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Abstract :  
          The present study focused primarily on the identification of the impact of employees’ 
participation in the decision-making, as an intermediate variable in the relationship between the 
employees’ voice and their loyalty towards the hospitals under study. We have established a 
sample of 292 members of the nursing unit working in the Menoufia University Hospitals. 
Preliminary study data were collected through a questionnaire that was designed on the basis of a 
number of customary measures, through stability and reliability test of those measures using 
Cronbach's alpha coefficient of internal consistency and factor analysis that proved them all to be 
stable and reliable. Questionnaire lists were distributed on the employees sample by conducting 
short personal interviews during which they were asked to answer the questionnaire lists in a 
convenient time to be later collected from them, knowing that the answer rate was 83%. The 
collected data have been analyzed using multivariate analysis. The results of that study showed 
that there is a positive correlation among all the variables of the study, a positive emotional 
impact on the employees’ voice (for and against) on the employees’ loyalty towards their 
organizations, the most influential employee voice on employees’ loyalty was the supporting 
voice. In addition to the existence of a positive influence of the employees’ voice (for and 
against) on the employees’ participation in the decision-making. Moreover, it was found that the 
employees’ participation in decision-making has a significant positive impact on the employees’ 
loyalty towards their organizations. The conclusions of that study showed that there is an indirect 
positive impact of employee’s voice on their loyalty to their organizations when they are 
involved in decision-making in that relationship.  
Key words: Employee’s voice- organizational voice- employees’ participation in decision-
making- organizational loyalty- Employee loyalty  

  :مقدمة -1
أحد العوامل  العتباره لباحثني يف السياق التنظيمي نظراملحوظًا من قبل ا اهتماماالقت  اليتيعد الوالء التنظيمي أحد القضايا 

ولقدرته علي التأثري يف رضا وأداء العاملني مبا ينعكس على كفاءة وفعالية  ،جهةوافق بني الفرد واملنظمة من الرئيسة لقياس مدي الت
أحد أهم  الصحيويعترب القطاع ، )Rose et al, 2009: 1999 ،العجمي: 2012 ،النعيمي: 2015 ،قمر(املنظمة ككل 

مة، فهو أساس تقدمي خدمات الرعاية الصحية على اختالف أشكاهلا للعديد القطاعات وأكثرها حيوية سواء يف الدول النامية أو املتقد
سعت الدراسة احلالية  ،وحماولة لفهم املتغريات ذات الصلة بالوالء التنظيمي ،)2007باشا، : 2012حسن، (من فئات ا�تمع 

 .العاملني والوالء التنظيميللتعرف على دور مشاركة العاملني يف صنع القرارات كمتغري وسيط يف العالقة بني صوت 
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  :اإلطار النظري -2
 اختاذمشاركة العاملني يف ، صوت العاملني(يعرض الباحث فيما يلي مفاهيم وأبعاد وأمهية كل متغري من متغريات الدراسة احلالية 

  :وذلك على النحو التايل ،)والء العاملني ،القرارات
  :صوت العاملين -2/1

حيث ، م خالل دراسته لسلوكيات عمال السكك احلديدية األفارقة 1970لعاملني يف عام مفهوم صوت ا Hirschmanقدم 
البقاء والتحدث حول ظروف العمل احلالية   أوإىل أن شعور العاملني حبالة من عدم الرضا قد يدفعهم إىل ترك العمل واهلروب  أشار

املني أحد األدوات اهلامة إلحداث التغيري يف حماولة لتحسني صوت الع Hirschmanوبالتايل اعترب  ،كمحاولة لتغيري الوضع الراهن
  .(Avey et al, 2012)بيئة وظروف العمل 

الصوت بأنه سلوك لفظي موجه بالرغبة يف حتسني الوظائف والعمليات التنظيمية من  (Detert and Burris, 2007)يعرف 
 ,Pyman et al)بينما أشار، ة متكنهم من إحداث التغيري والتطويرخالل تقدمي املعلومات واحلقائق ملن ميتلكون صالحيات باملنظم

حول مصاحلهم ومشاكلهم ومشاركتهم يف صنع القرار يف مكان  واهتماما�مإيل أن الصوت هو التعبري عن قلق العاملني  (2006
فهو سلوك داعم وبناء  ،يري أن الصوت هو أحد سلوكيات  املواطنة التنظيمية (Van Dyne and Lepine, 1998)أما ،العمل

البناءة والسعي  اآلراءيعرب عن التحدي �دف حتسني أوضاع العمل وتطوير األداء التنظيمي من خالل االتصاالت لتقدمي وتبادل 
 يعرب �ا اليتفيعرف صوت العاملني بأنه اآللية ) Freeman et al.,2007(أما  ،الوضع القائم بانتقاد االكتفاءلتفعيلها بدًال من 

 ;Anderson, 2005; Bowen and Blackmon, 2003)بينما توصل.العاملون عن أرائهم جتاه القضايا والقرارات التنظيمية
Zhou and George, 2001)  إىل أن الصوت هو أحد سلوكيات العاملني املوجهة حنو تعزيز ودعم عملية التغيري اإلجيايب البناء

تعديلها  يفوتقدمي تقارير باألخطاء رغبة  ،ونشر احلقائق ،عن املخالفات اإلبالغال عدة منها يتخذ أشك والذي ،باملنظمة والرتويج هلا
أن الصوت هو سلوك غري رمسي يتضمن قول  (Kassing, 2002: 2011)ويرى  ،(Hsiung, 2012)وحتسني األوضاع الراهنة 

أما . ذية العكسية ومشاركة اإلدارة يف وضع طرق فعالة لألداءاحلقيقة يف مجيع املمارسات التنظيمية وتقدمي األفكار واملقرتحات والتغ
(Wilkinson et al. 2014)  فيعرف الصوت على أنه طريقة يعرب من خالهلا العاملون عن أرائهم جتاه بعض القضايا التنظيمية ذات

  .املديرين وأصحاب املصاحل أو على املنظمة بشكل عام اهتماماتالتأثري على عملهم أو 
يشري إىل أن صوت العاملني سلوك  األول االجتاه: الجتاهنيمن التعريفات السابقة أنه ميكن تناول صوت العاملني وفقا يتضح 

حيث أن شعور العاملني بعدم الرضا الوظيفي يدفعهم إىل التحدث حول  ،نابع عن حاالت عدم الرضا الوظيفي واملشكالت التنظيمية
الثاين على أن صوت العاملني أحد  االجتاهويركز  ،والئهم التنظيمي اخنفاضأو يؤدي إىل  ،ملاإلمهال وترك الع أو ،تلك املشكالت

  ).2015 ،رضوان(يكون ناتج عن عدم الرضا  أنسلوكيات الدور اإلضايف والذي يهدف إيل تعزيز األداء الفعال للمنظمة وال يشرتط 
األول : حدد بعدين رئيسني للصوت ومها والذيالتنظيمي  للصوت (Liang et al., 2008)وتتبين الدراسة احلالية منوذج 

والبعد  ،من أجل حتسني أداء وحدات العمل املختلفة باملنظمة واقرتاحاتالصوت الداعم ويتمثل يف احملاوالت املتعلقة بتقدمي أفكار 
واإلجراءات وسياسات العمل الضارة  الثاين يتمثل يف الصوت املانع ويقصد به الكشف عن مواطن وأوجه اخللل باملنظمة والسلوكيات

  .�دف منع أو تقليل أثارها السلبية يف املستقبل
األداء  وتشري نتائج العديد من الدراسات السابقة أنه كلما زاد قدرة العاملني علي التحدث حول القضايا املختلفة باملنظمة زاد

وأقبل العاملني على ، (Chamberlin et al., 2016; Senay et al., 2015; Ng and Feldman, 2012)التنظيمي 
 Umar and)مستوي الوالء التنظيمي وأرتفع, (Ng and Feldman, 2012; Morrison, 2011)املشاركة ىف صنع القرارات 

Hassan, 2013)،  واهلوية التنظيمية(Umar and Hassan, 2013; Moaşa, 2013)،  وزادت فرص النجاح الوظيفي
 ,Chen and Hou)باإلضافة إىل �يئة مناخ عمل يشجع على زيادة مستويات اإلبداع، Cheng et al., 2016)والتميز املؤسسي

2016; Yu and Deng, 2016; Ng and Feldman, 2012)، وفرص التعلم التنظيمي(Yu and Deng, 2016) ,
  .(Umar and Hassan, 2013; Yu and Deng, 2016)ومشاركة املعرفة 

أن قيام العامني بالتحدث حول القضايا واملشكالت واألخطاء التنظيمية والتعبري عن أرائهم  (Brown et al., 2005)ويؤكد 
تتقبل وتدعم ذلك  باملنظمةبشأن التطوير والتحسني تعتمد بشكل رئيسي على مستوى إدراكهم بأن اإلدارة العليا  مقرتحا�موتقدمي 

إىل أن  (Milliken et al., 2003)حيث يشري  ،املخاطر نتيجة لذلك ب أووأ�م لن يتعرضوا للعقا) سلوك الصوت التنظيمي(
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العديد من العاملني خيشون التحدث حول قضايا العمل لتخوفهم من العواقب واخلسائر الشخصية احملتملة عند تعارض وجهات 
م عن أرائهم ومقرتحا�م ومشاركتهم وبالتايل فإنه لصوت العاملني وتعبريه. نظرهم مع وجهات نظر اآلخرين وخاصة أصحاب السلطة

  .(Umar and Hassan, 2013)التأثري على الوالء التنظيمي يفيف صنع القرارات قد يكون أحد العوامل الرئيسية والعامة 
  :مشاركة العاملين في صنع القرارات -2/2

ية، وذلك بسبب تبىن العديد من املدراء للغا ضعيفةاملنظمات  يفصنع القرارات  يفعملية مشاركة العاملني  لسنوات عديدة ظلت
وىف الستينيات أدى ظهور أفكار رواد  ،اإلدارة، وساعدهم على ذلك ثبات واستقرار بيئة املنظمات يفأو الفلسفة البريوقراطية  /مدخل

بيئة منظمات  يفملتسارعة زيادة اإلنتاجية، باإلضافة إىل التغريات ا يفاملدرسة السلوكية واملتعلقة بالدور احلاكم للعنصر البشرى 
األعمال، إىل حبث العديد من املنظمات عن أساليب إدارية جديدة للتوافق مع تلك التحديات واملتغريات املتسارعة واملتالحقة، ومن 

  .تلك األساليب اإلدارة باملشاركة
املشاركة (Poutsma,2001) رف فمن منظور التفويض تع ،صنع القرارات يفوقد تباينت رؤى الباحثني حول مفهوم املشاركة 

 &Newstrom)يعرفها  سلوكي، ومن منظور "جمال عمله يفصنع القرارات  يفعملية حيصل مبوجبها الفرد على حرية أكرب " بأ�ا
Davis,1997)  أهدافها ومشاركتهم  حتقيق يفتشجعهم لإلسهام  اليتظروف اجلماعة  يفلألفراد  وعاطفي عقلي اندماج"بأ�ا

 يفعالقة متبادلة بني طرفني  إذا فهياختاذ القرارات اإلدارية ،  يفمشاركة املرؤوسني "فيعرفها بأ�ا ) 1981عقيلى، (أما ، "املسئولية
 اليتاملنشأة مها اإلدارة والعاملون، �دف إىل زيادة إنتاجية املنشأة بشكل مستمر، عن طريق ضمان تأثري القوى العاملة على القرارات 

أما ". يؤدى إىل حتقيق التعاون بني العاملني من جهة واإلدارة من جهة أخرى للتخفيف من حدة الصراع بينهماتتخذ فيها مبا 
اختاذ القرارات اإلدارية املختلفة عن طريق التعبري عن  يفاملساعدة  يفكل العاملني باملنظمة   اشرتاك"فيعرفها بأ�ا ) 1995الزيادى، (

  واالحرتامتتعلق مبصاحله ومصاحل املنظمة وتوفري جو من الثقة  اليتالعمل، وكذلك األمور  بنواحيآرائهم ومقرتحا�م بكل ما يتعلق 
مناقشة خمتلف املوضوعات وتبادل البيانات واملعلومات بني إدارة املنظمة وخمتلف العاملني �ا �دف زيادة اإلنتاج بشكل  يفوالصراحة 

  ".مستمر
، )2014, العريب(ات نتائج عدة منها حتسني االتصاالت، واالستخدام األمثل للمعلومات صنع القرار  يفاملشاركة  على ويرتتب

، وجناح عملية Doll and Torkzadeh,1989)(وزيادة مهارات العمل، وزيادة ثقة العاملني، وشعور العاملني بالتحكم والسيطرة
-Scott؛ 2009 ،؛ الرباعي2007 ،املسكري(يفي ، وزيادة مستوى الرضا الوظ (Walsh and Tseng,1998) التنظيميالتغيري 

Ladd et al., 2006(, وحيسن مستوى امللكة النفسية للعاملني(Han et al., 2010) , لدى  التنظيميويزيد مستوى االلتزام
 ,.Han et al., 2010; Scott-Ladd et al؛ 2007 ،؛ الشوابكة2007؛ القويدر، 2009, ؛الرباعي2010الزغىب، (العاملني 

بذل أقصى جهدهم لتحقيق أعلى مستوى لإلنتاج، والتوفيق بني مصاحل ورغبات املرؤوسني  يفكما حتفز مشاركة املرؤوسني ،  )2006
 اختاذكما أن املشاركة يف ،  (Davis and Newstrom,1989)والتحفيز على اإلبداع يف العمل ،)1995كنعان، (ومصاحل املنظمة 

 ،العريب(اإلدارية ومن جودة القرارات  االتصاالتانية بني العاملني والقيادات ميا يزيد فعالية القرارات حتسن من العالقات اإلنس
  .)2007 ،حممد(ويرفع الروح املعنوية للعاملني , )2013 ،حممد, 2014

  :والء العاملين -2/3
مته وبقيمها وأهدافها، وتعلقه مبنظمته القوى والفعال مبنظ الوجداينإرتباط الفرد ":بأنه التنظيميالوالء  (Buchanan,1974)يعرف 

تعهد العاملني بنجاح " :بأنه (Pandey,2012)وعرفته  ،"للقيم املادية أو جلوانب التقدير املتحققة له منها اعتبارتعلقًا خالصاً دومنا 
عن البديل وال يستجيبون إىل املنظمة واالعتقاد بأن العمل �ذه املنظمة هو اخليار األفضل وخيططون للبقاء باملنظمة وال يبحثون 

  ". العروض
هو  التنظيميبالقول أن الوالء  التنظيميوالوالء  الوظيفيبني الرضا  (Porter et al.,1979)، مييز التنظيميبيان معىن الوالء  ةولزياد

أن ) 1994الزناتى،(ىف نفس السياق يرى ميثل اجتاهاً أقل استقراراً وأسرع تكويناً، و  الذي، الوظيفياجتاه ثابت نسبياً باملقارنة مع الرضا 
الفرد  استجابةفيعكس  الوظيفيميثل حمتوى أكثر اتساعاً، ويعكس االستجابة العامة الفعالة جتاه املنظمة، أما الرضا  التنظيميااللتزام 

  ). اخل... مثل األجر، اإلشراف (وظيفته  يفملظهر ،أو عدة مظاهر معينة 
ينبع من الفرد ذاته وال يفرض عليه من اخلارج ويعرب عن رغبة قوية  داخليالعامل للتنظيم هو شعور  مما سبق ميكن القول، أن والء

  . املتوقع احلصول عليه املادياحلثيث لتحقيق أهدافها، بغض النظر عن العائد  والسعياملنظمة  يفبالبقاء واالستمرار بالعمل 
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 ؛ العجمى،2015قمر،(   الوظيفيزاد الرضا  التنظيميزاد شعور العاملني بالوالء وتشري نتائج العديد من الدراسات السابقة أنه كلما 
وتقبل األفراد عملية ) (2012Rose et al.,2009; Samad,2011;Meyer et al.,2002 النعيمى،(التنظيمي، واألداء )1999
وحتسنت جودة  Meyer et al.,2002; Liu,2010)(ومنت سلوكيات املواطنة التنظيمية ) 2014نعموىن ، (  التنظيميالتغيري 

 Mowday et al.,1974; Steers, 1977; DeConinckand)ويقل معدل دوران العمل) 2011آل قاسم، (اخلدمة املصرفية 
Bachmann,1994) والتأخري عن مواعيد العمل وتقلص معدل الغيابLarson and Fukami,1984; Somers,1995) 

Mowday et al.,1974;(ل األفراد ذوى الوالء املرتفع إىل بذل جهود إضافية ألجل منظما�م ، وتأييد ودعم قيم املنظمة ، كما ميي
خارج املنظمة ، فيشعر الفرد  التنظيمي، ومن جهة أخرى قد ميتد أثر الوالء ) (Steers, 1977 االستمرار فيها لفرتة أطول يفوالرغبة 

  .(Romzek,1989) العائلي واالرتباطبدرجة عالية من السعادة 
إىل أن ضعف  (e.g: Mowday et al.,1982; McCaul, 1995; Somels, 1995)وىف املقابل ، تشري بعض الدراسات 

الدافعية وااللتزام  واخنفاض اإلبداع، يفيرتتب عليه ارتفاع معدالت الغياب وترك العمل، وفقدان الرغبة  التنظيميشعور العاملني بالوالء 
 Mathieu and Zajac) املهينباإلضافة إىل زيادة الضغوط النفسية، واملشاكل العائلية، والركود ). 1999ف، يوس يفورد ( التنظيمي
1990). 

صنع القرارات، فإحساس العاملني بأن  يفهو مشاركة العاملني  التنظيميالوالء  يفيتوقع أن يكون هلا تأثر هام وفعال  اليتومن العوامل 
، )حنن(يعملون �ا من خالل كلمة  اليتصنع القرارات جتعلهم يتحدثون عن املنظمات  يفشاركة الفعالة بيئة التنظيم تسمح هلم بامل
، وأكثر قبوالً اجلماعيالعمل  يفالعمل ، يشريون إليها على أ�ا مشكلتهم، ومن هنا جتدهم أكثر رغبة  يفوعندما يواجهون مشكلة 

سبق،  باإلضافة إىل ما). 2011، آل قاسم، يفورد ( (Emery, et al,2007) عمله يفله، وهذا بدوره يسهل أداء املوظف 
يواجه الفرد من مشكالت هو �ديد هلم وألمنهم  فاملشاركة جتعل األفراد يرتبطون ببيئة عملهم بشكل أكثر حبيث يعتربون إن ما

  ).2005العوىف،  (يؤدى لتقبلهم لروح املشاركة برغبة جاحمة وروح معنوية عالية الذيواستقرارهم، األمر 
  :منهجية الدراسة -3
  :أهداف الدراسة -3/1

مشاركة تسعي الدراسة احلالية للتعرف على طبيعة العالقة املباشرة وغري املباشرة بني صوت العاملني ووالئهم جتاه املنظمة من خالل 
 . كمتغري وسيط على العالقة بينهماالعاملني يف صنع القرارات  

  :أهمية الدراسة -3/2
عد قضية ضعف الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التمريض مبستشفيات جامعة املنوفية ىف الوقت احلاىل قضية هامة وحرجة للغاية ت -

ومن مث فإن العمل على زيادة . بالنسبة للمسئولني بتلك املستشفيات، وذلك النعكاسا�ا السلبية على خدمات املواطنني واجتاها�م
والء جتاه منظما�م من خالل التعرف على العوامل املؤثرة فيها سيسهم يف حتسني األداء التنظيمى الكلى لتلك درجة شعور العاملني بال

 .املنظمات بالشكل الذي ينعكس علي رضا املتعاملني معها عن جودة اخلدمات الطبية املقدمة
رسني والباحثني يف هذا ا�ال، وميكن البشرية وستفيد الدوإدارة املوارد ا التنظيميتعد الدراسة احلالية إضافة جديدة يف جمال السلوك  -

 .أن تفتح ا�ال أمام بعض الباحثني ملزيد من الدراسة والتحليل يف صوت العاملني ووالء العاملني
ل من صوت الكشف عن طبيعة العالقات املباشرة وغري املباشرة بني متغريات الدراسة، وحتديد منط العالقة املركبة واملتداخلة بني ك -

صنع القرارات، سوف يسهم يف صياغة اسرتاتيجيات جديدة لدعم والء  يفالعاملني ووالئهم من خالل توسيط متغري مشاركة العاملني 
 .العاملني يف بيئة العمل املصرية

عالقة معنوية بوالء  هلا اليتيقدم للمسئولني يف املستشفيات حمل الدراسة منوذجًاً◌ عمليًاً◌ ميكن من خالله اإلملام باملتغريات  -
العاملني، ومن مث ميكن للمسئولني عن رسم سياسة املوارد البشرية بتلك املستشفيات إجراء التعديالت املالئمة يف بيئة العمل، وخاصة 

الء ما يتعلق منها بتحفيز العاملني على تبىن سلوك الصوت ، وزيادة مشاركة العاملني يف صنع القرارات، وذلك لزيادة مستوي الو 
 .املستشفيات املصرية لالرتقاء مبستوى أدائها يفأعضاء هيئة التمريض التنظيمي لدى 

  :ةالدراسفروض   -3/3
  :يف ضوء مشكلة البحث وأهدافه ويف ضوء النموذج املقرتح، مت صياغة فروض الدراسة يف صيغة العدم على النحو التايل
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وبني مشاركة ) الصوت الداعم، والصوت املانع(ية بني أبعاد صوت العاملني ال توجد هناك عالقة معنوية ذات داللة إحصائ :3/3/1
 .العاملني يف صنع القرارات

مأخوذة بصورة , القرارات وبني والء العاملني ال توجد هناك عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني مشاركة العاملني يف صنع :3/3/2
 .إمجالية لكل منهما

 .وبني والء العاملني) الصوت الداعم، والصوت املانع(قة معنوية ذات داللة إحصائية أبعاد صوت العاملني ال توجد هناك عال :3/3/3
 .على والء العاملني) الصوت الداعم، والصوت املانع(مباشر ألبعاد صوت العاملني  معنويال يوجد تأثري  :3/3/4
 .القرارات على والء العاملني مأخوذ بصور كلية لكل منهمامباشر ملشاركة العاملني يف صنع  معنويال يوجد تأثري  :3/3/5
غري مباشر ملشاركة العاملني يف صنع القرارات كمتغري وسيط على العالقة بني أبعاد صوت العاملني  معنويال يوجد تأثري  :3/3/6
  .وبني والء العاملني) الصوت الداعم، والصوت املانع(

  :قرتح للعالقات بني متغريات الدراسةالنموذج امل التايل) 1(ويوضح شكل رقم 
   النموذج المقترح للعالقات بين متغيرات الدراسة )1(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  .نيمن إعداد الباحث: املصدر 

  :مجتمع وعينة الدراسة -3/4
أمـا بالنسـبة ). 1( كما هو موضـح باجلـدول رقـم  ، لتمريض مبستشفيات جامعة املنوفيةويشتمل جمتمع الدراسة على مجيع أعضاء هيئة ا

مفــردة،  1732 ألن جمتمــع البحــث هــو  ، ونظــرا)2008 بازرعــة،(للعينــة فقــد مت اســتخدام اجلــداول اإلحصــائية لتحديــد حجــم العينــة 
يكــون حجــم  %5عنــد  اخلطــأوبالكشــف يف اجلــداول اإلحصــائية عنــد حجــم جمتمــع البحــث وحــدود % 5وبــافرتاض أن حــدود اخلطــأ 

عضــــو هيئــــة التمــــريض  يفومتثلــــت وحــــدة املعاينــــة  ،مفــــردة 350ولتفــــادى ضــــياع بعــــض القــــوائم مت توزيــــع ). مفــــردة 315(العينــــة هــــو 
 ،)1(كما هو موضح باجلدول رقم ) %83(داخل عينة الدراسة ما يقرب من  االستجابةوقد بلغت نسبة . باملستشفيات حمل الدراسة

  .وتعترب هذه النسبة مقبولة يف مثل هذا النوع من البحوث
  داخل العينة االستجابةمجتمع وعينة الدراسة ونسبة  )1(ول رقم الجد

  مستشفيات جامعة املنوفية
  عدد أعضاء هيئة التمريض

عدد القوائم   عدد القوائم املوزعة
  ا�معة

  %  العدد  االستجابةمعدل 

  %83  209  251  72  1245  املستشفي الرئيس

  %83  54  65  18  322  مستشفي معهد الكبد

  %85  29  34  10  165  لطلبةمستشفي ا

  %83  292  350  100  1732  اإلمجايل

  :متغيرات الدراسة وأساليب القياس  -3/5
  : تشتمل الدراسة احلالية على ثالثة متغريات رئيسة  وهى 

H6 

 متغري تابع

H3 H4 

H2 H1  

H5 
  مشاركة العاملني   والء العاملني

  يف صنع القرارات

 متغري وسيط

  صوت العاملني
  الصوت الداعم
  الصوت املانع

 متغري مستقل
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 مت أعضــاء هيئــة التمــريض مبستشــفيات جامعــة املنوفيــةقيــاس درجــة  صــوت العــاملني لــدى ل): متغــري مســتقل(صــوت العــاملني  -3/5/1
 7(تغطـى بعديـه ) عبارة 15(الذي يتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات، ويضم (Liang et al., 2008)االعتماد على مقياس 

وفيمـــا يتعلـــق بالقيـــاس مت االســـتعانة مبقيـــاس ليكـــرت  ،)عبـــارات لبعـــد صـــوت العـــاملني املـــانع 8 ،عبـــارات لبعـــد صـــوت العـــاملني الـــداعم
  .  موافق متاماً مع وجود درجة حيادية يف املنتصف= 5، بينما موافق متاما غري= = 1واملتدرج من مخس نقاط 

واملكونة ) 2009 ،عبد العزيز(مت االستعانة بقائمة اإلستقصاء اليت أعدها ):  متغري وسيط(مشاركة العاملني يف صنع القرارات  -3/5/2
مت اســتخدام مقيــاس ليكــرت للموافقــة وعــدم املوافقــة والــذي و ,عبــارة  للتعــرف علــى مســتوى مشــاركة العــاملني يف صــنع القــرار) 15(مــن 

متثــل مســتويات أعلــى مــن مشــاركة العــاملني يف صــنع  األعلــى، حيــث أن الدرجــة ) 5(موافــق متامــاً ) 1(غــري موافــق متامــاً = يــرتاوح بــني 
  .القرارات والعكس صحيح

يف ضوء  (Lee  et al., 2013) أعدها اليتم قائمة اإلستقصاء مت قياس والء العاملني باستخدا):  متغري تابع(والء العاملني  -3/5/3
كمــا مت اســتخدام ،  مت ترمجتهــا وإعــادة صــياغتها لتصــبح مكونــة مــن ســبع عبــارات والــيتعبــارات  واملكونــة مــن مخــس ،عــدد مــن املقــاييس

 األعلـىحيـث إن الدرجـة  ،)5(إلطـالق و موافـق علـى ا) 1(موافـق متامـا  وعدم املوافقة والذي يرتاوح بني غري /مقياس ليكرت للموافقة
  .متثل مستويات أعلى من والء العاملني و العكس صحيح

  :أساليب التحليل اإلحصائي  -3/6
اعتمد الباحث يف حتليل بيانات هذه الدراسة على عدد من األساليب اإلحصائية حسب نوع البيانات، وفروض البحـث، ومت حسـا�ا 

  : هي، وهذه األساليب SPSSباستخدام الربنامج اإلحصائي 
 .بعض أساليب التحليل الوصفي كاملتوسطات واالحنراف املعياري -
مشـاركة العـاملني يف اختـاذ القـرارات والـوالء , الختبار الثقة واالعتمادية حملتويات مقياس صوت العاملني: معامل ارتباط ألفا لكرونباخ -

  .التنظيمي
  .عالقة املوجودة بني متغريات الدراسة والداللة اإلحصائية هلذه العالقةلتحديد مدى ال  Pearsonمعامل ارتباط بريسون  -
لدراسـة  عالقـة  وتـأثري أبعـاد صـوت العـاملني   Multiple Regression and Correlationحتليـل االرتبـاط واالحنـدار املتعـدد  -
القـرارات كمتغـري وسـيط يف  اختاذركة العاملني يف كمتغريات مستقلة، على الوالء التنظيمي كمتغري تابع من خالل مشا) املانع, الداعم(

 .تلك العالقة
  :والمصداقية لمقاييس الدراسة االعتماديةتقييم  -4
  :Reliability Analysisتقييم ثبات المقاييس  -4/1

رتبــــاط ألفــــا للتأكــــد مــــن متتــــع املقــــاييس املســــتخدمة يف الدراســــة احلاليــــة بدرجــــة عاليــــة مــــن الثبــــات، مت اســــتخدام أســــلوب معامــــل اال
Gronbach's alpha  بني حمتويات أو بنـود مقـاييس  الداخليباعتباره أكثر أساليب حتليل االعتمادية داللة يف تقييم درجة التناسق

  عبارة 15) ( ت تشكل يف جمموعها بعدين رئيسنيعبارة لقياس صوت العاملني يف صورة عبارا 15(متغريات البحث اخلاضعة لالختبار 
، ويف حتديــد مــدى متثيــل حمتويــات أو بنــود املقــاييس ) عبــارات لقيــاس الــوالء التنظيمــي 7( ،)القــرارات اختــاذكة العــاملني يف لقيــاس مشــار 

 أيووفقـاً للمبـادئ العامـة لتنميـة واختبـار املقـاييس يف البحـوث االجتماعيـة يسـتبعد  ،للبنية األساسية املطلوب قياسها وليس شيئاً آخر
بينه وبني املتغريات األخرى يف نفس املقياس أقل من  إمجايلخلاضعة الختبار معامل ألفا حيصل على معامل ارتباط متغري من املتغريات ا

تبــني أ�ـا تــرتاوح مـا بــني ) 2(مت احلصـول عليهــا كمـا هــو موضـح باجلــدول رقـم  الــيتوبفحـص معــامالت ألفـا ). 2012إدريـس،. (0.30
  . املستخدمة يف الدراسة احلالية تتمتع بدرجة عالية من الثبات واالعتمادية، مما يدل على أن املقاييس  0.93إىل  0.76

  :Validity Assessmentتقييم صدق المقاييس  -4/2
اعتمد الباحث على طريقة صدق احملكمني وذلك بعرض قائمة اإلستقصاء بصور�ا النهائية على أربعة من أعضاء هيئة التدريس بقسم 

وقــد أبــدى معظــم . كليــات التجــارة، وكــذلك ســتة مــن مــديري هيئــة التمــريض باملستشــفيات موضــع الدراســةمــن   بــاثننيإدارة األعمــال 
احملكمون موافقتهم على وضوح عبارات املقياس ومتاسكها وتكاملها، يف حني قدم اثنان من أعضاء هيئة التمريض و أحد أساتذة إدارة 

  . العاملني ، ومت تعديلها وفقاً آلرائهماألعمال مقرتحاً بإعادة صياغة بعض عبارات مقياس صوت 
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يتضــح إمكانيــة  ،يف ضــوء النتــائج الســابقة، واخلاصــة بتقيــيم الثبــات أو االعتماديــة  واملصــداقية يف املقــاييس املســتخدمة يف هــذا البحــث
ت لقيــاس الــوالء متغــريا 7، وتالقــرارا اختــاذمتغــرياً لقيــاس مشــاركة العــاملني يف  15لقيــاس صــوت العــاملني و امتغــري  15االعتمــاد علــي 

  .التنظيمي حيث تتمتع مجيعها بدرجــة عالية من الثبات واملصداقية
  :نتائج الدراسة -5

  :يتناول الباحث يف هذا اجلزء عرض لنتائج الدراسة واختبار الفروض على النحو التايل
  :التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة -5/1

وت التنظيمـي لـدى أعضـاء هيئـة التمـريض باملستشـفيات حمـل الدراسـة يعتـرب متوسـطاً حيـث إىل أن مستوى الصـ) 2(يشري اجلدول رقم 
كمـــا يالحـــظ أن مســـتوى الصـــوت الـــداعم والصـــوت املـــانع لـــدى أعضـــاء هيئـــة   ،)2,72(بلـــغ الوســـط احلســـايب العـــام لصـــوت العـــاملني 

  ).2,65(و) 2,81(نهما علي التوايل التمريض مبستشفيات جامعة املنوفية كان متوسطاً حيث بلغ الوسط احلسايب لكل م
ستشـفيات حمـل الدراسـة كـان صـنع القـرارات بامل يفإيل أن املستوى الكلي ملشاركة أعضـاء هيئـة التمـريض ) 2(وتشري نتائج اجلدول رقم 

فتبـني أنــه أمــا عـن مســتوى والء  أعضـاء هيئــة التمـريض مبستشــفيات جامعـة املنوفيــة  ،)2,59(حيـث بلــغ الوسـط احلســايب لـه  ،متوسـطا
  ).2,42(حيث بلغ الوسط احلسايب العام لوالء العاملني  ،متوسط

  :القرارات ووالئهم تجاه المستشفيات محل الدراسة اتخاذالعالقة بين صوت أعضاء هيئة التمريض ومشاركتهم في  :5/2
 متغــريات الدراسـة، ولتحقيــق هـذا اهلــدف مت اختبــار فـروض الدراســة احلاليـة، مت توصــيف قـوة واجتــاه العالقـة ومعنويا�ــا بـني يفقبـل البـدء 

  :النتائج التالية استخالصميكن ) 2(بني متغريات الدراسة، ومن اجلدول رقم ) Pearson بريسون( حساب معامل االرتباط البسيط
 .وجود عالقات ارتباط  موجبة ومعنوية بني مجيع متغريات الدراسة -
مع املتغـري  ارتباطهبدرجة أكثر من ) مشاركة العاملني يف صنع القرارات(تغري الوسيط يرتبط مع امل) متغري مستقل(أن صوت العاملني  -

وهـي نسـبة عاليـة إذا مت مقارنتهـا ) 0,660(صـنع القـرارات  يفبني صوت العاملني ومشـاركة العـاملني  االرتباطحيث بلغ معامل , التابع
 ).0,630(بني صوت العاملني ووالء العاملني فقد بلغ  االرتباطمل أما معا,  مبعدل ارتباط املتغريات املستقلة باملتغري التابع

حيـث بلـغ ) املتغـري وسـيط( تالقـرارامبشـاركة العـاملني يف صـنع  ارتباطـاأكثر أبعـاد صـوت العـاملني ) متغري مستقل(أن الصوت املانع  -
يــنص علــى   والــذيض العــدم األول للدراسـة وبالتــايل فإنــه ميكـن رفــض الفــر ، )0,618(يليــه الصـوت الــداعم  ،)0,629( ارتباطــهمعامـل 

وبـين مشـاركة ) الصـوت الـداعم، والصـوت المـانع(ال توجد هناك عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين أبعاد صوت العاملين "
 ".العاملين في صنع القرارات

درجة أقل من ارتباط املتغـريات  )والء العاملني(باملتغري التابع ) صنع القرارات يفمشاركة العاملني (بلغت درجة إرتباط املتغري الوسيط  -
، ، وهي نسبة منخفضة إذا قورنت مبعدل ارتباط املتغريات املستقلة باملتغري التابع)0,508(املستقلة به، حيث بلغ معامل االرتباط بينهما

يــة ذات داللــة إحصــائية بــين ال توجــد هنــاك عالقــة معنو "يــنص علــى  والــذيولــذلك فإنــه ميكــن رفــض الفــرض العــدم الثــاين للدراســة 
 ".مأخوذة بصورة إجمالية لكل منهما ،مشاركة العاملين في صنع القرارات وبين والء العاملين

 ارتباطـــهحيـــث بلـــغ معامـــل ) متغـــري تـــابع(بـــوالء العـــاملني  ارتباطـــاأكثـــر أبعـــاد صـــوت العـــاملني ) متغـــري مســـتقل( أن الصـــوت الـــداعم  -
 "يـنص علـى والـذيمع تلك النتائج فإنه ميكن رفض الفـرض العـدم الثالـث للدراسـة  واتساقا ،)0,559(يليه الصوت املانع  ،)0,641(

 , "وبين والء العاملين) الصوت الداعم، والصوت المانع(ال توجد هناك عالقة معنوية ذات داللة إحصائية أبعاد صوت العاملين 
  بين متغيرات الدراسة االرتباطمصفوفة  )2(الجدول رقم 

  املعياري االحنراف  الوسط احلسايب  5  4  3  2  1  تاملتغريا
  0,631  2,72          1  صوت العاملني

  0,641  2,81        1  0,932  الصوت الداعم

  0,695  2,65      1  0,786  0,957  الصوت املانع

  0,633  2,59    1  0,629  0,618  0,660  مشاركة العاملني يف صنع القرار 

  1,125  2,42  1  0,508  0,559  0,641  0,630  والء العاملني

  -   -   0,937  0,870  0,766  0,761  0,867  معامل ألفا لكرونباخ
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علـى ) والـداعم ،املـانع(أبعـاد صـوت أعضـاء هيئـة التمـريض  لتـأثرياملتعـدد  االحنـدارإىل نتـائج حتليـل ) 3(تشري نتـائج اجلـدول رقـم 
وتبـني وجـد تـأثري إجيـايب  ،Stepwiseاملتعـدد  االحنـدار يفحبيث مت إتباع طريقة اخلطوات املتتاليـة  ،صنع القرارات يفمستوى مشاركتهم 

= P، مبسـتوى معنويـة β  =0,614 االحنـدارمعامل  (ومعنوي مباشر للصوت الداعم علي مستوى مشاركة العاملني يف صنع القرارات 
لتفاعــل  االعتبــارذين يف أخــ) الــداعم واملــانع(لتعــرف علــى تــأثري بعــدا الصــوت التنظيمــي ول ،)R2  =0,382، معامــل التحديــد 0,000

 ،نتـائج تلـك الطريقـة املتعدد وميثـل النمـوذج الثـاين لالحندار Stepwiseمت إتباع طريقة  ،تالقرارابينهما على مشاركة العاملني يف صنع 
 االحنـدارمـل  معا(وجود تأثري إجيايب ومعنوي مباشر للصوت الداعم علي مستوى مشاركة العاملني يف صنع القرارات وتشري النتائج إىل 

β  =0,322 مبســتوى معنويــة ،P =0,000 ( ، باإلضــافة إيل وجــود تــأثري إجيــايب ومعنــوي مباشــر للصــوت املــانع علــي مســتوى مشــاركة
يف حـني التفاعـل بـني الصـوت الـداعم واملـانع ) P =0,000، مبسـتوى معنويـة β  =0,342 االحندارمعامل (العاملني يف صنع القرارات 

= P، مبســتوى معنويــة R2  =0,435(حيــث معامــل التحديــد للنمــوذج الثــاين  ،لــي مشــاركة العــاملني يف صــنع القــرارلــه تــأثري معنــوي ع
0,000.(  

  على ) والداعم ،المانع(أبعاد صوت أعضاء هيئة التمريض  المتعدد لتأثير االنحدارنتائج تحليل  )3(الجدول رقم 
  لدراسةصنع القرارات بالمستشفيات محل ا فيمستوى مشاركتهم 

  مشاركة العاملني يف صنع القرار: املتغري التابع 
  املعنوية  قيمة ت  B االحندارمعامل   املتغريات  
  0,000  11,227  0,614  الصوت الداعم  )1(منوذج 

  p =0,000املعنوية  &F =126,045التباين  & R2  =0,382معامل التحديد &  R  =0,618 االرتباطمعامل 
  عمالصوت الدا  )2(منوذج 

  الصوت املانع
0,322  
0,342  

3,797  
4,389  

0,000  
0,000  

  p =0,000املعنوية &  F =78,293التباين  & R2  =0,435معامل التحديد &  R  =0,660 االرتباطمعامل 
) الــــداعم واملــــانع(املتعــــدد بــــني أبعــــاد صــــوت أعضــــاء هيئــــة التمــــريض  االحنــــدارنتــــائج حتليــــل ) 3(يف حــــني يقــــدم اجلــــدول رقــــم 

الـداعم (حبيث مت إدخال أبعاد صوت العـاملني  ،علي مستوى الوالء التنظيمي القرارات اختاذستشفيات حمل الدراسة ومشاركتهم يف بامل
يتبـــني أن صـــوت العـــاملني الـــداعم ) 5(وبـــالنظر إيل نتـــائج النمـــوذج األول باجلـــدول رقـــم  ،النمـــوذج األول كـــًال علـــى حـــدي يف) واملـــانع

، β  =1,114 االحنـــدارمعامـــل  (يـــؤثر إجيابيـــاً ومعنويـــاً علــي مســـتوى الـــوالء التنظيمـــي بشــكل مباشـــر ) أبعـــاد صـــوت العــاملني كأحــد(
إيل أن صـــوت ) 6(كمـــا تشـــري نتـــائج النمـــوذج  األول باجلـــدول رقـــم ،  )R2  =0,441، معامـــل التحديـــد P =0,000مبســـتوى معنويـــة 
=  β االحنـدارمعامـل (معنوياً وبشكل مباشـر علـي مسـتوى الـوالء التنظيمـي يؤثر إجيابياً و ) أبعاد صوت العاملني كأحد(العاملني املانع 

وبالتايل فإنه ميكن رفض الفرض العدم الرابع للدراسة والذي  ،)R2  =0,353، معامل التحديد P =0,000، مبستوى معنوية 0,892
  ".على والء العاملين) المانع الصوت الداعم، والصوت(مباشر ألبعاد صوت العاملين  معنويال يوجد تأثير "ينص على 

مت االسـتعانة ) 4(فوفقاً جلـدول رقـم , مشاركة أعضاء هيئة التمريض يف صنع القرارات على مستوي الوالء التنظيميوللتعرف على تأثري 
توي الـــوالء البســيط وتظهــر النتــائج وجــود تــأثري معنــوي إجيــايب مباشــر ملشــاركة العــاملني يف صــنع القــرارات علــي مســ االحنــداربأســلوب 
وبالتـايل فإنــه ميكـن رفــض , ) R2  =0,258، معامـل التحديــد P =0,000، مبسـتوى معنويــة β  =0,887 االحنــدارمعامـل (التنظيمـي 

مباشـر لمشــاركة العــاملين فــي صــنع القــرارات علــى والء  معنــويال يوجــد تــأثير "الفـرض العــدم اخلـامس للدراســة والــذي يـنص علــى 
  ."لكل منهما العاملين مأخوذ بصور كلية

البسيط لتأثير مشاركة أعضاء هيئة التمريض في صنع القرارات على والئهم تجاه المستشفيات محل  االنحدارنتائج تحليل  )4(الجدول رقم 
  الدراسة

  الوالء التنظيمي:  المتغير التابع
  املعنوية  قيمة ت  B االحندارمعامل   املتغريات  
  0,000  8,412  0,887  القرارمشاركة العاملني يف صنع   )1(منوذج 

  p =0,000املعنوية  &F=70,770التباين &  R2  =0,258معامل التحديد  &R  =0,508 االرتباطمعامل 
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الصــوت الــداعم، (ملشــاركة العــاملني يف صــنع القــرارات كمتغــري وســيط علــى العالقــة بــني أبعــاد صــوت العــاملني أمــا عــن الــدور الوســيط 
غري مباشر للصـوت  معنويلوجود تأثري إجيايب غري ) 5(تشري نتائج النموذج الثاين باجلدول رقم  ،ء التنظيميوبني الوال) والصوت املانع

باإلضافة إيل وجود تـأثري إجيـايب  ،)P =0,027، مبستوى معنوية  β  =0,920 االحندارمعامل  (الداعم علي مستوى الوالء التنظيمي 
يف حني ) P =0,000، مبستوى معنوية β  =0,315 االحندارمعامل  (علي الوالء التنظيمي معنوي ملشاركة العاملني يف صنع القرارات 

مســتوى الـوالء التنظيمــي حيـث بلــغ معامــل  ىلــه تـأثري معنــوي علـ القــراراتأن التفاعـل بــني الصـوت الــداعم ومشـاركة العــاملني يف صـنع 
 القـراراتوتعـىن تلـك النتيجـة  أن مشـاركة العـاملني يف صـنع  ،)P =0,000، مبسـتوى معنويـة R2  =0,431(التحديد للنموذج الثاين  

  .تتوسط العالقة بني الصوت الداعم والوالء التنظيمي
  المتعدد لتأثير صوت الداعم ألعضاء هيئة التمريض ومشاركتهم االنحدارنتائج تحليل  )5(الجدول رقم 

  في صنع القرارات على والئهم تجاه المستشفيات محل الدراسة
  الوالء التنظيمي: غير التابعالمت

  المعنوية  قيمة ت  B االنحدارمعامل   المتغيرات  
  0,000  11,927  1,114  الصوت الداعم  )1(نموذج 

  p =0,000املعنوية &  F =142,261التباين &  R2  =0,441معامل التحديد &  R  =0,641 االرتباطمعامل 
  الصوت الداعم  )2(نموذج 

  القرار مشاركة العاملني يف صنع
0,920  

0,315  

7,864  

2,676  

0,270  

0,000  

  p =0,000املعنوية & F =76,859التباين &  R2  =0,431معامل التحديد &  R  =0,656 االرتباطمعامل 
  R2  =0,020 قيمة معامل التحديد يفالتغري  &

للصوت املانع علي مستوى الوالء التنظيمي  عنويملوجود تأثري إجيايب ) 6(ومن جهة أخرى ، تشري نتائج النموذج الثاين باجلدول رقم 
باإلضــافة إيل وجــود تــأثري إجيــايب معنــوي ملشــاركة العــاملني يف صــنع  ،) P =0,000، مبســتوى معنويــة β  =0,632 االحنــدارمعامــل  (

بــني الصــوت املــانع  يف حــني أن التفاعــل) P =0,000، مبســتوى معنويــة β  =0,452 االحنــدارمعامــل (القــرارات علــي الــوالء التنظيمــي 
=  R2(له تـأثري معنـوي علـي مسـتوى الـوالء التنظيمـي حيـث بلـغ معامـل التحديـد للنمـوذج الثـاين   تالقراراومشاركة العاملني يف صنع 

ال تتوســـط العالقــة بـــني الصـــوت املـــانع والـــوالء  تالقـــرارامبعـــىن أن مشـــاركة العــاملني يف صـــنع  ،)P =0,000، مبســتوى معنويـــة 0,353
  .يميالتنظ

  المتعدد لتأثير صوت المانع ألعضاء هيئة التمريض ومشاركتهم في صنع القرارات االنحدارنتائج تحليل  )6(الجدول رقم 
  على والئهم تجاه المستشفيات محل الدراسة 

  الوالء التنظيمي:  المتغير التابع
  المعنوية  قيمة ت  B االنحدارمعامل   المتغيرات  
  0,000  9,622  0,892  الصوت املانع  )1(نموذج 

  p =0,000املعنوية &  F =92,587التباين  &R2  =0,312معامل التحديد & R  =0,559 االرتباطمعامل 
  الصوت املانع  )2(نموذج 

  مشاركة العاملني يف صنع القرار
0,632  
0,452  

5,457  
3,557  

0,000  
0,000  

  p =0,000املعنويــــــــــــــــــــة &  F =55,263بــــــــــــــــــــاين الت&  R2  =0,353معامــــــــــــــــــــل التحديــــــــــــــــــــد &  R  =0,594 االرتبــــــــــــــــــــاطمعامــــــــــــــــــــل 
  R2  =0,040التغري ىف قيمة معامل التحديد  &

وللتعرف على طبيعة التأثريات غـري املباشـرة ألبعـاد الصـوت التنظيمـي علـى الـوالء التنظيمـي مـن خـالل مشـاركة العـاملني يف صـنع 
 نـاتج عـن دخـول مشـاركة العـاملني يف صـنع القـرارات كمتغـري إيل أن هنـاك تـأثري) 7(تشـري نتـائج اجلـدول رقـم ، القرارات كمتغـري وسـيط

وبــني الــوالء التنظيمــي، حيــث تغــريت قــوة العالقــات الصــوت ) كأحــد أبعــاد الصــوت التنظيمــي(وســيط يف العالقــة بــني الصــوت الــداعم 
والـــوالء ) الـــداعم واملـــانع(بالنســـبة لبعـــدي الصـــوت التنظيمـــي  هـــيالعالقـــات كمـــا  اجتاهـــاتالـــداعم والـــوالء التنظيمـــي، يف حـــني ظلـــت 

  .ميثل النموذج النهائي للدراسة والذي) 2(وتتمثل تلك التأثريات املباشرة وغري املباشرة بالشكل رقم . التنظيمي
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   تأثير المتغير الوسيط على العالقة بين أبعاد صوت العاملين والوالء التنظيمي )7(الجدول رقم 
 Stepwiseقة باستخدام تحليل االرتباط المتعدد بطري 

 التأثري الكلى التأثري غري املباشر التأثري املباشر املتغري املستقل املتغري التابع

مشاركة العاملني يف 
 صنع القرار

 0,322  0,322 الصوت الداعم

 0,342   0,342 الصوت املانع

 2,034 0,920 1,114 الصوت الداعم الوالء التنظيمي

 0,892  0,892 الصوت املانع

 0,887  0,887 مشاركة العاملني يف صنع القرار

  
ال يوجــد تــأثير معنــوى غيــر "وىف ضــوء تلــك النتــائج، ميكــن رفــض الفــرض العــدم الســادس للدراســة  بشــكل جزئــي والــذي يــنص علــى 
صـوت الصـوت الـداعم، وال(مباشر لمشاركة العاملين في صنع القرارات كمتغير وسيط على العالقـة بـين أبعـاد صـوت العـاملين 

  . وذلك فيما خيص العالقة بني الصوت الداعم ووالء العاملني فقط دون الصوت املانع"وبين والء العاملين ) المانع
  النموذج النهائي للدراسة )2(الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  :المناقشة والتوصيات -6

من عدم كفاية أعداد أعضاء هيئة التمريض يف املستشفيات احلكومية نظراً لتسـر�م حبثـاً عـن  احلايلتعاين املستشفيات يف العصر 
ومن أجل تغطية هذا العجز ولرفع كفاءة وفعالية العمل يف املستشفيات احلكومية فهناك حاجـة  ،)2001،عواد(النواحي املادية وغريها 

وعــدم مشــاركتهم يف صــنع , ئــة التمــريض الــذين يعــانون مــن ضــغوط العمــلوالعمــل والعطــاء مــن قبــل أعضــاء هي االهتمــامإىل مزيــد مــن 
باإلضافة إيل قلة اإلمكانات املتاحة مقارنة بأعداد املرضي األمر الذي يتطلب مزيداً من السلوكيات غـري العاديـة الـيت تتعـدى  ،القرارات

وى والء مرتفــــع جتــــاه منظمــــا�م ممــــا يــــدفعهم ذراد وال حيــــدث ذلــــك إال مــــن خــــالل أفــــ ،)2016, عبــــد اجلــــواد(األدوار الرمسيــــة للوظيفــــة
يف العمــــــل باملنظمــــــة وبــــــذل جهــــــود إضــــــافية مبــــــا يســــــاعد علــــــى تقــــــدمي خــــــدمات الرعايــــــة الصــــــحية ذات اجلــــــودة العاليــــــة  لالســــــتمرار
 ,.Fukami, 1984; Somers, 1995; Coninck and Bachmann, 1999; Meyer et al:1999 ،العجمي(للمواطنني

2002; Liu, 2010).  
ت وتشـري نتــائج الدراســة احلاليــة إىل أن مســتوى الصــوت التنظيمــي ببعديـه الــداعم واملــانع لــدى أعضــاء هيئــة التمــريض باملستشــفيا

مبعىن أن قدرة أعضاء هيئة التمريض على التعبري عن أرائهم والتحدث باحلقائق حول جوانب اإلمهال  ،حمل الدراسة كان متوسطاً نسبيا
األمـر الـذي يــنعكس علـى فعاليـة األداء وجـودة اخلدمـة الطبيــة  ،بالعمـل واملخالفـات الواقعــة دون املسـتوى املطلـوب واملشـكالت املرتبطـة

ويُعتقـد أن ذلـك املسـتوى  ،(Meyer et al., 2002; Liu, 2010) املقدمـة و يرسـخ حلالـة مـن الفسـاد داخـل تلـك املستشـفيات
 ,.Detert and Burris, 2007; Liu et al., 2010; Gao et al)الدراسـة يرجع إىل منط القيادة املنتشـرة باملستشـفيات حمـل 

2011; Hsiung, 2012; Zhang et al., 2015; Frieder, 2015; Alyusef and Zhang, 2016) , والقائمـة علـى
اإلدارية وأعضاء هيئة التمريض مستوى الدعم املدرك والثقة بني القيادات  اخنفاضباإلضافة إىل , تبادل املنافع وإمهال اجلوانب التطوعية

 الصوت املانع

 الوالء التنظيمي

 0,920 الصوت الداعم
1,114 

0,892 

0,887 0,322 

0,342 
  مشاركة العاملني

 يف صنع القرار 
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(Gao et al., 2011)،  2015, رضـوان(مسـتوى التمكـني النفسـي ألعضـاء هيئـة التمـريض اخنفـاضفضـًال عـن :Wang et al., 
مبا يشري  واحلكومي الطيبوالتفاخر من جانب األطباء وتفضيلهم للجوانب املالية واألعمال اخلاصة على األداء  التعايلجبانب  ،)2016

 ،عبــد اجلــواد(يــؤثر علــى ســلوكيات أعضــاء هيئــة التمــريض  ممــا مســتوى الرســوخ الــوظيفي لــدي األطبــاء بصــفتهم مشــرفني اخنفــاض إىل
  ).Ng and Feldman, 2013: 2007باشا، : 2012حسن، : 2016

أن الدراسة احلالية توصلت إال  ،)2009 ،عبد العزيز(وبالرغم من أن املشاركة يف صنع القرار تعد أحد أهم ركائز اإلدارة احلديثة 
مبعــين أنــه ال يُعطــى  ،ت حمـل الدراســة كــان متوســطاً نسـبياصــنع  القــرارات باملستشــفيا يفإىل أن مسـتوى مشــاركة أعضــاء هيئــة التمـريض 

 ،ريالعنـــ(ذات الصـــلة بطبيعــة عملهــم  تالقــراراملحوظــاً ألراء أعضــاء هيئـــة التمــريض وال يــتم متكيــنهم مـــن املســامهة يف صــنع  اهتمامــا
ممــا يولــد لــديهم إحســاس بعــدم . حلــول أكثــر عمليــة واقــرتاحرغــم أ�ــم األكثــر قــدرة علــي إدراك املشــكالت يف مراحلهــا األوىل ) 2006

عبـد : 2012, مفتـاح وحسـب اهللا(مبا يصـيبهم حبالـة مـن اإلحبـاط ويـؤثر علـى أدائهـم ، وأ�م جمرد منفذين للقرارات فقط, أمهية أرائهم
يكون السبب وراء ذلك املستوى منط القيـادة وقـدر�ا علـى إدارة العالقـات مـع العـاملني والتعامـل مـع التنظيمـات  وقد، )2009, العزيز

باملستشــفيات حمــل الدراســة، باإلضــافة إىل التعقيــد  واالنســجامغــري الرمسيــة إضــافة إىل طبيعــة الثقافــة املنتشــرة وعــدم تــوافر روح التعــاون 
  ).2009 ،عبد العزيز ،2016 ،اجلواد عبد(والروتني يف العمل اإلداري 

مبعــىن أن رغبــة , املستشــفيات حمــل الدراســة فتبــني أنــه متوســط نســبياً  أمــا عــن مســتوى شــعور أعضــاء هيئــة التمــريض بــالوالء جتــاه
عــام لتحقيـق أهــداف املستشــفي والصــاحل ال الــدءوببالعمــل يف املستشـفيات حمــل الدراســة والســعي  االســتمرارأعضـاء هيئــة التمــريض يف 

, ) 2012النعيمــى،(مســتوي أدائهــم التنظيمــي  اخنفــاضممــا قـد يرتتــب عليــه  ،بغـض النظــر عــن املصــاحل الشخصــية دون املســتوى املبتغــى
 Mowday et)وزيـــادة معـــدالت الغيـــاب ودوران العمـــل بيـــنهم   ،)2011آل قاســـم، (مســـتوي جـــودة اخلدمـــة املقدمـــة  واخنفـــاض

al.,1974; Steers, 1977; Coninck and Bachmann,1999) . وقد يرجع هـذا املسـتوى غـري املرضـي للـوالء التنظيمـي إىل
 ,.Aljayi et al)البشرية يف املستشفيات حمل الدراسة واليت ما زالت تعمل يف إطار النهج القدمي  املمارسات غري الفعالة إلدارة املوارد

التعـــامالت  يفأضـــف إىل هـــذا تـــدين مســـتوى العدالـــة , بشـــكل واضـــحتعتمـــد علـــى احملابـــاة  والـــيتنظــم تقيـــيم األداء املتبعـــة  أو, (2016
 ;Irvianti and Larasati, 2016; Kaabomeirand Naami, 2016)واإلجــراءات مــع أعضــاء هيئــة التمــريض

Radmanesh, 2015; Otto and Mamatoglu, 2015). مســتوى الضـغوط واألعبــاء الوظيفيــة الــىت   ارتفــاعباإلضـافة إيل
 ,Barabasz and Kuźmierz)وطبيعـة الثقافـة التنظيميـة املنتشـرة باملستشـفيات, (Ng and Feldman, 2012)يتعرضـون هلـا

فضــــــًال عــــــن بعــــــض الســــــلوكيات غــــــري األخالقيــــــة الــــــيت يتبعهـــــــا بعــــــض العــــــاملني وتبــــــين ســــــلوكيات اإلســــــتقواء قــــــي مكـــــــان , (2015
  .(Quiambao, 2015; Otto and Mamatoglu, 2015)العمل

حيث تبـني وجـود ، وجود عالقات ارتباط موجبة ومعنوية بني مجيع متغريات الدراسة صلت نتائج الدراسة إىلتو  ىومن جهة أخر 
 ،؛ الفـاعوري2007 ،الشوابكة(عالقة معنوية إجيابية بني الصوت التنظيمي ببعديه ومشاركة العاملني يف صنع القرارات ويتفق ذلك مع 

مع تلـك  واتساقا ،ر على مستوي مشاركة العاملني يف صنع القرارات بشكل سليبحيث أشارت إيل أن الصمت التنظيمي يؤث) 2004
صـوت شـجيع العـاملني علـي  تبـين سـلوك الأن ت إىل (Ng and Feldman, 2012; Morrison, 2011)النتـائج توصـلت دراسـة 

كمــا توصــلت الدراســة إيل وجــود تــأثري . اخلطــأ ونســبة املعارضــة احتمــاالتيشــجعهم علــى املشــاركة الفعالــة يف صــنع القــرارات ممــا يقلــل 
 ،الصوت املانع كان األكثر تـأثريا أن إال ،إجيايب ومعنوي مباشر للصوت الداعم واملانع علي مستوى مشاركة العاملني يف صنع القرارات

هم لتقـدمي النصـح الفرص لبعض العـاملني دون غـري  إتاحةويفسر ذلك أن قلق املديرين بشأن فرص الرتقية يف املستقبل قد ينعكس على 
 Ng and: 2004 ،الفـاعوري(حـال وجـود خمـاطر مصـاحبه للقـرارات كنـوع مـن حماولـة تقليـل األخطـاء الـيت قـد تضـر مبسـتقبله املهـين 

Feldman, 2012; Zhou and George, 2001.(  
التنظيمــي ويتفــق ذلــك مــع  كمــا أشــارت النتــائج إيل وجــود عالقــة معنويــة إجيابيــة بــني الصــوت التنظيمــي ببعديــه  ومســتوى الــوالء

(Umar and Hassan, 2013)،  حيـث أن متسـك العـاملني بتقـدمي أرائهـم وكشـف احلقـائق يزيـد مـن مسـتوى شـعورهم ورغبتـه يف
كمــا تبــني وجــود تــأثري إجيــايب ومعنــوي مباشــر للصــوت الــداعم واملــانع علــي مســتوى مشــاركة   ،�ــا واالرتبــاطباملنظمــة  واالســتمرارالبقــاء 

الذي أكد  (Holland et al, 2016)وتتفق تلك النتيجة مع ,  الصوت الداعم كان األكثر تأثرياً  أن إال ،يف صنع القراراتالعاملني 
يف أن صـوت النقابـات العماليـة  (Deery et al, 2014)ومـع ، باملنظمـةالعامـل  ارتبـاطعلـى مسـتوى  علـى أن للصـوت املباشـر تـأثري

،  باملنظمـةالبقـاء  يفمعـدالت الغيـاب ودوران العمـل وزيـادة الرغبـة  اخنفاضعمل مبا ينعكس علي يساعد يف حل قضايا الصراع مبكان ال
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يف أنـه يف ظـل حـاالت عـدم األمـان الـوظيفي قـد يـنخفض صـوت العـاملني  (Berntson et al., 2010)كما تتفق تلك النتائج مع 
) 2007 ،الشـوابكة(وتتفـق أيضـاً مـع  ،سـتوى والئهـم التنظيمـيم اخنفاضوقدر�م على احلديث عن أوضاع املنظمة مما قد يرتتب عليه 

إال أن تلك النتيجة ختتلف مـع  ،مستوى والئهم جتاه منظما�م اخنفاضظاهرة الصمت التنظيمي بني العاملني يؤدي إىل  انتشاريف أن 
(Ilkhanizadeh and Karatepe, 2017)  ات الرئيســية للصـــوت الــوظيفي يعتــرب أحـــد احملــدد االرتبـــاطالـــذي أكــد علــي أن

  .التنظيمي
مشــاركة حيــث تبـني أن  ،أمـا عـن العالقــة بـني مشـاركة العــاملني يف صـنع القـرارات والــوالء التنظيمـي فكانـت أيضــاً معنويـة وإجيابيـة

ركة يف صنع مبعىن أن إتاحة الفرصة للعاملني للمشا ،العاملني يف صنع القرارات تؤثر بشكل إجيايب ومباشر علي مستوي الوالء التنظيمي
 ,.Han et al؛ 2012, جنيـب: 2015 ،العـويف(وتتفـق تلـك النتيجـة مـع ، قـد يولـد لـديهم شـعور بـالوالء جتـاه منظمـا�م تالقـرارا

2010; Scott-Ladd et al., 2006(،   كما تتفق مع)تبـين اإلدارة ملشـاركة العـاملني يف صـنع  الذي توصـل إىل أن) 2010 ،الزغيب
ســـتويات اإلداريـــة تشـــجع علـــي تقبـــل املســـؤولية وحتســـني روح فريـــق العمـــل ممـــا يـــؤدي لتحســـني مســـتوى األداء القـــرارات علـــى خمتلـــف امل

  .باملنظمة وارتباطهموالرضا بني العاملني مبا يساهم يف حتسني مستوى والء العاملني  التنظيمي
حيث  ،ني الصوت التنظيمي والوالء التنظيميتتوسط العالقة ب تالقراراوأخرياً توصلت الدراسة إيل أن مشاركة العاملني يف صنع 

ورمبا يرجع ذلك إيل عدم  ،وال تتوسط العالقة بني الصوت املانع والوالء التنظيمي ،تتوسط العالقة بني الصوت الداعم والوالء التنظيمي
 اختــاذالعــاملني يف املشــاركة يف  املخالفــة لتوجهــا�م ممــا يــنعكس ســلبياً علــي رغبــة لــآلراءتقبــل بعــض القــادة باملستشــفيات حمــل الدراســة 

  .القرارات ومن مث علي والئهم التنظيمي
  :وبناًء على النتائج السابقة ٌتوصي الدراسة بما يلي

أراء ومقرتحات العاملني ذات  احرتامجيب على املسئولني باملستشفيات حمل الدراسة تبين النمط الدميوقراطيفي اإلدارة من خالل  §
 .وإتباع سياسة الباب املفتوح, وعقد لقاءات دورية مع العاملني ،واالقرتاحاتصندوق الشكاوى وتفعيل ، الصلة بالعمل

جيب على املسئولني باملستشفيات حمل الدراسة تبين النمط األبوي يف اإلدارة املرتكزة على إقامة شبكة عالقات جيدة مع العاملني  §
  .ايري العمل يف ظل مناخ أخالقي يرسخ للتقدير والثقة املتبادلة مع العاملنياملتبادل والرتكيز على قواعد ومع االحرتاميف إطار من 

تبين سياسة التفويض ومتكني العاملني إدارياً ونفسياً وهيكلياً من خالل نقل بعض السلطات والصالحيات من اإلدارة العليا للعاملني  §
  .تالقرارا الختاذوتوفري املعلومات الالزمة 

الشفافية والعدالة يف  ئمراعاة املعايري األخالقية ومبادالتنظيمي من خالل  االلتزاموتعزيز  العاملنيعم ملشاركة �يئة مناخ تنظيمي دا §
  .والبعد عن احملسوبية واحملاباة وعدم العدالة سواء يف اإلجراءات أو املعامالت أو نظم تقييم األداء, التعامل مع العاملني

وذلك لدورها الفعال يف ترسيخ مبادئ , ل الدراسة ترتكز علي قيم العمل اجلماعي وروح الفريقبناء ثقافة تنظيمية باملستشفيات حم §
 .التعاون واملشاركة بني العاملني

عقد دورات تدريبية وتثقيفية للقيادات اإلدارية �دف زيادة وعيهم بقضايا املشاركة والتفويض والتمكني وصوت العاملني ودورهم يف  §
  .وتعزيز الثقة يف القيادات اإلدارية، ي باملستشفياتبناء الوالء التنظيم

ميكن لقادة ) 3 أنظر شكل رقم(يف ضوء طبيعة وأغراض الدراسة ونتائج التحليل ودالال�ا، تقدم الدراسة احلالية منوذجًا عمليًا  §
 .ريض بتلك املستشفياتاملستشفيات حمل الدراسة االسرتشاد به ملعاجلة قضية ضعف الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التم

  )3(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 صوت العاملني املانع

 صوت العاملني الداعم
 

  مشاركة العاملني 
 يف صنع القرارات

 الوالء التنظيمي
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  :مقترحات لدراسات مستقبلية -7
 ،على العالقة بني صوت العاملني والوالء التنظيمي مشاركة العاملني يف صنع القراراتتأثري الدراسة احلالية بالتعرف على  اهتمت

  :أبرزها ومن، ةتناوهلا بالدراس تستحق واليت األخرى، القضايا من العديد هناكإال أنه 
أجربت الدراسة احلاليـة علـى مستشـفيات جامعـة املنوفيـة، ويٌتوقـع أن تطبيقهـا علـى قطاعـات أخـرى ، ميكـن أن يـؤثر علـى متغـريات  §

 .البحث والعالقة بينها، لذا يٌقرتح تطبيق الدراسة احلالية على قطاعات أخرى
مـــأخوذة بصــورة كليــة علــى العالقـــة بــني صــوت العــاملني والـــوالء  اراتمشـــاركة العــاملني يف صــنع القــر تناولــت الدراســة احلاليــة تــأثري  §

على العالقة بني صوت العاملني وأبعاد مشاركة العاملني يف صنع القراراتلذا فمن املفيد دراسة تأثري أبعاد ، بصورة كلية ذاالتنظيمي مأخو 
 .ر مشوًال وعمقاً الوالء التنظيمي، حيث يٌعتقد أن ذلك سوف يساعد يف الوصول إىل مناذج أكث

 .القرارات كمتغري وسيط يف العالقة بني منط القيادة األبوية وجودة القرارات اختاذصوت العاملني ومشاركتهم يف  §
إال أن إجراء دراسة كيفية للتعرف على أشكال  ،الدراسة احلالية املنهج الكمي لدراسة العالقة بني متغريات الدراسة استخدمت §

 .ته يف البيئة العربية أمر بالغ األمهيةوالء العاملني وحمددا
 .حمددات ونتائج صوت العاملني §
 .دراسة تأثري أمناط الشخصية على النموذج املقرتح بالدراسة احلالية §
 .ذلك على والء العاملني وإنعاسدراسة العالقة بني جودة حياة العمل وصوت العاملني والتهكم التنظيمي  §
  :المراجع -8

  :المراجع العربية
ائهــم ، رســالة ماجســتري غــري صــنع القــرار وعالقتــه مبســتوى أد يفالعوامــل املــؤثرة علــى مشــاركة املــوظفني ) 2008(بــراهيم ، فيصــل بــن فهــد ، إ .1

 .، جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةمنشورة
 .لنشر والتوزيع ، القاهرةل أتراكلدى العاملني داخل املنظمة ،  املؤسسي، بناء وتدعيم الوالء )2005(أبو النصر، مدحت حممد  .2
: ادات األكادمييـةدراكـات القيـإل اجلامعـات املصـرية احلكوميـة وفقـا، معوقـات إدراك اجلـودة واالعتمـاد يف )2012(إدريس، ثابـت عبـد الـرمحن  .3

 .83 -9، )يناير 1(جامعة املنوفية، العدد  -، آفاق جديدة، كلية التجارة دراسة تطبيقية
دراسـة تطبيقيـة علـى عينـة مـن البنـوك التجاريـة "حتسني جودة اخلدمة املصرفية  يف التنظيمي، أثر االلتزام )2011(آل قاسم، رؤى رشيد سعيد  .4

  .األردنية، جامعة الشرق األوسط، األردن
، رسـالة سـلطاينديـوان الـبالط ال يف التنظيمـيااللتـزام  يفاختـاذ القـرارات اإلداريـة وأثرهـا  يفمدى مشـاركة العـاملني ) 2008(البوسعيدى، بدر،  .5

 .، األردنمؤتةماجستري غري منشورة، جامعة 
ببيئـة العمـل الداخليـة ، رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة، جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم  التنظيمـي االلتـزامعالقـة ). 2002(الثماىل، عبد اهللا حممد  .6

 .األمنية
القــرارات املدرســـية وعالقتهــا برضـــاهم  اختـــاذة اخلاصــة يف األردن يف درجـــة مشــاركة معلمـــي املــدارس الثانويـــ, )2009(إبــراهيم  خولـــة الربــاعي، .7

  .جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،كلية الدراسات الرتبوية العليا  اه،رسالة دكتور  ،املهين وانتمائهمالوظيفي 
 املؤسســات يف العــاملني علــى ميدانيــة راســةد: التنظيمــي االلتــزام علــى القــرارات اختــاذ يف املشــاركة أثــر، )2010(خالــد يوســف حممــد  ،الــزغيب .8

 -67ص ص ،1ع  ،25جملــد   األردن،– واالجتماعيـةاإلنسـانية  العلـوم - والدراسـات للبحـوث مؤتـة ،بـاإلقراض املتخصصـة األردنيـة احلكوميـة
120.  

  .إدارة املوارد البشرية، القاهرة، مكتبة عني مشس) 1995(عادل رمضان،  الزيادى، .9
مســتوى الصــمت التنظيمــي لــدى القيــادات اإلداريــة األكادمييــة يف اجلامعــات األردنيــة العامــة  ،)2007(بركــات  ربــه دعبــ عســاف الشــوابكة، .10

جامعــة عمـــان العربيـــة , كليـــة الدراســـات الرتبويــة العليـــااه  رســـالة دكتــور , وعالقتــه بـــالوالء التنظيمــي للمرؤوســـني واملشــاركة يف صـــنع القـــرارات اإلداريــة
  .للدراسات العليا
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