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وضوح الهدف، الثقة، المعنوية، التكيف، تسخير المصادر، توازن السلطة، ( مدى توافر أبعاد الصحة التنظيمية معرفةهدفت هذه الدراسة إلى 

عمل لدى األطباء في وتأثيرها في الحد من مصادر ضغوط ال، )االستقالليةواإلبداعية، مالئمة حل المشاكل،  التماسك مالئمة االتصاالت،

ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم تطوير وتصميم  .)عمان، الزرقاء، البلقاء، مأدبا( المستشفيات الحكومية األردنية في محافظات إقليم الوسط

وذلك  (SPSS.10) جتماعيةوتم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم اال ،مفردة (422) استبانة لغرض جمع البيانات من أفراد العينة والبالغ تعدادها

) والتباين ،االنحدار المتعدد( وأساليب اإلحصاء التحليلي ،)المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري(اإلحصاء الوصفي تحليل باستخدام أساليب 

 : وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة

 . در ضغوط العمل فقد جاءت مرتفعةأن تصورات األطباء لمدى توافر أبعاد الصحة التنظيمية جاءت متوسطة، أما مصا )1

 .وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية  بين أبعاد الصحة التنظيمية كمتغير مستقل وبين مصادر ضغوط العمل كمتغير تابع )2

مر، الحالة االجتماعية، الخبرة، الع(وجود فروق ذات داللة إحصائية لتصورات المبحوثين نحو الصحة التنظيمية تعزى للمتغيرات الديمغرافية  )3

 ).عدد األطفال، التصنيف الفني، الدخل الشهري

ضرورة االهتمام بتعزيز وخلق أبعاد الصحة التنظيمية في المستشفيات األردنية من وزارة الصحة عن طريق إعادة تنظيم : الدراسةوقد أوصت 

   .رفع مستوى األداء في القطاع الصحي العام األردنيالمتاحة لمصادرها كافة وتسخير هذه المستشفيات  وعمليات وبيئات كلهيا
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Abstract 
 

The study aimed at identifying the existence of organizational health dimensions, ( goal focus, trust, morales, 
adaptation, resource utilization, power equalization, cohesiveness, communication adequacy, innovativeness  problems 
solving adequacy, autonomy), and their effects on eliminating the sources of job stress upon the physicians of 
government hospitals in the Middle - Region of Jordan (Amman, Zarqa, Madaba, and Balqaa). 

To achieve the aims of the study, a questionnaire was developed to collect data from a sample that consist-ed of 
(422) subjects, The Statistical Package of Social Science (SPSS.10) was used to analyze the data of the questionnaire. 
Statistic methods such as means, standard deviation, and analytical methods such as multiple regressions, ANOVA 
were obtained. 

The study showed the following findings: 
1.  The perceptions of physicians toward the dimensions of organizational health were medium, and toward the Sources 

of jobs stress were high. 
2. There is a significant statistical negative relationship between the independent variable of Organizational Health 

Dimensions and dependent variable sources of job stress. 
3. There are significant statistical differences of the perception of the physicians toward organization health dimensions 

due to their Age, social status, and number of children, classification, and monthly  income. 

Based on the results of the study, the following can be recommended: 
Attention must be paid to create and enhance the dimensions of organization health in the Jordanian hospitals by 

reorganizing hospitals structures, processes, and environments and utilizing their resources effectively. 
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   :مقدمة

فإن ذلك يدفع بالمنظمات ألن تكون  ،وما يرافقه من تطور متسارع في التكنولوجيا ،اننظرًا لما يشهده العالم من تزايد هائل في عدد السك

حيث أنها أصبحت ذات أهداف  ،وان تكون ذات مواصفات وخصائص تختلف عن الماضي ،المتزايدة قادرة على تلبية حاجات السكان الصحية

إلى المشاركة واإلدارة الجماعية، وتتزايد فيها أعداد القوى العاملة ذات ويتجه أسلوب إدارة المستشفيات . متعددة وذات انتشار جغرافي واسع

أو  ،سواء العاملين فيها أو أفراد المجتمع الذي تتواجد فيه ،ويكون الضغط متزايدًا عليها لتلبية احتياجات ومطالب األفراد ،العالية ةالمهارة الفني

  .كمؤسسات الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية ،ميةوخصوصًا تلك المنظمات الخد ،المستفيدين من الخدمات

حيث أصبح علمًا منظمًا ومنسقًا لجهود العاملين في كل  ،تطور في علم اإلدارة ،وقد صاحب هذا التحول والتغير في بيئة وبنية المنظمات

اإلدارة المدرسية، اإلدارة : مثل ،ت تتبع المنظمةفظهرت تسميات إلدارا. سواء كانت هذه المنظمة عامة أو خاصة، أو خدمية أو إنتاجية ،منظمة

 ،الصحية ةوالتي تهدف إلى تحقيق هدف المؤسس ،ةالتمريضيو أو إدارة الخدمات الصحية ،التربوية، اإلدارة الصناعية، وأيضا اإلدارة الصحية

المرضى (يد من خدماتها الطبية والصحية وأهداف الجمهور المستف ،)أطباء، وإداريين، وممرضين، وفنيين(وأهداف الفريق الصحي فيها 

  ).والمراجعين وغيرهم

 ،فقد تم تحليل الجوانب التنظيمية والبيئية للمنظمة ،في القطاعين العام والخاص ،ولزيادة االهتمام بالمنظمات والعنصر البشري فيها

ل بين المنظمة وبيئتها، وبهدف إحداث التغير في السلوك، إلضفاء صفة التفاع ،والجوانب السلوكية إلفرادها وما هو تأثير كل منهما في اآلخر

  .(Wolff, 2003)ظهر مفهوم الصحة التنظيمية كمفهوم حديث للحالة في المنظمات الصحية 

 Healthy)فإما أن تكون حالة المنظمة هنا محفزة وجيدة وصحية ويطلق على المنظمة حينئذ في أنها تتمتع بصحة تنظيمية 
Organization)هنا ال تتمتع بصحة تنظيمية فالمنظمة ،إما أن تكون الحالة محبطة غير جيدة وغير صحية، فتكون مدعاة للتوتر والقلق، و 

(Unhealthy Organization) وهذا ما يقود إلى مفهوم ضغوط العمل (Nurit and Cohen, 1991)  وكال المصطلحين له عالقة بالسلوك

  .المستوى الفردي الجماعي أو التنظيمي ولكليهما أبعاد تعتبر مؤشرات على توافرهما في المنظمة اإلنساني في المنظمات، سواء كان على

وعليه فقد ارتأت هذه الدراسة فتح الباب للبحث في موضوع الصحة التنظيمية من حيث مفهومها ومقاييسها ومجاالتها وأهميتها في 

وكذلك البحث في  ،يما وأنه موضوع قلت فيه الدراسات الميدانية العربية واألردنيةالمدارس اإلدارية واستراتيجيات بلورتها في المنظمات س

 موضوع ضغوط العمل من حيث مفهومها ومصادرها وأثارها على الفرد والمنظمة وطرق إدارتها، وتركز هذه الدراسة على أبعاد الصحة التنظيمية

 ،حل المشكالت ،اإلبداعية ،مالءمة االتصاالت ،التماسك ،توازن السلطة ،سخير المواردت ،التكيف ،المعنويات ،الثقة ،وضوح األهداف(المتمثلة بـ 

وبيان أثرها في الحد من مصادر ضغوط العمل الفردية والتنظيمية والوظيفية والمادية واالجتماعية لدى األطباء في القطاع الحكومي ) االستقاللية

  .في األردن

تطبق على األطباء العاملين في مستشفيات وزارة الصحة األردنية في إقليم الوسط وهي ال تعني ويجدر اإلشارة إلى أن هذه الدراسة 

اإلحاطة الشاملة في جوانب الصحة التنظيمية وضغوط العمل بل هي محاولة لتمهيد الطريق أمام المزيد من الدراسات األخرى لطرق موضوعها 

  . في المستشفيات وغيرها من المنظمات

  سةمشكلة الدرا

) المستشفيات( تحقيق أهدافها، كما هو الحال في المنظمات الصحيةو العنصر البشري في أي منظمة المحرك الرئيسي إلنجاز أعمالها يعد

ء األطباء فيها أهم عنصر بشري فاعل، نظرًا للواجبات التي يقومون بها، والجهود التي يبذلونها، ولكي يقوم األطبا يعدفي القطاع العام والتي 

، إال أن بعض الدراسات المحلية التي أجريت، أشارت )بيئة تنظيمية صحية(بأعمالهم ال بد من توفر بيئة عمل مناسبة لهم داخل المستشفى تكون 

 وان تقييم األطباء لمدى مالئمة ،)2004عبد الحليم والعمري، (إلى أن تطبيق األساليب اإلدارية الحديثة، شبه غائب عن ساحة المستشفيات 

 ،وكفاءة تجهيزاتها الطبية والمختبرية ،مواقع مباني المستشفيات الحكومية األردنية وتجهيزاتها ومدى كفاءة وتأهيل كوادرها البشرية العاملة فيها

 ،بليعبد الحليم والش(في مستوى تقييم متوسط ويعني وجود نواقص واختالالت في هذه المجاالت  ،وتأثير إجراءاتها اإلدارية ،وصيدلياتها

كما إن األطباء في المستشفيات الحكومية، يعانون من زيادة التوتر، وصعوبة التفاهم، وسوء العالقات مع الكوادر الطبية والتمريضية ). 2001

  ). 2003اللوزي والحنيطي، (الذين يعانون أيضًا من الضغوط الوظيفية في المستشفيات العامة  األخرى

وضوح الهدف، الثقة، المعنوية، التكيف، تسخير (في غياب عناصر الصحة التنظيمية بابعادها المختلفة، فإن مشكلة الدراسة تتلخص  وعليه

وهذا  ،في المستشفيات الحكومية األردنية ،)الموارد، توازن السلطة، التماسك مالءمة االتصاالت، اإلبداعية، مالءمة حل المشاكل، االستقاللية

للتعرف على مدى توافر أبعاد الصحة التنظيمية في هذه المستشفيات  ،لذلك جاءت هذه الدراسة ،عملبدوره يزيد من وجود مصادر ضغوط ال

  .الحكومية وأثرها في الحد من مصادر ضغوط العمل
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  أهداف الدراسة

  :هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

 .في االدب اإلداري العربي بشكل عام واألردني بشكل خاص بناء إطار نظري وفكري لمفهوم الصحة التنظيمية كونه مفهوم قل تناوله .1

وضوح الهدف، الثقة، المعنوية، التكيف، تسخير الموارد، توازن (مدى توافر أبعاد الصحة التنظيمية في المستشفيات الحكومية،  معرفة .2

  ).السلطة، التماسك، مالءمة االتصاالت اإلبداعية، مالءمة حل المشاكل، االستقاللية

 . مصادر ضغوط العمل لدى أطباء المستشفيات الحكومية ةمعرف .3

 .لدى األطباء في المستشفيات الحكومية بيان اثر توافر أبعاد الصحة التنظيمية في الحد من مصادر ضغوط العمل .4

دة منها في تعزيز محاولة الوصول لنتائج وتوصيات وحلول مفيدة، يستفيد منها متخذي القرارات في وزارة الصحة ومستشفياتها، لالستفا .5

 .لتنظيمية وتقليص مصادر ضغوط العمل التي يعاني منها األطباءاأبعاد الصحة 

  أهمية الدراسة

في الحد من مصادر ضغوط  وأثرهاالصحة التنظيمية  أبعادمدى توافر (من خالل الموضوع الذي تطرحه تستمد هذه الدراسة اهميتها 

المملكة  المستشفيات الحكومية في فيالمهمة جدًا والعاملة في منظمات خدمية هامة وهم األطباء  بإحدى شرائح المجتمعوكونه يتعلق  ،)العمل

 ،تعد خدمة ضرورية ال يمكن االستغناء عنهاوكما  ،الطب وهي مهنةمتعلقة بصحة وحياة البشر  ،إنسانيةالذين يمارسون مهنة  ،األردنية الهاشمية

   .األطباءوصحة وسالمة هؤالء  وإنتاجية وأداءاثر في سلوك  صحية لها يةتوفر بيئة تنظيم ألطباء يتطلب عملحيث 

وأنها مهمة كونها تربط كما  الدراسات العربية، إليهتفتقر  الذيتبحث في موضوع الصحة التنظيمية،  أنها منهذه الدراسة  أهمية تنبعكما 

التي تتناول مفهوم  الباحثينفي حدود علم  الدراسات العربية أولىن تعد هذه الدراسة مو .مصادر ضغوط العملبين مفهوم الصحة التنظيمية و

 ابعاد توفر أهمية تعزز، وبالتالي يمكن االستفادة من نتائجها، التي المملكة األردنية الهاشميةالصحة التنظيمية، في المستشفيات الحكومية في 

والباحثين في موضوع  لألكاديميين ًامهموحجر أساس  ه الدراسة مرجعًاهذتشكل  أنفي المستشفيات، ويأمل  األطباءالصحة التنظيمية لعمل 

كما تستمد هذه الدراسة اهميتها من انها تساعد على توفير بيئة مالئمة تجعل المنظمات قادرة على التطور وتعزز من عمل . الصحة التنظيمية

  .في المملكةالكوادر الصحية في المستشفيات القطاع العام في محافظات اقليم الوسط 

  أسئلة الدراسة

  : جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية

وضوح : "وهذه األبعاد هي ،ما تصورات األطباء لمستوى الصحة التنظيمية ومدى توافر كل بعد من أبعادها في المستشفيات الحكومية .1

 ؟"ماسك، اإلبداعية، مالءمة االتصاالت، حل المشكالت، االستقالليةاألهداف، الثقة، المعنويات، التكيف، تسخير الموارد، توازن السلطة، الت

 ،ةوالمصادر التنظيمي ،المصادر الفردية: "ما تصورات األطباء لمصادر ضغوط العمل في المستشفيات الحكومية وهذه المصادر هي .2

 ؟"ةوالمصادر االجتماعي ،ةوالمصادر الوظيفي ،ةوالمصادر المادي

  : فرضيات الدراسة

  :ت هذه الدراسة اختبار صحة الفرضيات التاليةحاول

وضوح األهداف، الثقة، المعنويات، التكيف، : "ألبعاد الصحة التنظيمية) α≤0.05(عند مستوى  ةاثر ذو داللة إحصائي دال يوج: الفرضية األولى

 .في مصادر ضغوط العمل الفردية" تقالليةتسخير الموارد، توازن السلطة، التماسك، اإلبداعية، مالءمة االتصاالت، حل المشكالت، االس

وضوح األهداف، الثقة، المعنويات، التكيف، : "ألبعاد الصحة التنظيمية) α≤0.05(اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  دال يوج: الفرضية الثانية

 .في مصادر ضغوط العمل التنظيمية" ليةتسخير الموارد، توازن السلطة، التماسك، اإلبداعية، مالءمة االتصاالت، حل المشكالت، االستقال

وضوح األهداف، الثقة، المعنويات، التكيف، : "ألبعاد الصحة التنظيمية) α≤0.05(ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية الثالثة

 .في مصادر ضغوط العمل المادية" ةتسخير الموارد، توازن السلطة، التماسك، مالءمة االتصاالت، اإلبداعية، حل المشكالت، االستقاللي

وضوح األهداف، الثقة، المعنويات، التكيف، : "ألبعاد الصحة التنظيمية) α≤0.05(اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  دال يوج: الفرضية الرابعة

 .ي مصادر ضغوط العمل الوظيفيةف" تسخير الموارد، توازن السلطة، التماسك، اإلبداعية، مالءمة االتصاالت، حل المشكالت، االستقاللية



1812  "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"موك أبحاث الير

وضوح األهداف، الثقة، المعنويات، : "ألبعاد الصحة التنظيمية )α≤0.05(اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  دال يوج: الفرضية الخامسة

صادر ضغوط العمل في م" التكيف، تسخير الموارد، توازن السلطة، التماسك، اإلبداعية، مالءمة االتصاالت، حل المشكالت، االستقاللية

 .االجتماعية

  :اإلجرائيةالتعريفات 

إيجابيًا وتظهر مدى ) المستشفى(الحالة التنظيمية النشطة والتي تتميز بها المنظمة الصحية  ويشير إلى): المتغير المستقل(الصحة التنظيمية  -

حقيق التكامل والتنسيق بين أقسامها واستخدامها قدرتها على تنسيق جهود األطباء والعناصر األخرى العاملين بها وإمكانيتها على ت

ي األمثل لمواردها المتاحة واستجابتها للتغير والتطور وتفاعلها مع البيئة الخارجية وتوفير بيئة عمل داخلية إيجابية وتوفير الظرف الذ

ى من الرعاية الطبية في إطار من الفاعلية يمكن فيه التوفيق بين أهدافها وأهداف العاملين فيها حتى يستطيع األطباء تقديم أفضل مستو

تسخير ، والتكيف، والمعنويات، والثقة التنظيميةاألهداف، ووضوح : ويتكون هذا المتغير من األبعاد التالية .(Akbaba, 1997)والكفاءة 

  .الستقالليةا، وحل المشكالت أسلوبمالءمة ، واإلبداع، وتصاالتإلمالءمة ا، والتماسك، وتوازن السلطة، والموارد

استجابة األطباء للعوامل التي قد تؤدي إلى التوتر واإلجهاد الذي يتعرض له الطبيب خالل  ويشير إلى): المتغير التابع(مصادر ضغوط العمل  -

ة، ومصادر ، ومصادر الضغط الماديةالتنظيمي طمصادر الضغط الفردية، ومصادر الضغ: فترة العمل ويتكون هذا المتغير من األبعاد التالية

 .Middlemist and Hitt, 1988)(الضغط الوظيفية، ومصادر الضغوط االجتماعية 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  :مفهوم الصحة التنظيمية

ي والتعريف اإلجرائ ،أي المنظمة ،أما التنظيمية فهي مأخوذة من التنظيم) 332: 2000 ،عطية" (هي الشيء خاليًا من العيب" :الصحة لغة

" ويعمل على أساس دائم لتحقيق أهداف محددة ،له حدود واضحة ،هادف ومصمم بوعي) أفراد وجماعات(كيان اجتماعي "للمنظمة بأنها 

  ).53: 2000 ،القريوتي(

ي من خالل نظام وظيف ،وتتكيف وتتطور وتنمو بشكل مالئم ،قدرة المنظمات في أن تعمل بكفاءة"لصحة التنظيمية بأنها  (Miles) عرف

فقد  ،وتعددت التعريفات التي تناولت مفهوم الصحة التنظيمية. (Akbaba, 1997: 5)"لتحقيق أهدافها المرغوبة،متكامل وفعال بكل معنى الكلمة

فيها تساهم الهياكل التنظيمية الرسمية  ،حالة نشطة مستمرة من الرضا العميق"بأنها  (Vansant, 2000: 2)عرفت الصحة التنظيمية من قبل 

  ".وتحسين حياة العمل لألفراد في المنظمة ،غير الرسمية ايجابيا في زيادة الفاعليةو

حالة المنظمة التي يتوفر فيها بيئة ومكان عمل يستطيع الموظفون فيهما "فقد عرف الصحة التنظيمية على أنها  (Koscec, 2000: 4)أما 

الغياب : (ويمكن أن ينعكس ذلك في انخفاض معدالت كل من ،لى المدى البعيدأن يعملوا بنجاح في الوصول إلى مستوى أداء يحقق التوقعات ع

لتفعيل الصحة  هوذكر أن" باإلضافة إلى أن مجتمع العاملين ينعمون بالصحة الفسيولوجية والنفسية) ودوران العمل، والشكاوى عن العمل،

  (Akbaba, 1997) :التنظيمية في أماكن العمل ال بد من االهتمام بمصدرين لها وهما

وتمكين األفراد من العمل بحرية  ،وهو المصدر األهم للصحة التنظيمية من خالل توجيه وتوسيع الرؤية: نمط القيادة والسلوك الفردي . أ

وإبداع، والتغذية العكسية عن األداء، وحل الصراعات بعدالة، وتشجيع التطور والتعلم، ومعاملة كل شخص باحترام، وأن تكون القيادة 

 .ة للعاملين وملبية لحاجاتهم وجديرة بالثقةداعم

توضيح أهداف المنظمة وتشجيع المشاركة في  :في المنظمة، وتتمثل في وهي المصدر الثاني للصحة التنظيمية :الممارسات التنظيمية . ب

 .عرفة واالتصاالت، والمكافأة بعدالةواآلالت والتجهيزات المالئمة إلنجاز العمل، وتشجيع تبادل الم ،اتخاذ القرارات، وتوفير المواد الصالحة

  (Organizational Health Dimensions) أبعاد الصحة التنظيمية

 ولكن المنظمة المعتلة هي منظمة مختلة وظيفيًا ،(Functional)إن المنظمة التي تتمتع بالصحة التنظيمية هي منظمة وظيفية 

(Dysfunctional)، وألغراض هذه الدراسة الميدانية فقد تم اعتماد األبعاد  ،دل على صحة المنظمةوأن هنالك العديد من األبعاد التي ت

  .اإلحدى عشرة اآلتية لبيان مدى توافرها، وبيان أثرها على مصادر ضغوط العمل لدى األطباء في المستشفيات المبحوثة

تحقيقها، ويعني تحديد الغرض الفريد  النهاية المرغوبة والتي تعمل المنظمة على"الهدف هو  :(Goals Focus) فاهدوضوح اال .1

وأهداف المنظمة هي سبب وجودها إذ ال وجود  ،)120: 1999العالونة وعبيدات، " (للمنظمة الذي يميزها عن المنظمات األخرى

" تشفى هيللمنظمة إن لم يكن هنالك أهداف تعبر عن شخصيتها ورؤيتها المستقبلية، وبالتطبيق على المنظمات الصحية فإن أهداف المس
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نصوص تحدد النتائج التي ترغب المنظمة الصحية تحقيقها، حيث توجه مواردها وأنشطتها نحوها، واألهداف تنبثق من رسالة المنظمة 

وأهداف ثانوية لتقديم خدمات  ،الصحية ويجب أن تكون واقعية وقابلة للتطبيق ويمكن قياسها وهي أهداف أساسية لتقديم خدمات صحية

  ). 2003نصيرات، (وأهداف على مستوى الوحدات الوظيفية مثل التمريض والتغذية  ،دريب الصحي والطبيالتعليم والت

الشعور باالطمئنان بأن السلوك متطابق مع التوقعات المؤكدة إلنجاز األعمال "الثقة هي  :(Organizational Trust) الثقة التنظيمية .2

للثقة التنظيمية ال بد من شيوع الصدق والصراحة وهي عوامل الوضوح والمكاشفة  وللوصول (Herting, 2002: 4)" وفقًا لمتطلباتها

والثقة التنظيمية دائما تعبر عن مستوى التعامل العالي بين اإلدارة , والواقعية بين العاملين أنفسهم في المنظمة وبينهم وبين المنظمة

  ).2001عارف، (والعاملين 

ذين يدفعانه نحو اإلقبال بحماس للقيام بنشاط لهي شعور يخلق في الفرد الرغبة واالستعداد ال: "ةالروح المعنوي ):(Moralsالمعنويات  .3

وتماسك أفرادها وقدرتهم على مجابهة  ،عدم وجود صراع بين األفراد في المنظمة :لزيادة إنتاجيته ومن مظاهر ارتفاع الروح المعنوية

  ).147 :1994 ،رضوان" (تأخر عن الدوام وانخفاض معدالت الشكاوى والتظلماتمن الحزم وقلة حاالت ال ءاألزمات والمشكالت بشي

قدرة المنظمات على إحداث تغيير تصحيحي داخلي بشكل أسرع من دورة التغيير في البيئة "ويعني التكيف  :(Adaptation)التكيف  .4

مية تساعد على تنمية اإلبداع في أماكن العمل ، ويعتبر التكيف التنظيمي سلوك فردي وممارسة تنظي(Akbaba, 1997: 7)" المحيطة

  ).2004الحراسيس، (

وهو مصطلح شائع االستعمال في إدارة الرعاية الصحية  ،"االستخدام النافع"التسخير هو  ):(Resource Utilizationتسخير الموارد  .5

بين الموارد التي خصصت إلنجاز مهمة أو نشاط  تقدير وفحص كفاءة ومالءمة خدمات العناية الصحية وهو تعبير عن النسبة"ويعرف بأنه 

مصادر : والموارد في المنظمة الصحية تقسم إلى ،(Ben-Ayed and AL-Abbasi, 2002: 116)" والمهمة أو النشاط اإلجمالي المنجز

در مادية وتكنولوجية وهي ومصا ،)المدراء واألطباء والممرضين والممرضات والصيدالنيين والفنيين وعمال التدبير المنزلي(بشرية وهم 

المعدات واألدوية واألفالم اإلشعاعية وتجهيزات اإليواء والشراب وأجهزة التصوير المغناطيسي وأجهزة التصوير الطبقي واألجهزة فوق (

قارير اليومية الت(ومصادر معلوماتية ومنها  ،)الصوتية وأجهزة جراحة القلب المفتوح وأجهزة عمليات التنظير وأجهزة الجراحة الدقيقة

 ،ستيفن(إلى مصادر مالية وهي المخصصات المالية  ةباإلضاف) والبرامج والخطط العملياتيه والتشريعات واللوائح والسياسات الصحية

1996.(  

للسلطة في المستشفى األول هو  مصدرانوهنالك  ،التوزيع العادل لها: توازن السلطة هو :(Power Equalization)توازن السلطة  .6

والثاني مصدر فني ويتمثل بسلطة مهنية تقوم على الخبرة الفنية  ،مصدر اإلداري والمتمثل بسلطة إدارية مستمدة من القوانين واألنظمةال

والمهنية وتوازن السلطة في المؤسسة الطبية يمكن الطبيب من ممارسة عمله بشكل فاعل وذلك ألن تقديم الخدمة الطبية بواسطة الطبيب 

إلى سرعة ومرونة وخصوصًا في الحاالت الطارئة سيما وأن المعالجة الطبية الطارئة تتعلق بإنقاذ حياة المريض إذ يجب أن  للمريض تحتاج

  ).11: 1996سيف، (يتمتع الطبيب بسلطة متوازية مع المسؤولية الطبية الملقاة على عاتقه 

أعضاء المنظمة لبعضهم البعض، ومدى حرصهم ورغبتهم في  مقدار المشاعر اإليجابية التي يكنها"هو  :Cohesiveness)(التماسك  .7

، ونجاح المنظمة )160: 2001عبدالباقي، " (البقاء واالستمرار فيها، وتتوقف درجة التماسك على قوة تجاذب األعضاء في الجماعة 

الصحة التنظيمية يحترم األشخاص بين الجماعات، وفي المنظمة التي تتمتع ب (Healthy Relationships)يعتمد على العالقات الصحية 

بعضهم بعضا ويحرصون على أنفسهم ومنظمتهم وتسودهم عالقات الثقة المتينة ودائمًا ويقولون الحقيقة ويلتقون عند هدف منشود 

يزهم ويحافظون على التوازن السليم والصحي بين حياة العمل وحياتهم خارج العمل، ويتعلمون من الماضي ويخططون للمستقبل مع ترك

   .(Boyum, 2004)على المسؤوليات وأولويات العمل اليومية 

واألفكار بين أعضاء المنظمة من خالل  تعبير عن درجة تداول المعلومات"وهي  ):(Communication Adequacyت مالءمة االتصاال .8

الت التنظيمية وسيلة بناء عالقات إنسانية وتعتبر االتصا (Price, 1997)" النقاشات والمراسالت والبرامج اإلعالمية ولوحات اإلعالنات

من مدراء اإلدارة  (Downward Communication) بطةااالتصاالت اله: وتشمل األنواع التالية داخل المنظمة ومع األطراف الخارجية

االتصاالت األفقية أو لعليا، من العاملين إلى اإلدارة ا (Upward Communication)االتصاالت الصاعدة العليا في المنظمة إلى العاملين، و

  ).2000 ،القريوتي(بين المستويات اإلدارية مثل األقسام أو اإلدارات  (Vertical Communication)الجانبية 

استخدام المهارات الشخصية لدى الفرد "اإلبداع اإلداري على أنه ) 36: 2004 ،الحراسيس(لقد عرف ): Innovativeness(اإلبداعية  .9

وعرف  ،"تحليل إليجاد أساليب إدارية جديدة أو التوصل إلى حلول إبتكارية لمشكلة تواجه مصلحة التنظيم ومعالجتهافي البحث وال

(Price, 1997: 397)  عملية إيجاد أو تبني أفكار وعمليات وإجراءات وتطبيقات ومعدات جديدة "اإلبداع في المستشفيات على انه
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، ويحفز األفراد في المنظمة ويولد لديهم الشعور نحو (Herting, 2002) " تقديم الخدماتتساعد على إعادة التنظيم والتطور عند 

القريوتي، (البحث عن الجديد الذي يرون فيه مصلحتهم ومصلحة منظمتهم على حد سواء وهذا ما يعمق لديهم االنتماء المؤسسي 

2000.(  

تواجهها المنظمة أو الفرد في المنظمة عند انتقاله من حالة معينة  عقبة أو صعوبة" المشكلة هي ):Problem Solving(حل المشكالت  .10

عملية تجسيـر الفجوة بين الحالتين لتحقيق الهدف المطلوب بعد إزالة العقبات "أما حل المشكلة هــو " إلى حالة أخرى أفضل

من اإلنتاجية الفقيرة وانخفاض المعنويات ، وتتمثل المشاكل على مستوى المنظمات في معاناتها )17: 1996 ،ستيفن(، "والمعـوقــات

فيطلق على ذلك أن المنظمة معتلة غير صحية،  (Dysfunctional) وارتفاع حاالت الغياب وهذا ما يعني بأن المنظمة ال تعمل بشكل جيد

تحديد األعراض ( :وتعتبر عملية تحسين صحة المنظمة عملية مستمرة من خالل استراتيجية تشخيص ومعالجة المشكالت المتمثلة في

وتقييم مدى اتساع وعمق أعراض المشكلة في المنظمة ليتم التركيز على البحث عن المسببات ثم اختيار  الدالة على وجود المشكلة

المعالجات المالئمة إلزالة المشكلة ووضع مقاييس مجردة للتأكد من مستوى صحة المنظمة وذلك بإجراء فحوصات دورية مستمرة للتأكد 

  .(Chandron, 1995)حتها من ص

يعني إلى أي حد تعطي "وتشمل استقاللية المنظمة واستقاللية العاملين فيها، فاالستقالل الذاتي للعامل : (Autonomy)االستقاللية  .11

ل الذاتي ، واالستقال)243: 1999 ،ريجيو(، "الوظيفة للعامل الحرية في تقدير توقيت إنجاز الواجبات المرتبطة بعمله وكيفية إنجازها

قرارات الرعاية الطبية بدون  ذحرية اتخا"لألطباء يشعرهم بأن عملهم الذي يؤدونه ذو معنى، وتعرف االستقاللية المهنية لألطباء بأنها 

بجدول العمل وعدم تدخل اآلخرين في  مالقدرة على استخدام إمكانيات المستشفى وحرية التحك: تدخل أو تأثير خارجي ومن مؤشراتها

  ).315: 2001األحمدي، " (ت الرعاية الطبية قرارا

  Job Stressضغوط العمل 

لذي يعده الكثيرون األب الروحي لهذا الموضوع حيث ألف كتابه ا (Hans Selye)أول من بحث في موضوع الضغوط هو هانز سيالي  يعد

 ،جربر(ه استجابة جسدية غير محددة لمطلب معين الضغط على أن (Selye)وقد عرف ) 1946(في عام  (The Stress of Life)ضغط الحيـاة " 

 Middlemist and)(في تعريفاتهم لها، فقد عرف  والباحثونوردت عدة مفاهيم وتعريفات لضغوط العمل واختلف العلماء لقد ، و)3: 1999
Hitt, 1988: 585)  ذكرا أن مهنة الطب من المهن الباعثة و" قوى يتعرض لها الشخص وتترك علية اثر نفسيًا أو فسيولوجيًا"الضغوط على أنها

والمشاكل  ،أزمة المرور: على الضغط النفسي ويتعرض الطبيب إلى مخاطر هذه المهنة باستمرار، فالمشكالت الخارجية يمكن أن تتمثل في

 ,Orman) اما". المعدة  أما المشكالت داخل الجسد يمكن أن تكون الشعور بالغضب والعصبية وتشنج العضالت واضطراب ،العائلية والمالية
  ".كلمة ترمز إلى مشكالت وصراعات تحدث داخل وخارج الجسد"فقد عرف الضغوط على أنها   (11 :1991

أنها ما يساهم في الشعور باالحتراق النفسي لدى األطباء والممرضين "ضغوط العمل في المستشفيات على ) (Perkin, 1996: 2 وعرف

ا، العناية بالمرضى الذين يحتضرون للموت، العناية بالمرضى الذين ال يرجى شفائهم، عبء العمل الطبي، نقص وتكون ناتجة عن عدة عوامل منه

". اتالقدرة على اتخاذ القرار العالجي، الخوف من الوقوع في الخطأ، التعارض بين متطلبات البيت ومتطلبات العمل وعدم اإليفاء بهذه المتطلب

مجموعة من المثيرات التي تتواجد في بيئة عمل األفراد والتي ينتج عنها مجموعة "بأنها  ،)392: 2001 ،الباقيعبد (وضغوط العمل كما عرفها 

مع بيئة من ردود األفعال التي تظهر في سلوك األفراد في العمل أو في حالتهم النفسية والجسمانية أو في أدائهم ألعمالهم نتيجة تفاعل األفراد 

  ".لضغوطعملهم التي تحتوي على ا

  .أثر الصحة التنظيمية في الحد من مصادر ضغوط العمل

تسعى المنظمات لالهتمام بمستقبلها الصحي في ظل عالم المخاطرة واألمراض التنظيمية وتحقيقًا لذلك تتوجه نحو الصحة التنظيمية 

مسببات مشاكل الصحة التنظيمية التي تؤثر على كمنهجية تعطي الفرص الستثمار كامل طاقات الموارد البشرية في المنظمة وكشف الغموض عن 

 ،(McHugh, 2001)والصحة التنظيمية تعتمد بعمق على صحة وسعادة العاملين  ،(Hilton, 1997) إنتاجية وأداء المنظمات والعاملين فيها

 ،(Disability)ف وعدم المقدرة الضع ،(Absence)الغياب  ،(Turnover)دوران العمل : ومن أهم مؤشرات عدم صحة العاملين في المنظمات

ومن خالل هذه المؤشرات يمكن التعرف إلى أداء األفراد  ،(Health Costs)والتكاليف الصحية  ،(Medical Leave)المغادرات المرضية 

 Healthy)والصحة التنظيمية الفاعلة تعتني بصحة األفراد النفسية والجسدية ليكونوا عاملين أصحاء  (Wolff, 2003)والمنظمات 
Employees)، ويتمتعون بالرضا الوظيفي (Hammond and Koscec, 2004)  والرضا الوظيفي العالي يسهم بتحسين صحة العاملين الجسمية

والجسدية ونوعية الحياة داخل بيئة العمل وخارجها ويؤدي إلى أداء أفضل في حين أن عدم الرضا يسهم في التغيب عن العمل وكثرة مغادرات 

  ).2003الخضرا، (والتأخر عنه ودوران العمل ويتولد عنه مناخ تنظيمي غير صحي يضر بالصحة الجسمية والنفسية للعاملين العمل 
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التغيب المزمن عن العمل وضعف اإلنتاجية عواقب لضعف االهتمام بالظروف الصحية للعاملين فيزيد ذلك من الضعف وعدم المقدرة  ويعد

هذا من شأنه أن يؤثر على مقدرة المنظمات في تحقيق أهدافها فإذا كان العاملون غير  (Hilton, 1997)حية وزيادة اإلنفاق والتكاليف الص

فإن أداء المنظمة سوف يعاني % 100متواجدين في العمل لن يساهموا في أداء المنظمة وإذا كانوا في العمل ولكن ليس بنسبة إنتاج 

(Wolff, 2003).  

  الدراسات السابقة

  :وفيما يلي عرض ألهم الدراسات العربية واألجنبيةالصحة التنظيمية،  العربية من البحث في موضوع تالدراسالقد ندرت 

  الدراسات العربية 

) وعدد سنوات الخبرة ،والتصنيف الفني ،الجنس(دراسة هدفت إلى معرفة مستوى الضغط النفسي واثر متغيرات ) 2001 ،الجرادين(أجرت 

طبيب ) 340(طبيب وبلغ عدد األفراد المبحوثين ) 1358(ة الضغط النفسي وأثره عليهم وتكون مجتمع الدراسة من في تقدير األطباء لدرج

وبعد  ،مقياسين مطورين ومعربين ومحكمين ،ومقياس التوتر النفسي ،وطبيبة واستخدمت أدوات الدراسة وهما مقياس مصادر الضغط النفسي

أن األطباء يعانون من ضغوط نفسية وأن األطباء الذكور أكثر تعرضًا لدرجة مصادر الضغط النفسي من  المعالجة اإلحصائية توصلت الدراسة إلى

الطبيبات وأن األطباء العامون أكثر تعرضًا لتأثير مصادر الضغط النفسي ودرجة الضغط النفسي وأوصت الدراسة الجهات المسؤولة في وزارة 

  . لضغط النفسي عند األطباءالصحة إلى إيجاد حلول للتخفيف من مستوى ا

دراسة هدفت إلى معرفة عالقة العوامل المهنية بالضغط الوظيفي في المستشفيات الحكومية ) 2002 ،اللوزي والحنيطي(وأجرى كل من 

ي تصورات باألردن وتحديد درجة أهمية كل عامل من العوامل في تأثيره على الضغط الوظيفي وكذلك التعرف إلى اثر المتغيرات الشخصية ف

فرد ) 2221(من أفراد مجتمع الدراسة والبالغ عددهم %) (16العاملين نحو هذه العوامل وكانت عينة الدراسة التي تم اختيارها عشوائيا تشكل 

قياس تم و) كرونباخ ألفا(استنادًا إلى مقياس %) (92واستخدم الباحثان إستبانة بلغت درجة اتساقها الداخلي  في محافظات الوسط من األردن

طبيعة تعامل المستفيدين من  بيئة العمل المادية السالمة والصحة المهنية طبيعة العمل العالقات داخل بيئة العمل( :العوامل المهنية التالية

ردن وكان عالقة ذات داللة إحصائية بين العوامل المهنية والضغط الوظيفي في المستشفيات الحكومية باأل وجود وتوصلت الدراسة إلى )الخدمة

طبيعة التعامل مع المستفيدين من الخدمة وكان اقلها أثرًا عامل العالقات داخل بيئة العمل  :على الضغط الوظيفي هو اكثر العوامل أثرًا

 أوصت الدراسة زيادة الكوادر الطبية وللتخفيف من العبء الوظيفي الذي يعاني منه األطباء والممرضين والعاملين في هذه المستشفيات

 والتمريضية في المستشفيات وتدريبهم بما يتناسب والتطور التكنولوجي في مجال المعدات واألجهزة الطبية وتوفير بيئة عمل مناسبة ماديًا

  .ومعنويًا لألطباء والممرضين

في ضوء الواقع بدراسة هدفت إلى بناء أنموذج مقترح للصحة التنظيمية في الجامعات األردنية الرسمية ) 2007(كذلك قامت سالم 

جامعة اليرموك، وجامعة (عضو هيئة تدريس في سبع جامعات رسمية أردنية ) 360(تكونت عينة الدراسة من . واالتجاهات اإلدارية المعاصرة

، وقدمت )طاللالعلوم والتكنولوجيا، وجامعة آل البيت، والجامعة األردنية، والجامعة الهاشمية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة الحسين بن 

الثقافة التنظيمية، السياسات (الدراسة أنموذجًا للصحة التنظيمية للجامعات األردنية ضمن إطارين، اإلطار األول مفاهيمي مكون من سبعة أبعاد 

، أما اإلطار الثاني فهو عملي )والممارسات اإلدارية، والدافعية، وإدارة الجودة الشاملة، والميزة التنافسية، والمنظمة المتعلمة، والحرية األكاديمية

التكامل المؤسسي، وتأثير القيادة، واالعتبارية، والمباداة بالعمل، والروح المعنوية، والتأكيد األكاديمي، ودعم (تكون من سبعة أبعاد أيضًا 

  .، واخيرًا بينت الدراسة أن مستوى الصحة التنظيمية في الجامعات الرسمية متوسطًا)المصادر

إلى معرفة مدى توافر أبعاد الصحة التنظيمية في شركات االتصاالت األردنية من هدفت بدراسة ) 2010(ن الصرايرة والطيط وقام كل م

) 95(موظفًا وموظفة من شركة االتصاالت األردنية، و) 193(موظفًا وموظفة، منهم ) 376( تكونت عينة الدراسة من. وجهة نظر العاملين فيها

بينت نتائج الدراسة أن توافر . موظفًا وموظفة من شركة أمنية) 54(موظفًا وموظفة من شركة إكسبرس، و) 34(ة زين، وموظفًا وموظفة من شرك

فقد كان ) تسخير الموارد، والتكيف، والثقة، والمعنويات(أبعاد الصحة التنظيمية في شركات االتصاالت األردنية األربع كان مرتفعًا، باسثناء أبعاد 

اما اقل .كما بينت النتائج أيضًا أن بعد االستقاللية أكثر أبعاد الصحة التنظيمية توافرًا في شركات االتصاالت األردنية األربع. ًاتوافرها متوسط

ية، االبعاد توافرا كان بعد المعنويات في شركتي االتصاالت األردنية، وإكسبرس، وبعد تسخير الموارد في شركة زين، وبعد الثقة في شركة أمن

لصالح األفراد الحاصلين على درجة  تعزى للمؤهل العلمي) اإلبداعية(في توافر بعد الصحة التنظيمية فروق ذات داللة إحصائية ود وجو

لصالح األفراد الذين  للخبرةتعزى ) التماسك، واإلبداعية(في توافر بعدي الصحة التنظيمية فروق ذات داللة إحصائية وجود و. البكالوريوس

في توافر فروق ذات داللة إحصائية وجود و. سنوات فأكثر 5سنوات فيما يتعلق بالتماسك، ولصالح األفراد الذين خبرتهم  10من خبرتهم اكثر 

 .لصالح اإلناث للجنستعزى ) الثقة(بعد الصحة التنظيمية 
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ة والخاصة في األردن من وجهة مستوى الصحة التنظيمية في المدارس الثانوية العام تعرفدراسة هدفت إلى ) 2011السوالمة، (أجرى 

) 214(معلمًا ومعلمًة يعملون في المدارس الثانوية العامة، و) 1123(معلمًا ومعلمًة، منهم ) 1337(تكونت عينة الدراسة من . نظر المعلمين

رت نتائج الدراسة إلى أن مستوى وأشا. معلمًا ومعلمًة يعملون في المدارس الثانوية الخاصة، وتم اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية

المرتبة الصحة التنظيمية في المدارس الثانوية العامة والخاصة في األردن من وجهة نظر المعلمين كان مرتفعًا، وكان بعد المبادأة بالعمل في 

فروق دالة إحصائيًا في وجود أيضًا  وبينت النتائج. األولى في حين جاء بعد تأثير المدير بالمرتبة األخيرة في كال القطاعين العام والخاص

وأشارت نتائج الدراسة . مستوى الصحة التنظيمية بشكل عام بين المدارس الثانوية العامة والمدارس الثانوية الخاصة، ولصالح المدارس الخاصة

لعامة تعزى لكل من متغيرات النوع فروق دالة إحصائيًا في مستوى الصحة التنظيمية بشكل عام في المدارس الثانوية اوجود أيضًا إلى عدم 

فروق دالة إحصائيًا في مستوى الصحة التنظيمية وجود كما دلت نتائج الدراسة على عدم . االجتماعي، والخبرة التعليمية، والمؤهل العلمي

فروق دالة إحصائيًا في وجود بينما دلت النتائج على . بشكل عام في المدارس الثانوية الخاصة تعزى للنوع االجتماعي، والخبرة التعليمية

 .مستوى الصحة التنظيمية بشكل عام تعزى للمؤهل العلمي، ولصالح المعلمين الحاصلين على مؤهل البكالوريوس او الدراسات العليا

  الدراسات األجنبية 

) 400(امت بمقابلة أكثر من قدراسة هدفت إلى تقليل الضغوط وسط األطباء المبتدئين في المملكة المتحدة، حيث  )Luck, 2000(أجرت 

طبيب مبتدئ في المستشفى لتحليل مصادر الضغوط من اجل احتوائها وتقليلها واستمعت لألطباء بأسلوب دراسة الحالة وقد حددت الدراسة 

لطبية الطارئة ليًال التردد والحيرة في اختيار التخصص الطبي، والوظائف النهارية والحاالت ا: وهي مصادر الضغوط التي يعاني منها األطباء

لمعيشة المادية لألطباء وطول مدة غياب األطباء األجانب عن وطنهم وحنينهم إليه، في وحدات الطوارئ وعدم مالءمة ترتيبات اإلقامة وا والعمل

في كلياتهم الطبية، ونقص في التعليم العام بعد التخرج وجزء صغير من األطباء المبتدئين لديهم صراع أكاديمي وهذا يعود إلى اختالفات 

كل هذه األسباب تؤدي إلى القلق وقلة  ،بإالضافة إلى ضغوط من صميم العمل الطبي مثل حاالت الموت غير المتوقع، ومشاهدة الجروح البليغة

وظائف غير وإزالة ال ،النوم وللتقليل من الضغوط على األطباء أوصت الدراسة بضرورة تقديم النصيحة الجيدة في التخصص المهني الطبي

واتخاذ إجراءات داعمة للحد من  ،واالهتمام بحاجات األطباء من الخارج ،وتوفير ترتيبات إقامة ومعيشة جيدة ،الضرورية عن األطباء الجدد

  .الضغوط

ات دراسة هدف إلى اكتشاف فيما إذا كان هنالك وجود لضغوط عمل فيما بين العاملين في المستشفي) Duffy and Chan, 2001(أجرى 

االسترالية ومقارنة ذلك مع المستشفيات في المملكة المتحدة، من حيث التشابه في مصادر الضغوط واستراتيجيات التكيف معها ودرجة الرضا 

الوظيفي ومستوى الصحة الجسدية والصحة النفسية في ظل إعادة الهيكلة وأجريت الدراسة على المستشفيات العامة في العاصمة وشملت عينة 

وتوصلت الدراسة إلى أن مصادر الضغوط في المستشفيات  استبانةسة األطباء الممرضين والمدراء واستخدمت أداة الدراسة وهي الدرا

األدوار اإلدارية والعالقات مع اآلخرين والمناخ والهيكل التنظيمي، وحياة العمل  :االسترالية اقل منها في المستشفيات البريطانية ومن أهمها

استراتيجيات التكيف في المستشفيات االسترالية فهي أفضل منها في البريطانية ومن أهمها الدعم االجتماعي، أما مستوى الرضا  والمنزل، أما

وأوصت الدراسة  ،الوظيفي والصحة النفسية فهما متساويان ولكن مستوى الصحة الجسدية في المستشفيات االسترالية أفضل منه في البريطانية

  .لقرار الموازنة بين مستويات صحة العاملين وجودة حياة العمل عند تحول المستشفيات االسترالية باتجاه التخاصيةانه على متخذي ا

الضغوط المرتبطة بالعمل وسعادة العاملين تحت ما يسمى بالصحة التنظيمية وذلك  معرفةدراسة هدفت إلى ) Browne, 2002(أجرى 

الممارسات اإلدارية، المناخ التنظيمي، : (ذي يربط بين ثالث أبعاد من الخصائص التنظيمية وهيباستخدام نموذج منظمات العمل الصحية ال

كمؤشرات للصحة التنظيمية على مستوى المنظمة والفرد وبيان مدى تأثير هذه الخصائص على الصحة التنظيمية لثالث ) والقيم التنظيمية

فرع ألكبر شركات اإلنتاج في شمال ) 25(وقد أجريت الدراسة على ) تقنيون، المتخصصونالعاملين في اإلنتاج، ال(مجموعات من العاملين وهم 

وأظهرت الدراسة أن %) 70(موظف واستخدمت أداة الدراسة وهي استبانة بلغت درجة اتساقها الداخلي ) 1162(أمريكا وعدد المبعوثين هو 

داع وحل الصراعات كمتغيرات للمناخ التنظيمي وأن االلتزام بالتكنولوجيا كقيمة التحسين المستمر والتطوير المهني كممارسات إدارية وأن اإلب(

منظمية قد ساهمت جميعها في الحد من ضغوط العمل وعززت الفاعلية التنظيمية وكانت الممارسات اإلدارية بمثابة قواعد انطالق لتطوير 

 .لين من خالل التمكين والقيم التنظيمية تعكس إدارة التغييرالنشاطات المهنية وكان المناخ التنظيمي داعم ومشجع لسلوك العام

دراسة هدفت إلى معرفة مستويات الضغوط النفسية لدى األطباء المقيمين في وحدات الطوارئ والحوادث ) McPherson, 2003(أجرى 

لقياس مستوى الصحة العامة ويتعلق : األولفي المستشفيات العامة في شمال لندن، واستخدمت أداة الدراسة وهي استبانة من جزئين، الجزء 

التعايش مع سوء التعامل، التدين، (باألبعاد ذات الصلة بالقلق، اإلحباط، الصحة، أما الجزء الثاني لقياس التأقلم مع الضغوط ويتعلق بأنماط 

من عينة الدراسة يعانون من %) 51(ة أن وأظهرت الدراس) الفكاهة، االنسحاب السلوكي، اللجوء للمؤازرة، التكيف الفاعل، محاسبة ألذات

مستوى عالي من الضغوط وان هناك اختالف بين األطباء في أساليب التأقلم مع الضغوط فوجد أن نمط التكيف الفاعل والذي يستخدم أساليب 
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ة عدد األطباء المستشارين خالل التخطيط وحل المشكالت هو استراتيجية مفيدة لتقليل من أو منع الضغوط وأوصت الدراسة انه ال بد من زياد

 .لزيادة كفاءة المستشفيات واالهتمام بنواحي العمل السلوكية للمساهمة في إبقاء األطباء في العمل وعدم هجرتهم) 2004(عام 

تكشـاف دراسـة هدفت إلى استقصاء أثر األنماط القيادية على الصحة التنظيمية، وذلك من خالل اس (Korkmaz, 2007)وأجرى كوركماز 

وتحديدًا  أثر النمط القيـادي للمدير مثل القيادة التحويلية والقيادة التبادلية، وكذلك الرضا الوظيفي للمعلمين على الصحة التنظيمية للمدارس،

وطبقت . ينتسعى الدراسة الى التحقق من مدى التباين في الصحة المدرسية وارتباط ذلك بالنمط القيادي للمديرين والرضا الوظيفي للمعلم

وبينت نتائج الدراسة وجود أثر للقيادة التحويلية على . معلمًا) 875(معلمًا في المدارس التركية من بين عينة تتالف من ) 635(الدراسة على 

  .الرضا الوظيفي للمعلمين، ووجود أثر للقيادة التحويلية على الصحة المدرسية

   :منهجية الدراسة

الصحة التنظيمية وأثرها في الذي ينطلق من دراسة وتحليل األبعاد النظرية لمضامين التحليلي الوصفي  منهج البحثالاعتمدت الدراسة 

االنترنت، تطوير ، وذلك من خالل إجراء المسح المكتبي في سبيل اإلطار النظري واإلطالع على الدراسات السابقة وشبكة مصادر ضغوط العمل

انطلق من الدراسة االستطالعية وإجراءات المسح الشامل لجمع البيانات التي تضمنتها االستبانة  إلى جانب البحث التحليلي الميداني الذي

  .وتحليلها باألساليب اإلحصائية المناسبة، لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها

  :الدراسة مجتمع

 عمان(والذي يشمل محافظات  الوسط إقليمفي  ردنيةاألالعاملين في مستشفيات وزارة الصحة األطباء الدراسة من جميع  مجتمعتكون 

مستشفيات، وقد تم ) 9(ا وطبيبة، في ضوء إحصائيات وزارة الصحة موزعين على طبيب) 1129( والبالغ تعدادهم الكلي )البلقاء مادبا الزرقاء

من إجمالي %) 58(ن األطباء يشكلون ما نسبته اختيار مجتمع الدراسة لكونه يحتوي على اكبر عدد من المستشفيات ويوجد فيه نسبه كبيرة م

ولكونهم يتعاملون مع ) 2004وزارة الصحة، (طبيب وطبيبة  )1946(عدد األطباء في جميع مستشفيات وزارة الصحة األردنية البالغ عددهم 

  .كثافة بشرية أكثر من غيرهم في إقليمي الشمال والجنوب

  :عينة الدراسة

وكان ذلك من ، )أ( مزاستبانة ملحق ر) 565( من مجتمع الدراسة الكلي، وقد تم توزيع%) 50(بنسبة  بسيطةتم سحب عينة عشوائية 

من عينة  %)78.6( استبانة بنسبة بلغـــت) 445( عااستـرج تم، والمستشفيات المبحوثةباألقسام اإلدارية وشؤون الموظفين في خالل االستعانة 

من عينة %) 74.6(ما نسبته استبانة مشكلة  )422( عدم صالحيتها للتحليل، وبذلك خضعت للتحليلل ةاستبان) 23( الدراسة، وقد تم استبعاد

 ،لخصائص عينة الدراسة ًاوفيما يلي عرض، وهي نسبة مقبولة ألغراض البحث العلمي الكلي الدراسة مجتمعمن %) 37.3( الدراسة، وما نسبته

والدخل ، والتصنيف الفني، وعدد األطفال ،الحالة االجتماعية، والعمرنوات الخدمة، والجنس، وس(: ملت المتغيرات الشخصية اآلتيةش دقو

  .)الشهري

  :الدراسة أداة
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على الجانب النظري والدراسات السابقة المتعلقة في موضوعي  واإلطالعالمسح المكتبي  إجراءالدراسة بعد  أداةصياغة  إلىتم التوصل 

ضغوط العمل، وتم تطوير استبانة  في الحد من مصادر وأثرهاالصحة التنظيمية  أبعادمدى توافر  لقياس الصحة التنظيمية وضغوط العمل،

إلى ) درجات 5(الخماسي الذي تتدرج عليه االجابة من دائمًا ) Likert(األردنية، وباالعتماد على مقياس ليكرت  متكيفة مع بيئة المستشفيات

  :هي أجزاءستبانة من ثالثة وتتكون هذه اال، )درجة واحدة(اإلجابة أبدًا 

 العمر، سنوات الخبرة، الجنس،(غرافية التالية وللمتغيرات الديم ًاطبق ويتضمن المعلومات العامة عن خصائص عينة الدراسة،: األولالجزء 

  ).الدخل الشهري التصنيف الفني، ،األطفالعدد  الحالة االجتماعية،

 اكما يوضحه" أبعادهاالصحة التنظيمية ومدى توافر "قيس المتغير المستقل ، ت)1-33(ات من وهي الفقر فقرة، )33(ويتضمن : الجزء الثاني

ومن ثم تعديلها  توقد تم االعتماد في تصميم وتطوير هذه المجموعة من الفقرات بترجمة مجموعة من االستبيانا )1(الجدول رقم 

بعد تحويل المقياس ) Nurit and Cohen, 1991( س التي طورها كل منوتطويرها لتناسب البيئة األردنية وأغراض الدراسة وهي المقايي

، أما فيما يتعلق ببعد الثقة فقد Laub, 2004)(، ومقياس )Hoy and Sabo, 1997( ،من صيغته السلبية إلى صيغته االيجابية، ومقياس

  .عض التعديالت عليهابعد إجراء ب) 1990 ،الغامدي(تم االعتماد على اإلستبانة التي تم تطويرها من قبل 

 الجدول رقم اوكما يوضحه" ضغوط العمل درمصا"قيس المتغير التابع تو) 34-61(وهي الفقرات من  فقرة،) 29(ويتضمن  :الجزء الثالث

التي  سلتطوير هذه المقاييس لتتناسب مع طبيعة عمل عينة الدراسة وهي المقايي توقد تم االعتماد على مجموعة من االستبيانا )2(

   )2001 ،الجرادين(و )2002 ،اللوزي والحنيطي(و) 2004 ،العطوي(استخدمها كل من 

المتوسط : مستوى متدني: حيث تم تقسيم المتوسطات الحسابية إلى ثالثة مستوياتمقياس الاألخذ بعين االعتبار تدرج هذا وتم 

وذلك  .فاكثر 3.68المتوسط الحسابي : وى مرتفع، ومست3.67-2.34المتوسط الحسابي من : او أقل، ومستوى متوسط 2.33الحسابي 

 ).1/3-5(باحتساب عالمة القطع بقسمة الفرق بين القيمة العليا والقيمة الدنيا للمقياس على ثالث درجات والتي تمثل عدد المستويات 

  

 هاتوزع فقرات االسيبانة على متغيرات الدراسة وأبعاد :)1(الجدول 

  المتغير  البعد تالفقرا  المتغير  البعد الفقرات

ضغوط   المصادر الفردية  38-34

  العمل

الصحة   األهدافوضوح   3-1

 الثقة 4-6  المصادر التنظيمية  39-44  التنظيمية
  المعنويات 7-9  المصادر المادية  49- 45

  فكيالت 10-12  المصادر الوظيفية  50-55

 تسخير الموارد 13-15  االجتماعية المصادر  56-61
  توازن السلطة 18-16    

 التماسك 21-19    
 االتصاالت مالءمة 24-22    
 اإلبداعية 27-25    
 حل المشكالت 30-28    
 االستقاللية 33-31    

  

  :الدراسة أداةدق ص

ات للتحقق من مدى صدق فقروأطباء ومختصين في القياس والتقويم محكمين من أساتذة اإلدارة، ) 10(تم عرض االستبانة على 

االستبانة، ولقد تم األخذ بمالحظاتهم، وإعادة صياغة بعض الفقرات، وإجراء التعديالت المطلوبة، بشكل دقيق يحقق التوازن بين مضامين 

من أفراد العينة، بغرض التعرف على  مبحوثًا) 30(االستبانة في فقراتها، وفضًال عن ذلك فقد جرى عرض االستبانة على عينة اختبارية قوامها 

  .درجة استجابة المبحوثين لالستبانة وعبروا عن رغبتهم في التفاعل مع فقراتها، مما أكد على صدق األداة

  :الدراسة أداةثبات 
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لالتساق الداخلي بصيغته النهائية الكلية، ولكل متغير ) Cronbach Alpha(ألفا -نباخروك باستخدام معادلةجرى استخراج معامل الثبات، 

  .وهي نسب ثبات مقبولة) 0.89(، ولمتغير مصادر ضغوط العمل )0.92(حيث بلغ لمتغير الصحة التنظيمية جهة، بجميع أبعاده من 

  :اإلحصائيةالمعالجة 

 SPSS (Statistical Package For Social(اإلحصائية م استخدام الرزمة ت واختبار صحة فرضياتها، الدراسة، أسئلةعلى  اإلجابةبغرض 
Sciences التالية اإلحصائية األساليبمن خالل استخدام  ،في التحليل:  

وذلك لوصف خصائص عينة الدراسة، اعتمادًا على النسب المئوية، ) Descriptive Statistic Measures(مقاييس اإلحصاء الوصفي  -1

 .يةواإلجابة عن أسئلة الدراسة وترتيب أبعاد الدراسة حسب أهميتها النسبية باالعتماد على متوسطاتها الحساب

 .الختبار تأثير المتغير المستقل وأبعاده في المتغير التابع) Multiple Regression Analysis(تحليل االنحدار المتعدد  -2

  اإلجابة عن أسئلة الدراسة

ت األطباء المبحوثين لمستوى الصحة التنظيمية ومدى توافر كل بعد من أبعادها في المستشفيات ما تصورا :اإلجابة عن السؤال األول

وضوح األهداف، الثقة، المعنويات، التكيف، تسخير الموارد، توازن السلطة، التماسك، مالءمة االتصاالت، : "الحكومية، وهذه األبعاد هي

  ؟"اإلبداعية، حل المشكالت، االستقاللية

  

  

  

  

مستوى الصحة  متغيراتعن المبحوثين  األطباء لتصوراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية  :)2(ول جدال

  . التنظيمية

المستوى حسب 

  المتوسط

الترتيب حسب 

  األهمية النسبية

األهمية 

  النسبية

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

  الحسابي
  اسم المتغير

 األهدافوضوح  3.43  0.89  %68.59  1 متوسطة
 الثقة 3.23 0.90  %64.50  2 متوسطة
 االستقاللية 3.17 0.77  %63.44  3 متوسطة
  التكيف 3.03 1.02  %60.62  4 متوسطة

 المعنويات 2.95 0.98  %58.96  5 متوسطة
 توازن السلطة 2.92 0.96  %58.48  6 متوسطة
 التماسك 2.91 0.96  %58.26  7 متوسطة
 مالءمة االتصاالت 2.88 0.94  %57.52  8 متوسطة
 تسخير الموارد 2.87 0.92  %57.44  9 متوسطة
 حل المشكالت 2.78 1.03  %55.69  10 متوسطة
 اإلبداعية 2.39 1.10  %47.79  11 متوسطة
  الصحة التنظيمية مجتمعة 2.96 0.66 %59.21  -  متوسطة

 متوسطًاكان ) مستوى الصحة التنظيمية(قلتلمسا ةسات متغير الدرأن تصورات األطباء المبحوثين العام لفقرا) 2(من الجدول  نتبيي

همية نسبية أ، و)3.43( األهداف المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغوضوح تل بعد حوا ،)%59.21(ة بيــمية نسهوأ) 2.96(بمتوسط حسابي 

وأخيرًا احتل المرتبة األخيرة بعد  ،%)64.50( تهمية نسبية بلغأ، و)3.23( ط حسابي بلغسمتوب) الثقة( دعبتالها  ،%)68.59( بلغت

وتدل النتائج على . %)47.79(همية نسبية بلغت أ، و)2.39( ط حسابي بلغوسمتب اإلبداعية إذ جاءت تصورات المبحوثين لهذا البعد منخفضة
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 ىكان أقلها توفر اإلبداعية، وهذا مؤشر علأن أبعاد الصحة التنظيمية قد توافرت بشكل عام في المستشفيات المبحوثة ولكن بدرجة متوسطة، و

  .أن البيئة المتوفرة في المستشفيات المبحوثة ال تشجع على اإلبداع الذي ينظر اليه األطباء والعاملين فيها

ر ما تصورات األطباء لمصادر ضغوط العمل وكل بعد من أبعادها في المستشفيات الحكومية وهذه المصاد: الثانياإلجابة عن السؤال 

  ؟" ة، والمصادر االجتماعية، والمصادر الوظيفيةالمصادر الفردية، والمصادر التنظيمية، والمصادر المادي: "هي

  .عن أبعاد مصادر الضغوط الفرديةاألطباء المبحوثين بية لتصورات سالن ميةهاألوابية واالنحرافات المعيارية سالح سطاتتولما :)3(دول جال

المستوى بالنسبة 

  للمتوسط

  لترتيب حسبا

  النسبة االهمية

  األهمية

  النسبية

االنحراف 

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

  مصادر 

  ضغوط العمل

  المصادر الوظيفية 3.89 0.59 %77.72  1 مرتفع

  المصادر التنظيمية 3.85 0.76 %76.94  2  مرتفع

  المصادر المادية  3.78 0.82 %75.52  3  مرتفع

  ر االجتماعيةالمصاد 3.77 0.62 %75.46  4  مرتفع

  المصادر الفردية 3.56 0.67 %71.20  5  متوسط

، يليها %)76.94(، يليها الضغوط التنظيمية )%77.72(ة بيــمية نسهأ مصادر الضغوط الوظبفبة شكلت أعلى أن )3(من الجدول  نتبيي

  %). 71.20(ردية في الرتبة األخيرة ، وأخيرًا جاءت الضغوط الف%)75.46(، يليها الضغوط االجتماعية %)75.94(الضغوط المادية 

  :اختبار الفرضيات

  .قبل البدء في تطبيق تحليل االنحدار الختبار فرضيات الدراسة، وتم التأكد من صالحية النموذج لكل فرضية على حدا

  

  

  الدراسة اترضيفللتأكد من صالحية النموذج الختبار ) Analysis Of Variance(نتائج تحليل التباين لالنحدار :)4(دول جال

  

 المحسوبة عن قيمتها الجدولية على مستوى داللة) F( ، نظرًا الرتفاع قيمةالدراسة اتصالحية نموذج اختبار فرضي) 4(يوضح الجدول 

)α≤0.01( ودرجات حرية )39(ما مقداره  الصحة التنظيمية تفسرأبعاد حيث أن  ،)1.88( والبالغة) 410، 11 (%عدمن التباين في ب)ر مصاد

ما مقداره  ُتفسر أيضًاو، )مصادر ضغوط العمل التنظيمية( من التباين في بعد%) 24.2(ما مقداره  ، كما ُتفسر أيضا)ضغوط العمل الفردية

مصادر (من التباين في بعد %)29.4( ما مقداره الصحة التنظيميةأبعاد  وفسرت ،)مصادر ضغوط العمل المادية( من التباين في بعد%) 23(
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، )مصادر ضغوط العمل االجتماعية(من التباين في بعد) %25.9( ما مقداره الصحة التنظيميةفسرت أبعاد  ، وأخيرًا)العمل الوظيفية ضغوط

  .مصادر ضغوط العملالتابعة لالصحة التنظيمية في تفسير األبعاد أبعاد وجميع ذلك يؤكد دور وأثر 

وضوح األهداف، الثقة، المعنويات، ( عاد الصحة التنظيميةألب )α≤0.05( ةمستوى دالل ندعة ال يوجد أثر ذو دالله إحصائي: الفرضية األولى

مصادر ضغوط العمل (في ) التكيف، تسخير الموارد، توازن السلطة، التماسك، مالءمة االتصاالت، اإلبداعية، حل المشكالت، االستقاللية

  ).الفردية

  .مصادر ضغوط العمل الفردية في المختلفة ابإبعاده اثر الصحة التنظيميةتبار نتائج تحليل االنحدار المتعدد الخ :)5(دول جال

  الصحة التنظيمية B  الخطأ المعياري Beta  المحسوبة t قيمة  tمستوى داللة 

  وضوح األهداف  0.085- 0.072  0.100-  **1.176-  0.240

  الثقة  0.168- 0.064  0.205-  *2.606-  *0.000

  المعنويات  0.072-  0.057  0.087-  **1.270-  0.205

  التكيف  0.112- 0.059  0.242-  *2.948-  *0.000

  تسخير الموارد  0.052- 0.067  0.064-  **0.790-  0.430

  توازن السلطة  0.098- 0.055  0.012-  **0.182-  0.856

  التماسك  0.053- 0.067  0.068-  **0.794-  0.427

  التمالءمة االتصا  0.042- 0.072  0.053-  **0.597-  0.551

  اإلبداعية  0.274- 0.062  0.207-  *2.648-  *0.010

  حل المشكالت  0.035- 0.068  0.046-  **0.525-  0.600

  االستقاللية 0.409- 0.054 0.429- *7.513- *0.000

  )α≤0.01( ذات داللة إحصائية على مستوى* 

  .غير دالة** 

 أن المتغيرات الفرعية التالية والمتعلقة) t( ، واختبار)Beta( عة معامالت، ومن متاب)5(يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول 

) t( قيم إرتفاع ، بداللةمصادر ضغوط العمل الفرديةتأثيرًا في  الصحة التنظيميةهي أكثر متغيرات ) الثقة، والتكيف، واإلبداعية، واالستقاللية(

  .)α=0.01(عند مستوى داللة ) 2.326( وهي أعلى من قيمتها الجدولية البالغة، )7.513-، 2.648-، 2.948-، 2.606-( المحسوبة والبالغة

وضوح األهداف، المعنويات، تسخير الموارد، توازن السلطة، التماسك، مالءمة (ة بـوالمتعلق ةالفرعي اتوأشارت النتائج أن المتغير

لهذه المتغيرات عن قيمتها  المحسوبة) t( قيملة إنخفاض بدال مصادر ضغوط العمل الفرديةليس لها أثر في ) االتصاالت، حل المشكالت

  .الجدولية

مصادر ضغوط (في ) الثقة، والتكيف، واإلبداعية، واالستقاللية(الصحة التنظيمية داللة إحصائية لمتغيرات  ذووجود اثر يتبين ومما سبق 

، المعنويات، تسخير الموارد، توازن السلطة، التماسك، مالءمة وضوح األهداف(ات داللة إحصائية لمتغير ذو اثر وعدم وجود. )العمل الفردية

   ).مصادر ضغوط العمل الفردية(في ) االتصاالت، حل المشكالت

وضوح األهداف، الثقة، المعنويات، (عاد الصحة التنظيمية ألب )α ≤0.05( ةمستوى دالل ندعة ال يوجد أثر ذو دالله إحصائي: الفرضية الثانية

مصادر ضغوط العمل (في ) الموارد، توازن السلطة، التماسك، مالءمة االتصاالت، اإلبداعية، حل المشكالت، االستقالليةالتكيف، تسخير 

  ).التنظيمية

  .مصادر ضغوط العمل التنظيمية في المختلفة ابإبعاده اثر الصحة التنظيميةنتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار  :)6(دول جال

  الصحة التنظيمية B  الخطأ المعياري Beta  المحسوبة t قيمة  tمستوى داللة 

  وضوح األهداف  0.32- 0.13  0.24-  **2.21-  0.019

  الثقة  0.27- 0.11  0.25-  **2.23-  0.016

  المعنويات  0.21- 0.11  0.19-  ***1.62-  0.051

  التكيف  0.006- 0.11  0.01-  ***0.06-  0.956

  مواردتسخير ال  0.31- 0.11  0.28-  *2.88-  0.004
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  توازن السلطة  0.33- 0.12  0.29-  *2.90-  0.000

  التماسك  0.084- 0.12  0.08-  ***0.72-  0.474

  مالءمة االتصاالت  0.29- 0.16  0.27-  *2.49-  0.010

  اإلبداعية  0.19- 0.16  0.19-  ***1.46-  0.101

  حل المشكالت  0.11- 0.12  0.01-  ***0.92-  0.357

  االستقاللية 0.54- 0.09 0.42- *  5.91- 0.000

  .غير دالة* **  )α≤0.05(ذات داللة إحصائية على مستوى* * )α≤0.01(ذات داللة إحصائية على مستوى* 

تسخير (أن المتغيرات الفرعية التالية ) t( ، واختبار)Beta( ، ومن متابعة معامالت)6(يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول 

، لهذه مصادر ضغوط العمل التنظيميةتأثيرًا في  الصحة التنظيميةهي أكثر متغيرات ) االستقاللية، ومالءمة االتصاالتو ،توازن السلطة، والموارد

عند ) 2.326( ، وهي أعلى من قيمتها الجدولية البالغة)5.91-، 2.49-، 2.90-، 2.88-( المحسوبة والبالغة) t(قيم  ارتفاع بداللة المتغيرات

  )α=0.01( مستوى داللة

) t(قيم  بدليل ارتفاع مصادر ضغوط العمل التنظيميةلها أثر في  )الثقة، ووضوح األهداف( ةالفرعي اتوأشارت النتائج أن المتغير

  ).α=0.05(عند مستوى داللة ) 1.645( ، وهي أعلى من قيمتها الجدولية البالغة)2.23-، 2.21-( المحسوبة والبالغة

مصادر ضغوط العمل ليس لها أثر في ) حل المشكالت، واإلبداعية، التكيف، والمعنويات( ةالفرعي اتأن المتغير إلى وأشارت النتائج

  .لهذه المتغيرات اقل من قيمتها الجدولية المحسوبة) t( قيم كانت ، حيثالتنظيمية

السلطة، واالستقاللية، ووضوح  تسخير الموارد، وتوازن(الصحة التنظيميةداللة إحصائية لمتغيرات ذو وجود اثر  يتبينومما سبق يقتضي 

المعنويات، والتكيف، (ات داللة إحصائية لمتغيرذو  اثر وعدم وجود.)ضغوط العمل التنظيمية مصادر( في) األهداف، والثقة، ومالءمة االتصاالت

  ).ضغوط العمل التنظيمية( مصادر في) واإلبداعية، وحل المشكالت

وضوح األهداف، الثقة، المعنويات، (عاد الصحة التنظيمية ألب )α≤0.05(مستوى دالله  ندعة حصائيال يوجد أثر ذو دالله إ: الفرضية الثالثة

في مصادر ضغوط العمل ) التكيف، تسخير الموارد، توازن السلطة، التماسك، مالءمة االتصاالت، اإلبداعية، حل المشكالت، االستقاللية

  .المادية

  .مصادر ضغوط العمل المادية في المختلفة ابعادهأب اثر الصحة التنظيميةدد الختبار نتائج تحليل االنحدار المتع :)7(دول جال

  الصحة التنظيمية B  الخطأ المعياري Beta  المحسوبة t قيمة  tمستوى داللة 

  وضوح األهداف  0.51- 0.14  0.37-  *3.60-  *0.000

  الثقة  0.11- 0.12  0.09-  **0.99-  0.324

  المعنويات  0.17- 0.11  0.02-  **0.15-  0.880

  التكيف  0.04- 0.12  0.03-  **0.29-  0.77

  تسخير الموارد  0.25- 0.12  0.20-  *2.57-  *0.009

  توازن السلطة  0.15- 0.13  0.12-  **1.09-  0.273

  التماسك  0.12- 0.13  0.11-  **0.97-  0.334

  مالءمة االتصاالت  0.04- 0.12  0.03-  **0.29-  0.775

  اإلبداعية  0.36-  0.12  0.34-  *2.90-  *0.004

  حل المشكالت  0.20- 0.13  0.17-  **1.56-  0.107

  االستقاللية 0.48- 0.10 0.36- *  4.96- *0.000

  .غير دالة* *    )α ≤0.05( ذات داللة إحصائية على مستوى* 

وضوح (متغيرات الفرعية التالية أن ال) t( ، واختبار)Beta( ، ومن متابعة معامالت)7(يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول 

 ارتفاع ، بداللةالماديةمصادر ضغوط العمل تأثيرًا في  الصحة التنظيميةهي أكثر متغيرات ) االستقاللية، واإلبداعية، وتسخير المواردو ،األهداف

عند مستوى داللة ) 2.326( ، وهي أعلى من قيمتها الجدولية البالغة)4.96-، 2.90-، 2.57-، 3.60-( المحسوبة والبالغة) t(قيم 

)α≤0.01.(  

) حل المشكالتومالءمة االتصاالت، والتماسك، وتوازن السلطة، والتكيف، والمعنويات، والثقة، ( ةالفرعي اتأن المتغير إلى وأشارت النتائج

  . عن قيمتها الجدولية المحسوبة) t( قيم بداللة انخفاض الماديةمصادر ضغوط العمل ليس لها أثر في 
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) وضوح األهداف، وتسخير الموارد، واإلبداعية، واالستقاللية(الصحة التنظيمية داللة إحصائية لمتغيرات ذو وجود اثر يتبين ا سبق ومم

الثقة، والمعنويات، والتكيف، وتوازن السلطة، والتماسك، ( اتداللة إحصائية لمتغيرذو  اثر وعدم وجود.ضغوط العمل المادية مصادر في

   .ضغوط العمل المادية مصادر في) الت، وحل المشكالتومالءمة االتصا

وضوح األهداف، الثقة، المعنويات، ( عاد الصحة التنظيميةألب )α≤0.05(مستوى دالله  ندعة ال يوجد أثر ذو دالله إحصائي: الفرضية الرابعة

في مصادر ضغوط العمل ) مشكالت، االستقالليةالتكيف، تسخير الموارد، توازن السلطة، التماسك، مالءمة االتصاالت، اإلبداعية، حل ال

  .الوظيفية

  .مصادر ضغوط العمل الوظيفية في المختلفة ابإبعاده اثر الصحة التنظيميةنتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار  :)8(دول جال

  الصحة التنظيمية B  الخطأ المعياري Beta  المحسوبة t قيمة  tمستوى داللة 

  وضوح األهداف  0.39- 0.09  0.43-  *3.96-  *0.000

  الثقة  0.21- 0.08  0.23-  *2.54-  *0.009

  المعنويات  0.13- 0.07  0.17-  **1.58-  0.094

  التكيف  0.07- 0.08  0.01-  **0.079-  0.94

  تسخير الموارد  0.26- 0.08  0.31-  *3.06-  *0.000

  توازن السلطة  0.11- 0.09  0.14-  **1.22-  0.22

  التماسك  0.05-  0.09  0.07-  **0.63-  0.53

  مالءمة االتصاالت  0.09- 0.08  0.12-  **1.15-  0.25

  اإلبداعية  0.34- 0.08  0.50-  *4.00-  *0.000

  حل المشكالت  0.13- 0.09  0.17-  **1.45-  0.15

  االستقاللية 0.46- 0.07 0.53- *6.92-  *0.000

  .غير دالة* *   )α≤0.01( ذات داللة إحصائية على مستوى* 

وضوح (أن المتغيرات الفرعية التالية ) t( ، واختبار)Beta( ، ومن متابعة معامالت)8(النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول يتضح من 

، الوظيفيةمصادر ضغوط العمل تأثيرًا في  الصحة التنظيميةهي أكثر متغيرات ) االستقاللية، واإلبداعية، وتسخير المواردوالثقة، و ،األهداف

عند ) 2.326( ، وهي أعلى من قيمتها الجدولية البالغة)6.92-، 4.00-، 3.06-، 2.54- ، 3.96-( المحسوبة والبالغة) t(قيم  عارتفا بداللة

  ).α=0.01(مستوى داللة 

س لها لي) حل المشكالتومالءمة االتصاالت، والتماسك، وتوازن السلطة، والتكيف، والمعنويات، ( ةالفرعي اتأن المتغيرإلى وأشارت النتائج 

  .لهذه المتغيرات عند قيمها الجدولية المحسوبة) t( قيم بداللة انخفاض الماديةمصادر ضغوط العمل أثر في 

وضوح األهداف، والثقة، وتسخير الموارد، واإلبداعية، (الصحة التنظيمية داللة إحصائية لمتغيرات ذو وجود اثر  يتبينومما سبق 

المعنويات، والتكيف، وتوازن السلطة، (ات داللة إحصائية لمتغيرذو  اثر وعدم وجود .لوظيفيةضغوط العمل ا مصادر في) واالستقاللية

  .ضغوط العمل الوظيفية مصادر في) والتماسك، ومالءمة االتصاالت، وحل المشكالت

ح األهداف، الثقة، المعنويات، وضو( عاد الصحة التنظيميةألب )α≤0.05(مستوى دالله  ندعة ال يوجد أثر ذو دالله إحصائي: الخامسةالفرضية 

في مصادر ضغوط العمل ) التكيف، تسخير الموارد، توازن السلطة، التماسك، مالءمة االتصاالت، اإلبداعية، حل المشكالت، االستقاللية

  .االجتماعية

  .االجتماعيةر ضغوط العمل مصاد في المختلفة ابإبعاده اثر الصحة التنظيميةنتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار  :)9(دول جال

  الصحة التنظيمية B  الخطأ المعياري Beta  المحسوبة t قيمة  tمستوى داللة 

  وضوح األهداف  0.40- 0.13  0.32-  *3.15-  *0.002

  الثقة  0.01- 0.11  0.01-  0.12-  0.908

  المعنويات  0.15- 0.10  0.14-  1.43-  0.153

  التكيف  0.03- 0.11  0.03-  0.24-  0.811

  تسخير الموارد  0.23- 0.11  0.20-  **2.11-  0.036

  توازن السلطة  0.03- 0.12  0.03-  0.29-  0.777
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  التماسك  0.10- 0.11  0.10-  0.93-  0.354

  مالءمة االتصاالت  0.08- 0.11  0.07-  0.73-  0.466

  اإلبداعية  0.16- 0.11  0.17-  1.49-  0.137

  حل المشكالت  0.05- 0.11  0.05-  0.46-  0.646

  االستقاللية 0.45- 0.09 0.63- *  5.13- *0.000

  )α≤0.05( ذات داللة إحصائية على مستوى* *  )α≤0.01( ذات داللة إحصائية على مستوى* 

وضوح (أن المتغيرات الفرعية التالية ) t( ، واختبار)Beta( ، ومن متابعة معامالت)9(يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول 

 المحسوبة والبالغة) t(قيم ارتفاع ، بداللة االجتماعيةمصادر ضغوط العمل تأثيرًا في  الصحة التنظيميةهي أكثر متغيرات ) ستقالليةاال، واألهداف

  ).α=0.01(عند مستوى داللة ) 2.326(، وهي أعلى من قيمتها الجدولية البالغة)5.13-، 3.15-(

المحسوبة ) t( ةقيم ارتفاع وبداللة االجتماعية،مصادر ضغوط العمل له أثر في  )ردتسخير الموا(أن المتغير الفرعي إلى وأشارت النتائج 

  ).α=0.05(عند مستوى داللة ) 1.645( ، وهي أعلى من قيمتها الجدولية البالغة)2.11-( والبالغة

ك، مالءمة االتصاالت، اإلبداعية، حل الثقة، المعنويات، التكيف، توازن السلطة، التماس( ةالفرعي اتأن المتغيرإلى كذلك وأشارت النتائج 

  .لهذه المتغيرات اقل من قيمتها الجدولية المحسوبة) t( قيم كانت ، حيثمصادر ضغوط العمل االجتماعيةليس لها أثر في ) المشكالت

 مصادر في) المواردوضوح األهداف، واالستقاللية، وتسخير (الصحة التنظيمية داللة إحصائية لمتغيرات ذو وجود اثر  يتبينومما سبق 

الثقة، المعنويات، التكيف، توازن السلطة، التماسك، مالءمة االتصاالت، (اتداللة إحصائية لمتغيرذو  اثروعدم وجود  .ضغوط العمل االجتماعية

  .ضغوط العمل االجتماعية مصادر في) اإلبداعية، حل المشكالت

  

  

  

  النتائج والتوصيات

  النتائج

، توازن مواردوضوح األهداف، الثقة، المعنويات، التكيف، تسخير ال( وهي الصحة التنظيميةابعاد  وتحليل أثرتناولت الدراسة استقصاء 

مصادر الضغوط المتعلقة بالفرد، (العمل وهي  في مصادر ضغوط) السلطة، التماسك، مالءمة االتصاالت، اإلبداعية، حل المشكالت، االستقاللية

 ،)، مصادر الضغوط المتعلقة بالبيئة المادية، مصادر الضغوط المتعلقة بالوظيفة، مصادر الضغوط االجتماعيةمصادر الضغوط المتعلقة بالمنظمة

  :وفيما يلي عرض ألهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج

 قلتلمسا ةساالدرلمتوسط العام لفقرات متغير ا متوسطة، حيث بلغمستوى الصحة التنظيمية في المستشفيات قد الدراسة جاء بدرجة  إن -1

المرتبة األولى بمتوسط حسابي  )األهدافوضوح (تل بعد حوا ،)%59.21(ة بلغــت بيــمية نسهوبأ) 2.96( )مستوى الصحة التنظيمية(

ثة ويمكن أن يفسر ذلك بأن المستشفيات المبحو، )2.39( ط حسابي بلغوسمتب )اإلبداعية(، وأخيرًا احتل المرتبة األخيرة بعد )3.43( بلغ

ال توفر الظروف المالءمة لإلبداع ولعل ذلك يعود إلى شح اإلمكانيات المالية المخصصة من وزارة الصحة وتطبيق المركزية في بعض 

في المرتبة األخيرة من حيث األهمية كمؤشر لمدى توافر الصحة التنظيمية في ) اإلبداعية(المستشفيات، لذلك جاء ترتيب بعد 

يمكن تفسير هذه النتيجة بسبب وجود قصور تنظيمي ومركزيه في قسم األشعة في مستشفى جرش الحكومي، المستشفيات المبحوثة، و

إلى مخصصات مالية على مستوى  احتاج توفيرهيوهو من األجهزة التي ) Ultrasound(وافتقار القسم إلى جهاز تصوير فوق الضوئي 

  :وزارة الصحة لألبعاد اآلتية

نه يدل على قصور قيادي ألن العنصر القيادي الفعال هو الذي يساهم في إيجاد إذي جاء بدرجة متوسطة فال )حل المشكالت(بعد  -أ

مؤشر يعتبر انخفاض القيادة التنظيمية  أن من )Akbaba, 1997(وتفعيل نظام مالئم لحل المشكالت وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة 

  .ة في تركيالصحة التنظيمية في المدارس الثانويإلنخفاض مستوى ا

نه يدل على أن هنالك ندره في بعض الموارد المتاحة التي إوالذي جاء كذلك بدرجة متوسطة ف )تسخير الموارد(أما مستوى بعد 

-AL(توفرها وزارة الصحة وان عملية توظيفها من قبل إدارة المستشفيات ليست بالمستوى المطلوب وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 
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Shammari, 1996 ( والتي توصلت الى أن أهم أسباب عدم كفاءة المستشفيات هو عدم استغالل الموارد بشكل مناسب في المستشفيات

لطاقة االستيعابية بكفاءة في لعدم استغالل والتي توصلت الى أن هنالك  )Ben-Ayed and AL-Abasi, 2002(األردنية وكذلك نتيجة 

  .مما أثر على كفاءة ذلك المستشفى لرياضمستشفى القوات المسلحة السعودية في مدينة ا

والذي جاء كذلك بدرجة متوسطة فأنه يمكن أن يعزى ذلك لقلة اللقاءات بين إدارة المستشفى واألطباء  )مالءمة االتصاالت(بعد  -ب

مستويات الوظيفية العاملين فيها أو أن اللقاءات تتم ولكن بفترات متباعدة وبالتالي يكون هنالك بطء في نقل المعلومات بين ال

نه يدل على أن العالقات بين إوالذي لم يختلف عن البعدين اللذين سبقاه ف )التماسك(والمستويات التنظيمية، وبالنظر لمستوى بعد 

 ةاألطباء وبين إدارة المستشفى والعاملين فيها ليست قويه، وان مستوى التجاذب بينهم فيه ضعف يمكن أن يعود لممارسات إداري

ناسبة من قبل إدارة المستشفى وهذا بدوره يؤثر على التكامل التنظيمي داخل المستشفيات، وتتفق هاتين النتيجتين بشكل غير م

لصحة النخفاض مستوى امؤشريعتبر انخفاض بعد التكامل التنظيمي التي توصلت الى ان  )Akbaba, 1997(جزئي مع دراسة 

  .التنظيمية في المدارس الثانوية في تركيا

والذي جاء أيضًا بدرجة متوسطة فيفسر ذلك من خالل أن السلطات ليست موزعه بشكل عادل في المستشفيات  )توازن السلطة(بعد  -ج

قد جاء بدرجة متوسطة ويفسر  )وضوح األهداف(المبحوثة وال تتناسب مع المسؤوليات الملقاة على عاتق األطباء، وكذلك مستوى 

 ةياغة أهداف المستشفى وبالتالي فهي غير متطابقة مع أهدافهم، كما انه ليس لديهم معرفة دقيقفي ص نذلك أن األطباء ال يشاركو

بأهداف المستشفى الذي يعملون به لذلك جاءت أهميتها النسبية بمستوى متوسط، ولتوازن السلطة ووضوح األهداف عالقة قويه 

ن بعض والتي توصلت الى أ )1996 ،سيف(ئي مع نتائج دراسة بالهيكل التنظيمي في المستشفيات وتتفق كال النتيجتين بشكل جز

األنظمة واللوائح الداخلية اقل وضوحًا لدى األطباء وهنالك تأثير لمقدار الصالحيات المعطاة للطبيب في مستوى أداءه الطبي في 

  .مستشفيات العاصمة عمان

ضعف قدرة المستشفيات المبحوثة وإداراتها على التفاعل مع البيئة والذي جاء أيضًا بدرجة متوسطة فهذا يأتي نتيجة ل )التكيف(بعد  -د

الخارجية وما تتطلبه من مستجدات في تطور برامجها وأقسامها وأنشطتها لمجاراة المنظمات الصحية المماثلة لها في القطاع 

انخفاض مستوى أن  في) Akbaba, 1997(الخاص والحصول على مركز تنافسي فيما بينها، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

  .لصحة التنظيمية في بعض مدارس الجمهورية التركية الثانويةيعود الى انخفاض مستوى االتفاعل البيئي 

والذي جاء متوسطًا فيمكن تفسيره إلى أن السياسات التنظيمية داخل المستشفيات المبحوثة والمطبقة على األطباء  )الثقة(بعد  -هـ

  .كما أن المعلومات التي يستقيها هؤالء األطباء ال يمكن االعتماد عليها بدرجه كبيرة والوضوح فيها ليس مطلقًا المبحوثين متذبذبة

من اآلخرين في قرارات المستشفى ويمكن أن يكون ذلك من قبل  توالذي جاء متوسطًا فيشير إلى أن هنالك تدخال )االستقاللية(بعد  -و

في  )2001 ،األحمدي(في عمل الطبيب المهني، وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة  تالك تدخالوزارة الصحة، باإلضافة إلى أن هن

أن األطباء في مستشفيات القطاع الصحي العام في المملكة العربية السعودية يتمتعون بدرجة استقاللية متوسطه نتيجة لتدخل غير 

  .األطباء في القرارات المتعلقة بالرعاية الطبية

دينار حيث بلغت  )500(والذي جاء متوسطًا كذلك فيمكن تفسيره إلى عدد كبير من األطباء المبحوثين يقل راتبهم عن  )نوياتالمع( -ز

 Tsui and( مع دراسةوتتعارض هذه النتيجة  ،من عينة الدراسة وهنالك مستوى من عدم الرضا عن العمل لديهم )%50(نسبتهم 
cheng, 1999 (نويات يعتبر مؤشر إلرتفاع مستوى الصحة التنظيمية ويساهم بشكل كبير في تحقيق االلتزام من أن بعد ارتفاع المع

  .)Hong Kong(المنظمي لدى المعلمين في مدارس 

أما تصورات األطباء ألبعاد مستوى الصحة التنظيمية مجتمعه فقد جاءت متوسطًة، وهذا يؤكد وجود قصور إداري وتنظيمي في 

 )2001 الحليم والشبلي، عبد(وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة  ،قافات األطباء المبحوثين وأدائهمثؤثر على قيم والمستشفيات المبحوثة ي

  .في أن تقييم األطباء كان متوسطًا لمستوى الخدمات الصحية المقدمة في مستشفيات القطاع الحكومي في األردن

يليها الضغوط  ،يليها الضغوط المادية ،، يليها الضغوط التنظيمية)%77.72(ة ـبيـمية نسهأ مصادر الضغوط الوظبفبة شكلت أعلى إن -2

ويمكن تفسير ذلك بأن معظم األطباء المبحوثين هم من أصحاب نمط . وأخيرًا جاءت الضغوط الفردية في الرتبة األخيرة ،االجتماعية

في المرتبة األولى من حيث األهمية كمصدر ضغط  )نمط الشخصية(التي يستجيب أصحابها بسرعة للضغوط لذلك جاء  )أ(الشخصية 

فهي تكون ناتجة عن تعامل هؤالء األطباء مع حاالت تحتاج إلى جهد عقلي وبدني ينتج عنه آالم  )الحالة النفسية والصحية(فردي، أما 

 )القدرات(الجراحية، أما متغير  من األطباء المبحوثين هم من االختصاصيين الذين يجرون العمليات) %40.8(نفسيه ال سيما وأن نسبة 

) مفهوم الذات والصراع الشخصي(وبالنسبة لمتغيري  ،فيمكن أن يكون ناتج عن عدم اهتمام المستشفى وإدارتها بتنمية وتدريب األطباء
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ون حاالت من بمستوى متوسط، وهذا يمكن أن يكون ناتج عن أن بعض أفراد عينة الدراسة لديهم تقدير منخفض لذاتهم ويعيش ظهرافقد 

في أن بعض  )Luck, 2000(مع نتائج دراسة " الصراع الشخصي في التعامل مع بعض الحاالت المرضية الحرجة، وتتفق هذه النتيجة جزئيا

لديهم صراع أكاديمي وتردد وحيره في اختيار التخصص ) Heatherwood and Wexham Park(األطباء المبتدئين في مستشفيات 

  .المغتربون يعانون من الحنين للوطن الطبي وأن االطباء

مصادر تأثيرًا في  الصحة التنظيميةهي أكثر متغيرات ) الثقة، والتكيف، واإلبداعية، واالستقاللية( بـ المتغيرات الفرعية التالية والمتعلقة إن -3

المعنويات، تسخير الموارد، توازن السلطة، وضوح األهداف، (بـ  ةوالمتعلق ةالفرعي ات، وأشارت النتائج أن المتغيرضغوط العمل الفردية

  .مصادر ضغوط العمل الفرديةليس لها أثر في ) التماسك، مالءمة االتصاالت، حل المشكالت

هي أكثر متغيرات ) الثقة، ووضوح األهداف، االستقاللية، ومالءمة االتصاالت، وتوازن السلطة، وتسخير الموارد( المتغيرات الفرعية التالية إن -4

، التكيف، والمعنويات(بـ  ةوالمتعلق ةالفرعي ات، وأشارت النتائج أن المتغيرمصادر ضغوط العمل التنظيميةتأثيرًا في  لصحة التنظيميةا

  .مصادر ضغوط العمل التنظيميةليس لها أثر في ) حل المشكالت، واإلبداعية

تأثيرًا في  الصحة التنظيميةهي أكثر متغيرات ) االستقاللية، واإلبداعية، وتسخير المواردو ،وضوح األهداف(المتغيرات الفرعية التالية  إن -5

التماسك، وتوازن السلطة، والتكيف، والمعنويات، والثقة، (بـ  ةوالمتعلق ةالفرعي ات، وأشارت النتائج أن المتغيرالماديةمصادر ضغوط العمل 

  .الماديةالعمل مصادر ضغوط ليس لها أثر في ) حل المشكالتومالءمة االتصاالت، و

تأثيرًا  الصحة التنظيميةهي أكثر متغيرات ) االستقاللية، واإلبداعية، وتسخير المواردوالثقة، و ،وضوح األهداف(المتغيرات الفرعية التالية  إن -6

مالءمة ولتماسك، اوتوازن السلطة، والتكيف، والمعنويات، ( ةالفرعي ات، وأشارت النتائج أن المتغيرالوظيفيةمصادر ضغوط العمل في 

  .الماديةمصادر ضغوط العمل ليس لها أثر في ) حل المشكالتواالتصاالت، 

تأثيرًا في  الصحة التنظيميةهي أكثر متغيرات ) تسخير الموارد، االستقاللية، ووضوح األهداف(بـ  المتغيرات الفرعية التالية والمتعلقة إن -7

الثقة، المعنويات، التكيف، توازن السلطة، التماسك، (بـ  ةوالمتعلق ةالفرعي اتج أن المتغير، وأشارت النتائاالجتماعيةمصادر ضغوط العمل 

  .مصادر ضغوط العمل االجتماعيةليس لها أثر في ) مالءمة االتصاالت، اإلبداعية، حل المشكالت
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  التوصيات

فيما يتعلق بضغوط  أما ،حة التنظيمية كان متوسطًاتصورات المبحوثين لمستوى الص فان ،الدراسة إليهابناء على النتائج التي توصلت 

لوزارة الصحة  عدد من التوصياتهذه الدراسة لهذه الموارد كانت مرتفعة لذلك تقدم  تصورات المبحوثينأن  إلىالعمل فأشارت نتائج الدراسة 

للحد  واألخرىالمبحوثة  األردنيةفي المستشفيات  هابمختلف أبعادها وبلورتالصحة التنظيمية باالهتمام األردنية وإدارات المستشفيات من أجل 

   :أهمها طريق مجموعة من اآلليات وذلك عنمن مصادر ضغوط العمل التي يعاني منها األطباء 

ومنحهم وقت الالزمة لهم  الماليةالموارد  بيئة تنظيمية تساعد على تنمية الحس اإلبداعي لدى األطباء من خالل توفيرتوفير  العمل على .1

  .الكامنة اإلبداعيةاالستفادة من قدراتهم بإعداد البحوث في مجال تخصصاتهم وللقيام افي للتفرغ العلمي ك

والتأكيد على ضرورة  في المستشفيات األطباءحتى يسهل فهمها من قبل ومدروسة صياغة أهداف المستشفيات بطريقة واضحة ومحددة  .2

وهذا يساعد على سرعة تحقيقها بكفاءة  ه األهداف لكي تكون األهداف واقعية،إشراك األطباء من مختلف الفئات في صياغة مثل هذ

   .وفاعلية

، واألطباء ىدارة المستشفإوذلك لخلق الثقة بين  األردنيةفي المستشفيات  لألطباء تتميز بالشفافيةمحاولة توفير معلومات سليمة ودقيقة  .3

طباء وعلى اختالف تصنيفاتهم الوظيفية وخصوصًا في التقييم والترقية وتوزيع األوكذلك ممارسة سياسات تنظيمية عادلة في التعامل مع 

 .الفرص

بما يتناسب والموارد المالية المتوفرة لوزارة الصحة، من أجل رفع على ُأسس رياضية واضحة النظر في نظام المكافآت والحوافز وتعديله  .4

  .ماعية المناسبة لتأديتهم مهامهم على الوجه المطلوباألطباء وبما يضمن تهيئة الظروف النفسية واالجتمعنويات 

المشاركة في دعم االطباء في  وذلك عن طريق ،فر في البلدان المتقدمةاالتي تتو اتتكنولوجيا الطب والعالجمجال  في المستجداتمتابعة  .5

   .المستشفى دارةإالعاملين على و لألطباءوقواعد المعلومات  وتوفير خدمات اإلنترنتالمؤتمرات والدورات، 

 ،األطباءما يتناسب مع قدرات ومهارات بو العاملين في المستشفيات الحكومية بعدالة وموضوعية األطباءبين األدوار توزيع توضيح و .6

بدقة ليتناسب مع ولآلخرين لكل طبيب  الوظيفيوتحديد الوصف  وبينهم وبين القائمين على تقديم الخدمة الصحية من ممرضين وفنيين،

  .ملهة لطات والمسؤوليات الممنوحالس

عام، والمبحوثة بشكل خاص، وهذا بدوره ينعكس من قبل إدارة  للمستشفيات الحكومية بشكلفي العمل  منح المزيد من االستقاللية .7

هذا اختصاصاتهم و ناس متخصصون في مجاالتأ، كونهم أعمالهمدون تدخل اآلخرين في  المستشفى على استقاللية األطباء في العمل

  .يزيد من إنتاجيتهم وبالتالي من فاعلية المستشفى في تقديم خدماتها
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  الملحق

  ن الرحيمحمبسم الله الر

  .أخي الطبيب الفاضل حفظكم الله/أختي الطبيبة الفاضلة 

  تهالسالم عليكم ورحمة الله وبركا

 ،التي تكشف عن مدى توفر أبعاد الصحة التنظيمية ،نضع بين أيديكم هذه االستبانه ،نظرًا ألهمية الصحة التنظيمية في القطاع الصحي

العاملين في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة األردنية،  ،وأثرها في الحد من مصادر ضغوط العمل لدى أطباء القطاع الحكومي

  :ذه االستبانه من ثالثة أجزاء هيوتتكون ه

  .يتعلق بالمعلومات العامة : الجزء األول

  .الصحة التنظيمية  ديتكون من مجموعة فقرات عن مدى توافر أبعا: الجزء الثاني

  .يتكون من مجموعه فقرات عن ضغوط العمل : الجزء الثالث

وتوفر الثقة في إدارة . وتطابقها مع أهداف األطباء ،لمستشفىوضوح أهداف ا: ىيشير إل) مصطلح إداري (ومصطلح الصحة التنظيمية 

 ،وإدارة المستشفى قادرة على متابعة التغيرات التقنية. وارتفاع مستوى معنويات العاملين. المستشفى وكفاءتها وعدالتها وصدق معلوماتها

والسلطات في . ة والمادية والتقنية تستغل أفضل استغاللوالموارد البشري. على التكييف لصنع مركزها التنافسي ىوتضع خطط تساعد المستشف

وهنالك ترابط وتماسك إيجابي في العالقات بين . ويتمتع األطباء بسلطات توازي مسؤولياتهم ،المستشفى موزعة توزيعًا عادًال بين العاملين

المستويات التنظيمية في المستشفى تتم  فوعلى مختل وطرق االتصال ونقل المعلومات بين العاملين. األطباء واإلدارة والعاملين واألقسام

ويكون المستشفى . المستشفى نظامًا فاعًال لحل المشكالت عوتتب. عمل وإجراءات تبعث على اإلبداع ةويتوفر في المستشفى بيئ. ةبطريقة مالئم

  .مستقل في قراراته ويتمتع الطبيب أيضًا باالستقاللية في عمله

تحاط المعلومات  فوسو ،هذه االستبانة بكل دقة وعناية حتى تخرج هذه الدراسة دقيقة وموضوعيةجابة على فقرات باإلنأمل منكم التكرم 

   ،الواردة فيها بالسرية الكاملة حيث ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

 ))أرجو قبول خالص شكري وتقديري على حسن تعاونكم اوختام ((

  

   الباحثان

  ت العامة المعلوما :الجزء األول

  :في المربع المناسب) ×(شارة إأرجو التكرم بوضع 

 :الجنس .1

  أنثى      ذكر   

  :سنوات الخبرة .2

  كثرأسنة ف 16     سنة 15 قل منألى إ11من      سنوات 10 -6من      سنوات فما دون 5 

 :العمر .3

  كثرأف 51     50لى إ41من     40لى إ 31من      دون فما 30من  

   :اعية الحالة االجتم .4

   حدد  .....   أخرى         متزوج     عزبأ 

 :عدد االطفال  .5

  كثرأفأطفال  8     طفالأ 7-4من   فأقل 3من      ال يوجد  
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  : التصنيف الفني .6

     طبيب اختصاص    طبيب مقيم     عام طبيب 

 :الدخل الشهري .7

     فأكثر 1501     1500-1001     1000- 501      فأقل 500

 س الصحة التنظيميةمقيا
  .في المكان الذي يمثل رأيك)  x( يرجى وضع إشارة : الجزء الثاني

 درجات المقياس

 الفقرة
رقم 

 الفقرة
أبدا على 

  اإلطالق
 دائما غالبا أحيانا نادرا

.1 أن إدارة المستشفى تقوم على وضع أهداف قابلة للتحقيق دأعتق     
.2 ستشفىأهدافي وأهداف الم شعر بأنه يوجد تطابق مدروس بينأ     

    
  

 
أقوم كطبيب بتأدية واجباتي بالمستشفى من خالل معرفتي الدقيقة بأهداف 

 المستشفى
3.

.4 ينملاإدارة المستشفى تقوم بتطبيق سياسات تنظيمية عادلة على جميع الع     
.5 المعلومات التي نحصل عليها من إدارة المستشفى صادقة وموثوق بها     
.6 ئيسي المباشر يتمتع بكفاءة ومعرفة عالية في مجال عملهر     
.7 بالمقارنة مع مستوى إنجازي في العمل ن الراتب الذي أتقاضاه كاٍفأشعر بأ     
.8  بيأن معنوياتي مرتفعة للقيام باألعمال المنوطة      
.9  .إنني راض عن عملي في المستشفى     

     
بين  التنافسيبها على صنع مركزها تحرص إدارة المستشفى التي اعمل 

  المستشفيات األخرى

10.

.11  .ألقسامها برامج تطويريةعلى عمل عمل بها أ التي تقوم إدارة المستشفى     

     
تكنولوجيا التغيرات التي تحدث في  كبةسنوية لموا ًاتضع إدارة المستشفى خطط

  .العالج والخدمات الصحية

12.

     
استراتيجية فاعلة تحقيق الفوائد الممكنة من  تقوم إدارة المستشفى بوضع

  الموارد المتاحة

13.

.14 .المتاحة لدى المستشفى القدرة الكافية لتشغيل جميع الموارد البشرية     

.15  لمواجهة ندرة الموارد في البيئة تعويضيةيحاول المستشفى إيجاد بدائل      

.16  .ًالعاد توزيعًاالسلطات في المستشفى  توزع     

.17  الصالحيات المنوطة بي تتناسب مع المسؤوليات المكلف بها أناعتقد      

.18  .يتم توزيع األدوار بين العاملين في المستشفى حسب إمكانياتهم وقدراتهم     

.19  .بين إدارة المستشفى واألطباء والعاملين فيه ةأشعر أن العالقة قوية وإيجابي     

.20  .ب العالقات داخل المستشفىإن معظم العاملين يشعرون بتجاذ      

.21 ترابط األنشطة في المستشفى فيما بينها كوحدة متكاملةت     

.22  .لجميع االتجاهاتتصاالت مفتوحة إأتمتع من خالل وظيفتي في المستشفى ب     

.23  .التنظيميةاالتصاالت المعتمدة في المستشفى تتوافق مع جميع المستويات      

     
والمعرفة بين مستويات التنظيم في المستشفى تتم بصورة إن نقل المعلومات 

  .فاعلة

24.

.25  فكار الجديدة لغرض االستفادة العملية منهاألتقوم إدارة المستشفى بدعم ا     

.26  .المستشفى التي أعمل فيها توفر لألطباء بيئة عمل إلظهار إبداعاتهم     

     
المهارات اإلبداعية لدى  تعقد إدارة المستشفى مناقشات دورية لغرض تحسين

  .العاملين

27.

.28  .تعتمد إدارة المستشفى الذي أعمل به األسلوب العلمي في مواجهة المشكالت     

     
 توقفعمل يحول دون أفي المستشفى الذي  للمشاكل فورية ةيوجد نظام معالج

 النشاطات
29.

.30  .ل معهالمشكالت التي يتعاماحلول  ييملدى المستشفى نظام متابعة لتق     

.31  .بعيدًا عن الوزارة ستقالليةإب الداخليةعمل فيه يأخذ قراراتهأالمستشفى الذي      

     
طلبات الجماعات الضاغطة كالنقابات في فيه عمل أيتجاهل المستشفى الذي 

  .اتخاذ قراراته

32.

.33  أتمتع كطبيب باستقاللية في عملي دون تدخل اآلخرين      
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  .في المكان الذي يمثل رأيك)  x( ضع إشارة الجزء الثالث يرجى و

  مقياس مصادر ضغوط العمل

 درجات المقياس

 الفقــــــرة
رقم 

 الفقرة
أبدا على 

  اإلطالق
 دائما غالبا أحيانا نادرا

     
أركز على الجوانب السلبية في حياتي بدال من التركيز على الجوانب 

  .االيجابية

34.

.35 .تطلب مهارات وقدرات أكثر من التي أمتلكها الواجبات المطلوبة مني ت     

.36 .في عملي أشعر بالقلق ونقص امتالك الطاقة الكافية للقيام به     

.37 .أشعر بأنني مندفع وطموح وأنجز أعمالي في أقل وقت ممكن     

.38 .أشعر بعدم التوازن الداخلي عند تعاملي مع حالة مرضية غير مشجعة     

     
ي الهيكل التنظيمي للمستشفى بسبب عدم مرونته وعدم يزعجني في عمل

 .استجابته للتغيرات المستجدة 
39.

.40  .أجد صعوبة في التعامل مع األجهزة التقنية في المستشفى      

.41  .قرارات هامة متعلقة بعملي في المستشفى ذعند اتخا رؤسائي يتجاهلني     

.42  شفى بطرق غير موضوعيةيقيم عملي في المستشفى من قبل إدارة المست     

.43  ال يوجد في المستشفى أهداف عمل واضحة ومحددة     

     
يزعجني قلة الراتب والمكافآت بالمقارنة مع طبيعة المهام والواجبات التي 

  .أقوم بها في المستشفى

44.

.45  مكان كثير الضوضاءفي عملي في المستشفى يتم      

.46  "اتوزيع مناسباإلضاءة في مكان عملي غير موزعة      

.47  الحرارة متباينةعمل في المستشفى في أجواء أ     

.48  على أدائي لعملي في المستشفى سلبيًا عدم توفر األجهزة الالزمة يؤثر     

.49  .ال يتوفر في مكان عملي في المستشفى احتياجات الصحة والسالمة المهنية     

.50  .ن سلطاتي ومسؤولياتي غير واضحةإ     

.51  . واجهني أثناء عملي مطالب متعارضة من أكثر من جهةي     

.52 .الوقت المتاح ليكبر من أن حجم العمل الذي أقوم به إ     

.53 إن عملي يترتب عليه الكثير من المخاطر     

.54 .عمل بهأفي فرص النمو والترقية في المستشفى الذي  ءيوجد بط     

.55 .سؤولية عن حياة المرضىيشعرني عملي كطبيب في المستشفى بالم     

.56  المشكالت التي تحدث في أسرتي تؤثر سلبا في عملي     

     
شعوري بااللتزام العميق نحو أصدقائي يجعلني أقع تحت تأثير ظروفهم 

  .ومطالبهم

57.

.58  . أشعر بالتوتر بسبب حدوث خالفات بيني وبين رئيسي في العمل     

.59  .لممرضات أثناء العمليزعجني عدم تعاون الممرضين وا     

.60  .أتعامل مع مرضى كثيري اإللحاح وغير ملتزمين بالتعليمات     

.61 .يزعجني التدخل الذاتي من ذوي المرضى في اإلجراءات الشخصية للمريض     
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