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: رضا العاملني ومعدالت دوران العمل باملؤسسات الصحية السعوديةأثر املناخ التنظيمي على 

 على مستشفى شقراء العامدراسة تطبيقية 

 1عاصم التجاني إبراهيم شمعون
 

: تناولت هذه الدراسة أثر المناخ التنظيمي على رضا العاملين ومعدالت دوران العمل بالمؤسساات الحاةية الملخص

قلاة الدراساات العلمياة العربياة لدراساة أثار السعودية بالتطبيق على مستشفى شقراء العاا،  ييات تمتلات المشافلة  اي 

. وهد ت الدراساة للاى ايتاي: مل  ي المجال الحةيالمناخ التنظيمي على رضا األ راد العاملين ومعدالت دوران الع

التعاارع علااى أثاار المناااخ التنظيمااي علااى رضااا العاااملين ومعاادالت دوران العماال بالمؤسسااات الحااةية السااعودية  

وتةديد أهم عناصر المناخ التنظيمى التي تؤثر على رضا العاملين ومعدالت دوران عملهم )معدل انضما، العااملين  

(  ردا عامالً  اي المستشافى الماذ،ور  و،انات االساتبانة هاي وسايلة 59. وشملت عينة الدراسة )لهم(ومعدالت لنفحا

ذو  ارد  ارتباا   ( عبارة  وتوصلت الدراسة للى عدد من النتائج أهمها: وجود99جمع البيانات والتي تفونت من )

العاا،  ييات بل ات قايم معامال االرتباا  البساي  بين المناخ التنظيمي ورضا العاملين بمستشفى شقراء داللة ليحائية 

بااين المناااخ التنظيمااي ومعاادل ذو داللااة ليحااائية  اارد  (. ،مااا أن هنااات ارتبااا  %99عنااد مسااتوة ثقااة )(. 0.70)

(. %99عناد مساتوة ثقاة ) (.0.60ييت بل ت قيم معامل االرتبا  البساي  ) بمستشفى شقراء العا، انضما، العاملين 

بمستشاافى ارتباا   ارد  ذو داللاة ليحااائية باين المنااخ التنظيماي ومعادالت انفحاال العااملين  وجاودباإلضاا ة للاى 

و،اذل  وجاود  اروا ذات  .(%99عناد مساتوة ثقاة ) (0.57ييت بل ت قيم معامال االرتباا  البساي  ) شقراء العا، 

لوظيفاة( والمت يار المساتقل داللة ليحائية بين المت يرات الشخحية )المؤهل العلمي  النوع  التخحص األ،ااديمي  ا

 )المناخ التنظيمي  رضا العاملين  معدل اإلنضما،  معدالت اإلنفحال(.
 

 .العمل الداخلية بمختلف مت يراتها وخحائحها وتفاعالتها بيئة المناخ التنظيمي يعنيالكلمات المفتاحية: 

 

The Effect of Organizational Climate on the Satisfaction of Employees and 

Labor Turnover Rates in Saudi Health Institutions Application on Shaqra 

General Hospital 
 

Asim Eltigani Ibrahim Shamoon 

 
Abstract: This study examines the impact of the organizational climate on the satisfaction of 

the employees and the labor turnover rates of Saudi health institutions.  Shaqra General Hospital 

was taken as a sample for this study. The study also aims to identify the most important 
organizational climate that affect the satisfaction of employees and their rates (i.e., joining 

workers rate, and rates of separation). The study sample included (59) subjects, working in the 

hospital. The researcher uses a questionnaire as an instrument to collect his data, which 
consisted of (99) expressions. The results showed that there is a presence of a statistically 

significant proportional correlation between organizational climate and satisfaction of the 

workers in Shaqra General Hospital, where the amounted to simple correlation coefficient 

values is (0.70). When the confidence level was (99%). There was also a statistical significant 
correlation between the organizational climate and joining workers rate in this hospital, reaching 

values of simple correlation coefficient (0.60). When the confidence level is (99%). In addition, 

there is a statistical significant correlation between the organizational climate and rates of 
separation in the hospital w, reaching values of simple correlation coefficient (0.57) when the 

confidence level is (99%). As well as the presence of statistical significant differences between 

personal variables (qualification, type, academic specialization, Function) and the independent 

variable (organizational climate, satisfaction of employees, joining rate, separation rates). 
 

Keywords Organizational climate means the internal work environment and characteristics of different 

variables and their interactions 
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 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة:

لن ،لمة مناخ هي "تعبير مجاز  يتعلق عادة بالبيئة والطبيعة لموقع ج را ي يحف  حول 

من المواقع وقد  بق هذا االصطالح علاى السنة والتةوالت الجوية التي تميز ذل  الموقع عن غيره 

مفان العمل بإعتبار التنظيم ،ياناً مؤسسياً عضوياً يتفاعال ماع عوامال البيئاة المةيطاة بار  ياؤثر  يهاا 

ويتأثر بها من نايية  ،ما أنر ،يان ير،ي تتفاعل عناصره البشرية وغير البشرية مع بعضاها  تتاأثر 

 (.305، :2005عميان  وتؤثر  يما بينها من نايية أخرة " )ال

ويعرع ،ذل  بأنر " تل  الخحائص التي يدر،ها العاملون على أنها مرتبطة أو مميزة لبيئاة 

العمل الداخلية للتنظيم والتي تتةد ،نتيجة لسياسات وأنظماة العمال المتبعاة  اي المنظماة   ضاالً عان 

 الاوظيفي أل اراد النظماة" )الشاربينى لتجاه و لسفة اإلدارة العليا  يها  ويفون لها تأثير على السلوت 

1987:، 22.) 

لن االهتمااا، الفعلااال ماان قباال لدارة المنظمااات المختلفااة بالمناااخ والبيئااة التنظيميااة الداخليااة  

ساااينعفي وياااؤثر ارتفاعااااً أو لنخفاضااااً علاااى معااادالت رضاااا العااااملين  واساااتقرارهم واساااتعدادهم 

والمهااا، الفليااة لهااا  ووصااوالً لشهااداع الشخحاااية للمشااار،ة اإليجابيااة  ااي تنفيااذ االسااتراتيجيات 

للعاملين والعامة للمنظمات. هذا اإلهتما، سيؤثر ايجابا على رغباة العااملين باإلساتمرار بالعمال  لماا 

تو ره المنظمات لهم من بيئٍة ومناخٍ معا ي وصةي  ،دا ع لهم لالبداع عند تنفيذ الخط  والسياساات 

دة ومتطااورة  و،ااذل  يشاافل هااذا اإلهتمااا، نقطااة جااذ  واسااتقطا  االداريااة بوسااائل وادوات متجااد

لال،فاء من العاملين الراغبين  ي االستقرار التنظيمي والعائد المجز   بالبةات عان المنظماات التاي 

تتو ر  يها البيئة االتنظيمية المالئمة. ،ما يؤثر سلباً على عاد، رغباة العااملين بالمنظماات لالساتمرار 

  لعاد، تاو ر بيئاة العمال المناسابة والمالئماة التاي يةتاجونهاا  مماا يزياد مان معاادل بالعمال بهاا  وذلا

 انفحالهم عنها بالترت الطوعي أو االجبار . 

   

 مشكلة الدراسة:

رغم تاو ر العدياد مان الدراساات و البةاور العربياة و األجنبياة التاي تناولات دراساة المنااخ 

على يد سواء اإلل أنها توصلت للاى نتاائج مختلفاة و هاذا  التنظيمي  ي المنظمات اإلنتاجية و الخدمية

لنماا يااويي بااأن  بيعااة الاادور الااذ  تلعباار عناصار و أبعاااد المناااخ التنظيمااي علااى مختلااف الظااواهر 

اإلدارية متال الاوالء التنظيماي و الرضاا الاوظيفي و معادل دوران العمال يتاأثر بعادد مان المت يارات 

الفرد العامال مان جهاة و المنظماات مان جهاة أخارة   إنار ال يازال الخارجية و الداخلية التي تةي  ب

هنات المجال الواساع لعمال البةاور و الدراساات لمعر اة الادور و التاأثير ببيئاات و مجااالت مختلفاة 

نظااراً لقلااة الدراسااات العلميااة العربيااة لدراسااة أثاار المناااخ التنظيمااي علااى رضااا األ ااراد العاااملين و 

عدل انضما، العاملين  ومعدالت لنفحالهم(  ي المجال الحةي  و هاو مان معدالت دوران العمل )م

 ااي القطاااع العااا، أو  –المجاااالت األ،تاار أهميااة ماان يياات المنا سااة القويااة بااين المنظمااات الحااةية 

علااي جااذ  و اسااتقطا  األ ااراد العاااملين الااذين تتااو ر لااديهم المهااارات و القاادرات و   -الخااا  

اء مهامهم و أعمالهم المختلفة    شفلل االيتفاظ بهم تةدياً لهذه المنظماات  اإلمفانيات الضرورية ألد

منااخ تنظيمااي مالئام  يةقلااق مان خاللاار  و  مواجهاة هااذه التةاديات يتطلااة تهيئاة و تااو ير بيئاة عماال

الرضااا الااوظيفي أل رادهااا العاااملين  و ياانعفي بالنتيجااة علااى  تقلياال معاادالت دوران العماال )معاادل 

ويمفن تةقياق ال ارم مان هاذه الدراساة مان خاالل اإلجاباة . لين  ومعدالت لنفحالهم(انضما، العام

 عن التساؤل الرئيي ايتي:

علاى رضاا األ اراد العااملين ومعادالت  بمستشفى شقراء العاا،" ما هو أثر المناخ التنظيمي السائد    

 دوران العمل )معدل انضما، العاملين  ومعدالت لنفحالهم( "؟ 

مااع مااا تقااد،  ااإن  اارح التساااؤالت الفرعيااة والموضااةة أدناااه يمفاان أن يساااهم  ااي واتسااقاً  

 توضيح المشفلة:
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 ما المقحود بالمناخ التنظيمي وما هي عناصره وأبعاده؟ .1

 ما هو مفهو، رضا األ راد العاملين وما هي مفوناتر؟ .2

 .ما هو مفهو، معدالت دوران العمل ومعاييره؟  .3

 رضا األ راد العاملين؟ ما هو أثر المناخ التنظيمي على .4

 ما هو أثر المناخ التنظيمي على معدالت دوران العمل؟ .5

 

 أهداف الدراسة:

 الهدع العا، للدراسة:      أ.

للى التعرع على أثر المناخ التنظيمي على رضاا العااملين ومعادالت دوران  الدراسةتهدع 

 حةية السعودية.العمل )معدل انضما، العاملين  ومعدالت لنفحالهم( بالمؤسسات ال

  . األهداع الفرعية: 

التعريف بالمناخ التنظيمي ،أداة هامة تمفن اإلدارة من مواجهة المنا سة والتةديات  .1

 المختلفة ولدارة األزمات وتةويلها للى  ر .

التعريف برضا العاملين ،مؤشر لتةقيق األستقرار التنظيمي  وزيادة القدرات اإلبداعية  .2

 .بمستشفى شقراء العا،لش راد العاملين 

وأهميتر  )معدل انضما، العاملين  ومعدالت لنفحالهم( التعريف بمعدالت دوران العمل  .3

 بمستشفى شقراء العا،.وتةديد االعتبارات المهمة  ي تةديد معدل الدوران 

  .تةديد أهم عناصر المناخ التنظيمى التي تؤثر على رضا العاملين ومعدالت دوران عملهم .4

الدراسة مجموعة من التوصيات والمقتريات التي تساعد المنظمات الحةية تقديم  .5

المختلفة  ي تطوير وتةسين المناخ التنظيمى وبيئة العمل  يها  وبما يةقق رضا األ راد 

العاملين واستقرارهم من نايية  وجذ  األ راد العاملين األ،فاء من منظمات أخرة  

 و،ذل  تقليل معدالت االنفحال عنها.

 

  أهمية الدراسة:

تنبااع أهميااة هااذه الدراسااة  ااي أنهااا تعااالج موضااوعاً  ااي درجااة ر يعااة ماان األهميااة أال       

ويتمتل  ي المناخ التنظيمي وأثره على رضا العاملين ومعادالت دوران العمال بالمؤسساات الحاةية 

ت يارات العلمياة السعودية ،ما تفمن أهمية الدراسة  ي أنها سوع تساهم  ي بيان ضرورة مواجهاة ال

المتسااارعة  ااي مجااال الخاادمات الحااةية  وسااعياً لتةقيااق رضااا العاااملين بااالتعرع والساايطرة علااى 

 .بمستشفى شقراء العا، )معدل انضما، العاملين  ومعدالت لنفحالهم(معدالت دوران العمل 

 

 فرضيات الدراسة:

 أهدا ها تمل صياغة الفرضيات على النةو ايتي: الدراسةلبلوغ 

بمستشاافى فرضااية األولااى: )يوجااد أثاار ذو داللااة ليحااائية بااين المناااخ التنظيمااي ورضااا العاااملين ال 

 (.شقراء العا،

الفرضااية التانيااة: )يوجااد أثاار ذو داللااة ليحااائية بااين المناااخ التنظيمااي ومعاادل انضااما، العاااملين  

 (.بمستشفى شقراء العا،

لمناااخ التنظيمااي ومعاادالت انفحااال العاااملين الفرضااية التالتااة: )يوجااد أثاار ذو داللااة ليحااائية بااين ا 

 (.بمستشفى شقراء العا،

الفرضاية الرابعاة: "توجااد  اروا ذات داللااة ليحاائية بااين المت يارات الشخحااية )المؤهال العلمااي   

المسااتقلة )المناااخ التنظيمااي  رضااا العاااملين   اتالنااوع  التخحااص األ،اااديمي  الوظيفااة( والمت ياار

 معدل اإلنضما،  معدالت اإلنفحال(".
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 المؤسسات الحةية السعودية. حدود الدراسة:

 

 منهجية الدراسة: 

 المنهج االستقرائي لوضع الفرضيات لبةت لشفالية الدراسة

 المنهج التةليلي لتةليل باينات الدراسة

 النتائج من تةليل الدراسةالمنهج االستنبا ي الستنبا  

 محادر جمع المعلومات: الفتة والمراجع والمجالت العلمية والدراسات واألبةار العلمية

 

 تنظيم الدراسة: 

 تةتو  الدراسة على:

 أوالً: يتناول اإل ار المنهجي للدراسة والدراسات السابقة

لعملي وتةليل الدراسة والنتائج ثانياً:  يتناول الجانة النظر . ويتناول الفحل التالت الجانة ا

 والتوصيات

 

 الجانب النظري

 :اوالً : المناخ التنظيمي

 مفهوم المناخ التنظيمي:

مان  لمجموعة الفرد لدرات و بيعة التنظيم خحائص من ،ل بين متشابفة "عالقة للى يشير

 التفاعل مدة عن ينجم ييت العمل  نةو الفرد اتجاه على التأثير  ي تتدخل التي التنظيمية المؤثرات

 عن المسؤول التنظيم  ي السائدة الفلسفة روح  هو الفرد شخحية ومفونات التنظيمية بين المت يرات

". التنظيم هيفل مجموعها يشفل والتي األ راد بين القائمة العالقات
2
 

و يمتل المناخ التنظيمي "بيئة العمل الداخلية بمختلف مت يراتها و خحائحها و تفاعالتهاا   

ييت يلعة المناخ التنظيمي دوراً ،بيراً  اي ترصاين السالوت الاوظيفي و األخالقاي لش اراد العااملين 

ن القاول لن من نايية تشفيل و تعديل و ت يير القيم و العادات و االتجاهات و السلوت  و من هنا يمفا

المناخ التنظيمي يمتل شخحية المنظمة بفل أبعادها   و لن نجايهاا  اي خلاق المنااخ المالئام لش اراد 

العاملين من شأنر أن يشجع على خلاق أجاواء عمال هاد اة ترصان سابل التباات و االساتقرار لش اراد 

اعلاة يشاعرون باأهميتهم  اي العاملين و التنظيم على يد ساواء  لذ أن األ اراد  اي البيئاة التنظيمياة الف

العمل و قدرتهم على المشار،ة  ي اتخاذ القرارات و اإلسها،  ي رسم السياسات و الخط   و يساود 

 شعور بالتقة بين اإلدارة و األ راد العاملين " 

 

 التنظيمي: المناخ وعناصر أبعاد

،انت أ،  خدمية المختلفة للمنظمات العمل بيئة باختالع التنظيمي المناخ وعناصر أبعاد تختلف       

 :للى التنظيمي المناخ أبعاد  بعض المختحين والمهتمين بإدارة األعمال قسلم صناعية 
3

 

 التقسايمات يوضح ييت للمنشاة الداخلي التر،ية يةدد الذ  بر " البناء التنظيمي: ويقحد الهيفل-1

 أهاداع لتةقياق الالزماة واألنشاطة األعماال مختلاف تاؤد  التاي الفرعية والتنظيمات والويدات

 للعااملين والمساؤوليات الحاالييات و بيعاة أقساامها باين  بيعاة العالقاة يةادد ذل و المؤسسة 

المنظمة  ي اإلدارية المستويات مختلف بين المعلومات سير  را وتةديد  يها 
4
 " 

                                                
 .87، محر  : 2005ماهر  ايمد  ،يفية التعامل مع ادارة ض و  العمل  الدار الجامعية  االسفندرية  2
أباو شاايخر  نااادر  المناااخ التنظيمااي وعالقتار بااالمت يرات الشخحااية والوظيفيااة: دراسااة ميدانياة مقارنااة بااين القطاااعيين العااا، والخااا   3

 .13،   : 2005  3  العدد  19العزيز  المجلد  االردنيين  االقتحاد واإلدارة  مجلة المل  عبد

،  2004ابن يتبور  عبد العزيز صالح  اإلدارة االستراتيجية: لدارة جديدة  ي عالم مت ير دار الميسرة للنشر والتوزيع  عمان  األردن  4
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 القائاد يول الجماعة التفاع تتضمن التي والجماعية اإلنسانية ويقحد بها "القيادة :القيادة اإلدارية-2

 لار الاوالء ل اار  اي المشاروعة  مويااتهم عان ويعبار ذواتهام تةقياق  اي ،نماوذ  يماتلهم الذ 

لر"  واإلخال 
5
 

 العمال جماعاات باين ووجاداني عقلاي تفاعال "عملية  ي العملية اإلدارية وتمتل العاملين مشار،ة-3

 تعتبار لذ المنظماة  أهاداع لتةقياق الالزماة الجهد والطاقات تعبئة من تمفنهم بةيت المنظمة  ي

 أهاداع تةقياق  اي الفبيارة نظاراً لمسااهمتها مهماة ضارورة القارار صانع  اي العااملين مشاار،ة

 بالمشا،ل بدراية يتمتعون  هم  اإلنتاجية العملية سير على مهم وبشفل يؤثرون المنظمة   األ راد

بتجاوزها الففيلة والةلول اإلنتا  يواجهها قد التي
6
"  

علاى  ويانعفي   يهاا للعااملين المعنوياة الةالة و ي المنظمة  ي االتحاالت اإلدارية الفعالة "تؤثر-4

 بالعمال الخاصاة واألعبااء الواجباات تبياان أساساي بشافل يةقاق ولنتااجيتهم  مماا أدائهام مستوة

 األنساة والطريقاة العمال مان الهدع يعرع أن للفرد    البدإلنجازها والطريقة المالئمة لش راد

ولنجازه ألدائر
7
 

 ييات مان اإلدارية المنظمات و،ذل  يياة األ راد يياة  ي ت يير " ليدار على تعمل التفنولوجيا-5

 ثاورة نعاي  وأنناا خاصاة الخارجياة  البيئاات  اي المساتجدات وموا،باة البقااء واالساتمرارية

ً  والمنظماة الفارد علاى بالفائادة يعاود  اساتخدا، التفنولوجياا المعلوماتية   مان ضارورة وهاي  معاا

والعشرين الةاد   ي القرن المنظمات  ي العمل ضرورات
8
   

ع العمال ضا و -6 تتمتال  والنفساية  ييات المادياة الماؤثرات لزاء اإلنساان  عال ردود " بأنهاا تعارل

 الاد، ضا   وزياادة واالرتجااع واالضاطرا  باالخوع المتيارات هاذه تجااه اإلنساان  عال ردود

 والنفسية الجسدية الفعل ردود من ذل  وغير  الذا،رة غيا  أو والسريان  واالرتبات والشةو 

"للموقف مرتاح غير الفرد بأن تويي التي
9
  

 

 :التنظيمي المناخ أنواع

 :التالية األنواع يول وتتمةور والخاصة العامة المنظمات  ي التنظيمية المناخات وتتعدد تختلف
10
 

 بةيات المتبادلاة والمشاار،ة االعتمادياة من عالية بدرجة  ير العاملون يشعر ييت :المفتوح المناخ-أ

 .للعاملين االجتماعية الةاجات هذا المناخ يلبي

 هاذا ويتمياز لليهاا ينتماي التاي الجماعة خالل من سلطاتر القائد يمارس ييت :االستقاللي المناخ-  

 االجتماعياة لاليتياجاات ولشاباع الاوظيفي والرضاا المعنوياة الاروح مان عالياة الانم  بدرجاة

 .للعاملين

ولهماال  الشخحاية العالقاات انعادا، ماع بالعمال االهتماا،  اي يتر،از ييت :علير المسيطر المناخ- ت

 .العاملين ايتياجات

بالضا و   االهتماا، دون االجتماعياة ايتياجااتهم العااملون يشبع المناخ هذا  في :المألوع المناخ- ر

 .عليهم تمارس التي االجتماعية

مماا  بالمشار،ة للعاملين يسمح وال التنظيمية الفعاليات جميع على القائد يسيطر لذ :األبو  المناخ-  

 .الوظيفي رضاهم درجة على سلبا ينعفي

 .والجمود بالر،ود المنظمة  ي التنظيمي المناخ ويتميز :المطلق المناخ- ح

 

                                                
 .53،   : 2005ر والتوزيع  القاهرة محر البدر    ارا  تفنولوجيا األداء  من التقييم للى التةسين  مفتبة ابن سيناء للنش 5

 .183،   : 2003  دار وائل للنشر  عمان  األردن  2اللوز   موسى  التطوير التنظيمي  اساسيات ومفاهيم يديتة    6

 .489،  : 2000ينفي  عبد ال فار  لدارة األداء بالمنظمات دار المعر ة الجامعية  اإلسفندرية  محر   7
 .153-151،   :2002األردن   عمان  للنشر  وائل دار  2 العمل    ولجراءات التنظيم اللوز   موسى  8

 .243،  : 1995العديلي  ناصر مةمد  السلوت اإلنساني  معهد اإلدارة العامة  الريام  السعودية   9

، 1993مةارمر  تامر  تةليل المناخ التنظيمي  ي اجهزة الخدمة المدنية االردنية رسالة ماجساتير غيار منشاورة  الجامعاة األردنياة   10

 : 39. 
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 رضا العاملين: ثانياً: 

 العاملين:مفهوم رضا 

 التي والبيئية والمادية النفسية بالظروع االهتمامات مجموعة "على أنر 1935)هوبي   (يعر ر

 "وظيفتي  ي راٍم  لني بحدا يقول الفرد تجعل
11
 

 للعامل الوظيفة التي تو رها والفوائد والمزايا العمل  لظروع الشخحي التقييم ويعرع ،ذل  بأنر"

بها " القبول عند
12  

ً بأنر " االند اعويعرع   ،ا ة الحفات تعني التي العمل يياة ل ار  ي يفون العمل نةو أيضا

العاملون يدر،ها ،ما العمل وقيمة بالوظيفة المرتبطة اإليجابية وغير اإليجابية والجوانة
13

 

 :عناصر الرضا عن العمل

الرضا الوظيفي لقد تباينت وجهات النظر وتعددت بين البايتين والدارسين  ي تةديد عناصر  

يسة دراستهم المختلفة  ويرتفز هذا االختالع ،ذل  على  بيعة العناصر المفونة للرضا الوظيفي 

" توضيح هذا االختالع و ةص العوامل المةددة للرضا  1978داخل المنظمة ولقد ياول "مفي 

الوظيفي  ي العناصر التالية
14

:  

الرضا عن األجر: ويعبر عنر عند العامل بمدة تناسة األجر مع الجهد الذ  يبذلر  ومع  .1

ظروع العمل وتفاليف المعيشة و،ذا المشار،ة  ي العوائد. ويتجر ،تير من الفتا  

المةدثين للى  فرة مفادها أن األجر ال يمتل محدراً لإلشباع لال للةاجات الدنيا  وأن تو ره 

لفن يمنع  ق  مشاعر االستياء من أن تستةوذ على الفرد )هرير ال يسبة الرضا  و

،(. ومعنى هذا أن األجر ال يمتل عنحرا من عناصر اإلشباع  ي مجتمع 1959وآخرون   

يتو ر للعاملين  ير أجر يمفنهم من تلبية ياجياتهم األساسية  ي يين ال يمفننا تعميم ذل  

راسات التي أجريت  ي المحانع اإلنجليزية السيما  ي المجتمعات الفقيرة. غير أن الد

أشارت للى وجود عالقة  ردية بين مستوة الدخل والرضا عن العمل أ  ،لما زاد الدخل 

 زاد الرضا عن العمل 

الرضا عن الترقية:  موح الفرد  ي  ر  الترقية   فلما ،ان  موير أقل مما هو متاح  .2

رقية على رضا الفرد متوقفة على مدة  عال ،لما زاد رضاه عن العمل  وعلير  أثر الت

توقعر   فلما ،ان توقعر عاليا ،ان رضاه أقل والعفي صةيح   ةحولر على ترقية لم 

 يتوقعها تةقق لر سعادة أ،بر مما لو ،ان يتوقعها 

الرضا عن أسلو  اإلشراع والقيادة: لن لظهار روح الحداقة  ي العمل ليشعر المرؤوس  .3

فالتر  ومساندة المرؤوس وتقديم العون لر عند  لبر  وعدالة أن رئيسر يفهمر ويفهم مش

الرؤساء  ي معاملة المرؤوسين  ووجود االستعداد للتفاهم  ،ل ذل  لر تأثير ،بير على 

ً يساهم  ي تةقيق رضاه عن عملر.  جعل  ً نفسيا الجانة النفسي للعامل   يترت لر ارتيايا

ين الرئيي والمرؤوس وتفهمر  وسعة صدره المرؤوسين مةور االهتما، وتنمية العالقة ب

 عند يدور أخطاء من األتباع  ،ل هذا يؤد  للى والء المرؤوسين ورضاهم عن عملهم.

الرضا عن مجموعة العمل أو الزمالء: لن االنسجا، الشخحي بين أعضاء الجماعة  .4

العادات  وتقار  مستواهم التقا ي ودرجاتهم العلمية ووجود انتماءات مهنية مويدة وتقار 

،ل هذا من شأنر المساهمة  ي تةقيق الرضا الوظيفي لفل  رد من أ راد الجماعة ويعزز 

 والءه للمنظمة.

                                                
 ،.2007اإلسفندرية   والنشر  للطباعة الو اء دار االنسانية  والعالقات االدار  الحير ي  مةمد  السلوت 11

12 Sermpene,me et Al,Job Satisfaction in Relation to Organizational Cultur,Journal of Industrial 
psychology,28(2),2002,p23 
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ً نسبياً  .5 الرضا عن مةتوة العمل: وتناول هذا العنحر  ي الدراسات واألبةار يعد يديتا

ديتها  ي و،انت االنطالقة  ير من لدرات البايتين أن  بيعة المها، المو،لة للى الفرد وتأ

 .مةي  عملر لها دور  عال  ي التأثير على رضاه الوظيفي

 

 العمل: دورانثالثاً: 

 مفهوم دوران العمل:

 لذ التنظيمي مؤشرات العمل من بالعديد المرتبطة المهمة الظواهر من العمل دوران ظاهرة تعد  

األ راد الذين  أولئ  وتةديداً  معينة منظمات للى المنتمين األ راد عضوية توقف يقحد بر "يالة

 انتمائهم لقاء المنظمات تل  من ماد  مردود على يةحلون
15

  2000 :209- 210) " )السالم 

 :التالية ظهرت الدالالت يالة  ي المنظمة  ي سلبية ظاهرة العمل يعلد دوران

 .المنظمة ي  للعمل المناسبين األشخا  تعيين على المنظمة  ي البشرية الموارد قدرة لدارة عد، -

 يل تل  على القدرة ال تمتل  المنظمة ولفن المرتفع العمل دوران مشفلة وجود تشخيص يالة  ي -

 .المشفلة

 .للعاملين المعنوية الروح انخفام -

 .العاملين رضا مستوة انخفام -

 .للمنظمة العاملين ترت أسبا  تشخيص على المنظمة قدرة عد، -

 .العاملين بتدرية المنظمة اهتما، عد،  -

 العمل دوران أنواع

 :يلي ،ما هي العمل الرئيسة لدوران األربعة األنواع لن

 مختلفة ألسبا  الشخحية وبمبادرتر نفسر بالفرد ترتب  التي الترت عملية الطوعي: وهي الترت .1

 .شخحية ألسبا  أو تنظيمية منها بأسبا  جزء يرتب  قد

 للى المنظمة داخل من الطوعية غير العاملين ير،ة الطوعي(: وهي اإلجبار  )غير الترت 2.

 مجموعتين للى النوع هذا تقسيم ويمفن دخالً  ير  لش راد العاملين قرار ليي أو بمبادرة خارجها

 :رئيستين

 .المؤقت أو الدائم الطرد أو التسريح ،ةاالت العليا اإلدارة قرارات  ي مجموعة تتمتل– أ

 أو الموت أو المرم ،ةاالت ادارياً  عليها السيطرة ال يمفن التي الةاالت  ي مجموعة تتمتل-  

  .سبة آخر أل  أو العمر التقاعد اإللزامي بةفم

 نتيجة الجدد للعاملين االستخدا، ياالت ،ل العمل من دوران النوع هذا الطوعي ويشمل الدخول 3.

 لقرار نتيجة التعيين لعادةياالت  ،ل أيضاً  يشمل ،ما العاملين  لهؤالء ورغبة شخحية لمبادرة

 األ راد يحول عنها ينجم عملية السابقة  أ  أنر بمنظماتهم االرتبا  بإعادة قبل هؤالء من ذاتي

 .الشخحي وقرارهم الذاتية نتيجة لرغبتهم عمل على

 بةفم لجبارية بحورة المنظمة للى المعنيين األ راد دخول عملية  ي اإلجبار  يتمتل الدخول 4.

 العسفرية الخدمة العمل دوران من النوع على هذا الشائعة أبرز األمتلة لجراء  ومن أو قانون

 .للخريجين والتعليم اإللزامي والتوزيع المر،ز  اإللزامية

 :العمل دوران على المؤثرة العوامل

 البيئة  من ال يتجزأ جزءاً  المنظمة لن وبما منظمي  عمل ظاهرة هي العمل ظاهرة دوران لن

 ارتفاع على المؤثرة العوامل من العديد هنات  إن مستقرة غير ديناميفية بيئة بأنها تتسم والبيئة

 :،ايتي وهي دوران العمل معدالت

 بدائل باختيار الفرد قرار  ي الفعلال االقتحاد  النشا  العامة: يساهم االقتحادية الظروع .1

 االقتحاد  الر،ود يالة  يأما  وأهدا ر   موير خاللها من ليةقق المنا سة المنظمات من
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 الفرد أما، تقليل الفر  بدوره للى   يؤد   هذا السوا من المنظمات بعض وانسةا 

 .آخر عمل عن والبةت عملر قراره بترت التخاذ العامل

 عمل من االنتقال للى يسعون غالباً ما :عالية وقابليات مهارات يمتلفون الذين األ راد ير،ة .2

 الطلة أن عن أعلى  ضالً  مردود على والةحول القابليات هذه استتمار بهدع آخر للى

 .األعمال منظمات قبل من أعلى يفون النادرة هذه المهارات والقابليات على

 سيشعر أ ول مدة عملر  ي والبقاء لالستقرار للفرد ضمانات تو ير العمل: عند ضمانات .3

 عمليات لنهاء يحول يالة  ي والمنظمة  وبالعفي اإلدارة وثقة اهتما، موضع أنر الفرد

 بعد، العامل الفرد يشعر الةالة هذه  في مبررة  أو عادلة غير وعقوبات ولقاالت لخدمات

 يول سلبية لتجاهات ظهور للى بر يؤد  المنظمة  مما  ي لمستقبلر وجود ضمانات

  .أ ضل أخرة عمل  ر  عن المنظمة والبةت

 أ،تر العامالت النساء عمل دوران معدل أن للى األبةار الديم را ية: أشارت العوامل .4

 معدل دوران عمل الرجال أن للى أيضاً  األبةار أشارت ،ما الرجال  من ارتفاعاً 

 .العائلية التزاماتهم وذل  لفترة المتزوجين غير من ارتفاعاً  أ،تر المتزوجين

 

 الدارسات السابقة 

م(2004) دراسة: المرنخ .1
16

 

  ي منشآت وأدائهم للعاملين الوظيفي الرضا على العمل بيئة تأثير مدة تقييم" بعنوان دراسة    

 العاملين على أداء العمل بيئة تأثير مدة دراسة للى هد ت ييت  "غزة قطاع  ي الحناعي القطاع

 القطاع ،ا ة منشآت من الدراسة مجتمع تفون وقد الوظيفي  رضاهم وعلى المنشآت تل   ي

 عشوائية  بقية عينة اختيار تم ييت منشأة  (3431) عددها والبالغ غزة مةا ظات  ي الحناعي

 وأشارت .منشأة (258) العينة يجم ،ان بةيت للدراسة  األصلي المجتمع من (% 7.5) بنسبة

 العمل بيئة عناصر العمل  وبين ونوع للجني تعز  العمل بيئة عناصر بين عالقة وجود للي النتائج

 المقدمة المعنوية وبين الةوا ز العمل   ي أدائهم ومستوة الوظيفي الرضا ومستوة للعاملين

 ر ع ضرورة للى الدراسة وأوصت .العمل  ي أدائهم ومستوة الوظيفي رضاهم ومستوة للعاملين

  ي واألجير العمل صاية بين المسا ة لذابة على وبمشا،لهم  والعمل بالعاملين االهتما، مستوة

 وأصةا  العاملين بين المتبادل والتقدير االيترا، أساس على تقو، جيدةعمل  بيئة وليجاد المنشأة 

 المادية البيئة تةسين وضرورة  رد  ،ل أساسها على يةاسة التي المعايير 52 وتوضيح العمل 

 .والمتطورة الةديتة ايالت شراء على والتر،يز ألما،ن العمل

م(2004دراسة: السكران ) .2
17

 

تهدع الدراسة للى التعرع على مستوة األداء الوظيفي من وجهة نظر ضبا  قوات األمن      

الخاصة بمدينة الريام  و بيعة العالقة بين توجهات ضبا  قطاع قوات األمن الخاصة نةو 

المناخ التنظيمي ومستوة أدائهم الوظيفي. ومن النتائج التي توصلت لليها الدراسة وجود توجهات 

ة مرتفعة لدة أ راد العينة نةو مةور )االتحاالت( ،أيد مةاور المناخ التنظيمي  ووجود ليجابي

توجهات ليجابية مرتفعة لدة أ راد العينة نةو مةور )الهيفل التنظيمي للمنظمة( ،أيد مةاور 

 المناخ التنظيمي  ووجود توجهات مةايدة لدة أ راد العينة نةو الدرجة الفلية للمناخ التنظيمي.

م(2005) عادل :راسةد .3
18

 

 هذه الدراسة وهد ت األردنية  الفنادا  ي العاملين رضا  ي المؤثرة العوامل" بعنوان دراسة    

 العاملين عينة الدراسة وشملت األردنية  الفنادا  ي للعاملين الوظيفي الرضا واقع على التعرع للى

                                                
 قطااع  اي الحاناعي القطااع منشائات  ي وأدائهم ألعمالهم للعاملين الوظيفي الرضا لي ع العمل بيئة تأثير مد  تقييم مر ت  المرنخ  16

 ،. 2004 لسطين  غزة  اإلسالمية  الجامعة منشورة  غير رسالة ماجستير تطبيقية  دراسة غزة 
ء الاوظيفي "دراساة مساةية علاى ضابا  قاوات األمان الخاصاة بمديناة السفران  ناصر مةمد لبراهيم  المناخ التنظيماي وعالقتار بااألدا 17

 ،.2004الريام" رسالة ماجستير  ي العلو، اإلدارية  جامعة نايف العربية للعلو، األمنية  
 ،.2005األردن  اليرموت  منشور  جامعة بةت األردنية  الفنادا  ي العاملين رضا  ي المؤثرة العوامل عادل  هما،  18
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 سنة عن العمل بالفنادا  ي خبرتهم تقل وال األردنية  نجو، وخمي وأربع ثالر ذات الفنادا  ي

 رضا  ي المادية من الةوا ز أ،بر أثر لها المادية غير الةوا ز أن الدراسة نتائج وايدة. وأظهرت

 متوسطاً  جاء األردنية  ي الفنادا للعاملين العا، الرضا مستوة أن للى الدراسة وخلحت العاملين 

 واإلدارة العمل  وبيئة أسلو  القيادة  بالترتية ،انت العاملين رضا  ي المؤثرة العوامل وأهم

 .الفندقي التعويضات ونظا، الفندا  وتنظيم الفندقية 

م(2008دراسة: حويحي) .4
19

 

ورغبة  الوظيفي للرضا المسببة العوامل بين العالقة أثر للى تةديد الدراسة هذه هد ت       

 والتعرع على أ ضل غزة  قطاع  ي الحةي العمل لجان  ي اتةاد بالعمل االستمرار  ي العاملين

 أصةا  الموظفين من الدراسة مجتمع تفون وقد .لديهم الوظيفي الرضا مستوة لتةسين الوسائل

  ي الحةي العمل  ي اتةاد لجان العاملين المؤقتة العقود الموظفين أصةا  ومن الدائمة العقود

 موظفاً  (184) وعددهم غزة  قطاع  ي المنتشرة االتةاد مرا،ز يعملون  ي والذين غزة  قطاع

   وقد(43) وعددهم األخيرة  التالر السنوات خالل االتةاد  ي تر،وا العمل الذين من و،ذل 

 الوظيفي المسببة للرضا العوامل بين ليحائية داللة ذات عالقة هنات أن الدراسة نتائج أظهرت

 الوظيفي  والرؤساء واالستقرارالعمل   ظروع من و،ل العمل  ي االستمرار  ي والرغبة

 ذات  روا وجود وعد، .والعدالة الفرد  وقيمة اإلنجاز  وتوقعات والةوا ز  والمرؤوسين  والراتة

 رغبة على الوظيفي للرضا المسببة العوامل أثر الدراسة يول عينة استجابات  ي ليحائية داللة

 ذات  روا للى وجود الدراسة وأشارت الشخحية. تعز  للمت يرات بالعمل االستمرار  ي العاملين

 على الوظيفي المسببة للرضا العوامل بأثر يتعلق  يما الدراسة  ي استجابات عينة ليحائية داللة

مستوة  أن وبينت الدراسة العمل  مفان لمت ير تعز  بالعمل االستمرار  ي العاملين رغبة

 وأن جيدة  الرؤوساء بالمرؤوسين وعالقة جيدة  العمل ظروع وأن منخفض  الوظيفي االستقرار

 غير مرضى التعامل  ي العدالة مستوة وأن مجزية  غير والةوا ز الرواتة

هـ(1431القريشي ) :دراسة .5
20
  

تهدع الدراسة للى معر ة أثر ض و  العمل على دوران العاملين بمرا،ز يرس الةدود  وتفلون     

مجتمع الدراسة من العاملين  ي المرا،ز الةدودية  ي المنطقة الشرقية من ضبا  أ راد وعددهم 

(  و،انت أهم النتائج وجود عالقة ذات داللة 367( شخص  وتم اختيار عينة يجمها )2000)

ائية بين ض و  العمل ودوران العمل مرتبة تنازلياً بالنقل أوالً ويلير االستقالة وأخيراً التقاعد ليح

 المبفر.

6. Adenike: (2011)
21

 

 ليدة  ي لش،اديميين الوظيفي الرضا مدة لتوقع التنظيمي المناخ استخدا، ،يفية الدراسة تناولت  

 أعضاء من عشوائية عينة على موزع استبيان باستخدا، البةت أجر  وقد .النيجيرية الجامعات

 و،ذل  الفردية للخحائص ،وظيفة الوظيفي الرضا تفسير تناولت الدراسة وقد .التدريي هيئة

 المدير مع العالقة الوظيفة   ي مدة الخدمة التعليمي  المستوة العمر  متل نفسر العمل خحائص

 عالقة ارتبا  وجود الدراسة لليها توصلت التي النتائج ومن .المنظمة  ي العالقات و بيعة المباشر

 النيجيرية. الجامعة  ي التدريسية الهيئة ألعضاء الوظيفي والرضا التنظيمي المناخ بين

 

 

 

                                                
 لجاان اتةااد على دراسية بالعمل يالة  ي االستمرار العاملين رغبة على الوظيفي للرضا المسببة العوامل يويةي  مروان أيمد  أثر 19

 ،.2008غزة  رسالة ماجستير غير منشورة  الجامعة اإلسالمية  غزة   قطاع  ي الحةي العمل
عمل للعاملين بمرا،ز يرس الةدود بالمنطقاة الشارقية  رساالة ماجساتير القريشي  ماجد  هد سعود  ض و  العمل وأثرها  ي دوران ال 20

 هـ.1431غير منشورة  جامعة نايف العربية للعلو، االمنية  
21 Adenike, A. “Organizational Climate as a Predictor of Employee Job Satisfaction: Evidence from 

covenant University", Business Intelligence Journal, 4(1), (2011), pp 151- 165. 
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م(2012الخناق) دراسة: .7
22

 

 مةاولة مع اإلدارة  مع والعالقة التنظيمي المناخ المت يرين دراسة للى الدراسة هذا تهدع         

  ي األ،اديميين تقسيم خالل من تنفيذ الدراسة الوظيفي  وتم الرضا تةقيق وبين بينهما العالقة ليجاد

 والتعرع علير  الةاصلين األ،اديمي التخحص يسة مجموعتين للى الماليزية الجامعات ليدة

  بيعة على التعرع للى لضا ة الجامعة   ي السائد التنظيمي المناخ من ،ل مجموعة موقف على

 االستعانة عملهما.  وتمت عن العا، الوظيفي الرضا تةقيق مجموعة  ي ،ل ودور باإلدارة عالقتهما

 وجود الدراسة لليها توصلت التي االستنتاجات ومن .ال رم لهذا تمل لعدادها استبيان باستمارة

 .المت يرات المبةوثة بين معنوية موجبة ارتبا  عالقة

 

 تحليل الدراسات: 8.

تباينت الدراسات التي تناولت مفهو، المناخ التنظيمي و رضا العاملين و دوران العمل   ييت لن   

،(   تناولت عالقة 2004  و المرنخ ) Adenike (2011) ،(  و 2012،ل من دراسة الخناا)

  ي السائد التنظيمي المناخ من ،ل مجموعة موقف على والتعرع اإلدارة  مع التنظيمي المناخ

 الرضا تةقيق منهما  ي ،ل ودور باإلدارة عالقتهم  بيعة على التعرع للى لضا ة امعة الج

الوظيفي   باإلضا ة  الرضا تةقيق بينهم وبين العالقة ليجاد مةاولة عملهم مع عن العا، الوظيفي

 ليدة  ي لش،اديميين الوظيفي الرضا مدة لتوقع التنظيمي المناخ استخدا، ،يفية الى التعرع على

 وأدائهم.  للعاملين الوظيفي الرضا على العمل بيئة تأثير مدة النيجيرية   و ،ذل  تقييم الجامعات

أما الدراسات التي تناولت موضوع رضا العاملين  ياليظ  رغم تشابهها  ي تناول موضوع رضا 

ً  ي األهداع.  في يين هد ت دراسة ديا  )  العوامل تقييم ،( للى2002العاملين  أن بينها تباينا

الرضا الوظيفي هد ت  على تؤثر التي األساسية العوامل وتةديد الوظيفي  الرضا على المؤثرة

،( للى التعرع على مستوة األداء الوظيفي من وجهة نظر ضبا  قوات 2004دراسة السفران )

نةو األمن الخاصة بمدينة الريام  و بيعة العالقة بين توجهات ضبا  قطاع قوات األمن الخاصة 

 أثر ،(  قد هد ت للى تةديد2008وأما دراسة يويجي ) .المناخ التنظيمي ومستوة أدائهم الوظيفي

بالعمل. وأما دراسة  االستمرار  ي ورغبة العاملين الوظيفي للرضا المسببة العوامل بين العالقة

لد   الوظيفي الرضا مستوة لتةسين الوسائل ،(  قد هد ت للى التعرع على أ ضل2005عادل )

 العاملين  ي الفنادا األردنية.

هـ(   قد هد ت للى 1431أما الدراسات التي تناولت موضوع دوران العمل  هي دراسة القريشي)

 معر ة أثر ض و  العمل على دوران العاملين.

وتتميز الدراسة الةالية عن الدراسات السابقة بعدة مةاور  يتمتل المةور األول بالهدع من هذه 

ييت تهدع الدراسة للى التعرع على أثر المناخ التنظيمي على رضا العاملين ومعدالت الدراسة  

دوران العمل )معدل اإلنضما،  ومعدالت اإلنفحال( بالمؤسسات الحةية السعودية  أما المةور 

التاني الذ  يميز الدراسة ارتبا ها بمنظمة خدمية صةية  ييت لن مجتمع الدراسة تمتل  ي 

ية السعودية  وبالتطبيق على مستشفى شقراء العا،. أما المةور التالت للتميز هو المؤسسات الحة

أداة الدراسة   في يين ا،تفت الدراسات السابقة بأداة وايدة  هي االستبانة  نجد الدراسة الةالية 

 اعتمدت على االستبانة والمقابالت الشخحية.

 

  

                                                
 مقارنة تطبيقية دراسة :لش،اديميين الوظيفي الرضا تةقيق  ي ودورهما اإلدارة مع والعالقة التنظيمي الخناا  سناء عبد الفريم  المناخ 22

 ،.2012  10الماليزية  مجلة البايت  العد  الجامعات ايدة  ي
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 الجانب العملي

 العينة: أوالً: عرض نتائج استجابات أفراد

الختبار  رضيات الدراسة على مت يرات دوران العمل ورضا العاملين والمناخ التنظيمي              

لإلجابة عن أسئلة الدراسة   (SPSS)استخدمت الدراسة  ي تةليل البيانات البرنامج اإليحائي 

 واختبار الفرضيات  وذل  باستخدا، األسالية اإليحائية التالية:

 .Descriptive Statisticsالوصفية اإليحائيات  .1

 Pearson Correlationمعامل االرتبا  البسي  الختبار العالقة بين مت يرا ت الدراسة  .2

Coefficient. 

  Percentageالنسة المئوية.  .3

 Spearman-Brown equationبراون لةسا  معامل التبات. -معادلة سبيرمان .4

 Simple linear regression االنةدار الخطي البسي . .5

 Multiple linear regressionاالنةدار الخطي المتعدد  .6

 

 إحصائيات وصفية لتوزيع مفردات العينة لبعض المتغيرات:

سيتم  ي هذا الجزء من الدراسة استعرام بعٍض من مت يرات الدراسة باستخدا، اإليحائيات      

 الوصفية للتعرع على أهم الخحائص الخاصة بمفردات العينة.

 توزيع مفردات العينة:

 (1جدول رقم )

 عينة الدراسة يسة النوع / الةالة االجتماعية / المؤهل العلمي / الوظيفة / التخحص
 النسبة المئوية اإلجمالي العدد  انالبي

%93.2 59 55 ذكر النوع  

%6.8 4 أنثى  

%62.7 59 37 متزوج الحالة االجتماعية  
%28.8 17 أعزب  

%8.5 5 أخرى  

%10.2 59 6 ثانوي المؤهل العلمي  

%30.5 18 بكالوريوس  

%54.2 32 دبلوم  

%5.1 3 دكتوراه  

%28.8 59 17 إداري الوظيفة  

%71.2 42 طبي  

%32.2 59 19 نظري التخصص  

%67.8 40 علمي  

سنة 30 – 20 العمر  36 59 61%  

سنة 40 – 31  19 32.2%  

سنة 50 – 41  4 6.8%  

سنوات 5أقل من  عدد سنوات الخبرة  12 59 20.3%  

سنوات 10من  إلى أقل 5  27 45.8%  

سنة 15إلى أقل من  10  10 16.9%  

سنة 15أكثر من   10 16.9%  

 

ح الجدول رقم  الذ،ور من مفردات  عدد توزيع مفردات العينة يسة النوع  ييت بلغ (1)يوضل

(. أما %6.8( عاملة بنسبة )4بينما بلغ عدد اإلنار ) .العينة ( من%93.2بنسبة ) ( عامالً 55 (العينة

( بنسٍة وقدرها 5(  وأخرة )17(  والعزا )37)الةالة االجتماعية  قد بلغ عدد المتزوجين 
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( على التوالي  أما مفردات العينة يسة المؤهل العلمي  فانت % 8.5(  )% 28.8(  )62.7%)

(  % 54.2( بنسبة )32(  دبلو،)% 30.5( بنسبة )18(  بفالوريوس )% 10.2( بنسبة )6ثانو  )

( لدار  وبنسبة 17)(   ي يين بل ت مفردات العينة يسة الوظيفة % 5.1( بنسبة )3د،توراه)

(  أما توزيع العينة يسة التخحص األ،اديمي  بل ت % 71.2(  بي وبنسبة )42(  و )% 28.8)

(  % 67.8( التخحص العلمي وبنسبة )49(  و )% 32.2( التخحص النظر  وبنسبة )19)

 40 – 31%( للفئة )32.3سنة(  و )30 – 20%( للفئة )61وبل ت مفردات العينة يسة العمر ) 

سنة(  أما توزيع العينة يسة عدد سنوات الخبرة بل ت  50 – 41%( للفئة )6.8سنة(  و )

%( للفئة 16.9(  و )10للى أقل من  5%( للفئة )45.8سنوات(  و ) 5%( للفئة )أقل من 20.3)

 سنة(. 15%( للفئة )أ،تر من 16.9(  و )15للى أقل من  10)

 

 :متغيرات الدراسةاالحصاءات الوصفية وفقا ل

 لمؤهل العلمي:ل وفقاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  .1

 (2جدول رقم )

 لمؤهل العلمي و قا لالمتوسطات الةسابية واالنةرا ات المعيارية 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي حجم العينة المؤهل العلمي المتغير

 المناخ التنظيمي
 

 0.71 3.86 6 ثانوي

 0.69 3.94 18 بكالوريوس

 0.69 2.94 32 دبلوم عالي

 0.61 4.70 3 دكتوراه

 0.83 4.00 6 ثانوي رضا العاملين

 0.71 2.83 18 بكالوريوس

 0.80 3.20 32 دبلوم عالي

 0.49 2.56 3 دكتوراه

 1.03 4.33 6 ثانوي انضمام العاملين

 1.47 2.88 18 بكالوريوس

 1.24 3.43 32 دبلوم عالي

 2.02 3.33 3 دكتوراه
 0.95 3.62 6 ثانوي معدالت انفصال العاملين

 1.31 3.88 18 بكالوريوس

 1.17 3.95 32 دبلوم عالي

 1.35 2.21 3 دكتوراه
 

( نجد أن الوس  الةسابي 2من خالل قيم المتوسطات لعناصر مت ير المناخ التنظيمي بالجدول رقم )

(   ي يين بلغ الوس  0.61(  بانةراع معيار  )4.70لحالح مؤهل الد،توراه ييت بلغ )

(  و،ذل  بلغ الوس  0.69(  بانةراع معيار  وقدره )3.94الةسابي لمؤهل البفالريوس)

(  بينما بلغ الوس  الةسابي ألصةا  0.71(  بانةراع معيار  )3.86الةسابي لمؤهل التانو  )

(  وهذا يدلل على أن اصةا  مؤهل 0.69(  بانةراع معيار  )2.95مؤهل الدبلو، العالي )

الد،توراه أ،تر قناعة من أصةا  المؤهالت األخرة بما يو ره المناخ التنظيمي لهم. و،ذل  نجد أن 

الوس  الةسابي من خالل قيم المتوسطات لعناصر مت ير رضا العاملين لحالح المؤهل التانو  

وس  الةسابي لمؤهل الدبلو، العالى (   ي يين بلغ ال0.83(  بانةراع معيار  )4.00ييت بلغ )

(  و،ذل  بلغ الوس  الةسابي لمؤهل البفالريوس 0.80(  بانةراع معيار  وقدره )3.20)

(  2.56(  بينما بلغ الوس  الةسابي ألصةا  مؤهل الد،توراة )0.71(  بانةراع معيار  )2.83)

ً من اصةا   (  وهذا يدلل على أن اصةا  المؤهل التانو 0.49بانةراع معيار  ) أ،تر رضا
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المؤهالت األخرة. بينما نجد ومن خالل قيم المتوسطات لعناصر مت ير انضما، العاملين أن الوس  

(   ي يين بلغ الوس  1.03(  بانةراع معيار  )4.33الةسابي لحالح مؤهل التانو  ييت بلغ )

و،ذل  بلغ الوس   ( 1.24(  بانةراع معيار  وقدره )3.43الةسابي لمؤهل الدبلو، العالي )

(  بينما بلغ الوس  الةسابي ألصةا  2.02(  بانةراع معيار  )3.33الةسابي لمؤهل الد،توراة )

(  وهذا يدلل على أن اصةا  مؤهل التانو  1.47(  بانةراع معيار  )2.88مؤهل البفالريوس )

خرة.  ي يين نجد أ،تر رغبةً  ي االنضما، للعمل بمستشفى شقراء العا، من اصةا  المؤهالت األ

ومن خالل قيم المتوسطات لعناصر مت ير معدالت انفحال العاملين أن الوس  الةسابي لحالح 

(   ي يين بلغ الوس  الةسابي 1.17(  بانةراع معيار  )3.95مؤهل الدبلو، العالي ييت بلغ )

ابي لمؤهل (  و،ذل  بلغ الوس  الةس1.31(  بانةراع معيار  وقدره )3.88لمؤهل البفالريوس )

(  بينما بلغ الوس  الةسابي ألصةا  مؤهل الد،توراة 0.95(  بانةراع معيار  )3.62التانو  )

(  وهذا يدلل على أن ياملي مؤهل الدبلو، العالي أ،تر رغبةً  ي 1.35(  بانةراع معيار  )2.21)

 االنفحال عن العمل بمستشفى شقراء العا، من اصةا  المؤهالت األخرة.

 

 لنوع:وفقا لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  .2

 (3الجدول رقم )

 لنوع و قا لالمتوسطات الةسابية واالنةرا ات المعيارية 
 االنحراف المعياري المتوسط النوع المتغير

 0.58 3.10 ذكر المناخ التنظيمي

 0.17 2.28 أنثى

 0.52 3.51 ذكر رضا العاملين

 1.17 2.22 أنثى
 0.77 3.56 ذكر انضمام العاملين

 1.46 3.19 أنثى
 0.54 3.02 ذكر معدالت انفصال العاملين

 0.40 2.27 أنثى

 

( للااى أن الوساا  الةسااابي 3تشاير قاايم المتوسااطات لعناصاار مت يار المناااخ التنظيمااي بالجاادول رقام )

الةسااابي لحااالح  (  بينمااا بلااغ الوساا 0.58(  بااانةراع معيااار  )3.10لحااالح الااذ،ور يياات بلااغ )

(  وهذا يدلل علاى أن الاذ،ور أ،تار رضااً وقناعاة بالمنااخ 0.17(  بانةراع معيار  )2.28اإلنار )

التنظيمااي السااائد بمستشاافى شااقراء العااا، ماان األنااار. و،ااذل  وماان خااالل قاايم المتوسااطات لعناصاار 

ةراع معياار  (  باان3.51مت ير رضا العاملين نجاد أن الوسا  الةساابي لحاالح الاذ،ورييت بلاغ )

(  وهاذا يادلل 1.17(  باانةراع معياار  )2.22(  بينما بلغ الوس  الةسابي لحالح األناار )0.52)

على أن الذ،ور أ،تر رضااً بعملهام بمستشافى شاقراء العاا، مان اإلناار. ومان خاالل قايم المتوساطات 

(  باانةراع 3.56لعناصر مت ير انضما، العاملين نجد أن الوس  الةسابي لحالح الذ،ورييت بلاغ )

(  1.46(  بااانةراع معيااار  )3.19(  بينمااا بلااغ الوساا  الةسااابي لحااالح األنااار )0.77معيااار  )

وهذا يدلل على أن الذ،ور أ،تر رغباً واستعداداً للعمال بمستشافى شاقراء العاا، مان اإلناار.  اي ياين 

العاملين لحاالح  نجد أن الوس  الةسابي ومن خالل قيم المتوسطات لعناصر مت ير معدالت انفحال

(  بينمااا الوساا  الةسااابي لحااالح األنااار بلااغ 0.54(  بااانةراع معيااار  )3.024الااذ،ورييت بلااغ )

(  وهذا يدلل على أن الذ،ور أ،تر رغباً واستعداداً لالنفحال عن 0.40(  بانةراع معيار  )2.27)

 العمل بمستشفى شقراء العا، من اإلنار.

  



 

 2016 (21) 7  األ،اديمية األمريفية العربية للعلو، والتفنولوجيامجلة  -أماراباك 66

 لتخصص األكاديمي:وفقا لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  .3

 (4الجدول رقم )

 المتوسطات الةسابية واالنةرا ات المعيارية من ييت التخحص األ،اديمي  
 االنحراف المعياري المتوسط التخصص األكاديمي  المتغير

 0.53 2.12 نظري المناخ التنظيمي

 0.74 3.76 علمي

 0.73 2.33 نظري العاملينرضا 

 0.79 3.97 علمي
 1.16 3.17 نظري انضمام العاملين

 1.50 3.57 علمي

 1.06 2.90 نظري معدالت انفصال العاملين

 1.34 3.91 علمي
 

( الاى أن الوسا  الةساابي ومان خاالل قايم المتوساطات لعناصار مت يار المنااخ 4يشير الجدول رقم )

(  بينمااا بلااغ 0.74(  بااانةراع معيااار  )3.76العلميااة يياات بلااغ )التنظيمااي لحااالح التخححااات 

(  وهاذا يادلل علاى 0.53(  بانةراع معيار  )2.12الوس  الةسابي لحالح التخححات النظرية )

أن اصااةا  التخححااات العلميااة أ،تاار قناعااة بالمناااخ التنظيمااي السااائد بمستشاافى شااقراء العااا، ماان 

مان خاالل قايم المتوساطات لعناصار مت يار رضاا العااملين اصةا  التخححات النظرية. وأيضاَ و 

(  0.79(  باانةراع معياار  )3.97نجد أن الوس  الةسابي لحالح التخححات العلمية ييت بلغ )

(  وهاذا 0.73(  باانةراع معياار  )2.33بينما الوس  الةسابي لحالح التخححاات النظرياة بلاغ )

ا عاان عملهاام بمستشاافى شااقراء العااا، ماان ياادلل علااى أن اصااةا  التخححااات العلميااة أ،تاار رضاا

اصااةا  التخححااات النظريااة. بينمااا نجااد أن الوساا  الةسااابي لعناصاار مت ياار انضااما، العاااملين 

(  بينمااا الوساا  الةسااابي 1.50(  بااانةراع معيااار  )3.57لحااالح التخححااات العلميااة قااد بلااغ )

ا يادلل علاى أن اصاةا  (  وهذ1.16(  بانةراع معيار  )3.17لحالح التخححات النظرية بلغ )

التخححات العلمية لديهم الرغبة لالنضما، واالستمرار بعملهم بمستشفى شقراء العاا، مان اصاةا  

التخححات النظرية.  اي ياين نجاد أن الوسا  الةساابي لعناصار مت يار معادالت انفحاال العااملين 

الوسا  الةساابي (  بينماا 1.34(  باانةراع معياار  )3.91لحالح التخححات العلمياة ييات بلاغ )

(  وهذا يادلل علاى أن اصاةا  1.06(  بانةراع معيار  )2.90لحالح التخححات النظرية بلغ )

التخححااات العلميااة لااديهم الرغبااة لالنفحااال عااان عملهاام بمستشاافى شااقراء العااا، ماان اصاااةا  

 التخححات النظرية.

 لوظيفة:ل وفقاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  .4

 (5)الجدول رقم 

 المتوسطات الةسابية واالنةرا ات المعيارية من ييت الوظيفة 
 االنحراف المعياري المتوسط الوظيفة المتغير

 0.72 3.79 طبية المناخ التنظيمي

 0.61 2.05 إدارية

 1.23 3.74 طبية رضا العاملين

 1.12 3.49 إدارية
 1.49 3.01 طبية انضمام العاملين

 1.18 3.65 إدارية

 0.75 3.98 طبية معدالت انفصال العاملين

 0.77 3.85 إدارية
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( للااى أن الوساا  الةسااابي لقاايم المتوسااطات لعناصاار مت ياار المناااخ التنظيمااي 5يشااير الجاادول رقاام )

(  بينماا بلاغ الوسا  الةساابي 0.72(  باانةراع معياار  )3.79لحالح الوظائف الطبياة ييات بلاغ )

(  وهذا يدلل على أن شاغلي الوظاائف 0.61(  بانةراع معيار  )2.05)لحالح الوظائف االدارية 

الطبية أ،تر رضاً بالمنااخ التنظيماى الساائد بمستشافى شاقراء العاا، مان اصاةا  الوظاائف اإلدارياة. 

و،ذل  ومن خالل قايم المتوساطات لعناصار مت يار رضاا العااملين نجاد أن الوسا  الةساابي لحاالح 

(  بينماا بلاغ الوسا  الةساابي لحاالح 1.23(  باانةراع معياار  )3.74الوظائف الطبية ييات بلاغ )

(  وهذا يدلل على أن شاغلي الوظاائف الطبياة 1.12(  بانةراع معيار  )3.49الوظائف االدارية )

لديهم رضا عالى عن عملهم بمستشفى شقراء العا، من اصةا  الوظائف االدارياة. ومان خاالل قايم 

ما، العاملين نجد أن الوس  الةسابي لحالح الوظائف اإلدارية ييت المتوسطات لعناصر مت ير انض

(  بينمااا بلااغ الوساا  الةسااابي لحااالح الوظااائف الطبيااة 1.182(  بااانةراع معيااار  )3.653بلااغ )

(  وهذا يدلل على أن اإلدارياين أ،تار رغباة لالنضاما، للعمال 1.485(  بانةراع معيار  )3.013)

لطبيااة. وماان خااالل قاايم المتوسااطات لعناصاار مت ياار معاادالت بالمستشاافى ماان اصااةا  الوظااائف ا

(  بااانةراع 3.978انفحاال العاااملين نجااد أن الوساا  الةسااابي لحاالح الوظااائف الطبيااة يياات بلااغ )

(  باااانةراع 3.846(  بينماااا بلاااغ الوسااا  الةساااابي لحاااالح الوظاااائف االدارياااة )0.751معياااار  )

ائف الطبية لاديهم الرغباة باالنفحاال عان العمال (  وهذا يدلل على أن شاغلي الوظ0.771معيار  )

 بمستشفى شقراء العا، من اصةا  الوظائف االدارية.

 

 ثبات وصدق أداة الدراسة:

تام يساا  معاماال ثباات المقيااس المسااتخد،  اي االساتبيان بطريقااة التجزئاة النحافية يياات تقاو، هااذه 

العبااارات ذات األرقااا، الفرديااة عاان الطريقاة علااى "أساااس  حاال لجاباات أ ااراد عينااة الدراسااة علاى 

لجاباتهم على العبارات ذات األرقا، الزوجية  ومن ثام يةساة معامال ارتباا  بيرساون باين لجابااتهم 

براون "-على العبارات الفردية والزوجية وأخيراً يةسة معامل التبات و ق معادلة سبيرمان
23

.  قاد 

من مجتماع الدراساة وتام يساا  ثباات االساتبيان (  رداً 15قا، البايت بأخذ عينة استطالعية بةجم )

 من العينة االستطالعية بموجة  ريقة التجزئة النحفية و،انت النتائج ،ما  ي الجدول ايتي:

 (6جدول رقم )

 نتائج التبات والحدا اإليحائي إلجابات أ راد العينة االستطالعية على االستبيان
 الحدا الذاتي معامل معامل التبات معامل االرتبا  الفرضية

 0.96 0.92 0.85 األولى

 0.97 0.94 0.89 التانية

 0.94 0.88 0.79 التالتة

 0.94 0.88 0.79 االستبيان ،امالً 

 

( أن جمياع معاامالت التباات والحادا إلجاباات أ اراد العيناة 6يتضح من البيانات  اي الجادول رقام )

 رضاايات الدراسااة  وعلااى االسااتبيان ،ااامالً االساتطالعية علااى العبااارات المتعلقااة بفاال  رضااية مان 

%( مماا يادل علاى أن اساتبيان الدراساة 100%( والبعض منها قريباة جاداً للاى )50،انت أ،بر من )

تتحف بالتبات والحدا الفبيرين جداً بما يةقق أغرام البةات  ويجعال التةليال اإليحاائي ساليماً 

 ومقبوالً.

 الدراسة: البيانات واختبار فرضياتثانياً: تحليل 

هد ت الدراسة للى التةقق من تأثير المناخ التنظيمي على رضا العااملين ودوران العمال )معادل      

 لنضما، العاملين  ومعدالت لنفحالهم(. 
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 :اختبار الفرضية األولى

 شقراء العام بمستشفىورضا العاملين يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين المناخ التنظيمي 

 Simple linearرضية  قد قا، البايت باستخدا، اسالو  االنةادار الخطاي البساي  )الختبار هذه الف

regression لمعر ة هذه العالقة مع رضا العااملين  اي مستشافى شاقراء العاا،  ييات تباين النتاائج )

 ( ما يلي:7التي يتضمنها الجدول )

 (7جدول رقم )

 المناخ التنظيمي ورضا العامليننتائج تةليل االنةدار الخطي البسي  لقياس العالقة بين 
 التفسير ((Sigالقيمة االيتمالية (tأختبار ) معامالت االنةدار المؤشر

 غير معنوية 0.818 0.231 1.643 ثابت

 معنوية 0.000 7.307 0.987 معامل المناخ التنظيمي 

  0.70 (Rمعامل االرتبا  )

  0.48 (2Rمعامل التةديد )

 النموذ  معنو  53.385 (Fأختيار )

1
ˆ 1.643 0.987y x  

       

( أن قيماة معامال اإلرتباا  باين )المنااخ التنظيماي ورضاا 7أشارت نتائج اإلختبار  ي الجادول رقام )

)،ما تشير للى أن الت يلر  ي المت ير المستقل (  0.70العاملين( ،انت )
2R) ( 0.48يفسر ما نسبتر )

ولن نمااوذ  اإلنةادار البساي  معناو  يياات  مان الت يلار  اي المت يار التااابع  والعالقاة بينهماا  ردياة 

لذل   إنار ياتم (. 0.000( وهي دالة ليحائية عند مستوة معنوية )F( )53.385بل ت قيمة اختبار )

ر ض الفرضية العدمية وقبول الفرضاية البديلاة التاي تانص علاى أنار )يوجاد أثار ذو داللاة ليحاائية 

 بين المناخ التنظيمي ورضا العاملين بمستشفى شقراء العا،(.

نستنتج مان النتاائج أعااله باأن لدارة مستشافى شاقراء العاا، نجةات  اي تاو ير المنااخ المالئام لش اراد 

ع على خلق أجواء عمل هاد ة رصنت سبل التبات واالستقرار للعاملين العاملين و الذ  من شأنر شجل

بهااا وللتنظاايم علااى يااٍد سااواء  ونجةاات ،ااذل   ااي تااو ر الوسااائل الةديتااة والمتطااورة لالتحاااالت 

اإلدارياة  والتاي تتحااف بالمروناة والسااهولة  اي تااو ير البياناات والمعلومااات للجهاات ذات العالقااة  

فانية االتحال باين الويادات اإلدارياة المختلفاة التخااذ القارارات اإلدارياة المتعاددة  وذلا  و،ذل  لم

لمعالجااة المشاافالت التااى تواجاار العاااملين بهااا. ،مااا تتاايح لدارة المستشاافى المجااال أل رادهااا العاااملين 

واجهااة بالمشااار،ة  ااي العمليااة اإلداريااة وذلاا  بالسااماح لهاام بحااناعة واتخاااذ القاارارات اإلداريااة لم

المشااافالت المختلفاااة  وتتبناااي لدارة المستشااافى  لسااافة العمااال الجمااااعي ،أسااااس لتةقياااق األهاااداع 

الحةية. باإلضا ة للى الدعم الفامل الذ  تقدمر لدارة المستشفى تجااه العااملين بهاا لتةفيازهم بهادع 

تشفى شاقراء العاا، القيا، بأعمالهم و إلبداء وجهات النظر و االقترايات  لضا ة للى اهتما، لدارة مس

بتاااو ير قااادٍر عااااٍل مااان المسااااواة  اااي تعاملهاااا ماااع العااااملين بهاااا دون تميياااز بيااانهم لالل  اااي مجاااال 

لختحاصاااتهم المختلفااة  يياات عفساات مجموعااة اإلهتماماات ماان قباال اإلدارة بااالظروع الماديااة و 

الاذة أثار ليجابااً  النفسية و البيئية لرتفاع معدالت رضا العاملين عن العمال الاذ  يقوماون بار  الشا 

على مستويات رضائهم عن ما يجدونر من تقدير و ايترا، و اهتما، و تتمين لجهودهم من قبال لدارة 

،( بوجااود 2012)الخناا دراسااة وهااذه النتيجااة تتوا ااق مااع مااا توصاالت للياار مستشاافى شااقراء العااا،.

مااا وصالت للياار دراسااة عالقاة ارتبااا  قوياة بااين المناااخ التظيمياي ورضااا العااملين. ،مااا تتوا ااق ماع 

بوجااود توجهااات ليجابيااة مرتفعااة لاادة أ ااراد العينااة نةااو مةااور )االتحاااالت( ،( 2004)الساافران  

،أيد مةاور المناخ التنظيمي  ووجود توجهات ليجابية مرتفعة لدة أ راد العينة نةو مةور )الهيفل 

ة لادة أ اراد العيناة نةاو التنظيمي للمنظمة( ،أيد مةااور المنااخ التنظيماي  ووجاود توجهاات مةاياد

 ،( يياات2005وتتوا ااق أيضاااً مااع مااا توصاالت الياار دراسااة )عااادل الدرجااة الفليااة للمناااخ التنظيمي.

 العااملين  رضاا  ي المادية من الةوا ز أ،بر أثر لها المادية غير الةوا ز أن الدراسة نتائج أظهرت

 وأهام متوساطاً  جااء األردنياة الفناادا اي  للعااملين العاا، الرضاا مساتوة أن للاى الدراسة وخلحت
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 الفندقياة  واإلدارة العمال  وبيئاة أسالو  القياادة  بالترتياة ،انات العاملين رضا  ي المؤثرة العوامل

 ومان (Adenike 2011) وتوا قات ،اذل  ماع دراساة.الفنادقي التعويضاات ونظاا، الفنادا  وتنظايم

 الاوظيفي والرضاا التنظيماي المنااخ باين ارتباا عالقاة  وجاود الدراساة لليهاا توصالت التاي النتاائج

 النيجيرية. الجامعة  ي التدريسية الهيئة ألعضاء

 

 الفرضية الثانية:  اختبار

 العاملين بمستشفى شقراء العاميوجد أثر ذو داللة إحصائية بين المناخ التنظيمي ومعدل انضمام 

 Simple linearاالنةادار الخطاي البساي  )الختبار هذه الفرضية  قد قا، البايت باستخدا، اسالو  

regression لمعر ة هذه العالقة مع رضا العااملين  اي مستشافى شاقراء العاا،  ييات تباين النتاائج )

 ( ما يلي:8التي يتضمنها الجدول )

 (8جدول رقم )

 يننتائج تةليل االنةدار الخطي البسي  لقياس العالقة بين المناخ التنظيمي ومعدل انضما، العامل
 التفسير ((Sigالقيمة االيتمالية (tأختبار ) معامالت االنةدار المؤشر

 معنوية 0.04 2.43 0.6 ثابت

 معنوية 0.00 4.06 0.74 معامل المناخ التنظيمي 

  0.60 (Rمعامل االرتبا  )

  0.38 (2Rمعامل التةديد )

 النموذ  معنو  16.49 (Fأختيار )

2
ˆ 0.595 0.736y x  

 

( أن قيمة معامل اإلرتبا  بين )المنااخ التنظيماي وانضاما، 8أشارت نتائج اإلختبار  ي الجدول رقم )

)،ما تشير للى أن الت يلر  ي المت ير المستقل (  0.60العاملين( ،انت )
2R) ( 0.38يفسر ما نسبتر )

،ماا أن نماوذ  اإلنةادار البساي  معناو  ييات  من الت يلر  ي المت ير التابع  والعالقة بينهما  ردية 

(. لاذل   إنار ياتم 0.00( وهاي دالاة ليحاائية عناد مساتوة معنوياة )F( )16.49بل ت قيماة اختباار )

تاانص علااى أناار )يوجااد أثاار ذو داللااة ر ااض الفرضااية العدميااة هااذه وقبااول الفرضااية البديلااة التااي 

 ليحائية بين المناخ التنظيمي ومعدل انضما، العاملين بمستشفى شقراء العا،(.

.وتدل النتائج أيضاً أن لدارة مستشفى شقراء العا،  اعتمدت سياسة استقطا  وجذ  األ راد العاملين 

التنظيماي   و المتمتلااة  ااي  مان سااوا العمال أو المنظمااات األخارة بتهيئااة و تااو ير متطلباات المناااخ

االتحاالت اإلدارية الفعالة ،معدات و تجهازات و قناوات اتحاالية تضامن مان خاللهاا تاد ق وانتقاال 

المعلومااات بااين الوياادات اإلداريااة المختلفااة   بإضااا ة للااى لتايااة الفاار  للعاااملين بالمشااار،ة  ااي 

و الرقاباة  و اإلشاراع   وصاناعة و العملية اإلدارية و التي تتضمن ممارسة األنشاطة ،االتخطي    

اتخاااذ القاارارات اإلداريااة   و التنساايق اإلدار  و التنظيمااي  سااعياً منهااا للااى تةقيااق األهااداع الفليااة 

للمستشاافى و للعاملين.،مااا تظهاار لدارة مستشاافى شااقراء العااا، اهتماماًجيااداً وذلاا  بتااو ير و اسااتخدا، 

تطااورة  ااي األنشااطة الحااةية المختلفااة لضاامان تقااديم الةديتااة و المالتفنولوجيااة الوسااائل واألدوات 

خدمة صةية بجودة و سرعة عاليتين.  الماليظ أن متطلبات المناخ التنظيمي بالمستشافى قاد و ارت 

بيئة عمل مالئمة يققت من خاللها اإلدارة االستقرار التنظيمي والوظيفي بها  ييت ر عت بذل  مان 

عدادهم  ي اإلستمرار للعمال بهاا  ورغباة ايخارين مان معدالت رضائهم وانضمامهم ورغبتهم واست

دراسااة )يااويةي  وهااذه النتيجااة ال تتوا ااق مااع مااا توصاالت خااار  المستشاافي لإلنضااما، للعماال بهااا. 

 العوامال باأثر يتعلاق  يماا الدراساة  اي اساتجابات عيناة ليحاائية داللة ذات  روا ،( بوجود2008

 العمال  مفاان لمت يار تعاز  بالعمال االساتمرار  اي العااملين رغباة علاى الاوظيفي المساببة للرضاا

 وعالقاة ة  جياد العمال ظاروع وأن مانخفض  الاوظيفي مساتوة االساتقرار أن وبينات الدراساة

 التعامال  اي العدالة مستوة وأن مجزية  غير والةوا ز الرواتة وأن جيدة  الرؤوساء بالمرؤوسين
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 ،( بوجاود2004لليار دراساة )المارنخ  غيار مرضاى. وتتوا اق هاذه النتيجاة ايضااً ماع ماا توصالت 

 للعااملين العمال بيئاة عناصار العمال  وباين وناوع للجاني تعاز  العمال بيئاة عناصار باين عالقاة

 للعااملين المقدماة المعنوياة وباين الةاوا ز العمال   اي أدائهام ومساتوة الاوظيفي الرضاا ومساتوة

العمل. ،ماا تختلاف هاذه النتيجاة ماع ماا توصالت اليار   ي أدائهم ومستوة الوظيفي رضاهم ومستوة

 التوظياف   اي الحاةية سياساة المؤسساة عان األسانان أ بااء رضاا ،( بعاد،2002دراساة )دياا  

 معر تهم وعد، واإلشراع  ونظا، اإلدارة االتحال  ونظا، والرواتة  والترقيات المستمر  والتعليم

 بها. يعملون التي المؤسسة وقوانين ونظم بفلسفة

 

 الفرضية الثالثة:  اختبار

بمستشدفى شدقراء يوجدد أثدر ذو داللدة إحصدائية بدين المنداخ التنظيمدي ومعددالت انفصدال العداملين 

 العام

 Simple linearالختبار هذه الفرضية  قد قا، البايت باستخدا، اسالو  االنةادار الخطاي البساي  )

regression اي مستشافى شاقراء العاا،  ييات تباين النتاائج ( لمعر ة هذه العالقة مع رضا العااملين 

   ( ما يلي:9التي يتضمنها الجدول )

 (9جدول رقم )

 نتائج تةليل االنةدار الخطي البسي  لقياس العالقة بين المناخ التنظيمي ومعدالت انفحال العاملين
 التفسير ((Sigالقيمة االيتمالية (tأختبار ) معامالت االنةدار المؤشر

 غير معنوية 0.09 1.71 0.57 ثابت

 معنوية 0.00 4.06 0.56 معامل المناخ التنظيمي 

  0.57 (Rمعامل االرتبا  )

  0.32 (2Rمعامل التةديد )

 النموذ  معنو  12.07 (Fأختيار )

3
ˆ 0.565 0.558y x  

 

( أن قيمة معامل اإلرتبا  بين )المناخ التنظيماي ومعادالت 9أشارت نتائج اإلختبار  ي الجدول رقم )

)،ما تشير للى أن الت يلر  ي المت ير المستقل (  0.57انفحال العاملين( ،انت )
2R)  يفسر ماا نسابتر

،مااا أن نمااوذ  اإلنةاادار البسااي   بينهمااا  رديااة ( ماان الت يلاار  ااي المت ياار التااابع  والعالقااة 0.32)

(. 0.00( وهاي دالاة ليحاائية عناد مساتوة معنوياة )F( )12.07معناو  ييات بل ات قيماة اختباار )

لذل   أنر يتم ر ض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنر )يوجد أثر ذو داللة 

،ماا تشاير النتاائج  ال العاملين بمستشفى شاقراء العاا،(.ليحائية بين المناخ التنظيمي ومعدالت انفح

للى سعي لدارة مستشفى شقراء العا، لتو ير متطلبات المناخ التنظيمي الجيد بها  والمتمتل  ي تاو ير 

الوسائل الةديتة والمتطورة من االتحاالت االدراية  و،ذل  النظم والطرا واالسالية المتطورة  ي 

بهااا  ،أنظمااة األجااور والرواتااة والةااوا ز  وتقااويم األداء  باإلضااا ة للااى  لدارةة المااوارد البشاارية

 تفويض السلطات والحالييات للمسؤولين بالمستويات اإلدارية المختلفة.  

بااالرغم ماان مااا متااو ر ماان متطلبااات  للمناااخ التنظيمااي المالئاام    قااد ساااهم المناااخ التنظيمااي بنساابة 

املين بمستشاافى شااقراء العااا،  يياات يشااير ذلاا  بوجااود %( ماان معاادالت انفحااال األ ااراد العاا32)

معاادالت مرتفعااة لاادوران العماال و المتمتاال  ااي  زيااادة معاادالت االنفحااال عنهااا و عااد، الرغبااة  ااي 

االسااتمرار و العماال بهااا   يياات يتضااح ذلاا  ماان خااالل األشاافال المختلفااة لالنفحااال عاان العماال 

رتب  بااالفرد نفساار و بمبادراتاار الشخحااية بمستشاافى شااقراء العااا، ،ااالترت الطااوعي للعماال الااذ  ياا

ألسبا  مختلفة  وقد يارتب  جازء منهاا بأسابا  تنظيمياة أو ألسابا  شخحاية   و ،اذل  التارت غيار 

الطوعي )اإلجبار ( من داخل المنظماة للاى خارجهاا بمباادرة أو قارار لايي لش اراد العااملين دخاالً 

الطارد أو التساريح الادائم أو المؤقات   أو النقال    ير  و المتمتل  ي قرارات اإلدارات العليا ،ةاالت
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أو الةاالت التي ال يمفن السيطرة عليها لدارياً ،ةاالت المرم أو الموت أو التقاعد اإللزامي بجفام 

بوجود  هـ(1431العمر أو أل  سبة آخر. هذه النتيجة تتوا ق مع ما توصلت الير دراسة )القريشي  

ضااا و  العمااال ودوران العمااال مرتباااة تنازليااااً بالنقااال أوالً ويليااار عالقاااة ذات داللاااة ليحاااائية باااين 

 االستقالة وأخيراً التقاعد المبفر.

 

 الفرضية الرابعة: اختبار

توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين المتغيددرات الشخصددية )المؤهددل العلمددي، النددوع، التخصددص 

رضددا العدداملين، معدددل اإلنضددمام، األكدداديمي، الوظيفددة( والمتغيددرات المسددتقلة )المندداخ التنظيمددي، 

 معدالت اإلنفصال(

المت ياارات هاادع وضااع هااذه الفرضااية للااى بيااان أناار توجااد هنااات  ااروا ذات داللااة ليحااائية بااين 

 والمت يرات المستقلة: الشخحية

 والختبار هذه الفرضية سيتم استخدا، تةليل التباين األياد .

 (10جدول رقم )

اللة الفروا بين آراء أ راد عينة الدراسة على المت يرات المستقلة نتائج تةليل التباين االياد  لد

 و ق المؤهل العلمي

 مصادر التباين المتغير
درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 ( Fقيمة ) التباين
القيمة 

 االحتمالية

 المناخ التنظيمي
 

 20.23 0.20 3 بين المجموعات

 1.02 25.93 55 الخطأ 00.0 19.78

  26.13 58 الكلي
 

 رضا العاملين
 22.44 7.31 3 بين المجموعات

 1.45 79.51 55 الخطأ 0.00 15.52

  86.81 58 الكلي

 
 انضمام العاملين

 23.32 9.95 3 بين المجموعات

 1.77 97.51 55 الخطأ 0.01 13.15

  107.46 58 الكلي

معدالت إنفصال 
 العاملين

 17.29 0.87 3 بين المجموعات

 0.59 32.45 55 الخطأ 0.00 29.30

  33.32 58 الكلي
 

( نتائج تةليل التباين االياد  لداللاة الفاروا باين آراء أ اراد عيناة الدراساة 10يوضح الجدول رقم )

 على المت يرات المستقلة و ق المؤهل العلمي ييت:

عينااة الدراسااة علاى مت ياار المناااخ ( المةساوبة لداللااة الفااروا باين لجابااات أ اراد Fبل ات قيمااة ) .1

( المساتخرجة مان الجادول عناد F( وهاي أ،بار مان قيماة )19.78التنظيمي باختالع مؤهالتهم )

(   هذا يشير للى وجود  اروا 3.10%( والبال ة )5( ومستوة داللة )58( و )3درجتي يرية )

ساة ولحاالح األ اراد %( بين لجابات أ اراد عيناة الدرا5ذات داللة ليحائية عند مستوة داللة )

 من ذو  مؤهل الد،توراه. 

( المةسااوبة لداللااة الفااروا بااين لجابااات أ ااراد عينااة الدراسااة علااى مت ياار رضااا Fبل اات قيمااة ) .2

( المساتخرجة مان الجادول عناد F( وهاي أ،بار مان قيماة )15.52العااملين بااختالع ماؤهالتهم )

(   هذا يشير للى وجود  اروا 3.10%( والبال ة )5( ومستوة داللة )58( و )3درجتي يرية )

%( بين لجابات أ اراد عيناة الدراساة ولحاالح األ اراد 5ذات داللة ليحائية عند مستوة داللة )

 من ذو  مؤهل ثانو .
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( المةسوبة لداللاة الفاروا باين لجاباات أ اراد عيناة الدراساة علاى مت يار عناصار Fبل ت قيمة ) .3

( المستخرجة من الجادول Fي أ،بر من قيمة )( وه13.15انضما، العاملين باختالع مؤهالتهم )

(   هاذا يشاير للاى وجاود 3.10%( والبال اة )5( ومستوة داللاة )58( و )3عند درجتي يرية )

%( باين لجاباات أ اراد عيناة الدراساة ولحاالح 5 روا ذات داللة ليحائية عند مساتوة داللاة )

 األ راد من ذو  مؤهل ثانو .

الفاروا باين لجاباات أ اراد عيناة الدراساة علاى مت يار معادالت  ( المةسوبة لداللةFبل ت قيمة ) .4

( المستخرجة من الجادول F( وهي أ،بر من قيمة )29.30انفحال العاملين باختالع مؤهالتهم )

(   هاذا يشاير للاى وجاود 3.10%( والبال اة )5( ومستوة داللاة )58( و )3عند درجتي يرية )

%( باين لجاباات أ اراد عيناة الدراساة ولحاالح 5) روا ذات داللة ليحائية عند مساتوة داللاة 

 األ راد من ذو  مؤهل دبلو، عالي.

 (11الجدول رقم )

( للفرا بين متوسطي المناخ التنظيمي ومعدالت انفحال العاملين وانضما، العاملين tنتائج اختبار )

 ورضا العاملين من ييت النوع

 المتغير
 النوع

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة (tقيمة)

 5.11 0.58 3.09 ذكر المناخ التنظيمي

 

000. 

 0.17 2.28 أنثى

 .000 4.26 0.52 3.51 ذكر رضا العاملين

 1.17 2.22 أنثى
 3.12 0.77 3.56 ذكر انضمام العاملين

 

000. 

 1.46 3.19 أنثى
معدالت انفصال 

 العاملين
 4.12 0.54 3.02 ذكر

 
000. 

 0.40 2.27 أنثى

 

( للفاارا بااين متوسااطي المناااخ التنظيمااي ورضااا العاااملين t( نتااائج اختبااار )11يباايلن الجاادول رقاام )

 وانضما، العاملين ومعدالت انفحال العاملين من ييت النوع:

%( باين متوساطي الاذ،ور واالناار  اي 5توجد  روا ذات داللة ليحائية عند مستوة معنوية ) .1

( ومسااتوة الداللااة لهااا والبااالغ 5.11( البال ااة )tاعتماااداً علااى قيمااة )المناااخ التنظيمااي  وذلاا  

(  ويشير ليحائياً وجود  روا ذات داللة ايحائية من ييت 0.05( والذ  هو أقل من )0.00)

 النوع لحالح الذ،ور.

%( باين متوساطي متوساطي الااذ،ور 5توجاد  اروا ذات داللاة ليحاائية عناد مساتوة معنوياة ) .2

( ومساتوة الداللاة 4.26( البال اة )tضا العاملين  وذل  اعتماداً علاى قيماة )واالنار من ييت ر

(  ويشااير ليحااائياً وجااود  ااروا ذات داللااة 0.05( والااذ  هااو أقاال ماان )0.00لهااا والبااالغ )

 ايحائية من ييت النوع لحالح الذ،ور.

ر %( باين متوساطي متوساطي الااذ،و5توجاد  اروا ذات داللاة ليحاائية عناد مساتوة معنوياة ) .3

( ومساتوة الداللاة لهاا 3.12( البال اة )tواالنار  ي انضما، العاملين  وذل  اعتماداً على قيماة )

(  ويشاير ليحاائياً وجاود  اروا ذات داللاة ايحاائية 0.05( والذ  هو أقل من )0.00والبالغ )

 من ييت النوع لحالح الذ،ور.

وساطي الاذ،ور واالناار  اي %( باين مت5توجد  روا ذات داللة ليحائية عند مستوة معنوية ) .4

( ومسااتوة الداللااة لهااا 4.12( البال ااة )tمعاادالت انفحااال العاااملين  وذلاا  اعتماااداً علااى قيمااة )

(  ويشاير ليحاائياً وجاود  اروا ذات داللاة ايحاائية 0.05( والذ  هو أقل من )0.00والبالغ )

 من ييت النوع لحالح الذ،ور.
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 (12الجدول رقم )

ا بين متوسطي المناخ التنظيمي ومعدالت انفحال العاملين وانضما، العاملين ( للفرtنتائج اختبار )

 ورضا العاملين من ييت التخحص األ،اديمي

 المتغير
 التخصص

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة (tقيمة)

 .000 -3.53 0.53 2.12 نظري المناخ التنظيمي

 0.74 3.76 علمي

 .000 -4.32 0.73 2.33 نظري رضا العاملين

 0.79 3.97 علمي
 .000 -5.18 1.16 3.17 نظري انضمام العاملين

 1.50 3.57 علمي

معدالت انفصال 
 العاملين

 .000 -4.94 1.06 2.90 نظري

 1.34 3.91 علمي
 

 :ما يلي( 12الجدول رقم ) من يبيلن

متوساطي نظار  وعلماي  اي %( باين 5 روا ذات داللة ليحائية عند مستوة معنوياة )وجود  .1

( ومسااتوة الداللااة لهااا والبااالغ -3.53( البال ااة )tالمناااخ التنظيمااي  وذلاا  اعتماااداً علااى قيمااة )

(  ويشير ليحائياً وجود  روا ذات داللة ايحائية من ييت 0.05( والذ  هو أقل من )0.00)

 التخحص لحالح التخحص العلمي.

%( بين متوساطي نظار  وعلماي  اي 5معنوية )توجود  روا ذات داللة ليحائية عند مستوة  .2

( ومسااتوة الداللااة لهااا والبااالغ -4.32( البال ااة )tرضااا العاااملين  وذلاا  اعتماااداً علااى قيمااة )

(  ويشير ليحائياً وجود  روا ذات داللة ايحائية من ييت 0.05( والذ  هو أقل من )0.00)

 التخحص لحالح التخحص العلمي.

%( بين متوساطي نظار  وعلماي  اي 5ية عند مستوة معنوية )توجود  روا ذات داللة ليحائ .3

( ومسااتوة الداللااة لهااا والبااالغ -5.18( البال ااة )tانضااما، العاااملين  وذلاا  اعتماااداً علااى قيمااة )

(  ويشير ليحائياً وجود  روا ذات داللة ايحائية من ييت 0.05( والذ  هو أقل من )0.00)

 التخحص لحالح التخحص العلمي.

%( بين متوساطي علماي ونظار   اي 5ذات داللة ليحائية عند مستوة معنوية ) توجود  روا .4

( ومساتوة الداللااة لهااا -4.94( البال ااة )tمعادالت انفحااال العااملين  وذلاا  اعتماااداً علاى قيمااة )

(  ويشاير ليحاائياً وجاود  اروا ذات داللاة ايحاائية 0.05( والذ  هو أقل من )0.00والبالغ )

 تخحص العلمي.من ييت التخحص لحالح ال

 (13الجدول رقم )

( للفرا بين متوسطي المناخ التنظيمي ومعدالت انفحال العاملين وانضما، العاملين tنتائج اختبار ) 

 ورضا العاملين من ييت الوظيفة 

 المتغير
 الوظيفة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة (tقيمة)

 4.23 0.72 3.79 طبية المناخ التنظيمي

 

000. 

 0.61 2.05 إدارية

 .000 4.00 1.23 3.74 طبية رضا العاملين

 1.12 3.49 إدارية
 6.35 1.46 3.01 طبية انضمام العاملين

 

000. 

 1.18 3.65 إدارية

معدالت انفصال 
 العاملين

 5.02 0.75 3.98 طبية

 
000. 

 0.77 3.85 إدارية
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ح الجدول رقام ) ( للفارا باين متوساطي المنااخ التنظيماي ورضاا العااملين t)( نتاائج اختباار 13يوضل

 وانضما، العاملين ومعدالت انفحال العاملين من ييت الوظيفة:

%( بين متوسطي  باي وادار   اي 5وجد  روا ذات داللة ليحائية عند مستوة معنوية ) .1

لهاا والباالغ ( ومساتوة الداللاة 4.23( البال اة )tالمناخ التنظيمي  وذل  اعتمااداً علاى قيماة )

(  ويشير ليحائياً وجود  اروا ذات داللاة ايحاائية مان 0.05( والذ  هو أقل من )0.00)

 ييت الوظيفة لحالح وظيفة  بية.

%( بين متوسطي  باي وادار   اي 5وجد  روا ذات داللة ليحائية عند مستوة معنوية ) .2

الداللااة لهااا والبااالغ ( ومسااتوة 4.00( البال ااة )tرضااا العاااملين  وذلاا  اعتماااداً علااى قيمااة )

(  ويشير ليحائياً وجود  اروا ذات داللاة ايحاائية مان 0.05( والذ  هو أقل من )0.00)

 ييت الوظيفة لحالح وظيفة  بية.

%( باين متوساطي  باي وادار  5وجود  روا ذات داللاة ليحاائية عناد مساتوة معنوياة ) .3

( ومسااتوة الداللااة لهااا 6.35( البال ااة )t ااي انضااما، العاااملين  وذلاا  اعتماااداً علااى قيمااة )

(  ويشااير ليحااائياً وجااود  ااروا ذات داللااة 0.05( والااذ  هااو أقاال ماان )0.00والبااالغ )

 .لداريةايحائية من ييت الوظيفة لحالح وظيفة 

%( بين متوسطي  باي وادار   اي 5وجد  روا ذات داللة ليحائية عند مستوة معنوية ) .4

( ومساتوة الداللاة لهاا 5.02( البال ة )tقيمة ) معدالت انفحال العاملين  وذل  اعتماداً على

(  ويشااير ليحااائياً وجااود  ااروا ذات داللااة 0.05( والااذ  هااو أقاال ماان )0.00والبااالغ )

 ايحائية من ييت الوظيفة لحالح وظيفة  بية.

 

 االستنتاجات والتوصيات: 

 االستنتاجات: 

 توصلت الدراسة للى مجموعة من النتائج ،ان أهمها:     

بااين المناااخ التنظيمااي ،مت ياار مسااتقل ورضااا ذو داللااة ليحااائية  اارد  يوجااود ارتبااا   .1

العاااملين ،مت ياار تااابع بمستشاافى شااقراء العااا،  يياات بل اات قاايم معاماال االرتبااا  البسااي  

بل اات قيمااة معاماال التةديااد )(   ،مااا %99عنااد مسااتوة ثقااة )(. 0.70)
2R( )0.48 هااذه  )

%(  اي رضااا العاااملين 48تاادل علاى ان المناااخ التنظيماي ،مت ياار مسااتقل يسااهم بااـ )القيماة 

   )المت ير التابع(.

اشارات نتائج الدراسة للى أن لدارة مستشفى شقراء العا، تهتم ،تياراً باالتحااالت اإلدارياة   .2

وماادة  عاليتهاااا  اااي اإلساااتتمار األ ضااال للبيانااات والمعلوماااات المتاياااة لتاااداولها بالسااارعة 

 الممفنة بين المستويات اإلدارية المختلفة.

أشارت نتائج الدراسة للى أن لدارة مستشفى شقراء العا، تعتقد بأن مشار،ة العاملين بها  اي  .3

العمليااة اإلداريااة ،ضاارورة تتطلااة تهيئااة وتااو ير مناااخ تنظيمااي مالئاام  يمفاان ماان خاللاار 

نظااايم  والرقاباااة والتنسااايق اإلساااها، بشااافل  علاااال  اااي األنشاااطة اإلدارياااة  ،اااالتخطي   والت

 اإلداريين.

بين المناخ التنظيمي ،مت ير مستقل ومعادل انضاما، ذو داللة ليحائية  رد  يوجد ارتبا   .4

  يياات بل اات قاايم معاماال االرتبااا  البسااي  بمستشاافى شااقراء العااا،العاااملين ،مت ياار تااابع 

بل اات قيمااة معاماال التةديااد )(  ،مااا %99عنااد مسااتوة ثقااة ) (.0.60)
2R( )0.38 هااذه  )

%(  ااي معاادل انضااما، 38القيماة تاادل علااى ان المناااخ التنظيمااي ،مت ياار مسااتقل يساااهم بااـ )

 العاملين )المت ير التابع(.
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أشارت نتائج الدراسة للى أن لتباع مستشفى شقراء العا، سياسة لدارية تمفنها من اساتقطا   .5

رات والماؤهالت العالياة لالنضاما، لليهاا  وذلا  بماا ياو ره وجذ  األ راد العاملين ذو  القد

 مناخها التنظيمي من بيئة مستقرة و عالة تسمح للقيا، باألعمل والمها، بإبادع ولتقان. 

أشااارت نتااائج الدراسااة للااى لهتمااا، لدارة مستشاافى شااقراء العااا، بتااو ير الوسااائل والمعاادات  .6

تقاااديم الخااادمات الحاااةية المختلفاااة بجاااودة التفنلوجياااة الةديتاااة والمتطاااورة التاااي سااااهمت ب

 وسرعة مناسبة.

أشااارت نتااائج الدراسااة للااى لهتمااا، لدارة مستشاافى شااقراء العااا، بنشااا  اإلتحااال اإلدار   .7

وأهميتار  ااي تاو ير المعلومااات المطلوبااة وبالسارعة الممفنااة للمساتويات اإلداريااة المختلفااة  

 األقسا، والويدات اإلدارية المختلفة. وذل  إليجاد الةلول المناسبة للمشا،ل التي تواجر

يوجااد ارتبااا   اارد  ذو داللااة ليحااائية بااين المناااخ التنظيمااي ،مت ياار مسااتقل ومعاادالت  .8

(. ،ماا بل ات 0.57انفحال العاملين ،مت ير تابع  ييت بل ات قايم معامال االرتباا  البساي  )

قيمة معامل التةديد )
2R( )0.32يمة تدل على ان المناخ التنظيمي ،مت ير مستقل (  هذه الق

 .بمستشفى شقراء العا،%(  ي معدالت انفحال العاملين )المت ير التابع( 32يساهم بـ )

عااد، قاادرة مستشاافى شااقراء العااا، علااى تشااخيص وجااود مشاافلة أشااارت نتااائج الدراسااة للااى  .9

،هاا القادرة علاى يال دوران العمل المرتفاع )معادالت انفحاال العااملين(  و،اذل  عاد، امتال

 تل  المشفلة.

تبين وجود أثر ليجابي للمناخ التنظيمي علاى الرضاا الاوظيفي ودوران العمال. وهاذا يشاير  .10

للى لدرات عينة الدراسة للى أهمية المت يرات  ويزيد من التأثير  ي زيادة معدالت الرضاا 

 الوظيفي ودوران العمل )معدل االنضما،(.

ليحائية بين المت يرات الشخحاية )المؤهال العلماي  الناوع   توجد هنات  روا ذات داللة .11

التخحااص األ،اااديمي  الوظيفااة( والمت ياار المسااتقل )المناااخ التنظيمااي  رضااا العاااملين  

 معدل اإلنضما،  معدالت اإلنفحال(.

بالرغم من اختالع الدراسات والبةور وعد، اتفاقهاا  اي جواناة متعاددة  اي  هام وتةدياد  .12

الل أنها تتفق جميعااً علاى أهميتهاا لجمياع المنظماات الحاةية   بادونها ال الرضا الوظيفي  ا

يمفاان إلدارات المنظمااات  هاام الساالوت الااوظيفي للعاااملين  و،يفيااة ادارتهااا لتةقيااق األداء 

 المطلو  منهم.

 

 التوصيات:

 توصي الدراسة بايتي:

ر توزيااع الحااالييات مزيااداً ماان االهتمااا، بالهيفاال التنظيمااى للمستشاافى ،أ ااار يمفاان ماان خاللاا .1

 والمسؤوليات بين العاملين  لتو ير مزيداً من االستقرار التنظيمي المناسة.

ضرورة التر،يز على ما يستجد من تفنلوجيا صناعة الخدمة التاي تقاد، الشاباع ياجاات الزباائن  .2

ره المختلفة من جانة  وتو ير قدر عالي جداً من الدقة  ي التشخيص والعال  والمتابعاة لماا تاو 

 هذه التفنلوجيا من دقة ولتقان عاليين من جانٍة آخر.

لتةقق لدارة مستشفى شقراء العاا، مساتويات أعلاى  اي معادالت اإلنضاما،  عليهاا أن تهاتم أ،تار  .3

بنشا  القيادة اإلدارية  والذ  يتعلق بفيفية التوظيف السليم لقدرات ومهاارات أ رادهاا العااملين  

نظيمي المالئام الاذ  مان خاللار ترتقاي معادالت االباداع واالبتفاار وذل  بتو ير وتهيئة المناخ الت

 لدة العاملين.

على لدارة مستشفى شقراء العاا، االهتماا، بالدراساات والبةاور ذات العالقاة بالمنااخ التنظيماي   .4

 وأثره على رضا العاملين و،يفية تهيئة المناخ ليفون جاذباً و علاالً.

التاي تزياد مان معادالت دوران العمال  لتةديادها وتةليلهاا ثام  االهتما، أ،تر بالعناصر والعوامال .5

 لتخاذ القرارات اإلدارية المناسبة توقيتاً ومفاناً.
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 المراجع
 ،(  السلوت التنظيمي   ي منظمات االعمال  عمان  دار وائل للنشر. 2005العميان  مةمود سلمان  ) .1

االستراتيجية: لدارة جديدة  ي عالم مت ير دار الميسرة للنشر والتوزيع  (  اإلدارة ،2004ابن يتبور  عبد العزيز صالح ) .2
 عمان  األردن.

،(  المناااخ التنظيمااي وعالقتاار بااالمت يرات الشخحااية والوظيفيااة: دراسااة ميدانيااة مقارنااة بااين 2005أبااو شاايخر  نااادر ) .3

 .3  العدد  19زيز  المجلد القطاعيين العا، والخا  االردنيين  االقتحاد واإلدارة  مجلة المل  عبد الع

 ،(  تفنولوجيا األداء  من التقييم للى التةسين  مفتبة ابن سيناء للنشر والتوزيع  القاهرة محر.2005البدر    ارا ) .4
 ،(  لدارة األداء بالمنظمات دار المعر ة الجامعية  اإلسفندرية  محر.2000ينفي  عبد ال فار  ) .5

 .األردن عمان  للنشر  وائل دار  2 العمل    جراءاتول التنظيم  ،(2002) اللوز   موسى .6

   دار وائل للنشر  عمان  االردن.2،(  التطوير التنظيمي  اساسيات ومفاهيم يديتة   2003اللوز   موسى  ) .7
 ،(  ،يفية التعامل مع ادارة ض و  العمل  الدار الجامعية  االسفندرية  محر.2005ماهر  ايمد  ) .8

 ،(  السلوت اإلنساني  معهد اإلدارة العامة  الريام  السعودية.1995)العديلي  ناصر مةمد   .9

،(  تةليال المنااخ التنظيماي  اي اجهازة الخدماة المدنياة االردنياة رساالة ماجساتير غيار منشاورة  1993مةارمر  تامر  ) .10
 الجامعة األردنية.

 ية  اإلسفندرية  محر.الجامع المعر ة بالمنظمات  دار األداء   لدارة،(2000) ل فار  عبدا ينفي  .11

 .  دار وائل للنشر  عمان  االردن2   ،(  التطوير التنظيمي: اساسيات ومفاهيم يديتة2003اللوز   موسى  ) .12

 ،(  ادارة الموارد البشرية  ب داد.2000السالم  مؤيد سعيد  يريوش  صالح عادل  ) .13
 االسفندرية. والنشر  للطباعة الو اء دار االنسانية  والعالقات االدار  ،(  السلوت2007الحير ي  مةمد  ) .14
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