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 الملخص

 وهجرتهم طباءدوران األفي  وأثرها دور الموارد البشرية

 في محافظتي الخليل وبيت لحم

 إعـــداد

 سعــاد شــاهيـن

 إشـــراف

 أبو رجب تالدكتور طلع

  وتعيينهم طباءرد البشرية من حيث تأثيرها على األر الموادو  البحث عنهدفت هذه الدراسة إلى 

  الكشف عن  دور الرواتب طباءرية من حيث تأثيرها على تدريب األف على دور الموارد البشالتعر  

مطبقة في ر الترقية الف على عناص  التعر  وهجرتهم طباءثيرها على دوران األحيث تأ والحوافز من

طباء ع األشج  سباب التي ت  ف على األالتعر    وهجرتهم طباءن األ  وتأثيرها على دوراالمستشفيات

 ي  ح  الكشف عن المقترحات للموارد البشرية في القطاع الص    والبقاء في المستشفياتأعلى االنتقال 

  . وهجرتهم طباءلتقيل دوران األ

 إن  حيث   بحثال الطبيعة هذمواءمته ل ؛وصفياستخدمت الباحثة المنهج ال بحثولتحقيق هدف ال

  و كيفا  كما   ر عنه ـلوب بوصف الواقع والتعبيـهذا األس يهتم  و ة الواقع. ـلوب يعتمد على دراسـاألس

أيضا   ثةـالباح قامت كما  ات باالستعانة باالستبانةـلومات واختبار الفرضيـالمع ةـالباحث جمعتوقد 

 SPSSحزمة  بوساطة ومعالجتها عرضها   وتم  إحصائيا   ومعالجتها الستبانةت امخرجا لتحليب

 وهجرتهم طباءدوران األدور الموارد البشرية في  بتعزيز ةخاص   استنتاجات إلى وصوال    اإلحصائية

 في محافظتي الخليل وبيت لحم.
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هي  است عيدتاالستمارات التي  ولكن    وطبيبة   ا  يبطب138) األصلية من ) بحثوتكونت عينة ال

 التعامل معها إحصائيا   م  التي ت  بحث مارة  وبالتالي أصبحت عينة الاست (96د )م  عت  ا حيث 100))

 .استمارة(96) هي 

مين من ذوي االختصاص محك  بعرضها على مجموعة من البحث ة الق من صدق أداحق  التِّ  م  ت  و 

االستبانة بشكلها الحالي  هذا من  تخراجأ    وبناء  عليه عليهاا بعض المالحظات و  د  الذين أب  والخبرة 

ا بحساب معامل االرتباط بيرسون حق  التِّ  م  ناحية  ومن ناحية أخرى ت   ق من صدق األداة أيض 

(Person correlationلفق ) ئجنتاال أهم   ل إلىوص  الت   م  وت   مع الدرجة الكلية لألداة  االستبانةرات 

 تية:اآل

بها للعمل الذي  رواء كانت أن الطريقة التي اختيأهم عناصر االختيار والتعيين لدى األطبا أن   -

 .اآلن مناسبة يشغلونه

رغبة شديدة في حضور البرامج  يهملدى المبحوثين كانت لد عناصر التدريب شيوعا   كثرأ أن  و  -

 .ياتالتدريبية التي تعقدها المستشف

موقف  ر في كل  من الشكوى والتذم   أيضا   لقل  ت  و  ز اإلنجاز المتميز تساعد في تفعيل الحواف وأن   -

 .وحالة

 .األسباب التي تعمل على هجرة األطباء هي انخفاض مستوى الراتب واالمتيازات أهم   أن   و -

تبعها   هي تحسين ظروف العمل وهجرتهم األطباء لتقليل من دورانل االقتراحات أهم   أن  و  -

المشاكل  لمطالب وحل  إلى ااالستماع  م    ث  التدريبية وتحسين مستوى الراتبج االهتمام بالبرام

 .المعروضة

 


