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 ظاهرة الغياب لدى الكادر التمريضي العوامل املؤثرة على

 مبدينة امللك عبد اهلل الطبية مبكةاملكرمة        

 المستخمص
 العوامل المؤثرة عمى الغياب بمدينة الممك عبد اهلل الطبية. كما إعتمدت ىدفت الدراسة إلى معرفة

عمى المنيج الوصفي التحميمي ومستخدمة االستبيان لعينة من الكادر التمريضي بالمدينة الطبية 
 -( مفردة. وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية :082ويبمغ عددىا )

أن أفراد العينة موافقين عمى أن عبء العمل يعد من العوامل المؤثرة عمى غياب الكادر التمريضي -
عدد العاممين في المناوبات غير كاف مما يزيد من عبء العمل وتحمل خاصة من حيث ان 

 مسئولية ألعمال منفصمة عن بعضيا البعض. 
أن أفراد العينة موافقين بدرجة متوسطة عمى عبارات محور البيئة المادية لمعمل، وذلك من  -     

العمل بسبب نقص الغرف ال تتناسب مع عدد الموظفين وكثيرًا ما يتوقفون عن  مساحاتحيث 
 االحتياجات المطموبة.

أن أفراد العينة موافقين بدرجة كبيرة عمى عبارات محور طبيعة العمل وذلك من حيث شعورىم  -   
بالمسئولية تجاه المرضى. كما أن أفراد العينة موافقين بدرجة كبيرة عمى عبارات محور السموك 

ليدف وأيضًا النمط القيادي المستخدم لدى اإلداري وذلك من حيث أن الرئيس في العمل واضح ا
 المدير يساعد عمى مناقشة المشكبلت التي تعترض أداء العمل. 

وأوصت الدراسة : بمراعاة الظروف الشخصية والصحية واألسرية واالجتماعية عند تحديد األفراد 
بالكادر التمريضي ، الذين يعممون في الورديات المسائية،واالىتمام ببيئة العمل المادية التي تحيط 

كذلك زيادة وعي الكادر التمريضي بأساليب وطرق التعامل والتواصل مع المرضى وكذلك وعييم 
عمى كيفية تحمل المسئولية عند ممارستيم لمينتيم، وأيضًا ان يكون النمط القيادي المستخدم لدى 

لغياب و حمايتيم من المدير يتصف في إشراكيم في القرارات التي تخص العمل.لمحد من ظاىرة ا
 التعرض لمخاطر المينة.

 
 
 
 
 
 



                                                                         0202ابريل                           اجمللة العلمية للبحوث التجارية                                          الثانى                            العــــــدد 

 

 

 
43 

Abstract: 
The aim of the study is to know the factors affecting absenteeism among nursing 

staff at King Abdullah Medical City. To achieve this goal, the following 

independent variables were adopted (workload, physical environment of work, 

quality and nature of work, administrative behavior. The study adopted the 

descriptive analytical method and used the questionnaire tool that was distributed 

on a sample from the nursing staff in a city of (280) individuals. After the statistical 

analysis, the study reached a number of results, the most important of which are: 

that the sample members agree that the workload is one of the factors affecting the 

absence of the nursing staff, especially in that the number of workers in shifts is 

insufficient, which increases the workload, and that they assume responsibility for 

separate work from each other with a mean of (3.11). The results of the study also 

showed that the sample members agree with an average degree, where the 

arithmetic average is (2.81) on the statements of the physical environment axis for 

work, in that the areas of the rooms do not correspond to the number of employees 

and they often stop work due to a lack of required needs. It was found that the 

sample members agree to a large degree with the statements of the nature of work, 

where the mean is (3.55) in terms of their feeling of responsibility towards patients 

as well as their feeling of concern about the life or death of the patient. The results 

showed that the sample members agree to a large degree with the statements of the 

axis of administrative behavior, whose arithmetic mean was (3.49) in terms of that 

the boss at work has a clear goal and also the leadership style used by the manager 

helps to discuss the problems that hinder the performance of work. It was also 

evident from the results that the sample members agree to a large degree with the 

statements of the factor relationship axis of absence, where the arithmetic mean of 

the axis was (3.6), in terms of the large number of daily work that leads to 

irregularity in attendance and leaving on specified dates.. Among the results, the 

study has suggested a number of recommendations, the most important of which 

are: taking into account personal, health, family and social conditions when 

identifying individuals who work in the evening shifts. Paying attention to the 

physical work environment that surrounds the nursing staff in their workplace. 

Increase the awareness of nursing staff about the methods of dealing and 

communicating with patients, as well as their awareness of how to take 

responsibility when exercising their profession. Managers and supervisors needs to 

be characterized in their supervision by administrative behavior, and to have clear 

mission. The leadership style used by managers should be characterized by their 

involvement in decisions related to work. The factors that lead to their absence 

from this work must be addressed and a review of the previous factors that 

motivate them to be absent, as well as protecting them from exposure to 

occupational hazards. 
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 ظاهرة الغياب لدى الكادر التمريضي العوامل املؤثرة على

 مبدينة امللك عبد اهلل الطبية مبكةاملكرمة        

 مقدمة:
االنتاجية الخدمية وخاصة المنشئات  تعتبر ظاىرة الغياب من المشكبلت التي تواجو جميع المنشأت

الحكومية، وتتسم تمك المنشآت الخدمية الحكومية بكثافة التعامل اليومي من المراجعين، وبالتالي فإن 
ظاىرة الغياب تترك أثارا سمبية عمى المراجعين )المواطن والمقيم(بشكل مباشر أو غير مباشر إما 

لتأثير عمى الصحة العامة وتأخر المشاريع والكثير من بتأخر الخدمات أو رداءتيا، ضعف المنتج، ا
 م(.0202التبعات التي يصعب حصرىا)حجاج،

ظاىرة الغياب ليست وليدة الصدفة ولكنيا نتيجة ظروف وعوامل ومتغيرات متعددة تفاعمت مع 
ة بعضيا لتكون البيئة التي ساعدت عمى ظيور ىذه المشكمة، وكونت المسببات الرئيسية ليذه الظاىر 

والتي تضافرت فييا العديد من السمبيات الموجودة في كل من مؤسسات الدولو وطريقة إدارة القطاع 
العام والخاص، وكذلك المفاىيم والعادات االجتماعية السيئة المرتبطة بالفرد والمجتمع، التي شكمت 

والخاص وعدم بيئة اجتماعية تساعد عمى الغياب، وكذلك سوء اإلدارة في منظمات القطاع العام 
 (.0202توفير البيئة المناسبة لقيام الموظفين بأعماليم بالشكل المطموب)صالح،

يعتبر الغياب قضية من قضايا السموك التنظيمي اليامة التي شغمت بال اإلداريين فترة طويمة وكان 
خدمية عمى ليا أثرىا الكبير عمى األداء التنظيمي واإلداري وحتى في جميع المجاالت اإلنتاجية وال

 م(.0200حد سواء من خبلل مفيومو وآثاره ومظاىرة)األحمدي،
ويمثل الغياب بشكل عام أحد أىم أوجو التسيب وظيفيًا كان أم إداريًا وىو يعتبر المظير الوحيد 

 ألكثر صور التسيب اإلداري وأن اختمفت دوافعو وأسبابو.
لمقر عممو أو  فعدم حضور الموظفكذلك يمثل الغياب أىم مظير من مظاىر الغياب اإلداري، 

حضوره لغرض التوقيع في سجل الحضور واالنصراف ثم الخروج وعدم العودة إال في اليوم 
التالي.وفي جميع المواقف التي سبق اإلشارة إلييا نجد العمل ال ينجز، مما يؤدي إلى تراكم األعمال 

موظف. ومن جية أخرى يؤدي الغياب إلى شيئًا فشيئًا ويرتب العبلقة السيئة بين إدارة المنظمة وال
 إساءة سمعة المنظمة ويؤدي إلى الضجر من قبل المراجعين والمستفيدين من خدمات المنظمة.

٪ من ٢0واألطفال بالمدينة المنورة. كان  )الحربي( التي قام بيا في مستشفى الوالدة بحسب دراسة
٪ يوافقون أن ٢8تغيبيم عن العمل وأن الطاقم التمريضي موافقين أن ضغط العمل لو تأثير عمى 
 األسباب االجتماعية قد تكون عامبل ميما في معدل الغياب.
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إن مشكمة الغياب لدى الكادر التمريضي واحدة من أىم المشكبلت التي تعاني منيا المنظمات 
لغياب الصحية ومنيا مدينة الممك عبد اهلل الطبية بمكة المكرمة، فمنخبلل تتبع بيانات الحضور وا

(، بمغ إجمالي الغياب )بالدقائق( 1081لطاقم التمريض بمدينة الممك عبد اهلل الطبية البالغ عددىم )
 .دقيقة( سنويا 176(، حيث بمغ متوسط الغياب لمفرد )190534)

 251( دقيقة، بمعدل )92602( وغابوا )368وبمغ الفرق بين الذكور واإلناث فى عدد الممرضين )
دقيقة( 137دقيقة، بمعدل ) (97932( وغابوا )713يا، وبمغ عدد الممرضات )سنو  دقيقة( لمفرد

 سنويا.

الجدير بالذكر أن الغياب في الفئات العمرية األعمى يعد أقل منو في الفئات العمرية األقل، حيث 
دقيقة( سنويا، بينما بمغ لمن ىم 251( )30-20بمغ متوسط الغياب لمفرد بالدقيقة لمن ىم من سن )

فأعمى(  41دقيقة( سنويا، ومن )116( )40-36دقيقة( سنويا، ومن )159( )35-31ن )من س
دقيقة( سنويا، مما يؤكد عمى وجود الوعي مع تقدم العمر، والنضج العقمي )بيانات قسم 96)

 المعمومات والتقنية. مدينة الممك عبد اهلل الطبية بمكة المكرمة(.

إدارية وأخرى وظيفية لممنظمة الصحية، لذا فيي في حاجة ونسبة لما ليذه المشكمة من تداعيات 
باعتبار أنيا أحد أىم المعوقات التي تواجو مدينة الممك عبد اهلل  لبذل الجيود بصورة كافية لحميا،

الطبية.وذلك بيدف الوصول إلى إنتاجية عالية وتحسين األداء حيث أثبتت البيانات وجود أكثر من 
 الكادر التمريضي في السنة )حسب بيانات قسم المعمومات والتقنية(.ساعة عمل ميدره من  ٠222

 

 مشكمة الدراسة:

تتمثل مشكمة الدراسة في محاولة االجابة عمى التساؤل التالي: ماىي العوامل المؤثرة عمى الغياب 
 المكرمة؟ لدى الكادر التمريضي بمدينة الممك عبد اهلل الطبية بمكة

 عية التالية:ويتفرع منو التساؤالت الفر 
ما أثر عبء العمل عمى ظاىرة غياب الكادر التمريضي بمدينة الممك عبد اهلل الطبية بمكة 

 المكرمة؟
ما أثر البيئة المادية لمعمل عمى ظاىرة غياب الكادر التمريضي بمدينة الممك عبداهلل الطبية بمكة 

 المكرمة؟
مريضي بمدينة الممك عبداهلل الطبية بمكة ما أثر نوعية وطبيعة العمل عمى ظاىرة غياب الكادر الت

 المكرمة؟
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 مبدينة امللك عبد اهلل الطبية مبكةاملكرمة        

ما أثر السموك اإلداري عمى ظاىرة غياب الكادر التمريضي بمدينة الممك عبداهلل الطبية بمكة 
 المكرمة؟

 :: أىداف الدراسة3
 تتمثل اىداف الدراسة في االتي:

العمل عمى ظاىرة غياب الكادر التمريضي بمدينة الممك عبد اهلل الطبية  عرض وتحميل أثرعبء
 بمكة المكرمة.

عرض وتحميل أثر البيئة المادية لمعمل عمى ظاىرة غياب الكادر التمريضي بمدينة الممك عبداهلل 
 الطبية بمكة المكرمة.

مدينة الممك عبداهلل عرض وتحميل أثر نوعية وطبيعة العمل عمى ظاىرة غياب الكادر التمريضي ب
 الطبية بمكة المكرمة.

عرض وتحميل أثر السموك اإلداري عمى ظاىرة غياب الكادر التمريضي بمدينة الممك عبداهلل الطبية 
 بمكة المكرمة.

 .أىمية الدراسة:4
تعد مينة التمريض من المين األساسية في المجال الطبي ونجاح العاممين في ىذه المينة ينعكس 

فإن القطاع الصحي بمؤسساتو ونظمو ييتم بمينة التمريض في  .النظام الصحي ككلعمى نجاح 
 تقديم الخدمات الصحية وتطويرىا والرقي فييا.

بناًء عمى ذلك فإن أىمية البحث تكمن في تسميط الضوء عمى مشكمة تخص شريحة ىامة من 
وامل المؤثرة عمى غياب القطاعات اليامة في الحقل الصحي ومن ناحية أخرى ومعرفة وتحديد الع

ىذه الفئة وتسيبيا في األحيان عن العمل، لعل معرفة ىذه العوامل ومعالجتيا يسيم إلى حد كبير في 
 وأثارىا. التقميل من ىذه الظاىرة

 متغيرات الدراسة:
 المتغير التابع:

 ظاىرة الغياب لدى الكادر التمريضي
 المتغيرات المستقمة:

 عبء العمل. -
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 ادية لمعمل.البيئة الم -
 طبيعة العمل. -
 السموك اإلداري. -
 . فروض الدراسة:6

توجد عبلقة ذات داللة احصائية بين عبء العمل وظاىرة الغياب لدى الكادر التمريضي بمدينة 
 الممك عبد اهلل الطبية بمكة المكرمة.

كادر التمريضي توجد عبلقة ذات داللة احصائية بين البيئة المادية لمعمل وظاىرة الغياب لدى ال
 بمدينة الممك عبد اهلل الطبية بمكة المكرمة.

توجد عبلقة ذات داللة احصائية بين طبيعة العمل وظاىرة الغياب لدى الكادر التمريضي بمدينة 
 الممك عبد اهلل الطبية بمكة المكرمة.

التمريضي بمدينة توجد عبلقة ذات داللة احصائية بين السموك االداري وظاىرة الغياب لدى الكادر 
 الممك عبد اهلل الطبية بمكة المكرمة.

 مصطمحات الدراسة:

ظاىرة الغياب لدى الكادر التمريضي:وىو عدم الحضور الى مقر العمل، أو التأخر في الحضور 
 لمقر العمل، أو االنصراف قبل انقضاء فتره العمل بدون عذر.

وقت غير كاف، وعبء كيفي ويحدث عندما  : كثرة أعمال الفرد التي عميو إنجازىا فيعبء العمل
 م(.0202يشعر الفرد أن الميارات المطموبة إلنجاز مستوى أداء معين أكبر من قدرتو )حجاج ،

: ىي البيئة التي تتكون من متغيرات مادية داخل المنظمة الصحية، من أجيزة البيئة المادية لمعمل
الراحة وتقنية ألزمة لممارسة  طبية وأدوات ومعدات وبنية تحتية من مباني ووسائل

 م(.0202العمل)محمد،

: ىي حالة تقديم الخدمة التمريضية لمرضى يعانون أمراضًا مختمفة في أوضاع نوعية وطبيعة العمل
صحية ونفسية سيئة، مما يعد مصدرًا لضغط في العمل اليومي ومنيا الشعور بالمسئولية تجاه 

 (.Tong Paim ,2012أو موت المريض ) المرضى، الشعور بالقمق والخوف نحو حياة
:يعبر عن مجموعة التصرفات التي يبدييا المدير داخل المستشفى وتترك أثارىا السموك اإلداري

 م(.0202المباشرة عمى أداء الكادر التمريضي سمبًا أو إيجابًا)حجاج،
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 . االطار النظري لمدراسة:8
لعمل وأسبابو، وكذلك العوامل المؤثرة عمى يتم في ىذا الجزء عرض ومناقشة ظاىرة الغياب عن ا

 غياب الكادر التمريضي.
 الغياب عن العمل:

يمثل الغياب أىم مظير من مظاىر التسيب وقد يتخذ أكثر من صورة ويتم ألكثر من سبب وما 
أكثر األسباب التي تؤدى إلى غياب الموظف ومن صورة مثبًل: ـ عدم حضور الموظف أصبًل لمقر 

سجل الحضور واالنصراف ثم الخروج وعدم العودة إال في اليوم  ه لغرض التوقيع فيعممو أو حضور 
الموالي، وقد يخرج من مكتبو إلى مكتب آخر في نفس المصمحة، وىناك العديد من الوظائف التي 
لى مصمحة أخرى ذات عبلقة بإنجاز  تتطمب وفق طبيعتيا مغادرة المكتب ألي مكتب آخر وا 

 (.م0200العمل)األحمدي،
فإننا نجد الغياب ينتج عنو تراكم لؤلعمال وبالتالي تأخير لمعمبلء وما ينتج عن ذلك من عدم الرضا 
عن المنظمة ، وىذا بدوره ال يصب في المصمحة العامة لممنظمة  و ربحيتيا وتقمص القاعدة 

 الجماىيرية ليا.
القواعد والموائح واألنظمة منذ فالموظف يجب أن يتصرف وأن يعمل داخل محيط العمل وفقًا ليذه 

قدومو لمعمل وحتى خروجو منو وقت االنصراف. وخروج الموظف عن ىذا النطاق يعتبر مخالفة 
تكون سببًا لتعرضو لمعقوبة والمساءلة. فحتى تحقق المنظمة اليدف منيا وىو تحقيق أكبر عائد 

 م(.0202ممكن من اإلنتاجية وتقديم لمخدمة )صالح،
 عن العمل:اسباب الغياب 

 من أسباب الغياب عن العمل:
 مشاكل إدارية: -1

 :ىناك مشاكل إدارية تعترض تكامل اإلدارة لعناصرىا وتنحصر أىم ىذه المشاكل في األمور اآلتية

وجود أسموب إداري ال تتم من خبللو ممارسة اإلدارة بشكل منظم في مختمف المواقع. أي عدم وضع 
لموظف أن يقوم بأداء عممو بصورة مبسطة ومرنة ودقيقة ومحددة خطة محددة يستطيع من خبلليا ا

مما يجعل القيام بالعمل أمرًا غير مجيد عمى الموظف ولكن عدم وجود خطة محددة ىي التي تظير 
 لنا عدم مرونة الموظف في عممو فتجعمو يتسرب منو والبحث عن عمل آخر.
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طبيق اإلدارة بأسموب أفضل. وىي تعني أن وجود قواعد إدارية ال تكفل حسن سير العمل بنظام وت
يكون ىناك أسس ومبادئ عندالعاممين في الييئة لكي يتم تطبيق العمل عمى ضوء ىذه القواعد 

 وذلك لتحسين سير العمل ويزيد تمسك الموظفين بعمميم.

اع بمعنى أنو ال يوجد أي نوع من أنو »ضعف المكافآت التشجيعية والمعنوية لمممارسة اإلدارية.. 
التشجيع لؤلشخاص الذين يقومون بأعماليم عمى أكمل وجو مما يؤدي إلى تقميل الحافز لدى 

 م(.0202)حجاج،« الموظف لمقيام باألعمال المطموبة منو فيفكر في ترك العمل بصورة نيائية

ضعف الرقابة والمتابعة لسير العمل أثناء ممارسة اإلدارة ألعماليا بقصد التأكد من حسن سير 
مل. ليس بالضرورة أن يكون ىناك مراقبة شخصية لمموظفين وبدال من ذلك يكون ىناك أدوات الع

 لتقييم األداء والمستوى لموقوف عمى مستوى األداء بدقة.

وىي عدم وجود »ضعف وجود برنامج عمل منظم لممارسة اإلدارة من قبل الجميع بشكل تعاوني. 
سسة توضح دور كل موظف والفترة الزمنية المحددة خطة عمل مشتركة بين جميع العاممين في المؤ 

لمقيام بالعمل واألىداف التي تحمميا كل مرحمة والتي يؤثر نجاحيا أو فشميا عمى مستوى أداء ىؤالء 
 (.(Tong Paim ,2012 «الموظفين ودور المنظمة بالمجتمع

مميا وفي غياب ىذه العوامل قمة توافر اإلمكانيات التكنولوجية والمادية الضرورية لممارسة اإلدارة ع
 ينتشر التسيب في كثير من جوانب أعمال اإلدارة.

 

 مشاكل تنظيمية: -2

التنظيم وسيمة من وسائل تنفيذ الخطط والبد من قيام اإلدارة بوضع خطة لتنظيم العمل سواًء كانت 
 عمى مستوى المنظمة أو المصمحة وذلك لتحقيق اليدف المطموب.

البرامج التفصيمية لتحقيق ىذه األىداف. أما المشاكل التنظيمية فيي تمك ويتناول التخطيط وضع 
 المتعمقة بتحديد االختصاصات وتوزيع المسئوليات والميام تنفيذًا لؤلىداف المرسومة ومنيا:

عمل اإلدارة فيؤدي  عدم وجود خطة منظمة يمكن من خبلليا تنفيذ العديد من البرامج اليادفة لنجاح
 لى البحث عن وظائف أخرى.ىذا بالموظف إ

التعارض أحيانًا بين ممارسة اإلدارة والعمل األساسي لمموظف أو المنتج مما يؤثر أحيانًا عمى كفاءة 
 األداء بسبب عدم التنسيق.

ونجد أن عدم وجود خطة عمل محددة يقوم عمى أساسيا العمل، إلى جانب أن يكون ىناك أسموب 
لعمل التي يقوم بيا الموظفون يؤدي ىذا إلى انخفاض مستوى معين لئلدارة ال يتماشى مع خطة ا
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األداء والكفاءة واإلنتاج ويثير حالة من الفوضى والتسيب اإلداري ومزيد من التضارب في نمط 
 العمل.

وجدير بالذكر أن مثل ىذه الخطط التنظيمية يجب وأن تحمل في طياتيا عممية التطوير اإلداري 
 ن والبيروقراطية وىي عوامل تؤدي إلى التسيب اإلداري.والقضاء عمى مظاىر الروتي

 مشاكل إجتماعية: -3
إن أغمب األفراد بالمواقع المختمفة يميمون إلى وجود مسؤول لتنظيم وتسيير العمل ويتم االعتماد عميو 

 في كافة األمور.
بسيولة، وىذا فاإلتكالية والتكاسل واالعتماد عمى الغير من األمور التي ال يمكن التخمص منيا 

 يحتاج إلى فترة زمنية مصاحبة لمتوجيو واإلرشاد المستمر ويترتب عمى ىذه المشاكل األمور اآلتية

Tong Paim ,2012).) 
أي أنو ال يكون ىناك شخص واحد »السيطرة المفروضة من قبل شخص معين عمى جياز إداري. 

المنظمة أو المؤسسة. بمعنى يجب  فقط ىو الذي يفرض أسموب نظام وطريقة العمل عمى باقي أفراد
التخمص من مفيوم المركزية اإلدارية والتوجو البلمركزي لما ليا من فضل في تعميق مفيوم االعتماد 
عمى الذات وتنمية الشخصية القيادية وىو مفيوم لو إيجابيات كثيرة يمكن ليا أن تنمو إذا تم توظيفيا 

 «.بالشكل األمثل
بمعنى أن ىناك كثيرًا من األشخاص »السيطرة من بيروقراطية ورئاسية. إستمرارية أشكال التحكم و 

الذين يستخدمون السمطة في ىذا النوع من التعامل وىو أن يكون ىو الشخص الوحيد المسيطر 
فيجعل الموظفين يفكرون في ترك « والمتحكم في كافة األمور وال يقبل أي تعديل عمى ىذه القرارات

 العمل.
وىي تعني أن كل فرد من أفراد المنظمة أو »لغير والتواكل في كافة األمور. اإلعتماد عمى ا

المؤسسة يعتمد كل منيم عمى اآلخر في إنجاز العمل واالنتياء منو وبالتالي نجد في النياية أن 
العمل لم ينتو، وذلك العتماد كل منيم عمى اآلخر في إنياء ميامو الوظيفية، واالىتمام فقط 

 فيشعر الموظف أنو ال يؤدي عمبًل لو قيمة فيفكر في تركو إلى آخر. «صيةبالمصالح الشخ

 العوامل المؤثرة عمى الغياب لدى الكادر التمريضي:
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تكشف المحاوالت المبذولة لتحديد العوامل المؤثرة عمى الغياب لدى العاممين في مينة التمريض عن 
حدوث الغياب عن العمل لدييم والتي مجموعة من المصادر واألسباب التي يمكن أن تسيم في 

 يمكن تصنيفيا كما يمي:
 

 عوامل متعمقة بظروف العمل:
وىي المصادر التي تحيط بالفرد في محل عممو كاإلضاءة والتيوية والحرارة ووجود وتوفر المعدات 

 الضرورية ألداء العمل وىذه من شأنيا أن تسبب إنياكًا وضغطًا مينيًا.
 العمل:عوامل متعمقة بعبء 

عبء كمي ويعني كثرة أعمال الفرد التي عميو إنجازىا في وقت غير كاف، وعبء كيفي ويحدث 
 عندما يشعر الفرد أن الميارات المطموبة إلنجاز مستوى أداء معين أكبر من قدرتو.

وقد كشفت الدراسات الحديثة أن العمل الزائد من أكثر األسباب لحدوث الغياب لدى فئة التمريض 
 .(Carol,2013)كثرة المسئولياتبسبب 

 

 متعمقة بدور الفرد في العمل: جـ. عوامل

 المناوبة الميمية:
إن العمل الميمي يسبب ضغطًا في العمل بسبب عدم المبلئمة بين الحياة العممية والحياة 

 االجتماعية.إن أوقات العمل الميمي من أكثر األوقات المثيرة لمغياب لدى فئة الممرضين.
 المسئولية:زيادة 

تشكل المسئولية مصدرًا آخر من مصادر الغياب لدى فئة الممرضين في أثناء ممارستيم لعمميم 
ويمكن التفرقة بين نوعين من المسئولية،مسئولية نحو المرضى ومسئولية تجاه المعدات واألجيزة في 

تثير لدييم  المستشفى. المسئولية تجاه المرضى تتمخص في تعرض فئة الممرضين لمواقف فعمية
الشعور بالقمق واإلتعاب بسب تعرضيم لمواقف حياة وموت المرضى وشعورىم بالمسئولية نحوىم، 

 .(Carol,2013) فضبًل عن اإلرتباط النفسي والعاطفي بيم
 

 عوامل متعمقة بالعالقات االجتماعية:
 العالقة مع الزمالء:

تيجة لفقدان الفرد الدعم االجتماعي من يمكن أن يحدث الغياب لدى فئة الممرضين في بيئة العمل ن
قبل زمبلئو. كما أن طبيعة العبلقة التي تربط األفراد بعضيم ببعض تحدد درجة الضغط في العمل، 
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فعندما تكون ىذه العبلقة ذات طبيعة تنافسية وغير متوازنة األمر الذي يزيد من ضغط العمل 
مبلء العمل يؤدي إلى زيادة الضغط في العمل اليومي. إن التنافس وسوء العبلقة أو التواصل مع ز 

 اليومي.
 العالقة مع اإلدارة العميا:

كما أن العبلقة السيئة والمشحونة بين الممرضين واإلدارة تزيد من إحتمال زيادة ضغوط العمل 
 اليومي.

 العالقة مع المرضى:
ية سيئة ىو بحد ذاتو إن تقديم الخدمة التمريضية لمرضى يعانون أمراضًا مختمفة وفي أوضاع نفس

 . Jennifer,2007)مصدرًا لمغياب لدى فئة الممرضين )
 العالقات األسرية: -

إن االلتزامات األسرية ىي مجيود إضافي قد يؤثر عمى األداء الوظيفي خصوصا عند حصول 
 حوادث عرضية.

 

 . الدراسات السابقة:9
وعبلقتيا بالمتغير التابع لمدراسة، وذلك تم عرض الدراسات السابقة في سياق المتغيرات المستقمة 

 التالي: عمى النحو
 عبء العمل وعبلقتو بظاىرة الغياب لدى الكادر التمريضي.

 البيئة المادية لمعمل وعبلقتيا   بظاىرة الغياب لدى الكادر التمريضي.

 طبيعة ونوعية العمل وعبلقتو بظاىرة الغياب لدى الكادر التمريضي.

 وعبلقتو بظاىرة الغياب لدى الكادر التمريضي.السموك اإلداري 
 

 عبء العمل وعالقتو بظاىرة الغياب لدى الكادر التمريضي:

( بدراسة ىدفت إلى تحديد العوامل التي يصاحبيا زيادة في معدالت FL. Alharbi,2018قام )
ت الدراسة إلى الغياب بين الكادر التمريضي في مستشفى الوالدة واألطفال في المدينة المنورة. خمص
٪ من الكادر ٢0العديد من النتائج كان أبرزىا ىو أن أىم أسباب الغياب كان عبء العمل عند 

٪ أن نقص التحفيز ىو أحد مسببات الغياب عندىم. أوصت الدراسة بأنو 2٦التمريضي، كما رأى 
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حتساب أجر إضافي و  الذي لو أثر البد من األخذ بعين اإلعتبار عدد التمريض في كل فترة عمل، وا 
 إيجابي عن طريق التحفيز ويزيد من الرضاء الوظيفي. 

( إلى تحديد أسباب الغياب لدى الكادر التمريضي في N. Kanwal, 2017وىدفت دراسة )
٪ من التمريض يرون أن عبء ٢٠الىور( في الباكستان. كان أبرز نتائجو أن -مستشفى )مايو

لتمريض يرون أن نقص التقدير والمحفزات أحد ٪ من ا٢٠العمل سبب في الغياب، وأيضًا أن 
األسباب الميمة لمغياب. أوصت الدراسة بعدة توصيات كان أبرزىا ىو ضرورة توظيف المزيد من 
الكادر التمريضي وتدريبيم لمتقميل من عبء العمل، كما أنو البد من وضع آليو لمتحفيز ولمكافأة 

 الموظفين المتميزين.
والجسماني  العقمي واإلنياك لعمل ضغطا بين العبلقة لبحثCarol R,2013) كما ىدفت دراسة )  

الجدد والغياب عن  المواليد قسم في يعممن البلتي وكذلك الخوف من تحمل المسئولية عند الممرضات
 بين الوظيفي الضغط مستويات في فروق التوجد :التالية النتائج إلى الدراسة وتوصمت العمل،

 لممواليد المركزة العناية في تعمل الممرضات البلتي وبين الجدد قسم المواليد في تعمل التي الممرضات

 بينا والجسماني العقمي اإلنياك مستوى في فروق التوجد.الجدد المواليد أحد وفاة في حالة إال الجدد

 المركزة العناية قسم في تعمل التي الممرضات وبين الجدد المواليد قسم تعمل في التي لممرضات

 العاممين عن  العمل عبء أوصت الدراسة بعدد من التوصيات كان أىميا: تخفيض .لممواليد الجدد

 لتمريض. مينة ا في لمعاممين االوظيفي التمريض وزيادة الرض مينة في
الى معرفة تأثير الضغوط المرتبطة بالعمل عمى  Trivellas et al). (2013وأيضًا ىدفت دراسة 

المستشفيات، واإلجياد الوظيفي في العمل بالنسبة لمموظفين وعبلقة ذلك العاممين في التمريض ب
بطمب األجازات المرضية. وأظيرت النتائج أن الضغط وعبء العمل وعدم استقبللية الوظيفة ترتبط 
سمًبا بجميع أبعاد الرضا الوظيفي، في حين أن النقص في الوصول إلى المعمومات والتغذية الراجعة 

 جابي برضا الموظفين عن المكافآت واألمن الوظيفي.يرتبط بشكل إي
 

 البيئة المادية لمعمل وعالقتيا بظاىرة الغياب لدى الكادر التمريضي:
م( بدراسة وتم نشرىا في المجمة األمريكية ألبحاث التمريض. ىدفت الدراسة 020٢قام )الشريف ،

الى تحديد العبلقة بين غياب الكادر التمريضي ومدى التزام المنظمات في مستشفيات جامعة 
٪ يرى أن بيئة العمل ليا 8٦المنصورة. كان أبرز نتائجيا ىو أن أغمب الكادر التمريضي وبنسبة 

ور ميم في غيابيم، أوصت الدراسة بتحسين بيئة العمل بتوفير محفزات، وفتح فرص التدريب د
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وتوفير حضانات لؤلطفال. كما أوصت بتوجيو اإلدارة العميا لتكون المتابعة بشكل ديموقراطي وفتح 
 قنوات حوارية مع التمريض.

لمادية والعوامل المساعدة ( فقد ىدفت الى تحديد البيئة اSokhanvar et al, 2018أما دراسة )
والعوامل االخرى لدى الممرضات في مستشفيات طيران وعبلقة ذلك بالغياب وعدم اإللتزام بموعد 

% من 00.2الحضور واإلنصراف في الوقت المحدد. حيث وتوصمت الدراسة الى نتائج أىميا أن 
م سوف يتركون % من الممرضات أبمغوا أني٠0.٢الممرضات لدييم امن وظيفي متدني، وان 

المستشفى، حيث تتعمق ىذه النسب بتوفر األجيزة والمعدات الطبية وبما فيو من عوامل وأسباب 
أخرى وعمى ضوء النتائج أوصت الدراسة  عمى مديرى المستشفيات تطوير وتبني سياسات فعالة 

بلل تحسين لتعزيز البنية المادية لممستشفيات لمممرضات والحد من نواياىم في ترك العمل من خ
رضاىم الوظيفي وظروف العمل، وتقديم تعويضات عادلة، وتعزيز إدارة التمريض الداعمة، وتعزيز 

 فرص العمل واالستقرار، وتسييل العمل القائم عمى الكفاءة النيوض بيا.
( الى التعرف عمى تأثير التدريب عمى مواقف الممرضات Azimi et al, 2012وىدفت دراسة )
لتزام بالعمل وتوفر فرص التعميم والتأىيل مع وجود المعينات الآلزم لؤلداء. توصمت تجاه ثقافة اإل

الدراسة الى عدة نتائج أىميا وجود تحسن كبير في مواقف الممرضين تجاه معظم أبعاد ثقافة 
٪(، إال أن 2٠.٠السبلمة بعد التدريب، بينما كان البعد األكثر تحسًنا ىو )إدراك اإلدارة( بنسبة )

 ٪(.٢تعرف عمى اإلجياد( أظير أقل زيادة بعد التدريب بنسبة ))ال
يتعرض  التي الوظيفية الضغوط مستوى عمى التعرف إلى ( دراسة تيدف0202كما أجرى )حجاج، 

الفمسطينية من حيث المخاطر  غزة قطاع مستشفيات في التمريض  مينة في العاممون ليا
إن العاممين في مينة  التمريض في مستشفىال شفاء :ليةالمينية.وتوصمت  الدراسة إلى ا لنتائج التا

بغزة يعانون من مستوى ضغط مرتفع. وجودعبلقة عكسية ذات داللةإ حصائية بين ضغط العمل و 
الرضا الوظيفي ووجود عبلقة عكسية غير دالة إحصائيا بين ضغط العمل واالنتماء التنظيمي  

ذات داللة إحصائية في مستوى ضغط العمل تعزى  كذلك فقد توصمت الدراسة إلى عدم وجود فروق.
لمتغير العمر، الجنس، المؤىل العممي، الحالة االجتماعية، مدة الخبرة. أوصت الدراسة  بعمل 
وصف وظيفي لمعاممين في مينة التمريض يساعدعمى تخفيض ضغط العمل. كما أوصت بتحسين 

ن رواتب العاممين في مينة التمريض ظروف وبيئة العمل )األجيزة واألدوات والمعدات( وتحسي
 وتطويرنظام الحوافز والترقيات بما يضمن الرضا الوظيفي.
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 طبيعة ونوعية العمل وعبلقتو بظاىرة الغياب لدى الكادر التمريضي:
( بحثا في المجمة الكندية ألبحاث التمريض كان ييدف إلعطاء صورة Leona R, 2002نشرت )

بيا الكادر التمريضي الذي يعمل إما في العناية الحرجة أو العناية عن أسباب الغياب التي تقدم 
المطولة في )ساسكاتشوان(. كان ليا العديد من النتائج كان أبرزىا: معدالت الغياب عند من يعممون 

ساعات. كما الحظوا أن معدالت  8ساعة أكثر من الذين يعممون بفترات ال  00بنظام فترات ال 
٪ من ٢2وا بعدم الرضا أكثر من الذين جاوبوا برضاىم عن أعماليم. وكان الغياب عند من جاوب

الطاقم التمريضي راضين عن عمميم بشكل عام. خرجت الدراسة بعدة توصيات كان أىميا ىو 
ضرورة مراقبة معدالت وأسباب الغيابوذلك لتحسينإدارة الموارد البشرية والتخطيط. لوجود نقص في 

صت الدراسة بأنو يتحتم عمى صانعي القرار أن يأخذوا مسألة الرضا الكادر التمريضي فقد أو 
 الوظيفي باالعتبار إذا ما كانوا يريدون المحافظة عمى الكوادر التمريض.

( دراسة ىدفت إلى اختبارالعبلقة بين ضغط العمل من حيث Tong Piam, 2012وأجرى )
تسرب الوظيفي لدى الممرضات المخاطر المينية ومنيا الخوف من العدوى أثناء العمل وال

التايمنديات في مستشفيات بانكوك وعبلقة ذلك بالتسرب عن العمل وتحمل المسئولية تجاه المرضى. 
توصمت الدراسة إلى أن ىناك عبلقة سمبية ذاتداللةإ حصائية بين ضغط العمل والتسرب الوظيفي، 

متوسطة، وأن ردود فعل وأظيرت الدراسة أن الممرضات التايمنديات يتعرضن لضغوط عمل 
الممرضين تجاه الضغوط تتمثل باإلحباط والحزن الشديد والغضب والشعوربعدم القدرة عمى العمل 

 وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات أىميا: محاولة التركيزعمى النمو في بيئة العمل.
ي الخدمة ( دراسة تيدف لمتأكد من أسباب عدم رغبة مقدم020٦كما أجرى )ليمونيل وآخرون، 

الصحية في العمل في المناطق الريفية والنائية وتحديد الطرق التي يمكن بيا حل ىذه العوائق أمام 
التوظيف المناسب.خرجت الدراسة بعدد من النتائج منيا: أبمغ المشاركون عن ظروف معيشية سيئة 

(؛ أعباء العمل اليائمة في المناطق الريفية )مثل مرافق اإلسكان الفقيرة ومياه الشرب غير المأمونة
مع سوء السبلمة وعدم كفاية المعدات؛ واالفتقار إلى فرص التطوير الوظيفي، وتعزيز الميارات. وقد 
أبمغوا عن عدم كفاية األجور وعدم كفاية الفرص لمممارسة الخاصة في المناطق الريفية. وصف 

لمتغيب. كما أشاروا إلى عدم اإلنصاف  المديرون افتقارىم إلى السمطة الكافية التخاذ تدابير تأديبية
في ممارسات الترويج لمقدمي الخدمات. أقر صناع السياسات بعدم توفر أو عدم كفاية 
المخصصات لممناصب الريفية. ىناك أيضا نقص في السياسة الوطنية بشأن االستبقاء الريفي. كما 
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ر األطباء والممرضات في مرافق كشفت النتائج وجود تفاعل معقد بين العوامل التي تؤثر عمى توف
الصحة العامة الريفية والنائية. أوصت الدراسة بزيادة البدالت والحوافز لمنشر الريفي؛ نظام تعزيز 
شفاف وعادل لمخدمة في المناطق الريفية؛ تعزيز سمطة المديرين المحميين لمحد من تغيب العاممين؛ 

 العاممين بالمناطق الريفية.وتحسين السياسات الوطنية المتعمقة باالحتفاظ ب
 التمريضي: الغياب لدى الكادر السموك اإلداري وعالقتو بظاىرة

( بحثا في مجمة العموم الصحية ىدف فيو إلى تقدير العوامل N. Alreshidi et al, 2019نشر )
٪ من الكادر 22المؤثرة عمى غياب الكادر التمريضي في منطقة حائل. كان أبرز النتائج ىو أن 

٪ من عينة الدراسة غير راضية عن ٦2تمريضي كانوا مستائين من أسموب القيادة. كما وجدوا أن ال
المحفزات في العمل. أوصت الدراسة بضرورة جعل ىناك مرونة أكثر في العمل من ناحية تنظيم 

 وتوزيع ساعات العمل، كما أوصت بخمق بيئة عمل محفزة.
سة ىدفت إلى تقييم العوامل المؤثرة عمى غياب ( بدراN. Nyamweya et al, 2017كما قام )

الممارسين الصحيين في المنشئات الصحية العامة في بوشيناي بأوغندا. خرج الباحثون بالعديد من 
٪ من عينة الدراسة يوافقون أن سوء القيادة عامل مساعد ميم في نسبة ٦2النتائج كان أىميا أن 

نقص وضعف اإلشراف أحد أىم األسباب. كما وجدوا ٪ من الممارسين يرون أن ٦0الغياب، وكان 
٪ من الممارسين يرون أن العمل في نفس المكان فترات طويمو ىو أحد أىم األسباب. 22أن 

أوصت الدراسة عمى ضرورة عمل جوالت دورية لئلشراف والمتابعة. كما أوصت بتحفيز الموظفين 
 سنوات لتغيير بيئة العمل. ٦ين كل وتقديم مكافئات لممثاليين منيم وتغيير أماكن العامم

الى معرفة مدى تأثير نمط المديرين وكيف يمكن أن يؤثر  (Kousar et al, 2018)ىدفت دراسة 
عمى أداء الممرضات في مستشفيات الىور في باكستان. وتوصمت الدراسة الى النتائج اىميا ان 

ممرضات المواتي يرضون % وان ال٦٠معظم الممرضات لديين رضا وظيفي حيث بمغت نسبتين 
% وان الممرضات المواتي يشعرون بالرضا تجاه االنشطة بمغت نسبتين ٢0برواتبين كانت نسبتين 

% وىذا كان الرضا بشكل عام لؤلغمبية، كما توصمت الدراسة الى وجود حالة من عدم الرضا ٢0
يكون ىناك المزيد من لدى الممرضات حول نظام المكافآت والحوافز. وأوصت الدراسة بأنو يجب أن 

نتاج ميارة أكثر  فرص التعميم لمممرضات والتي ستكون مفيدة لمحصول عمى معرفة مسبقة وا 
 لمممرضات كما أوصت بتحسين بيئة العمل بحيث توفر بيئة تتماشى مع طموحات طاقم التمريض.
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(لمتعرف عمى مصادر ضغوط العمل وطرق مواجيتيا لدى 0202وىدفت دراسة )صالح، 
رضات العامبلت في مستشفى القدموس الوطني. أظيرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكمية المم

لمصادر ضغوط العمل لدى الممرضات كانت متوسطة حيث وصمت النسبة المئوية لبلستجابة الى 
%(، وكان مجال مصادر الضغوط النفسية واالجتماعية في المرتبة األولى، والضغوط 20.8)

المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة الضغوط المتعمقة ببيئة العمل، بينما كان  االدارية والفنية في
مجال مصادر الضغوط الشخصية في المرتبة األخيرة. كما أظيرت الدراسة أن السبل االيجابية في 
مواجية الضغوط كالحصول عمى النصح واالرشاد ومناقشة المشكبلت وتحديد أولويات العمل كانت 

داما لدى أفراد عينة الدراسة من السبل السمبية كتغيير العمل والمجوء لؤلدوية. وبناء عمى أكثر استخ
النتائج خمصت الدراسة الى العديد من التوصيات من أىميا اعادة النظر في الرواتب والحوافز، 

يجاد وصف وظيفي لمممرض، وتحسين ظروف العمل.  وا 
ضغوط العمل التي يواجييا العاممون في اثنتين  (إلى تحديد مستويات0202وىدفت دراسة )محمد، 

من مشافي وزارة التعميم العالي في دمشق وىما مستشفى األسد الجامعي ومستشفى التوليد الجامعي، 
وتحميل العبلقة بين مستويات ضغوط العمل المدروسة ومستوى األداء لدى ىؤالء العاممين، كما 

يات ضغوط العمل المدروسة بحسب اختبلف ىدفت الى دراسة مدى وجود اختبلف في مستو 
المستشفى ونوع العمل وسنوات الخبرة. وتوصمت الدراسة الى ان العاممون يتعرضون لمستويات 
متفاوتة من ضغوط العمل ووجود مستوى اقل من المتوسط من السيطرة والتحكم عند العاممين، كما 

العاممين في مشافي التعميم العالي بدمشق اظيرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء 
حول متغيرات ضغوط العمل المدروسة باستثناء متغير التأثير عمى القرارات تعزى الختبلف عدد 
سنوات العمل واوصت الدراسة الى تعزيز عامل وضوح الدور واالبتعاد عن اي مبلبسات تسبب 

 الغموض التي تؤثر في اداء العاممين.
 لدراسة الحالية من الدراسات السابقة:. مدى استفادة ا5

استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة من حيث تصميم منيجية الدراسة وتحديد متغيراتيا 
واىدافيا، وفي اعداد وتصميم االستبيان، وكذلك في تحديد االساليب االحصائية المستخدمة في 

 تحميل البيانات، وأيضًا في مناقشة نتائج الدراسة
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اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث دراسة العوامل المؤثرة عمى غياب الكادر 
التمريضي وعمى تأكيد أثرىا الواضح عمى معدالت الغياب لمكادر التمريضي لدى تمك المنظومات 

 الصحية.

تتميز ىو الدراسة بأنيا أول دراسة تناولت ىذا الموضوع في مدينة الممك عبداهلل الطبية وفي      
 منطقة مكة المكرمة.

كما يميزىا أن عينة الدراسة شممت كافة أقسام التمريض في المستشفى. كما انو تم جمع بيانات 
جتمع البحث وىذا يعطي قوة موثقو عن معدالت الغياب من قسم المعمومات والتقنية تشمل كامل م

دراك حقيقي لمستوى المشكمة.  أكبر لمبحث وا 
 

 . منيجية الدراسة:11
تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي الذي يعبر عن الوصف الدقيق والتفصيمي لمظاىرة االجتماعية 

لوصف  المراد دراستيا عمى صورة نوعية أو كمية رقمية، وىذا المنيج ال يقف عند جمع المعمومات
نما يعمد إلى كشف العبلقات بين أبعادىا المختمفة من أجل تفسيرىا والوصول إلى  الظاىرة وا 

 م(.020٠استنتاجات تسيم في تحسين الواقع وتطويره )العساف ،
 مجتمع وعينة الدراسة: 

ُيعرف مجتمع الدراسة بأنو: مجموعة العناصر أو األفراد التي ينصب عمييم االىتمام في دراسة 
م(.، ويتكون 020٠ينة وبمعنى آخر ىو جميع العناصر التي تتعمق بيا مشكمة البحث)غرايبة ،مع

مجتمع الدراسة من الكادر التمريضي العامل بمدينة الممك عبد اهلل الطبية والذين يبمغ عددىم 
%( ودرجة ٦٦تّمتحديد حجم عينةالدراسة باستخدام الجداول االحصائية بمعدل ثقة ) .(فرداً 0280)

مفردة، وىي عينة طبقية وذلك إلختبلف درجاتيم  082%(.، وبمغ حجم العينة ٦خطأ بنسبة )
 الوظيفية في األقسام المختمفة بالمدينة الطبية، والجدول أدناه يوضح مجتمع وعينة الدراسة.

 

 ( يوضح مجتمع وعينة البحث0جدول )
 العينة النسبة% المجتمع القسم

 97 34.78 376 ممرضي أجنحة التنويم

 21 7.57 83 ممرضي العيادات

 8 2.75 31 ممرضي الطوارئ

 22 7.72 81 ممرضي العمميات

 132 47.18 511 ممرضي العناية المركزة
 281 %111 1181 العدد الكمي
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 أداة الدراسة:
قسمين تم اعتماد االستبانة كأداة رئيسية ليذه الدراسة حيث قام الباحثان بإعداد استبانة اشتممت عمى 

 كما يمي:
 القسم االول: البيانات الديموغرافية:

 مستوى التعميم، الجنس، الجنسية، سنوات الخبرة، العمر.
 القسم الثاني: متغيرات الدراسة: 

 المحور األول: عبء العمل.
 المحور الثاني: البيئة المادية لمعمل. 

 المحور الثالث: طبيعة العمل
 المحور الرابع: السموك اإلداري

 لمحور الخامس: ظاىرة الغياب لدى الكادر التمريضيا
 تم االعتماد عمى مقياس ليكرت الخماسي لتحديد مدى موافقة أفراد العينة عمى عبارات أداة الدراسة.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
تم إخضاع البيانات لمتحميل اإلحصائي باستخدام الحاسب من خبلل بعض األساليب اإلحصائية 

 وىي: SPSS ستوفرىا الحزمة اإلحصائية التي 
. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لترتيب إجابات مفردات الدراسة لعبارات االستبانة 0

 حسب درجة الموافقة واالجابة عمى تساؤالت الدراسة.
معامل ( إليجاد العبلقة بين بعض المتغيرات وكذلك إيجاد (Pearson. معامل ارتباط بيرسون 0

 االتساق الداخمي وتحديد نوع العبلقة بين المتغيرات والدرجة الكمية لؤلداة.
 . اختبار مربع كاي.٠

 الموافقة األخالقية:

تم الحصول عمى الموافقة من المجنة المحمية ألخبلقيات البحث في مدينة الممك عبداهلل الطبية بمكة 
 .630-20ورقم  0٠/٦/0202المكرمة بتاريخ
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 ظاهرة الغياب لدى الكادر التمريضي العوامل املؤثرة على

 مبدينة امللك عبد اهلل الطبية مبكةاملكرمة        

 .تحميل البيانات:11
تم اجراء التحميل االحصائي لمبيانات من خبلل عرض استجابات أفراد عينة الدراسة عمى       

أسئمة االستبيان، ومعالجتيا احصائيًا باستخدام االحصاء الوصفي، وصواًل الى النتائج وتحميميا 
 النحو التالي:ودراسة العوامل ذات الصمة بالغياب لدى الكادر التمريضي، وذلك عمى 

 

المحور االول: عبء العمل وعالقتو بظاىرة الغياب لدى الكادر التمريضي بمدينة 
 الممك عبد اهلل الطبية بمكة المكرمة:

تم استخدام المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والوزن النسبي ومربع كاي لتحميل عبلقة 
بمدينة الممك عبد اهلل الطبية بمكة المكرمة، وذلك  عبء العمل بظاىرة الغياب لدى الكادر التمريضي

 كما يمي:
 

( التحميل االحصائي الستجابات عينة الدراسة حول محورعبء العمل وعبلقتو بظاىرة 0جدول )
 غياب الكادر التمريضي

االنحراف  المتوسط المستوى
 المعياري

الوزن 
 النسبي

مربع 
 كآي

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الموافقة

العاممين في المناوبات غير كاف عدد 
 كبيرة 013. 29.22 74.2 1.33 3.71 مما يزيد من عبء العمل

اتحمل مسئولية أعمال منفصمة عن 
 كبيرة 023. 30 71.8 1.05 3.59 بعضيا البعض

 متوسطة 009. 14.56 60.7 1.21 3.03 تفوق مطالب عممي قدراتي
وقت العمل اليومي يسمح بأداء كل ما 

 أكمف بو
 متوسطة 015. 22.40 57.3 1.09 2.86

يتكرر استدعائي لمعمل أيام إجازتي 
 منخفضة 008. 42.22 47.3 1.15 2.37 بصورة كبيرة

 متوسطة  27.68 62.26 1.17 3.11 المجموع
 

المعيارية إلجابات أفراد عمى عبارات  الجدول أعبله عبارة عن المتوسطات الحسابية واإلنحرافات
( تقع بداخل الفئة الثالثة لمعيار ٠.00محور عبء العمل ، فمن خبلل المتوسط العام والذي بمغ )

ليكرت الخماسي والتي تعني أن أفراد العينة موافقين بدرجة متوسطة عمى عبارات محور عبء 
 العمل.



                                                                         0202ابريل                           اجمللة العلمية للبحوث التجارية                                          الثانى                            العــــــدد 

 

 

 
34 

معيارية تم ترتيب العبارات تنازليًا عمى حسب وبناء عمى المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال
المتوسط األكبر وانتياء بالعبارة ذات المتوسط األصغر )عدد العاممين في المناوبات غيركاف مما 

( ودرجة موافقة كبيرة، تمييا العبارة )أتحمل ٠.٢0يزيد من عبء العمل( في بداية الترتيب بمتوسط )
( ودرجة موافقة كبيرة، ومن ثم ٠.٦٦عض( بمتوسط بمغ )مسئولية أعمال منفصمة عن بعضيا الب

( ودرجة موافقة متوسطة، ومن ثم العبارة ٠.2٠العبارة )تفوق مطالب عممي قدراتي( بمتوسط بمغ )
( ودرجة موافقة متوسطة، 2.86)وقت العمل اليومي يسمح بأداء كل ما أكمف بو( بمتوسط بمغ )

( ودرجة موافقة 0.٠٢يام إجازتي بصورة كبيرة( بمتوسط بمغ )تمييا العبارة )يتكرر استدعائي لمعمل أ
 منخفضو.

المحور الثاني: البيئة المادية لمعمل وعالقتيا بظاىرة الغياب لدى الكادر التمريضي 
 بمدينة الممك عبد اهلل الطبية بمكة المكرمة:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي ومربع كاي لتحميل عبلقة  تم إستخدام
البيئة المادية لمعمل بظاىرة الغياب لدى الكادر التمريضي بمدينة الممك عبد اهلل الطبية بمكة 

 المكرمة، وذلك كما يمي:
 

المادية لمعمل وعبلقتو ( التحميل االحصائي الستجابات عينة الدراسة حول محورالبيئة ٠جدول )
 بظاىرة غياب الكادر التمريضي

االنحراف  المتوسط المستوى
 المعياري

الوزن 
 النسبي

مستوى  مربع كاي
 الداللة

درجة 
 الموافقة

 متوسطة 017. 7.11 64.89 1.335 3.244 مساحات الغرف ال تتناسب مع عدد الموظفين
 االحتياجات في نقص كثيرًا ما يتوقف العمل بسبب

 متوسطة 018. 20.22 59.33 1.136 2.967 المطموبة

 متوسطة 009. 22.56 59.11 1.280 2.956 عدم مالئمة التجييزات لطبيعة عممي
 متوسطة 012. 23.29 56.32 1.167 2.816 أعاني من ضجة في مكان العمل

 منخفضة 011. 74.44 41.79 0.928 2.090 أعانيمن سوء اإلضاءة في مكان العمل
 متوسطة  29.52 56.29 1.17 2.81 المجموع

الجدول أعبله عبارة عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عمى عبارات 
( تقع بداخل الفئة الثالثة 0.80محور البيئة المادية لمعمل فمن خبلل المتوسط العام والذي بمغ )

الخماسي والتي تعني أن أفراد العينة موافقين بدرجة متوسطة عمى عبارات محور  لمعيار ليكرت
 البيئة المادية لمعمل.



 

 

 
33 

                                  حممد علي القرني د. 

 أمرية حممد نور عبد الرمحن قطاند. 

 

 ظاهرة الغياب لدى الكادر التمريضي العوامل املؤثرة على

 مبدينة امللك عبد اهلل الطبية مبكةاملكرمة        

وبناء عمى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم ترتيب العبارات تنازليًا عمى حسب 
ع عدد المتوسط األكبر وانتياء بالعبارة ذات المتوسط األصغر)مساحات الغرف ال تتناسب م

( ودرجة موافقة متوسطة، تمييا العبارة )كثيرًا ما ٠.022الموظفين( في بداية الترتيب بمتوسط بمغ )
( ودرجة موافقة متوسطة، 2.967يتوقف العمل بسبب نقص في االحتياجات المطموبة( بمتوسط بمغ )

ودرجة موافقة ( 2.956ومن ثم العبارة )عدم مبلئمة التجييزات لطبيعة عممي( بمتوسط بمغ )
( ودرجة موافقة 2.816متوسطة، تمييا عبارة )أعاني من ضجة في مكان العمل( بمتوسط بمغ )

(ودرجة 2.090متوسطة ، وأخيرًا العبارة )أعاني من سوء اإلضاءة في مكان العمل( بمتوسط بمغ )
 موافقة منخفضة.

التمريضي بمدينة  المحور الثالث:   طبيعة العمل وعالقتو بظاىرة الغياب لدى الكادر
 الممك   عبد اهلل الطبية بمكة المكرمة:

تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي ومربع كاي لتحميل عبلقة 
طبيعة العمل بظاىرة الغياب لدى الكادر التمريضي بمدينة الممك عبد اهلل الطبية بمكة المكرمة، 

 وذلك كما يمي:
 

 

( التحميل االحصائي الستجابات عينة الدراسة حول محورطبيعة العمل وعبلقتو بظاىرة 2جدول )
 غياب الكادر التمريضي

 المتوسط المستوى
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 مربع كآي النسبي

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الموافقة

 كبيرة 008. 47.94 80.3 1.000 4.02 الشعور بالمسئولية تجاه المرضى

 74.44 1.092 3.72 الشعوربالقمقنحوحياة أو موت المريض
 كبيرة 014. 27

االرتباط النفسي تجاه المرضى المصابين بأمراض 
 73.12 0.901 3.66 مستعصية

 

49 
.016 

 

 كبيرة

 67.2 3.22 3.36 التكميف بأعمالبعضالزمالءالغائبين
 متوسطة 007. 20.78

 متوسطة 004. 59.33 65.78 0.901 3.29 الطاقةأعباء العمل إلنجاز العمل اليومي فوق 

 كبيرة 006. 17.24 65.62 1.187 3.28 االزدحام أماممحطةالتمريض

 كبيرة  36.88 71.08 1.38 3.55 المجموع
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الجدول أعبله عبارة عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عمى عبارات 
( تقع بداخل الفئة الرابعة لمعيار ٠.٦٦محور طبيعة العمل فمن خبلل المتوسط العام والذي بمغ )

 عة العمل.ليكرت الخماسي والتي تعني أن أفراد العينة موافقين بدرجة كبيرة عمى عبارات محور طبي
وبناء عمى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم ترتيب العبارات تنازليًا عمى حسب 
المتوسط األكبر وانتياء بالعبارة ذات المتوسط األصغر فنجد أن العبارة)الشعور بالمسئولية تجاه 

العبارة )الشعور  ( ودرجة موافقة كبيرة، ومن ثم4.015المرضى( في بداية الترتيب بمتوسط بمغ )
( ودرجة موافقة كبيرة، ومن ثم العبارة 3.722بالقمق نحو حياة أو موت المريض( بمتوسط بمغ )

( ودرجة موافقة 3.656)االرتباط النفسي تجاه المرضى المصابين بأمراض مستعصية( بمتوسط بمغ )
( ودرجة موافقة 3.36غ )كبيرة، تمييا العبارة )التكميف بأعمال بعض الزمبلء الغائبين( بمتوسط بم

( 3.289متوسطة، تمييا العبارة )أعباء العمل إلنجاز العمل اليومي فوق الطاقة( بمتوسط بمغ )
( ودرجة 3.281ودرجة موافقة متوسطة، وأخيرًا العبارة )االزدحام أمام محطة التمريض( بمتوسط بمغ)

 موافقة متوسطة.

ة الغياب لدى الكادر التمريضي بمدينة المحور الرابع: السموك اإلداري وعالقتو بظاىر 
 الممك عبد اهلل الطبية بمكة المكرمة:

تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي ومربع كاي لتحميل عبلقة 
السموك اإلداري بظاىرة الغياب لدى الكادر التمريضي بمدينة الممك عبد اهلل الطبية بمكة المكرمة، 

 ك كما يمي:وذل
 

( التحميل االحصائي الستجابات عينة الدراسة حول محورالسموك االداري وعبلقتو بظاىرة ٦جدول )
 غياب الكادر التمريضي

 المتوسط المستوى
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 مربع كآي النسبي

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الموافقة

 كبيرة 005. 28.25 75 0.99 3.75 الرئيس في العمل واضح اليدف
 كبيرة 011. 26.16 74.4 1.02 3.72 يساعد نمط الرئيس في العمل   عمى إنجازالعمل

النمط القيادي المستخدم لدى المدير يساعد عمى 
 كبيرة 014. 16.19 72.6 1.03 3.63 مناقشة المشكالت التي تعترض أداء العمل

 متوسطة 006. 38.70 66.8 1.02 3.34 تيتم اإلدارة بالتشجيع

 متوسطة 008. 41.25 65.6 1.09 3.28 ىناك تعاون بين اإلدارة والكادر التمريضي

تسمح اإلدارة بمشاركة الكادر التمريضي في اتخاذ 
 متوسطة 005. 16.19 64.4 1.09 3.22 القرارات

 كبيرة  27.82 69.8 1.04 3.49 المجموع
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                                  حممد علي القرني د. 

 أمرية حممد نور عبد الرمحن قطاند. 

 

 ظاهرة الغياب لدى الكادر التمريضي العوامل املؤثرة على

 مبدينة امللك عبد اهلل الطبية مبكةاملكرمة        

الجدول أعبله عبارة عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عمى عبارات 
( يقع بداخل الفئة الرابعة لمعيار ليكرت ٠.2٦محور السموك اإلداري فالمتوسط العام والذي بمغ )

 إلداري.الخماسي والتي تعني أن أفراد العينة موافقين بدرجة كبيرة عمى عبارات محور السموك ا
وبناء عمى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم ترتيب العبارات تنازليًا عمى حسب 
المتوسط األكبر وانتياء بالعبارة ذات المتوسط األصغر فنجد أن العبارة )الرئيس في العمل واضح 

ارة )يساعد نمط ( ودرجة موافقة كبيرة، ومن ثم العب3.75اليدف( في بداية الترتيب بمتوسط بمغ )
( ودرجة موافقة كبيرة، تمييا العبارة)النمط 3.72الرئيس في العمل  عمى إنجازالعمل( بمتوسط بمغ )

القيادي المستخدم لدى المدير يساعد عمى مناقشة المشكبلت التي تعترض أداء العمل( بمتوسط 
( ودرجة 3.34بالتشجيع(بمتوسط بمغ)( ودرجة موافقة كبيرة، ومن ثم العبارة )تيتم اإلدارة 3.63بمغ)

( 3.28بمتوسط بمغ ) )موافقة متوسطة، تمييا العبارة )ىنا كتعاون بين اإلدارة والكادر التمريضي
ودرجة موافقة متوسطة، وأخيرًا العبارة )تسمح اإلدارة بمشاركة الكادر التمريضي في اتخاذ القرارات( 

 ( ودرجة موافقة متوسطة.3.22بمتوسط بمغ )
محور الخامس:  عالقة مسببات الغياب بظاىرة الغياب لدى الكادر التمريضي ال

 بمدينة الممك عبد اهلل الطبية بمكة المكرمة:
تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي ومربع كاي لتحميل عبلقة 

لممك عبد اهلل الطبية بمكة المكرمة، مسببات الغياب بظاىرة الغياب لدى الكادر التمريضي بمدينة ا
 وذلك كما يمي:

( التحميل االحصائي الستجابات عينة الدراسة حول محورعبلقة مسببات الغياب بظاىرة 2جدول )
 الغياب لدى الكادر التمريضي بمدينة الممك عبد اهلل الطبية بمكة المكرمة

 المتوسط المستوى
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 كآيمربع  النسبي

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الموافقة

 كبيرة 004. 26.16 74.4 1.02 3.72 نمط الرئيس في العمل   يساعد في الحد من الغياب
كثرة األعمال اليومية تؤدي إلى عدم االنتظام في 

 كبيرة 012. 28.21 75 0.99 3.71 المواعيد المحددة لمعمل

طبيعة عمل الممرض تختمف عن باقي المين وىذا 
 كبيرة 016. 26.23 74.4 1.02 3.69 يزيد من الغياب في العمل

النقص في االحتياجات المطموبة ألداء العمل تساىم 
 متوسطة 014. 41.15 65.6 1.09 3.27 في تكرار الغياب

 المجموع
3.6 1.03 

 كبيرة  30.04 72.35
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الجدول أعبله عبارة عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عمى عبارات 
محورمسببات الغياب بظاىرة الغياب لدى الكادر التمريضي بمدينة الممك عبد اهلل الطبية بمكة 

ت الخماسي ( تقع بداخل الفئة الرابعة لمعيار ليكر 3.6المكرمة فمن خبلل المتوسط العام والذي بمغ )
والتي تعني أن أفراد العينة موافقين بدرجة كبيرة عمى عباراتمسببات الغياب بظاىرة الغياب لدى 

 الكادر التمريضي بمدينة الممك عبد اهلل الطبية بمكة المكرمة.
وبناء عمى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم ترتيب العبارات تنازليًا عمى حسب 

بر وانتياء بالعبارة ذات المتوسط األصغر فنجد أن العبارة)نمط الرئيس في العمل   المتوسط األك
( ودرجة موافقة كبيرة، ومن ثم 3.72يساعد في الحد من الغياب( في بداية الترتيب بمتوسط بمغ )

 العبارة )كثرة األعمال اليومية  تؤدي إلى  عدم  االنتظام في المواعيد المحددة لمعمل( بمتوسط بمغ
( ودرجة موافقة كبيرة، تمييا العبارة)طبيعة عمل الممرض تختمف عن باقي المين وىذا يزيد 3.71)

( ودرجة موافقة كبيرة،واخيرًا العبارة )النقص في 3.69من الغياب في العمل( بمتوسط بمغ)
( ودرجة موافقة 3.27االحتياجات المطموبة ألداء العمل تساىم في تكرار الغياب(بمتوسط بمغ )

 متوسطة.

: المقارنة بين المتغيرات المستقمة من حيث قوة تأثيرىا عمى المتغير التابع 12
 )ظاىرة الغياب لدى الكادر التمريض:

يتناول ىذا الجزء التحميل اإلحصائي لممحاور المستقمة لتحديد قوة تأثير كل منيا عمى المتغير 
 التابع. 

 

 الدراسة من حيث قوة تأثيرىا عمى المتغير التابع( المقارنة بين محاور أداة ٢جدول رقم )
 الترتيب درجة الموافقة مربع كاي المتوسط الحسابي المحور

 3 متوسطة 27.68 3.11 عبء العمل

 4 متوسطة 29.52 2.81 البيئة المادية لمعمل

 1 كبيرة 36.88 3.55 طبيعة العمل

 2 كبيرة 27.82 3.49 السموك االداري
 

من الجدول يتضح أن أكثر المتغيرات المستقمة تأثيرًا عمى المتغير التابع )ظاىرة الغياب لدى الكادر 
وبمغت قيمة  (3.55)التمريضي( ىوطبيعة العمل حيث بمغ المتوسط الحسابي الستجابات العينة 

 (3.49)، ثمالسموك اإلداري حيث بمغ المتوسط الحسابي الستجابات العينة (36.88)مربع كاي
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، ثم عبء العمل حيث بمغ المتوسط الحسابي الستجابات العينة (27.82)وبمغت قيمة مربع كاي
، وأخيرًا البيئة المادية لمعمل حيث بمغ المتوسط الحسابي (27.68)وبمغت قيمة مربع كاي (3.11)

 .(29.52)وبمغت قيمة مربع كاي (2.81)إلستجابات العينة 
 

 : نتائج الدراسة:13
                    الدراسة أن غالبية أفراد العينة مؤىبلتيم العممية بكالوريوس بنسبة أوضحت نتائج

%(، ٦2.2٢%(، ومعظميم غير سعوديين بنسبة )2٠.٠٠%(، ومعظميم إناث بنسبة )٠8.28)
%(، ومعظم أعمارىم تقع 20.00سنوات( بنسبة ) 02-8وتبين ان معظميم بسنوات خبرة )من 

 %(.22.2٢سنة( بنسبة ) ٠٦-٠0) بداخل الفئة العمرية
بينت نتائج الدراسة أن أفراد العينة موافقون بدرجة متوسطة عمى عبارات محور عبء العمل بشكل 
عام، لكن كان ىناك موافقة كبيرة عمى أن عدد العاممين في المناوبات غير كاف مما يزيد من عبء 

 العمل، وتحمل مسئولية ألعمال منفصمة عن بعضيا البعض.
ينت نتائج الدراسة كذلك أن أفراد العينة موافقون بدرجة متوسطة عمى عبارات محور البيئة المادية ب

لمعمل، وذلك من حيث أن مساحات الغرف ال تتناسب مع عدد الموظفين وكثيرًا ما يتوقفون العمل 
 بسبب نقص في االحتياجات المطموبة.

ات محور طبيعة العمل وذلك من حيث شعورىم اتضح أفراد العينة موافقون بدرجة كبيرة عمى عبار 
بالمسئولية تجاه المرضى وكذلك شعورىم بالقمق نحو حياة أو موت المريض.كما بينت النتائج أن 
ىناك موافقة كبيره عمى عبارات محور السموك اإلداري، وذلك من حيث أن الرئيس واضح اليدف 

 ترض أداء العمل.والنمط القيادي يساعد عمى مناقشة المشكبلت التي تع
أظيرت النتائج أن مسببات الغياب ليا عبلقة كبيرة بظاىرة الغياب لدى الكادر التمريضي بمدينة 
الممك عبد اهلل الطبية بمكة المكرمة وذلك من حيث كثرة األعمال اليومية التي تؤدي إلى عدم 

ائبين التي تزيد من غيابييم االنتظام في المواعيد المحددة، وكثرة التكميف بأعمال بعض الزمبلء الغ
 من العمل. لكن يتوفر دور إداري إيجابي يساىم في الحد من الغياب عن العمل.

أظيرت النتائج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين المستويات التعميمية ألفراد الكادر التمريضي 
 (.2.2٦ة )بمدينة الممك عبداهلل في محور السموك اإلداري عند مستوى داللة احصائي

وأوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نوعي جنس الكادر التمريضي بمدينة 
(. كما بينت 2.2٦الممك عبداهلل )ذكور /إناث( في محاور أداة الدراسة عند مستوى داللة احصائية )
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در التمريضي بمدينة النتائج كذلك أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين سنوات الخبرة ألفرد الكا
(.كما اتضح أن 2.2٦الممك عبداهلل في محور نوع وطبيعة العمل عند مستوى داللة إحصائية )

ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين الفئات العمرية ألفرد الكادر التمريضي بمدينة الممك عبداهلل 
 (. 2.2٦عند محور عبء العمل عند مستوى داللة احصائية )

 

 لنتائج:: مناقشة ا14
أشارت نتائج الدراسة أن أفراد العينة موافقين بدرجة متوسطة عمى عبارات محور عبء العمل، وذلك 
من حيث عدد العاممين في المناوبات غير كاف مما يزيد من عبء العمل، وتحمل مسئولية ألعمال 

م( التي 020٦منفصمة عن بعضيا البعض وفي ىذا تتشابو الدراسة مع دراسة )ليمونيل وآخرون ،
 أشارت إلى أنو توجد عبلقة بين عبء العمل والغياب لدى الكادر التمريضي.

أكدت نتائج الدراسة أن لمبيئة المادية لمعمل أثر عمى تفشي ظاىرة الغياب لدى الكادر التمريضي، 
وذلك من حيث أن مساحات الغرف ال تتناسب مع عدد الموظفين وكثيرًا ما يتوقفون العمل بسبب 

 في االحتياجات المطموبة.نقص 
م( التي أكدت عمى وجود عبلقة بين 0200وتتفق ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو دراسة )األحمدي،

البيئة المادية والغياب لدى الكادر التمريضي وذلك من حيث مساحات الغرف التي ال تتناسب مع 
 ئمة التجييزات لطبيعة العمل.عدد الموظفين والنقص في االحتياجات المطموبة عبلوة عمى عدم مبل

بينت نتائج الدراسة أنمطبيعة العمل أثر عمى غياب الكادر التمريضي وذلك من حيث شعورىم 
بالمسئولية تجاه المرضى وكذلك شعورىم بالقمق نحو حياة أو موت المريض.ومثل ىذه النتيجة 

ثل الشعور بالمسئولية م( التي أكدت عمى وجود ىذه العبلقة م0202أشارت إلييا دراسة )صالح،
تجاه المرضى والشعور بالقمق نحو حياة أو موت المريض وكذلك االرتباط النفسي تجاه المرضى 

 المصابين بأمراض مستعصية.
بينت النتائج أن السموك اإلداري لو عبلقة بغياب الكادر التمريضي من العمل وذلك من حيث أن 

نمط القيادي المستخدم لدى المدير يساعد عمى مناقشة الرئيس في العمل واضح اليدف وأيضًا كان ال
م( التي أفادت بنفس 0202المشكبلت التي تعترض أداء العمل.وىذا ما أشارت إليو دراسة )محمد ،

 النتيجة وىي أن لمسموك اإلداري أثرعمى غياب الكادر التمريضي.

ى الكادر التمريضي بمدينة الممك بينت النتائج أن مسببات الغياب ليا عبلقة كبيرة بظاىرة الغياب لد
عبد اهلل الطبية بمكة المكرمة. ومثل ىذه النتيجة تتفق مع ما أشارت إليو دراسة )الموزي والحنيطي، 
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م(  إلى كثرة األعمال اليومية التي تؤدي إلى عدم االنتظام في المواعيد المحددة، وكذلك كثرة 0200
من الغياب من العمل وأن مستوى التعامل مع رؤساء  التكميف بأعمال بعض الزمبلء الغائبين تزيد

 القسمأثر في الغياب عن العمل.
 : توصيات الدراسة:15

فيما يتعمق بعبء العمل: يجب زيادة عدد التمريض عن طريق التعاقد أو التدريب. كما يجب مراعاة 
ون في الورديات الظروف الشخصية والصحية واألسرية واالجتماعية عند تحديد األفراد الذين يعمم

مساًء أو صباحًا بحسب ظروفيم السابقة مع تخفيض عبء العمل عن العاممين أيام العطل الرسمية 
واألعياد حيث أشارت النتائج أن العاممين في ىذه المينة يعانون من ضغط مرتفع بسب العمل في 

 أيام العطل الرسمية وأيام األعياد.

حيط بالكادر التمريضي في محل عممو كاإلضاءة والتيوية ووجود االىتمام ببيئة العمل المادية التي ت
وتوفر المعدات واألجيزة الطبية الضرورية ألداء العمل حيث أن من شأنيا أن توفر بيئة صالحة 

 لمعمل وتقمل من نسبة الغياب عن العمل لدى الكادر التمريض.

التمريضي، من الضروري العمل عمى  فيما يتعمق بطبيعة العمل كأحد العوامل المؤثرة لغياب الكادر
زيادة وعي الكادر التمريضي بأساليب وطرق التعامل والتواصل مع المرضي وكذلك وعييم عمى 
كيفية تحمل المسئولية عند ممارستيم لمينتيم خاصة مع أولئك المرضى الذين يعانون من أوضاع 

 صعبة أو أمراض خطيرة.

 بي. يجب المحافظة عميو وتطويره.الدور اإلداري المتبع كان لو دور إيجا
 المراجع

(.أثر العوامل المينية والشخصية عمى الضغط الوظيفي 0200الموزي، موسى والحنيطي، نادية، )
، مجمة دراسات العموم اإلدارية المجمد "دراسة تحميمية ميدانية :في المستشفيات الحكومية باألردن

 .0، العدد٠2
التي تواجو ممارسي مينة التمريض في بيئة العمل بالمستشفيات  التويجري،بيية إبراىيم،المشكبلت

 ىـ02٠٢الحكومية بمدينة الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة الممك سعود،
م( تأثير ضغط العمل عمى كل من االنتماء الوظيفي والرضا الوظيفي 0200حجاج، خميل )

 (0( العدد )٦العموم االنسانية، المجمد ) لمممرضين بمستشفى الشفاء، مجمة جامعة االزىر سمسمة
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م(، مدي الرضا الوظيفي لدي الممرضين السعوديين العاممين في 0202الشيري، محمد صالح)
 المستشفيات الحكومية في منطقة مكة المكرمة.
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