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I. تمھید:  
ت الحدیثة جھودھا لالرتقاء المستمر بمستوى أداء العاملین فیھا، وذلك من خالل البحث عن تركز المنظما

العوامل المؤثرة في أداء وكفاءة العاملین، حیث یسعى المسئولون إلى أن یصل العاملون في أدائھم إلى أقصى كفاءة 
والمؤھلة وإكسابھم المھارات المطلوبة للقیام ذا الھدف تعمل ھذه اإلدارات على توفیر العمالة الجیدة ممكنة، ولتحقیق ھ

  .بأعمالھم
وألن العنصر البشري یعد أھم مورد من بین موارد المؤسسة، فإن إدارة وتسییر الموارد البشریة أصبحت تمثل 

جد صعبة، ھذا ألن تحقیق المؤسسة ألھدافھا وعلى رأسھا تحسین أدائھا المرتبط بشكل كبیر بتحسین  ومسؤولیةمھمة 
ولبلوغ ھذه الغایة . اء األفراد العاملین بھا، ألن التركیز على أداء كل موظف ھو السبیل لتحسین وزیادة نجاح المؤسسةأد

ال بد من إدارة المؤسسة العمل على تنمیة قدرات ومھارات ومواھب األفراد وكذا خلق المناخ والجو المالئمین لإلبداع 
  :في السؤال الجوھري التالي  ومن ھنا تتمحور اشكالیة الدراسة. البشري

  أھم العوامل المؤثرة في األداء الوظیفي للعاملین في المؤسسات االستشفائیة الجزائریة؟ھي ما 
تنبع أھمیة الدراسة من كونھا تحاول تسلیط الضوء على محددات أداء المورد البشري في : أھمیة الدراسة  -

ء الموظفین العاملین فیھا، فالثقافة التنظیمیة، واالتصال التنظیمي، المؤسسات االستشفائیة، وھذا قصد الرفع من أدا
لكل مؤسسة تسعى لتحقیق الرضا بین العاملین لدیھا حتى تستطیع من خاللھم  والتدریب، و الحوافز لھا أھمیة كبرى

  .تحقیق أھدافھا وتطلعاتھا المستقبلیة
  : الیة الدراسة الى تحقیق األھداف الت تسعى: أھداف الدراسة  -
 في المؤسسات االستشفائیة الجزائریة؛ لثقافة التنظیمیة، االتصال التنظیمي، التدریب، و الحوافزتحلیل الواقع الفعلي ل 
  تقصي أثر كل من الثقافة التنظیمیة، االتصال التنظیمي، التدریب، و الحوافز  في تحسین االداء الوظیفي في

 .تأثیرا أكثرھاالمؤسسات االستشفائیة وتحدید 
  :الدراسات السابقة  -

الدوافع النفسیة والحوافز وعالقتھا بأداء العاملین في حقل القطاع : دراسة عون مفید عبد اهللا السقا بعنوان  -
ھدفت الدراسة الى التعرف على أثر  .1)م.ع.دراسة تطبیقیة على بنك فلسطین م)المصرفي في قطاع غزة 

 اسة الحوافز الحوافز والدوافع على جودة أداء العاملین في بنك فلسطین في قطاع غزة، وذلك من خالل در
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  ثقافة التنظیمیة، االتصال التنظیمي، التدریب، و الحوافز  في تھدف ھذه الدراسة الى تقصي أثر كل من ال

تحسین األداء الوظیفي للعاملین في المؤسسات اإلستشفائیة وتحدید أكثرھا تأثیرا في األداء الوظیفي، وذلك بإجراء دراسة 
منھج الوصفي  التحلیلي ولتحقیق ذلك استخدم الباحثان ال. میدانیة لمستشفى عمیرات سلیمان بمدینة بریكة والیة باتنة

لمعرفة وجھة نظر موظفي قطاع الصحة من أطباء ومساعدین طبیین وإداریین حیال أثر كل من الثقافة التنظیمیة، 
ولتحقیق ھدف الدراسة فقد قام الباحثان باستخدام .االتصال التنظیمي، التدریب، و الحوافز  مجتمعة على األداء الوظیفي

ألفا كرونباخ للتأكد من الثبات، والتكرارات والنسب المئویة لوصف متغیرات الدراسة، عدة أسالیب احصائیة منھا 
وللتعرف على أثر الثقافة التنظیمیة، االتصال التنظیمي، . والوسط الحسابي لتحدید مستوى االجابة على متغیرات الدراسة

، الذي أظھرت Stepwiseنحدار المتعدد بطریقة التدریب، و الحوافز  على األداء الوظیفي للعاملین تم استخدام تحلیل اال
الثقافة التنظیمیة، االتصال التنظیمي، التدریب، و  نتائجھ وجود عالقة ارتباط قویة بین المتغیرات المستقلة المتمثلة في

درجات  من التباین الكلي في%80.3الحوافزواألداء الوظیفي للعاملین بالمستشفى،حیث كانت القدرة التفسیریة للنموذج 
  .وھي كمیة كبیرة جدا من التباین المفسر بواسطة ھذه المتغیرات المستقلة) األداء الوظیفي(المتغیر التابع 

  

 تدریب، حوافز، أداء وظیفي، تصال تنظیميإ ،ثقافة تنظیمیة.  
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موظف من مجموع الموظفین العاملین  300والدوافع وأثرھا على أداء العاملین في البنك، وقد تم اختیار عینة من 

وقد كانت أھم نتائج . موظفا وموظفة، وتم اعداد استبیان تم توزیعھم علیھم 466عددھم  في قطاع غزة والبالغ
  . وجودة أداء العاملین) المادیة والمعنویة(الدراسة وجود عالقة ذات داللة احصائیة للحوافز 

لعاملین العوامل المؤثرة في األداء الوظیفي ل: دراسة موسى سالمة اللوزي وعمر عطیة الزھراني بعنوان  -
ھدفت الدراسة إلى  . 2)دراسة تحلیلیة(بإمارة منطقة الباحة والمحافظات التابعة لھا بالمملكة العربیة السعودیة 

التعرف على العوامل المؤثرة في األداء الوظیفي للعاملین في إمارة الباحة بالملكة العربیة السعودیة وتحدید أكثرھا 
الحالة (اختالف العوامل الدیموغرافیة للعاملین تأثیرا في األداء الوظیفي، كذلك تحدید اختالف تأثیر ھذه العوامل ب
وقد استخدم الباحثان االستبیان كأداة لجمع ). االجتماعیة، والعمر، ونوع الوظیفة، والخبرة، والمستوى التعلیمي

فردا، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ) 1025(البیانات من جمیع أفراد مجتمع الدراسة والبالغ عددھم 
بیئة العمل، االتصال الوظیفي، (وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین المتغیرات المستقلة مجتمعة : مھا كان أھ

واألداء الوظیفي، كذلك وجود عالقة ایجابیة بین كل عامل وحده واألداء ) الحوافز، التدریب، القیادة اإلداریة
ر العوامل التنظیمیة في األداء الوظیفي تعزى كما أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة في أث.الوظیفي

، بینما لم تظھر النتائج وجود فروق ذات داللة )نوع الوظیفة، الخبرة، المستوى اتعلیمي(للمتغیرات الدیموغرافیة 
  .إحصائیة في أثر العوامل التنظیمیة على األداء الوظیفي تعزى للحالة االجتماعیة والعمر

محاولة (دور برامج تدریب الموارد البشریة في تحسین نوعیة الخدمة بالمؤسسة :  دراسة سامي نابتي بعنوان -
ھدفت الدراسة الى محاولة    .CHUC(3دراسة حالة بالمركز اإلستشفائي الجامعي الحكیم بن بادیس بقسنطینة 

تبیان الدور الذي تقوم بھ برامج التدریب في تحقیق أھداف المؤسسة ومن ثم تحسین األداء على الصعیدین 
د في ذلك على اجراء دراسة میدانیة بالمركز االستشفائي الجامعي بوالیة وقد اعتم. االقتصادي واالجتماعي

وقد اظھرت نتائج الدراسة أن ھناك دور إیجابي لبرامج تدریب األطباء في تحسین نوعیة الخدمات .قسنطینة
  .الصحیة التي یقدمونھا

دراسة میدانیة على العمال (یفي االتصال التنظیمي وعالقتھ باألداء الوظ: دراسة جالل الدین بوعطیط بعنوان  -
الى معرفة العالقة بین االتصال التنظیمي واألداء الوظیفي،  ھدفت الدراسة . 4)المنفذین بمؤسسة سونلغاز بعنابة

على األداء الوظیفي لدى ) السن، المستوى التعلیمیاألقدمیة(باإلضافة الى معرفة أثر المتغیرات الدموغرافیة 
ولتحقیق أھداف الدراسة قام الباحث بوضع فرضیات الدراسة واختبارھا بتصمیم استمارة . العمال التنفیذیین

عتمدت كأداة بحث بعد عرضھا على مجموعة من األساتذة المحكمین واختبار ثباتھا بإتباع طریقة التطبیق وإعادة ا
وقد أظھرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط موجبة متوسطة بین . التطبیق باستخدام معامل االرتباط بیرسون

النفذین، باإلضافة الى عدم وجود تأثیر للمتغیرات  واألداء الوظیفي لدى العمال) الصاعد والنازل(نوعي االتصال 
  .الدموغرافیة على األداء الوظیفي للعمال  المنفذین

الثقافة التنظیمیة، االتصال التنظیمي، (الى اظھار العالقة بین متغیرات  الدراسةتھدف ھذه  :األدبیات النظریة  -
  .اض لتلك المتغیرات، وفیما یلي استعراألداء الوظیفي و  )الحوافزدریب، والت

نموذج للقیم المشتركة التي ": الثقافة التنظیمیة على أنھا   (Chuang et all,2004)یعرف  :الثقافة التنظیمیة  -1
فالقیم المشتركة تعتبر أساساا . "والتأسیس لما ھو مھم ألفراد المنظمة ،االتجاھات والسلوك علىتوضح كیفیة السیطرة 
لكونھا ھي التي تحافظ على المنظمة كوحدة مترابطة، وتعطیھا ھویتھا التي تمیزھا عن غیرھا  لقیام المنظمة بوظائفھا،
ویتضح من ھذا أن الثقافة التنظیمیة أحد عناصر البیئة الداخلیة للمنظمة، وھي محصلة للعالقات  5.من المنظمات األخرى

  .ن والتي تشكل أنماط سلوكیة للنظام االجتماعي التنظیمياالجتماعیة المتكررة بین العاملی
تستخدمھا المنظمة في تحقیق أھدافھا، إذ یعد االتصال التنظیمي وسیلة من الوسائل التي : االتصال التنظیمي  -2

یتعاملون مع بعضھم من خالل وسائل اإلتصال المختلفة من أجل تسییر كافة  المنظمةأن كافة األفراد العاملین في 
ل األنشطة المراد تحقیقھا، إذ أن اإلتصال یعد بمثابة الوسیلة االجتماعیة التي یحقق من خاللھا األفراد سبل التفاھم والتفاع

  6.البناء في إطار تحقیق األھداف المبتغى انجازھا
یمكن تعریف التدریب بأنھ محاولة لتغییر سلوك األفراد بجعلھم یستخدمون طرقا وأسالیب مختلفة : التدریب  -3

ویعد الھدف األساسي . 7بعد التدریب سلوك مختلف عما كانوا یتبعونھ قبل التدریب یسلكونھم في أداء عملھم، أي یجعل
ابق یكون نادر الحدوث إن لم بید أن ھذا التط. ألي منظمة ھو المواءمة بین مواصفات منصب العمل ومواصفات شاغلھ

ویمكن للتدریب أن یقلل قدر اإلمكان من الھوة التي تظھر نتاج االختالف بین ما ھو مطلوب من . نقل مستحیال وجوده
  .معارف ومھارات، وما ھو موجود لدى األفراد من قدرات

لین على زیادة إنتاجیتھم وذلك من المجھود الذي تبذلھ اإلدارة لحث العام أشیر الى التحفیز على أنھ: الحوافز  -4
خالل اشباع حاجاتھم الحالیة، وخلق حاجات جدیدة لدیھم، والسعي نحو اشباع تلك الحاجات، شریطة أن یتمیز ذلك 

  .الطرق المادیة أو المعنویة أو كلیھماویتم التحفیز عن طریق  .8باالستمراریة والتجدید
وھو یعكس . یشیر األداء الى درجة تحقیق واتمام المھام المكونة لوظیفة الفرد :مفھوم أداء الموارد البشریة  -5

فالجھد یشیر الى . وغالبا ما یحدث لبس وتداخل بین األداء والجھد. الكیفیة التي یحقق أو یشبع بھا الفرد متطلبات الوظیفة
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، أما األداء ھو نتاج سلوك، فالسلوك ھو النشاط الذي یقوم بھ األفراد، أما نتاجات السلوك فھي النتائج 9لطاقة المبذولةا
  .10لة النھائیة مختلفة عما كانت علیھ نتائج السلوكالتي تمخضت عن ذلك السلوك، مما یجعل البیئة أو المحص

ویعني ھذا أن ) المھام(ات، وإدراك الدور أما األداء الوظیفي، ھو األثر الصافي لجھود الفرد التي تبدأ بالقرار
الجھد، القدرات، وإدراك الدور : األداء في موقف معین یمكن أن ینظر إلیھ على أنھ نتاج العالقة المتداخلة بین كل من 

ا الفرد إلى الطاقة الجسمانیة والعقلیة،  التي یبذلھ) الحوافز(ویشیر الجھد الناتج عن حصول الفرد على التدعیم ). المھام(
فھي الخصائص الشخصیة المستخدمة ألداء الوظیفة؛ وال تتغیر وال تتقلب ھذه القدرات عبر  القدراتأما . ألداء مھمتھ

ویشیر إدراك الدور أو المھمة إلى االتجاه الذي  یوجھ بھ الفرد جھده في العمل من خاللھ؛ ویتمثل . فترة زمنیة قصیرة
ولتحقیق مستوى مرضي من األداء، ال بد . ات التي یقوم بھا الفرد في أداء مھامھذلك في مجموعة من األنشطة والسلوكی

 11.من وجود حد أدنى من اإلتقان في كل مكون من مكونات األداء

II. المستخدمة األدوات و قةیالطر: 
ى تحسین یمیة، االتصال التنظیمي، التدریب، و الحوافز علأثر كال من الثقافة التنظ لتقصي: أسلوب الدراسة  -1

، توصل الباحثان إلى أن المنھج المالئم للدراسة الحالیة ھو المنھج الوصفي التحلیلي، لغرض أداء العاملین بالمستشفى
  .اإلجابة عن تساؤالت الدراسة واختبار الفرضیات

جمیع موظفین العاملین بمستشفى عمیرات سلیمان بمدینة یتكون مجتمع  الدارسة من : مجتمع وعینة الدراسة  -2
أطباء، (موظف في المستویات الثالثة  68تم اختیار عینة عشوائیة تتألف من بریكة والیة باتنة، أما عینة البحث فقد 

  ).طبیب، إداريمساعد 
في الدراسة، وجد الباحثان أن بناءا على طبیعة البیانات التي یراد جمعھا، وعلى المنھج المتبع  :أداة الدراسة  -3

وذلك لعدم توفر المعلومات األساسیة المرتبطة " االستبیان " األداة األكثر مالئمة لتحقیق أھداف ھذه الدراسة ھي 
بالموضوع، إضافة إلى صعوبة الحصول علیھا عن طریق األدوات األخرى كالمقابلة، وعلیھ فقد قام الباحثان بتصمیم 

  :عتماد على االستبیان وذلك باال
 االطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، واالستفادة منھا في بناء االستبیان وصیاغة فقراتھا؛ 
 تحدید المجاالت الرئیسیة التي شملھا االستبیان؛ 
 تحدید الفقرات التي تقع تحت كل مجال؛ 
 خبرة الباحثان. 

  :وقد تكون االستبیان من قسمین 
 الجنس، العمر، الوظیفة، مدة الخدمة  (وھو عبارة عن البیانات الشخصیة والوظیفیة عن المستجیب  :قسم األول ال

  .)بالوظیفة الحالیة، مدة الخدمة بالمؤسسة
  عبارة مقسمة على جزئین  38یشمل قیاس وتقییم العوامل المؤثرة في األداء الوظیفي و یتكون من  :القسم الثاني:  
 فقرة موزعة على  28ویتكون من " العوامل المؤثرة في األداء الوظیفي" وھو عبارة عن مجال  :ول الجزء األ

  .محور الحوافز محور التدریب؛ تصال التنظیمي؛محور الثقافة التنظیمیة؛ محور اال :أربعة محاور وھي 
  فقرات  10ویتكون من " األداء الوظیفي"وھو عبارة عن مجال  :الجزء الثاني.  

، محاید )1(م استخدام مقیاس لیكارت الثالثي لقیاس استجابات المبحوثین لفقرات االستبانة كما یلي غیر موافق ت
  : 12تم االعتماد على المقیاس التالي النتائجولتفسیر . )3(، موافق )2(

  درجة متدنیة في االجابة؛ 1.66 – 1من 
  درجة متوسطة في االجابة؛ 2.33 – 1.67من 
  درجة مرتفعة في االجابة 3 – 2.34من. 

  :تتكون الدراسة الحالیة من المتغیرات التالیة : متغیرات الدراسة  -4
  .، الحوافزالثقافة التنظیمیة، االتصال التنظیمي، التدریب :المتغیرات المستقلة 

  .األداء الوظیفي للعاملین في المستشفى :المتغیر التابع 
 SPSSقام الباحثان بتفریغ االستبیان وتحلیلھ من خالل برنامج   :األدوات االحصائیة المستخدمة في الدراسة  -5

  :، وقد تم استخدام األدوات االحصائیة التالیة 22
 حیث یستخدم ھذا الختبار الصدق البنائي؛معامل ارتباط بیرسون لقیاس درجة االرتباط ، 
 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات االستبیان؛  
 التكرارات والنسب المئویة وصف المتغیرات الدیمغرافیة ألفراد عینة الدراسة؛ 
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 كل فقرة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة بھدف االجابة عن أسئلة الدراسة ومعرفة األھمیة النسبیة ل
 من أبعاد الدراسة؛

 تحلیل االنحدار المتعدد بطریقة Stepwise  الثقافة التنظیمیة، االتصال التنظیمي، (لقیاس أثر المتغیرات المستقلة
 ؛)األداء الوظیفي(على المتغیر التابع ) التدریب، الحوافز

ذلك إلبداء الرأي في كل مجال تم عرض االستبیان على محكمین من ذوي االختصاص و: صدق وثبات األداة  -6
من مجاالت االستبیان، وإبداء الرأي حول فقراتھ وذلك من حیث مالئمة الفقرات لمجاالت الدراسة ووضوحھا، وسالمة 

تم أخذ بعین االعتبار اقتراحاتھم المتمثلة في إعادة صیاغة بعض الفقرات؛ وحذف فقرات أخرى؛  وقد. الصیاغة اللغویة
كما تم االعتماد على طریقة الصدق البنائي لمجاالت . الفقرات في فقرة واحدة الكتمال المعنى إضافة الى دمج بعض

االستبیان؛ حیث تم حساب ارتباط كل مجال من مجاالت االستبیان بالدرجة الكلیة لفقرات االستبیان، ویظھر من خالل 
بھدف الدراسة حیث تراوح معامل االرتباط  كل مجال من مجاالت الدراسة لھ عالقة قویة محتوىأن ) 01(الجدول رقم 

ولقیاس ثبات االستبیان تم استخدام معامل الفا كرونباخ حیث أظھرت نتائجھ قیم مرتفعة في ). 0.947و  0.801(بین 
،  0.980، كما بلغ معامل ثبات االستبیان بشكل شمولي )0.977، 0.900(حیث تتراواح بین جمیع مجاالت الدراسة 

لفا كرونباخ على تمتع أداة الدراسة بصورة عاملة بمعامل ثبات عال وبمقدرتھا على تحقیق أغراض وتدل مؤشرات أ
  .الدراسة

III. ومناقشتھا  النتائج:  
تفصیل لعینة الدراسة حسب الجنس حیث فاقت ) 03(ورد في الجدول  :الوصف االحصائي لمتغیرات الدراسة  -1

 %39فة في ھذه الدراسة، بینما بلغت نسبة الموظفین الذكور أكثر من موظ 41بتكرار  %60نسبة الموظفین اإلناث 
موظف ویعود سبب زیادة عدد الموظفات عن الموظفین وھذا بحكم میول المرأة لدراسة تخصصات الطب  27بتكرار 

سنة  40 الى 30كما ورد في الجدول توزیع أفراد العینة حسب العمر حیث تشكل الفئة من . والصیدلة أكثر من الرجال
سنة حیث بلغت  30موظف في ھذه الدراسة، تلیھا فئة الموظفین أقل من  24بتكرار   35.3%النسبة األعلى حیث بلغت 

 51، في حین أن نسبة الموظفین األكثر من %23.5سنة بنسبة  50و  41ثم الذین تتراوح أعمارھم بین  %25نسبتھم 
كانت نسبة : لموظفي المستشفى في الجدول والتي وردت كما یلي  كذلك تم عرض المھنة. %16.2سنة ھي األقل وبلغت 

ولعل  %20.6، أما نسبة اإلداریین فبلغت %33.8تلیھا األطباء بنسبة  %45.6المعاونین الطبیین النسبة األكبر وبلغت 
لعاملین في كما تم عرض مدة الخدمة بالوظیفة الحالیة للموظفین ا. ھذه النسب تتوافق مع متطلبات القطاع الصحي

سنة بنسبة  15-11تلیھا فئة من  %33.8سنوات ھي النسبة األعلى حیث بلغت  10-6المستشفى فكانت مدة الخدمة من 
، أما نسبة %11.8سنة بنسبة بلغت  20-16، ثم فئة من %22سنوات وقدرت نسبتھم بـ  5، ثم فئة األقل من 25%

ویالحظ أن العاملین في المستشفى یمتازون بخبرة مھنیة عالیة ، %7.4سنة فقد بلغت نسبتھم  20العاملین ألكثر من 
كما تم عرض مدة الخدمة . وھي نسبة جد معتبرة %78سنوات بـــ  6حیث تقدر نسبة األفراد الذین تتجاوز خبرتھم عن 

لعاملین ، في حین بلغت نسبة الموظفین ا%30.9سنوات األعلى حیث بلغت  10الى  6بالمستشفى فكانت نسبة الفئة من 
سنة بنسبة  15الى  11، ثم فئة من %17.6سنوات بـــ  5، تلیھا فئة أقل من %23.5سنة بــ  20الى  16بالمستشفى من 

  .%11.8سنة بنسبة  بلغت  20، أما النسبة األقل فقد كانت فئة األكثر من %16.2بلغت 
  :نتائج التحلیل االحصائي الوصفي لمتغیرات الدراسة  -2
إجابات عینة الدراسة عن العبارات ) 04(یظھر الجدول رقم  " :الثقافة التنظیمیة" ات مجال تحلیل فقر 2-1

- 2.01 (المتعلقة بالثقافة التنظیمیة لدى العاملین في المستشفى، حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لھذا المتغیر بین 
قافة التنظیمیة في المستشفى، اذ جاءت في على مقیاس لیكارت الثالثي الذي یشیر الى المستوى المتوسط للث) 2.19

، في حین جاءت الفقرة 2.19بمتوسط حسابي بلغ " تتوفر قواعد واضحة وصریحة في المستشفى"المرتبة األولى فقرة 
في المرتبة األخیرة " ھناك رؤیة مشتركة بین الموظفین على أن القیم ھي محدد رئیسي لسلوكھم" التي تنص على  5رقم 

، ولعل امتالك المستشفى لثقافة تنظیمیة قویة تكیفیة وایجابیة من شأنھ أن یمكن الموظفین من 2.01بي بلغ بمتوسط حسا
، مما یدفع بھم الى تحقیق أداء فردي وجماعي متمیز یمكن ... االلتزام واحترام الوقت، المشاركة في اتخاذ القرارات

  . المستشفى من تحقیق أھدافھ
یظھر لنا أن المتوسطات الحسابیة ) 05(من خالل الجدول رقم  " :التصال التنظیميا" تحلیل فقرات مجال  2-2

التي تشیر الى درجة متوسطة،  6للفقرات التي تقیس االتصال التنظیمي ھي متوسطات مرتفعة ، ما عدا العبارة رقم 
إلدارة في الوقت تصلك المعلومات من طرف ا" والتي كانت تنص على  5ویظھر من الجدول أن أن الفقرة رقم 

والتي تنص على      6، بینما جاءت في المرتبة األخیرة الفقرة رقم 2.57جاءت في المرتبة األولى بمتوسط بلغ  "المناسب
، وقد یعود سبب ذلك إلى أھمیة االتصال 2.32بمتوسط بلغ " المعلومات المقدمة من طرف اإلدارة تفھم بسھولة" 

خاللھا جمع المعلومات، وھي عملیة ضروریة لصنع القرار الفعال فھو الوسیلة التي  التنظیمي في تكوین شبكة یمكن من
واالتصال التنظیمي یؤثر في األداء في المستشفى . تنقل عبرھا المعلومات المتعلقة بالقرارات وھو أساس لتنفیذ القرارات

من األھداف الرئیسیة التي تدخل ضمن  سواء كان مكتوبا أو شفویا، رسمیا أو غیر رسمي، یكون متجھا نحو تحقیق ھدف
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وبصورة عامة یقصد منھ ضمان تحقیق األداء على المستویات كافة وبأعلى . أولویات عمل المستشفى وضمان نجاحھ
  .معاییر الجودة، بحیث ینتج عنھ تنفیذ القرارات وتحقیق لألھداف التنظیمیة األخرى

أن المتوسطات الحسابیة للفقرات التي تقیس ) 06(رقم  یظھر الجدول " :التدریب" تحلیل فقرات مجال  2-3
والتي تنص على  7، حیث یظھر من الجدول أن الفقرة رقم 2.44و  2.60التدریب ھي متوسطات مرتفعة تتراوح بین 

ى جاءت في المرتبة األول" الخ...تقدم البرامج التدریبیة مواضیع ذات طابع خاص مثل التسییر؛ استخدام االعالم اآللي"
تعالج برامج تدریب األطباء " التي تنص على 3، بینما جاءت في المرتبة األخیرة الفقرة رقم 2.60بمتوسط حسابي بلغ 

، وقد یعود ذلك إلى أن 2.44بمتوسط حسابي بلغ " كیفیة تفادي الحوادث والمضاعفات الناتجة عن تقدیم الخدمة العالجیة
ا یھیئھ التدریب للموظف من معارف ومھارات جدیدة تتطلبھا مھنتھ، أو من للتدریب أثناء الخدمة أھمیة كبیرة نظرا لم

خالل تعرفھ على أفضل الحلول للمشكالت التي یواجھھا أثناء ممارستھ لمھنتھ مما یزیده تمكنا في أدائھ لعملھ ویساعده 
ر بشریة قادرة على تلبیة حاجات على تجنب األخطاء، كما یعد التدریب خیارا إستراتیجیا ألي جھة َتتطلع إلى إعداد كواد

  . العمل ومواكبة التطورات والتغیرات السریعة التي تحدث في مجاالت العمل
إلى إجابات عینة الدراسة عن العبارات ) 07(یشیر الجدول  " :المادیةالحوافز " تحلیل فقرات مجال  2-4

 )2.25  – 2.02(سطات الحسابیة لھذا المتغیر بین المتعلقة بالحوافز المادیة لدى موظفي المستشفى، حیث تراوحت المتو
الذي یشیر إلى المستوى المتوسط للحوافز المعنویة في المستشفى، إذ جاءت في المرتبة األولى   2.16بمتوسط مقداره 

" ، فیما حصلت الفقرة 2.25بمتوسط حسابي بلغ " منحة المر دودیة التي أتقاضاھا تكون حسب الجھد الذي أبذلھ" فقرة 
وبشكل عام یتبین .  2.02واألخیرة بمتوسط بلغ  على المرتبة الثالثة"  یتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع الجھد الذي أبذلھ

  .مادیة في المستشفى محل الدراسة من وجھة نظر عینة الدراسة كان متوسطاالأن أثر الحوافز 
التي ال تفي بأبسط متطلبات الحیاة، خاصة أجور  ویرى الباحثان أن انعدام الحافز المادي وكذا األجور المتدنیة

برز عوامل اإلھمال الوظیفي، وتفشي الیأس واإلحباط في نفوس الكثیر من الموظفین أالعمل في المؤسسة یعد من 
  .وینعكس ذلك على نفسیتھم وعلى سلوكھم

ینة الدراسة عن العبارات إجابات ع) 08(أظھرت نتائج الجدول  " :الحوافز المعنویة" تحلیل فقرات مجال  2-5
  – 2.19(المتعلقة بالحوافز المعنویة لدى موظفي المستشفى، حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لھذا المتغیر بین 

الذي یشیر إلى المستوى المتوسط للحوافز المعنویة في المستشفى، إذ جاءت في المرتبة  2.25بمتوسط مقداره  )2.30
، فیما حصلت الفقرة 2.30بمتوسط حسابي بلغ " التقدیر لتشجیع الموظفین على العمل بكفاءة تمنح شھادات" األولى فقرة 

.  2.19على المرتبة الرابعة واألخیرة بمتوسط بلغ " تقدم لي عبارات الشكر والثناء الشفوي عند أداء مھامي بشكل جید" 
  .من وجھة نظر عینة الدراسة كان متوسطا وبشكل عام یتبین أن أثر الحوافز المعنویة في المستشفى محل الدراسة

یظھر لنا أن المتوسطات الحسابیة ) 09(من التحلیل الجدول رقم  " :األداء الوظیفي" تحلیل فقرات مجال  2-6
حیث كانت درجة االستجابة علیھما  3و  2للفقرات التي تقیس األداء الوظیفي ھي متوسطات مرتفعة جدا ماعدا الفقرتین 

والتي تنص على  1قد وصلت الى درجة الموافقة المتوسطة، حیث یظھر من الجدول أن الفقرة رقم  )3و  2 أي الفقرتین(
، بینما جاءت 2.57جاءت في المرتبة األولى بمتوسط "  أداؤك في العمل یوصف من قبل المشرف المباشر بالكفاءة" أن 

مج التدریب المتكررة یحسن من مستوى األداء حضورك لبرا" والتي تنص على  3في المرتبة األخیرة الفقرة رقم 
، ویشیر ارتفاع المتوسطات الحسابیة لفقرات األداء الوظیفي إلى أھمیة القیام بالمھام )2.25(بمتوسط بلغ " الوظیفي 

الوظیفیة وأدائھا على أكمل وجھ، وضرورة العمل باستمرار على تحسین أسالیب ومھارات الموظفین في أداء العمل لما 
  .ا من أثر كبیر في تحسین نوعیة الخدمات المقدمةلھ

  :نتائج اختبار العالقة بین متغیرات الدراسة  -3
 Multipe)تحلیل االنحدار المتدرج  قصد اختبار الفرضیة االساسیة تم إجراء تحلیل االنحدار المتعدد بطریقة   

regression) Stepwese لثقافة التنظیمیة، االتصال التنظیمي، التدریب، ا: ثیر المتغیرات من أجل التعرف على مدى تأ
  :وجاءت نتائج تحلیل االنحدار كما یلي . الحوافز على األداء الوظیفي للعاملین بالمستشفى

بالنتائج خطوات تحلیل االنحدار المتعدد والمتغیرات المستقلة التي تم ادراجھا في   )10(یعرض الجدول رقم  -
كل خطوة، وذلك مرتبة على حسب أھمیتھا وقوة تأثیرھا على المتغیر التابع، ویتضح من ھذا  معادلة االنحدار المتعدد في

تم إدراجھ في الخطوة األولى باعتباره أقوى المتغیرات المستقلة تأثیرا على ) االتصال التنظیمي(الجدول أن المتغیر 
في الخطوة الثانیة باعتباره ثاني أقوى المتغیرات ) التدریب(، بینما تم إدراج متغیر )األداء الوظیفي(  التابعالمتغیر 

المستقلة تأثیرا، وتم إدراج متغیر الثقافة التنظیمیة في الخطوة الثالثة باعتباره ثالث أقوى المتغیرات المستقلة تأثیرا ، وفي 
  .یر التابعاألخیرة تم إدراج متغیر الحوافز باعتباره رابع  المتغیرات المستقلة في قوة التأثیر على المتغ

بالنتائج فیعرض ملخصا لنماذج تحلیل االنحدار المتعدد األربعة، وھذه النماذج تقابلھما ) 11(أما الجدول رقم  -
أو معامل التحدید  R squareذا الجدول مربع معامل االرتباط المتعدد ، ویتضح من ھStepwiseأربعة خطوات بطریقة 

االتصال التنظیمي، (ي حالة النموذج الذي یحتوي على المتغیرات األربعة وذلك ف) 0.803(یساوي  الرابعةفي الخطوة 
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من التباین الكلي في درجات  %80.3، وھذا یعني أن ھذه المتغیرات تفسر مجتمعة )التدریب، الثقافة التنظیمیة، الحوافز
  .المتغیرات المستقلةوھي كمیة كبیرة جدا من التباین المفسر بواسطة ھذه ) األداء الوظیفي(المتغیر التابع 

، حیث )أو الخطوات األربعة(یوضح نتائج تحلیل تباین االنحدار المتعدد للنماذج األربعة ) 12(والجدول رقم  -
االتصال (ربعة للمتغیرات المستقلة األ) 0.05من  قلعند مستوى أ(د تأثیر دال احصائیا وجو الجدولیتضح من ھذا 

  ).األداء الوظیفي(،على المتغیر التابع )میة، الحوافزالتنظیمي، التدریب، الثقافة التنظی
، والخطأ Bرقم معامالت معادلة االنحدار المتعدد والتي تتمثل في قیمة معامل الثابت ) 13(ویعرض الجدول  -

 ویتضح منھ أن الثابت غیر دال. وداللتھا اإلحصائیة tثم قیمة  Betaوقیمة معامل  B ) (Str.Errorالمعیاري للمعامل 
یمكن صیاغة معادلة ) 14(ومن الجدول رقم . المتغیرات األربعة على المتغیر التابع دالة إحصائیا تأثیرإحصائیا، وأن 

بمعلومیة درجات المستجیب على المتغیرات المستقلة ) األداء الوظیفي(االنحدار المتعدد التي تعین على التنبؤ بدرجة 
  :األربعة، وذلك في الصورة التالیة 

  
من درجات المتغیرات ) األداء الوظیفي(ومعادلة االنحدار المتعدد السابقة تعین على التنبؤ بدرجات المتغیر التابع 

م ترتیب المتغیرات المستقلة في معادلة كما ت). االتصال التنظیمي، التدریب، الثقافة التنظیمیة، الحوافز(المستقلة األربعة 
على حسب قوة تأثیرھا على المتغیر التابع، أي أن ترتیبھا في معادلة االنحدار المتعدد یعكس أھمیة  المتعدداالنحدار 

  .وقوة تأثیر كل منھا على المتغیر التابع
ي كل خطوة من الخطوات، أي المتغیرات المستبعدة من معادلة االنحدار المتعدد ف) 15(ویعرض الجدول رقم -

إدراجھا في معادلة االنحدار المتعدد، ویتضح منھ أنھ لم یتم استبعاد أي متغیر من المتغیرات  یتمالمتغیرات التي لم 
قوي ودال إحصائیا، كما أنھا ) األداء الوظیفي(المستقلة من معادلة االنحدار المتعدد باعتبار أن تأثیر ھذه المتغیرات على 

  ).األداء الوظیفي(یة كبیرة من التباین في درجات المتغیر التابع تفسر كم
رقم اختبارات تشخیص االزدواج الخطي ، ومنھ یتضح أن أكبر قیمة لھذا المؤشر ) 16(ویعرض الجدول  -
ات وھي أقل من   القیمة التي تشیر إلى وجود ازدواج خطي، كما أن قیم معامل تضخم التباین للمتغیر) 21.682(تساوي 

، مما یدل على عدم وجود )10(المستقلة األربعة  أصغر من القیمة التي تشیر إلى وجود ازدواج خطي وھي القیمة 
  .بین المتغیرات المستقلة خطيازدواج 
فیعرض نتائج إحصاءات البواقي ومنھ یتضح أن متوسط البواقي یساوي صفرا ) 17(أما الجدول رقم  -

أن یكون متوسط البواقي یساوي ( مما یشیر إلى تحقق افتراض أو شرط ) 0.31316(وانحرافھا المعیاري یساوي 
  ). صفرا

وھي قیمة منخفضة وتشیر إلى عدم إمكانیة اتخاذ قرار  )1.30(2واتسون تساوي  -ورغم أن قیمة اختبار دربن 
بین البواقي ) في الملحق) 01(أنظر الشكل ( عن وجود أو غیاب االرتباط الذاتي بین البواقي، إال أن شكل االنتشار 

المعیاریة وقیم المتغیر التابع، یشیر إلى أن نموذج االنحدار المتعدد  یحقق بوجھ عام افتراضات وشروط تحلیل االنحدار 
المتعدد، حیث یتضح أن البواقي المعیاریة لھا توزیع اعتدالي بمتوسط یساوي الصفر، وأن النقاط تتوزع بشكل أفقي 

  .)2-الى  2من (من البواقي تقع داخل المدى  %95لي حول الصفر، وأن حوا
، )في الملحق) 02(انظر الشكل ( Normal Probability Plotsكما أنھ عند فحص الرسم البیاني االحتمالي االعتدالي 

  .اریةیتضح منھ أن معظم النقاط تقع على الخط المستقیم أو بالقرب منھ، مما یدل على التوزیع اإلعتدالي للبواقي المعی

IV.  الخالصة:  
یعد المورد البشري أغلى موارد المؤسسة باعتباره من أھم العوامل التي تساھم في تكیف المؤسسة مع التغیرات 

ولعل البحث في محددات األداء الوظیفي للموارد السائدة في بیئة أعمالھا، ومن ثم قدرتھا على تحقیق أھدافھا المحددة، 
تحسینھا، من شأنھ أن یرفع من مستوى فعالیة وأداء الموارد البشریة، الذي یؤدي بدوره الى  البشریة واالھتمام بھا بغیة

  . تحسین أداء المؤسسة والرفع من مردودھا
 :على ضوء النتائج المتوصل الیھا یمكن اقتراح التوصیات التالیة 

  ء المخطط لھا؛توسیع ثقافة العمل بروح الفریق الواحد كحافز معنوي لوصول لمستویات األدا -
  تبني معاییر واضحة في اختیار العاملین للمشاركة في الدورات التدریبیة؛ -
منح المكافئات والتحفیزات لالزمة بغرض إشباع الحاجات العمال، وتحقیق مستوى من الرضا الذي یدفعھم إلى  -

لفوارق الفردیة والجھود المبذولة، ذلك بذل جھود معتبرة، إضافة إلى ربط المكافئات بمستوى أداء األفراد، مع مراعاة ا

الحوافز* 0.206+الثقافة التنظیمیة* 0.278+التدریب* 0.281+االتصال التنظیمي* 0.366= األداء الوظیفي   
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أن العدالة في منح المكافئات والحوافز یعتبر طریقة لتشجیع العمال المجتھدین على تقدیم أداء مرضي، وبالمقابل یكون 
  وسیلة لتحفیز العمال غیر المجتھدین للرفع من مستوى أدائھم؛

  م في الرفع من مستوى أدائھم؛االھتمام بتدریب الموظفین على أحدث الوسائل التي تساھ -
إعطاء حریة أكبر للعاملین بالمؤسسة لیس فقط في اتصالھم باإلدارة وإیصال انشغاالتھم ولكن بضرورة  -

 .اشراكھم في عملیة اتخاذ القرارات داخل المؤسسة في إطار قوانین تنظم ھذه الحریات
 

   : ملحق الجداول واألشكال البیانیة  -
  

  دق البنائي لمجالت الدراسةالص) : 01(الجدول 
 المحور معامل االرتباط بیرسون قیمة االحتمال

0.000  
0.000  
0.000  
0.000  
0.000 

0.801* 
0.935*  
0.873*  
0.834*  
0.947* 

  الثقافة التنظیمیة
  االتصال التنظیمي

  التدریب
  الحوافز 

  األداء الوظیفي
  SPSS 22من إعداد الباحثان باالستعانة ببرنامج  :المصدر 

  
  اختبار الثبات بطریقة معامل الثبات ألفا كرونباخ) : 02(الجدول 

  المحور الفا كرونباخ
0.900  
0.915  
0.944  
0.945  
0.977 

  الثقافة التنظیمیة
  االتصال التنظیمي

  التدریب
  الحوافز 

  األداء الوظیفي
  االستبیان ككل  0.980

  SPSS 22من إعداد الباحثان باالستعانة ببرنامج  :المصدر 
  

وصف عینة الدراسة:  )03(الجدول   
 القیاس                   التكرار %النسبة 
39.7  
60.3 

27  
41 

  ذكر
  أنثى

  الجنس
  
  

  العمر 
  
  
  

  المھنة
  
  

مدة الخدمة بالوظیفة 
  الحالیة

  
  
  
  

مدة الخدمة 
  بالمستشفى

 

25.0  
35.3  
23.5  
16.2 

17  
24  
16  
11 

  سنة 30أقل من 
  سنة 40- 30من 
  سنة 50- 41من 
  سنة فما فوق 51

33.8  
45.6  
20.6 

23  
31  
14 

  طبیب
  معاون طبي

  اداري
22.0  
33.8  
25.0  
11.8  
7.4 

15  
23  
17  
8  
5 

  سنوات 5أقل من 
  سنوات 10-6من 
  سنة 15- 11من 
  سنة 20- 16من 

  سنة 20أكثر من 
17.6  
30.9  
16.2  
23.5  
11.8 

12  
21  
11  
16  
8 

  سنوات 5أقل من 
  سنوات 10-6من 
  سنة 15- 11من 
  سنة 20- 16 من

  سنة 20أكثر من 
  أعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبیان  :المصدر 
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 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابة أفراد عینة الدراسة على فقرات محور الثقافة التنظیمیة:  )04(الجدول 
االنحراف  الرتبة الدرجة

 المعیاري
المتوسط 
 الفقرة  الحسابي

  ةتوسطم
  توسطةم
  توسطةم
  توسطةم
  توسطةم
 توسطةم

1  
2  
5  
4  
6  
3 

0.83  
0.78  
0.80  
0.83  
0.83  
0.82 

2.19  
2.16  
2.05  
2.07  
2.01  
2.11  

  تتوفر قواعد واضحة وصریحة في المستشفى
  ھناك وصف وظیفي واضح والمسؤولیات واضحة في المستشفى

  یحب كل موظف عملھ ویعتبره واجب مقدس
  ي اإلدارة باعتباره جزء من الفریقیعمل الموظف في القسم أو ف

  ھناك رؤیة مشتركة بین الموظفین على أن القیم ھي محدد رئیسي لسلوكھم
 یوافقني زمالئي على أن اإلخالص في العمل یحقق نتائج مرضیة

  SPSS 22من اعداد الباحثان باالستعانة ببرنامج  :المصدر 
  

لمعیاریة إلجابة أفراد عینة الدراسة على فقرات محور  االتصال التنظیميالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات ا:  )05(الجدول   
االنحراف  الرتبة الدرجة

 المعیاري
المتوسط 
 الفقرة  الحسابي

  رتفعةم
  رتفعةم
  رتفعةم
  رتفعةم
  رتفعةم
  رتفعةم
  رتفعةم
 رتفعةم

3  
4  
7  
5  
1  
8  
6  
2 

0.79  
0.79  
0.76  
0.77  
0.65  
0.83  
0.78  
0.76 

2.44  
2.39  
2.33  
2.38  
2.57  
2.32  
2.36  
2.52  

  تعتبر االجتماعات أحد وسائل االتصال الفعال إلیصال التعلیمات إلیك
  ھناك اتصاالت وجھا لوجھ بیني وبین الموظفین والمشرفین

  أقوم بالتنسیق في العمل مع الجھات المختلفة
  أحیانا تلجأ اإلدارة إلیك لطلب رأیك حول مسائل تخص عملك

  دارة في الوقت المناسبتصلك المعلومات من طرف اإل
  المعلومات المقدمة من طرف اإلدارة تفھم بسھولة

  كثرا ما تحل المشاكل المتعلقة بأداء عملك من خالل اتصاالتك باإلدارة
 االدارة مھتمة باستقبال العمال لالستماع لشكاویھم

  SPSS 22من اعداد الباحثان باالستعانة ببرنامج  :المصدر 
  

  وسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابة أفراد عینة الدراسة على فقرات محور التدریبالمت:  )06(الجدول 
درجة 
االنحراف   الرتبة الموافقة

 المعیاري
المتوسط 
 الفقرة الحسابي

  مرتفعة
  

  مرتفعة
  مرتفعة

  
  مرتفعة

  
  مرتفعة

  
  مرتفعة

  
  مرتفعة

 

3  
  
6  
7  
  
4  
  
2  
  
5  
  
1  

0.72  
  

0.72  
0.74  
  

0.74  
  

0.67  
  

0.67  
  

0.71 

2.55  
  

2.45  
2.44  
  

2.51  
  

2.58  
  

2.45  
  

2.60 

توفر لك البرامج التدریبیة تشكیلة واسعة ومتنوعة من المعارف والمھارات 
  الضروریة ألداء عملك

توفر البرامج التدریبیة معارف ومعلومات تساعد في وصف العالج األقل 
  تكلفة

اعفات الناتجة عن تعالج برامج تدریب األطباء كیفیة تفادي الحوادث والمض
  تقدیم الخدمة العالجیة

تھتم البرامج التدریبیة باألسباب الرئیسیة التي تؤدي باألطباء الى الوقوع 
  في األخطاء الطبیة الخطیرة

تسمح البرامج التدریبیة من تحصیل معارف ومھارات الستخدام الوسائل 
  والتجھیزات الطبیة

المستحدثة وكذا األدویة  تسمح البرامج التدریبیة من معرفة األدویة
  المسحوبة من النظام الصحي

تقدم البرامج التدریبیة مواضیع ذات طابع خاص مثل التسییر؛ استخدام 
 الخ...االعالم اآللي 

  SPSS 22من اعداد الباحثان باالستعانة ببرنامج  :المصدر 
  

  د عینة الدراسة على فقرات محور الحوافز المادیةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابة أفرا:  )07(الجدول 
االنحراف  الرتبة درجة الموافقة

 المعیاري
المتوسط 
 الفقرة الحسابي

  توسطةم
  وسطةم
 توسطةم

3  
1  
2  

0.72  
0.74  
0.75 

2.02  
2.25  
2.23 

  یتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع الجھد الذي أبذلھ
  الذي أبذلھ منحة المر دودیة التي أتقاضاھا تكون حسب الجھد

یعمل المستشفى على منح الموظفین تعویض خلل تأدیتھم ألي 
 عمل إضافي أو خارج أوقات الدوام

  SPSS 22من اعداد الباحثان باالستعانة ببرنامج  :المصدر 
  
  



______________________________________________________________________________________________________ ______________________ –152015  
 

 
- 147 - 

المعنویة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابة أفراد عینة الدراسة على فقرات محور الحوافز:  )08(الجدول   
االنحراف  الرتبة درجة الوافقة

 المعیاري
المتوسط 
 الفقرة الحسابي

  متوسطة
  توسطةم
  توسطةم
 توسطةم

2  
1  
3  
4 

0.75  
0.81  
0.80  
0.79 

2.27  
2.30  
2.27  
2.19 

  یتم ترشیح الموظفین المتمیزین ألداء دورات تدریبیة
  تمنح شھادات التقدیر لتشجیع الموظفین على العمل بكفاءة

  لمستشفى الموظفین المتمیزین في عملیة اتخاذ القراراتیشرك ا
 تقدم لي عبارات الشكر والثناء الشفوي عند أداء مھامي بشكل جید

  SPSS 22من اعداد الباحثان باالستعانة ببرنامج  :المصدر 
  

ت محور األداء الوظیفيالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابة أفراد عینة الدراسة على فقرا:  )09(الجدول   
درجة 
االنحراف  الرتبة الموافقة

  المعیاري
المتوسط 
 الفقرة الحسابي

  مرتفعة
  مرتفعة

  توسطةم
  توسطةم

  مرتفعة
  مرتفعة

  
  مرتفعة
  مرتفعة

  
  مرتفعة
 مرتفعة

8  
6  
10 
9 
7 
5  
  
3 
4  
  
2  
1 

0.78  
0.79  
0.77  
0.77  
0.75  
0.79  
  

0.76  
0.78  
  

0.76  
0.75  

2.35  
2.38  
2.25  
2.29  
2.36  
2.39  
  

2.54  
2.54  
  

2.55  
2.57  

  التنسیق مع اآلخرین في انجاز األعمال یزید ویحسن مستوى األداء الوظیفي
  تتوفر لدیك المعرفة الكاملة بمتطلبات الوظیفة التي تؤدیھا

  حضورك لبرامج التدریب المتكررة یحسن من مستوى األداء الوظیفي
  یتمتع الموظفون بالقدرة على حل مشاكل العمل

  وظفون القدرة على التعامل مع المواقف الحرجةللم
تتوفر لدى الموظفون الجاھزیة والقدرة والرغبة للعمل خارج أوقات الدوام 

  الرسمي إذا اقتضى األمر
  تزید البرامج التدریبیة إحساسا بأھمیة مسؤولیتك اتجاه المریض

مات بعد المشاركة في دورات تدریبیة مباشرة تشعر بأنك قادر على أداء خد
  ذات نوعیة عالیة

  تقوم بأداء األعمال الموكلة إلیك دون تأخیر
 أداؤك في العمل یوصف من قبل المشرف المباشر بالكفاءة

  SPSS 22من اعداد الباحثان باالستعانة ببرنامج  :المصدر 
  

ھا على المتغیرات المستقلة المدرجة في نموذج االنحدار مرتبة حسب أھمیتھا وقوة تأثیر:  )10(الجدول 
  )األداء الوظیفي( المتغیر التابع

 Variables Entered/Removeda  

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

 ,Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050 . االتصال التنظیمي 1
Probability-of-F-to-remove >= .100). 

 ,Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050 . التدریب 2
Probability-of-F-to-remove >= .100). 

 ,Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050 . الثقافة التنظیمیة 3
Probability-of-F-to-remove >= .100). 

 ,Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050 . الحوافز 4
Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: األداء الوظیفي 
  SPSS 22مخرجات برنامج  :المصدر 

  
  نماذج تحلیل االنحدار المتعدد :  )11(الجدول 

Model Summarye  

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .846a .717 .712 .37804  
2 .871b .758 .751 .35167  
3 .887c .787 .777 .33256  
4 .896d .803 .790 .32295 1.302 

a. Predictors: (Constant), االتصال التنظیمي 
b. Predictors: (Constant), نظیمياالتصال الت  التدریب ,
c. Predictors: (Constant), الثقافة التنظیمیة ,التدریب ,االتصال التنظیمي 
d. Predictors: (Constant), الحوافز ,الثقافة التنظیمیة ,التدریب ,االتصال التنظیمي 
e. Dependent Variable: األداء الوظیفي 

  SPSS 22مخرجات برنامج  :المصدر 
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  تحلیل تباین االنحدار المتعدد  تائجن : )12(الجدول 
ANOVAa  

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 23.840 1 23.840 166.818 .000b 
Residual 9.432 66 .143   
Total 33.272 67    

2 
Regression 25.234 2 12.617 102.019 .000c 
Residual 8.039 65 .124   
Total 33.272 67    

3 
Regression 26.194 3 8.731 78.946 .000d 
Residual 7.078 64 .111   
Total 33.272 67    

4 
Regression 26.702 4 6.675 64.005 .000e 
Residual 6.571 63 .104   
Total 33.272 67    

a. Dependent Variable: األداء الوظیفي 
b. Predictors: (Constant), االتصال التنظیمي 
c. Predictors: (Constant), التدریب ,االتصال التنظیمي 
d. Predictors: (Constant), نظیمياالتصال الت  الثقافة التنظیمیة ,التدریب ,
e. Predictors: (Constant), الحوافز ,الثقافة التنظیمیة ,التدریب ,االتصال التنظیمي 

  SPSS 22مخرجات برنامج  :المصدر 
 

  معامالت معادلة االنحدار المتعدد:  )13(الجدول 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .070 .188  .370 .712   

 1.000 1.000 000. 12.916 846. 075. 974. االتصال التنظیمي

2 
(Constant) -.157- .188  -.838- .405   

 2.578 388. 000. 6.021 589. 113. 678. االتصال التنظیمي
 2.578 388. 001. 3.357 329. 111. 373. التدریب

3 
(Constant) -.191- .178  -1.073- .287   

 3.321 301. 000. 4.215 443. 121. 510. االتصال التنظیمي
 2.619 382. 002. 3.155 294. 106. 334. التدریب

 2.056 486. 004. 2.947 244. 087. 257. الثقافة التنظیمیة

4 

(Constant) -.211- .173  -1.219- .227   
 4.350 230. 008. 2.720 318. 134. 366. االتصال التنظیمي

 2.766 361. 010. 2.651 247. 106. 281. التدریب
 2.083 480. 002. 3.267 264. 085. 278. الثقافة التنظیمیة

 2.496 401. 031. 2.206 195. 093. 206. الحوافز
a. Dependent Variable: األداء الوظیفي 

  SPSS 22مخرجات برنامج  :المصدر 
  

  ة االنحدار المتعدد في كل خطوة من خطوات االنحدارالمتغیرات المستقلة المستبعدة من معادل : )14(الجدول 
 Excluded Variablesa  

Model Beta In T Sig. Partial 
Correlation 

Collinearity Statistics 
Tolerance VIF Minimum 

Tolerance 

1 
CO .276b 3.155 .002 .364 .494 2.024 .494 
ST .329b 3.357 .001 .384 .388 2.578 .388 
MO .223b 2.288 .025 .273 .426 2.347 .426 

2 CO .244c 2.947 .004 .346 .486 2.056 .301 
MO .162c 1.718 .091 .210 .406 2.464 .294 

3 MO .195d 2.206 .031 .268 .401 2.496 .230 
a. Dependent Variable: األداء الوظیفي 
b. Predictors in the Model: (Constant), االتصال التنظیمي 
c. Predictors in the Model: (Constant), التدریب ,االتصال التنظیمي 
d. Predictors in the Model: (Constant), الثقافة التنظیمیة ,التدریب ,االتصال التنظیمي 

  SPSS 22مخرجات برنامج  :المصدر 
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  اختبارات تشخیص االزدواج الخطي: ) 15(الجدول 
Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition 
Index 

Variance Proportions 

(Constant)  االتصال
 التنظیمي

التدری
 ب

الثقافة 
 الحوافز التنظیمیة

1 
1 1.970 1.000 .02 .02    
2 .030 8.084 .98 .98    

2 
1 2.953 1.000 .01 .00 .00   
2 .035 9.199 .99 .13 .09   
3 .013 15.344 .01 .87 .91   

3 

1 3.915 1.000 .00 .00 .00 .00  
2 .047 9.114 .60 .01 .00 .40  
3 .026 12.186 .39 .10 .29 .49  
4 .012 18.275 .00 .89 .70 .10  

4 

1 4.882 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 
2 .047 10.172 .53 .00 .00 .45 .00 
3 .042 10.772 .32 .01 .01 .21 .39 
4 .018 16.291 .15 .02 .70 .15 .40 
5 .010 21.682 .00 .97 .29 .18 .21 

a. Dependent Variable: األداء الوظیفي 
  SPSS 22مخرجات برنامج  :المصدر 

 
  نتائج احصاءات البواقي) : 16(الجدول 

Residuals Statisticsa  
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value .9649 3.1793 2.4265 .63130 68 
Residual -1.62321- .69477 .00000 .31316 68 
Std. Predicted Value -2.315- 1.193 .000 1.000 68 
Std. Residual -5.026- 2.151 .000 .970 68 
a. Dependent Variable: األداء الوظیفي 

  SPSS 22مخرجات برنامج  :المصدر 
  

  )االداء الوظیفي( شكل االنتشار بین البواقي المعیاریة وقیم المتغیر التابع ) :01(الشكل 

  
  SPSS 22مخرجات برنامج  :المصدر 
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  المعیاریة للبواقي االعتدالي التوزیع : )02( الشكل

  
  SPSS 22مخرجات برنامج  :المصدر 
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