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Abstract 
The research aims to determine the role of social intelligence represented 

(social skills, social awareness, problem-solving skills) sIn the dimensions 

of Human Resource Management Strategies, Which can be achieved 

Through Human Resource Planning Strategy, Employment Strategy, 

Training and Development Strategy, Compensation, and rewards strategy, 

Human resource Performance Evaluation Strategy. I have s selected a 

sample of the Administrative Leaderships of governmental Medical 

hospitals in the City of Mosul. The research Problem Centers on the 

difficulty of the Success of the Strategic Competitive Landscape. Because of 

the rapid developments in the Contemporary business environment. Default 

Schema has been adopted that includes Search Variables, As well as 

formulating some main and Subsidiary hypotheses, And use the Descriptive 

and analytical approach to reach the results, Through Testing it with several 

Statistical methods,  the questionnaire form was one of the Statistical means 

used to collect data and information related to the Field aspect of the 

research, Because of the limited studies that dealt with the relationship and 

effect between these variables in the Iraqi Environment, with in the limits of 

the researcher s Knowledge the current research included these variables 

in an attempt to clarify the relationship and the effect between them, the 

research came out with a set of conclusions and recommendation s Among 

the most important of them was the more hospitals directed the research 

sample to adopt social intelligence, which contributed to strengthening the 

human resources management strategies of the researched organizations. 
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 المستخلص

) المهارات االجتماعية، الوعي االجتماعي، مهارات  الذكاء االجتماعي والمتمثل دوريهدف البحث إلى تحديد 
تحقق من خالل )استراتيجية ين أحل المشكالت( في أبعاد استراتيجيات إدارة الموارد البشرية والذي يمكن 

 التعويضاتاستراتيجية التدريب والتطوير، استراتيجية ، تخطيط الموارد البشرية، استراتيجية التوظيف
لدى عينة مختارة من القيادات اإلدارية للمستشفيات الطبية  المكافآت،  استراتيجية تقييم أداء الموارد البشرية(.و 

الحكومية في مدينة الموصل. وتتمحور مشكلة البحث بصعوبة نجاح المشهد التنافسي االستراتيجي بسبب 
تم اعتماد مخطط افتراضي يتضمن متغيرات  وقد اصرة. التطورات المتسارعة التي تشهدها بيئة األعمال المع

واستخدم المنهج الوصفي والتحليلي من أجل البحث، فضالً عن صياغة عدد من الفرضيات الرئيسة والفرعية 
أحد الوسائل االستبانة  وكانت استمارة بعدد من االساليب االحصائية، تبارهااخالوصول إلى النتائج، من خالل 

سات اولمحدودية الدر المتعلقة بالجانب الميداني للبحث. لجمع البيانات والمعلومات ستخدمة االحصائية الم
بين هذه المتغيرات في البيئة العراقية في حدود اطالع الباحثة، فقد تضمن البحث  والتأثيرالتي تناولت العالقة 

البحث بجملة من االستنتاجات خرج بينهما، و  والتأثيرالعالقة  توضيحالحالي هذه المتغيرات في محاولة ل
والتوصيات كان من أهمها، كلما زاد توجه المستشفيات عينة البحث إلى تبني الذكاء االجتماعي أسهم ذلك 

 .في تعزيز استراتيجيات إدارة الموارد البشرية لدى المستشفيات المبحوثة
 

 الكلمات الرئيسة
 البشرية.الذكاء االجتماعي، استراتيجيات إدارة الموارد 
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 المقدمة

 مكوناته عن والكشف ستهالدر  الباحثين من العديد أمام المجال فتح خاصة أهمية االجتماعي الذكاء اكتسب

لما يتمتع من مظاهر تدلل عليه، وذلك من خالل سلوك الفرد الذي  مستقل، كميدان به خاصة مقاييس ووضع
يتمتع بالذكاء االجتماعي سواء من خالل تقييمه لنفسه أو من خالل معاملته مع اآلخرين، والذكاء االجتماعي 

له مظاهر تتمثل في توافق الفرد ونجاحه االجتماعي والتزامه بسلوكيات المجتمع وأيضا مظاهر خاصة تتمثل بتعام
يتضمن تعزيز" المهارات االجتماعية، الوعي بما  مع األفراد وذلك من خالل فهمهم وتفسير السلوك الصادر عنهم

مال الفكري ال ن المورد البشري لدى المستشفيات الحديثة ُيعد بمثابة رأساالجتماعي، ومهارات حل المشكالت"، وأل
تسليط الضوء على استراتيجيات إدارة الموارد  من خالل، ويخطط ويدير كل العمليات واألنشطة أالذي يفكر ويتنب

ت، آمن) استراتيجية تخطيط الموارد البشرية، استراتيجية التوظيف، استراتيجية التعويض والمكاف المتكونةالبشرية 
زيز فنجاح المستشفيات في تطوير وتع ،استراتيجية التدريب والتطوير، واستراتيجية تقييم أداء الموارد البشرية(

استراتيجيات إدارة الموارد البشرية يرتبط بمدى امتالكها للذكاء االجتماعي المتمثلة بالمهارات االجتماعية، الوعي 
 إذ تناول .لالستفادة من الموارد البشرية العاملة في المستشفيات المبحوثةاالجتماعي، مهارات حل المشكالت،  

متمثلة بمديريها،  الطبية الحكومية لدى مدينة الموصلشفيات البحث الحالي هذا التوجه في بعض من جميع مست
، وهو يحاول اختبار عالقة وتأثير الذكاء االجتماعي في تعزيز استراتيجيات ووحداتها ساء أقسامهاؤ ومعاونيها، ور 

لثاني إدارة الموارد البشرية، وقد تم تقسيم البحث إلى أربعة أجزاء، تضمن األول منهجية البحث، في حين ركز ا
على الجانب النظري للبحث، واشتمل الثالث على التحليل العملي للبحث، واختتم البحث بالجزء الرابع الذي 

  .يتضمن االستنتاجات والمقترحات
 منهجية البحثأواًل: 

 _ مشكلة البحث1
تحديات نتيجة المستجدات التي تطرأ على بيئتها في مختلف  في أغلب االحيان تواجه المستشفيات

الحتياجات المستشفيات الصحية من المتخصصين ومن المستلزمات المادية  والعالمية، تلبيةالمستويات المحلية 
دخلت حاجة الموارد البشرية في تقديم الخدمات إلى الجوانب التي ليس للعاملين رغبة في العمل أو إذ الملموسة، 

القوة الكامنة لدى  إطالقمدى تقدير صالحياته الملتزم بها. فاالتجاهات اإلدارية الحديثة تعتمد على ضرورة 
تاحة إالعنصر البشري من علم وخبرة ومجهود وتوفير مناخ منظمي يتسم بالتفاهم وحرية التعبير واالحترام مع 

مما يدعو إلى حاجة تلك  ،يق األداء المتميزفضل من خبرات ومجهودات لخدمة المنظمة لتحقالفرصة لتقديم األ
همية أ العوامل المؤثرة فيه، ومدى  ةهمية وجود الذكاء االجتماعي وماهيأ المستشفيات ومنها الصحية إلى 

تتمثل ) المهارات  والتي استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في التعامل معه. ولما كانت عناصر الذكاء االجتماعي
أحد المرتكزات األساسية والتي تعبر عن قدرات  هيوعي االجتماعي، مهارات حل المشكالت( االجتماعية، ال

ي تعزيز استراتيجيات إدارة الموارد أ، مجتمعمكانات المنظمة الصحية التي بواسطتها تستطيع أن تقدم خدماتها للإو 
التعويضات استراتيجية توظيف الموارد البشرية، استراتيجية تخطيط الموارد البشرية، استراتيجية ) ـالبشرية متمثلة ب
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التدريب والتطوير( للوصول إلى خدمة تلك استراتيجية تقييم أداء الموارد البشرية، استراتيجية والمكافآت، 
منظمة خدمية بحد ذاتها، وهذا ينعكس من خالل النوعية والجودة في الخدمة  تبرالمستشفيات الصحية والتي تع

ينعكس و يقبل االجتهاد غير المدروس،  خالل االلتزام بالمعايير والمواصفات بشكل حرفي ال الصحية بخاصة من
أبعاد تلك الحاجة لكي يتم تحديد  وصيفتوالمجتمع والزبائن، من خالل التعرف على حاجة المستفيد  همن خالل

 الفاعلية.و  الكفاءة قيمتها وصواًل إلى تحقيق
 خالل التساؤالت اآلتية: عليه يمكننا بلورة مشكلة البحث من

 ؟لمتغيراتهواقع الذكاء االجتماعي قيد البحث استنادًا  ما -1
 ؟محاورهامستوى استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في تلك المستشفيات المبحوثة في ظل  ما -2
 لدىموارد البشرية في استراتيجيات إدارة ال متغيراتهاألثر الذي تمليه عملية الذكاء االجتماعي من خالل  ما -3

 المستشفيات المبحوثة؟ 
 : أهمية البحث2

الذكاء االجتماعي واستراتيجيات إدارة  متغيراتيكتسب البحث أهميته في تقديم إطار عملي يربط بين 
تضعها في إطار تعزيز تلك االستراتيجيات  المستشفيات،ساسية لدى اال المتغيرات ن تحديد هذهإالموارد البشرية، إذ 

 ضافة علمية جديرة باالهتمام.إبشكل يضمن حاجة تلك المستشفيات الصحية لها والذي ُيعد 
 : أهداف البحث3

 في ضوء مشكلة البحث وأهميته فأنه يسعى إلى تحقيق األهداف اآلتية:
االجتماعي بالنسبة لألفراد عينة البحث في المستشفيات توضيح المضامين والدالالت النظرية والعملية للذكاء  -1

 المبحوثة، فضاًل عن تحديد ماهية استراتيجيات إدارة الموارد البشرية ضمن أبعاده الرئيسة.
الذكاء االجتماعي وتشخيصه، وأبعاد استراتيجيات إدارة الموارد البشرية المعتمدة في  متغيراتوصف  -2

 المستشفيات المبحوثة.
 

 االفتراضيخطط البحث م :4
تتطلب المعالجة المنهجية لمشكلة البحث في ضوء إطارها النظري ومضامينه الميدانية تصميم مخطط افتراضي 
يشير إلى العالقة التطبيقية بين أبعاد البحث الحالي اعتمادا على قياس كل بعد، وقد اعتمد في هذا المخطط 

، مستجيباؤثر في استراتيجيات إدارة الموارد البشرية بوصفه بعدًا ي تفسيرياالذكاء االجتماعي بوصفه بعدًا  متغيرات
 .1وكما مبين بالشكل 
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 (: مخطط البحث االفتراضي1) الشكل 

 
تم تحديد فرضيات البحث استنادا إلى المخطط االفتراضي بهدف اثبات العالقة االحصائية  :فرضيات البحث -5

 وتفرعاتها:
 متغيراته توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين الذكاء االجتماعي بداللة  األولى:الرئيسة  الفرضية

 المستشفيات المبحوثة. فيواستراتيجيات إدارة الموارد البشرية 
استراتيجيات متغيراته في تعزيز  لذكاء االجتماعي بداللةلداللة معنوية  تأثير ذو وجدي الثانية:الرئيسة  الفرضية

 لدى المستشفيات المبحوثة. على المستوى الكليإدارة الموارد البشرية 
 أدوات البحث  -6
أساليب جمع البيانات: ألجل تحقيق أهداف البحث واختبار فرضياته، تم اعتماد نوعين من االساليب  .1

 االحصائية في جمع البيانات والمعلومات والمتمثلة باآلتي:

بتغطية الجانب النظري من خالل العديد من المصادر العلمية، المجالت  النوع األول المتعلق -أ
 والدوريات، والرسائل الجامعية، كذلك باالعتماد على الشبكة الدولية لإلنترنت.

أما النوع الثاني من البيانات فقد تم الحصول عليها من خالل الجانب الميداني، وتعد استمارة االستبانة   -ب
استمارة وتم، وُعزل منها  120مع البيانات والمعلومات بالنسبة للبحث، إذ تم توزيع األداة الرئيسة في ج

استمارة، ويعزى سبب ذلك إلى وضع  32االستمارات التالفة، أما عدد االستمارات التي اعتمدت فبلغ 
، وتضمنت االستبانة بشكلها النهائي وبعد اجراء  2018-2017مدينة الموصل في تلك الفترة 

الت عليها، ثالثة من المتغيرات الرئيسة هي: )المهارات االجتماعية، الوعي االجتماعي، حل التعدي
المشكالت االجتماعية(، إذ يتضمن كل متغير من المتغيرات مجموعة أبعاد فرعية موضحة في جدول 

 ( الذي يمثل استمارة االستبانة.1)
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 (: مضامين استمارة االستبانة1) جدول

 ارقام الفقرات عدد الفقرات المتغيرات الفرعية ةالمتغيرات الرئيس

متغيرات الذكاء 
 االجتماعي

 4-1 4 المهارات االجتماعية
 8-5 4 الوعي االجتماعي

 12-9 4 مهارات حل المشكالت

متغيرات استراتيجيات 
 إدارة الموارد البشرية

، التعويضات استراتيجية
 المكافآت

4 13-16 

 تخطيط استراتيجية
 البشرية الموارد

3 17-19 

 أداء تقييم استراتيجية
 البشرية الموارد

3 20-22 

استراتيجية التدريب 
 والتطوير

4 23-26 

 30-27 4 التوظيف استراتيجية
 
اختبار صدق االستبانة وثباتها: إذ تشير إلى قدرة االستبانة على قياس ما صممت من أجله، ويعد هذا من  .2

توافرها في بناء المقاييس، وقد خضعت استبانة البحث بمقاييسها المعتمدة إلى أهم الشروط التي يجب 
 اختبارات الصدق والثبات، وكما يأتي:

اختبار االستبانة قبل توزيعها ) قياس الصدق الظاهري(: والذي من خالله يتم عرض االستبانة على عدد  –أ 
تها من أجل الوصول إلى أفضل مستوى من من السادة المحكمين إلبداء مالحظاتهم بصدد صالحية فقرا

 الدقة في تصميمها.
اختبارات االستبانة بعد توزيعها ) قياس الثبات(: يتم قياس هذا االختبار بطريقة ألفا كرونباخ والتي  تعد   -ب

حيث وجدت  من أكثر االساليب االحصائية التي تستخدم في هذا المجال، وقد تم احتساب قيمة ألفا كرونباخ
 ( وهي نسبة مالئمة للبحث، وهذا يدل على ثبات االستبانة.90%)

 االساليب االحصائية المستخدمة في التحليل االحصائي
استخدمت مجموعة من األدوات االحصائية منها ما يتعلق بوصف متغيرات البحث واخرى أدوات تحليلية، وكما 

 يأتي: 
 النسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري. األدوات االحصائية الوصفية : وتتمثل بـ -1

 األدوات االحصائية التحليلية: وتشتمل: اختبار االرتباط واالنحدار الخطي البسيط.  -2
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 حدود البحث -8
مستشفى  / مدينة الموصلفي  داخل الميدان تم اختيار مجموعة المستشفيات التي تقع جميعها: الحدود المكانية

مستشفى ، للنسائية والتوليد الخنساءمستشفى  ،لألطفال مستشفى ابن االثيرالموصل العام، 
مستشفى االورام ، التعليمي العام الجمهوري مستشفى ، مستشفى الحميات العام، العامالسالم 

 .التعليمي العام البتولمستشفى التأهيلي،  ابن سينامستشفى العام، الموصل 
  .2019-12-14إلى  2018-11-15من  امتدت  فترة البحث  الحدود الزمانية:

 عينة البحث ووصفها
يعد تحديد ميدان البحث من أهم المرتكزات االساسية في نجاح أو فشل أي بحث ميداني، وعلى أساس 
ذلك تتحدد متغيراتها وتتضح مشكلتها، لذا يتطلب الدقة والموضوعية في تحديد ميدان البحث، وعلى هذا االساس 

ات الطبية الخدمية الحكومية في مدينة الموصل ميدانيًا، لما لها اهمية من بين المستشفيات تم اختيار المستشفي
الحكومية التي تعمل على توفير الخدمات والعالجات الطبية ومعالجة جميع الحاالت المرضية وتوفير المستلزمات 

أجل تحقيق التكيف مع المستجدات الطبية، إذ تسعى دائما إلى التجديد المستمر في تقديم خدماتها للمجتمع من 
البيئية. لما تملك من مالكات طبية وإدارية وفنية ذات خبرة ومهارة عالية في مجال اختصاصها عبر التاريخ 
الطويل للمستشفيات وقدرتها على استقطاب األيدي العاملة الكفوءة والمتميزة. فكان البحث محددا بالقيادات 

ن مديرين عامين، معاونيهم، رؤساء أقسام، وحدات، وفروع العاملين لدى اإلدارية لدى تلك المستشفيات م
المستشفيات المبحوثة. وقد واجهت الباحثة الصعوبات وال سيما عند عملية التطبيق العملي للبحث، إذ كان وضع 

مستشفى المستشفيات غير مستقر، لوجود اضرار كبيرة لعملية الهدم والتفجير،  ففي الجانب االيسر كان موقع 
السالم  مدمجا مع مستشفى الحميات، ولوجود أضرار بالغة في مستشفى الخنساء وابن االثير والمراكز الصحية 
تحت المعالجة ومع مستشفى ابن سينا التأهيلي واالنقاض التي كانت تحت عملية الرفع في حينها لدى مدينة 

إلى مستشفى العام والجمهوري والبتول لعدم الموصل من جهة، أما في الجانب االيمن فكانت صعوبة الوصول 
وجود البنايات وذلك لتعرضها لالعتداء عليها وهدمها وتفجيرها وفي حينها كانت بداية العمل في الكرفانات 

 كمشروع وتهيئتها كمستشفيات طبية حكومية  ) مستشفى العام، مستشفى الجمهوري ومستشفى البتول(. 
 للبحثالجانب النظري ثانيا: 

 اوال: الذكاء االجتماعي
 مفهوم الذكاء االجتماعي  -1

ُيعد الذكاء االجتماعي من الجوانب المهمة في الشخصية؛ لكونه يرتبط بقدرة الفرد على التعامل مع 
اآلخرين وعلى تكوين عالقات اجتماعية ناجحة أي انه بقدر ما يكون الفرد متمتعا بالقدرة على التفاعل االجتماعي 

( Albrecht,2006,12عرفه)االجتماعي، وقد واقامة عالقات مع االخرين يكون ذكيا، وهذا ما يطلق عليه الذكاء 
( الذكاء  Beckzr,1999,53. ووصف )لف الجيد مع اآلخرين وكسب تعاونهمآبأنه القدرة على االنسجام والت

 , Bjoerkqvist االجتماعي بأنه فحص القدرة العقلية العامة مع نماذج أخرى من الذكاء المتعددة. فيما ذكره )
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ماعي بأنه مهم في كل انماط السلوك الصراعي سواء ما كان اجتماعيًا أو ضد ( الذكاء االجت 24 ,2000
وعرفته موسوعة علم النفس االمريكية  اجتماعي، فهو يزيد من قرارات الصراع السليمة مع وجود التقمص العاطفي.

ا تظهر أهمية نظرية بأنه هو ذلك الذكاء الذي يظهره الفرد في معاملته مع اآلخرين، وفي عالقاته االجتماعية. وهن
التعلم االجتماعي فترى األفراد يتعلمون من خالل عملية تعليمية معقدة تسمى النمذجة. أي إن الفرد يالحظ السلوك 

(. وُيعد المورد البشري كائنًا 25، 2001األنموذج ويقلده، ويصبح هذا التقليد ضمن اتجاهاته )الزعبي، 
ه بأفرادها عالقات متبادلة، وهذا ما يسمى بالتفاعل االجتماعي، اجتماعياص يستطيع العيش ضمن جماعة تربط

الذكاء االجتماعي (. و 2003،168الكيال :  (الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بمهاراته االجتماعية وعالقاته مع اآلخرين
المورد البشري، وحسن التصرف في مواقف العالقات  التفاعل معدراك العالقات االجتماعية و إهو القدرة على أيضاً 

وضاع االجتماعية، مما يؤدي إلى التوافق االجتماعي، ونجاح الفرد في حياته األفي والسلوك الحكيم    االنسانية
ويوصف الذكاء االجتماعي القدرة البشرية الحيوية على التنقل والتفاوض   (.Gardner, 2005, 6االجتماعية )

(.  فهو يتضمن مجموعة  Goleman,2006:52ات االجتماعية المعقدة والبيئات المختلفة بفاعلية )في العالق
قابليات شخصية بنيت على الدوائر العصبية المحددة ) األنظمة االفرازية ذات العالقة( التي تلهم اآلخرين لكي 

سلوكهم وأفكارهم مع الفعل . وهو القدرة على فهم مشاعر اآلخرين و (Goleman, 2008:92)يكونوا مؤثرين 
(. هو ذكاء التعامل مع اآلخرين ويتكون من القدرة على Davis, 2009: 146المناسب على وفق ذلك الفهم )

العمل الجماعي والقدرة على االتصال الشفوي وغير الشفوي مع اآلخرين ويتضمن توظيف فهم الشخص لشعور 
حتى يتفاعل معهم بطريقة سليمة وواضحة، فهو قدرة الفرد على  هم ونواياهم ودوافعهم ورغباتهموألهدافاآلخرين 

الذكاء (. و Ayrancl, 2011:10تحليل المواقف والحاالت االجتماعية واستخدام هذا التحليل في اتخاذ القرارات )
 مةاالهداف المرسو  القدرة على فهم مشاعر اآلخرين وسلوكهم وأفكارهم مع الفعل المناسب على وفقهو االجتماعي 

((Ayrancl, 2011,10 الذكاء االجتماعي هو القدرة على التعامل مع اآلخرين كبارًا وصغارًا أفرادًا وجماعات .
بكل حكمة وعقالنية في المواقف االجتماعية والحياتية من خالل التواصل معهم وفهم مقاصدهم واالستجابة لهم 

أثير واالبداع في المواقف االجتماعية) أبو عمشة، وفق ما يتطلب الموقف االجتماعي، وامتالك القدرة على الت
فجميعها  ،ن هناك توافقًا مشتركًا بين التعريفات المختلفة للذكاء االجتماعيإمما تقدم يمكن القول (  39: 2013

الجوهرية والقدرات المكتسبة فهم القدرات البشرية المتعددة والتي تضم مجموعة من القدرات  ضرورةتؤكد على 
التوافق االجتماعي التفاعل و فهم ذلك لتعزيز ضرورة صريحة، مع ال أو الضمنيةكية والمهارات المعرفية االدرا

العالقات االجتماعية وفهم واستيعاب قواعد تنظيمية ولوائح إدارية تركز على تحليل استيعاب لوائح ذات ضمن 
 .  لسالمة للجميعوذات جودة تضمن الخدمة وا المختلفة بفعاليةالمتعددة و ذات البيئات 

 : أهمية الذكاء االجتماعي2
يشكل الذكاء االجتماعي أحد االساليب االستراتيجية التي تتخذها المستشفيات الناجحة في تنمية    

ساسيًا أيعد امرًا  ن الذكاء االجتماعيأسات  اكدت البحوث والدر أ وتعزيز استراتيجيات إدارة الموارد البشرية. كما
  والمنظمة سواء كان ذلك في الحياة االجتماعية أو الحياة العمليةلنجاح الفرد 
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( Sigmar,2007:2 .) همية الذكاء االجتماعي على أ  التي تم اجراءهاسات والبحوث االدر  هذا ما أكدتهو
والقيادة الفاعلة التي تمتلك مهارات اجتماعية جيدة في السيطرة على المشاعر وخاصة األزمات، والتي للقادة 

طلب من المستشفيات قادة يتمتعون بميزة الذكاء االجتماعي وال سيما عند التفاوض مع المنافسين، وهذه تعد تت
ميزة وهي بمثابة موهبة للقادة بوصفها قدرة ُيتعرف من خاللها على االنماط، واتخاذ القرارات  وكيفية الحصول 

ن القائد أ ساتاهذه الدر  تهاثبتمما و (. Goleman& Boyatzic, 2008: 77على المدخالت االساسية للمنظمة )
 :Gilmore, 2008لكي يحقق األداء العالي )  واستيعابها في المنظمة يحتاج إلى قدرات الذكاء االجتماعي

تعطي غرس مهارات الذكاء االجتماعي الفاعلة في المجتمع، و  .  فنقل المعلومة لتعريف المجتمع بها،(367
فالمستشفيات الكبيرة التي تمتلك مجموعة كبيرة من  وفهم مهارات ذلك الذكاء وإتقانه،التزاما للفرد على التدريب 

 .(Jar,2010:4العاملين باعتبارها مجتمعات مصغرة بحاجة إلى تطبيق مفهوم الذكاء االجتماعي )
 أبعاد الذكاء االجتماعي -3

 الذكاء االجتماعي:  أبعاد( Marlowe  4 ,1985 ,حدد مارلو )
  ق مقبولة ائها القدرة على التفاعل مع اآلخرين في البيئة االجتماعية بطر أناالجتماعية: تعرف بالمهارات

(. Gmbs& Slapy, 1977:161تعد ذات فائدة للفرد واآلخرين )نفسه اجتماعياً أو ذات قيمة، وفي الوقت 
ذ يحتاج إ ،ة مع اآلخرينومن ثم العمل بفاعلي ،فقدرة الفرد على فهم نوايا ودوافع ورغبات األفراد اآلخرين

العالج المعلمي، القادة القدوة ) ي ن، اختصاصييهذا النوع من الذكاء رجال البيع والمدرس
Cardner,2005:46.)  ينجح في التفاعل االجتماعي  حتى السلوكيات الضرورية لشخصتلك  فهمهي و

ضر اآلخرين. وهو فن العالقة بين البشر وهو في معظمه مهارة تطويع عواطف اآلخرين، ي البشكل 
فالكفاءة االجتماعية أو عدمها، والمهارات المتميزة تلزمها هذه الكفاءة والقدرات التي تكمن وراء التمتع 

تهم في هذه المجاالت، ختلف األفراد في قدرايذ إ ،بالشعبية، القيادة، والفاعلية في بناء الصالت مع اآلخرين
ن يخفف شعور أيستطيع  فقد يكون البعض ذكيًا في معالجته مثاًل لحاالت القلق التي تنتابه، ولكنه ال

 (. Riggio, 2006,9خر بالملل أو الضجر) آشخص 
 33 ,) هو االحاطة بالواقع من قبل طبقة محددة أو فئة اجتماعية أو المجتمع بأسرهاالجتماعي:  الوعي-

70 Bandura, 2011 ،والوعي االجتماعي هو ادراك الفرد لنفسه كإنسان في المجتمع الذي يعيش فيه .)
دراك الفرد للعالقات التي تربط بين الظواهر االجتماعية والمواقف إدراك الفرد لنفسه كعضو في جماعة، و إو 

 :Schlitz, et al., 2010  التي يمر بها، والقيم والمعايير التي تحدد استجاباته المختلفة في هذه المواقف

18-21).) 
وتعد نظرية االدراك االجتماعي من النظريات المستخدمة في مجاالت علم النفس والتعليم ونقل المعلومات، 
والتي تعنى بمعارف الفرد المكتسبة مباشرة، مع دمج األفراد اآلخرين ضمن إطار التفاعالت االجتماعية والتجارب 

( باعتبارها  Bandura, A. 2008 124-94 ,عليهم، وهذه النظرية تم تطويرها من قبل)مع تأثير الوسط الخارجي 
 اضافة إلى نظرية التعلم االجتماعي.
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  حياتهم وتفاعالتهم اليومية فيتضمن المشكالت المتعددة التي يواجهها األفراد تمهارات حل المشكالت: و، 
الذكاء ، و و الذكاء التحليلي، واالبداعي، والعملينواع من الذكاء وهأويمكن تصنيف هذا البعد إلى ثالثة 

 وإيجابي سليماالجتماعي يقع ضمن الذكاء العملي ويتمثل في القدرة على فهم اآلخرين واالستجابة بشكل 
مع األفراد من ذوي األمزجة والدوافع المختلفة والقدرة على تشكيل العالقات االجتماعية وتكوين الصداقات 

 (. (Goleman, 2006,8 لى التعرف على رغبات اآلخرينفضاًل عن القدرة ع
  استراتيجيات إدارة الموارد البشريةثانيا: 

ُيعتمد ًتفوق المستشفيات في أداء مهامها على المورد البشري هو االساس لنجاح المستشفيات والمحور 
األكثر تأثيرا في تحسين االنتاجية،  الرئيس لتحقيق أي منظمة ألهدافها االستراتيجية، وبالتالي ُيعتبر رأس مال بشري 

وال يمكن االستغناء عنه أو استبداله، على الرغم من أن الموارد التقليدية للمنظمة مثل الموارد الطبيعية والتكنولوجيا 
ووفورات الحجم تسهم في إيجاد واضافة القيمة، إال أنه من السهل تقليدها من قبل المستشفيات المنافسة في 

خيرة، فنجد الموارد غير الملموسة مثل الموارد البشرية وسمعة المنظمة واسم المنظمة من الصعوبة السنوات اال
( أن إدارة Shdefat & Hawari, 2016, 286بمكان تقليدها من قبل الجهات المنافسة. ويرى الباحثون أمثال )

خالل استراتيجياتها التي تؤدي دورٍا مهمًا الموارد البشرية تسهم في تدعيم والء وانتماء األفراد نحو مستشفياتهم من 
في تأسيس التسويق الداخلي للمنظمة ورفع قيمتها من خالل رفع قيمة موظفيها وتعزيز روح التعاون والمشاركة. 
وهي نهج خاص إلدارة العاملين الذين تعتمد عليهم المنظمة في القيام بأنشطتها وتحقيق أهدافها 

(Dessler,2008,274 .) 
( أنه من الصعب قبول تكوين  Armstrong & Brown,2019,190ء ذلك، يشير كل من ) وفي ضو 

فما يحدد في منظمة معينة قد  أو تصنيف معين من استراتيجيات إدارة الموارد البشرية على أنه األفضل عالميا،
ستراتيجيات يرتبط يحدد على انه افضل االستراتيجيات في منظمة معينة اخرى على اعتبار ان تحديد افضل اال ال

بطبيعة الموقف. فأكثر االستراتيجيات مألوفة على المستوى التنظيمي تتمثل في استراتيجية )توظيف الموارد 
البشرية، تخطيط الموارد البشرية، تدريب وتطوير الموارد البشرية، تقييم أداء الموارد البشرية، تعويضات الموارد 

ديد من الدراسات ذات الصلة من ناحية المدخل االستراتيجي، والتي سيتم البشرية، والتي تم االخذ بها في الع
األخذ بها كأبعاد للمتغير المعتمد )التابع( في هذا البحث، بما يتوافق مع طبيعة مشكلة البحث وتساؤالتها وأهدافها 

لخدمية في مدينة عينة من المستشفيات الطبية ا ومضامينها المراد التطرق لها للتأكد من جدوى ذلك في إطار
تتبنى ممارسات وظائف إدارة الموارد البشرية وذلك ضمن المحتوى االستراتيجي المحيط بها، الذي الموصل، التي 

بنظر االعتبار مزيجا من العوامل البيئية الداخلية والخارجية الشي الذي يدفع المستشفيات إلى البحث  يأخذ
يدة، تتكيف مع متطلبات المنافسة العالمية سريعة التغيير، وتتمثل هذه والتطوير واعتماد نماذج ثقافية وهيكلية جد

  :((Decenzo & Robbins,2010:98 )) Dessler, 2008, 299باآلتياالستراتيجيات 

  : يتم بموجب هذه االستراتيجية التركيز على تحقيق التوافق والتطابق بين استراتيجية تخطيط الموارد البشرية
وبين الوظائف والنمو الوظيفي من جهة اخرى، والتي تعتبر بمثابة مسار وظيفي توضح فيه األفراد من جهة 
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مجموعة الوظائف المتتابعة التي سيتدرج فيها الفرد او ينتقل اليها خالل عمره الوظيفي في المنظمة والشروط 
يسهم التخطيط للموارد و  (. Armstrong & Taylor,2014,281التي ينبغي أن تتوفر فيه لشغلها ) 

البشرية في اظهار الفائض والعجز في القدرات والمهارات التي قد تتيح الفرصة امام المنظمة لتوسيع أعمالها 
تعمل على توزيع وتخصيص الموارد البشرية فضاًل عن أنها للدخول إلى مشاريع جديدة او تقليص انشطتها، 

أنها تحليل احتياجات المنظمة من الموارد البشرية وتلبيتها تعرف ب، و على نشاطات المنظمة وضبط تكاليفها
فهي تعبر عن التصور  .) (Dessler, 2008, 25  بطريقة تتوافق مع رسالة واهداف واستراتيجيات المنظم

المستقبلي المرتبط بكيفية تقدم وترقي المورد البشري في المنظمة في إطار كل من حاجة ومتطلبات األداء 
 تقب في المنظمة من جهة وتطلعات الموارد البشرية العاملة الحالية والمستقبلية من جهة اخرى الحالي والمر 

 وهذا يعزز من قدرة المنظمة على مواجهة التحديات التنافسية ويمكنها من االستجابة للتغيرات الطارئة والسريعة
(Armstrong, 2007,166   .) 
   :لى عملية حصول المنظمة على الموارد البشرية المناسبة كمًا يشير إاستراتيجية توظيف الموارد البشرية

ونوعًا، حيث تتم هذه االستراتيجية في ضوء عملية التحليل الوظيفي وتخطيط الموارد البشرية مستندة إلى 
بكونها مفتاح النجاح لمستشفيات  تحديد عدد الوظائف والمعارف والمؤهالت والمهارات المطلوبة ألدائها

الوسيلة التي بموجبها تتمكن المنظمة من استقطاب واختيار األفراد العاملين االكفاء وتعيينهم لتحقيق األعمال، و 
( فتوفير االحتياجات من  Bamberger& et.al., 2014, 306 طموحات المستشفيات الحالية والمستقبلية )

األفراد المؤهلين للعمل والقيام  الموارد البشرية من خالل اللجوء إلى مصادر مختلفة تتمكن عبرها من اختيار
 Dermolبتعيينهم، مع المعرفة التامة بعدد الموارد البشرية المطلوبة كمًا، والمؤهالت والخبرات والمهارات نوعاً 

& Rakowska,2014,326 ) .) 
 :بأنها ئها داأمثل عمليات تدريب وتطوير الموارد البشرية وتقييم تت استراتيجية تدريب وتطوير الموارد البشرية

أنشطة حيوية مترابطة مع بعضها البعض، والتدريب هو أحد الوسائل التي تستخدمها اإلدارة من أجل تطوير 
 ةلعاملين بالشكل الذي يمهد الطريق نحو المنظمة وازدهارها ومواجهلألفراد اوتنمية القدرات العلمية والسلوكية 

ق المستخدمة لرفد المستخدمين ائإلى معرفة الطر  باإلضافةرات على مستوى البيئة الداخلية والخارجية، يالتغي
وهي تلك الوسيلة .) (Dessler, 2000, 249الحاليين بالمهارات التي يحتاجونها ألداء وظائفهم   أو الجدد

التي يتم عبرها تزويد المتدربين بالمعلومات والمهارات واألساليب المختلفة المتجددة عن طبيعة أعمالهم الموكلة 
م وسبل تحسين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ومحاولة تغيير سلوكهم واتجاهاتهم بشكل إيجابي  لمقابلة له

 ,Hawari & Shdefat, 2016احتياجات معينة حالية أو مستقبلية يتطلبها الفرد والمنظمة والمجتمع ككل)

274-286  .) 

  : كموجه ومراقب وضابط لجهود الموارد البشرية  تعد هذه االستراتيجيةاستراتيجية تقييم أداء الموارد البشرية
 Poister & Streib, 2005:48في كل المستويات اإلدارية، من أجل تحقيق االهداف االستراتيجية للمنظمة

وهي تلك الوسيلة التي يتمكن بواسطتها المدراء من التحقق من مدى توافق أنشطة ومخرجات العاملين  (. (
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بشكل مسبق، وبالتالي استخدام التغذية العكسية عن عملية التقييم إلعالم مع مستويات األداء المخططة 
األفراد عن جودة مستوى أدائهم واتخاذ االجراءات الالزمة والكفيلة بإجراء التعديالت في االستراتيجيات المتبعة 

اط القوة لديهم لدعم مستويات أداء العاملين وتنمية شعور التحدي لديهم للتغلب على نقاط الضعف وتنمية نق
 (.  Armstrong,2007, 99لوضع المنظمة في إطارها البيئي)

 : التي تؤثر في دافعية األفراد للنمو  االستراتيجياتمن أهم  استراتيجيات تعويضات ومكافآت الموارد البشرية
ة ككل والتطور واالستمرارية بعملية التعلم ومحفزًا لمزيد من االنتاجية والسعي لتحسين أداء المنظم

(Dessler,G. 2008, 253) . فهي مجموعة من االجراءات التي تتخذها المنظمة بهدف تحفيز األفراد على
لديهم مع رفع معنوياتهم والمحافظة عليهم ورفع الروح المعنوية والوالء الوظيفي لديهم، ويتضمن  تقديم أقصى ما

وُتعد  ومشاركة العاملين في الخطط االستراتيجية،ذلك اإلطراء، التقدير الذاتي والحوافز العينية والمكافآت، 
، ومن دائهمأتهم في العمل واالبداع ورفع مستوى بتؤثر على رغ التي من اهتمامات العاملين اً جانبًا رئيس

  .(  Findikli et al,2015المسائل ذات االهمية بالنسبة للمستشفيات )
 الجانب الميداني

 ويتضمن المحاور اآلتية:
 مجتمع البحث -أوالً 

لحصول على البيانات الخاصة لالمصدر الرئيس  ألنه ،يعد تحديد مجتمع البحث من المحاور المهمة
الطبية مستشفيات في بعض من جميع ختيار عينة تم ابالبحث واالستفادة منها في التوصل إلى نتائج صحيحة، 

متمثلة تيار عينة من القيادات اإلدارية بوصفها مجتمع البحث، وقد تم اخالحكومية التابعة لمدينة الموصل، 
 مدينة الموصل. مستشفيات بعض من جميع في بمديريها ومعاونيها ومديري أقسامها ووحداتها العاملة 

 وصف عينة البحث -ثانياً 
إذ تظهر البيانات التي تصف األفراد المبحوثين بحسب  ،وصف األفراد المبحوثين( 2الجدول )يوضح 

من االناث، أما فيما يخص  %47مقابل  %53األفراد من الذكور والتي كانت نسبتهم الجنس وان غالبية 
%، فيما كانت نسبة الحاصلين  31ن نسبة الحاصلين على شهادة البكالوريوس  أسي فتبين البيانات االتحصيل الدر 

الفني والصحي  ، والحاصلين على الدبلوم%18، والحاصلين على شهادة الدكتوراه %22على شهادة الماجستير 
على التوالي، مما يعكس قدرتهم على التعامل مع المواقف والحاالت الطارئة بصورة  %13و %16بنسبة 

، %50سنة ( كانت نسبتهم  5أقل من  -1ن من لديهم خدمة حالية بين )أموضوعية. كما تشير البيانات إلى 
نسبة  كانت في حين %41سنوات( بنسبة  10على نسبة، بينما كانت نسبة خدمة بين ) أكثر من أ وقد شكلت 

كثر من أ. فيما كانت نسبة الذين لديهم خدمة إجمالية بين %9سنة بنسبة  10اقل من -5خدمتهم الحالية من 
، %38سنة بمقدار  20قل من وأ -10، فيما كانت نسبة الخدمة اإلجمالية تتراوح بين %53سنة بمقدار  20

 وهذا يبين مدى تراكم الخبرة والمعرفة لدى عينة البحث. %9نة بمقدار س 10قل من أوتليها مدة الخدمة إلى 
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 راد المبحوثينفوصف اال: 2 الجدول

 النسبة المئوية العدد الجنس
 53 17 ذكر
 47 15 انثى

 %100 32 المجموع
 النسبة المئوية العدد العمر
 6 2 سنة30قل من أ -20
 19 6 40قل من أ -30
 41 13 50قل من أ -40
 34 11 سنة فأكثر 50

 %100 32 المجموع
 النسبة المئوية العدد عدد سنوات الخدمة الحالية

 50 16 سنة5قل من أ -1
 9 3 سنة 10قل من أ -5
 41 13 سنة 10كثر من أ

 %100 32 المجموع
عدد سنوات الخدمة 

 النسبة المئوية العدد اإلجمالية

 9 3 سنة 10قل من أ -1
 38 12 سنة 20قل من أ -10

 53 17 سنة 20كثر من أ
 %100 32 المجموع

 عداد الباحثة إ الجدول من 
 

 اإلطار الميداني للبحث -ثالثاً 
من التحليل االولي للبيانات  اً يتناول هذا المحور وصف متغيرات البحث وتشخيصها بهدف معالجتها بدء

الحسابية  طواألوساالمتعلقة للبيانات المتعلقة بمتغيرات البحث مستخدمين التوزيعات التكرارية والنسب المئوية 
 لى فقرتين:عواالنحرافات المعيارية واختيار العالقة واألثر بين المتغيرات، ولتحقيق ذلك تم تقسيم هذا المبحث 
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 الذكاء االجتماعي وتشخيصهوصف متغيرات  -واًل:أ
إلى التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات ( 3معطيات الجدول )شير ت  

المعيارية لإلجابات الخاصة ببعد ) الذكاء االجتماعي ( المتمثل بالمتغيرات ) المهارات االجتماعية، الوعي 
الهدف من ذلك هو بيان مدى فاعلية الذكاء االجتماعي في تعزيز  االجتماعي، مهارات حل المشكالت (، وكان

مكانية وصف متغيرات المحور االول إعن استراتيجيات إدارة الموارد البشرية للمستشفيات عينة البحث، وهذا يدل 
ابية والتي تعكس رضًا عاما من قبل المبحوثين عن مجمل مؤشرات هذا المتغير، وذلك بداللة معدل األوساط الحس

 (. 0.58( وبمعدل انحراف معياري ) 4.07لمجمل االجابات التي جاءت مرتفعة بواقع ) 
والنسب المئوية واالوساط الحسابية ( إلى التوزيعات التكرارية 3المهارات االجتماعية: تشير معطيات الجدول ) -1

( إذ تشير x1-x4)المتمثلة بالمتغيراتة لإلجابات الخاصة ببعد )المهارات االجتماعية( المعياري اتواالنحراف
( منهم %4المبحوثين متفقون مع مؤشرات هذا المتغير، كما تبين أن )األفراد ( من %82النسب إلى أن )
برز أ(، ومن 0.79(وانحراف معياري )4.18( متفقين إلى حد ما، وذلك بوسط حسابي )14غير متفقين و)%

سلوب أ( الذي ينص على أنه تعتمد قيادة المنظمة المبحوثة x1و )غناء المتغير هإ المتغيرات التي أسهمت في 
( لدى المبحوثين بوسط حسابي %90قيادة فريق ذات منهج العمل الجماعي في مشروع ما، وباتفاق )

( متضمنا تشجع قيادة المنظمة المبحوثة األفراد x3(، فيما كان المتغير )0.66( وانحراف معياري )4.437)
فيما كانت نسبة  ،( لدى المبحوثين%87مشورة وأخذ رأيها عندما تواجههم المشكالت باتفاق )العاملين على ال

( وانحراف معياري 4.37( مدعوما بوسط حسابي )%6( ونسبة عدم االتفاق )%6االتفاق إلى حد ما )
واألحداث  تعمل قيادة المنظمة المبحوثة على تفسير المواقف )نهأينص على  الذي( x2(.أما المتغير )0.87)

 ( x4)المتغير( و 0.79( )3.87) حسابي وبوسط( %75) منهما لكل اتفاق بنسبة (بصورة يقبلها اآلخرون 
، بنسبة (تحاول قيادة المنظمة المبحوثة مناقشة أفكارها مع األفراد العاملين واقناعهم بوجهة نظرهاالذي ينص )

( أن 3يتضح من الجدول ) (.0.84ري  )( وانحراف معيا4.06( بوسط حسابي )%75اتفاق لكل منهما )
المستشفيات المبحوثة تولي اهتماما واضحا بالمهارات االجتماعية وكيفية تشجيع القيادات اإلدارية والعاملين 
معها بالعمل بروح الفريق الفاعل مع استخدام أفضل الطرائق واالساليب المتطورة لصقل مهارات العاملين 

 ف المستشفيات المبحوثة.وتشجيعهم وصوال لتحقيق أهدا
 الحسابية واالوساط المئوية والنسب التكرارية التوزيعات إلى( 3) الجدول معطيات تشيرالوعي االجتماعي:  -2

إذ تشير (، x5-x8)الوعي االجتماعي( المتمثلة بالمتغيرات ) ببعد الخاصة لإلجابات المعيارية واالنحرافات
(  من األفراد المبحوثين متفقون مع هذه المتغيرات التي تتيح للمبحوثين التفاعل مع %70النسب إلى أن )

( كانوا محايدين مع هذه المتغيرات، %22( غير متفقين مع متغيرات هذا البعد و)%8المجتمع ككل، مقابل )
 البعد هذا إغناء في المتغيرات هذه برزأ وتمثل(، 0.93( وانحراف معياري )3.88)وجاء ذلك بوسط حسابي 

 االستراتيجي توجهها عن واضحة رؤية المبحوثة المنظمة قيادة تمتلك) أنه على ينص الذي( x5) المتغير هو
( 4.09) الحسابي الوسط ذلك ويدعم( %78) باتفاق( األداء على وانعكاسها أهدافها فيها تتحدد التي الشامل
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 استغالل على المبحوثة المنظمة قيادة تعمل)  ينص والذي( x6) العنصر يليه(. 0.92) معياري  وانحراف
 وانحراف( 4.06) الحسابي الوسط ذلك وعزز ،(%75) ( باتفاق أعمالهم تأدية في البشرية الموارد مواهب
 بمستويات االرتقاء على المبحوثة المنظمة قيادة )تعمل أنه على ينص( x7) كان بينما. ( 1.07) معياري 
 الميداني( الواقع لحاجات تفهمها خالل من المستغلة غير القدرات ذوي  البشرية الموارد نظر وجهات تغيير
( 3.90)  حسابي بوسط مدعوما( %25) ما حد إلى اتفق ونسبة( %3) اتفاق عدم ونسبة( %72) اتفاق بنسبة

 على المبحوثة المنظمة قيادة تشجع أنه على ينص والذي( x8) المتغير بين فيما(. 0.89) معياري  وانحراف
 اتفاق بنسبة والجدد، الحاليين الزبائن مع الحوارات اجراء أثناء البشرية الموارد وانفعاالت لرغبات االستجابة

 حسابي بوسط مدعوما( %28) ما حد إلى اتفق ونسبة( %16) االتفاق عدم نسبة كانت فيما( 56%)
ذ كانت نسبة االتفاق إ(. استغالل مواهب الموارد البشرية في تأدية أعمالهم، 0.84) معياري  وانحراف( 3.46)
ويتضح لنا من المعطيات الواردة  (.1.07( وانحراف معياري )4.06ذلك الوسط الحسابي ) ، وعزز)75%)

ألفراد غلب اأ ذ يؤكد إ ،ن المستشفيات المبحوثة تولي اهتماما واضحا بالوعي االجتماعيأ( 3في الجدول )
جاباتهم ان مستشفياتهم تتبنى الوعي االجتماعي الذي يمكنها من تحقيق التوافق مع إالمبحوثين ومن خالل 

 االستجابة لمتطلبات البيئة ذات الواقع الميداني.
 واالوساط المئوية والنسب التكرارية التوزيعات إلى( 3) الجدول معطيات تشيرمهارات حل المشكالت :  -3

-x9)مهارات حل المشكالت( المتمثلة بالمتغيرات ) ببعد الخاصة لإلجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية

x12 ( من المبحوثين متفقون على اهمية حل المشكالت ومايواجهها وبالسرعة %83)(، إذ تشير النسب إلى أن
ع هذه المتغيرات وجاء ( كانوا محايدين م%12غير متفقين مع متغيرات هذا البعد و)( %5مقابل )الممكنة 

في اغناء هذا أهم المتغيرات التي أسهمت  ن(.، وم0.83( وانحراف معياري ) 4.14الحسابي ) بوسط ذلك
) تعمل قيادة المنظمة المبحوثة على تحديد المشكلة التي تواجهها الذي ينص على أنه ( x9)البعد المتغير

( وانحراف 4.34وسط حسابي ) يدعمهيار أفضلها( تحديدا دقيقا مع مقارنة كل الخيارات المطروحة الخت
تسعى قيادة المنظمة المبحوثة إلى تبني خطة  ) نهأ( الذي يتضمن x10(. فيما كان المتغير)0.82معياري )

( وانحراف 4.18(، ويدعم ذلك وسط حسابي )%91، بنسبة اتفاق )(عمل تلتزم بها عندما تواجهها مشكلة
) تعطي قيادة المنظمة المبحوثة الوقت الكافي للتعامل مع فيتضمن  (x11(. أما المتغير )0.78معياري )

( ونسبة %6( وعدم االتفاق )%78بنسبة اتفاق ) كانت تتوقع حدوثه( المشكلة ومقارنة نتائج المشكلة مع ما
(.في حين كان المتغير 0.84( وانحراف معياري )4.000( مدعوما بوسط حسابي )%16االتفاق إلى حد ما )

(x12( الذي ينص على) تستخدم قيادة المنظمة المبحوثة مهاراتها المعرفية االجتماعية في حل ما يواجهها 
( من %78من مشكالت من خالل تحليل المشكلة إلى عناصر حتى يتخذ القرار على ضوئها( بنسبة اتفاق )

معطيات الواردة في ويتضح لنا من ال(. 0.87( وانحراف معياري )4.06المبحوثين مدعوما بوسط حسابي )
أن المستشفيات المبحوثة تولي اهتماما واضحا بمهارات حل المشكالت، إذ يؤكد أغلب األفراد  (3الجدول )

المبحوثين من خالل إجاباتهم أن القدرة على حل المشكالت لها أثر واضح في احتواء المشكلة ومعالجتها عند 
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ل المستشفيات المبحوثة تحافظ على مكانتها المجتمعية ظهورها، أو في بعض االحيان قبل ظهورها بشكل يجع
التي تجعل من المسوؤلية االجتماعية واالخالقية محورا مهما من أجل تحقيق أهداف المستشفيات المبحوثة 

 ككل.
 

 استجابات عينة البحث حول مؤشرات الذكاء االجتماعي (:3) جدول
 الذكاء االجتماعي

المهارات 
 االجتماعية

اتفق إلى  اتفق اتفق بشدة
الاتفق  الاتفق حد ما

الوسط  بشدة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 % ت % ت % ت % ت % ت
X1 17 53 12 38 3 9 - - - - 4.43 0.66 
X2 6 19 18 56 6 19 2 6 - - 3.87 0.79 
X3 18 56 10 31 2 7 2 6 - - 4.37 0.87 
X4 11 34 13 41 7 22 1 3 - - 4.06 0.84 

 0.79 4.18   3.75  14.2  41.5  40.5  المعدل
 الوعي االجتماعي

X5 12 38 13 40 6 19 1 3 - - 4.09 0.92 
X6 14 44 10 31 5 16 2 6 1 3 4.06 1.07 
X7 8 25 15 47 8 25 - - 1 3 3.90 0.89 
X8 2 6 16 50 9 28 5 16 - - 3.46 0.84 

 0.93 3.88 1.5  6.25  22  42  28  المعدل
 حل المشكالت مهارات

X9 17 53 10 31 4 13 1 3 - - 4.34 0.82 
X10 11 35 18 56 1 3 2 6 - - 4.18 0.78 
X11 9 28 16 50 5 16 2 6 - - 4.00 0.84 
X12 11 34 14 44 5 16 2 6 - - 4.06 0.87 

 0.83 4.14   5  12  45  38  المعدل

 .(spssمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج الحاسبة االلكترونية ) المصدر:
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 هاوتشخيص ثانيا: وصف مؤشرات استراتيجيات إدارة الموارد البشرية
( سؤاال أُعدت لقياس استراتيجيات إدارة الموارد البشرية 18تضمن المحور الثاني من استمارة االستبانة )

)استراتيجية التعويضات والمكافأة، استراتيجية تخطيط الموارد البشرية، استراتيجية تقييم أداء  المتمثل بمتغيراتها
الموارد البشرية، استراتيجية التدريب والتطوير، استراتيجية التوظيف(، وكان الهدف من ذلك هو بيان مدى فاعلية 

نظمة عينة البحث، وقد تم قياس ذلك في ضوء الذكاء االجتماعي في تعزيز استراتيجيات إدارة الموارد البشرية للم
 األبعاد اآلتية:

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالوساط  ( إلى4يشير الجدول )إذ  المكافآت:/: استراتيجية التعويضات1
-x13) ( المتمثلة بالمتغيرات )  الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابات الخاصة ببعد )التعويضات / المكافأة

x16  كثر من نصف عينة البحث عند مستوى ) اتفق واتفق بشدة( وهذا يؤيد أاتفاق إذ تشير النسب إلى أن
وتقدم التسهيالت  ،ت لكافة األفراد العاملينآن المستشفيات المبحوثة تدعم استراتيجية التعويضات والمكافأ

تفق وال اتفق بشدة ا ( من المبحوثين في مقابل ال%65وذلك باتفاق ) ،موال لدعم العاملين لديهاوتخصص األ
( وبانحراف 3.77( منهم يتفقون إلى حد ما، ويدعم ذلك الوسط الحسابي )%24ن )أفضال عن  ) 11%)

تدعم ) الذي ينص على (x16هو )وكان من أبرز هذه المتغيرات في إغناء هذا البعد  .(1.05معياري )
استراتيجية التعويضات والمكافآت للمحافظة على الكفاءات والقدرات االبداعية ومنعها من المنظمة المبحوثة 

(. 1.03( وانحراف معياري )3.96) حسابي وسط يدعمه( %75باتفاق )( التسرب إلى المستشفيات المنافسة
ساليب تنفيذ تعتمد المنظمة المبحوثة بتحديد آليات وأينص )نه أ( في %66) نسبة ( باتفاقx15) المتغيرو 

( وانحراف معياري 3.81، ويدعم ذلك الوسط الحسابي )(استراتيجية التعويضات المكافآت بشكل واضح 
(1.02.) 
إلى التوزيعات التكرارية والنسب المئوية ( 4الجدول )معطيات شير تاستراتيجية تخطيط الموارد البشرية :   -2

لإلجابات الخاصة ببعد )استراتيجية تخطيط الموارد البشرية ( المتمثلة واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 
ن المستشفيات تعمل أ( من األفراد المبحوثين على %70إلى اتفاق )( إذ تشير النسب x17-x19بالمتغيرات )

يتفقون على ذلك، في حين  ( ال%25على وفق استراتيجية عمل ضمن خطة تخطيط الموارد البشرية، بينما )
هم أ (، ومن 0.91( واالنحراف المعياري )3.85( يتفقون إلى حد ما، ويعزز ذلك الوسط الحسابي )24%)

هناك توصيف لكل وظيفة من حيث )نص على أن ي(الذي x18غنت هذا البعد هو المتغير )أ المتغيرات التي 
نحراف المعياري ( واال4.12، ويدعم ذلك الوسط الحسابي )(الواجبات والمسؤوليات في المنظمة المبحوثة

(1.00.) 
وساط الحسابية ( التوزيعات التكرارية وقيم األ4) استراتيجية تقييم أداء الموارد البشرية: تبين نتائج الجدول   -3

( بوسط حسابي %82ذ تشير النسب إلى اتفاق )إ(، x20-x22تغير )مواالنحراف المعياري لعناصر ال
( الذي ينص x21غنت هذا البعد هو المتغير )أ المتغيرات التي هم أ (، ومن 0.75( وانحراف معياري )4.000)
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تعتمد المنظمة المبحوثة على نتائج تقييم األداء كأساس لتعديل الخطط االستراتيجية إلدارة الموارد )نه أعلى 
 (.0.69( وانحراف معياري )4.03، ويدعم ذلك الوسط الحسابي )(البشرية

إلى التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالوساط ( 4الجدول )معطيات ير شتالتطوير: /استراتيجية التدريب  -4
الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابات الخاصة ببعد )استراتيجية التدريب/التطوير( المتمثلة بالمتغيرات 

(x23-x26( إذ تشير النسب إلى أن ،)من األفراد المبحوثين متفقين مع هذه المتغيرات %74 )( 5مقابل% )
بوسط حسابي  ( كانوا محايدين مع هذه المتغيرات، وجاء ذلك%21غير متفقين مع متغيرات هذا البعد و)

( والذي X23ير هو)غغناء هذا المتإ (. ومن أهم المتغيرات التي أسهمت في 0.79( وانحراف معياري )3.92)
م مع متطلبات تحقيق االهداف ءا يتالبم يتم وضع الخطط والبرامج التدريبية في المنظمة المبحوثة)ينص 

 (.0.79( وانحراف معياري ) 4.21( ويدعم ذلك الوسط الحسابي )%84، وباتفاق )(االستراتيجية
 الحسابية واالوساط المئوية والنسب التكرارية التوزيعات إلى( 4) الجدول معطيات تشيراستراتيجية التوظيف:  -5

( إذ x27-x30) استراتيجية التوظيف (المتمثلة بالمتغيرات ) ببعد الخاصة لإلجابات المعيارية واالنحرافات
( غير متفقين مع %9متفقين مع هذه المتغيرات مقابل )( من األفراد المبحوثين %67)تشير النسب إلى أن 
( وانحراف 3.781)( كانوا محايدين مع هذه المتغيرات، وجاء ذلك بوسط حسابي %24متغيرات هذا البعد و )

تحرص )( والذي ينص على أنه X28هذا البعد هو المتغير )التي أفادت  برز المتغيراتأ(. ومن 0.96عياري )م
( %78، بنسبة اتفاق )(المنظمة المبحوثة على تعيين الكفاءات البشرية القادرة على تحقيق أهدافها االستراتيجية

( 4.12ا، ويعزز ذلك الوسط الحسابي )( يتفقون إلى حد م%16يتفقون على ذلك، في حين ) ( ال%6بينما )
 (.1.00وانحراف معياري )

  



................. ستراتيجيات إدارةدور الذكاء االجتماعي في تعزيز ا                 
  

 
 الجميل 

 282 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(290-264، ص. ) 2021Septemberايلول ،  .No(131، ع ) Vol(40مج )

 

 إجابات عينة البحث حول استراتيجيات إدارة الموارد البشرية :(4)الجدول 

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

اتفق  ال 
 بشدة

  اتفق ال 
اتفق 

إلى حد 
 ما

اتفق   اتفق 
 بشدة

 ت

 تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار %  

 استراتيجيات
 /التعويضات

 المكافآت

1.13 3.59 6 2 9 3 25 8 38 12 22 7 X13 

1.02 3.71 3 1 6 2 31 10 34 11 25 8 X14 

1.02 3.81 3 1 6 2 25 8 38 12 28 9 X15 

1.03 3.96 3 1 6 2 16 5 41 13 34 11 X16 

 المعدل  28  38  24  6  4 3.77 1.05

            

استراتيجية 
تخطيط 
الموارد 
 البشرية

0.78 3.68 - - 6 2 31 10 50 16 13 4 X17 

1.00 4.12 - - 13 4 6 2 38 12 44 14 X18 

0.95 3.75 3 1 3 1 31 10 41 13 22 7 X19 

 المعدل  26  43  23  7.3  3 3.85 0.91

            

استراتيجية 
تقييم أداء 

الموارد 
 البشرية

0.86 3.96 - - 9 3 9 3 56 18 25 8 X20 

0.69 4.03 - - 3 1 13 4 63 20 22 7 X21 

0.71 4.00 - - 3 1 16 5 59 19 22 7 X22 

 المعدل  23  59.3  13  5   4.000 0.75

            

استراتيجية 
التدريب 

 التطوير/
0.79 4.21 - - 3 1 13 4 44 14 41 13 X23 

0.87 3.75 - - 9 3 25 8 47 15 19 6 X24 

0.70 3.875 - - 3 1 22 7 59 19 16 5 X25 

0.8076 3.843 - - 6 2 22 7 53 17 19 6     X26 

 المعدل  24  51  20  5   3.92 0.79
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استراتيجية 

 التوظيف

1.00 3.62 6 2 6 2 19 6 56 18 13 4 X27 

1.00 4.12 3 1 3 1 16 5 34 11 44 14 X28 

0.96 3.81 3 1 6 2 19 6 50 16 22 7 X29 

0.87 3.56 - - 9 3 41 13 34 11 16 5 X30 

 المعدل  24  43  24  6  3 3.78 960.
 (.spssالمصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج الحاسبة االلكترونية )

 مخطط البحث العالقات الواردة في اختبار  ثالثا:
للعمليات الوصفية والتشخيصية القائمة على معطيات التحليل والوصف لمتغيرات الذكاء  استكماالً 

هداف البحث واختبار فرضياته، يهدف هذا المحور أ االجتماعي واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية، وانسجاما مع 
 :(5جدول )إلى اختبار عالقات االرتباط واألثر في المنظمة مجتمع البحث من خالل 

 تحليل عالقات االرتباط بين متغيرات البحث -1
تتضمن هذه الفقرة اختبار صحة الفرضية الرئيسة األولى والتي تشير إلى ) وجود عالقة ارتباط ذات داللة 
معنوية بين متغيرات الذكاء االجتماعي واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية على مستوى المؤشر الكلي وعلى 

ة( وقد تم اختبار هذه الفرضية باستعمال معامل ارتباط )سبيرمان(، وكانت النتائج على مستوى األبعاد الفرعي
 النحو اآلتي:

  عالقة االرتباط بين متغيرات الذكاء االجتماعي واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية على المستوى الكلي: يمثل
( إلى وجود 5شير معطيات الجدول )مضمون هذه العالقة التحقق من صحة الفرضية الرئيسة األولى، إذ ت

عالقة ارتباط معنوية موجبة بين متغيرات الذكاء االجتماعي واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية في 
( عند مستوى معنوية 0.606المستشفيات عينة البحث على المستوى الكلي وبمعامل ارتباط كانت قيمته )

 المتغيرين الرئيسين.(، وهذا يدل على وجود عالقة بين 0.05)

 

(: نتائج عالقة االرتباط بين متغيري الذكاء االجتماعي واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية على 5الجدول )
 المستوى الكلي

 المتغير التفسيري 

 المتغير المستجيب
 الذكاء االجتماعي

 0.606 استراتيجيات إدارة الموارد البشرية
 n  32=    (0.01 ) ) 0.05( عند مستوى معنوية )spssااللكترونية )المصدر: نتائج الحاسبة 

 
عالقة االرتباط بين متغيرات الذكاء االجتماعي واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية على مستوى األبعاد  -2

 الفرعية.
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(، ومن متابعة معامالت االرتباط بين متغيرات الذكاء االجتماعي واستراتيجيات إدارة الموارد 6من خالل الجدول )
 البشرية يتضح ما يأتي: 

 البشرية، الموارد إدارة استراتيجيات ومؤشرات االجتماعية المهارات بين وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة -أ
 (.0.05عند مستوى معنوية ) (0.509 *كانت قيمة االرتباط ) إذ

 البشرية، الموارد إدارة استراتيجيات ومؤشرات االجتماعي وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين الوعي  -ب
  (.0.05( عند مستوى معنوية )*0,530) قيمة االرتباط كانت إذ

وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين مهارات حل المشكالت ومؤشرات استراتيجيات إدارة الموارد   -ت
 (.0.05( عند مستوى معنوية )*0.545البشرية، إذ كانت قيمة االرتباط )

وتشير هذه العالقات إلى أنه كلما توافرت متغيرات الذكاء االجتماعي في المستشفيات المبحوثة عينة 
ذلك في تعزيز استراتيجيات إدارة الموارد البشرية بشكل أكبر، ومن خالل )المهارات االجتماعية،  البحث أسهم

والوعي االجتماعي، مهارات حل المشكالت( لما لتلك المتغيرات من دور بارز في تعزيز استراتيجيات إدارة الموارد 
ى الكلي والجزئي، نتوصل إلى إثبات صحة البشرية، وبناء على ما تقدم من نتائج عالقات االرتباط على المستو 

 الفرضية الرئيسة األولى.
(: نتائج عالقة االرتباط الجزئي بين متغيرات الذكاء االجتماعي واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية 6الجدول )

 على المستوى الكلي للعينة

 المتغير التفسيري 
 المتغير المستجيب

 متغيرات الذكاء االجتماعي
المهارات 
 مهارات حل المشكالت الوعي االجتماعي االجتماعية

 0.545 0.530 0.509 استراتيجيات إدارة الموارد البشرية
 n=32    0.05( عند مستوى معنوية spssالمصدر: نتائج الحاسبة االلكترونية)

 

 ثانيا: تحليل عالقات التأثير بين متغيرات البحث
استنادا إلى مضمون الفرضية الرئيسة الثانية التي تشير إلى وجود تأثير معنوي لمتغيرات الذكاء 
االجتماعي في تعزيز استراتيجيات إدارة الموارد البشرية على المستوى الكلي وعلى مستوى األبعاد، وكانت نتائج 

 االختبار على النحو اآلتي: 
( أن لمتغيرات الذكاء االجتماعي تأثيرًا معنويا 7لكلي : يوضح الجدول )*  اختبار عالقة التأثير على المستوى ا

( عند 25.125*( والتي كانت ) fفي تعزيز استراتيجيات إدارة الموارد البشرية، ويدعم هذا التأثير قيمة )
 ،)0.46( والتي كانت )R2(، ويستدل من قيمة معامل التحديد )0.05( ومستوى معنوية )1،30درجتي حرية )

( من المتغير المستجيب والمتمثل باستراتيجيات %46وهذا يشير إلى أن الذكاء االجتماعي يفسر ما قيمته )
( والتي كانت Tوعزز ذلك قيمة ) )0.675إدارة الموارد البشرية، ويدعم ذلك قيمة معامل االنحدار )

أهمية متغيرات الذكاء  (، ويوضح هذه النتائج0.05ومستوى معنوية ) )1،30عند درجتي حرية ))*5.012)



................. ستراتيجيات إدارةدور الذكاء االجتماعي في تعزيز ا                 
  

 
 الجميل 

 285 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(290-264، ص. ) 2021Septemberايلول ،  .No(131، ع ) Vol(40مج )

 

 امتالك المبحوثين من إذ يتطلب، األبعاد هذه في المتغير هذا مع التكيف على المبحوثين قدرة وفي االجتماعي
المشكالت لتعمل على تحقيق استراتيجيات إدارة  ولمهارات حل االجتماعي الالزم االجتماعية والوعي المهارات

المبحوثة، وهذا يؤكد قبول الفرضية الرئيسة الثانية التي تنص بوجود عالقة الموارد البشرية لدى المستشفيات 
 تأثير لمتغيرات الذكاء االجتماعي في تعزيز استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في الميدان المبحوث.

 
البشرية على  (: نتائج عالقة تأثير لمتغيرات الذكاء االجتماعي في تعزيز استراتيجيات إدارة الموارد7الجدول )

 المستوى الكلي
 متغير مستجيب

 استراتيجيات إدارة الموارد البشرية  متغير تفسيري 

 المحسوبةB0 B1 R2 F T الذكاء االجتماعي
 *5.012 25.125 0.462 0.675 0.665 األبعاد مجتمعة

    df(1,30)  N=32   0.05مستوى معنوية   ( spss) المصدر: نتائج الحاسبة االلكترونية

 

 االستنتاجات والمقترحاترابعا: 
 خصص هذا المبحث الستعراض أهم النتائج والمقترحات التي قدمها البحث، من خالل ما يأتي:

 

 استنتاجات الجانب العمليوال: ا
التحليل االحصائي لمتغيرات الذكاء االجتماعي أن المستشفيات المبحوثة عينة البحث تولي ظهرت نتائج أ -1

لهذه المتغيرات، إذ احتل بعد المهارات االجتماعية المرتبة األولى من حيث أهميته النسبية، اهتماما واضحا 
إذ يؤكد أغلب األفراد المبحوثين ومن خالل إجاباتهم أن مستشفياتهم تتبنى المهارات االجتماعية والذي يمكنها 

ية، ومن ثم جاء في المرتبة من تحقيق االستجابة مع متطلبات األحداث التي تواجهها ضمن البيئة الخارج
ن هناك اهتماما الثانية بعد مهارات حل المشكالت وفي المرتبة الثالثة بعد الوعي االجتماعي، هذا يعني أ

فصحت عنه أ ، وذلك  من خالل األبعاد المعبرة عنها، هذا ماومتغيراته**وضوع الذكاء االجتماعي مجديا ب
ظل االهتمام  فيات االجتماعية شكلت محورا فاعال لديهم، وذلك ن قيم المهار أذ نجد إجابات المبحوثين، إ

ي مشروع ما، وقد أسهمت مهارات حل أقيادة فريق العمل ذات منهج العمل الجماعي في القيام ب بأسلوب
دور مهم في دعم وترسيخ عملية التفاعل واالنفتاح على البيئة المحيطة لدى المستشفيات بالمشكالت 
تجسيد الوعي االجتماعي لدى المبحوثين مع  إلىيدعم ذلك سعي قيادات المستشفيات المبحوثة و المبحوثة، 
يعد مؤشر إيجابي فعلي لوجود مستوى جيد من الذكاء االجتماعي لدى المستشفيات  0، وهذاتعزيز ذلك
 المبحوثة.

تشفيات المبحوثة عينة البحث أظهرت نتائج التحليل االحصائي الستراتيجيات إدارة الموارد البشرية أن المس -2
تولي اهتماما واضحا بهذه االستراتيجيات، إذ احتلت استراتيجية تقييم أداء الموارد البشرية على المرتبة االولى 
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من حيث األهميته النسبية، إذ يؤكد أغلب األفراد المبحوثين ومن خالل إجاباتهم أن الستراتيجية تقييم األداء 
اضحا في تعديل الخطط االستراتيجية ضمن معايير موضوعية محددة بالوصف الوظيفي للموارد البشرية اثرا و 

من خالل القيام بمراجعة دورية لمعايير األداء وفقا للتغيرات التي تحدث في بيئة العمل الداخلية والخارجية. 
الموارد البشرية ثالثًا، ومن ثم جاءت بالمرتبة الثانية استراتيجية التدريب والتطوير، تليها استراتيجية تخطيط 

 إلمكانيةوفي ذلك مدخل وتليها استراتيجية التعويضات / المكافأة رابعا، ثم استراتيجية التوظيف خامسا. 
م مع متطلبات تحقيق ءحداث التغييرات والتي تتالإمهما يمكن على ضوئه محوريًا عد اساسا ي هذاالتفاعل و 

 هداف االستراتيجية.األ
تحليل االحصائي على المستوى الكلي وعلى مستوى األبعاد الفرعية، تحقيق متغيرات الذكاء أظهرت نتائج ال -3

االجتماعي عالقات ارتباط ذات داللة معنوية مع استراتيجيات إدارة الموارد البشرية، لتشير هذه النتائج إلى 
كاء االجتماعي، إذ كلما زاد أن تعزيز استراتيجيات إدارة الموارد البشرية يعتمد بشكل كبير على فاعلية الذ

توجه المستشفيات عينة البحث نحو تبني الذكاء االجتماعي وتوظيف متغيراته بشكل صحيح أسهم ذلك في 
 تحقيق قدرة استراتيجيات إدارة الموارد البشرية على تحقيق أهداف المستشفيات ككل. 

ام المستشفيات المبحوثة عينة البحث لمتغيرات بينت نتائج تحليل عالقة التأثير على المستوى الكلي أن استخد -4
الذكاء االجتماعي يؤثر معنويا في تعزيز استراتيجيات إدارة الموارد البشرية، وذلك من خالل اعتماد المهارات 
االجتماعية وصقلها وتوسيع مقدرتها مع تحقيق الوعي االجتماعي بتشجيع المواهب والخبرات واستغاللها 

اإلدارية تستجيب إلجراء الحوارات مع الزبائن الحاليين والجدد، وهذا يعزز ما جاء به  بشكل يجعل القيادات
 الجانب النظري للبحث.

 المقترحات -ثانياً 
 تتلخص أبرز المقترحات التي قدمها البحث بما يأتي: 

االجتماعي، ضرورة إعطاء القيادات اإلدارية لدى المستشفيات المبحوثة المزيد من االهتمام لموضوع الذكاء  .1
أوجه التفاعل مع كافة استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وترسيخ روح فريق العمل على تحقيق العمل مع  

 لدى قيادات المستشفيات المبحوثة.
االهتمام بالذكاء االجتماعي واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المستشفيات المبحوثة عينة البحث   .2

ن من خالل ديمومة التفاعل والتواصل بين قيادة المنظمة وبين العاملين فيها، بهدف حالة التمكي لتشجيع 
 ساليب الالزمة لتنفيذ استراتيجيات المنظمة ككل.تحديد اآلليات واأل

تعزيز استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المستشفيات المبحوثة عينة البحث من خالل تشجيع المستشفيات  .3
 وبرامج تدريبية متطورة ومتقدمة في المجاالت التي يعملون بها.على إقامة دورات 

 التعامل مع حاالت االنفتاح على البيئةتشجيع قياداتها ومعاونيها ورؤساء أقسامها ووحداتها بالدخول و   .4
ات والمجالت جلو االكت( Catalogs)خر المستجدات التي تطرحها آوذلك عن طريق االطالع على  الخارجية،

 المستشفيات الطبية المتطورة.متخصصة لدى الالطبية 
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أدوات واجهزة دقيقة  أممستلزمات طبية  أكانت سواء فتح قنوات فضائية متخصصة لمثل هذا التخصص  .5
 الحكومية.الصحية الخدمية مستشفيات الطبية عيل مواقع التواصل االجتماعي لدى الفمع ت

والمؤتمرات الطبية الصحية المتخصصة في هذه تشجيع إقامة ورش العمل والحلقات الدراسية والندوات  .6
المجاالت مع توظيف التكنولوجيا الحديثة التي تمكنها من التفاعل واالندماج مع المجتمع واستغالل الفرص 

 المتاحة ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة للبيئة. 
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