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- 1المقدمة :
من المسلم به ان لمعنوٌات االفراد ) ( Employee Moraleأهمٌة كبٌرة  .حٌث تعتبر
كمقٌاس لمدى فعالٌة اداء االفراد  .وأذا كانت معنوٌات االفراد مرتفعة فأن ذلك ٌؤدي الى
نتائج مرغوب فٌها تعتبر وظائف االفراد متغٌراً تابعا ً لعدد من المتغٌرات المفسرة المستقلة (
مجموعة المتغٌرات البٌئٌة  ،مجموعة المتغٌرات التنظٌمٌة والبشرٌة والسلوكٌة والفنٌة
واالدارٌة واالقتصادٌة الداخلٌة ).
بمعنى ان أي وظٌفة من الوظائف فً حاجة لمراجعة مستمرة حتى تحقق الغرض منها وإال
تقادمت واصبحت غٌر مناسبة  .وٌعنً ذلك مشكالت اخرى فً االنتاجٌة واالجور والحوافز
واالنتماء والروح المعنوٌة بسبب حاالت الغٌاب ودوران العمل والتأخٌر واألضراب وغٌرها (
حرحوش ،السالم.) 348 ، 2000 ،
ومن خالل االستشهادات المرجٌة لعدد من المؤلفٌن  ،ستظهر هذه الدراسة أهمٌة ظروف
العمل وعالقة ارتباطها وتأثٌرها على الروح المعنوٌة للعاملٌن خصوصا ً من حٌث أدارة الموارد
البشرٌة .

أهمٌة البحث :

تبرز أهمٌة البحث فً كونه دراسة نظرٌة وعملٌة فً المراكز الصحٌة فً بعقوبة  ،فضالً
عن استعراض الدراسة الى احد المواضٌع المهمة وهً الروح المعنوٌة للعاملٌن وبٌان اكثر
المتغٌرات تأثٌراً علٌها للعمل على تحسٌنها .

مشكلة البحث :
ٌعد األهتمام بالجانب المعنوي لألفراد من التحوالت الحدٌثة فً مجال ادارة االفراد  .وذلك
لما للمعنوٌات من أهمٌة كبٌرة حٌث أنها تعتبر كمقٌاس لمدى فعالٌة اداء االفراد  ،والتً تتأثر
بمتغٌرات القوى العاملة ومنها ( مكان العمل  ،ساعات العمل  ،الضوضاء  ،الرفاهٌة االجتماعٌة ،
الرعاٌة الصحٌة ) حٌث ٌرجح ان تكون مشكالت تدنً االنتاجٌة للعاملٌن او ضعف مستوٌات
االداء فً المنظمات ٌعزى الى ضعف االهتمام بمتغٌرات القوى العاملة والتً غالبا ً ما تتجسد فً
مستوى االدارة الدنٌا للمنظمة .

أهداف البحث :
ٌهدف البحث الى -:
 - 1تحدٌد درجة العالقة بٌن متغٌرات القوى العاملة ( مكان العمل  ،ساعات العمل ،
الضوضاء  ،الرعاٌة االجتماعٌة  ،الرعاٌة الصحٌة ) كمتغٌرات مستقلة بٌنها وبٌن الروح
المعنوٌة كمتغٌر معتمد فً المنظمات الصحٌة فً بعقوبة لمستوى االدارة الدنٌا .
 - 2اختبار معنوٌة العالقة بٌن المتغٌرات المستقلة والمتغٌر المعتمد احصائٌا ً .
 - 3بٌان تأثٌر متغٌرات القوى العاملة على الروح المعنوٌة للعاملٌن .
 - 4حث المنظمات الصحٌة على ضرورة االهتمام بمتغٌرات القوى العاملة من خالل دراسة
متغٌراتها ومعرفة عالقتها بالروح المعنوٌة للعاملٌن .

 -2الطرٌقة واإلجراءات
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فرضٌة البحث

 - 1توجد عالقة ارتباط اٌجابٌة بٌن المتغٌرات المستقلة والمتغٌر المعتمد .
 - 2توجد عالقة اٌجابٌة ذات داللة إحصائٌة ( معنوٌة ) بٌن المتغٌرات المستقلة والمتغٌر
المعتمد .
ٌ - 3وجد تأثٌر معنوي للمتغٌرات المستقلة على المتغٌر المعتمد .
المتغٌرات المستقلة
 مكان العمل ساعات العمل الضوضاء الرفاهٌة االجتماعٌة -الرعاٌة الصحٌة

المتغٌر المعتمد
الروح المعنوٌة للعاملٌن

أسلوب البحث :
لقد تبنى الباحث اسلوب البحث المٌدانً التحلٌلً وتم اجراء المسح االستطالعً الشامل ،
وتحلٌل كافة البٌانات المتجمعة من خالل االجابة عن االستبانة التً طورها الباحث  ،واستخدام
الطرق االحصائٌة المناسبة .

اسلوب جمع البٌانات :
(
أعتمد الباحث فً جمع البٌانات االولٌة على استبانة وزعت على اربعة مراكز صحٌة
بعقوبة ،بلدروز ،شهربان ،الخالص ) على العاملٌن فً اإلدارة الدنٌا وامتدت الفترة الى اكثر من
ثالثة اشهر من عام (  ،)2006وقد ساهمت فً تغطٌة الجانب العملً للدراسة  .واعتمد الباحث
على المصادر الثانوٌة من الكتب والدورٌات وغٌرها  ،وقد ساهمت فً بناء الجانب النظري
للبحث .

أداة البحث :
تمثلت اداة البحث باألستبانة  ،وتضمنت أسئلة تتعلق بكل مما ٌأتً -:
أوالً  :البٌانات الشخصٌة  :وتتضمن معلومات عن خصائص عٌنة البحث طبقا ً للمتغٌرات
الدٌموغرافٌة وهً (الجنس  ،العمر  ،ومدة الخبرة العملٌة  ،والمؤهل الدراسً ) .
ثانٌا ً  :المعلومات الفنٌة  :وتمثلت باألجابة على الفقرات الواردة ضمن المحاور الستة فً
االستبانة وكاالتً :
 - 1مكان العمل .
 - 2ساعات العمل .
 - 3الضوضاء .
 - 4برنامج الرفاهٌة .
 - 5برنامج الرعاٌة الصحٌة .
 - 6الروح المعنوٌة .
وعرضت ضمن مقٌاس ثالثً وبأوزان تراوحت بٌن (  ) 3 -1واستخدم هذا المقٌاس ألجل التقلٌل
من اشكاالت الحٌرة التً قد ترافق اجابات المستجٌبٌن بما ٌضمن دقة االجابة .
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األسالٌب األحصائٌة المستخدمة :
تم استخدام عدد من االسالٌب االحصائٌة  ،وتمثلت باالتً - :
 -1النسب المئوٌة  ،والوسط النسبً المرجح .
 -2معامل االرتباط البسٌط بالصٌغة االتٌة :
Y _ X Y /n

X
=R

} { X 2_ ( X)2/n } { Y2 _ ( Y)2/n
-3أختبار )  ( Tألختبار معنوٌة العالقة بٌن المتغٌرات بالصٌغة االتٌة :
n_z

R
= Tc

1 _ R2
 -4األنحراف المعٌاري بالصٌغة االتٌة :
( xi _ xi )2
=S
n_1
-5أختبار )  ( Fألختبار أي المتغٌرات لها اكثر تأثٌر معنوي من المتغٌرات االخرى على
المتغٌر المعتمد .
 -6طرٌقة االنحدار المتدرج لغرض معرفة المتغٌرات التً لها اكثر تأثٌر من غٌرها على
المتغٌر المعتمد .

-3األطار النظري :

أو ًال  :الروح المعنوٌة .

أثبتت الدراسات ان قوة المنظمة الحقٌقٌة تكمن فً افرادها اكثر مما تكمن فً انظمتها او
اجراءاتها او اصولها ومواردها  ،ان المنظمة القادرة على رفع الروح المعنوٌة لألفراد تكون اكثر
قدرة على تدعٌم مركزها التنافسً ومقابلة التحدٌات وتنمٌة روح االنجاز وتطوٌر االداء .
( عبد هللا . ) 1 ، 2007 :
وأضاف اخرون ،ال ٌكفً ان تعتمد المنظمة على الحوافز المالٌة وعلى برامج متنوعة من
الخدمات الصحٌة واالجتماعٌة من اجل الوصول الى تحقٌق اهدافها بنجاح متواصل  ،بل هناك
جانب اخر للنفس البشرٌة ال بد لالدارة من كشف اغواره والتعامل معه بعلمٌة وموضوعٌة
وبنظرة متجددة عبر الزمن  .ذلك هو رفع معنوٌات العاملٌن وزٌادة رضاهم الوظٌفً وجعلهم
ٌحسون ان فً المنظمة جواً عاما ً ٌجعلهم راضٌن عن انفسهم وعن زمالئهم وعن الخصائص
االدارٌة والتنظٌمٌة التً تتمٌز بها المنظمة (.حرحوش،السالم )349:2000،
وفً راي اخر فان من المسلم به أن لمعنوٌات االفراد ) (Empldyee Moraleأهمٌة كبٌرة
 ،حٌث انها تعتبر كمقٌاس لمدى فعالٌة اداء االفراد  .وقد بدأ المدٌرون ٌلمسون بدرجة اكبر اهمٌة
التعرف على وجهات نظر االفراد ومشاعرهم وردود الفعل لدٌهم وذلك بعد تجارب مصانع
هاوثورن الشهٌرة  .فبدأت االدارة فً وضع البرامج التً تهدف الى تنمٌة الوسائل واالسالٌب
المؤدٌة الى اكتشاف وتفسٌر مشاعر االفراد وردود الفعل لدٌهم  .واٌضا ً البرامج التً تهدف الى
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تخفٌض ردود الفعل السلبٌة وتنمٌة والمحافظة على الروح المعنوٌة العالٌة لدى االفراد (
الشنوانً .) 462 : 1999 ،
علٌه فأن الروح المعنوٌة لها تأثٌر على المركز التنافسً للمنظمة وهً تنمً روح االنجاز
وتطوٌر االداء وتزٌد من الرضا الوظٌفً وتعتبر كمقٌاس لمدى فعالٌة اداء االفراد .

مفهوم الروح المعنوٌة :

ٌصف إصطالح (( الروح المعنوٌة  )) Moraleشعوراً متصالً ومتعلقا ً بالروح او بالحماس .
واذا استخدم االصطالح بالنسبة لمجموعة من العمال فأنه ٌشٌر الى الجو العام المحٌط بالعمل .
فأذا ظهر من العمال انهم متحمسون ومتفائلون تجاه االعمال التً ٌقومون بها  ،واذا كانت روح
الصداقة تسود بٌنهم  ،فأن هذا الجو السائد ٌمكن ان نصفه بأنه روح معنوٌة عالٌة  .أما اذا كان
االفراد غٌر راضٌن وقلقٌن وتسود بٌنهم روح االنتقاد وعدم االستقرار والتشاؤم فأن هذه االشكال
: 1976
من ردود الفعل بٌنهم ٌمكن ان تؤخذ كمظهر للروح المعنوٌة المنخفضة ( الشنوانً ،
.) 463
وٌضٌف ( عشماوي  ،) 225 : 1974 ،بأن الروح المعنوٌة تتضمن عنصرٌن هامٌن هما (
الثقة والحماس ) ،فالروح المعنوٌة العالٌة لدى المرؤوسً ن تجعلهم ٌعملون بحماس واثقٌن فً
قدرتهم وقدرة رؤسائهم كفرٌق متكامل على تحقٌق الهدف المعٌن .
وٌرى البعض انه مهما تعددت التعرٌفات الخاصة بالمعنوٌة ) (Moraleفأنها تبقى فً النهاٌة
شًء ما ال نستطٌع تعرٌفه بدقة ولكن نستطٌع اإلحساس به  .وٌعود سبب ذلك الى ان المعنوٌة هً
خلٌط من مشاعر الفخر والثقة والتشوق والحماس  .والمعنوٌة صفة جماعٌة  ،كما هً صفة فردٌة
 ،وان كانت اقرب الى وصف حالة اجتماعٌة  ،فنحن نقول مثالً ان معنوٌة المجموعة منخفضة ،
او مرتفعة اما الفرد فنقول انه راضً او غٌر راضً عن عمله فً الوظٌفة الفالنٌة
( حرحوش  ،السالم .) 350 : 2000 ،
واكد ( عبد هللا  ) 1 : 2007 ،نفس المفهوم بتعرٌف الروح المعنوٌة بأنها قدرة الفرٌق على
التكاتف بإصرار ومثابرة وثبات من اجل تحقٌق هدف مشترك  .وقد تبٌن ان هنالك اربعة محددات
تكون بمجموعها المعنوٌة ،هً ) :(Haimaan & Scott ,1974: P 359
 - 1الشعور باألنتماء الى الجماعة مع العمل على تحقٌق تعاون هذه الجماعة .
 - 2الحاجة لوجود هدف معٌن ٌتكاتف االفراد من اجل تحقٌقه .
 - 3ان ٌكون هناك تقدم ملموس نحو الوصول الى الهدف .
 - 4شعارات الجماعٌة  ،وهً تحدد لهم ما هو مقبول او مرفوض ازاء سعٌهم للمكاسب التً
ٌتوقعونها نتٌجة لبذلهم جهوداً معٌنة.

تنمٌة الروح المعنوٌة والمحافظة علٌها :
برغم ان الروح المعنوٌة تتكون من عدد النهائً من المٌول المنفصلة فً كل شخص فأن
هناك نوعا ً من االتفاق على المجاالت الواسعة التً ٌكون فٌها ارضاء االفراد ضرورٌا ً حتى
( Morale
تكون معنوٌاتهم مرتفعة .ونطلق على هذه المجاالت عوامل الروح المعنوٌة
). Factors
وتمثل هذه العوامل محاولة لتقسٌم جزٌئات او مكونات الروح المعنوٌة فً مجموعات ٌكون على
االدارة ان تدرسها بغرض التعرف على نوعٌة الروح المعنوٌة فً المشروع  .وتتم هذه الدراسة

350

ممجل ددالل 2008 /

العدد الثامن والعشرون

باالستقصاءات والمقابالت والمشاهدات  .وفٌما ٌلً ست عوامل هامة للروح المعنوٌة  ،تتصل
الثالثة االولى منها بالعامل مباشرة .والثالثة االخرى متصلة بظروف او جوانب اخرى
( الشنوانً .) 467 : 1999 ،
 - 1كفاٌة االشراف المباشرة  :فالمشرف له أهمٌة النه نقطة األتصال بٌن التنظٌم واالفراد
 ،وٌكون له اكبر التأثٌر على ما ٌقوم به االفراد من انشطة ٌومٌة .
 - 2الرضا على العمل نفسه  :فأغلب االفراد ٌشعرون بالرضا عن العمل اذا كان هو النوع
الذي ٌحبونه .وٌكون هذا الرضا دافعا ً لهم على اتقان عملهم وبذل كل ما لدٌهم من طاقة
فً القٌام به.
 - 3االندماج مع الزمالء فً العمل  :فاالنسان اجتماعً بطبعه .وٌكون العمل اكثر ارضا ًء
للفرد اذا شعر بأنه ٌعطٌه الفرصة لزمالئه االخرٌن.
 - 4توفر الهادفٌة والفعالٌة فً التنظٌم ٌ :رغب االفراد فً ان ٌكونوا اعضاء فً تنظٌم له
هدف مقبول من وجهة نظرهم  ،كما ٌتوقعون ان ٌكون هذا التنظٌم على درجة من
الفعالٌة تمكنه من تحقٌق الهدف المقام من اجله .
 - 5عدالة المكافآت االقتصادٌة وغٌرها ٌ :توقع االفراد ان ٌحصلوا على مكافأت عادلة اذا
ما قورنت ببعضها البعض داخل المنظمة ،وكذلك اذا قورنت بالمكافأت التً ٌتحصل
علٌها االفراد فً مشروعات اخرى.
 - 6الحالة الصحٌة البدنٌة والذهنٌة  :هناك ارتباط بٌن الصحة الجسمانٌة والصحة العقلٌة
من حٌث اثرهما على الفرد وادائه ومعنوٌاته.
وٌذكر )  ( Flippoقائمة اخرى من العوامل المؤثرة على الروح المعنوٌة لالفراد  .تصلح لدراسة
معنوٌات االفراد فً سبٌل العمل على تحسٌنها ،وذلك بتقدٌم هذه القائمة من العوامل الى مجموعة
األفراد المطلوب دراستها للتعرف على مدى اهمٌة كل عامل بالنسبة للمجموعة  .ومن بٌن هذه
العوامل  :األجرة  ،األستقرار فً العمل ،ظروف العمل  ،تقدٌر العمل المنجز  ،القٌادة العادلة
والكفء  ،الفرص المتاحة  ،األنسجام مع الزمالء فً العمل  ،المزاٌا المتحصل علٌها خالف
االجر  ،المركز االجتماعً  ،القٌام بعمل له أهمٌة
) .( Flippo,1961:p 418
ومما تقدم ٌرى الباحث ان الروح المعنوٌة ترتبط بمجموعة متغٌرات ٌمكن دراسة البعض
منها لمعرفة درجة عالقة هذا االرتباط ودرجة تأثٌر هذه المتغٌرات بالروح المعنوٌة للعاملٌن ،
وسٌتم اعتماد متغٌرات (مكان العمل  ،ساعات العمل  ،الضوضاء  ،الرفاهٌة االجتماعٌة  ،الرعاٌة
الصحٌة ) بظروف عمل خدمٌة فً المراكز الصحٌة لمعرفة درجة االرتباط والتأثٌر على الروح
المعنوٌة للعاملٌن.

ثانٌاً  :المناخ التنظٌمً ومتغٌرات ظروف العمل المناسبة :
مفهوم المناخ التنظٌمً :

المناخ التنظٌمً )  (Organizational Climateبعد اداري جدٌد فرض نفسه فً الدراسات
األدارٌة  .والسٌما السلوكٌة منها  ،ورغم تعدد البحوث المهتمة به فضالً عن تناوله فً اغلب
المؤلفات االجنبٌة المهتمة بالسلوك التنظٌمً ،اال ان البحوث والمؤلفات االدارٌة والسلوكٌة فً
عالمنا العربً ال تزال بعٌدة عن تناول هذا الموضوع الذي ٌؤثر بشكل مباشر فً معنوٌة ورضا
( حرحوش،
العاملٌن وسلوكهم فً موقع العمل
والسالم.) 355 : 2000 ،

351

ممجل ددالل 2008 /

العدد الثامن والعشرون

وتشٌر الى ذلك البحوث المٌدانٌة التً أظهرت ان للمناخ التنظٌمً السائد تأثٌر كبٌر على دافعٌة
األفراد فً اداء المهام الموكلة لهم وبالتالً على مستوٌات انجازهم  .كما اثبتت دراسات اخرى ان
للمناخ التنظٌمً عالقة معنوٌة وتأثٌر مباشر على مستوٌات الرضا عن العمل ومستوٌات األداء (
اٌمان محمد علً  ،) 1988 ،فمفهوم المناخ التنظٌمً هو جو المنظمة العام الذي ٌستدل علٌه من
خالل تصورات االفراد  ،واتجاهاتهم ومواقفهم تجاه المنظمة التً ٌعملون فٌها  ،وكذلك معنوٌاتهم
ورضاهم ومواظبتهم على الدوام ورغبتهم فً األستقرار .
( حرحوش ،السالم.) 356 : 2000 ،
ولما كانت المنظمات األدارٌة تمتلك سمات فردٌة وخصائص ممٌزة )  ( Uniqueمن حٌث
ان لكل منها ثقافتها وتقالٌدها وطرقها الخاصة فً تحقٌق اهدافها  ،االمر الذي ٌشكل بمجموعه
مناخها الخاص عند من ٌتعامل معها  .لذلك ٌمكننا تصور المناخ التنظٌمً عله انه االنطباع العام
والمتكون لدى اعضاء المنظمة ( بخصوص المنظمة ككل او لقسم او لمجموعة معٌنة )
والمتضمن متغٌرات عدٌدة كأسلوب معاملة المدٌرٌن لمرؤوسٌهم  ،وفلسفة االدارة العلٌا ،
وظروف العمل  ،ونوعٌة االهداف التً تأمل المنظمة تحقٌقها
( قانع .) 1989 ،
وٌرى الباحث انه كلما تحسن المناخ التنظٌمً وازدادت مرونته ادى ذلك الى انخفاض معدالت
(دوران العمل) ورفع الروح المعنوٌة للعاملٌن  .وعلى هذا فأن المناخ التنظٌمً هو نوعٌة البٌئة
الداخلٌة للمنظمة والتً ٌتوصل لمعرفتها العاملون من خالل تجاربهم واختباراتهم وتؤثر فً
سلوكهم وباإلمكان تشخٌصها بمجموعة من الصفات والخصائص والتً سٌتم دراسة بعضا منها
فً الفقرات الحقة.
وتتجلى أهمٌة المناخ التنظٌمً من خالل تأثٌراته المباشرة وغٌر المباشرة على الكثٌر من
الظواهر والسلوكٌات االدارٌة داخل المنظمات وتأثٌرها بالمقابل على مجمل حركة المنظمة ،
سواء فً اداء مهامها وتحقٌق اهدافها المخططة او عالقتها فً البٌئة الخارجٌة سواء كانت هذه
العالقات بأفراد او منظمات .وان الدراسات الحدٌثة التً أجرٌت فً البٌئة العراقٌة او ضمن تأثٌر
)  ( Laborturnoverوالثانً
المناخ التنظٌمً على متغٌرٌن تنظٌمٌن األول دوران العمل
معدالت الغٌاب عن العمل واثبتت الدراسات ان هناك عالقة قوٌة ومعنوٌة بٌن المناخ التنظٌمً
دوران العمل ( هاشم ) 259 : 1989 ،

ظروف العمل المناسبة :
ٌقصد بظروف العمل )  ( Workin Conditionكل ما ٌحٌط بالفرد فً عمله وٌؤثر فً
سلوكه وادائه ،وفً مٌوله تجاه عمله والمجموعة التً ٌعمل معها واالدارة التً ٌتبعها والمنظمة
التً ٌنتمً لها.
وٌمكن تقسٌم ظروف العمل الى ظروف عمل مادٌة او طبٌعٌة  ،وظروف عمل اجتماعٌة .
وتتضمن ظروف العمل الطبٌعٌة األضاءة والضوضاء والنظافة ودرجة الحرارة والتهوٌة وعدد
ساعات العمل وفترات الراحة ونوبات العمل وحوادث العمل والرعاٌة الصحٌة وغٌرها  .كما
تتضمن ظروف العمل االجتماعٌة قدرة الفرد على االندماج مع المجموعة التً ٌعمل معها ونوع
االشراف الذي ٌخضع له والشعور باالستقرار فً العمل والمعاملة االنسانٌة  ،أي كل ما ٌؤثر على
الروح المعنوٌة للفرد ( الشنوانً .) 205 : 1999 ،

أهمٌة ظروف العمل المناسبة :
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ان البٌئة الطبٌعٌة للعمل لها تأثٌر واضح على االنتاج كما ً ونوعا ً واٌضا ً لها تأثٌر سٌكولوجً
على العاملٌن انفسهم  ،ومن ثم على اتجاهاتهم ومواقفهم تجاه اعمالهم
( هاشم .) 366 : 1989 ،
كما وٌالحظ ان اداء الفرد ٌتحدد بالحافز )  ( Motivationوبالمقدرة ) ( Abilityوهما جزءان
ضرورٌان ومتكامالن لضمان االداء الفعال  .فبدون حافز الٌكون للمقدرة عالقة باالداء  ،ؤبدون
مقدرة ال ٌكون للحافز عالقة باألداء  .وتتولد المقدرة من المعرفة والمهارة  .وتتأثر المعرفة
بالتعلٌم وبالخبرة والتدرٌب واالهتمام بالعمل  .اما المهارة فتتأثر باألستعداد الشخصً والصفات
الشخصٌة  ،وكذلك بالتعلٌم والخبرة والتدرٌب واالهتمام بالعمل  .وٌمكن صقل قدرات االفراد
وتنمٌتها عن طرٌق برامج االعداد والتدرٌب والتنمٌة .
أما الحافز فٌنتج عن تفاعل العوامل المتعددة التً تشكل ظروف العمل الطبٌعٌة مع العوامل
المختلفة التً تكون ظروف العمل االجتماعٌة  .وقد تؤثر بعض هذه العوامل على الحافز بطرٌقة
اٌجابٌة فٌؤدي ذلك الى تحسٌن االداء  ،وقد تؤثر بطرٌقة سلبٌة فٌؤدي ذلك الى انخفاض مستوى
االداء ( الشنوانً .) 206 : 1999 ،
وبذلك اعتمد الباحث على بعض من متغٌرات ظروف العمل كمتغٌرات مستقلة ودمج البعض منها
بمتغٌر اخر مستقل تحت تسمٌة مكان العمل مع الحرص على ابراز هذه المتغٌرات بالفقرات
 ) 1من اجل حصر
الفرعٌة تحت هذا المتغٌر  ،والمبٌنة فً استمارة االستبٌان الملحق (
المتغٌرات بأقل عدد من الفقرات لضمان السهولة والسرعة ودقة األجابة وفٌما ٌاتً تبٌان لتلك
المتغٌرات:

أ -تهٌئة مكان العمل :
وٌعنً ذلك نظافة وترتٌب وتنظٌم مكان العمل  ،وتوفٌر األضاءة الكافٌة له واستخدام الوان
الطالء الزاهٌة المشرقة  ،وتوفٌر الراحة للعاملٌن من خالل االهتمام بتهٌئة جو مناسب للعمل من
ناحٌة الحرارة والتهوٌة والمكاتب الجٌدة وغٌرها .
ان وضع الفرد المناسب فً المكان المناسب ال ٌعنً فقط القٌام بالدراسات ووضع الخطط ورسم
السٌاسات وتنفٌذ البرامج التً تؤدي الى الحصول على االفراد المطلوبٌن لشغل المراكز  ،عن
طرٌق خطوات االختبار فاالختبار فالتعٌٌن ثم االعداد والتدرٌب  .ثم بعد ذلك ال ٌكون هناك نفس
االهتمام بتوفٌر ظروف العمل المناسبة  .وبذلك ال نعطً للفرد فرصة العمل بكامل طاقته فً
المكان المناسب ونتٌجة لعدم االهتمام بتوفٌر ظروف العمل المناسبة ٌفقد االفراد تدرٌجٌا ً مناسبتهم
لالعمال  .النه لم ٌتوفر لهم المكان المناسب  .فاالداء الفعال كما سبق ذكره هو نتٌجة تكامل
المقدرة مع الحافز  .فأذا لم ٌتوفر احداهما ضاع االخر
( الشنوانً .) 207 : 1989 ،

ب -ساعات العمل :
أصبحت األدارة الحدٌثة والمتقدمة بشأن تنظٌم ساعات العمل )  ( Work hoursفً ضوء
األعتبارات األجتماعٌة تنادي بضرورة اعطاء العاملٌن فرصة اكبر للراحة  ،وتجدٌد النشاط
والمساهمة فً المجاالت األخرى من الحٌاة والمجتمع  ،وٌساهم ذلك فً تحسٌن مستوى المعٌشة
وزٌادة الرغبة فً العمل وزٌادة االنتاجٌة اثناء ساعات العمل الٌومٌة  .وقد خفضت غالبٌة الدول
الغربٌة ساعات العمل من (  ) 60ساعة الى (  ) 40ساعة اسبوعٌا ً واصبحت هذه المنظمات تعمل
خمسة اٌام فقط فً االسبوع بواقع ثمانً ساعات عمل فً الٌوم دون خفض اجور العاملٌن  ،وذلك
بهدف خلق مجاالت جدٌدة للعمل والقضاء النسبً على البطالة الى جانب اعطاء الفرصة للعاملٌن
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لٌأخذوا نصٌبهم من الراحة وتجدٌد نشاطهم مما ٌعود على االنتاج بالزٌادة والنمو  .المهم هو
االستغالل االمثل والفعال لساعات العمل الفعلٌة بما ٌكفل رفع االنتاجٌة بصفة عامة .
( هاشم.) 366 : 1989 ،
وٌذهب )  ( Scottفً نفس االطار باثارته لمشكلة عدد ساعات العمل فً الوالٌات المتحدة
فٌؤكد بأن ساعات العمل الطوٌلة فً ٌوم معٌن او زٌادة ساعات العمل األسبوعٌة تؤثر على رضا
العامل عن عمله  .وٌقول ان هناك اتجاهٌن نحو العمل اما (  ) 40ساعة ولمدة خمسة اٌام فً
االسبوع او (  ) 44ساعة لمدة خمسة اٌام ونصف  .وٌرى ان العمال وخاصة النساء ٌفضلون
العمل لمدة (  ) 40ساعة وخمسة اٌام  .اال أنهم من ناحٌة اخرى ٌرغبون فً االجر االضافً الذي
ٌحصلون علٌه او عملوا (  ) 44ساعة فً االسبوع.
وٌرى )  ( Scottأٌضا ً انه فً الظروف القومٌة الطارئة ٌعطى العمل لمدة (  ) 48ساعة فً
االسبوع اقصى انتاج ممكن  .كما ٌمكن ان ٌزٌد االنتاج اذا كان العمل لمدة (  ) 60ساعة او حتى
لمدة (  ) 72ساعة فً االسبوع اال ان هذه الزٌادة تتحقق فقط اذا استمر هذا النظام لفترة قصٌرة .
اما اذا تجاوزت الفترة المعمول خاللها بهذا النظام من (  ) 8الى (  ) 12اسبوعا ً  ،فحتى فً
ظروف الحرب  ،فأن التغٌب عن العمل ٌبدأ ٌزداد  ،وتختفً تدرٌجٌا ً المزاٌا المؤقتة التً كانت
(
تنتج عن زٌادة ساعات العمل .
) .Scott,1981 : 453
اما فٌما ٌخص المنظمات العربٌة فقد حدد القانون ساعات العمل الفعلٌة بثمان ساعات فً الٌوم
وتخصٌص فترة راحة خالل ساعات العمل الفعلٌة للصالة وتناول الطعام  .وأقر القانون احتساب
اجور ساعات العمل االضافٌة بنسبة واحد ونصف من االجر االساسً المقرر لساعات العمل
االعتٌادٌة والساعة بساعتٌن من ساعات العمل االضافٌة اثناء اللٌل والراحة االسبوعٌة واٌام
العطل واالجازات الرسمٌة .وهكذا نرى ان هناك عالقة بٌن عدد ساعات العمل من ناحٌة وبٌن
انتاجٌة الفرد ورضاه عن عمله من ناحٌة اخرى

 -3الضوضاء :
قد ٌترتب على الضوضاء أثار ضارة بالنسبة لالفراد فتسبب االجهاد العصبً  .كما قد تؤدي
الى ضعف حاسة السمع واحٌانا ً الى فقدها بالتدرٌج  .وتسبب الضوضاء انخفاض انتاجٌة العمل
فً المصنع وارتفاع معدل دوران العمل  .والضوضاء مسألة نسبٌة  ،أي تتوقف على مدى ارتفاع
الصوت بالنسبة لالذن  .وهناك حدود على هذا االرتفاع بحٌث اذا وصل الصوت الى ارتفاع معٌن
ٌسبب الما ً لالذن وٌضر بحاسة السمع  .وقد ال تسبب االصوات العالٌة مضاٌقة لالفراد اذا كانت
مألوفة لدٌهم  ،مثل االصوات الصادرة من الماكٌنات داخل المصنع  ،بٌنما تؤثر فٌهم االصوات
(
غٌر المألوفة او االصوات الفجائٌة .
الشنوانً.) 212 : 1999 ،
وٌشٌر باحثون اخرون الى ان الضوضاء تؤثر على اعصاب عدد من العاملٌن وتكون مصدراً
لمضاٌقتهم وتعوقهم عن تركٌز انتباههم على االعمال  .فاالصوات الحادة المستمرة وكذلك
المنقطعة تسبب توتراً عصبٌا ً لكثٌر من العاملٌن  ،وطالما ان تشتت الفكر ٌؤثر تأثٌراً سٌئا ً على
العمل اٌا ً كانت صورته ( عمل ذهنً او عمل بدنً ) فأن الضوضاء تمثل عنصراً خطٌراً من
عناصر البٌئة التً ٌتحتم على االدارة عدم اغفالها وٌمكن معالجة الضوضاء بوسائل عدٌدة منها
( هاشم :) 366 : 1989 ،
 - 1عزل االالت او االجهزة التً تصدر منها االصوات المزعجة.
 - 2تركٌب اجزاء مٌكانٌكٌة صامتة ما امكن ذلك.
 - 3استخدام مواد تعمل على امتصاص االصوات للسقوف والجدران.
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 -4الرفاهٌة األجتماعٌة :
ان احد االنشطة االساسٌة الدارة الموارد البشرٌة هو الحصول على اكفأ العاملٌن وصٌانتهم
واالحتفاظ بهم بشكل فعال من اجل تحقٌق اهداف المنظمة وطموحاتهم  .لكن عملٌة المحافظة هذه
لٌست ذات بعد واحد فٌنحصر فً تحقٌق اهداف المنظمة فقط بل هً ذات بعدٌن  ،اهداف المنظمة
واهداف العاملٌن التً تتجسد فً رغباتهم واحتٌاجاتهم  ،ان االجور والرواتب لم تعد تكفً
ألستقطاب الموظفٌن األكفاء واألحتفاظ بهم فاعلٌن فً المنظمة لسنوات طوٌلة  ،بل البد من تقدٌم
الخدمات لهم  .وهً حوافز غٌر مباشرة تنشطهم نحو العمل المبدع وتعزز فٌهم روح الوالء
للمنظمة (.حرحوش،السالم) 321 : 2000 ،
وٌذهب الى ذلك ( زوٌلف ) الى ان حقوق العمال تكتسب أهمٌة بالغة على المستوى الوطنً
والدولً ،ووجد من األهمٌة هو ما تلعبه هذه الشرعٌة الواسعة فً المجتمع تأثٌرا فً الحٌاة
األجتماعٌة واألقتصادٌة بأعتبارها ركٌزة من ركائز التنمٌة والبناء فً المجتمع  .من هذه األهمٌة
البالغة ٌجب ان تقدم لهم خدمات الرفاهٌة األجتماعٌة  ،وٌجب على االدارة ان تقدم برامج الرفاهٌة
غٌر متفضلة منها على العاملٌن فمن المؤكد ان ذلك سٌحدث ردود فعل عكسٌة للعاملٌن ازاء
المنظمة( زوٌلف .) 369 : 2001 ،
)  (Fredعدد من المبررات اللتزام المنظمات برفاهٌة العاملٌن ومنها
وٌبٌن
) :( Fred ,1989 : 295-296
 - 1ان قوة االدارة والمنظمة نابعة من قوة العاملٌن فٌها وان رفاهٌتها من رفاهٌتهم  .لذا فأن
تقدٌم الخدمات المتنوعة لهم هً وسٌلة لرفع معنوٌاتهم ومن ثم زٌادة ألنتاجٌتهم و بالتالً
إنتاجٌة المنظمة.
 - 2األحتفاظ والبقاء على االفراد الكفوئٌن فً المنظمة وتقلٌل معدالت تحكم لها .
ً
 - 3ال ٌمكن للمنظمة ان تتجاهل ماتقدمه المنظمات المنافسة فً سوق العمل  .خصوصا اذا
ارادت هذه المنظمة استقطاب احسن الكفاءات البشرٌة بشكل ٌتوافق مع ( ان لم ٌزٌد على
) ماهو سائد لدى الشركات المنافسة .
ومن المالحظ مما ورد فً اعاله ان تقدٌم خدمات الرفاهٌة للعاملٌن سٌرفع من الروح المعنوٌة
وبذلك سٌتحقق بعدي اهداف المنظمة واهداف العاملٌن التً تتجسد فً رغباتهم واحتٌاجاتهم .

 -5الرعاٌة الصحٌة :
تهتم الصحة والسالمة المهنٌة بتحدٌد المخاطر المرتبطة ببٌئة العمل المادٌة والسٌطرة علٌها.
وتشكل هذه المخاطرة التً تتراوح من العوامل التكنولوجٌة والمادٌة والكٌمٌاوٌة الى االضطرابات
النفسٌة واالجتماعٌة مثل التوتر فً العمل  ،وكذلك المشاعر الشخصٌة عن عالقة العمل ( John
) .Bratton,2003 :149
وقد اصبحت العناٌة بصحة وسالمة العاملٌن تفرضها القواعد التشرٌعٌة فً العصر الحدٌث .مما
ٌشكل مرض العاملٌن عباء ثقٌال على المنظمة اكثر مما هو عبء على العامل نفسه ،لذا ٌسعى
المسؤولٌن بالمنظمة عادة ٍ الى بذل جهود خاصة للمحافظة على كفائة وصحة العاملٌن .وقد تسوء
حالة الموظف الصحٌة بالمرض او االجهاد او التوتر نتٌجة التعرض لحوادث او اصابات اثناء
العمل  .وقد ٌنشىء التوتر من الصوت المزعج او االهتزازات او اإلشعاعات او االغبرة  ،فمن

355

ممجل ددالل 2008 /

العدد الثامن والعشرون

الضروري اتباع الطرق الكفٌلة بتقلٌل مصادر التوتر المهنً بقدر اإلمكان .
( عبد الغفار.) 173 :2001،
وٌرى بعض الباحثون الى ان االهتمام بالرعاٌة الصحٌة ٌعود الى وجود عالقة قوٌة بٌن مستوى
اداء االفراد وحالتهم الصحٌة  ،فاألفراد المصابٌن بأمراض مهنٌة تظهر علٌهم بعض المؤشرات
الدالة والمرتبطة بحالتهم منها انخفاض اإلنتاجٌة وكثرة الغٌاب وزٌادة معدالت دورانهم وانخفاض
روحهم المعنوٌة وسوء عالقتهم باالخرٌن وارتفاع معدالت الحوادث التً ٌتسببون فٌها ( .سهٌلة
محمد عباس  ،واخرون ) 349: 1989 ،
ومما تقدم ٌالحظ ان اهتمام المنظمات بالرعاٌة الصحٌة وسالمة العاملٌن هً عملٌة أخالقٌة
واقتصادٌة فً ان واحد .فاألدارة الجٌدة هً التً تتمنى للعاملٌن فٌها الصحة والسعادة ال المرض
والتعاسة  .فاألمراض والحوادث تعوق االنتاج وتوقفه وتقود المنظمة الى خسائر وتحملها تكالٌف
باهضة.
ومن اجل برنامج للخدمات الصحٌة ٌتوجب ان تراعً المنظمة االعتبارات االتٌة
( حرحوش،السالم:) 333 : 2000 ،
 - 1إعتراف األدارة بأهمٌة الخدمات الصحٌة .
 - 2رسم سٌاسة واضحة للرعاٌة الصحٌة للموظفٌن وتعرٌفهم بها .
 - 3تعٌٌن جهاز للمسؤولٌن عن الصحة الجسمٌة والعقلٌة .
 - 4التعاقد مع المستشفٌات الخاصة لعالج العاملٌن وعوائلهم عند الحاجة .
 - 5وجود بعض التسهٌالت والمعدات الطبٌة فً موقع العمل للحاالت الطارئة.

ثالثاً  :العالقة بٌن الروح المعنوٌة للعاملٌن واألداء :
فً هذه الفقرة سٌتم التعرف عن مدى ارتفاع معنوٌات العاملٌن ٌؤدي الى زٌادة االنتاج
وارتفاع األداء .او العكس هو الوضع الصحٌح بمعنى ان المعنوٌات ترتفع ألرتفاع اداء العاملٌن
او انه ال توجد عالقة ارتباط بٌنهم .وٌمكن القول ان الفكر االداري فً هذا المجال خلص بثالثة
اتجاهات اساسٌة االتجاه االول ٌدعى ان المعنوٌات ) (Moralesالمرتفعة تؤدي الى زٌادة األداء
والثانً ٌرى انه ال توجد عالقة معٌنة بٌن المعنوٌات واألداء  ،اما الثالث فٌرى ان المعنوٌات هً
نتٌجة لحصول العامل على مكافأت عادلة التً هً بدورها نتٌجة لربط الحصول على المكافأت
بضرورة القٌام بأداء معٌن  .وفً ادناه اتجاهات العالقة بٌن الروح المعنوٌة للعاملٌن واالداء ( بدر
:) 156 : 1982 ،

أ -المعنوٌات

األداء :

وٌنسب هذا األتجاه لدراسات هوثورن فً الثالثٌنٌات حٌث زاد االهتمام بالعالقات االنسانٌة،
وزاد األهتمام بالعاملٌن من خالل السماع لشكواهم ،وتشجٌع المشاركة فً االدارة وتقدٌم النصٌحة
 ،واشباع حاجاتهم المادٌة والمعنوٌة فً العمل ،بأفتراض ان ذلك ٌؤدي الى رفع معنوٌات العاملٌن
والتً بدورها تؤدي الى زٌادة األنتاجٌة او األداء  .ولقد وجد من نتائج تجارب هوثورن ان
االنتاجٌة ارتفعت نتٌجة الدخال بعض هذه العوامل فً العمل  .وتم ذلك من خالل تقدٌم
األستشارات للعاملٌن لتقوٌة روح الجماعة بٌنهم  ،استخدام االدارة الدٌمقراطٌة  ،واستخدام
االتصاالت المتبادلة بٌن الرئٌس والمرؤوسٌن  .وٌتماشى مع هذا االتجاه ما جاءت به نظرٌات
ماسلو وهرزبرج ومكلوالند ،وابحاث ألتن ماٌو فً الدوافع.

ب -المعنوٌات

؟

األداء :
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لقد افترض االتجاه االول ان العامل السعٌد هو العامل األكثر انتاجٌة او ان زٌادة سعادة الفرد
سوف تؤدي الى زٌادة إنتاجٌته .وقد األبحاث الالحقة ان هذه العالقة موجودة وصحٌحة وفً
بعض األحٌان وجد انه ٌمكن ان ٌكون العاملٌن فً درجة معنوٌات عالٌة ولكن الٌؤدي ذلك
بالضرورة الى زٌادة انتاجٌتهم  ،واحٌانا ً ٌمكن زٌادة األنتاجٌة بالضغط او بأستخدام األسلوب
الدكتاتوري فً القٌادة  ،وبذلك ٌكون األداء مرتفع مع وجود حالة عدم الرضا.

جـ  -األداء

المعنوٌات :

وهذا األتجاه ٌرى ان المعنوٌات نتٌجة لألداء الذي ٌتبعه مؤثر او نتٌجة اٌجابٌة  .فاذا شعر
العامل ان حصوله على عناصر الرضا مثل األجراء  ،ترقٌة  ،عالقات حسنة ---الخ .مرتبط
باداء معٌن فهو سٌعمل على القٌام بذلك االداء حتى ٌحصل على نتائجه التً بدورها تحقق رضا
العامل عن عمله وترفع من معنوٌاته  .ومن مؤٌدي هذا االتجاه فكتر فروم ) ( Victor Froom
بولتر و لولر فً سٌاق تناولهم لنظرٌة التوقع.
فٌرى فروم ان العامل حتى ٌكون راضً ومعنوٌاته مرتفعة البد ان ٌربط هذا الرضا الذي
عادة ٌتحقق من حصول العامل على نتائج ادائه ( مثل األجر  ،ترقٌة اعتراف  ---الخ ) بضرورة
قٌام العامل بأداء معٌن .وٌنبغً ان ٌكون درجة ادراك العامل بأن مقدرته ستمكنه من القٌام بأداء
مرتفع .وكلما كان توقعه بأن أدائه سٌترتب علٌه حصوله على مكافأت( نتائج األداء ) وكانت هذه
المكافأت )  ( Rewardsذات اهمٌة للعامل او ذات اهمٌة لتحقٌق رضاه كلما حاول العامل تحقٌق
ذلك المستوى من األداء وبذلك ٌعتبر األداء هو المتسبب فً المعنوٌات.
وهنا ٌرى الباحث ان كل اتجاه له مؤٌدٌه  ،مع ترجٌح االتجاه األول حٌث ان مبرراته أكثر
منطقٌة ألن الروح المعنوٌة المرتفعة للعاملٌن لها نتائج اٌجابٌة كما سٌرد فً تحلٌل النتائج واختبار
الفرضٌات فً هذا البحث .

 - 4تحلٌل النتائج وأختبار الفرضٌات :

أو ًال  :وصف العٌنة وأختبار الفرضٌات :

ٌتطلب تتقٌد استبانة البحث تحدٌد واختبار االفراد الذٌن ٌعملون فً األدارة الدنٌا  ،علما ً بأنه
وقع األختبار على المراكز الصحٌة لمدٌنة بعقوبة ،وٌمكن األطالع على خصائص عٌنة البحث
من خالل الجدول رقم (.)1
جدول ()1
خصائص عٌنة البحث
ت

متغٌرات عٌنة البحث

الوصف

1

الجنس

2

العمر

تبٌن ان  %76من موظفً االدارات الدنٌا من الذكور والباقً
االناث
تبٌن من البحث ان  %6.5من موظفً االدارات الدنٌا فً المراكز الصحٌة

 %24من
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التحصٌل الدراسً

4

سنوات الخبرة
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مجتمع البحث تراوحت اعمارهم (  20سنة فؤقل ) و  %26.2من موظفً
 ) 30-21سنة  %50.96كانت
االدارة الدنٌا كانت اعمارهم بٌن (
اعمارهم بٌن (  )40-31سنة فضالً عن ان  %10.8كانت اعمارهم بٌن
( )50-41سنة و %6.5كانت اعمارهم بٌن (-50فاكثر) سنة .
اكد البحث ان غالبٌة موظفً االدارة الدنٌا فً المراكز الصحٌة مجتمع
البحث هم من فئة الحاصلٌن على درجة الدبلوم وبمعدل  %67.4وتبٌن
كذلك ان  %23.9هم من الحاصلٌن على تحصٌل اعدادٌة فؤقل وتؤتً اخٌراً
الحاصلٌن على درجة البكلورٌوس وبمعدل  %8.7وهً نتٌجة طبٌعٌة كون
ان عٌنة البحث هم من االدارة الدنٌا .
تبٌن من البحث ان اعلى معدل لسنوات الخبرة عٌنة البحث هً %34.7
بٌن (  )15-11سنة  ،وتلٌها  %26.1ممن لدٌهم خبرة مابٌن ( )10-6سنة
ومن ثم  21.8من الموظفٌن الذٌن لدٌهم خبرة مابٌن (  )20-16سنة
وبعدها  %13.1من لدٌهم خبرة مابٌن ( -5فؤقل) سنة  ،وأخٌراً  %4.3من
لدٌهم خبرة مابٌن (-21فؤكثر) سنة  .وهذه النتائج تعطً قدرة لعٌنة البحث
على فهم فقرات االستبٌان والقدرة على االجابة علٌه بموضوعٌة .

ثانٌاً  :وصف وتحلٌل متغٌرات ظروف العمل المعتمدة فً المراكز الصحٌة المبحوثة :

نعرض فٌما ٌلً وصفا ً تحلٌلٌا ً لمتغٌرات ظروف العمل المختارة فً المراكز الصحٌة عٌنة
البحث  ،بهدف تحدٌد عالقة المتغٌر األكثر ارتباطا ً بالروح المعنوٌة للعاملٌن  ،لذلك فقد اعتمد
الباحث فً تحلٌل ذلك على وصف اجابات الموظفٌن فً تلك المراكز الصحٌة لمؤشرات ظروف
العمل الخاصة بكل متغٌر ضمن استبانة البحث كما موضح فً الجدول رقم (.)2

ت

1

جدول ()2
مصفوفة االرتباط بٌن متغٌرات ظروف العمل والروح المعنوٌة للعاملٌن
قٌمة اختبار
ترتٌب
درجة
رمز
المتغٌرات المستقلة
T
المتغٌرات
معامل
المتغٌرات
االرتباط R
حسب
القٌمة
6.68
3
0.71
X1
مكان العمل

2

ساعات العمل

X2

0.15

5

1.079

3

الضوضاء

X3

0.43

4

3.159

4

الرفاهٌة األجتماعٌة

X4

0.94

1

18.275
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معنوي
ارتباط ضعٌف
غٌر معنوي
ارتباط ضعٌف
معنوي
ارتباط قوي جداً
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X5

0.85

2

10.703

معنوي
ارتباط قوي جداً
معنوي

مه انجدَل ( )2والحظ بان قٍمت (  )R=0.94بانىسبت نهمخغٍز انمسخقم ( انزفاٌٍت االجخماعٍت ) ٌَذا
ٌدل عهى َجُد عالقت ارحباط قٌُت جدا مع انمخغٍز انمعخمد ( انزَح انمعىٌُت )  ,كما َأثبخج
احصاءة  Tأن ٌذي انعالقت كاوج معىٌُت مه خالل مالحظت قٍمت (  )T=18.275انمحسُبت اكبز مه
َنً  .كما َوالحظ َجُد عالقت ارحباط قٌُت بٍه مخغٍز ( انزعاٌت انصحٍت
قٍمت (  )T=1.984انجد ة
) َمخغٍز( انزَح انمعىٌُت ) حٍث كاوج قٍمت ( َ )R=0.85أثبخج احصاءة  Tمعىٌُت انعالقت حٍث
َنً ٌَ .بٍه انجدَل (َ )2جُد عالقت
كاوج ( )T=10.703انمحسُبت اكبز مه (  )T=1.984انجد ة
ارحباط قٌُت بٍه (مكان انعمم) َ (انزَح انمعىٌُت) حٍث ظٍزث قٍمت ( َ )R=0.71نكىٍا اقم مه
انمخغٍزٌه ( انزفاٌٍت االجخماعٍت َانزعاٌت انصحٍت ) ,كما َكاوج قٍمت (  )T=6.68انمحسُبت اكبز
َنً ٌَذا ٌدل عهى أن انعالقت معىٌُت .أما انمخغٍزٌه ( انضُضاء َساعاث
مه ( )T=1.984انجد ة
َ )R=0.43
انعمم ) فقد كاوج عالقخٍما ضعٍفت مع مخغٍز انزَح انمعىٌُت حٍث كاوج قٍمت (
( )R=0.15عهى انخُانً َظٍزث قٍمت ( )T=3.159انمحسُبت اكبز مه (  )T=1.984انجد َنًة
بانىسبت نمخغٍز انضُضاء ٌَذا ٌدل عهى أن انعالقت معىٌُت ,أما مخغٍز ساعاث انعمم فقد كاوج قٍمت
َنً ٌَذا ٌدل عهى إن انعالقت غٍز معىٌُت.
( )T=1.079انمحسُبت اقم مه ( )T=1.984انجد ة

ت
1
2
3
4
5

جدول ()3
مإشرات نتائج العالقة التؤثٌر بٌن متغٌرات ظروف العمل والروح المعنوٌة للعاملٌن
قٌمة F
قٌمة F
رمز المتغٌر ترتٌب المتغٌر
المتغٌرات المستقلة
المجدولة
المحسوبة
2.78
6.383
3
X1
مكان العمل
3.77
3.141
5
X2
ساعات العمل
2.47
4.383
4
X3
الضوضاء
2.66
10.025
1
X4
الرفاهٌة االجتماعٌة
2.05
7.141
2
X5
الرعاٌة الصحٌة
28.13
قٌمة  Fالمحسوبة لجمٌع المتغٌرات
2.33
قٌمة  Fالمجدولة لجمٌع المتغٌرات
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مه انجدَل ( )3والحظ بان قٍمت ( )F=10.025انمحسُبت اكبز مه (  )F=2.66انجد َنًة بانىسبت
نمخغٍز انزفاٌٍت االجخماعٍت ٌَذا ٌدل عهى َجُد حأثٍز معىُي عهى مخغٍز انزَح انمعىٌُت .كما
َوالحظ بان نمخغٍز انزعاٌت انصحٍت حأثٍز معىُي عهى مخغٍز انزَح انمعىٌُت حٍث ظٍزث قٍمت
َنً َ ,كان نمخغٍز مكان انعمم حأثٍز معىُي عهى مخغٍز
( )F=7.141انمحسُبت اكبز مه ( )Fانجد ة
َنً ,كما َظٍز نمخغٍز انضُضاء
انزَح انمعىٌُت حٍث كاوج ( )F=2.78انمحسُبت اكبز مه انجد ة
حأثٍز معىُي عهى مخغٍز انزَح انمعىٌُت حٍث كاوج (  )F=4.383انمحسُبت اكبز مه ) )Fانجد
َنً ,بٍىما أثبخج احصاءة ( (Fبان مخغٍز ساعاث انعمم نٍس نً حأثٍز معىُي عهى مخغٍز انزَح
ة
انمعىٌُت حٍث كاوج ( )F=3.141انمحسُبت اقم مه ()F
َنً.
انجد ة

 -5النتائج والتوصٌات :
أو ًال  :النتائج :

 - 1توجد عالقة ارتباط قوٌة جداً لمتغٌري الرفاهٌة االجتماعٌة والرعاٌة الصحٌة على
التوالً وهذا ماٌؤكده اختبار ) (Tألختبار معنوٌة العالقة بٌن المتغٌرات والروح المعنوٌة
.
 - 2توجد عالقة ارتباط بٌن متغٌر مكان العمل والروح المعنوٌة وهذا ما ٌؤكد اختبار ). (T
 - 3توجد عالقة ضعٌفة بٌن متغٌر الضوضاء والروح المعنوٌة وهً درجة دون الوسط .
 - 4توجد عالقة ضعٌفة جداً وغٌر معنوٌة بٌن متغٌر ساعات العمل والروح المعنوٌة.

ثانٌاً  :التوصٌات :
ٌوصً الباحث بضرورة إهتمام المنظمات الصحٌة فً مدٌنة بعقوبة بتطوٌر ظروف العمل
فً األدارات الدنٌا من خالل التركٌز على األتً -:
 - 1وضع برنامج متكامل للرفاهٌة األجتماعٌة للعاملٌن ٌوفر لهم عدة أمتٌازات منها -:
أ  -مطعم ٌقدم وجبات طعام ٌومٌة .
ب -سٌارات لنقل العاملٌن من والى مكان العمل .
ج-السعً لتوفٌر دور سكن للموظفٌن قرٌبة من مكان عملهم او اعطاء قروض او سلف
لتساعد الموظفٌن لبناء مساكن لهم .
د -تأسٌس جمعٌات استهالكٌة للعاملٌن بأسعار مدعومة .
ه -صندوق الرعاٌة االجتماعٌة لدعم العاملٌن .
 -2وضع برنامج متكامل للرعاٌة الصحٌة ٌوفر لهم عدة امتٌازات منها -:
أ -الكشف الدوري والمستمر للحالة الصحٌة والنفسٌة للعاملٌن مجانا ً .
ب -األهتمام بتدرٌب وتطوٌر العاملٌن وتعرٌفهم بأجراءات األمن والسالمة المهنٌة .
 -3ضرورة األهتمام المتكامل لمكان العاملٌن من خالل -:
أ -االهتمام بمكان عمل العاملٌن من خالل السعة والنظافة والتأثٌث بشكل مستمر ومجدول .
ب -االهتمام بأضاءة أماكن العمل بشكل جٌد فضالً عن تحسٌن أنظمة التهوٌة وأجهزة التدفئة
والتبرٌد وطالء الجدران بألوان هادئة تعطً الراحة النفسٌة للعاملٌن .
جـ -تقلٌل مصادر الضوضاء قدر األمكان فً اماكن العمل .
 - 5ضرورة األهتمام البالغ بالروح المعنوٌة للعاملٌن من خالل - :
أ -العدالة فً نظام األجور والمكافأت المادٌة والمعنوٌة .
ب -مشاركة العاملٌن فً اتخاذ القرارات التً تخص عملهم .
ج -تطوٌر الوظائف بالشكل الذي ٌتٌح لشاغلٌها امكانٌة التطوٌر مستقبالً وتحدٌد األجراءات
بشكل مبسط ومكتوب والحد من الروتٌنٌة فً االجراء .
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د -التعامل العادل واالنسانً لالدارة مع العاملٌن واتاحة فرص التطوٌر واالبداع واالبتكار
امامهم .
 - 6األستمرار فً البحث فً هذا الموضوع سواء فً القطاع الصحً او القطاعات األخرى
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ملحق رقم ( ) 1
الفقرات
ت
او ًال  :مكان العمل – ٌتوفر فً بٌئة عملك :
1
2
3
4
5
6

اتساع مكان العمل ونظافته بشكل جٌد
كفاٌة وجود االضاءة
التؤثٌث الجٌد وتوفر االدوات واالجهزة التً تحتاجها
نظام جٌد للتهوٌة ( تدفئة تبرٌد )
دورة مٌاه نظٌفة ومالئمة لقضاء الحاجة
طالء جدران االبنٌة بالوان زاهٌة تعطً الهدوء والراحة

7
8
9
10
11
12

فترات للراحة
جداول زمنٌة ألنجاز األعمال الٌومٌة والتحركات
تحقٌق األستغالل الكامل لوقت العمل
اعمال روتٌنٌة ال تتالئم مع قدراتك
توفر لك المنافسة مع زمالئك
تتعامل مع العاملٌن تعامالً انسانٌا ً

13
14
15
16
17
18

عوازل لالصوات المزعجة
مواد تمتص االصوات المزعجة
ال ٌحتوي على غبار او اتربة
اجهزة لتنقٌة الهواء
مكان العمل معزول عن الضوضاء
برنامج للصٌانة الدورٌة لالجهزة

اتفق

ثانٌاً  :ساعات العمل – تحتوي ساعات العمل الٌومٌة على :

ثالثاً  :الضوضاء – ٌحتوي مكان عملك على :

رابعاً  :برنامج الرفاهٌة االجتماعٌة – ٌتوفر فً مكان عملك :
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19
20
21
22
23
24

مطعم ٌقدم وجبات الطعام الٌومٌة
سٌارات لنقل العاملٌن من والى مكان العمل
دور سكنٌة قرٌبة من مكان العمل
جمعٌة استهالكٌة للعاملٌن
صندوق للرعاٌة االجتماعٌة ٌمنح قروض او اعانات مالٌة
اذاعة داخلٌة او رادٌو

25
26
27
28
29
30

عٌادة صحٌة للكشف عن الحاالت المرضٌة البدنٌة والنفسٌة
اجراء كشف دوري لصحة وسالمة العاملٌن البدنٌة والنفسٌة
تشرٌعات قانونٌة تضمن تعوٌض العاملٌن المرضى والمصابٌن
جهاز استشاري للصحة البدنٌة والنفسٌة
اجراءات صحٌة تعتمد عند حدوث اصابات عمل
برنامج تدرٌبً للتعرٌف بؤجراءات السالمة المهنٌة

31
32
33
34
35
36

األجر او الراتب الذي تتقاضاه عادالً ؟
العمل الحالً ٌحقق لك استقراراً ؟
األعمال التً تنجزها تحضى بالتقدٌر من قبل ادارتك ؟
عدالة االدارة فً تعاملها مع العاملٌن ؟
الوظٌفة الحالٌة تتٌح لك فرصة التقدم مستقبالً ؟
الوظٌفة الحالٌة تحقق لك مزاٌا اخرى غٌر الراتب ؟

خامساً  :برنامج الرفاهٌة الصحٌة – ٌتوفر فً عملك :

سادساً  :الروح المعنوٌة – هل تعتقد ان :
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