات تأثي ًـرا في جودة الخدمات هي تقييم األداء .ويمكن تلخيص نتائج اختبارات فرضيات الدراسة ،بأنه
قد تم رفض فرضية الدراسة العدمية ،والفرضيات الفرعية العدمية الخمسة ،ما عدا الفرضية الثانية والتي تنص على
أنــه :ال يوجد أثـر ذو داللــة إحصائية لبعد االختيار والتعيين في جــودة الخدمة التي تقدمها املستشفيات الخاصة األردنية
العاملة في إقليم الشمال عند مستوى الداللة ( ،)α ≥ 0.05وهذا يسمح باالستنتاج ،بأن هناك عالقة ذات داللة إحصائية
ً
ايجابيا بين كل من أبعاد استـراتيجيات املوارد البشرية ،املتمثلة باستـراتيجيات تخطيط املوارد البشرية،
(معنوية) وتأثي ًـرا
والتدريب والتطويـر ،وتقييم األداء ،والحوافز واملكافآت ،وبين جودة الخدمة بأبعادها املتمثلة بامللموسية ،واالعتمادية،
واالستجابة ،واألمان ،والتعاطف في املستشفيات األردنية الخاصة العاملة في إقليم الشمال عند مستوى ) α(≥0.05؛ وأن
إحصائيا (غيـر معنوية) وتأثي ًـرا ً
ً
سلبيا بين استـراتيجية االختيار والتعيين وبين أبعاد جودة الخدمات
هناك عالقة غيـر دالة
ً
ً
سواء أكانت مؤشرات األداء الكلي مجتمعة أم منفصلة.
كما أظهرت النتائج أن استـراتيجية تقييم األداء احتلت املرتبة األولى ،من حيث درجة العالقة ،والتأثيـر على مستوى
جــودة الخدمة ،حيث بلغت قيمة املعامل املعياري ( )Betaلدرجة التأثيـر ( .)0.457في حين جــاءت الحوافز واملكافآت في
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املرتبة الثانية ،من حيث درجــة العالقة والتأثيـر .حيث بلغت قيمة املعامل املعياري ( )Betaلدرجة التأثيـر ( .)0.308ثم
استـراتيجية تخطيط املواد البشرية واستـراتيجية التدريب والتطويـر من حيث درجة العالقة والتأثيـر .حيث بلغت قيمة
املعامل املعياري ( )Betaلدرجة التأثيـر لكل منها ( )0.257و( )0.269على التوالي .واحتلت استـراتيجية االختيار والتعيين
املرتبة األخيـرة ،من حيث درجة العالقة والتأثيـر ،حيث بلغت قيمة املعامل املعياري ( )Betaلدرجة التأثيـر (.)-0.028

توصيات الدراسة

يهدف هذا املحور إلى تقديم إيجاز ألهم النتائج ،التي تم التوصل إليها في املحور الثالث ،واالستنتاجات ومناقشتها،
بهدف توضيح التوصيات التي ارتآها الباحث في ضوء هذه النتائج.

التوصيات واملقتـرحات
تسمح النتائج السابقة بالتقدم بمجموعة التوصيات التالية ،بعضها للمستشفيات نفسها ،وبعضها للمجتمع البحثي.

توصيات خاصة باملستشفيات املبحوثة
ً
تنبثق التوصيات أدناه من املجاالت األكثـر ضعفا ،أظهرتها الدراسة ،وهي ضرورة إعطاء املستشفيات أهمية للمجاالت اآلتية:
 1تفعيــل دور دائــرة التخطيــط االست ـراتيجي لزيــادة قــدرة إدارة املستشــفى علــى التنبــؤ املســتقبلي بمطالــب العمــل فــياملســتقبل مــن املــوارد البشــرية.
 2ضــرورة اســتخدام إدارة املستشــفى ألســاليب تحفي ــزية الســتقطاب الكفــاءات والخب ـرات واالســتعانة بأصحــابالخب ـرات الخارجيــة لتدريــب وتطوي ــر العامليــن ،والتنويــع بأســاليب تقييــم األداء.
 3ضــرورة إعطــاء دورات تدريبيــة لرؤســاء األقســام والشــعب فــي مجــال االست ـراتيجيات املتعلقــة باملــوارد البشــرية ملــا لهــامــن دور فــي تحســين مســتويات جــودة الخدمــات.
ً
4 -إعطاء أولية لتحسين عملية االختيار والتعيين ،بسبب أثـرها األكبـر ماليا في جودة الخدمات.

مقتـرحات خاصة بأبحاث مستقبلية
-

-

1إجراء دراسات مشابهة على منظمات أعمال أردنية في قطاعات غيـر خدمية.
2دراســة كيفيــة ممارســة رؤســاء األقســام والشــعب لألنشــطة االست ـراتيجية مــن تخطيــط وتوظيــف وتدريــب وتحفي ــز
وتقييــم للمــوارد البشــرية ،وأث ــرها فــي إدارة الجــودة الشــاملة فــي املنظمــات األردنيــة.
3إعــادة إج ـراء هــذه الدراســة بعــد فت ــرة مــن الزمــن ،ملعرفــة مــدى تحســن أبعــاد است ـراتيجيات املــوارد البشــرية فــي
املستشــفيات األردنيــة الخاصــة.
4دراسة أثـر استـراتيجيات املوارد البشرية على إدارة الجودة الشاملة.

حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة على دراســة خمسة أبعاد الستـراتيجيات املــوارد البشرية وتحليلهما ،هم :تخطيط املــوارد البشرية؛
واالختيار والتعيين؛ والتدريب والتطويـر؛ وتقييم األداء؛ والحوافز واملكافآت وقياس تأثيـرهم في أبعاد جودة الخدمات واملتمثلة
في االستجابة ،واالعتمادية ،وامللموسية ،واألمان ،والتعاطف ،وحسب تقديـر األفراد العاملين في املستشفيات مدار البحث.
وشملت الدراسة املستشفيات الخاصة األردنية في إقليم الشمال فقط ،ولم تشمل أية مستشفيات حكومية أو عسكرية ،أو
تعليمية ،وذلك لكبـر حجم مجتمع املستشفيات ،والختالف قدراتها وإمكاناتها اإلدارية واملالية والفنية عن بعضها.
وقد واجه الباحث املشكالت التالية ،مثل :تخوف بعض املستشفيات من املشاركة في الدراسة ،أو ملء االستبيان
ألسباب لم يتم اإلفصاح عنها في بداية األمر ،إال بعد أن تم بيان هدف الدراسة.
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ABSTRACT
The aim of this study is to identify the impact of Human Resources Strategies on the service quality
provided by Jordanian Private Hospitals. Five dimensions of the Human Resources Strategies were investigated: HR planning, selection and appointment, training and development, performance appraisal, incentives and rewards. Furthermore, five dimensions of the service quality were examined: response, reliability,
tangibility, safety and empathy.
A field study was conduct to cover the population of eight Jordanian Private Hospitals operating in the
Northern Territory. A questionnaire was conduct to obtain data.
The researcher distributed the questionnaire to fifteen employees in each Hospital. (120) questionnaires were distributed. Many statistical methods like Descriptive methods, Coefficients Regression, were
use in this study.
The study showed that the performance appraisal variable has the greatest impact on service quality
indicators followed by incentives and rewards, then training and development, HR planning; selection and
appointment were the lowest impact in quality service indicators. Based on the study outcomes, the researcher presents some recommendations for the Hospitals studied, and future researches.
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