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 ملخص الدراسة
 

تبر أهم مكونات هذا المستشفى وتعتمد كفاءة وفعاليـة         المنظومة التمريضية في أي مستشفى تع      إن

الخدمات المقدمة في أي مستشفى إلى حد كبير على كفاءة ومعرفة وخبرات الممرضين العاملين في          

المستشفى ، ويهدف هذا البحث إلى معرفة أثر الرواتب على معدل دوران العمـل فـي مستشـفى                  

 م ، نابلس التخصصي واستقرار الممرضين في إعماله

وقد تناولنا في هذا البحث التفسيري األجور والهدف منها وهيكل الرواتـب واألجـور والعوامـل                

المؤثرة في هذه األجور ، كما تناولنا في هذه الدراسة نظام الحوافز وأنواع الحوافز الماديـة كمـا                  

مل التـي   تطرقنا في هذا البحث إلى موضوع دوران العمل واستعرضنا مفهوم دوران العمل والعوا            

, تؤثر في معدل دوران العمل في المنظمة ، وكيفية احتساب معدل دوران العمـل فـي المؤسسـة                 

 .ومميزاته وعيوبه وكيف يمكن للمؤسسة أن تقلل من ظاهرة دوران العمل

وتم التوصل من خالل هذا البحث إلى عدة نتائج منها أن أثر الرواتب على معدل دوران العمل لدى                  

 2.95شفى نابلس التخصصي متوسطة وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ           الممرضين في مست  

 -:، ومن خالل هذه النتائج تم التوصل إلى عدة استنتاجات من هذه االستنتاجات 

 . للراتب المناسب األثر الكبير على استقرار العاملين في وظائفهم-1

 تشفى معدل دوران العملهناك عالقة بين الراتب الذي يتقاضاه الممرض في المس -2

 .دوران العمل يعتبر ظاهرة غير صحية وسلبية على المنظمة بالرغم من بعض   االيجابيات -3

 للحوافز بأنواعها المختلفة األثر الكبير على معدل دوران العمل -4

   هناك عوامل مختلفة ومساعدة لنظام الحوافز تساعد العاملين على الشعور بالرضى-5
 ضرورة تقـديم الرواتـب المناسـبة        -:ن عدة توصيات في نهاية البحث تضمنت        ااحثوقد قدم الب  

للممرضين، وضرورة تقديم حوافز مادية اضافية للممرضين وضرورة إشـراف ورقابـة جهـات              

خارجية على الممرضين في المستشفيات الخاصة سواء كانت وزارة الصحة أو نقابات الممرضين ،        

 .ضع هيكل عادل لألجور والراتب في أي مؤسسة كما تقدمنا بتوصية بضرورة و
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


