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الملخص :
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر بيئة العمل الداخلية على نية التسرب الوظيفي  ،وذلك في ضوء متغيرات
بيئة العمل وهي ( الهيكل التنظيمي  ،القيادة اإلدارية  ،التكنولوجيا المست ت ت ت ت تتتخدمة  ،الروات
واس ت تتتخدا الاامن المنهص الول ت تتفي الت ليل للت

وال وافس  ،ونية التست ت ت ت ت تترب ،

من أثر بيئة العمل الداخلية على نية التس ت تترب الوظيفي  ،وتكوم م تم

الد ارست ت ت تتة من ( 133موظفا في شت ت ت تترلة ع دالل يم جميل دمد،نة جدة  ،و د اعتمد الاامن في ت ليل ال يانات على برنامص
( SPSSv.25.0في األس تتالي
مس ت

اإلمة تتايية لفرض تتيات الد ارس تتة وتس تتات تها ل س تتاب المتوست ت ات وا ن رافات الم يارية ،

لتتدس ا ستتتاانة وذلك من خمل معامل ألفا لروناال  ،ت ليل ا ن دار  ،مستتاب معامل ا رتاا بيرستتوم وست يرمام

براوم -وتمام.

و د تولتتلا الد ارستتة إلى أنج توجد توجهات مرتفعة ن و أدعاد ال يئة الداخلية الستتايدة في شتترلة ع دالل يم جميل من وجهة
نظر العاملين فيها ويوجد توجج إي ابي ن و ال يئة الداخلية والقيادة اإلدارية  ،والتكنولوجيا  ،ولانا متوس ت ت ت ت ت ت ة عند ال وافس
ونية التسرب .وأظهرت النتايص أم هناك عم ة عكسية بين أثر بيئة العمل الداخلية على نية التسرب الوظيفي.
م دمة :
يعد العنةت ت ت تتر الاات ت ت تتر أه الموارد في أية منظمة لانا وذلك من خمل ت قي ج أهداف المنظمة .وتعد شت ت ت تترلة ع دالل يم
جميل أمد هذه المنظمات المهمة في ال اع الخاص ،والتي تس تتعى إلى ت ي أهداف عد،دة

يمكن ت قي ها في ظل عدا

وجود العنةت ت تتر الاا ت ت تر  .لكن ظاهرة التست ت تترب الوظيفي وما ،نتص عنها من خلل في األداء ي ت ت تتعإل من معد ت اإلنتاجية
ويعي الت ور ويعر ل ت ي األهداف.
ويمثل المنال التنظيمي بيئة العمل الداخلية دمختلإل متغيراتها وخةت تتايةت تتها وتفاعمتها  ،ويلع

المنال التنظيمي دو ار ل ي ار

في ترل ت ت تتين الس ت ت تتلوك األ خم ي والوظيفي لألفراد العاملين من نامية تا ت ت تتكيل ،وتعد،ل ،وتغيير القي  ،والعادات وا ت اهات
والسلوك.
و د أسهما بيئة األعمال ال الية في دف المنظمات ن و السعي متمك ميسة تنافسية مستدامة بولفها إمدى أه م ومات

الا اء في الو ا ال اض ت تتر  ،إذ تس ت تتعى المنظمات وت تهد من أجل ت ي التفوس في ال يئة التنافس ت تتية ،ويعد اإلبداع اإلدار
أمد م ومات الن اح  ،ولت ي اإلبداع اإلدار ،ت ل

األمر توفر بيئة مميمة لإلبداع.

وتعاني العد،د من المنظمات ومنها شت ت تترلة ع دالل يم جميل من ظاهرة التست ت تترب الوظيفي أو ما يات ت تتار إليها أميانا بدورام
ا لعاملين  ،والذ ي ةتتد دج ا ستتت الة ا ختيارية للعاملين و ياتتمل ذلك ال رد أو ا ستتتغناء عن ،ف د بدأت هذه الظاهرة في
الظهور والت خ في السنوات األخيرة وخالة في ال اع الخاص.
ومن األهمية دمكام ال ول أم هذه ظاهرة التسترب الوظيفي تعت ر من أخ ر وأب ر التهد،دات التي تواجج مستيرة التنمية

على مس ت تتتوى الدولة ،وعليج فام هناك العد،د من الم هودات التي ت ذل في ست ت ت يل ال د من هذه الظاهرة وأدعادها ومظاهرها
المختلفة.
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وس ت تتن اول في هذا الا ن تس ت تتليأ ال ت تتوء على أثر بيئة العمل الداخلية على نية التس ت تترب الوظيفي دما يا ت تتمل عدة
عوامل منها القياد ة اإلدارية  ،والهيكل التنظيمي والتكنولوجيا المستخدمة  ،والروات

وال وافس.

ون ت ت ت أ،د،نا على أه أدعاد ومظاهر ومس ت ت ت اات المات ت تتكلة وال هود الم ذولة لل د منها متى يمكننا أم ن ت ت ت م ترما
يساعد في ال د من هذه الظاهرة وال

اء على مس ااتها در اإلمكام ،ومعال ة دعض ال ةور الذ شاب جهات عد،دة في

الم تم وأدى إلى ظهور هذه الما تتكلة ،وس تتيتكوم هذا الا ن من أروعة فة تتول  ،الفة تتل األول م دمة الد ارس تتة  ،والفة تتل
الثاني اإلطار النظر والد ارستتات الستتاد ة  ،والفةتتل الثالن  ،منه ية الا ن والد ارستتة الميدانية وت ليل وتفستتير النتايص  ،أما

الفةل ال ارد فهو الخاتمة والنتايص والتوليات.
 .1ماكلة الدراسة :
،ممظ في الو ا الراهن أم أغل

المنظمات تس تتعى لت ي التميس التنظيمي في األست تواس لكي تواب

الت ورات  ،و س تتيما

ون ن ن يش في ظل ال رم ال اد والعارين ،والذ برزت فيج مظاهر العولمة وفي م دمتها اتساع األسواس وتنوع الخدمات
وارتفاع وش ت ت تتدة المنافس ت ت تتة وتمم ا بتكارات واإلبداعات الست ت ت تريعة  ،مما دعا المنظمات إلى مواباة هذه الت ديات المذلورة

وال اجة الماسة لهذه المنظمات دأم يكوم هناك منال تنظيمي إي ابي داتى أدعاده ( القيادة  ،الهيكل التنظيمي  ،التكنولوجيا

 ،ال وافس والروات

والذ من خملج ،تكيم ويتأ ل األفراد العاملين في العمل ،ووالتالي زيادة و يه وت ليل نية التست ت ت ت ت تترب

الوظيفي  ،فم توجد منظمة في عال األعمال الس ت تتايد في عةت ت ترنا هذا ادرة على األداء دأعلى المس ت تتتويات إذا ل يكن لدى
العامل و ء والتساا دأهداف المنظمة ويعمل بروح الفري الوامد .ومن هنا تمثلا ما ت ت تتكلة هذا الا ن في وجود نية التس ت ت تترب
الوظيفية ،مين أم ظاهرة تستترب الموظفين تستتتوج
من مين التوظيم والتدري

ا هتماا على مستتتوى المنظمات المختلفة .فالتستترب يمثل تكلفة ل يرة

وا ن اع عن العمل وإي اد الموظإل ال د،ل  ،ف م عن التكاليم األخرى غير المااشرة ٠وإذا

بام مدا م و من التست تترب لج فوايده ،فام معد ت التست تترب السايدة ت ت تتعإل من معد ت اإلنتاجية وتعي الت ور المنظ ،
بما أم ارتفاع نساة التسرب في منظمة ما  ،يعني أم هناك نساة أخرى من العاملين الذ،ن ه على وشك ترك وظايفه م

أنج د ت تعيينه مد،ثا ،وهذا ما يست ت تتتوج

الد ارست ت تتة والت ليل والا ن ل أم ي

اإلدارية المختلفة سواء في ال اع العاا أو الخاص إلى تمفي ذلك لكي

التست ت تترب فعم .ولذلك تست ت تتعى المنظمات

،ؤثر ذلك على تدني األداء الوظيفي.

وتتلخص مشكلة البحث وتت لور في الا ن عن أه المس اات التي تكمن وراء تفاي ظاهرة التسرب الوظيفي بين الموظفين،
والظروف ال يئية الداخلية والهيكل التنظيمي والتكنولوجيا والروات

الظاهرة بين الموظفين في ال اع الخاص .

وال وافس التي أدت إلى ظهور هذه المس ت اات وانتاتتار هذه

 .2تسات ت الا ن :
ومن هناك ظهرت تساؤالت هذا البحث في التساؤالت التالية :


ما أهمية ال يئة الداخلية من وجهة نظر العاملين ؟



ما هي أهمية نية التسرب الوظيفي من وجهة نظر العاملين ؟
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ما هي األسااب الرييسة لظاهرة التسرب الوظيفي ؟



وهل هناك مل لل د من هذه الظاهرة ؟

 .3فرضيات الد ارسة :
ا ت ا ماكلة الدراسة لياغة الفرضيات التالية :


توجد عم ة إي ابية بين بيئة العمل الداخلية ونية التسرب الوظيفي.



توجد عم ة إي ابية بين عوامل القيادة اإلدارية ونية التسرب الوظيفي.



توجد عم ة إي ابية بين الهيكل التنظيمي ونية التسرب الوظيفي.



توجد عم ة إي ابية بين التكنولوجيا المستخدمة ونية التسرب الوظيفي.



توجد عم ة سل ية بين ال وافس والروات

ونية التسرب الوظيفي .

 .4أهمية الدراسة :
تنبع أهمية الدارسة فيما يلي:
 .1تكمن أهمية هذه الد ارست ت ت تتة في أنها تعد من الموضت ت ت تتوعات المهمة في ميدام اإلدارة  ،إذ أنها تتناول مفاهي مهمة
مثل بيئة العمل الداخلية  ،والقيادة اإلدارية  ،والهيكل التنظيمي  ،والتكنولوجيا  ،والروات

وال وافس.

 .2تست تته هذه الد ارست تتة في التولت تتل إلى فه ل يعة العم ة بين بيئة العمل الداخلية ونية التست تترب الوظيفي دات تترلة
ع دالل يم جميل د دة .
 .3يس تتعى هذا الا ن لوضت ت ا س تتتراتي يات التي من ش تتأنها النهول ب يئة العمل الداخلية لرف مس تتتوى أداء المورد
الاار  ،وذلك لما ي

انج من أهداف عد،دة للفرد والمنظمة على مد سواء.

 .4ي ت تتيم هذا الا ن إلى المكتاة الا ثية الم لية والعروية ،مين أنج د ارست تتة ت يقية متخة ت تةت تتة مول بيئة العمل
الداخلية ونية التسرب الوظيفي دأدعاده المختلفة ومستوى أداء الموارد الاارية.

 .5أهداف الدراسة :
إن أهداف هذه الدراســـة ترلس دات تتكل أست تتاست تتي على المس ت ت اات ال قيقية واألست تتاست تتية التي ت إل وراء ظاهرة التست تتي

داإلضافة إلى إي اد ملول م ترمة لل د من هذه الظاهرة ،وذلك من خمل ت ي األهداف الفرعية التالية:
 .1التعرف على مفهوا نية التسرب الوظيفي.
 .2الو وف على أه أشكال ومظاهر التسرب الوظيفي وآثاره.
 .3الو وف على أه العوامل واألسااب التي أدت إلى وجود ظاهرة التسرب الوظيفي.

ISSN: 2663-5798

)Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP

العدد العاشر
تاريخ اإلصدار2019 – 8 – 2 :
www.ajsp.net

ISSN: 2663-5798

 .6مدود الدراسة :
تتمثل حدود هذه الدراسة في :
 .1الحدود الموضوعية  :رلست الدراسة على موضوع نية التسرب الوظيفي لدى العاملين دارلة ع دالل يم جميل
دالمملكة العروية السعودية – جدة .

 .2الحدود البشرية  :تتمثل في موظفي شرلة ع دالل يم جميل د دة  ،وومختلإل وظايفه ( اإلدارة – الم يعات –
الةيانة .

 .3الحدود المكانية  :ت ت ي الد ارسة دالمملكة العروية السعودية  ،دمد،نة جدة .
 .4الحدود الزمانية  :ت ت ي الدراسة في العاا الدراسي 2019/ 2018ا .
 .7مة ل ات الدراسة :
بيئــــة العمــــل :ي ةت تتد بهت تتا لافت تتة الظت تتروف الست تتايدة داخت تتل المنظمت تتة وخارجهت تتا  ،والتت تتي لهت تتا تت تتأثير علت تتى ست تتلوك العت تتاملين

وت د،ت ت تتد ات اهت ت تتاته ن ت ت تتو العمت ت تتل  .لمت ت تتا يمكت ت تتن تعريفهت ت تتا إجراييت ت تتا دأنهت ت تتا الم ت ت تتيأ وال يت ت تتس الت ت تتذ يات ت تتمل المات ت تتروع أو

المؤسست تتة د يت تتن تت تتؤثر فيت تتج وتتت تتأثر دت تتج  ،وتات تتمل ط يعت تتة ظت تتروف العمت تتل  ،ونت تتوع القيت تتادة اإلداريت تتة  ،الهيكت تتل التنظيمت تتي
الم

 ،والتكنولوجيا المستخدمة داخل المنظمة( .الدهام. 1992 ،

التســــــرب الــــــوظيفي :وي ة ت تتد د ت تتج تو ت تتإل الف ت تترد ع ت تتن ع ت تتويتج ف ت تتي المنظمتت تتات التتت تتي ،ت اضتت تتى منه ت تتا تعوي ت تتا ن تت تتديا

(ال رو ت تتي ، 2008 ،ولم ت تتا ع ت تترف التس ت تترب ال ت تتوظيفي عل ت تتى أن ت تتج ان ت تتاع أو تو ت تتإل الف ت تترد ع ت تتن العم ت تتل برغ ت ت تتج واختي ت تتاره
وا نت ت تتال إل ت تتى منظمت تتة أخ ت تترى  ،وي ت ت

التميي ت تتس هنت تتا ب ت تتين مفهت تتومي التس ت تترب الت تتوظيفي ودورام العم ت تتل  ،ميت تتن يع ت تترف

دورام العمت ت تتل علت ت تتى أنت ت تتج ع ال رلت ت تتة اإلجماليت ت تتة للعت ت تتاملين مت ت تتن وإلت ت تتى مرلت ت تتس العمت ت تتل ع (المل ت ت ت  ، 2007 ،والتعريت ت تتم
اإلج اريت ت تتي للتست ت تترب الت ت تتوظيفي هت ت تتو تو ت ت تتإل عت ت تتن العمت ت تتل د ري ت ت تتة نظاميت ت تتة أو ا نت ت ت تتال إلت ت تتى

ع دالل يم جميل.

ت ت تتاع آخت ت تتر فت ت تتي شت ت تترلة

نيـــة فـــي تـــرك العمـــل :ي ة تتد به تتا س تتلوك مخ تتأ م تتن تتل الموظ تتإل لت تترك الوظيف تتة ال الي تتة دالمنظم تتة أو م تتدى امتم تتال

أم ،ت ت ت تتدا الموظت ت تتإل بت ت ت تتدي است ت تتت التج عت ت تتن وظيفتت ت تتج ال اليت ت تتة فت ت تتي فت ت ت ترة زمنيت ت تتة م ت ت تتددة (عاشت ت تتور . 1982 ،والتعريت ت تتم
اإلج اري ت تتي ه ت تتو ني ت تتة الموظ ت تتإل ف ت تتي اإل ت تتداا عل ت تتى ت ت تترك العم ت تتل ،وه ت تتي الخ ت تتوة األخيت ت ترة ف ت تتي عملي ت تتة اتخ ت تتاذ ت ت ترار ت ت تترك
الوظيفة.
القيــــادة ايداريــــة :ي ةت تتد دالقيت تتادة اإلداريت تتة ل يئت تتة العمت تتل الداخليت تتة الت تتنمأ القيت تتاد الت تتذ تتاعت تتج المنات تتأة لخل ت ت التفاعت تتل
اإلنس ت تتاني ال ت تتمزا ال ت تتذ يات ت ت ذ الهمت ت ت ويات ت ت

ويرفت ت ت ال ت تتروح المعنوي ت تتة  ،ويخلت ت ت أجت ت تواء إي ابي ت تتة يا ت تتعر فيه ت تتا أع ت تتاء

المنظمة دا نتماء( .ال روي . 2008 ،
التكنولوجيـــــا المســـــتخدمة :وي ةت تتد بهت تتا العوامت تتل التكنولوجيت تتة المست تتتخدمة فت تتي بيئت تتة العمت تتل الداخليت تتة ،و ت تتدرة المت تتوظفين
عل تتى التت تتأ ل والموابات تتة للت تتورات التكنولوجيت تتة وإدخت تتال دع تتض التغيي ت ترات فت تتي بيئ تتة العمت تتل دالمنظمت تتة ليس تتاعد فت تتي تست تتهيل
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وتاس تتيأ إج ت تراءات العمت تتل  ،وإن ت تتازه وت ويت تتده والت لي تتل مت تتن الم هت تتود ال ت تتدني الت تتذ

تتد ي تاجت تتج المت تتوظفين وإتامت تتة فرلت تتة

أب ر ستغمل دراته وطا اته الكامنة( .المغروي. 2001 ،
الهيكــــــل التن يمــــــي :ي ة ت تتد دالهيك ت تتل التنظيم ت تتي  :ايلي ت تتة الرس ت تتمية الت ت تتي  ،ت تتتمكن خمله ت تتا إدارة المنظم ت تتة ع ت تتر ت د،ت ت تتد

خ ت تتو الست تتل ة وا تةت تتال بت تتين الرتست تتاء والمرتوست تتين .والهيكت تتل التنظيمت تتي عات تتارة عت تتن إطت تتار ي ت تتدد اإلدارات واأل ست تتاا
الداخليت ت تتة المختلفت ت تتة للمؤسست ت تتة  ،فمت ت تتن خت ت تتمل الهيكت ت تتل التنظيمت ت تتي تت ت ت تتدد خ ت ت تتو الست ت تتل ة وانست ت تتيابها بت ت تتين الوظت ت تتايإل ،
ولذلك  ،ين ومدات اإلدارة المختلفة التي تعمل معا على ت ي أهداف المؤسسة( .بوهس. 2009 ،
الحوافز والرواتب:
ي ةد دال وافس والروات

 :األجر الذ ي ةل عليج العامل م ابل ما ،ن سه من أعمال  ،و د عرفها (ماهر 2010 ،بتأنها

الم ابل الماد الذ ي دا لألفراد لتعويض عن أدايه المتميس  ،ووالتالي فالتعويض الذ ي ةت ت ت ت تتل عليج الفرد لم ابل ألداء

المتميس يس تتمى مافس أو مكافأة  ،وي تاأل األمر أم تكوم إدارة الموارد الاات ترية ادرين على ديا

يكوم ال افس على در الكفاءة في األداء.

أداء العاملين لد،ه د ين

الفةل الثاني :
الدراسة
أدبيات ّ
مقدمة :
تعت تتاني العد،ت تتد مت تتن المنظمت تتات ووات تتتى أنواعهت تتا مت تتن ظت تتاهرة التست تترب  ،أو مت تتا يات تتار إليت تتج أميانت تتا بت تتدورام العت تتاملين  ٠ف ت تتد
بت تتدأت هت تتذه الظ ت تتاهرة فت تتي الت ت تتخ وازدادت م ت تتدتها فت تتي الست تتنوات األخيت ت ترة  ،خالت تتة فت تتي ال ت تتاع الخت تتاص .و ت تتد ،رجت ت ت
ذلت تتك رتفت تتاع تكلفت تتة الم يات تتة  ،أو تت تتدني مست تتتوى األجت تتور أو لر ات تتة ال فت تترد فت تتي ت ست تتين أوضت تتاعج الم يات تتية والوظيفيت تتة
مت تتن خت تتمل الا ت تتن عت تتن عمت تتل أف ت تتل  ،وتست تتعى المنظمت تتات اإلداريت تتة المختلفت تتة فت تتي ال ت تتاعين العت تتاا والخت تتاص إلت تتى رف ت ت
بف ت تتاءة األداء الت ت تتوظيفي لت ي ت ت ت األهت ت تتداف المنات ت تتودة دكت ت تتل يس ت تتر وست ت تتهولة  ،لكت ت تتن األداء الت ت تتوظيفي ،تت ت تتأثر ست ت تتلاا إذا مت ت تتا
تس ت تروا أعت تتداد مت تتن القيت تتادات ومت تتن المت تتوظفين األبفت تتاء ذو التأهيت تتل العلمت تتي والتت تتدري

ال يت تتد  ،ممت تتا ،ت تتؤد إلت تتى وجت تتود

موظفين وديادات.
( إداريت تتة مت تتن ذو مست تتتويات أ ت تتل تت تتأهيم  ،ممت تتا ،ترت ت ت

علت تتى ذلت تتك مت تتن أداء د ت تتيء لفت ت ترة طويلت تتة متت تتى ،ت تتت ن الموظت تتإل

ال د،ت تتد العمت تتل الم لت تتوب منت تتج ،ووت تتال ا فت تتام هت تتذه الفت ت ترة السمنيت تتة التت تتي تست تتتغر ها المنظمت تتة فت تتي إعت تتداد الموظت تتإل ال د،ت تتد
تس ت تتتنفذ م ت ت توارد المنظمت ت تتة ا تةت ت تتادية  ٠وف ت تتي لت ت تتل األم ت ت توال ،فت ت تتام تست ت تترب الم ت تتوظفين أمت ت تتر يست ت تتتوج

ا هتمت ت تتاا علت ت تتى

مست ت تتتوى المنظمت ت تتات واألف ت ت تراد والم تم ت ت ت  ،فهت ت تتو يمثت ت تتل مت ت تتن المنظت ت تتور التنظيمت ت تتي تكلفت ت تتة ل ي ت ت ترة مت ت تتن ميت ت تتن التوظيت ت تتم
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والتكيت تتم ا جتمت تتاعي وا ن ت تتاع عت تتن العمت تتل وإي ت تتاد الموظت تتإل ال ت تتد،ل ف ت تتم عت تتن التكت تتاليم األخت تترى غي ت تتر

المااشرة  ( .األسمري .)12 :1999،
وظتتتاهرة التست تترب الت تتوظيفي يات تتار إليهت تتا أميان تتا بت تتدورام العت تتاملين (وي ةت تتد بهت تتا مرلتتتة العت تتاملين فت تتي المات تتروع خت تتمل فت ت ترة
زمنيت تتة معينت تتة س ت تواء لانت تتا هت تتذه ال رلت تتة موجهت تتة إلت تتى الت تتداخل عت تتن طري ت ت ا ل ت ت تتاس دالمات تتروع أو لانت تتا هت تتذه ال رلت تتة
موجهت تتة إلت تتى الخت تتارأل أو مت تتن خت تتمل أخت تتذهما معت تتا( الك يست تتي  ١٩٨٠ ،وأوجت تتج التماثت تتل بت تتين التست تترب الت تتوظيفي ودورام
الع تتاملين ف تتي توج تتج الع تتاملين إل تتى الخ تتارأل ،أ تست تروه م تتن المنظم تتة وأوج تتج الخ تتمف ه تتو ف تتي مرل تتة الع تتاملين الموجه تتة
إل تتى ال تتداخل أ بسي تتادة ع تتدد الع تتاملين م تتن تعي تتين ون تتل إل تتى ه تتذه المنظم تتة ،وه تتو عكت ت

التس تترب ال تتذ وجه تتة الع تتاملين

فيج إلى خارأل المنظمة ف أ .
 .1الما ن األول  :ال ان

النظر :

 1.1مفهوم التسرب الوظيفي :
رلت تتست أغل ت ت

الد ارست تتات علت تتى أست تتااب وآثت تتار التست تترب الت تتوظيفي دوم الخت تتول فت تتي تعريت تتم ماهيت تتة التست تترب الت تتوظيفي ،

ويرج ذلك إلى لة الدراسات المختةة بهذا الموضوع.
ويعرف التسرب لغة دالرشح أو التسلل وي ال تسرب الماء أ إذا رشح وانساب وتسلل.
وقــــد عــــرف بــــدر دورام العمت تتل دأن تتج ع يعنت تتي خدم تتة الموظت تتإل خ تتارأل المنظمت تتة فتتتي منظمت تتات أخ تترى عت تتن طريت ت اإلعت تتارة
لفترة م دودة أو خروأل الموظإل من العمل طوعا عن طري اإلعارة لفترة م دودة.
يعــــرف الحر ــــي ( " )2004التست تترب الت تتوظيفي دأنت تتج يعنت تتي خدمت تتة الموظت تتإل خت تتارأل المنظمت تتة فت تتي منظمت تتات أخت تترى عت تتن
طريت ت ت اإلع ت تتارة لفتت ت ترة م ت تتدودة  ،أو خ ت تتروأل الموظ ت تتإل م ت تتن العم ت تتل طوع ت تتا ع ت تتن طريت ت ت ا س ت تتت الة  ،أو الن ت تتل أو الت اع ت تتد

الماكر ع
ويعرفـــــا الغـــــان ( " )2003التس ت تترب ال ت تتوظيفي ه ت تتو ا ن ت تتاع أو تو ت تتإل الف ت تترد ع ت تتن العم ت تتل برغ ت ت تتج واختي ت تتار وا نت ت تتال

إلى منظمة أخرىع.

أمـــا احـــط حا فه تتو ت تترك الف تترد العم تتل برغ ت تتج ع تتن طريت ت ا س تتت الة  ،ويس تتت يل الف تترد م تتن العم تتل إذا أمت ت
العمل أو شرو الخدمة

تتناس

م إمكانياتج وأنج ،ت ل إلى األمسن.

أم ظ تتروف

ويمكننت تتا أم نست تتتخلص مت تتن التعريفت تتات الست تتاد ة أم التست تترب الت تتوظيفي هت تتو تت تترك الموظت تتإل عملت تتج ال ت تتالي برغ تت تتج للا ت تتن
عت تتن عمت تتل أف ت تتل ،وذلت تتك دس ت ت

دس

عت تتدة عوامت تتل تس ت ت

فت تتي اتخت تتاذه لهت تتذا ال ت ترار فت تتي شت تترلة ع ت تتدالل يم جميت تتل ،وذلت تتك

عوامل ال يئة الداخلية المتمثلة في ( القيادة اإلدارية  ،الهيكل التنظيمي  ،التكنولوجيا المستخدمة .
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 -1.2الن ريات المفسرة للتسرب الوظيفي :
التست تترب الت تتوظيفي هت تتو أمت تتد المؤش ت ترات المترتات تتة علت تتى ارتفت تتاع درجت تتة عت تتدا الرضت تتا للعت تتاملين عت تتن أعمت تتاله أو المنظمت تتات

الت ت تتي يعمل ت تتوم به ت تتا أو نتي ت تتة ل ت تتغو العم ت تتل أو ع ت تتدا ت يت ت ت الر ا ت تتات الخال ت تتة بهت ت ت  ،ووالت ت تتالي ترتفت ت ت الر ا ت تتة ل ت تتدى
العامل في الا ن عن عمل بد،ل خارأل أو داخل المنظمة (المغروي. 2001 ،

لتكوم هذا ا ت اه للعاملين والخالة دعدا الرضا الوظيفي للعاملين في المنظمات
وهذا ي علنا ن إل على أه النظريات المفسرة ّ
دةورة عامة ،وما ،ترت

عليها من نتايص لالتسرب الوظيفي  ،ومن أشهر تلك النظريات مس

الترتي

التاريخي من األ دا

إلى األمدث :
 -1.2.1نظرية تدرأل ال اجات إلبراهاا ماسلو 1943ا 1952 -ا :
تعت ر هذه النظرية من أشهر النظريات التي تناولا ال اجات اإلنتسانية دمها إبراهاا ماسلو في عاا 1943ا  ،وتاير هذه

النظرية إلى أم ال اجات اإلنسانية مرتاة هرميا بالتالي:
أ .الحاجات الفسيولوجية:

وهذه ماجات أساسية للا اء وتامل ال اجة إلى الهواء  ،والماء  ،والمأبل  ،والمأوى  ،وال ن

 ،وال اجات الفسيولوجية هي

أشد ال اجات إم ل تكن مااعة .
ب .حاجات األمن والحماية:
ماجات األمن المادية ،واألمن النفسي ،وتامل مماية اإلنسام لذاتج وممتلكاتج ،وفي الم ال التنظيمي فام األمن وال ماية
يأخذ شكل األمن الوظيفي ،وضمام بيئة تنظيمية آمنة.
ووالرغ من ا عتمادية المتاادلة بين المنظمة والعاملين في ت ي أهداف بل منهما ،إ أم العاملين أبثر اعتمادا على
المنظمة في إشااع ماجاته المختلفة  ،وهذه ا عتمادية ت عل األفراد د اجة إلى التن ؤ في ال يئة التنظيمية فيما ،تعل
دالكثير من األمور ،مثل األمن الوظيفي ،التردية ،العدالة والمساواة في المعاملة .
ج .الحاجات االجتماعية:
ال اجة إلى ا نتماء ،والةدا ة  ،وال

 ،والاعور ،الوجدام وال ول ا جتماعي من ل ايخرين  ،وتع ر ال اجات

ا جتماعية ن ة ا ن مس ن و ماجات أعلى ووعيدة عن ال اجات األولية .
د .حاجات التقدير واحترام الذات:
هذه ال اجات تت من ال اجة إلى الاعور داألهمية من ل ايخرين وامتراا الذات الذ يمكن ال ةول عليج من خمل
الكفاءة والمنافسة وا ست ملية والمرلس واعتراف ايخرين دقيمة الفرد و درتج على الولول إلى مرابس عليا.
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ه .حاجات تحقيق الذات:
وتمثل ماجة الفرد إلى ت ي أ ةى آمالج أو أهدافج ،أو ت ي الةورة المناودة في خيالج ،وتامل ت وير درات الفرد
الكامنة ،المعرفة ،المهارة ،الخل وا بتكار ،ت ي أ ةى ال موح  ،والاكل ر ( 1

يظهر تدرأل هذه ال اجات.

الاكل ر ( 1هرا ماسلو لممتياجات اإلنسانية
المصدر (عبدالرشيد. )2004 ،
 -1.2.2نظرية النظاا التعاوني لتاسر دارنارد (1948ا :
يعت ر دارنارد من المساهمين في ت وير نظرية التنظي  ،مين اعت ر المؤسسة نظاا متكامل ،وطرح من خملها التنظيمات
غير الرسمية و أبرز العم ة والتفاعل بينها ووين التنظيمات الرسمية .
بما عرف الفعالية دأنها ت ي أهداف المةل ة عن طري التعاوم بين األفراد و اإلدارة العليا والتنسي بين األجساء .ومن

أه المساهمات التي دمها دارنارد لإلدارة فكرة التوازم التنظيمي  ،فهو ،رى أم الفرد ،تعاوم م التنظي إذا لانا المغريات
وال وافس دأشكالها المختلفة تسيد عن المساهمات التي ،ت ل

من الفرد ت ديمها  ،وإذا مدث عك

ذلك فام الع و ،رفض

التعاوم وا شتراك مع ار عن ذلك د راي متعددة تتراوح في شدتها من التذمر وا مت األ الاسيأ إلى ت دي ا ست الة وترك
العمل (ع دالرمي . 2013،
 -1.2.3نظرية العدالة لستاسي آدمس 1963ا :
مين تاير إلى أم األفراد" ي فسوم بت ي العدالة ا جتماعية في المكافآت التي ،تو عوم ال ةول عليها م ابل ا ن از
الذ ي وموم دج"  .وت وا هذه النظرية أساسا على مدى شعور الفرد دالعدالة واإلنةاف في معاملة المنظمة لج ،م ارنة م
معاملتها ألفراد آخرين بها ،خالة أولئك الذ،ن ،نتموم إلى جماعة عمل وامدة .والعدالة هنا تعني اإلنةاف وهذا األخير

يعني دال رورة المساواة ،فعندما يعامل األفراد داكل متساو
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دعض العاملين الذ،ن ي وموم دعمل أف ل من غيره  .إم نظرية العدالة مات ة من عملية الم ارنات ا جتماعية ألنها تمثلها
داكل ب ير ،فاألفراد في هذه النظرية

يكتفوم ب ذل ال هد وال ةول على العوايد الم ابلة لج ،وإنما ي رلوم على الاعور

دعدالة هذه العوايد ومناس تها للع اء الذ

دموه ،فه يع دوم م ارنات بينه ووين أ رانه أو زمميه الذ،ن يعملوم معه .

وياعر الفرد بوجود عدالة ف أ عندما ي ارم نفسج داألفراد ال ري ين منج في ظروف العمل Kوي ك على درجة تاادج المعاملة

التي ،ل اها من المنظمة دالمعاملة التي ،ل اها هؤ ء األفراد ،فاذا بانا نتي ة هذه الم ارنات أنج ي ظى في ظنج دمعاملة
ش يهة به شعر دالعدالة ،وإم بانا النتي ة أنج يعامل معاملة مختلفة شعر بتوتر ،دفعج إلى م موعة من ردود األفعال التي

يستعيد بها توازنج ويسيل عنج التوتر والتي أهمها (العميام: 2010 ،
 .1ت ليل ال هد الم ذول في العمل .
 .2الم الاة بسيادة األجر .
 .3تغيير في عوايد الاخص ايخر الذ تما الم ارنة دج .
 .4ا نت ال إلى عمل آخر في المنظمة .
 .5ترك العمل .

ونممظ هنا أم الن تين  4و ، 5ندرجام ت ا ما يسمى التسرب الوظيفي أو دورام العمل.
 -1.2.4نظرية التنا ض بين الفرد والتنظي لكري

أرجير 1964ا :

مين ت اول النظرية تفسير السلوك اإلنساني في التنظيمات المختلفة  ،و د فرل أرجير نظريتج على أسا
"أنج ،وجد تنا ض أستتاستتي بين مت لاات الاتتخةتتية اإلنستتانية ووين خةتتايص التنظي الرستتمي" ويرى أرجير

رييسي هو
أم ردة فعل

اإلنسام على األوضاع التي يفرضها عليج التنظي الرسمي لها عدة أشكال لالتالي :
 .1أم ،ترك التنظي نهاييا.
 .2أم ي اول تسل السل التنظيمي أ أم يةل إلى مرلس إدار أعلى ليخلص من ضغو التنظي الرسمي .
 .3أم يستخدا وسايلج الدفاعية  ،ف د يةاح عدواني ومنك ار لكل شيء في س يل الدفاع عن ذاتج أو متى الاعور
دالذن

م بل مدث يمر دج .

 .4أم يةاح مستهسيا وغير مهت دايء  ،فيتكاسل ويتراخى و ،هت دالتنظي الرسمي.

 .5ا ن ماا إلى ال ماعات غير الرسمية ل ما،تج من التنظي الرسمي( السلمي. 290 : 1997 ،
ونممظ أم الن تين  1و ، 2ندرجام ت ا ما يسمى التسرب الوظيفي أو دورام العمل.
وفي ضوء ما س

،ت ح أم فه سلوك الفرد والمنظمة يعتمد على أسا

فه المتغيرات المتفاعلة لكم التنظيمين الرسمي

وغير الرسمي ،إضافة إلى دراسة ت ليلية ل يعة الاخةية اإلنسانية ،وما ،ن ث عنها من األنما السلولية المختلفة لألفراد.
 -1.2.5نظرية التو لفكتور فروا 1964ا:
تفترل نظرية التو  ،أم ال وة والميل للفعل ،تعتمد د ري ة معينة على وة التو

وأم الفعل سوف ،تاعج نتي ة معينة،

وجاذبية تلك النتي ة للفرد .ووأسلوب أدس علميا ،فام نظرية التو ت ول إم الفرد سيكوم مدفوعا ل ذل ال هد دمستوى عال
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إلى ت يي جيد لألداء ،أ

أم الت يي سوف ،ؤد

إلى مكافأة منظميج  ،وأم تلك

المكافآت تؤد إلى ت ي األهداف الاخةية للعامل ،ووذلك فام النظرية ترتكس على ثمث عم ات ،وهي :
 .1العم ة بين ال هد واألداء.
 .2العم ة بين األداء والمكافأة.
 .3العم ة بين المكافأة واألهداف الاخةية ( العد،لي . 58 :1986 ،

ويوضح الاكل ر ( 2نظرية فروا ومو األهداف التي ،تو عها الموظإل لت ي الرضا .

الاكل ر (  2المةدر ( بلو . 316 :2002 ،
 -1.2.6نظرية ذات العاملين لفريدرك هيرزويرأل 1968ا :
ترلس النظرية على دور العمل وظروفج في مياة األفراد العاملين  ،و د اا هيرزويرأل بدراسة است معية لمايتين من الم اس ين
والمهندسين ،م او فه شعوره مول األعمال التي ،ؤدونها ،و د وجد هيرزويرأل أم تعاسة الفرد وعدا رضاه في معظ
األميام إنما ،نتص عن عدا توافر بيئة العمل المناساة  ،ومن نامية أخرى ،عندما ياعر الفرد الرضا عن عملج فام هذا
الرضا يعود إلى العمل ذاتج ،ووالتالي ف د رأى هيرزويرأل أم العوامل المؤثرة في بيئة العمل تتوزع ت ا م موعتين هما:
 1.2.6.1المجموعة األولى  :عوامل داخلية أو وقائية:

ويؤدى عدا توافر أو وجود هذه العوامل في بيئة العمل إلى مالة ا ستياء وعدا الرضا لدى الموظإل ،ولكن توافرها

،ؤد

إلى داف ية وية للعمل ،و د أطل على هذه العوامل عوامل ليانة أو و اية لكونها ضرورية ل مام أدنى درجة إشااع
لل اجات ،و د مدد عارة عوامل وهي سياسات الارلة وإدارتها ،العم ات التاادلية م المارف ،العم ات م المرتوسين،
ا ست رار في العمل ،ظروف العمل ،اإلشراف الفني ،العم ات م السممء ،الرات  ،ال ياة الاخةية ،المرلس والمكانة .
 1.2.6.2المجموعة الثانية  :عوامل خارجية أو الدافعة :

هنالك دعض العوامل المرتا ة د وهر العمل  ،وأطل عليها العوامل الدافعة ،إذا توافرت تؤد إلى داف ية وية ودرجة

عالية من الرضتتا ،ولكن عدا توافرها

،ؤد دال تترورة إلى مالة عالية من ا ستتتياء وعدا الرضتتا لدى العامل .وأه هذه

العوامل هي اإلن از في العمل  ،ا عتراف داإلن از ،الت دا والر ي في العمل  ،ط يعة العمل نفسج وم تواه  ،إمكانية النمو
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والت ور الاخةي) العد،لي . 37 :1981،ويت ح مما س

أم العوامل الخارجية في نظرية هيرزويرأل ترلس على م توى

العمل  ،دمعنى أنها تتف م ماهية العمل  ،وإن از الفرد لذلك العمل  ،وا عتراف الذ ي ةل عليج الفرد من خمل تأدية
ذلك العمل  ،في مين أم العوامل الداخلية

تعود إلى م توى العمل بل تتعل دالظروف والعوامل الم ي ة دالعمل .

الاكل ر (  3نظرية هيرزويرأل  .المةدر (العد،لي37 :1981،

 1.3أسباب التسرب الوظيفي :
تتع ت تتدد األس ت تتااب المؤدي ت تتة للتس ت تترب ال ت تتوظيفي بتع ت تتدد األفت ت تراد والمنظم ت تتات والم تمع ت تتات ،وهن ت تتاك م ت تتن ية ت تتنفها إل ت تتى ع ت تتدة

أس ت تتااب منه ت تتا أس ت تتااب ط ت تتاردة وأخ ت تترى جاذد ت تتة  ،وأس ت تتااب فردي ت تتة وأخ ت تترى تنظيمي ت تتة ،وأس ت تتااب داخلي ت تتة وأخ ت تترى خارجي ت تتة ،
وأست تتااب ماديت تتة وأخ ت تترى نفست تتية  ،أست تتااب اجتماعي ت تتة وأخت تترى ا تةت تتادية  ،وأس ت تتااب تتعل ت ت دالعامت تتل ذات ت تتج وأخت تترى تتعلت ت ت

دظروفج  ،ومن أه األسااب المؤدية للتسرب الوظيفي دما ،لي :
 1.3.1بيئة العمل الداخلية :
ي ة ت تتد به ت تتا ظ ت تتروف العم ت تتل ال ي ي ت تتة ول ت تتل الظ ت تتروف المادي ت تتة أو المكاني ت تتة الم ي ت تتة د ت تتالفرد ف ت تتي مو ت ت ت عمل ت تتج وه ت تتذه

الظت تتروف هت تتي أول مت تتا ،واج ت تتج الفت تترد عنت تتد دخولت تتج للمنظم ت تتة ووةت تتورة واض ت ت ة  ،وهت تتي ب ت تتذلك مت تتن األمت تتور التت تتي يس ت تتهل
ال ك ت ت علت ت ت ى م ت تتدى لفاءته ت تتا  ،وتت ت تتمن هت تتذه الظ ت تتروف العد ،ت تتد م ت تتن العوام ت تتل ومت تتن ذل ت تتك عل ت تتى ست ت ت يل المث ت تتال  ،ال يئ ت تتة
الم ي ت تتة دالعامت تتل مت تتن إضت تتاءة وتهويت تتة ونظافت تتة ووست تتايل ا تةت تتال وغيت تتر ذلت تتك مت تتن الوست تتايل التت تتي ت عت تتل بيئت تتة العمت تتل
المكانية مواتية ومري ة  ،مما يسه في تخفيم التع
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وهناك عدة عوامل مؤثرة في بيئة العمل الداخلية ونذكر منها :
 1.3.1.1ضغوط العمل :

ل تتتد تعت تتددت مفت تتاهي ض تتغو العمت تتل واختلفت تتا وف تتا ت اهت تتات ومت تتدار الا تتامثين والكتت تتاب الت تتذ،ن تن تتاولوا هت تتذا الموضت تتوع
 .ف تتم ،وج تتد هن تتاك تعري تتم م تتدد ود يت ت ل له تتذا المفه تتوا ،تفت ت علي تتج ال ميت ت  .ومتتترد ذل تتك ا خ تتتمف أساس تتا إلتتتى ارتاتتتا
مفه ت تتوا ض ت تتغو العم ت تتل دكثي ت تتر م ت تتن العل ت تتوا المتاا،ن ت تتة والمختلف ت تتة م ث ت تتل ال ت ت ت  ،وعلت ت ت ال ت تتنف  ،وعلت ت ت ا جتم ت تتاع ،والعل ت تتوا
اإلداري ت ت تتةا األم ت ت تتر ال ت ت تتذ ت ت ت تتنعك

مع ت ت تتج نظت ت ت ترة ه ت ت تتؤ ء الكت ت ت تتاب والا ت ت تتامثين لمفه ت ت تتوا ال ت ت تتغو  ،وذل ت ت تتك د كت ت ت ت تا ت ت تتا،ن

التخةةت تتات وتنت تتوع األفكت تتار وايراء واخت تتتمف طري ت تتة تنت تتاوله ود ارست تتته لموضت تتوع ضت تتغو العمت تتلا فمت تتنه مت تتن عرفهت تتا
عل ت تتى أس ت تتا

ال يئ ت تتة الخارجي ت تتة الم ي ت تتة د ت تتالفرد دوم األخ ت تتذ دع ت تتين ا عتا ت تتار أث ت تتر العوام ت تتل األخ ت تترى ،مث ت تتل الخة ت تتايص

الذاتيت تتة لألف ت تراد أو أن ت تواع است تتت ابته أو ردود أفعت تتاله التت تتي تنت تتتص عت تتن هت تتذه العوامت تتل المختلفت تتة ،ومت تتنه مت تتن عرفهت تتا علت تتى

أست تتا

مت تتدى است تتت ادة الفت تترد للم ت تتؤثرات وال ت تتوى الخارجيت تتة المستت ت اة لل ت تتغو مت ت ت إهمت تتال أثت تتر تفاعت تتل العوامت تتل األخ ت تترى

مثت تتل الخةت تتايص الذاتيت تتة للفت تترد م ت ت خةت تتايص وظت تتروف بيئت تتة العمت تتل ،والتت تتي ،ت ت تتدد بنت تتاء عليهت تتا م ت تتدار مت تتا يات تتعر دت تتج

الف ت تترد م ت تتن ض ت تتغو  ،ورأى آخ ت تتروم أم ال ت تتغو ه ت تتي نت ت تتاأل التفاع ت تتل ب ت تتين الف ت تترد وال يئ ت تتة الم ي ت تتة د ت تتجا ميتت تتن تتت تتأثر
أل ت ت ت اب هت ت تتذا ا ت ت ت تتاه دالمفت ت تتاهي الست ت تتلولية الست ت تتايدة التت ت تتي تات ت تتي ر إلت ت تتى أم ال ت ت تتغو ت ت ت تتدث نتي ت ت تتة لتفاعت ت تتل المثيت ت تتر
وا س ت تتت ادة أ ب ت تتين ال يئ ت تتة الم ي ت تتة والف ت تترد نفس ت تتج ( .هي ت تتام ، 1998 ،وي ت تترى ألت ت ت اب ه ت تتذا ا ت ت تتاه أم اس ت تتت ادة

الف ت تترد لل ت تتغو تختل ت تتإل د ت تتاختمف الخة ت تتايص الذاتي ت تتة للف ت تترد نفس ت تتج مث ت تتل نم ت تتأ الاخة ت تتية ،والخلفي ت تتة الث افي ت تتة ،وال يئ ت تتة
ا جتماعية(Cartwright , et al., 1998) .
1.3.1.2أسباب ونتائج ضغوط العمل :

اختلت تتإل الكتت تتاب والات تتامثوم مت تتول أست تتااب ضت تتغو العمت تتل التت تتي لهت تتا تت تتأثير علت تتى الفت تترد ،وذلت تتك دس ت ت

النظري ت تتة لد ارس ت تتة ال ت تتغو وا ت اه ت تتات المتاع ت تتة ف ت تتي ت د ،ت تتد مفهومه ت تتاا إذ

اخت تتتمف المت تتداخل

يمك ت تتن لد ارس ت تتة أم ت ت تتو جميت ت ت مة ت تتادر

ضت تتغو العمت تتل ويمكت تتن ت ي هت تتا علت تتى جمي ت ت الوظت تتايإل والمهت تتنا وذلت تتك لوجت تتود اخت تتتمف فت تتي تت تتأثير تلت تتك المة ت تادر تاعت تتا

لتا ت تتا،ن التنظيم ت تتات والوظ ت تتايإل والمه ت تتن الت ت تتي ت ت تتدث فيه ت تتا تل ت تتك ال ت تتغو وم ت تتا للف ت تتروس الفردي ت تتة م ت تتن ت ت تتأثير ف ت تتي ذل ت تتك
.فهن ت ت تتاك ال ت ت تتغو المرتا ت ت تتة دالمهن ت ت تتة أو الوظيف ت ت تتة ،وهن ت ت تتاك ال ت ت تتغو المرتا ت ت تتة د ت ت تتالفرد ذات ت ت تتج  ،وهن ت ت تتاك ال ت ت تتغو
الخارجية( .هااا. 2003 ،
 1.3.1.3غموض الدور :

تدر مت تتن مةت تتادر ضت تتغو العمت تتل الرييست تتة ومت تتن أبثت تتر مس ت ت ااتها للوظت تتايإل والمهت تتن المختلفت تتةا
يعت تتد غمت تتول الت تتدور مةت ت ا
ف ت ت تتد أوض ت ت ت ا إمت ت تتدى الد ارست ت تتات أم غمت ت تتول الت ت تتدور النت ت تتاتص عت ت تتن عت ت تتدا لفايت ت تتة المعلومت ت تتات المتعل ت ت تتة دالوظيفت ت تتة يمثت ت تتل

تدر ل ت ت تتغو العم ت ت تتل دالنس ت ت تتاة لثلت ت تتن الع ت ت تتاملين م ت ت تتن عين ت ت تتة الد ارست ت تتة ( .الهن ت ت تتداو  . 1994 ،وي ت ت تترى ال ت ت تتاعض أم
مةت ت ت ا
غمت تتول الت تتدور ي ت تتدث عنت تتدما

تت ت توافر معلومت تتات مميمت تتة عت تتن الت تتدور الم لت تتوب مت تتن الفت تترد القيت تتاا دت تتج أو طري ت تتة أداء

هتتذا التتدور أو عنتتد التعتتارل بتتين هتتذه المعلومتتات )2001

al.,

et

 .(Breif,أمتتا دالنستتاة لنتتتايص غمتتول التتدور

ف ت تتد أش ت تتار (عس ت تتكر  1988إل ت تتى أم غم ت تتول ال ت تتدور  ،ت تتؤد إل ت تتى زي ت تتادة الت ت تتوتر والا ت تتعور دع ت تتدا ال ت تتدوى واألهميتت تتة
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وانخفتتال الداف يتتة والرضتتا والث تتة فتتي ال تتنف  .وي تتيم لتتل متتن )1998
الدور يس

ا ب تئاب وف دام الث ة دالنف

 1.3.1.4حراع الدور :

وانخفال الداف ية لما ،ؤد إلى الر اة في ترك العمل.

ي تت تتدث لت ت تراع ال ت تتدور عنت ت تتدما تك ت تتوم م الت ت ت
م ال ت ت

العمت ت تتل متنا

تت تتة ،أو عنتت تتدما تتن ت تتا ض ال ناعت ت تتات الاخةتت تتية للفتت تترد م ت ت ت

العمت تتل ال ت تتذ ي ت تتوا دت تتج ،أو عن ت تتد شت تتعور الفت تترد د ت تتا لتساا ت ت تتاه جهت تتات مختلف ت تتة ومتاا،نت تتة (األمم ت تتد . 2002 ،

ويت تترى (هي ت تتام 1998 ،أم ل ت تراع الت تتدور ي ت تتدث عنت تتدما تتعت تتارل م ال ت ت
وف ت تتا لتعليمت تتات وتوجيهت تتات المنظمت تتة ،ووعت تتض الموا ت تتإل أو الم ال ت ت
األسا

al.,

et

,

 (Cartwrightأم غم تتول

أو تتعارل م

العمت تتل التت تتي ي ت ت

علت تتى الفت تترد القيت تتاا بهت تتا

األخت تترى داخت تتل المنظمت تتة والتت تتي تختلت تتإل عت تتن عملت تتج

ناعاتج الاخةية.

 1.3.1.5أعباء العمل :

يعت تتر عت ت ء العمت ت ل ال اسي تتد ست ت اا أساس تتيا م تتن أس تتااب ض تتغو العم تتل الت تتي م تتازت عل تتى اهتم تتاا ل ي تتر م تتن تتل الا تتامثين
والمتخةة تتين ف تتي ه تتذا الم تتالا وذل تتك لم تتا ،ترتت ت

علتتتى عت ت ء العمتتتل متتتن تتتتدم ف تتي األداء واع تتتمل ف تتي لت ت ة الفتتترد

 .وي ة ت تتد بسي ت تتادة لت ت ت أعا ت تتاء العم ت تتل :لثت ت ترة األعم ت تتال والواجا ت تتات والمه ت تتاا الم ل ت تتوب م ت تتن الف ت تترد القي ت تتاا به ت تتا ف ت تتي و ت تتا
م دد أو عدا تناس

إمكانات الفرد العلمية والمهنية للقياا بهذه الواجاات (الا يرات  ،وآخروم. 2003 ،

 1.3.1.6نوعية العمل :

ي ت ت تتدث ع ت ت ت ء العمت ت تتل النت ت تتوعي عنت ت تتدما يفت ت ت تتر الفت ت تترد إلت ت تتى المت ت تتؤهمت العلميت ت تتة والمهنيت ت تتة والفنيت ت تتة المزمت ت تتة ألداء العمت ت تتل

الم ل ت تتوب من ت تتجا وومعن ت تتى أخ ت تتر عن ت تتدما يا ت تتعر الف ت تترد أم المه ت تتارات الم لوو ت تتة ألداء مهمت ت تتج أب ت تتر م ت تتن د ارت ت تتج  .ويتت تترى

(هي تتام 1998 ،أم م تتن أهت ت العوام تتل الت تتي تمس تته ف تتي ما تتكلة ض تتغو العم تتل وزي تتادة م تتدتها ه تتو تع تتد العم تتل نفس تتج،
إذ ت تتد يكت تتوم العمت تتل مع ت تتدا بدرجت تتة ل ي ت ترة  ،ويت ل ت ت درجت تتة عاليت تتة مت تتن المهت تتارات ألدايت تتج ت تتد تتت تتوفر لت تتدى الفت تترد ممت تتا
ي علت تتج ت ت تتا تت تتأثير هت تتذه ال ت تتغو  .و ت تتد أظهت تترت نتت تتايص إمت تتدى الد ارست تتات أم ضت تتغو العمت تتل عنت تتد الم ت تراجعين ترج ت ت
إل تتى ع تتدة أس تتااب منه تتا :مت لا تتات بيئ تتة العم تتل المهن تتي ،والعم تتل لس تتاعات طويل تتة خ تتمل فتت ترات معين تتة م تتن

(Collins,

) et al., 1989وعليتتج فتتام ع ت ء العمتتل النتتوعي النتتاتص عتتن تع تتد الوظيفتتة الم لتتوب القيتتاا بهتتا يعت تتر س ت اا رييستتا
من أسااب ضغو العمل في لثير من المنظمات والمهن.
 1.3.1.7فرص الترقي :

تر هام تتا لكثي تتر م تتن األفت تراد ل تتي
يعت تتر الت تتور ال تتوظيفي أم ت ا

ي

ف تتأ ألنهت ت ي ةتتتلوم عل تتى دخ تتل م تتاد أب تتر ولكتتتن ألنهت ت

ت تتوم مكان ت تتة أف ت تتل  ،ويواجه ت تتوم ت ت تتديا جد،ت تتداا ول ت تتذلك فت تتام ع ت تتدا ال ت تتدرة علت تتى تعسي ت تتس المكانت تتة المهني ت تتة والمس ت تتت ل

تدر م ت ت تتن مةت ت تتادر ضت ت تتغو العمت ت تتل (األمم ت ت تتد ،
الت ت تتوظيفي وموابات ت تتة المست ت تتت دات فت ت تتي م ت ت تتال التخةت ت تتص يمثت ت تتل مةت ت ت ا

 2002ويت ت تترى (النمت ت تتر 1994 ،أم الوظيفت ت تتة تمعت ت تتد مةت ت تتد ار مت ت تتن مةت ت تتادر ت ي ت ت ت الت ت تتذات والت ت ت تتدا المهنت ت تتي والت ت تتوظيفي
للفرد ،وإذا مف د هذا المةدر أو جسء منج ت ول العمل إلى مةدر ضغأ في ال ياة اليومية .
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 1.3.2الهيكل التنظيمي :
الداخلي للعم ات السايدة في المنظمة  ،فهو

يعرف الهيكل التنظيمي دأنج عاارة عن ع ال ناء أو الاكل الذ ي دد الترلي

،وضتتح الت ستتيمات أو الومدات الرييستتة والفرعية التي ت وا دمختلإل األعمال واألنا ت ة الي ،ت ل ها ت ي أهداف المنظمة
وي ين نوع ا تةت تتا ت والةت تتمميات وتدف العملع .لذا فمن الممكن النظر إليج لتنظي رست تتمي للعم ات واألدوار بين أفراد
المنظمة من أجل توجيج ال هود ن و ت ي األهداف وإن از المهاا التي تأسسا المنظمة من أجلها( .ع دالرشيد. 2004 ،

 1.3.2.1أهمية الهيكل التن يمي :

،رى بيتر دارلر (زويلإل  2001 ،أم أهمية الهيكل التنظيمي تتمثل في :
 .1المساعدة في تنفيذ الخ أ بن اح .
 .2تسهيل ت د،د أدوار األفراد في المؤسسة.
 .3المساعدة في اتخاذ ال رار.
 1.3.2.2أبعاد الهيكل التن يمي :

هناك ثمثة أدعاد رييسة للهيكل التنظيمي هي :

-1درجة المركزية :

وتعني ترليس س ت ت ت ت تتل ة اتخاذ ال اررات بيد اإلدارة العليا  ،بينما تا ت ت ت ت تتير المرلسية إلى درجة تفويض س ت ت ت ت تتل ة اتخاذ ال رار إلى

المستتتوى األدنى  ،إم مدى ت ي المرلسية والممرلسية ،ؤثر على تةتتمي الهيكل التنظيمي  ،وللما انت لنا من المرلسية إلى
الممرلسية زاد تع يد الهيكل التنظيمي والعك

ل يح( .المغروي2001 ،

-2درجة التعقيد :

وي ةت ت ت ت ت تتد بها أم الهيكل التنظيمي ،تكوم من عدد ل ير من الومدات التنظيمية ذات العم ة المتراد ة  ،وتدل درجة التع يد
على مدى التخة تتص  ،وت س تتي العمل بين العاملين في المنظمة  ،ومس تتتويات تس تتلس تتل الس تتل ة ،ومدى ا تس تتاع وا نتا تتار

ال غرافي لمو العمل .
 -3درجة الرسمية :

وتاير هذه الخالية إلى مدى استخداا المنظمة لل وانين  ،اإلجراءات  ،أسالي

ا تةا ت المكتووة وغيرها لت د،د األنما

الستلولية ألفرادها  ،ياتير هذا المفهوا إلى الدرجة التي ،ت فيها ت نين واعد وإجراءات العمل  ،د ين ،ت تأدية العمل داتكل

وامد م دد ومنمأ .

 1.3.2.3تأثير بيئة العمل على الهيكل التن يمي :
تلع

ال يئة دو ار رييس ت تتا في تأثيرها على اختيار الهيكل التنظيمي المناست ت ت

فالمنظمة التي تعمل في بيئة تتست ت ت دا س ت تتت رار

يختلإل هيكلها عن منظمة تعمل في بيئة غير مستتت رة  ،ووالتالي تؤثر بدرجة ا ستتت رار وعدمج على الهيكل التنظيمي إذ أنج

في ال الة األولى يكوم دست ت ت ت ت تتيأ وغير مع د  ،وفي ال الة الثانية يكوم أبثر تع يدا .وهناك العد،د من العوامل ال يئية التي
يمكن أم تؤثر على التةمي التنظيمي.
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 1.3.3التكنولوجيا :

تعت ر تكنولوجيا المعلومات في و تنا ال اض تتر من أه الموارد التي ي

أم تمتلكها لل مؤست تس تتة تس تتعى لمرت اء دأعمالها،

وتستخدا التكنولوجيا في جمي الم ا ت  ،ووناء عليج فيمكننا أم نعرف التكنولوجيا فانها مات ة من للمة ( Technoوهي
تعني أستلوب أداء المهنة أو ما يستمى دالةتنعة  ،أما للمة  Technologyفهي تعني العل الذ ،در تلك الةتناي  ،وت

للمة تكنولوجيا لتةت ت ت ت ت تتاح ( ت نيات وتعني الفن أو المهارة  ،ووذلك فام للمة ت نيات تعني عل المهارات أو الفنوم

تعري

بم تتا عرفته تتا ل ن تتة تكنولوجي تتا التعلي األمريكي تتة .ويمكنن تتا تعريم التكنولوجي تتا على أنه تتا م موع تتة من المع تتارف والخ رات

والمهارات المستنا ة داي ت واألد وات والوسايل والنظ المرتا ة داإلنتاأل والخدمات الموجهة من أجل خدمة م ددة لإلنسام
والم تم  ،تست ت تتتند التكنولوجيا على العل في ت دمها وتعتمد على ال اعدة اإلنتاجية المرتا ة دالتنمية الات ت تتاملة من أجل نموها
وت ورها (بتانة. 2002 ،
 1.3.3.1أنواع التكنولوجيا :

،ت تةنيم التكنولوجيا على أسا

عدة أوجج منها ما ،لي ):(Thompson, 1999

حسب درجة التحك  :وتن س إلى :


التكنولوجيا األستتاستتية  :وهي تكنولوجية ماتتاعة ت رياا وتمتلكها المؤس تستتات الةتتناعية والمستتل دج أم درجة الت ك
فيها لثيرة جدا.



تكنولوجيا التما،س  :وهي عك

النوع الست ت تتاب  ،مين تمتلكها مؤس ت ت تست ت تتة وامدة أو عدد م دود من المؤس ت ت تست ت تتات

الةناعية  ،وهي التكنولوجيا التي تتميس بها عن دقية منافسيها المااشرين.
حسب الموضوع  :وتنقس إلى :


تكنولوجيا المنتوأل  :وهي التي ت تو على المنتوأل النهايي والمكونة لج.



تكنولوجيا أسلوب اإلنتاأل  :وهي التي تستخدا في عمليات الةن وعمليات التدري



تكنولوجيا التسيير  :وهي المستخدمة في معال ة التةامي والتنظي  ،لتسيير تدف ات الموارد.



تكنولوجيا الت ةمي  :وهي التي تستخدا في نااطات التةمي في المؤسسة  ،لالتةمي دمساعدة اإلعما ايلي.



تكنولوجيا المعلومات  :وهي التي تستتتخدا في معال ة المعلومات والمع يات وا تةتتال  ،تتسا،د أهميتها داستتتمرار نظ ار

والمراداة.

للدور الذ تل اج في جسء من عمليات التسيير الذ يعتمد على جم ومعال ة وون المعلومات.
حســـب أروار حياتها  :مين تمر دعدة مرامل ( ا ن مس  ،النمو  ،الن ت تتص  ،السوال ووف ا لذلك ،ن ست ت ت إلى  :تكنولوجيا
وليدة  ،تكنولوجيا في مرملة النمو  ،وتكنولوجيا في مرملة الن ص .

1.3.3.2أهمية التكنولوجيا :

تأتي أهمية تكنولوجيا المعلومات من األهمية التي ألت ت ت ت تتا ا تكتس ت ت ت ت ت ها المعلومات ودورها في عملية التنمية ا تةت ت ت ت تتادية

وا جتماعية وفي إمداث التغيرات في الم تم ولتكنولوجيا المعلومات أهمية ل رى ل اع منظمات األعمال والم تم منها:
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 .1للا تكنولوجيا المعلومات وا تةا ت من ال يود ال غرافية واست اعا أم تروأ العال ليةاح رية لغيرة تتاادل
المعلومات والخدمات دسرعة فاي ة ووأ ل إمكانيات.
 .2س تتاعدت في ت ور العمل اإلدار والفني للمؤست تس تتات ال كومية والخال تتة ،من خمل اس تتتخداا الا تتاكات الداخلية
والخارجية وإي اد ت ي ات ونظ متكاملة للمعلومات مثل نظ معال ة ال يانات  ،نظ المعلومات اإلدارية  ،نظ
المعلومات المكت ية والتي مست ت ت ت ت تتنا لثي ار من لفاءة العمل والعاملين والخدمات الم دمة ،وأدت إلى د ة وتكامل
المعلومات وأوجدت أسالي

ذات فعالية في اإلدارة والتنظي .

 .3وفرت تكنولوجيا المعلومات للم تم طرس مد،ثة ونظ م رم ة است اعا معال ة الك الهايل من المعلومات التي
بانا مكدسة في الورس والكت

ومما س

ي

وأعادت تاكيل الولول إلى هذه المعلومات.

استخداا تكنولوجيا في بيئة العمل الكثير من الفوايد التي تعود على المنظمة واألفراد ،فهي تؤد إلى تغيير

في مياة األفراد ولذلك مياة التنظيمات اإلدارية من مين الا اء وا ستم اررية ومواباة المست دات في ال يئات الم ي ة .
 1.3.4القيادة اإلدارية :
القيادة لغة  :ع متأخوذة من الفعتل تاد لمتا في  :تاد الرجتل دعيره فهو ي ود ودا  ،منهتا ي تاد ال تاتتل في تتل دتالتذ

(الغامد . 2009 ،

تتل دتج.

واحط حا  :هي وة وتأثير فرد ما من الم موعة على دقية األع اء .وعرفها (السوا  2007 ،وآخروم دأنها وة التأثير

على ايخرين لتوجيتتج جهوده ن و ت ي أهتتداف ال متتاعتتة .ويرى (العميتتام 2010 ،أم القيتتادة هي التتتأثير في ايخرين
وتوجيج جهوده لت ي ما يةت ت و إليج ال ايد  ،ومن وجهة نظر تنظيمية فام القيادة تمثل عملية التأثير على الفرد وال ماعة

لتوجيهه ن و ت ي أهداف المنظمة .أما القيادة في اإلسما فمعناها ع ذلك السلوك الذ ي وا دج شاغل مرز الخمفة أثناء
تفاعلج م غيره من أفراد ال ماعة  ،فهي عملية ستتلولية  ،وهي تفاعل اجتماعي فيج ناتتا موجج ومؤثر  ،عموة على لونج
مرلس وةع( .الم ير 1429 ،هت .
 1.3.4.1أهمية القيادة ايدارية :

القيادة اإلدارية تستتتمد وتها وأهميتها من العنة تر الااتتر الذ ألتتاح م ور ا هتماا في المنظمة ،وأه مورد من مواردها

التي تست ت تتاه في ت ي أهدافها  ،وعلى عك
دست

المتغيرات األخرى  ،فست ت تتلوك الفرد من الةت ت تتع

الت ك فيج والست ت تتي رة عليج

التغيرات والت لاات المستتمرة في ماتاعره وعواطفج  ،ولكي ت تمن ا ستتفادة ال ةتوى من الكفاءات الااترية التي لد،ها

لت ي أهدافها ،ومن ث ض ت تتمام اس ت تتتم ارريتها  ،لام لساما توفير ديادات إدارية فعالة ادرة على التأثير في س ت تتلوليات األفراد

ومن ث دفعه ألداء األعمال المنوطة به دكفاءة وفعالية( .بوهس ، 2009 ،وواختةت ت ت ت ت تتار فام القيادة اإلدارية تنا أهميتها
دأنها تعد مل ة الولت تتل بين العاملين ووين خ أ المنات تتأة وتةت تتوراتها المست تتت لية .وتعت ر ال وت ة التي تنةت تتهر داخلها لافة

المفاهي وا س ت تتتراتي يات والس ت تتياس ت تتات اإلدارية  ،وت وا بتعسيس ال وى اإلي ابية في المنا ت تتأة وال د من ال وان

الس ت تتل ية در

اإلم كام  ،ولذلك السي رة على ماكمت العمل وملها ،ومس الخمفات والترجيح بين ايراء  ،وتنمية وتدري

ورعاية األفراد

داعتااره أه مورد للمنات ت ت تتأة  ،ومواباة المتغيرات الم ي ة وتوظيفها لخدمة المنات ت ت تتأة  ،وتست ت ت تتهل للمنات ت ت تتأة ت ي األهداف
المرس تتومة  ،والتعامل م المتغيرات ال يئي ة الخارجية والتي تؤثر د ري ة مااشت ترة أو غير مااشت ترة في ت
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المرسومة  ،وتةرفات ال ايدة اإلدار وسلولج هي التي ت فس األفراد وتدفعه إلى ت ي أهداف المنظمة( .ج ريل2011 ،
.
 1.3.5ال وافس والروات

:

تعرف الحوافز لغة :تعود إلى مادة مفس في اللغة ،وهي دمعنى دفعج من خلفج وأسرع وتهيأ للم ي فيج واستعد( .ماهر،

 2010واحط حا :تاير لفظة ال وافس في معناها ا ل ممي إلى اإلمكانات المتامة في ال يئة الم ي ة دالفرد  ،تستخدا

لت ريك المسيد من دوافعج ن و سلوك معين وأدايج لناا م دد دالاكل واألسلوب الذ ياا ر ااتج أو ماجاتج أو تو عاتج،

وهي العوايد التي ي ةل عليها الفرد في المنظمة لنتي ة لتميسه في األداء عن أ رانج ،ويناغي أم نعي أم مة لح ال وافس

على إطم ج ي مل في طياتج ال وافس اإلي ابية ال ايمة على المنح وال وافس السل ية الم نية على المن  .و د اعتنى الاامثوم
وعلماء اإلدارة دمفهوا ال وافس وأنواعها على أنها تعت ر المؤثر الخارجي الذ

،وجج بوللة العاملين في منظمات األعمال

سواء الخالة أو العامة منها ،وهنا نسترشد باعض التعاريم والمفاهي لل وافس على أنها فرص أو وسايل (مكافأة ،عموة،

...الخ توفرها إدارة المنظمة أماا األفراد العاملين لتثير ر ااته وتوجد لد،ه الداف من أجل السعي لل ةول عليها عن

طري ال هد ،العمل المنتص ،والسلوك السلي وذلك إلشااع ماجاته التي ي سوم وياعروم بها والتي ت تاأل إلى إشااع.

(العميام ا 2005 ،.و د عرفها برسلوم وستا،ر دأنها عشعور داخلي لدى الفرد، ،ولد فيج الر اة تخاذ ناا أو سلوك معين
،هدف منج الولول إلى ت ي أهداف م ددةع(.الكع ي وأخروم،1990،ص . 148بما يمكن ال ول أنها عالعوامل التي تدف
العاملين في الومدة إلنتاجية إلى العمل دكل واه لت ي األهداف المرسومةع (.زويلإل،1994،ص 275 .وأي ا ولإل

طومسوم الت فيس د ولج هو توافر المناف وال وافس الكافية ل ذب الفرد التي تدفعج ل ذل ال هد لل ةول على تلك المناف  .ولو
نظرنا لل وافس من مين ا عت اد واإلدراك ،ووين اإلدارة التي تتمثل دال اجات والر اات ،ووين ال درة وت ريك السلوك فانج إذا

أدرك األفراد في المنظمة أم في بيئة العمل موله عوامل يست يعوم ال ةول عليها إلشااع ماجاته ور ااته  ،أدى إلى
إنهال درته وسلوله ن و هذه العوامل التي تعرف دال وافس( .منةور1980 ،

وللحوافز أهمية ل رى وتأثير فعال في استخدامها دالعمل دار أم تستخدا استخداما مسنا وفي الو ا المناس

إف ار أو تفريأ ويمكننا أم ن دد هذه األهمية في الن ا التالية:

لها ،دوم

 )1إم أول ما تهدف إليج ال وافس هو العمل على زيادة اإلنتاأل والعمل على سرعتج.
 )2ت سين نوع اإلنتاأل وجودتج أ ت سينج لما وليفا.

 )3بما أم ال وافس أي ا تستخدا في لثير من األميام دغرل تا ي العمال على ا تةاد في التكاليم.
 )4تعمل ال وافس أي ا على تا ي ا بتكارات وا ختراعات لدى العمال الممتازين والتي تؤد إلى رف معد ت اإلنتاأل
وت سينج أو خفض تكاليفج.
 )5تأثر على العامل نفسج إلى ت ي

رضا وإشااع ماجاتج ال رورية والنفسية وا جتماعية وذلك بت سين أموال

الم ياة ،وت سين ظروف العمل المناساة وخل ال و المناس

للعمل مما ،ؤد

إلى رف الروح المعنوية لديج.

(بيومي1982 ،
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 .2المبحث الثاني  :الدراسات السابقة :

مظى موض تتوع بيئة العمل الداخلية وعم تها دالتس تترب الوظيفي داهتماا الاامثين في عدة دول عروية وأجن ية ،وهنالك العد،د

من الد ارس تتات الس تتاد ة التي اهتما دموض تتوع بيئة العمل وأي تتتا الرض تتا الوظيفي ث النية ن و ترك العمل دمختلإل منهاجها

وأهدافها وأهميتها وفرضياتها وطرس ت ليل تلك ال يانات وعم تها ب يئة العمل .وسوف نستعرل الدراسات الساد ة فيما ،لي:

 -1دراسة (هاني  )2001 ،بعنوان " أثر عوامل البيئة الداخلية لمؤسسات قطاع الخدمات في األردن  ،والمتمثلة دالموارد
الاات ت ت ترية والمالية  ،والهيكل التنظيمي  ،والث افة التنظيمية الس ت ت تتايدة  ،ومس ت ت تتتوى اس ت ت تتتخداا التكنولوجيا ال است ت ت ت

اإللكتروني

وا تةت ت ت ت ت تتا ت على لفاءة األداء المالي  ،و د افترل الاامن وجود عم ة بين لل من عامل من العوامل المذلورة ووجود
تأثير تكاملي لم موعة العوامل المكونة لل يئة الداخلية على األداء  ،وتولت ت ت ت ت تتل الاامن إلى أم هناك ارتاا ما بين عوال
ال يئة الداخلية نفست ت ت تتها  ،والموارد والث افة التنظيمية الست ت ت تتايدة ومدى است ت ت تتتخداا التكنولوجيا على خةت ت ت تتايص النمأ التنظيمي

المستخدا .وأظهرت نتايص هذا الا ن وجود أثر إي ابي تكامل واضح لعوامل ال يئة الداخلية م تمعة على مستوى لفاءة أداء
المؤسسات التي تما دراستها.
 -2دراســـة (الســـكران  )2004 ،بعنوان  :المناخ التن يمي وع قتا باألداء الوظيفي  ،وهي د ارس تتة مست ت ية على ض تتاا
وات األمن الخالت ت تتة دمد،نة الريال  ،وهد فا الد ارست ت تتة إلى التعرف على ط يعة العم ة بين توجهات ضت ت تتاا

اع وات

األمن الخال ت تتة ن و المنال التنظيمي ومس ت تتتوى أدايه الوظيفي وتوجهاته ومس ت تتتوى أدايه  .و د لانا نتايص الد ارس ت تتة وجود
توجهات إي ابية لدى أفراد العينة ن و م ور ا تةت ت ت تتا ت  ،نظ وإجراءات العمل الهيكل التنظيمي  ،ال وافس  ،طرس اتخاذ

ال اررات  ،ث تنمية الموارد الاارية واعتاارها أمد م اور المنال التنظيمي.
 -3دراســــة (الشــــهري  )2011 ،بعنوان  :الرضــــا الوظيفي وع قتا باينتاجية  ،د ارس ت تتة ت يقية لموظفي جمارك من ة
الريال  ،تكمن مات تتكلة الد ارست تتة في غمول الرضت تتا الوظيفي لدى العاملين في ال مارك دمن ة الريال وانعكاست تتاتج على
أدايه  ،وهدفا الد ارس ت تتة إلى إبراز أهمية الرض ت تتا الوظيفي على األداء .وتول ت تتلا الد ارس ت تتة إلى أم هناك عم ة طردية بين

مستتتوى الرضتتا الوظيفي ومستتتوى اإلنتاجية  ،وأم هنالك تدني في الرضتتا عن الرات

 ،ولذلك وجود عم ة وية بني الرضتتا

عن الرتست تتاء دالمرتوست تتين وست تتاعات العمل غير مناست تتاة .وأولت تتا الد ارست تتة دا هتماا دالعوامل والمتغيرات التي تؤد إلى
الرضت ت تتا الوظيفي ويأتي في م دمتها الروات

واألجور والمكافآت  ،ولذلك ت ست ت تتين ظروف العمل المادية وت ست ت تتين عم ات

العمل بين الرتساء والمرتوسين  ،لما أولا الدراسة ا هتماا دال وافس المادية والمعنوية داعتاارها وسايل وأدوات تسه في
رف الروح المعنوية.
 -4دراسـة (الملح  )2007 ،بعنوان  :ضـغوط العم ل وع قتها باتجاهات العاملين نحو التسـرب الموظفين  ،وهي د ارستتة
مس ية على م ار

األمن العاملين في الارلات الخالة المدنية دمد،نة الريال .هدفا الدراسة إلى دراسة مةادر ضغو

العمل لدى ال ار

العاملين دارلات ال راسات األمنية الخالة ومستويات هذه ال غو  ،والتعرف على توجهات ال ار

العاملين ن و ترك العمل  ،والتعرف على العم ة بين ال تتغو وات اه العاملين ن و التستترب وف ا لخةتتايةتته الاتتخةتتية.
ولانا نتايص هذه الد ارست ت ت تتة أم مست ت ت تتتوى ضت ت ت تتغو العمل الخاص دم ور الع ء الوظيفي وغمول الدور  ،والت ور والر ي

الوظيفي  ،ث ال ت تتغو ا تةت تتادية وا جتماعية للعاملين مرتف  ،وأم أبثر ال ت تتغو التي يعاني منها م ار
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دالت وير والتر ي الوظيفي ويليها ال غو الخالة دظروف العمل  ،ث دعد ذلك ال غو ا تةادية وا جتماعية  ،ولانا
أه النتايص وجود ميل واض ت تتح ألفراد العينة إلى ترك العمل  ،وعلى ض ت تتوء ذلك أول ت تتى الاامن دالعمل على ت ي م ال
النمو والتر ي ووض لوايح للتر ي في العمل.
 -5دراســـــــــة (المطيري ) 2012،وهدفت الدراســـــــــة إلى التعرف على أثر دوران العاملين على األداء المالي في قطاع
المصارف ايس مية الكويتية  ،وتكونا العينة من( 100موظإل موزعة على أروعة مةارف إسممية لويتية بوا

(25

موظفا من لل مة تترف لتمثيل م تم الد ارس تتة  ،ومن أبرز ما تول تتلا إليج الد ارس تتة وجود تأثير ذو د لة إمة تتايية لمعدل

دورام العاملين على األداء المالي في

على األداء المالي تعسى لمتغير ( م

اع المةت ت تتارف اإلست ت تتممية الكويتية ،لما

توجد فرو ات في تأثير دورام العاملين

المةرف  ،خ رة المةرف .

 -6دراســـة(دياب )1425،وهدفت الدراســـة إلى التعرف على األســـباب التي تدفع الموظفين الســـعوديين لترك العمل في
البنوك التجارية .وت ت ي الد ارست تتة على ال نوك العاملة في م افظة جدة .وتكونا عينة الد ارست تتة من ( 60موظفا وأبرز

نتايص الدراسة تمثلا في وجود األسااب التالية ( :أسااب د،نية  ،النظرة ا جتماعية للعاملين في ال نوك الت ارية  ،ساعات
العمل وطري ة توزيعها ،عدا تناس

األجور وال وافس  ،ضعإل فرص التردية والت ور الوظيفي .

 /7دراســة (أبو شــيخا )1997،و هدفت لقياس مســتوا الرضــا الوظيفي لرجل األمن في أجهزة األمن ألر عة دول عر ية
هي ( األردن  ،ايمارات  ،تونس  ،السودان ) على عينة وامها ( 283رجل أمن  ،وأسفرت نتايص الدراسة عن وجود فروس

ذات د لة إمةايية للخةايص الوظيفية والاخةية لرجال األمن المتمثلة في ( الدولة  ،واإلدارة /ال س  ،والمؤهل العلمي

 ،ومدة الخدمة دال هاز ال الي دالتأثير في شتتعوره دالرضتتا الوظيفي  ،لما أستتفرت النتايص عن عدا وجود أية فروس ذات
د يل إمة تتايية للخة تتايص الوظيفية والا تتخة تتية لرجال األمن المتمثلة في (خة تتايص جهة العمل  ،وال ن

 ،و ال الة

األسرية  ،والعمر على شعوره دالرضا الوظيفي .
 /8دراســة (فلمبان )1998،هدفت الدراســة إلى التعرف على الع قة بين االلتزام التن يمي والرضــا الوظيفي للمشــرفين
التر ويين والمشـــرفات التر ويات بمكة المكرمة ،والو وف على عم ة بل من ا لتساا التنظيمي والرض ت تتا الوظيفي باعض

المتغيرات الاتتخةتتية وتاتتمل ( :ال ن  ،المؤهل التعليمي ،التخةتتص ،ال الة ا جتماعية للماتترفين التروويين والماترفات
التروويات دمكة المكرمة وتكونا عينة الد ارستتة من ( 178

ما ترفا وماتترفة ترووية  ،ولانا النتايص لالتالي  :إم بل من

الماترفين التروويين والماترفات التروويات ،تمتعوم دمستتتوى عال من الرضتتا الوظيفي  ،ومستتتوى عال من ا لتساا التنظيمي.
وجود عم ة ارتااطية إي ابية متوست ة بين الرضتا الوظيفي دأدعاده وا لتساا التنظيمي لدى الماترفين التروويين ،والماترفات

التروويات تاعا للتخةص لةالح التخةةات العلمية ،وال ن

لةالح الذلور.

 /9دراســـة (العتيبي )2005،هدفت الدراســـة إلى التعرف على فاعلية الخدمات االجتماعية المقدمة للموظفين وع قتها
بالرضـــــا الوظيفي ،وطا ا الد ارس ت ت تتة على موظفي ش ت ت تترلة اإللكترونيات المت دمة دمد،نة الريال  ،بهدف ت س ت ت تتين فاعلية

الخدمات ا جتماعية الم دمة لموظفي الا ت تترلة وهي ( :الخدمات الةت ت ت ية ،وخدمة رل اإلس ت تتكام ،واألنات ت ت ة الترفيهية
والث افية  ،وتكونا عينة الد ارست ت تتة من ( 176ما وثا من موظفي الات ت تترلة  ،ولام من أبرز النتايص إلى ل ت ت ت ة دعض
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فرول الد ارست ت تتة  ،وأهمية وجود إدارة للخدمة ا جتماعية  ،والعمل على زيادة فاعلية الخدمات ا جتماعية دغرل زيادة
الرضا عنها.
 /10دراســة (حويحي )2008 ،هدفت هذه الدراســة إلى تحديد أثر الع قة بين العوامل المســببة للرضــا الوظيفي ورغبة
العاملين في االســتمرار بالعمل في اتحاد لجان العمل الصــحي في قطاع غزة  ،والتعرف على أف تتل الوس تتايل لت س تتين

مس تتتوى الرض تتا الوظيفي لد،ه  .و د تكوم م تم الد ارس تتة من الموظفين ألت ت اب الع ود الدايمة ومن الموظفين ألت ت اب
الع ود المؤ تة العاملين في ات اد ل ام العمل الة ي في

اع غسة ،والذ،ن يعملوم في مرابس ا ت اد المنتارة في

اع

غسة ،وعدده ( 184موظفا ،ولذلك من الذ،ن ترلوا العمل في ا ت اد خمل الس ت تتنوات الثمث األخيرة ،وعدده (، 43
ولانا ا ستتتاانة هي وستتيلة جم ال يانات والتي تكونا من عا ترة أجساء.و د أظهرت نتايص الد ارستتة أم هناك عم ة ذات
د لة إمةتتايية بين العوامل المس ت اة للرضتتا الوظيفي والر اة في ا ستتتمرار في العمل ولل من ظروف العمل  ،ا ستتت رار

الوظيفي ،الرتساء والمرتوسين  ،الرات

وال وافس  ،تو عات الفرد ،ديمة اإلن از  ،والعدالة .بما أظهرت نتايص الدراسة عدا

وجود فروس ذات د لة إمةايية في است ادات عينة الدراسة مول أثر العوامل المس اة للرضا الوظيفي على ر اة العاملين

في ا س تتتمرار دالعمل تعسى لمتغيرات ش تتخة تتية تمثلا في ال ن  ،العمر ،ال الة ا جتماعية ،عدد أفراد األست ترة ،المؤهل
العلمي ،سنوات الخ ر ة ،الرات  ،الدرجة الوظيفية  ،وط يعة الوظيفة وأشارت الدراسة إلى وجود فروس ذات د لة إمةايية

في اس تتت ادات عينة الد ارس تتة فيما ،تعل دأثر العوامل المست ت اة للرض تتا الوظيفي على ر اة العاملين في ا س تتتمرار دالعمل

تعسى لمتغير مكام العمل  ،ووينا الد ارس ت تتة أم مس ت تتتوى ا س ت تتت رار الوظيفي منخفض ،وأم ظروف العمل جيدة ،وعم ة
الرتس تتاء دالمرتوس تتين جيدة ،وأم الروات

وال وافس غير م سية ،وأم مس تتتوى العدالة في التعامل غير مرض تتي ،وأش تتارت

النتايص إلى تواف تاا في وجهات نظر المست لعة آرايه من العاملين في ا ت اد ،والذ،ن ترلوا العمل مول أهمية األسااب
التي جعلته ،ترلوم العمل  ،ولذلك التي من الممكن أم ت عل الذ،ن ما زالوا يعملوم يفكروم بترك العمل دا ت اد.

 /11دراسـة (أبو حمدة )2011،هدفت هذه الدراسـة إلى معرفة مسـتوا التراخي التن يمي لدا مديري المدارس الثانوية
الحكومية في األردن وع قتا بالرضا الوظيفي لدا المعلمين  ،وتكونا عينة الدراسة من) 285مد ،ار ومد،رة و (2936

معلما ومعلمة  ،وأشتتارت نتايص الد ارستتة إلى أم مستتتوى التراخي التنظيمي لدى مد،ر المدار الثانوية في األردم من وجهة

نظر المعلمين مرتف  ،وأم مست تتتوى الرضت تتا الوظيفي لمعلمي هذه المدار من وجهة نظر مد،ريه متوس ت ت ا  ،لما لات تتفا
النتايص عن وجود عم ة ارتااطيج ست تتل ية ذات د لة إمةت تتايية بين مست تتتوى التراخي التنظيمي لدى مد،ر المدار

ال كومية في األردم ومستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي تلك المدار .

الثانوية

 /12دراســة (ســلمان )2011،هدفت الدراســة إلى التعرف على مســتوا الرضــا الوظيفي لدا المشــرفين االختصــاحــيين
وع قتا بأدائه الوظيفي  ،ويتكوم م تم الا ن من المات ت ت ترفين ا ختة ت ت تتال ت ت تتيين من اإلناث والذلور التادعين لتروية

الرل تتافة الثالثة في مد،نة دغداد ،وش تتملا عينة الا ن من ( 24

ما تترفا وما تترفة ترووية .وأش تتارت نتايص الد ارس تتة بوجود

عم ة ذات د لة إمةايية طردية بين مستوى الرضا الوظيفي لدى المارفين ا ختةاليين وعم تج دأدايه الوظيفي.

ISSN: 2663-5798

)Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP

العدد العاشر
تاريخ اإلصدار2019 – 8 – 2 :
www.ajsp.net

ISSN: 2663-5798

 2.1التعليق على الدراسات السابقة :
ومن خمل است تتتع ارضت تتنا للد ارست تتات الست تتاد ة المتعل ة دموضت تتوع ال يئة الداخلية ونية التست تترب الوظيفي ،ممظ لة الد ارست تتات
الساد ة التي تتناول هذا الموضوع وهذا ما تختلإل فيج هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات الساد ة .وتختلإل فيما بينها من
مين المتغيرات واألدعاد التي ت الترليس عليها من ل الاامثين لكل د ارست ت ت تتة  ،مما يفتح الااب أل دامن لست ت ت تتد هذه الثغرة
الا ثية  ،واإلست تتهاا في إثراء ال ان المعرفي والت ي ي في موضت تتوع بيئة العمل الداخلية وأثرها في نية التست تترب الوظيفي ،
بما ،ثر هذا التنوع ال ان الموضوعي  ،ويتيح الفرلة ألبثر من دامن في اختيار عدة متغيرات دما ،تناس ويتمءا م
ماكلة دراستج  ،وللدراسات الساد ة عدة فوايد منها أنها تساعد الاامن في وض تةور شامل لموضوع دراستج ال الية مما
يسه في لياغة ماكلة الدراسة وفرضياتها داكل واضح.
اس الدراسة
دراسة هاني
(2001

دراسة السكرام
(2004
دراسة الاهر
(2011
دراسة المل
(2007
دراسة الم ير
(2012
دراسة دياب
(1425هت
دراسة أبو شيخة
(1997
دراسة فلماام
(1998
دراسة العتي ي
(2005
دراسة موي ي
(2008

جدول ( )1أوجا التشابا واالخت ف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية ( من إعداد الباحث ).
أوجا االخت ف
أوجا التشابا
 تات ت ت ت ت تتترك التتد ارست ت ت ت ت تتتين في عوامتتل ال يئتتة  الد ارس تتة ال الية رلست على أثر بيئة العمل الداخلية على نية
التسرب الوظيفي
الداخلية والهيكل التنظيمي.
 الد ارستتة ال الية لانا أدعادها الرييستتة ( بيئة العمل الداخلي،
 د استخدما أدارة است يام.
الهيكل التنظيمي  ،القيادة اإلدارية  ،التكنولوجيا المس ت ت تتتخدمة
 ،نية التسرب .
الد ارس ت ت ت ت ت تتة ال الية رلست على أثر بيئة العمل الداخلية على نية
تاترك الدراستين في المنال التنظيمي
التسرب الوظيفي
تات تتترك م هذه الد ارست تتة في الرضت تتا الوظيفي الد ارس ت ت ت ت ت تتة ال الية رلست على أثر بيئة العمل الداخلية على نية
التسرب الوظيفي
وعم تج داإلنتاجية.
تاتترك في ضتغو العمل وعم تها دات اهات الد ارس ت ت ت ت ت تتة ال الية رلست على أثر بيئة العمل الداخلية على نية
التسرب الوظيفي
العاملين ن و التسرب
تات ت ت ت ت تتترك معهتتا في أثر دورام العتتاملين على الد ارس ت ت ت ت ت تتة ال الية رلست على أثر بيئة العمل الداخلية على نية
التسرب الوظيفي
األداء
تات تتترك معها في التعرف على األست تتااب التي الد ارس ت ت ت ت ت تتة ال الية رلست على أثر بيئة العمل الداخلية على نية
تت ت تتدف الموظفين لترك العمت ت تتل في ال نوك التسرب الوظيفي في شرلة ع دالل يم جميل دمد،نة جدة
الت ارية الكويتية
تا ت ت ت ت تتترك معها في ديا مس ت ت ت ت تتتوى الرض ت ت ت ت تتا الد ارس ت ت ت ت ت تتة ال الية رلست على أثر بيئة العمل الداخلية على نية
التسرب الوظيفي
الوظيفي
استخدما أداة ا ست يام
تات ت ت ت ت تتترك معها في التعرف على العم ة بين الد ارس ت ت ت ت ت تتة ال الية رلست على أثر بيئة العمل الداخلية على نية
التسرب الوظيفي
ا لتساا التنظيمي والرضا الوظيفي
تات ت ت ت ت تتترك معه ت تتا في التعرف على ف ت تتاعلي ت تتة الد ارس ت ت ت ت ت تتة ال الية رلست على أثر بيئة العمل الداخلية على نية
الخدمات الم دمة للموظفين وعم تها دالرضت ت تا التسرب الوظيفي
الوظيفي
تات ت ت ت ت تتترك في ت د،د أثر العم ة بين العوامل الد ارس ت ت ت ت ت تتة ال الية رلست على أثر بيئة العمل الداخلية على نية
المست ت ت اة للرض ت تتا الوظيفي ور اة العاملين في التسرب الوظيفي
ا ستمرار

ISSN: 2663-5798

)Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP

العدد العاشر
تاريخ اإلصدار2019 – 8 – 2 :
www.ajsp.net

دراسة أبوممدة
(2001
دراسة سلمام
(2011
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تات ت ت ت ت تتترك معها في معرفة مست ت ت ت ت تتتوى التراخي الد ارس ت ت ت ت ت تتة ال الية رلست على أثر بيئة العمل الداخلية على نية
التسرب الوظيفي
التنظيمي وعم تج دالرضا الوظيفي
تا ت ت ت تتترك في التعرف على مس ت ت ت تتتوى الرض ت ت ت تتا الد ارس ت ت ت ت ت تتة ال الية رلست على أثر بيئة العمل الداخلية على نية
الوظيفي لدى المات ت ت ت ترفين ا ختة ت ت ت تتال ت ت ت تتيين التسرب الوظيفي
وعم تج دأدايه الوظيفي

ويت ح لنا من وا

الدراسات الساد ة أم هذه الدراسات ل تستعرل موضوع دراستنا األساسية د ري ة مااشرة  ،ووجدنا أم

الدراسات الساد ة تناولا موضوع الدراسة في جسييات أو متغيرات الدراسة المختلفة وهذا ما يميس دراستنا عن ساد اتها.
الفةل الثالن
منه ية الا ن
مقدمة:
،تناول هذا الفةتتل ا جراءات المنه ية للد ارستتة  ،من مين منهص الد ارستتة الذ استتتخدا  ،وت د،د م تمعج وعينتج  ،وأدواتج
من مين بناءها والتأبد من لت ت ت ت ت تتد ها وثااتها  ،واإلجراءات المتاعة في ت ي ها  ،وأست ت ت ت ت تتالي

استخدما في ت ليل ال يانات  ،وهذه اإلج ارءات على الن و التالي :

المعال ة اإلمةت ت ت ت ت تتايية التي

 .1منهج الدراسة :
دالنظر إلى أهداف الا ن التي ،رمي الاامن إلى ت قي ها ولذلك دعد مراجعة دعض الد ارست تتات الست تتاد ة ف د ل أ الاامن إلى
استتتخدا المنهص الولتتفي الت ليلي  ،وهو لما أشتتار ع يدات وزمميج (  2004دأنج عاارة عن أستتلوب يعتمد د ارستتة الوا

أو الظاهرة لما توجد في الوا

وتسه بولفها ولفا ددي ا ويع ر عنها تع ي ار ليفيا أو لميا ص. 191

 .2مجتمع الدراسة:
ذلر ع يدات وآخروم (  ’’ 2004دأم م تم الد ارست ت ت ت تتة ،تمثل د مي األفراد أو األشت ت ت ت تتخاص أو األشت ت ت ت تتياء الذ،ن يكونوم
موضوع ماكلة الا ن ’’ ص . 99

ويتكوم م تم الدراسة هنا من موظفي شرلة ع دالل يم جميل دمد،نة جدة في المملكة العروية السعودية .
 .3عينة الدراسة :
تتكوم عينة الد ارست ت ت تتة من عدد ( 133موظفا ت اختياره د ري ة عا ت ت ت توايية لإلجادة عن أست ت ت تتئلة الد ارست ت ت تتة  ،مين ت توزي
ا ستتتاانة الوردية دعدد ( 70استتتاانة العايد منها ( 51وت استتتاعاد ( 9استتتاانات ليةتتاح عدد ا ستتتاانات الور ي (، 42
وت ت مي موالي ( 91است ت تتتاانة إلكترونيا ،ليةت ت تتاح العدد الكلي ( 133است ت تتتاانة ت ادخالها في ال اس ت ت ت

ايلي بواس ت ت ت ة

ال رنامص اإلمةايي . SPSS
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 .4أداة الدراسة :
ت اعتماد ا ستاانة لأداة رييسة لهذه الدراسة ،مين اا الاامن داعداد ا ستاانة دعد ا طمع على الدراسات الساد ة واإلطار
النظر  ،ومن ث أرس ت ت تتلا للموظفين والعاملين دا ت ت تترلة ع دالل يم جميل فرع جدة ،والتي تتكوم من س ت ت تتمين على الن و
التالي :
 4.1البيانات الشخصية :
وت تو هذه ال يانات الاخةية الخالة دالموظفين على التالي :
 ال ن .
 العمر.
 ال الة ا جتماعية.
 المؤهل العلمي.
 سنوات الخدمة.
 مكام العمل.

 4.2محاور أداة الدراسة:
تتكوم من عدد ( 27عاارة توزعا على الم اور التالية:
 المحور األول :ال يئة الداخلية.
 المحور الثاني :الهيكل التنظيمي.
 المحور الثالث :القيادة.




المحور الرابع :ال وافس.
المحور الخامس :التكنولوجيا.

المحور السادس :نية التسرب الوظيفي.

ويمكن وحف فرضيات البحث الخمس بالشكل التالي
البيئة الداخلية
فرضية ()1

الهيكل التن يمي

القيادة

فرضية ()2

نية التسرب الوظيفي

فرضية ()3

فرضية ()4

التكنولوجيا
الحوافز
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.5جدول قياس المتغيرات :
ت

الفرول العلمية أو أسئلة الدراسة المتغيرات المست لة والوسي ة والمتغيرات التادعة لماكلة الدراسة العلمية  ،وي دد

الاامن ماكلتج الا ثية ويستنتص من خمل موضوع الا ن ما ي مج من متغيرات  ،وي دأ العمل عليهاا للولول إلى ملول
المتغيرات في الدراسة لما في ال دول التالي ر (: 2

مناساة ،ووناء على ذلك فام جدول ديا

جدول ( )2قياس المتغيرات
المتغيرات

نوع

القياس

المتغير

عدد

الفقرات

الباحث

النتيجة

ساعات العمل ومواعيد الدواا مناساة دالارلة.
ال يئة
الداخلية

تمنح الارلة ع مت وإجازات وف ال وانين
متغير

المعمول بها.

تاد

ظروف ال يئة الداخلية (التهوية  ،اإلضاءة ،

0.760

4
)Kouzes&posner(1993

ال اررة مناساة ل يعة عملك.
العمل روتيني وممل
هناك ث ة وتعاوم بين الريي

والمرتوسين

ت دا اإلدارة الدع لي للقياا دعملي

القيادة

متغير

تت معاملتي دالتساو م ايخرين دوم تمييس

تاد

يساعد أسلوب القيادة دالارلة التي أعمل بها على

6

0.875
)Davidson (2003

ت دمها
،هت الريي
يا

الريي

بت فيس األفراد وتا يعه على اإلبداع
العاملين إلبداء وجهة النظر

وا ترامات
هناك تواف وتناس للوظايإل م ط يعة الهيكل
الهيكل

متغير

التنظيمي

تاد

5

التنظيمي دالارلة
تتناس

وظيفتك

مؤهمتك وتخةةاتك م ط يعة ومهاا

0.861
)Kouzes&posner(1993

تساعد طري ة ت سي العمل على سرعة إن از العمل.
خ و السل ة واض ة في ط يعة العم ات بين
الرتساء والمرتوسين.
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توجد درجة ل يرة من الوضوح في ط يعة العم ات
بين اإلدارة والموظفين.
متغير
التكنولوجيا

تاد

تسه التكنولوجيا المستخدمة في الارلة في رف

مستوى أداء العاملين.

4
0.792

توجد عمليات ت وير مستمرة للتكنولوجيا المستخدمة
)(Adenike,2011

في الارلة.
تساه التكنولوجيا المستخدمة في الارلة في سرعة
إن از العمل.
التكنولوجيا الموجودة في الارلة سهلة ا ستخداا.
ال وافس

متغير
تاد

والروات

،تناس

الرات

الذ ،ت اضاه العامل م ال هد الذ

 ،ذلج في العمل.
يغ ي الرات

5

0.847

الذ ،ت اضاه العامل مستوى الم ياة

داكل عاا.
)Davidson (2003

تعمل إدارة المؤسسة على من ك المكافآت
التا ي ية وا متيازات اإلضافية.
ت ر التردية على أسا

ا ست اس وف ا ألس

واض ة ومعروفة

ال وافس ت علك تا ن عن طرس لت ةيل موافس

أخرى.
نية

متغير

تراودني أفكار بترك العمل.

التسرب

مست ل

روما أد ن عن عمل آخر في السنة ال ادمة.

الوظيفي

3

Cammann et al
)(1979

0.786

سأترك العمل في السنة ال ادمة
 .6حدق األداة :
ي ة ت تتد دة ت تتدس األداة إلى أ مدى تقي

الغرل الذ وض ت تتعا من أجلج ،أو هو د ارس ت تتة أثر بيئة العمل الداخلية على نية

التستترب الوظيفي لدى العاملين داتترلة ع دالل يم جميل ،وت تةتتمي األداة التي تتناول نية التستترب الوظيفي لدى العاملين
في الارلة ،ولت ي ذلك ت تةمي األداة دالرجوع إلى العد،د من الدراسات والدوريات التي تتناول موضوع التسرب الوظيفي
متى الولول إلى الةورة النهايية لها مل

ISSN: 2663-5798

ر (. 1

)Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP

العدد العاشر
تاريخ اإلصدار2019 – 8 – 2 :
www.ajsp.net

ISSN: 2663-5798

 .7ثبات األداة Reliability:
ي ةت تتد بثاات أداة القيا
طرس لقيا

أم يع ي النتايص نفست تتها إذا أعيد ت ي ا ست تتتاانة على نف

العينة في نف

الظروف وهنالك عدة

الثاات مثل الت سية النة ت تتفية ( Split halfست ت ت يرمام براوم  -وتمام والفا لروناال (Cronbach's Alpha

معاممت الثاات دال رس الثمث لانا لما ،وضح ال دول ر (: 3

جدول رق ( ) 3معام ت الفاكرونباخ والتجزئة النصفية لمحاور أداتي الدراسة.
Bartlet test
المحاور

عدد

الفقرات

كايزرKMO

ال يئة الداخلية

4

0.717

169.987

الهيكل التنظيمي

5

0.788

276.477

0.000

القيادة

6

0.872

412.467

0.000

0.855

ال وافس

5

0.768

422.258

0.000

0.836

التكنولوجيا

4

0.818

351.099

0.000

0.822

نية التسرب الوظيفي

3

0.763

308.800

0.000

0.904

27

0.870

0.000

0.816

األداة لكل

محك

value

Sig.

الفاكرونباخ

0.000

0.671
0.810

2577.34
5

 ،ين ال دول ( 3أعمه معاممت الثاات المختلفة وهي دي مرتفعة أب ر من ( %60وت ترب من الوامد الة يح مما يعني أم

هناك ثااتا في إجادات أفراد العينة ،ووالتالي ويمكن ا عتماد على نتايص هذه الدراسة وإمكانية تعميمها ،ولذلك هذه النتي ة ت مئن
الاامن على سممة إ جراءات الدراسة من مين اختيار األداة المناساة لقيا

هذه الظاهرة وسممة ت ي ها.

.8معام ت االتساق الداخلي لمتغيرات الدراسةInternal concinnity :
،ت مساب ا تساس الداخلي دمعاممت ا رتاا بين الدرجة الكلية م اور استاانتي الدراسة ،وتدل معاممت ا رتاا هذه
على أم مكونات أو ال نود تقي

شيئا ماترلا مما يعني لدس ال ناء الداخلي( .لمح أممد مراد  . 357 ،2005 :وذلك

بما ،وضح ال دول ر (: 4

إلي اد معاممت ا تساس الداخلي ت اي اد معاممت ارتاا بيرسوم بين الدرجة الكلية لكل أداة من أداتي الدراسة م لل من
م اورهما لما ،لي:

ISSN: 2663-5798

)Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP

العدد العاشر
تاريخ اإلصدار2019 – 8 – 2 :
www.ajsp.net

ISSN: 2663-5798

جدول ( )4قي معام ت االرتباط لمحاور أداتي الدراسة.
معامل االرتباط

المحاور
ال يئة الداخلية

**0.716

الهيكل التنظيمي

**0.805

القيادة

**0.832

ال وافس

**0.672

التكنولوجيا

**0.716

نية التسرب الوظيفي

**0.447
(** دالة عند مستوى د لة إمةايي (. 0.01

 ،ين ال دول ( ، 4ين معاممت ارتاا بيرسوم ألدعاد الدراسة م الدرجة الكلية ألداة الدراسة جميعها موجاة ودالة إمةاييا

عند مستوى د لة إمةايي ( ، 0.01مما يعني أم أدعاد الدراسة متس ة م الدرجة الكلية ألداة الدراسة.
م يار ال ك ، :وضح ال دول ( 5م يار ال ك على ف رات ا ستاانتين والذ اعتمد مقيا
أواف  ،م ا،د،

أواف ،

ليكرت الخماسي (أواف دادة،

أواف دادة .

جدول رق ( )5المدا وأوزان ايجابات واآلراء السائدة لها.
قيمة المتوسط

الوزن

الرأي السائد

الدرجة

 1إلى 1.80

1

أواف دادة

منخف ة جدا

 180إلى 2.60

2

أواف

منخف ة

 2.60إلى 3.40

3

م ا،د

متوس ة

 3.40إلى 4.20

4

أواف

عالية

 4.20إلى 5

5

أواف دادة

عالية جدا

وسوف ،ت إي اد المتوس ات ال سابية لكل ف رة من ف رات ا ستاانة وم ارنتها م المدى الذ ي

بداخلج المتوسأ ويع ى

ال أر الذ ي ابلج.
.9إجراءات تطبيق الدراسة:
دعد تةمي أداة الدراسة ت القياا داإلجراءات التالية:

 .1ال ةول على مواف ة المسؤولين دارلة ع دالل يم جميل.
 .2ت ي أداة الدراسة بتوزيعها إلكترونيا ويدويا على أفراد الدراسة.
 .3تفريغ ال يانات في برنامص ( SPSS v.25.0لت ليلها إمةاييا.
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 .4اي اد الةدس والثاات ألداة الدراسة.
 .5ت ليل األداة إمةاييا.
 .6اختاار الفرضيات .
.10األساليب ايحصائية المستخدمة:
تما معال ة بيانات الدراسة داستخداا األسالي

اإلمةايية المناساة ل يعة هذه الدراسة وذلك على الن و التالي:

 .1المتوس ات ال سابية وا ن رافات الم يارية لترتي

درجة المواف ة.

إجادات مفردات الدراسة ل اارات ا ستاانة مس

 .2نوع العم ة بين المتغيرات والدرجة الكلية لألداة ولذلك لإلجادة على الفرضيات.
 .3معاملي الفا لروناال (. ALPHA
 .4الت ليل العاملي األساسي  Principle component analysisلكل متغير والدرجة الكلية للمتغيرات.
 .5اختاار ( Tللعينتين المنفةلتين  Independent sample t- testإلي اد الفروس بين جن

أفراد العينة (ذلور/

إناث في م اور أداة الدراسة.
 .6ت ليل ا ن دار الخ ي المتعدد Multiple Linear regression
الفصل الرابع

نتائج الدراسة ومناقشتها
مقدمة :
هذا الفةل ،تناول ت ليل نتايص الدراسة الميدانية (الت ليل اإلمةايي من خمل عرل است ادات أفراد عينة الدراسة على
أسئلة الدراسة الميدانية  ،ومعال تها إمةاييا داستخداا مفاهي اإلمةاء الولفي وا ستد لي وأسالياج اإلمةايية  ،ولو
إلى النتايص وت ليلها وتفسيرها في ضوء األطر النظرية للدارسة الميدانية المتعل ة دأثر بيئة العمل الداخلية على نية التسرب
الوظيفي دارلة ع دالل يم جميل .

 .1وحف العينة :
ت استخداا اإلمةاءات الولفية المتمثلة في النس

والتك اررات وذلك لولإل المتغيرات الاخةية لما ،لي:

جدول ( )6النسب والتكرارات لتوزيع أفراد العينة على حسب المتغيرات الشخصية ألفراد العينة.
المتغير
الجنس

العمر
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التكرار

النسب

ذلور

113

85

إناث

20

15

أ ل من  30سنة

29

21.8

31إلى  40سنة

56

42.1

 41إلى 50

39

29.3
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المؤهل العلمي

سنوات الخدمة

مكان العمل
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 51سنة فأبثر

9

6.8

متسوأل

84

63.2

أعسب

33

24.1

م ل

10

7.5

أرمل

6

4.5

ثانو

23

17.3

دكالوريو

72

53.4

ماجستير

29

21.8

دلتوراه

9

6.8

 5سنوات فأ ل

33

24.8

 5إلى  10سنوات

43

32.3

 11إلى  15سنة

40

30.1

 16سنة فأبثر

17

12.8

اإلدارة

71

53.4

الم يعات

32

24.1

الةيانة

30

22.6

نتائج برنامج SPSS

ال دول ( 6أعمه ،وضح النس

والتك اررات لتوزي أفراد العينة على مس

المتغيرات الاخةية  ،فن د أم أغل

عاارة عن ذلور بنساة ( ، %85بينما بلغا نساة اإلناث ( %15من إجمالي نوع جن

أفراد العينة

أفراد العينة .الاكل التالي ر (5

،وضح هذه النس :
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توزيع أفراد العينة حسب الجنس
إناث
15%
ذكور
إناث

ذكور
85%

شكل ر ( 5مخرجات ونتايص برنامص SPSS
ويت ين من ال دول ( 6لذلك أم أغل

أعمار أفراد العينة ت

بداخل الفئة العمرية( 31إلى  40س ت ت تتنة بنس ت ت تتاة (، %42.1

وتليها الفئة العمرية ( 41إلى من  50ستتنة بنستتاة بلغا( ، %29.3ومن ث الفئة العمرية (أ ل من  30ستتنة بنستتاة بلغا
( . %21.8الاكل التالي ر ( ، 6ين هذه النس :

توزيع أفراد العينة حسب األعمار
7%
22%
أقل من  30سنة
29%

 31إلى  40سنة
 41إلى 50
 51سنة فأكثر
42%

شكل ر ( 6مخرجات ونتايص برنامص SPSS
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نتايص ال دول ( 6وض ت ت ا أي ت تتا النس ت ت

والتك اررات لتوزي أفراد العينة على مس ت ت

ال ا ت ا جتماعية فن د أم الغال ية

متسوجين بنستتاة ( ، %63.2تليها غير المتسوجين (أعسب بنستتاة ( ، %24.1ومن ث م ل بنستتاة ( ، %7.5وأخي ار أرمل
بنساة (. %4.5الاكل التالي ر ( ، 7ين هذه النس :

توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية
80

40
20

Axis Title

60

0
مطلق

أرمل
مطلق
7.5

أرمل
4.5

متزوج

أعزب

متزوج
63.2

أعزب
24.1

Series1

شكل ر ( 7مخرجات ونتايص برنامص SPSS

أظهرت نتايص ال دول ( 6أم أغل

أفراد العينة مؤهله العلمي هو دكالوريو

بنساة (، %53.4ليها المؤهل العلمي

الماجستير بنساة ( ، %21.8ومن ث المؤهل ثانو بنساة بلغا ( ، %17.3وأخي ار المؤهل العلمي دلتوراه بنساة بلغا
( . %6.8الاكل التالي ر ( ، 8ين هذه النس :

توزيع أفراد العينة على حسب المؤهل العلمي
60
50
40
30

53.4

20
21.8

17.3

6.8
دكتوراه

10
0

ماجستير

بكالوريوس

ثانوي

شكل ر ( 8مخرجات ونتايص برنامص SPSS
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ظهرت نتايص ال دول ( 6أم أغل

أفراد العينة سنوات خ رته (5إلى 10سنة سنوات بنساة بلغا (، %32.3ومن ث

الفئة (11إلى  15سنة بنساة ( ، %30.1تليها الفئة (5سنوات فأ ل بنساة ( ، %24.8وأخي ار الفئة (16سنة فأبثر
بنساة ( . %12.8الاكل التالي ر ( ، 9ين هذه النس :

توزيع أفراد العينة على حسب سنوات الخدمة
35

32.3

30.1

30
24.8

25
20

12.8

15
10
5
0

 16سنة فأكثر

 5إلى  10سنوات

 11إلى  15سنة

شكل ر ( 9مخرجات ونتايص برنامص SPSS
وي ن ال دول ( 6لذلك النس ت ت ت ت ت

والتك اررات لتوزي أفراد العينة على مس ت ت ت ت ت

 5سنوات فأقل

أمابن العمل فن د أم الغال ية يعملوم داإلدارة

بنساة بلغا ( ، %53.4ومن ث الم يعات بنساة ( ، %24.1وأخي ار الةيانة بنساة بلغا (. %22.6
الا ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تكت ت ت ت ت ت ت تتل

ر تتتتتتتت

ال ت ت ت ت ت ت ت تتت ت ت ت ت ت ت تتالت ت ت ت ت ت ت تتي

(

10

 ،ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تيت ت ت ت ت ت ت تتن

هت ت ت ت ت ت ت تتذه

الت ت ت ت ت ت ت تتنس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت :

توزيع أفراد العينة حسب مكان العمل

60

53.4

50
40

24.1

30

22.6

20
10
0
اإلدارة

المبيعات

الصيانة

شكل ر ( 10مخرجات ونتايص برنامص SPSS
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 .2محاور الدراسة :
جدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول مستوا البيئة بشركة عبد اللطيف
جميل.

االنحراف

الوزن

النسبي

الموافقة

3.68

1.06

73.6

عالية

3.61

1.05

72.2

عالية

ساعات العمل ومواعيد الدوام مناسبة بالشركة.

3.45

1.23

69

عالية

العمل روتيني وممل.

3.38

1.06

67.6

متوس ة

المحور ككل

3.53

1.1

70.6

عالية

الفقرة Item

المتوسط

تمنح الشركة عط ت وإجازات وفق القوانين المعمول بها .
ظروف البيئة الداخلية (التهوية ،ايضاءة ،الحرارة) مناسبة

لطبيعة عملك

المعياري

درجة

ال دول ( 7أعمه عاارة عن المتوس ات ال سابية وا ن رافات الم يارية إلجادات أفراد العينة على عاارات م ور ال يئة
الداخلية ،فت ين من خمل المتوسأ العاا للم ور لكل والذ بلغ ( 3.53ي

بداخل الفئة الرادعة لم يار ليكرت الخماسي

( 4.2-3.4والتي تعني أم درجة مواف ة أفراد العينة على عاارات م ور ال يئة الداخلية دارلة ع دالل يم جميل لانا
عالية.
ووناء على المتوس ات ال سابية ت ترتي

ال اارات تنازليا ابتداء من المتوسأ األب ر وانتهاء دال اارة ذات المتوسأ

األلغر ،فن د أم ال اارة (تمنح الارلة ع مت وإجازات وف
( ، 3.68وفي الترتي

ال وانين المعمول بها في بداية الترتي

دمتوسأ بلغ

الثاني جاءت ال اارة(ظروف ال يئة الداخلية (التهوية ،اإلضاءة ،ال اررة مناساة ل يعة عملك

دمتوسأ بلغ ( ، 3.61ال اارة ساعات العمل ومواعيد الدواا مناساة دالارلة جاءت في المرتاة الثالثة دمتوسأ (، 3.45
وأخي ار وفي المرتاة الرادعة جاءت ال اارة (العمل روتيني وممل دمتوسأ بلغ (. 3.38
جدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول مستوا الهيكل التن يمي بشركة
عبد اللطيف جميل
الفقرة Item
تساعد رريقة تقسي العمل على سرعة إنجاز العمل.
هناك توافق وتناسق للوظائف مع ربيعة الهيكل التن يمي

بالشركة.

ISSN: 2663-5798

االنحراف

الوزن

النسبي

الموافقة

3.78

0.92

75.6

عالية

3.59

0.97

71.8

المتوسط

المعياري

درجة

عالية
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توجد درجة كبيرة من الوضوح في ربيعة الع قات بين ايدارة

عالية

3.59

0.96

71.8

3.56

1.00

71.2

تتناسب مؤه تك وتخصصاتك مع ربيعة ومهام وظيفتك.

3.53

0.94

70.6

عالية

المحور ككل

3.61

0.96

72.2

عالية

والموظفين.
خطوط السلطة واضحة في ربيعة الع قات بين الرؤساء

والمرؤوسين.

عالية

ال دول ( 8أعمه عاارة عن المتوس ات ال سابية وا ن رافات الم يارية إلجادات أفراد العينة على عاارات م ور الهيكل
التنظيمي ،فت ين من خمل المتوسأ العاا للم ور لكل والذ بلغ ( 3.61ي

بداخل الفئة الرادعة لم يار ليكرت الخماسي

( ، 4.2-3.4والتي تعني أم درجة مواف ة أفراد العينة على عاارات م ور الهيكل التنظيمي دارلة ع دالل يم جميل لانا
عالية.
ووناء على المتوس ات ال سابية ت ترتي

ال اارات تنازليا ابتداء من المتوسأ األب ر وانتهاء دال اارة ذات المتوسأ األلغر،

فن د أم ال اارة(تساعد طري ة ت سي العمل على سرعة إن از العمل في بداية الترتي

دمتوسأ بلغ ( ، 3.78تليها ال اارة

(هناك تواف وتناس للوظايإل م ط يعة الهيكل التنظيمي دالارلة دمتوسأ بلغ ( 3.59في المرتاة الثانية ،وفي الترتي
الثالن ملا ال اارة (توجد درجة ل يرة من الوضوح في ط يعة العم ات بين اإلدارة والموظفين دمتوسأ بلغ ( ، 3.59ومن
ث ال اارة (خ و السل ة واض ة في ط يعة العم ات بين الرتساء والمرتوسين دمتوسأ بلغ ( 3.56في المرتاة الرادعة،
وفي المرتاة الخامسة واألخيرة ملا ال اارة (تتناس

مؤهمتك وتخةةاتك م ط يعة ومهاا وظيفتك دمتوسأ بلغ (. 3.53

وتتف هذه النتي ة م ما توللا إليج دراسة (فلماام 1998،من مين الرضا دمستوى عال عن الهيكل التنظيمي وا لتساا
التنظيمي وم دراسة (موي ي 2008 ،والتي أوض ا أم ظروف العمل جيدة ،بينما اختلفا م دراسة (أبوممدة2011،
التي بينا أم مستوى التراخي التنظيمي لدى مد،ر المدار الثانوية في األردم من وجهة نظر المعلمين مرتف .
جدول ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول مستوا القيادة بشركة عبد اللطيف
جميل

الفقرة Item

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري النسبي

درجة
الموافقة

هناك ثقة وتعاون بين الرئيس والمرؤوسين.

3.77

0.93

75.4

عالية

تقدم ايدارة الدع لي للقيام بعملي.

3.67

1.02

73.4

عالية
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يشجع الرئيس العاملين يبداء وجهة الن ر واالقتراحات.

3.63

0.96

72.6

عالية

يهت الرئيس بتحفيز األفراد وتشجيعه على ايبداع.

3.54

0.97

70.8

عالية

يساعد أسلوب القيادة بالشركة التي أعمل بها على تقدمها .

3.52

0.99

70.4

عالية

تت معاملتي بالتساوي مع اآلخرين دون تمييز.

3.41

1.09

68.2

عالية

3.59

0.99

المحور ككل

عالية

71.8

ال دول ( 9أعمه عاارة عن المتوس ات ال سابية وا ن رافات الم يارية إلجادات أفراد العينة على عاارات م ور القيادة،
فت ين من خمل المتوسأ العاا للم ور لكل والذ

بلغ ( 3.59ي

بداخل الفئة الرادعة لم يار ليكرت الخماسي (- 3.4

 4.2والتي تعني أم درجة مواف ة أفراد العينة على عاارات م ور القيادة دارلة ع دالل يم جميل لانا عالية.
ووناء على المتوس ات ال سابية ت ترتي

فن د أم ال اارة(هناك ث ة وتعاوم بين الريي

ال اارات تنازليا ابتداء من المتوسأ األب ر وانتهاء دال اارة ذات المتوسأ األلغر،
والمرتوسين في بداية الترتي دمتوسأ بلغ ( ، 3.77وفي المرتاة الثانية جاءت

ال اارة (ت دا اإلدارة الدع لي للقياا دعملي دمتوسأ بلغ ( ، 3.67وفي المرتاة الثالثة ملا ال اارة (يا

إلبداء وجهة النظر وا ترامات .دمتوسأ بلغ ( ، 3.63تليها ال اارة (،هت الريي

الريي

العاملين

بت فيس األفراد وتا يعه على اإلبداع.

في المرتاة الثالثة دمتوسأ بلغ ( ، 3.54ملا ال اارة (يساعد أسلوب القيادة دالارلة التي أعمل بها على ت دمها في المرتاة

الرادعة دمتوسأ ( ، 3.52وفي المرتاة الخامسة واألخيرة جاءت ال اارة (تت معاملتي دالتساو م ايخرين دوم تمييس
دمتوسأ بلغ (. 3.41
واتف ا هذه النتي ة م

دراسة (موي ي 2008 ،التي أظهرت نتاي ها أم هناك مستوى مرتف

في العم ة بين

الرتساء والمرتوسين مما أدى إلى نوع من ا ست رار الوظيفي والذ بدوره ي لل من نية التسرب الوظيفي.
جدول ( )10المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول مستوا الحوافز بشركة عبد
اللطيف جميل
االنحراف

الوزن

درجة

المعياري

النسبي

الموافقة

الحوافز تجعلك تبحث عن ررق لتحصيل حوافز أخرا.

3.45

1.22

69

متوس ة

تعمل إدارة المؤسسة على منحك المكافآت التشجيعية واالمتيازات ايضافية.

3.05

1.11

61

متوس ة

تجري الترقية على أساس االستحقاق وفقا ألسس واضحة ومعروفة

3.05

1.15

61

متوس ة

يتناسب الراتب الذي يتقاضاه العامل مع الجهد الذي يبذلا في العمل.

2.92

1.24

58.4

متوس ة

الفقرة Item
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يغطي الراتب الذي يتقاضاه العامل مستوا المعيشة بشكل عام.
المحور ككل

2.87

1.20

57.4

متوس ة

3.07

1.18

61.4

متوسطة

ال دول( 10أعمه عاارة عن المتوس ات ال سابية وا ن رافات الم يارية إلجادات أفراد العينة على عاارات م ور ال وافس،
بتتداختتل الفئتتة الثتتالثتتة لم يتتار ليكرت الخمتتاست ت ت ت ت تتي

فت ين من خمل المتوست ت ت ت ت تتأ العتتاا للم ور لكتتل والتتذ بلغ ( 3.07ي

( ، 3.4-2.6والتي تعني أم درجتتة مواف تتة أفراد العينتتة على عاتتارات م ور ال وافس دات ت ت ت ت تترلتتة ع تتدالل يم جميتتل لتتانتتا
متوس ة.
ووناء على المتوس ات ال سابية ت ترتي

ال اارات تنازليا ابتداء من المتوسأ األب ر وانتهاء دال اارة ذات المتوسأ األلغر،

فن د أم ال اارة (ال وافس ت علك تا ن عن طرس لت ةيل موافس أخرى في بداية الترتي

دمتوسأ ( ، 3.45وفي المرتاة

الث انية (تعمل إدارة المؤسسة على من ك المكافآت التا ي ية وا متيازات اإلضافية دمتوسأ ( ، 3.05وفي المرتاة الثالثة
ملا ال اارة (ت ر التردية على أسا
الرات

الذ

ا ست اس وف ا ألس

،ت اضاه العامل م ال هد الذ

واألخيرة ملا ال اارة (يغ ي الرات

واض ة ومعروفة دمتوسأ بلغ ( ، 3.05ملا ال اارة (،تناس

 ،ذلج في العمل في المرتاة الرادعة دمتوسأ ( ، 2.92وفي ال اارة الخامسة

الذ ،ت اضاه العامل مستوى الم ياة داكل عاا دمتوسأ بلغ ( . 2.87وتتف

النتي ة م دراسة (موي ي 2008 ،التي أظهرت نتاي ها أم الروات

هذه

وال وافس غير م سية.

جدول ()11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول مستوا التكنولوجيا بشركة عبد
اللطيف جميل.
االنحراف

الوزن

درجة

المعياري

النسبي

الموافقة

4.08

0.93

81.6

3.95

0.90

79

عالية

توجد عمليات تطوير مستمرة للتكنولوجيا المستخدمة في الشركة.

3.89

0.94

77.8

عالية

التكنولوجيا الموجودة في الشركة سهلة االستخدام.

3.84

0.91

76.8

عالية

3.94

0.92

78.8

عالية

المتوسط

الفقرة Item
تسه التكنولوجيا المستخدمة في الشركة في رفع مستوا أداء

العاملين.

تساه التكنولوجيا المستخدمة في الشركة في سرعة إنجاز العمل.

المحور ككل
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ال دول ( 11أعمه عاارة عن المتوس ات ال سابية وا ن رافات الم يارية إلجادات أفراد العينة على عاارات م ور
التكنولوجيا ،فت ين من خمل المتوسأ العاا للم ور لكل والذ بلغ ( 3.94ي

بداخل الفئة الرادعة لم يار ليكرت الخماسي

( ، 4.2-3.4والتي تعني أم درجة مواف ة أفراد العينة على عاارات م ور التكنولوجيا دارلة ع دالل يم جميل لانا عالية.
ووناء على المتوس ات ال سابية ت ترتي

ال اارات تنازليا ابتداء من المتوسأ األب ر وانتهاء دال اارة ذات المتوسأ األلغر،

فن د أم ال اارة (تسه التكنولوجيا المستخدمة في الارلة في رف مستوى أداء العاملين في بداية الترتي

دمتوسأ بلغ

( ، 4.08تليها ال اارة (تساه التكنولوجيا المستخدمة في الارلة في سرعة إن از العمل دمتوسأ ( ، 3.95وفي المرتاة
الثالثة ملا ال اارة (توجد عمليات ت وير مستمرة للتكنولوجيا المستخدمة في الارلة دمتوسأ بلغ ( ، 3.89وفي المرتاة
الرادعة ملا ال اارة (التكنولوجيا الموجودة في الارلة سهلة ا ستخداا دمتوسأ بلغ (. 3.84
جدول( )12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول مستوا نية التسرب الوظيفي
بشركة عبد اللطيف جميل.
االنحراف

الوزن

النسبي

الموافقة

ر ما أبحث عن عمل آخر في السنة القادمة.

3.44

1.24

68.8

عالية

تراودني أفكار بترك العمل.

3.41

1.26

68.2

عالية

سأترك العمل في السنة القادمة.

3.14

1.20

62.8

متوس ة

المحور ككل

3.33

1.23

66.6

متوس ة

المتوسط

الفقرة Item

المعياري

درجة

بينا نتايص ال دول( 12أعمه أم المتوس ات ال سابية وا ن رافات الم يارية إلجادات أفراد العينة على عاارات م ور نية
التسرب الوظيفي ،فت ين من خمل المتوسأ العاا للم ور لكل والذ

بلغ ( 3.33ي

بداخل الفئة الثالثة لم يار ليكرت

الخماسي ( ، 3.4-2.6والتي تعني أم درجة مواف ة أفراد العينة على عاارات م ور نية التسرب الوظيفي دارلة ع دالل يم
جميل لانا متوس ة .ووناء على المتوس ات ال سابية ت ترتي

ال اارات تنازليا ابتداء من المتوسأ األب ر وانتهاء دال اارة

ذات المتوسأ األلغر فن د أم ال اارة(روما أد ن عن عمل آخر في السنة ال ادمة في بداية الترتي
وفي الترتي

دمتوسأ(، (3.44

الثاني ملا ال اارة (تراودني أفكار بترك العمل دمتوسأ بلغ ( ، 3.41وفي المرتاة الثالثة واألخيرة ملا ال اارة

(سأترك العمل في السنة ال ادمة

دمتوسأ بلغ( . 3.14واتف ا هذه النتي ة م

دراسة (موي ي2008 ،

التي أظهرت نتاي ها أم الدراسة أم مستوى ا ست رار الوظيفي منخفض.
 .3الفروق بين المتغيرات األولية في اداة الدراسة:
المتغيرات الاخةية لها تأثير في اإلجادة على أداة الدراسة ومن ال يعي أم ا شخاص الذ،ن لد،ه  ،وال ا ت ا جتماعية
والنوع (ذلر أنثى وغيرها من العوامل ظاهريا تؤثر في اإلجادة على أداة الدراسة دم اورها المختلفة ،وللتأبد من مدى تأثير
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هذه المتغيرات ،ت استخداا العد،د من أسالي
المست لتين والذ ،ناس

ط يعة هذه المتغيرات ،ت اختاار ( tللعينتين

م ارنة المتوس ات مس

ط يعة هذه ال يانات التي تن س إلى م موعتين (ذلر– أنثى  ،لما ،لي في ال دول ر (: 13

الجنس:

جدول ( )13الفروق في محاور أداة الدراسة تبعا لمتغير الجنس.
االنحراف

المحاور

الجنس

العينة

المتوسط

البيئة الداخلية

ذلور

113

14.5221

5.16357

إناث

20

13.9000

2.97180

ذلور

113

17.8584

3.81928

إناث

20

19.1500

3.23265

ذلور

113

21.3540

4.92610

إناث

20

22.6500

3.80132

ذلور

113

15.3894

4.85768

إناث

20

15.0500

4.74036

ذلور

113

15.7699

3.31126

إناث

20

15.7000

2.97534

ذلور

113

10.2035

3.44642

إناث

20

8.8000

3.31821

ذلور

113

95.0973

16.15382

إناث

20

95.2500

14.18997

الهيكل التن يمي
القيادة
الحوافز
التكنولوجيا
نية التسرب الوظيفي
الكلي
ال دول ( 13أوضت ت تتح أنج

المعياري

قيمة ()t

مستوا
الداللة

.523

.602

-1.424

.157

-1.118

.266

.294

.771

1.688

.094

.040-

.968

-.043

.966

توجد فروس ذات د لة إمةت ت تتايية في م اور أداة الد ارست ت تتة تاعا لمتغير ال ن

(ذلر -أنثى ،

وذلك من خمل دي مستويات الد لة اإلمةايي ختاار ( Tالم ابلة ل مي الم اور ن دها أب ر من ( 0.05ما يعني أم
اإلجادة على م اور أداة الدراسة

تتأثر دالنوع ذلر أنثى وذلك عند مستوى د لة إمةايي (. 0.05

وتختلف هذه النتيجة مع دراسة (أبو شيخا )1997،التي أشارت إلى وجود فروس ذات د لة إمةايية للخةايص الوظيفية
والاخةية لرجال األمن المتمثلة في دعض المتغيرات الاخةية ،وتتف م نف

هذه الدراسة عن عدا وجود أية فروس ذات

د يل إمةايية للخةايص الوظيفية والاخةية لرجال األمن المتمثلة في عدا شعوره دالرضا الوظيفي والذ ،ؤد بدوره
إلى ا ختمفات في من التسرب الوظيفي لدى المنتس ين إلى هذه ال هات.
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وتختلإل م د ارست تتة (فلماام 1998،التي تولت تتلا إلى إم مست تتتوى الرضت تتا الوظيفي ،ومست تتتوى ا لتساا التنظيمي ،يختلإل
لةت ت تتالح الذلور .وتتف أي ت ت تتا م د ارست ت تتة (موي ي2008 ،

تاعا للتخةت ت تتص لةت ت تتالح التخة ت ت تةت ت تتات العلمية ،وال ن

التي أظهرت نتاي ها عدا وجود فروس ذات د لة إمةايية في است ادات عينة الدراسة في متغير ال ن .
 .4نتائج الفرضيات:
لإلجادة على فرول ت استخداا اختاار معامل ارتاا بيرسوم إلي اد العم ة بين المتغيرات المست لة (بيئة العمل الداخلية
،عوامل القيادة اإلدارية ،الهيكل التنظيمي ،التكنولوجيا والمتغير التاد (التسرب الوظيفي ،ولإلجادة على هذا الفرل ت
استخداا ت ليل ا ن دار الخ ي المتعدد د ري ة ( Stepwiseهذه ال ري ة تستاعد القي التي لي

لها تأثير ذو د لة

إمةايية على المتغير التاد وذلك لما ،وضح ال دول ر (: 14
جدول ()14جدول مختصر النموذج ((Model Summary
معامل االرتباط R

معامل التحديد

.316a

معامل التحديد المصحح

االنحراف المعياري لخطا التنبؤ Std.

R- square

Adjusted R Square

Error of the Estimate

.100

.093

3.28761

مخرجات ونتائج برنامج SPSS

ال دول (، 14وضح ديمة معامل ا رتاا مين بلغ ( 0.316ارتاا طرد ض يم مما يعني أم العم ة بين المتغيرات
المست لة والمتغير التاد عم ة ذات تأثير ض يم ،مين ن د معامل الت د،د بلغ ( .10مما يعني أم نساة تأثير المتغيرات
المست لة (ال وافس والروات

وال يئة الداخلية والهيكل التنظيمي داإلضافة للقيادة تؤثر بنساة ( 10%في نية التسرب الوظيفي

في مين ن د ( 90%تعود إلى عوامل أخرى لها تأثير في المتغير التاد .

جدول ( )15تحليل التباين ل نحدار ANOVA
متوسط
مجموع

النموذج Model

المر عات

Sum of

Squares
االنحدار

درجات
الحرية
Df

157.093

1

البواقي ()Residual

1415.899

131

Totalالكلي

1572.992

132

))Regression

متوسط مجموع
المر عات
Mean

قيمة ()F

Square
157.093

14.534

مستوا

الداللة()Sig

.000

10.808

مخرجات ونتائج برنامج SPSS
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وض ا نتايص ال دول ( ، 15ين ت ليل التاا،ن لمن دار  ANOVAفمن خمل ديمة مستوى الد لة اإلمةايي ختاار
( 0.000<0.05( Fاألمر الذ ياير إلى معنوية النموذأل ،ويمكن ا عتماد عليج في عملية التن ؤ بنية التسرب الوظيفي.
جدول ()16جدول المعام ت Coefficients
النموذج

Model

المعام تB

ال د الثابا
Constant
)ال وافس( X4

المعام ت المصححة

الخطأ المعياري
Std. Error

13.46

.953

-.226

.059

قي ()t

Standardized

مستوا الداللة
Sig.

Coefficients Beta
14.118
-

-.316

3.812-

.000
.000

مخرجات ونتائج برنامج SPSS

جدول ( ، 16ين جدول المعاممت التي ،ت استخدامها في نموذأل ا ن دار الخ ي (د ري ة  Stepwiseهذه ال ري ة
تستاعد المتغيرات غير الدالة في النموذأل الخ ي  ،مين أوض ا أم متغير ال وافس والروات

المعنو على نية التسرب ،وأم العم ة عكسية ما يعني أم السيادة في ال وافس والروات

هو المتغير الوميد ذو التأثير

دم دار ومدة وامدة تؤد لن ةام

نية التسرب الوظيفي م دار ( 0.226لدى األفراد العاملين دارلة ع دالل يم جميل.
جدول ()17المعام ت المستبعدة Excluded Variables
النموذج Model

Beta
In

t

Sig.

ال يئة الداخلية

-.015

-.168

.867

(x1

-b

-

الهيكل التنظيمي

-.156

-

-b

1.650

-.099

-

-b

1.061

(x2

القيادة((x3

.101

-

.291

-

ISSN: 2663-5798

)Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP

العدد العاشر
تاريخ اإلصدار2019 – 8 – 2 :
www.ajsp.net

ISSN: 2663-5798

التكنولوجيا(x5

-.001

-.008

-b

-

.994

مخرجات ونتائج برنامج SPSS

وض ا نتايص ال دول ( 17المتغيرات التي ت استاعادها من النموذأل ،أ التي ت استاعادها من نموذأل ا ن دار الخ ي
لعدا د لتها في مين ن د جمي المعاممت (سالاة مما يعني أم التأثير عكسي.
 4.1النموذأل النهايي للدراسة :
البيئة الداخلية

Sig.0.867 > 0.05

.Sig.0.101> 0.05
الحوافز
والرواتب

Sig.0.000 <0.05

الهيكل التنظيمي

نية لتسرب
الوظيفي
.Sig.0.291> 0.05
القيادة

.Sig.0.994 >0.05

التكنولوجيا

شكل ( 11مخرجات ونتايص برنامص SPSS
 4.2الفرضية األولى:
نصت الفرضية األولى علىع توجد عم ة إي ابية بين بيئة العمل الداخلية والتسرب الوظيفيع عند مستوى د لة إمةايي

(، . 0.01ت ح من جدول المعاممت المستاعدة ر ( ، 12-4ومن خمل ديمة مستوى الد لة اإلمةايي ختاار t
الم ابلة لعامل ال يئة الداخلية ،والتي بلغا ( -0.168دمستوى د لة إمةايي ( 0.867أب ر من ( 0.05ما يعني أنج

توجد عم ة ذات د لة إمةايية بين لل من نية التسرب وويئة العمل الداخلية ،ومن خمل ديمة المعامل الم ابل لها والذ
بلغ ( -0.015يعني أم العم ة عكسية غير دالة إمةاييا ،مما ،ؤد إلى رفض الفرضية األولى.
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 4.3الفرضية الثانية:
نصت الفرضية الثانية على عتوجد عم ة إي ابية بين عوامل القيادة اإلدارية والتسرب الوظيفي عند مستوى د لة إمةايي

( 0.01ع، .ت ح من جدول المعاممت المستاعدة ر ( 12-4ومن خمل ديمة مستوى الد لة اإلمةايي ختاار t
الم ابلة لعامل القيادة اإلدارية  ،والتي بلغا ( -1.061دمستوى د لة إمةايي ( .291أب ر من ( 0.05ما يعني أنج

توجد عم ة ذات د لة إمةايية بين لل من نية التسرب والقيادة اإلدارية ،ومن خمل ديمة المعامل الم ابل لها والذ بلغ
( -0.099يعني أم العم ة عكسية غير دالة إمةاييا ،وهذه الفرضية تؤد إلى رفض الفرضية الثانية.
 4.4الفرضية الثالثة :
نصت الفرضية الثالثة على عتوجد عم ة إي ابية بين الهيكل التنظيمي والتسرب الوظيفي عند مستوى د لة إمةايي

( 0.05ع، .ت ح من جدول المعاممت المستاعدة ر ( 12-4ومن خمل ديمة مستوى الد لة اإلمةايي ختاار  tالم ابلة
لعامل الهيكل التنظيمي ،والتي بلغا ( -.156دمستوى د لة إمةايي ( .101أب ر من ( 0.05ما يعني أنج

عم ة ذات د لة إمةايية بين لل من نية التسرب والهيكل التنظيمي ،ومن خمل ديمة المعامل الم ابل لها والذ

توجد

بلغ

( ، -0.156يعني أم العم ة عكسية غير دالة إمةاييا ، .مما ،ؤد إلى رفض الفرضية الثالثة.
 4.5الفرضية الرابعة :
نصت الفرضية الرابعة على عتوجد عم ة إي ابية بين التكنولوجيا المستخدمة والتسرب الوظيفي عند مستوى د لة إمةايي

(. 0.01

،ت ح من جدول المعاممت المستاعدة ر ( ، 12-4ومن خمل ديمة مستوى الد لة اإلمةايي ختاار  tالم ابلة لعامل

التكنولوجيا والتي بلغا ( -.008دمستوى د لة إمةايي ( .994أب ر من ( ، 0.05ما يعني أنج

توجد عم ة ذات

د لة إمةايية بين لل من نية التسرب التكنولوجيا ،ومن خمل ديمة المعامل الم ابل لها والذ بلغ ( -0.156يعني أم
العم ة عكسية غير دالة إمةاييا وهذه النتي ة تؤد إلى رفض الفرضية الرادعة.

 4.6الفرضية الخامسة :

نصت الفرضية الخامسة على عتوجد عم ة إي ابية بين ال وافس والتسرب الوظيفي عند مستوى د لة إمةايي (. 0.01
،ت ح من جدول المعاممت  coefficientsر ( ، 11-4ومن خمل ديمة مستوى الد لة اإلمةايي ختاار  tالم ابلة
لعامل ال وافس والتي بلغا ( ، -3.812دمستوى د لة إمةايي ( .000أ ل من ( 0.05ما يعني أنج توجد عم ة ذات
د لة إمةايية بين لل من نية التسرب وال وافس دارلة ع دالل يم جميل ،ومن خمل ديمة المعامل الم ابل لها والذ بلغ
( ، -.226يعني أم العم ة عكسية غير دالة إمةاييا ،وهذه النتي ة تؤد إلى ول الفرضية الخامسة.
ومن هذه النتايص ،ت ح أنج ت رفض الفرضيات ( ، 1،2 3 4وذلك لعدا د لة العم ة بينها ووين المتغير التاد  ،وهذا
،نفي التأثير العكسي للعم ة بين هذه المتغيرات ،أ تعت ر من العوامل التي تؤد لن ةام التسرب الوظيفي ،وت ول
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الفرضية الخامسة التي خرجا بها نتي ة ،stepwiseوذلك ألم ديمة مستوى الد لة اإلمةايي ختاار ( tالم ابلة لج أ ل
من (. 0.05
وتتفق نتائج هذه الفرول م دراسة (موي ي ، 2008 ،والتي بينا أم هناك عم ة بين العوامل المس اة للرضا الوظيفي

وا ست رار الوظيفي .واتف ا م دراسة (أبوممده 2011،التي بينا وجود عم ة ارتااطيج سل ية ذات د لة إمةايية بين
مستوى التراخي التنظيمي لدى مد،ر المدار الثانوية ال كومية في األردم ومستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي تلك
المدار  .بينما تختلإل دراسة (سلمام ، 2011،التي أظهرت نتاي ها وجود عم ة ذات د لة إمةايية طردية بين
مستوى الرضا الوظيفي لدى المارفين ا ختةاليين وعم تج دأدايه الوظيفي.
الفةل الخام

التوليات والم ترمات
مقدمة :
،تناول الاامن في هذا الفةل أبرز النتايص التي توللا اليها الدراسة  ،ث ت دي دعض التوليات والم ترمات  ،ول د هدفا
الد ارست ت ت ت تتة ال الية إلى التعرف على أثر ال يئة الداخلية على نية التست ت ت ت تترب الوظيفي لدى موظفي شت ت ت ت تترلة ع دالل يم جميل
دالمملكة العروية الس ت ت ت تتعودية– جدة  ،من وجهة نظره في ض ت ت ت تتوء عدد من المتغيرات ( بيئة العمل ،القيادة ا دارية ،الهيكل
التنظيمي  ،والتكنولوجيا  ،والروات

وال وافس .

 .1ملخص نتائج الدراسة :
من واقع التحليل ايحصائي ألداة الدراسة خرج الباحث بالنتائج التالية:
 1.1النتائج المتعلقة بالمتغيرات الشخصية :

ات ح أم غال ية أفراد العينة ه عينة الذلور بنساة بلغا ( %85من إجمالي جنسي أفراد العينة.

بينا النتايص أم أغل

على الفئة العمرية .أغل

المؤهل العلمي لغال

أفراد العينة تراوما أعماره ما بين (31إلى  40سنة بنساة ( %42.1من جملة توزي أفراد العينة
أفراد العينة متسوجين بنساة بلغا ( %63.2من إجمالي ال ا ت ا جتماعية ألفراد العينة.

أفراد العينة هو دكالوريو

بنساة ( %53.4من إجمالي المؤهمت العلمية.

الفئة الغالاة ألعمار أفراد العينة هي ( 5إلى  10سنوات بنساة (. %32.3
أغل

أفراد العينة يعملوم داإلدارة بنساة ( %53.4من جملة أمابن عمل أفراد العينة.

 1.2النتائج المتعلقة بالمحاور:

أظهرت نتايص إجادات أفراد العينة على عاارات م ور بيئة العمل الداخلية أم درجة مواف ته عليج لانا عالية ،وذلك من
مين أم ساعات العمل ومواعيد الدواا مناساة دالارلة ،ولذلك منح الارلة ع مت وإجازات وف ال وانين المعمول بها ،وأم
ظروف ال يئة الداخلية (التهوية واإلضاءة وال اررة مناساة لما يمارسونج من أعمال ومهاا ،بينما لانا درجة المواف ة على أم

العمل روتيني وممل لانا متوس ة.
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بينا النتايص أم هناك مواف ة من أفراد العينة على عاارات م ور الهيكل التنظيمي بدرجة عالية ،من مين أنها طري ة ت سي
العمل تساعد على سرعة إن از العمل وهناك تواف وتناس للوظايإل م ط يعة الهيكل التنظيمي دالارلة ولما توجد درجة
ب يرة من الوضوح في ط يعة العم ات بين اإلدارة والموظفين بداخل شرلة ع دالل يم جميل.
أظهرت نتايص ت ليل است ادات أفراد العينة أم درجة المواف ة على عاارات م ور القيادة لانا بدرجة عالية ،مين أم هناك
ث ة وتعاوم بين الريي
ولذلك يا

الريي

والمرتوسين بداخل الارلة ،ولذلك الارلة ت وا بت دي الدع له للقياا دأعماله التي تولل إليه ،
العاملين إلبداء وجهات نظره وا تراماته .

واف أفراد العينة على عاارات م ور ال وافس بدرجة متوس ة ،وذلك أم ال وافس ت عله ،ا ثوم عن طرس لت ةيل موافس
أخرى ،مين واف وا عليها بدرجة متوس ة ،ولذلك تعمل إدارة المؤسسة على من ه المكافآت التا ي ية وا متيازات اإلضافية
أي ا جاءت بدرجة متوس ة ،ولذلك ت ر التردية على أسا

ا ست اس وف ا ألس

واض ة ومعروفة في الارلة جاءت

بدرجة متوس ة أي ا.
جاءت درجة مواف ة أفراد العينة على عاارات م ور التكنولوجيا عالية ،وذلك من مين لونها تسه في رف مستوى أداء
العاملين وسرعة إن ازه لألعمال.
بينا نتايص الدراسة أم درجة مواف ة أفراد العينة على عاارات م ور نية التسرب لانا متوس ة ،مين أنه ،ا ثوم عن
أعمال أخرى وروما تراوده أفكار بترك عمله دارلة ع دالل يم جميل في أ رب و ا.
 1.3نتائج الفروق بين المتغيرات الشخصية في أداة الدراسة:
أظهرت نتايص الدراسة أم اإلجادة على م اور أداة الدراسة

( 0.05على أغل

تتأثر دالنوع ذلر  /أنثى وذلك عند مستوى د لة إمةايي

الم اور.

 1.4النتائج المتعلقة بالفرضيات :



عم ة عكسية غير دالة إمةاييا بين بيئة العمل الداخلية والتسرب الوظيفي عند مستوى د لة إمةايي (. 0.01

توجد عم ة عكست ت ت ت ت تتية بين عوامل القيادة اإلدارية والتست ت ت ت ت تترب الوظيفي دالة إمة ت ت ت ت ت تتاييا عند مست ت ت ت ت تتتوى د لة

إمةايي (. 0.01



توجد عم ة عكسية بين الهيكل التنظيمي والتسرب الوظيفي دالة إمةاييا عند مستوى د لة إمةايي (. 0.05

توجد عم ة عكسية بين التكنولوجيا المستخدمة والتسرب الوظيفي غير دالة إمةاييا عند مستوى د لة إمةايي

(. 0.01


توجد عكسية إي ابية بين التكنولوجيا المستخدمة والتسرب الوظيفي غير دالة إمةاييا عند مستوى د لة إمةايي



توجد عم ة عكسية بين ال وافس والتسرب الوظيفي دالة إمةاييا عند مستوى د لة إمةايي (. 0.01

(. 0.01
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 .2التوحيات والمقترحات :


ي

على إدارة شرلة ع دالل يم جميل العمل على ت د،د المهاا الوظيفية لكل موظإل أو عامل وف ا لمؤهمته

ولفاءته الاخةية.


العمل على ت سين نظاا ال وافس المادية ،مين وذلك لما أبدتج من نتايص عن العوامل المادية والتي لانا بدرجات
متوس ة ،األمر الذ ،ؤد إلى التسرب الوظيفي من ل العاملين.



على إدارة شرلة ع دالل يم جميل القياا بدورات اإلرشاد المهني ،والتي تسه د در في عملية ا ست رار الوظيفي.



،ناغي لإلدارة العليا ا هتماا دال يئة الداخلية د مي مكوناتها وعنالرها دةفة دايمةم لونها متغير هاا يساعد في
التأثير على العاملين ويسه في عمله في بيئة سليمة وخالية من ال غوطات والت ليل من التسرب الوظيفي للكفاءات
وأل اب الخ رة العاملين دالمؤسسة وا نت ال إلى مؤسسات منافسة.



ت ني استراتي يات تا

العاملين على تعسيس ا نتماء الوظيفي وم ه للمناأة التي يعملوم فيها ،وذلك بتفعيل

ال وافس المادية والمعنوية وغيرها من الوسايل.


إشراك العاملين في اتخاذ ال رار وذلك دما يسه في توفير ال يئة المناساة له وا ستماع لماابلج والسعي ل لها
وذلك يسه داكل ل ير في ا ست رار الوظيفي للعاملين.



ت سين أسلوب العمل ووضح األهداف وتنوعها وتعد،ل ما ي تاأل إلى تعد،ل.



الترليس على بناء الفري العمل والذ ي ود لألداء المتميس للعاملين ومنح الث ة وإع اء الفرلة للموظفين إلظهار
إبداعاته  ،وذلك لتعسيس الث ة في أنفسه وزيادة نااطه لي دوا أبثر ت مم للمسيد من الواجاات  ،والذ سوف ،ؤثر
إي ادا على أدايه الوظيفي ووالتالي عدا ترك العمل .



ع د المؤتمرات والندوات مول بيئة العمل اإلي ابية لل د من التست ت ت ت ت تترب الوظيفي من أجل النهول بوا
وت ن



العمل

أ تأثير سل ي على المنظمات واألعمال.

ضترورة أم تولي شترلة ع دالل يم د دة ا هتماا الكافي دالمنال التنظيمي د مي مكوناتج وعنالتره بونج متغير
يساه في التأثير في أداء المورد الاار  ،مما يساعد في ت ي أهداف الارلة.



تعسيس نمأ ا تةال الافهي من خمل تا ي مرية ا تةال في جمي ا ت اهات .



وض مهاا وظيفية واض ة وضرورة توفير نوع من التواف بين الواجاات والمسؤوليات التي يكلإل بها العامل
دةورة أدس وذلك مس




تخةةاته .

إدخال الت سينات في التكنولوجيا المستخدمة في بيئة العمل ،وذلك لت ليل ال غو على العاملين وزيادة لفاءته .
توفير موافس تا ي ية للعماليين لتعسيس استمراره في العمل ،ويت ل

ذلك ت ني سياسة مرنة للترديات والمكافآت،

ومنح العمال عموات إضافية.
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 .3الخاتمة :
تعاني الكثير من المنظمات في ال اع الخاص أو العاا من ظاهرة التست ت ت ت تترب الوظيفي وتس ت ت ت ت ت ها الكثير من التكاليم ماديا
ومعنويا ،مين أم هذه الكفاءات الوظيفية تغادر المنات ت ت ت ت تتأة للا ن عن مكام آخر ي
الم س الذ ي

لها ا ست ت ت ت ت تتت رار الوظيفي والرات

الرضا الوظيفي للعامل ويل ي ماجاتج وماجات أسرتج مما ياعر العامل دالرضا وي

أهداف المنظمة

التي يعمل فيها.
وتخست تتر هذه المنظمات الكثير ألنها تنف لثي ار على تدري

تعلي وتمكين هؤ ء الموظفين من أداء أعماله بدرجة عالية من

الخ رة والكفاءة .وألتا ا اإلدارة في عةترنا ال اضتر من أه الرلايس التي تدل على ت دا الاتعوب ف مي ال اعات تعمل
داإلدارة في و ا لثرت فيج األعمال واألنا ة والتخةةات والمستويات الفنية واإلدارية دما ألاح لدى هذه المنظمات من
إمكانات دارية ومادية لت ي أهدافها  ،فألاح التنسي بين تلك ال هد ضمام لمستغمل األمثل الموارد.
و د تولتتلا نتايص هذه الد ارستتة إلى أنج توجد توجهات مرتفعة ن و أدعاد ال يئة الداخلية الستتايدة في شتترلة ع دالل يم جميل
من وجهة نظر العاملين فيها ويوجد توجج إي ابي ن و ال يئة الداخلية والقيادة اإلدارية  ،والتكنولوجيا  ،ولانا متوست ت ت ة عند
ال وافس ونية التس ت ت تترب .وأظهرت النتايص أم هناك عم ة عكس ت ت تتية بين أثر بيئة العمل الداخلية على نية التس ت ت تترب الوظيفي.
وأولت ت ت تتى الاامن دأنج ي

على إدارة شت ت ت تترلة ع دالل يم جميل العمل على ت د،د المهاا الوظيفية لكل موظإل أو عامل

وف ا لمؤهمته ولفاءته الا تتخة تتية والعمل على ت س تتين نظاا ال وافس المادية ،مين وذلك لما أبدتج من نتايص عن العوامل
المادية والتي لانا بدرجات متوس ت ت ت ت ت ت ة األمر الذ ،ؤد إلى التست ت ت ت ت تترب الوظيفي من ل العاملين .وعلى إدارة شت ت ت ت ت تترلة
ع دالل يم جميل القياا بدورات اإلرشاد المهني والتي تسه د در في عملية ا ست رار الوظيفي .
المراج :
.1
.2
.3
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Impact of Working Environment on Turnover Intention
Abstract :

This study aims to identify the effect of the internal work environment on turnover intention, in
light of the variables of the work environment which are (organizational structure, management
leadership, technology used, salaries and benefits, and turnover intent). Population of the
study consisted of (133) workers in Abdul Latif Jamil Company in Jeddah. The researcher

used statistical analysis on the (SPSSv.25.0) program in the statistical methods to examine
the study hypotheses and its questions , and also to calculate averages and standard
deviations according to the accuracy of the questionnaire through the Alpha Kronbach
coefficient, regression analysis, according to correlation coefficients Pearson and Spearman
Brown-Gutman.
The results of this study found that there are high trends towards the internal environment
dimensions prevailing in the company Abdul Latif Jamil from the point of view of its employees
and there is a positive attitude towards the internal environment and management leadership,
and technology, and was moderate in incentives and intent to leave the job. The results also
shown that there was an inverse relationship between the impact of the internal work
environment on the turnover intention.
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