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ملخص:
املوارد  اإدارة  يف  كبرية  حتديات  االت�صاالت  �رشكات  تواجه 
لديها  اخلدمة  مقدمي  كفاءة  زيادة  اإىل  ت�صعى  فهي  الب�رشية، 

واالحتفاظ باملاهرين منهم.
املدرك،  التنظيمي  الدعم  اأثر  اختبار  اإىل  البحث  هذا  ويهدف 
العمل عند مقدمي خدمات  ترك  للحد من ظاهرة  الوظيفي  والر�صا 
على  ا�صتبانة  بتوزيع  الباحثون  وقام  حلب.  مدينة  يف  االت�صاالت 
تعدادها  حلب  حمافظة  يف  االت�صاالت  خدمات  مقدمي  من  عينة 
والر�صا  املدرك  التنظيمي  الدعم  حول  اآرائهم  ال�صتق�صاء  )176(؛ 

الوظيفي ونية ترك العمل.
التنظيمي  للدعم  معنوي  تاأثري  وجود  اإىل  البحث  وتو�صل 
اأن  العمل، كما تبني  الوظيفي، ونية ترك  الر�صا  املدرك يف كل من 
الر�صا الوظيفي يتو�صط العالقة معنويًا بني الدعم التنظيمي املدرك، 

ونية ترك العمل ب�صكل جزئي.
الكلمات املفتاحية: الدعم التنظيمي املدرك، الر�صا الوظيفي، 

نية ترك العمل، مقدم اخلدمة.

The Impact of Perceived Organizational Support, 
Job Satisfaction on the Telecommunication Ser-

vice Providers› Turnover Intention in Aleppo

Abstract:

The telecommunication firms face significant 
challenges in the human resources management, it 
seeks to increase the efficiency of their employees and 
retention them. This research aims to test the impact of 
perceived organizational support and job satisfaction 
on the telecommunication service provider’s turnover 
intention in Aleppo. In order to that, the researchers 
distributed a questionnaire on a sample of service 
providers in the telecommunication firms in Aleppo 
population (176) to explore their perceptions about 
organizational support, job satisfaction and turnover 
intention. The research found that there was significant 
effect of the perceived organizational support on the 
job satisfaction and turnover intention, as shown that 
job satisfaction mediates the relationship between 
perceived organizational support and turnover 
intention partially.

Keywords: Perceived Organizational Support, 
Job Satisfaction, Turnover Intention, and Service 
Provider.

املقدمة
يف  الباحثني  من  الكثري  اهتمام  العمل  ترك  مو�صوع  اأثار 
جمال الدرا�صات التنظيميــة، وياأتي هـذا االهتـمام نتيجة اخلـ�صائر 

وهذا  لها،  العاملني  ترك  ب�صبب  ال�رشكات  تتحملـها  التي  املرتفعــة 
لل�رشكة( �صائعة  االأكرث قيمة  االأ�صل  )العاملون هم  ما جعل عبارة: 

ب�صكل كبري.
ويف احلقيقة اأ�صبح االحتفاظ باملواهب ق�صية بالغة االأهمية 
للميزة  االأ�صا�صي  امل�صدر  الب�رشية  القدرات  فيه  اأ�صبحت  زمن،  يف 
قادة  من  خا�صًا  اهتمامًا  العمل  ترك  نية  نالت  وقد  التناف�صية. 
املتتالية  االقت�صادية  اال�صطرابات  خالل  خا�ص  ب�صكل  ال�رشكات، 
يف القرن الواحد والع�رشين، حيث اأ�صبح االحتفاظ بالعاملني الذين 
ميتلكون املهارات احلقيقية اأمراً �صعبًا؛ ب�صبب نق�ص هذه املهارات 
حت�ّصن  اأن  ال�رشكات  من  يتطلب  ما  وهذا  املجاالت،  جميع  يف 
ممار�صاتها االإدارية والتنظيمية؛ بهدف حتقيق فعالية اأكرب يف اإدارة 

العاملني واالحتفاظ باملاهرين منهم.
ال�صوق العاملية  وعلى الرغم من حالة الك�صاد التي مرت بها 
وانت�صار البطالة ب�صكل كبري، اإال اأن هذا مل ينق�ص من اأهمية االحتفاظ 
بالعاملني، بل على العك�ص فقد دفعت هذه احلال ال�رشكات العاملية 
اإىل تعزيز اأن�صطة االحتفاظ بالعاملني املاهرين يف حماولة للخروج 
ال�صورية  ال�رشكات  ينبغي على  لذلك  اخل�صائر؛  باأقل  احلالة  تلك  من 
عامة، واالت�صاالت ب�صكٍل خا�ٍص اأن ت�صعى اإىل تخفي�ص معدل ترك 

العمل.
عدة  مبداخل  تتم  اأن  ميكن  بالعاملني  االحتفاظ  اإدارة  واإن 
عمل  بيئة  خلق  اإىل  باالإ�صافة  واحلوافز،  التعوي�صات  كا�صتخدام 
تت�صف  عمل  بيئة  اأنها  على  العاملون  يدركها  وداعمة  اإيجابية 
باجلودة -ومن اأبرز �صمات جودة هذه البيئة هي الر�صا الوظيفي-
يف  دور  املدرك  التنظيمي  للدعم  يكون  اأن  املتوقع  من  فاإنه  لذلك 
اإدارة االحتفاظ بالعاملني، واحلّد من نية ترك العمل باالعتماد على 

مفهوم الر�صا الوظيفي.

مشكلة البحث
توظيف  يف  متكررة  حتديات  االت�صاالت  �صناعة  تواجه 
اأ�صبح  االأخرية  ال�صنوات  ويف  بهم،  واالحتفاظ  املاهرين  العاملني 
االحتفاظ بالعاملني م�صكلة حقيقية تواجه ال�صناعات جميعا، وتربز 
املنظمة  اأن يكلف  العاملني ميكن  اأحد  ترك  باأن  النقطة  اأهمية هذه 
االعتبار  بعني  االأخذ  مع  للعاملني،  ال�صنوية  الرواتب  تفوق  مبالغ 
وا�صتقطاب  اأخرى،  توظيف  مهمة  تت�صمن  التي  الكلّية  التكاليف 

وتدريب البديل. 
يقوم  الب�رشية  املوارد  اإدارة  يف  اال�صرتاتيجي  املدخل  اإن 
على ا�صتقطاب العاملني املاهرين، والعمل على االحتفاظ بهم بكل 
�صيكون  بها  والتحكم  العمل،  ترك  حاالت  فهم  فاإن  لذلك  الو�صائل؛ 

الهاج�ص االأ�صا�صي الإدارة املنظمات م�صتقباًل.
والر�صا  املدرك  التنظيمي  للدعم  يكون  اأن  املتوقع  ومن 

الوظيفي دور بارز يف احلّد من نية مقدمي اخلدمة برتك العمل.
الت�سا�ؤالت  خالل  من  البحث  م�سكلة  طرح  ميكن  �بالتايل 

التالية:
هل هناك دور للدعم التنظيمي املدرك يف حت�صني الر�صا  ◄
الوظيفي؟
هل هناك دور للدعم التنظيمي املدرك يف احلد من ظاهرة  ◄

ترك العمل؟



264

أثر الدعم التنظيمي املدرك والرضا الوظيفي في نية ترك العمل
عند مقدمي خدمة االتصاالت في مدينة حلب

أ. د. جنم احلميدي
أ. د. أحمد اليوسفي
أ. عقبة العيسى

ترك  ◄ احلد من ظاهرة  الوظيفي يف  للر�صا  دور  هل هناك 
العمل؟

والر�صا  ◄ املدرك  التنظيمي  للدعم  املتبادل  الدور  هو  ما 
الوظيفي يف احلد من ظاهرة ترك العمل؟

هل هناك دور للعوامل الدميوغرافية )النوع، التعليم( يف  ◄
تفاوت م�صتويات الدعم التنظيمي املدرك والر�صا الوظيفي ونية ترك 

العمل؟ 

أهداف البحث
ي�سعى البحث اإىل حتقيق االأهداف التالية:

معرفة مدركات مقدمي اخلدمات يف �رشكات االت�صاالت  ♦
هذا  واختالف  منظماتهم،  من  يتلقونه  الذي  التنظيمي  الدعم  حول 

الدعم باختالف العوامل الدميوغرافية )النوع، والتعليم(.
اخلدمات يف �رشكات  ♦ عند مقدمي  الر�صا  م�صتوى  معرفة 

الدميوغرافية  العوامل  باختالف  م�صتوياته  واختالف  االت�صاالت، 
)النوع، والتعليم(.

االت�صاالت  ♦ �رشكات  يف  اخلدمات  مقدمي  نوايا  معرفة 
الدميوغرافية  العوامل  باختالف  نواياهم  واختالف  العمل،  لرتك 

)النوع، والتعليم(.
الدعم  ♦ م�صتويات  يف  اختالفات  وجود  من  التاأكد 

التنظيمي املدرك، والر�صا الوظيفي، ونية ترك العمل ب�صبب العوامل 
الدميوغرافية.

املدرك  ♦ التنظيمي  الدعم  بني  التاأثريية  العالقة  معرفة 
والر�صا الوظيفي من جهة، وبني الدعم التنظيمي والر�صا الوظيفي 

يف نية ترك العمل من جهة اأخرى.

أهمية البحث
العاملني  ا�صتقطاب  يف  الب�رشية  املوارد  اإدارة  م�صكلة  تعد  مل 
املاهرين، بل يف كيفية االحتفاظ بهم، وهذا ما بات الهدف االأهم 
وبالتايل  ال�صورية.  االت�صاالت  �رشكات  يف  الب�رشية  املوارد  الإدارة 
فاإن اأهمية هذا البحث تكمن يف معرفة دور مدركات مقدمي اخلدمة 
يف �رشكات االت�صاالت حول الدعم التنظيمي وتكاملها مع ر�صاهم 
الوظيفي يف التقليل من نواياهم لرتك العمل، باالإ�صافة اإىل معرفة 
مدى اإدراك مقدمي اخلدمة للدعم التنظيمي، ومدى �صعورهم بالر�صا، 
ووجود نوايا لرتك العمل تبعًا لعاملي النوع والتعليم كاأحد العوامل 

الدميوغرافية املحددة للمدركات وامل�صاعر والنوايا.

الدراسات السابقة
مو�سوع  تنا�لت  التي  الدرا�سات  من  العديد  اإىل  الرجوع  مت 
البحث، �التي مّت ترتيبها ح�سب الت�سل�سل الزمني االأحدث فاالأقدم، 

�فق التايل:
ترك  ونتائج  )اأ�صبقيات  بعنوان:   )Lim et al., 2016( درا�صة 

العمل: دليل من العاملني يف امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية(.
ترك  نية  حتدد  التي  العوامل  معرفة  اإىل  الدرا�صة  هذه  هدفت 
الدرا�صة  قامت  حيث  املاليزية،  امل�صارف  يف  العاملني  عند  العمل 

املدرك،  التنظيمي  والدعم  التمكني،  من  كلٍّ  بني  العالقة  باختبار 
والر�صا الوظيفي وتاأثريها يف نية ترك العمل، وقد خل�صت الدرا�صة 
اإىل اأن الدعم التنظيمي املدرك هو االأكرث تاأثرياً يف تخفي�ص نية ترك 
التمكني  كان  بينما  املاليزية،  امل�صارف  يف  العاملني  عند  العمل 

االأقل تاأثرياً.
بيت  العالقة  من  )التحقق  بعنوان:   )Worku, 2015( درا�صة 
الوظيفي  الر�صا  املدرك،  اال�رشايف  الدعم  املدرك،  التنظيمي  الدعم 

ونية ترك العمل(.
هدفت هذه الدرا�صة اإىل التحقق من العالقة بني الدعم التنظيمي 
ترك  ونية  الوظيفي  والر�صا  املدرك،  اال�رشايف  والدعم  املدرك، 
العمل، اأُجريت الدرا�صة على عينة من املدر�صني يف مدار�ص املرحلة 
اإىل  الدرا�صة  اأثيوبيا، وقد خل�صت  التح�صريية يف مدينة برهان يف 
والدعم  املدرك  التنظيمي  الدعم  بني  معنوية  اإيجابية  عالقة  وجود 
االإ�رشايف املدرك، من ناحية اأخرى مل يكم هناك عالقات معنوية مع 
الر�صا الوظيفي ونية ترك العمل، كما اأن م�صتويات الدعم التنظيمي 
حتت  كانت  الوظيفي  والر�صا  املدرك  االإ�رشايف  والدعم  املدرك 

املتوقع، يف حني كانت معدالت ترك العمل اأكرب من املتوقع.
درا�صة )ال�سنطي، 2015( بعنوان: )دور الدعم التنظيمي كمتغري 

معدل يف العالقة بني ال�صغوط الوظيفية واالأداء ال�صياقي(.
ال�صغوط  بني  العالقة  اكت�صاف  اإىل  الدرا�صة  هذه  هدفت 
التنظيمي  الدعم  تاأثري  من  والتحقق  الوظيفي،  واالأداء  الوظيفية 
الوظيفي،  الوظيفية واالأداء  ال�صغوط  العالقة بني  كمتغري معدل يف 
وقد اأُجريت الدرا�صة على املمر�صني يف م�صت�صفيات غزة، وقد خل�صت 
واالأداء  الوظيفية  ال�صغوط  بني  عك�صية  عالقة  وجود  اإىل  الدرا�صة 
الوظيفي، واأن الدعم التنظيمي يعدل العالقة بني ال�صغوط الوظيفية 

واالأداء ال�صياقي.
ترك  نوايا  )توّقع  بعنوان:   )Perryer et al., 2010( درا�صة 
التنظيمي  والدعم  التنظيمي  لاللتزام  التفاعلية  التاأثريات  العمل: 

املدرك(.
هدفت هذه الدرا�صة اإىل اختبار العالقة بني االلتزام التنظيمي، 
على  الدرا�صة  اأُجريت  العمل،  ترك  ونية  املدرك،  التنظيمي  والدعم 
منظمات القطاع العام الكبرية يف ا�صرتاليا، وقد خل�صت الدرا�صة اإىل 
ي�صكل  التنظيمي  وااللتزام  املدرك  التنظيمي  الدعم  بني  التفاعل  اأن 
حمدداً هامًا لنية ترك العمل، واأن تاأثري الدعم التنظيمي املدرك على 
للحفاظ على  ي�صعون  الذين  للمديرين  ي�صكل مدخاًل  العمل  ترك  نية 
التنظيمي  بااللتزام  يكفي متتعهم  والذين ال  القيمة،  العاملني ذوي 

ليمنعهم من ترك العمل. 
بني  )العالقات  بعنوان:   )Tromp et al., 2010( درا�صة 
ترك  ونوايا  العاطفي  االلتزام  التنظيمي،  الدعم  النف�صي،  االإجهاد 

العمل ملوظفي ال�صيافة ذوي التعليم العايل(.
هدفت هذه الدرا�صة اإىل التحقق من دور ال�صغط النف�صي،والدعم 
عند  العمل  ترك  ونية  التنظيمي،  االلتزام  يف  املدرك  التنظيمي 
يف  ال�صيافة  منظمات  يف  العايل  العلمي  التح�صيل  ذوي  العاملني 
هولندا، وقد خل�صت الدرا�صة اإىل اأن كاًل من ال�صغط النف�صي، والدعم 

التنظيمي املدرك، هما حمددات اأ�صا�صية لنية ترك العمل. 
)االجتاهات  بعنوان:   )Susskind et al., 2000( درا�صة 
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والنوايا ال�صلوكية ملوظفي خدمة الزبائن: اختبار �صالحية الرتكيب 
ومنوذج امل�صار(.

التنظيمي  الدعم  من  كل  اأثر  اختبار  اإىل  الدرا�صة  هذه  هدفت 
املدرك، وااللتزام التنظيمي، والر�صا الوظيفي يف نية ترك العمل يف 
املنظمات اخلدمية يف الواليات املتحدة االأمريكية، وقد اأُجري البحث 
واملطاعم  الفنادق  اخلدمات يف  مقدمي  )386( من  من  عينة  على 
التنظيمي  الدعم  اأن  اإىل  الدرا�صة  خل�صت  وقد  التجزئة،  وحمالت 
واأن  التنظيمي،  وااللتزام  الوظيفي،  الر�صا  من  كل  يوؤثر يف  املدرك 

نية ترك العمل تتاأثر بااللتزام التنظيمي والر�صا الوظيفي.

اأن  ال�صابقة  الدرا�صات  مراجعة  خالل  من  للباحثني  يت�صح 
ونوايا  املدرك،  التنظيمي  الدعم  بني  تربط  مل  العربية  الدرا�صات 
ترك العمل، ورغم وجود درا�صات كثرية ربطت بني الدعم التنظيمي 
املدرك، ونية ترك العمل بوجود الر�صا الوظيفي، وااللتزام التنظيمي 
كمتغريات و�صيطة، اإال اأنها اأُجريت يف بيئات اأجنبية خدمية خمتلفة 
النف�صي  العامل  يلعب  حيث  وال�صورية،  العربية  العمل  بيئة  عن 
واالجتماعي دوراً كبرياً يف تغيري نتائج البحث؛ لذلك فقد جاءت هذه 
العمل  ترك  نية  يف  املدرك  التنظيمي  الدعم  تاأثري  الختبار  الدرا�صة 
بوجود الر�صا كمتغري و�صيط، وتطوير منوذج م�صار با�صتخدام حتليل 

امل�صار Path Analysis يف قطاع االت�صاالت يف مدينة حلب.

منوذج البحث

فروض البحث
الر�صا  � يف  معنويًا  املدرك  التنظيمي  الدعم  يوؤثر  ال   :H0

الوظيفي.
التنظيمي املدرك معنويًا يف نية ترك  � الدعم  H0: ال يوؤثر 

العمل عند مقدم اخلدمة.
H0: ال يوؤثر الر�صا الوظيفي معنويًا يف نية ترك العمل عند  �

مقدم اخلدمة.
التنظيمي  � الدعم  من  لكل  متبادل  تاأثري  يوجد  ال   :H0

املدرك، والر�صا الوظيفي يف نية ترك العمل عند مقدم اخلدمة.

منهجية البحث

جمتمع وعينة البحث

�رشكات  يف  اخلدمة  مقدمي  من  البحث  جمتمع  يتكون 
االت�صاالت اخلا�صة مبدينة حلب، ونظراً ل�صعوبة التوا�صل مع اأفراد 
اأ�صلوب العينة املي�رشة، وقاموا  عينة البحث، فقد جلاأ الباحثون اإىل 

بتوزيع )190( ا�صتبانة، ا�صرتد منها )185( ا�صتبانة، وا�صتبعد منها 
)9( لي�صبح عدد اال�صتبانات ال�صاحلة للتحليل )176( ا�صتبانة.

أساليب مجع البيانات

مت االعتماد على نوعني من م�سادر البيانات:
امل�سادر الثانوية: ●

العلمية  والدوريات  الكتب  يف  الواردة  املعلومات  بها  يق�صد 
والر�صائل العلمية العربية واالأجنبية املرتبطة مبتغريات البحث. 

امل�سادر االأ�لية: ●
مت  التي  امليدانية  بالدرا�صة  املتعلقة  البيانات  بها  يق�صد 
االأداة  هذه  ت�صمنت  وقد  خا�صة،  اأداة  ت�صميم  خالل  من  جمعها 
املتغريين  بقيا�ص  تتعلق  اأ�صئلة  ثالثة  االأول  ي�صمل  اثنني  ق�صمني 
 )21( �صم  فقد  االآخر  الق�صم  اأما  التعليم(.  )النوع،  الدميوغرافيني 
والر�صا  املدرك،  التنظيمي  )لدعم  البحث  متغريات  لقيا�ص  عبارة 
الوظيفي، ونية ترك العمل(. وقد مت ا�صتخدام مقيا�ص ليكرت ال�صباعي 

وفق االآتي:

غري موافق ب�صدة7654321موافق ب�صدة

اال�صتبانة  عر�ص  خالل  من  القيا�ص  اأداة  �صدق  تقدير  ومت 
على بع�ص املحكمني من االأ�صاتذة اجلامعيني املتخ�ص�صني باإدارة 
للتاأكد  االت�صاالت؛  واملديرين يف �رشكات  اخلرباء  وبع�ص  االأعمال 

من مالءمة عبارات اال�صتبانة الأهداف البحث، حيث مت االأخذ باآرائهم 
واأُجريت التعديالت املنا�صبة، وقد مت التاأكد من م�صداقية اال�صتبانة 
با�صتخدام معامل األفا-كرونباخ، كما هو مو�صح باجلدول رقم )1(.
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أثر الدعم التنظيمي املدرك والرضا الوظيفي في نية ترك العمل
عند مقدمي خدمة االتصاالت في مدينة حلب

أ. د. جنم احلميدي
أ. د. أحمد اليوسفي
أ. عقبة العيسى

جدول رقم )1(
 مقاييس البحث ومصداقيتها

األفا�كر�نباخالعباراتاملقيا�ساملتغري

0.942)12( عبارة(Perryer et al., 2010) & (Eisenberger et al., 1986)الدعم التنظيمي املدرك 

0.769)4( عبارات(Rusbult et al., 1998)الر�صا الوظيفي 

0.797)5( عبارات(Humborst-adet al., 2011) &(Seashore et al., 1982)نية ترك العمل 

المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي

جلميع  األفا  معامل  قيمة  اأن  ال�صابق  اجلدول  من  يالحظ 
عاٍل  ات�صاق  وجود  على  يدل  وهذا   ،)0.75( من  اأكرب  املتغريات 
يف   )%  65( تبلغ  املقبولة  الن�صبة  اإن  اإذ  اال�صتبانة،  عبارات  بني 

.)Sekaran, 1984: 227( الدرا�صات االإدارية

األساليب اإلحصائية:

االأداة  � ات�صاق فقرات  األفا-كرونباخ لقيا�ص درجة  اختبار 
لكل متغري. 

االإح�صاءات الو�صفية ملتغريات البحث. �
الختبار  � املتعدد  االنحدار   Multiple Regression اختبار 

الفر�صيات.
اأ�صلوب حتليل امل�صار Path Analysis الختبار الفر�صيات. �

اإلطار النظري للبحث
املدرك،  التنظيمي  الدعم  من  كاًل  النظري  االإطار  يتناول 
اأهم  ا�صتعرا�ص  خالل  من  العمل،  ترك  ونية  الوظيفي،  والر�صا 

االأدبيات املتعلقة بهذه املوا�صيع كما يلي:

أوالً-الدعم التنظيمي املدرك

لنظرية  املهمة  التطبيقات  اأحد  التنظيمي  الدعم  مفهوم  يعد 
تف�صري  يحاول  والذي  املتبادلة،  املنفعة  ومبداأ  االجتماعي  التبادل 
االأفراد،  املتبادلة بني  وال�صلوكيات  االجتاهات  وراء  الكامن  الدافع 
االآخرين،  ملعاملة  �صلبي  اأو  اإيجابي  ب�صكل  اال�صتجابة  خالل  من 
وبناًء على ذلك يقوم الباحثون يف ال�صلوك االإداري بتو�صيف حوافز 
ال�صلوكيات االإيجابية نحو املنظمة مثل الوالء و�صلوكيات املواطنة 
التنظيمية، والتي ال تكافاأ ب�صكل ر�صمي اأو تو�صح من خالل التعاقد، 
ونظريات التبادل االجتماعي حتافظ على االأفراد وت�صمح لهم بزيادة 
الفوائد، واملزايا املتبادلة بينهم، والتي قد ال تكون �صخ�صية مبعنى 
اأو على  اأن الفوائد ال تعتمد يف قيمتها على �صخ�صية املنظمة مثاًل 
والرعاية  كاالهتمام  اجتماعية  املزايا  تكون  فقد  املادي،  املردود 
مالية،  مبنافع  للمنظمة  اإخال�صهم  العاملون  ويبادل  واالحرتام. 
Shanock and Eisen� واالجتماعية  العاطفية  حاجاتهم  )للتلبية 

يف  �صتوؤثر  التي  املزايا  �صيعزز  املنافع  تبادل  اإن   .)berger, 2006

 )Aselage and Eisenberger, 2003( هذه العالقة الحًقا، حيث يرى
التي  بالتوقعات  االأفراد  ت�صاعد يف تزويد  العالقات االجتماعية  اأن 
�صتعود بالفائدة على املنظمة اإىل درجة اأن كاًل من العامل و�صاحب 
املزايا  حت�صني  يف  دائمتني  ورغبة  ا�صتعداد  على  �صيكونان  العمل 

بالعقد  و�صفها  ميكن  العالقات  هذه  بينهما.  العالقة  تعزز  التي 
قبل  من  وا�صح  فهم  على  يقوم  فهو  النف�صي،  االرتباط  اأو  النف�صي، 
مقدم اخلدمة واملنظمة، واالأخذ بعني االعتبار احتياجات ورغبات 
االآخر.  على  يوؤثر  اإجراء  اأي  اتخاذ  عند  االآخر  قبل  من  طرف  كل 
العالقة  ا�صتمرارية  اأن   )Aselage and Eisenberger, 2003( ويرى
النف�صي بني مقدم  التبادلية وجناحها يتوقف على تعزيز االرتباط 
�رشوط  وتنفيذ  حتقيق  يف  التق�صري  يوؤدي  بينما  واملنظمة،  اخلدمة 
العقد النف�صي اإىل تقليل م�صتوى جودة العالقة بينهما، واملتعلقة مبا 
يتجاوز م�صوؤولياتهم الوظيفية املحددة. وهذا ما يف�رش االختالفات 
يف العالقات املتبادلة بني العاملني ومنظماتهم، اإذ اإن اإدراك مقدم 
جيدة  نوايا  تكوين  اإىل  �صيدفعهم  تنظيميًا،  دعمًا  هناك  اأن  اخلدمة 
النوايا ب�صكل منطقي يف �صكل عمل  جتاه منظمته، و�صتنعك�ص هذه 

اأف�صل وجهد اأكرب.
اأ�صا�صي  افرتا�ص  على  املدرك  التنظيمي  الدعم  مفهوم  يقوم 
هو اأن )العاملني يطّورون معتقدات عامة حول مدى تقدير املنظمة 
 Eisenberger et al., 1986:( باأحوالهم(  واهتمامها  مل�صاهماتهم 
الباحثني  للكثري من  رئي�صة  انطالق  نقطة  �صّكل  املفهوم  501(. هذا 

واأ�صبقياته،  نتائجه  وتف�صري  املدرك،  التنظيمي  الدعم  تعريف  يف 
ب�صفة  التنظيمي  الدعم  اأن   )Eisenberger et al., 2003( بنّي  فقد 
والقواعد  املبادئ،  جمموعة  عن  م�صمون  اأو  �رشيح  تعبري  اأ�صا�صية 
مدركات  اأن  اأي  التنظيمي.  العمل  و�صبط  لتوجيه  و�صعت  التي 
واملبادئ  بالقواعد  تتحدد  التنظيمي ال  الدعم  اخلدمة حول  مقدمي 
ال�رشيحة فح�صب، بل تتحدد بالقواعد واملبادئ غري امل�رشح بها، 
 )Lee and Peccei, 2007( يعرف  كما  الر�صمية،  وغري  الر�صمية 
الدعم التنظيمي باأنه �صعور العاملني واإدراكهم باأن الدعم وامل�صاندة 
�صتمدهم مبزيد من العناية، واالهتمام بتطوير خرباتهم ودافعيتهم 
نحو العمل واالإنتاجية. فالدعم وامل�صاندة الذي يح�صل عليه مقدمو 
اخلدمة يجب اأن ي�صب يف تطوير مهاراتهم ودافعيتهم للعمل، ومبا 
يوؤدي اإىل حت�صني اأدائهم، واإن اأي �صكل اآخر من الدعم لن يدرك من 

قبل مقدمي اخلدمة على اأنه اأحد اأ�صكال الدعم التنظيمي املدرك. 
وقد قدم كل من )Yavas and Babakus, 2010( تعريفًا اأكرث 
باأنه  عرفاه  فقد  ال�صابقة،  التعريفات  من  التنظيمي  للدعم  �صمواًل 
جمموعة ال�صيا�صات، واالإجراءات، واالأدوات الثابتة وامل�صتمرة التي 
ت�صاعد مقدمي اخلدمة على حتقيق اأهدافهم يف العمل وحتفزهم على 
اأنه يركز على ثبات  اإال  التعريف  اأنف�صهم. ورغم �صمولية هذا  تطوير 
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االإجراءات وال�صيا�صات الداعمة التي من �صاأنها اأن توؤثر على فاعلية 
هذه االأدوات الداعمة مع مرور الزمن، اإذ اإن هذه ال�صيا�صات �صت�صل 
حلاجاتهم  اإ�صايف  ا�صباع  اأي  اخلدمة  ملقدمي  حتقق  لن  حّد  اإىل 
الدعم  اأ�صكال  اأحد  اأنه  لن يدرك من قبلهم على  املتجددة، وبالتايل 
الدعم  اأدوات  دميومة  على  الرتكيز  االأف�صل  من  فاإنه  لذا  التنظيمي، 
التنظيمي بدال من ثباتها، كما اأن هذا الدعم ميكن اأن يكون ج�صديا 
اأو نف�صيا اأو اجتماعيا، واأنه ميكن اأن يحدث على م�صتوى املهام اأو 
امل�صتوى التنظيمي، اأو بالتفاعل ال�صخ�صي اأو االجتماعي. من خالل 
املدرك،  التنظيمي  الدعم  حول  ال�صابقة  النظر  وجهات  ا�صتعرا�ص 
التي  االإدراكية  العملية  هو  املدرك  التنظيمي  الدعم  اإن  القول  ميكن 
واإجراءاتها  املنظمة  �صيا�صات  اخلدمة  مقدمي  خاللها  من  يدرك 
عندهم،  العمل  مهارات  تطوير  اإىل  تهدف  والتي  داعمة،  اأنها  على 

واالهتمام مب�صاحلهم واأحوالهم.
اإن الدعم التنظيمي املدرك له جمموعة من النواجت اأ� الفوائد 
 Eisenberger(� )2002 ،للمنظمة �العاملني فيها، فقد حدد )�ساهني

et al., 2001( تلك الفوائد اأ� النواجت بالنواحي التالية:

العاملني . 1 ف�صعور  للعاملني،  الذاتي  التطوير  حتقيق 
واإدراكهم باأن املنظمة ت�صاندهم يعمل على زيادة اهتمامهم بتطوير 

خرباتهم �صواء عن طريق التدريب الر�صمي اأو غري الر�صمي.
زيادة اجلهد املبذول من قبل االأفراد نحو حتقيق االأهداف . 2

التنظيمية.
االجتاهات . 3 تعزيز  خالل  من  املنظمة  �صورة  حت�صني 

ال�صورة  بناء  ل�صلوكيات  يدفعهم  مما  العاملني؛  لدى  االإيجابية 
الذهنية اجليدة للمنظمة اأمام االآخرين، وال�صعي لتح�صينها با�صتمرار.

اأعلى . 4 وحتقيق  االأداء  كفاءة  زيادة  نحو  الدافعية  يزيد 
معدالت عائد متوقعة لالإدارات واالأق�صام واملنظمة ب�صفة عامة.

ال�صلبية لبع�ص �صلوكيات وت�رشفات االأفراد . 5 تقليل االآثار 
العاملني داخل املنظمة، فقد اأثبتت الدرا�صات اأن هناك عالقة ارتباط 

عك�صية بني الدعم التنظيمي املدرك، وظاهرة التغيب عن العمل.
زيادة االلتزام التنظيمي لدى االأفراد، واأن هناك ارتباطًا . 6

طرديًا بني االلتزام التنظيمي والدعم التنظيمي.
ذوي . 7 العاملني  اإن  اإذ  واالبتكاري،  االإبداعي  العمل  تدعيم 

من  عالية  بدرجات  يتمتعون  التنظيمي  للدعم  العالية  املدركات 
االإبداع واالبتكار.

حالة  ي�صكل  اأنه  يف  املدرك  التنظيمي  الدعم  فوائد  تكمن 
تنظيمية اإيجابية، متكن العاملني يف املنظمة من اأداء مهامهم ب�صكل 
وقدراتهم،  ملهاراتهم  تطوير  من  اخلا�صة  اأهدافهم  وحتقيق  جيد، 
فقد  حاجاتهم،  اإ�صباع  اإىل  باالإ�صافة  العمل،  حياة  جودة  وحت�صني 
من  املدرك  التنظيمي  الدعم  زيادة  اأن   )Lacmanović, 2006( بنّي 
خالل الربامج التدريبية، ونظام املكافاآت، والقيادة ت�صكل حمددات 

 Danish and( ويفرت�ص  العمل*،  عن  البيع  موظفي  لر�صا  اأ�صا�صية 
Usman, 2010( اأن جناح العاملني يف املهام ال�صعبة التي تتطلب 

حتديًا عقليًا، والتي ت�صمح لهم اختبار مهاراتهم وقدراتهم �صي�صمح 
بتحقيق م�صتويات مرتفعة من الر�صا الوظيفي** اإن تلك الفوائد من 
الدعم التنظيمي املدرك يجعله اأداة تنظيمية فّعالة يف اإدارة املنظمات 
يعد  اخلدمية  املنظمات  �صياق  ويف  التنظيمية،  االأهداف  وحتقيق 
تقدمي  جتربة  كل  الأن  خا�ص؛  ب�صكل  مهمًا  املدرك  التنظيمي  الدعم 
خدمة للزبائن هي فريدة وخمتلفة عن التجارب االأخرى، وكل واحدة 
العاملني  قبل  من  تدخل خمتلف  م�صتوى  تتطلب  التجارب  هذه  من 
 Service يف املنظمة الإمتامها بنجاح خا�صة حاالت ف�صل اخلدمة 
Failure، لذلك اإذا مل ُتدَرك اإدارة املنظمة كداعم ملقدمي اخلدمة، فاإنه 

من املمكن اأن يبدي مقدمو اخلدمة ا�صتياءهم يف تنفيذ املهمة اأو اأن 
يبدون ا�صتياءهم من املنظمة ككل. لذا فاإن الدعم التنظيمي املدرك 
الوظيفي  بالر�صا  اإيجابي  ب�صكل  يرتبط  اأن  اخلدمة ميكن  �صياق  يف 
املهمة  يجعله  مما  االت�صاالت،  �رشكات  يف  اخلدمة  مقدمي  عند 
يف  الب�رشية  املوارد  واإدارة  املنظمات  لقادة  القادمة  اال�صرتاتيجية 

�صناعة االت�صاالت يف �صورية.

ثانياً - الرضا الوظيفي

�صاد اعتقاد يف املا�صي اأن الفرد جمرب على العمل بغ�ص النظر 
عن ر�صاه، اأو عدم ر�صاه عن وظيفته التي ي�صغلها، وقد ترتب على 
من  اأ�صبح  لذلك  العاملني؛  اأداء  انخفا�ص  الب�رشي  العن�رش  اإهمال 
حت�صني  طريق  عن  وذلك  امل�صكلة،  لهذه  حل  عن  البحث  ال�رشوري 

م�صتوى الر�صا الوظيفي عند مقدم اخلدمة. 
على  اأ�صا�صي  ب�صكٍل  يعتمد  ن�صبي  مفهوم  الوظيفي  الر�صا  اإن 
والعزام،  )الرحاحلة  بني  فقد  اخلدمة،  ملقدم  الفردية  اخل�صائ�ص 
الآخر،  فرد  من  يختلف  الوظيفي  الر�صا  مفهوم  اأن   )251  :2011
فقد يركز بع�ص مقدمي اخلدمة على احلافز املادي، ويركز البع�ص 
التقليدي للر�صا الوظيفي  االآخر على احلافز املعنوي، واإن املفهوم 
هو �صعور مقدم اخلدمة اإزاء عمله، وال يعتمد م�صتوى الر�صا الوظيفي 
على طبيعة العمل فح�صب، بل على توقعات مقدم اخلدمة حول عمله 
)الدليمي واملدو، 2012(، حيث يعتمد الر�صا الوظيفي على التوازن 
)االأجور،  واملخرجات  والثقافة(  والوقت  )اجلهد  املدخالت  بني 
االمتيازات، الو�صع االجتماعي، ظروف العمل، واملجاالت ال�صمنية 
للوظيفة( وكلما زادت املخرجات على املدخالت زاد الر�صا الوظيفي 

والعك�ص �صحيح. 
من  فمنهم  الوظيفي،  الر�صا  اإىل  النظر  يف  الباحثون  يختلف 
ينظر اإليه على اأنه ذو بعد واحد، ميثل امل�صاعر الكلية التي يحملها 
Chi� )الالأفراد جتاه عملهم ومنظماتهم التي يعملون بها. فقد و�صف 
manikire et al., 2007( الر�صا الوظيفي باأنه جودة حياة العمل. اأي 

 *Lacmanović, D. (2006): Salespeople motivation as key
 factor in achieving sales management goals in hotel industry,
Tourism and Hospitality Management, 12(2), 155-169.

 **Danish, R. Q. and Usman, A. (2010): Op cit., 159-167.
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أ. د. جنم احلميدي
أ. د. أحمد اليوسفي
أ. عقبة العيسى

اأن الر�صا الوظيفي ميثل قدرة العمل الذي ي�صغله مقدم اخلدمة على 
تلبية حاجاته املختلفة واإ�صباعها.

مفهوم  اأنه  على  الوظيفي  الر�صا  اإىل  االآخرون  ينظر  بينما 
للعمل،  متعددة  مظاهر  نحو  االجتاهات  على  يركز  االأبعاد،  متعدد 
العاملني  وعالقة  العمل  وزمالء  التنظيمية  وال�صيا�صات  كالراتب 
بروؤ�صائهم. فقد عرفه )ال�صعودي، 2005( باأنه اال�صتجابات النف�صية 
جوانب  جتاه  اخلدمة  مقدم  عن  ال�صادرة  االإيجابية  اأو  ال�صلبية 
اأو مدى ر�صاهم عن مهامهم  التي يتقا�صونها،  االأجور  عديدة مثل 
 Yang,( وم�صوؤوليتهم اأو عالقاتهم بروؤ�صائهم اأو زمالئهم، كما يرى
الداخلية  الت�صويقية  اأن توقعات مقدم اخلدمة حول االأن�صطة   )2010

كبري  ب�صكل  مرتبطة  واالأجور  والتدريب  التطوير  بربامج  واملتعلقة 
بزيادة الر�صا الوظيفي.

مقدمي  عند  الوظيفي  للر�صا  املحددات  من  جمموعة  هناك 
اخلدمة، هذه املحددات منها ما هو مرتبط بطبيعة العمل، اأو االإدارة، 
 Danish and Usman,( اأو العاملني، اأو املناخ التنظيمي، فقد حدد
Jeon, 2009: 23( & )2010( جمموعة من العوامل املحددة للر�سا 

الوظيفي عند مقدمي اخلدمة، �هي:

االأمان الوظيفي: هو توقع ا�صتمرار مقدم اخلدمة بوظيفته . 1
الوظيفي، ويعّد  الرتقية والتقدم  اإمكانية حتقيقه فر�ص  احلالية مع 
الأن  الوظيفي،  الر�صا  يف  تاأثرياً  العوامل  اأهم  من  الوظيفي  االأمان 
اأوىل اهتمامات مقدم اخلدمة ح�صوله على وظيفة توؤمن له اال�صتقرار 

املادي والنف�صي يف حياته الوظيفية.
الوظيفي، . 2 للر�صا  رئي�صًا  موؤ�رشاً  نف�صه  العمل  يعد  العمل: 

اأو كره مقدم اخلدمة لوظيفته، فالذين يرون  ويعرّب عنه مبدى حّب 
ومعرفتهم،  مهاراتهم  وي�صتغلون  لهم،  بالن�صبة  مهمة  وظيفتهم 

ولديهم احلرية يف وظيفتهم هم اأكرث ر�صا من غريهم.
التقدير: هو منح مقدم اخلدمة مكانة معينة داخل املنظمة، . 3

ومقدار  اخلدمة،  مقدم  مع  املنظمة  تعامل  كيفية  بالتقدير  ويق�صد 
التقدير الذي يتلقاه.

اأ�سلوب االإدارة: هو العالقة الر�صمية بني القائد واملروؤو�ص . 4
الأنها  كربى؛  اأهمية  لها  فاالإدارة  االأهداف،  حتقيق  اإىل  توؤدي  التي 
االأكرب  االأثر  الو�صل بني املنظمة والعاملني، يكون لها  ت�صكل نقطة 

فيما تقوم به من اأن�صطة يومية.
املناخ التنظيمي: هو البيئة االجتماعية الكلية ملجموعة . 5

العاملني داخل املنظمة، وت�صمل القيم والثقافة والعادات والتقاليد 
واالأعراف واالأمناط ال�صلوكية واملعتقدات االجتماعية وطرائق العمل 
املختلفة التي توؤثر على الر�صا الوظيفي، كما اأن خلق التوازن بني 
من  فاعلة  ح�صيلة  يعد  اخلارجية  والبيئة  للمنظمة  العام  ال�صلوك 
ال�رشوريات التي تتطلبها املنظمة يف التكيف والتوازن واال�صتقرار. 
زاد  ولكن  ذاته،  بحّد  هدفًا  ي�صكل  ال  الوظيفي  الر�صا  اإن 
يف  كبرية  اأهمية  من  له  ملا  به  املنظمات  وقادة  الباحثني  اهتمام 
اأ�صبقية مهمة للكثري من  تعزيز الدافعية عند العاملني، والأنه ي�صكل 
ومعاجلة  التنظيمية،  واملواطنة  كاالأداء،  املنظمة  داخل  ال�صلوكيات 

�صكاوى العمالء والغياب وترك العمل، لذا فاإنه من املتوقع اأن يلعب 
التزام مقدمي اخلدمة، واحلد  الوظيفي دوراً مهمًا يف زيادة  الر�صا 

من نواياهم يف ترك العمل يف �صناعة االت�صاالت ال�صورية.

ثالثاً - نية ترك العمل

ي�صري مفهوم ترك العمل اإىل تقدمي اال�صتقالة طوعًا من العمل 
يف املنظمة، وال �صك اأن ترك العمل ي�صكل تكلفة كبرية الأي منظمة، 
واإن تكاليف ترك العمل تت�صمن عادة تكاليف اال�صتقطاب والتعيني، 
من  العمل  متطلبات  اإىل  للو�صول  والتطوير  التدريب  وتكاليف 
املهارات املختلفة؛ لذلك فاإن ترك العمل يعد ق�صية بالغة االأهمية 
وينعك�ص  الت�صغيلية،  العمليات  �صري  يعرقل  الأنه  املنظمات؛  لقادة 
�صلبًا على الروح املعنوية لبقية العاملني، باالإ�صافة اإىل اأنه يزيد من 

تكاليف ا�صتقطاب وتعيني عاملني جدد. 
دائمًا،  �صلبيًا  لي�ص  العمل  ترك  اأن  نرى  ذلك  من  الرغم  وعلى 
الأن الرغبة برتك العمل تعتمد على الفرد الذي �صيغادر. وبناًء على 
ذلك فاإن ترك العمل قد يكون يف م�صلحة املنظمة فيما لو تركز بني 

االأفراد ذوي القدرات املنخف�صة.
وتعرب نية ترك العمل عن رغبة م�صتقبلية برتك العمل طوعيًا، 
فقد عرف )Ipek, 2007( نية ترك العمل باأنها احتمال ذاتي اأو متوقع 
باأن العامل �صيغادر املنظمة يف وقت ما يف امل�صتقبل، وتت�صكل هذه 
النية بتاأثري جمموعة من العوامل الفردية والتنظيمية والبيئية التي 
ويرى  العمل،  برتك  النية  اإىل  لي�صار  بع�صا؛  بع�صها  مع  تتفاعل 
بعوامل  تتاأثر  ما  غالبًا  العمل  ترك  نية  اأن   )Carlson, 2009: 36(
العمل احلايل،  التنظيمية، وال�صهرة، ونية حقيقية لرتك  الهوية  مثل 

والر�صا الوظيفي. 
ويف بع�ص االأحيان، ميكن لزمالء العمل امل�صحونني عاطفيًا 
العمل عندهم،  نية ترك  االآخرين يف تكوين  يوؤثروا يف زمالئهم  اأن 
فقد قدم )Cote and Morgan, 2002( منوذجًا للتفاعل االجتماعي 
اإنه  اإذ  العمل.  التفاعل بني زمالء  مع  بالعالقة  العاطفة  يربط  الذي 
فاإن  البحث،  هذا  يعتمدها  التي  االجتماعي  التبادل  نظرية  وفق 

مقدمي اخلدمة يتبادلون امل�صاعر والعواطف داخل املنظمة.
بنّي  فقد  االجتماعي  والتفاعل  التنظيمية  العوامل  وبخالف 
 Job Embeddedness بالعمل  التعلق  اأن   )Mitchell et al., 2001(
ميكن اأن يوؤثر على قرارات ترك العمل بغ�ص النظر عن م�صتوى الر�صا 
مقدمي  ارتباط  بدرجة  يتمثل  التعلق  هذا  العاملون.  به  ي�صعر  الذي 
الفخر  �صعور  على  وي�صتمل  فيها،  يعملون  التي  باملنظمة  اخلدمة 
والوالء وااللتزام التنظيمي، فمن املمكن اأن يت�صارك مقدمو اخلدمة 
هذه  وجود  عدم  فاإن  لذلك  للم�صتقبل؛  والروؤية  واالأهداف،  االأن�صطة، 
الروابط ت�صع مقدم اخلدمة يف مقارنة داخلية عما �صيخ�رشه اإذا ترك 
تعظيم  على  العمل  يف  املنظمة  دور  ياأتي  وهنا  املنظمة،  اأو  العمل 

�صعور مقدم اخلدمة باخل�صارة فيما لو ترك العمل.
نتائج التحليل االإح�سائي �اختبار الفر��س

ومتغريات . 1 املقايي�ص  لعبارات  الو�صفية  االح�صائيات 
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الدرا�صة:
واالنحراف  احل�صابي  املتو�صط   )2( رقم  اجلدول  يو�صح 
املدرك  التنظيمي  الدعم  من  وكل  اال�صتبيان  لعبارات  املعياري 

والر�صا الوظيفي ونية ترك العمل.
الجدول رقم )2(

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات المقياس

متو�سط انحراف العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

4.78 1.339 تهتم االإدارة باإ�صباع حاجاتي ورغباتي يف العمل

4.73 1.562 حتاول االإدارة جعل عملي ممتعًا قدر االإمكان

5.31 1.530 تقبل االإدارة اأي �صكوى من قبلي

5.05 1.385 تقدر االإدارة اأي جهد مني

4.99 1.545 تهتم االإدارة باآرائي

5.26 1.296  املديرون فخورون اأين جزء من املنظمة

4.73 1.547 تهتم االإدارة مب�صلحتي ب�صكل حقيقي

5.13 1.359 تفخر اإدارتي باإجنازاتي يف العمل

4.94 1.389 تاأخذ االإدارة اأهدايف وقيمي بعني االعتبار

4.95 1.606
تناق�ص االإدارة معي القرارات املتعلقة بوظيفتي 

ب�رشاحة
5.00 1.481 تقدر االإدارة جهودي االإ�صافية التي اأبذلها الأداء العمل

5.34 1.417 ت�صاعدين االإدارة على اأداء عملي باأف�صل طريقة ممكنة

5.0170 1.13886 POS الدعم التنظيمي املدرك 

5.53 1.418 انا م�صتمتع ببيئة العمل يف املنظمة

5.58 1.440 انا م�صتمتع بطبيعة العمل الذي اأقوم به

6.23 1.089 ال اأجرب نف�صي على الذهاب للعمل

5.50 1.466 اأعتقد اأن عملي نافع جدا

5.7116 1.04691 JS الر�صا الوظيفي 

2.92 2.150 ال اأنوي البقاء يف منظمتي الأكرث من �صنتني

2.75 2.129 اأنا اأبحث االآن عن منظمة اأخرى للعمل بها ب�صكل جدي

2.99 1.927 لن اأخ�رش كثريا اإذا تركت عملي احلايل

3.51 2.122 هناك احتمال اأنني �صاأبحث عن عمل جديد

2.82 1.757
هناك احتمال اأن اأبقى يف املنظمة يف ال�صنوات 

اخلم�صة القادمة
2.9977 1.50215 TI نية ترك العمل

يو�صح اجلدول ال�صابق اأن مدركات مقدمي خدمة االت�صاالت 
حول الدعم التنظيمي الذي يتلقونه من االإدارة تزيد قلياًل عن الدرجة 
املتو�صطة للمقيا�ص )4(، فبلغ املتو�صط )5.017( بانحراف معياري 
)1.13(، ويف حني كانت اأكرث العبارات اإدراكًا هي العبارة )ت�صاعدين 
كانت  اأقلها  واإن  ممكنة(،  طريقة  باأف�صل  عملي  اأداء  على  االإدارة 

)تهتم  والعبارة  االإمكان(،  قدر  ممتعا  عملي  جعل  االإدارة  )حتاول 
ال�صيا�صات  اأن  الباحثون  ويرى  حقيقي(،  ب�صكل  مب�صلحتي  االإدارة 
االأولوية الجناز  االت�صاالت تعطي  االإدارية يف �رشكة  واملمار�صات 
العمل وال تهتم كثرياً بتلبية احلاجات والرغبات ال�صخ�صية ملقدمي 
الذي يدركه مقدم خدمة  العمل  الر�صا عن  اأن م�صتوى  اخلدمة؛ كما 
فبلغ   ،)4( للمقيا�ص  املتو�صطة  الدرجة  عن  كثرياً  يزيد  االت�صاالت 
كانت  وقد   ،)1.04( مقداره  معياري  بانحراف   )5.711( املتو�صط 
العبارة االأكرث اإدراكًا )ال اأجرب نف�صي على الذهاب للعمل(، وهذا دليل 
على اأن مقدمي خدمة االت�صاالت ميلكون رغبة قوية بالذهاب للعمل 
حبًا به، ولي�ص خوفًا من العقاب؛ واأخرياً، كانت نية مقدمي اخلدمة 
لرتك العمل اأقل من الدرجة املتو�صطة للمقيا�ص )4( مبتو�صط ح�صابي 
)2.997( وانحراف معياري )1.50(، وكانت العبارة االأكرث اإدراكًا 
 ،)3.51( مبتو�صط  جديد(  عمل  عن  �صاأبحث  اأنني  احتمال  )هناك 
وهذا يعني اأن مقدمي خدمة االت�صاالت غري مقتنعني متامًا بعملهم 
احلايل على الرغم من بقائهم فيه، و�صوف يرتكون هذا العمل، حينما 

تتاح لهم فر�صة بديلة اأف�صل.
الدعم التنظيمي املدرك والر�صا الوظيفي ونية ترك العمل . 2

ح�صب النوع
الدعم  من  لكل  احل�صابي  املتو�صط   )3( رقم  اجلدول  يو�صح 
نوع  ح�صب  العمل  ترك  ونية  الوظيفي،  والر�صا  املدرك،  التنظيمي 

مقدم اخلدمة.
الجدول رقم )3(

 اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات البحث حسب النوع

POSJSTI

ذكر
4.86275.72453.1074املتو�صط

108108108العينة

اأنثى
5.26235.69122.8235املتو�صط

686868العينة

االإجمايل
5.01705.71162.9977املتو�صط

176176176العينة

المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي

يو�صح اجلدول اأن االإناث تدرك الدعم التنظيمي الذي حت�صل 
عليه من االإدارة بدرجة اأكرب من الذكور، ويرى الباحثون اأن ال�صبب 
يف ذلك يعود اإىل ثقافة املجتمع التي تكرم املراأة و ترى اأنها حتتاج 
الوظيفي  الر�صا  م�صتوى  اأن  جند  بينما  دائمني،  واهتمام  دعم  اإىل 
من  ال�صابقة  النتيجة  يوؤكد  ما  وهذا  متقارب،  واالإناث  الذكور  بني 
اأو  اأن دعم االإناث ب�صكل اأكرب من الذكور ال ي�صكل م�صدراً لالإزعاج، 
عدم الر�صا من قبل املقدمي اخلدمة الذكور، يف حني يت�صح اأن نية 
الذكور برتك العمل اأكرب من االإناث، وذلك بح�صب راأي الباحثني؛ الأن 
االإناث متيل اإىل اال�صتقرار ب�صكل عام اأكرث من الذكور، واال�صتقرار يف 
اأن ا�صرتاتيجيات االحتفاظ بالعاملني تكون  وظيفة ما، وهذا يعني 

جمدية مع االإناث اأكرث من الذكور.
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الدعم التنظيمي املدرك والر�صا الوظيفي ونية ترك العمل . 3
ح�صب التعليم

الدرا�صة  ملتغريات  احل�صابي  )4(املتو�صط  رقم  اجلدول  يبني 
ح�صب التعليم.

الجدول رقم )4(
اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات البحث حسب التعليم

POSJSTI

ثانوية
6.35006.80001.4000املتو�صط

101010العينة

جامعة
4.95895.58102.9239املتو�صط

142142142العينة

درا�صات عليا
4.80566.03134.1000املتو�صط

242424العينة

الكلي
5.01705.71162.9977املتو�صط

176176176العينة

المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي

الثانوية هم االأكرث  ال�صهادة  اأن حملة  ال�صابق  يو�صح اجلدول 
الدرا�صات  التنظيمي، يليه حملة االإجازة اجلامعية ثم  اإدراكًا للدعم 
العليا، ويرى الباحثون اأنه ميكن تف�صري ذلك نتيجة ارتفاع توقعات 
حول  العليا(  والدرا�صات  اجلامعية  االإجازة  )حملة  اخلدمة  مقدمي 
الدعم التنظيمي الذي ينبغي على االإدارة اأن توفره لهم اأثناء العمل، 

مقارنة بزمالئهم حملة ال�صهادة الثانوية. 
حملة  عند  هو  الوظيفي  للر�صا  م�صتوى  اأعلى  اأن  ويت�صح 
يليه  ثم  العليا،  الدرا�صات  �صهادة  حملة  يليه  الثانوية،  ال�صهادة 
يف  التفاوت  هذا  الباحثون  ويرجع  اجلامعية،  االإجازة  حملة  بقليل 
حملة  من  اخلدمة  مقدمي  قناعة  ب�صبب  الوظيفي  الر�صا  م�صتويات 
الثانوية مبا يح�صلون عليه من املنظمة، يف حني ال يجد  ال�صهادة 
املنظمة،  يف  عليه  احل�صول  يطمحون  ما  اجلامعية  االإجازة  حملة 
�صهادة  حملة  اأن  حني  يف  العلمي،  حت�صيلهم  مع  يتالءم  ومبا 
يتالءم  ما  اأنهم ال يح�صلون على  الرغم من  العليا وعلى  الدرا�صات 
متامًا مع اإمكانياتهم فاإنهم يح�صلون على عائد اجتماعي يعو�ص 

نوعًا ما النق�ص يف العوائد املتوقعة.
الثانوية  ال�صهادة  حملة  عند  العمل  ترك  نية  اأن  يت�صح  كما 
منخف�صة جداً، ثم تبداأ باالرتفاع كلما زاد امل�صتوى التعليمي، ويعود 
ذلك بح�صب راأي الباحثني اإىل عدم اقتناع حملة ال�صهادتني اجلامعية 
والدرا�صات العليا مبركزهم الوظيفي ويعتقدون اأنهم ي�صتحقون العمل 

يف م�صتويات اإدارية اأعلى تتوافق مع موؤهالتهم العلمية.
اختبار الفرو�ص. 4

4/1. الفر�س االأ�ل:
الر�صا  � يف  معنويًا  املدرك  التنظيمي  الدعم  يوؤثر  ال   :H0

الوظيفي ملقدم اخلدمة.

جدول رقم )5(
نموذج االنحدار البسيط لتأثير الدعم التنظيمي المدرك في الرضا الوظيفي

معامل املتغري
االنحدار

 T
املح�سوبة

م�ستوى 
املعنوية

الداللة 
االإح�سائية

3.14010.5520.000الثابت

الدعم التنظيمي 
POS معنوي0.5138.8610.000املدرك

R20.311

F78.511

Sig.0.000

امل�صدر: نتائج التحليل االإح�صائي

يت�صح من اجلدول ال�صابق اأّن هذا النموذج يتمتع بال�صالحية 
الر�صا  يف  املدرك  التنظيمي  للدعم  التاأثريية  العالقة  اختبار  يف 
الوظيفي، حيث بلغت قيمة F( 78.511( مب�صتوى معنوية )0.00( 
وهي اأقل من )0.05( مما يعني اأّن هذا النموذج �صالح للتنبوؤ بقيم 
اأّن معامل التحديد  اأي�صًا  املتغري التابع )الر�صا الوظيفي(؛ ويت�صح 
يف�رش   POS املدرك  التنظيمي  الدعم  اأّن  يعني  وهذا   )0.311( بلغ 
 ،JS %( من التغري احلا�صل يف الر�صا الوظيفي  ما مقداره )31.1 
وهي قوة تف�صريية جيدة، واأّن ن�صبة )68.9 %( تعود اإىل متغريات 
اأخرى مل تكن مو�صع الدرا�صة؛ كما يت�صح اأي�صًا اأّن الدعم التنظيمي 
املدرك يوؤثر طرداً يف الر�صا الوظيفي مب�صتوى معنوية )0.00(، مما 
تن�ص  والتي  البديلة  الفر�صية  وقبول  العدم  فر�صية  رف�ص  يقت�صي 
الوظيفي؛  الر�صا  املدرك معنويًا يف  التنظيمي  الدعم  يوؤثر  اأّنه  على 
 Susskind(و )Worku, 2015( وهذا يتفق مع ما تو�صلت اإليه درا�صة
et al., 2000( ويعود ذلك اإىل اأن م�صاعدة مقدمي خدمة االت�صاالت 

العمل  تقييمهم جلودة حياة  �صيجعل  العمل  اأهدافهم يف  يف حتقيق 
ذلك  من  ومتكينهم  اأنف�صهم  تطوير  على  حتفيزهم  اأن  كما  مرتفعة، 
�صيخلق عندهم �صعور باالإجناز، وهذا يدفع مقدمي اخلدمة اإىل تكوين 

م�صاعر اإيجابية نحو �رشكة االت�صاالت الأنها وفرت لهم ذلك.
4/2. الفر�س الثاين:

التنظيمي املدرك معنويًا يف نية ترك  � الدعم  H0: ال يوؤثر 
العمل عند مقدم اخلدمة.

جدول رقم )6(
نموذج االنحدار البسيط لتأثير الدعم التنظيمي المدرك في نية ترك العمل

معامل املتغري
االنحدار

 T
املح�سوبة

م�ستوى 
املعنوية

الداللة 
االإح�سائية

5.54011.6650.000الثابت

POS-0.507-5.4880.000معنوي

R20.148

F30.11

.Sig0.00

امل�صدر: نتائج التحليل االإح�صائي

يت�صح من اجلدول ال�صابق اأّن هذا النموذج يتمتع بال�صالحية 
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 F قيمة  بلغت  اإذ  العمل،  ترك  نية  يف  التاأثريية  العالقة  اختبار  يف 
30.11( مب�صتوى معنوية )0.00( وهي اأقل من )0.05( مما يعني 
اأّن هذا النموذج �صالح للتنبوؤ بقيم املتغري التابع )نية ترك العمل(؛ 
اأّن  اجلدول  يبنّي  النموذج،  لهذا  التف�صريية  بالقدرة  يتعلق  وفيما 
معامل التحديد بلغ )0.148( وهذا يعني اأّن الدعم التنظيمي املدرك 
POS يف�رش ما مقداره )14.8 %( من التغري احلا�صل يف نية ترك 

العمل JS، وهي قوة تف�صريية منخف�صة، واأّن ن�صبة )85.2 %( ترجع 
من  اأي�صًا  يت�صح  كما  الدرا�صة؛  مو�صع  تكن  مل  اأخرى  متغريات  اإىل 
الر�صا  عك�صيًا يف  يوؤثر  املدرك  التنظيمي  الدعم  اأّن  ال�صابق  اجلدول 
الوظيفي مب�صتوى معنوية )0.00(، مما يقت�صي رف�ص فر�صية العدم 
التنظيمي  الدعم  يوؤثر  اأّنه  على  تن�ص  التي  البديلة  الفر�صية  وقبول 
عديدة  درا�صات  مع  يتفق  وهذا  العمل؛  ترك  نية  يف  معنويًا  املدرك 
 Lim et al., 2016; Worku, 2015; Perryer et al., 2010;( اأمثال 
اأن قيام �رشكات االت�صاالت  اإىل  Tromp et al., 2010( ويعود ذلك 

اأهدافهم بالعمل، �صيدفعهم  مب�صاعدة مقدمي اخلدمة لديها بتحقيق 
اأن املحفزات  اإىل تف�صيل البقاء يف ال�رشكة اأطول فرتة ممكنة، كما 
التي تقدمها ال�رشكة لتطوير مقدمي اخلدمة لديها يجعلهم ي�صعرون 

باخل�صارة الكبرية يف حال قرروا ترك العمل.
4/3. الفر�س الثالث:

H0: ال يوؤثر الر�صا الوظيفي معنويًا يف نية ترك العمل عند  �
مقدم اخلدمة.

جدول رقم )7(
 نموذج االنحدار البسيط لتأثير الرضا الوظيفي في نية ترك العمل

معامل املتغري
االنحدار

 T
املح�سوبة

م�ستوى 
املعنوية

الداللة 
االإح�سائية

6.50211.3880.000الثابت

JS-0.613-6.239.0000معنوي

R20.183

F38.92

Sig.0.000

امل�صدر: نتائج التحليل االإح�صائي

يت�صح من اجلدول ال�صابق اأّن هذا النموذج يتمتع بال�صالحية 
 F قيمة  بلغت  اإذ  العمل،  ترك  نية  يف  التاأثريية  العالقة  اختبار  يف 
38.92 مب�صتوى معنوية )0.00( وهي اأقل من )0.05( مما يعني 
اأّن هذا النموذج �صالح للتنبوؤ بقيم املتغري التابع )نية ترك العمل(. 
وفيما يتعلق بالقدرة التف�صريية لهذا النموذج، يبنّي اجلدول معامل 
JS يف�رش ما  اأّن الر�صا الوظيفي  التحديد بلغ )0.183( وهذا يعني 
مقداره )18.3 %( من التغري احلا�صل يف نية ترك العمل، وهي قوة 
تف�صريية منخف�صة، واأّن ن�صبة )80.7 %( ترجع اإىل متغريات اأخرى 
اأّن الر�صا الوظيفي يوؤثر عك�صًا  مل تكن مو�صع الدرا�صة؛ كما يت�صح 
رف�ص  يقت�صي  مما   ،)0.00( معنوية  مب�صتوى  العمل  ترك  نية  يف 
يوؤثر  اأّنه  على  تن�ص  التي  البديلة  الفر�صية  وقبول  العدم  فر�صية 
الر�صا الوظيفي معنويًا يف نية ترك العمل. وهذا يتفق مع درا�صات 
 )Carlson, 2009; Worku, 2015; Susskind et al., 2000( كل من
والعمل  العمل،  املتعة واملنفعة يف مكان  اأن توفري  اإىل  ويعود ذلك 
�رشكات  قبل  من  االت�صاالت  خدمة  مقدمي  حاجات  اإ�صباع  على 
كونها  بها،  طواعية  يتم�صكون  اخلدمة  مقدمي  �صيجعل  االت�صاالت 
�صيعظم  ال�رشكة  ترك  والأن  ورغباتهم،  حلاجاتهم  االإ�صباع  م�صدر 

�صعورهم باخل�صارة.
4/4. الفر�س الرابع:

H0: ال يتو�صط الر�صا الوظيفي معنويًا العالقة بني الدعم  �
التنظيمي املدرك ونية ترك العمل عند مقدم اخلدمة.

حتليل  با�صتخدام  الباحثون  �صيقوم  الفر�ص،  هذا  الختبار 
Dif� بطريقة االختالف يف معامالت االنحدار Path Analysis  ململ�صار
ference in Coefficients بني املتغري امل�صتقل واملتغري التابع قبل 

ا�صتخدام هذه  �صيوع  الرغم من  الو�صيط، وعلى  اإدخال املتغري  وبعد 
ه لها  الطريقة يف اختبار الفر�ص املتعلق باملتغري الو�صيط، فقد وجِّ
انتقاد؛ الأنها ال حت�صب معنوية تاأثري املتغري الو�صيط يف العالقة بني 
لتطوير  الباحثني  بع�ص  دفع  ما  وهذا  والتابع،  امل�صتقل  املتغريين 
 Sobel اختبار  ويعد  التاأثري،  هذا  معنوية  حل�صاب  مكملة  اختبارات 
الو�صيط  التاأثري  معنوية  حل�صاب  امل�صتخدمة  االختبارات  من   test*

بني املتغريين امل�صتقل والتابع. واإن وجود اأ�صا�ص نظري وعملي بني 
الو�صيطة يعد �رشطًا  النماذج البحثية ذات املتغريات  املتغريات يف 
اأوليًا واأ�صا�صيًا لالختبار االح�صائي ال�صابق، وهذا ال�رشط يعد حمققًا 
نتيجة  اإىل  تو�صلت  التي  ال�صابقة  الدرا�صات  ا�صتعرا�ص  خالل  من 
التنظيمي  الدعم  بني  العالقة  يتو�صط  الوظيفي  الر�صا  اأن  مفادها 
 Baron( ويبنَي ،)Susskind et al., 2000( املدرك ونية ترك العمل

 http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm

and Kenny, 1986( اإن طريقة االختالف مبعامالت االنحدار متر باأربع خطوات متتالية مو�صحة باجلدول التايل:

جدول رقم )14(
 نماذج االنحدار بين الدعم التنظيمي المدرك، ونية ترك العمل بوجود الرضا الوظيفي كوسيط

اخلطاأ معامل االنحدارامل�ساراخلطوة
املعياري

T
R2 خطاأ معياري

للتقدير

F

.Sigقيمة.Sigقيمة

1POS-TI
5.5400.47511.6650.000الثابت

0.1481.3909030.1140.000
POS-.5070.092-5.4880.000
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اخلطاأ معامل االنحدارامل�ساراخلطوة
املعياري

T
R2 خطاأ معياري

للتقدير

F

.Sigقيمة.Sigقيمة

2POS-JS
3.1400.29810.5520.000الثابت

0.3110.8715478.5110.000
POS0.5130.0588.8610.000

3JS-TI
6.5020.57111.3880.000الثابت

0.1831.3618338.9220.000
JS-0.6130.098-6.2390.000

4POS-JS-TI

6.9350.58611.8380.000الثابت

0.2141.3397723.4960.000 POS-0.2790.107-2.6030.010

JS-0.4440.117-3.8120.000

امل�صدر: نتائج التحليل االح�صائي

وفقًا لـ )Preacher and Hayes, 2008(، فاإن الر�صا الوظيفي 
يتو�صط العالقة بني الدعم التنظيمي املدرك، ونية ترك العمل نتيجة 

مقارنة النموذج االأول مع الرابع وحتقق ال�رشوط التالية: 
زادت القدرة التف�صريية للنموذج مبقدار )6.6 %(، . 1
تناق�ص اخلطاأ املعياري للتقدير مبقدار )0.05113(،. 2
تناق�ص تاأثري الدعم التنظيمي املدرك يف نية ترك العمل . 3

التنظيمي  للدعم  املعنوي  التاأثري  بقاء  الوظيفي، مع  الر�صا  بوجود 
املدرك يف نية ترك العمل بوجود الر�صا الوظيفي، وهو ما يعني اأن 
الر�صا الوظيفي تو�صط العالقة بني الدعم التنظيمي املدرك ونية ترك 
 )Susskind et al., 2000( العمل ب�صكل جزئي؛ وهذا يتفق مع درا�صة
من اأن الر�صا الوظيفي يو�صح العالقة بني الدعم التنظيمي املدرك 
ونية ترك العمل ب�صكل اأف�صل، اإذ اإن قيام �رشكات االت�صاالت بتطبيق 
يجعلهم  لديها  اخلدمة  داعمة ملقدمي  تنظيمية  واإجراءات  �صيا�صات 

اأقل رغبة برتك العمل عندما يكونون را�صني عنها.
يف  الوظيفي  للر�صا  الو�صيط  التاأثري  معنوية  من  وللتاأكد 
قام  فقد  العمل،  ترك  ونية  املدرك  التنظيمي  الدعم  بني  العالقة 
 Baron and Kenny,( يوؤكد  حيث   ،Aroian Test باإجراء  الباحثون 
اختبار  االختبارات م�صداقية يف  اأكرث  من  االختبار  هذا  اأن   )1986

معنوية التاأثري الو�صيط. 
االأثر  معنوية  من  التاأكد  اختبارات  التايل  اجلدول  ويو�صح 
غري املبا�رش للمتغري امل�صتقل )POS( يف املتغري التابع )TI( بوجود 

)JS( كمتغري و�صيط.

جدول رقم )15(
اختبارات معنوية تأثير المتغير الوسيط

Test 
statisticStd. Errorp-value

Sobel Test-3.487433190.065312220.00048768

Aroin Test0.000522870.065663810.00052287

Goodman 
Test

0.000454190.064958730.00045419

Aroian test equation: z-value = a*b/
SQRT(b2*sa

2 + a2*sb
2 + sa

2*sb
2)

امل�صدر: نتائج التحليل االح�صائي

)0.05(؛  من  اأ�صغر   p�value اأن  ال�صابق  اجلدول  من  يت�صح 
لذلك فاإننا نرف�ص فر�صية العدم، ونقبل الفر�صية البديلة التي تقول 
»يتو�صط الر�صا الوظيفي معنويًا العالقة بني الدعم التنظيمي املدرك 
يف  امل�صتقل  للمتغري  الكلي  التاأثري  ح�صاب  ويتم  العمل«.  ترك  ونية 

املتغري التابع من خالل املعادلة:
التاأثري الكلي = التاأثري املبا�رش + التاأثري غري املبا�رش

 =  )-0.613*0.513(  +  )-0.507(  = الكلي  التاأثري 
 -0.821469

بناء على نتائج حتليل االنحدار ميكن ت�سميم منوذج البحث 
�فق االآتي:
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استنتاجات البحث:
ت�صاعد . 1 ال  حلب  مدينة  يف  االت�صاالت  �رشكات  اإدارات  اإن 

مقدم اخلدمة بدرجة كافية على حتقيق اأهداف العمل، وحتفيزه يف 
مبا  اخلدمة  مقدم  تدعم  القيادات  تلك  فاإن  ذلك  ومع  نف�صه،  تطوير 
يف  وال�صبب  ال�صخ�صية،  م�صلحته  من  اأكرث  العمل  مب�صلحة  يتعلق 
وتقدمي  العمل،  االت�صاالت على  اإدارة �رشكات  تركيز  اإىل  يعود  ذلك 
بالدرجة  العمل  يحقق م�صلحة  اخلدمة مبا  واملوارد ملقدمي  الدعم 
اإدارات �رشكات االت�صاالت تقدر وتدعم جهود  اأن  االأوىل، كما تبني 
مقدمي اخلدمة االإناث بدرجة اأكرب من مقدمي اخلدمة الذكور، ويعود 
ونظرته  خا�ص  ب�صكل  وال�صوري  العربي  املجتمع  طبيعة  اإىل  ذلك 
اإىل املراأة وق�صورها الفيزيولوجي والنف�صي واأنها بحاجة اإىل دعم 
االآخرين خا�صة الرجال. كما اأن حملة ال�صهادة الثانوية هم االأكرث 
الدرا�صات  ثم  اجلامعية  االإجازة  حملة  يليه  التنظيمي  للدعم  اإدراكًا 
العليا، وذلك نتيجة ارتفاع توقعات مقدمي اخلدمة )حملة االإجازة 
اجلامعية والدرا�صات العليا( حول الدعم التنظيمي الذي ينبغي على 
االإدارة اأن توفره لهم يف اأثناء العمل مقارنة بزمالئهم حملة ال�صهادة 

الثانوية. 
االت�صاالت . 2 خدمة  مقدمي  عند  االإيجابي  ال�صعور  ارتفاع 

بحلب جتاه ال�رشكة التي يعملون فيها فوق الدرجة املتو�صطة، وياأتي 
هذا ال�صعور كون العمل يف �رشكات االت�صاالت مينح مقدمي اخلدمة 
فيها اإ�صباعًا لكثري من حاجاتهم؛ كالدخل واملركز االجتماعي ومناخ 
العمل داخل �رشكات االت�صاالت، وذلك مقارنة بالعمل يف �رشكات 
اأخرى خا�صة ال�صناعية منها التي تفتقد اإىل كثري من مزايا العمل 
االإيجابي عند حملة  ال�صعور  اأن  يف �رشكات االت�صاالت، بينما جند 
�صهادة  عند حملة  وينخف�ص  عاٍل،  املنظمة  الثانوية جتاه  ال�صهادة 
الدرا�صات العليا وحملة ال�صهادة اجلامعية اإىل م�صتوى جيد، ويعود 
ذلك اإىل ارتفاع م�صتوى توقعات مقدمي اخلدمة من حملة االجازة 
والدرا�صات العليا حول املزايا والفر�ص التي ميكن اأن يح�صلوا عليها 
يف �رشكات االت�صاالت خا�صة فر�ص الرتقية، مقارنة بزمالئهم من 
نف�صها، كما  املعاملة  على  الذين يح�صلون  الثانوية  ال�صهادة  حملة 
اخلدمة  مقدم  حلب  يف  االت�صاالت  �رشكات  اإدارة  �صاعدت  كلما  اأنه 
ال�صعور  زاد  نف�صه  تطوير  على  وحفزته  العمل  اأهداف  حتقيق  على 

االإيجابي نحو ال�رشكة التي يعمل بها مقدم اخلدمة.
اإن نية ترك العمل عند مقدمي خدمة االت�صاالت يف مدينة . 3

يتمثل مبيل  اجتماعي  رئي�صني هما:  ب�صبب عاملني  حلب منخف�صة 
ب�صبب  واقت�صادي  املخاطرة،  وعدم  اال�صتقرار  اإىل  املجتمع  اأفراد 
ب�صكل كبري،  البطالة  وانت�صار  ال�صوق  املتوفرة يف  العمل  قلة فر�ص 
متيل  االإناث  الأن  االإناث؛  من  اأكرب  العمل  برتك  الذكور  نية  اأن  كما 
يف  اال�صتقرار  وبالتايل  الذكور،  من  اأكرث  عام  ب�صكل  اال�صتقرار  اإىل 
حملة  عند  العمل  ترك  نية  اأن  يت�صح  حني  يف  ما.  عمل  اأو  وظيفة 
زاد  كلما  باالرتفاع  تبداأ  ثم  جداً،  منخف�صة  الثانوية  ال�صهادة 
امل�صتوى التعليمي اإذ اإن حملة الدرا�صات العليا يرغبون ب�صكل كبري 
برتك العمل بهدف احل�صول على عمل اأف�صل، وال�صبب يف ذلك يعود 
اجلامعية  ال�صهادتني  حملة  من  اخلدمة  مقدمي  اقتناع  عدم  اإىل 
ي�صتحقون  باأنهم  ويعتقدون  احلايل،  بعملهم  العليا  والدرا�صات 
التي  االأعمال  من  اأخرى  اأنواع  اأو  اأعلى  اإدارية  م�صتويات  يف  العمل 
برتك  اخلدمة  مقدمي  رغبة  اأن  كما  العلمية،  موؤهالتهم  مع  تتوافق 

مب�صاعدتهم  االت�صاالت  �رشكات  اإدارة  قامت  كلما  تنخف�ص  العمل 
اأنه  اأنف�صهم، كما  العمل، وحتفيزهم على تطوير  اأهداف  على حتقيق 
كلما زادت امل�صاعر االإيجابية جتاه ال�رشكة التي يعمل فيها مقدمو 

اخلدمة تناق�صت رغبتهم برتك العمل.

توصيات البحث:
حلب . 1 مدينة  يف  االت�صاالت  �رشكات  اإدارات  على  ينبغي 

م�صلحة  اأخذ  ينبغي  كما  اخلدمة،  مقدمي  ومهارات  قدرات  تطوير 
القرارات،  اتخاذ  عند  االعتبار  بعني  ال�صخ�صية  اخلدمة  مقدمي 
وتطبيق القواعد واالإجراءات املتعلقة بعملهم، ويف هذا ال�صياق يجب 

عدم التمييز بني مقدمي اخلدمة تبعًا للعوامل الدميوغرافية.
حلب . 2 مدينة  يف  االت�صاالت  �رشكات  اإدارات  على  ينبغي 

زيادة الدعم التنظيمي الذي تقدمه اإدارة �رشكات االت�صاالت ملقدمي 
وتلبية  العليا  والدرا�صات  اجلامعية  االجازة  حملة  خا�صة  اخلدمة، 
ذاتهم  وتقدير  ال�صخ�صية،  بحاجاتهم  االهتمام  حول  توقعاتهم 

وجهودهم يف العمل. 
ينبغي على اإدارات �رشكات االت�صاالت يف حلب تخفي�ص . 3

االجازة  الذكور وحملة  اخلدمة خا�صة  مقدمي  عند  العمل  ترك  نية 
اجلامعية والدرا�صات العليا من خالل م�صاعدتهم على حتقيق اأهداف 
زيادة  اإىل  �صيوؤدي  ذلك  الأن  اأنف�صهم؛  العمل، وحتفيزهم على تطوير 
�صيوؤدي  وهذا  فيها،  يعملون  التي  ال�رشكة  نحو  االإيجابي  ال�صعور 

ب�صكل اأكرب اإىل تخفي�ص رغبة مقدمي اخلدمة برتك العمل.
 قيام الباحثني م�صتقباًل بتناول جوانب اأخرى من مو�صوع . 4

البحث من خالل تناول عدد من العناوين البحثية مثل: 
عالقة نية ترك العمل ب�صلوك ترك العمل. �
التنظيمي  � الدعم  بني  العالقة  يف  التنظيمية  العدالة  اأثر 

املدرك ونية ترك العمل.
اأثر كل من االلتزام التنظيمي والر�صا الوظيفي يف نية ترك  �
العمل.
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