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ABSTRACT



The study aimed to determine the relationship between organizational commitment and
job satisfaction of nursing staff in Tishreen university Hospital in Lattakia City. The
sample consisted of (225) nurses who were presented during the data collection period and
agreed to participate (convenience sample). The researcher used two tools to collect
research data, where as , the researcher developed organizational commitment
questionnaire and job satisfaction questionnaire based on modern references related to
research topic. After the data were collected and unloaded, they were statistically
processed and tabulated using SPSS version 20.
The most important results of the study were that the level of nursing staff' s
organizational commitment at Tishreen University Hospital was totally moderate, as well
as the level of nursing staff 's job satisfaction at Tishreen University Hospital was totally
moderate. There was strong statistically significant relationship between organizational
commitment and job satisfaction of nursing staff.
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العالقة بين الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لمكادر التمريضي في مشفى تشرين
الجامعي

د .والء ىاشم اصبيره*

1

(تاريخ اإليداع  .2012 / 7 / 4قُِبل لمنشر في ) 2012/ 10 / 31

 مم ّخص



ىدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لمكادر التمريضي في مشفى تشرين الجامعي في
مدينة الالذقية .حيث تكونت العينة من ( )225ممرض وممرضة من العاممين في مشفى تشرين الجامعي  ,ممن
تواجدوا أثناء فترة تجميع البيانات (العينة المتاحة) ووافقوا عمى المشاركة في البحث .استخدمت الباحثة أداتين لجمع
بيانات البحث ,حيث طورت الباحثة استبيان الوالء التنظيمي واستبيان الرضا الوظيفي بناء عمى المراجع الحديثة
المتعمقة بموضوع البحث  ,وبعد جمع و تفريغ البيانات تمت معالجتيا إحصائياً وجدولتيا باستخدام البرنامج االحصائي

 SPSSالنسخة .20

إن مستوى الوالء التنظيمي لمكادر التمريضي في مشفى تشرين الجامعي كان متوسطاً بشكل عام,
كان من أىم النتائجّ :
كما كان مستوى الرضا الوظيفي لمكادر التمريضي مشفى تشرين الجامعي متوسطاً بشكل عام ,مع وجود عالقة قوية
ذات داللة احصائية بين الوالء التنظيمي لمكادر التمريضي في مشفى تشرين الجامعي ورضاىم الوظيفي.

الكممات المفتاحية :الوالء التنظيمي ,الرضا الوظيفي ,الكادر التمريضي.
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مقدمة:
إن التغيرات السريعة التي سادت مختمف المجتمعات ,في ظل البيئة المعقدة والتطورات التكنولوجية في مختمف
ّ
المجاالت في القرن الحادي والعشرين ,جعل من الفكرة السائدة -التي مفادىا أن العامل الذي يباشر في وظيفتو فإنو
تدخل ,و
حكماً سيشعر بارتباطو بعممو ولن يترك المنظمة التي باشر فييا لحين إحالتو إلى التقاعد -أم اًر يحتاج إلى ّ
تغير ىذا الشعور وفقاً لمتطورات والتغيرات والضغوط التي تسببيا بيئة
ايجاد استراتيجيات لمحفاظ عمى القوة العاممة .فقد ّ
شجع مدراء المنظمات عمى اختالف أنواعيا إلى إعادة النظر في سياساتيا لزرع حالة الوالء واالنتماء
العمل .مما ّ

التنظيمي ,وخاصة في ظل سوق العمل المنافس والمفتوح أمام الكفاءات الوظيفية المختمفة .لذلك يعتبر الوالء أو

الصحية ,ففي حال تدني مستوى الوالء
االنتماء التنظيمي مشكمة تواجييا الكثير من المنظمات بما فييا المنظمات
ّ
التنظيمي لمعامل قد يترك ىذا العامل عممو في أي وقت عند حصولو عمى فرصة أفضل أو عند تعرضو ألية ضغوط
في العمل تسبب لو شعو اًر بعدم الرضا]1[ .

عرف بأنو "استعداد العاممين لبذل الطاقة والوفاء لممنظمة
يعتبر الوالء التنظيمي أحد أىم أبعاد االلتزام التنظيمي ُ ,
وي ّ
التي ينتمون إلييا" .أي بمفيوم آخر ,الوالء التنظيمي ىو التقييم االيجابي لممنظمة والعمل إزاء تحقيق أىدافيا ,فيو يمثل
درجة تطابق العامل مع منظمتو ودرجة ارتباطو بيا ,أي االرتباط النفسي الذي يربط العاممين بالمنظمة ويحثيم عمى
االندماج في العمل والى اإليمان بقيميا ]2,3[ .ومن السمات األساسية لوالء العاممين لمنظماتيم :وجود اعتقاد قوي
بأىداف وقيم المنظمة ,واستعداد العامل لبذل أقصى جيد ممكن نيابة عن المنظمة ,ورغبة قوية في المحافظة عمى
عرف حجاج ( )2007الوالء التنظيمي عمى أنو" :الرغبة في عدم ترك
االستمرار في المنظمة وعدم تركيا ]2[ .فقد ّ
المنظمة بالرغم من وجود حوافز خارجية" ]4[.كما ّبين كل من العنزي والزبيدي ( )2006أن الوالء التنظيمي ىو أحد

المفاىيم التي استخدمت بطرق متنوعة ,ليشير إلى العامل الممتزم الذي يحرص عمى أن ُيبرز نماذج سموكية محددة,
كالدفاع عن المنظمة ,والشعور بالفخر واالعتزاز باالنتماء ليا ,وكذلك رغبتو الشديدة في البقاء فييا ألطول فترة ,كما
التميز التي تواجيو باتجاه األداء المرغوب]5[ .
ّأنو ُيظير مستويات عالية من سموك ّ
ينطوي مفيوم الوالء التنظيمي عمى ثالثة أبعاد رئيسية  :وجدانية ,ومعرفية ,وسموكية .فاالستجابة لصالح المنظمة
(بعد وجداني),
تتضح عندما يعتقد الفرد أنيا الخيار األكثر معقولية (ُبعد معرفي) ,و ّأنو
يحب ّ
ّ
ويقدر المنظمة ُ
(بعد سموكي أو
التصرف
أن والءه لمنظمتو والتزامو بعممو ىو
األخالقي السميم الذي يجب عمى العامل أن يقوم بو ُ
وّ
ّ
ّ
المعياري) ]6[ .كما أشار كل من  )9114( Meyer & Herscovitchو  )9119( Varonaو Yoon & Thye

البعد الوجداني
أن الوالء التنظيمي يعتبر مفيوم ميني متعدد األبعاد ,فيو يقوم عمى ُبعدين أساسيين ىماُ :
( )9119إلى ّ
أو العاطفي ,الذي يرتبط ويركز عمى الرضا الوظيفي لمعامل ,والبعد الثانُ :بعد معرفي يرتكز عمى إدراك العامل لمدعم
الوظيفي الذي ُيترجمو إلى سموك ممتزم بأىداف المنظمة ومحترم لقيميا]9 ,8 ,7[ .
أىم مظاىر
إن نقص أعداد أفراد الكادر التمريضي من أىم المشاكل التي تواجييا المنظمات
ّ
ّ
الصحية حول العالم ,ومن ّ
الصحية في توفير
معدل ترك العمل المرتفع بين الممرضين ,والذي بدوره يؤثر عمى قدرة المنظمات
ىذه المشكمة ىو ّ
ّ
الصحية أن تُعير االنتباه
الصحية التي يحتاجيا المرضى ]10[ .لذلك ولمتعامل مع ىذه الظاىرة عمى المنظمات
الرعاية
ّ
ّ

إلى ضرورة زيادة تعيين ممرضين و إتباع االستراتيجيات التي تساىم في االحتفاظ بالكادر التمريضي الذي يعمل فييا
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أىم العوامل التي تُساىم في االحتفاط بالكادر التمريضي ىو رفع مستوى
وذلك لمحفاظ عمى قوة العاممة الكافية ,ومن ّ
الصحية التي
االلتزام الوظيفي والوالء التنظيمي ,الذي ُيش ّكل شرطاً أساسياً لبقاء الممرض في المنظمة
ّ

يعمل بيا ]11 ,10[ .حيث تتضمن النتائج االيجابية لموالء التنظيمي لمممرضين :معدالت أق ّل في ترك العمل ,وزيادة
االحتفاظ أو االستبقاء لمقوة التمريضية ,وجاىزية أفضل وانتاجية عالية في العمل ]12[ .إذ ُيعتبر والء الممرض
التنظيمي شرطاً أساسياً ال ُيساىم فقط في خفض العواقب السمبية كالنزاع في العمل ,وتخفيف اإلرىاق الشديد و خفض

معدل ترك العمل بين الممرضين ,بل أيضاً ىو شرط أساسي لمحفاظ عمى سالمة المرضى والعناية بيم من خالل
الصحية واالرتقاء بالرعاية التمريضية .فالممرضين الذين يتسمون
االلتزام العميق بالعمل وتمبية احتياجات المرضى
ّ
بالوالء لمنظماتيم بشكل كبير ىم أكثر رضا عن عمميم ,وأكثر قدرة عمى الحفاظ عمى عالقات الصداقة مع زمالئيم في

الصحية التي يعممون بيا ]12[ .بينما عمى
بيئة العمل ,وأكثر قدرة عمى أداء واجباتيم بما يخدم أىداف المنظمات
ّ
النقيض من ذلك ,عندما يكون مستوى الوالء التنظيمي متدنياً أو يوجد عجز فيو من الممكن أن يؤدي إلى سمسمة من
الصحية ,عدم االلتزام بأىداف المنظمة أو
المشاكل من بينيا :ترك العمل ,الغياب غير ال ُم ّبرر ,انخفاض جودة الرعاية
ّ
الية والعديد من الصعوبات األخرى]13 ,12[ .
الفع ّ
حتى االنسجام معيا ,وانخفاض االنتاجية و ّ

الصحية التي يعمل بيا يرتبط ارتباطاً وثيقاً برضاه الوظيفي ,أي أنو كمما ارتفع مستوى الوالء
إن والء الممرض لممنظمة
ّ
ّ
التنظيمي يرتفع مستوى الرضا الوظيفي لمممرض ]17 ,16 ,15 ,14 ,12[ .فالقميل من المنظمات التي أولت االىتمام
لمرضا الوظيفي لمعاممين فييا مما ترتب عميو العديد من المشاكل التنظيمية ومنيا انخفاض مستوى التزام العاممين

أكد  )2016( Salem et al.عمى أن السبب في قمّة اىتمام المنظمات بالرضا
الوظيفي  ]17 ,16 ,15[ .فقد ّ
الية وابداعية والتزام ووالء
فع ّ
الوظيفي لمعاممين فييا يعود إل فشميم في فيم ّ
أن العامل الراضي عن عممو يكون أكثر ّ

عرف الرضا الوظيفي عمى ّأنو االتجاه العام لمعامل نحو عممو ,أو بمعنى آخر درجة الشعور
لعممو ومنظمتوُ ]17[ .ي ّ
االيجابي أو السمبي لمعامل تجاه عممو ]18[ .وىناك العديد من العوامل التي تؤثر عمى الرضا الوظيفي منيا :عبء
ّ
العمل ,الرواتب واألجور ,األمن الوظيفي ,العالقات مع الرؤساء وزمالء العمل ,وبيئة العمل ]18[ .لذلك ونظ اًر الرتباط
المفيومين (الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي) وتأثيرىما عمى أداء العاممين ,أجريت العديد من الدراسات.

الدراسات السابقة:

دراسة  )2017( Naghneh et al.بعنوان "العالقة بين الوالء التنظيمي وسموك الرعاية التمريضية" شممت العينة
عمى ( )322ممرض/ة من العاممين في مشفى الجامعة في طيران -ايران .حيث أكدت النتائج عمى وجود عالقة ذات
داللة احصائية بين الوالء التنظيمي وسموك الرعاية التمريضية ,فقد وجد أن سموك الرعاية لدى الممرضين الذين لدييم

مستوى عالي من الوالء التنظيمي أفضل من غيرىم من الممرضين ذوي الوالء التنظيمي األدنى ,وبالتالي يتوجب عمى
القيادات و رؤساء التمريض أن يولوا مزيداً من االىتمام لكيفية تطوير وتحسين الوالء التنظيمي لمكادر التمريضي وذلك
من أجل تحسين أدائيم وسموكيم في تقديم الرعاية التمريضية]19[ .

دراسة  )2017( Karami et al.بعنوان " الكفاءة المينية لمممرضين والوالء التنظيمي :ىل ىي ميمة في إدارة الموارد
أن
البشرية؟" .شممت العينة عمى ( )230ممرض/ة من العاممين في المشافي الجامعية في إيران .وقد بينت النتائج ّ
مستوى الوالء التنظيمي لدى الكادر التمريضي كان بمستوى متوسط ,مع وجود عالقة ذات داللة احصائية بين الوالء
التنظيمي لدى الكادر التمريضي وكفاءتو المينية]12[ .
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دراسة عميان ( )2016حول العدالة التنظيمية وعالقتيا بااللتزام التنظيمي" تكونت العينة من ( )261ممرض وممرضة
من العاممين في المستشفيات الحكومية في محافظة غزة -فمسطين .وكان من أىم نتائج الدراسة :وجود درجة عالية من
االلتزام التنظيمي لدى ىيئة التمريض ,و حصول مجال "العدالة التنظيمية " عمى درجة متوسطة من الموافقة من قبميم,

مع وجود عالقة ذات داللة احصائية بين العالة التنظيمية وااللتزام الوظيفي لمممرضين]3[ .
دراسة  )2016( Salem et al.التي ىدفت إلى تحديد العالقة بين الرضا الوظيفي لمممرضين ووالئيم التنظيمي .وقد
أن
شممت العينة عمى ( )591ممرض/ة من المشافي التابعة لجامعة الممك سعود في السعودية .وقد بينت نتائج الدراسة ّ
جيد من الوالء
معظم الممرضين لدييم شعور بالرضا الوظيفي ويشعرون بالعدالة في عمميم ,ولدييم كذلك مستوى ّ
التنظيمي ,مع وجود عالقة ذات داللة احصائية بين الرضا الوظيفي لمكادر التمريضي و والئيم التنظيمي]17[.

دراسة فاضل ( ) 2016بعنوان "الوالء التنظيمي وتأثيره عمى أداء العاممين :دراسة ميدانية بالمؤسسة العمومية
االستشفائية في الجزائر" .تكونت العينة من(  )50موظف في المؤسسة االستشفائية ,وقد أوضحت النتائج أن عينة
الدراسة تتمتع بمستوى عالي من الوالء التنظيمي وىذا ينعكس بصورة ايجابية عمى أدائيم لمعمل ,كما أكدت الدراسة

فعال في زيادة معدالت الوالء ورفع مستوى األداء
أن المناخ التنظيمي السائد في المؤسسة
ّ
عمى ّ
الصحية لو دور ّ
أن وجود تفاعل بين العاممين ووجود تعاون من شأنو تعزيز الوالء واالنتماء الوظيفي]20[ .
الوظيفي ,كما ّ

دراسة  )2014(Lorber & Savicالتي ىدفت إلى تحديد العوامل المؤثرة عمى الوالء التنظيمي لمممرضين .شممت
العينة عمى ( ) 750ممرض/ة من الممرضين العاممين في مشافي سموفينيا .وقد أكدت نتائج الدراسة أن قيادات

بقية أفراد الكادر التمريضي ,مع وجود عالقة ذات داللة احصائية بين الوالء
تميزوا بوالء تنظيمي أكثر من ّ
التمريض ّ

التنظيمي والرضا الوظيفي لمكادر التمريضي ,و العالقات الشخصية في بيئة العمل ,والدعم الوظيفي ,ونموذج القيادة]14[ .

دراسة  )2014( Moneke & Umehبعنوان" :كيف يؤثر الوالء التنظيمي لممرضي الحاالت الحرجة عمى رضاىم
الوظيفي؟" .وقد شممت العينة عمى ( )204ممرض/ة من الممرضين العاممين في أقسام الرعاية الحرجة في مشافي
نيويورك في أمريكا .وكان من أىم النتائج :وجود عالقة ذات داللة احصائية بين الوالء التنظيمي لمكادر التمريضي

ورضاىم الوظيفي ,بينما لم توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الرضا الوظيفي لمكادر التمريضي وجنسيم (ذكر,
أنثى) أو العمر أو سنوات الخبرة في التمريض أو مؤىميم التعميمي]16[ .

أجرى النقيب ( )2012التي ىدفت إلى تحديد العوامل التنظيمية المسببة لضغط العمل وعالقتيا باالنتماء (الوالء)
الصحية في
التنظيمي .تكونت عينة البحث من ( )110عامل صحي (ممرضين وأطباء) من العاممين في المؤسسات
ّ
محافظة األنبار في العراق ,وتوصمت الدراسة إلى ّأنو يوجد مستوى منخفض من ضغط العمل لدى العاممين الصحيين
وخاصة بالنسبة لحديثي التعيين ,مع وجود عالقة سالبة قوية بين العوامل التنظيمية المسببة لضغط العمل والوالء

أن ضغط العمل يؤثر سمباً عمى الوالء واالنتماء التنظيمي لمعاممين الصحيين]1[.
التنظيمي ,حيث ّ
دراسة  )2000( Al- Aameriبعنوان "الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي لمممرضين" .شممت العينة عمى ()290
أن مستوى الرضا الوظيفي لمممرضين
ممرض/ة من العاممين في المشافي العامة في السعودية .وقد بينت نتائج الدراسة ّ
كان متوسطاً ,بينما كان والئيم التنظيمي بمستوى عالي ,مع وجود عالقة ذات داللة احصائية بين الوالء التنظيمي
والرضا الوظيفي لمممرضين عينة البحث]15[ .
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مشكمة البحث:
في ظل التنافس الذي تواجيو المشافي وغيرىا من المنظمات الصحية والمشاكل التي تواجييا أكثر من ذي قبل ,خاصة

المادية والبشرّية و
في سوريا بسبب المشاكل التي أفرزتيا األزمة كزيادة الطمب عمى الخدمات الصحية مع قمة الموارد
ّ
المادية ,كل ذلك جعل
ترك الكوادر الصحية (طبية وتمريضية) لمبمد من أجل العمل في الخارج بدافع تحسين أوضاعيم
ّ
الية .وحيث
وفع ّ
المشافي والمنظمات الصحية في مواجية العديد من التحديات الداخمية والخارجية لتحقيق أىدافيا بكفاءة ّ
أن الكادر التمريضي يمثل المجموعة األكبر من المينيين العاممين في تمك المنظمات ,فيم يمعبون دو اًر ميماً قي تقديم
الخدمات التمريضية بكفاءة ,وأدائيم يتأثر بالعديد من العوامل كرضاىم عن عمميم ووالئيم التنظيمي والمذين بدورىما

أن
يؤثران في أداء الكادر التمريضي لميامو في تقديم الرعاية التمريضية .فقد أكد )ّ Salem et al. (2017
تكرس جيدىا لصالح
الممرضين الممتزمين بعمميم والذين يدينون بالوالء لمنظماتيم يوفرون قيمة عالية وعمالة ّ
المنظمات التي يعممون بيا ,ويقممون من تكمفة التدريب والتأىيل لمعناصر الجديدة ,ويساىمون في تحسين صورة

الصحية في سبيل خدمة المجتمع ]17[ .ونظ اّر لقمة األبحاث التي عنيت بيذا الجانب في سوريا (عمى حد عمم
المنظمة
ّ
الباحثة) لذلك من الميم دراسة عالقة الوالء التنظيمي بالرضا الوظيفي لمكادر التمريضي ,لما ليذين المفيومين من
أىمية في تحسين وتطوير جودة العمل ضمن بيئة المشافي  ,خاصة في ظل األزمة الحالية .مما أضاء عمى أىمية
دراسة الوالء التنظيمي لمكادر التمريضي وعالقتو بالرضا الوظيفي وتحديد مستوى المفيومين لجمع معمومات مب ّنية

عمى أسس عممية والقاء الضوء عمى عناصر ىامة تساىم في االحتفاظ بالكادر التمريضي الحالي ,من ىنا أتت فكرة
البحث الحالي.

أىمية البحث وأىدافو:
ىدف البحث إلى تحديد العالقة بين الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لمكادر التمريضي في مشفى تشرين الجامعي.

تفرع عن ىدف البحث الرئيسي األىداف الفرعية التالية:
-1

تحديد مستوى الوالء التنظيمي لمكادر التمريضي في مشفى تشرين الجامعي.

-2

تحديد مستوى الرضا الوظيفي لمكادر التمريضي في مشفى تشرين الجامعي.

-3

تحديد العالقة بين الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لمكادر التمريضي في مشفى تشرين الجامعي.

فرضية البحث:
-

ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لمكادر التمريضي في مشفى تشرين الجامعي.

طرائق البحث ومواده:
منيج البحث :منيج البحث وصفي.

حدود البحث:

الحدود المكانية :أجري البحث في جميع أقسام مشفى تشرين الجامعي.

الحدود الزمانية :استغرق البحث ما يقارب الستة أشير من شير  2019/1وحتى شير .2019/6
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عينة البحث :تكونت العينة من ( )225ممرض وممرضة من العاممين في مشفى تشرين الجامعي ,ممن تواجدوا في
أثناء تجميع البيانات ووافقوا عمى المشاركة في الدراسة (طبقت العينة المتاحة).

أدوات البحث :استخدمت الباحثة أداتين لجمع بيانات البحث ,حيث طورت الباحثة استبيان الوالء التنظيمي واستبيان

الرضا الوظيفي بناء عمى المراجع الحديثة المتعمقة بموضوع البحث ]17 ,16 ,15[ .ثم تم عرضيا عمى لجنة مكونة

من ثالثة خبراء في مجال االختصاص .تكون استبيان الوالء الوظيفي من ( )15عبارة واستخدم مقياس ليكرت الخماسي
لتحديد مستوى الوالء التنظيمي لمكادر التمريضي بحيث  =1أبداً  =2 ,ناد اًر =3 ,أحياناً =4 ,غالباً =5 ,دائماً ,تكون
استبيان الرضا الوظيفي لمكادر التمريضي من ( )7محاور ىي :محور الرضا عن الميام والواجبات ( )4عبارات ,محور
الرضا عن التفاعل بين الممرضين ()6عبارات ,محور التفاعل والتعاون بين الممرضين واألطباء ( )5عبارات ,محور
الرضا عن المشاركة في اتخاذ القرار ( )5عبارات ,محور الرضا عن االستقاللية المينية ( )5عبا ارت ,محور الرضا
عن الوضع الميني ( )6عبارات محور الرضا عن األجور والرواتب ( )6عبارات ,واستخدم مقياس ليكرت الخماسي

بحيث  =1غير راضي بشدة =2 ,غير راضي=3 ,حيادي =4 ,راضي =5 ,راضي بشدة .وقد تم جمع البيانات وذلك
بمقابمة عينة البحث أثناء فترات العمل حيث قام كل منيم بممئ االستبيانيين مع البيانات الديموغرافية الخاصة بيم,
وبعد جمع البيانات الخاصة بالبحث تم تفريغ البيانات و تحميميا باستخدام أساليب و برامج إحصائية متخصصة
 SPSSالنسخة  ,20حيث تم استخدام اختبارات التالية Pearson correlation :الختبار فرضية البحث عند مستوى
الداللة ) ,(0.05كما استخدم المتوسط الحسابي و النسب المئوية لعرض نتائج البحث التفصيمية ,بحيث تم استخدام
المتوسط الحسابي لتحديد مستوى كل من الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لمكادر التمريضي وفق الجدول التالي:
الجدول( :)1تحديد مستوى الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لمكادر التمريضي وفقاً لممتوسط الحسابي]17[ .

تحديد المستوى وفقاً لقيمة المتوسط الحسابي

مستوى ضعيف

مستوى متوسط

مستوى مرتفع

مستوى الوالء التنظيمي

2.3-1

3.6 – 2.3

5 -3.6

مستوى رضا الكادر عن مشاركتو في ق اررات الرعاية

2.3-1

3.6 – 2.3

5 -3.6

النتائج و المناقشة:
النتائج:

لتحقيق ىدف البحث تم جمع البيانات ومعالجتيا إحصائياً ,و تم عرض النتائج وفق الجداول التالية:
الجدول( :)2البيانات الديموغرافية لمكادر التمريضي في مشفى تشرين الجامعي .

الكادر التمريض في مشفى تشرين الجامعي

البيانات

العدد الكمي=  225ممرض/ة

العدد

النسبة المئوية

العمر:
29

 -أقل من 20سنة

12.9
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 -20 -أقل من 40سنة

123

54.7

40سنة فما فوق

73

32.4

-

الجنس:
 -أنثى

127

56.4

 -ذكر

98

43.6

المؤىل العممي:
 -مدرسة تمريض بعد اإلعدادية

53

23.5

-مدرسة تمريض بعد الثانوية

91

40.4

 -معيد صحي

78

34.7

 -كمية التمريض

3

1.4

عدد سنوات الخبرة في العمل:
 5سنة

92

40.9

-5أقل من  10سنوات

56

24.9

فوق  10سنوات

77

34.2

الحالة االجتماعية:
 -عازب/ة

106

47.2

 -متزوج/ة

109

48.4

 -أرمل/ة

5

2.2

 -مطمق/ة

5

2.2

ُيظير الجدول ( )2أن أكثر من نصف العينة من الكادر التمريضي ( )%54.7العاممين في مشفى تشرين الجامعي
والمشفى الوطني كانوا من الفئة العمرية من  -20أقل من  40سنة .كما أن  %56.4من العينة كانوا إناثاً .باإلضافة

إلى أن أكثر من ثمث العينة ( )%40.4كانوا من خريجي مدرسة التمريض بعد الثانوية  ,بينما شكل خريجو كمية
التمريض النسبة األقل من العينة ( ,)%1.4و %34.2من الممرضين المشاركين ىم من ذوي الخبرة في العمل أكثر

من 10سنوات ,وأن أقل من نصف العينة بقميل ( )%48.4ىم متزوجون.

الجدول( :)3مستوى الوالء التنظيمي لمكادر التمريضي في مشفى تشرين الجامعي.

العبارات

 -1أشعر بالسعادة والفخر في العمل حتى
بموغي سن التقاعد في ىذا المشفى.

النسب المئوية لموالء الوظيفي لمكادر التمريضي

المتوسط

مستوى

العدد الكمي =  225ممرض/ة

الحسابي

المشاركة

أبداً

ناد اًر

أحياناً

غالباً

دائماً

29.7

7.1

33.4

7.6

22.2

متوسط
3
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 -2أشعر بأن مشاكل ىذا المشفى وكأنيا
مشاكمي الخاصة بي.
 -3أشعر بانتمائي ليذا المشفى.
 -4أشعر بأنني جزء من عائمة في ىذا
المشفى.

 -5أشعر بإرتباط عاطفي بيذا المشفى.
 -6أشعر بأنني ممتزم في البقاء بالعمل في
ىذا المشفى.
 -7أرى من الخطأ مغادرة المشفى حالياً
حتى لو كان األمر مفيداً لي.

 -8سأشعر بالذنب إذا غادرت المشفى في
ىذه الظروف.

 -9ىذه المشفى تستحق اخالصي ووالئي
ليا.
 -10لن أغادر المشفى حالياً ألنني أشعر
بالتزام ومسؤولية تجاه األشخاص العاممين

اصبيرة

متوسط

32.9

15.6

29.3

15.1

7.1

2.48

16.4

17.8

30.7

11.6

23.6

2.80

24.9

221.3

28.9

12.9

12

2.66

24

21.3

27.1

19.6

8

2.60

متوسط

24.4

25.8

15.1

18.2

16.4

2.76

متوسط

34.2

23.6

24.9

9.3

8

2.33

متوسط

26.2

32

16.4

16.9

8.4

2.49

20.4

24.4

27.1

8.9

19.1

2.68

20.9

27.6

26.7

16.4

8.4

2.72

متوسط
متوسط

متوسط
متوسط

متوسط

في المشفى.
 -11أرغب باالستمرار حالياً في ىذا
المشفى.

 -12مغادرة المشفى حالياً يسبب لي العديد
من المشاكل واالضطرابات.

 -13بقائي في ىذا المشفى ىي مسألة
ضرورية مثمما ىي رغبة أيضاً.

 -14أشعر بأن لدي خيارات وفرص قميمة
لمنظر في مغادرة ىذا المشفى.

21.8

22.7

28.9

12

14.7

2.75

متوسط

40.4

22.7

15.6

17.8

3.6

2.21

ضعيف

25.3

30.2

24.4

8.4

11.6

2.51

متوسط

32.4

23.6

22.7

11.1

10.2

2.43

 -15الفوائد التي أحصل عمييا في ىذا
المشفى ىي إحدى األسباب الرئيسية

متوسط
متوسط

34.2

21.8

23.6

16.9

3.6

2.47

الستمراري بالعمل.
الوالء التنظيمي لمكادر التمريضي بشكل

28.9

عام (كمي)

4

22.5

22.6

12.0

13.8

3

9

4

2.59
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أن مستوى الوالء التنظيمي لمكادر التمريضي في مشفى تشرين الجامعي (عينة البحث) بشكل عام
ُيظير الجدول(ّ )3
أن مستوى والئيم التنظيمي كان متوسطاً في جميع العبارات ماعدا العبارة
كان متوسطاً بمتوسط حسابي ( .)2.59حيث ّ
أن "مغادرة المشفى حالياً يسبب لي العديد من المشاكل واالضطرابات" كان مستواه ضعيفاً ,فقد نفى
التي تؤ ّكد عمى ّ
 %40.4من عينة البحث ىذه العبارة.

أن أقل من ثمث العينة من الكادر التمريضي ( )%32.4 ,%32.9 ,%34.2عمى التوالي قد أ ّكدوا
ُي ّ
وضح الجدول(ّ )3
أن الفوائد التي يحصمون عمييا في ىذا المشفى ليست أبداً
بأنيم أبداً ال يرون أنو من الخطأ مغادرة المشفى حالياً ,و ّ
وبأنيم أبداً ال يشعرون بأن مشاكل المشفى وك ّأنيا مشاكميم الخاصة
إحدى األسباب الرئيسية الستمرارىم في العملّ ,
بأن لدييم خيارات وفرص قميمة لمنظر في مغادرة ىذا المشفى .كما أ ّكد ما ُيقارب ثمث العينة
بيم ,وال يشعرون ّ

بأنيم أحياناً يشعرون بالسعادة والفخر في العمل حتى بموغيم سن التقاعد في ىذا المشفى ,وأقل من ثمث
(ّ )%33.4
بأنيم يشعرون أحياناً بانتمائيم ليذا المشفى,
العينة ( )%26.7 ,%27.1 ,%28.9 ,%30.7عمى التوالي قد أ ّكدوا ّ
بأنيم جزء من عائمة في ىذا المشفى ,كما أنيم أحياناً يرغبون باالستمرار حالياً في العمل في ىذا
ويشعرون أحياناً ّ
المشفى ,ويشعرون أحياناً باالرتباط العاطفي بيذا المشفى ,وأن المشفى يستحق أحياناً اخالصيم ووالئيم لو ,و ّأنيم

يشعرون أحياناً بااللتزام والمسؤولية تجاه األشخاص العاممين في المشفى.

بأنيم ناد اًر ما يجدوا بقائيم في ىذا المشفى ىي مسألة
أن أقل من ثمث العينة ( )%30.2قد أ ّكدوا ّ
ُي ّبين الجدول (ّ )3
ضرورية مثمما ىي رغبة أيضاً.
الجدول( :)4مستوى الرضا الوظيفي لمكادر التمريضي في مشفى تشرين الجامعي .

العبارات

النسبة المئوية لمرضا الوظيفي لمكادر التمريضي العدد

المتوسط

مستوى

الكمي= 225ممرض/ة

الحسابي

الرضا

غير

راضي

غير

راضي

حيادي

راضي

راضي
بشدة

بشدة
 -1محور الرضا عن الميام والواجبات.

20.25

26.45

19.4

28.68

5.22

2.72

متوسط

 -2محور التفاعل بين الممرضين.

23.63

25.47

14.43

22.67

13.8

2.78

متوسط

 -3محور التفاعل بين الممرضين

22.84

27.36

18.8

23.02

8.68

2.69

متوسط

 -4محور الرضا عن اتخاذ القرار.

31.7

27.72

19.85

18.2

2.5

2.32

متوسط

 -5محور الرضا عن االستقاللية.

20.36

32.46

22.3

17.5

7.38

2.59

متوسط

 -6محور الرضا عن الوضع الميني.

17.92

35.75

17.25

15.12 13.96

2.74

متوسط

 -7محور الرضا عن الرواتب واألجور.

31.5

33.7

19.35

11.23

4.22

2.23

ضعيف

الرضا الوظيفي لمكادر التمريضي بشكل

24.03

29.82

18.74

19.30

8.11

2.58

متوسط

واألطباء.

عام (كمي).
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ُيظير الجدول ( )4أن مستوى الرضا الوظيفي لمكادر التمريضي(عينة البحث) كان متوسطاً بشكل عام بمتوسط حسابي
( .)2.58حيث أن مستوى الرضا الوظيفي لمكادر التمريضي كان متوسط ًا في جميع المحاور ماعدا محور الرضا عن
الرواتب واألجور الذي كان مستواه ضعيفاً بمتوسط حسابي ( .)2.23فقد كان مستوى رضاىم متوسطاً في المحاور

ثم رضاىم عن
التالية بالترتيب:رضاىم عن التفاعل والعالقات بين الممرضين ,تاله رضاىم عن وضعيم المينيّ ,
ثم رضاىم عن استقالليتيم المينية,
ثم رضاىم عن التفاعل والعالقات بين الممرضين واألطباءّ ,
الميام والواجباتّ ,
وآخرىا رضاىم عن مشاركتيم في اتخاذ القرار وذلك بمتوسطات حسابية عمى التوالي (,2.69 ,2.72 ,2.74 ,2.78
.)2.32 ,2.59

الجدول( :) 5العالقة بين الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لمكادر التمريضي في مشفى تشرين الجامعي.

الرضا

الوالء

**.837
**.000
225
1

1

225

225
**.837
**.000
225

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

الوالء
التنظيمي
الرضا
الوظيفي

 .**.العالقة قوية وذات داللة احصائية عند مستوى .0.05
قوية وذات داللة احصائية بين الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لمكادر التمريضي
ُي ّبين الجدول ( )5وجود عالقة ّ
في مشفى تشرين الجامعي (  ,) sig=0.00وبالتالي تُرفَض الفرضية الصفرية أو فرضية العدم (فرضية البحث).
المناقشة:

تعتمد المنظمات في تحقيق أىدافيا عمى األفراد ,مما يستدعي بذل الجيد والوقت وانفاق المال الختيار أفضل األفراد

سد احتياجاتيم المختمفة.وتسعى
كفاءةً ,مع توفير فرص التدريب المناسبة والحوافز المعنوية والمادية ,والتي تُسيم في ّ
المتميز
المنظمات من ذلك كمو لمحصول عمى والء ىؤوالء األفراد تجاىيا واإلخالص في خدمتيم من خالل تقديم األداء
ّ

لخصت الدراسات واألبحاث الفوائد التي تجنييا المنظمة من الوالء التنظيمي لكوادرىا بما يمي:
الذي ُيحقق أىدافيا .فقد ّ
ُيعتبر الوالء التنظيمي أحد المقومات الرئيسية والمؤثرة عمى خمق االبداع لدى العاممين في المنظمة ,وىو مؤ ّشر لألداء
المتميز في العمل ,والرغبة والميل لمبقاء في المنظمة مما ُيخفف اآلثار التي قد تنتج عن دوران العمل .كما أكد تمك
ّ
الدراسات عمى أن انخفاض مستوى الوالء التنظيمي لدى العاممين يسبب مزيداً من التكاليف عمى المنظمة ,ويجعميا

تواجو العديد من السموكيات السمبية كاالضطرابات والمشاكل والالمباالة في العمل  ] 20 ,3[ .لذلك كان من الميم
دراسة مستوى كل من الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لمكادر التمريضي والعالقة بينيما ,كمتغيرين ميمين  ,ومؤثرين
الصحية المقدمة ألفراد المجتمع.
في أداء الكادر التمريضي لواجبات الرعاية التمريضية ,وجودة الخدمات
ّ
أن مستوى الوالء التنظيمي لمكادر التمريضي في مشفى تشرين الجامعي (عينة البحث)
أظيرت نتائج الدراسة الحالية ّ

أن مستوى الوالء التنظيمي
بشكل عام كان متوسطاً .وىذه النتيجة تتوافق مع نتائج العديد من الدراسات التي أ ّكدت ّ
أن مستوى الوالء التنظيمي كان ضعيفاً فقط
لعيناتيا كان متوسطاً ]21,22 ,12 [ .بينما ّبينت نتائج الدراسة الحالية ّ
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في العبارة التي نفى من خالليا الكادر التمريضي أن تكون مغادرة المشفى حالياً تسبب ليم العديد من المشاكل

أن الممرضين ال يجدون مشكمة في مغادرة المشفى والبحث عن عمل آخر ,كما أ ّكد ما يا ُيقارب
واالضطرابات ,أي ّ
ثمث العينة بأنيم ناد اًر ما ُيفكرون بعدم مغادرة المشفى ,و ّأنيم ناد اًر ما يشعرون بااللتزام والمسؤولية تجاه األشخاص
العاممين في المشفى .وقد يعزى ىذا االستعداد لمغادرة المشفى لعدة أسباب من بينيا أىمية البحث عن مناخ عمل
تنظيمي لجذب الممرضين وتحفيزىم عمى االلتزام والوالء لعمميم و منظمتيم .وىذا ما أشارت إليو دراسة فاضل
بأن المستوى العالي من الوالء التنظيمي لطاقم المؤسسة العمومية االستشفائية في
( )2016عندما أكدت نتائجيا ّ
الجزائر ُيعزى لمعديد من األسباب ومنيا التفاعل بين العاممين والتعاون فيما بينيم ,والمناخ التنظيمي السائد في المؤسسة
فعاالً في زيادة معدالت الوالء التنظيمي ورفع مستوى األداء الوظيفي لمعاممين ]20[.وىذا ما أ ّكد عميو
الذي كان لو دو اًر ّ
عدوان ( )2017في دراستو الستراتيجيات الموارد البشرية والوالء التنظيمي و تأثيرىما عمى أداء العاممين في القطاع
أن رفع مستوى الوالء التنظيمي لمعاممين يتم عن طريق توفير مناخ عمل مالئم من خالل
الصحي ,فقد خمُص إلى ّ
توفير الموارد الالزمة التي تساعد العامل عمى أداء عممو ,وتعزيز العالقة االنسانية الجيدة مع العاممين ,وتعديل
السياسات التي تتوافق مع خصوصية المشفى والعاممين فييا]23[ .
أن ما يقارب ثمث العينة فقط يشعرون بالسعادة والفخر في العمل حتى بموغيم سن التقاعد
ّبينت نتائج الدراسة الحالية ّ
بأنيم جزء من عائمة في المشفى,
بأنيم يشعرون أحياناً ّ
بأنيم يشعرون أحياناَ ّ
في المشفى ,كما أ ّكد أقل من ثمث العينة ّ
و ّأنيم يشعرون أحياناً بالرغبة في االستمرار حالياً في ىذا المشفى .وقد تُعزى النسب المتدنية في االرتباط بالمشفى إلى
فسر المستوى
ضغف العالقات والروابط االجتماعية داخل المشفى مما ُيشعرىم بقمة االرتباط والوالء التنظيمي ,مما ُي ّ
المتوسط لوالئيم التنظيمي ولرضاىم عن مستوى عالقاتيم داخل المشفى ,وىذا ما أكدتو نتائج الدراسة الحالية حيث أكد
الكادر التمريضي في مشفى تشرين الجامعي أن مستوى رضاىم عن العالقات والتفاعل بين الممرضين ورضاىم عن
يدل عمى أىمية دور إدارات المشافي في ايجاد بيئة
العالقات والتفاعل بين الممرضين واألطباء كان متوسطاً .وىذا ّ
ألنو ُيشكل أحد أىم العوامل التي
عمل تشجع عمى التعاون والتفاعل والعالقات االنسانية بين أفراد الفريق الصحي ّ

تُساعد عمى رفع مستوى الوالء التنظيمي لمعاممين .فقد أ ّكد ّ )2011( Siew et al.أنو من العوامل التي تُساىم في
تحسين مستوى الوالء التنظيمي لمممرضين في المشافي ىي :التفاعل والتعاون بين العاممين في المشفى ,والشعور

باالندماج والجو العائمي ,مما يخمق حالة من االلتزام التنظيمي والشعور بالرغبة في االستمرار بالعمل وتحسين األداء]10[.

أن العالقات بين العاممين داخل المشفى من العوامل المرتبطة ارتباطاً وثيقاً
أشار  )2014( Lorber & Savicإلى ّ
بوالء الممرضين لممشفى الذين يعممون فييا .كما أ ّكدت نتائج دراستيما عمى أن مستوى والء الممرضين لممشفى كان

متوسطاً مع وجود عالقة ذات داللة احصائية بين الوالء التنظيمي لمممرضين وشعورىم باالنتماء إلى المشفى ]14[.وىذا

ما أ ّكدت عميو نتائج الدراسة الحالية حيث كان مستوى الوالء التنظيمي لدى الكادر التمريضي في مشفى تشرين
وبأن الفوائد التي
الجامعي متوسطاً ,بينما أ ّكد فقط ما ُيقارب ثمث العينة بأنيم ال يشعرون باالنتماء ليذا المشفىّ ,
بأن لدييم
يحصمون عمييا في ىذا المشفى ليست إحدى األسباب الرئيسية الستمرارىم بالعملّ ,
وبأنيم أبداً ال يشعرون ّ
خيارات وفرص لمنظر في مغادرة ىذا المشفى .وقد تعكس ىذه النتائج التردد لدى الكادر التمريضي ,فيم عمى الرغم من
شعورىم بنقص الفوائد التي يحصمون عمييا من عمميم في المشفى إالّ ّأنيم ال يمتمكون الخيمرات لممغادرة ,وقد يعود ذلك
إلى الظروف التي تعاني منيا سوريا في ظل األزمة الحالية ,مما سبب نقص في الموارد المادية والتي انعكست سمباً
عمى قدرة المشافي عمى توفير الحوافز المادية لمعاممين فييا والذي بدوره سبب انخفاضاً في مستوى الوالء التنظيمي
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لمممرضين .فقد أشارت فاضل ( )2016إلى أن نوع األداء الذي تتحكم القيمة االستثمارية أو الفائدة التي ُيحققيا الفرد
فيما لو استمر بالعمل مقابل ما سيفقده لو قرر بااللتحاق بجيات أخرى يسمى الوالء المستمر ]20[ .وقد تكون ىذه

النتيجة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمستوى رضا الكادر التمريضي في الدراسة الحالية عن الرواتب واألجور حيث كان ضعيف ًا

بينما كان مستوى رضاىم متوسطاً في بقية المحاور .وىذا ما يؤ ّكد عمى أىمية الحوافز المادية ودورىا في تحفيز
العاممين عمى الشعور باألمان المادي واالرتباط الميني بالمشفى .وقد يكون عدم توفر الحوافز المادية وضعف شعورىم

بالرضا عن استقالليتيم المينية ومشاركتيم في اتخاذ القرار والميام والواجبات التي توكل إلييم ىي أىم األسباب التي
سببت انخفاض مستوى والئيم إلى درجة المتوسط .وىذا ما يشير إلى أىمية دور إدارات المشافي في ايجاد

االستراتيجيات المناسبة إلشراك العاممين في اتخاذ الق اررات وتحقيق استقالليتيم في العمل وتخفيف ضغط العمل وذلك
أن العاممين الذين يعانون من ضغط العمل وعدم الرضا الوظيفي
لتعزيز والئيم التنظيمي .فقد النقيب ( )2012عمى ّ
الء لعمميم ومنظماتيم]1[.
يكونوا أقل
انتماء وو ً
ً

أظيرت نتائج الدراسة الحالية وجود عالقة قوية ذات داللة احصائية بين الوالء التنظيمي لمكادر التمريضي في مشفى

تشرين الجامعي و رضاىم الوظيفي ,وىذا يتوافق مع نتائج العديد من الدراسات التي أ ّكدت أن ىناك عالقة ايجابية بين

الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لمكادر التمريضي ,فكمّما كان الكادر التمريضي راضياً عن عممو إلى حد ما كمّما كان

الء لممشافي التي يعممون بيا ,والعكس صحيح ]19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,12[ .ومن أجل ترجمة
أكثر التزاماً و و ً
ىذه النتيجة إلى واقع عممي يتوجب عمى إدارات المشافي اتباع االستراتيجيات المناسبة لتحقيق رضا العاممين وبالتالي

الصحية المقدمة ألفراد المجتمع.
الصحية وتحسين واقع الرعاية
تحقيق والءىم لرفع سوية األداء داخل المنظمات
ّ
ّ

االستنتاجات و التوصيات:
االستنتاجات  :أىم نتائج البحث:

-1

مستوى الوالء التنظيمي لمكادر التمريضي في مشفى تشرين الجامعي كان متوسطاً بشكل عام.

-3

توجد عالقة قوية ذات داللة احصائية بين الوالء التنظيمي لمكادر التمريضي في مشفى تشرين الجامعي

-2

مستوى الرضا الوظيفي لمكادر التمريضي مشفى تشرين الجامعي كان متوسطاً بشكل عام.

ورضاىم الوظيفي.

أن
-4
مستوى الوالء التنظيمي لمكادر التمريضي كان متوسطاً في جميع العبارات ماعدا العبارة التي تؤ ّكد عمى ّ
"مغادرة المشفى حالياً يسبب لي العديد من المشاكل واالضطرابات" كان مستواه ضعيفاً.
-5

مستوى الرضا الوظيفي لمكادر التمريضي كان متوسطاً في جميع المحاور ماعدا محور الرضا عن الرواتب

واألجور الذي كان مستواه ضعيفاً.

التوصيات :بناء عمى نتائج الدراسة الحالية وضعت التوصيات التالية:
-

-1

نوصي إدارات المشافي العمل عمى:

توفير الحوافز المادية والمعنوية  ,وتوفير الموارد المادية الالزمة التي تساعد الكادر عمى أداء عممو.
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-2

توفير البيئة الداعمة لمتعاون و العالقات االنسانية الجيدة واالتصال بين جميع أفراد الفريق الصحي لخمق بيئة

اجتماعية داعمة داخل المشفى.

-3
-4

خمق فرص لزيادة مشاركة الكادر التمريضي في اتخاذ الق اررات وتحقيق استقالليتيم المينية .

ايجاد االستراتيجيات المناسبة لتحسين الوضع الميني لمكادر التمريضي

وتحسين مستوى رضاىم عن

الوجبات والميام الموكمة إلييم من خالل تخفيف ضغط العمل و تشجيعيم عمى التعاون فيما بينيم.
-5

القيام بالعديد من الدراسات التي تمقي الضوء عمى:

-

تأثير مناخ العمل التنظيمي عمى الرضا الوظيفي لمكادر التمريضي ومستوى أدائو.

-

عالقة ضغط العمل بالوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لمكادر التمريضي.

-

عالقة الثقافة التنظيمية بالوالء والرضا الوظيفي لمكادر التمريضي.
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