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  اإلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

  
  إىل اليت حتت قدميها اجلنة

  أمي

  إىل زوجيت الغالية ملا قدمته من مساعدة ودعم وتشجيع

  إىل أبنائي األعزاء

  خوتي وأخواتيإإىل 

  إىل أصدقائي

  إليهم مجيعاً أهدي هذا اجلهد املتواضع
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  الشكر والتقدير
  

 والصالة والسالم على من أرسل رمحةً احلمد  على نعمة اإلميان واإلسالم،
 عليه وسلم ــ و »حممد« للسالكني  للعاملني وقدوة أ أنا ــ صلى ا ننجز هذه الدراسة نشكر ا

من خالل هذا العمل  املتواضع إال أن نتقدم   تعاىل على عظيم فضله وتوفيقه، كما ال يسعين
     .جبزيل الشكر والتقدير والعرفان باجلميل إىل الدكتور الفاضل 

  .. سعد حممد  أمباركد

فكان خري عون لنا، واليت زرع التفاؤل يف دربنا  الدراسةلدوره القيم يف اإلشراف طيلة مدة 
 فجزاه ا عنا كل خري.

  إلــى أسـاتــذتـنا األفــاضل
العون  يل  وقدم الدراسة هعلى إمتام هذ نيكما ال ننسى أن نشكر كل من ساعد

وشكر للدكتور أمين عامر ملساعدته  ها،باملعلومات الالزمة إلمتامي يد املساعدة وزودن يلومد 
  .يف التحليل اإلحصائي للدراسة

  

  الباحث
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  قائمة الجداول

ات الجدول  ر.ج   الصفحة  محتو

ان.   1 ة االستب ع عینة الدراسة وحر   45  إجراءات توز

ة للمحور.   2 ل فقرة من فقرات المحور األول والدرجة الكل ا بین    48  معامل االرت

ة للمحور  3 ل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة الكل ا بین    49  معامل االرت

ة للمحور  4 ل فقرة من فقرات المحور الثالث والدرجة الكل ا بین    50  معامل االرت

ة للمحور  5 ع والدرجة الكل ل فقرة من فقرات المحور الرا ا بین    51  معامل االرت

ة للمحور  6 ل فقرة من فقرات المحور الخامس والدرجة الكل ا بین    52  معامل االرت

ل   7 ا بین  ة للمحورمعامل االرت   53  فقرة من فقرات المحور السادس والدرجة الكل

اس.  8 ة للمق ل محور  والدرجة الكل ا بین    54  معامل االرت

ات .    9 ات الث   55  مستو

االتساق الداخلي لمحاور الدراسة.  10 ات    56  الث

ع عینة الدراسة حسب الجنس.  11   59  توز

ع عینة الدراسة حسب العمر.  12   59  توز

ع عینة الدراسة حسب المؤهل العلمي.  13   60  توز

ع عینة الدراسة حسب سنوات الخبرة.   14   61  توز

مة الوس المرجح واالتجاه العام  15   62  ق

ة  16 ة والمعنو ار لمحور الحوافز الماد   63  الوس الحسابي واالنحراف المع

عة   17 ار لمحور طب   66  العملالوس الحسابي واالنحراف المع

ة  18 ة الماد ار لمحور البیئة الصح   69  الوس الحسابي واالنحراف المع
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ار لمحور العالقات في العمل.  19   72  الوس الحسابي واالنحراف المع

ة في اتخاذ القرارات  20 ار لمحور المشار   75  الوس الحسابي واالنحراف المع

ار   21 بالوس الحسابي واالنحراف المع   78  لمحور التدر

ة األولى  22 ة الفرع ار الفرض   82  نتائج اخت

ة  23 ة الثان ة الفرع ار الفرض   83  نتائج اخت

ة الثالثة  24 ة الفرع ار الفرض   84  نتائج اخت

عة  25 ة الرا ة الفرع ار الفرض   85  نتائج اخت

ة الخامسة  26 ة الفرع ار الفرض   86  نتائج اخت

ار   27 ة السادسةنتائج اخت ة الفرع   87  الفرض

ار (  28 في في القطاع  Tنتائج اخت ار الفروق في مستو الرضا الوظ   88  لمتغیر الجنس. العام) الخت

ار (  29 في في القطاع الخاص لمتغیر الجنس. Tنتائج اخت ار الفروق في مستو الرضا الوظ   88  ) الخت

این األحاد (  30 في لمتغیر العمر ANOVAنتائج تحلیل الت ار الفروق في مستو الرضا الوظ ) الخت

  في القطاع العام. 

89  

این األحاد (  31 في لمتغیر العمر ANOVAنتائج تحلیل الت ار الفروق في مستو الرضا الوظ ) الخت

  في القطاع الخاص

90  

این األحاد (  32 في لمتغیر ANOVAنتائج تحلیل الت ار الفروق في مستو الرضا الوظ ) الخت

  للمؤهل العلمي في القطاع العام. 

91  

این األحاد (  33 في لمتغیر ANOVAنتائج تحلیل الت ار الفروق في مستو الرضا الوظ ) الخت

  للمؤهل العلمي في القطاع الخاص.

92  

این األحاد (  34 ار الفروق ANOVAنتائج تحلیل الت في لمتغیر ) الخت في مستو الرضا الوظ

  لسنوات الخبرة في القطاع العام. 

93  

این األحاد (  35 في لمتغیر ANOVAنتائج تحلیل الت ار الفروق في مستو الرضا الوظ ) الخت

 لسنوات الخبرة في القطاع الخاص.

94  
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القائمة    األش

ات  ر.ش   الصفحة  المحتو

  6  نموذج الدراسة  1

مة  2 ة الق   27  نظر

ة ذات العاملین  3   32 نظر
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  المستخلص

ات تهدف الدراسة إلى  المستشف ة  في للعناصر الطب التعرف على مستو الرضا الوظ

مدینة مصراتة ة لتلك العناصر  ،العامة والخاصة  ودراسة أثر االختالف في الخصائص الشخص

في لهم    .في مستو الرضا الوظ

احث المنهج  واعتمد ان  اً ، مستخدممن خالل أسلوب المقارنة الوصفيال استمارة استب

انات الدراسة، وزعت على عینة حجمها ( أداة لجمع ب طرقة العینة 194أعدت  ) مفردة اختیرت 

طة س ة ال من حجم المجتمع األصلي ) %40.6، وتمثل ما نسبته (من القطاع العام العشوائ

الغ ( ذلك  ،طبیب) 478ال ة 108حجمها (على عینة و طرقة العینة العشوائ ) مفردة اختیرت 

طة س الغ ) %56.2، وتمثل ما نسبته (من القطاع الخاص ال من حجم المجتمع األصلي ال

عض أدوت التحلیل  )،192( اتها من خالل تطبی  ار فرض انات الدراسة واخت وتم تحلیل ب

عة ت اناتاإلحصائي الوصفي واالستداللي األكثر مالءمة لطب   .لك الب

  ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة:

ة  - 1 ة (الحوافز الماد ان منخفض على العناصر اآلت في في القطاع العام  إن الرضا الوظ

عة العمل، والعالقات في  ان متوس عن( طب ة، والتدرب)، بینما  ة، والبیئة الصح والمعنو

ة في اتخاذ القرارات).  العمل، والمشار

ة إ - 2 ة (الحوافز الماد ان متوس على العناصر اآلت في في القطاع الخاص  ن الرضا الوظ

عة العمل،  ان مرتفع عن( طب ة في اتخاذ القرارات، والتدرب)، بینما  ة، والمشار والمعنو

ة، والعالقات في العمل).  والبیئة الصح

فيإ - 3 ل عام ن الرضا الوظ اء في القطاع الخاص أعلى  ش  القطاع العام منلد األط

مقارنة مستو  ة للقطاعین العام والخاصوتبین ذلك   . األهم

اء في القطاع الخاصإ - 4 في لد األط ة:( ن الرضا الوظ ة  عن العناصر اآلت الحوافز الماد

ة، العالقات في العمل، المش ة الماد عة العمل، البیئة الصح ة، طب ة في اتخاذ والمعنو ار
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مقارنة مستو  القطاع العام منأعلى  القرارات، التدرب) ة للقطاعین العام وتبین ذلك   األهم

 .والخاص

اآلتي التي توصلت إلیها الدراسة على النتائج ناءً و  احث    :یوصي ال

ات إعادة النظر في-1 اء ایتقاضاه التي األجور والمرت اةسب ارتفاع  ،األط وغالء ، تكالیف الح

شة اء في القطاع العام المع اجات لألط ة وسد االحت اء في القطاع الخاص ولو بنس ذلك األط ، و

  أقل.

افآت بین  -2 عا لتخصصاتهمالعمل على تحقی مبدأ العدالة في الم اء ت في القطاعین العام  األط

 .والخاص

افآت في  -3 ات والم الترق ة  ع ة تعنى العمل على تفعیل الحوافز التشج یجاد إل القطاع العام وإ

   بذلك.

القطاع العام -4 اء العاملین  ة لألط ما  والخاص ضرورة عقد دورات تدرب ة  لزادة القدرة العلم

ة المستجدة م  یتمشى مع الحاالت المرض اء وتق ة لألط ة خارج م دورات تدرب تلك الدورات تنظ

  .ومد االستفادة منها

ات خاصة العامة منها، من حیث األجهزة والمعدات االهتمام  -5 ة في المستشف البیئة الصح

ة،  ذلك البیئة الماد قاالمتطورة، و اءلضمان  ات.وعدم  ء األط   تسرهم من هذه المستشف
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Abstract  

The study aims to recognize the level of job satisfaction of medical staff in 

General and Private Hospitals in Misurata, and study of the impact of the 

difference of personal characteristics for medical staff in the level of job 

satisfaction. 

The researcher adopted the descriptive method through bench marking 

using a questionnaire prepared as a data collection tool, distributed to a 

sample consisting of 194 particulars chosen by simple random sample from 

the public sector, covering 40.6% from the size of the original population 

of 478 doctors, and another sample consisting of 108 particulars chosen by 

simple random sample from the private sector, covering 56.2% from the 

size of the original population of 192 doctors. Survey data has been 

analyzed and its hypotheses has been tested by applying some of the tools 

of deductive and descriptive analytical analysis. 

Some of the most important findings of the study: 

1. Job satisfaction in public sector was low in the following elements: 

(financial and nonfinancial incentives, healthy environment and training), 

while it was middle in (nature of work, relations at work and participation 

in decision-making). 

2. Job satisfaction in private sector was middle in the following elements: 

(financial and nonfinancial incentives, participation in decision-making and 

training), while it was high in (nature of work, healthy environment and 

relations at work). 
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3. job satisfaction of doctors in private sector is generally higher than in 

public sector, and that has been cleared by comparing the level of 

significance of a test in public and private sectors. 

4. job satisfaction of doctors in private sector for the following elements: 

(financial and nonfinancial incentives, nature of work, physical healthy 

environment, relations at work, participation in decision-making and 

training), is higher than in public sector, and that has been cleared by 

comparing the level of significance of a test in public and private sectors. 

Finally, the study has concluded to a set of recommendations extracted 

from the results of this study.      
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  الفصل األول
اإلطار العام للدراسة 

 
: المقدمة أوالً   

اً  لة الدراسة : ثان مش  

ات الدراسة: ثالثاً  فرض  

عاً  ة الدراسة: را أهم  

أهداف الدراسة: خامساً   

الدراسة نموذج: سادساً   

عاً  ة: سا الدراسة منهج  

انات المصادر جمع : ثامناً  ب  

حدود الدراسة: تاسعاً   

ةعاشراً  : التعارف اإلجرائ  

قة: الحاد عشر الدراسات السا  
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  مقدمة: أوالً 

ة على  ة واإلنتاج افة المنظمات الخاصة منها والعامة، الخدم شرة في  تمثل الموارد ال

ة، فنجاح هذه  فاءة وفاعل حد السوء، العامل األساسي لنجاح تلك المنظمات في تحقی أهدافها 

المهام  ام  ة هذه الموارد وقدرتها على الق بیر على مد فاعل المنظمات یتوقف إلى حد 

قع على عاتقهم ترجمة والمسؤ  لة إلیها، فالعاملون في هذه المنظمات  ات المو ات والواج ول

ما أن نجاح أ  ات ومنجزات محددة،  اسات المنظمة إلى أفعال وسلو رامج وس ات و استراتیج

ة  العاملین من مختلف النواحي النفس بیر على اهتمام اإلدارة  ل  ش عتمد  منظمة أو فشلها 

ة ًا منها لتحسین أدائهم، وزادة والئهم  والسلو ة معارفهم، وقدراتهم، ومهاراتهم، سع ة، وتنم والماد

العمل.  اطهم    وارت

 ُ ل عام، والسلوك و ش في من الموضوعات الهامة في علم اإلدارة  عد الرضا الوظ

ساعد هذا ة للعاملین والمنظمات والمجتمع، حیث  النس ضًا  ل خاص، وأ ش مي  المفهوم  التنظ

في ومستو  ا الوثی بین درجة الرضا الوظ على تحسین أداء العاملین، وذلك نظرًا لالرت

في للعاملین لدیها  إنتاجیتهم، وقد سعت المنظمات المعاصرة جاهدة نحو زادة مستو الرضا الوظ

مًا ون ة  ة منها في زادة اإلنتاج اجات لهم، وذلك رغ مستو من خالل توفیر مختلف االحت وعًا و

ة.   عالي من الجودة، لخل میزة تنافس

قه للعاملین فیها،  ثقافة وتحق في في أ منظمة تكمن في إرساءه  ة الرضا الوظ وأن أهم

ة، والمنظمات  ة من الفاعل ات المنظمة بدرجة عال سهم بدوره في تحقی أهداف وغا والذ 

افة المجتمعات  انت خاصة أما عامة، تُعد من المنظمات الهامة في  ات) سوء  ة (المستشف الصح

قاس تقدم نظرًا ل ة ألفراد المجتمع، حیث  ه من خالل ما تقدمها من خدمات صح لدور الذ تلع

ة التي تقدمها، وأن نجاح هذه  ان بجودة الخدمات الصح ثیر من األح ورقي المجتمعات في 

الرضا  ة المساعدة. لذا البد من االهتمام  ة والطب عتمد أساسًا على العناصر الطب المنظمات 

في له في من تأثیر الوظ مثله الرضا الوظ ه، نظرًا لما  ذه العناصر، ودراسة العوامل التي تؤثر ف

  في أداء هذه العناصر.     
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اً  لة :ثان   الدراسة مش
انت    ة، سواء  بیرة للمنظمات الصح ة  ة أهم في للعناصر الطب مثل موضوع الرضا الوظ

ات العامة والخاصة في مدینة مصراتة  منظمات عامة أم منظمات خاصة، لذا تسعى المستشف

اء، وذلك  أداء األط ة العاملة فیها، ألهمیته وعالقته  في للعناصر الطب الرضا الوظ االهتمام 

في  تم التعرف على الرضا الوظ قدمونها لمتلقي الخدمة، و ة التي  لتحسین جودة الخدمات الصح

ة من خالل مجموعة من العوامل أو العن ة للعناصر الطب اصر مثل رضاهم عن (الحوافز الماد

ة في اتخاذ القرارات،  ة، العالقات في العمل، المشار ة الماد عة العمل، البیئة الصح ة، طب والمعنو

احث ،التدرب) ة التي قام بها ال ومن خالل عمله في قطاع  ،ومن خالل الدراسة االستطالع

اءال شته للموظفین (األط ة) الح أن ما صحة، ومعا ة توفره بیئة العمل من حوافز ماد قد  ،ومعنو

اتهم ع حاجاتهم مما یترك  ،ال یتواف مع رغ ش ةآأو  ولد شعوراً  ،ثار سلب ا الذ قد  و اإلح لدیهم 

اء  ،یؤد إلى قصور في العمل ؤد إلى وجود جو من عدم التعاون بین األط ینهم  أنفسهمو و

ین الجمهور س سل ،و ن أن ینع م في(مقارنة  اً مما  على رضاهم ثم على أدائهم الوظ

ات الخاصة)   .المستشف

لة الدراسة في   اغة مش ن ص م التالي    اآلتي: السؤالو

مدینة مصراتة؟ ات العامة والخاصة  المستشف ة  في للعناصر الطب   ما مستو الرضا الوظ

  الدراسة فرضیات ثالثا: 

لة الدراسة ات الدراسة  في ضوء مش اغة فرض ن ص   اآلتي: على النحوم

ة األولى س ة الرئ   :الفرض

في للعناصر  ة في القطاع العام أقل من مستو الرضا الوظ في للعناصر الطب مستو الرضا الوظ

ة في   الخاص. القطاع الطب

ة: ة اآلت ات الفرع نبث عنها مجموعة من الفرض   و

في للعناصر الط - 1 ةمستو الرضا الوظ ة في القطاع العام عن الحوافز الماد ة ب أقل من  والمعنو

ة في الخاص. في للعناصر الطب   مستو الرضا الوظ
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عة العمل أقل من مستو الرضا  - 2 ة في القطاع العام عن طب في للعناصر الطب مستو الرضا الوظ

ة في الخاص. في للعناصر الطب  الوظ

ة في - 3 في للعناصر الطب ة أقل من  مستو الرضا الوظ ة الماد القطاع العام عن البیئة الصح

ة في الخاص. في للعناصر الطب  مستو الرضا الوظ

ة في القطاع العام عن العالقات في العمل أقل من مستو   - 4 في للعناصر الطب مستو الرضا الوظ

ة في الخاص. في للعناصر الطب  الرضا الوظ

ة في ال - 5 في للعناصر الطب ة في اتخاذ القرارات أقل من مستو الرضا الوظ قطاع العام عن المشار

ة في الخاص. في للعناصر الطب  مستو الرضا الوظ

ة في القطاع العام عن  - 6 في للعناصر الطب أقل من مستو الرضا التدرب مستو الرضا الوظ

ة في الخاص. في للعناصر الطب  الوظ

ة ة الثان س ة الرئ   :الفرض

ة فروق  توجد ة في القطاع العام  ذات داللة إحصائ في لد العناصر الطب بین مستو الرضا الوظ

ة.والقطاع    الخاص في مدینة مصراتة تعز الختالف خصائصهم الشخص

عاً  ة الدراسة :را   أهم
ة:   تستمد هذه الدراسة أهمیتها من النقا اآلت

ة لنجاح المنظمات  . 1 شر من أهم مثله العنصر ال قاءها واستمرارها، لذا ما  ة و الصح

قها من أجل الوصول  افة المنظمات لتحق في أمر تسعى  ه ورضاه الوظ فأن االهتمام 

 إلى مستو عالي من جودة األداء.

ات قلة  . 2 ة في المستشف في للعناصر الطب الدراسات التي تناولت موضوع الرضا الوظ

ة، على ا ة هذه المنظمات العامة والخاصة خاصة في البیئة المحل لرغم من أهم

 للمجتمع.

ة مع قلة الدراسات المتخصصة في موضوع  . 3 ة خاصة المحل ة العلم ت محاولة إلثراء الم

في في قطاع الصحة.  الرضا الوظ

ن . 4 ین المسئولین في القطاعین العام والخاص من  م أن تسهم نتائج هذه الدراسة من تم

في تقی م درجة ومستو الرضا الوظ ه.تقی ًا ومعرفة العوامل المؤثرة ف  مًا علم
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في للعناصر  . 5 ات التي من شأنها أن تسهم في تحسین مستو الرضا الوظ م التوص تقد

ة في القطاع محل الدراسة.   الطب

  الدراسة : أهدافخامساً 
في      سي اآلتي وهو: التعرف على مستو الرضا الوظ تهدف الدراسة إلى تحقی الهدف الرئ

ما تسعى إلى تحقی األهداف  للعناصر مدینة مصراتة،  ات العامة والخاصة  المستشف ة  الطب

ة: ة اآلت   الفرع
ة في  . 1 ة للعناصر الطب ة والمعنو في عن الحوافز الماد التعرف على مستو الرضا الوظ

مدینة مصراتة.  القطاع العام والخاص  

عة العمل للع . 2 في عن طب ة في القطاع التعرف على مستو الرضا الوظ ناصر الطب

مدینة مصراتة.  العام والخاص  

ة في  . 3 ة للعناصر الطب ة الماد في عن البیئة الصح التعرف على مستو الرضا الوظ

مدینة مصراتة.  القطاع العام والخاص  

ة في  . 4 في عن العالقات في العمل للعناصر الطب التعرف على مستو الرضا الوظ

مدی  نة مصراتة.القطاع العام والخاص  

ة  . 5 ة في اتخاذ القرارات للعناصر الطب في عن المشار التعرف على مستو الرضا الوظ

مدینة مصراتة.  في القطاع العام والخاص  

ة في القطاع العام  . 6 في عن التدرب للعناصر الطب التعرف على مستو الرضا الوظ

مدینة مصراتة.  والخاص  

ة للرضا الالالتعرف على  . 7 النس ة في القطاع العافروق  في للعناصر الطب م والخاص وظ

ة.مدینة مصراتة   حسب خصائصهم الشخص
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  : نموذج الدراسةسادساً 

عنموذج الدراسة یوضح      ل (ما  المتغیرات المستقلة والمتغیر التا   :)1الش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ل (   ) یوضح نموذج الدراسة1الش

احث المصدر:   من أعداد ال

  

  

  
  

  الدراسة متغیرات

  

ع  المتغیر التا

ة  . 1 ة والمعنو   الحوافز الماد

عة العمل  . 2  طب

ة  . 3 ة الماد  البیئة الصح

 العالقات في العمل  . 4

ة في اتخاذ .5 ت القرارا المشار

  التدرب . 6

  

 ةالمستقل اتالمتغیر

     

  

في   مستو الرضا الوظ
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عاً  ة الدراسة :سا   منهج

 منهج الدراسة   - أ

یها         انات الدراسة وتبو احث المنهج الوصفي من خالل أسلوب المقارنة، لجمع ب استخدم ال

اره أكثر المناهج مالئمة لمثل هذه الدراسات. اعت   وعرضها وتحلیلها وتفسیرها، 

 مجتمع الدراسة   - ب

ات         عض المستشف ة ب ع العناصر الطب العامة وهي (مستشفى تمثل مجتمع الدراسة في جم

الغ  ، مستشفى مصراتة للدرن واألمراض الصدرة) وال ، مستشفى المحجوب القرو ز مصراتة المر

ات الخاصة وهي(مستشفى 478عددهم ( عض المستشف ة ب ع العناصر الطب ذلك جم ، و ) عنصرًا

الغ عددهم ( مة مصراتة، مستشفى الجزرة، مستشفى الشرق) وال .192الح   ) عنصرًا

 عینة الدراسة -ج

ة      طرقة العینة العشوائ ار العینة  طةتم اخت س عض  ال ة ب ع العناصر الطب من جم

ات العامة والخاصة، وتم تحدید حجم العینة بناءً على جدول    Krejicie and Morgaالمستشف

  .لتحدید حجم العینة (1970)

ة المستخدمة -د  :األدوات اإلحصائ

التحلیل اإلحصائي الالزم للدراسة، فإنه تم االعتماد على تطبی أدوات التحلیل لغرض إجراء 

استخدام:   اإلحصائي 

ة، والمعروف اختصارًا ببرنامج ( رنامجالب .1 ة للعلوم االجتماع   ).SPSSالحزمة اإلحصائ

  اإلحصائي.   MINITAB 16برنامج ال .2

  

  

  



22  

 

انات الدراسة :ثامناً    مصادر جمع ب

انات الدراسة هما:استخدم  احث مصدرن لجمع ب   ال

ـــة: . 1 عـــد  المصـــادر الثانو ـــات الموضـــوع مـــن دراســـات  االطـــالعوتـــم الحصـــول علیهـــا  علـــى أدب

ــــــة، ورســــــائل قة( مجــــــالت علم حــــــاث ســــــا حــــــوث وأ ــــــة و ــــــة علم ــــــذلك مــــــن الكتــــــب العلم )، و

  المتخصصة في هذا الموضوع.

ة: . 2 ارها من القطاعین العام والخاص لغرض خالل  وذلك من المصادر األول العینة التي تم اخت

استخدام استمارة  ًا  ة تم جمعها میدان انات أساس الدراسة، وما تم الحصول علیها من ب

انات.  أداة لجمع الب ان   االستب

  : حدود الدراسة تاسعاً 

ة:  . 1 ان ات العامة وهيالحدود الم عض المستشف (مستشفى  تم تطبی هذه الدراسة على 

، مستشفى مصراتة للدرن واألمراض الصدرة)  ، مستشفى المحجوب القرو ز مصراتة المر

ات الخاصة وهي (مستشفى  عض المستشف ة ب ع العناصر الطب ذلك جم مدینة مصراتة، و

مدینة مصراتة. مة مصراتة، مستشفى الجزرة، مستشفى الشرق)   الح

ة: . 2  . 1/2/2016إلى  1/6/2015لدراسة من خالل فترة إعداد ا  الحدود الزمن

ة: . 3 ه   الحدود الموضوع في والعوامل المؤثرة ف اس مستو الرضا الوظ تمثلت في دراسة  ق

مدینة مصراتة. ة في القطاع العام والخاص    للعناصر الطب

ة: عاشراً  ف اإلجرائ   التعار

في:.1 ه الطبیبعني رضا  الرضا الوظ قوم  توقف ذلك على مد ما و  ،عن العمل الذ 

مه المستشفىیجده في  اع لقدرته و میوله وما یتف مع سمات شخصیته وق          من إش
 ،   .)1982،35(عبدالخال

اء):.2 ة (األط ات  العناصر الطب اء في المستشف مارسون مهنة  العامة والخاصةهم األط الذین 

قومون  الطب   معالجة المرضى. و
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ات المتاحةتعرف  الحوافز:.3 ان أنها اإلم ن الحصول علیها  الحوافز  م الفرد والتي  طة  المح

ل  الش أو استخدامها لتحرك دوافعه نحو سلوك معین أو أدائه لنشا أو أنشطة محددة 

اته أو حاجاته أو توقعه ع رغ ش   ).190، 1995، (العدیلي واألسلوب الذ 

في: .4 أنه النتاألداء الوظ أ عمل من عرف األداء  امه  حققها الموظف عند ق ائج التي 

 .)271 ،1988، (هاینزاألعمال 

قة :الحاد عشر   الدراسات السا
م العام 2013، دراسة (القحطاني -1  في لد معلمي التعل عنوان "معوقات الرضا الوظ  (

ة محافظة الطائف ما یراها المعلمون و المدیرون  المملكة السعود       ."وطرق التغلب علیها 

ومي  م العام الح في لد معلمي التعل هدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات الرضا الوظ

 ،دیرنمالتعرف على طرق التغلب على معوقاته من وجهة نظر المعلمین والو  ،محافظة الطائف

  أسفرت الدراسة عن نتائج منها:و 

في لد معلمي جاءت ا - 1 أحد معوقات الرضا الوظ ة في الترتیب األول  ة المهن لعوامل الماد

ة یلیها العوامل اإلدارة وذلك من وجهة نظر المعلمین ومن  م العام یلیها العوامل المعنو التعل

  .وجهة نظر المدیرن

ة في الترتیب األول  - 2 غلب علیها جاءت درجة الموافقة على طرق التو  جاءت العوامل المعنو

بیرة  .بدرجة 

في  - 3 ُ  ،ال توجد فروق بین المعلمین والمدیرن في تقدیر معوقات الرضا الوظ عد العوامل ماعدا 

ة  .المهن

ان العمل في   - 4 في وطرق التغلب علیها حسب م ال توجد فروق في تقدیر معوقات الرضا الوظ

ة لمحور معوقات الرضا  ة و الدرجة الكل في ومحور طرق التغلب عد العوامل المعنو الوظ

عملون في القرة في في اتجاه من  عد  ،على معوقات الرضا الوظ بینما ال توجد فروق في 

ة. ة والمنه ة والعوامل الماد م  العوامل اإلدارة والتنظ
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ة ل ،)2012، دراسة(الروقي – 2 اد الرضا معنوان" األنما الق دیر المدارس وعالقتها 

في لد  رمة"الوظ ة الم ة في مدینة م   .معلمي المرحلة الثانو

رمةو   ة الم مدینة م ة  في لد معلمي المرحلة الثانو  ،هدفت الدراسة إلى معرفة درجة الرضا الوظ

ة ب اط اد لومعرفة العالقة االرت في لد المعلمین في دیر المدرسة و مین النم الق الرضا الوظ

ة مدینة م ة    نتائج الدراسة على النحو اآلتي: أهم وجاءت ،المرحلة الثانو

ة. -1 انت عال ة من وجهة نظرهم  في لد معلمي المرحلة الثانو   أن درجة الرضا الوظ

في لد المعلمین  -2 ة بدرجة متوسطة بین درجة الرضا الوظ ة طرد ة موج اط وجود عالقة ارت

موقر  ین النم الد ة درجة الرضا ووجود عالق ،طي لد مدیر المدارساو س ة ع ة سال اط ة ارت

عا لمتغیر العمر. رمة ت ة الم ة في مدینة م في لد معلمي المرحلة الثانو   الوظ

ات أفراد العینة حول درجة الرضا  - 7 ة عند بین متوسطات استجا وجود فروق ذات داللة إحصائ

عا لمتغی رمة ت ة الم ة في مدینة م في لد معلمي المرحلة الثانو   ر العمر.الوظ

ات أفراد العینة حول درجة الرضا  ال - 8 ة بین متوسطات استجا توجد فروق ذات داللة إحصائ

عة  عا لمتغیر المؤهل العلمي، وطب رمة ت ة الم ة في مدینة م في لد معلمي المرحلة الثانو الوظ

ة المؤهل  .العلمي، وعدد الدورات التدرب

عنوان "أثر الرضا2009راسة (محمد،  -3 قي  )  حث تطب م العمل  في في تحلیل وتصم الوظ

  مصرف الرشید".

أتي:   وهدفت الدراسة إلى ما 

ساعد اإلدارة على الكشف عن الفروق 1 . االهتمام بدراسة السلوك اإلنساني و تفهمه و تفسیره ألنه 

أوجه ا المنظمة  ة بین األفراد  ة الفرد ة والنفس حاجاتهم الماد ه بینهم و  ة و لش الدوافع واالجتماع

ة التي  ة والعاطف ة في تكرار السلوك لدیهم ال  تقو تدفعهم ألنواع السلوك المختلفة و العقل رغ

م اإلیجابي و  ما تزد لدیهم القدرة على التح تضعف لدیهم رغبتهم في تكرار السلوك السلبي 

هم و توجهه نحو هدف المنظمة.   سلو
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ة ال2 تؤد إلى رضا العاملین من عدمه والمشاكل التي تعترضهم تي . معرفة العوامل االجتماع

سبب:و    التي قد ترجع إلى اإلنسان 

الغ فیها.أ. اإلجهاد أو السأم و  صورة م مه  ة في العمل و تقس   فتور الرغ

ررة. ة م س ة رئ   ب. التخصص الذ یجعله مجرد حر

اجتذاب العاملین على العاملین الكفیلة  النظمالعمل نظرًا لعدم توفر الحوافز و جـ . التغیب ودوران 

  اإلنتاج.و 

ة للعاملین.3 انة االجتماع م والمناسب ورفع الم ر اإلدار السل   .المساهمة في التطو

عة العالقة بین ال4 ة ألفراد العینة و . التعرف على طب في.متغیرات الشخص   الرضا الوظ

ا و تأثیر بین متو  م العمل.غیرات الر أظهرت النتائج وجود عالقة ارت في وتحلیل وتصم   ضا الوظ

في لد موظفي اإلدارات المختلفة وف نموذج 2008دراسة (غواش،  -4 عنوان "الرضا الوظ  (

 (بورتر و لولر )".   

في لموظفي البنوك في قطاع غزة وف  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على درجة الرضا الوظ

ل من  ان  ل من المتغیرات (الجنس، والحالة نموذج بورتر ولولر، و عاد نظرة بورتر ولولر و أ

م) في رضاه ، ومستو التعل ة، سنوات الخبرة، الدخل الشهر في، وأظهرت نتائج االجتماع م الوظ

  :الدراسة

شیر نموذج بورتر و لولر -1 البنوك محل الدراسة حسب ما  في لد العاملین  أن الرضا الوظ

  .)%75.44یتحق بوزن نسبي (

التالي -2 العمل  :جاء ترتیب المحاور الثالثة للدراسة  ام  محور إدراك الجهد والقدرة على الق

ة األولى في درجات الرضا بوزن نسبي ( ) ثم تاله محور إدراك اإلنجاز والقدرة %81.90المرت
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مة %78.10على الوصول لمستو األداء المطلوب بوزن نسبي ( العوائد )، وأخیرًا محور إدراك ق

  .)%69.22وعدالتها بوزن نسبي (

ة عند مستو الداللة  -3 في  α= 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائ في مستو الرضا الوظ

ة، عدد األبناء، سنوات الخبرة،  لد الموظفین تعز لمتغیر(الجنس، العمر، الحالة االجتماع

.(   المؤهل العلمي، الدخل الشهر

عنوان، 2002دراسة ( شحادة،  -5 م  )  مي السل ة في توفیر المناخ التنظ "دور اإلدارة المدرس

في للمعلمین في األردن"   .وتحقی الرضا الوظ

م وتحقی الرضا   مي السل ة في توفیر المناخ التنظ وهدفت إلى التعرف على دور اإلدارة المدرس

في للمعلمین في األردن.    الوظ

  إلیها هده الدراسة:ومن أهم النتائج التي توصلت 

ه المدیرون من إجراءات حسب الجنس  - 1 قوم  ة في درجة ما  توجد فروق ذات داللة إحصائ

في الذ تحق للمعلمین تعز إلى الجنس.    لصالح اإلناث، وال توجد فروق في درجات الرضا الوظ

ه المدیرون من إجراءات تعز  - 2 قوم  هل العلمي، وال توجد إلى المؤ   ال توجد فروق في درجة ما 

، حیث أشارت  ل عام إال في مجال العدالة فق ش في لد المعلمین  فروق في درجات الرضا الوظ

لما قلت درجة الرضا لدیهم في ه لما زاد المؤهل العلمي لد المعلمین    ا المجال.ذالنتائج إلى أنه 

استثناء مجال ال توجد فروق في درجات تنفیذ المدیرن من إجراءات تعز إ - 3 لى مدة الخبرة 

لما زادت درجة التنفیذ في هدا المجال، وال توجد فروق في درجات  لما زادت مدة الخبرة  اإلرشاد، ف

لما  لما زادت مدة الخبرة للمعلمین  استثناء مجال القدوة، ف رضا المعلمین تعز إلى مدة الخبرة 

  زادت درجة الرضا لدیهم. 

رجات تفنید المدیرن حسب حجم المدرسة، بینما توجد فروق في درجات ال توجد فروق في د - 4

لما زاد عدد الشعب في المدرسة  استثناء مجال القدوة، ف الرضا لد المعلمین على هدا المتغیر 

 لما قلت درجة الرضا لد المعلمین .
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الرضا2007دراسة (نصر،  -6 اب عن العمل وعالقته  عنوان: "الغ مي:  )  المهني والوالء التنظ

ة داء"  في سور عض معامل مدینة السو ة في    .دراسة میدان

اب العامل عن العمل والرضا المهني والوالء   وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بین غ

اب عن  داء، والتعرف على الفروق في الغ مي في عدد من معامل مدینة السو العمل بین التنظ

ه.عي الرضا المهني و مرتف   منخفض

  وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

عاده. - 1 أ اب عن العمل والرضا المهني  ة بین الغ ه ذات داللة إحصائ اط   توجد عالقة ارت

ور واإلناث في الرضا المهني وهذه الفروق  -2     ة بین الذ توجد فروق ذات داللة إحصائ

ور.   لصالح الذ

اب عن العمل بین مرتفعي الرضا المهني توجد   - 3 ة في الغ فروق ذات داللة إحصائ

ه.   ومنخفض

مي.  - 4 ة بین الرضا المهني والوالء التنظ ه ذات داللة إحصائ اط   توجد عالقة ارت

عنوان: "2007دراسة (الشامي،  -7 في)  الرضا الوظ لد معلمي ومعلمات  مستو الشعور 

ة " في العراق   .المدارس االبتدائ

ل من معلمي ومعلمات المدارس   في لد  وهدفت هذه الدراسة إلى تحدید درجات الرضا الوظ

رالء في العراق، ومعرفة داللة الفرق المعنو بین درجات الرضا  ز محافظة  ة في مر االبتدائ

ة ودر  في لمعلمي المدارس االبتدائ ة في الوظ في لد معلمات المدارس االبتدائ جات الرضا الوظ

رالء. ز محافظة    مر

عدم الرضا تجاه عملهم  وتوصلت الدراسة إلى أن هناك العدید من المعلمین والمعلمات أبدوا شعورًا 

في تجاه عملهن من المعلمین. الرضا الوظ م، وأن المعلمات هن أكثر شعورًا    في مهنة التعل
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اشة، دراسة ( -8 في2006ضضالحدابي، ع عنوان: "الرضا الوظ س  )  ألعضاء هیئة التدر

من ة" في ال موغراف ة والد عض المتغیرات المهن ا وعالقته ب   .بجامعة العلوم والتكنولوج

في ألعضاء   ات الرضا الوظ وهدفت الدراسة إلى التعرف على مد االستقرار، والتغیر في مستو

الجامعة ة أو هیئة التدرس  ة العلم ة أو الرت ونات أم مجاالت الجنس أو الجنس ، وأ من م

الجامعة،  في لد عضو هیئة التدرس  ان التأهیل في مستو الرضا الوظ التخصص أو م

عة محاور هي: انة تشمل على س في على بناء است اس الرضا الوظ   واعتمدت الدراسة في ق

رامج الت ا والمسئول الرضا عن الراتب والحوافز، و أهیل والتدرب، وظروف العمل، واإلدارة العل

ا للجامعة، والخدمات والمنافع التي تقدمها الجامعة لعضو هیئة التدرس،  اسات العل اشر،  والس الم

  وأخیرًا بیئة العمل.

  وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

في لد   - 1 الجامعة.تحسن المعدل العام لمستو الرضا الوظ   أعضاء هیئة التدرس 

في هي بیئة وظروف العمل واإلدارة   - 2 أن أكثر المجاالت إسهامًا في مستو الرضا الوظ

ا والراتب.   العل

انوا أكثر رضا عن وظائفهم من اإلناث.  - 3 ور    أن الذ

قة میز هذه الدراسة عن الدراسات السا  :ما 
قت في منظما  - 1 قة ُط ة، وهذه الدراسة إن أغلب الدراسات السا ة غیر صح ة أو خدم ت إنتاج

عة خاصة. طب  تطب في القطاع الخدمي الصحي، والذ یتمیز 

عض العوامل أو  - 2 مفهوم ب في  زت على عالقة الرضا الوظ قة ر معظم الدراسات السا

. ا ، من حیث األثر أو االرت  المتغیرات اإلدارة األخر

ة على التعرف ع - 3 ز الدراسة الحال ة في تر في للعناصر الطب لى مستو الرضا الوظ

مدینة مصراتة، من خالل أسلوب المقارنة. ات العامة والخاصة   المستشف



29  

 

قة  - 4 ان، فأغلب الدراسات السا قة من حیث الم ة على الدراسات السا تختلف الدراسة الحال

ة ة، وهذه الدراسة تطب في البیئة المحل قت في منظمات في الدول العر والتي تتمیز  ُط

  ظروف خاصة في الوقت الراهن.
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  الفصل الثاني

في   الرضا الوظ
  

  مقدمة: أوالً 

اً  في :ثان ف الرضا الوظ   مفهوم وتعر

في : ثالثاً  ة الرضا الوظ   أهم

عاً  فيأنواع الرضا  :را   الوظ

في: خامساً  ات المفسرة للرضا الوظ   النظر

فيالعوامل المؤثرة في : سادساً    الرضا الوظ

عاً  فيطرائ : سا اس الرضا الوظ   ق
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  : مقدمةأوالً 
مي منذ        احثین والمتخصصین في علم السلوك التنظ اهتمام ال في  حظي مفهوم الرضا الوظ

عید لما له من تأثیر إیجابي في تقدم وتطور المنظمات الخاصة منها والعامة، فقد رأ  زمن 

في، في ة والرضا الوظ ة في اإلدارة أن هناك عالقة بین الحوافز الماد حین  أنصار المدرسة التقلید

في والعالقات بین  ة بین الرضا الوظ ة أن هناك عالقة طرد یر أنصار مدرسة العالقات اإلنسان

عة العمل  الحوافز وطب في وعدة عوامل  ة بین الرضا الوظ العاملین، ورطت المدرسة السلو

ادة. ة في اتخاذ القرارات ونم الق ة والمشار ف   والعالقات الوظ

عبر الرضا ال      ه من و قومون  حملها العاملین تجاه ما  ل عام عن المشاعر التي  ش في  وظ

ما  فة،  ه من هذه الوظ حصلوا عل غي أن  فة لهم، ولما ین أعمال ونتیجة إدراكهم لما تقدمه الوظ

تفاعل  فة و ح جزء من الوظ ص فته، ف في التواف والتكامل بین الموظف ووظ یبین الرضا الوظ

ل إیج ش عمل فیها. معها  التالي أهدافه وأهداف المنظمة التي  حق    ابي و

ات العامة والخاصة من الموضوعات التي نالت االهتمام في  في للعاملین في المستشف والرضا الوظ

ل علمي والوصول إلى نتائج  ش ص الموضوع  حث والدراسة من أجل تشخ الفترة األخیرة من ال

  یها.تخدم هذه المنظمات والعاملین ف

في من خالل مفهوم وتعرف الرضا       ومن هذا المنطل جاء هذا الفصل لدراسة الرضا الوظ

اسه.        ة ق ف ه، و في وأهمیته، وأنوعه، والنظرات المفسرة له، والعوامل المؤثرة ف   الوظ

اً  ف :ثان في مفهوم وتعر   الرضا الوظ

في إلى مجموع المشاعر شیر  شعر بها الفرد العامل في الرضا الوظ ة التي  الداخل

حققه من عمله. اع الذ یتوقع الفرد أن  عبر عن مد اإلش شغلها، وهو  فة التي    الوظ

عد ُ شر  و اب العنصر ال قاء لنجاح من أهم األس قها المنظمات و من  البد لذاألهدافها،   وتحق

ه و اع حاجاته   إرضائه على والعمل ه،  االهتمام زادة المحافظة عل ش  أهدافه وتحقیوإ

ة ان ینظر إلى الفرد العامل على أنه  الشخص  أو عدم رضاه عن النظر غض العمل على مجبرو

فته عن رضاه شر وخاصة العنصر إهمال ذلك على ترتب وقد شغلها،  التي وظ  في ال

ة المنظمات وم التالي ، (العامة) الح  األجهزة العاملین في أداء في الملحو االنخفاض حدث و
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ة، وم ح ولذلك الح حث الضرور  من أص لة،  وذلك لهذه حل عن ال  تحسین طر عن المش

ف مستو  اقي، (عبد لعاملینل يالرضا الوظ    ).2003ال

عد  ُ افة المنظمات و ادات اإلدارة في  في للعاملین هدفًا مهمًا تسعى الق الرضا الوظ

ة لهذه المنظمات مختلف أنواعها إلى  النس ح إنجازًا مرموقًا  ص ذا ما تحق هذا الهدف  بلوغه، وإ

ة، على أداء العاملین فیها ومن ثم على والئهم وانتمائهم لها سب آثاره اإلیجاب       .)2012(عبود، وذلك 

ارة نطل العادة في اح مشاعر على الرضا ع ن التي والقبول،  االرت  خاللمن  علیها االستدالل م

ة الفعل ود رد اع عند األفراد لد تنشأ التي ، اإلیجاب ة سواء معینة حاجات إش ة، في ماد  أو معنو

ة الفعل ردود تكون  حین اء االنزعاج مثل السلب  عدم الرضا أو عدم حالة عن مؤشرات واالست

ن اع من التم ات،  و الحاجات عض إش م إلى الرضا ینسب الغالب في و الرغ ادل الق  محل الت

ادل أطراف أو فة أو المنتج عن الرضا فنقول الت  ومن المنظمة،  إلى االنتماء عن الرضا أو الوظ

انا ألنه مطلقة،  صفة راضین غیر و راضین إلى األفراد تصنیف الصعب  طبیب نجد قد أح

اته ألن معین مستشفى عن راضي ة،  مرت  طول ساعات العمل عن راضي غیر لكنه و مناس

س نجد وقد غ العمل، ضو  ة الع ذا أخر،  لطبیب النس  الزون  على هذا المنط إسقا حاولنا وإ

في الرضا أن نجد الداخلي  المنظمة،  إلى جراء انتمائه العامل أو الموظف شعور عن عبر الوظ

ه طل ما أو اة جودة عل ة،  الح ف اعات تلك أ الوظ ة،  ردود و االنط  ومشاعر األفعال االیجاب

اح ه الذ الجهد و الوقت أن الموظف لد االرت   .)65،  2007(الصیرفي،معنى  له مض

اع حاجات و        ب وله عدة أوجه حیث أن إش في عن العمل مفهوم مر مفهوم الرضا الوظ

عض الجوانب  ة ل عطون األهم الرضا،  وآخرون  ةالعاملین هو أحد المحددات الخاصة   االجتماع

عض،  ومنهم من یرجع مستو الرضا مثل ر  عضهم ال وا وأواصر الصداقة التي تر العاملین و

عطي  إلى موقف المرؤوسین من رؤسائهم ونم اإلشراف الذ یخضعون له،  وهناك من 

ارات ة ومد تكاملها في مح العمل فضل تحقی هذا الرضا االعت الشخص  ،(الفالــحالخاصة 

2001 ،71(.   

ح        احثون في األدب اإلدار لتفسیر وتوض وهناك العدید من التعارف النظرة التي أوردها ال

في،  الرضامفهوم  في الرضا لمفهوم وعام موحدالرغم من عدم االتفاق على تعرف الوظ  الوظ
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حوث الدراسات لكثرة انظرً  ا منو   هذا الموضوع تناولت التي وال  في الغالب تعبروالتي ، متعددة زوا

ة الظروف وتواف أصحابها،  نظر وجهة عن ة الزمان ان  أن موضوع إلى اإلضافة لها،  والم

في   الرضا اً الوظ ه ینظر ما غال ن الذ الشيء نأ أ ونسبي شخصي موضوع أنه على إل  م

 بینهما والدوافع الحاجات اختالف سبب آخر شخصال یرضي  قد ما شخص یرضيأن 
  ،..).2007(الصیرفي،

ر منها:  في نذ   وهناك عدة تعرفات للرضا الوظ

ون  حیث  ة،  اع حاجاته النفس شعر فیها الفرد بإش أنه الدرجة التي  في  عرف الرضا الوظ

ة متینة مع الزمالء  ممثًال لقدراته ومیوله مما یؤد إلى احترام الفرد لذاته ولغیره وعقد عالقات اجتماع

   ).65، 2008(الشرایدة، والرؤساء

في عرف الرضا الوظ حمله العامل نتیجة إلسهاماته في  ما  أنه الشعور اإلیجابي الذ 

عدالة ة  ة والمعنو قه ألهدافه واستالمه المغرات الماد مي والمدو، العمل وتحق   ).54، 2014(الدل

في للرضا آخر تعرف وفي       ارة فهو الوظ فته نحو للفرد العام االتجاه" عن ع ً "وظ  ما ،  وعادة

افآت نظام یؤثر ون  الرضا،  الفرد شعور مستو  على المنظمة في الم اً  و  بدرجات الفرد راض

ات وظروف واألجور ذاته العمل :مثل عمله في المختلفة الجوانب عن متفاوتة  العمل وشرو والترق

اسات   ). 261، 2002 (حسن،  المنظمة وس

عرف سب  و فته  ه الفرد في عمله أو وظ شعر  الرضا الذ  أنه ذلك اإلحساس  ضًا  أ

فة عوامل تتعل بهذا العمل أو  اسي، الوظ   ).273، 2004(الع

أنّ        في  ارة عن مشاعر العاملین تجاه أعمالهم وأنه ینتج عن ما عرف الرضا الوظ ه ع

غي أن  فة لهم ولما ین ما أنه محصلة إدراكهم لما تقدمه الوظ ه من وظائفهم،   حصلوا عل

م  اسة اإلدارة في تنظ س العمل والمتمثلة  لالتجاهات الخاصة نحو مختلف العناصر المتعلقة 

ا العمل في المنظمة،  األم ات العمل وانجازه ـــالعمل ومزا العمل ومسؤول  والتقدیر واالعترافان 

طي،   .)15،  2000(الحن
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عرف  فيو عبر عن مد  أنه الرضا الوظ تفضیل األفراد لعملهم أو عدم تفضیلهم له،  و 

افآت وجوائز من جهة  ه من م حصل عل التواف بین توقعات الفرد عن عمله من جهة،  و ما 

  .)28، 2012(المشیخي،  أخر 

ارة عن مشاعر السعادة الناتجة عن تصور الفرد تجاه        أنه ع في  ذلك عرف الرضا الوظ

ه  ح  ة الفرد في العمل وما  مة تتمثل برغ فة ق فة، إذ إن هذه المشاعر تعطي الوظ (حجاج، الوظ

98,2007(.   

 عملال عن برضا شعر الذ عمله،  فالشخص نحو الفرد اتجاه هو العمل عن الرضاو        

ة اتجاهات حمل  اتجاهات حمل فإنه عمله،  عن غیر الراضي الشخص بینما العمل،  نحو إیجاب

ة ستخدمان فإن الواقع وفي العمل،  نحو سلب ل المصطلحین    ).211 ، 2002 (ماهر،  مترادف ش

عرف       في الرضا ما  ارة الوظ  هذه تتولد وظائفهم،  حیث تجاه العاملین مشاعر عن ع

غي ولما الوظائف هذه تقدمه لما إدراكهم عن المشاعر ه منها،  حصلوا أن ین لما عل  هناك ان ف

ش،  الرضا درجة ارتفعت لما االدراكین بین تقارب    ).1996،110 (شاو

عرف           شرة الموارد إدارة معجم فيو ة المنظمة على قدرة أنه العاملین وشؤون  ال  تلب

اع ش ة الحاجات وإ ة الماد ضا وهو لدیها، للعاملین والمعنو  مع التكیف على قدرة الموظف أ

طة العمل بیئة و ظروف ه  یتمنى ما و حصله أو ملكه ما مقارنة ه المح ح،  الحصول عل (را

2008،46(.  

في االرضعرف  ما       م هو الوظ ا العمل،  لظروف الشخصي التقی  التي توفرها والفوائد والمزا

فة   .)5، 2008(جاد الرب، بها القبول عند للعامل الوظ

عرف     في الرضاو اة إطار في ون  العمل نحو االندفاعهو  الوظ افة  تعني التي العمل ح

ة والجوانب الصفات ة وغیر اإلیجاب طة اإلیجاب فة المرت مة الوظ ها ما العمل وق  العاملون  یدر

   .)169، 2002 (حسن،

ظهر       قة التعرفات خالل من و في یتضم لرضاأن مفهوم ا السا ة  نالوظ عاد اآلت إن الرضا األ
الوظیفي ھو الشعور الناتج لما یحصل علیھ الفرد من وظیفتھ ومن إشباع لحاجاتھ من ھذه 

 .)169 ،2002 حسن،(الوظیفة
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ة تجا ) 1 ة أو السلب اس لمشاعر الفرد االیجاب في ما هو إال انع ه المتغیرات إن الرضا الوظ

فة. الوظ طة  ة المرت ة والمعنو  الماد

ین قدراته ومیوله وسماته  ) 2 في للفرد و اشر بین درجة الرضا الوظ ا م هناك ارت

مه. ة وق  الشخص

في. ) 3 الرضا الوظ ة على الشعور  م في التنظ  تؤثر عوامل الرضا الوظ

الفرق بین توقعاته من  ) 4 في للفرد  ه فعًال تقاس درجة الرضا الوظ حصل عل فة وما  الوظ

فة.   من نفس الوظ

جماالً  حمله  وإ في هو الشعور أو اإلحساس أو االتجاه الذ  ن القول إن الرضا الوظ م

ه.  طة  عمله، وف الظروف والعوامل المح امه   الموظف خالل ق

ة: ثالثاً  في أهم   الرضا الوظ

في من الموضوعات الهامة، التي ُ  حث والدراسة من عد الرضا الوظ ال احثون  تناوله ال

عملون  ا مختلفة، وذلك للكشف عن اتجاهات األفراد العاملین نحو وظائفهم والمنظمات التي  زوا

  بها.

ة وتظهر        في الرضا أهم شر  العنصر یرت لكونه أوالً  الوظ دونه المنظمة في ال  ال وجود و

اً  للمنظمة،  ن ال وثان ةا أ تنفذ أن منظمة أل م قها إلى تسعى ستراتیج  إرضاء بدون  تحق

مختلف في  بیراً  دوراً  یلعب المستفیدین رضا ألن ؛أوالً  العاملین تحقی أهداف منظمات األعمال 

ه الذ الموظف أو فالعامل ، أنواعها قوم بیر رضا لد األطراف  مع جیدة وممیزة عالقات ببناء س

 یؤد العاملین رضا أن إلى شیر وهذا ،الخدمات أداء وأسلوب التعامل طرقة خالل من المستفیدة

اً  بهم،  واالحتفا المستفیدین إرضاء إلى أوال  الخدمة في قائهم ساعد على العاملین رضا وثان

قلل العمل حوادث معدل من قلل ما وهذا أطول لمدة للمنظمة واالنتماء  عاملین جلب من تكلفة و

   .)37، 2014(األزهر، جدد

اتهم من بیراً  جزءا قضون  العاملین معظم أن       ة فمن وظائفهم،  شغل في ح حثوا  أن األهم ی

في الرضا عن اتهم في دوره و الوظ ة ح ة،  المهن  الرضا،  والشعور دارسة طر وعن والشخص

ة،   االجتماعي على التواف ساعد أنه ما التجدید،  و الخالق العمل إلى ذلك یؤد ما المسؤول
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ةفي  زادة التالي و العمل،  في النجاح إلى یؤد الذ للفرد المهني و  تفهم أن ما ، اإلنتاج

م  بیئة على اإلدارة ساعد رضاهم و أعمالهم في العاملین دوافع  االستغالل على تساعد تصم

ن حیث العاملین،  لطاقات األمثل  وشعورهم العاملین وأهداف أهدافهابین  التوفی للمنظمة م

اء شعور على والتغلب الرضا   .)38، 2014(األزهر،  داخل العمل والتوتر االست

حوث والدراسات في مجال علم النفس اإلدار حول موضوع الرضا        ثرت ال التالي  و

شون  ع ًا  ف حوث النقاب أن األفراد الراضین وظ عض نتائج ال شفت  في و اة أطول من الوظ ح

األفراد غیر الراضین وهم أقل عرضة للقل النفسي وأكثر تقدیرا للذات وأكبر قدرة على التكیف 

في أ اال اة والرضا الوظ قة بین الرضا عن الح عض إلى أن هناك عالقة وث د ال ؤ جتماعي و

ح س صح اتهم والع ا راضین عن ح ف   ).92، 1992(العتیبي،  معنى،  إن الراضین وظ

ر       ل من الزمن  "وقد ذ ع على مدً طو صعب تحقی مستو اإلنتاج الرف رت" أنه  ل

ما أشار إلى أن الجمع بین زادة اإلنتاج وعدم الرضا في آن واحد ال  في ظل عدم الرضا،  

عة المستو في المنظمة إضافة إلى تدني مستو  بدّ أن یؤد إلى تسرب العناصر الرف

أنه من أوضح الدالالت على تدني ظروف العمل  االتفاقمن  ثم فإن ثمة نوعاً  منتجاتها ومن

في  وعموماً خفاض مستو الرضا لد العاملین، في منظمة ما یتمثل في ان عتبر الرضا الوظ

التي ال  المنظمةومد فاعلیتها على افتراض أن  للمنظمة النجاحللموظفین من أهم مؤشرات 

ال شعر فیها شعر الموظفون فیها  التي  ال من النجاح مقارنة  ون حظها قل رضا س

الرضا،  مع مالحظة أن الموظف الراضي عن عمله هو أكثر استعدادا   لالستمرارالموظفون 

میز  ون أكثر نشاطًا وحماسُا في العمل وأهم ما  ما أنه  فته وتحقی أهداف المنظمة  بوظ

في أنه یتناول م ة دراسة الرضا الوظ ه والبیئة أهم شاعر اإلنسان إزاء العمل الذ یؤد

ه طة    .المح
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في الرضا تسيو  ة الوظ یلي  ما في تمثلووالمجتمع، والمنظمة الموظف  من لكل بیرة أهم
  )2005،191(شنوفي،

ة )أ في الرضا أهم    للموظف الوظ

في الرضا الموظف شعور ارتفاع  :إلى یؤد الوظ

ة أن حیث العمل، بیئة مع التكیف على القدرة 1-  ة الوضع  المواردبها  تتمتع التي المرحة النفس

شرة ة ال ان م أكبر تعطي إم  .ه ح وما عملها في للتح

ة 2-  ع أن الموظف شعر فعندما واالبتكار، اإلبداع في الرغ ة حاجاته جم   و أكل من الماد

ن وحاجاتو  شرب ة غیر س في. وأمان واحترام،  تقدیر من ماد عة الخ، ..وظ ل مش  اف،  ش

ة لدیها تزد ة الرغ  .ممیزة طر األعمال في تأد

شرة فالموارد والتقدم، الطموح مستو  زادة  3- في الرضا تشعر التي ال ة أكثر تكون  الوظ  رغ

ر مستقبلها في في تطو  .الوظ

اة، عن الرضا 4-  ا أن حیث الح ة المزا ة وغیر الماد فة توفرها التي الماد  تساعد للموظفین الوظ

ات على اة مقابلة متطل  .الح

ة )ب في الرضا أهم    للمنظمة الوظ

في للمنظمة ة الرضا الوظ  :من خالل تتضح أهم

ة مستو  في ارتفاع 1-  في فالرضا ،الفعال یزاً  أكثر الموظفین یجعل الوظ  .عملهم على تر

ة،  في ارتفاع  2- في فالرضا اإلنتاج ة یخل الوظ  .األداء وتحسین اإلنجاز في للموظفین الرغ

ض 3-  في فالرضا اإلنتاج، تكالیف تخف ل ساهم الوظ اشر ش ض في م  التغیب معدالت تخف

ات عن او  العمل واإلضرا  .والش

فته أن الموظف رو شعف ،للمنظمة الوالء مستو  ارتفاع 4-  عت وظ ة حاجاته أش  وغیر الماد

ة   المنظمة. تعلقه یزداد الماد
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ة )ج في الرضا أهم   للمجتمع الوظ

في  ل حیث إن عدم إن المستو العالي من الرضا الوظ ة للمجتمع  النس ضًا  أمر مهم أ

عض أفراد القو العاملة، فالصراع بین الح  في ل ن أن یؤد إلى االنحراف الوظ م الرضا 

ین الفضیلة والرذیلة  اطل و ذا ما نظرنا وال ة من سمات مجتمعنا المعاصر، وإ ح سمة أساس أص

أداء  ش قمة هذا الصراع بین االلتزام  ع إلى الموظف في أ قطاع من قطاعات األعمال نجده 

طة  ین ما یدور حوله من ضغو "جماعات" السوء المح الواجب واألمانة واإلخالص في العمل، و

ادئها م ارها و أف م، والتي تسعى إلى تحقی أهدافها الخاصة  ه التي انحرفت  عن الطر السل

ون نتیجة لسوء  في قد  على حساب المصلحة العامة للدولة، وعلى الرغم من أن االنحراف الوظ

في. ون نتیجة لعدم الرضا الوظ اب الضمیر، فأنه قد    اإلدارة أو لغ

ة العالقة بین المنظمة والقو الع  هتم المجتمع بنوع املة بها، حیث تبین أن مستو و

التالي  ة، و في لألفراد ودرجة انتمائهم للمنظمات تؤثر على مستو األداء واإلنتاج الرضا الوظ

  على اإلنتاج الكلي للمجتمع.

شرة في  المنظمات المختلفة عن عملهم من شأنه أن یجعل الطاقات ال إ أن عدم رضا األفراد 

ة االستثمار القومي لتحقی الكفاءة المجتمع طاقات معطلة تفقد ق عامل مؤثر في فعال متها 

ة مي، اإلنتاج   )، 56، 2000(النع

ابومن   في الرضا االهتمام إلى تدعو التي األس طي، الوظ     :)2000،71(الحن

في الرضا درجة ارتفاع إن . 1  في العاملین لد الطموح درجة ارتفاع إلى یؤد الوظ

  .المختلفةالمنظمات 

في الرضا مستو  ارتفاع إن  .2 ة انخفاض إلى یؤد الوظ اب نس  المنظماتفي  العاملین غ

ة  .المختلفة المهن

في الرضا درجات ذو الفرد إن  .3  وخاصة مع فراغه وقت عن رضا أكثر ون  المرتفع الوظ

ذلك عائلته،  اة عن رضا أكثر و  .عامة صفة الح
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 .العمل لحوادث عرضة أقل ونون  عملهم،  عن رضا األكثر العاملین إن . 4

قة عالقة هناك  .5 في الرضا بین ما وث ة الوظ لما العمل،  في واإلنتاج ة هناك ان ف  درجة عال

في الرضا من    .اإلنتاج زادة إلى ذلك أد الوظ

عاً  في الرضا أنواع :را   الوظ

في الرضا أن ما اح الشعور ذلك هو الوظ  موجه ان سواء العمل، بیئة في النفسي االرت

ما العمل، ظروف أو العمل محتو  أو العمل زمالء نحو ضاً  أنه و  درجة في اختالفات هناك أ

في الرضا اة خالل الوظ ة، الح ف ح حاولت التي التعرفاتو   النظرات خالل منو  الوظ  توض

في الرضا معنى ة الوظ ف ننا حدوثه، فإنه و م م ارات وفقاً  أنواع عدة إلى الرضا تقس  معینة العت

  :التالي

في الرضا أنواع  )أ  من حیث شمولیته الوظ
  (الكلي) العام الرضا-1

ع عن الموظف رضا مثل ونات جوانب جم  وصل ألقصى قد الموظف ون  وهنا العمل، وم

س ولكن ، عمله عن الرضا درجة  الرضا، ل عناصر العمل هذا في تتوافر أن الضرور  من ل

عة على یتوقف هذا ألن ع عتبر ال فهو رما نفسه، الموظف طب  التالي مهمة العناصر تلك جم

ع من وحده الموظف ، (معه  تتواف التي تلك العناصر حدد أن ستط   .)16، 2009الشمر

عرف ذا ،راضي غیر أو راضي هو فإما ل عمله نحو للفرد العام االتجاه أنه و  ه

ة الجوانب بتحدید المؤشر هذا سمح وال مطلقة، صفة  العامل أو عنها الموظف یرضى التي النوع

 في فید عنها. ولكنه یرضى أصال ال التي الجوانب عن فضال ذلك، مقدار وال غیرها من أكثر

  )66،  2007الصیرفي ، (عامة  صفة عمله إزاء العامل موقف على عامة نظرة إلقاء

  النوعي (الجزئي) الرضا -2

ونات أجزاء عض عن الوجداني الفرد شعور مثل         قد وصل الموظف ون  وهنا، العمل وم

ة رضا لدرجة التالي العمل جوانب عض عن اف اءالزال  رما أو بها اكتفى و ا االست  لكنه موجودً

، (أعماله  یؤد الزال ر   .)91،  1990امل، ال
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شیر  الجوانب، تلك وتشمل حدة، على الجوانب من جانب ل عن الفرد رضا إلى وهو 

اسة ة، فرص اإلشراف، األجور، المنظمة، س ة الترق ة الرعا ة، الصح  العمل، ظروف واالجتماع

 على التعرف في الجوانب هذه معرفة وتفید الزمالء، مع والعالقات المنظمة داخل االتصال أسالیب

ن التي المصادر ض أو زادة في تساهم أن م في الرضا تخف ة، ( الوظ    .)6، 2014مولود، سام

لیین أحد أخذ أن الرضا النوعي و نجد   )66،  1429الوذیناني ، ( :التالیین الش

في الرضا -أ تعل الداخلي: الوظ ة) للموظف(الجوانب  و  والتقدیر، القبول، االعتراف :مثل الذات

ن الشعور  .الذات عن والتعبیر واإلنجاز التم

في الرضا -ب تعل ي:الخارج الوظ ة) للموظف الجوانب و ة (البیئ  :العمل مثل مح في الخارج

عة العمل زمالء المدیر،  .العمل ونم وطب

في الرضا أنواع -2  :الزمن من حیث الوظ

في الرضا -أ شعر المتوقع: الوظ في من النوع بهذا الموظف و ة خالل الرضا الوظ  األداء عمل

في قوم بها في المنظمة  المهمة هدف مع تناسبی جهد من یبذله ما أن متوقعاً ان  إذا الوظ التي 

ة معینة.  عمل بها خالل فترة زمان  التي 

في الرضا -ب في  الرضا مرحلة عد الرضا من النوع بهذا الموظف شعر الفعلي: الوظ الوظ

عمل   الهدف حق عندما المتوقع، فة التي یؤدیها في المنظمة التي  ه خالل الوظ سعى إل الذ 

شعربها،  في  الرضا حینها ف لي، الوظ   . )1422(الرو

في: خامساً  ات المفسرة للرضا الوظ   النظر

فينظرات الرضا  تسهم ات  م تفسیراً تقد في محاولة الوظ في رضااللمسب فراد عن ألل الوظ

طرة و  ،وظائفهم م والس هتساعد على التنبؤ بهذا الرضا ومحاولة التح ما یلي عرض  ،ف عض وف ل

  :هذه النظرات
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مة -1   نظیرة الق

ة للرضا عن       س ات الرئ ر فیها أن المسب مة و وضع لوك نظرة أطل علیها اسم نظرة الق

مة والمنفعة ة لكل فرد على حدا وانه  العمل هي قدرة ذلك العمل على توفیر العوائد ذات الق العال

مة  اً  للفرداستطاع العمل على توفیر العوائد ذات الق ان راض   .)40 ،2010 ،المنتصر(عن العمل  لما 

  

  

  

 

 

  

  

  

ل( مة2والش ة الق    ) یوضح نظر
  .)40 ،2010 ،المنتصر( :المصدر

ة سارة ناتجة عن إدراك  في حالة عاطف حیث یر لوك في هذه النظرة أن الرضا الوظ

ة المهمة في نظرهأالفرد  ف م الوظ ح له تحقی ممارسة الق م منسجمة  ،ن عمله یت وتكون هذه الق

عناصر تضمن  ،مع حاجات الفرد مة والحاجة واعتبر الحاجات  عني ذلك أن لوك قد میز بین الق و

ة ة البیولوج اة الفرد من الناح ل موضوعي منعزل  ،استمرارة ح ش ما انه اعتبرها موجودة بذاتها 

ات الفرد ة حیث تمثل ما  ،عن رغ الذات م تتصف  مستو بینما الق ان ذلك  ه الفرد سواء  یرغ

  .الالوعي والوعي أ

 الفرد الفرد الفرد

 عوائد ذات قيمة عوائد ذات قيمة

 عوائد ذات قيمة

 منفعة عالية منفعة عالية

 منفعة عالية

 الرضا الوظيفي
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في أ ضاً أوتفترض هذه النظرة        مة عن للرضا الوظ ل ق ش ل عنصر منها  ناصر متعددة و

ل خاص ،معینة لد الموظف ش ة هذه العناصر لد الموظف  فعناصر الرضا  ،وتندرج أهم

ماً  ل ق في التي تش ة لد موظف ماأ الوظ ماً ق ،ول ل ق ة لد غیره من الموظفین د تش ومن  ،ثانو

في وفقاً  في للموظف من خالل أوزان عناصر الرضا الوظ الرضا الوظ ن التنبؤ  م ل  ثم  ة  ألهم

حددها الموظف نفسه  ما    ).2008 ،الخیر (عنصر منها 

رج  -2 ة هرز   نظر

في للرضا المفسرة النظرات ومن        العاملین وهى بنظرة والتي تسمىهرزرج  نظرة الوظ

 هناك أن " هرزرج" رأ العمل حیث مواقع في ماسلو للحاجات نظرة بتطبی أصال ترت

ة تعتبر إحداهما العوامل من مجموعتان  وأطل أعمالهم عن العاملین إلى رضا تؤد دوافع مثا

طة عوامل علیها فة مرت  وتحمل اإلنجاز،  الفرد إحساس حصرها في وقد نفسه،  العمل أو الوظ

ة،  ة فرص وتوفر المسئول ة في للوظائف الترق  العمل،  المتعلقة القرارات اتخاذ األعلى والمشار

عتبرها العوامل من األخر  المجموعة أما ة ف  أعمالهم،  عن العمال رضا عدم إلى دوافع تؤد مثا

طة عوامل علیها وأطل فة مح  العمل تح التي الظروف تلك في حصرهاوقد  العمل أو الوظ

عة نم أو اإلشراف أو اإلدارة أو الرئاسة ادة،  وطب ینه وزمالئه،  الفرد بین العالقات الق ین و  و

طة البیئة وظروف رؤسائه،    ).2008، الشرایدة( .العمل المح

ة ابراهام ماسلو للحاجات -3   نظر

اع الحاجات التي تعتبر " ماسلو" نشر       حوث  ومصدراً  ساساً أنظرته في إش للعدید من ال

ة الدافع قوم الغرض األ ،والنظرات المتعلقة  ار و ائأساسي لهذه النظرة على اعت  نن اإلنسان 

اع حاجاتهإنحو  نسان موجه دائماً ن سلوك اإلأو  ،محتاج هذه الحاجات في " ماسلو" وقد رتب ،ش

ة الحاجاتأخمسة مجموعات  ف(وهذه الحاجات هي ،طل علیها اسم هرم   :)376 ،1987 ،شر

ة . 1 ة األ :الحاجات الفسیولوج اةوتكون الحاجات الجسمان ة للمحافظة على الح مثل  ،ساس

 .و ألى الطعام والماء والجنس والمإ ةالحاج
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 ،خطاراألمان من مثل األ ،من الماد والنفسي للفردوتتمثل في حاجات األ :مانحاجات األ . 2

 .ضمان الدخل وغیرها ،االستقرار في العمل

ة . 3 ن  ،وتتضمن حاجات الفرد إلى القبول االجتماعي من اآلخرن :الحاجات االجتماع وتكو

 .األصدقاء

ه اسم التقدیر الذاتي أ تقدیر الفرد األ ،وهذه الحاجات نوعین :حاجات التقدیر . 4 طل عل ول 

أما النوع الثاني فهو التقدیر الخارجي أ  ،له أو مهاراتهاستقال ،لذاته من خالل ثقته في نفسه

زه انته أو علمه أو مر  .تقدیر اآلخرن للفرد لم

وتعبر عن حاجة الفرد إلى تحقی ذاته من خالل رفع القیود التي تحد  :حاجات تحقی الذات . 5

ه في تحقی أهداف یتعرف اآلخرون  ع قدراته ومواه  .همیتهاأمن انطالقه أو استخدامه لجم

ة الذ ابتدعه " ة الحاجات اإلنسان ة ماسلوإن اصطالح هرم لة الدافع عتبر أن عالج المش  "

  :مرهون بتحقی مجموعة معینة من الفروض وهي

ة الحاجةإ . 1 ات تعبر عن مد أساس ة یخضع ألولو اع الحجات اإلنسان  .ش

ه بروز إ . 2 اع الفرد لمجموعة معینة من الحاجات یترتب عل ة لما في أ ن إش ة المجموعة التال هم

ةترتیب األ  .ولو

عة تفقد تإ . 3 دافع لسلوك الفردأن الحاجة المش  .ثیرها 

اع حاجته في مستو ن الفرد عندما یتجه إلإ . 4 قة أفمعنى ذلك  ،علىأ ش ا السا ن الحاجات الدن

ون قد تم  اعهاإعلیها   .ش

اع حاجة قد تقع في مجموعة إن النقص في إ . 5 عد أش عة البد أدنى  انت مش عه تحول أن  ن یت

ما یتف مع  ه  اعهاإفي اهتمام الفرد یتمثل في تعدیل سلو  .ش

ن إ . 6 م مستو الحاجات التي  اعهاإن سعادة الفرد تتحدد   .ش

ة لألإ . 7 ع حاجاتهمإفراد تتوقف على ن الصحة النفس اع جم   .ش
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ة فروم -4   نظر

في فروم الرضا عرض       ة أن أساس على الوظ  نتیجة تحدث الرضا عدم أو الرضا عمل

ین الذ السلوك عوائد من یتوقعه ان ما بین الفرد یجرها التي للمقارنة عه و ة المنفعة یت  الشخص

 مختلفة بدائل عدة بین المفاضلة إلى الفرد تؤد المقارنة هذه فإن ثم ومن الفعل،  حققها التي

ار  الفعل،  وهذه المنفعة التي یجنیها مع تتطاب حیث المتوقع العائد حق معین نشا الخت

 للرضا في تفسیرها العائد عدالة نظرة وتفترض معا،  والمعنو  الماد الجانبین تضم المنفعة

في امه أثناء العائد على الحصول حاول الفرد أن الوظ توقف رضاه ما، عمل ق  اتفاق مد على و

ه حصل الذ العائد    .)92 ،2008، الشرایدة( ستحقه أنه عتقد ما مع عمله من عل

ة ذات العاملین -5    نظر

لى الفصل بین نوعین من مشاعر إن یتوصل أاستطاع فردرك هرزرج من خالل دراسته 

ة ة أو  ،الرضا وعدم الرضا :الدافع ة عن العوامل المؤد لى الرضا تختلف تماماً إن العوامل المؤد

اءإ عدم الرضا تختلف تماماً أمعنى  ،لى االست ة  عن تلك التي تؤد  ن خصائص العمل المصحو

  .)67 ،2007 ،العاني( لى الرضاإ
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ل( ة ذات العاملین) 2الش   نظر

  )225، 2002 ،ماهر (:المصدر 

ة إلى إثارة الحماس وخل قوة دفع للسلوك. وهذه العوامل العوامل الدافعة هي  تلك العوامل المؤد

ه من السخ عن  اء وتحم ة وهذه األخیرة هي التي تقي مشاعر األش تختلف عن العوامل الوقائ

 عدم الرضا.

مشاعر     لى سلوك ینتهي  ة وإ ل جید یؤد إلى الحماس والدافع ش إن توفر العوامل الدافعة 

ل سيء سیؤد إلى اختفاء الدافعة الرضا ش ، إال أن عدم توافر هذه العوامل الدافعة، أو توافرها 

أن توافر  ن القول  م المثل  اء، و الضرورة إلى عدم الرضا واالست والرضا، ولكن ال یؤد هذا 

لى عدم الرضا لد األفراد. اء وإ ل سيء سیؤد إلى ظهور مشاعر است ش   هذه العوامل 

 العوامل الوقائية العوامل الدافعة

 ىل الرضاإتوفرها 

ىل إتوفرها عدم 
 الرضاحياد 

ىل إتوفرها عدم 
  االستياء

 )عدم الرضا(

حياد ىل إتوفرها 
 االستياء

 مثلةأ مثلةأ

 املسؤولية

 التقدير

 التقدم والنمو

 مهية العملأ

 جنازاإل

  ظروف العمل

  شرافاإل

  سياسات املنظمة

  جراأل

  العالقات
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معنى أنه إن     ل جید هو الشر األساسي لظهور أثر العوامل الدافعة،  ش ة  توافر العوامل الوقائ

ل سيء فإن هذا یؤد إلى عدم الرضا  ش شك جید أو توافرت  ة لم تتوافر  لو أن العوامل الوقائ

ن مشاعر الرضا، ولكن إذا توافرت العوامل الوقا ة تكو ة إلى صعو ع الت ؤد  اء و ة فإننا واالست ئ

ة، اء وعدم الرضا والدافع ل جید  نجید مشاعر االست ش ة  ولهذا فإننا نقول أنه بتوافر العوامل الوقائ

ن للعوامل الدافعة أن تظهر إلى حیز الوجود وأن تحدث أثرها الدافع م  على سلوك اإلنسان. يفإنه 

ما یليو  ة  ة والدافع ن تصنیف العوامل الوقائ   :م

ة - 1 ة الفرد ورضاه عن العملإالعوامل الدافعة وهي تلك المؤد وهذه العوامل  ،لى الحماس ودافع

انها فة ومحتواها و م الوظ  .موجودة في تصم

ل جید ضرور لتجمید - 2 ش عبر توافرها  ة  اء مالعوامل الوقائ  )عدم الرضا(شاعر االست

ح  ،داءلى خل قوة دافعة وحماس لد األإولكنها ال تؤد  وهي تمس بیئة العمل وما 

  .ه

فيسادساً    : العوامل المؤثرة في الرضا الوظ

ز  فيهناك عدد من العوامل المؤثرة        في والتي ال بد لإلدارة من أن تر درجة الرضا الوظ

في للعاملین، وأهم هذه العوامل ما  المنتصر،  ،2005، الرفاعي، 2007(العاني، یلي علیها لتحقی الرضا الوظ

2010(.  

 األجور والرواتب - 1

ة لألفراد، ُ        ة واالجتماع اع الحاجات الماد ة  وتوجدعد األجر وسیلة مهمة إلش عالقة طرد

لما زاد مستو دخل الفرد ارتفع رضاهم عن العمل  بین مستو الدخل والرضا عن العمل، ف

ح س هو الصح   .والع

نما فق تمنع        ا التي ال تؤد إلى الرضا، وإ ره أن األجر هو من الحاجات الدن ومن الجدیر ذ

عض المالحظات التي منها ه    :عدم الرضا وهذا الرأ عل
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ما وأن المجتمع یؤثر هو اآلخر على  - أ التهم للحاجات،  یختلف األفراد في درجة تفض

ة األجور في ة  حاجات األفراد، وتبرز أهم ظل النظام الرأسمالي بدرجة أكبر من الدول النام

اة األفراد في النظام الرأسمالي ة في ح ة العوامل االقتصاد  .نظرًا ألهم

اعحد إتعد األجور  -ب ة  العوامل إلش حاجات مختلفة أخر غیر الحاجات االقتصاد

 .الحاجة للتمیز والتفوق والنجاح

 محتو العمل وتنوع المهام - 2

ة للفرد،        ة ودرجة التنوع في المهام أهم ة وصالح مثل محتو العمل وما یتضمنه من مسؤول

ات إلنجاز عمله، ولذلك یرفع مستو رضاه عن  منح صالح أهمیته عندما  شعر الفرد  حیث 

  .العمل

قاتها       العوامل الدافعة وتطب ما یتعل  المتمثلة  إن هذه النتیجة متوافقة مع نظرة هرزرج ف

فة   .بإثراء الوظ

عض العناصر األخر        ة وتوفیر  ا في منحهم االستقالل یرغب األفراد ذو الحاجات العل

ة  اع هذه الرغ ة لهم، ولذلك فإن إش ناطة مهام متنوعة ومتحد ة وإ س ة الع التغذ في  لإلثراء الوظ

م الوظائف یؤد إلى رفع معدالت الرضا   .لدیهم من خالل إعادة تصم

العمل - 3 ة الفرد وقدراته ومعرفته  ان  إم

ة في العمل والقدرة والمعرفة       إن إناطة أعمال أو مهام  ،یتوقف األداء على متغیر الرغ

س على الرضا الذ یتحق لهم  م أدائهم وهذا ینع تتناسب مع قدرة ومعرفة العاملین یؤد إلى تدع

  .جراء ذلك

ساهم        ات ومعرفة العاملین  ان م رة لرفع قدرات وإ ة والتطو ولذلك فإن تهیئة البرامج التدرب

ترتب على ذلك ارتفاع في رضاهم أهمیتهم في المنظمة و   .في شعورهم 
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ة المتاحة للفرد - 4   فرص التطور والترق

في،        ة وفقًا للكفاءة، تساهم في تحقی الرضا الوظ ح لألفراد فرصة الترق إن المنظمة التي تت

ا  اع الحاجات العل ا )التطور والنمو(إذ أن إش ة لد األفراد ذو الحاجات العل   .ذو أهم

ادة - 5  نم الق

اد ا       ادة ورضا العاملین، فالنم الق ة توجد عالقة بین نم الق مقراطي یؤد إلى تنم لد

ز اهتمام  أنهم مر شعرون  ة نحو العمل والمنظمة لد األفراد العاملین، حیث  المشاعر اإلیجاب

ادة یؤد إلى تبلور  ة، إذ أن هذا األسلوب في الق ادة األوتوقراط ون في ظل الق س  القائد والع

اء وعدم الرضا   .مشاعر االست

ة للعمل - 6  الظروف الماد

ة وحرارة وضوضاء على درجة تقبل الفرد ت ضاءة ورطو ة وإ ة من تهو ؤثر ظروف العمل الماد

ة الجیدة تؤد إلى رضا األفراد عن بیئة العمل   .لبیئة العمل، ولذلك فإن الظروف البیئ

 عدالة العائد - 7

اساً  توضح قارن معدل عوائده المستلمة ق أن الفرد  مهارته، قابلیته، (مدخالته  ،نظرة العدالة 

مه ستلمه  )مستو تعل مدخالتهم وان نقص معدل ما  اسًا  مع معدل عوائد األفراد العاملین معه ق

اء وعدم الرضا عدم العدالة وتكون النتیجة االست شعره  ستلمه غیره    .الفرد عن معدل ما 

عاً  في :سا اس الرضا الوظ   طرائ ق

اس الدقی للرضا       ات واإلجراءات الخاصة، على إن الق عض الترتی في یتطلب اتخاذ  الوظ

قة ومنتظمة حول شعور العاملین تجاه وظائفهم، والظروف  معلومات دق فل إمداد اإلدارة  نحو 

في أهمها: اس الرضا الوظ   السائدة في منظماتهم، وهناك مجموعة من الطرائ تستخدم لق
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قة تحلیل ظواهر الرضا -1   طر

، حیث تعتمد على تحلیل عدد من الظواهر المعبرة عن وهي أكث ساطة وانتشارًا اس  ر طرق الق

في  درجة رضا الفرد، ومشاعره تجاه عمله، ومن الظواهر التي تساعد على تلمس درجة الرضا الوظ

اب   .)107،2008(الشرایدة ،معدل دوران العمل والغ

اب -أ   الغ

اب        مبرر أو بدونه، ومعدل غ اب على أنه الحالة التي ال یتقدم فیها العامل لعمله  عرف الغ

ن استخدامه للتعرف على درجة الرضا العام للفرد على عمله،  م عتبر مؤشر  العامل في المنظمة 

اطًا بهذا العمل وأكثر حرصًا على ون أكثر ارت التالي فالعامل الراضي عن عمله  الحضور  و

التالي فهو یلجأ للتغیب للتخلص من الضغوطات  اء تجاه عمله و االست شعر  س عامل آخر  ع

ح ترجمة مصغرة لقرار مهم وهو ترك  ص التغیب أن  ن للقرار  م ما  التي یجدها في عمله، 

ن تجنبها مثل حاالت المرض أو التعرض لحوادث طارئة  م اب ال  العمل، إال أن هناك حاالت غ

التالي اسه  ن ق م   :و

ام العمل         ام التغیب لألفراد= عدد أ   متوس عدد األفراد ×مجموع أ

ام التغیب لألفراد ل األفراد العاملین :مجموع أ   .هي مجموع تغیب 

ام العمل ة :عدد أ ة والرسم استثناء العطل األسبوع المؤسسة  ام العمل الخاصة  ل أ  .هي 

 .و متوس عدد األفراد في أول الفترة وفي آخرهاه :متوس عدد األفراد

اب في أوسا العمال        معدالت الغ انات المتعلقة  ع المؤسسات الحصول على الب وتستط

ن التعرف  م ناء على نتائج هذه المقارنات  اینة، و ة مت بإجراء مقارنات بینها خالل فترات زمن

التالي تحدید مواقع الرضا وعدم الرضا اب األعلى وفي أ مواقع المؤسسة و   .على معدالت الغ

 ترك العمل -ب

عد مؤشرًا لرضا هذا العامل عن عمله،        منظمة معینة  قاء الفرد واستمراره في عمله  إن 

انات المتعلقة بترك العمل  م االستقالة، وتعتبر الب ه ترك العمل وتقد شیر إل س ما  وتعلقه بها ع
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م فعالة مختلف برامج العمل من حیث تأثیرها على  ة في تقی قصد بترك العمل ذات أهم الرضا، و

ة معینة عادة ما  ة التحقت أو خرجت من المؤسسة خالل فترة زمن ة عمال ل حر أو دوران العمل 

ة   .تحدد بنس

فته حیث  اطه القو ورضاه عن وظ قاء الفرد في مؤسسته دلیل على ارت مما سب یتبین لنا أن 

اب  ة الغ اس نس ح أكثر انتظامًا في عمله، لكن ق ل ص مه على  ن تعم م وترك العمل ال 

ابها  الت وعوائ دون تحلیل أس ه إلى وجود مش اب وترك العمل تن الحاالت، ذلك أن معدالت الغ

اب وترك العمل ة للغ م وسائل عالجها، إضافة إلى تداخل العوامل المسب   .وتقد

قة االستقصاء -2   طر

اس رضاها من خالل نماذج وتعتمد هذه الطرقة على استقصاء آراء العین     ة المستهدف ق

احثین،  اتها وتصمم عناصرها على النحو الذ یخدم أهداف ال ، وتصاغ محتو الستطالع الرأ

اًال عدة مثل: نموذج فروم،  ات الذین یتم استطالع آرائهم، وتأخذ هذه النماذج أش تالءم مع مستو و

اس الرضا  فة وهذه أو نموذج التوقعات، أو قائمة تكساس لق عن العمل أو قائمة وصف الوظ

فة نفسها  الوظ ة المتعلقة  م في عن معظم العوامل التنظ س درجة الرضا الوظ ة تق القوائم النموذج

ات، أو العالقات  فة مثل الترق الوظ طة  فة أو العوامل المرت عة الوظ مي أو طب ل التنظ مثل اله

صم احث أن  مقدور ال ضًا  ة، وأ ف ة الوظ في التي یراها مناس م قائمة تتضمن عوامل الرضا الوظ

قوم بها وغرضها. عة الدراسة التي    لطب

ة استخدامها في حاالت العینات  ان م ، وإ ًا م انات  ا هذه الطرقة سهولة تصنیف الب ومن مزا

ةالكبیرة، وقلة التكلفة،    ).43،2005(الرفاعي،المعلومات التي یتم الحصول علیها  وفاعل

ة -3 قة المقابلة الشخص   طر

في في العدید من  اس الرضا الوظ س الطرق المستخدمة في ق تُعد هذه الطرقة من أ

العملالمنظمات،  عض األمور المتعلقة  ه وجهًا لوجه  س مع مرؤوس ، والتي حیث یناقش الرئ

م المرؤوس، ن من خاللها معرفة وتقی ات التي یتم تحلیل م ناء على اإلجا ن معرفة مد و م ها 
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 وأ عناصر العمل التي ینظر إلیها برضا تام وأ عناصر ینظر إلیها برضا أقل ،رضا العاملین
  ).2008(الشرایدة،

قة المواقف الحرجة -4   طر

روا األوقات  ة أن یتذ الت شخص طلب من أفراد العینة في مقا وتعتمد هذه الطرقة على أن 

عدم رضاهم ،عملهم التي شعروا فیها أنهم راضون عن ذلك األوقات التي أحسوا فیها  طلب  ،و ثم 

اء انت وراء هذا الرضا أو االست اب التي  اس هذا الشعور على أدائهم  ،منهم استرجاع األس وانع

ا. ا أو سلب   إیجاب

ومن االنتقادات التي وجهت لهذه الطرقة هي أن المعلومات المقدمة من أفراد العینة المدروسة 

ةتفتق   ).44،2005(الرفاعي، العتمادها على النظرة التقدیرة ،ر إلى قدر قلیل من الموضوع

في یتحدد بجملة من العوامل منها:  اس درجة الرضا الوظ إن استخدام طرقة من طرق ق

عة المعلومات التي یراد الحصول علیها ة ،طب الدقة والموضوع ة  ،من حیث اتصافها  والتكلفة الماد

ة احث الطرقة التي  ،والزمن اس درجة رضا العاملین فیها، فیختار ال وحجم المنظمة التي یراد ق

حثه والغرض منه عة  ل طرقة، فطرقة  ،تناسب طب استخدام  انات المتاحة له  وفي ضوء اإلم

الشمول في تناولها  ونها تمتاز  في  اس درجة الرضا الوظ االستقصاء رما تكون أفضل الطرق لق

في المختلفة جوانب اً  ،الرضا الوظ م انات  ن من تصنیف الب اً  ،وتم لفة نسب وجه عام وغیر م ، و

ما یلي: ن تحدید أسس المفاضلة بین طرقة وآخر    م

ارها.  - 1  مالءمتها لمجتمع الدراسة وأفراد العینة التي یتم اخت

استخدام الطرقة التي یراها   - 2 ات المتاحة  ان الت واإلم احث أكثر مالءمة من التسه ال

 غیرها.

ل طرقة.  - 3   نقا القوة ونقا الضعف التي تنطو علیها 

سعى   - 4 عة المؤشرات التي  احث لنتائجه، وطب ة التي یتوخاها ال درجة الدقة والموضوع

ة. ة أو نوع م ونها مؤشرات   للوصول إلیها، من حیث 
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ات قید الدراسة: أوالً    نبذة عن المستشف

ات العامة -أ   المستشف

ز  -1   مستشفى مصراتة المر

قع داخل نطاق مدینة مصراتم 01/10/1975تح المستشفى بتارخ افت      ومساحته  ة، وهو 

ة  ة التقرب اً  12الكل ة وعدد األسرة ، ومصنف من المراألف متر مرع تقر ، سرر 480ف الخدم

ون عدد األسرة  انة سوف  عد اكتمال الص حتو على عدة أسرراً  720و ة ، و ة وطب قسام طب

المستشفى حتى تارخ مساعدة وتسییرة في العامل  هو  .م 07/09/2014، وعدد الكادر الوظ

ع التخصصاتموظفا 1679( ه ) بجم وجد  تب لتسییر العمل و 13، و ل إدارة بها  8م إدارات و

  .عدة أقسام لتسییر العمل

  أقسام. 9: إدارة الشؤون اإلدارة والخدمات بها أوالً 

اً  ة بها ثان   أقسام. 6: إدارة الشؤون المال

  أقسام. 5: إدارة المخازن والمشترات ثالثاً 

عاً  ة  :را ة والهندس   أقسام. 5إدارة الشؤون الفن

  أقسام. 4: إدارة الصیدلة خامساً 

  أقسام. 5: إدارة شؤون التمرض سادساً 

عاً    أقسام. 4: إدارة التجهیزات والمعدات والمستلزمات سا

ة ثامناً    قسم وهي : 17: إدارة الشؤون الطب

ة – 1 اطن   قسم األمراض ال

  قسم الجراحة العامة – 2

  م طب وأمراض األطفالقس – 3
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  قسم أمراض النساء والتولید – 4

ة  – 5 ص   قسم األشعة التشخ

  قسم اإلسعاف والطوار  – 6

ة – 7   قسم المختبرات الطب

ة  – 8 ة الصح   قسم الرعا

  قسم طب وجراحة العظام – 9

ة – 10   قسم طب وجراحة المسالك البول

ة الفائقة – 11   قسم التخدیر والعنا

  نف واألذن والحنجرةقسم األ – 12

عي  – 13   قسم العالج الطب

  قسم األمراض السارة – 14

  قسم طب وجراحة العیون  – 15

ة – 16   قسم األمراض الجلد

ة. – 17 ة والنفس   قسم الخدمة االجتماع

  مستشفى المحجوب القرو   - 2

قع داخل نطاق مدینة مصرات 1/7/2013افتتح المستشفى بتارخ  ة المحجوب   ةوهو  بزاو

ة  اً  1ومساحته الكل حتو على عدة أقسام  60حوالي  سرةاآلوعدد  یلو متر مرع تقر سرر و

ة وطب ة للمستشفى على موقع التواصل االجتماعي:المصدر ، یرةمساعدة وتس ةطب   الصفحة الرسم

  



55  

 

المستشفى و  ل إدارة بها عدة أقسام لتسییر  6وجد  اتب إدارة و   وهي : العملم

ة  – 1   إدارة الشؤون اإلدارة والخدم

ة  – 2   إدارة الشؤون المال

  إدارة المخازن والمشترات  – 3

  إدارة شؤون التمرض  – 4

ة – 5   إدارة الصیدل

ة – 6   إدارة الشؤون القانون

 تخصصیة  وبعض األقسام الملحقة وھي :وكذلك یوجد بھا عیادات 

ة  - 1 اطن ادة ال  ع

ادة الق - 2  لبع

ادة األطفال  - 3  ع

ادة األسنان - 4  ع

 قسم األشعة - 5

 قسم المختبرات الطبي - 6

 قسم اإلسعاف والطوار  - 7

 قسم النساء والوالدة - 8

ة - 9 اطن   قسم ال

ة - 3   مستشفى الدرن واألمراض الصدر

ى ، وانتقل المستشفى من مقره األول في وس المدینة إلم 1974تأسس المستشفى في عام   

ة والمهمة م 13/08/2002قرة زر بتارخ  ة الحیو عتبر المستشفى من المراف التخصص ، و

ا تعنى بهذا  ات في لیب قدم الخدمات للمواطنین في المنطقة المجالمن بین أرع مستشف ، وهو 

أكملها عدة مراحل وتم تسییره من عدة إدارات في الساب وعمل ف ،الوسطى  ه مر المستشفى 
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ة ة  وغیر لیب ة لیب قعوادر طب ة حوالي  ،  اً  8000المستشفى على مساحة إجمال  متر مرع تقر

ة التواصل االجتماعي. ز على ش ة للمر   "المصدر: الصفحة الرسم

المستشفى و  اتب و 10وجد  ل إدارة بها عدة أقسام لتسییر العمل 7م  وهي: إدارات و

ها   - 1  أقسام. 8إدارة الشؤون اإلدارة والخدمات و

ها إدارة الشؤون الما  - 2 ة و  أقسام. 5ل

ها   - 3  أقسام. 2إدارة المخازن والمشترات و

ها   - 4 ة و ة والهندس  أقسام. 2إدارة الشؤون الفن

ها   - 5  أقسام. 4إدارة الصیدلة والتجهیزات والمعدات والمستلزمات و

ها   - 6  أقسام. 3إدارة شؤون التمرض و

ها   - 7 ة و ة. 7إدارة الشؤون الطب ادات خارج  أقسام ع

ة األقسامو یوجد بها   :التال

 قسم الدرن الرئو رجال. - 1

 قسم الدرن الرئو نساء. - 2

 قسم الدرن الرئو ب رجال. - 3

 قسم الدرن الرئو ب نساء. - 4

ة. - 5 ص  قسم األشعة التشخ

ة. - 6  قسم المختبرات الطب

عي. - 7  قسم العالج الطب

وجد بها  ةو ادات الخارج ة  الع  :التال

ادة الدرن وأمراض الصدر. – 1   ع

ة. – 2 اطن ادات ال   ع

ادة الجراحة. – 3   ع
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ادة األطفال. – 4   ع

ادة أمراض النساء. – 5   ع

ادة األسنان. – 6   ع

ادة األنف واألذن والحنجرة. – 7   ع

ات الخاصة -ب   المستشف

مة مصراتة - 1  مستشفى الح

مةتم أنشاء  ات 1995 /10 /14بتارخ  مستشفى الح مدینة مصراتة، وهو من مستشف م. 

بلغ  هعدد األسرة القطاع الخاص، و ة: سر 85 ف ضم التخصصات واألقسام اآلت ر، و

ات ،الرجال ،النساء ،األطفال( ر األشعة  ،الطوار  ،العمل   ،الصیدلة ،المختبرات ،والتصو

عي ما  17)، وعدد العالج الطب ة،  ادة خارج المستشفى (ع اء  ) طبیب، 90یبلغ عدد األط

اشرن (40) ممرض، (65(  ) في المستشفى.31) فني، وعدد اإلدارین والم

 مستشفى الشرق  - 2

ات القطاع 2005 /2 /5بتارخ  الشرق مستشفى تم أنشاء    مدینة مصراتة، وهو من مستشف م. 

ه بلغ عدد األسرة ف ضم التخصصات سر 60 الخاص، و ة: (األطفال،ر، و  ،النساء واألقسام اآلت

ر األشعة  ،الطوار  ،الرجال عي  ،الصیدلة ،المختبرات ،والتصو ادة  14)، وعدد العالج الطب ع

المستشفى ( اء  ما یبلغ عدد األط ة،  ) فني، وعدد 15) ممرض، (45) طبیب، (50خارج

اشرن (   ) في المستشفى.10اإلدارین والم

 الجزرةمستشفى  - 3

مدینة مصراتة، وهو من 2014 /12 /14بتارخ  الجزرة لجراحة العظاممستشفى نشاء تم أ م. 

ه بلغ عدد األسرة ف ات القطاع الخاص، و ة: سر 56 مستشف ر، وضم التخصصات واألقسام اآلت

ر األشعة ،الرجال ،النساء األطفال،العظام،  ( ة،  14)، وعدد المختبرات ،والتصو ادة خارج ع
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المستشفى ( ما یبلغ اء  ) فني، وعدد اإلدارین 37) ممرض، (35) طبیب، (52عدد األط

اشرن (   ) في المستشفى.35والم

اً  ة الدراسة :ثان   منهج

  منهج الدراسة   - أ

اس مستو الرضا       عة األهداف التي تسعى إلیها هذه الدراسة في الكشف عن ق نتیجة لطب

مدینة مصراتة، ومن خالل  ات العامة والخاصة  ة في المستشف في للعناصر الطب  األهدافالوظ

قها،التي تسعى هذه الدراسة  ُ  لتحق أسلوب المقارنة الذ  احث المنهج الوصفي  عد فقد استخدم ال

عة هذه الدراسة، حیث یتالمنا ًا لطب م المنهج الوصفي مع الهدف من هذه الدراسة، وال یتوقف ءس

الظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها  انات والمعلومات المتعلقة  المنهج الوصفي عند جمع الب

ر  وعالقاتها المختلفة، بل یتعداه إلى تحلیل الظاهرة وتفسیرها والوصول إلى نتائج تسهم في تطو

  الواقع وتحسینه.

  مجتمع الدراسة -ب

حث أو الدراسة التي یراد الحصول على  المجتمع، مجموع وحدات ال قصد 

شمل مجتمع هذه الدراسة األصلي  ات عنها، و ات معط عض المستشف ة ب ع العناصر الطب جم

، مستشفى مصراتة للدرن  ، مستشفى المحجوب القرو ز  العامة وهي (مستشفى مصراتة المر

الغ عددهم ( عض 478واألمراض الصدرة) وال ة ب ع العناصر الطب ذلك جم ، و ) عنصرًا

الغ  مة مصراتة، مستشفى الجزرة، مستشفى الشرق) وال ات الخاصة وهي(مستشفى الح المستشف

.192عددهم (   ) عنصرًا

   عینة الدراسة -ج

ة  طرقة العینة العشوائ ار العینة  طةتم اخت س عض  ال ة ب ع العناصر الطب من جم

ات العامة والخاصة، وتم تحدید حجم العینة بناءً على جدول    Krejicie and Morganالمستشف

ان حجم العینة من القطاع العام (  (1970) ة 214لتحدید حجم العینة، ف نس ) طبیب و
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ان حجم العینة من القطاع الخاص (44.8( ة 127%) من المجتمع األصلي، بینما  نس ) طبیب و

ان 66.1( ة االستب   .%) من المجتمع األصلي، والجدول اآلتي یبین العینة وحر

ان یبین )1الجدول ( ة االستب ع عینة الدراسة وحر    إجراءات توز

 مجتمع القطاع

اء  األط

انات  االستب

 الموزعة

انات  االستب

 المفقودة

انات  االستب

غیر 

 الصالحة

انات  االستب

الخاضعة 

 للتحلیل

ة العینة من  نس

 المجتمع 

 %40.6 194 04 16 214 478 القطاع العام

 %56.2 108 06 13 127 192 القطاع الخاص

احث المصدر:   إعداد ال

  أداة الدراسة  -د

ًا في مثل هذه الدراسات  ًا مناس ان والتي تعد أسلو تمثلت أداة الدراسة في استمارة االستب

انات وآراء  ة على مجموعة لجمع الب حوثین حول ظاهرة أو موقف معین من خالل اإلجا الم

ان یتم  األسئلة التي تمثل ان" والتي تقدم لهم في صفحات محددة تسمى استمارة استب "فقرات االستب

ة حولها. اس متغیرات الدراسة والوصول إلى حقائ علم ل أداة الدراسة لق مها لتش   إعدادها وتصم

انات من عینة الدراسة  أداة لجمع الب ان خاصة من النوع المقفل  م استمارة استب وتم تصم

  تتكون من قسمین:و 

ة ف ة والوظ انات الشخص   القسم األول: الب

ة ألفراد عینة الدراسة وهي الجنس والعمر  ف ة والوظ انات الشخص حتو هذا القسم على الب

  سنوات الخبرة. و  العلميوالمؤهل 

في اس الرضا الوظ   القسم الثاني: مق

سي في الدراسة على واحد وأرعین فقرة بهدف  في المتغیر الرئ اس الرضا الوظ حتو مق

عاد  شعر بها أفراد عینة الدراسة، وقد تم تحدید ستة أ في الذ  التعرف على مستو الرضا الوظ
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ات موضوع ارها بناء على مراجعة أدب في تم اخت قة، وتم توزع  للرضا الوظ الدراسة والدراسات السا

ة. ة اآلت في على المتغیرات الفرع اس الرضا الوظ   فقرات مق

ة وتمثله ( . 1 ة والمعنو   ) فقرات.7الحوافز الماد

عة العمل وتمثله ( . 2  ) فقرات.7طب

ة وتمثله ( . 3 ة الماد  ) فقرات.7البیئة الصح

 ) فقرات.7العالقات في العمل وتمثله ( . 4

ة في  . 5  ) فقرات.7اتخاذ القرارات وتمثله الفقرات (المشار

 ) فقرات.7التدرب وتمثله ( . 6

 أدوات التحلیل اإلحصائي   -ه 

ة: ة اآلت ات أفراد العینة األدوات اإلحصائ احث لتحلیل إجا   استخدم ال

ة:   - 1 ة المئو ة النس تستخدم لمعرفة التوزع النسبي ألفراد العینة حسب الخصائص الشخص

ة. ف   والوظ

ان.الوس الحسابي:   - 2 ات أفراد العینة على فقرات االستب اس متوس إجا   ستخدم لق

3 -   : ار ات أفراد العینة على فقرات االنحراف المع اس االنحرافات في إجا ستخدم لق

ان   .عن الوس الحسابي االستب

اخ ألفا  - 4 رون ان).للتحق من مقدار االتساق الداخلي ألداة الدراسة : معامل    (استمارة االستب

ا  - 5 ار صدق االتساق الداخلي: معامل االرت ات)ستخدم الخت   . (الث

ار   - 6 انت هناك فروق ذات : للمقارنة بین عینتین مستقلتین Tاخت وذلك لمعرفة ما إذا 

ة  في في العمل تعز الختالف العوامل الشخص ة في مستو الرضا الوظ داللة إحصائ

ة  ف ة (الجنس)والوظ   .التال
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7 -   : این األحاد ة في تحلیل الت انت هناك فروق ذات داللة إحصائ وذلك لمعرفة ما إذا 

في تعز الختالف  ة مستو الرضا الوظ ف ة والوظ ةالعوامل الشخص ـ المؤهل  العمر( اآلت

ة). ف   العلمي ـ سنوات الخبرة الوظ

اس الدراسة -و ات مق   صدق وث

صدق  اسه بدقة، وللتحق من صدق قصد  اس الشيء المراد ق اس مد قدرته على ق المق

اس وتناسقها وتوافقها ووضوحها ومالءمتها  األداة المستخدمة في الدراسة والتأكد من دقة فقرات المق

ة: ارات الصدق اآلت اخت احث  ة قام ال حث   للبیئة ال

مین) -1   الصدق الظاهر (صدق المح

ان على للتأكد من صدق  عرض استمارة االستب احث  في قام ال اس الرضا الوظ مق

ة. انظر الملح مین من ذو الخبرة واالختصاص في الجامعات اللیب  )1رقم ( مجموعة من المح

م على  ان، واالستفادة من خبراتهم في الح م مقترحاتهم حول استمارة االستب وذلك إلبداء رأیهم وتقد

اس المستخدم ومد مین اآلتي: المق   مالءمتها للتطبی في الدراسة وقد طلب من المح

اغتها. - 1 ة الفقرات، وص ة وصالح   مد مصداق

اس المدرجة تحته. - 2  مد انتماء الفقرات للمتغیر أو المق

3 - . ًا  إضافة أو تعدیل أو حذف ما ترونه مناس

الت عض التعد مین تم إجراء  مة الواردة من المح ناء على المالحظات الق على استمارة  و

لها النهائي. ش ان     االستب

  صدق االتساق الداخلي - 2

مین) بتوزع عدد ( عد إتمام إجراءات الصدق الظاهر (صدق المح احث  ) 23قام ال

ان على عینة من المجتمع األصلي في القطاع العام، وتوزع عدد ( ) استمارة 19استمارة استب

ان على عینة من المجتمع األصلي في  القطاع الخاص، وذلك لحساب صدق االتساق استب

ل فقرة والدرجة  ا بین  س المستخدمة في الدراسة من خالل حساب معامل االرت الداخلي للمقای

اس. ة للمق   الكل
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ة  ة وذلك عند مستو معنو ا ومستو الداللة اإلحصائ ة معامل االرت وتبین الجداول اآلت

)0.05.(  

ا بین فقرات المحور األول معامل االر یبین  )2جدول (ال ة) ت ة والمعنو ة للمحور.(الحوافز الماد   والدرجة الكل

ا القطاع الفقرة ر.م  مستو الداللة    Sig        معامل االرت

1 
رمة ألسرتي. اة    عام     یوفر راتبي  الشهر ح

 خاص    

0.614 

0.474 

0.000 

0.040 

ا  دال إحصائ

2 
ة.في راتبي الشهر  ش اجاتي المع   عام لسد احت

 خاص

0.608 

0.686 

0.000 

0.001 

ا  دال إحصائ

3 
یتناسب راتبي الشهر مع الجهد الذ أبذله في 

 المستشفى.

  عام

 خاص

0.398 

0.942 

0.041 

0.000 

ا  دال إحصائ

4 
ة التي احصل علیها  مة العالوة السنو ق

ة.  مناس

  عام

 خاص

0.462 

0.748 

0.002 

0.00 

ادال  إحصائ  

5 
ة التي احصل علیها من  افآت اإلضاف الم

 المستشفى مجزة.

  عام

 خاص

0.489 

0.715 

0.000 

0.001 

ا  دال إحصائ

6 
ة  ع افآت تشج اء على م حصل األط

 استمرار.

  عام

 خاص

0.509 

0.674 

0.00 

0.002 

ادال إحصائ  

7 
اء المتمیزن حوافز  تمنح إدارة المستشفى األط

ة  ة.معنو  مناس

  عام

 خاص

.4870  

.5710 

0.009  

0.00 

ادال إحصائ  

ًا عند مستو داللة  * ا دال إحصائ   . α> 0.05االرت

س محور  النظر إلى الجدول الساب والذ یوضح صدق االتساق الداخلي للفقرات التي تق

ة ة والمعنو ة یتضح اآلتي: الحوافز الماد   لعینتي الدراسة االستطالع

ا في القطاع العام بین ( )، وفي القطاع الخاص بین 0.614) و(0.398تراوحت معامالت االرت

ًا عند مستو 0.942) و(0.474( عها دالة إحصائ ة  )0.05()، وجم ا طرد على وجود عالقات ارت

س  ع الفقرات التي تق ةمحور بین جم ة والمعنو ة للمحور، وهذا ب الحوافز الماد د والدرجة الكل دوره یؤ

ةلمحور صدق االتساق الداخلي  ة والمعنو   .الحوافز الماد
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ا بین فقرات المحور الثانيیبین  )3جدول (ال عة العمل)معامل االرت ة للمحور (طب   .والدرجة الكل

ا القطاع الفقرة   مستو الداللة    Sig        معامل االرت

8 
فتي في المستشفى مع ات وظ  تتواف متطل

 تخصصي.

  عام

 خاص

0.712 

0.635 

0.00 

0.00 
ادال إحصائ  

9 
ل عادل. ش ة    عام تعالج إدارة المستشفى األخطاء الطب

 خاص

0.811 

0.631 

0.00 

0.00 
ادال إحصائ  

10 
تتمیز القوانین واللوائح المعمول بها داخل المستشفى 

ة.  الموضوع

  عام

 خاص

0.805 

0.876 

0.00 

0.00 
ادال إحصائ  

11 
ة  ة مهاراتي وقدراتي اإلبداع فتي في تنم تسهم وظ

 واالبتكارة.

  عام

 خاص

0.409 

0.550 

0.008 

0.00 
ادال إحصائ  

12 
اء   یتناسب عدد المرضى المترددین مع عدد األط

انات المستشفى.  م   وإ

  عام

 خاص

0.641 

0.779 

0.00 

0.00 
ادال إحصائ  

13 
یتسبب المرضى والمرافقین بإحداث مشاكل في 

 المستشفى. 

  عام

 خاص

0.464 

 0. 430 

0.004 

0.00 
ادال إحصائ  

14 
عد االنتهاء من العمل  ة  أقضي ساعات عمل إضاف

  الرسمي.

  عام

 خاص

0.630  

0.562 

0.00  

0.00 
ادال إحصائ  

ًا عند مستو داللة  * ا دال إحصائ   . α> 0.05االرت

س محور  النظر إلى الجدول الساب والذ یوضح صدق االتساق الداخلي للفقرات التي تق

عة العمل ة یتضح اآلتي: طب   لعینتي الدراسة االستطالع

ا في القطاع العام بین ( )، وفي القطاع الخاص بین 0.712) و(0.205تراوحت معامالت االرت

ًا عند0.876) و(0.430( عها دالة إحصائ ة  )0.05(مستو  )، وجم ا طرد على وجود عالقات ارت

س  ع الفقرات التي تق عة العملمحور بین جم د صدق  طب ة للمحور، وهذا بدوره یؤ والدرجة الكل

عة العمل.لمحور االتساق الداخلي    طب
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ا بین فقرات المحور الثالثیبین  )4جدول (ال ة)معامل االرت ة والماد ة للمحور. (البیئة الصح   والدرجة الكل

معامــــــــــــــــــــــــــــــــل  القطاع الفقرة 

ا  االرت

Sig مستو الداللة 

ة  15 المستشفى األجهزة والمعدات الطب تتوفر 

 الحدیثة والمتطورة.

  عام

 خاص

0.686 

0.690 

0.00 

0.00 

 ادال إحصائ

اء  16 م لألط توفر إدارة المستشفى معدات التعق

ات.  في غرف الكشف والعمل

  عام

 خاص

0.732 

0.761 

0.00 

0.00 

 ادال إحصائ

ل دور في  17 ش ة  انة األجهزة الطب تتم ص

 المستشفى.

  عام

 خاص

0.682 

0.846 

0.00 

0.00 

 ادال إحصائ

ــــــــف واإلضــــــــاءة  18 انة منظومــــــــة التكیی تــــــــتم صــــــــ

. ل دور ش  المستشفى 

  عام

 خاص

0.545 

0.850 

0.005 

0.00 

 ادال إحصائ

ة ال عدد األسر في المستشفى 19 عاب ستاف

 المرضى والمرافقین. 

  عام

 خاص

0.787 

0.478 

0.00 

0.00 

 ادال إحصائ

ة  20 ات الطب هناك نظام صحي للتخلص من النفا

 في المستشفى.

  عام

 خاص

.6360  

0.652 

0.00 

0.00 

 ادال إحصائ

المخلفات  21 المستشفى أفران خاصة  یوجد 

ة  .العضو

  عام

 خاص

0.686 

0.820 

0.00  

0.00 

 ادال إحصائ

ًا عند مستو داللة  * ا دال إحصائ   . α> 0.05االرت

س محور  النظر إلى الجدول الساب والذ یوضح صدق االتساق الداخلي للفقرات التي تق

ة ة الماد ة یتضح اآلتي: البیئة الصح   لعینتي الدراسة االستطالع

ا في القطاع العام بین ( )، وفي القطاع الخاص بین 0.732) و(0.545تراوحت معامالت االرت

ًا عند مستو 0.850) و(0.478( عها دالة إحصائ ة  )0.05()، وجم ا طرد على وجود عالقات ارت

س  ع الفقرات التي تق ةمحور بین جم ة الماد ة للمحور، وهذا بدوره البیئة الصح د  والدرجة الكل یؤ

ةلمحور صدق االتساق الداخلي  ة الماد   .البیئة الصح
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ع یبین  )5جدول (ال ا بین فقرات المحور الرا ة للمحور(العالقات في العمل) معامل االرت   .والدرجة الكل

معامــــــــــــــــــــــــــــــــل  القطاع الفقرة 

ا  االرت

Sig مستو الداللة 

ل  22 ش ع زمالئي في المستشفى  عمل جم

 جماعي منظم.

  عام

 خاص

0.871 

0.636 

0.00 

0.00 

 ادال إحصائ

سود جو من االحترام والتعاون بین  23

 الزمالء داخل المستشفى.

  عام

 خاص

0.800 

0.496 

0.00 

0.00 

 ادال إحصائ

ا  24 یناقش زمالئي في المستشفى القضا

ل موضوعي. ش ة   الطب

  عام

 خاص

0.716 

0.738 

0.00 

0.00 

 ادال إحصائ

اء  25 الوالء واالنتماء للعمل في شعر األط

  المستشفى.

  عام

 خاص

0.643 

0.665 

0.00 

0.00 

 ادال إحصائ

حرصون على مصلحة  26 ع زمالئي  جم

 المرضى والمستشفى.

  عام

 خاص

0.807 

0.782 

0.00 

0.00 

 ادال إحصائ

ع زمالئي  27 ترطني عالقة جیدة مع جم

 المستشفى.

  عام

 خاص

0.684 

0.475 

0.00 

0.00 

 اإحصائدال 

اء في األقسام  28 یوجد تنسی بین األط

 المختلفة في المستشفى.

  عام

 خاص

.5430  

0.577 

0.00  

0.00 

 ادال إحصائ

ًا عند مستو داللة  * ا دال إحصائ   . α> 0.05االرت

س محور  النظر إلى الجدول الساب والذ یوضح صدق االتساق الداخلي للفقرات التي تق

ة یتضح اآلتي: العملالعالقات في    لعینتي الدراسة االستطالع

ا في القطاع العام بین ( )، وفي القطاع الخاص بین 0.871) و(0.543تراوحت معامالت االرت

ًا عند مستو 0.782) و(0.475( عها دالة إحصائ ة  )0.05()، وجم ا طرد على وجود عالقات ارت

س  ع الفقرات التي تق د  في العملالعالقات محور بین جم ة للمحور، وهذا بدوره یؤ والدرجة الكل

  لمحور العالقات في العمل.صدق االتساق الداخلي 
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ا بین فقرات المحور الخامسیبین  )6جدول (ال ة في اتخاذ القراراات)معامل االرت ة  (المشار والدرجة الكل

  .للمحور

معامــــــــــــــــــــــــــــــــل   الفقرة 

ا  االرت

Sig مستو الداللة 

ة تحرص  29 إدارة المستشفى على مشار

اء في اتخاذ القرارات.  األط

  عام

 خاص

0.858 

0.625 

0.00 

0.00 

 ادال إحصائ

اٍف للسلطات من اإلدارة  30 ض  یوجد تفو

 داخل المستشفى.

  عام

 خاص

0.705 

0.560 

0.00 

0.00 

 ادال إحصائ

آراء ومقترحات  31 تهتم إدارة المستشفى 

اء.  األط

  عام

 خاص

0.696 

0.893 

0.00 

0.00 

 ادال إحصائ

اء على  32 تشجع إدارة المستشفى األط

ة. ات العلم  المشار

  عام

 خاص

0.613 

0.839 

0.00 

0.00 

 ادال إحصائ

سر في االتصال بإدارة  33 توجد سهولة و

 المستشفى 

  عام

 خاص

0.485 

0.611 

0.01 

0.00 

 ادال إحصائ

ة من إدارة المستش 34  فىهناك سرعة استجا

اء.  مشاكل األط

  عام

 خاص

00.561 

0.770 

0.00 

0.00 

 ادال إحصائ

قوم على  35 اء  م أداء األط یوجد نظام لتقی

فاءة األداء.  أساس 

  عام

 خاص

.6680  

0.725 

0.00  

0.00 

 ادال إحصائ

ًا عند مستو داللة  * ا دال إحصائ   . α> 0.05االرت

س محور  النظر إلى الجدول الساب والذ یوضح صدق االتساق الداخلي للفقرات التي تق

ة في اتخاذ القرارات ة یتضح اآلتي: المشار   لعینتي الدراسة االستطالع

ا في القطاع العام بین ( )، وفي القطاع الخاص بین 0.858) و(0.378تراوحت معامالت االرت

عها دا0.893) و(0.560( ًا عند مستو )، وجم ة  )0.05(لة إحصائ ا طرد على وجود عالقات ارت

س  ع الفقرات التي تق ة في اتخاذ القراراتمحور بین جم ة للمحور، وهذا بدوره  المشار والدرجة الكل

د صدق االتساق الداخلي  ة في اتخاذ القرارات.یؤ   لمحور المشار
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ا بین فقرات یبین  )7جدول (ال ب)المحور السادسمعامل االرت ة للمحور (التدر   .والدرجة الكل

معامــــــــــــــــــــــــل  القطاع الفقرة 

ا  االرت

Sig مستو الداللة 

فرص التدرب الممنوحة لي من إدارة  36

 المستشفى مشجعة.

  عام

 خاص

0.626 

0.663 

0.000  

0.000 

 ادال إحصائ

اء في إعداد  37 تساعد إدارة المستشفى األط

حوث والدراسات  ة.ال  الطب

  عام

 خاص

0.705 

0.863 

0.000  

0.000 

 ادال إحصائ

توفر إدارة المستشفى قاعات حدیثة لتدرب  38

اء.  األط

  عام

 خاص

0.570 

0.883 

0.002  

0.000 

 ادال إحصائ

اء  39 توفر إدارة المستشفى دورات تدرب لألط

 في الخارج.

  عام

 خاص

0.429 

0.708 

0.044  

0.000 

 ادال إحصائ

ة متطورة  تتوفر 40 ة علم ت المستشفى م

اء.  لألط

  عام

 خاص

0.600 

0.867 

0.000  

0.000 

 ادال إحصائ

ة  41 ش المستشفى أنظمة اتصال  تتوفر 

ة االنترنت.  المعلومات الدول

  عام

 خاص

0.619 

0.880 

0.002  

0.000 

 ادال إحصائ

تحرص إدارة المستشفى على إقامة  42

ة.  مؤتمرات وندوات علم

  عام

 خاص

.5570  

0.858 

0.001  

0.000 

 ادال إحصائ

ًا عند مستو داللة  * ا دال إحصائ   . α> 0.05االرت

س محور  النظر إلى الجدول الساب والذ یوضح صدق االتساق الداخلي للفقرات التي تق

ب ة یتضح اآلتي: التدر   لعینتي الدراسة االستطالع

ا في القطاع العام بین ( )، وفي القطاع الخاص بین 0.705) و(0.429تراوحت معامالت االرت

ًا عند مستو 0.883) و(0.663( عها دالة إحصائ ة  )0.05()، وجم ا طرد على وجود عالقات ارت

س  ع الفقرات التي تق د صدق االتساق  التدربمحور بین جم ة للمحور، وهذا بدوره یؤ والدرجة الكل

  التدرب.لمحور الداخلي 
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  الصدق البنائي -3

ان. ة لفقرات االستب الدرجة الكل ل محور من محاور الدراسة  ا    یبین مد ارت

ل محورمعامل االرتیبین ) 8جدول(ال اس ا بین  ة للمق  .والدرجة الكل

معامل  القطاع المتغیر م

ا  االرت

Sig مستو الداللة 

ة  1 ة والمعنو   عام الحوافز الماد

 خاص

0.446 

0.624 

0.000 

0.000 

 ادال إحصائ

عة العمل  2   عام طب

 خاص

0.266 

0.733 

0.008 

0.000 

 ادال إحصائ

ة  3 ة الماد   عام البیئة الصح

 خاص

0.696 

0.571 

0.000 

0.000 

 ادال إحصائ

  عام العالقات في العمل  4

 خاص

0. 930 

0.700 

0.000 

0.000 

 ادال إحصائ

ة في اتخاذ القرارات  5   عام المشار

 خاص

0.591 

0.886 

0.000 

0.000 

 ادال إحصائ

ب  6   عام التدر

 خاص

.6830  

0.897 

0.000 

0.000 

 ادال إحصائ

ًا عند مستو داللة  * ا دال إحصائ   . α> 0.05االرت

س مستو النظر إلى الجدول الساب والذ  یوضح الصدق البنائي للمحاور التي تق

ة یتضح اآلتي: في لعینتي الدراسة االستطالع   الرضا الوظ

ا في القطاع العام بین ( )، وفي القطاع الخاص بین 0.930) و(0.266تراوحت معامالت االرت

ًا عند مستو 0.897) و(0.571( عها دالة إحصائ ة على وجود عالقات ارت )0.05()، وجم ا طرد

س  ع المحاور التي تق فيبین جم د صدق  مستو الرضا الوظ ة للمتغیر، وهذا بدوره یؤ والدرجة الكل

في االتساق الداخلي لمستو    .الرضا الوظ
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ات -4    الث

ــــــــــــان  ـــــــــــاس جان ــــــــــــات المق اراتـــــــــــه، ولث ـــداخلي بـــــــــــین ع ــــــــــــاس االتســـــــــــاق الـــــــــ ـــــــــــات المق قصـــــــــــد بث

س المتغیــــــــــر  ــــــــــأن یــــــــــتم الحصــــــــــول علــــــــــى ذات النتــــــــــائج إذا قــــــــــ ــــــــــاس  األول هــــــــــو اســــــــــتقرار المق

ة، وهــــــــــو أن یــــــــــتم  ــــــــــاس فهــــــــــو الموضــــــــــوع ـــــــــات المق ــــــــــة، أمــــــــــا الجانــــــــــب اآلخــــــــــر لث مـــــــــرات متتال

صـــــــــــرف  ـــــــــــار عـــــــــــن الشـــــــــــخص ا النظـــــــــــرالحصـــــــــــول علـــــــــــى ذات الدرجـــــــــــة  طبـــــــــــ االخت لـــــــــــذ 

س المســــــــــتخدمة فـــــــــي الدراســــــــــة  ـــــــــات المقـــــــــای صـــــــــممه، وقــــــــــد جـــــــــر التحقـــــــــ مــــــــــن ث أو الـــــــــذ 

أتي:   ما 

ات بداللة االتساق الداخلي-أ   الث

اخ ألفا رون استخدام معامل  ات بداللة االتساق الداخلي   تم استخراج الث

Cronbach.Alpha ا بین اس االتساق الداخلي أ قوة االرت مة تتراوح ، لق أخذ ق ل الفقرات، و

ح دل ذلك على ارتفاع  ات من الواحد الصح لما اقترب معامل الث ح و بین الصفر والواحد الصح

لما اقترب من الصفر. ات وانخفاضه    الث

ات .9الجدول (   ات الث   ) یبین مستو

%60أقل من  المعامل  60 %-70%  70 %- 80% % فأكثر80   

ات  ممتاز جید مقبول ضعیف الث

في وتبین ارت ذلك للرضا الوظ ات لكل محور من محاور الدراسة و فاع معدل وتم حساب معامل الث

الجدول ما  ات    اآلتي. الث
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االتساق الداخلي لمحاور الدراسة. یبین )10الجدول ( ات    الث

ارات القطاع المحور م ات عدد الع  معامل الث

ة  1 ة والمعنو   عام الحوافز الماد

 خاص

7  

7 

0.737  

0.931 

عة العمل  2   عام  طب

 خاص

7  

7 

0.740  

0.927 

ة  3 ة الماد   عام البیئة الصح

 خاص

7  

7 

0.725  

0.929 

  عام العالقات في العمل  4

 خاص

7  

7 

0.744  

0.929 

ة في اتخاذ القرارات  5   عام المشار

 خاص

7  

7 

0.730  

0.928 

ب  6   عام التدر

 خاص

7  

7 

0.729  

0.926 

في    عام الرضا الوظ

 خاص

42  

42 

0.742  

0.914 

ات للقطاعین العام والخاص مرتفعة  ع مؤشرات الث النظر إلى الجدول الساب نجد أن جم و

ة ( ة عند مستو معنو ن الوثوق 0.05وذات داللة إحصائ م ) وهي مؤشرات جیدة ومطمئنة و

اس. ات المق   بها، وتعطي مؤشرًا جیدًا على ث
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ع   الفصل الرا

انات الدراسة عرض وتحلیل ب 
 

 

  خصائص عینة الدراسة ووصف متغیراتها :أوالً 

اً  ات :ثان ار الفرض   اخت

  النتائج  :ثالثاً 

عاً  ات: را   التوص
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  خصائص عینة الدراسة ووصف متغیراتها :أوالً 

الغ عددها  انات العینة ال ات  )194(اإلحصاء الوصفي لب طبیب من العاملین في المستشف

مدینة مصراتة، و مدینة مصراتة،  )108(العامة  ات الخاصة  طبیب من العاملین في المستشف

ة للعینة والمتمثلة في الجنس والعمر  ف ة والوظ انات الشخص حیث تم حساب الجداول التكرارة للب

  وسنوات الخبرة. والمؤهل العلمي

هدف  انات العینة یهدف إلى اإلحصاء الوصفي لو ل  عطاءإ ب ش انات العینة  ص لب وصف و تلخ

. ار الوس الحسابي واالنحراف المع زة  س النزعة المر س وذلك من خالل مقای   واضح وم

انات: الوس الحسابي  ز حولها الب مة التي تتمر حدد الق زة و س النزعة المر   ،من مقای

ار  ات) عن  : االنحراف المع انات(االستجا اعد الب س مد ت ق س التشتت والذ  من أهم مقای

لما اقترت  ، ف ار م االنحراف المع ة لتفسیر ق النس عض وعن الوس الحسابي،  أما  عضها ال

لما قل التشتت وزاد تجانس األفراد حول استجابتهم  مته من الصفر  مة الوس ق واتفاقهم على ق

  .الحسابي

انات. :  ع التكرار التوز انات لسهولة عرض الب ب الب ة وتبو ات اإلحصائ س العمل   یهدف إلى ت

ة  انات  :  النسب المئو عطاءتهدف دراستها لوصف خصائص العینة ووصف الب رة شاملة عن  وإ ف

ة:، قاتالفرو حجم  س وأظهرت النتائج التال   وقد تم حساب هذه المقای
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  الدراسةخصائص عینة  - 1
  فیما یلي تبین لخصائص عینة الدراسة.    

ع أفراد العینة حسب الجنس  - أ   توز

ة المقابلة   والجدول التالي یبین التكرار والنسب المئو
ع عینة الدراسة حسب الجنس. یبین  )11الجدول ( توز  

ة % العدد القطاع الجنس  النس

ر   عام ذ

 خاص

146  

78 

75.3  

72.2 

  عام  أنثى

 خاص

48  

30 

24.7  

27.8 

  عام المجموع

 خاص

194  

108 

100  

100% 

ور في عینة القطاع العام ( ة 146النظر في الجدول الساب یتضح أن عدد الذ ) طبیب بنس

ة (48%)، وعدد اإلناث (75.3( نس ة و ور في عینة القطاع %24.7) طبی ان عدد الذ )، بینما 

ة (78الخاص ( ة (30)، وعدد اإلناث (%72.2) طبیب بنس نس ة و )، ومن خالل 28.8%) طبی

ور إلى اإلناث في القطاعین. ذلك یتضح تقا   رب نسب الذ

ع أفراد العینة حسب العمر -ب   توز

ع عینة الدراسة حسب العمر. یبین  )21الجدول ( توز  

ة الفئات ة% العدد القطاع العمر  النس

 عام 35إلى اقل من  20من 
 خاص

82 
66 

42.3 
61.1 

 عام 50إلى أقل من  35من 
 خاص

66 
32 

34.0 
29.6 

 عام فأكثرسنة  50 
 خاص

46 
10 

23.7 
9.3 

 عام المجموع
 خاص

194 
108 

100  
100 
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) في عینة 35إلى أقل من  –20النظر في الجدول الساب یتضح أن عدد الفئة العمرة من (

ة (82القطاع العام ( ) في عینة 35إلى أقل من  –20)، الفئة العمرة من (%42.3) طبیب بنس

ة (66القطاع الخاص ( ان عدد الفئة العمرة (من %61.6) طبیب بنس إلى أقل من  35)، بینما 

ة (66ینة القطاع العام () في ع50 إلى أقل  35)، والفئة العمرة من (من %34.7) طبیب بنس

ة (32) في عینة القطاع الخاص (50من  ان عدد الفئة العمرة (%29.6) طبیب بنس  50)، و

ة (46فأكثر) في عینة القطاع العام (سنة  سنة  50)، والفئة العمرة من (%23.7) طبیب بنس

ة (10طاع الخاص (فأكثر) في عینة الق   ).%9.3) طبیب بنس

ع أفراد العینة حسب المؤهل العلمي -ج   توز

ة المقابلة   والجدول التالي یبین التكرار والنسب المئو
ع عینة الدراسة حسب المؤهل العلمي. یبین )13الجدول (  توز

ة% العدد القطاع المؤهل العلمي  النس
وس الور  عام  ال

 خاص
130  
73 

67.0  
67.6 

 عام  الماجستیر
 خاص

36  
19 

18.6  
17.6 

توراه  عام الد
 خاص

28  
16 

14.4  
14.8 

 عام المجموع
 خاص

194  
108 

100  
100 

ًا ( حملون مؤهل علم الوروسالنظر في الجدول الساب یتضح أن عدد الذین  ) في عینة ال

ة (130القطاع العام ( الوروس)، وعدد حملة(%67.0) طبیب بنس القطاع الخاص ) في عینة ال

ة (73( ًا (%67.6) طبیب بنس حملون مؤهل علم ) في عینة القطاع الماجستیر)، وعدد الذین 

ة (36العام ( ) 19) في عینة القطاع الخاص (الماجستیر)، وعدد حملة(%18.6) طبیب بنس

ة ( ًا (%17.9طبیب بنس حملون مؤهل علم توراه)، وعدد الذین  ) 28() في عینة القطاع العام الد

ة ( توراه)، وعدد حملة(%14.4طبیب بنس ة 16) في عینة القطاع الخاص (الد ) طبیب بنس

)14.8.(%  
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ع أفراد العینة حسب سنوات الخبرة  -د   توز

ة المقابلة   والجدول التالي یبین التكرار والنسب المئو
ع عینة الدراسة حسب سنوات الخبرة. یبین )14الجدول (    توز

ة ( ف اء الذین خبرتهم الوظ في ) سنوات 5أقل من النظر في الجدول الساب یتضح أن عدد األط

ة (111عینة القطاع العام ( ة (%57.2) طبیب بنس ف اء الذین خبرتهم الوظ أقل من )، وعدد األط

ة (58) في عینة القطاع الخاص (سنوات 5 اء الذین خبرتهم %53.7) طبیب بنس )، وعدد األط

ة ( ف ة (56) في عینة القطاع العام (15إلى اقل من 5من الوظ )، وعدد %28.9) طبیب بنس

ة (األط ف ) طبیب 37) في عینة القطاع الخاص (15إلى اقل من 5من اء الذین خبرتهم الوظ

ة ( ة (%34.3بنس ف اء الذین خبرتهم الوظ ) في عینة القطاع العام سنة فأكثر 15)، وعدد األط

ة (27( ة (%13.9) طبیب بنس ف اء الذین خبرتهم الوظ ) في عینة سنة فأكثر 15)، وعدد األط

ة (13ص (القطاع الخا   ).%12.0) طبیب بنس

  

  

  

  

  

ة% العدد القطاع سنوات الخبرة  النس
سنوات 5اقل من   عام 

 خاص
111 
58 

57.2 
53.7 

15إلى اقل من 5من   عام 
 خاص

56 
37 

28.9 
34.3 

 عام  فأكثر 15
 خاص

27  
13 

13.9  
12.0 

 عام المجموع
 خاص

194  
108 

100  
100 
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 وصف متغیرات الدراسة  -2

ار لكل محور على حدة  بهدف  حیث یتم إیجاد الوس الحسابي المرجح واالنحراف المع

ارات المحور وذلك ارة من ع رت الخماسي تحدید االتجاه لكل ع اس ل مق   .المقارنة 

ارت الخماسي المستخدم وقبل عرض الجداول التكرارة للمحاور األرعة  اس ل نوضح مق

  لتحدید االتجاهات.

شدة،  ارات  المتاحة (مواف  عبر عن الخ ما أن المتغیر الذ  ارت الخماسي:  اس ل ح مق توض

اس ترتیبي، واألرقام التي تدخل في البرنامج  ) مق ، غیر مواف إطالقًا ، محاید، غیر مواف مواف

شدة =     .........) تمثل  األوزان المقابلة لها.3، محاید =  4، مواف =  5هي (مواف 

ة، فهي للرقم  ة مئو نس اس  أقل من  -1تكون  1وتمثل هذه األرقام مساحة من المق

 - 60هي  4% وللرقم 60أقل من  -40هي  3% وللرقم40أقل من  -20تكون  2% وللرقم 20

ات 100 -80هي  5% وللرقم  80أقل من  م على إجا ن الح م س) ومن خاللها  الع % (أو 

ون الوس  ما عینة الدراسة. و   :یليالحسابي المرجح 

مة الوس المرجح واالتجاه العام15جدول (   .) ق

 االتجاه العام الوس الحسابي المرجح

1.00 – 1.79 شدة   غیر مواف 

1.80 – 2.59  غیر مواف 

2.60 – 3.39  محاید 

3.40 – 4.19  مواف 

4.20 – 5.00 شدة   مواف 
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 ( ة للمتوس النس ة أفراد العینة  ة ( استجا اس مستو األهم تم تحدید مق   :ما یليو

ة  مرتفع متوس منخفض مستو األهم

اس  5 – 3.50 3.49  –  2.5 2.49أقل من - 0 المق

  

ارات المحور األول (  - أ ة لع ةالجداول التكرار ة والمعنو   )الحوافز الماد

ة والوس الحسابي  ة وتم فیها حساب النس ة النسب ار وتم تحدید األهم المرجح واالنحراف المع

  لكل فقرة من فقرات المحور.

ةیبین ) 16الجدول ( ة والمعنو ار لمحور الحوافز الماد   .الوس الحسابي واالنحراف المع

ارة    الوس القطاع  الع
 الحسابي

 االنحراف
ار   المع

االتجاه 
 العام

ة  األهم
ة  النسب

مة ألسرتيیوفر راتبي   1 ر اة    عام الشهر ح
 خاص

2.31  
3.74 

.850  
0.87 

  غیر مواف
 مواف

  منخفضة
 مرتفعة

ة. 2 ش اجاتي المع   عام في راتبي الشهر لسد احت
 خاص

2.59  
4.00 

1.02  
0.92 

  غیر مواف
 مواف

  متوسطة
 مرتفعة

یتناسب راتبي الشهر مع الجهد الذ أبذله في  3
 المستشفى.

  عام
 خاص

2.42  
3.44 

.990  
1.19 

  غیر مواف
 مواف

  منخفضة
 متوسطة

ة. 4 ة التي احصل علیها مناس مة العالوة السنو   عام ق
 خاص

2.10  
2.63 

.930  
1.20 

  غیر مواف
 محاید

  منخفضة
 متوسطة

ة التي احصل علیها من  5 افآت اإلضاف الم
ة.  المستشفى مجز

  عام
 خاص

1.89  
2.42 

1.06  
1.09 

  غیر مواف
 غیر مواف

  منخفضة
 منخفضة

استمرار. 6 ة  ع افآت تشج اء على م   عام حصل األط
 خاص

1.87  
2.21 

1.16  
1.14 

  غیر مواف
 غیر مواف

  منخفضة
 منخفضة

ن حوافز  7 اء المتمیز تمنح إدارة المستشفى األط
ة. ة مناس  معنو

  عام
 خاص

1.93  
2.28 

1.11  
1.11 

  غیر مواف
 غیر مواف

  منخفضة
 منخفضة

ة نتیجة  ة والمعنو   عام الحوافز الماد
 خاص

2.16  
2.96 

.620  
0.78 

  غیر مواف
 محاید

  منخفضة  
 متوسطة
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  من الجدول الساب یتبین اآلتي:

مة ألسرتي) والتي تنص على "1إن الفقرة رقم ( - 1 ر اة  ة للقطاع یوفر راتبي الشهر ح النس  "

) ساو ان الوس الحسابي  (2.31العام  ساو ار  ة 0.85)، واالنحراف المع )، واألهم

ان  ة للقطاع الخاص  النس ة منخفضة وهذا یدل على عدم الموافقة ألفراد العینة. بینما  النسب

ساو ( ساو (3.7الوس الحسابي  ار  ة النسب)، 0.87)، واالنحراف المع مرتفعة  ةواألهم

اء عن هذه الفقرة  في لد األط التالي فأن الرضا الوظ وهذا یدل على الموافقة ألفراد العینة، و

  في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام.

ة) والتي تنص على "2إن الفقرة رقم (  - 2 ش اجاتي المع ة في راتبي الشهر لسد احت النس  "

ان الوس الحسابي ( للقطاع العام  (2.59ساو ساو ار  )، 1.02)، واالنحراف المع

ان  ة للقطاع الخاص  النس اد ألفراد العینة. بینما  ة متوسطة وهذا یدل على الح ة النسب واألهم

ساو ( ساو (4.00الوس الحسابي  ار  ة 0.92)، واالنحراف المع ة النسب )، واألهم

اء عن هذه مرتفعة وهذا یدل على الموافقة ألفراد العینة في لد األط التالي فأن الرضا الوظ ، و

  الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام.

یتناسب راتبي الشهر مع الجهد الذ أبذله في ) والتي تنص على "3إن الفقرة رقم ( - 3

(المستشفى ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  النس ار 2.42"  )، واالنحراف المع

(س ة منخفضة وهذا یدل على عدم الموافقة ألفراد العینة. بینما 0.99او ة النسب )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ة للقطاع الخاص  ساو 3.44النس ار  )، واالنحراف المع

التالي فأن الرضا 1.19( ة متوسطة وهذا یدل على الموافقة ألفراد العینة، و ة النسب )، واألهم

في  اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام.الوظ  لد األط

ة) والتي تنص على "4إن الفقرة رقم ( - 4 ة التي احصل علیها مناس مة العالوة السنو ة ق النس  "

) ساو ان الوس الحسابي  (2.10للقطاع العام  ساو ار  )، 0.93)، واالنحراف المع

ة للقطاع  النس ة منخفضة وهذا یدل على عدم الموافقة ألفراد العینة. بینما  ة النسب واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ساو (2.63الخاص  ار  ة 1.2)، واالنحراف المع )، واألهم
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في لد النسب التالي فأن الرضا الوظ ة متوسطة وهذا یدل على الموافقة ألفراد العینة، و

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام.  األط

ة التي احصل علیها من المستشفى  ) والتي تنص على"5إن الفقرة رقم ( - 5 افآت اإلضاف الم

ة ان الو  "مجز ة للقطاع العام  (النس ساو ار 1.89س الحسابي  )، واالنحراف المع

) ة منخفضة وهذا یدل على عدم الموافقة ألفراد العینة. بینما 1.06ساو ة النسب )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ة للقطاع الخاص  ساو 2.42النس ار  )، واالنحراف المع

ة منخفضة وهذا یدل على عدم ال1.09( ة النسب التالي فأن )، واألهم موافقة ألفراد العینة، و

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام. في لد األط  الرضا الوظ

استمرار) والتي تنص على "6إن الفقرة رقم ( - 6 ة  ع افآت تشج اء على م ة  "حصل األط النس

) ساو ان الوس الحسابي  (1.87للقطاع العام  ساو ار  )، 1.16)، واالنحراف المع

ة للقطاع  النس ة منخفضة وهذا یدل على عدم الموافقة ألفراد العینة. بینما  ة النسب واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ساو (2.21الخاص  ار  ة 1.14)، واالنحراف المع )، واألهم

في لد النسب التالي فأن الرضا الوظ ة منخفضة وهذا یدل على عدم الموافقة ألفراد العینة، و

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام.  األط

ة ) والتي تنص على "7إن الفقرة رقم ( - 7 ن حوافز معنو اء المتمیز تمنح إدارة المستشفى األط

ة ة للقطاع الع "مناس (النس ساو ان الوس الحسابي  ار 1.93ام  )، واالنحراف المع

) ة منخفضة وهذا یدل على عدم الموافقة ألفراد العینة. بینما 1.11ساو ة النسب )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ة للقطاع الخاص  ساو 2.28النس ار  )، واالنحراف المع

ة منخفضة وهذا یدل 1.11( ة النسب التالي فأن )، واألهم على عدم الموافقة ألفراد العینة، و

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام. في لد األط  الرضا الوظ

ة للمحور األول ( النس جماًال  ة)وإ ة والمعنو  في القطاع العامان الوس الحسابي  الحوافز الماد

ساو 2.16ساو ( ار  ست 0.62 ()، واالنحراف المع ة منخفضة، حیث ع ة النسب )، واألهم

ان الوس الحسابي  ات أفراد العینة عدم الموافقة على فقرات المحور، بینما  في القطاع إجا

(2.96ساو ( الخاص ساو ار  ة متوسطة، حیث 0.78)، واالنحراف المع ة النسب )، واألهم
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ات أفراد العینة عدم الموافقة على فقرا ست إجا ت المحور، وعلى الرغم من انخفاض الرضا ع

ل عام، ش اء في القطاعین العام والخاص  في لألط اء عن  الوظ في لد األط فأن الرضا الوظ

ة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام ة والمعنو  .الحوافز الماد

ارات المحور الثاني (   - ب ة لع عة العمل الجداول التكرار   )طب

ة  والوس الحسابي المرجوتم فیها  ار وتم تحدید االتجاه لكل فقرة  ححساب النس واالنحراف المع

  من فقرات المحور.

عة العملیبین ) 17الجدول ( ار لمحور طب   .الوس الحسابي واالنحراف المع

ارة    الوس القطاع الع
 الحسابي

 االنحراف
ار   المع

االتجاه 
 العام

ة  األهم
ة  النسب

فتي في المستشفى تتواف  8 ات وظ متطل
 مع تخصصي.

  عام
 خاص

3.39  
4.42 

1.00  
0.81 

  محاید
شدة  مواف 

  متوسطة
 مرتفعة

ة  9 تعالج إدارة المستشفى األخطاء الطب
ل عادل.  ش

  عام
 خاص

3.04  
3.89 

0.73  
0.87 

  محاید
 مواف

  متوسطة
 مرتفعة

تتمیز القوانین واللوائح المعمول بها داخل  10
ة.المستشفى   الموضوع

  عام
 خاص

2.74  
3.80 

.890  
0.75 

  محاید
 مواف

  متوسطة
 مرتفعة

ة مهاراتي وقدراتي  11 فتي في تنم تسهم وظ
ة. ة واالبتكار  اإلبداع

  عام
 خاص

2.74  
3.89 

.990  
0.85 

  محاید
 مواف

  متوسطة
 مرتفعة

یتناسب عدد المرضى المترددین مع عدد  12
انات المستشفى.  اء  وٕام  األط

  عام
 خاص

2.45  
3.86 

1.09  
0.99 

  غیر مواف
 مواف

  منخفضة
 مرتفعة

یتسبب المرضى والمرافقین بإحداث مشاكل  13
 في المستشفى. 

  عام
 خاص

3.25  
3.98 

1.22  
0.74 

  محاید
 مواف

  متوسطة
 مرتفعة

عد االنتهاء  14 ة  أقضي ساعات عمل إضاف
 من العمل الرسمي.

  عام
 خاص

3.13  
3.30 

1.26  
0.97 

  محاید
 محاید

  متوسطة
 متوسطة

نتیجة 
 المحور

عة العمل   عام طب
 خاص

2.96  
3.88 

.400  
0.53 

  محاید
 مواف

  متوسطة
 مرتفعة
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 من الجدول الساب یتبین اآلتي:

فتي في المستشفى مع تخصصي) والتي تنص على "8إن الفقرة رقم ( - 8 ات وظ " تتواف متطل

ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  (النس (3.39ساو ساو ار  )، 1.00)، واالنحراف المع

ان  ة للقطاع الخاص  النس اد ألفراد العینة. بینما  ة متوسطة وهذا یدل على الح ة النسب واألهم

ساو ( ساو (4.42الوس الحسابي  ار  ة 0.83)، واالنحراف المع ة النسب )، واألهم

اء  مرتفعة وهذا یدل على الموافقة الشدیدة ألفراد في لد األط التالي فأن الرضا الوظ العینة، و

  عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام.

ل عادل) والتي تنص على "9إن الفقرة رقم ( - 9 ش ة  " تعالج إدارة المستشفى األخطاء الطب

) ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  ار 3.04النس ()، واالنحراف المع )، 0.73ساو

ان  ة للقطاع الخاص  النس اد ألفراد العینة. بینما  ة متوسطة وهذا یدل على الح ة النسب واألهم

ساو ( ساو (3.89الوس الحسابي  ار  ة 0.84)، واالنحراف المع ة النسب )، واألهم

في لد ا التالي فأن الرضا الوظ اء عن هذه مرتفعة وهذا یدل على الموافقة ألفراد العینة، و ألط

 الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام. 

تتمیز القوانین واللوائح المعمول بها داخل ) والتي تنص على "10إن الفقرة رقم ( -10

ة الموضوع (المستشفى  ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  النس )، واالنحراف 2.74" 

) ساو ار  ة الن0.89المع اد ألفراد العینة. بینما )، واألهم ة متوسطة وهذا یدل على الح سب

ساو ( ان الوس الحسابي  ة للقطاع الخاص  ساو 3.80النس ار  )، واالنحراف المع

التالي فأن الرضا 0.75( ة مرتفعة وهذا یدل على الموافقة ألفراد العینة، و ة النسب )، واألهم

اء عن هذه الفقرة في  في لد األط  القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام.الوظ

ة ) والتي تنص على "11إن الفقرة رقم ( -11 ة مهاراتي وقدراتي اإلبداع فتي في تنم تسهم وظ

ة (واالبتكار ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  النس ار 2.74"  )، واالنحراف المع

) ة متوسطة وهذا یدل على ال0.99ساو ة النسب ة )، واألهم النس اد ألفراد العینة. بینما  ح

ساو ( ان الوس الحسابي  ساو (3.86للقطاع الخاص  ار  )، 0.85)، واالنحراف المع
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في لد  التالي فأن الرضا الوظ ة مرتفعة وهذا یدل على الموافقة ألفراد العینة، و ة النسب واألهم

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في ال  قطاع العام.األط

اء  ) والتي تنص على "12إن الفقرة رقم ( -12 یتناسب عدد المرضى المترددین مع عدد األط

انات المستشفى م (وإ ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  النس )، واالنحراف 2.45" 

) ساو ار  ة منخفضة وهذا یدل على عدم الموافقة ألفراد العینة1.09المع ة النسب . )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ة للقطاع الخاص  النس ار 3.86بینما  )، واالنحراف المع

التالي فأن 0.99ساو ( ة مرتفعة وهذا یدل على الموافقة ألفراد العینة، و ة النسب )، واألهم

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام. في لد األط  الرضا الوظ

یتسبب المرضى والمرافقین بإحداث مشاكل في ) والتي تنص على "13قرة رقم (إن الف -13

(المستشفى ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  النس ار 3.25"  )، واالنحراف المع

) ة 1.22ساو النس اد ألفراد العینة. بینما  ة متوسطة وهذا یدل على الح ة النسب )، واألهم

ان  ساو (للقطاع الخاص  ساو (3.98الوس الحسابي  ار  )، 0.74)، واالنحراف المع

في لد  التالي فأن الرضا الوظ ة مرتفعة وهذا یدل على الموافقة ألفراد العینة، و ة النسب واألهم

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام.  األط

عد االنتهاء من العمل أقضي ) والتي تنص على "14إن الفقرة رقم ( -14 ة  ساعات عمل إضاف

(الرسمي ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  النس ار 3.13"  )، واالنحراف المع

) ة 1.26ساو النس اد ألفراد العینة. بینما  ة متوسطة وهذا یدل على الح ة النسب )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ساو ()، واالنحر 3.30للقطاع الخاص  ار  )، 0.97اف المع

في لد  التالي فأن الرضا الوظ اد ألفراد العینة، و ة متوسطة وهذا یدل على الح ة النسب واألهم

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام.  األط

ة للمحور الثاني ( النس جماًال  عة العمل)وإ ساو  امفي القطاع العان الوس الحسابي  طب

ساو (2.96( ار  ات 0.40)، واالنحراف المع ست إجا ة متوسطة، حیث ع ة النسب )، واألهم

ان الوس الحسابي  اد على فقرات المحور، بینما  ساو  في القطاع الخاصأفراد العینة الح

)3.88) ساو ار  ات 0.53)، واالنحراف المع ست إجا ة مرتفعة، حیث ع ة النسب أفراد )، واألهم

اء في القطاع  في لألط العینة الموافقة على فقرات المحور، مما یدل على انخفاض الرضا الوظ
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القطاع الخاص، عة العمل في القطاع  العام وارتفاعه  اء عن طب في لد األط وأن الرضا الوظ

 .الخاص أعلى منه في القطاع العام

ارات المحور الثالث ( -ج ة لع ةالبیالجداول التكرار ة الماد   )ئة الصح

ة والوس الحسابي المرج ار وتم تحدید االتجاه لكل فقرة  حوتم فیها حساب النس واالنحراف المع

  من فقرات المحور.

ة یبین )18الجدول ( ة الماد ار لمحور البیئة الصح   .الوس الحسابي واالنحراف المع

ارة    الوس القطاع  الع
 الحسابي

 االنحراف
ار   المع

ة االتجاه العام األهم
ة  النسب

ة  15 المستشفى األجهزة والمعدات الطب تتوفر 
 الحدیثة والمتطورة.

  عام
 خاص

2.24  
3.66 

1.10  
0.89 

  غیر مواف
 مواف

  منخفضة
 مرتفعة

م  16 توفر إدارة المستشفى معدات التعق
ات. اء في غرف الكشف والعمل  لألط

  عام
 خاص

2.30  
3.81 

1.00  
0.76 

  موافغیر 
 مواف

  منخفضة
 مرتفعة

ل دور في  17 ش ة  انة األجهزة الطب تتم ص
 المستشفى.

  عام
 خاص

2.30 
3.80 

1.01  
0.88 

  غیر مواف
 مواف

  منخفضة
 مرتفعة

انة منظومة التكییف واإلضاءة  18 تتم ص
. ل دور ش  المستشفى 

  عام
 خاص

2.60  
3.84 

1.06  
0.81 

  محاید
 مواف

  متوسطة
 مرتفعة

عاب  عدد 19 ة الست اف األسر في المستشفى 
 المرضى والمرافقین.

  عام
 خاص

1.78  
2.90 

.960  
0.87 

  غیر مواف
 محاید

  منخفضة
 متوسطة

ات  20 هناك نظام صحي للتخلص من النفا
ة في المستشفى.  الطب

  عام
 خاص

2.07  
3.12 

.970  
0.80 

  غیر مواف
 محاید

  منخفضة
 متوسطة

المستشفى أفران خاصة 21 المخلفات  یوجد 
ة.  العضو

  عام
 خاص

2.10  
3.00 

.930  
0.66 

  غیر مواف
 محاید

  منخفضة
 متوسطة

نتیجة 
 المحور

ة ة الماد   عام البیئة الصح
 خاص

2.20  
3.45 

0.72  
0.55 

  غیر مواف
 مواف

  منخفضة
 مرتفعة
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  من الجدول الساب یتبین اآلتي:

المستشفى ) والتي تنص على "15إن الفقرة رقم ( -15 ة الحدیثة تتوفر  األجهزة والمعدات الطب

( "والمتطورة ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  ار 2.24النس )، واالنحراف المع

) ة منخفضة وهذا یدل على عدم الموافقة ألفراد العینة. بینما 1.10ساو ة النسب )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ة للقطاع الخاص  ساو )، واالن3.66النس ار  حراف المع

التالي فأن الرضا 0.98( ة مرتفعة وهذا یدل على الموافقة ألفراد العینة، و ة النسب )، واألهم

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام. في لد األط   الوظ

م لألط) والتي تنص على "16إن الفقرة رقم ( -16 اء في توفر إدارة المستشفى معدات التعق

ات ( "غرف الكشف والعمل ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  )، واالنحراف 2.30النس

) ساو ار  ة منخفضة وهذا یدل على عدم الموافقة ألفراد العینة. 1.00المع ة النسب )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ة للقطاع الخاص  النس ار 3.81بینما  )، واالنحراف المع

التالي فأن 0.78ساو ( ة مرتفعة وهذا یدل على الموافقة ألفراد العینة، و ة النسب )، واألهم

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام. في لد األط  الرضا الوظ

ل دور في ) والتي تنص على "17إن الفقرة رقم ( -17 ش ة  انة األجهزة الطب تتم ص

( "المستشفى ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  ار 2.30النس )، واالنحراف المع

) ة منخفضة وهذا یدل على عدم الموافقة ألفراد العینة. بینما 1.01ساو ة النسب )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ة للقطاع الخاص  ساو 3.80النس ار  )، واالنحراف المع

ة النسب0.88( التالي فأن الرضا )، واألهم ة مرتفعة وهذا یدل على الموافقة ألفراد العینة، و

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام. في لد األط   الوظ

المستشفى ) والتي تنص على "18إن الفقرة رقم ( -18 انة منظومة التكییف واإلضاءة  تتم ص

ل دور  ان  "ش ة للقطاع العام  (النس ساو ار 2.24الوس الحسابي  )، واالنحراف المع

) ة 1.10ساو النس اد ألفراد العینة. بینما  ة متوسطة وهذا یدل على الح ة النسب )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ساو (3.84للقطاع الخاص  ار  )، 0.82)، واالنحراف المع
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ة مرتفعة وهذا یدل على الموافقة  ة النسب في لد واألهم التالي فأن الرضا الوظ ألفراد العینة، و

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام.  األط

عاب ) والتي تنص على "19إن الفقرة رقم ( -19 ة الست اف عدد األسر في المستشفى 

( "المرضى والمرافقین ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  نحراف )، واال1.78النس

) ساو ار  ة منخفضة وهذا یدل على عدم الموافقة ألفراد العینة. 0.96المع ة النسب )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ة للقطاع الخاص  النس ار 2.90بینما  )، واالنحراف المع

التالي فأ0.87ساو ( اد ألفراد العینة، و ة متوسطة وهذا یدل على الح ة النسب ن )، واألهم

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام. في لد األط  الرضا الوظ

ة في ) والتي تنص على "20إن الفقرة رقم ( -20 ات الطب هناك نظام صحي للتخلص من النفا

( "المستشفى ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  ار 2.07النس )، واالنحراف المع

) ة منخفضة وهذا یدل على عدم الموافقة ألفراد العینة. بینما )، 0.97ساو ة النسب واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ة للقطاع الخاص  ساو 3.12النس ار  )، واالنحراف المع

التالي فأن الرضا 0.80( اد ألفراد العینة، و ة متوسطة وهذا یدل على الح ة النسب )، واألهم

اء ع في لد األط  ن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام.الوظ

ة) والتي تنص على "21إن الفقرة رقم ( -21 المخلفات العضو المستشفى أفران خاصة   "یوجد 

) ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  (2.10النس ساو ار  )، 0.93)، واالنحراف المع

ة منخفضة وهذا یدل على ع ة النسب ة للقطاع واألهم النس دم الموافقة ألفراد العینة. بینما 

ساو ( ان الوس الحسابي  ساو (3.00الخاص  ار  ة 0.66)، واالنحراف المع )، واألهم

اء  في لد األط التالي فأن الرضا الوظ اد ألفراد العینة، و ة متوسطة وهذا یدل على الح النسب

 في القطاع العام. عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه 

ة للمحور الثالث ( النس جماًال  ةوإ ة الماد  في القطاع العامان الوس الحسابي  )البیئة الصح

ساو (2.20ساو ( ار  ة منخفضة، حیث 0.72)، واالنحراف المع ة النسب )، واألهم

ان الوس ا ات أفراد العینة عدم الموافقة على فقرات المحور، بینما  ست إجا في لحسابي ع

(3.45ساو ( القطاع الخاص ساو ار  ة مرتفعة، 0.55)، واالنحراف المع ة النسب )، واألهم

ات أفراد العینة الموافقة على فقرات المحور، مما یدل على انخفاض الرضا  ست إجا حیث ع
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القطاع الخاص، اء في القطاع العام وارتفاعه  في لألط في لد األ الوظ اء وأن الرضا الوظ ط

ة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام ة الماد   .عن البیئة الصح

ع ( -د ارات المحور الرا ة لع  )العالقات في العملالجداول التكرار

ار وتم تحدید االتجاه لكل فقرة  ة والوس الحسابي المرجح واالنحراف المع وتم فیها حساب النس

  من فقرات المحور.

ار لمحور العالقات في العمل یبین )19الجدول (   .الوس الحسابي واالنحراف المع

ارة         الوس القطاع الع
 الحسابي

 االنحراف
ار   المع

االتجاه 
 العام

ة  األهم
ة  النسب

ل  22 ش ع زمالئي في المستشفى  عمل جم
 جماعي منظم.

  عام
 خاص

3.28  
3.82 

0.99 
0.93 

  محاید
 مواف

  متوسطة
 مرتفعة

سود جو من االحترام والتعاون بین الزمالء  23
 داخل المستشفى.

  عام
 خاص

3.48  
4.00 

.850  
0.77 

 مواف
 مواف

  متوسطة
 مرتفعة

ا  24 یناقش زمالئي في المستشفى القضا
ل موضوعي. ش ة   الطب

  عام
 خاص

3.46  
3.74 

.700  
1.03 

  مواف
 مواف

  متوسطة
 مرتفعة

الوالء واالنتماء  25 اء  للعمل في شعر األط
 المستشفى.

  عام
 خاص

3.40  
3.92 

.770  
0.63 

  مواف
 مواف

  متوسطة
 مرتفعة

حرصون على مصلحة  26 ع زمالئي  جم
 المرضى والمستشفى.

  عام
 خاص

2.82  
3.98 

.820  
0.61 

  محاید
 مواف

  متوسطة
 مرتفعة

ع زمالئي  27 ترطني عالقة جیدة مع جم
 المستشفى.

  عام
 خاص

2.84  
4.25 

0.96  
0.66 

  محاید
مواف 
 شدة

  متوسطة
 مرتفعة

اء في األقسام  28 یوجد تنسی بین األط
 المختلفة في المستشفى.

  عام
 خاص

2.82  
3.68 

1.13  
0.75 

  محاید
 مواف

  متوسطة
 مرتفعة

نتیجة 
 المحور

  عام العالقات في العمل
 خاص

3.44  
3.91 

.650  
0.51 

  مواف
 مواف

  متوسطة
 مرتفعة

  اآلتي:من الجدول الساب یتبین 

ل جماعي ) والتي تنص على "22إن الفقرة رقم ( -22 ش ع زمالئي في المستشفى  عمل جم

( "منظم ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  ار 3.28النس )، واالنحراف المع
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) ة 0.99ساو النس اد ألفراد العینة. بینما  ة متوسطة وهذا یدل على الح ة النسب )، واألهم

ساو ( للقطاع الخاص ساو (3.82ان الوس الحسابي  ار  )، 0.93)، واالنحراف المع

في لد  التالي فأن الرضا الوظ ة مرتفعة وهذا یدل على الموافقة ألفراد العینة، و ة النسب واألهم

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام.   األط

سود جو من االحترام والتعاون بین الزمالء داخل ) والتي تنص على "23إن الفقرة رقم ( -23

( "المستشفى ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  ار 3.48النس )، واالنحراف المع

) ة 0.85ساو النس اد ألفراد العینة. بینما  ة متوسطة وهذا یدل على الح ة النسب )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ساو ()4.00للقطاع الخاص  ار  )، 0.77، واالنحراف المع

في لد  التالي فأن الرضا الوظ ة مرتفعة وهذا یدل على الموافقة ألفراد العینة، و ة النسب واألهم

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام.  األط

ل یناقش زمالئي في المستشفى القضا) والتي تنص على "24إن الفقرة رقم ( -24 ش ة  ا الطب

( "موضوعي ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  ار 3.46النس )، واالنحراف المع

) ة 0.70ساو النس اد ألفراد العینة. بینما  ة متوسطة وهذا یدل على الح ة النسب )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ساو (3.74للقطاع الخاص  ار   )،1.03)، واالنحراف المع

في لد  التالي فأن الرضا الوظ ة مرتفعة وهذا یدل على الموافقة ألفراد العینة، و ة النسب واألهم

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام.  األط

الوالء واالنتماء للعمل في ) والتي تنص على "25إن الفقرة رقم ( -25 اء  شعر األط

ة للقطاع  "المستشفى (النس ساو ان الوس الحسابي  ار 3.40العام  )، واالنحراف المع

) ة 0.77ساو النس اد ألفراد العینة. بینما  ة متوسطة وهذا یدل على الح ة النسب )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ساو (3.92للقطاع الخاص  ار  )، 0.63)، واالنحراف المع

ة مرتفعة وهذا یدل على ة النسب في لد  واألهم التالي فأن الرضا الوظ الموافقة ألفراد العینة، و

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام.  األط

حرصون على مصلحة المرضى ) والتي تنص على "26إن الفقرة رقم ( -26 ع زمالئي  جم

( "والمستشفى ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  ار )، واال2.82النس نحراف المع

) ة 0.82ساو النس اد ألفراد العینة. بینما  ة متوسطة وهذا یدل على الح ة النسب )، واألهم
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ساو ( ان الوس الحسابي  ساو (3.98للقطاع الخاص  ار  )، 0.61)، واالنحراف المع

التالي فأن ال ة مرتفعة وهذا یدل على الموافقة ألفراد العینة، و ة النسب في لد واألهم رضا الوظ

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام.  األط

المستشفى) والتي تنص على "27إن الفقرة رقم ( -27 ع زمالئي   "ترطني عالقة جیدة مع جم

) ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  (2.84النس ساو ار  )، 0.82)، واالنحراف المع

ة النسب ان واألهم ة للقطاع الخاص  النس اد ألفراد العینة. بینما  ة متوسطة وهذا یدل على الح

ساو ( ساو (4.25الوس الحسابي  ار  ة 0.66)، واالنحراف المع ة النسب )، واألهم

اء  في لد األط التالي فأن الرضا الوظ شدة ألفراد العینة، و مرتفعة وهذا یدل على الموافقة 

 في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام.عن هذه الفقرة 

اء في األقسام المختلفة في ) والتي تنص على "28إن الفقرة رقم ( -28 یوجد تنسی بین األط

( "المستشفى ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  ار 2.82النس )، واالنحراف المع

) ة 1.18ساو النس اد ألفراد العینة. بینما  ة متوسطة وهذا یدل على الح ة النسب )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ساو (3.68للقطاع الخاص  ار  )، 0.75)، واالنحراف المع

ة مرت ة النسب في لد واألهم التالي فأن الرضا الوظ فعة وهذا یدل على الموافقة ألفراد العینة، و

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام.  األط

ع (  ة للمحور الرا النس جماًال  ساو  في القطاع العامان الوس الحسابي  )العالقات في العملوإ

ساو (3.44( ار  ست 0.65)، واالنحراف المع ة متوسطة، حیث ع ة النسب )، واألهم

ان الوس الحسابي  اد على فقرات المحور، بینما  ات أفراد العینة الح  في القطاع الخاصإجا

(3.91ساو ( ساو ار  ست 0.51)، واالنحراف المع ة مرتفعة، حیث ع ة النسب )، واألهم

ات أف في إجا راد العینة الموافقة على فقرات المحور، مما یدل على انخفاض الرضا الوظ

القطاع الخاص، اء في القطاع العام وارتفاعه  اء عن  لألط في لد األط وأن الرضا الوظ

  .العالقات في العمل في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام
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ارات المحور الخام  -ه ة لع ة في اتخاذ القراراتس (الجداول التكرار  )المشار

ار وتم تحدید االتجاه لكل فقرة و  ة والوس الحسابي المرجح واالنحراف المع تم فیها حساب النس

  من فقرات المحور.

ة في اتخاذ القراراتیبین ) 20الجدول ( ار لمحور المشار   .الوس الحسابي واالنحراف المع

ارة    الوس القطاع الع
 الحسابي

 االنحراف
ار   المع

ة  االتجاه العام األهم
ة  النسب

ة  29 تحرص إدارة المستشفى على مشار
اء في اتخاذ القرارات.  األط

  عام
 خاص

2.46  
3.16 

0.89  
0.88 

  غیر مواف
 مواف

  منخفضة
 متوسطة

اٍف للسلطات من اإلدارة  30 ض  یوجد تفو
 داخل المستشفى.

  عام
 خاص

2.61  
3.50 

.710  
0.74 

  محاید
 مواف

  متوسطة
 مرتفعة

آراء ومقترحات  31 تهتم إدارة المستشفى 
اء.  األط

  عام
 خاص

2.53  
3.49 

.970  
0.75 

  غیر مواف
 مواف

  متوسطة
 مرتفعة

اء على  32 تشجع إدارة المستشفى األط
ة. ات العلم  المشار

  عام
 خاص

2.56  
3.37 

.810  
0.84 

  غیر مواف
 مواف

  متوسطة
 متوسطة

سر في االتصال بإدارة  33 توجد سهولة و
 المستشفى 

  عام
 خاص

2.80  
3.77 

1.01  
0.56 

  محاید
 مواف

  متوسطة
 مرتفعة

ة من إدارة  34 هناك سرعة استجا
اء.  المستشفى مع مشاكل األط

  عام
 خاص

2.64  
3.49 

0.94  
0.84 

  محاید
 مواف

  متوسطة
 مرتفعة

قوم على  35 اء  م أداء األط یوجد نظام لتقی
فاءة األداء.  أساس 

  عام
 خاص

2.31  
3.00 

.860  
0.82 

  غیر مواف
 محاید

  منخفضة
 متوسطة

ة في اتخاذ القرارات    عام المشار
 خاص

2.56  
3.39 

.640  
0.51 

  غیر مواف
 مواف

  متوسطة
 متوسطة

  من الجدول الساب یتبین اآلتي:

اء في تحرص إدارة المستشفى على ) والتي تنص على "29إن الفقرة رقم ( -29 ة األط مشار

( "اتخاذ القرارات ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  ار 2.46النس )، واالنحراف المع

) ة منخفضة وهذا یدل على عدم الموافقة ألفراد العینة. بینما 0.89ساو ة النسب )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ة للقطاع الخاص  ساو )، واالنحراف المع3.16النس ار 
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التالي فأن الرضا 0.88( اد ألفراد العینة، و ة متوسطة وهذا یدل على الح ة النسب )، واألهم

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام.  في لد األط   الوظ

اٍف للسلطات من اإلدارة داخل ) والتي تنص على "30إن الفقرة رقم ( -30 ض  یوجد تفو

( "المستشفى ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  ار 2.61النس )، واالنحراف المع

) ة 0.71ساو النس اد ألفراد العینة. بینما  ة متوسطة وهذا یدل على الح ة النسب )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ساو (3.50للقطاع الخاص  ار  )، 0.82)، واالنحراف المع

ة مر  ة النسب في لد واألهم التالي فأن الرضا الوظ تفعة وهذا یدل على الموافقة ألفراد العینة، و

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام.  األط

اء) والتي تنص على "31إن الفقرة رقم (  -31 آراء ومقترحات األط  "تهتم إدارة المستشفى 

ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  (النس (2.53ساو ساو ار  )، 0.97)، واالنحراف المع

ان  ة للقطاع الخاص  النس اد ألفراد العینة. بینما  ة متوسطة وهذا یدل على الح ة النسب واألهم

ساو ( ساو (3.49الوس الحسابي  ار  ة 0.74)، واالنحراف المع ة النسب )، واألهم

اء عن هذه مرتفعة وهذا یدل على الموافقة ألفراد العینة،  في لد األط التالي فأن الرضا الوظ و

 الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام.

ات ) والتي تنص على "32إن الفقرة رقم ( -32 اء على المشار تشجع إدارة المستشفى األط

ة ( "العلم ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  ار 2.56النس )، واالنحراف المع

ة 0.81(ساو  النس اد ألفراد العینة. بینما  ة متوسطة وهذا یدل على الح ة النسب )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ساو (3.37للقطاع الخاص  ار  )، 0.84)، واالنحراف المع

في لد  التالي فأن الرضا الوظ اد ألفراد العینة، و ة متوسطة وهذا یدل على الح ة النسب واألهم

اء  عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام. األط

سر في االتصال بإدارة المستشفى) والتي تنص على "33إن الفقرة رقم ( -33  "توجد سهولة و

) ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  (2.80النس ساو ار  )، 1.01)، واالنحراف المع

ة متوسطة وهذا یدل على  ة النسب ان واألهم ة للقطاع الخاص  النس اد ألفراد العینة. بینما  الح

ساو ( ساو (3.77الوس الحسابي  ار  ة 0.56)، واالنحراف المع ة النسب )، واألهم
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اء عن هذه  في لد األط التالي فأن الرضا الوظ مرتفعة وهذا یدل على الموافقة ألفراد العینة، و

 القطاع العام.الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في 

ة من إدارة المستشفى مع ) والتي تنص على "34إن الفقرة رقم ( -34 هناك سرعة استجا

اء ( "مشاكل األط ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  )، واالنحراف 2.64النس

) ساو ار  اد ألفراد العینة. بینما 0.94المع ة متوسطة وهذا یدل على الح ة النسب )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ة للقطاع الخاص  ساو 3.49النس ار  )، واالنحراف المع

ة مرت0.89( ة النسب التالي فأن الرضا )، واألهم فعة وهذا یدل على الموافقة ألفراد العینة، و

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام. في لد األط  الوظ

قوم على أساس ) والتي تنص على "35إن الفقرة رقم ( -35 اء  م أداء األط یوجد نظام لتقی

( "فاءة األداء ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  ار 2.31النس )، واالنحراف المع

) ة منخفضة وهذا یدل على عدم الموافقة ألفراد العینة. بینما 0.86ساو ة النسب )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ة للقطاع الخاص  ساو 3.00النس ار  )، واالنحراف المع

ة النسب0.82( التالي فأن الرضا )، واألهم اد ألفراد العینة، و ة متوسطة وهذا یدل على الح

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام. في لد األط  الوظ

ة للمحور الخامس ( النس جماًال  ة في اتخاذ القراراتوإ في القطاع ان الوس الحسابي  )المشار

ساو ()، واالنحرا2.56ساو ( العام ار  ة متوسطة، حیث 0.64ف المع ة النسب )، واألهم

ان الوس الحسابي  اد على فقرات المحور، بینما  ات أفراد العینة الح ست إجا في القطاع ع

(3.39ساو ( الخاص ساو ار  ة متوسطة، حیث 0.51)، واالنحراف المع ة النسب )، واألهم

اد على ف ات أفراد العینة الح ست إجا في ع قرات المحور، مما یدل على انخفاض الرضا الوظ

القطاع الخاص، اء في القطاع العام وارتفاعه  اء عن  لألط في لد األط وأن الرضا الوظ

ة في اتخاذ القرارات في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام   .المشار
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ارات المحور السادس (التدرب)  - و ة لع   الجداول التكرار

ار وتم تحدید االتجاه لكل فقرة وتم فیه ة والوس الحسابي المرجح واالنحراف المع ا حساب النس

  من فقرات المحور.

ب.یبین  ) 21الجدول ( ار لمحور التدر   الوس الحسابي واالنحراف المع

ارة    الوس القطاع الع
 الحسابي

 االنحراف
ار   المع

ة  االتجاه العام األهم
ة  النسب

ب الممنوحة لي من إدارة فرص  36 التدر
 المستشفى مشجعة.

  عام
 خاص

2.13  
2.45 

.960  
1.00 

  غیر مواف
 غیر مواف

  منخفضة
 منخفضة

اء في إعداد  37 تساعد إدارة المستشفى األط
ة. حوث والدراسات الطب  ال

  عام
 خاص

2.19  
2.56 

.970  
0.94 

  غیر مواف
 غیر مواف

  منخفضة
 متوسطة

المستشفى قاعات حدیثة توفر إدارة  38
اء. ب األط  لتدر

  عام
 خاص

1.94  
2.63 

0.86  
0.84 

  غیر مواف
 محاید

  منخفضة
 متوسطة

ب  39 توفر إدارة المستشفى دورات تدر
اء في الخارج.  لألط

  عام
 خاص

1.71  
2.55 

.850  
0.94 

غیر مواف 
  شدة

 غیر مواف

  منخفضة
 متوسطة

ة متطورة  40 ة علم ت المستشفى م تتوفر 
اء.  لألط

  عام
 خاص

1.63  
2.50 

.760  
0.99 

غیر مواف 
  شدة

 غیر مواف

  منخفضة
 متوسطة

ة  41 ش المستشفى أنظمة اتصال  تتوفر 
ة االنترنت.  المعلومات الدول

  عام
 خاص

1.65  
2.43 

.750  
1.05 

غیر مواف 
  شدة

 غیر مواف

  منخفضة
 منخفضة

تحرص إدارة المستشفى على إقامة  42
ة.مؤتمرات   وندوات علم

  عام
 خاص

1.84  
2.55 

.980  
0.99 

  غیر مواف
 غیر مواف

  منخفضة
 متوسطة

ب    عام التدر
 خاص

1.87  
2.53 

.600  
0.77 

  غیر مواف
 غیر مواف

  منخفضة
 متوسطة

  من الجدول الساب یتبین اآلتي:

ب الممنوحة لي من إدارة المستشفى ) والتي تنص على "36إن الفقرة رقم ( -36 فرص التدر

( "مشجعة ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  ار 2.13النس )، واالنحراف المع

) ة منخفضة وهذا یدل على عدم الموافقة ألفراد العینة. بینما 0.96ساو ة النسب )، واألهم
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ساو ( ان الوس الحسابي  ة للقطاع الخاص  ساو 2.45النس ار  )، واالنحراف المع

ة1.00( التالي فأن  )، واألهم ة منخفضة وهذا یدل على عدم الموافقة ألفراد العینة، و النسب

ضًا في القطاع  اء عن هذه الفقرة منخفض في القطاع الخاص وأ في لد األط الرضا الوظ

  العام.

حوث ) والتي تنص على "37إن الفقرة رقم ( -37 اء في إعداد ال تساعد إدارة المستشفى األط

ة (ال "والدراسات الطب ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  )، واالنحراف 2.19نس

) ساو ار  ة منخفضة وهذا یدل على عدم الموافقة ألفراد العینة. 0.97المع ة النسب )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ة للقطاع الخاص  النس ار 2.56بینما  )، واالنحراف المع

ة م0.94ساو ( ة النسب التالي فأن )، واألهم اد ألفراد العینة، و توسطة وهذا یدل على الح

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام. في لد األط  الرضا الوظ

ب ) والتي تنص على "38إن الفقرة رقم ( -38 توفر إدارة المستشفى قاعات حدیثة لتدر

اء ان الوس الحسابي "األط ة للقطاع العام  ( النس ار 1.94ساو )، واالنحراف المع

) ة منخفضة وهذا یدل على عدم الموافقة ألفراد العینة. بینما 0.86ساو ة النسب )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ة للقطاع الخاص  ساو 2.63النس ار  )، واالنحراف المع

اد ألفراد ال0.84( ة متوسطة وهذا یدل على الح ة النسب التالي فأن الرضا )، واألهم عینة، و

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام.  في لد األط  الوظ

اء في ) والتي تنص على "39إن الفقرة رقم ( -39 ب لألط توفر إدارة المستشفى دورات تدر

( "الخارج ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  ار 1.71النس )، واالنحراف المع

) ة منخفضة وهذا یدل على عدم الموافقة ألفراد العینة. بینما 0.85ساو ة النسب )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ة للقطاع الخاص  ساو 2.55النس ار  )، واالنحراف المع

ة النسب0.94( التالي فأن الرضا )، واألهم اد ألفراد العینة، و ة متوسطة وهذا یدل على الح

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام. في لد األط   الوظ

اء في ) والتي تنص على "40إن الفقرة رقم ( -40 ب لألط توفر إدارة المستشفى دورات تدر

ان الوس  "الخارج ة للقطاع العام  (النس ساو ار 1.63الحسابي  )، واالنحراف المع
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) ة منخفضة وهذا یدل على عدم الموافقة الشدیدة ألفراد العینة. 0.76ساو ة النسب )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ة للقطاع الخاص  النس ار 2.50بینما  )، واالنحراف المع

ة متوسطة وهذا یدل على ا0.99ساو ( ة النسب التالي فأن )، واألهم اد ألفراد العینة، و لح

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام. في لد األط  الرضا الوظ

ة المعلومات ) والتي تنص على "41إن الفقرة رقم ( -41 ش المستشفى أنظمة اتصال  تتوفر 

ة االنترنت ساو  "الدول ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  )، واالنحراف 1.65(النس

) ساو ار  ة منخفضة وهذا یدل على عدم الموافقة الشدیدة ألفراد 0.75المع ة النسب )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ة للقطاع الخاص  النس )، واالنحراف 2.43العینة. بینما 

ساو ( ار  اد ألفراد 1.05المع ة متوسطة وهذا یدل على الح ة النسب العینة، )، واألهم

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في  في لد األط التالي فأن الرضا الوظ و

 القطاع العام.

تحرص إدارة المستشفى على إقامة مؤتمرات ) والتي تنص على "42إن الفقرة رقم ( -42

ة ( "وندوات علم ساو ان الوس الحسابي  ة للقطاع العام  ار )، واالنحراف المع1.84النس

) ة منخفضة وهذا یدل على عدم الموافقة الشدیدة ألفراد العینة. 0.94ساو ة النسب )، واألهم

ساو ( ان الوس الحسابي  ة للقطاع الخاص  النس ار 2.55بینما  )، واالنحراف المع

التالي فأن 0.99ساو ( اد ألفراد العینة، و ة متوسطة وهذا یدل على الح ة النسب )، واألهم

اء عن هذه الفقرة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام.ال في لد األط  رضا الوظ

ة للمحور السادس ( النس جماًال  بوإ )، 1.87ساو ( في القطاع العامان الوس الحسابي  )التدر

ساو ( ار  ات أفراد العینة 0.60واالنحراف المع ست إجا ة منخفضة، حیث ع ة النسب )، واألهم

ان الوس الحسابي  )، 2.53ساو ( في القطاع الخاصعدم الموافقة على فقرات المحور، بینما 

) ساو ار  ست إجا0.77واالنحراف المع ة متوسطة، حیث ع ة النسب ات أفراد العینة )، واألهم

اء في القطاع العام  في لألط اد على فقرات المحور، مما یدل على انخفاض الرضا الوظ الح

القطاع الخاص، ة في اتخاذ القرارات في  وارتفاعه  اء عن المشار في لد األط وأن الرضا الوظ

 .القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام
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اً   ات :ثان ار الفرض   اخت

ة األولى  - أ س ة الرئ   الفرض

في للعناصر  ة في القطاع العام أقل من مستو الرضا الوظ في للعناصر الطب مستو الرضا الوظ

ة في الخاص.    الطب

ة على النحو  ات فرع ة إلى ست فرض س ة الرئ م الفرض احث بتقس ة، قام ال ار هذه الفرض الخت

  اآلتي:

في للعناصر الطب -1 ةمستو الرضا الوظ ة ة في القطاع العام عن الحوافز الماد  والمعنو

ة في الخاص. في للعناصر الطب   أقل من مستو الرضا الوظ

عة العمل أقل من  -2 ة في القطاع العام عن طب في للعناصر الطب مستو الرضا الوظ

ة في الخاص. في للعناصر الطب   مستو الرضا الوظ

في للعناصر الطب -3 ة أقل مستو الرضا الوظ ة الماد ة في القطاع العام عن البیئة الصح

ة في الخاص. في للعناصر الطب   من مستو الرضا الوظ

ة في القطاع العام عن العالقات في العمل أقل من  4- في للعناصر الطب مستو الرضا الوظ

ة في الخاص. في للعناصر الطب   مستو الرضا الوظ

في للعناصر ال -5 ة في اتخاذ القرارات مستو الرضا الوظ ة في القطاع العام عن المشار طب

ة في الخاص. في للعناصر الطب   أقل من مستو الرضا الوظ

ة في القطاع العام عن التدرب أقل من مستو  - 5 في للعناصر الطب مستو الرضا الوظ

ة في الخاص. في للعناصر الطب   الرضا الوظ

ة األولى - 1 ة الفرع ار الفرض   اخت

ة       ة في القطاع العام عن الحوافز الماد في للعناصر الطب مستو الرضا الوظ

ة في الخاص. في للعناصر الطب ة أقل من مستو الرضا الوظ   والمعنو

ار  احث اخت ارها، استخدم ال ة األولى واخت ة الفرع استخدام ) (Tوللتحق من صحة الفرض

قبول   Minitabبرنامج  ون القرار  ار من طرف واحد و للمقارنة بین متوسطي عینتین واالخت
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انت  ة إذا  مة مستو الداللة أقل من (الفرض انت 2/0.05ق ة إذا  مة )، ورفض الفرض ق

)، والجدول اآلتي یبین المتوس الحسابي واالنحراف 2/0.05مستو الداللة أكبر من (

ذلك نتائ ار للعینتین، و ار المع اء عن (Tج اخت في لألط )، وذلك للمقارنة بین الرضا الوظ

ة بین القطاعین العام والخاص. ة والمعنو   الحوافز الماد
ة األولى یبین   )22جدول رقم (ال ة الفرع ار الفرض   نتائج اخت

  

 المحسوبة  tقیمة 

 Sig (P-value  ) متوسط العینة االنحراف المعیاري

  الخاص - 25.25

0.53 

  العام

0.625 

  متوسط الخاص

3.88 

  متوسط العام

2.16 

0.000 

ارت الخماسي حول المحور  اس ل مقارنة المتوس الحسابي حسب مق یتضح من الجدول الساب 

ة(األول  ة والمعنو ساو الحوافز الماد اء في القطاع العام  ات األط )، أن المتوس الحسابي إلجا

اء في القطاع 2.16( ات األط )، والمتوس الحسابي إلجا ) حیث (االتجاه العام غیر مواف

ساو ( اء عن 3.88الخاص  في لألط )، مما یدل أن الرضا الوظ ) حیث (االتجاه العام مواف

ة في القط ة والمعنو ما أظهرت نتائج التحلیل الحوافز الماد اع العام أقل من القطاع الخاص، 

مة  الجدول أن ق ة () -25.25) تساو ((Tالمدونة  ة محسو )، 0.000مستو داللة إحصائ

ة المعتمد في الدراسة ( ة 0.05وهي أقل من مستو الداللة المعنو شیر إلى قبول الفرض )، مما 

ة األولى التي تنص على " مستو  ة في القطاع العام عن  الفرع في للعناصر الطب الرضا الوظ

ة في الخاص". في للعناصر الطب ة أقل من مستو الرضا الوظ ة والمعنو    الحوافز الماد

ة -2 ة الثان ة الفرع ار الفرض   اخت

عة العمل أقل من   ة في القطاع العام عن طب في للعناصر الطب مستو الرضا الوظ

في ة في الخاص. مستو الرضا الوظ   للعناصر الطب

ار  احث اخت ارها، استخدم ال ة واخت ة الثان ة الفرع استخدام برنامج ) (Tوللتحق من صحة الفرض

Minitab   ة قبول الفرض ون القرار  ار من طرف واحد و للمقارنة بین متوسطي عینتین واالخت

انت  مة مستو الداللة أقل من (إذا  انت 2/0.05ق ة إذا  مة مستو الداللة )، ورفض الفرض ق

ذلك 2/0.05أكبر من ( ار للعینتین، و )، والجدول اآلتي یبین المتوس الحسابي واالنحراف المع
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ار  عة العمل بین القطاعین (Tنتائج اخت اء عن طب في لألط )، وذلك للمقارنة بین الرضا الوظ

  العام والخاص.

ة یبین )23جدول رقم (ال ة الثان ة الفرع ار الفرض   .نتائج اخت

مة  ة  tق ار  المحسو  Sig (P-value  ) متوس العینة االنحراف المع

  15.52-  
 

  الخاص
0.532 

  العام
0.408 

  متوس الخاص
3.88 

  متوس العام
2.96 

0.000 

ارت الخماسي حول المحور  اس ل مقارنة المتوس الحسابي حسب مق یتضح من الجدول الساب 

عة العمل(الثاني  ساو (طب اء في القطاع العام  ات األط ) 2.96)، أن المتوس الحسابي إلجا

ساو  اء في القطاع الخاص  ات األط حیث (االتجاه العام محاید)، والمتوس الحسابي إلجا

عة العمل في 3.88( اء عن طب في لألط )، مما یدل أن الرضا الوظ ) حیث (االتجاه العام مواف

مة القطاع العام أقل من ال الجدول أن ق ما أظهرت نتائج التحلیل المدونة  ) (Tقطاع الخاص، 

ة () - 15.52تساو ( ة محسو )، وهي أقل من مستو الداللة 0.000مستو داللة إحصائ

ة المعتمد في الدراسة ( ة التي تنص على 0.05المعنو ة الثان ة الفرع شیر إلى قبول الفرض )، مما 

في لل عة العمل أقل من مستو " مستو الرضا الوظ ة في القطاع العام عن طب عناصر الطب

ة في الخاص". في للعناصر الطب   الرضا الوظ

ة الثالثة -3 ة الفرع ار الفرض   اخت

ة أقل  ة الماد ة في القطاع العام عن البیئة الصح في للعناصر الطب مستو الرضا الوظ

ة في الخا في للعناصر الطب   ص.من مستو الرضا الوظ

ار  احث اخت ارها، استخدم ال ة واخت ة الثان ة الفرع استخدام ) (Tوللتحق من صحة الفرض

قبول   Minitabبرنامج  ون القرار  ار من طرف واحد و للمقارنة بین متوسطي عینتین واالخت

انت  ة إذا  مة مستو الداللة أقل من (الفرض انت 2/0.05ق ة إذا  مة )، ورفض الفرض ق

ار 2/0.05الداللة أكبر من ( مستو  )، والجدول اآلتي یبین المتوس الحسابي واالنحراف المع

ار  ذلك نتائج اخت اء عن البیئة (Tللعینتین، و في لألط )، وذلك للمقارنة بین الرضا الوظ

ة بین القطاعین العام والخاص. ة الماد   الصح
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ة الفرع یبین )24جدول رقم (ال ار الفرض   ة الثالثةنتائج اخت
 Sig (P-value  ) متوسط العینة االنحراف المعیاري المحسوبة  tقیمة 

  الخاص - 16.70

0.556 

  العام

0.727 

  متوسط الخاص

3.45 

  متوسط العام

2.20 

0.000  

 

ارت الخماسي حول المحور  اس ل مقارنة المتوس الحسابي حسب مق یتضح من الجدول الساب 

ة (الثالث  ةالبیئة الصح ساو الماد اء في القطاع العام  ات األط )، أن المتوس الحسابي إلجا

اء في القطاع 2.20( ات األط )، والمتوس الحسابي إلجا ) حیث (االتجاه العام غیر مواف

ساو ( اء عن 3.45الخاص  في لألط )، مما یدل أن الرضا الوظ ) حیث (االتجاه العام مواف

ة ة الماد ما أظهرت نتائج التحلیل المدونة في ا البیئة الصح لقطاع العام أقل من القطاع الخاص، 

مة  ة () - 16.70) تساو ((Tالجدول أن ق ة محسو )، وهي أقل 0.000مستو داللة إحصائ

ة المعتمد في الدراسة ( ة 0.05من مستو الداللة المعنو ة الفرع شیر إلى قبول الفرض )، مما 

ة في القطاع العام عن الثالثة التي تنص على " م في للعناصر الطب البیئة ستو الرضا الوظ

ة ة الماد ة في الخاص". الصح في للعناصر الطب   أقل من مستو الرضا الوظ

عة- 4 ة الرا ة الفرع ار الفرض   اخت

ة في القطاع العام عن العالقات في العمل أقل   في للعناصر الطب مستو الرضا الوظ

ة في الخاص.من مستو الرضا الو  في للعناصر الطب   ظ

ار  احث اخت ارها، استخدم ال ة واخت ة الثان ة الفرع استخدام برنامج ) (Tوللتحق من صحة الفرض

Minitab   ة قبول الفرض ون القرار  ار من طرف واحد و للمقارنة بین متوسطي عینتین واالخت

انت  مة مستو الداللة أقل من (إذا  انت 2/0.05ق ة إذا  مة مستو الداللة )، ورفض الفرض ق

ذلك 2/0.05أكبر من ( ار للعینتین، و )، والجدول اآلتي یبین المتوس الحسابي واالنحراف المع

ار  اء عن العالقات في العمل بین (Tنتائج اخت في لألط )، وذلك للمقارنة بین الرضا الوظ

  القطاعین العام والخاص.
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عة یبین )25جدول رقم (ال ة الرا ة الفرع ار الفرض   .نتائج اخت
 Sig (P-value  ) متوسط العینة االنحراف المعیاري المحسوبة  tقیمة 

  الخاص - 6.84

0.513 

  العام

0.657 

  متوسط الخاص

3.92 

  متوسط العام

3.45 

0.000  

 

ارت الخماسي حول المحور  اس ل مقارنة المتوس الحسابي حسب مق یتضح من الجدول الساب 

ع  ساو العالقات في العمل(الرا اء في القطاع العام  ات األط )، أن المتوس الحسابي إلجا

اء في القطاع الخاص 3.45( ات األط )، والمتوس الحسابي إلجا ) حیث (االتجاه العام مواف

اء عن 3.92ساو ( في لألط )، مما یدل أن الرضا الوظ العالقات ) حیث (االتجاه العام مواف

الجدول  في القطاع العام أقل في العمل ما أظهرت نتائج التحلیل المدونة  من القطاع الخاص، 

مة  ة () -6.84) تساو ((Tأن ق ة محسو )، وهي أقل من مستو 0.000مستو داللة إحصائ

ة المعتمد في الدراسة ( عة التي 0.05الداللة المعنو ة الرا ة الفرع شیر إلى قبول الفرض )، مما 

ف ة في القطاع العام عن تنص على "مستو الرضا الوظ أقل  العالقات في العملي للعناصر الطب

ة في الخاص" في للعناصر الطب   .من مستو الرضا الوظ

ة الخامسة-5 ة الفرع ار الفرض   اخت

ة في اتخاذ القرارات  ة في القطاع العام عن المشار في للعناصر الطب مستو الرضا الوظ

في للعناصر  ة في الخاص.أقل من مستو الرضا الوظ   الطب

ار  احث اخت ارها، استخدم ال ة واخت ة الثان ة الفرع استخدام ) (Tوللتحق من صحة الفرض

قبول   Minitabبرنامج  ون القرار  ار من طرف واحد و للمقارنة بین متوسطي عینتین واالخت

انت  ة إذا  مة مستو الداللة أقل من (الفرض ة إذا 2/0.05ق مة انت )، ورفض الفرض ق

ار 2/0.05مستو الداللة أكبر من ( )، والجدول اآلتي یبین المتوس الحسابي واالنحراف المع

ار  ذلك نتائج اخت ة في (Tللعینتین، و اء عن المشار في لألط )، وذلك للمقارنة بین الرضا الوظ

  اتخاذ القرارات بین القطاعین العام والخاص.
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ة الخامسة یبین )26جدول رقم (ال ة الفرع ار الفرض   .نتائج اخت
 Sig (P-value  ) متوسط العینة االنحراف المعیاري المحسوبة  tقیمة 

  

0.41 

  الخاص

0.770 

  العام

0.642 

  متوسط الخاص

2.53 

  متوسط العام

2.57 

0.659  

 

ارت الخماسي حول المحور  اس ل مقارنة المتوس الحسابي حسب مق یتضح من الجدول الساب 

ة في اتخاذ القرارات(الخامس  اء في القطاع العام المشار ات األط )، أن المتوس الحسابي إلجا

اء في القطاع  )2.57ساو ( ات األط )، والمتوس الحسابي إلجا حیث (االتجاه العام غیر مواف

ساو ( اء 2.53الخاص  في لألط )، مما یدل أن الرضا الوظ ) حیث (االتجاه العام غیر مواف

ة في اتخاذ القراراتعن  ما أظهرت نتائج  المشار في القطاع العام أكبر من القطاع الخاص، 

مة التحلیل المدون الجدول أن ق ة ) 0.41) تساو ((Tة  ة محسو مستو داللة إحصائ

ة المعتمد في الدراسة (0.659( شیر إلى 0.05)، وهي أكبر من مستو الداللة المعنو )، مما 

ة في  في للعناصر الطب ة الخامسة التي تنص على "مستو الرضا الوظ ة الفرع رفض الفرض

ة في ا ة في القطاع العام عن المشار في للعناصر الطب تخاذ القرارات أقل من مستو الرضا الوظ

  الخاص".

ة السادسة - 6 ة الفرع ار الفرض   اخت

ب أقل من مستو      ة في القطاع العام عن التدر في للعناصر الطب مستو الرضا الوظ

ة في الخاص. في للعناصر الطب   الرضا الوظ

ار  احث اخت ارها، استخدم ال ة واخت ة الثان ة الفرع استخدام برنامج ) (Tوللتحق من صحة الفرض

Minitab   ة قبول الفرض ون القرار  ار من طرف واحد و للمقارنة بین متوسطي عینتین واالخت

انت  مة مستو الداللة أقل من (إذا  انت 2/0.05ق ة إذا  مة مستو ال)، ورفض الفرض داللة ق

ذلك 2/0.05أكبر من ( ار للعینتین، و )، والجدول اآلتي یبین المتوس الحسابي واالنحراف المع

ار  اء عن التدرب بین القطاعین العام (Tنتائج اخت في لألط )، وذلك للمقارنة بین الرضا الوظ

  والخاص.
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ة السادسة یبین )27جدول رقم (ال ة الفرع ار الفرض   .نتائج اخت
 Sig (P-value  ) متوسط العینة االنحراف المعیاري المحسوبة  tقیمة 

  الخاص - 6.52

0.801 

  العام

0.602 

  متوسط الخاص

2.49 

  متوسط العام

1.88 

0.000  

 

ارت الخماسي حول المحور  اس ل مقارنة المتوس الحسابي حسب مق یتضح من الجدول الساب 

ساو (التدرب(السادس  اء في القطاع العام  ات األط ) حیث 1.88)، أن المتوس الحسابي إلجا

ساو  اء في القطاع الخاص  ات األط )، والمتوس الحسابي إلجا (االتجاه العام غیر مواف

اء عن 2.49( في لألط )، مما یدل أن الرضا الوظ العالقات في ) حیث (االتجاه العام غیر مواف

الجدول أن في القطاع ا العمل ما أظهرت نتائج التحلیل المدونة  لعام أقل من القطاع الخاص، 

مة  ة () -6.52) تساو ((Tق ة محسو )، وهي أقل من مستو 0.000مستو داللة إحصائ

ة المعتمد في الدراسة ( ة السادسة التي 0.05الداللة المعنو ة الفرع شیر إلى قبول الفرض )، مما 

ة في القطاع العام عن تنص على " مستو الر  في للعناصر الطب أقل من  التدربضا الوظ

ة في الخاص". في للعناصر الطب   مستو الرضا الوظ

ة   - ب ة الثان س ة الرئ   الفرض

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا الوظیفي  لدى العناصر الطبیة في القطاع 
  خصائصھم الشخصیة.العام و الخاص في مدینة مصراتة تعزى الختالف 

  تم اختبار الفرضیة الرئیسیة الثانیة من خالل اختبار الفرضیات الفرعیة المنبثقة عنھا.

ة األولى (القطاع العام) - 1 ة الفرع   الفرض

 : مستوى الرضا الوظیفي  لدى العناصر  في ذات داللة إحصائیة فروق  توجد الالفرض الصفر
  تعزى للجنس. الطبیة في القطاع العام في مدینة مصراتة

مستوى الرضا الوظیفي  لدى العناصر الطبیة  في ذات داللة إحصائیة فروق  توجد الفرض البدیل:
  ام في مدینة مصراتة تعزى للجنس.في القطاع الع

  



102  

 

) الختبار الفروق في مستوى الرضا الوظیفي في القطاع العام لمتغیر  Tنتائج اختبار (یبین ) 28الجدول (
  الجنس.

مستوى الداللة   T قیمة االنحراف المعیاري الوسط الحسابي الجنس
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 المعتمد

 0.05 0.574 - 563 0.757 1.801 الذكور

 0.898 1.854 اإلناث

ار ( احث اخت ة األولى استخدم ال ة الفرع ار الفرض )، ونالح من الجدول الساب أن Tالخت

مة ة (-T  )0.563ق )، وهي أكبر من مستو الداللة المعتمد 0.574)، ومستو الداللة المحسو

ة الصفرة التي نصها " ال0.05في الدراسة ( ذلك نقبل الفرض ذات داللة  فروق  توجد )، و

ة في ة في القطاع العام في مدینة مصراتة مستو  إحصائ في  لد العناصر الطب الرضا الوظ

  تعز للجنس".

ة  - 2 ة الفرع ةالفرض   (القطاع الخاص) الثان

 : ة في فروق  توجد الالفرض الصفر في  لد العناصر  ذات داللة إحصائ مستو الرضا الوظ

ة في القطاع الخاص في مدینة مصراتة تعز للجنس.   الطب

ة في فروق  توجد الفرض البدیل: ة  ذات داللة إحصائ في  لد العناصر الطب مستو الرضا الوظ

  في القطاع الخاص في مدینة مصراتة تعز للجنس. 

) الختبار الفروق في مستوى الرضا الوظیفي في القطاع الخاص لمتغیر  Tنتائج اختبار ( یبین )29الجدول (
  .الجنس

االنحراف  الوسط الحسابي الجنس
 المعیاري

مستوى الداللة   T قیمة
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 المعتمد

 0.05 0.617 - 0.502 0.768 1.512 الذكور

 0.627 1.413 اإلناث
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ة  ة الفرع ار الفرض ةالخت ار ( الثان احث اخت مةTاستخدم ال  )، ونالح من الجدول الساب أن ق

T  )0.502-) ة )، وهي أكبر من مستو الداللة المعتمد في 0.617)، ومستو الداللة المحسو

ة0.05الدراسة ( ذلك نقبل الفرض ة  )، و الصفرة التي نصها " ال توجد فروق ذات داللة إحصائ

ة في القطاع الخاص في مدینة مصراتة تعز  في  لد العناصر الطب في مستو الرضا الوظ

  للجنس".

ة  - 3 ة الفرع   (القطاع العام) الثالثةالفرض

 : العناصر مستوى الرضا الوظیفي  لدى  في ذات داللة إحصائیة فروق  توجد الالفرض الصفر
  الطبیة في القطاع العام في مدینة مصراتة تعزى للعمر.

مستوى الرضا الوظیفي  لدى العناصر الطبیة  في ذات داللة إحصائیة فروق  توجد الفرض البدیل:
  في القطاع العام في مدینة مصراتة تعزى للعمر.

این األحاد یبین ) 30الجدول ( ار (ANOVA)نتائج تحلیل الت   الخت

في لمتغیر العمر في القطاع العام.الفروق    في مستو الرضا الوظ

مة مة  الداللة ق متوس  Fق

عات  المر

مجموع 

عات  المر

درجات 

ة  الحر

این  مصدر الت

 بین المجموعات 2 0.014 0.007 0.041 0.960

 داخل المجموعات 191 32.600 0.171

 المجموع 193 32.614 

این احث تحلیل الت ة  (ANOVA) األحاد استخدم ال ة الفرع ار الفرض في القطاع  الثالثةالخت

مة ال ة، حیث بلغت ق  Fعام، وقد تبین من نتائج الجدول الساب عدم جود فروق ذات داللة إحصائ

ة (0.041( ) وهو أكبر من مستو الداللة المعتمد في الدراسة 0.960)، ومستو الداللة المحسو

ة الصفرة التي نصها "  .)0.05( ذلك نقبل الفرض  في ذات داللة إحصائیة فروق  توجد الو

  ". مستوى الرضا الوظیفي  لدى العناصر الطبیة في القطاع العام في مدینة مصراتة تعزى للعمر
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ة  - 4 ة الفرع عةالفرض   (القطاع الخاص) الرا

 : الرضا الوظیفي  لدى العناصر مستوى  في ذات داللة إحصائیة فروق  توجد الالفرض الصفر
  الطبیة في القطاع الخاص في مدینة مصراتة تعزى للعمر.

مستوى الرضا الوظیفي  لدى العناصر الطبیة  في ذات داللة إحصائیة فروق  توجد الفرض البدیل:
  اص في مدینة مصراتة تعزى للعمر.في القطاع الخ

این األحاد یبین ) 31الجدول ( ار (ANOVA)نتائج تحلیل الت   الخت

في الفروق في مستو    لمتغیر العمر في القطاع الخاص.الرضا الوظ

مة مة   الداللة ق متوس  Fق

عات  المر

عات درجات  مجموع المر

ة  الحر

این  مصدر الت

 بین المجموعات 2 0.112 0.056 0.234 0.792

 داخل المجموعات 190 21.454 0.238

 المجموع 192 21.566 

این األحاداستخدم  احث تحلیل الت ة  (ANOVA) ال ة الفرع ار الفرض عةالخت في  القطاع  الرا

مة  ة، حیث بلغت ق الخاص، وقد تبین من نتائج الجدول الساب عدم جود فروق ذات داللة إحصائ

F )0.234) ة ) وهو أكبر من مستو الداللة المعتمد في 0.792)، ومستو الداللة المحسو

ة الصفرة التي نصها "  .)0.05الدراسة ( ذلك نقبل الفرض  ذات داللة إحصائیة فروق  توجد الو

مستوى الرضا الوظیفي  لدى العناصر الطبیة في القطاع الخاص في مدینة مصراتة تعزى  في

  ". للعمر

ة  - 5 ة الفرع   (القطاع العام) الخامسةالفرض

 : الرضا الوظیفي  لدى العناصر  مستوى في ذات داللة إحصائیة فروق  توجد الالفرض الصفر
  الطبیة في القطاع العام في مدینة مصراتة تعزى للمؤھل العلمي.

مستوى الرضا الوظیفي  لدى العناصر الطبیة  في ذات داللة إحصائیة فروق  توجد الفرض البدیل:
  في القطاع العام في مدینة مصراتة تعزى للمؤھل العلمي.
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این األحاد  یبین )32الجدول ( ار (ANOVA)نتائج تحلیل الت   الخت

في لمتغیر    في القطاع العام. للمؤھل العلميالفروق في مستو الرضا الوظ

مة  ق

 الداللة

مة  متوس  Fق

عات  المر

مجموع 

عات  المر

درجات 

ة  الحر

این  مصدر الت

 بین المجموعات 2 1.456 0.728 4.463 0.013

 المجموعاتداخل  191 31.158 0.163

 المجموع 193  

این األحاد احث تحلیل الت ة  (ANOVA) استخدم ال ة الفرع ار الفرض في القطاع  الخامسةالخت

مة ال ة، حیث بلغت ق  Fعام، وقد تبین من نتائج الجدول الساب جود فروق ذات داللة إحصائ

ة (4.463( ) وهو أصغر من مستو الداللة المعتمد في 0.013)، ومستو الداللة المحسو

ة البدیلة التي نصها " .)0.05الدراسة ( ذلك نقبل الفرض ة في فروق  توجدو  ذات داللة إحصائ

ة في القطاع العام في مدینة مصراتة تعز للمؤهل  في  لد العناصر الطب مستو الرضا الوظ

  ". العلمي

ة   - 6 ة الفرع   (القطاع الخاص) السادسةالفرض

 : ة في فروق  توجد الالفرض الصفر في  لد العناصر  ذات داللة إحصائ مستو الرضا الوظ

ة في القطاع الخاص في مدینة مصراتة تعز للمؤهل العلمي.   الطب

ة في فروق  توجد الفرض البدیل: في  لد  ذات داللة إحصائ ة مستو الرضا الوظ العناصر الطب

  في القطاع الخاص في مدینة مصراتة تعز للمؤهل العلمي.

  

  

  

  



106  

 

این األحاد  یبین )33الجدول ( ار (ANOVA)نتائج تحلیل الت   الخت

في لمتغیر    في القطاع الخاص. للمؤھل العلميالفروق في مستو الرضا الوظ

مة مة  الداللة ق متوس  Fق

عات  المر

مجموع 

عات  المر

درجات 

ة  الحر

این  مصدر الت

 بین المجموعات 2 0.711 0.355 1.533 0.221

 داخل المجموعات 190 20.856 0.232

 المجموع 192 21.566 

این األحاد احث تحلیل الت ة  (ANOVA) استخدم ال ة الفرع ار الفرض في   السادسةالخت

ة، حیث  القطاع الخاص، وقد تبین من نتائج الجدول الساب عدم جود فروق ذات داللة إحصائ

مة  ة (F )1.533بلغت ق ) وهو أكبر من مستو الداللة 0.221)، ومستو الداللة المحسو

ة الصفرة التي نصها "  .)0.05المعتمد في الدراسة ( ذلك نقبل الفرض ذات داللة  فروق  توجد الو

ة في ة في القطاع الخاص في مدینة مصراتة  إحصائ في  لد العناصر الطب مستو الرضا الوظ

  ". تعز للمؤهل العلمي

عة (القطاع العام) - 7 ة الرا ة الفرع   الفرض

 : في لد العناصر الفرض الصفر ة في مستو الرضا الوظ ال توجد فروق ذات داللة إحصائ

ة في القطاع العام في مدینة    مصراتة تعز لسنوات الخبرة.الطب

ة  الفرض البدیل: في لد العناصر الطب ة في مستو الرضا الوظ توجد فروق ذات داللة إحصائ

  في القطاع العام في مدینة مصراتة تعز لسنوات الخبرة.
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این األحاد  یبین )34الجدول ( ار (ANOVA)نتائج تحلیل الت   الخت

في لمتغیر    في القطاع العام. لسنوات الخبرةالفروق في مستو الرضا الوظ

مة مة  الداللة ق متوس  Fق

عات  المر

مجموع 

عات  المر

درجات 

ة  الحر

این  مصدر الت

 بین المجموعات 2 0.462 0.231 1.372 0.256

 داخل المجموعات 191 32.152 0.168

 المجموع 193 32.614 

این األحاداستخدم  احث تحلیل الت ة  (ANOVA) ال ة الفرع ار الفرض عةالخت في القطاع  السا

مة  ة، حیث بلغت ق  Fعام، وقد تبین من نتائج الجدول الساب عدم جود فروق ذات داللة إحصائ

ة (1.372( ) وهو أكبر من مستو الداللة المعتمد في الدراسة 0.256)، ومستو الداللة المحسو

ة الصفرة التي نصها "ال  .)0.05( ذلك نقبل الفرض ة في مستو و توجد فروق ذات داللة إحصائ

ة في القطاع العام في مدینة مصراتة تعز لسنوات الخبرة في  لد العناصر الطب   ". الرضا الوظ

ة  - 8 ة الفرع   (القطاع الخاص) الثامنةالفرض

 : مستوى الرضا الوظیفي  لدى العناصر  في ذات داللة إحصائیة فروق  توجد الالفرض الصفر
  الطبیة في القطاع الخاص في مدینة مصراتة تعزى لسنوات الخبرة.

مستوى الرضا الوظیفي  لدى العناصر الطبیة  في ذات داللة إحصائیة فروق  توجد الفرض البدیل:
  في القطاع الخاص في مدینة مصراتة تعزى لسنوات الخبرة.

این األحاد یبین ) 35الجدول ( ار (ANOVA)نتائج تحلیل الت   الخت

في الفروق في مستو    في القطاع الخاص. لسنوات الخبرةلمتغیر الرضا الوظ

مة مة  الداللة ق متوس  Fق

عات  المر

مجموع 

عات  المر

درجات 

ة  الحر

این  مصدر الت

 بین المجموعات 2 0.529 0.264 1.131 0.327

 المجموعاتداخل  190 21.037 0.234

 المجموع 192 21.566 



108  

 

  

این األحاد احث تحلیل الت ة  (ANOVA) استخدم ال ة الفرع ار الفرض القطاع  في الثامنةالخت

مة  ة، حیث بلغت ق الخاص، وقد تبین من نتائج الجدول الساب عدم جود فروق ذات داللة إحصائ

F )1.131) ة ) وهو أكبر من مستو الداللة المعتمد في 0.327)، ومستو الداللة المحسو

ة الصفرة التي نصها "  .)0.05الدراسة ( ذلك نقبل الفرض  ذات داللة إحصائیة فروق  توجد الو

مستوى الرضا الوظیفي  لدى العناصر الطبیة في القطاع الخاص في مدینة مصراتة تعزى  في

  ".رةلسنوات الخب
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  النتائج  :ثالثاً 

ان منخفض على  1 في في القطاع العام  . أظهرت نتائج التحلیل الوصفي أن الرضا الوظ

ان متوس عن    ة، والتدرب)، بینما  ة، والبیئة الصح ة والمعنو ة (الحوافز الماد العناصر اآلت

ة في  عة العمل، والعالقات في العمل، والمشار  اتخاذ القرارات).(طب

ان متوس على  . 2 في في القطاع الخاص  أظهرت نتائج التحلیل الوصفي أن الرضا الوظ

ان  ة في اتخاذ القرارات ، والتدرب)، بینما  ة، والمشار ة والمعنو ة (الحوافز الماد العناصر اآلت

عة العمل، ة، والعالقات في العمل). مرتفع عن( طب  والبیئة الصح
 

ة)نتائج التحلیل الوصفي لفقرات المحور واألول (أظهرت .  3 ة والمعنو   الحوافز الماد

ة في القطاع الخاص أعلى أن  ة والمعنو اء عن الحوافز الماد في لد األط الرضا الوظ

ة للقطاعین العام والخاص. منه في القطاع العام مقارنة مستو األهم  وتبین ذلك 

عة العمل)لفقرات المحور الثاني (أظهرت نتائج التحلیل الوصفي .  4 في لد  طب أن الرضا الوظ

عة العمل في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام اء عن طب مقارنة  األط وتبین ذلك 

ة للقطاعین العام والخاص .   مستو األهم

ةأظهرت نتائج التحلیل الوصفي لفقرات المحور الثالث (.  5 ة الماد ضا أن الر  )البیئة الصح

ة في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع  ة الماد اء عن البیئة الصح في لد األط الوظ

ة للقطاعین العام والخاص .العام  مقارنة مستو األهم  وتبین ذلك 

ع (.  6 أن الرضا  )العالقات في العملأظهرت نتائج التحلیل الوصفي لفقرات المحور الرا

اء عن العالقات  في لد األط في العمل في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع الوظ

ة للقطاعین العام والخاص . العام مقارنة مستو األهم   وتبین ذلك 

ة في اتخاذ القراراتأظهرت نتائج التحلیل الوصفي لفقرات المحور الخامس (.  7 أن  )المشار

ة في اتخاذ القرارات في القطاع  اء عن المشار في لد األط الخاص أعلى منه الرضا الوظ

ة للقطاعین العام والخاص .. في القطاع العام مقارنة مستو األهم   وتبین ذلك 
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بأظهرت نتائج التحلیل الوصفي لفقرات المحور السادس (.  8 في لد  )التدر أن الرضا الوظ

اء عن  مقارنة  في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام التدرباألط وتبین ذلك 

ة للقطاعین العام والخاص .مستو األ  هم

ة في فروق  وجودعدم  أظهرت نتائج التحلیل.  9 في   ذات داللة إحصائ مستو الرضا الوظ

ة في القطاع العام في مدینة مصراتة تعز  ة: لد العناصر الطب ، لجنس(ا للخصائص اآلت

اآلتي:( مستو الداللةان حیث سنوات الخبرة)،  العمر، ، 0.574لها على التوالي 

0.960 ،0.256.(  

ة في فروق  وجود أظهرت نتائج التحلیل.  10 في  ذات داللة إحصائ لد  مستو الرضا الوظ

ة في القطاع العام في مدینة مصراتة تعز للمؤهل  حیث مستو  العلميالعناصر الطب

 .)0.013الداللة (

ة فيذات  فروق  وجود أظهرت نتائج التحلیل.  11 في  لد مستو  داللة إحصائ الرضا الوظ

ة في القطاع الخاص في مدینة مصراتة تعز  ة:العناصر الطب ، لجنس(ا للخصائص اآلت

مةحیث  سنوات الخبرة، المؤهل العلمي)، العمر، ة الداللة ق لها على التوالي  المحسو

  ).0.327، 0.221، 0.792، 0.617اآلتي:(
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عاً  ات :را   التوص

اآلتي التي توصلت إلیها الدراسة بناء على النتائج احث    :یوصي ال

ات إعادة النظر في-1 اء ایتقاضاه التي األجور والمرت اةسب ارتفاع  ،األط ، وغالء تكالیف الح

شة اء في القطاع العام المع اجات لألط ة وسد االحت اء في القطاع الخاص ولو بنس ذلك األط ، و

  أقل.

افآت بین  -2 عا لتخصصاتهمالعمل على تحقی مبدأ العدالة في الم اء ت في القطاعین العام  األط

 .والخاص

ة تعنى  -3 یجاد إل افآت في القطاع العام وإ ات والم الترق ة  ع العمل على تفعیل الحوافز التشج

   بذلك.

القطاع العام -4 اء العاملین  ة لألط ما  والخاص ضرورة عقد دورات تدرب ة  لزادة القدرة العلم

ة المستجدة م  یتمشى مع الحاالت المرض اء وتق ة لألط ة خارج م دورات تدرب تلك الدورات تنظ

  .ومد االستفادة منها

ات خاصة العامة منها، من حیث األجهزة والمعدات االهتمام  -5 ة في المستشف البیئة الصح

ة،  ذلك البیئة الماد قاالمتطورة، و اءلضمان  ات.وعدم  ء األط   تسرهم من هذه المستشف

اء في القطاع -6 م مؤتمرات و ورش عمل لألط لالطالع على أخر  والخاص العام ینتنظ

ة و  حاث الطب اءالمستجدات واأل ات للوقوف على مشاكل األط ام بدورات وملتق تكون هذه  ،الق

ة اء وأصحاب االختصاص العمل ة األط   .مشار

ات العامة والخاصة في اتخاذ  -7 اء في المستشف ة األط ة فعالة لمشار العمل على إیجاد آل

آرائهم ومقترحاتهم.  عض السلطات، واالهتمام  ض    القرارات المتعلقة بتخصصاتهم، مع تفو

ات وذلك من خالل  -8 اء وزمالئهم في المستشف ة بین األط ف العمل على تحسین العالقات الوظ

اتتوفیر من   .اخ عمل مالئم، والعمل بروح الفر داخل المستشف

ر الجهاز  -9 ة  اإلدار تحسین وتطو اء القانون اجات األط ات و ما یتالءم احت ة في مستشف األمن

 .القطاع العام
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  عـــــراجـــالمقائمة 

  الكتب :أوالً 

اشــــة، داود عبــــد الملــــك ومحمــــود فتحــــي،  - 1 في ألعضــــاء هیئــــة ، "الرضــــا 2006الحــــدابي وع الــــوظ

ــة"، مجلــة اتحــاد  مغراف ــة والد عض المتغیــرات المهن ــا وعالقتــه بــ التــدرس بجامعــة العلــوم والتكنولوج

ة، العدد  .47الجامعات العر

ة، والعالقـات اإلدار  السـلوك ،2007الصـیرفي، محمـد،  - 2 اعـة الوفـاء دار اإلنسـان  والنشـر، للط

ندرة.  اإلس

ســــیر، - 3 ــــة، دار الصــــفاء، 2008 الشــــرایدة، ســــالم ت قــــات عمل في أطــــر نظرــــة وتطب ، الرضــــا الــــوظ

 عمان.

نـــوز المعرفـــة للنشـــر والتوزـــع، 2007العـــاني، هیـــثم،  - 4 افـــآت، دار  ـــالحوافز، التحفیـــز والم ، اإلدارة 

 عمان. 

ا ، جودة2008، محمد الرب، سعید جاد - 5 ة،ة الح ف عة الوظ ، مط  .القاهرة العشر

ـة، - 6 شـرة المـوارد رة، إدا2002  حسـن، راو ـة – ال ة، رؤ ـة الـدار مسـتقبل اعـة والنشـر، الجامع  للط

ندرة.  اإلس

ـاقي، عبـد - 7 مـي السـلوك ،2003محمـد،  الـدین صـالح ال مـي مـدخل  التنظ دار  ، معاصـر تنظ

ندرة الجدیدة، الجامعة   . اإلس

 ً  : الرسائل العلمیةثانیا

في لـــد أعضـــاء 2005الرفــاعي، جاســـر صــالح،  - 1 مــي علـــى الرضـــا الــوظ ، " أثـــر المنـــاخ التنظ

ة الخاصة"،  ة. أطروحةهیئة التدرس في الجامعات األردن توراه، الجامعة األردن  د

مـي 2002شحادة، حسین عبد القادر،  -2 ة في توفیر المناخ التنظ ، " دور اإلدارة المدرس
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م وتحقیــ الرضــا الــوظ تــوراه، جمعــة النیلــین، الســل في للمعلمــین فــي األردن"، رســالة د

 السودان.

ة للنشر، القاهرة. 1987شرف، علي محمد،  - 3  إدارة المنظمات العامة، الدار الجامع

م نظـام ، "تفعیـل 2005الـدین، شـنوفي، نـور - 4 ـة المؤسسـة فـي العامـل أداء تقیـ  العموم

ة"، رة االقتصاد ات ضمن مقدمة مذ توراه شهادة نیل متطل ة في الد  جامعـة ، العلوم االقتصـاد

 الجزائر.

مـي الصــراع "أثـر ،2014األزهـر وأمـال، العقبـي و زرفــاو ، - 5 في الرضــا علـى التنظ  الـوظ

ـة للعـاملین دراسـة ـة - الكوابـل مؤسسـة فـي میدان ل رة" ، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة ،   سـ

ة العلوم ة ، جامعة و اإلنسان  ضر، الجزائر. خ محمد االجتماع

مان محمد علي،   - 6 طي،  إ في لد أعضـاء هیئـة 2000الحن ة للرضا الوظ ،  "دراسة تحلیل

ـة"،  رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة،   ة فـي الجامعـات األردن ة الراض ة التر ل التدرس في 

ة. ا،  الجامعة األردن ة الدراسات العل  ل

، حسن بن حسـین،  - 7 ـة اإلنجـاز لـد عینـة مـن المرشـدین ، "الرضـا الـوظ2008الخیر في ودافع

محــافظتي اللیــث والقنفــذة"، رســالة ماجســتیر غیــر منشــور، قســم  م العــام  مراحــل التعلــ المدرســیین 

ة. ة السعود ، المملكة العر ة، جامعة أم القر ة التر ل  علم النفس، 

ض،  - 8 ــــة لمــــدیر المــــدار 2012الروقـــي، عبــــدهللا بــــن عــــا اد الرضــــا ، "األنمــــا الق س وعالقتهــــا 

رمـة"، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة،  ــة الم ـة فــي مدینــة م في لــد معلمــي المرحلــة الثانو الـوظ

ة. ة السعود ، المملكة العر ة ، جامعة أم القر ة التر ل  ، ة والتخط  قسم اإلدارة الترو

، سـالم - 9 في ، "الرضـا2009عـواد،  الشـمر في،  األداء علـى وآثـاره العـاملین لـد الـوظ الـوظ

ـة دراسـة ق ـات فـي الصـناعي علـى القطـاع تطب ة"، رسـالة ماجسـتیر غیـر  الخفجـي عمل المشـتر

ة ل ة العزز، المملكة عبد الملك واإلدارة ، جامعة االقتصاد منشورة،   ة.  العر  السعود

ح وفاتح،  - 10 ، را في"،  الرضا وعالقته النفسي ، "الضغ2008العایب والعبود الوظ

ةرس ل ة العلوم الة ماجستیر غیر منشورة ،  ة، الجمهورة العلوم و اإلنسان  الجزائرة االجتماع

ة مقراط ة. الد  الشعب
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مان،  -11 في فـي 2001الفالح، نایف بن سل الرضـا الـوظ ـة وعالقتهـا  م ، "الثقافة التنظ

ة"، رسالة ماجستیر غیر منشورة ة، جامعة الملك ساألجهزة األمن ة التر ل  عود.. 

حي بن سعید،  - 12 م العـام 2013القحطاني،  في لـد معلمـي التعلـ ، "معوقات الرضا الـوظ

مـا یراهـا المعلمـون و المـدیرون"، رسـالة ماجسـتیر غیــر  محافظـة الطـائف وطـرق التغلـب علیهـا 

ــــة  ، المملكــــة العر ــــة ، جامعــــة أم القــــر ــــة التر ل  ، ــــة والتخطــــ منشــــورة، قســــم اإلدارة الترو

 ة.السعود

في لــــد اإلدارــــین العــــاملین فــــي 2012المشــــیخي، أحمــــد بــــن ســــعید،  - 13 ، "الرضــــا الــــوظ

ــة  محافظــة ظفــار"،  رسـالة ماجســتیر غیــر منشــورة،  قســم التر م  ــة و التعلــ المدیرـة العامــة للتر

، سلطنة عمان. ة العلوم واآلداب، جامعة نزو ل ة،    والدراسات اإلنسان

ـــة علــى ق -14 ق ــة: دراســة تطب ــة التجـــارة، العر ل طـــاع المصــارف "، رســالة ماجســـتیر، 

مـي، ماجـد بــن سـعید،  في للعمالــة 2000جامعـة عـین شـمس النع ، " محـددات الرضـا الـوظ

ة والعمالة الوافدة بدولة اإلمارات.  الوطن

في"، رســـالة 2010المنتصـــر، ولیـــد علـــي،  - 15 في وأثـــره علـــى األداء الـــوظ ، "الرضـــا الـــوظ

ا، طرابلس.ماجستیر غیر منشورة،  ة الدراسات العل م ة، أكاد  مدرسة العلوم اإلدارة والمال

ان ، محمد وایناس، - 16 اني وفلم في ، "الرضـا1429الوذ مـي ـااللتزام وعالقتـه الـوظ  التنظ

ین والمشـرفات المشـرفین لـد ـات الترـو ـة بـإدارة الترو م التر ـة مدینـة والتعلـ رمـة ،  م الم

ة. أم ، جامعة ةرسالة ماجستیر غیر منشور  ة السعود ، المملكة العر  القر

شرة الموارد إدارة ،1996مصطفي نجیب،  شاوش، - 17   الشروق. دار عمان، ،1،  ال

ـــة ســـالمة،  - 18 في لـــد مـــوظفي اإلدارات المختلفـــة وفـــ 2008غـــواش، ه ، "الرضـــا الـــوظ

ــة  ل التجــارة، الجامعــة نموذجبــورتر ولــولر" رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، قســم إدارة األعمــال، 

ة،  غزة. اإلسالم

لــــي،   - 19 في لــــد مـــــدیر ومــــدیرات مـــــدارس 1422/1423نــــواف، الرو ، "الرضـــــا الــــوظ

ـة"،  رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة ،  ة دراسـة میدان منطقة الحدود الشـمال ومي  م العام الح التعل

ة، جامعة الملك سعود. ة التر  ل
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ـــاب عــن الع2007نصــر، عــال دارب،  -20 الرضـــا المهنــي والـــوالء ، " الغ مـــل وعالقتــه 

ـة،  ـة التر ل داء"، رسـالة ماجسـتیر،  عض معامل مدینة السو ة في  مي: دراسة میدان التنظ

.  جامعة دمش

ة،  وعیـل و - 21 ـش، مولـود  وسـام في وأثرهـا علــى أداء 2014زو ، "محــددات الرضـا الـوظ

ـة الع ل ة والتجارـة وعلـم الموظفین في المؤسسـة"، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة،  لـوم االقتصـاد

 التسییر، جامعة أكلي محند أولحاج، الجزائر.

ة :ثالثاً   المجالت العلم

ــاس و آالء عبــد الكــرم،  - 1 مي والمــدو،  انتصــار ع مــي فــي الرضــا 2012الــدل ، أثــر التــوازن التنظ

ة، ـــة واالقتصـــاد ة للعلـــوم اإلدار ـــة القادســـ ـــة،  مجل م ـــة التنظ في فـــي ظـــل العدال ، 4العـــدد  الـــوظ

 .65- 43، ص14المجلد

ــاظم هــاتف،  - 2 في لــد معلمــي ومعلمــات 2007الشــامي،  الرضــا الــوظ ، " مســتو الشــعور 

ة للعلوم اإلدارة، المجلد  ة "، المجلة العراق   .17، العدد 4المدارس االبتدائ

اسـي، عبدالحمیـد محمــد،  - 3 تي، مجلـة العلــو 2004الع ا األمـن الكــو في لـد ضــ م ، الرضـا الــوظ

ة، جامعة الكوت، العدد   .32، المجلد 4االجتماع

في،  مجلــة اإلدارة 1992العتیبـي، آدم،   - 4 الرضـا الـوظ ة  عـض المتغیـرات الشخصـ ، عالقـة 

 العامة،  معهد اإلدارة العامة،  الراض.

ر،  - 5 في للعــاملین دراســة 2012عبــود، علــي ســ ــة و تأثیرهــا علــى الرضــا الــوظ م ، "العدالــة التنظ

ة  ــة"، مجلــة القادســ ــز محافظــة الدیوان ة علــى عینــة مــن المعلمــین و المدرســین فــي مر اســتطالع

ة،  العدد  .81- 66، ص 14، المجلد4للعلوم اإلدارة واالقتصاد

ا،  - 6 ـــر ، مصـــطفى و ســـون في ألعضـــاء هیئـــة 1990امـــل وال ـــة للرضـــا الـــوظ ، "دراســـة تحلیل

 .91- 78، ص ــ ص  1، ع23، مج التدرس بجامعة القاهرة" ، مجلة اإلدارة 

مي السلوك ،2002أحمد،  ماهر، - 7 ندرة الدار المهارات، بناء مدخل التنظ ة، اإلس  .الجامع
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قـي فـي 2009محمد، وفاء أحمد،  - 8 حـث تطب م العمـل  في فـي تحلیـل و تصـم ، "أثـر الرضـا الـوظ

ة، العدد التاسع عشر. غداد للعلوم االقتصاد ة  ل   مصرف الرشید"، 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



117  

 

  

  ــــــــــــالمالح
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ة ة اللیب م   فرع مصراتة /األكاد

ة ة والمال   مدرسة العلوم اإلدار

ةقسم اإلدارة    الصح

  

اته. ر م ورحمة هللا و   السالم عل

  

عنوان: احث بإعداد رسالة ماجستیر    قوم ال

ات ـــــ دراسة مقارنة  ة في المستشف في للعناصر الطب اس مستو الرضا الوظ بین القطاع  "ق

مدینة مصراتة   " العام والخاص 

ص الظاهرة  م في هذه الدراسة والتي نتمنى أن تسهم ـــ بإذن هللا ـــ في محاولة تشخ ة رأ ونظرًا ألهم

ل علمي،  ش النفع على و المدروسة  عود  اتما  ل خاص، وقطاع  المستشف ل  الصحةش ش

م التعاون معنا في است انات الو فاء عام، نأمل من انة االب ل دقة، التي ردة في االست م  بین أید

قتصر استخدامها  سرة تامة، وس انات التي سیتم الحصول علیها ستعامل  د لكم أن الب ونود أن نؤ

. حث العلمي فق   على أغراض ال

  

  

  . ا التوفی ، و ر وتقدیر لكم سلفًا   مع تقبل ش

  

احث/                                                                       انيال فة علي الشی   على خل
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ة      ة اللیب م ة قسم اإلدارة /فرع مصراتة /األكاد   الصح

ة  ف ة والوظ انات الشخص   الجزء األول: الب

  

  الجنس - 1

ر (    )                                         أنثى (    )                                 ذ

  

ة  – 2 ف   سنوات الخبرة الوظ

سنة (    )         15سنوات إلى أقل من  5سنوات (    )                           من  5أقل من 

  سنة فأكثر (    ). 15من 

  

  العمر  – 3

      )    سنة ( 50 أقل من إلى 35       ) سنة (    35 أقل من إلى 20

  ).(      فأكثر سنة 50من 

  

  المؤهل العلمي – 4

وس (      )                                                     ماجستیر  (   )                                                           الور

توراه   ).   (   د

ان العمل –5   م
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  (    ).  مستشفى خاص(    )                                                   مستشفى عام   

في اس الرضا الوظ   الجزء الثاني: مق

ًا  فة التي تشغلها حال س درجة رضاك أو عدم رضاك عن الوظ ارات التي تع ما یلي مجموعة من الع ف

ارة بتأني، ووضع عالمة المستشفى ك الشخصي بدقة. )√(، نرجو منك قراءة الع   في الخانة التي تعبر عن رأ

  

  م

  

ارات   الع

مواف 

  تماماً 

غیر   محاید  مواف

  مواف

غیر مواف 

  تماماً 

ةالمجال األول:    ة والمعنو             الحوافز الماد

            یوفر راتبي  الشھري حیاة كریمة ألسرتي.  1

            .یكفي راتبي الشھري لسد احتیاجاتي المعیشیة  2

            .بذلھ في المستشفىأیتناسب راتبي الشھري مع الجھد الذي   3

            .قیمة العالوة السنویة التي احصل علیھا مناسبة  4

            .التي احصل علیھا من المستشفى مجزیة اإلضافیة المكافآت  5

            یحصل األطباء على مكافآت تشجیعیة باستمرار.  6

اء   7 ة.تمنح إدارة المستشفى األط ة مناس             المتمیزن حوافز معنو

عة العمل: الثانيالمجال                طب

            تخصصي.مع  في المستشفى تتوافق متطلبات وظیفتي  8

            تعالج إدارة المستشفى األخطاء الطبیة بشكل عادل.  9

            .تتمیز القوانین واللوائح المعمول بھا داخل المستشفى بالموضوعیة  10

            .واالبتكاریة اإلبداعیةتسھم وظیفتي في تنمیة مھاراتي وقدراتي   11

            یتناسب عدد المرضى المترددین مع عدد األطباء  وإمكانات المستشفى.   12

            یتسبب المرضى والمرافقین بإحداث مشاكل في المستشفى.   13

عد االنتهاء من العمل الرسمي.  14 ة              أقضي ساعات عمل إضاف

ة: الثالثالمجال    ة الماد             البیئة الصح

            تتوفر بالمستشفى األجھزة والمعدات الطبیة الحدیثة والمتطورة.  15

          توفر إدارة المستشفى معدات التعقیم لألطباء في غرف الكشف   16
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  والعملیات.

            تتم صیانة األجھزة الطبیة بشكل دوري في المستشفى.  17

            صیانة منظومة التكییف واإلضاءة بالمستشفى بشكل دوري.تتم   18

ارات   مواف   الع

  تماماً 

غیر   محاید  مواف

  مواف

غیر مواف 

  تماماً 

            عدد األسرى في المستشفى كافیة الستعاب المرضى والمرافقین.   19

            ھناك نظام صحي للتخلص من النفایات الطبیة في المستشفى.  20

            بالمستشفى أفران خاصة بالمخلفات العضویة.یوجد   21

عالمجال                العالقات في العمل: الرا

ع زمالئي في   22 ل جماعي منظم المستشفىعمل جم             .ش

            .المستشفىاالحترام والتعاون بین الزمالء داخل  من سود جو  23

ا  المستشفىیناقش زمالئي في   24 ةالقضا ل  الطب             .موضوعيش

الوالء واالنتماء للعمل في المستشفى  25 اء              .شعر األط

حرصون على مصلحة   26 ع زمالئي              .المستشفىو  المرضىجم

ع زمالئي   27             .المستشفىترطني عالقة جیدة مع جم

اء في األقسام المختلفة في المستشفى.  28             یوجد تنسی بین األط

ة في اتخاذ القراراتالخامسالمجال                : المشار

            .في اتخاذ القرارات األطباء تحرص إدارة المستشفى على مشاركة  29

            یوجد تفویض كاٍف للسلطات من اإلدارة داخل المستشفى.  30

            األطباء.المستشفى بآراء ومقترحات  إدارةتھتم   31

            .على المشاركات العلمیة األطباءالمستشفى  إدارة شجعت  32

            توجد سھولة ویسر في االتصال بإدارة المستشفى   33

            ھناك سرعة استجابة من إدارة المستشفي مع مشاكل األطباء.  34

فاءة األداء.  35 قوم على أساس  اء  م أداء األط             یوجد نظام لتقی

ب المجال السادس:                التدر

            .المستشفى مشجعةإدارة فرص التدریب الممنوحة لي من   36
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            تساعد إدارة المستشفى األطباء في إعداد البحوث والدراسات الطبیة.  37

            توفر إدارة المستشفى قاعات حدیثة لتدریب األطباء.  38

            توفر إدارة المستشفى دورات تدریب لألطباء في الخارج.  39

            بالمستشفى مكتبة علمیة متطورة لألطباء.تتوفر   40

            تتوفر بالمستشفى أنظمة اتصال بشبكة المعلومات الدولیة االنترنت.  41

            تحرص إدارة المستشفى على إقامة مؤتمرات وندوات علمیة.  42
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  )3(رقم ملح 

 Krejicie and Morgan (1970)جدول 
 العینةلتحدید حجم 
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 Krejicie and Morgan (1970)دول ج
 لتحدید حجم العینة

  

حجم 
  المجتمع

حجم 
  العینة

حجم   
  المجتمع

حجم 
  العینة

حجم   
  المجتمع

حجم 
  العینة

حجم   
  المجتمع

حجم 
  العینة

10  10  140  103  420  201  1800  317  
15  14  150  108  440  205  1900  320  
20  19  160  113  460  210  2000  322  
25  24  170  118  480  214  2200  327  
30  28  180  123  500  217  2400  331  
35  32  190  127  550  226  2600  335  
40  36  200  132  600  234  2800  338  
45  40  210  135  650  242  3000  341  
50  44  220  140  700  248  3500  346  
55  48  230  144  750  254  4000  351  
60  52  240  148  800  260  4500  354  
65  56  250  152  850  265  5000  357  
70  59  260  155  900  269  6000  361  
75  63  270  159  950  274  7000  364  
80  66  280  162  1000  278  8000  367  
85  70  290  165  1100  285  9000  368  
90  73  300  169  1200  291  10000  370  
95  76  320  175  1300  297  15000  375  

100  80  340  181  1400  302  20000  377  
110  86  360  186  1500  306  30000  379  
120  92  380  191  1600  310  40000  380  
130  97    400  196    1700  313    50000  381  

  75000  382  
100000  384  
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  )4(رقم ملح 

  اإلحصائيالتحلیل 

 

 


