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  . إلى روح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المعلم االول

  . ليه ظلم البشرية وطغيانيهاإإلى القلوب التي صعدت الى باريها تشكوا 

 …لى تلك األرواح الطاهرة التي لبت نداء ربها والتي أبت إال أن تسموا إلى خالقهـا إ

  .إلى كل شهداء فلسطين الذين رووا بدمائهم ثرى الوطن الحبيب

ى أولئك األسود الرابضة الذين ضحوا بشبابهم والـذين غيبـتهم غياهـب سـجون     إل

  .الى أسرى الحرية... لم السجن أرواح التي تتنفس الصعداء من إلى األ... االحتالل

إلى روح والدي الطاهرين اللذان علماني كل معـاني الصـبر والصـمود والمثـابرة     

  .والنجاح

  . لتي منحتني الكثير من وقتها إلتمام هذا المشروعإلى زوجتي الصابرة ورفيقة دربي وا

  . مجاهد وسديل وعبد اهللا ومحمد وإلى إخواني وأخواتي وعائالتهم ،أحبائي، إلى أوالدي

                          ....  هدي رسالتي هذه أإلى كل هؤالء 

  التوقيع                                                   

  عبداهللا عبد المعطي عاصيناجح    
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  :إقرار 
  

أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة ب، أنا ناجح عبداهللا عبدالمعطي عاصي مقدم الرسالة قرُأ

باستثناء ما تمت  ةالخاص بحاثيأنها نتيجة إو، فرعي إدارة صحية/ العامة الماجستير في الصحة

أو عليا أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة  دراسةوان هذه ال ،وردإليه حيثما اإلشارة 

  .مؤسسة علمية أو بحثية أخرىجامعة أو ي أل لقب علمي أو بحثي

  

  

  

 :التوقيع 
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  وعرفان  شكر
  

إلى كل من ساهم وساعد في انجاز واتمام عملي هـذا  أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان والتقدير 

واخص بالذكر إخواني المعتقلين الذين ساهموا بتشجيعي في البدء بهذا البحـث وخاصـة الـدكتور    

شرفت على هذه الرسالة ومنحتنـي  أي والت، مامسمى اإلأكما وأخص الدكتورة  ،ل غسان خالدالفاض

  .على خير صورة تمام هذه الرسالةمن وقتها الثمين الكثير إل

  

تشـفيات  دارة العامـة للمس ة في وزارة الصحة الفلسطينية ولإلكما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الساد

  .على تعاونهم) موضوع الدراسة(وموظفيها 

  

برنامج الصحة العامـة ممـثال    /معة القدس وكلية الدراسات العلياوكذلك أتقدم بجزيل الشكر إلى جا

  .العاملين فيها على المساعدة وحسن التعاملوجميع ، بالعمادة

  

ستاذ المحامي سميح عبد إلى الصديق والنسيب األ ،تقدم بجزيل الشكر والعرفانأوال يفوتني أن 

على وقته الثمين الذي منحني إياه في تلقي ما كتبته يدويا من السجن وتحويله إلى مادة  الصمد

  .مطبوعة
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  : الدراسة مصطلحات
   

ـ إ:  التدريب ارات وخبـرات واتجاهـات   جراء لتزويد المتدربين مه

يد الموظفين العاملين بالمعـارف  ، نظمت لتزومرغوب فيها

  ).2001،مناصرةال(المهارات لغرض معين و

  التعلم

  

  

  

  

  

  

  

 الخبرة

 

 التدريب عن بعد

 

 

 

  التدريب المستمر
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:

 

 

:

ن يكتسب ألها الفرد هو العملية التي يستطيع من خال

المهارات واالتجاهات من خالل تفاعله مع المعلومات و

الثقافية المحيطة به، وذلك من خالل الجتماعية والنظم ا

جة عمليات التعلم التي الدراسة والممارسة أو نتيالتفكير و

، ات التعلم لكل انسان بشكل تلقائي، وتتم عمليحصل عليها

دراته مع مايحيط به من حيث تتفاعل ظروفه الشخصية وق

نفسه  جلأاعية وثقافية الستثمار تعلمه من ظروف اجتم

  ).2010بدوي، ( .وقدراته

، والممارسة الفعلية للمشاكل الدراية العمليةهي المعرفة و

  ).1973 ،منصور(والمواقف المختلفة 

ملين في لى وصول خدمة التدريب للعاإة تهدف هو عملي

فنية  حداث تغيرات سلوكيةإمكان اقامتهم وذلك بهدف 

رسها والعمل الوظيفة التي يماليها الفرد وإمحددة يحتاج 

 ).2000 ،رفاعي(الذي يقوم به 

بعد التدريب وتعلمية امج تعليمية ي أنشطة أو برأ هو

داء بزيادة المعرفة مصممة بهدف تحسين األ ساسياأل

 أي مجالوتحسين المهنة والممارسة العملية للعاملين في 

  .)2005، وزارة الصحة االتحادية(

مجموعة من الدراسات الشاملة نظرية وتجريبية وعملية : التدريب أثناء الخدمة

تقدم إلى مجموعة من المتدربين بقصد رفع كفاءاتهم 

األدائية في مجال مهنتهم إلى أقصى حد ممكن تحقيقاً 

ألحسن عائد، وأفضل مردود، أو بلوغ أهداف خطة تطوير 

  ).2003العاجز والبنا، (. جديدة
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حداثها بصـورة  إالتطويرات المطلوب مجموعة التغيرات و: تدريبيةلاحتياجات اال

العاملين  واتجاهات ايجابية في معارف ومهارات وسلوكيات

تحـول   أو المشاكل التـي الضعف ب على نقاط لسواء للتغ

 ، أو لرفـع وتحسـين المهنـة   دون تحقيق النتائج المرجوة

مقابلة التغير والتطوير العاملين ل دعداداء أو إلمعدالت األو

 ،عـالم االبـداع  (عمالهم وأوضاعهم المؤسسة أفي محيط 

2005.(  

فاعليـة مـن   ستغالل للموارد البشرية بكفاءة وفضل اأهي:  التنمية

تطوير كافـة الجوانـب االقتصـادية واالجتماعيـة     جل أ

مـن   ، وذلكدارية والصحية والثقافية والبيئيةاإلالسياسية وو

الشعبية معاً دون تبعية الي خالل تضافر الجهود الرسمية و

  ).2009 حالوة وصالح،(جهة أخرى 

الحالية والمسـتقبلية   دعملية تعزيز وتدعيم فعالية الفرنهاإ:  التنمية البشرية

والعمل على تغير كل من سلوك واتجاهات الفرد في العمل 

 ،عملية التنميـة بما يساهم في تحقيق االهداف المرجوة من 

 حالوة وصـالح، (والتي تستلزم تعديل االدراك والمهارات 

2009 .(  

عملية دائمة للتدريب والتنمية من شأنها أن تمـد االنسـان   :  تنمية القدرات

، ومواجهـة  والبصـيرة  بالمعرفة والمهارات وبعد النظـر 

ة من تحقيـق أهـداف المنظمـة    مر الذي يمكناأل، الموقف

  ). 1973 ،منصور(

وتحسـينها   ،ة لتطوير أداء الجهاز أو المنظمـة خطة إيجابي:  ر االدارييالتطو

ونقلها من مرحلة الى أخرى اكثر فاعلية ونجاحا ومالئمـة  

 ي،العـديل ( والحياة والتي تتغير بشكل دائمة لمتغيرات البيئ

1999(.  

، يقوم به الفرد أو الجماعـة  هو نشاط مرسوم منظم هادف:  التخطيط

واقعيـة  و رغبات وتستغل فيه تجارب الماضـي الشباع إل

مال بواقعهم الحقيقي حتـى  آوتجارب الحاضر وتنسج فيه 

حـالوة  (هم ئاستقطاب مشاركتهم وحماستهم ومبـاد ضمن ي

  ).2009، وصالح
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االستمرارية فيه تعني البدء في عمل شئ و)يؤدي(ةكلمنإ:  داءاأل

أو لمتطلبات معينة جراء وفقا إ، أو اتخاذ االنتهاء منهحتى 

اي ) اداء شـئ مـا  (، وقـد يعنـي االداء   االنجاز والتنفيذ

ة بالفهم هنا أن كلمـة االداء  روالنقطة الهامة الجدي ،االنجاز

 )1997 روثويل،( .االنجازات الناتج أو اتج أوولنمرادفة ل

  ).2009كفاوين، (كما جاء في 

هي عبارات عامة تبين القصد وتـوفير مـدخال شـامال    :  غراضاأل

  ).2001راي، (للمشكلة دون تحديدها بدقة 

  هدافاأل

  

  الكفاءة

:

 

:

 

 

 

 

 

 

 

وواقعية ويمكن تحقيقهـا  عبارة عن تعبيرات محددة ودقيقة 

  ). 2001 ،راي( وقياسها

جهد وتكلفة وبأعلى كيفية  سرع وقت وبأقلأتنفيذ العمل في 

  ). 2001 ،عليوة(



 و       
 

  ملخصال
 

لقد عانى القطاع الصحي في فلسطين كما باقي القطاعات الى الكثير من التهميش : خلفية الدراسة

واستلمت السلطة الفلسطينية القطاع  ،جود االحتالل في العقود المنصرمةوالصعوبات، نتيجة و

م من سلطة االحتالل دون تطوير وتنمية، ونقص كبير في الكوادر 1994الصحي الفلسطيني عام 

. المدربة، كما أن وزارة الصحة لم تولي تدريب الكوادر الصحية االهتمام الكافي نتيجة لشح الموارد

مية الموارد البشرية وإمكانية تحسين من هنا جاءت أهمية هذه الدراسة للبحث في تدريب وتن

  .التدريب من خالل تقنيات التعليم عن بعد في إحدى أضخم  وأهم الوزارات الفلسطينية

  

هدفت الدراسة إلى تقييم واقع تدريب الموارد البشرية، وتحديد االحتياجات : أهداف الدراسة

 ،التدريب وتأثيره على االداء عليةالتدريبية، وتحديد العوامل والظروف التي تؤثر في درجة فا

ومعرفة مدى االستفادة من المعلومات الصحية المتوفرة عبر اإلنترنت باإلضافة الى معرفة توجهات 

العاملين حول إمكانية تحسين التدريب من خالل تقنيات التعليم عن بعد، وتحديد أهم المعوقات 

  .دلعاملين في عملية التعليم عن بعوالصعوبات التي تواجه ا

  

، واستخدمت االستبانة كون هذه األداة وسيلة م اعتماد المنهج الوصفي التحليليت :منهجية الدراسة

عملية وميسرة ومهمة ألغراض الدراسة والتي تتعلق باالتجاهات واآلراء، وقد تم استهداف جميع 

اخل سواء كان التدريب د) 2009(األشخاص الذين تم إرسالهم لدورات تدريبية خالل العام 

مؤسسات وزارة الصحة أو خارجها من العاملين في المهن الصحية والطبية في مستشفيات وزارة 

الصحة الفلسطينية االثني عشر في الضفة الغربية والبالغ عددهم حسب التقارير السنوية للمستشفيات 

والنقل  منهم بسبب االجازات والفصل والوفاة) 230(وتم توزيع االستبانة على . ة /موظف) 250(

، وقد تمت معالجة البيانات %)87(حيث بلغت نسبة االستجابة  استبانة منها،) 200(وتم استرداد 

  ).SPSS version 15(بواسطة برنامج الرزم االحصائي للعلوم االجتماعية 

  

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها؛ أن هناك ضعف عام لدى وزارة الصحة  :النتائج

في مجال التخطيط االستراتيجي الخاص بالتدريب، وكذلك عدم وجود نظام حوافز مالية  الفلسطينية

، وان هذه المستشفيات ال تظهر اهتماما كافيا )1.56(وبمتوسط حسابي  وترقيات إدارية للعاملين

بمشاركة الموظفين في وضع الخطط التدريبية، كما انه لم تؤكد نتائج االرتباط االحصائي وجود 

العمر والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة والمهنة ( بين بعض عناصر الصفات الشخصية مثل  ارتباط

وواقع تدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة الصحة ) والراتب الشهري ومكان السكن
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داللة تراوح بين  وبمستويات الفلسطينية وإمكانية تحسين التدريب من خالل تقنيات التعليم عن بعد

، وتشير نتائج التحليالت االحصائية الى ان التدريب قد احدث أثرا جيدا على )0.053-0.876(

 .قدرات ومهارات واتجاهات الموظفين

  

ضرورة تبني سياسة تدريبية موجهة ومنظمة ومستمرة، باإلضافة إلى نشر ثقافة  :التوصيات

حتياجات التدريبية بشكل مستمر، وتعزيز وزيادة التخطيط االستراتيجي في التدريب، وتحديد اال

نسبة المشاركة في التدريب، وضرورة إيجاد نظام تقارير دورية وشاملة خاصة بالتدريب 

واحتياجاته، وضرورة تقييم ومتابعة وتحفيز الموظفين المدربين مع ضرورة إدخال التكنولوجيا 

إجراء المزيد من األبحاث والدراسات عن  الحديثة في التدريب وخاصة التعليم عن بعد، وضرورة

 .التدريب والتعليم في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية وخاصة تقنيات التعليم عن بعد
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Perspectives of Trained Hospitals Staff towards Reality of Human 
Resources Training in Ministry of Health Hospitals and the Possibility of 
Enhancing it Through Distance Learning Techniques. 
  
Student name: Najeh Abdallah Abdelmo’ty Assi 
 
Supervisor: Dr. Asma Imam 
 
Abstract 

 
 
BACKGROUND: The health sector, like other sectors in Palestine, has suffered from 
marginalization and many difficulties as a result of the occupation in the past decades. In 
1994, the Palestinian Authority took over the health sector which was lacking development 
and training for its human resources. The Palestinian Ministry of Health (PMoH) carried 
out reform activities in the health sector but human resources training did not receive great 
attention due to limited resources.  
 
OBJECTVES: The study aimed at assessing the reality of human resources training, and 
identifying the needs, factors and conditions which affect the degree of effectiveness of 
training and its impact on the performance. It also identified how beneficial the health 
information available on the internet as well as the employees’ attitudes toward enhancing 
the training through distance learning. Moreover, it identified the most important obstacles 
and difficulties faced by the employees in the process of distance learning. 
 
METHODOLOGY: In this study, a descriptive analytical method had been used, and the 
data were collected by a self-administered questionnaire. The sample consisted of all the 
employees who participated in training courses during the year (2009) whether in PMoH or 
outside organizations. Annual hospitals reports showed that the participants were (250). 
The questionnaire was distributed to (230) employees because 20 employees were either 
on vacation or resigned. The response rate in this study was (87%).  Data entry and 
analysis were done by (SPSS version 15). 
 
Findings: The study results showed that the PMoH needs to develop a clear strategic plan 
for human resources development and training and there were neither financial incentives 
nor promotions for the employees with S.D (1.56). In Addition, the study revealed that the 
training was not considered as a priority in the PMoH hospitals and the employees were 
not participating sufficiently in making and developing the training plans. Moreover, it 
showed that there were no statistical correlation between personal characteristics of the 
participants such as (age, educational qualification, years of experience, occupation, 
monthly salary and place of residence) and the reality of human resources training in 
PMoH hospitals and the possibility of its enhancement through distance learning 
techniques, the P-value > 0.05 between ( 0.053-0.876). Results also indicated that training 
had good impact on the capabilities, skills and attitudes of the staff.  
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Conclusions and Recommendations: A training policy should be adopted in order to 
have organized, directed and continuous training. In addition, to raising awareness to the 
importance of strategic planning for human resources development, and to have continuous 
assessment of training needs and encouragement of staff participations in training. The 
study also pointed out the need to create a periodical and comprehensive training reporting 
system as well as the necessity to assess, promote and motivate the trained employees 
especially through enhancing the technique of distance learning and encouraging more 
studies and researches about training and learning strategies in PMoH hospitals. 
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 الفصل األول

  

 

  وخلفية الدراسة العاماإلطار 

  

  مقدمة
  

ى مبررات الدراسة وكذلك مشكلة للدراسة وخلفيتها من مقدمة إلطار العام يتناول هذا الفصل اإل

النطاق الجغرافي دراسة وحدود الدراسة ومعوقاتها ووأهمية الدراسة كما يتناول أسئلة وفرضيات ال

  .لها

  

؛ فلإلدارة في ضمان نجاح عمل المؤسساتلهامة إن العمل اإلداري الفعال يعتبر من األسباب ا

ومن  ،حسن استمرار العمل داخل المؤسسة وظائف ومهام تنصب على أمور ضرورية تؤدي إلى

وعلى الرغم من كل آثار التقدم  ،التنظيم، والتخطيط، واإلشراف، والرقابة :هذه الوظائف

ري يبقى العامل األهم؛ وذلك التكنولوجي الحديث فإن دور العنصر البشري في نجاح أي نظام إدا

  .من خالل تضافر الجهود وتكاملها

  

استمرار  وهنا يصبح من الضروري مالحظة أن حسن إدارة جهود العناصر البشرية، وضمان

هذه العناصر، وحسن التنسيق بينها يضمن ديمومة العمل وحسناً في  تطوير مقدرات ومهارات

مقومات اإلدارة السليمة للموارد البشرية التي يمكن  وتمثّل هذه العناصر في مجموعها ،األداء

ذلك النشاط اإلداري المتمثل في وضع تخطيط للقطاع البشري بما يضمن دائمية : "تعريفها باآلتي

" وجود القوى العاملة التي تحتاج إليها المنظمة وإدامة إمدادها بالعناصر البشرية المطلوبة

  .)227، ص1973،منصور(



      2 
 

؛ بسبب الحساسية العالية لطبيعة هذه ر البشري في مجال الخدمات الصحيةالعنص وتزداد أهمية

، كما أن دوام التقدم التكنولوجي للمعدات طر التي قد تنجم عن حدوث خلل ماالخدمات، والمخا

؛ وذلك ليتسنّى ضمان مهاواألجهزة الطبية يستوجب تلقائيا دوام تدريب العناصر البشرية وتعلي

، وإن كانت هذه األهمية تجدات، وقدرتها على التعامل معها، واالستفادة واإلفادة منهاسمواكبتها للم

تبقى بهذه الصفة بالنسبة ألي قطاع صحي في العالم، إال أنّها تحتل أهمية خاصة بالنسبة للقطاع 

، الصحي الحكومي في فلسطين؛ بسبب ضخامة حجم الفئة المنتفعة من خدمات هذا القطاع

وتزداد أهمية حسن . يائية التي يعيشها الشعب الفلسطينطة أصال بصعوبة الظروف االستثنوالمرتب

إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة إذا ما علمنا أن عدد العاملين في هذا القطاع 

  ) .2009الفلسطيني،  الصحية المعلومات مركز – الصحة وزارة (.موظفا (13560)يتجاوز

  

عملية وعلمية استقر العمل بها بهدف الوصول إلى الحد وسيلة فنية وإدارية ودريب يمثل فالت

الجهود  :"ف التدريب على أنهويعر ،وصوال إلى تحقيق أهداف المؤسسة األقصى من اإلنتاجية

اإلدارية أو التنظيمية التي تهدف إلى تحسين قدرة اإلنسان على أداء عمل معين أو القيام بدور 

اإلنسان بمعلومات تفسيرية أو علمية عامة  إجراء من شأنه مد" :ف على أنّها التعليم فيعرأم ."معين

برزت أما التعليم عن بعد تحديدا  .) 397ص ،1973 منصور،. ("تساعد على مواجهة الموقف

وجهد، ونفقات، وتجاوز لعدد من العقبات مثل القيود على  ،أهميته من خالل ما يوفّره من وقت

  .السفر

  

إجماعا لدى الدارسين على أن التدريب والتعليم والتقدم العلمي  ، حيث إن هناك وبعود على بدء

ة الدول السيما الدول إجماال أحدثت تقدما ملموساَ في إطالة متوسط عمر اإلنسان في كاف

 ).405ص  ،1973منصور، (.المتقدمة

  

؛ ذلك أن هناك حاجة أعاله على جوهريتها جاوز األهميةإال أن خصوصية الوضع في فلسطين تت

وهو األمر الذي سيعني  ،وتوفير الخدمات غير المتوافرة ،ةماسة إلى تحسين جودة الخدمات المقدم

، إذ إن وزارة صاد في نفقات التحويالت الخارجيةبالضرورة تحقيق مجموعة من الفوائد مثل االقت

شخصا إلى العالج في الخارج ) 43047(بتحويل  )2008(الصحة الفلسطينية قامت فقط في عام

 .تها على العالج في الخارجمن إجمالي نفقا )%8(وهو األمر الذي جعل هذه الوزارة تنفق قرابة 

  ). 2009 ،مركز المعلومات الصحية الفلسطيني - وزارة الصحة(

  


