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وزارة في  الكوادرالصحيةلالحتفاظ ب المحفزة عواملال

 في أربع محافظات   األردنية الصحة

 منهجيات متنوعة ذاتنتائج دراسة 

 2030الموارد البشرية للصحة 

 

 2016أول كانون  1
 .2030الموارد البشرية للصحة  برنامجأصدر هذا المنشور ألغراض المراجعة من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. أعد من قبل ائتالف 

 هذا التقرير هو نسخة مترجمة من التقرير األصلي الذي أُعد باللغة اإلنجليزية 



 أردنية محافظات أربع في األردنية الصحة وزارة في بالكوادرالصحية لالحتفاظ المحفزة العوامل

 متنوعة منهجيات ذات دراسة نتائج

 شكر وتقدير

 ي من جانبوبفضل الدعم السخ 2030رية للصحة الموارد البش برنامجلقد أنجز هذا البحث من قبل ائتالف 

كيمونكس الملكي، مايندسيت،  االستوائيلوكالة األمريكية للتنمية الدولية. ويتكون االئتالف من المعهد ا

 انترناشونال، يونيفيرستي ريسيرش كو ومجموعة باالديوم.

وزيرها السابق معالي الدكتور علي  وزارة الصحة بما في ذلككما ويعبر فريق البحث عن امتنانه لمساهمات 

كما يثمن فريق البحث عالياً جهود مجموعة العمل  الحياصات ووزيرها الحالي معالي الدكتور محمود الشياب.

الموظفين،  شؤون من مديرية يلب القواسمالسيد غا ومنهم 2030ية التابعة لمشروع الموارد البشرية للصحة نالف

عطيات من إدارة مديريات الصحة، د. علي السعد  ود. أحمدالعدوان  د. خالدد. رانيا الجيالني من إدارة التخطيط، 

: د. ليل الفايز )عمان(، د. أحمد في البحث مشمولةمدارء مديريات الصحة الإلى  من إدارة المستشفيات. باإلضافة

لدكتور محمد ا الفريق شكريكما (، د. تيسير كريشان )معان(. الزرقاء)إربد(، د. تركي الخرابشة )الشقران 

 مراحل خالل كافةوتغذيته الراجعة  ينودعمه المستمر تهقيادالرعاية الصحية األولية ل الطراونة مدير إدارة

 . البحث

السيد سامح الناصر والسيدة ريم  بعطوفة ركات ديوان الخدمة المدنية ممثلأيضاً مشا يثمن فريق البحثكما 

والشكر موصول  .الحديدي ود. رغدبروسك الكردي  د. هانيبكل من  ممثل العاليالصحي  حوسة، والمجلس

 بالدكتور مثنى الغرايبة والمجلس الطبي األردني.  للمجلس التمريضي األردني ممثلأيضاً 

 

 إخالء المسؤولية

بما في ذلك االستنتاجات والتوصيات صادرة حصراً عن الفريق البحثي وال تعبر إن اآلراء الواردة في هذا البحث 

 بالضرورة عن آراء وزارة الصحة أو الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو الحكومة األمريكية.
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 العربية غةبالل   اإلنجليزية ومعانيهاغة بالل  االختصارات 
 

 

الرمز باللغة  المعني باللغة العربية

 اإلنجليزية

 المصطلح الذي تشير إليه الرموز

    CHC Comprehensive Health Centers المراكز الصحية الشاملة 

 CSB Civil Service Bureau ديوان الخدمة المدنية

 FGD Focus Group Discussion ةركزمالالنقاش مجموعات 

 HR Human Resources الموارد البشرية

 HRH Human Resources for Health الموارد البشرية للصحة

 HRH2030 Human Resources for Health in 2030 2030الموارد البشرية للصحة 

 HRM Human Resources Management إدارة الموارد البشرية

 KIT Royal Tropical Institute الملكي ستوائيالمعهد اال

 MENA Middle East and North Africa الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 MOH Ministry of Health وزارة الصحة

 NGO Non-Governmental Organization منظمة غير حكومية

 PHC Primary Health Centers مراكز الرعاية األولية

 RMS Royal Medical Services الملكيةالخدمات الطبية 

 SD Standard Deviation اإلنحراف المعياري

 SSI Semi-Structured Interview المقابالت شبه المنتظمة

 USAID United States Agency for الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

International Development 

 WHO World Health Organization منظمة الصحة العالمية

الكوادر العاملة( وقد أي االحتفاظ ب) حتفاظاال

 ستبقاءتترجم أيضاً باال

 Retention  

نظراً ألن هذا المصطلح ليس له رديف في اللغة 

العربية فقد ترجم في مواضع معينة تحفيز 

أو"حافزية" والتي ارتـأى المترجم أن 

يستخدمها لتعبر عن هذا المفهوم. في بعض 

األدبيات التربوية يشار لهذا المصطلح في 

 العربية "بالدافعية"

 Motivation  

  Satisfaction  الرضى/الرضى الوظيفي
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 ملخص تنفيذي

 والممرضات األطباء والممرضينالحتفاظ بتحفيز واعوامل يوفر هذا التقرير لمحة عامة عن بحث تم إعداده حول 

. ومن خالل الدعم الذي قدمته الوكالة في األردن العاملين لدى مرافق وزارة الصحة القانونيات والقابالت القانونيات

بإطالق هذا البحث بغية دعم وزارة  2030قام مشروع الموارد البشرية للصحة  USAIDالدولية األمريكية للتنمية 

مجال الصحي لكي تتمكن الوزارة في نهاية يصاً للكوادر العاملة في الفي تطوير سياسات مصممة خص  الصحة 

جهود وزارة الصحة والوكالة األمريكية  تعزز منومن شأن نتائج هذا البحث أن  كوادرها.االحتفاظ بالمطاف من 

 األردنية بما يتماشى مع مهمة الوازرة وغاياتها. صحيةالللتنمية الدولية في سبيل تطوير الكوادر 

 

تجمع ما بين األساليب الكمية والنوعية لتحصيل البيانات. كما  منهجيات متنوعة واستقصائيةلقد استخدم هذا البحث 

عينة  تكونت. وقد المركزة نقاشالظمة ومجموعات االستبانات والمقابالت شبه المناشتملت أدوات البحث على 

وبالنسبة  من المدراء في كل من عمان والزرقاء وإربد ومعان. 67عامل في المجال الصحي و 1,032 منالبحث 

التوزيع التكراري والوسط للبيانات الكمية، فإن اإلجابات على األسئلة الفردية تمت دراستها وتحليلها عن طريق 

 للفئاتجابات بالنسبة قد تم تحليل اإلف أما بالنسبة للبيانات النوعية،  والوسيط وتحليل االنحدار متعدد المتغيرات.

ها ووفقاً لسؤال البحث باستخدام إطار عمل يستند على أسئلة البحث والقضايا األساسية الواردة ؤآرا تطلعستُ االتي 

خذ بعين االعتبار تساوي ألوقد تم تصنيف البيانات الكمية وفقاً للنوع االجتماعي وتم أيضاً ا في أدلة المواضيع.

 مجموعات النقاشو من خالل المقابالت طلع أراءهملكي تست   العينات اختيار دبين الرجال والنساء عن التمثيل

 .المركزة

 

كما ر عاليةً نسبياً، بالكوادر في وزارة الصحة تعتاالحتفاظ بإن نسبة فبشكل عام ونه أالرئيسية ب وأظهرت النتائج

هذا  . منخفضة نسبياً مع وجود عدد قليل من الشواغر الوظيفيةأظهرت المرافق المشمولة بالدراسة نسبة دوران 

 عامين المقبلينالكوادر العاملة في القطاع الصحي تنوي البقاء في الوزارة خالل ال ين ثلثأوأظهرت الدراسة أيضاً 

العاملة في لكوادر ا يةن حافزأوتبين الدراسة  .الوزارةيسعون بشكل جدي للعمل خارج  منهم المتبقي الثلثإال إن 

والموظفين الشباب  والذكور. أما بالنسبة لألطباء اإليجابية نحوميل قليالً القطاع الصحي تتخذ الطابع المحايد وت

والكوادر الصحية ذات سنوات الخبرة القليلة فإن جميع هذه الفئات اآلنفة الذكر تتمتع بحافزية أقل ولديها نية أكبر 

 في مغادرة عملها.

 

باإلضافة إلى رضاهم عن  قيمة عملهم للمجتمعاالحساس بهو  الكوادر العاملة في القطاع الصحي وأكثر ما يرضي

أما أكبر أسباب عدم رضى  وبعض الترتيبات المتعلقة بالعمل. بروح الفريق والعملالعالقات الشخصية فيما بينهم 

المتاحة أمام التطور المهني والوظيفي وبعض والبنية التحتية والفرص  جهيزاتوالتالحوافز تتمثل بالكوادر العاملة 

 ت السائدة بين صفوف وزارة الصحةوتتعارض نتائج هذه الدراسة مع االنطباعا الترتيبات األخرى المتعلقة بالعمل.

فة إلى باإلضا والممرضات القانونيات توزيع األطباء والممرضين تتمثل بسوءن أكبر التحديات أإذ يسود االعتقاد 

وقد أفضت هذه الدراسة إلى عدة توصيات من شأنها أن  .الكوادراالحتفاظ ب وعدم القدرة علىران العالية نسبة الدو

 ، واشتملت هذه التوصيات على ما يلي:االحتفاظ بهموتحفيز الكوادر الصحية العاملة في الوزارة  تعزز من

 

داء، على أن المرافق الصحية والفعالية في األ توظيف الكوادر فيالحاجة إلى تقييم حجم العمل الفعلي ودرجة  ▪

 لمرافق.ات التشغيلية الراهنة لتقيم هذه األمور وفقاً للمتطلب

كل من وزارة الصحة وديوان الخدمة  معوالتنقالت  توزيعالإصالح عمليات  ،وإن اقتضى األمر ،مراجعة ▪

 المدنية.

بغية تحفيز الموظفين  باألداءربط الحوافز أي إيجاد تخصصات معينة أو  ،مسارات مهنية أكثر وضوحاً  تطوير ▪

 الشباب.

إدارة الموارد البشرية من حيث القيادة وبناء الفريق والتدريب والدعم واإلشراف األساليب المطبقة في تطوير  ▪

 والتواصل.
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تعاملها مع النزاعات والسلوك العدائي أثناء إدارة النزاعات بغية دعم الكوادر  في مجالبناء قدرات المدراء  ▪

 واإلساءات.

 إدارة الموارد البشرية على صعيد المديريات والمرافق ممارسات في جوانب اصةدعم المركزية صنع القرار خ ▪

 .الصحية

أمام الموظفين لكي يطوروا من أنفسهم مهنياً ويحدثوا من معارفهم  عادلوإتاحة المجال بشكل مستمر   ▪

 ومهاراتهم.

 .سلباً أو إيجاباً إزاء الخدمة  أراءهمإبداء  تمكن المرضى منإنشاء قنوات منظمة وفعالة  ▪

 

، تكشف هذه الدراسة عن مواضيع أخرى تحتاج إلى مزيد من التحليل. ينبغي أعالهباإلضافة إلى التوصيات الواردة 

العاملة في القطاع  صحيةاللكوادر والخدمات الطبية الملكية وا تشمل المستشفيات الجامعية إعداد دراسة مشابهة

عالوةً  .الكوادر الصحية في األردناالحتفاظ بآلية و تحفيزعوامل الالخاص بغية الحصول على فهم شامل لمسألة 

إذ ال  ،ص العوائق التي تقف أمام تولي المرأة للمناصب اإلدارية في وزارة الصحةيشختهنالك حاجة لفعما سبق، 

فجوة في معرفة تأثير  هناك نأالصحة. كما  التمثيل على مستوى صنع القرار في وزارة ةزالت المرأة تعاني من قل

موجة اللجوء الحالية على وزارة الصحة، ففي حين لم تظهر هذه الدراسة عبء كبير على القطاع الصحي بسبب 

  هذا المجال.في إجراء المزيد من البحث  الالجئين، إال إنه ينبغي

 

رهما يوالسلوك العدائي في مكان العمل وتأث المضايقةحول  وبناءاً على ما أظهرته بيانات الدراسة النوعية وأخيراً،

 .للتعرف عليها بشكل أوضحمن الضروري قياس هذه المشكلة لذا الحافزية على 
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 مقدمة

 الهدف من البحث

وزارة  منشآت لدى واالحتفاظ بهااع القرار والمتخصصين في المجال الصحي، تعتبر مسألة تحفيز الكوادر وفقاً لصن  

ووفقاً لمسؤولي وزارة الصحة، فإن من أكبر التحديات التي تواجه  الصحة إحدى أبرز التحديات التي تواجه األردن.

إلضافة إلى معدل الدوران العالي بين الكوادر با والممرضات القانونيات الوزارة هو توزيع األطباء والممرضين
الكوادر ب االحتفاظ إدراج قضايا ، تم 2017-2013. ففي خطة الوزارة االستراتيجية 1بها  االحتفاظآليات  وضعف

 إحدى أهم التحديات التي تقف أمام الوزارة.الكوادر الجديدة  ستقطابوادارية الفنية واإل

 

بغية دعم وزارة الصحة في تطويرها  2030وتم إطالق هذا البحث من قبل مشروع الموارد البشرية للصحة 

وزارة. كما يهدف هذا البحث على وجه الخصوص الالموارد البشرية في االحتفاظ بلسياسات من شأنها أن تعزز من 

إلى اكتشاف األسباب المؤدية إلى الرضى  الكوادر وتحديد العوامل المؤثرة فيه باإلضافةاالحتفاظ ب دراسة قضية

العاملين في  القانونيات والقابالتالقانونيات والممرضات  الوظيفي والتحفيز بين صفوف األطباء والممرضين

. كما يستثمر هذا البحث في الخبرات المعمول بها حالياً في مجال إدارة والشاملة منها مرافق وزارة الصحة األولية

  الصحة.وزارة من الكوادر  سربتالموارد البشرية ويبين أيضاً أسباب 

 

تحسين الرخاء االقتصادي  إلى 2019وحتى  2013األردن خالل سنة في  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تهدف

لمساواة لجعل األردن بلد مستقر وديموقراطي. ويعتبر التحسين من مستوى المعيشة في وزيادة مستوى المسائلة وا

ويعتمد مستوى المعيشة على قدرة الحكومة في التعزيز من جودة الخدمات  ،مهم لتحقيق االستقرار اً األردن جد

الوكالة االمريكية للتنمية  التي تقدمها بما في ذلك الصحية منها. وفي المستقبل، ستنصب جهود استراتيجية األساسية

العدالة تم التركيز على يوس برز القطاعات االقتصادية.أفي  دعم الحكومة األردنية في إيجاد وظائفعلى  الدولية

 شرائح المجتمع.تي تشمل كافة اللدعم التنمية ة أالمروتمكين  في النوع االجتماعي

 

"تحسين جودة القطاع االجتماعي"  عنوانتحت ويتمحور الهدف التنموي الثالث للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

دعم ودور ذلك في حول قدرة الحكومة على توفير خدمات اجتماعية ذات جودة عالية وبشكل متساوي للجميع 

مستقبل أفضل لهم وتمكين المواطن من بناء ف منابع الفساد يجفتالدولة وفي ستقرار تعزيز االمصداقية الحكومة و

. أما النتيجة األولى على المدى المتوسط لهذا الهدف التنموي فهو تطوير القطاع الصحي. ومن خالل بنائهموأل

 ، فإن الوكالة االمريكية للتنمية الدولية ستساعد الحكومة األردنية ممثلةً 2030مشروع الموارد البشرية للصحة 

نتاجيتها وفعاليتها وبناء قدراتها والتطوير إتحسين أداءها وعن طريق  صحيةالتطوير كوادرها على بوزارة الصحة 

ومن شأن نتائج هذا البحث توجيه جهود إلضافة إلى زيادة أعدادها. با من عملية توزيعها وقيادتها في القطاع العام

وفقاً  يالصح القطاعتطوير الكوادرالعاملة في من أجل الصحة وزارة في مساعدة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

 لمهمة الوزارة وغاياتها. 
 

 األردن السياق في 

نسمة  مليون 9.5ويبلغ تعداد سكانها  ،المرتفع ستوىالمذات الدخل متوسطة نها من الدول أتصنف األردن على 

ما أمليون نسمة في المناطق الحضرية.  6.4 ما يعادل% من السكان أي 67اً محافظة. ويقطن تقريب 12يعيشون في 

 ي مجال التعليم والصحة واالقتصاد.ق العديد من اإلصالحات الهيكلية ففي العقد المنصرم فقد نجح األردن في تطبي

ومن أكثر األزمات التي تؤثر على األردن هو االنعكاسات اإلقليمية لألزمتين السورية والعراقية جراء موجات 

-12تراوح ما بين ة وارتفاع نسبة البطالة التي تلسياحوانخفاض االنزوح الكبيرة لالجئين وانقطاع الطرق التجارية 
14%2. 

 

% تقريباً من الخدمات 38ى الصحة. وتقدم وزارة الصحة % من إجمالي الناتج المحلي عل7.7وتنفق األردن 

 31وفرعي مركز صحي  202مركز رعاية شامل و 98مركز رعاية أولية و 377الصحية في األردن من خالل 

                                                
  تفرير المعهد االستوائي الملكي، مارس  20161

 البنك الدولي  20162
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% 9% و18 فيساهمون في تقديمص مستشفى. أما الخدمات الطبية الملكية ومستشفيات الجامعات والقطاع الخا

مليون شخص بما في  3.8 لـ صحيةالوفر وزارة الصحة الرعاية على التوالي. وتمن الخدمات الصحية % 34و
قد أحدثت و .3وعمانإربد والمفرق والزرقاء  في غالبا الجئ معظمهم من الجنسية السورية ويقطنون ألف 614ذلك 

. وعلى إثر التغيير المتكرر 4األردنيموجات اللجوء واعتمادهم على الخدمات العامة ضغطاً على النظام الصحي 

من الحصول على الرعاية الصحية  الالجئينفلم يعد باستطاعة ، 2011للسياسات الحكومية منذ بداية األزمة في 

)باستثناء خدمات األمومة والطفولة( مما أدى إلى تقليل استفادة  ذلك إذ ينبغي عليهم دفع المال لقاء شكل مجانيب

 األمر الذي خفف بدوره الضغط على النظام الصحي. ،بعيدمة إلى حد الالجئين من الخدمات المقد

  

وبفضل العديد من الجامعات الحكومية والخاصة، يتمتع األردن ببرنامج تعليمي قوي يقوم بتخريج األطباء والصيادلة 

وأطباء األسنان والتخصصات الطبية األخرى. وهنالك ثالث مستويات تعليمية  والممرضات القانونيات والممرضين

أما المستوى الثاني فهو لتوجيهي( تقوم بتوفير التخصصات الطبية: المستوى األول هو شهادات الدبلوم )سنتان بعد ا

ليا )التي تدرس من دراسة لمدة أربع أو ست سنوات بعد التوجيهي( وأخيراً الشهادات العالبكالوريوس )شهادات 

سنة ألربع سنوات بعد البكالوريوس(. وتتمتع الجامعات والمعاهد األردنية بسمعة جيدة من حيث تخريجها للكوادر 

عداد أفي الوقت الحاضر، فإن علماً أنه خرين. اآل صحيةالالصحة ومزودي الخدمات  زارةوالكفؤة التي تعمل في 

 احتياجات النظام الصحي.الكوادر التي تتخرج تكفي لتلبية 

 

بالكوادر  ةعلقالمت قع على عاتق مجلس التعليم العالي مسؤولية سن السياسات والتشريعات التعليمية بما في ذلك تلكي

ن وزارة الصحة ال تساهم أاألخرى. إال  صحيةالكليات الطب والتمريض والعلوم من خالل إشرافها على  ،الصحية

في كل  الصحي  والقرارات المتعلقة بالتدريب الذي يسبق العمل وتلك المتعلقة بالتعليممباشرةً في إعداد السياسات 

تتماشى مساقاتهم الدراسية ل صحيةالوزارة آلية للتنسيق مع الكليات المن الجامعات الخاصة والحكومية. لكن، لدى 

 اجات القطاع الصحي الحالية والمستقبلية.تيحامع 

 

% منهم في وزارة 21طبيباً، يعمل تقريباً  19,655، وصل عدد األطباء العاملين في األردن إلى 2014 عام ومنذ

وزارة الصحة.  منشآت% منهم في 25يعمل  18,454بلغ فقد والممرضات القانونيات الصحة، أما عدد الممرضين 

 نسبة الممرضينوطبيباً  29.4 وبشكل عام فإن نسبة األطباء في األردن )في القطاعين العام والخاص( بلغت

هذه الموارد البشرية هناك سوء توزيع للكن فرد من السكان.  10,000كل ل 27.6بلغت والممرضات القانونيات 

نقص  فمثالً تعاني كل من محافظات عمان والبلقاء والزرقاء وإربد والمفرق والعقبة من  ةجغرافيالحسب المناطق 

وتقع هذه المنشآت في كل من عمان  .الوطنيةمقارنة مع النسب  والممرضات القانونيات في األطباء والممرضين

 .والبلقاء والزرقاء وإربد والمفرق والعقبة

 

من موظفي الخدمة المدنية في األردن. ويتبع نظام الخدمة المدنية هذا منهجية  اً ويعتبر موظفو وزارة الصحة جزء

مركزية في صنع القرار تحكم عمليات التوظيف والتعيين والتعويض والترقية وتوزيع الكوادر الصحية. ويتولى 

 لوزارة الصحة.التابعة الكوادر ونقل ديوان الخدمة المدنية مهمة تعيين 

 

% من 6.8% من أطباء الوزارة و2.7فإن  2017-2013تراتيجية لوزارة الصحة للسنوات ووفقاً للخطة االس

أما بعض المصادر األخرى فتشير إلى أن أعداد الكوادر الصحية التي تغادر  سنوياً.ممرضيها يغادرون األردن 

 الكوادر.هجرة إال إنه من الصعب التأكد من صحة هذه التقارير نظراً لعدم وجود نظام دقيق لتتبع  ،في ازدياد مملكةال

 

في  متساو   غيرن تمثيل النوع االجتماعي أ% من الكوادر العاملة في المجال الصحي، إال 50وتمثل النساء أكثر من 

فهم  ذكورالمختبرات. أما فنيات أسنان وكممرضات وصيادلة وفنيات  ناثاإلأغلب إذ تعمل  ،جميع التخصصات

وعلى الرغم من الزيادة مستمرة في  .صحيةئة بي مراقبيو ادلةصي يومساعد أسنانأطباء و اءطبكأ يعملون غالباً 

د الالتي تم اعدأد النساء الخريجات واعدأهنالك فرق بين  خرجات من التخصصات الطبية إال إنعدد النساء المت

 في النظام الصحي. نتوظيفه

 

                                                
 مسح القوى العاملة داخل وزارة الصحة، وثيقة داخلية لمشروع الموارد البشرية للصحة 20303

 دوكي واخرون 20164
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ن هذا التقرير يركز على أملة في القطاع الصحي األردني من العديد من الكوادر المتنوعة، إال اوتتكون القوى الع

الوظائف األكثر عدداً في وزارة الصحة. كونها  ،القانونيات والقابالتالقانونيات  والممرضات األطباء والممرضين

 قانونيينقسمون إلى ممرضين ني همممرضين فللما بالنسبة ، أواختصاصيينويتكون األطباء من أطباء عامين 

 قانونياتال والممرضات هم الممرضينحيث أن أعالهم درجة علمية مساعدين، ممرضين وممرضين مشاركين و

  وأخيراً المساعدين. شاركينومن ثم الم
 

   في وزارة الصحة االحتفاظ بهموالقوى العاملة  حافزيةالفجوة المعرفية حول 

 تحفيزالفي  المؤثرةحول العوامل  في األردن مؤشرات املةوالتي تناولت القوى العلقد أعطت الدراسات السابقة 

مهنة واحدة  تركز علىعلى سبيل المثال  فهي أو محدودةلكن هذه الدراسات إما أن تكون قديمة . بالكوادر حتفاظواال

القوى العاملة في وزارة الحفاظ على ألسباب بالنسبة كذلك األمر  ،المشكلة مجهول حجم. ونتيجة لذلك ال يزال 5 فقط

جئين في بوجود الالواستبقائها  املةالعتحفيز القوى عوامل  تنبغي أيضاً معرفة ما إذا تأثري. وتسربهاو أالصحة 

عالوةً على ذلك ال تقيم هذه الدراسات العالقة ما بين  على القوى العاملة إن وجد. التأثير هذا المحافظات وكيفية

األمر الذي  ،أساليب إدارة الموارد البشرية رضاهم وتجاربهم مع درجةالقوى العاملة وتحفيزها بالنسبة لاالحتفاظ ب

 .رالتغيي إلحداثاع القرار من تحديد اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها لن يمكن صن  

 

القوى العاملة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا االحتفاظ بوالعوامل التي توثر على تحفيز 

 واستراتيجيات لتحسين إدارة الموارد البشرية
القوى البشرية وتحفيزها ورضاها في الدراسات التي تتناول االحتفاظ ب تم رصد العديد من العوامل التي تؤثر على

هذه العوامل ما هو شخصي مثل النوع االجتماعي والعمر ونوع عقد  فمن  6األوسط وشمال أفريقيا.األردن والشرق 

األمور المالية والتطوير  فتشملحول العمل  ةمتمحورالالعوامل اما العمل والظروف العائلية واألهداف الذاتية. 

بيئية مثل  وأ كلي ةعوامل المهني والقيادة المؤسسية وبيئة العمل الداعمة والمعدات والبنية التحتية. وهنالك أيضاً 

للصحة وإصالحات القطاع الصحي. األمن واألمان والوضع السياسي واالقتصادي في الدولة والموازنة المخصصة 

تنقل العاملين في القطاع الصحي على سبيل المثال هو عدم وجود فرص كافية ألوالدهم سباب التي تستدعي األومن 

 في مناطق عملهم.

 

هنالك أدلة محدودة حول أساليب إدارة الموارد البشرية التي من شأنها أن تزيد من تحفيز القوى العاملة وتعزز من 

تدعم نها أف الدراساتالواردة في  الموارد البشرية( إدارة ممارسات) أما استراتيجيات.  7وتحقق رضاهم استبقائهم

التوظيف  ،والخدمة اإللزامية ،العملوتنظيم  ،توفير الحوافز المالية من خالل  واالحتفاظ بهاتحفيز الموارد البشرية 

الذي ينبغي بين التدريب الذي تلقته الكوادر والعمل الميداني  ئمةوالموا ،والنقل مع األخذ بعين االعتبار مكان السكن

والتحسين من أساليب اإلدارة على مستوى المرافق من باإلضافة إلى توفير فرص للتطور المهني  ،عليهم القيام به

داء والتطوير من عملية التواصل وتقييم األ ،وتطبيق مبدأ اإلشراف الداعم ،حيث إيجاد أوصاف وظيفية واضحة

 .وتوفير ما يكفي من األدوية والمعدات ،وتعزيز روح الفريق ،الموظفينبين 

 

الدمج بين البرامج التدريبية ودعم  )مثالً شكل حزم بإجراءات الموارد البشرية على ن القيام أوقد أظهرت الدراسات 

 الموظفين إلى جانب اإلشراف عليهم ووضع ضوابط لعملهم( يعتبر أكثر فعالية من القيام باإلجراءات بشكل منفرد.

السياسات  صانعووينبغي أن تأخذ إجراءات إدارة الموارد البشرية في عين االعتبار السياق المحلي وأن يلتزم بها  8 

  9.عالقةوأن تتلقى الدعم من أصحاب ال ،يهامطبقو
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 المنهجية

 البحث أهداف

كل من ب االحتفاظ آلياتوتحفيز وتحقيق الرضى الوظيفي  فييسعى هذا البحث إلى التعرف على العوامل المؤثرة 

 ،العاملين ضمن مراكز وزارة الصحة في األردن القانونيات والقابالت القانونيات والممرضات األطباء والممرضين

األمر الذي يؤدي في نهاية  ،لموارد البشرية العاملة في القطاع الصحيل استراتيجياتبغية استخدامها عند وضع 

 العاملة في وزارة الصحة. الصحية الكوادراالحتفاظ بالمطاف إلى 
 

 إطار العمل المفاهيمي والتعريفات اإلجرائية

 (1عمل للمفاهيم ذات الصلة بغية إرشادنا في هذه الدراسة )الشكل  غايات البحث، فقد تم إعداد إطار إلىواستناداً 

مختلفة باختالف  معان  ن ين التعريفين لهذأإال  ،إطار العمل هذا مبني على مفهومي التحفيز والرضى إذ يظهر لنا

ن وأرض الواقع يخلط المدراء والعاملعاريف من الناحية العملية فعلى بين هذه الت وقد يصعب التمييز. 10النظرية

ن هذه المفاهيم يتم تعريفها أو تحديدها وفقاً للعوامل أإال إنه من المتفق عليه القطاع الصحي بين هذه التعريفات.  في

إذ تتفاعل هذه العوامل  ،السياق السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي والمجتمعي وضمنالفردية والمؤسسية 

 مع بعضها البعض.
 إطار عمل يوضح المفاهيم المستخدمة 1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصطلحات الرئيسية الواردة في هذه الدراسة:

 

نسبة  ويمكن أن يتم قياسها عن طريق ،املالعاالحتفاظ باوتعني مدى قدرة صاحب العمل على  "االحتفاظ "نسبة

ولم يتمكن الموظفين الذين عملوا لمدة زمنية معينة )عادةً سنة واحدة أو أكثر( مقارنة مع العدد الكلي للقوى العاملة. 

الدوارن  معدلبتمت االستعاضة  لذاالعينة، المشمولة بن من الوصول إلى مدة خدمة العاملين في المنشآت والباحث

 .حتفاظاال نسبةبدالً من 

                                                
  102014: كيان واخرون 2015غومز 

 

 األداء

 )نوعية الرعاية(

 النتائج

 االحتفاظ بالكوادر
 معدل الشواغر الوظيفية -
 دوران الوظائف -

 مغادرة النية لل -
 

 المحددات

 المستوى الفردي
 السكانية المعلومات -

 المنشأةالمنصب/

 القدرات/المهارات -

 المستوى المؤسسي
ممارسات إدارة الموارد  -

 البشرية

 بالعمل  المتعلقةالترتيبات  -

 سوق العمل

 الحافز

 

 

 

 الرضى

 ، والثقافي، والمجتمعياالقتصادي، واالجتماعيالسياق السياسي، و
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وتعني نسبة الموظفين الذين يتركون المؤسسة في غضون فترة زمنية معينة )عادة  دوران الوظائف/الموظفين" "

العاملة. وفي هذا البحث يتم تقييم معدل دوران الوظائف  ييديتم إيجاد هذه النسبة كل سنة( مقارنة بالعدد الكلي لأل

والذين تم اإلفصاح عنهم  11ةماضيال اً ثني عشر شهرالصحية في اإل عدد الموظفين الذين تركوا المنشأةمن خالل 

 من قبل مدراء هذه المنشآت )لذا فإن الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي لالستعاضة عن معدل الدوران الفعلي(.

هو نتيجة تفاعالت وتحقيق األهداف المؤسسية رد للقيام بالمجهود الالزم بغية هو عبارة عن استعداد الف"الحافز" 

وقد تم استعمال المفاهيم التالية المرتبطة   12.عامالتحصل بين العاملين في المجال الصحي وبيئة عملهم والسياق 

وااللتزام إزاء المؤسسة  14الوظيفة عن الداخلي الرضىاإلنهاك، الرضى الوظيفي، : الحافز العام، 13بالحافز

 والمواعيد.

 من جهة، ومن جهة أخرى بين ما يتوقعه المرء من عمله وما يحصل عليه وتعني العالقة القائمة "الوظيفي"الرضى 

ومدى رضى األفراد أهمية هذا العمل وقيمته. إذ يتكون الرضى الوظيفي من مشاعر األفراد إزاء عملهم بشكل عام 

 الخ. ...عن جوانب معينة من عملهم مثل الدفع والتقاعد وساعات العمل

ويشير هذا المصطلح إلى جميع الناس الذين يؤدون وظائف هدفها الرئيسي هو  الصحي" لمجالن في اومل"العا

. وتصب هذه الدراسة اهتمامها على األطباء )االختصاصيين والطب العام( والممرضين 15تعزيز الصحة

رئيسيين والمدراء كونهم المزودين ال القانونيات والمشاركين والمساعدين( والقابالت القانونيين)والممرضات 

 .معاً مهام إدارية وطبية ن المدراء في وزارة الصحة قد يكون لهم أللخدمات الصحية، علماً ب

 تصميم الدراسة

الطريقتين الكمي ة والنوعي ة لجمع  لقد صممت هذه الدراسة باستخدام منهجيات استقصائية ومختلطة تجمع ما بين

 (.1)الفقرة  البيانات
 

 . لمحة عامة عن أسئلة البحث ومن قام باإلجابة عنها واألساليب المستخدمة في جمع البيانات1الجدول 

 األدوات المستخدمة في جمع البيانات  
األشخاص المستطلعة 

 أرائهم

 

 الموضوع/أسئلة البحث

 تحليل الوثائق

 
 ال أحد

 تدفق الكوادر العاملة في المجال الصحي

الكوادر العاملة في المجال الصحي في الوقت ما هو مستوى تدفق  .1

الحاضر وخالل السنوات العشر الماضية على صعيد المعينين حديثاً 

 وأولئك الذين سينهون خدمتهم في نظام وزارة الصحة؟

 االستبيان البيانات الكمية:

المقابالت شبه المنظمة  :النوعيةالبيانات 

 ة ركزمالالنقاش ومجموعات 

الصحة موظفو وزارة 

 مجالالعاملين في ال

  الصحي*
 ممارسات إدارة الموارد البشرية

ما هي الحوافز المتوفرة وممارسات إدارة الموارد البشرية المعمول  .2

ر الصحية العاملة الكواد وتستبقي بها حالياً والتي من شأنها أن تحفز

 مدراء وزارة الصحة االستبيان الكمية:البيانات  ؟ نهاتحسي؟ كيف يتم تقييمها وكيف يمكن في وزارة الصحة

 المعرفين الرئيسيين  المقابالت شبه المنظمة البيانات النوعية:

 االستبيانالبيانات الكمية: 

المقابالت شبه المنظمة البيانات النوعية: 

 ة ركزمال النقاش ومجموعات

موظفو وزارة الصحة 

 قطاعالعاملين في ال

 الصحي*

والممرضات ما هي األمور التي تحفز األطباء والممرضين  .3

 ؟للعمل في مجال وزارة الصحة القانونيات والقابالتالقانونيات 

 لوظائفهمالتاركين  المقابالت شبه المنظمة البيانات النوعية:

 التاركين لوظائفهم

الصحي على  مجالالعاملين في ال شجعتماهي العوامل التي  .4

 األول؟ االنضمام لنظام وزارة الصحة في المقام

الصحة  الصحي الذين تركوا وزارة مجالما هو تقييم العاملين في ال .5

المتوفرة وتقييمهم لممارسات إدارة الموارد  هم الحاليةلحوافز

 .البشرية حالياً 

والمشاركين القانونيين ا) والممرضات الصحي لدى وزارة الصحة يشمل األطباء )العامين واالختصاصيين( والممرضين مجال* مصطلح العاملين في ال

 والمساعدين( والقابالت

                                                
11 http://www.hrvoice.org/how-to-measure-employee-retention/ 

 1999كانفر  12

 وفقا لمبيندو واخرون  200913

 وتعني الرضى بسبب المقدرة على استخدام المهارات وواالمتنان للمنشأة الصحية والقيام بمنجزات مبيندو واخرون 200914

  منظمة الصحة العالمية15 

http://www.hrvoice.org/how-to-measure-employee-retention/
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 عينة الدراسة

وبالتنسيق مع وزارة الصحة  2030لقد تم اختيار أربع محافظات من قبل فريق مشروع الموارد البشرية للصحة 

الكثافة  عدلموقد تم االختيار بناءاً على  (.2المحافظات هي إربد ومعان والزرقاء وعمان )الشكل األردنية، هذه 

أما السكانية، وكثافة الالجئين ونوع المحافظة إن كانت حضرية أو ريفية، ومجاالت عمل الموارد البشرية المعنية. 

 تي تغطيهاالالسكان  أعداد لوزارة وعنل ةالتابع المختلفة الصحية المنشآتفهو يعطي لمحة عامة عن  2الجدول 

غلبها ذات طابع حضري، هذه أ العينة على ثالث محافظاتالعينة. وتشتمل  في مشمولةالالمحافظات  في الوزارة

 المحافظات هي عمان والزرقاء وإربد، كما تضم العينة أيضاً محافظة ريفية واحدة أال وهي معان.
 
 

 

 

ولين بتغطية وزارة الصحة واعداد المنشآت الصحية التابعة للوزارة في م( لمحة عامة عن اعداد السكان المش2الجدول )

 المختارة المحافظات االربع

 السكان عدد منشآت وزارة الصحة

 

 

 المحافظة

 

كز الصحية امرال

 األولية

المراكز 

الصحية 

 الشاملة

 

 المستشفيات

 

% من 

إجمالي عدد 

الالجئين 

السوريين 

 مليون( 1,4)

المشمولين 

بتغطية 

وزارة 

 الصحة

التعداد 

 السكاني

 الزرقاء 1,364,000 454,108 8.50% 2 9 29

20 5 1 N/A 61,786 144,083 معان 

 إربد 1,770,000 674,526 23.30% 8 11 90

 عمان 4,000,000 1,761,292 27.70% 2 18 67

 المجموع 7,278,083 2,951,712 59.5% 13 43 206

 

 (ة)االستبان الكميّةجمع البيانات 

 المحافظات موضع الدراسة والمظللة باللون األخضر( تظهر الخريطة 2الشكل )
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تحليل كجزء من هذه المن المنشآت والكوادر في هذه الدراسة بغية القيام ب ف  كاالحاجة إشراك عدد  اقتضتلقد 

   النوع االجتماعي والتخصص ونوع المنشأة والمحافظة.الدراسة على أن تقسم البيانات وفقاً لعدد من العوامل تشمل 

 

ألسباب تتعلق بالناحية العملية من البحث، تم اعتبار المنشأة الواحدة كعينة وتم وضع فرضيات بشأن عدد  :المنشآت

والحتساب حجم . 2015التابع لوزارة الصحة لسنة  التقرير اإلحصائي السنوياألشخاص في كل منشأة بناءاً على 

وهامش خطأ % 95التغيير ومستوى ثقة يصل إلى % لقابلية 50وبنسبة  طريقة العي نة العنقودية تم استخدام ،العينات

عشوائي مراكز الصحية الشاملة بشكل ال% من 70مراكز الصحية األولية وال% من 30تم اختيار  % وقد5بنسبة 

باإلضافة إلى ذلك، تم اختيار مستشفى واحد في كل من الزرقاء  .31 والشاملة مركزاُ  67عدد المراكز األولية  ليبلغ

عدد المنشآت الصحية  3خمسة مستشفيات. ويبين الجدول  أي ما مجموعه ،ن اثنان في إربدومعان وعمان ومستشفيا

 وعدد العاملين في المجال الصحي والذين تم اختيارهم عشوائياً لهذه الدراسة.

 

والمشاركين  والممرضات القانونيات جميع األطباء والممرضين ويقصد بها الصحي: مجاللالعاملين في ا

أشخاص  10وكحد أقصى الشاملة الرعاية الصحية األولية والعاملين في مراكز القانونيات والمساعدين والقابالت 

إشراكهم أن يتم والذين تم الطلب منهم  ،موجودين وقت زيارة الفريق البحثيوالذين كانوا في المستشفيات  لكل مهنة

العاملين في مجال طب األسنان والممرضات القانونيات أما المقيمين وأطباء األسنان والممرضين  في الدراسة.

% 84لالستبيان االستجابة بلغ معدل تم استثنائهم من هذه الدراسة. قد وأطباء المجتمع ف لصحة البيئيةاطباء أو

تم شمول مدراء الذين تم الطلب منهم المشاركة بالدراسة(.  الصحي مجالمن العاملين في ال 1,228من  1,032)

على المشاركة منهم  67 وافقد فقمدراء مشمولين في الدراسة،  103 أصل ومن المنشآت الصحية في عينة الدراسة.

نوعهم االجتماعي  يذكرواوتم الطلب من المشاركين أن   .منهم عبئوا االستبيانات( %65فعلياً وعبئوا االستبيانات )

 البيانات الكمية وفقاً للنوع االجتماعي. حليلتوتم 
 

 دى الوزارة الذين تم اختيارهم للمشاركة في االستبيانل( عدد منشآت وزارة الصحة والعاملين في المجال الصحي 3الجدول)

 الصحيينالعدد التقريبي للعاملين 

 ينبغي التواصل معهم نالذي

  المنشآت الصحية

 المحافظة
مراكز الصحية ال

 األولية

المراكز الصحية 

 الشاملة

 المستشفيات

 الزرقاء 1 6 10 290

 معان 1 4 7 215

 إربد 2 8 30 510

 عمان 1 13 20 550

 المجموع 5 31 67 1,565

 (المركزة نقاشالالمقابالت شبه المنظمة ومجموعات )النوعية جمع البيانات 

مون إلى المنشآت التي تم اختيارها لتخضع للمسح الكمي قد تم ضمهم في تنالصحي والذين يعاملين في المجال إن ال

ظمة. ففي كل محافظة اشتملت العينة على واحد فقط من كل يشاركوا في المقابالت شبه المنل بشكل متعمدعينات ال

 اتالمشارك والممرضات والممرضين قانونياتال والممرضات ين واالختصاصيين والممرضينلمن األطباء العام

، حيث كان العدد إجراء المقابلة. وفي الزرقاء وافق سبعة من العاملين في المجال الصحي على القانونيات والقابالت

عدد األشخاص الذين تمت مقابلتهم نسبةً  4. ويظهر الجدول رقم سبعةوفي عمان  ستةفي معان خمسة وفي إربد 

 لمجال عملهم ونوعهم االجتماعي والمحافظة ونوع المنشأة التي يعملون بها. 

 

ففي الزرقاء  .في كل محافظة لستانج، أي المركزة نقاشاللمجموعات  حوارية جلساتوقد تم عقد ما مجموعه ثمانية 

في  العاملين والممرضات القانونيات من الممرضين سبعةضمت مجموعة التركيز وتم عقد جلسة نقاشية واحدة 

العاملين في مراكز  والممرضات القانونيات وعقدت جلسة نقاشية أخرى ضمت تسعة من الممرضين المستشفيات،

أطباء من  ةمجموعة مكونة من عشر شملتالرعاية األولية والشاملة. أما في معان فقد عقدت جلسة نقاشية واحدة 

العاملين في المستشفيات وجلسة أخرى تضم تسعة ممرضين وقابالت من العاملين في مراكز الرعاية األولية 

 واحد ضمت عشر أطباء من مستشفىواحدة ومراكز الصحة الشاملة. أما بالنسبة إلربد فقد تم عقد جلسة نقاشية 
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واحدة وفي عمان عقدت جلسة  راكز الصحية الشاملة.وستة ممرضين من العاملين في مراكز الرعاية األولية والم

ضمت ثمانية ممرضين من مستشفيات عدة وعقدت جلسة أخرى ضمت تسعة أطباء من مراكز الرعاية األولية 

ظمة تتناول الحافز والرضى الوظيفي مع مجموعة من وتم أيضاً عقد مقابالت شبه من والمراكز الصحية الشاملة.

)ويطلق  الماضية خالل السنوات الثالثالذين تركوا القطاع العام  ممرضات القانونياتوال األطباء والممرضين

تمكن الفريق البحثي من ( وتم اختيار العينة نظراً لموائمتها وسهولة الوصول إليها. "لوظائفهمعليهم اسم "التاركين 

من خالل مجالسهم المهنية أو من خالل سجالت المنشآت أو بناءاً على اقتراحات تم تنسيبها  التواصل مع المستجيبين

كما تم استخدام أسلوب ما يدعى التضخيم/ تدحرج كرة الثلج للتعرف على المزيد من  من قبل وزارة الصحة.

شخصاً  12الت، وافق الذين طلب منهم المشاركة في المقابوفي المجال الصحي  عامل 15أصل  منفالمشاركين. 

المشاركة رئيسية شخصية  15وقد تم الطلب من  ممرضين وقابلة واحدة. 7أطباء و 4منهم  ،منهم على المشاركة

ى المحافظة )مدير على مستوواحد وزارة الصحة وشخص من مدراء منشآت  12ظمة: في المقابالت شبه المن

 إدارةالمركزي في وزارة الصحة )مدير الموارد البشرية في  مستوىالشخص واحد على ( وصحة العاصمةمديرية 

(. وقد رفض مدير التمريضي األردنيمجلس ل)األمين العام ل وطنيالالموارد البشرية( وشخص واحد على المستوى 

جتماعي في النوع اال توازنوتم األخذ بعين االعتبار ال واحد لمنشأة تابعة لوزارة الصحة المشاركة في هذه الدراسة.

 .مركزةالالنقاش المقابالت شبه المنظمة ونقاشات مجموعات  عند اختيار المشاركين في

 

  ةركزمالالنقاش ( خصائص المشاركين في المقابالت ومجموعات 4) الجدول

 المجموع

 مجال العمل نوع المنشأة المحافظة الجنس

 ذكر أنثى

المراكز  الزرقاء معان إربد عمان

الصحية 

 الشاملة

مراكز 

الرعاية 

 األولية

 مستشفى

 المقابالت شبه المنظمة

 الممرضين 5 5 6 4 3 5 4 12 4 16

والممرضات 

 القانونيات

 األطباء 4 5 3 3 3 3 3 3 9 12

 المدراء 3 4 4 3 3 3 2 1 10 11

ال  1 0 0 11 3 9 12

 *يوجد

 التاركين لوظائفهم *ال يوجد *ال يوجد

 المجموع 12 14 13 11 9 11 20 19 32 51

 النقاش المركزةمجموعات 

 الممرضين 15 **24 16 6 6 8 24 15 39

والممرضات 

 القانونيات

 األطباء 20 **9 0 10 10 9 10 19 29

 المجموع 35 **33 16 16 16 17 34 34 68

 *ال يوجد

 والمراكز الصحية الشاملة : تم الدمج بين العاملين في مراكز الرعاية األوليةمركزةالالنقاش *بالنسبة لمجموعات *

المنظمات غير  المنشآت مثلوهم يعملون حالياً في أنواع مختلفة من والممرضات القانونيات أما التاركين لوظائفهم فهم األطباء والممرضين 

ال تتماشى وفئات وزارة  ( إذ إن هذه الفئات3( والمستشفيات الخاصة )3( ،  العيادات الخاصة )2( ، الخدمات الطبية الملكية )4الحكومية )

 الصحة الموضحة في الجدول.

 

 الكمية والنوعيةأدوات جمع البيانات 

خصص أحدهم للمدراء واآلخر  ،من األدوات الكمية )االستبيانات( من قبل الفريق البحثي نوعينوقد تم إعداد 

( ترتيبات العمل 2المعلومات الشخصية ( 1: التالية للموظفين غير المدراء. وقد شمل االستبيانان على المتغيرات

 ية( الحافز5( أكثر الجوانب إثارةً للرضى ولعدم الرضى في العمل الحالي و4إدارة الموارد البشرية  ( ممارسات3
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)أنظر الملحق أ لقراءة المزيد من التفاصيل عن هذه األدوات(. كما تم الطلب من المدراء إعطاء معلومات إحصائية 

تم تعيينهم وعدد  نالعاملين في المجال الصحي الذيوسبيل المثال عدد المؤهلين بشكل عام  )علىم عامة عن منشآته

 الشواغر(

 

عبارة تتناول المواضيع  23وقد تم تقييم الحافزية من خالل   16.التحقق أداةولقياس مدى حافزية الكوادر فقد استخدمنا 

 :التالية

 الحافزية بشكل عام ▪

 رهاقاإل ▪

 بشكل عام الرضى الوظيفي ▪

 الوظيفة الداخلي عنالرضى  ▪

 االلتزامات المؤسسية ▪

 الضمير الحي  ▪

 الدقة بالمواعيد والحضور ▪

 

)أعارض بشدة( إلى  1من  المقياس الرقميباستخدام ومن ثم قام المشاركون بالتعبير عن موافقتهم على كل عبارة 

= أعارض بشدة. 5= أوافق بشدة و1أما التدرج بشأن األسئلة ذات الصيغة السلبية فتم عكسه أي . )أوافق بشدة( 5

كثر الجوانب إثارةً للرضى بالنسبة أل  نقطة. 115مجتمعة فهي  23الـ عن الحافزية للعبارات  مجموع يعب رأما أكثر 

من قبل الفريق البحثي استناداً إلى  االتفاق عليهاتم عدة عوامل  من خالللعملهم الحالي فقد تم تقييمها  وعدم الرضى

 نطاق البحث واستناداً أيضاً للمناقشات مع المعنيين. وتم تصنيف هذه العوامل إلى ستة فئات: مراجعة 

المرضى للكوادر ونتائج العمل أي  التقدير من قبلبفي ذلك جوانب تتعلق  )بماللمجتمع  بالنسبةقيمة العمل  ▪

 المريض ومساهمة العمل في مساعدة المجتمع ومساعدة الالجئين(.التحسن في صحة 

الحصول على العطلة وإنهاء  والسهولة في قصيرةالعمل )بما في ذلك ساعات العمل المرنة وأيام عمل  ظروف ▪

 وبات الليلية وقرب مكان العمل من المنزل وضغط العملانمالدوام مبكراً وطريقة تنظيم الدوام في المنشأة وال

 إلى المنشآت األخرى(. كانية الدورانإم

الشكر والعرفان من الزمالء والمدراء والعالقات الودية  )تلقيبيئة العمل والعالقات البينية والعمل الجماعي  ▪

لمناقشة المدراء وصول إلى الفي اتخاذ القرارات والعمل بروح الفريق مع الزمالء وسهولة  معهم والحرية

 .(العملخص قضايا  ت

 المعدات والمواد ووجود المساحة الكافية لهم(. تزويدوالبنية التحتية ) جهيزاتالت ▪

 التطور المهني والوظيفي )فرص للنمو الوظيفي وفرص للتعليم المستمر( ▪

 الحوافز )المالية منها وغير المالية( ▪

 

وأعد  الرضى في عملهم.ومن ثم تم الطلب من المشاركين أن يحددوا أكثر خمسة جوانب إثارةً للرضى وأيضاً عدم 

ملين في القطاع افريق البحث مواضيع استرشاديه الستخدمها في المقابالت شبه المنظمة وخصص منها جزء للع

الصحي غير اإلداريين والبعض اآلخر منها خصص للذين يتبوؤون مناصب رئيسة. اما بالنسبة لغير اإلداريين فقد 

. أما الذين والتجارب التي مروا بها إزاء ممارسات إدارة الموارد البشريةتمحورت هذه األسئلة حول عملهم الحالي 

( وجهة نظرهم إزاء الكوادر العاملة في 1يتبوؤون مناصب رئيسة فقد تم سؤالهم عن القضايا التالية: 

 لنقاشا ما بشأن مجموعاتأ .( ممارسات وأدوات إدارة الموارد البشرية3( اإلدارة العامة و2المنشأة/المحافظة 

( اآلراء إزاء 2( اآلراء إزاء العمل في منشآت وزارة الصحة 1فإن المواضيع االسترشادية تضمنت:  مركزةال

 ( المستقبل.4( البيئة الداعمة و3 الموقع الجغرافي

 

إلى اللغة العربية وأخيراً تم اختبارها في منشآت ليست من  ومن ثم ترجمت باللغة اإلنجليزية تم إعداد هذه األدوات 

التي نجمت عن هذا االختبارات فقد تمت مناقشتها  عديالتالتضمن العينة قبل البدء بعملية جمع المعلومات. أما 

 ضمن الفريق البحثي.

 

                                                
 مبنديو واخرون  200916
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 معالجة البيانات وتحليلها

 على األسئلة الفردية عن طريق التوزيع التكراري والوسطلقد تم توصيف وتحليل اإلجابات  :الكمي ة تحليل البيانات

عن العوامل المستترة  للتأكد من تحليل العوامل فقد تم استخدام أما بالنسبة لمقياس/سلم الحافزية،  والوسيط. الحسابي

وقد كان لسبعة عشر .استخدام التدوير حسب طريقة فاريماكس وكايسر مع الرئيسالعنصر تحليل  استخراج طريق

 لكل بند أننقطة االنتهاء هذه تعني دأ منه تحليل جديد. والذي تم استخدامه كنقطة انتهاء يب 0.4تعد ى بنداً معامالُ 

ر تباين  محاورهذا المعيار، تم تأكيد سبعة  وباستخدام  % على األقل مع العامل موضع الدراسة.16بـ مشترك يقد 

اب وتم احتس 0.75بنداً فقد بلغ  23ؤشر الحافز، والذي يحتوي على مألفا كرونباك ل باستخدام تحليل العامل. أما

تحليل االنحدار ذو المتغيرات تم إجراء  عن طريق مجموع جميع النتائج الفرعية للعوامل المستترة. اجمالي النقاط

رضاهم الوظيفي. وتم تقسيم البيانات المتعددة الختبار ترابط العوامل المختلفة ومساهمتها في تحفيز العاملين وتحقيق 

( ونوع المنشأة القانونيات والقابالتوالممرضات القانونيات وفقاً لمجال عمل الكوادر )األطباء والممرضين 

 والمحافظة والنوع االجتماعي.

 

مع  اجمعهم، فإن هاتان الفئتان تم القانونيات والقابالت والممرضات القانونيات ونظراً لتشابه نتائج الممرضين

والمساعدين جنباً إلى جنب المشاركين والممرضات الممرضين بعضهم البعض في التحليل. وأيضاً تم إيراد نتائج 

 لتشابههما.

 

المشاركين وايضاً وفقاً لسؤال البحث باستخدام منهجية  لفئةوفقاً  ستجاباتااللقد تم تحليل  :النتائج النوعيةتحليل 

إضافة القضايا الجديدة تم  أيضاً عمل تستند على األسئلة البحثية والقضايا األساسية في المواضيع االسترشادية. و

 وتمت مقاربة اإلجابات ومقارنتها بين مختلف المجموعات. النقاش المركزةالناشئة عن المقابالت ومجموعات 

وقد تم إيالء االهتمام للفروقات بين مجاالت العمل المختلفة والفروقات بين األنواع وضمن المجموعة الواحدة 

 االجتماعية.

 

 ضبط الجودة

الكمية أوالً تم اختبار األدوات ف بحث والتأكد من مصداقية البيانات،لقد تم اتخاذ العديد من اإلجراءات لضبط جودة ال

ثانياً، تم إجراء البحث من قبل   .مركزةال النقاش التي استخدمت في المقابالت ومجموعاتة والمواضيع االسترشادي

الموارد البشرية  فريق مشروعوبمساندة الملكي  ستوائيوهي المعهد اال أال مؤسسة دوليةوردنية )مايندست( شركة أ

المحلية والنظام  بالبيئةيضمن معرفة عميقة إن هذا الخليط من المساهمين في البحث من شأنه أن  .2030للصحة 

هم لتطوير األدوات جميع أعضاء الفريق فيما بينالصحي وأيضاً امتالك المهارات البحثية واللغوية الالزمة. وتعاون 

يومان، وتم  مدتهوثالثاً، فقد تلقى الطاقم المسؤول عن جمع البيانات تدريب  بجمع البيانات.البحثية وتلك المتعلقة 

عطاء هذا التدريب بشكل منفصل ألولئك المسؤولين عن جمع البيانات الكمية وأولئك المسؤولين عن جمع البيانات إ

وتم تسجيل المقابالت  شعر المشاركين بالراحة إن أمكن ذلك.النوعية. ورابعاً تم عقد المقابالت في األماكن التي تُ 

تم التحقق من النتائج عن طريق طرح المعلومات. وأخيراً لتالفي ضياع  النقاش المركزة شبه المنظمة ومجموعات

والمدراء( والممرضات القانونيات نفس األسئلة على مختلف مجموعات المشاركين )مثل األطباء والممرضين 

 (.النقاش المركزة وأيضاً طرح نفس األسئلة باستخدام منهجيات مختلفة )المقابالت شبه المنظمة ومجموعات

 

 األخالقيةالموافقة 

تم الحصول على موافقة مجلس المراجعة األخالقية لوزارة الصحة، كما تم أيضاً الحصول على الموافقة على إجراء 

وتم ضمان خصوصية وسرية  .النقاش المركزة مجموعاتأجوبتها باإلضافة إلى تلك التي تخص المقابلة وتسجيل 

اآلراء الصادرة عن المشاركين عن طريق تخصيص رموز لكل مقابلة وأيضاً عن طريق عدم تسجيل أسماء 

سوى  إليهمن ال يستطيع أحد الوصول آالمشاركين وعقد المقابالت في مكان خاص وأيضاً تخزين البيانات في مكان 

 الباحث الرئيسي وكبار الباحثين.
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 الدراسة ومحدداتهانقاط قوة 

هم نقاط قوة تصميم الدراسة هو منهجيتها المختلطة وشمولها على مستويات مختلفة ضمن نظام وزارة الصحة أإن 

 البياناتوقد تضمن تحليل  الصحي.في المجال البحث للمدراء والعاملين  شمولوأيضاً  ،والثانوي( ولياأل)المستوى 

حيث تمت مناقشة البيانات الكمية والنوعية بما يتماشى مع  ،الملكي ستوائيمعهد االالورشة عمل نظمتها مايندست و

ن هذه أ فقد تمث ل فيأما أكبر محددات هذه الدراسة  العوامل المحلية. خذ بعين االعتباراألداف البحث مما سمح بأه

األدوات قد اقتصرت على تقييم الممارسات التي تم اإلفصاح عنها واوضاع الموظفين التي تم اإلعالن عنها وليست 

القائمة على أرض الواقع، إذ لم نتمكن من الوصول للبيانات الفعلية  أوضاع الموظفينتلك الممارسات الفعلية او 

 التي تتعلق بالموظفين.

 

بالممارسات التي تم اإلعالن عنها فقد تم التحقق من صحتها عن طريق طرح نفس السؤال على أما البيانات المتعلقة 

 النقاش المركزة كل من المدراء والعاملين في المجال الصحي ومن خالل المنهجيات المستخدمة )مجموعات

والمقابالت(. أما ممارسات إدارة الموارد البشرية التي تم اإلعالن عنها ونتائج التحفيز والرضى الوظيفي التي تم 

إذ إن هذه  ،ورضى المرضى إداء الخدمةاإلفصاح عنها )الممارسات والرضى والحافز( فلم يتم مقاربتها مع نتائج 

ن التعزيز من التحفيز والرضى الوظيفي يساهم بأافتراض  وأيضاً كان هنالك المقاربة خارج نطاق هذه الدراسة.

إذ أستثني من هذه الدراسة  ،داء الخدمات. عالوةً على ذلك، فإن بياناتنا تعكس السياق بشكل محدودأفي تطوير 

موظفي وأيضاً فأن البيانات التي تخص ة يمستشفيات الجامعالوالعاملين في القطاع الخاص والخدمات الطبية الملكية 

 على تقييم التوزيع ضمن وزارة الصحة.  ةوزارة الصحة كانت متوفرة بشكل محدود. لهذا فإن الدراسة لم تكن قادر

 

لقد انصب تركيز الدراسة على موظفي وزارة الصحة، لذلك فإن شمول الدراسة للموظفين الحاليين ووجود عدد 

ة إزاء تجربة العمل في وزارة الصحة. وأخيراً فقد محدود من الذين تركوا وظائفهم قد يعطي وجهة نظر منحاز

ردني نتيجة لضيق الوقت التأكد من مناسبتها في السياق األ لم يتماستخدمت الدراسة أداة لتقييم الحافزية والتي 

 والموارد.

 

 

 

 النتائج

 آرائهم تم استطالعالذين  األشخاص وصف

 5محافظات. ويوضح الجدول  أربعمديراً في  67عامالً في مجال القطاع الصحي و1032البحث  ةلقد ضمت عين

 .آرائهم عاستطالتم ألشخاص الذين ل صفات

 
 ( صفات األشخاص موضع العينة5الجدول )

العاملين في 

 القطاع الصحي
 المدراء

  مهن العاملين

والممرضات  الممرضين األطباء

 والقابالت القانونيين

 القانونيات

 والممرضات الممرضين

 المشاركين والمساعدين 

 الصفات

  % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 مجموع العينة 30.0 310 48.1 496 21.9 226 67 1,032

 المحافظة

 عمان  38.7 120 39.5 196 53.5 121 37.3 25 42.3 437

 إربد  30.0 93 36.1 179 19.0 43 37.3 25 30.5 315

  معان  13.2 41 5.9 29 4.4 10 9.0 6 7.8 80

 الزرقاء 18.1 56 18.6 92 23.0 52 16.4 11 19.4 200



 أردنية محافظات أربع في األردنية الصحة وزارة في بالكوادرالصحية لالحتفاظ المحفزة العوامل
 16 |متنوعة منهجيات ذات دراسة نتائج

العاملين في 

 القطاع الصحي
 المدراء

  مهن العاملين

والممرضات  الممرضين األطباء

 والقابالت القانونيين

 القانونيات

 والممرضات الممرضين

 المشاركين والمساعدين 

 الصفات

  % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 نوع المنشأة الصحية

 مركز صحي شامل 28.7 89 22.2 110 35.8 81 34.3 23 27.1 280

  مركز رعاية أولية 35.8 111 28.6 142 29.2 66 61.2 41 30.9 319

 مستشفى 35.5 110 49.2 244 35.0 79 4.5 3 42.0 433

 الجنس

  ذكور 18.7 58 23.8 118 66.8 151 89.6 60 31.7 327

  إناث 81.3 252 76.2 378 33.2 75 10.4 7 68.3 705

 العمر 

255 24.7 9 13.4 53 23.5 132 26.6 70 22.6 <30 

445 43.1 14 20.9 81 35.8 239 48.2 125 40.3 30-39 

332 32.2 44 65.7 92 40.7 125 25.2 115 37.1 40+ 

الحالية سنوات العمل في الوظيفة  

259 25.1 46 68.7 100 44.3 107 21.6 52 16.8 <5 

249 24.1 7 10.5 40 17.7 127 25.6 82 26.5 5-9  

205 19.9 3 4.5 22 9.7 111 22.4 72 23.2 10-14  

319 30.9 11 16.4 64 28.3 151 30.4 104 33.6 15+ 

 عدد سنوات العمل في المنشأة الحالية

457 44.3 36 53.7 145 64.2 183 36.9 129 41.6 <5 

265 25.7 15 22.4 41 18.1 140 28.2 84 27.1 5-9  

176 17.1 6 9.0 22 9.7 103 20.8 51 16.5 10-14  

134 13.0 10 6.0 18 7.9 70 14.2 46 14.9 15+ 

 .P-value <0.05 االختالفات ضمن الصفة الواحدة

 

أعلى نسبة من مجموع العاملين في القطاع الصحي القانونيات والقابالت والممرضات القانونيات ن وشكل الممرض

طلعت آرائهم، إال إن % من الذين است  68أكثر من  ناثاإل%. وقد شكلت 78.1إذ بلغت نسبتهم  ،شملتهم العينة الذين

وشكل منصب المدير  ذكورال% من 90إذ تبوأ أكثر من  ،المهن باختالفتوزيع النوع االجتماعي اختلف بشكل كبير 

% 75وجاء تقريباً  النساء. من % من شاغليها تقريباً هم80الرجال ثلثا األطباء، أما بخصوص مهنة التمريض فإن 

 والممرضات القانونيات وكان األطباء والمدراء أكبر سناً من الممرضين من المستطلعة آرائهم من عمان وإربد.

ر من يمتع بسنوات خبرة أقل بكثتإال إن كال الفئتين ت ،سنة( 40أكبر من هم % من المدراء 66% من األطباء و41)

من  شخصاً  96وافق  .ونسسبياً كانوا حديثين على مكان عملهمووصلوا حديثاً والممرضات القانونيات الممرضين 

منهم كانوا من األطباء  41، النقاش المركزةالعاملين في القطاع الصحي على أن يشاركوا في المقابلة أو مجموعات 

. عالوةً على ذلك، تمت مقابلة القانونيات والقابالتوالممرضات القانونيات الباقين كانوا من الممرضين  55والـ 

 صانعي السياسات.من  3مديراً و 11
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عاماً وقد  49و 24اللذين شاركوا في المقابالت فقد تراوحت ما بين  والممرضات القانونيات أما أعمار الممرضين

نساء في حين هم من الوالممرضات القانونيات % من الممرضين 75عاماً.  65و 27عمار األطباء بين أتراوحت 

   كانوا من الرجال. 10مديراً،  11%. ومن بين 75بلغت نسبة الرجال من األطباء 

 

 وقد تبين بأن من النساء. 3منهم من الرجال و 9 شخصاً من التاركين لوظائفهم  12باإلضافة إلى ذلك، تمت مقابلة 

منهم إلى المستشفيات الخاصة )رجل  3عيادتهم الخاصة، وانتقل أسسوا قد من التاركين لوزارة الصحة  3

 إلى الخدمات الطبية الملكية.منهم  2في المنظمات الدولية غير الحكومية، وانتقل  يعملون منهم 4 وأصبح مرأتان(،او

 

 الموارد البشريةاالحتفاظ ب

 :النتائج الرئيسية

الموظفين في وزارة الصحة، مع انخفاض معدل الحتفاظ بنسب عالية لبشكل عام، هنالك مؤشرات على وجود  ▪

 العينة.المشمولة بالدوران بشكل نسبي ووجود عدد قليل من الشواغر التي أعلن عنها في المنشآت 

% 64وظائف في أماكن أخرى في السنوات الخمس الماضية، شغل ما يقارب نصف العاملين في المجال الصحي  ▪

 منهم عمل في منشآت أخرى تابعة لوزارة الصحة.

ن ثلث العاملي قالووزارة الصحة في السنتان القادمتان  مالكالصحي أن يبقوا ضمن  ينوي ثلثا العاملين في المجال ▪

 الصحة. خارج وزارة فرصة عملفي المجال الصحي انهم يبحثون بشكل جدي عن 

 إن العمل بالقرب من المنزل يعتبر أمر مهم للعاملين في المجال الصحي. ▪

 من قبل وزارة الصحة. االنتقالدة من حيث م اختالفاتوقد صرح الموظفين عن وجود  ▪

 .لنقل/التوزيعاشفافية عملية  عن انعدام هنالك انطباع ▪

 ضمن العينة لمشمولةامعدالت الدوران والوظائف في المنشآت 

 فنياً/كلينيكياً موظفاً  287,2نشأة تشغل ما مجموعة م 17 66شاغراً في  81مجموعه  عند إعداد الدراسة، كان هنالك ما

% من 60 أفصحت. وقد %3.5وإدارياً إي أن معدل الشواغر الوظيفية المعلن عنها في المنشآت موضع العينة هو 

 أعلن% منها فقط قد 36أما بخصوص منشآت الزرقاء فأن  ،المنشآت في عمان عن وجود شاغر واحد على األقل

 عن وجود شاغر وظيفي واحد فقط.

 

، نصف هذه الشواغر كانت لطواقم طبية والنصف اآلخر شاغر وظيفي في كل منشأة 1.2وبالمعدل، كان هنالك 

شاغر نسبةً إلى  81من أصل  25)ذكرها فهي وظيفة الطبيب  تمأما أكثر الوظائف التي  ائف اإلدارية.كانت للوظ

وظيفة متوفرة  664شاغر نسبةً إلى  81ن أصل م 19) والممرضات القانونيات وظيفة متوفرة( والممرضين 426

أشهر إال أن المدراء قد أشاروا إلى  3.5ن المعدل الذي يتطلبه ملئ الشواغر هو أ(. وقد وجد قانونيينللممرضين ال

 أشهر(. 6.3سبيل المثال وظيفة االختصاصيين )وجود بعض الشواغر التي تتطلب المزيد من الوقت لملئها على 

 12الـ بترك موقعه في األشهر قد قام فرد واحد على األقل من فريقهم  بأنه% من المدراء 45حوالي  وقد أشار

 من المدراء إلى ملئ شاغر واحد على األقل في منشآتهم في غضون نفس المدة الزمنية. %66. وأيضاً أشار ماضيةال

لمنشآت لهذه ا وإداري فني/كلينيكيموظف  195ومن جهة أخرى انضم  ،موظفاً لمواقعهم 84وبالمحصلة، فقد ترك 

 الماضية. 12الـ في األشهر 

األطباء . وشكل 18% 5.8-%7.3الدوران يتراوح ما بين األرقام الواردة في األعلى أن تجعل معدل شأن هذه ومن 

( فرداً فكانوا من 17% منهم )20فرداً( من الموظفين التاركين ألعمالهم أما  39% )46العامين واالختصاصيين 

التقاعد او العمل ضمن منشاة ( منهم وظائفهم بغية %76. وترك معظم العاملين )القانونيات والممرضات الممرضين

دول العاملين في المجال الصحي إلى إحدى  هجرة% من الشواغر فقد نجمت عن 19وزارة الصحة. أما  أخرى في

 القطاع الخاص. فيلعمل لالخليج أو بسبب االنتقال 

 

                                                
 تم استثناء منشأة واحدة نظراً لنقص البيانت 17
الماضية مع العدد الكلي للموظفين ونظراً ألن عدد الناس الذين  12العاملين التاركين لوظائفهم في األشهر الـيتم احتساب معدل الدوران عن طريق مقارنة عدد  18

د قام الباحثون باحتساب مدى انضموا إلى الكادر الوظيفي يفوق أولئك المغادرين، فمن الممكن إن تكون أعداد الموظفين المغادرين المعلن عنها أقل من الواقع. لذا فق
(. وتم احتساب نسبة انضمام الموظفين وفقاً %8.5( ونسبة انضمام الموظفين الجدد المعلن عنها )%3.7دوران بما في ذلك  نسبة مغادرة الموظفين المعلن عنها )ال

 لعدد العاملين الذين انضموا حديثاً مقارنةً بالعدد الكلي للموظفين.
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 السنتين القادمتين خاللالمغادرة بالسنوات الخمس الماضية والنية  خاللالتنقالت 

 عمل% من المستطلعة آرائهم في منشأة صحية أخرى في السنوات الخمس الماضية، و46ما يقارب  سبق وعمل

( أو في القطاع الخاص %64معظم العاملين في المجال الصحي سابقاً في منشآت أخرى تابعة لوزارة الصحة )

 القانونيات والقابالتنيات القانو( مقارنةً بالممرضات %59مرتفعة بين األطباء ) نسبة التنقالتوتعتبر  .%(47)

مقارنةً بالمحافظات األخرى ( %52في الزرقاء ) كانت األعلىت أما من حيث المحافظة فإن نسبة التنقال .%(42)

وقد أظهرت الدراسة إن األطباء هم األكثر تنقالً بين . (%39الت األدنى في محافظة معان )بينما كانت نسبة التنق

( أما بالنسبة للممرضين المشاركين %55القطاعات في السنوات الخمس الماضية  )مختلف المنشآت و/أو 

 %.23 األقل وبلغت والمساعدين فإن هذه النسبة كانت

 

في حين أعلن  ،وزارة الصحة في السنتين القادمتين في( أن يبقوا %66وينوي ثلثا العاملين في المجال الصحي )

أكثر من  ويسعى، ( عن عدم نيتهم مغادرة مواقع عملهم الحالية في وزارة الصحة%51من نصف العاملين ) أكثر

ثلث العاملين في المجال  ربكما أع .(3)الشكل  االنتقال إلى منشأة أخرى ضمن وزارة الصحة ( إلى%36الثلث )

الصحة وباألحرى للعمل في ارة بشكل حثيث للحصول على وظيفة خارج نطاق وزسعيهم ( عن %34الصحي )

 والخدمات الطبية الملكية وفي القطاعات األخرى. يةالجامعمستشفيات الوالقطاع الخاص و دول الخليج

 

مغادرة مواقعهم الوظيفية الحالية مقارنةً بالنساء والعاملين  نووني هم أغلب منواألطباء  ذكورالوقد كان كل من 

% من جميع 35في المجاالت األخرى. وأيضاً كان الرجال من أكثر المهتمين باالنتقال إلى القطاع الخاص. وتبوأ 

 .الماضية سنوات الثالث في غضونالحالية مناصبهم  طبيباً( 111)أي  األطباء

 

والممرضات ن ثلثا العاملين، وخصوصاً الممرضين أوكان االنتقال بين مختلف منشآت الوزارة األكثر شيوعاً إذ 

منشآت في قد عملوا ، أخرى خالل السنوات الخمس الماضية، الذين عملوا في أماكن القانونيات والقابالتالقانونيات 

 أخرى تابعة لوزارة الصحة.

 
 

 نين القادمتيموقع العمل في غضون السنتة بترك ( الني3الشكل )

 
دورة تدريبية" أو "يستقيلون من عملهم" أو "تغيير المهنة" أو "العثور  تلقونأو الذين "ي "جيون إلى الخارج لغير دول الخللسينتق"تتضمن المجموعة "األخرى" الذين *

 على فرصة أفضل". تم فسح المجال للمشاركين إلعطاء أكثر من إجابة.
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 ترك الوظيفة الحالية مرتبطة بالعوامل التالية:بأن النية  مركزةال النقاش مجموعاتأظهرت المقابالت شبه المنظمة و

 

الرغبة في الحصول على رواتب وحوافز أعلى من أجل تحقيق أهداف على الصعيد الشخصي )الزواج وشراء  ▪

األكثر هم  الشبابوكان األطباء  الخ(. ...األوالدالسيارة أو البيت والمحافظة على مستوى معيشي مقبول وتعليم 

يسعون للحصول على فرص مالية أفضل في القطاع الخاص أو الخارج، إال إن كبار السن اختاروا  بأنهمقوالً 

المكانة االجتماعية في وظائفهم الحالية وهم يتطلعون للحصول البقاء في وزارة الصحة ألنهم نالوا االحترام و

 تقاعدهم.مخصصات على 

وتثبيط  باإلجهادالعمل والتي تؤدي بدورها إلى شعور  وضغطالشعور باإلحباط إزاء اإلدارة وإجراءات  ▪

 للعزيمة.

نه مطلوب منهم العمل لعدد معين أالتخصص والعمل في الخارج: أشار بعض األطباء إلى  الحصول علىبالنية  ▪

ين( قد عبروا عن رغبتهم خصائياألطباء )وغالبيتهم من األمن السنوات ضمن وزارة الصحة. كما أن العديد من 

 فتتاحخاصة بهم، إال إنهم اضطروا للبقاء ضمن الوزارة نظراً لنقص الموارد المالية الالزمة العيادات  فتحفي 

 العيادة.

ذ تزداد الفرص إبين مستويات الحافزية والنية بالمغادرة،  واضحاً ارتباطاً  لوجستي متعدد المتغيراتنحدار اوأظهر 

وامل عببنقاط الحافزية عند التحكم مع كل ازدياد   (OR=1.04, p<0.01)%4بالبقاء في الوظيفة الحالية بنسبة 

 ة.الجنس والمحافظة ونوع المنشأ

 

 

 الجغرافية التفضيالتومنظومة وزارة الصحة  داخل التنقل/التوزيعا

 من خاللارة الصحة فينبغي عليهم التقديم وينوون العمل مع وزوبالنسبة للممرضين واألطباء الذين اتموا دراستهم 

المتقدمين بناءاً  توزيعبية على قوائم االنتظار. ويقوم ديوان الخدمة المدن وضعهم يتم ديوان الخدمة المدنية ومن ثم

بين في العينة  المشمولين المتوفرة والقرب من مكان السكن. وقد تفاوتت فترة االنتظار لألشخاص شواغرالعلى 

عدة سنوات. وقد شعر عدد من المستطلعة آرائهم ان العملية انعدمت فيها الشفافية وشابها الواسطة  إلىعدة أشهر 

 . الواسطة( 6)الجدولوالمحسوبية 

. أما بالنسبة لكل من صليةهم األات% منهم كانوا يعملون في محافظ63ومن بين جميع المستطلعة آرائهم، فإن 

 الممرضينمن  (%71.3)و منهم %66.5فإن  القانونيات والقابالت قانونياتال والممرضات الممرضين

نةً مع األطباء الذين بلغت نسبة بشكل أكبر مقار محافظاتهمالمشاركين والمساعدين  كانوا يعملون في  والممرضات

 %.44.7 في محافظاتهمالذين يعملون 

 

نسبة عالية بشكل استثنائي )بمعدل  حالياً  فيهمانسبة الموظفين الذين ينتمون إلى كل من إربد ومعان ويعملون  تشكل 

األسباب التي دعت المستطلعة آرائهم للبقاء في وزارة الصحة وفي األردن هو  حيث تبين أن(. من الموظفين 70%

 الرغبة بالبقاء بالقرب من العائلة والمجتمع.

 

نقل بين مختلف منشآت وزارة الصحة تالمعنيين في ديوان الخدمة المدنية، فإن طلبات الووفقاً للمستطلعة آرائهم 

. وقد وصف المستطلعة آرائهم والممرضات القانونيات والمحافظات كانت شائعة بين أوساط األطباء والممرضين

 (6نها طويلة ومصدر لإلحباط )الجدول أالنقل ب عملية
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 النقاش المركزة العاملين والتي تمت مناقشتها في المقابالت ومجموعات توزيعب( القضايا األساسية المرتبطة 6الجدول )

 القضايا األساسية  االقتباسات 

"إن السبب الذي يدعو الناس للبقاء هو الحاجة للبقاء بالقرب من العائلة والمجتمع. وبالنسبة لي، فقد حصلت 

أترك األردن( في الماضي عندما كنت في بداية مسيرتي المهنية.  إال إنني لم انتهز هذه  على فرص )ألن

بعيداً عن عائلتي. إن العيش في بلد أجنبي )بعيداً عن الزوجة واألطفال( أمر  لم أرغب في البقاءي نالفرص ألن

غم من عدم وجود رواتب صعب إذ يحتاج األطفال إلى الرعاية واالهتمام. لذلك فضلت البقاء هنا على الر

 ، الزرقاء(صحي أوليكافية" )مدير، ذكر، مركز 

 التفضيالت الجغرافية 

 

. وقد استغرقت عملية مختلف مناطقها"عندما كنت في المفرق لم أعمل في مركز واحد فقط، بل عملت في 

حتى تمكنت اخيراً من العمل ضمن هذه المنشاة والتي تعد األقرب إلى  ،نقلي من مكان إلى آخر ثالث سنوات

 ، إربد(صحي أوليبيتي" )ممرضة، أنثى، مركز 

 

 توزيعوالعمليات النقل 

 تأخذ وقتاً كبيراً 

 

تم توظيفي بعد  "لقد قدمت لديوان الخدمة المدنية، ولم تأخذ عملية التوظيف وقتاً طويالً مقارنةً باآلخرين إذ

 سنتان من تسجيلي في الديوان." )طبيب، ذكر، مركز رعاية أولية، الزرقاء(

 

 عاموال توجد شفافية في عملية التعيين. فعندما ترى شخصاً تخرج في ، "تلعب الواسطة والمحسوبية دوراً 

نه ال توجد بأوحاصل على العمل تدرك  2010في حين ترى شخصاً تخرج سنة ، عملال بيزال ال و 2006

 شفافية على اإلطالق."  )ممرض، ذكر، مستشفى، إربد(

 انعدام الشفافية

 

 

 

 : األسباب التي تدفع لمغادرة وزارة الصحةوظائفال تاركيوجهة نظر 

 

إن األشخاص الذين استطلعت آرائهم والذين تركوا وزارة الصحة ليعملوا خارجها قد أشاروا إلى عدة أسباب  

لعمل في القطاع اى دخلهم ومعيشتهم )األطباء(، أو مستو فتتاحهم لعياداتهم الخاصة بغية تحسينلمغادرتهم مثل ا

 عقود مؤقتة مع وزارة الصحة.لكونهم يعملون بنظام اللنمو الوظيفي وأيضاً لأكثر  اً فرص لهم الخاص الذي يوفر

 

 الحافزية والرضى الوظيفي 

 النتائج األساسية:

المجال الصحي تعتبر حيادية وتتخذ المنحى اإليجابي قليال  مع وجود بعض الفروقات بين إن حافزية العاملين في  ▪

 المهن والمحافظات والمنشآت المختلفة.

والموظفين الشباب وأولئك الذين يتمتعون بسنوات خبرة قليلة هم أقل حافزية ولديهم نية أكبر  ذكوروالإن األطباء  ▪

 بالمغادرة.

العاملة في القطاع الصحي هو قيمة عملهم للمجتمع باإلضافة إلى رضاهم عن العالقات إن أكثر ما يرضي الكوادر  ▪

 الشخصية فيما بينهم وروح الفريق الواحد وبعض الترتيبات المتعلقة بالعمل.

والبنية التحتية والفرص المتاحة أمام التطور  جهيزاتوالتأما أكبر أسباب عدم رضى الكوادر العاملة هو الحوافز  ▪

 ي والوظيفي وبعض الترتيبات األخرى المتعلقة بالعمل.المهن

 العاملين أنفسهم أو تجري بين العاملين والمرضى. بينن إلى وجود حاالت من العنف وأشار العامل ▪

 

 الحافزية

والجدول  4وبشكل عام، فإن تقييم العاملين في المجال الصحي لحافزيتهم كان محايداً ويتخذ قليالً المنحى اإليجابي )الشكل 

 :تمجموعاالاختالفات صغيرة لكن جوهرية بين إال إنه كانت هنالك  (.7

 المشاركين والمساعدين مستويات أعلى من الحافزية مقارنةً بالممرضين والممرضات لدى المدراء والممرضين ▪

 .القانونيات والقابالت قانونياتال والممرضات

 النساء متحفزات بشكل أكبر من الرجال.تبين أن  ▪

كل من العاملين في المجال الصحي الكبار في السن وأولئك الذين لديهم سنوات خبرة كبيرة يتمتعون بحافزية  تبين أن ▪

 العاملين في المجال الصحي. الشباب مقارنةً مع الموظفين أكبر بكثير

كبر مقارنة أوالشاملة إلى تمتعهم بنسبة حافزية  يةاألولالصحي في كل من المراكز الصحية  المجالفي  نوالعاملأشار  ▪

 في المستشفيات.العاملين زمالئهم ب
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 وفقاً للعوامل  23( مجموع النقاط الحافزية الـ4الشكل )

 (115، المجموع األقصى  23)المجموع األدنى=

 %.95 الثقة *هنالك اختالفات كبيرة من الناحية اإلحصائية عند مستوى

 

بمقدار العمر  مع ازدياداد متوسط مجموع الحافزية بشكل كبيردزاإذ  ،طردية بين العمر والحافزية كان هنالك عالقة

التحكم بالعوامل األخرى من جنس ومحافظة ومهنة ونوع المنشأة مع ، لكل سنة واحدة نقطة 0.15 بـسنة واحدة 

قد أفصحوا  عام 15إن الموظفين الكبار في السن وأولئك الذين خدموا في مناصبهم الحالية ألكثر من . (0،01)نقطة>

االرتفاع في  ، وكذلكذاتيوالمستوى الرضى الوظيفي بشقيه العام عن معاناتهم من اإلنهاك بشكل أقل وارتفاع في 

والمقابالت النوعية  النقاش المركزة عاتااللتزام المؤسسي. وتم التحقق من هذه النتائج باستخدام مجمومستوى 

مقارنة  بشكل أكبر إحباطهم جراء عملهمعن القانونيات  والممرضات نوالشباب والممرض والتي عبر فيها األطباء

 بالموظفين كبار السن.
 

  ( مجموع الحافزية وفقاً للمهنة7الجدول )

 المدراء

 (67العدد=)

األطباء 

 226)العدد=)

 الممرضين

 والممرضات

     قانونياتال

 والقابالت

  ( 496=العدد)

الممرضين 

والممرضات 

المساعدين 

 والمشاركين

 310)العدد=)

القيمة 

االحتمالي

 ة

 

 الوسط
االنحراف 

 المعياري
 الوسط

االنحراف 

 المعياري
 الوسط

االنحراف 

 المعياري
 الوسط

االنحراف 

 المعياري
 

 الحافزية بشكل عام :1

3.4 1.1 3.5 1.1 3.3 1.3 3.6 1.2 

<0.01

** 

 

في هذه الفترة أشعر بأن لدي الحافز لكي أعمل بكل 

 ما أوتيت من قوة

3.3 1.4 3.3 1.2 3.2 1.2 3.3 1.3 0.18 

أنا أقوم بهذه الوظيفة فقط من أجل تلقي الراتب 

 نهاية الشهر*ب

3.6 1.2 3.7 1.0 4.0 0.8 4.0 0.8 

<0.01

** 

توفر لي االستقرار على أنا أقوم بهذه الوظيفة فهي 

 المدى الطويل
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 وكلما زادت النقاط زاد مستوى الحافزية والرضى الوظيفي 5واألعلى هو  1الحد األدنى من النقاط هو 

= أعارض بشدة لذا فإنه كلما زادت النقاط 5= اوفق بشدة و1قيمة النقاط أصبحت معكوسة أي * أما بالنسبة لألسئلة الواردة بالصيغة السلبية فإن 

 في هذا النوع من األسئلة فهذا يعني تعارض مع هذه الصيغة السلبية أي مستوى حافزية أعلى

 %95** مستوى الثقة 

، وصلت استخدام التدوير حسب طريقة فاريماكس وكايسرب  ئيسمن المستتر منها عن طريق استخراج تحليل العنصر الرتم تحليل العوامل للتأكد 

 0.75بنداً فكانت ألفا كرونباك الخاصة به  23% أما مؤشر الحافزية المكون من 62الفروقات لـ

 

 اإلنهاك :2

       

2.4 1.2 2.3 1.1 2.3 1.1 2.4 1.1 0.28 

 عاطفياً عند نهاية كل اليوم* زفنستأأشعر بأني 

3.4 1.4 3.0 1.2 2.8 1.2 3.0 1.3 0.08 

عندما أنهض بالصباح أحياناً أشعر بالرهبة إزاء 

 في العمل* اً إضافي اً اضطراري أن أقضي يوم

 الرضى الوظيفي على الصعيد العام  :3

 

 بشكل عام، أنا راض  جداً عن وظيفتي **0.01 1.0 3.9 1.1 3.6 1.0 3.7 1.2 3.5

3.7 1.4 3.9 1.1 3.6 1.2 3.8 1.1 

<0.01*

* 

 أنا لست راض  عن زمالئي في هذه المنشأة

3.7 1.0 3.8 0.9 3.7 1.0 3.8 1.0 0.10 
 أنا راض  عن مديري

 الرضى بجوهر الوظيفة: 4

3.7 1.1 3.5 1.2 3.6 1.0 3.9 1.0 

<0,01*

* 

 يأنا راض  إزاء الفرصة الستخدام قدراتي في عمل

 ي أنجز أشياء مهمة في هذا العملنألن أنا راض   **0.02 0.6 4.2 0.9 4.0 0.7 4.1 0.9 4.1

4.0 1.2 3.7 1.2 3.6 1.3 3.7 1.3 0.29 

المنشأة الصحية هذه األيام ذو ن عملي في أال أظن 

  *قيمة

 االلتزام المؤسسي :5

3.9 1.0 3.6 1.1 3.7 1.1 3.9 0.9 

<0.01*

 هذه المنشأة الصحيةبأنا فخور لكوني أعمل  *

3.6 1.0 3.4 1.0 3.5 1.0 3.7 1.0 

<0.01*

* 

أعتقد أن قيمي تتشابه إلى حد بعيد مع قيم هذه 

 المنشأة الصحية

3.6 1.1 3.4 1.1 3.5 1.1 3.8 1.0 

<0.01*

* 

أنا سعيد لكوني أعمل في هذه المنشأة على وجه 

 التحديد وليست المنشآت األخرى في هذا البلد.

3.5 1.3 3.3 1.2 3.2 1.2 3.3 1.1 0.44 

أشعر بالقليل من االلتزام إزاء هذه المنشأة 

 الصحية*

3.8 1.1 3.5 1.0 3.5 1.1 3.7 0.9 0.01** 

الجهود 6تلهمني لبذل أقصى هذه المنشأة الصحية

 أثناء تأدية مهامي الوظيفية

 العمل بضمير: 6

 زمالئي في العمل ال يستطيعون االعتماد علي* 0.12 0.8 4.4 0.9 4.3 0.9 4.4 0.9 4.6

 دائماً ما أنهي مهامي بشكل فعال وصحيح 0.18 0.6 4.3 0.7 4.3 0.7 4.2 0.8 4.3

 أنا أعمل بكد واجتهاد 0.55 0.6 4.4 0.6 4.4 0.6 4.3 0.7 4.4

4.4 0.7 4.2 0.7 4.3 0.6 4.3 0.6 0.25 

أقوم باألشياء التي ينبغي إتمامها من دون الطلب 

 مني ذلك

 الدقة في المواعيد والحضور: 7

 أنا دقيق في مواعيد قدومي للعمل 0.63 0.6 4.3 0.7 4.2 0.8 4.2 0.8 4.3

4.2 1.3 4.0 1.2 3.7 1.3 3.7 1.2 

0.01*

 أنا أغيب غالباً عن العمل* *

 ليست مشكلة إن وصلت احياناً متأخراً عن العمل* 0.13 1.1 3.3 1.2 3.4 1.2 3.5 1.2 3.7
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 أ: صفات الموظفين نسبةً لمستوى الحافزية (5الشكل )

 
 

 صفات الموظفين نسبةً لمستوى الحافزية والنية بالمغادرة ( ب:5)الشكل 

 
 نقطة على سلم الحافزية 50المالحظة: حافزية أقل= أقل من 
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أكثر من لديهم النية بترك عملهم والذين  األقل حافزيةال ذوي التعرف على صفات العاملين في القطاع الصحي

   غيرهم

األكثر حافزية بأولئك الذين يتمتعون بأقل درجات التحفيز فإننا نؤكد وعندما نقارن العاملين في المجال الصحي 

أقل ن األطباء والرجال والعاملين الشباب وأولئك الذين لديهم أإذ ، ب(5أ و5على النتائج الواردة في األعلى )الشكل 

إضافة إلى ذلك، فإن  مقارنة بزمالئهم. ترك عملهموعبروا عن نية أقوى ل حافزيةخبرة كانوا أقل سنوات  من خمس

الذين عبروا عن  بأولئكقل حافزية بكثير مقارنةً أكانوا  أبدوا النية في ترك عملهمالعاملين في المجال الصحي الذين 

، وهي المحافظة الريفية الوحيدة حافزيةفيما يتعلق بقل ة المعان حصلت على أقل نسبة ن المالحظ بأن نيتهم بالبقاء. وم

 لعينة. المشمولة با

 

 لرضى وعدم الرضىالمؤثرة باالعوامل 
 

الرضى في عملهم. وتم  رضى وعدمتأثيراً بالأن يشيروا إلى أكثر خمسة عوامل  تم الطلب من المستطلعة آرائهم

الجوهرية )قيمة العمل نسبة للمجتمع(، ترتيبات العمل، بيئة العمل، مجموعات: العوامل  ست إلىهذه العوامل  تقسيم

 والبنية التحتية، النمو الوظيفي والمهني والحوافز.التوريدات 

وقد  ،أكثر عشرة عوامل إثارة للرضى وعدم الرضى وفقاً للعاملين في مجال الصحة أنفسهم 9و 8ويظهر الجدول 

ن ترتيب هذه أإال  ،ونوع المنشأة والمحافظةعلى اختالف مجاالت العمل والنوع االجتماعي تشابهت هذه العوامل 

النساء، وعلى وجه الخصوص  المثال، عبرتفعلى سبيل  سيان. تنسبة لالختالفات التي ذكرت سلفاً ليسالعوامل 

كثر أوعبرت النساء كما  عن رضاهن أكثر من الرجال إزاء ترتيبات العمل.، الممرضات المشاركات والمساعدات

أما  القصيرة واالنتهاء من العمل مبكراً.من الرجال بمقدار الضعف عن رضاهن بساعات العمل المرنة وأيام الدوام 

كان أقل من نسبة تقدير زمالئهم في  عليهم ن في المجال الصحي في معان فإن تقديرهم لثناء مدراءهمولعاملا

  %.55 في المتوسط % أما في المحافظات األخرى فكانت36المحافظات األخرى إذ بلغت في معان هذه النسبة 

لكن  ،إزاء تقدير المدراء لهم عن رضى منخفض القانونياتوالقابالت  والممرضات القانونيات نوالممرض عبروقد 

مرتفعة إزاء قيمة هذا العمل للمجتمع مقارنة مع رضى الكوادر العاملة في المجاالت األخرى كانت نسبة رضاهم 

عبروا عن رضى أقل بخصوص  أما بالنسبة للعاملين في المجال الصحي في المستشفيات فقد بخصوص قيمة عملها.

لهم مقارنة بزمالئهم في عن أوضاع عمن في المراكز الصحية الشاملة أكثر رضى والعامل ، فيما كانالمدراء تقدير

(. 9()الجدول%76) لماليةاهي مستوى الحوافز  م الرضىعدمؤثرة في عوامل ما ذكر من  أما أكثر .المستشفيات

أعلى إزاء فرص  اهمعدم رض في المراكز الصحية األولية فكان المجال الصحيبالنسبة للنساء والعاملين في ف

العمل أعلى بكثير ضمن صفوف المراكز الصحية  ضغطعدم الرضى تجاه  وكان التعليم المستمر مقارنة بنظرائهم.

 %(.33% مقابل 43 بمعدل )أي الشاملة والمستشفيات مقارنة بالمراكز الصحية األولية

 

 متوسط عددأكبر من مريضاً وهو رقم  58ن، فإن الطبيب يرى بالمتوسط ولالستبيانات التي عبئها المشاركوفقاً 

 27تي يرون والقابالت الال مريضاً في اليوم( 36) والممرضات القانونيات نوم الممرضالمرضى الذين يراه

والممرضات  نوالممرض يخصص، فيما دقيقة للمريض الواحد 6.8أي يخصص األطباء  مريضاً في اليوم.

عدم الرضى ومستوى المؤثرة بدقيقة للمريض الواحد. وايضاً لم توجد عالقة طردية بين العوامل  10.3 القانونيات

كما  .% من أولئك األكثر استياءاً إزاء الحوافز المالية أشاروا بأنهم أقل حافزية24الحافزية. فعلى سبيل المثال 

خمسة عوامل إثارة لعدم الذين لم يشيروا إلى الحوافز المالية من ضمن أكثر  % من أولئك23انطبق األمر على 

الرضى الوظيفي طية بين عوامل الرضى/عدم الرضى وك عالقة معقدة غير خهنابأن نستنتج مما سبق الرضى، و

 بشكل عام والحافزية.

 

أبرز كانت  والعواطفن العالقة بين األفراد أايضاً الكمية، أظهرت البيانات النوعية وبما يتماشى مع البيانات 

ذكرها والتي تساهم في  تماألسباب التي  أكثرأيضاً  10ين، ويظهر الجدول الموظفتحفيز في  تساهم العوامل التي

عامل بأنه محل تقدير إن شعور ال وهي تلقي التقدير من قبل المرضى واإلدارة.رضى العاملين في المجال الصحي 

وبشكل عام تم اعتبار العمل ضمن وزارة الصحة داء أفضل ومن شأنه ان يحقق الرضى الوظيفي. يحفزه لبذل أ

نظراً لألمان الوظيفي وساعات الدوام القصيرة ووجود إدارة أقل صرامةً مقارنةً مع القطاع الخاص.  اً مريح اً أمر

كن ممرضات أو طبيبات( وتبين أيضاً إن أوضاع العمل هذه حازت على إعجاب النساء المتزوجات )سواء 
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ليلية. وتولد ايضاً شعور أعلى بالراحة جراء  مناوباتالصحية األولية التي ال يوجد فيها  وخصوصاً في مراكز

العمل بالقرب من المنزل ومساعدة المجتمع المحلي والذي يحدث غالباً نتيجة العمل في المراكز الصحية األولية 

 عمان.ارج خ الموجودة وخصوصاً في المنشآت
 

 ( أكثر عشرة عوامل تحقق رضى العاملين في مجال الصحة8الجدول )

 مجاالت العمل 

)النسبة  العدد

 المئوية(*

 تحقيقعوامل 

 الرضى

 

 

 المجموعة

 األطباء الجميع 

الممرضين 

والممرضات 

 قانونياتال

 والقابالت

 الممرضين

 والممرضات 

المشاركين 

 والمساعدين

1 1 1 2 740 (71.7) 
التقدير من قبل 

 المرضى

العوامل الجوهرية )قيمة العمل نسبة 

 للمجتمع(

2 2 2 1 717 (69.5) 
التقدير من قبل 

 الزمالء

 بيئة العمل )العالقة بين األفراد 

 (والعمل الجماعي

3 3 3 3 555 (53.8) 
التقدير من قبل 

 المدراء

 بيئة العمل

 )العالقة بين األفراد والعمل الجماعي(

4 4 4 4 508 (49.2) 
العالقة الودية مع 

 الزمالء

 بيئة العمل

 )العالقة بين األفراد والعمل الجماعي(

5 5 5 7 399 (38.7) 
عملي يساعد 

 المجتمع

العوامل الجوهرية )قيمة العمل نسبة 

 للمجتمع

6 6 6 9 369 (35.8) 

 نتائج عملي: 

مساعدة المرضى 

 على استعادة عافيتهم

العمل نسبة  العوامل الجوهرية )قيمة

 للمجتمع(

 العمل إجراءات سهولة أخذ اإلجازات (29.4) 303 5 7 7 7

8 8 9 8 250 (24.2) 
المرونة في ساعات 

 العمل
 ترتيبات العمل

9 9 8 10 230 (22.3) 
العمل بروح الفريق 

 مع زمالئي

 بيئة العمل

 )العالقة بين األفراد والعمل الجماعي(

10 N/A N/A 6 224 (21.7) ترتيبات العمل ساعات عمل أقصر 

 لرضىمؤثرة با* عدد ونسبة األشخاص الذين يذكرون كل عامل كإحدى أكثر خمسة عوامل  

 

 رضى العاملين في مجال الصحة عدم ( أكثر عشرة عوامل تحقق9الجدول )

مجاالت العمل      

الجمي

 ع
 األطباء

الممرضات 

 قانونياتال

 والقابالت

 القانونيات

الممرضين 

والممرضات 

المشاركين 

 والمساعدين

الرقم )النسبة 

 المئوية(

لعوامل التي تثير عدم ا

 الرضى

 المجموعة

 الحوافز الحوافز المالية (76.0) 784 1 1 1 1

 والبنية التحتية جهيزاتالت توريد المعدات والمواد (44.2) 456 4 2 3 2

 والوظيفي التطور المهني فرص للتعليم المستمر (43.5) 449 2 3 4 3

 ترتيبات العمل   حمل العمل  (39.7) 410 5 4 2 4

 التطور المهني والوظيفي فرص النمو المهني (39.6) 409 3 5 5 5

6 8 8 6 
245 (23.7) 

الحرية في صنع 

 القرار 

بيئة العمل )العالقة بين االفراد 

 والعمل الجماعي(

 الحوافز الحوافز غير المالية (23.6) 244 7 7 10 7

8 6 N/A 8 

225 (21.8) 

كيفية تنظيم العمل في 

 المنشأة 
 ترتيبات العمل

9 9 6 N/A 215 (20.8) ترتيبات العمل  مرونة ساعات العمل 

10 N/A 9 10 

207 (20.1) 

السهولة في أخذ 

 اإلجازات
 ترتيبات العمل

لعدم الرضىعدد ونسبة األشخاص الذين يذكرون كل عامل كإحدى أكثر خمسة عوامل إثارةً     
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وجود ، أشار البعض اآلخر إلى مدراءهمعالقة جيدة مع  وجود ن إلىوفي حين أشار بعض األطباء والممرض

عمل المستشفيات في كل من الزرقاء وعمان أقل وداً على وجه الخصوص. وأشار . وتعد بيئة نزاعات وصراعات

، بأن عالقتهم مع والممرضات القانونيات الممرضينالعديد من العاملين في المجال الصحي، وعلى وجه التحديد 

تقييمهم كما أن هذه العالقة أثرت على ، عمل وفرص تلقي الدورات التدريبيةوزمالئهم قد حدد حجم ال مدراءهم

قومون يأكثر للموظفين الذين ال يحبونهم أو  يعطون عمالً ن أن المدراء ووقال بعض الممرض وتطورهم المهني.

م قسام ال يوجد فيها سوى القليل من فرص التعلم، في حين قال بعض األطباء إنهم شعروا بأن عالقاتهأ إلىبنقلهم 

وقد دائهم. لى تقييم أيضاً عأالتدريبية و لترشح للدوراتفرصهم في اى ثرت علأعلى الصعيد الشخصي مع المدراء 

 خلق بيئة سلبية يتولد فيها الحقد لدى الموظفين إزاء زمالئهم ومدراءهم. في هذه األمور أسهمت

 

، كانت القانونيات إليها من قبل المستطلعة آرائهم، وعلى وجه الخصوص الممرضات أشيرومن أكثر القضايا التي 

ة واإلساءة والفظ   والتي تحدث بشكل منتظم في إطار اللغة العدوانية، كان العملالسلوك العدواني والنزاعات في م

بين العاملين والمرضى وبين اإلدارة والعاملين  هذه الممارسات تحدثإذ  ،اللفظية والجسدية والتهديدات والتحرشات

 وبين العاملين أنفسهم.
 

 % من الموظفين13 نأ، إال لرضىعلى ا تأثيراً العوامل على الرغم من أن تقدير المرضى للعاملين يعتبر من أكثر 

% من المستطلعة 55 كما أن .الرضىعدم على تأثيراً ف رضى المرضى من أكثر خمسة عوامل بالمعدل صن  

آرائهم من الذين لم يشعروا بالتقدير من قبل مدراءهم كانوا أقل حافزية من أولئك الذين حصلوا على التقدير من قبل 

 (.%43مدراءهم )

 

الطويلة  االنتظاراحياناً بشكل عدواني نظراً ألوقات  نتصرفوين في المجال الصحي بأن المرضى ووشعر العامل

ة يمنأليس هنالك أنظمة أو إجراءات فإنه ووفقاً للعاملين،  بأن حالتهم المرضية تستحق األولوية. العتقادهمأو 

وواضحة تسمح بالتبليغ عن السلوك العدواني والتحرشات الصادرة من المرضى أو الموظفين. إضافة إلى ذلك، 

لألطباء مرتكبي  اتخاذ إجراءات بحقبعدم ، شعروا والممرضات القانونيات فإن الموظفين، وخاصة الممرضين

حوادث لن يبلغوا عن أية  وظائفهموا ركتالذين  العاملينومن الجدير باالهتمام بأن المخالفات وإن تم التبليغ عنهم. 

 عنف أو تحرش.

 

 ورضاهم تاركي العملحافزية 

متداخل، فعبر هؤالء عن رضاهم عن وزارة الصحة مصطلحي الحافزية والرضى بشكل  في العمل تاركوااستخدم 

المشاركين بالدراسة إلى أن مدخولهم المالي  كافة نهم يتمتعون بالحافزية، وأشارأوظائفهم الحالية وأشاروا إلى 

 تحسن بشكل كبير.

 

الف في الوزارة فقد اختلفت باخت لوظائفاركي اتأما العوامل األخرى والتي ولدت الحافز والرضى بين صفوف 

 العمل الجديد الذي يقومون به:

نهم أوبالمدخول المالي و عملهمممارسة نهم يستمتعون ببأ افتتحوا عياداتهم الخاصة فقد قالوا فبالنسبة للذين ▪

 على التركيز على التخصص. استقالليتهم وقدرتهميحبون 

جعلهم يشعرون بالرضى هو التعامل يحفزهم ويأما بالنسبة ألولئك العاملين في منظمات التنمية الدولية فإن ما  ▪

 مع الثقافات المختلفة والتقدير من جانب المرضى والزمالء والمدراء وبيئة العمل الودية والمدخول المادي.

سبوها في عملهم الحالي وتأثير عملهم على تكان الخبرات التي أوقال الذين يعملون اآلن في القطاع الخاص ب ▪

 حفزهم على العمل.يما  هوالمرضى 

وتأثير عملهم على  ،ن الشغف بالعملألخدمات الطبية الملكية فقالوا في اأما المشاركين الذين يعملون حالياً  ▪

 .تحفزهم وترضيهمهي األسباب التي  ،منازلهموالقدرة على العمل في منشأة قرب  ،المرضى

 

في مواقعهم  العملي تاركعدد من العوامل التي تؤثر سلباً على حافزية ورضى قد تم ذكر باإلضافة إلى ذلك فو

طويلة ال والمناوبات العمل ساعات ملتشحيث  ،ذه العوامل باختالف المشاركينالوظيفية الحالية. وقد اختلفت ه

عدم رأيهم في والرواتب والمنافع األخرى  في العدلرأيهم في عدم المسؤوليات وتحمل الكثير من العمل و ضغطو

 اإلضافي.العمل بدل احتساب في  دلالع
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 وعدمه(: اقتباسات تظهر الرضى 10جدول )ال

 المسألة االقتباس

 العوامل المؤدية للرضى

إذ يأتي المريض حامالً ابنه ويكون سعيداً ألني سأفحصه  ،"عندما يأتي الناس إلى هنا فهم يعطونك دفعةً إلى االمام

األمر الذي يولد لدي دفعة معنوية ألمضي قدماً في عملي. حتى وإن صدر هذا  ،كما فعلت في المرة الماضية

التصرف عن مريض واحد فقط فإنه يعطيني الحافز لبقية اليوم فأشعر بالراحة والسعادة. وأتلقى أيضاً التحفيز من 

 المجتمع حولي." )ممرضة، أنثى، مركز رعاية أولية(قبل 

 

"نحن نقوم ببناء مجتمع أفضل، فعندما تتابع امرأة حامل حتى تضع مولودها وتتابع مولودها حتى يصبح في 

 الخامسة من عمره فأنت تقوم عملياً بإنشاء مجتمع من االصحاء." )ممرضة، أنثى، مركز صحي شامل، الزرقاء(

المجتمع ككل المساهمة في صحة 

 ومساعدة المحتاجين وإنقاذ حياة المرضى

 

إن كان لدي الحافز لكي أعمل هنا فهذا يعود لكون المدير معنا ف، لذا ألعملي المساحة مدير"أحب عملي ويعطيني 

 " )ممرضة، انثى، مركز رعاية شامل، عمان(.هنا

تقدير الفرد واالعتراف بدوره كان في 

 مقام الحوافز المالية

مما  ،متع بالتامين والضمان االجتماعيتت"ليس هنالك نظام محدد في المستشفيات الخاصة، لكن في وزارة الصحة 

 يعطيك شعوراً باألمن الوظيفي والراحة." )ممرضة، أنثى، مركز رعاية أولية، معان(

 

المستشفى هو أيضاً المشرف عليك أشعر بالراحة النفسية أكثر في القطاع العام، أما في القطاع الخاص فإن مدير "

باإلضافة إلى مديرك المباشر فاألول مستثمر في المستشفى ويتابع عملك مباشرة، فعلى سبيل المثال قد يطرح علي 

أسئلة مثل لماذا لم تحلق ذقنك اليوم؟ لماذا حذائك غير نظيف؟ ففي الواقع إن العمل في التمريض أمر مليء 

الطوارئ. أما في القطاع العام فاألمور سهلة، إذ قسم في  عمللدماء خصوصاً إن كنت تباألشغال وتوجد الكثير من ا

لكن في  ،ك إنذار أول فثاني ومن ثم ينهون عقدكنفي القطاع الخاص فهم يعطووتوجد سلسلة إدارية واضحة. 

 رقاء(ر، مستشفى، الزون، ذكوممرض المركزة نقاشالالقطاع العام فمن الصعب حدوث ذلك." )مجموعات 

 الراحة

 

حوافز مالية ألنني مجرد موظف أسوةً بهم. ال أستطيع سوى أن أقدم لهم الدعم المعنوي  ة" ال أستطيع تقديم أي

قاربنا وأصدقائنا والفقراء الذين يعانون الفقر المدقع" ) مدير، ذكر، مركز أحبائنا وأفأقول لهم إننا نخدم عوائلنا و

 رعاية صحية أولية، الزرقاء(.

 الدعم من المدراء 

فهم إنهم، أي الزمالء، يساندونني عاطفياً خالل اليوم، وصدقاً هنالك بضع من الزمالء هنا يشجعونني للعمل "

 لي"يعنون الكثير بالنسبة 

 

لعمل نقوم بتوزيعه فيما بيننا، وقد نستعين في ا"...نحن نعمل كفريق واحد وعندما يكون هنالك ضغط كبير 

م بأعمال التمريض، ونحن نتأقلم مع متطلبات العمل ففي حال وجود نقص في إحدى العيادات نساعد بالقابالت للقيا

 في تعويضه ونعمل كفريق واحد ونتأقلم مع الظروف الطارئة." )أنثى، ممرضة، مركز صحي شامل، إربد(

 العمل الجماعي وبيئة العمل الداعمة

توقيعهم على طلب اإلجازة" )مدير، ذكر، مركز رعاية صحية أولية، "أحياناً أعطيهم عطلة ليوم واحد من دون 

 معان(

 

 ال يعمل وبعدهاأيام  خمسةبعضهم يعمل لف ،طبيعة ساعات العملنتيجة في عملهم ن الممرضين يبقون أأظن "

أيام. لعلهم يشعرون بالراحة وسعيدون بالعمل هنا." )ذكر،  ثمانيل ثم ال يعملأيام خمسة أيام والبعض يعمل ل سبعةل

 مستشفى، معان(

 مرونة في العمل وأيام عمل أقصر

" قبل أن اتزوج أحببت العمل في مستشفى البشير، فهو يوفر حوافز أكثر من المراكز الصحية األخرى، لكن عندما 

 ."منزلاألوالد والتتزوج وتنجب أطفاالً فانت دائماً تختار العمل بالقرب من 

 )قابلة، أنثى، مركز رعاية صحي شامل، عمان(

 

 العمل بالقرب من المنزل

 

 عدم الرضىمؤدية لالعوامل ال

"ال وجود للحوافز  وال زيادات وال جوائز وال حتى رسائل شكر" )ممرضة ، أنثى، الزرقاء،  مركز رعاية صحية 

 أولية(

 

 

عدم وجود االعتراف والتقدير من قبل 

 اإلدارة

"طالبنا هنا بتصنيف فني واضح وقد تم رفض طلبنا، في حين طالب األطباء بنفس الشيء وحصلوا عليه لذا يوجد 

أما  أردني دينار 1000و 500. فعندما ينضم الطبيب أول مرة لنا يأخذ حوافز تتراوح ما بين واضحةتفرقة 

دينار أردني ويتم أيضاً اقتطاع هذا المبلغ بين  180-170سنة يأخذون  23 مدتهاالممرضين والذين لديهم خبرة 

دائك. وأشعر شخصياً بانخفاض أنك ال شيء ويؤثر هذا سلباً على بأالفينة واألخرى. فتشعر في نهاية المطاف 

 ، أنثى، الزرقاء، ممرضة(النقاش المركزة ك فرق واضح" )مجموعاتهنا ،دائيأ

 

 الشفافية والعدالة
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 المسألة االقتباس

"إن رواتب بعض العاملين هنا ليست كافية لذا يتعين عليهم إيجاد عمل آخر مثل قيادة التاكسي أو الطبخ والخبز من 

دينار أردني شهرياً ملزم بالقيام بعمل آخر.  300أجل تغطية نفقاتهم مثل تعليم األوالد. فرب األسرة الذي يجني 

فسوف نطردك، لكن إن أردت أال تجعلني أعمل في مكان نك تعمل في مكان آخر أومن ثم يقولون لك إن وجدنا 

." )ممرضة، أنثى، مركز رعاية صحية أولية، آخر أعطني راتب جيد وأستطيع القدوم إلى عملي وأنا راض  

 الزرقاء( 

 رواتب منخفضة

الطبية "يلزمنا الحصول على فرص تدريبية جيدة. ففي الماضي تعودت وزارة الصحة أن تبتعث األطباء للمدينة 

لكي يدرسوا هنالك لسنة  ومستشفى الجامعة وحتى إلى بلدان مثل الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة

ويحصلوا على شهادة. أما اآلن فال توجد مثل هذه األمور، فال توجد منح لألطباء حالياً لكي يقوموا بالتخصص، وال 

." 5لكن في الحقيقة لدينا  500رات داخلية فهم يقولون أن لدينا توجد دورات تدريبية وال مؤتمرات وال حتى مؤتم

 )طبيب، أنثى، مستشفى، عمان(

نقص الفرص التدريبية للموظفين 

 والمدراء

بجميع  درايةويوجد لكل لواء دائرة صيانة على  ،سم الصيانة فالحصول عليها أمر صع"لدينا هنا مشاكل مع ق

يستغرق والمعدات، لذا عندما تتوقف اآلالت الخاصة باألسنان أو أي آالت أخرى فإن الصيانة تأتي من عمان، ل

على ظروفهم، يوجد هنالك قصور." )ذكر، مركز رعاية صحية أولية،  أيام بناءً  إلى عشرةاألمر ما بين أسبوع 

 مدير، معان(

 

موظفيك في هذا المكان؟ المدير: ليس هنالك حوافز مالية، وكرئيس للمركز "ما األمور التي تفعلها كإدارة لتحفيز 

فكل األشياء تقع على عاتق الوزارة، فليس لدينا أي دور." )ذكر، مركز رعاية صحية أولية،  فليس باليد حيلة

 معان(

عدم وجود استقاللية لدى المدراء وعدم 

 وجود مساحة كافية لصنع القرار

صات الدورية فإني ال أستطيع مراقبة صحة المرضى عن كثب. ومع هذا العدد من المرضى ال "إن لم أتابع الفحو

 %." )طبيب ،ذكر، مركز رعاية شامل، عمان(100أستطيع متابعتهم 

 

 ضغط العمل الكبير

البنية "يخدم هذا المركز منطقة كبيرة تمتد من النزهة وحتى بيرين...لذا يوجد عدد كبير من الزوار. لقد اهترأت 

 التحتية وأصبحت انابيب الماء والمجاري قديمة... وتحدث مشكلة مع الماء كل شهر مما يؤثر على عملنا. وعند

ماء في دورة المياه فكيف عدم توفر ال عندو ماء في العيادة، فإن طبيب األسنان ال يستطيع القيام بعمله .عدم توفر ال

ختبر؟ نطلب دائماً المساعدة من وزارة الصحة. يعاني المركز من يمكن للمرضى أن يقوموا بإعطاء عينات في الم

لكن يلزم الوزارة بعض الوقت لالستجابة. اما في  ،العديد من المشاكل فتخاطب المديرية الوزارة لطلب المساعدة

وزارة السنوات الثماني الماضية، فقد قطعوا لنا وعداً بانهم سوف يبنون مركزاً آخر في بيرين على أرض تعود ل

 الصحة. يقطعون نفس الوعود كل سنة لكن لم يحصل شيء بعد." )مدير، مركز رعاية صحية أولية، الزرقاء(

 البيئة التحتية السيئة ونقص المعدات

"بعض األطباء يجعلون الممرضات يشعرن بعدم الراحة، لقد سمعت عن فتيات يتنقلن من مركز إلى آخر ألن 

لقد طلبن النقل ألنهن ال يستطعن تقديم شكوى ضد الطبيب وإلنه لم يصغ احداً  .بالراحةاألطباء يجعلوهن ال يشعرن 

ن هذا الطبيب بريء، ال تتحلى جميع الممرضات بالشجاعة إنهن ألما قلنه. جاء فريق تحقيق وكانت النتيجة 

 خائفات." )نقاشات مجموعات التركيز للممرضين، أنثى، الزرقاء(

 

وكان التحرش  ،مرة بل عشرة مرات حرش بنا وقدمنا شكوى به. لم نشتك  د على التاب تعو  "لقد كان لدينا طبيب ش

جنسي وواضح وضوح الشمس. فعندما تكون الممرضة تقيس ضغط المريض يأتي هذا الطبيب ويمر من جانبها 

ويلمسها عن عمد. وأراد أن يعمل نفس الشيء معي لكني قلت له أن يلعب بعيداً" )ممرضة، مركز رعاية صحية 

 أولية، الزرقاء(

 

هذا صحيح... لكني موظفة وينبغي احترامي. ينبغي عليك أن تحترمني  "يأتي الناس ويسيئون لك لفظياً، أنا أخدمك

وأن تعاملني جيداً. أعتقد أن بعض الناس ال يحترمون موظفي وزارة الصحة ألن الوزارة نفسها ال تقدم لهم أية 

 دعم." )ممرضة، مركز رعاية صحية أولية، الزرقاء(

 

منهم  ثالث ،مريضاً الذين سوف أراهمخميسن ال"عندما تصبح الساعة الواحدة سأشعر بالضغط ألنه من بين 

سيشاجرونك ويعكرون صفو يومك، إن لم يتعارك معك المريض نفسه سيفعل ذلك مرافقيه." )طبيب، ذكر، مركز 

 . صحي شامل، عمان(

المسلكيات السلبية بين الطواقم والمرضى 

 فيما بينهم وبين الطواقم

 ممارسات إدارة الموارد البشرية

 

 النتائج الرئيسية:

 رد البشرية، لكن بضعف في التطبيقفي العينة يطبقون معظم نشاطات إدارة الموا المشمولةإن مدراء المنشآت  ▪

 تعتبر فرص التطور المهني محدودة ▪

ظيفية والتدريب والدعم بما في ذلك األوصاف الو يةإن العديد من ممارسات إدارة الموارد البشرية تؤثر على الحافز ▪

 ة في صنع القرارداء والمشاركوتقييم األ
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وفرت في العينة إذ ت مشمولةوبشكل عام، تم تطبيق معظم نشاطات إدارة الموارد البشرية في غالبية المنشآت ال

التدريبية وتقييم وكانت المهام متسقة مع األوصاف الوظيفية وتم إعداد الدورات األوصاف الوظيفية بشكل عام 

لكن، كان هنالك شعور بين أوساط العاملين  (.12)الجدول   شكل دوريبداء بشكل منتظم وعقدت االجتماعات األ

حصولهم على بكيفية ن على دراية وفبضعف تنفيذ نشاطات إدارة الموارد البشرية، فعلى سبيل المثال لم يكن الموظ

مزيد من للنهم يحتاجون أمسموع وغير  داء ليس له فائدة وأن صوتهميفية وشعروا بأن تقييم األأوصافهم الوظ

أما بالنسبة للعاملين في المجال الصحي والذين صرحوا بأنهم قاموا  في معان. العاملونب والدعم وخاصة يالتدر

في الربع األعلى من الحافزية( مقارنة بأولئك الذين لم  %32دائهم مع مديرهم فكانوا أكثر حافزية )أبمناقشة تقييم 

 في الربع األعلى من الحافزية(. %24دائهم )أيناقشوا تقييم 

 

وكانت فرص التطور الوظيفي من خالل الدورات التدريبية وحضور المؤتمرات محدودة وكانت عملية اختيار 

كانوا ايضاً فقد لديهم فرص أقل للتدريب  تالذين كان نوالموظفأما  غير شفافة. ركة بهذه النشاطاتللمشاالعاملين 

قل حافزية مقارنة أشعروا بوجود فرص للتدريب كانوا  ممن% من العاملين في المجال الصحي 19أقل حافزية: 

كما عانى المدراء أيضاً إزاء  شعروا بأن هذه الفرصة غير متاحة لهم. ممن% من العاملين في المجال الصحي 30بـ

حول إدارة الموارد البشرية وشعر نصف األطباء  اً الحصول على فرص للتدريب، إذ تلقى ثلث المدراء فقط تدريب

 تنمية مهاراتهم اإلدارية. التي تسهم في التدريبية المتاحةالفرص  بنقص

 

فيه الحافزية متغير مستقل وكانت العديد من ممارسات  كانت حدار لوجستي متعدد المتغيراتناوقد تم القيام بتحليل 

أظهر هذا التحليل ارتباط سلبي وكبير من الناحية اإلحصائية بين  .إدارة الموارد البشرية كعوامل غير مستقلة

جهة والعمل في الليل وأيام العطل وفي  في القيام بالمهام اإلدارية وأيضاً بين الحافزية منالحافزية والوقت المبذول 

 نهاية األسبوع.

 

 :يةإن الجوانب التالية من إدارة الموارد البشرية كانت مرتبطة إيجاباً بالحافز

 وصلة الوظيفة بنوعية التدريب ونطاق العمل. ،التمتع بوصف وظيفي واضح ▪

الحافزية عندما يكون حضور هذه ، تزداد نقاط وفرة التدريب وحضور الدورات التدريبية أو المؤتمرات ▪

 في األمد القريب. فعالياتال

 وغير الطبية. اإلكلينيكيةالقدرة على إبداء الرأي في االجتماعات  ▪

 ء.ناقشة األخطاء والمشاكل مع المدرامستوى األريحية في م ▪

 تلقي الدعم الكافي عند البداية بالوظيفة وأيضاً الحصول على الدعم المستمر من المدراء. ▪

 

 إدارة الموارد البشرية في وظائفهم الحالية ممارساتإزاء  تاركوا العملوجهة نظر 

وظائفهم إلى أخرى خارج الوزارة إلى تمتعهم باإلشراف بشكل أفضل وأكبر عما هو  تركوالقد أشار جميع الذين 

أحياناً من و هممشرفيمن كل من المستمرة والمنتظمة فهم يحصلون على التغذية الراجعة  ،عليه في وزارة الصحة

عياداتهم الخاصة فهم يقوموا  حالياً يديرون و ذين تركوا وظائفهمن الولموظفاالمرضى )في القطاع الخاص(. أما 

داء يتم إعداده مرة ن تقييم األأإلى  تاركوا الوظائفوأشار بالمحافظة على مستوى النوعية الذي وضعوه ألنفسهم. 

داء في عقود العمل وتحوي على معايير واضحة للتقييم وتمت ل تقييمات األولقدم تم شم واحدة في السنة على األقل.

تدريبية  اً وقد أشار معظم األشخاص الذين تركوا وظائفهم إلى تلقيهم اآلن فرص. ئج التقييم بشكل صريحمناقشة نتا

  أكبر مقارنة عما هو عليه في وزارة الصحة.
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 النقاش المركزةاالستبيانات والمقابالت ومجموعات  فيلموارد البشرية الواردة ( ملخص ممارسات إدارة ا12الجدول )

 

النقاش  المقابالت شبه المنظمة ومجموعاتالقضايا الناجمة عن 

 المركزة
 نتائج االستبيان

 وفرة األوصاف الوظيفية

عدم اليقين إزاء مكان وجود األوصاف الوظيفية والقدرة على  ▪

 الوصول لها.

 األوصاف الوظيفية.عمومية  ▪

قيام الكوادر بمهام ليست من ضمن أوصافهم الوظيفية نظراً  ▪

 لضغط العمل ونقص الموظفين.

 

 % لديهم أوصاف وظيفية واضحة90 ▪

% وافقوا على أن مهامهم تتسق مع الوصف 90% من الـ84 ▪

 . الوظيفي

 % يقومون بمهام تتسق مع التدريب والتعليم الذي تلقوه.81 ▪

 . لديهم األوصاف الوظيفية الخاصة بهم% من المدراء 85 ▪

 

 داءتقييم األ

يركز تقييم األداء جداً على الحضور والزي الرسمي وال يركز  ▪

 كثيراً على األداء والنتائج.

 كانت لدى نتائج األداء تأثير قليل على التطور المهني. ▪

 العملية ليست شفافة. ▪

األشهر % من الموظفين حصلوا على تقييم أداء رسمي في 85 ▪

 الفائتة. 12الـ

 % منهم ناقش نتائج التقييم مع المدراء.31 ▪

 

 الدعم واإلشراف

ينبغي التوفير المزيد من الدعم من حيث اإلجابة على التساؤالت  ▪

 وإسداء النصح وإعطاء التغذية الراجعة البناءة.

 التركيز على قواعد اللباس والحضور بدالً من المهارة واألداء. ▪

 بأنهم يصبون جل اهتمامهم على مهامهم الطبية إقرار المدراء ▪

% من العاملين في المجال الصحي تلقي 70أشار ما يقارب  ▪

 اإلشراف بشكل منظم أو في بعض األحيان.

 % بأنه هنالك الحاجة للمزيد من التدريب والدعم.73شعر  ▪

 

 التطور المهني والتعليم الطبي المستمرين

 قلة الفرص التدريبية. ▪

 . عملية ترشيح الموظفين لتلقي الفرص التدريبية عدم شفافية ▪

 % أشاروا إلى إنهم تلقوا تدريب في السنتين الماضيتين.76 ▪

% أشاروا إلى إنهم حضروا مؤتمرات طبية على المستوى 28 ▪

 القطري أو الدولي.

% شعروا بأن منشأتهم توفر لهم فرصة تلقي التدريب لتنمية 50 ▪

 مهاراتهم.

ا من مهاراتهم ومعرفتهم في المجال % أشاروا بأنهم طورو63 ▪

 . سريريال

% من المدراء بأنهم تلقوا تدريب يتناول اإلدارة أو الموارد 34قال  ▪

 . البشرية

 

 المشاركة في االجتماعات، اإلبالغ عن االخطاء ومناقشة المشاكل

 القليل من اجتماعات الموظفين ▪

 نادراً ما يتم شمل الموظفين في عملية صنع القرار ▪

معظم االجتماعات إدارية الطابع وتهدف إلى إخبار الموظفين  ▪

 بآخر القرارات عوضاً عن إشراكهم بها.

 % من العاملين حضروا اجتماعات طبية الطابع/مؤسسية.52  ▪

% من العاملين يحضرون اجتماعات اسبوعياً أو في غضون 20 ▪

 فترات زمنية أقل.

 أو أحياناً. % قادرون على أن يعبروا عن آرائهم بشكل دائم96 ▪

% يشعرون بانهم قادرين على اإلبالغ عن األخطاء ومناقشة 87 ▪

 أو تقديم الشكاوي مع مدراءهم .

 والممرضات القانونيات % من الممرضين76% من األطباء و88 ▪

أو مرتاحين لدرجة معينة في مناقشة المشاكل مع  جداً  مرتاحين

 المدراء.
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 النقاش والتوصيات

 طبيعة النتائج

من جهة كان الهدف من دراستنا هو التعرف على العوامل التي تؤثر على العاملين في المجال الصحي لدى الوزارة 

لون حالياً االحتفاظ بهم وحافزيتهم ورضاهم الوظيفي، ولقد ركزنا في هذه الدراسة على األشخاص الذين يعمآليات 

 اً العمل لدى وزارة الصحة فإن هذا يمكن ان ينتج عنه نوع ،معلماً بأن اختيارهم بمحض إرادتهلدى وزارة الصحة 

آراء وتجارب العاملين في المجال الصحي لدى وزارة  عن هذه الدراسة توفر معلومات قيمةإال أن من التحيز. 

 الصحة.

 االحتفاظ بالعاملين 

لم  بهم وانخفاض معدل االحتفاظإزاء معدل الدوران العالي للموظفين  عالقةالمخاوف أصحاب على الرغم من أن  

على العكس  يتم تأكيدها في المنشآت الداخلة في العينة سواء أكانت في محافظات عمان وإربد والزرقاء أو في معان.

-% 3.7من ذلك، فإن معدل دوران الموظفين المعلن عنه في المنشآت المختارة كان منخفض نسبياً وتراوح بين 

أما بالنسبة لتقرير يخص معدل  نالك مؤشرات عالمية أو إقليمية حول معدل الدوران.هوجد يال علما أنه %.  8.5

% في  14.2الدوران الطوعي للعاملين في المجال الصحي في الواليات المتحدة االمريكية فإن هذا المعدل قد بلغ 

 19. 2015سنة 

 

ن أعلى الرغم من 20. 2015% في سنة 3.11 بريطانياالعاملين في الخدمات الصحية الوطنية في دوران معدل  بلغ

مقارنة بشكل كامل بسبب الفروقات في األنظمة الصحية وأوضاع العمل البيانات ال يمكن أن تكون موضع هذه 

تقتصر فقط على كونها مؤشر على أن معدل الدوران في األردن يعتبر  إال أنهاوالثقافة المؤسسية والقيم االجتماعية 

فإن انخفاض معدل الدوران يعني بالضرورة معدل احتفاظ مرتفع لذا تشير بياناتنا إلى معدل . وبالتالي اً جد منخفض

 احتفاظ مرتفع نسبياً إزاء العاملين في المجال الصحي الموظفين حالياً في وزارة الصحة.
 

 

 بعين االعتبار العوامل التالية: خذيجب األضمن سياق  النتائج المتعلقة باالحتفاظعند وضع 

لم يكن من الممكن ربط نتائجنا بالبيانات الوطنية لوزارة الصحة حول انضمام العاملين وخروجهم ومعدل  ▪

البيانات مع القطاعات لم يكن من الممكن مقارنة هذه  وأيضاالدوران الحالي ومعدل الشواغر واالتجاهات 

على البيانات  ن الحصولحيث لم يتمكن م األخرى. لقد اقتصرت هذه الدراسة على كوادر وزارة الصحة

 القطاعات األخرى.الوطنية لوزارة الصحة أو 

الممكن ربط نتائجنا بأهداف وزارة الصحة، إذ ينبغي على وزارة الصحة تحديد األهداف التي ينبغي لم يكن من  ▪

 % من الموظفين قد غيروا مكان عملهم في السنوات الخمس46تحقيقها إزاء االحتفاظ. وتظهر البيانات بأن 

% تعد نسبة مرتفعة ضمن وزارة الصحة األردنية فهل 46ما إذا كانت ال الماضية، إال إنه من غير الواضح

سنوات مدة مقبولة؟ وهل تهدف  ثالثالهدف هو االحتفاظ بالعاملين لخمس سنوات على األقل او هل تعتبر 

 الوزارة إلى االحتفاظ بالكوادر على صعيد الوزارة أم على صعيد المنشأة؟

حيث تناولت هذه النتائج مع الدراسات السابقة التي تناولت دوران الموظفين في األردن  من الصعب مقارنة ▪

أو بخصوص  والممرضات القانونيات والدوران إما بخصوص الممرضين االحتفاظالدراسات نسبة هذه 

وقد ركزت هذه الدراسات على نوع معين من المنشآت أو منطقة جغرافية محددة وقد استخدمت  .األطباء

 الدراسات أدوات مختلفة وقاست الدوران بأساليب مختلفة.

 

مستشفى في  21في  والممرضات القانونيات( معدل دوران الممرضين 2009خرون )آوقيمت دراسة لهياجنة و

وقد  .إزاء معدل الدوران المتبعة في دراستنا، باستخدام نفس منهجية 2007-2006األردن في الفترة الواقعة بين 

% 29.5بلغ  الحكومية% وفي المستشفيات 36.2 هو أظهرت دراسة الهياجنة إن معدل الدوران العام المعلن عنه

 %33ة وصل معدل الدوران يمستشفيات الجامعال% وفي 66.7 فوصلوأما في المستشفيات الخاصة 

                                                
19 http://www.compensationforce.com/2016/04/2015-turnover-rates-by-industry.html 

20http://www.nhsbenchmarking.nhs.uk/CubeCore/.uploads/EmailFunction/Projects/CorporateFunctions/CorporateFunctions

Report2015.pdf 

http://www.compensationforce.com/2016/04/2015-turnover-rates-by-industry.html
http://www.nhsbenchmarking.nhs.uk/CubeCore/.uploads/EmailFunction/Projects/CorporateFunctions/CorporateFunctionsReport2015.pdf
http://www.nhsbenchmarking.nhs.uk/CubeCore/.uploads/EmailFunction/Projects/CorporateFunctions/CorporateFunctionsReport2015.pdf
http://www.nhsbenchmarking.nhs.uk/CubeCore/.uploads/EmailFunction/Projects/CorporateFunctions/CorporateFunctionsReport2015.pdf
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ولم تتطرق هذه الدراسة إلى العوامل التي تؤثر على معدل الدوران، أما معدل الدوران المرتفع الوارد في دراسة 

فليس من تبين تفاصيل كيفية جمع البيانات الهياجنة فلم يتم تأكيده من قبل دراستنا، ونظراً ألن دراسة الهياجنة ال 

إحدى األسباب قد ترجع إلى أن دراسة الهياجنة قد تناولت المستشفيات  فرق شاسع بين الدراستان. الواضح لماذا يوجد

 من المستشفيات. أكثرن عينة المنشآت التي استخدمناها احتوت على المراكز الشاملة واألولية أفقط في حين 

 

ر من المعدل ، استخدمت الدراستان معدالت الدوران المعلن عنها والتي يمكن أن تكون اقل أو أكثإلى ذلك باإلضافة

الفعلي وواجهت الدراستان صعوبات من حيث وفرة البيانات وجودتها. وقد قيمت أربع دراسات معدل الدوران من 

ذه الدراسات حول أهمية الدعم المهني واالجتماعي ه نتائجوقد أكدت   22.أو النية بالمغادرة 21حيث النية بالبقاء

بخصوص تأثير العوامل اآلنفة الذكر على النية بالبقاء أو العمل بالقرب من المنزل ومستوى الدخل موقع و

    المغادرة.

 

 الحافزية

محايدة بشكل عام وتتخذ المنحى اإليجابي والممرضات القانونيات في دراستنا كانت حافزية األطباء والممرضين 

. أما مستويات الرضى والحافزية التي تم اإلفصاح عنها في هذه الدراسة مشابهة للمستويات التي 3.48بوسيط قدره 

ن معدل الرضى أ. وأظهرت هذه الدراسة 2000وجدها ميلر وآخرون في مستشفيين حكوميين في األردن في سنة 

 .3.09 المعرفيةوبلغت  3.39العام وصل 

 

في كال الدراستين لم تكن متطابقة، فإن النتائج تشير إلى أن حافزية ن العبارات المستخدمة للتصنيف أعلى الرغم من 

هذه البيانات  .اإليجابي الصحي في الوزارة ظلت مع مرور الوقت محايدة نسبياً وتتخذ المنحى  المجالالعاملين في 

. وفي الدراسات والحافزيةالحتفاظ اضعف  بأن القضية هي عالقةالال تتفق واالفتراضات التي وضعها أصحاب 

التي األخرى التي تتناول رضى العاملين وحافزيتهم في القطاعين العام والخاص في األردن واالماكن األخرى 

في منظمة غير عاملين  أن ظهرففي األردن،  :ارة إلى تصنيفات إيجابية نسبياً تم اإلشاستخدمت مقياس اليكرت، 

لمعظم  5و  3.5ما بين  عام راضيين وحققوا مجموع نقاطكانوا بشكل  التخطيط األسريحكومية متخصصة في 

والممرضات  حقق الممرضين 24وفي السعودية ،  23(5-1العبارات المتعلقة بالرضى الوظيفي )المقياس من 

نقطة  3.65نقطة في الرضى الوظيفي، وفي غانا فقد حققت الكوادر العاملة في مختلف المجاالت  3.75 القانونيات

 69.3 حافزية بمقدار العاملة في مستشفيات المديريات وفي كينيا فقد حققت الكوادر 25للرضى  253،15للحافزية و

 .26 بنود( 10)نقاط ناتجة عن وسيط مكون من 

 

بوضع التصنيفات اإليجابية فمن المفضل ان في القيام المشاركين  لرغبةونظراً 27ية معقد ونظراً ألن مفهوم الحافز

الحصول على يتم استخدام البيانات لفحص الفروقات بين المجموعات إزاء معدل الحافزية والرضى بدالً من 

استنتاجات بناءاً على مستوى محدد من الحافزية. بهذه الطريقة نسمح لصناع القرار والمدراء بأن يوافقوا ما بين 

الوزارة والبقاء  مالكلالموظفين  استقطاباستراتيجيات الموارد البشرية وخيارات العمال بغية معالجة موضوع 

 بها.

 

 لرضىا

وعدم الرضى كانت متشابهة بين مختلف المتشاركين وأيضاً وفقاً لما هو على الرضى  تأثيراً إن غالبية العوامل 

مختلفة: العوامل الجوهرية )قيمة العمل  مواضيع ثالثةوقد تم ذكر عوامل الرضى في  العالمية. دراساتوارد في ال

أكثر العوامل التي تمت اإلشارة أما  للمجتمع( وبيئة العمل )العالقة بين األفراد والعمل الجماعي( وترتيبات العمل.
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التقدير من جانب % و69.5% والتقدير من الزمالء 71.1كانت التقدير من جانب المرضى فقد ضى لرتأثيراً باإليها 

 %49.2% والعالقة بين الزمالء 53.8المدراء 

 

 التجهيزات (، %76) كانت الحوافز المالية فقد الرضى والتي تمت اإلشارة إليهاعدم على تأثيراً أما أكثر العوامل 

وبالنسبة لألشخاص (. %39.7) العمل ضغط( و%43.5التعليم المستمر )قلة فرص ( و%44.2) والبنية التحتية

الحكومية منظمات غير يعملون في عياداتهم الخاصة أو المستشفيات او ال وأصبحواالذين تركوا وظائفهم في الوزارة 

. كما أن عدم الرضى عن هم الحاليةحوافزو همرواتبإلى رضاهم عن فقد أشار هؤالء  الملكيةاو الخدمات الطبية 

 العالمية وفي دول الشرق األوسط األخرى. دراساتالحوافز المالية والرواتب تمت اإلشارة إليه بشكل شائع في ال

األردن قد ينعكس إيجابا  على غير المالية في القطاع الصحي في غم من أن تعديل الحوافز المالية وعلى الر28

من المرجح أن تواجه  همستويات الرضى الوظيفي ويقلل من النية بالمغادرة وخصوصاً بين أوساط األطباء، فإن

مع الرواتب المتوفرة في القطاعات الصحية تتناغم رواتبها  في جعل  الموازنة من جانب وزارة الصحة تحديات 

 ارج.في الخالمدفوعة األخرى والرواتب 

 

لهم مهم بنفس ن تقدير اإلدارة أن في المجال الصحي في مقابالت أجريت معهم بوباإلضافة إلى ذلك، فقد أشار العامل

والعاملين في القانونيات والقابالت  قانونياتالوالممرضات المالية. وقد أشار كل من الممرضين  الحوافزأهمية قدر 

اإلدارة لهم. وأشارت الغالبية العظمى ويات منخفضة من الرضى إزاء تقدير المجال الصحي في المستشفيات إلى مست

( بأنهم يحتاجون إلى المزيد من التدريب والدعم وعلى وجه الخصوص في %73من العاملين في المجال الصحي )

 معان.

 

 أكثريصبحون  والممرضات القانونيات ( بأن الممرضين2009أبو الرب وآخرون ) أعدهاوقد أظهرت دراسة 

من . لذا فإنه في ترك العملرضى عندما يتلقون الدعم من أقرانهم والمشرفين عليهم والذي بدوره يقلل من رغبتهم 

ن أن في هذه الدراسة ولمشاركالبشرية إذ قال ا المواردعلى التطوير من ممارسات إدارة  اهتمامنامهم أن نركز ال

 ى حافزيتهم ورضاهم الوظيفي.أن تؤثر على مستون هذه الممارسات من شأ

 

لم تقم عداد الالجئين في األردن بشكل ملحوظ في السنوات العشر الماضية، فإن دراستنا أعلى الرغم من زيادة و

حول تأثير الالجئين على حافزية العاملين في المجال الصحي  عالقةالبتأكيد الفرضية التي وضعها أصحاب 

دراسة  لكن ينبغيوورضاهم. إذ إن العناية بالالجئين ال تبدو وإنها مصدر لعدم رضى العاملين في المجال الصحي 

 ثر تطور أزمة اللجوء.بمزيد من العمق على إ األمر هذا

 

 ممارسات إدارة الموارد البشرية

عن طريق إدارة  "ذاتيالالحافز "بأن ممارسات إدارة الموارد البشرية لها تأثير كبير على  29 أظهرت دراسة حديثة

ن تلقي االحترام والتقدير والجوائز والدعم اإلداري والمجتمعي والتمتع بالسلطة لعمل القرار والعمل ااألداء. إذ 

 أما في الجهة المقابلة،. "ذاتيالى "الحافز جميع هذه العوامل تؤثر عل ،الجماعي والتواصل وتلقي التغذية الراجعة

لتوريدات من ترتيبات العمل والحوافز المالية وا التطويرل الجوهرية يمكن تعزيزها من خالفإن الحافزية غير 

العوامل التحفيزية، فإن النية بالمغادرة  من استراتيجيات الموارد البشرية وترتيبات العمل تحسن والبنية التحتية. فعند

 هذه على أداء العاملين في المجال الصحي.  عملية التطوير . عالوةً على ذلك، فإنه من المرجح أن تؤثرستنخفض

داء من ولقد قمنا على وجه الخصوص بتقييم ترتيبات العمل ونشاطات إدارة الموارد البشرية المتصلة بإدارة األ

حيث وفرة االوصاف الوظيفية والتعامل مع المدراء والزمالء والمرضى والدعم واإلشراف وتقييم العمل وفرص 

عينة نشاطات إدارة الموارد البشرية في غالبية منشآت معظم ق المدراء عام، فقد طبوبشكل  النمو الوظيفي. 

موارد البشرية إن التحسين من ممارسات إدارة ال. الدراسة على الرغم من وجود تقصير في التطبيق لدى البعض

 رت الدراسة إن عدد من ممارسات إدارة الموارد البشرية والمطبقة حالياً بشكل ضعيفيعتبر ضروري إذ اظه

 تؤثر على الحافزية. مثل األوصاف الوظيفية والدعم والتدرب وتوفير الفرص التدريبية

                                                
 2009الجردلي  28
 2015أوكيلو وغيلسون 29
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 العمل لدى وزارة الصحة

على الرغم من أن الرواتب  عن جهات العمل األخرى في القطاع الصحي.ير كثالزارة الصحة بكجهة عمل، تتميز و

في المؤسسات الحكومية األخرى والقطاع الخاص وحتى في دول الخليج قد تصل إلى ضعفين أو حتى خمسة 

فمثالً تبذل الوزارة  أضعاف الرواتب التي توفرها وزارة الصحة، إال إنه يوجد ميزات أخرى للعمل لدى الوزارة.

عامليها بالقرب من مكان سكنهم وتوفر لهم ترتيبات مرنة للعمل وتعتبر هذه التسهيالت مهمة  لتعيينجهوداً 

 لدى وزارة الصحة. كعوامل جاذبة للعملللممرضين وللنساء 

 

 تحديات االنضمام لوزارة الصحة والبقاء فيها

المجموعات التي تتمتع بأقل مستوى للحافزية وأكثر احتمالية لمغادرة وزارة الصحة،  ةتصنيف المشاركين لمعرف تم

ن الذين و( والعامل%32.5) ن الشبابوالعاملو( %35.8) ( والرجال%38.5) وكانت هذه الفئات كالتالي: األطباء

اع في وزارة الصحة ال ( فبالنسبة لهذه الفئات فإنه يبدو أن األوض%34) لديهم أقل من خمسة سنوات من الخبرة

 .للبقاءتشجعهم بما فيه الكفاية 

 

هو  األطباء الشباباصة لدى وزارة الصحة، وخ الفئاتلعمل هذه  الرئيسيويبدو أن هذه النتائج توحي بأن السبب 

لعمل في القطاع الخاص أو امنشأة أخرى ضمن وزارة الصحة أو  سعيهم للحصول على خبرة ومن ثم االنتقال إلى

ووفقاً للعاملين الشباب فإن أسباب مغادرتهم الوزارة هو الحصول على فرص مالية أفضل من أجل  الخارج.في 

( 2015تحقيق األهداف الشخصية مثل الزواج أو لدراسة التخصص. وأيضاً وفقاً لدراسة أعدها خطاطبة وآخرون )

 قعهم الحالية. فإنه هنالك نية قوية بين صفوف األطباء العاملين في األردن لترك موا

 

هو ارتفاع نسبة على الرغم من أن عمل الكوادر لدى وزارة الصحة يعود عليها بالمنافع، إال أن ما يثير القلق  

( الذين قالوا إنهم يسعون بشكل جدي للحصول على وظيفة خارج الوزارة في السنتين %34المستطلعة آرائهم )

 القادمتين.

 

( أشاروا إلى عدم وجود نية لديهم لترك وظائفهم الحالية %51وتظهر األرقام أيضاً إلى أن أكثر من نصف العاملين )

( يسعون بشكل حثيث للعمل في منشأة أخرى تابعة لوزارة الصحة. ووفقاً لنتائج %36إال ان الثلث )في الوزارة 

 ين في ترك منشآت وزارة الصحة هي:الدراسة هذه فإن أهم األسباب التي تجعل العاملين راغب

 

أكثر المنشآت قرباً  إلى عاملي وزارة الصحة انتقال: من حيث المبدأ يتم تفضيل منطقة جغرافية على أخرى ▪

% من عاملي وزارة الصحة 37وزارة الصحة ميزة للعمل لديها. لكن  من المتبعة لمساكنهم، وتعتبر هذه القاعدة

ال يعملون في المحافظة األم لذا سيسعى عدداً منهم أن ينتقل للعمل بالقرب من المنزل. إن العمل بالقرب من 

ظ لوزارة الصحة فمن شأنه أن يعزز من توظيف الكوادر في المناطق الريفية واالحتفا جداً  المنزل يعتبر مهم

 % من الممرضين77فعلى سبيل المثال، من بين األشخاص المستطلعة آرائهم في محافظة معان،  بهم.

األمر الذي يفسر استقرار  تنحدر أصولهم من هذه المحافظةالقانونيات والقابالت والممرضات القانونيات 

ينبغي التوظيف من سكان هذه نشآت في هذه المحافظة ذات الطابع الريفي ويدعم وجهة النظر القائلة بأنه الم

رضين العاملين في األردن. م( إلى أهمية قرب المسكن بالنسبة للم2009) وقد أشارت دراسة الهياجنة المناطق.

العاملين إلى مناطق سكناهم  نقلن شأ من بأن 2010وأشارت أيضاً تقارير لمنظمة الصحة العالمية تعود لسنة 

ان يعزز من االحتفاظ بهم. وإذا أردنا ان نحتفظ بالعاملين في المنشآت التي يعملون بها حالياً فمن الضروري 

 إلى مناطق سكناهم.نقلهم بذل المزيد من الجهود ألن يتم 

 

لشاملة الصحية ا ن في المراكزوواألطباء العاملوالممرضات القانونيات ن وأشار الممرض: ضغط العمل ▪

العمل  ضغطم على الرغم من أن الدراسة لم تقي  فهم مصادر عدم الرضى. إلى أن ضغط العمل يعتبر من أ

، قصيرة نسبياً  فترة نهم يخصصون أقل من سبعة دقائق لكل استشارة والتي تعدبأالفعلي فإن األطباء قالوا 

 . 30 مريض دقيقة لالستشارة لكل 20 أقصىكحد  يمضونأما في هولندا فإن األطباء في الرعاية األولية 
                                                
30 https://www.nza.nl/1048076/1048144/TB_REG_17621_02__Huisartsenzorg_en_multidisciplinaire_zorg_2017.pdf 

 

https://www.nza.nl/1048076/1048144/TB_REG_17621_02__Huisartsenzorg_en_multidisciplinaire_zorg_2017.pdf
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في ألمانيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة  تأوقات االستشارة ألطباء الرعاية األولية فقد اختلفما أ

قد ينتج عن قصر . و 31 دقيقة للزيارات الروتينية 18-6دقيقة للمرضى الجدد و 32-16وتراوحت ما بين 

االستفادة من الوقت الممكن من أنه إلى هنا األشارة وتجدرأيام العمل تخصيص وقت أقل لرؤية المرضى، 

 سير العمل حالياً. عمليات ينبغي دراسة والذي يتطلبعن طريق تقسيم المهام 

 

ن في المجال الصحي غير راضين عن الفرص المحدودة ولقد كان العامل :محدودية فرص التعليم المستمر  ▪

وقد وهم أيضاً يعتبرون أن عملية اختيارهم لتلقي هذه الفرص التعليمية غير واضحة.  المتاحة للتطوير المهني 

والخدمات الطبية  ستشفيات الجامعةنة الدائمة مع القطاعات األخرى )متعزز شعور عدم الرضى جراء المقار

التعليم الطبي المستمر. إنها تركز اهتمامها ومواردها على والتي يعتقد  ت الصحية الخاصة(الملكية والمنشآ

لقطاع اتت قديمة مقارنة مع نظرائهم في اجال الصحي في الوزارة بأن علومهم الطبية بملن في اوالعاملوشعر 

ا إن هذا األمر أثر على نوعية عملهم. وينبغي إيالء االهتمام الخاص أو القطاعات العامة األخرى وقد اعتبرو

اجات التدريبية للممرضين المساعدين تيحالحتياجات التدريب في معان، فعلى الرغم من وجود الكثير من اال

أن معان تحظى بأقل فقد أشار المشاركين في الدراسة إلى  والمشاركين واألطباء الشباب ذوي الخبرة القليلة

 من الفرص التدريبية مقارنةً بالمحافظات األخرى.عدد 

 

 أما العوامل األخرى التي تؤثر على الحافزية والرضى والتي ينبغي إيالءها المزيد من االهتمام فهي:

لقد تمت اإلشارة في هذه الدراسة إلى أن رضى المرضى  :من قبل المرضى بشكل منتظمتغذية راجعة  تلقيعدم  ▪

عوامل  5إن رضى المرضى كان من بين أكثر إلى % منهم 70كان من أهم العوامل التي تحفز الكوادر إذ أشار 

آلراء المرضى حول  بإجراء استطالعات منظمةوال يتم حالياً في معظم المنشآت القيام  تولد الحافزية لديهم.

نقاش حول  قدمة وال تتم مناقشة التغذية الراجعة التي يقدمها المريض في االجتماعات من أجل خلقالرعاية الم

على الرغم من تغير هذا الوضع  داء العاملين في المجال الصحي ولتحسين العمليات القائمة ضمن المستشفيات.أ

 العتمادية إذ ينبغي على المنشآت المعتمدة أن تقدم استبيانات للمرضى كل ستة أشهر. حالياً نظراً لتطبيق برامج ا

 

إن التطوير من إدارة الموارد البشرية يستلزم ايضاً  قدرات محدودة لمدراء المنشآت إلدارة الموارد البشرية: ▪

فقد أشار ارد البشرية على صعيد إدارة الموأال أن وزارة الصحة تواجه تحدي  ،التطوير من قدرات المدراء

ما قالوا إنهم يفضلون القيام % من مدراء المنشآت الصحية إلى عدم تلقيهم تدريب حول اإلدارة وغالباً 25

 بمهامهم العيادية على مهامهم اإلدارية إضافة إلى إن لديهم هامش ضيق لصنع القرار.

 

المجال الصحي والتي اظهرها البحث هو دور مدراء ومن بين العوامل التي تؤثر على حافزية وأداء العاملين في 

وكيفية قيامهم بإدارة الموارد البشرية من حيث دعم العاملين وتسهيل العمل الجماعي وإدارة  32المنشآت الصحية

باإلضافة إلى  تعتمد،اآلخرين. لذا فإن قدرة المدراء على العمل  عالقةالالنزاعات والتفاوض مع المدراء وأصحاب 

، على قدراتهم اإلدارية والقيادية ومهاراتهم في صنع القرار وتمتعهم باألدوات والدعم 33العوامل األخرى عدد من

  . لكي يقوموا بإدارة موظفيهم صالحيةوال

 

 

على الرغم من أن التقدير من جانب المرضى والمدراء باإلضافة إلى العالقة  :السلوك العدواني في مكان العمل ▪

% من العاملين في المجال الصحي قالوا بأن 13مع الزمالء كانت أهم عوامل التحفيز في هذه الدراسة، فإن 

ثناء التقدير من جانب المدراء والمرضى كان بالنسبة لهم أحد العوامل غير المحفزة. ففي مناسبات عدة أ

تتمحور حول النوع  المضايقةأشارت الكوادر إلى وجود حاالت  مركزةال النقاش المقابالت ومجموعات

تمت اإلشارة إلى سلوكيات عدوانية وإساءات لفظية وجسدية عالوةً على ذلك،  االجتماعي أو المنصب.

سلوكيات في الميدان لكن وتهديدات صادرة من قبل المرضى ضد الكوادر، ولم تقيس هذه الدراسة حجم هذه ال

، قد ورد والممرضات القانونيات ، وعلى وجه األخص الممرضينالعنف ضد الكوادر الصحية في األردن

عدم وجود إجراءات واضحة  المركزةالنقاش ومجموعات  المقابالتوقد أظهرت . 34الدراسات مراراً في 
                                                
31 Konrad et al, 2010 

 322007، فرتزين2015:أوكيلو وغيلسون،2016عسيري واخرون، 
 2007فرتزين  33

  342016الريان واخرون  2013البشتاوي ، 2015، العمري 2007العواودة واخرون 
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والممرضات  نووشعر الممرض ،الكوادرالصادرة عن المرضى أو مضايقات والوآمنة للتبليغ عن العنف 

 .فهناك حاجة إليالء المزيد من التقييم لهذه القضية إنه ال توجد عقوبات للمخالفين لذا القانونيات

 

، فإنه قد تبين من المقابالت ضرورة دراسة نقلعلى الرغم من أن هذه الدراسة لم تبحث في عملية الالنقل:  ▪

 التنقل فهي تعتبر طويلة ومحبطة.كيفية تعامل الوزارة مع طلبات 

 التوصيات

ينبغي مناقشتها والتحقق من صحتها بالتعاون مع وزارة  فيما يلي أهم التوصيات التي خرج بها هذا البحث والتي 

 :الصحة

 

يعتبر  وادر العاملة في وزارة الصحةلدى الكنه على الرغم من أن معدل الدوران هذه الدراسة إلقد أظهرت  .1

وزارة هو نية هذه الكوادر مغادرة وظائفها الحالية في السنوات العقبة تواجه ، فإن ما يعتبر نسبياً منخفض 

أكثر الفئات  الذين يمثلون قانونياتالوالممرضات ن و. ومن أشد الراغبين بالمغادرة هم األطباء والممرضالقادمة

غير الراضية عن ضغط العمل. ونظراً لمحدودية الشواغر الوظيفية وقصر أيام العمل فإن الوضع الراهن 

العمل الفعلي ودرجة إشغال المنشأة  ضغط. لذلك من المهم تقييم ودرجة التوظيفكفاءة اليطرح تساؤالت حول 

عتبر مؤشر ضغط العمل والحاجة للموظفين إحدى من قبل الموظفين وكفاءتهم مقارنة مع متطلبات المنشأة. وي

. عالوةً من الموظفين حتياجات الفعليةواالالعمل الفعلي  ضغطعلى  للتعرف األدوات التي يمكن استخدامها 

 يمكن مراجعة توزيع المهام وطريقة تدفق المرضى لمعالجة جوانب القصور. على ذلك،

 

العمل األخرى، األمر الذي يجذب نوعية معينة من العاملين في ميزها عن جهات عوامل جاذبة ت وزارةتمتلك ال .2

إذ ينظر إلى منشآت وزارة الصحة على إنها تسمح  ،المجال الصحي، مثل األطباء حديثي التخرج والنساء

نها تسمح للعاملين في العمل بالقرب من المنزل. ونظراً ألن أو للنساء أن يجمعن ما بين العمل والحياة األسرية

من المهم معرفة كيفية تلبية رغبات هذه الكوادر في العمل في % من الكوادر ال تعمل في منطقتهم األم فإنه 37

رجح ألن تلبية هذه الرغبة من شأنها على األ ،وخاصةً األطباء منهم لتنقلالمناطق التي يريدونها أثناء عملية ا

وينبغي أيضاً في هذا المضمار مراجعة عمليات النقل التي يجريها ديوان أن تقلل من الرغبة بمغادرة الوزارة. 

    الخدمة المدنية.

 

مهنية سارات مينبغي على وزارة الصحة مراجعة كيفية تشجيع الموظفين الشباب على البقاء من خالل إيجاد  .3

فهذه العوامل اآلنفة الذكر هي التي تشجع الموظفين  ،داءالمرتبطة باألواضحة )توفير التخصصات( أو الحوافز 

 .أو البقاء الشباب على المغادرة

 

نه من الضروري التطوير من تطبيق ممارسات إدارة الموارد البشرية، فوفقاً بأوقد وجدت هذه الدراسة  .4

تشتمل على التقدير والدعم والتدريب ممارسات إدارة الموارد البشرية والتي تحسين فإن  35العالمية لدراساتل

أن يلعبوا ويمكن لمدراء المنشآت  من شأنه أن يؤثر إيجاباً على رضى وحافزية العاملين في المجال الصحي.

واعتبروا إن المهام سريرية الن األولوية بالنسبة لهم هي المهام ألكن أغلبهم قال  ،ذا المجال في ههاماً دوراً 

 .المنشآتلذا ينبغي االستثمار ببناء قدرات مدراء  ،الطبية واجباتهمحرف انتباههم عن اإلدارية مصدر إزعاج ي

أما المحاور التي ينبغي تطويرها فهي القيادة وبناء الفريق والدعم واإلشراف والتواصل. عالوةً على ذلك، 

والتعامل مع السلوكيات ارات المدراء وتمكين الكوادر من إدارة النزاعات القدرات لتحسين مه بناءينبغي 

للقيام بالمهام اإلدارية  ينالعدوانية واإلساءات. وينبغي أن يتمتع المدراء بالوقت والمهارات والمعرفة الالزم

 المناطة بهم.

 

البشرية تأتي من  المواردأيضاً فإن الهامش المتاح للمدراء لصنع القرار يعتبر ضئيل ألن معظم قرارات إدارة  .5

يجاد المساحة التي تسمح للعاملين أن يعبروا عن آرائهم ومخاوفهم مما يسمح للمدراء بأن إوينبغي  المركز.

وينبغي على مدراء المنشآت أن يعدلوا من استراتيجيات الموارد البشرية لكي تتناسب مع احتياجات العاملين. 

اجات موظفيهم. ونظراً تيحارية ويتمتعوا بالقدر الكافي من السلطة لكي يوفقوا ما بين استراتيجيات الموارد البش
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لمواقع اإلدارية هم في غالبيتهم من الرجال فمن المهم تعيين المزيد من النساء في هذه المناصب ا ألن شاغلي

  من النساء.هم  معظم الكوادرألن 

 

إن عقد جل تمكين الكوادر من تحديث معرفتهم ومهاراتهم. أومن المهم توفير فرص للتعليم المهني المستمر من  .6

يعيق عمل مر يسير من الناحية المادية وال الدورات عن بعد وبشكل فردي من دون الحاجة للحضور الفعلي أ

 المنشآت.

 

لذا فإن معرفة آراء المرضى عن طريق جمعها  ،اً مهم جدواعتبرت الكوادر إن تقدير المرضى لهم يعتبر أمر  .7

بشكل منظم سيعزز من تحفيز الكوادر ويساهم بوضع إجراءات لتحسين من نوعية الخدمات المقدمة ويطور 

أظهرت الدراسات العالمية دليل قطعي حول التأثير اإليجابي إلشراك الخدمة والمريض. وقد  قدممالعالقة بين 

 ائلة االجتماعية على سبيل المثال.المرضى عن طريق آليات المس

 

واإلساءات في مكان العمل،  مضايقاتوالالعدواني من المرات إلى حاالت من السلوك  وتمت اإلشارة في العديد .8

ن العديد من أتعرف اآلليات الرسمية التي ينبغي استخدامها للتبليغ عن هذه الحاالت. كما  إن الكوادر ال إال

األمر الذي يدعو إلى وضع خطة  ،ينجم عنها نتائج عادلةن اآلليات الرسمية سأيثقن ب ال القانونيات الممرضات

 واضحة ومعلومة للجميع للتبليغ عن التحرش والسلوكيات العدوانية في مكان العمل.

 

 

وبيانات القطاعات وطني بياناتنا مقارنة مع بيانات وزارة الصحة على المستوى النتمكن من التحقق من صحة لم  .9

األخرى والتي تتناول معدالت الشواغر والدوران إذ لم نتمكن من الوصول لهذه األخيرة. إضافةً إلى ذلك فإن 

كن من الحصول على ولم نتم أنفسهم معدالت الدوران والشواغر في دراستنا تم اإلفصاح عنها من قبل المدراء

 ن إيجاد تعريفأوإعداد االستراتيجية. كما مهمة ألغراض التخطيط  لبياناتاتعتبر هذه التي و بيانات المنشآت

 من شأنه أن يسمح بالوزارة الحتفاظ في وزارة الصحة وإنشاء أهداف محددة وواضحة لالحتفاظا لمصطلح

 .بإنشاء استراتيجيات أفضل في هذا المضمار

 

 بحثها أخرى يمكنمجاالت  .10

والقطاع الخاص من أجل الحصول على القيام بدراسة مشابهة تشمل الجامعة/الخدمات الطبية الملكية  .أ

ول حافزية العاملين في القطاع الصحي في األردن واالحتفاظ بهم. مما يسمح بمقارنة صورة مكتملة ح

 معدالت الدوران والحافزية والرضى بين مختلف جهات العمل في القطاع الصحي.

قد تأثير موجة اللجوء الحالية على القطاع الصحي إذ لم تظهر دراستنا إن الخدمات الصحية  دراسة .ب

كبير جراءها. لذا ينبغي بحث هذا التأثير وخصوصاً في ظل التغييرات في النظام  لضغط تعرضت

 اجات الصحية لالجئين بشكل كافي.تيحالمعمول به للدفع. ويجب أيضاً رصد ما إذا تمت تلبية اال

 سنالعوائق التي تقف أمام المرأة لتولي المناصب اإلدارية في وزارة الصحة إذ إن النساء ل دراسة .ت

  على مستوى صنع القرار في القطاع الصحي.بشكل كافي ممثالت 

المشكلة لفهم أبعادها وللتعرف عن  حجم السلوك العدواني واإلساءات في مكان العمل لذا من المهم قياس .ث

ماهية الكوادر التي تعاني منها بشكل أكثر وهل جل الضحايا من الذكور أو اإلناث وماهي الظروف 

 المحيطة بهذه السلوكيات للتعرف على االستراتيجية المناسبة لمعالجتها.

 

مشمولة في الورقة البحثية  لم تكنتي كما ينبغي القيام بتحليل ثانوي لبيانات الدراسة لإلجابة عن األسئلة ال

 األصلية وأيضاً إنشاء جداول تبين البيانات وفقاً للنوع االجتماعي.

 
 

 

 

 

 

 



 أردنية محافظات أربع في األردنية الصحة وزارة في بالكوادرالصحية لالحتفاظ المحفزة العوامل
 38 |متنوعة منهجيات ذات دراسة نتائج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 NW، بنسلفانياشارع  1300

 D.C. 20523واشنطن، 

 0000-712 (202)هاتف: 

 3524-216 (202)فاكس: 

www.usaid.gov 


