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الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية
دراسة مسحية
حامت سليم العالونة و عبداهلل العنزي
:مستخلص
 من خالل دراسة العالقة،تهدف هذه الدراسة إىل تعرف على درجة الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية
 ونوع، ومستوى اخلربة، واملؤهل الدراسي، واليت تشمل (الفروق بني اجلنسني،بني درجة الرضا الوظيفي وبعض املتغريات الدميوغرافية
 والصعوبات اليت تواجه، كما تهدف إىل تعرف على موقف اإلدارة العليا للمنشأة جتاه طبيعة عمل جهاز العالقات العامة بها،)املستشفى
ً
ممارسا للعالقات العامة
)155(  وتكونت عينة الدراسة من. من وجهة نظر عينة الدراسة،إدارات العالقات العامة يف املستشفيات السعودية
 وخلصت الدراسة إىل أن الرضا عن األجر من أهم، واعتمدت على منهج املسح اإلعالمي،يف املستشفيات السعودية بقطاعيه العام واخلاص
 كما، من ممارسي العالقات العامة من الذكور%91  وأن،عوامل الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية
توصلت الدراسة إىل أن أكثر من نصف ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية يتمتعون خبربة ال تقل عن سنة وال تزيد عن
ً
 كما أوضحت نتائج الدراسة أن أكثر،) ريال سعودي8000-6000( راتبا يرتاوح ما بني
 وتبني أن ما يقارب من ثلثهم يتقاضون،مخس سنوات
ّ  وليس لديهم،من ثلث العاملني يف قطاع العالقات العامة يف املستشفيات السعودية هم من القطاع التسويقي واإلعالني والرتمجة
أية عالقة
.بتخصص العالقات العامة
 املتغريات الدميوغرافية، الرضا الوظيفي، العالقات العامة:الكلمات الدالة

Job Satisfaction of Public Relations Practitioners at Saudi Arabia Hospitals
( A Survey Study)
Hatem Alawnah & Abdullah Alenezy

Abstract
The aim of this study is to identify the degree of job satisfaction among practitioners of public relations in
Saudi Arabia hospitals. This aim is best achieved through studying the relationship between the degree of job
satisfaction and certain demographic variables, that include: gender, academic qualifications, level of experience
and hospital category. Furthermore, the study aims to examine the views of top hospital administrators towards
the nature of public relations in their institutions , and the obstacles facing these departments based on the
views expressed by the sample population of the study. The sample consisted of (155) practitioners of public
relations in private and public hospitals. The study adopts the survey method. The study concludes that salary
satisfaction is the most important factor in job satisfaction, and that 91% of the practitioners of public relations
are males. Also it concludes that more than half of the practitioners of public relations in Saudi Arabia hospitals
have from 1 – 5 year experience, and that the third of these public relations practitioners have a salary that
ranges 6000-8000 SR. It also shows that more than third of them have nothing to do with public relations in
terms of their expertise and experience.
Keywords: Public Relations, Job Satisfaction, demographic variables
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العالونة و العنزي

املقدمة:

الرضا الوظيفي ومفاهيمه والتأثري الذي حيدثه على اإلنتاجية،

تطور الفكر اإلداري وجاءت حركة العالقات اإلنسانية اليت كان

واألداء الوظيفي ،وااللتزام التنظيمي ،وضغوط العمل ،األمر

أشهر روادها العامل (أتون مايو) خالل الفرتة  ،1932-1927اليت ركزت

الذي دفع الباحثني إىل تناول ظاهرة الرضا الوظيفي بالدراسة

على العنصر البشري وحاجاته وتأثرياتها على العملية األدارية،

من منطلقات خمتلفة ،بعضها مير على العوامل الفردية املسببة

ومنذ تلك الفرتة حتى اآلن تزايدت الدراسات العلمية حول الرضا

للرضا الوظيفي ،وبعضها اآلخر مير على إشباع احلاجات اإلنسانية

الوظيفي ،واهتم كثري من الباحثني يف جمال اإلدارة ،والسلوك

املرتبطة مبنظومة العمل ،والعالقة بني بيئة العمل ،وإشباع

التنظيمي ،وعلم النفس بهذا املوضوع ملا له من أثر كبري على

احلاجات اإلنسانية واالجتماعية (العمر.)1999:120 ،

اإلنتاجية (حجاج  .)820 :2007وشاع استخدام مصطلح الرضا

اإلطار النظرى :

الوظيفي داخل املؤسسات العامة واخلاصة ،ويف معظم جماالت
ً
ً
خاصا
اهتماما
العمل والوظائف ،وأعطى املديرون هلذا املوضوع
باعتباره عنصراً حمفزاً للعاملني ،وله أثر فعال على إنتاجية العمل

هي العوامل املؤثرة على رضا الفرد عن وظيفته؛ إذ إن بعضها

وتطوره ،ويسهم يف التزام العاملني مبؤسساتهم ووفائهم لتعهداتهم

يتعلق بذاتية الفرد نفسه وبعضها يتعلق بالتنظيم الذي يعمل

حنوها وارتباطهم بعملهم ،كما أن الرضا الوظيفي ُيسهم يف حتسني

فيه الفرد .وتنقسم هذه العوامل إىل ثالث جمموعات ،كما يلي

صحة العامل اجلسمية والنفسية ونوعية احلياة داخل بيئة العمل

(عباس:)181-177 :2003 ،

وخارجها.

 -1العوامل الشخصية :وهي عوامل تتعلق بقدرات ومهارات العاملني

ومن ناحية أخرى تزايد اهتمام املؤسسات املعاصرة مبمارسة

أنفسهم واليت ميكن قياسها ومعرفتها عن طريق حتليل السمات

وظيفة العالقات العامة خالل السنوات األخرية ،ومل يعد من املمكن

واخلصائص املميزة جملتمع العاملني مثل (العمر ،ودرجة التعليم،

إغفال هذه الوظيفة من اهليكل االداري ألية مؤسسة رغم اختالف

واملركز الوظيفي ،وسنوات اخلربة  )....وغريها.

درجة االهتمام بها او إدراك مفهومها احلقيقي بني مؤسسة وأخرى

 -2العوامل التنظيمية :وهي عوامل تتعلق بالتنظيم نفسه

أو بني دولة وأخرى (عجوه .)20 :2004 ،ومن خالل استعراضنا

وما يسود هذا التنظيم من أوضاع أو عالقات وظيفية ترتبط

للرتاث العلمي ،جند أن هناك عدم اهتمام بإجراء الدراسات العلمية

بالوظيفة واملوظف مثل الرضا عن الوظيفة ،والرضا عن األجر،

اليت تتناول الرضا الوظيفي للعاملني بالعالقات العامة داخل

والرضا عن أسلوب القيادة واإلشراف ،والرضا عن النمو واالرتقاء

املؤسسات السعودية؛ لذا تأتي هذه الدراسة للتعرف على مستوى

الوظيفي ،والرضا عن جمموعة العمل).

الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات

 -3عوامل بيئية :وهي عوامل ترتبط بالبيئة وتأثريها على

السعودية احلكومية واخلاصة.

املوظف من جانب االنتماء االجتماعي ،ونظرة اجملتمع احمللي

وترتبط ممارسة أنشطة العالقات العامة بالعديد من الصعوبات
اليت تلعب دوراً بارزاً يف الرضا الوظيفي عن املهنة ،والرضا عن

للموظف ،والرضا العام عن احلياة.

ممارسة وظائفها ،ذلك أن الرضا الوظيفي هو األساس الذي حيقق

ثانيا  :نظرية العاملني (:)Harzberg

التوافق النفسي واالجتماعي للعاملني ،ويساعد على حسن األداء.

تعد هذه النظرية من النظريات املفـسرة للرضـا الوظيفي،
ً
أصال بتطبيق (ماسلو) للحاجات يف مواقع العمل ،حيث
وترتبط

والذي ينعكس على سلوكه من خالل اجتاهاته الكامنة ،وإذا ما

يرى (هرزبرج) أن هناك جمموعتني من العوامل إحداهما تعترب

زادت قوة استيائه من العمل ،فإن ذلك يظهر يف سلوكه ،فإما أن

مبثابة دوافع تؤدي إىل رضا العاملني عن أعماهلم ،وأطلق عليها

يرتك العمل ويبحث عن عمل آخر ،أو تزيد نسبة غيابه وتسربه

عوامل مرتبطة بالوظيفة أو العمل نفسه ،وقد حصرها يف إحساس

من العمل ،لذلك فإن جناح مهنة العالقات العامة أو فشلها يف
ً
أساسا على موظفيها ،لذا ال بد من تسليط الضوء
مؤسسة ما يعتمد

الفرد باإلجناز ،وحتمل املسؤولية وتوفر فرص الرتقية للوظائف
األعلى ،واملشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة بالعمل ،أما اجملموعة

على دراسة جوانب الرضا الوظيفي ملوظفيها ،ملا له من تأثري على

األخرى من العوامل فيعتربها مبثابة دوافع تؤدي إىل عدم رضا

نوعية األداء ،إىل جانب ما ترتكه هذه الدراسات من نتائج إجيابية

العمال عن أعماهلم ،وأطلق عليها عوامل حميطة بالوظيفة أو

ختدم الوزارات واجملتمعات ،وحتسن من أداء موظفي العالقات

العمل ،وقد حصرها يف تلك الظروف اليت حتيط بالعمل كالرئاسة

العامة( ،الشرايدة.)13 :2010 ،

أو اإلدارة أو اإلشراف أو منط القيادة ،وطبيعة العالقات بني الفرد

وقد اختلفت آراء الباحثني يف حتديد أبعاد العوامل املؤثرة يف

وزمالئه ،وبينه وبني رؤسائه ،وظروف البيئة احمليطة بالعمل

الرضا الوظيفي؛ إذ إن بعضهم أوضح أن الرضا الوظيفي نتاج

(شكري.)18 :1991،

كما يعد املعيار املوضوعي لنجاح الفرد يف خمتلف جوانب حياته،

أوال :العوامل املؤثرة على الرضا الوظيفى :

عملية تفاعلية بني عنصرين أساسيني هما :خصائص الفرد،
وخصائص بيئة العمل ،وبعضهم اآلخر حيدد العوامل املؤثره يف

أهمية الدراسة:

الرضا الوظيفي يف ثالثة عناصر ،هي بيئه العمل ،وحمتوى العمل،

تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي:
 -ندرة الدراسات اليت ُتعنى بقياس مستوى الرضا الوظيفي لدى

واملوظف نفسه( ،السيسي .)32 :1992 ،وختتلف متغريات وأبعاد

49

الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة

ممارسي العالقات العامة باملستشفيات يف اململكة العربية السعودية،

بني األطباء.

ويتوقع من نتائج هذه الدراسة أن تفيد املسؤولني عن املستشفيات

 -دراسة العمري )2011( ،وظيفة العالقات العامة يف حتقيق الرضا

السعودية يف بناء إسرتاتيجيات جديدة ،تسعى إىل إجياد البيئة

الوظيفي دراسة ميدانية على موظفي القطاع احلكومي يف اململكة

املالئمة هلا كي يؤدي العاملون يف جمال العالقات العامة دورهم كما

العربية السعودية .هدفت الدراسة اىل العرف على مدى حتقيق

ينبغي يف القطاع الصحي.

الرضا الوظيفي لدى املوظفني احلكوميني يف أجهزة العالقات

 -األهمية العلمية :قد تشكل هذه الدراسة إضافة طريقة جديدة

العامة احلكومية وأثر ذلك يف اإلنتاجية ،وتوصلت الدراسة إىل عدد

يف اختبار الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة يف

من النتائج من أهمها:

املستشفيات السعودية.

 .عدم اهتمام إدارات العالقات العامة احلكومية بتحقيق الرضا

 -األهمية التطبيقية :قد يستفيد املسؤولون من نتائج البحث يف

الوظيفي للجمهور الداخلي.

التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة

 .عدم إدراك بعض مديري العالقات العامة يف املؤسسات احلكومية

من اجلنسني يف املستشفيات العامة ،واملستشفيات اخلاصة ،ويتوقع

لوظيفة العالقات العامة يف حتقيق

الرضا الوظيفي للجمهور

من نتائجها تزويد املسؤولني عن املستشفيات السعودية ،مبعلومات

الداخلي.

مهمة حول أسس معاملة املوظفني بإدارات العالقات العامة ،وكسب

 .أثبتت نتائج الدراسة أن برامج وأنشطة إدارات العالقات العامة

رضاهم وثقتهم وتطوير أدائهم.

يف املؤسسات احلكومية هلا خمصصات مالية لتنفيذ أنشطتها ،لكنها
تقتصر على احلفالت وتنظيم االحتفاالت للمتقاعدين .

الدراسات السابقة :

 .وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني تفاعل اجلمهور الداخلي

ً
أوال :الدراسات العربية :

مع أنشطة العالقات العامة ومستوى رضاهم الوظيفي إذ كلما زاد

 -دراسة احليدر وطالب ( )2011بعنوان ،الرضا الوظيفي لدى

تفاعل اجلمهور الداخلي مع أنشطة العالقات العامة زاد رضاهم

العاملني يف القطاع الصحي مبدينة الرياض .هدفت الدراسة

الوظيفي.

إىل تعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملني بالقطاع

 -دراسة القضاة ( )2009بعنوان ،تقييم وظائف أقسام العالقات

الصحي مبدينة الرياض ،وذلك من خالل التعرف على أبعاد

العامة العاملة يف املستشفيات األردنية اخلاصة من وجهة نظر

الرضا الوظيفي لدى العاملني يف القطاع الصحي يف هذه املدينة،
ً
وفقا ألبعاد الرضا املختلفة ،إىل جانب التعرف على احتمال وجود

اجلمهور الداخلي .هدفت الدراسة إىل توضيح مساهمة العالقات
العامة يف تذليل العوائق اليت تكتنف العمل ،من خالل تأكيدها

اختالفات يف مستوى الرضا الوظيفي ،باختالف خصائصهم

على إجياد قنوات اتصال واضحة ،بني اجلمهور الداخلي واإلدارة

الشخصية ،وحتديد جوهرية العالقة بني أبعاد الرضا الوظيفي

يف املستشفيات اخلاصة األردنية ،وتوصلت الدراسة إىل أن هناك
ً
ً
متوسطا من قبل عينة الدراسة بوظائف العالقات العامة،
إهتماما

عناصر الرضا ذات العالقة مبا ميكن ان نسميه املكافآت املعنوية،

باإلضافة إىل أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني وظائف

مثل إمكانية توجيه اآلخرين مبا جيب القيام به ،وإمكانية عمل

العالقات العامة ،وحتقيق أقسام العالقات العامة يف املستشفيات

ما يستخدم قدراتي ،وإمكانية بروزي يف اجملتمع ،وإمكانية عمل

اخلاصة األردنية ألهدافها.

األشياء لآلخرين ،وإمكانية القيام بأعمال خمتلفة من وقت ألخر،

 -دراسة احلالق ( )1999بعنوان ،العوامل املؤثرة على الرضا الوظيفى

كانت من أكثر العناصر اليت تؤدي إىل رضا العاملني يف القطاع
ً
حتقيقا للرضا من وجهة نظر
الصحي ،ويالحظ أن أقل العناصر

لدى العاملني فى املؤسسات اإلعالمية .هدفت هذه الدراسة إىل
تعرف على العوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي لدى العاملني يف

العاملني يف القطاع الصحي ،كانت اجلوانب التالية :العمل خالل

املؤسسات اإلعالمية بالتليفزيون املصرى وإذاعة صوت العرب ،

عطالت نهاية اإلسبوع ،والعمل يف مناوبات سابقة وأخرى ليلية،
وأخرياً إمكانية التعرض للعدوى.

وصحيفة أخبار اليوم وتوصلت إىل عدد من النتائج التالية:
 .أن هناك عالقة إجيابية ذات داللة بني العوامل املرتبطة بطبيعة

 -دراسة الرحيلي (2011م) ،وعنوانها ،الرضا الوظيفي لدى األطباء

العمل داخل املؤسسة اإلعالمية ومستوى الرضا الوظيفى.

السعوديني العاملني يف املستشفيات احلكومية .هدفت هذه

 .أن القائمني باالتصال فى القناة الثالثة هم يف مقدمة الذين عربوا

الدراسة إىل التعرف على الرضا الوظيفي لدى األطباء السعوديني

عن شعورهم بتميز عملهم التلفزيونى ،مقارنة بزمالئهم يف إذاعة

العاملني يف املستشفيات واملراكز الصحية واحلكومية ،من خالل

صوت العرب وصحيفة األخبار.

رصد عوامل الرضا الوظيفي للطبيب السعودي داخل املؤسسة

 .عدم توافر اإلمكانيات املادية الكافية فى الوقت املناسب.

السعودية .وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج كان من أبرزها

 .أن حالة عدم الرضا عن الرتقية هي االجتاه الغالب لدى القائمني

وجود ارتباط بني الرضا الوظيفي ،وبني كل من املتغريات التالية

باالتصال.

(العمل ،والعمر ،واحلالة اإلجتماعية ،والدخل الشهري ،واالسم

 .أن حالة عدم الرضا عن التكنولوجيا املستخدمة هي االجتاه

الوظيفي ،والتخصص ،وسنوات العمل) ،ما عدا متغري اجلنس؛ إذ

الغالب لدى القائمني باالتصال داخل املؤسسات اإلعالمية.

تبني أنه ال توجد ّ
أية عالقة ارتباطية بينه وبني الرضا الوظيفي

 .ارتفاع نسبة القائمني باالتصال الذين يفقدون امليل للعمل

واملتغريات الشخصية ،وجمتمع الدراسة .وتوصلت الدراسة إىل أن
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اإلعالمى.

الوظيفي بني العاملني يف العالقات العامة .هدفت الدراسة إىل

 .تبني وجود عالقة إجيابية بني مدى شعور القائم باالتصال

التعرف على الصلة بني الصراع األخالقي والرضا الوظيفي لدى

باإلجناز وحتقيق الذات ،وبني مستوى الرضا الوظيفى.

العاملني يف جهاز العالقات العامة على عينة من أعضاء مجعية

 .إن هناك عالقة إجيابية بني شعور القائم باالتصال بتميز عمله،

العالقات العامة بلغ قوامها  105مفردة .وأوضحت النتائج أن العديد

وبني مستوى الرضا الوظيفى لديه فى املؤسسات اإلعالمية.

من ممارسي العالقات العامة أكدوا وجود صراع أخالقي يف مكان

 -دراسة الرتكي ( )1998بعنوان ،دور العالقات العامة يف حتقيق

عملهم ،وأن التحديات األخالقية تثار بشكل كبري عن طريق مقياس

الرضا الوظيفى دراسة تطبيقية على العاملني باخلطوط

اإلدارة العليا ،على رغم أن املمارسني للعالقات العامة أوجدوا حلوال

السعودية .هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دور العالقات

للصراعات من خالل تركهم شركاءهم ،كما أنهم اعرتفوا باألمل

العامة يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني باخلطوط اجلوية

يف حل التحديات األخالقية اليت يواجهونها ،وأكدوا أهمية وجود

السعودية ،وتوصلت إىل عدد من النتائج كان من أبرزها:

بيئة اتصاالت مفتوحة ،ودعم داخلي ألصحاب املصلحة.

 -1تشكل العالقات الداخلية اجليدة بني املنشأة والعاملني املورد

 -دراسة شريىل سريينى وأخرون (  :) 1997وعنوانها النساء والرجال

احلقيقي الذي تنبع منه االنطباعات اجليدة عن املنشأة.

والرضا الوظيفي يف العالقات العامة .هدفت هذه الدراسة إىل

 -2احتلت اجملالت والنشرات املقام األول بالنسبة لوسائل اتصال

التعرف على اختالفات الرضا الوظيفي بني الرجال والنساء الذين

العالقات العامة من وجهة نظر املبحوثني.

يعملون يف وظائف العالقات العامة ،يف ثالث مدن أمريكية ،مت

 -3تعترب مشاركة العاملني فى خمتلف أدوار منشآتهم السبيل لرفع

إجراء هذه الدراسة على فرتتني ،األوىل يف عام  1990والثانية يف عام

الروح املعنوية للعاملني.
متاما جلوانب عمله الفنية عادالً
ً
 -4كلما كان الرئيس املباشر مدركاً

 .1995وتوصلت نتائجها إىل أن النساء كانت كانت أكثر رضا إىل حد
ما عن وظائفهن يف العالقات العامة عام  1995مما كانت عليه يف

وصرحيا مع مرؤسيه ،يقدر جهودهم ويبرُ زها أمام اإلدارة العليا،

عام  ،1990فيما كان الرجال أقل رضا يف وظائفهم عام  1995مما

ويتعاطف مع مشاكلهم إستطاع أن يكسب حب مرؤسيه ورضاهم.

كانوا عليه يف عام  .1990وأوضحت النتائج أن النساء والرجال كانوا

 -5تؤكد النتائج أن نسبة رضا العاملني عن مؤسسة اخلطوط

متساويني يف الرضا عن وظائفهم يف العالقات العامة عام  ،1995وأن
ً
معتدال.
مستوى الرضا كان

 -6تشري النتائج إىل أن أهم عوامل الرضا عن الوظيفة متثلت يف

 -دراسة يانغوك كيم  ،وليندا تشايلدرس (  :)1996وعنوانها مناذج

توفري مركز اجتماعي مرموق بنسبة (.)%77

احلرفية واملهنية للعالقات العامة وعالقتها بالرضا الوظيفي

 -دراسة منصور ( )1995بعنوان الرضا الوظيفي لدى مديري

بني ممارسي العالقات العامة الكوريني .هدفت هذه الدراسة إىل

العالقات العامة يف اجلهاز احلكومي األردني .هدفت هذه الدراسة

التعرف على املمارسة الفعلية والتصور املثالي للعالقات العامة

إىل حتديد مستوى الرضا الوظيفي لدى مديري العالقات العامة

بني ممارسي العالقات العامة الكوريني ،والتعرف على العالقة بني

يف اجلهاز احلكومي ،واختبار العالقة بني الرضا الوظيفي وبعض

مناذج العالقات العامة والرضا الوظيفي بني ممارسي العالقات

املتغريات الشخصية هلؤالء املديرين.وتوصلت الدراسة إىل أن

العامة بالتطبيق على أربعة مناذج للعالقات العامة ()Grunig JE

مستوى الرضا الوظيفي لدى مديري العالقات العامة يف اجلهاز
ً
متوسطا ،وكشفت عن عدم وجود فروق ذات داللة
احلكومي كان

كوسيلة لفهم حالة العالقات العامة يف كوريا .وأظهرت النتائج أن
ممارسي العالقات العامة الكوريني استخدموا النماذج احلرفية

إحصائية بني الرضا ومتغريات اجلنس والراتب وسنوات اخلربة

للعالقات العامة ،وأنهم يطمحون أن ميارسوا العالقات العامة

والتخصص واملؤهل العلمي ،وبينت أن املشاركة يف اختاذ القرارات
والعدالة واملساواة يف املعاملة والراتب ،تعد من أكثر املتغريات تأثرياً

باجتاهني ،أو عالقات عامة احرتافية .وأوضحت أن ممارسي
العالقات العامة ذوي احلرفية العالية هم أكثر رضا عن وظائفهم

يف حتقيق الرضا الوظيفي.

من أولئك املمارسني للعالقات العامة ذوي احلرفية املنخفضة،

السعودية بلغ (.)%83

كما أشارت الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية قوية بني النماذج

ً
ثانيا  :الدراسات األجنبية :

االحرتافية والرضا الوظيفي.

 -مو لي يانغ (  :) 2012وعنوانها القيادة التحولية والرضا الوظيفي

 -دراسة رينرت بسالند ( :)1990وعنوانها الرضا الوظيفي بني

ملمارسي العالقات العامة التايوانيني وااللتزام التنظيمي .هدفت

العاملني يف العالقات العامة.هدفت الدراسة إىل التعرف على الرضا

الدراسة إىل التعرف على آثار القيادة التحولية على الرضا

الوظيفي يف جهاز العالقات العامة األمريكية ،من خالل عينة

الوظيفي ،وااللتزام التنظيمي ملمارسي العالقات العامة يف سياق

بلغت  649مفردة موزعة على  46والية أمريكية .وخلصت إىل أن

صناعة العالقات العامة يف تايوان ،على عينة بلغ قوامها 305

املديرين هم أكثر من الفنيني عرضة للشعور بالرضا الوظيفي يف

مفردة يعملون يف  159شركة عالقات عامة يف العاصمة تايبيه.

عملهم بالعالقات العامة ،وأن النساء يراعني عملهن ويأخذنه بعني

وخلصت الدراسة إىل أن أبعاد القيادة التحولية لديها تأثري كبري

االعتبار إىل حد كبري ،كما أنهن أكثر عرضة للشعور بأنهن يعملن

على الرضا الوظيفي لدى العاملني يف العالقات العامة.

فوق طاقتهن.وأشارت النتائج إىل أن من بني اجلوانب األكثر رغبة

 -دراسة جني كانغ ( :)2010وعنوانها الصراع األخالقي والرضا

يف عمل العالقات العامة ،حرية استخدام املهارات بشكل خالق
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وجعل اختاذ قرارات مستقلة على رأس العمل.

باملستشفيات السعودية وتؤثر على رضاهم الوظيفى؟

يتضح للباحثني من استعراض الدراسات السابقة ،أن هناك

 -3ما املقرتحات من وجهة نظر ممارسي العالقات العامة يف

دراسات تناولت الرضا الوظيفي يف قطاع العالقات العامة بشكل

املستشفيات السعودية لالرتقاء مبستويات الرضا الوظيفي لديهم؟

عام وذلك فى الرتاثني العربى واألجنبى باستثناء دراسات حمدودة
أجريت على العاملني بالعالقات العامة باجلهاز احلكومى وفى

ثانيا :فروض الدراسة

قطاع الطريان ،كما أتضح أن هناك عدة عوامل تؤثر على الرضا

تسعى هذه الدراسة إىل التحقق من الفرض الرئيسى اآلتي :توجد

الوظيفى مثل األجر والعالقة مع الزمالء واالتصال والتفاعل مع

فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الرضا الوظيفي لدى ممارسي

اجلمهور وظروف وبيئة العمل ،كما كان لعامل اخلربة والنوع األثر

العالقات العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية وبني املتغريات

فى حتديد مستوى الرضا الوظيفى للعاملني بالعالقات العامة ،وهو

الديوجرافية .وينبثق عن هذا الفرض الرئيسى الفروض الفرعية

ما استفاد منه الباحثان فى حبثهما .كما تبني ندرة الدراسات التى

اآلتية:

تتناول رصد مستوى الرضا الوظيفى للعاملني بالعالقات العامة

 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الرضا الوظيفي

داخل املستشفيات السعودية.

لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية
واخلاصة ُتعزى اىل اجلنس.

مشكلة الدراسة:

 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الرضا الوظيفي

بعد استعراض الباحثني لنتائج الدراسات السابقة يف جمالي

لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية
واخلاصة ُتعزى إىل املؤهل العلمي.

اجملالني استطاع الباحثان رصد عدد من املؤشرات والعوامل املؤثرة

 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الرضا الوظيفي

على الرضا الوظيفي ،اليت ساهمت يف حتديد املشكلة البحثية هلذه

لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية
واخلاصة ُتعزى إىل العمر.

لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية ،وذلك من

 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الرضا الوظيفي

خالل دراسة العالقة بني درجة الرضا الوظيفي وبعض املتغريات

لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية
واخلاصة ُتعزى إىل الدخل.

اإلجتماعية ،واملسمى الوظيفي) ،وذلك سواء على مستوى جماالت

 -5توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الرضا الوظيفي

الرضا احملددة بالدراسة ،وعلى مستوى الرضا الكلي لعينة الدراسة.

لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية
واخلاصة ُتعزى إىل اخلربة.

أهداف الدراسة:

 -6توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الرضا الوظيفي

تتحدد أهداف هذه الدراسة على النحو اآلتي :

لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية
واخلاصة ُتعزى إىل نوع املستشفى.

العالقات العامة ،والرضا الوظيفي ،ومسح الرتاث النظري يف هذين

الدراسة ،واليت تكمن يف التعرف على مستوى الرضا الوظيفي،

الدميوغرافية( ،العمر ،واجلنس ،واخلربة ،ومستوى الدخل ،واحلالة

 التعرف على مستوى الرضا الوظيفي الكلي ،لدى مجهور ممارسيالعالقات العامة يف املستشفيات السعودية.
 التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى مجهور ممارسيً
تبعا للسمات الديوجرافية
العالقات العامة ،يف املستشفيات السعودية
(السن ،واجلنس ،واملستوى التعليمي ،والدخل ،واخلربة ،واحلالة

اإلجراءات املنهجية للدراسة:
نوع الدراسة:
ُ
تنتمي هذه الدراسة إىل نوعية الدراسات الوصفية ،اليت تعنى

اإلجتماعية) .

جبمع احلقائق العلمية لوصف الظاهرة املدروسة ،واليت تتمثل يف

 -رصد الصعوبات اليت تواجه إدارات العالقات العامة يف املستشفيات

هذه الدراسة يف الرضا الوظيفي لدى العاملني بإدارات العالقات

السعودية من وجهة نظر اجلمهور حمل الدراسة والتى تؤثر على

العامة يف املستشفيات السعودية ،وسوف يتم ذلك من خالل مسح

رضاهم الوظيفى.

الرتاث النظري ،ومن خالل مسح عينة من اجلمهور.

 -رصد مقرتحات

ممارسى العالقات العامة فى املستشفيات

السعودية لالرتقاء مبستوى الرضا الوظيفى .

منهج الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة على منهج املسح اإلعالمي الذي ُيعد من

أسئلة الدراسة وفروضها:

أنسب املناهج العلمية اليت تالئم الدراسات الوصفية .وذلك
ً
ً
معياريا خلطوات مجع البيانات من املفردات
منوذجا
ألنه ميثل

تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

البشرية ،وعرض هذه البيانات يف صورة ميكن االستفادة منها

 -1ما مستوى الرضا الوظيفي الكلي لدى مجهور العاملني يف إدارات

يف بناء قاعدة معرفية (عبداحلميد ،)158 :2004 ،ومت االستفادة

العالقات العامة باملستشفيات السعودية؟

منه على املستويني الوصفي يف مسح الرتاث العلمي يف جمال

 -2ما الصعوبات اليت تواجه العاملني فى إدارات العالقات العامة

الرضا الوظيفي والدراسات السابقة .وعلى املستوى التحليلي مت

ً
أوال :أسئلة الدراسة
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استخدامه يف حتليل البيانات العلمية التى مت احلصول عليها من

جدول ( )1معامل االتساق الداخلي كرونباخ الفا

خالل أداة مجع املعلومات .

اجملاالت

قيم معامل الثبات

الرضا عن الوظيفة

0.87

الرضا عن األجر

0.90

يتكون جمتمع الدراسة من كافة ممارسي العالقات العامة يف

الرضا عن ظروف /بيئة العمل

0.78

املستشفيات احلكومية واخلاصة يف اململكة العربية السعودية ومنها:

الرضا عن الزمالء يف العمل

0.82

-املستشفيات احلكومية ( :مدينة امللك فهد الطبية ،ومدينة امللك

الرضا عن االستقرار الوظيفي

0.73

سعود الطبية ،ومستشفى امللك فيصل التخصصي ،ومستشفى

الرضا عن النمو واالرتقاء الوظيفي

0.77

امللك خالد التخصصي للعيون ،ومدينة امللك عبدالعزيز الطبية،

األداة ككل

0.92

جمتمع الدراسة :

ومدينة امللك فهد األمنية).
املستشفيات اخلاصة ( :مستشفى رعاية الرياض ،واملستشفىالسعودي األملاني ،واملركز التخصصي الطيب ،ومستشفى اململكة،

املعاجلة اإلحصائية:
استخدم الباحثان الربنامج اإلحصائي  spssيف حتليل بيانات

ومستشفى احلمادي  ،واملستشفى الوطين)

االستبانة ،من خالل االختبارات اآلتية:

وقام الباحثان بإجراء مسح شامل جلميع العاملني يف إدارات

 -1حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية.

العالقات العامة يف هذه املستشفيات ،حيث بلغ عددهم ()155
ً
ممارسا للعالقات العامة يف املستشفيات السعودية بقطاعيه العام
واخلاص ،وقد مت استثناء مديري اإلدارات من هذه الدراسة.

 -2اختبار التباين األحادي ( ،)ONE WAY ANOVAللمقارنة بني
أكثر من متوسطي جمموعتني:
 اختبار ( )T-TESTللمقارنة بني متوسطي جمموعتني فقط. -اختبار شيفيه ،للمقارنة النقدية.

أداة الدراسة :

ثبات أداة الدراسة:

اعتمد الباحثان على صحيفة االستقصاء (االستبانة) ،وهي من
ً
ً
واستخداما يف منهج املسح ،وهي
شيوعا
أكثر أدوات مجع البيانات

للتأكد من ثبات األداة ،مت حساب االتساق الداخلي على عينة

أسلوب يستهدف استثارة املبحوثني بطريقة منهجية ومقننة،

استطالعية بلغ قوامها  30مفردة ،حسب معادلة كرونباخ ألفا،

لتقديم حقائق أو آراء أو أفكار معينة ،يف إطار البيانات املرتبطة

واجلدول أدناه يبني هذه املعامالت ،واعتربت هذه النسب مناسبة

مبوضوع الدراسة ،بهدف مجع البيانات عن الرضا الوظيفي

لغايات هذه الدراسة.

ملمارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية ،واملتغريات
الشخصية ،واألبعاد احمليطة بها.

حساب اإلتساق الداخلي

وتضمنت األداة حمورين هما:

يتضح من اجلدول رقم ( )1أن قيم معامل ألفا تراوحت مابني

 -1البيانات الدميوغرافية جملتمع الدراسة.

 0.73و 0.90وهي قيم عالية ،وتدل على أن جماالت الرضا تتمتع

 -2مؤشرات الرضا الوظيفي لدى جمتمع الدراسة ،واليت مشلت

بنسبة ثبات عالية ،بينما بلغت قيم معامل ألفا بالنسبة لألداة

(الرضا عن الوظيفة ،والرضا عن األجر،

والرضا عن ظروف

ككل  0.92وهي نسبة عالية.

بيئة العمل ،والرضا عن الزمالء يف العمل ،والرضا عن االستقرار
الوظيفي ،والرضا عن النمو واالرتقاء الوظيفي).

صدق بناء املقياس
الستخراج دالالت صدق البناء للمقياس ،استخرجت معامالت

إجراءات الصدق والثبات:

ارتباط فقرات املقياس مع الدرجة الكلية يف عينة استطالعية

فيما يتعلق بإجراءات الصدق فقد مت عرض االستبانة على

من خارج عينة الدراسة تكونت من ( )30مفردة ،حيث مت حتليل

جمموعة من اخلرباء واملتخصصني يف جماالت العالقات العامة

فقرات املقياس وحساب معامل متييز كل فقرة من الفقرات؛ إذ إن

ومناهج البحث ،وأجرى الباحثان التعديالت الالزمة عليها يف

معامل التمييز هنا ميثل داللة للصدق بالنسبة لكل فقرة يف صورة

ضوء آراء احملكمني ،حتى وصلت االستبانة إىل شكلها النهائي قبل
البدء يف مسح اجلمهور حمل الدراسة ،وأجريا اختباراً
ًّ
قبليا ملعرفة

معامل ارتباط بني كل فقرة وبني الدرجة الكلية من جهة ،وبني
كل فقرة وبني ارتباطها باجملال اليت تنتمي إليه ،وبني كل جمال

مدى فهم املمارسني ملا حتتوي عليه من أسئلة  ،أما بالنسبة إلجراء

والدرجة الكلية من جهة أخرى ،وقد تراوحت معامالت ارتباط

الثبات فقد مت إعادة إجرائه على عينة بلغ قوامها ما نسبتة %10

ً
عموما ما بني ( ،)0.698-0.307ومع اجملال (-0.460
الفقرات مع األداة

من جمتمع الدراسة بعد مضي أسبوعني على توزيع االستمارة،

 )0.856واجلدول رقم ( )2يبني ذلك.ويتضح من اجلدول السابق

وبلغ معامل الثبات ما نسبتة  ،%87وهي نسبة ثبات عالية ،مما

أن قيم معامالت ارتباط بريسون بني الفقرات وبني العوامل اليت

يبني ثبات أداة مجع البيانات.

ً
عموما كانت مجيعها دالة إحصائيا،
تنتمي اليها ،وبينها وبني األداة
وهو ما يؤكد صدق بناء املقياس؛ ولذلك مل يتم حذف أي من هذه
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الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة

جدول ( )2معامالت اإلرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية للبعد اليت تنتمي إليه
رقم الفقرة

معامل االرتباط

معامل االرتباط

مع اجملال

مع األداة

رقم الفقرة

معامل اإلرتباط

معامل االرتباط

مع اجملال

مع األداة

رقـم الفقرة

معامل االرتباط

معامل االرتباط

مع اجملال

مع األداة

1

**.788

**.698

13

**.708

**.537

25

**.563

**.594

2

**.699

**.562

14

**.604

**.511

26

**.607

**.519

3

**.814

**.575

15

**.815

**.653

27

**.490

**.370

4

**.788

**.600

16

**.775

**.600

28

**.722

**.606

5

**.822

**.571

17

**.705

**.576

29

**.727

**.550

6

**.807

**.633

18

**.624

**.471

30

**.460

**.394

7

**.821

**.689

19

**.767

**.497

31

**.675

**.508

8

**.805

**.655

20

**.803

**.394

32

**.647

**.550

9

**.844

**.676

21

**.770

**.307

33

**.784

**.618

10

**.810

**.604

22

**.775

**.397

34

**.699

**.540

11

**.856

**.643

23

**.700

**.481

35

**.695

**.378

12

**.838

**.632

24

**.627

**.409

36

**.610

**.313

*دالة إحصائية عند مستوى الداللة (** ،)0.05دالة إحصائية عند مستوى الداللة (.)0.01

الفقرات.

متوسطة .وفيما يتعلق مبستوى الدخل ملمارسي العالقات العامة

مما سبق يتضح أن مجيع معامالت االرتباط كانت ذات درجات

يف املستشفيات السعودية احلكومية واخلاصة ،فقد احتلت فئة
ً
راتبا -6000(،إقل من  )8000املرتبة األوىل مبا نسبته
من يتقاضون

مقبولة ودالة إحصائيا ،ولذلك مل يتم حذف أي من هذه الفقرات.

( ،)%31أما من يتقاضون راتبا يرتاوح بني ( -4000إقل من )6000
حساب الصدق العاملي:
مت حساب

فقد احتلت املرتبة الثانية مبا نسبته ( ،)%26.5يف حني احتلت فئة
من يتقاضون راتبا (أكثر من  )8000املرتبة الثالثة بنسبة وصلت

معامالت اإلرتباط بني كل بعد واألبعاد األخرى ،

إىل ( ،)%22.6أما املرتبة الرابعة فقد احتلتها فئة من يتقاضون
ً
راتبا يرتاوح بني ( -2000أقل من  )4000مبا نسبته ( ،)%15.5أما

ومجيع معامالت االرتباط يف مصفوفة إرتباطية .
ويتضح من اجلدول رقم ( )3أن قيم معامل ارتباط بريسون بني

رات ً
املرتبة األخرية فقد احتلتها فئة من يتقاضون ً
با (أقل من

ًّ
إحصائيا.
كل بعد واألبعاد األخرى كانت مجيعها دالة

 )2000بنسبة مل تتجاوز ( ،)%4.5مما يدل على أن أغلب ممارسي

نتائج الدراسة امليدانية:

العالقات العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية واخلاصة

تشري بيانات اجلدول رقم ( )4إىل أن عدد الذكور املمارسني لوظيفة

يتمتعون مبستوى دخل متوسط.

العالقات العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية واخلاصة بلغ

أما بالنسبة للحالة اإلجتماعية جملتمع الدراسة ،فقد احتلت فئة

( )141موظفا بنسبة وصلت إىل ( ،)%91مقابل ( )9إناث مبا نسبته

املتزوجني املرتبة األوىل مبا نسبته ( ،)%66.5يف حني احتلت فئة

( ،)%9وأن ما نسبته ( )%54.8منهم يتمتعون خبربة عملية تراوحت

األعزاب املرتبة الثانية بنسبة وصلت إىل ( ،)%32.3يف حني بلغت

ما بني سنة إىل أقل من مخس سنوات ،وأن ما نسبته ( )%25.2منهم

نسبة املطلقني ( )%1.3وبذلك احتلت املرتبة الثالثة واألخرية.

تراوحت خرباتهم ما بني ( 10-5سنوات) ،يف حني حصلت فئة من

وفيما يتعلق بفئة االسم الوظيفي جملتمع الدراسة ،فقد احتلت

زادت خرباتهم عن ( 10سنوات فأكثر) على نسبة ( ،)%11وذلك يدل

املرتبة األوىل فئة (أخرى) اليت تشري إىل التخصصات اآلتية

على أن أغلب ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية

(التسويق ،والدعاية واإلعالن ،واملرتمجني) حسب ما طرح
يف استبانة الدراسة؛ إذ بلغت نسبتها ( ،)%41.3تلتها فئة ّكتاب

احلكومية واخلاصةهم من فئة الشباب الذين يتمتعون خبربات

جدول ( )3معامالت االرتباط بني اجملاالت يبعضها والدرجة الكلية
املتغري

الرضا عن الوظيفة

الرضا عن الوظيفة

1

الرضا عن األجر

**.521

الرضا عن ظروف /بيئة العمل

الرضا عن األجر

الرضا عن ظروف/
بيئة العمل

الرضا عن الزمالء
يف العمل

الرضا عن االستقرار
الوظيفي

الرضا عن النمو
واالرتقاء الوظيفي

1

**.481

**.589

1

الرضا عن الزمالء يف العمل

**.411

*.205

**.261

1

الرضا عن االستقرار الوظيفي

**.529

**.546

**.608

**.366

1

الرضا عن النمو واالرتقاء الوظيفي

**.377

**.464

**.539

**.236

**.567

1

األداة ككل

**.772

**.785

**.789

**.541

**.802

**.707

*دالة إحصائية عند مستوى الداللة (** ، )0.05دالة إحصائية عند مستوى الداللة (.)0.01
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األداة ككل

1

العالونة و العنزي

جدول ( )4التكرارات والنسب املئوية حسب متغريات الدراسة
املتغري

مستوى الدخل

الفئات

التكرار

النسبة

ذكر

141

91.0

أنثى

14

9.0

اإلجابات

املتغري

النسبة من احلاالت

التكرار

النسبة

سكن

10

%4.0

%6.5

أقل من سنة

14

9.0

بدل سكن

102

%40.5

%66.2

من سنة إىل أقل من  5سنوات

85

54.8

من  5سنوات إىل أقل من  10سنوات

39

25.2

من  10سنوات فأكثر

17

11.0

أقل من  2000ريال سعودي

7

4.5

من  2000إىل أقل من 4000

اجلنس

اخلربة

جدول ( )5املزايا واخلدمات اليت حيصل عليها العاملون يف العالقات العامة

24

15.5

من  4000إىل أقل من 6000

41

26.5

من  6000إىل أقل من 8000

48

31.0

من  8000ريال فأكثر

35

22.6

متزوج

103

66.5

أعزب

50

32.3

مطلق

2

1.3

احلالة االجتماعية

وسيلة نقل

18

%7.1

%11.7

بدل نقل

77

%30.6

%50.0

بدل خارج دوام

26

%10.3

%16.9

ال أحصل على مزايا

17

%6.7

%11.0

مزايا أخرى اذكرها

2

%8.

%1.3

اجملموع

252

%100.0

%163.6

جدول ( )6املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية لدرجة الرضا
الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية مرتبة
ًّ
تنازليا حسب املتوسطات احلسابية

كاتب عالقات عامة

39

25.2

سكرتري عالقات عامة

20

12.9

الرتبة

الرقم

العوامل

املتوسط
احلسابي

اإلحنراف
املعياري

منسق اإلعالم والنشر

16

10.3

1

4

الرضا عن الزمالء يف العمل

2.60

.390

منسق املراسم والتشريفات

16

10.3

املسمى الوظيفي

االلتحاق بالدورات

املؤهل العلمي

العمر

2

1

الرضا عن الوظيفة

2.34

.499

أخرى

64

41.3

3

3

الرضا عن ظروف /بيئة العمل

2.23

.427

نعم

87

56.1

4

ال

68

43.9

5

الثانوية العامة فأقل

78

50.3

6

دبلوم متوسط

23

14.8

اجملموع

بكالوريوس فأعلى

54

34.8

من  25عاما فأقل

30

19.4

من  26إىل 35

97

62.6

 36فأكثر

28

18.1

155

100.0

اجملموع

6

الرضا عن النمو واالرتقاء الوظيفي

.396

2.17

.539

2

الرضا عن األجر

1.98

5

الرضا عن االستقرار الوظيفي

1.97

.356

األداة ككل

2.22

.320

وخبصوص االلتحاق بالدورات ،فقد احتلت فئة املوظفني امللتحقني
بالدورات التدريبية والتأهيلية املرتبة األوىل مبا نسبته ( ،)%56.1يف
حني بلغت نسبة الذين مل يلتحقوا بهذه الدورات (.)%43.9
وحول املزايا واخلدمات اليت حيصل عليها ممارسو العالقات العامة

العالقات العامة يف املرتبة الثانية مبا نسبته ( ،)%25.2أما املرتبة

يف املستشفيات السعودية احلكومية واخلاصة ،فقد أظهرت النتائج

الثالثة فقد احتلتها فئة سكرتاريا العالقات العامة مبا نسبته

اليت تضمنها اجلدول رقم ( )5أن ( )10من املمارسني حيصلون على

( ،)%12.9أما املرتبة الرابعة فقد تشاطرتها فئتا منسقي اإلعالم

خدمة السكن مبا نسبته ( ،)%4وأن ( )102منهم حيصلون على بدل
ً
شخصا من
سكن مبا نسبته ( .)%40.5وتشري النتائج إىل أن ()18

وهذا يدل على أن أقسام العالقات العامة يف املستشفيات السعودية

ممارسي العالقات العامة حيصلون على وسيلة نقل من املستشفى

احلكومية واخلاصة مل تراع فصل التخصصات املهنية وأدجمتها يف

اليت يعملون بها مبا نسبته ( ،)%7.1يف حني بلغت نسبة من

أقسام العالقات العامة.

يتقاضون بدل نقل ( ،)%30.6كما تشري بيانات اجلدول رقم ( )5إىل

وفيما يتعلق بفئة املؤهالت العلمية ملمارسي العالقات العامة يف

أن ( )26من املمارسني يتقاضون بدل خارج الدوام بنسبة وصلت

املستشفيات السعودية احلكومية واخلاصة ،فقد احتلت املرتبة

إىل ( ،)%10.3يف حني بلغت نسبة من ال يتمتعون ّ
بأية مزايا (.)%6.7

والنشر ومنسقي املراسم والتشريفات مبا نسبته ( )%10.3لكل منها،

األوىل فئة من حيملون شهادة الثانوية العامة فأقل مبا نسبته
( ،)%50.3يف حني احتلت فئة من حيملون شهادة البكالوريوس

ً
أوال :درجة الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة يف

فما فوق ما نسبتة ( ،)%34.8وتشري هذه النتيجة إىل أن أكثر من

املستشفيات السعودية.

نصف ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية

السؤال األول :ما درجة الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات

واخلاصة ال حيملون مؤهالت علمية عالية .أما فئة العمر جملتمع

العامة يف املستشفيات السعودية؟

الدراسة فقد احتلت فئة من ترتاوح أعمارهم ما بني ( 35-26سنة)

لإلجابة عن هذا السؤال مت إستخراج املتوسطات احلسابية

املرتبة األوىل مبا نسبته ( ،)%62.6أما املرتبة الثانية فقد احتلتها

واالحنرافات املعيارية لدرجة الرضا الوظيفي لدى ممارسي

فئة (اقل من  25سنة) مبا نسبته ( ،)%19.4يف حني احتلت فئة

العالقات العامة يف املستشفيات السعودية ،واجلدول أدناه يوضح

( 36سنة فأكثر) املرتبة األخرية مبا نسبته ( ،)%18.1وذلك يشري

ذلك.

إىل أن ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية

يبني اجلدول رقم ( )6أن املتوسطات احلسابية تراوحت مابني

واخلاصة ،هم من الفئات الشابة.

(2.60-1.97؛ إذ جاء الرضا عن الزمالء يف العمل يف املرتبة األوىل
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الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة

بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)2.60تاله يف املرتبة الثانية الرضا

تنص على «أشعر بالسعادة بوقت عملي كثريًا» فقد احتلت املرتبة

عن الوظيفة مبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.34ويف املرتبة الثالثة

الرابعة مبتوسط حسابي وصل إىل ( ،)2.31وقد احتلت الفقرة رقم

الرضا عن ظروف /بيئة العمل مبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.23فيما

( )4اليت تنص على «ال اشعر مبلل أو ضيق من وظيفيت» املرتبة

جاء يف املرتبة الرابعة الرضا عن النمو واالرتقاء الوظيفي مبتوسط

اخلامسة مبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.23بينما احتلت الفقرة رقم

حسابي بلغ ( ،)2.17أما الرضا عن األجر فقد احتل املرتبة اخلامسة

( )6واليت تنص على «حققت أملي يف أنين حصلت على وظيفيت

مبتوسط حسابي بلغ ( ،)1.98بينما جاء الرضا عن االستقرار

بتخصصي وهو العالقات العامة» املرتبة األخرية مبتوسط حسابي

الوظيفي يف املرتبة األخرية ،ومبتوسط حسابي بلغ ( ،)1.97وبلغ

بلغ (.)2.19

املتوسط احلسابي لألداة ككل (.)2.22

وبذلك يتضح من خالل بيانات اجلدول رقم ( )7أن الرضا عن

وقد مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

الوظيفة لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية

لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات كل عامل من العوامل

احلكومية واخلاصة ،الذي بلغ املتوسط احلسابي ( )2.34على العموم،

على حدة ،حيث كانت على النحو اآلتي:

جاء يف مقدمتها الشعور بأن وظيفة العالقات العامة يف املستشفيات

 -1الرضا عن الوظيفة :

من املهن املهمة داخل هذا القطاع ،مما يشري إىل أن الرضا املعنوي

يبني اجلدول رقم ( )7أن املتوسطات احلسابية للرضا عن الوظيفة

عن الوظيفة له دور بارز يف الرضا الوظيفي بشكل عام.

تراوحت بني ()2.52 -2.19؛ إذ جاءت الفقرة رقم ( )2اليت تنص
على «أعد وظيفيت يف العالقات العامة يف املستشفى من النوع املهم

 -2الرضا عن األجر:

داخل هذا القطاع» يف املرتبة األوىل ،ومبتوسط حسابي بلغ (،)2.52

تشري بيانات اجلدول رقم ( )8إىل أن املتوسطات احلسابية للرضا عن

يف حني احتلت الفقرة رقم ( )1اليت تنص على «أشعر بالرضا عن

األجر قد تراوحت مابني ( ،)2.12 -1.83حيث جاءت الفقرة رقم

شروط وظيفيت يف العالقات العامة يف املستشفى» باملرتبة الثانية

( )7اليت تنص على «أرى أن مرتيب يناسب جهدي بالوظيفة» يف

مبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.43أما املرتبة الثالثة فقد احتلتها

املرتبة األوىل ،ومبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.12أما املرتبة الثانية فقد

الفقرة رقم ( )5اليت تنص على «أجد متعة حقيقية يف أدائي

احتلتها الفقرة رقم ( ،)10اليت تنص على «يتناسب راتيب ومؤهلي

لعملي» مبتوسط حسابي وصل إىل ( ،)2.35أما الفقرة رقم ( )3اليت

العلمي الذي أمحله» مبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.09يف حني احتلت
الفقرة رقم ( ،)11اليت تنص على «يشجع راتيب على القيام بالعمل

جدول ( )7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات الرضا عن
ًّ
تنازليا حسب املتوسطات احلسابية
الوظيفة مرتبة
الرتبة

الرقم

الفقرات

املتوسط
احلسابي

اإلحنراف
املعياري

1

2

َّ
أعد وظيفيت يف العالقات العامة باملستشفى من
النوع املهم داخل هذا القطاع

2.52

.638

2

1

أشعر بالرضا عن شروط وظيفيت يف العالقات
العامة يف املستشفى

2.43

.602

3

5

أجد متعة حقيقية يف أدائي لعملي

2.35

.632

4

3

أشعر بالسعادة بوقت عملي كثريا

2.31

.598

5

4

ال أشعر مبلل أو ضيق من وظيفيت

2.23

.622

6

6

حققت أملي ألنين حصلت على وظيفيت
بتخصصي وهو العالقات العامة

2.19

.713

الرضا عن الوظيفة

2.34

.499

اجملموع

جدول ( )8املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات الرضا عن
ًّ
تنازليا حسب املتوسطات احلسابية
األجر مرتبة

2.12

.658
.668

املرتبة الرابعة فقد احتلتها الفقرة رقم ( )9اليت تنص على «أشعر
أن راتيب الشهري جيد باملقارنة برواتب زمالئي يف األقسام األخرى
يف املستشفى» مبتوسط حسابي بلغ ( ،)1.95يف حني احتلت الفقرة
رقم ( )8اليت تنص على «يكفي دخلي إلشباع إحتياجاتي» يف
املرتبة اخلامسة مبتوسط حسابي بلغ ( ،)1.98بينما جاءت الفقرة

رقم ( )12ونصها «يساعد مرتيب على مواجهة املشكالت احلياتية»
باملرتبة األخرية ومبتوسط حسابي بلغ ( .)1.83وبلغ املتوسط
احلسابي للرضا عن األجر عموما ( ،)1.98وبذلك يتضح أن الرضا
عن األجر لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية
احلكومية واخلاصة مرتبط بالدرجة األوىل بتوافق املرتب الشهري
واجلهد الوظيفي املبذول.
 -3الرضا عن ظروف/بيئة العمل :
تشري بيانات اجلدول رقم ( )9إىل أن املتوسطات احلسابية للرضا

الرتبة

الرقم

1

7

أرى أن مرتيب يناسب جهدي بالوظيفة

2

10

يتناسب راتيب ومؤهلي العلمي الذي أمحله

2.09

3

11

يشجع راتيب على القيام بالعمل بشكل أفضل

2.03

.644

4

9

أشعر أن راتيب الشهري جيد باملقارنة برواتب
زمالئي باألقسام األخرى يف املستشفى

1.95

.710

5

8

يكفي دخلي إلشباع احتياجاتي

1.89

.640

6

12

يساعد مرتيب على مواجهة املشكالت
املعيشية

متميز (أوراق ،وأقالم ،وأجهزة حاسب....اخل)» فقد جاءت

1.83

.579

املرتبة الثانية مبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.59يف حني احتلت املرتبة

الرضا عن األجر

1.98

.539

الثالثة الفقرة رقم ( )15واليت تنص ،على «توفر إدارة املستشفى

اجملموع
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الفـقـــرات

املتوسط
احلسابي

اإلحنراف
املعياري

بشكل أفضل» املرتبة الثالثة مبتوسط حسابي وصل إىل ( ،)2.03أما

عن ظروف /بيئة العمل تراوحت مابني ()2.66 -1.67؛ إذ جاءت
الفقرة رقم ( )17اليت تنص على «تتناسب الظروف املادية يف العمل
من حيث (التكييف ،والتدفئة ....،اخل)» يف املرتبة األوىل ومبتوسط
حسابي بلغ ( ،)2.66أما الفقرة رقم ( )16اليت تنص على «تقدم
إدارة املستشفى التسهيالت املناسبة للموظفني لتحقيق أداء عمل
يف

العالونة و العنزي

اإلمكانيات والتسهيالت املطلوبة (مكاتب ،وكراسي ،وإضاءة....

جدول ( )9املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات الرضا عن

اخل)» مبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.54أما الفقرتان رقم ( )14و()18

ًّ
تنازليا حسب املتوسطات احلسابية
ظروف /بيئة العمل مرتبة

فقد احتلتا املرتبة الرابعة بالتساوي ،اللتني تنصان على «يتوفر
للموظف كل عناصر األمان واحلماية من األخطاء املهنية» و«أشعر
أن ساعات ومواعيد العمل مناسبة» مبتوسط حسابي وصل اىل
( )1.95لكل منهما ،بينما جاءت الفقرة رقم ( )13ونصها «توفر

الرتبة

الرقم

الفـقــــرات

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

1

17

تتناسب الظروف املادية يف العمل من حيث
(التكييف ،والتدفئة ....،اخل)

2.66

.502

2

16

تقدم إدارة املستشفى التسهيالت املناسبة
للموظفني لتحقيق أداء عمل متميز
(أوراق ،وأقالم ،وأجهزة حاسب.....،اخل)

2.59

.532

3

15

توفر إدارة املستشفى اإلمكانات والتسهيالت
املطلوبة (مكاتب ،وكراسي ،وإضاءة ....اخل)

2.54

.573

4

14

يتوفر للموظف كل عناصر األمان واحلمية
من األخطاء املهنية

1.95

.612

4

18

أشعر أن ساعات ومواعيد العمل مناسبة

1.95

.710

6

13

توفر اإلدارة وسائل مواصالت لنقل
املوظفني ملكان عملهم وبالعكس

1.67

.731

الرضا عن ظروف /بيئة العمل

2.23

.427

اإلدارة وسائل مواصالت لنقل املوظفني ملكان عملهم وبالعكس»
باملرتبة األخرية ومبتوسط حسابي بلغ ( .)1.67وبلغ املتوسط
احلسابي للرضا عن ظروف /بيئة العمل عموما ( ،)2.23وذلك
يشري إىل أن الرضا عن ظروف /بيئة العمل لدى ممارسي العالقات
العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية واخلاصة متثل بالدرجة
األوىل يف تناسب الظروف املادية يف العمل ،مما حيفز األفراد على
أداء عملهم بصورة ممتازة ،للحصول على مستوى أعلى من الرضا

اجملموع

الوظيفي.
جدول ( )10املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات الرضا عن
ًّ
تنازليا حسب املتوسطات احلسابية
الزمالء يف العمل مرتبة

 -4الرضا عن الزمالء يف العمل :
يبني اجلدول رقم ( )10أن املتوسطات احلسابية للرضا عن الزمالء

الرتبة

الرقم

الفقرات

املتوسط
احلسابي

اإلحنراف
املعياري

يف العمل تراوحت بني ()2.72 -2.44؛ إذ جاءت الفقرة رقم ( )19اليت

1

19

يوجد تعاون بني الزمالء بإدارة العالقات
العامة إلجناز العمل

2.72

.463

2

20

يساعد الزمالء بعضهم بعضا يف إدارة
العالقات العامة باملستشفى

2.67

.511

3

22

أشعر باملودة والتفاهم املتبادل بيين وبني
زمالئي يف العمل

2.65

.506

4

21

يتوفر جو من األلفة واالنسجام بني
املوظفني

2.64

.508

5

23

يوجد حلول إجيابية للمشاكل اليت ترتبط
بأساليب التعامل مع زمالئي

2.49

.551

6

24

أتبادل االتصاالت واجملامالت االجتماعية
و زمالئي بالقسم وباقي أقسام املستشفى

2.44

.646

الرضا عن الزمالء يف العمل

390.

2.60

تنص على «يوجد تعاون بني الزمالء بإدارة العالقات العامة إلجناز
العمل» يف املرتبة األوىل ،ومبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.72أما املرتبة
الثانية فقد احتلتها الفقرة رقم ( )20اليت تنص على «يساعد

الزمالء بعضهم البعض يف إدارة العالقات العامة باملستشفى»
مبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.67يف حني احتلت الفقرة رقم ( )22اليت
تنص على «أشعر باملودة والتفاهم املتبادل بيين وبني زمالئي يف
العمل» املرتبة الثالثة مبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.65أما املرتبة
الرابعة فقد احتلتها الفقرة رقم ( ،)21اليت تنص على «يتوفر جو
من األلفة واالنسجام بني املوظفني» مبتوسط حسابي بلغ (،)2.64
وبالنسبة للفقرة رقم ( ،)23اليت تنص على «يوجد حلول إجيابية
للمشاكل اليت ترتبط بأساليب التعامل مع زمالئي» فقد احتلت
املرتبة اخلامسة مبتوسط حسابي وصل اىل ( ،)2.49بينما جاءت

اجملموع

جدول ( )11املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات الرضا عن
ًّ
تنازليا حسب املتوسطات احلسابية
االستقرار الوظيفي مرتبة
الرتبة

الرقم

الفقرات

املتوسط
احلسابي

اإلحنراف
املعياري

1

28

تتوفر خدمات صحية لعالج موظفي قسم
العالقات العامة باملستشفى ،وأسرهم

2.37

.614

األخرية ومبتوسط حسابي بلغ ( .)2.44وبلغ املتوسط احلسابي

2

25

2.19

.672

للرضا عن الزمالء يف العمل مجيعا ( ،)2.60وبذلك يتضح أن الرضا

أشعر باالطمئنان إلستمرار بالعمل داخل قسم
العالقات العامة باملستشفى

3

29

يتوفر راتب تقاعدي يف حالة التقاعد

2.16

.564

عن الزمالء يف العمل لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات

4

26

يكفي حجم املكافآت يف نهاية اخلدمة

1.96

.602

5

30

تتوفر درجة األمان الوظيفي يف حالة حدوث
مرض أو عجز صحي

1.86

.547

6

27

يوجد صندوق ضمان اجتماعي يف قسم
العالقات العامة باملستشفى

1.30

.585

الرضا عن االستقرار الوظيفي

1.97

.356

الفقرة رقم ( ،)24اليت تنص على «أتبادل االتصاالت واجملامالت
اإلجتماعية وزمالئي بالقسم وباقي أقسام املستشفى» باملرتبة

السعودية احلكومية واخلاصة متثل بالدرجة األوىل يف التعاون
بني الزمالء بإدارة العالقات العامة إلجناز العمل ،مما يشري إىل أن
ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية اخلاصة والعامة،
يتمكنون من إجناز األعمال اليت توكل إليهم ،نظراً لروح التعاون

اجملموع

اليت تسود فيما بينهم.
العالقات العامة باملستشفى ،وأسرهم» يف املرتبة األوىل ومبتوسط
 -5الرضا عن االستقرار الوظيفي :

حسابي بلغ ( ،)2.37أما املرتبة الثانية فقد احتلتها الفقرة رقم

تشري بيانات اجلدول رقم ( )11إىل أن املتوسطات احلسابية للرضا عن

( )25اليت تنص على «أشعر باالطمئنان لالستمرار بالعمل داخل

االستقرار الوظيفي تراوحت بني ()2.37 -1.30؛ إذ جاءت الفقرة رقم

قسم العالقات العامة باملستشفى» مبتوسط حسابي بلغ (،)2.19

( ،)28اليت تنص على «تتوفر خدمات صحية لعالج موظفي قسم

أما املرتبة الثالثة فقد احتلتها الفقرة رقم ( )29واليت تنص على

57

الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة

«يتوفر راتب تقاعدي يف حالة التقاعد» مبتوسط حسابي بلغ
( ،)2.16واحتلت الفقرة رقم ( )26اليت تنص على «يكفي حجم

حسابي بلغ ( ،)2.46أما املرتبة الثانية فقد احتلتها الفقرة رقم
( )31اليت تنص على «أتوقع نظرة أفضل ملمارسي العالقات العامة

املكافآت يف نهاية اخلدمة» املرتبة الرابعة مبتوسط حسابي بلغ

باملستشفيات يف املستقبل» مبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.43وبالنسبة

( ،)1.96أما املرتبة اخلامسة فقد احتلتها الفقرة رقم ( )30اليت

للمرتبة الثالثة فقد احتلتها الفقرة رقم ( )33اليت تنص على

تنص على «تتوفر درجة األمان الوظيفي يف حالة حدوث مرض
أو عجز صحي» مبتوسط حسابي بلغ ( ،)1.86بينما جاءت الفقرة
رقم ( )27اليت تنص على «يوجد صندوق ضمان اجتماعي يف قسم
العالقات العامة باملستشفى» باملرتبة األخرية ومبتوسط حسابي
بلغ ( .)1.30وبلغ املتوسط احلسابي للرضا عن االستقرار الوظيفي
مجيعا( ،)1.97وبذلك يتبني أن الرضا عن االستقرار الوظيفي
لدى العاملني يف املستشفيات السعودية احلكومية واخلاصة تركز

«تعمل إدارة املستشفى على تنمية قدرات املوظفني باستمرار»
مبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.12يف حني احتلت الفقرة رقم ( )36اليت
تنص على «تقوم اإلدارة العليا للمستشفى بتقييم أداء موظفي
العالقات العامة باستمرار» يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسابي
وصل إىل ( ،)2.08بينما جاءت الفقرتان رقم ( 34و )35ونصهما
«تقوم عملية الرتقية بالقسم على كفاية املوظف» و«تضع إدارة

املستشفى الربامج الالزمة لتطوير أداء ممارسي العالقات العامة»

بالدرجة األوىل ،على توفر خدمات صحية لعالج موظفي قسم

باملرتبة األخرية ومبتوسط حسابي بلغ ( .)1.95وبلغ املتوسط

العالقات العامة باملستشفى وألسرهم ،ملا له من أثر بالغ يف حتقيق

احلسابي للرضا عن النمو واالرتقاء الوظيفي ككل ( ،)2.17وبذلك

الضمان الصحي ،الذي ينعكس بصورة اجيابية على مستوى الرضا

يتضح أن الرضا عن النمو واالرتقاء الوظيفي ملمارسي العالقات

الوظيفي.

العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية واخلاصة ،متثل
بالدرجة األوىل يف التوقع بالتقدم الوظيفي بقسم العالقات العامة
باملستشفى بشكل جيد ُ
رض ،مما يزرع الطموح واملثابرة لدى
وم ٍ

 -6الرضا عن النمو واالرتقاء الوظيفي :
توضح بيانات اجلدول رقم ( )12أن املتوسطات احلسابية للرضا

املمارسني ،بأن املؤسسات الصحية تتيح هلم فرص التقدم والتطور

عن النمو واإلرتقاء الوظيفي تراوحت بني ()2.46 -1.95؛ إذ جاءت

يف العمل  ،مما يعزز من الشعور بالرضا الوظيفي لدى األفراد.

الفقرة رقم ( )32اليت تنص على «أتوقع التقدم يف عملي بقسم
العالقات العامة باملستشفى بشكل جيد» يف املرتبة األوىل ومبتوسط

ً
ثانيا :اختبار فروض الدراسة
 -1اجلنس وعوامل الرضا:

جدول ( )12املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات الرضا عن
ًّ
تنازليا حسب املتوسطات احلسابية
النمو واالرتقاء الوظيفي مرتبة
الرتبة

الرقم

الفقرات

املتوسط
احلسابي

اإلحنراف
املعياري

1

32

أتوقع التقدم يف عملي بقسم العالقات العامة
باملستشفى بشكل جيد

2.46

.562

2

31

أتوقع نظرة أفضل ملمارسي العالقات العامة
باملستشفيات يف املستقبل

2.43

.547

3

33

تعمل إدارة املستشفى على تنمية قدرات
املوظفني باستمرار

2.12

.603

4

36

تقوم اإلدارة العليا باملستشفى بتقييم أداء
موظفي العالقات العامة باستمرار

2.08

.592

5

34

تقوم عملية الرتقية بالقسم على كفاية املوظف

1.95

.590

5

35

تضع إدارة املستشفى الربامج الالزمة لتطوير
أداء ممارسي العالقات العامة

1.95

.574

الرضا عن النمو واالرتقاء الوظيفي

2.17

.396

اجملموع

الفرض األول :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىالداللة ( )0.05_>aيف درجة الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات
العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية واخلاصة ُتعزى اىل
اجلنس.
وللتحقق من صحة الفرض األول مت استخدام اختبار “ت” لبيان
داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات احلسابية ملتغري اجلنس
لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية
واخلاصة ،واجلدول أدناه يوضح ذلك.
تشري بيانات اجلدول رقم ( )13إىل عدم وجود فروق ذات دالله
إحصائية يف درجة الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة ُتعزى إىل
اجلنس ،وذلك سواء على مستوى العوامل الست للرضا ،وعلى

جدول ( )13املعامالت اإلحصائية لقياس الفروق بني اجلنس ودرجة الرضا الوظيفي
املتغري واملعامالت اإلحصائية

عوامل الرضا
الرضا عن الوظيفة

انثى

ذكر

قيمة

الداللة اإلحصائية

املتوسط احلسابي

اإلحنراف املعياري

املتوسط احلسابي

اإلحنراف املعياري

ت

2.33

.499

2.39

.509

-.425

.672

الرضا عن األجر

1.96

.530

2.19

.606

-1.503

.135

الرضا عن ظروف /بيئة العمل

2.23

.441

2.21

.265

.105

.916

الرضا عن الزمالء يف العمل

2.61

.385

2.56

.446

.417

.677

الرضا عن االستقرار الوظيفي

1.97

.334

2.04

.540

-.677

.499

الرضا عن النمو واالرتقاء الوظيفي

2.17

.392

2.17

.448

.000

1.000

األداة على العموم

2.21

.318

2.26

.349

-.546

.586
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جدول ( )14املعامالت االحصائية لقياس الفروق بني املؤهل العلمي ودرجة الرضا الوظيفي
الثانوية العامة فأقل
املتغري

دبلوم متوسط

املتوسط احلسابي

اإلحنراف املعياري

الرضا عن الوظيفة

2.24

.510

2.38

الرضا عن األجر

1.96

.523

1.97

الرضا عن ظروف /بيئة العمل

بكالوريوس فأعلى
املتوسط احلسابي

املتوسط احلسابي

اإلحنراف املعياري
.453

2.46

.470

2.03

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

.480

3.166

.045

.592

.264

.769

اإلحنراف املعياري

2.23

.444

2.17

.435

2.24

.404

.271

.763

الرضا عن الزمالء يف العمل

2.57

.405

2.58

.372

2.65

.377

.602

.549

الرضا عن االستقرار الوظيفي

1.95

.340

2.09

.426

1.97

.343

1.411

.247

الرضا عن النمو واالرتقاء
الوظيفي

2.11

.343

2.33

.465

2.18

.424

2.794

.064

األداة على العموم

2.18

.316

2.25

.348

2.25

.313

1.101

.335

مستوى الدرجة الكلية للرضا الوظيفي؛ فقد اتضح من خالل

إذ بلغت قيمة “ف” ( )3.166عند مستوى الداللة ( )0.05 =aولبيان

اجلدول السابق عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند

الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بني املتوسطات احلسابية مت

مستوى الداللة (( =a0.05تعزى ألثر اجلنس يف مجيع العوامل ويف

استخدام املقارنات البعدية بطريقة شيفيه ،كما هو مبني يف

األداة على العموم ،مما يؤكد عدم صحة الفرض األول :على أنه

اجلدول رقم (.)15

توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) )0.05_>aيف

يتبني من اجلدول رقم ( )15وجود فروق ذات داللة إحصائية

درجة الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات

( ،)0.05 =aبني الثانوية العامة فأقل وبكالوريس فأعلى ،وجاءت

السعودية احلكومية واخلاصة تعزى إىل اجلنس ،وهذا ما يوافق

الفروق لصاحل البكالوريس فأعلى؛ إذ كانت هي الفئة التعلمية

دراسة (منصور ،)1995 ،اليت توصلت إىل عدم وجود فروق ذات

األكثر رضا عن الوظيفة ،مما يثبت صحة الفرض الثاني الذي

داللة إحصائية بني اجلنس ومتغريات الرضا الوظيفي ،بالنسبة

ينص على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

ملديري العالقات العامة يف اجلهاز احلكومي األردني .كما وافقت

( )0.05_>aيف درجة الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة

هذه النتيجة دراسة ( شريىل سريينى وأخرون  ) 1997،من أن هناك

يف املستشفيات السعودية احلكومية واخلاصة تعزى إىل املؤهل

ً
تساويا فى الرضا بني الذكور واإلناث .

العلمي ،وهذا يعين أنه كلما زاد املستوى التعليمي لرجل العالقات
العامة ،زاد رضاه عن الوظيفة وإميانه بها  ،وتتفق هذه النتيجة

 -2املؤهل العلمي وعوامل الرضا :

وما توصل له ( تريى لني  ،وجيمس بسالند) 1990 ،من أن من

الفرض الثاني :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

حيملون درجات علمية جامعية وأعلى هم أكثر رضا من زمالئهم

الداللة ( )0.05_>aيف درجة الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات

الفنيني ممن حيملون درجات علمية أقل.

العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية واخلاصة تعزى اىل
املؤهل العلمي.

 -3العمر وعوامل الرضا :

وللتحقق من صحة الفرض الثاني مت استخدام اختبار التباين

-الفرض الثالث :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

األحادي «ف» لبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات

الداللة ( )0.05_>aيف درجة الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات

احلسابية ملتغري املؤهل العلمي لدى ممارسي العالقات العامة ،يف

العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية واخلاصة تعزى إىل العمر.

املستشفيات السعودية احلكومية واخلاصة ،واجلدول أدناه يوضح

وللتحقق من صحة الفرض الثالث مت استخدام اختبار التباين

ذلك.

األحادي “ف” ،لبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات

يتبني من اجلدول رقم ( )14عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

احلسابية ملتغري العمر ،لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات

عند مستوى الداللة ( )0.05 =aتعزى ألثر املؤهل العلمي يف مجيع

السعودية احلكومية واخلاصة ،واجلدول أدناه يوضح ذلك.

العوامل ،ويف األداة على العموم ،باستثناء عامل الرضا عن الوظيفة؛

يتبني من اجلدول رقم ( )16وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة (ُ )0.05 =aتعزى ألثر العمر يف عاملي الرضا

جدول ( )15املقارنات البعدية بطريقة شيفيه ألثر املؤهل العلمي على

عن األجر والرضا عن ظروف /بيئة العمل ويف األداة على العموم،

الرضا عن الوظيفة

بينما مل تظهر فروق ذات داللة إحصائية يف باقي العوامل،

املتغري

الرضا عن
الوظيفة

املؤهل العلمي

املتوسط
احلسابي

الثانوية العامة فأقل

2.24

دبلوم متوسط

2.38

.13

بكالوريوس فأعلى

2.46

*.22

* دالة عند مستوى الداللة (.)0.05 =a

الثانوية
العامة فأقل

دبلوم
متوسط

بكالوريوس
فأعلى

ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بني املتوسطات احلسابية
مت استخدام املقارنات البعدية بطريقة شيفيه كما هو مبني يف
اجلدول رقم (.)17

.08

يتبني من اجلدول رقم ( )17وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )0.05 =aبني فئيت العمر ( 25عاما فأقل) و(36
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الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة

جدول ( )16املعامالت اإلحصائية لقياس الفرق بني العمر ودرجة الرضا الوظيفي
 25عاما فأقل
املتغري

 36فأكثر

 26اىل 35

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

.605

املتوسط
احلسابي

اإلحنراف
املعياري

املتوسط
احلسابي

اإلحنراف
املعياري

املتوسط
احلسابي

اإلحنراف
املعياري

الرضا عن الوظيفة

2.41

.510

2.34

.467

2.27

595

.504

الرضا عن األجر

2.16

.481

1.99

.536

1.77

551

3.940

.021

الرضا عن ظروف /بيئة العمل

2.42

.327

2.23

.396

2.00

521

7.707

.001

الرضا عن الزمالء يف العمل

2.71

.303

2.58

.374

2.56

504

1.518

.222

الرضا عن االستقرار الوظيفي

2.08

.365

1.96

.313

1.91

461

1.807

.168

الرضا عن النمو واالرتقاء الوظيفي

2.16

.329

2.20

.360

2.07

553

1.077

.343

األداة على العموم

2.32

.246

2.22

.307

2.10

398

3.702

.027

عاما فأكثر) ،وجاءت الفروق لصاحل فئة العمر ( 25عاما فأقل) يف

احلكومية واخلاصة تعزى إىل العمر.

الرضا عن األجر ،ويف األداة على العموم؛ إذ كانت الفئة العمرية

 -4الدخل وعوامل الرضا:

( 25عاما فأقل) هي الفئة العمرية األكثر رضا عن األجر ،كما

 -الفرض الرابع :توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى

أنها الفئة األكثر رضا بشكل عام (على مستوى الدرجة الكلية

الداللة ( )0.05_>aيف درجة الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات

للرضا) مقارنة بالفئات األخرى ،كما تبني وجود فروق ذات داللة

العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية واخلاصة تعزى إىل

احصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 =aبني فئة العمر ( 36عاما

الدخل.

فأكثر) من جهة ،وكل من فئيت العمر ( 25عاما فأقل) و(35-26

وللتحقق من صحة الفرض الرابع مت استخدام اختبار التباين

عاما) من جهة أخرى ،وجاءت الفروق لصاحل كل من فئيت العمر

األحادي «ف» ،لبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات

( 25عاما فأقل) و( 35-26عاما) يف الرضا عن ظروف /بيئة العمل،

احلسابية ملتغري الدخل ،لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات

مما يثبت صحة الفرض الثالث الذي ينص على وجود فروق ذات

السعودية احلكومية واخلاصة ،واجلدول أدناه يوضح ذلك.

داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05_>aيف درجة الرضا

تبني من اجلدول رقم ( )18وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

الوظيفي ،لدى ممارسي العالقات العامة ،يف املستشفيات السعودية

مستوى الداللة ( )0.05 =aتعزى ألثر الدخل يف عاملي الرضا عن

جدول ( )17املقارنات البعدية جتاه الفروق يف الرضا عن األجر ،والرضا عن
ً
تبعا ملتغري العمر
ظروف/بيئة العمل ،ويف الرضا على العموم
العمر

املتوسط
احلسابي

 25عاما فأقل

2.16

 26إىل 35

1.99

املتغري

الرضا عن األجر

 25عاما
فأقل

 36فأكثر

1.77

 25عاما فأقل
 26إىل 35

2.23

.19

 36فأكثر

2.00

*.42

 25عاما فأقل

2.32

 26إىل 35

2.22

.11

 36فأكثر

2.10

*.23

األداة على العموم

*.39

فرويق دالة إحصائيا يف باقي العوامل ،ولبيان الفروق الزوجية
الدالة إحصائيا بني املتوسطات احلسابية مت استخدام املقارنات
البعدية بطريقة شيفيه كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)19
يتبني من اجلدول رقم ( )19ما يلي:

.16

2.42

الرضا عن ظروف/
بيئة العمل

 26إىل 35

 36فأكثر

الوظيفة والرضا عن األجر ويف األداة على العموم ،بينما مل تظهر

 -وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05 =aبني فئة الدخل (من

.23

 8000ريال فأكثر) من جهة وكل من فئات الدخل (أقل من 4000
ريال) ،و(-4000أقل من  6000ريال) ،و(-6000أقل من  8000ريال)
من جهة أخرى ،وجاءت الفروق لصاحل فئة الدخل ( 8000ريال

*.23

فأكثر) يف الرضا عن الوظيفة؛ إذ كانت فئة ( 8000ريال فأكثر)
الفئة األعلى رضا عن الوظيفة مقارنة بفئات الدخل األخرى.

.12

* دالة عند مستوى الداللة (.)0.05 =a
جدول ( )18املعامالت اإلحصائية لقياس الفروق بني الدخل ودرجة الرضا الوظيفي
أقل من 4000
املتغري

من  4000إىل أقل من 6000

من  6000إىل اقل من 8000

من  8000ريال فأكثر
قيمة ف

الداللة
اإلحصائية
.001

املتوسط
احلسابي

اإلحنراف
املعياري

املتوسط
احلسابي

اإلحنراف
املعياري

املتوسط
احلسابي

اإلحنراف
املعياري

املتوسط
احلسابي

اإلحنراف
املعياري

2.22

.550

2.20

.429

2.33

.521

2.63

.379

6.233

الرضا عن األجر

1.87

.606

1.82

.478

2.04

.427

2.21

.607

4.202

.007

الرضا عن ظروف /بيئة العمل

2.11

.418

2.18

.372

2.29

.449

2.30

.452

1.668

.176

الرضا عن الزمالء يف العمل

2.54

.519

2.54

.410

2.64

.290

2.67

.349

1.165

.325

الرضا عن االستقرار الوظيفي

1.90

.412

1.91

.303

1.99

.288

2.09

.421

2.249

.085

الرضا عن النمو واالرتقاء الوظيفي

2.13

.391

2.15

.253

2.16

.381

2.23

.542

411.

.746

األداة على العموم

2.13

.346

2.13

.281

2.24

.279

2.35

.349

4.280

.006

الرضا عن الوظيفة
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جدول ( )19املقارنات البعدية جتاه الفروق يف الرضا عن الوظيفة ،والرضا عن األجر ،واألداةعلى العموم تبعا ملتغري الدخل
املتغري

الرضا عن الوظيفة

الرضا عن األجر

األداة على العموم

أقل من 4000

من  4000إىل أقل من 6000

البعد

املتوسط احلسابي

أقل من 4000

2.22

من  4000إىل أقل من 6000

2.20

.02

من  6000إىل أقل من 8000

2.33

.11

.13

من  8000فأكثر

2.63

*41.

*.43

أقل من 4000

1.87

من  4000إىل أقل من 6000

1.82

.04

من  6000إىل أقل من 8000

2.04

.17

.22

من  8000فأكثر

2.21

.34

*.39

أقل من 4000

2.13

من  4000إىل أقل من 6000

2.13

.01

من  6000إىل أقل من 8000

2.24

.12

.11

من  8000فأكثر

2.35

*23.

*.22

من  8000فأكثر

من  6000إىل أقل من 8000

*.30

.17

.11

* دالة عند مستوى الداللة (.)0.05 =a
جدول ( )20املعامالت اإلحصائية لقياس الفروق بني اخلربة ودرجة الرضا الوظيفي
أقل من سنة
املتغري

املتوسط
احلسابي

اإلحنراف
املعياري

من سنة إىل أقل من  5سنوات

من  5سنوات إىل أقل من
 10سنوات
املتوسط
احلسابي

املتوسط
احلسابي

اإلحنراف
املعياري

الرضا عن الوظيفة

2.44

.534

2.22

.481

2.43

الرضا عن األجر

2.08

.733

1.93

.462

2.09

اإلحنراف
املعياري

من  10سنوات فأكثر
قيمة ف

الداللة اإلحصائية

.004
.427

املتوسط
احلسابي

اإلحنراف
املعياري

.510

2.65

.358

4.704

.532

1.95

.714

.931

الرضا عن ظروف /بيئة العمل

2.30

.419

2.19

.397

2.28

.421

2.21

.588

.488

.691

الرضا عن الزمالء يف العمل

2.67

.340

2.58

.350

2.64

.403

2.56

.574

.368

.776

الرضا عن االستقرار الوظيفي

2.17

.439

1.92

.302

2.03

.337

1.96

.509

2.423

.068

الرضا عن النمو واالرتقاء الوظيفي

2.36

.407

2.13

.348

2.20

.352

2.12

.634

1.478

.223

األداة على العموم

2.34

.337

2.16

.285

2.28

.315

2.24

.444

1.950

.124

 -وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05 =aبني فئيت الدخل

الداللة ( )0.05_>aيف درجة الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات

( 8000ريال فأكثر) و( 6000-4000ريال) ،وجاءت الفروق لصاحل فئة

العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية واخلاصة تعزى إىل

الدخل ( 8000ريال فأكثر) يف الرضا عن األجر ،ويتضح من ذلك أن

اخلربة.

فئة الدخل (أكثر من  8000ريال) كانت الفئة األكثر رضا عن األجر

وللتحقق من صحة الفرض اخلامس مت استخدام اختبار التباين

مقارنة بباقي فئات الدخل األخرى ،وهذه نتيجة منطقية نتيجة

األحادي «ف» لبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات

ارتفاع مستوى دخل هذة الفئة.

احلسابية ملتغري الدخل لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات

 -وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05 =aبني فئة الدخل

السعودية احلكومية واخلاصة ،واجلدول أدناه يوضح ذلك.

( 8000ريال فأكثر) من جهة وكل من فئات الدخل (أقل من 4000

يتبني من اجلدول رقم ( )20عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

ريال) ،و( 6000-4000ريال) من جهة أخرى ،وجاءت الفروق لصاحل

عند مستوى الداللة ( )0.05 =aتعزى ألثر اخلربة يف مجيع العوامل

فئة الدخل ( 8000ريال فأكثر) يف األداة على العموم ،مما يثبت

ويف األداة على العموم ،باستثناء عامل الرضا عن الوظيفة ،ولبيان

صحة الفرض الرابع الذي ينص على وجود فروق ذات داللة

الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بني املتوسطات احلسابية مت

إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05_>aيف درجة الرضا الوظيفي

استخدام املقارنات البعدية بطريقة شيفيه كما هو مبني باجلدول

لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية

(.) 21

واخلاصة تعزى إىل الدخل .يتفق ذلك وما توصلت له دراسة (

يتبني من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

منصور  ) 1995 ،من أن الراتب من أكثر املتغريات تأثريا فى حتقيق

بني اخلربة ،ودرجة الرضا الكلية ،ثم عدم وجود فروق بني اخلربة

الرضا الوظيفى .

ومجيع عوامل الرضا ،باستثناء عامل الرضا عن الوظيفة؛ إذ بلغت
قيمة «ف» ( )4،704عند مستوى الداللة ( ،)0.05 =aكما تبني من

 -5اخلربة وعوامل الرضا :

اجلدول ( )20وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 -الفرض اخلامس :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

( )0.05 =aبني فئيت اخلربة (سنة-اقل من  5سنوات) و( 10سنوات
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فأكثر) ،وجاءت الفروق لصاحل فئة اخلربة ( 10سنوات فأكثر) ،وهذا

ويتبني من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بني

يعين أن فئة اخلربة ( 10سنوات فأكثر) كانت هي الفئة األكثر رضا

نوع املستشفى (حكومي/خاص) ،وبني درجة الرضا الوظيفي،

عن الوظيفة مقارنة بفئات اخلربة األخرى ،وهذه نتيجة منطقية؛

وذلك على مستوى ثالثة عوامل ،وجاءت الفروق لصاحل

أذ كلما زادت خربة ممارس العالقات العامة يف املستشفيات ،كان

املستشفيات احلكومية اليت يتمتع ممارسو العالقات العامة فيها

الرضا عن الوظيفة أعلى حبيث يشعر بأنها حتقق له طموحاته

بدرجة رضا وظيفي أعلى من العاملني باملستشفيات اخلاصة،

وذاته ،كما أنها حتقق له االستقرار النفسي ،إضافة إىل أنه يتمتع

وذلك على مستوى الرضا عن األجر؛ إذ بلغت فئة (ف) (،)16.2

فيها بقدر من احلرية واالستقالل يف العمل ،مقارنة بالفئات

والرضا عن الزمالء يف العمل؛ إذ بلغت فئة ( ف ) ( ،)291،2والرضا

األخرى قليلة اخلربة ،وبذلك تثبت صحة الفرض اخلامس ،الذي

عن االستقرار الوظيفي؛ إذ بلغت قيمة (ف) ( )449،2وهي قيمة

ينص على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)0.05 =aوبذلك تثبت صحة

( )0.05_>aيف درجة الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة
يف املستشفيات السعودية احلكومية واخلاصة ُتعزى إىل اخلربة.

الفرض السادس ،الذي ينص على وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )0.05_>aيف درجة الرضا الوظيفي ،لدى

 -6نوع املستشفى وعوامل الرضا:

ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية
واخلاصة ُتعزى إىل نوع املستشفى.

 -الفرض السادس :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

ً
ثالثا :مقرتحات االرتقاء مبستوى الرضا الوظيفي من وجهة

الداللة ( )0.05_>aيف درجة الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات
العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية واخلاصة تعزى إىل نوع

نظر ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية

املستشفى.

تشري بيانات اجلدول رقم ( ،)23إىل أن توفري الدورات التدريبية

وللتحقق من صحة الفرض السادس مت استخدام اختبار “ت” لبيان

املكثفة تصدرت املرتبة األوىل ضمن مقرتحات اإلرتقاء مبستوى

داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات احلسابية ملتغري الدخل،

الرضا الوظيفي ملمارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية
بـ ( )66تكراراً ،مبا نسبته ( ،)%25.2تالها توفري احلوافز واملكافآت

لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية

يف املرتبة الثانية؛ إذ بلغت ( )54تكراراً بنسبة ( ،)%20.7ثم
زيادة الراتب يف املرتبة الثالثة ،والذي بلغ ( )50تكراراً بنسبة

واخلاصة ،واجلدول أدناه يوضح ذلك.
يتبني من اجلدول رقم ( )22وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )0.05 =aتعزى ألثر نوع املستشفى يف الرضا

( ،)%19.2وتبني هذه املقرتحات مدى أهمية رفع مستوى اخلربة

عن األجر ،والرضا عن الزمالء يف العمل ،والرضا عن اإلستقرار

والكفاية وعامل االستقرار املادي لدى ممارسي العالقات العامة يف

ًّ
إحصائيا يف باقي العوامل ويف
الوظيفي ،بينما مل تظهر فروق دالة

املستشفيات السعودية ملا له من أثر كبري يف حتقيق مستوى عال من

األداة على العموم ،وجاءت الفروق لصاحل املستشفيات احلكومية.

الرضا الوظيفي.

جدول ( )21املقارنات البعدية بطريقة شيفيه جتاة اخلربة على الرضا عن الوظيفة وفقا ملتغري سنوات اخلربة
املتغري

أقل من سنة

من سنة إىل أقل من  5سنوات

اخلربة

املتوسط احلسابي

أقل من سنة

2.44

من سنة إىل أقل من  5سنوات

2.22

.22

من  5سنوات إىل أقل من  10سنوات

2.43

.01

.21

 10سنوات فأكثر

2.65

.21

*.43

من  5سنوات إىل أقل من  10سنوات

 10سنوات فأكثر

الرضا عن الوظيفة

.22

* دالة عند مستوى الداللة (.)0.05 =a
جدول ( )22املعامالت اإلحصائية لقياس الفرق بني نوع املستشفى ودرجة الرضا الوظيفي
حكومية

املتغري

الرضا عن الوظيفة

خاصة

قيمة ت

املتوسط احلسابي

اإلحنراف املعياري

املتوسط احلسابي

اإلحنراف املعياري

2.38

.482

2.25

.524

الداللة اإلحصائية

1.587

.115

الرضا عن األجر

2.05

.543

1.85

.510

2.162

.032

الرضا عن ظروف /بيئة العمل

2.23

.444

2.22

.394

.073

.942

الرضا عن الزمالء يف العمل

2.65

.368

2.50

.416

2.291

.023

الرضا عن االستقرار الوظيفي

2.02

.367

1.88

.314

2.449

.015

الرضا عن النمو واالرتقاء الوظيفي

2.13

.430

2.23

.311

1.444-

.151

األداة على العموم

2.24

.324

2.16

.308

1.643

.102
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وجاء طلب احلصول على الرتقيات الوظيفية يف املرتبة الرابعة ،مبا
ً
حلوال لالرتقاء مبستوى
نسبته ( ،)%8.4تاله فئة الذين مل يقرتحوا
الرضا الوظيفي يف املرتبة اخلامسة ،بنسبة وصلت إىل ( ،)%8.1يف
حني احتلت إقامة الندوات واملؤمترات املرتبة السادسة ،مبا نسبته
( ،)%5.7وتبعتها املطالبة بتخفيض عدد ساعات العمل يف املرتبة
السابعة بنسبة ( ،)%5ثم عقد دورات لتعلم اللغة اإلجنليزية يف
املرتبة الثامنة بنسبة ( ،)%3.8تالها توفري األجهزة واملعدات
الالزمة يف املرتبة التاسعة ،بنسبة ( ،)%2.7أما احلصول على تأمني
طيب شامل فقد احتل املرتبة األخرية بنسبة ( ،)%1.2وبذلك جتيب
هذه النتائج على سؤال الدراسة الرابع ،الذي يدور حول التعرف
على مقرتحات االرتقاء مبستوى الرضا الوظيفي من وجهة نظر

جدول ( )23مقرتحات االرتقاء مبستوى الرضا الوظيفي من وجهة نظر
ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية
الرقم

املقرتحات

التكرار

النسبة املئوية

1

زيادة الراتب

50

%19.2

2

دورات تدريبية مكثفة

66

%25.2

3

ترقيات وظيفية

22

%8.4

4

تأمني طيب شامل

3

%1.2

5

تعلم اللغة اإلجنليزية

10

%3.8

6

ندوات ومؤمترات

15

%5.7

7

حوافز ومكافآت

54

%20.7

8

أجهزة ومعدات

7

%2.7

9

ختفيض عدد ساعات العمل

13

%5

10

دون اقرتاحات

21

%8.1

261

%100

اجملموع

ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية.
 -جاء اإلحساس بأن مهنة العالقات العامة يف املستشفيات السعودية

أبرز النتائج:

من الوظائف املهمة واحليوية ،يف طليعة عوامل الرضا عن الوظيفة.

 -جاء يف طليعة عوامل الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات

 -جاء االقتناع مبستوى الراتب املنخفض مقارنة باجلهد املبذول

العامة يف املستشفيات السعودية الرضا عن األجر ،مما يدل على

لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية يف مقدمة
عوامل الرضا عن األجر وحتديداً يف املستشفيات اخلاصة.

أهمية حصول األفراد على راتب مناسب للتوصل إىل الرضا
الوظيفي املطلوب.

 -بينت نتائج الدراسة أن مناسبة الظروف املادية يف العمل

 أثبتت الدراسة أن نسبة كبرية ًّجدا من العاملني يف أقسام العالقات

(كالتكييف والتدفئة ....اخل) من أكثر البنود اليت ساهمت يف الرضا

العامة يف املستشفيات السعودية من فئة الذكور.

عن بيئة /ظروف العمل يف املستشفيات السعودية.

 -توصلت الدراسة إىل أن أكثر من نصف ممارسي العالقات العامة يف

 -اتضح أن وجود جو من التعاون بني الزمالء يف إدارة العالقات

املسنشفيات السعودية يتمتعون خبربة ال تزيد عن مخس سنوات.

العامة يف العمل من العوامل اليت تعزز الرضا عن الزمالء يف العمل،

 تبني من خالل الدراسة أن ما يقارب من ثلث ممارسي العالقاتً
راتبا يرتاوح بني (-6000
العامة يف املستشفيات السعودية يتقاضون

وحتقق مستوى أعلى من الرضا الوظيفي ،لدى ممارسي العالقات
العامة يف املستشفيات السعودية.

 )8000ريال سعودي.

 -أوضحت النتائج أن توفر خدمات صحية لعالج موظفي أقسام

 -اتضح أن أكثر من نصف ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات

العالقات العامة يف املستشفيات السعودية ،من أهم العوامل اليت

السعودية من فئة املتزوجني.

حتقق الرضا عن االستقرار الوظيفي.

 -أوضحت نتائج الدراسة أن أكثر من ثلث العاملني يف قطاع

 -احتلت الرغبة يف التقدم بالعمل يف أقسام العالقات العامة

العالقات العامة باملستشفيات السعودية من القطاع التسويقي

باملستشفيات السعودية أول اهتمامات موظفي العالقات العامة،

واإلعالني والرتمجة ،وليس لديهم ّ
أية عالقة بتخصص العالقات

اليت حتقق هلم الرضا عن النمو واالرتقاء يف السلم الوظيفي.

العامة.

 -تبني من خالل الدراسة أن الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات

 -أشارت نتائج الدراسة إىل أن أكثر من نصف ممارسي العالقات

العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية ،أعلى منه يف املستشفيات

العامة يف املستشفيات السعودية حصلوا على دورات تدريبية

اخلاصة ،وذلك يعود لعدم الرضا عن األجر يف اخلاصة بشكل أساسي،

وتأهيلية.

وجلوئها إىل االعتماد على املؤهالت العلمية املنخفضة ،كالثانوية

 -أكدت نتائج الدراسة أن أكثر من نصف العاملني يف قطاع العالقات

العامة فما دون ،الخنفاض أجورهم مقارنة مبن حيملون شهادات

العامة يف املستشفيات السعودية هم من فئة الشباب الذين ترتاوح

ًّ
سلبياعلى رضاهم الوظيفي وجودة إنتاجيتهم
أعلى ،مما ينعكس

أعمارهم بني ( 35-26سنة).

يف العمل.

 -أفادت نتائج الدراسة أن إدارة املستشفيات السعودية تقدم مزايا

 -تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجلنس ومتغريات

وخدمات للعاملني يف قطاع العالقات العامة ،كبدل سكن وبدل

الرضا الوظيفي بالنسبة ملديري العالقات العامة يف املستشفيات

خارج دوام وبدل نقل بشكل غري متواز وحتديدا بني احلكومية

السعودية.

واخلاصة منها.

 -توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة

 -اتضح أن الرضا عن الزمالء يف العمل جاء يف مقدمة عوامل الرضا

الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات
السعودية ُتعزى إىل املؤهل العلمي والعمر والدخل واخلربة ونوع

يف حني جاء الرضا عن االستقرار الوظيفي يف املرتبة األخرية األقل
تأييداً من قبل املوظفني والعاملني.

املستشفى .

الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات السعودية،

 -جاءت املطالبة بعقد دورات تدريبية مكثفة ،واحلصول على زيادة
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الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة

يف الراتب واملكافآت يف مقدمة مقرتحات ممارسي العالقات العامة
يف املستشفيات السعودية ،لالرتقاء مبستوى الرضا الوظيفي.

اإلسكندرية ،اإلسكندرية.
7 .7الشرايدة ،سامل تيسري ،2010 ،الرضا الوظيفي :أطر نظرية
وتطبيقات عملية ،ط  ،1جملد  ،1عمان  :دار صفاء للطباعة

التوصيات:

والنشر والتوزيع.

يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة ،فإن الباحثني

8 .8الشيخ ،سوسن سامل ،1997 ،دراسة النموذج اإلسالمي للرضا

يوصيان مبا يلي:

الوظيفي “منوذج مقرتح” ،اجمللة العربية بكلية التجارة ،فرع

 -1إجراء مزيد من البحوث عن الرضا الوظيفي ملمارسي العالقات

جامعة األزهر للبنات ،العدد  ،13بدون جملد ،القاهرة.

العامة يف جماالت وقطاعات خمتلفة ال سيما الصحية منها ،للوقوف

9 .9العمر ،فؤاد عبداهلل ،1999 ،نوع اجلهاز احلكومي وأثره على

على العوامل األخرى املؤثرة يف الرضى الوظيفي وسبل حتسني

مستوى الرضا الوظيفي :دراسة تطبيقية ،جملة اإلدارة

إنتاجية العمل.

العامة ،جملد  ،39العدد  ،1الرياض ،معهد اإلدارة العامة.

 -2حث املسؤولني بضرورة رفع أجور ومكافآت وحوافز ممارسي

1010العمري ،سامل بن معيش حممد ،2011،وظيفة العالقات العامة

العالقات العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية واخلاصة،

يف حتقيق الرضا الوظيفي دراسة ميدانية على موظفي
اململكة العربية

السعودية ،رسالة

حيث ميثل املردود املالي عامل مهم من عوامل الرضا الوظيفي.

القطاع احلكومي يف

 -3حث الباحثني على إجراء حبوث علمية حول الصعوبات واملشاكل

ماجستري غري منشورة ،كلية الدعوة واالعالم ،قسم االعالم

اليت تؤثر على أداء ممارسي العالقات العامة يف املستشفيات

 ،جامعة األمام حممد بن سعود االسالمية.
1111القضاة ،حسن ،2009 ،تقييم وظائف أقسام العالقات العامة

السعودية.
املسؤولني يف القطاع الصحي بضرورة تعزيز دور

العاملة يف املستشفيات األردنية اخلاصة من وجهة نظر

العالقات العامة يف املستشفيات السعودية احلكومية واخلاصة

اجلمهور الداخلي :دراسة حتليلية ،جملة جامعة امللك عبد

بالعنصر النسائي ،وذلك لتدني نسبة هذه الفئة ضمن كوادر

العزيز ،اجمللد  ،23العدد  ،2جدة.

 -4مطالبة

العالقات العامة.

1212حجاج  ،خليل ،2007 ،الرضا الوظيفى لدى موظفى وزارو

 -5السعي إلجراء دورات تدريبية مكثفة يف قطاع العالقات العامة

احلكم احمللى الفلسطسنية  ،سلسلة الدراسات اإلنسانية  ،اجمللد

يف املستشفيات السعودية ،لرفع مستوى كفاية العاملني ،وتطوير

 ،15العدد الثانى  ،غزة  :اجلامعة اإلسالمية  ،كلية األداب

خرباتهم لتتماشى هي ومتطلبات العمل ،للحصول على رضا

والعلوم االنسانية.

وظيفي مرتفع.

1313خليل ،جواد حممد ،وشرير ،عزيزة عبد اهلل ،2008 ،الرضا
الوظيفي وعالقته ببعض املتغريات (الدميوغرافية) لدى

قائمة املراجع:

املوظفني ،سلسلة الدراسات اإلنسانية ،اجمللد ، 16العدد ، 1غزة

أوال  :املراجع العربية :

:اجلامعة اإلسالمية  ،كلية األداب والعلوم اإلنسانية ـ

.1

1الرتكي ،فاروق ،1998 ،دور العالقات العامة يف حتقيق الرضا

1414شكري ،أمحد السيد ،1991 ،الرضا عن العمل لدى معلمي

الوظيفي :دراسة تطبيقية على العاملني يف اخلطوط

ومعلمات الرياضيات وعالقته بتأهيلهم العلمي وخربتهم

السعودية ،رسالة دكتوراة غري منشورة،القاهرة  :جامعة

التدريسية ،حولية كلية الرتبية ،العدد  ،8الدوحة.

القاهرة،كلية اإلعالم  ،قسم العالقات العامة واإلعالن .
2 .2احلالق ،بطرس ،1999 ،العوامل املؤثرة على الرضا الوظيفي
لدى العاملني يف املؤسسات اإلعالمية :دراسة حتليلة مقارنة،
رسالة دكتوراة غري منشورة ،جامعة القاهرة ،القاهرة.
3 .3احليدر ،حممد ،طالب ،ياسني ،2011 ،الرضا الوظيفي لدى
العاملني يف القطاع الصحي يف مدينة الرياض ،رسالة ماجستري
غري منشورة ،جامعة امللك عبد العزيز ،جدة.
4 .4الرحيلي ،رينا سعد ،2011 ،الرضا الوظيفي لدى األطباء
السعوديني العاملني يف املستشفيات احلكومية ،رسالة ماجستري
غري منشورة ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة امللك عبد
العزيز ،جــــدة.
5 .5السلمي ،علي ،1972 ،السلوك اإلنساني يف اإلدارة  ،ط ،1القاهرة

1515عباس ،سهيلة حممد  ، 2003إدارة املوارد البشرية  ،عمان  :دار
وائل.
1616عبد احلميد ،حممد ،2004 ،البحث العلى فى الدراسات
اإلعالمية  ،ط ، 1القاهرة  :عامل الكتب.
1717عجوة ،علي ،2004 ،األسس العلمية للعالقات العامة  ،ط،4
القاهرة  :عامل الكتب.
1818كامل ،مصطفى ،والبكري ،سونيا ،)1990( ،دراسة حتليلية
للرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس جبامعة القاهرة،
جملة اإلدارة العامة ،جملد  ،32العدد  ،1القاهرة.
1919منصور ،حتسني ،1995 ،الرضا الوظيفي لدى مديري العالقات
العامة يف اجلهاز احلكومي األردني ،أحباث الريموك ،اجمللد ،12
العدد  ،4إربد  :جامعة الريموك  ،عمادة البحث العلمى.

 :دار املعارف.
6 .6السيسي ،شعبان علي ،1992 ،الرضا الوظيفي يف اجملال
التعليمي ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة

64

ثانيا  :املراجع األجنبية :
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