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العوامل المإثرة على دوران العمل ألعضاء هٌئة التدرٌس
فً الجامعات األردنٌة الخاصة
د.عونً هلسا

أ.د زكــً الصراف

عضو هٌئة تدرٌس

عمٌد كلٌة العلوم المالٌة والمصرفٌة

جامعة العلوم المالٌة والمصرفٌة

جامعة العلوم المالٌة والمصرفٌة

المستخلص:
ٌعد عضو هٌئة التدرٌس من أهم محاورالعملٌة التعلٌمٌة فً الجامعات ،حٌث ٌعتبر
العامل المباشر فً تحقٌق االهداف المنشودة للوصول للمستوٌات العلمٌة التنافسٌة العلٌا.
ٌهتم هذا البحث فً دراسة العوامل المؤثرة على دوران العمل العضاء هٌئة التدرٌس
فً الجامعات االردنٌة الخاصة.
اهم العوامل التً تم دراستها هً ،الرضا الوظٌفً Job Satisfaction
،والخصائص الوظٌفٌة ، Job Characteristicsواألفضلٌة التً ٌمكن الحصول علٌها
عند القٌام بنفس الوظٌفة فً جامعة أخرى ، Job equitiesوالعوامل الدٌموغرافٌة .إن
الجـامعات االردنٌة غٌـر الحكـومٌـة تمثـل مجتمـع الدراسـة ،وتـم تقسـٌم تلك الجـامعات
إلى ثالث مجموعات كبٌـرة ،ومتـوسطة ،وصغٌـرة .اما عٌنة الدراسة تضمنت جامعة
الزٌتونة ممثلة للجامعات الكبٌرة ،ومـن مجمـوعة الجـامعات المـتوسـطة فقد اختٌرت
جـامعـة الزرقـاء األهلٌـة ،أما مجمـوعة الجامعات الصغٌـرة فقـد تم اختٌـار جـامعتٌـن
وهمـا جـامعة إربـد األهلٌـة وجـامعة جـرش األهلٌـة .لقد اظهرت نتـائج التحلٌل وجود
عـالقة موجبـة بٌـن كمٌـة العمـل والرغبـة فً تـرك العمـل ،وكذلك ظـروف العمل
والرغبـة فً تـرك العمـل ،فـً حٌن لم تظـهر المتغٌـرات الدٌموغرافٌة أي عـالقة
معنوٌـة مع الر غبـة فً تـرك العمـل وقد جـاءت هذه النتٌجة متفقـة مع دراسة ( Koh
 .) 1995كما أظهـر التحلٌـل أن حجـم الجـامعة لٌس لـه أي اخـتالف فً التأثـٌر علـى
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم
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وأخٌـرا ،فإن نمـوذج االنحـدار
الرغبـة فً تـرك العمـل لدى أعضـاء الهٌـئة التدرٌسٌـة.
ً
الذي تضمن تسعـة متغٌـرات مستقـلة ،لـم ٌظـهر أي من هـذه المتغٌـرات أي تأثٌـر على
الرغبـة فً تـرك العمـل فقد كانت غٌـر معنـوٌة ماعـدا متغٌـر ظـروف العمـل وهـذه
النتـائج جاءت مـوافقة للدراسـة التً قام بهـا (  .) Shahzad 2011إن المتغٌـر الوحٌـد
الذي ٌمكـن اعتمـاده فً نمـوذج االنحـدار فً هـذه الدراسـة هـو متغٌـر ظـروف العمـل
والذي لـه تأثٌـر كبٌـر على عضو هٌئة التدرٌس فً تـركه للعمـل.
الكلمات الدلٌلٌة :دوران العمل ,الرضا الوظٌفً ,الخصائص الوظٌفٌة ,األفضلٌة,
معنوٌة العالقة ,نموذج االنحدار.

 -1المقـدمة:
ٌعد الطالب وعضو هٌئة التدرٌس من أهم محوري العملٌةة التعلٌمٌةة فةً الجامعةات،
فكما أن العامل ٌعد أحد مراكز الثقل فً المنظمة؛ لمسؤولٌته المباشرة فةً تحقٌةق أهةداف
المنظمة وإستراتٌجٌتها ،فإن عضو هٌئة التدرٌس ٌعد العامل المباشر فةً تحقٌةق أهةداف
الجامعة للوصول للمستوٌات العلمٌة التنافسٌة العلٌا.
تهةةتم هةةذه الورقةةة البحثٌةةة بةةدوران العمةةل ألعضةةاء هٌئةةة التةةدرٌس فةةً الجامعةةات
الخاصة ،والعوامةل المةؤثرة علٌةه ،حٌةث المقصةود بةدوران العمةل بشةكل عةام هةو تعٌةٌن
أفةةراد بةةدالً عةةن الةةذٌن فقةةدتهم المؤسسةةة فةةً فتةةرة معٌنةةة .وهةةذه الظةةاهرة تعنةةً ا سةةاءة
السةةتخدام المةةوارد البشةةرٌة ،والمضةةٌعة للمةةال والجهةةد فةةً عملٌةةة إسةةتقطابهم وإختٌةةارهم
وتوجٌههم .
ٌسبب دوران العمل ألعضاء هٌئة التدرٌس تأثٌرات سلبٌة كبٌرة منهةا الخسةائر فةً
المعلومةةات والخبةةرات الفنٌةةة المكتسةةبة ممةةا ٌةةؤدى إلةةى الشةةعور با حبةةاط بسةةبب نقةةص
الكوادر التدرٌسٌة  .با ضافة إلى التكلفة المترتبة على أعضاء هٌئةة التةدرٌس مةن خةالل
ضٌاع بعة االمتٌةازات التةً قةد ٌحصةلون علٌهةا فٌمةا لةو اسةتمروا فةً الجامعةات التةً
ٌعملون بها با ضافة إلى عدم االسةتقرار ممةا ٌضةعف عملٌةة البحةث العلمةً لةدى هةؤالء
األساتذة .
هذه الدراسة تركز علةى عالقةات ،وأثةر بعة العوامةل مثةل الرضةا الةوظٌفً Job
 Satisfactionوالخصةائص الوظٌفٌةة  Job Characteristicsواألفضةلٌة التةً ٌمكةن
الحصةول علٌهةا عنةد القٌةام بةنفس الوظٌفةة فةً جامعةة أخةرى  Job equitiesوالعوامةل
الدٌموغرافٌة على دوران العمل.
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم
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 -2أدبٌــات الموضــــوع :
هنةةاك العدٌةةد مةةن الدراسةةات التةةً تمةةت مناقشةةة دوران العةةاملٌن فٌهةةا ،وقةةد تضةةمن
بعضةةها تعرٌةةف وقٌةةاس هةةذا المفهةةوم .مةةن هةةذه الدراسةةات التةةً طرحةةت هةةذا الموضةةوع
بشةكل مبكةر دراسةة  Brissenden & Fraunkelفةً سةنة ) ،(1921أمةا الدراسةات
 Campionودراسةةةةةةة )Akintayo,(2007
المتةةةةةةأخرة مثةةةةةةل دراسةةةةةةة )(1991
و ). Adewoyin (2002
تأتً أهمٌةة هةذه الدراسةة مةن حٌةث األسةباب والتةأثٌرات السةلبٌة وا ٌجابٌةة الناجمةة
والتً لها عالقة مباشرة بالدوران الةوظٌفً  .إن تةأثٌرات الةدوران الةوظٌفً تكةون علةى
المنظمةةة وعلةةى فةةرق العمةةل وعلةةى المجتمةةع بشةةكل عةةام .فالتةةأثٌرات السةةلبٌة للةةدوران
الةةوظٌفً هةةو كلفةةة تشةةغٌل العمةةال وتةةدرٌبهم وتةةأهٌلهم با ضةةافة إلةةى ا خةةالل بالهٌكلةةة
االجتماعٌة .وكذلك خسةارة فةً ا نتاجٌةة وخسةارة فةً الكفةاءة وانخفاضةها عنةد العةاملٌن
الموجةودٌن فةً المنظمةة ) .( Darman,1990,Brown,1990أمةا التةأثٌرات ا ٌجابٌةة
للةةدوران الةةوظٌفً فأهمهةةا تخفةةٌ تكةةالٌف العمالةةة والةةتخلص مةةن الكفةةاءات الضةةعٌفة
والحصةول علةى معلومةات وتقنٌةات جدٌةدة ( .( webel and Bedrian 1989لقةد بةٌن
)  Cotton and Tuttle ,(1980أن الدوران الوظٌفً ٌمثل احتمالٌة البقاء فةً المنظمةة
 .بٌنمةا عةرف ) Tett and Meyer (1993الةدوران الةوظٌفً ب بأنةه رغبةة الفةرد فةً
البحث عن منظمة بدٌلةب .لذا فإن الرغبة فً تةرك الوظٌفةة هةو العامةل المهةم والمحصةلة
الرئٌسٌة فً تةرك الموظةف لوظٌفتةه .وهةذا ٌرجةع لسةببٌن ) Sauad (2006األول إن
العاملٌن ٌقررون من البداٌةة تةرك المنظمةة ،ومةا ٌةدعم ذلةك دراسةة ( Lamber et al,
) 2001حٌث بٌنت نتائج الدراسة معنوٌة العالقة بةٌن الرغبةة فةً تةرك الموظفٌةة وتةرك
الوظٌفة بشكل فعلً .أما السةبب الثةانً فةإن الةدوران الةوظٌفً ٌتةأثر بعوامةل عدٌةدة ممةا
ٌجعلنةةا قةةادرٌن علةةى التنبةةؤ بهةةذا الةةدوران ،ومةةن هةةذه العوامةةل هةةً السةةلوكٌات ،وعوامةةل
المنظمة ،والعوامل الخارجٌة با ضافة إلى الخصائص الشخصٌة.
لقةد بةٌن )  ( Fishbein and Ajzen 1975حسةب النظرٌةة السةلوكٌة أن الشةخص
الذي ٌرغب سلوكا ً معٌنا ً ٌمثل تنبؤا لحصول ذلةك السةلوك  .وأظهةر تحلٌةل العالقةة التةً
قام بهةا )  ( Lambert et al .2001بةٌن الرغبةة فةً تةرك العمةل وتةرك العمةل الفعلةً
بأنها عالقة معنوٌة وهذا ما ٌدعم مقترح )  ( Price 2001الةذي ٌقةول بإن الرغبةة فةً
ترك العمل ٌمثل المقٌاس البدٌل عن تةرك العمةل الفعلةًب  .وقةـد بٌنةت الدراسةات السةابقة
أن العوامةةل المتعلقةةة بالعمةةل ،والخصةةائص الشخصةةٌة ،والعوامةةل الخارجٌةةة تعتبةةر مةةن
العوامةل المهمةة فةً نزعةة الموظةف نحةو تةرك العمةل( Tyagi and Wotruba , .
) 1993وبةٌن )  ( Kop Elman et al , 1992أن الخصةائص الوظٌفٌةة ،والرضةـا
الوظٌفً ،من أكثـر العوامل التً ٌمكـن التنبؤ بها لـترك العـمل.
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم
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 -3اإلطـار النـظري : Theoretical Frame Work
لدوران العمل أسباب مختلفة ٌمكن أن تعزى إلى
عوامةةل شخصةةٌة مثةةل الرواتةةب ،واألجةةور ،وسٌاسةةات الترقٌةةة الداخلٌةةة التةةـً تسةةاهم فةةً
قرارات الـفرد ( الموظف) فً تةرك العمةل ) .(cloe & Brush , 2006أي كلمةا كانةت
سمعة المنظمة عالٌة فإن نٌة أو توجه العامٌن لتةرك العمةل منخفضةا وإذا كانةت الرواتةب
واألجور عالٌة؛ والحوافز جٌدة وسٌاسات الشركة مالئمة فةإن معةدالت تةرك العمةل قلٌلةة
) .(Batt ,Collin , Keef2002كمةةا أن إدراك الفةةرد لفةةرص التقةةدم الةةوظٌفً ومةةدى
توفرها بعدالة للعاملٌن تجعل نسبة ترك العمل قلٌلة ).)Batt al 2002
هناك عوامل بٌئٌة متعلقةة ببٌئةة العمةل والعالقةات االجتماعٌةة والتةً تشةكل اتجةاه أو
نٌة الفرد فً اتخاذ قرار البقاء أو تةرك العمةل فةً المنظمةة & .( 2008 Moynihan
) Pamdeyوإذا كانت الـعالقات بٌن العاملـٌن إٌجابٌةة ،كةان معةـدل دوران العةـمل قلةـٌال
) ) Martin , Jones , & Clallan ,2005لةذلك مةن المهةم االهتمةام بالوضةع النفسةً
للعةاملٌن؛ للحةد مةن تةوجهم لتةرك العمةل فةً المنظمةة .( Cho ,Cheony & Kim ,
)2009
وهنةةاك عوامةةل أخةةرى تسةةاهم فةةً تشةةكٌل فكةةر المةةوظفٌن ،ونٌةةتهم لتةةرك المنظمةةة،
وتتضةةمن هةةذه العوامةةل سٌاسةةات ا دارة ،والقواعةةد ،وا جةةراءات وفلسةةفتها التةةً تةةؤدي
مباشرة الى التأثٌر على العةاملٌن لتةرك المنظمةة ،عنةدما ٌشةـعر الموظفةون أن ذلةك ٌةؤثر
على العقةد النةـفسً ،فإنةـهم ٌلجةـأون إلةى المقاومةة ،وفةً حالةة فشةلهم فةً تغٌٌةر الوضةع
القةائم فةإنهم سةٌعملون علةى تةرك المنظمةة ) .(Hong & kaun 2008إن المعاملةة غٌةر
العادلةةة بةةٌن أجةةزاء المنظمةةة (ا دارات) وعةةدم التنةةاغم فةةً ا جةةراءات والسٌاسةةات ٌةةؤثر
على مشةاعر العةاملٌن وبالتةالً ٌةؤدي إلةى تةرك المنظمةة ) (Joe , 2008إضةافة إلةى مةا
تقدم من عوامل ،تحاول بع المنظمات استقطاب بع العاملٌن من أصحاب الكفةاءات
والمهةةارات العالٌةةة مةةن خةةالل إغةةرائهم برواتةةب ومزاٌةةا تفةةوق التةةً ٌحصةةلون علٌهةةا فةةً
الشركات التً ٌعملون فٌها) .( Achoui & Mansur , 2007وكذلك مدى توفر فةرص
عمل خارجٌه جاذبة لقوى العمل تساهم فً نٌة العاملٌن لترك المنظمة التً ٌعملون فٌها.
)(Naqvi & Ramay, 2008, Tao, 2007
ركةةةزت العدٌةةةد مةةةن الدراسةةةات علةةةى العوامةةةل المةةةؤثرة علةةةى دوران العمةةةل مثةةةل
المتغٌرات الدٌموغرافٌة والرضا الوظٌفً وضغط العمةل  ..إلة  .حٌةث بةٌن Cranny et
)  ) al, 1992أن الرضا الوظـٌفً ٌساهم بشكل كبٌةر فةً مةا إذا كةان الموظةف ٌرغةب
فةةً تةةرك العمةةل أم ال .هةةذه الدراسةةة تحةةاول دراسةةة المتغٌةةرات التةةً ٌعتقةةد أن لهةةا عالقةةة
بالدوران الوظـٌفً ألعضاء الهٌئة الدرٌسٌة فً الجامعات األردنٌةة الخاصةة كةالمتغٌرات
الدٌموغرافٌة مثل الجنس والعمر والحالة االجتـماعٌة واللقب العلمً ،وكةذلك تركةز علةى
متغٌر الرضا الوظٌـفً .وقد بٌنت أهمـٌة هذا العامل دراسـات عدٌدة منـها
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم
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دراسة ) )Hsian, c. et 1995حٌث بٌن فٌها أن الرضا الةوظٌفً وعوامةل السةلوك
الوظٌفً لهةا عالقةة بالةدوران الةوظٌفً .وكمةا بةٌن)،)Bayfield and Crocket 2005
فً دراستهما بأن العوامل الشخصٌة مثل العناٌة الصحٌة والمالٌةة لهةا تةأثٌر علةى مقةدار
دوران العمل .إذا مشكلة الدراسة هةو الةدوران الةوظٌفً والةذي ٌمثةل المتغٌةر التةابع ،أمةا
المتغٌةةرات المسةةتقلة (وكمةةا ذكرنةةا سةةابقا) فهةةً العوامةةل الدٌموغرافٌةةة ،واللقةةب العلمةةً،
والرضا الوظٌفً ،والعوامل الشخصٌة والسلوكٌة وكذلك حجم المؤسسةة .وقةد تةم عةر
العالقة ما بٌن المفاهٌم والمتغٌرات أعاله فً مخطط ا طار النظري فً الشكل (.)1-3

 1-3فرضـٌات الدراسـة : Research Hypotheses
تضةةمنت الدراسةةةة فرضةةـٌات عدٌةةةدة نحةةاول مةةةن خاللهةةا الوصةةةول إلةةى توضةةةـٌ
العالقةةةات وأ همٌتهةةةا مةةةا بةةةٌن المتغٌةةةرات وإمكانٌةةةة صٌةةةـاغة نمةةةوذج تنبةةةـؤي بالةةةدوران
الوظـٌفً.
Independent variable
Dependent Variable
Demographic Factor
Age
العمر
Sex
الجنس
Marital callus
اللقب العلمً Scientific Degree
مدة العمل Tenure
سنوات الخبرة Year of experience

Turnover
Job Satisfaction
كمٌة العمل Amount of work
الظةةةروف Physical work condition
الطبٌعٌة للعمل
المكافأة المالٌة Financial Rewards
المستقبل الوظٌفً Career Future
حجم الجامعة Size of the University

الشـكل ()1-3
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم
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الفرضـٌة الرئٌسـٌة األولـى :
هناك فـروق أو عالقـة معنوٌة بٌـن العوامل الدٌـموغرافٌة والـدوران الوظٌـفً.
الفرضييٌة الفرعٌييية األوليييى هنةةاك عالقةةةـة معنوٌةةةة بةةٌن عامةةةـل العمةةةر والةةةـدوران
الوظـٌفً.
الفرضٌة الفرعٌة الثانٌة  :هناك فـروق معنوٌة بٌن عامةل الجةـنس فةً تأثٌةـره علةى
الدوران الوظٌـفً.
الفرضٌة الفرعٌة الثالثة  :هناك فـروق معنوٌة بٌن الحةـالة االجتةـماعٌة فةً تأثٌرهةا
على الـدوران الوظٌـفً.
الفرضٌة الفرعٌة الرابعة  :هناك عـالقة معنوٌة بٌن فتـرات الخدمةة فةً العةـمل فةً
الجامعة الحالٌة والدوران الوظٌفـً.
الفرضيييٌة الفرعٌييية الخامسييية  :هنةةةاك عالقةةةـة معنوٌةةةة بةةةٌن فئةةةات سةةةنوات الخبةةةرة
والدوران الوظـٌفً.
الفرضيييٌة الفرعٌييية السادسييية :هنةةةاك عةةةـالقة معنوٌةةةة بةةةٌن عامةةةـل اللةةةـقب العلمةةةً
والدوران الوظٌفً.
الفرضـٌة الرئٌـسٌة الثانـٌة:
هناك عـالقة معنـوٌة بٌن كل من عـوامل الرضا الوظـٌفً والـدوران الوظـٌفً.
الفرضيييٌة الفرعٌييية األوليييى :هنةةةاك عةةةـالقة معنوٌةةةـة بةةةٌن كمةةةـٌة العمةةةل والةةةـدوران
الوظٌفـً.
الفرضييٌة الفرعٌيية الثانٌيية :هةةـناك عالقةةـة معنوٌةةـة بةةٌن ظةةروف العمةةـل والةةـدوران
الوظٌـفً.
الفرضييٌة الفرعٌيية الثالثيية :هنةةـاك عالقةةـة معنوٌةةـة بةةٌن المةةـكافات المالٌةةة والةةـدوران
الوظٌفً.
الفرضٌة الفرعٌة الرابعة :هـناك عالقـة معنوٌةـة بةٌن المستةـقبل الةوظٌفً والةدوران
الوظٌفً.
الفرضـٌة الرئٌسـٌة الثالثـة :
هنـاك فـروق معنوٌة بٌن حـجم الجامـعات فً تأثٌـرها على الـدوران الوظٌـفً.
الفرضـٌة الرئٌسـٌة الرابعـة :
هناك تأثٌر معنوي للعوامل الدٌـموغرافٌة والرضةا الوظةـٌفً وحجةم الجامعةات علةى
الدوران الوظٌـفً.
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم
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 :2-3تصمٌـم البحـث
صمم البحث على أساس عدة معةاٌٌر منهةـا هةدف البحةـث واألسةـلوب المستخةـدم فةً
التحلٌةةل ،ودرجةةة تةةدخل الباحةةث وعنةةـاصر التحلٌةةل ،ونةةوع البٌانةةات المستخدمةةـة .وكةةان
الهـدف من البحةـث هةـو تحلٌةل واختبةـار الفرضٌةـات التةً وردت فةً (  ، ) 1 - 3فهةـو
ٌشمةةـل الدراسةةات االرتباطٌةةـة وتحلٌةةـل السةةبب واألثةةـر .و تةةم ذلةةك مةةن خةةـالل توزٌةةـع
استبـانة على المستجٌبٌـن ،والةذٌن ٌمثةـلون عٌةـنة البحةـث  ،لةـذا فةإن وحةـدة التحلٌةـل هةـم
األفةةـراد ( أساتةةـذة الجةةـامعات ) ولفةةـرضٌة واحةةـدة كانةةت وحةةـدة التحلٌةةـل هةةـً الجةةـامعة
بأكملـها عنـدما قمنةـا بمقارنةـة حجةـم الجامعةات وأثةـرها علةى المتغٌةـر التةـابع ( الةدوران
الوظٌةةـفً ) .أمةةةـا نةةةوع البٌانةةةـات المةةةأخوذة فهةةةـً بٌانةةةـات مةةةـقطعٌة تمثةةةـل المستجٌبٌةةةـن
المشمةةـولٌن فةةً العٌنةةـة  ،والتةةـً جمعةةـت البٌةةـانات منهةةـم وف ةق االستبةةـانة المةةـرفقة فةةً
الملـحق (  ) 1علٌـهم  ،ولمـرة واحدة وهـً وقـت توزٌع االستبـانة.

 3ـ  :3مجتمـع الدراسـة والعٌـنة
إن هةةةـدف البحةةةـث -كمةةةـا ذكةةةـرنا سابقةةةـًاٌ -تضمةةةـن دراسةةةـة أسبةةةـاب دوران العمةةةـل
ألعـضاء هٌـئة التدرٌس فةً الجةـامعات األردنةـٌة الخةـاصة ،لةـذا فةـإن جمٌةـع الجةـامعات
غٌـر الحكـومٌـة تمثـل مجتمـع الدراسـة ،وتـم تقسـٌم تلةك الجةـامعات إلةى ثةالث طبقةـات،
كبٌـرة ،متـوسطة ،وصغٌـرة .تم سحـب عٌنة الجامعات بشكـل عشةـوائً فمةـن مجمةـوعة
الجةةـامعات الكبٌةةرة جةةـامعة واحةةـدة هةةـً جامعةةة الزٌتةةـونة  ،ومةةـن مجمةةـوعة الجةةـامعات
المـتوسـطة جـامعـة الزرقـاء األهلٌـة ،أما مجمـوعة الجامعات الصغٌةـرة فقةـد تةم اختٌةـار
جـامعتٌـن وهمـا جـامعة إربـد األهلٌـة وجـامعة جـرش األهلٌـة.

 :4التحلٌـل اإلحصـائً
استخةةـدمت هةةـذه الدراسةةـة بع ة المؤشةةـرات ا حصةةـائٌة الوصفٌةةـة للتعةةـرف علةةى
المتـوسطةةـات والتكةةـرارات المتعلةةـقة بالبةةـٌانات الدٌموغرافٌةةة .كمةةـا تةةم التعةةـرف علةةـى
مصةةـفوفة االرتباطةةـات بٌةةـن المتغٌةةـرات المستقةةـلة واختبـاراتهةةـا؛ لمعةةـرفة مةةـا إذا كةةان
هنـاك ارتباط قـوي خـاصة بٌـن المتغٌـرات الداخةـلة فةً تحلٌةـل االنحةـدار المتعةـدد لكةـً
ٌتم استبـعادها .أمةـا بشةأن التحلٌةـل المستخةـدم فةً هةـذه الدراسةـة فقةـد تةم االعتمةـاد علةـى
اختبـار االرتباط بٌـن كل مـن المتغٌرات المستقلة الفئـوٌة والمتغٌةر التةـابع ( الرغبةـة فةً
تـرك العـمل ).
وكذلك فقةـد تةم استخةـدام اختبةـار  tأو  Fلمعةـرفة مةـا إذا كانةت هنةـالك فةـروق بٌةـن
وأخٌةـرا
المتغٌـرات االسمٌةـة أو الترتٌبٌةـة المستقةـلة فةً تأثٌةـرها علةى المتغٌةـر التةـابع ،
ً
فقةةـد تةةـم استخةةـدام االنةةـحدار المتعةةـدد لمعرفةةة تةةأثٌر المتغٌةةـرات الفئوٌةةـة المستقةةـلة علةةـى
المتغٌـر التـابع ومـدى معنـوٌة كل من هـذه المتغٌـرات ،وذلك باالعتماد عةـلى اختبةـار t
وكذلـك اختبـار  Fالختٌار معنـوٌة النمـوذج.
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم
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 :5نتـائج الدراسـة
تضمـنت بع االستبـانات معـلومـات ناقـصة حٌـث تم إهمةـال بعة األسئةـلة مةن
قبل المستجٌبٌـن وبمـا أن عـدد البٌـانات لٌست بالكبٌـرة فقـد لجأ الباحثةان إلةى تقدٌةـر هةذه
المعلةةـومات النةةـاقصة باالعتةةـماد علةةى أسةةـلوب الوسةةـط الحسةةـابً فةةً تقةةـدٌر البةةـٌانات
المفقـودة.

 5ـ : 1الوصـف اإلحصـائً للمتغٌـرات
قبةةةـل الشةةةـروع بالتحلٌةةةـل واختبةةةـار الفـرضٌةةةـات ،البةةةـد مةةةن استعةةةـرا بعةةة
الخصـائص الوصفٌة عن متغٌـرات الدراسـة .الجـدول ( )1تضمـن الوصةف ا حصةـائً
للمتغٌـرات ،والذي اشتمـل على عـدة أجـزاء ،ففـً الجـزء ( أ ) تم حسـاب المـتوسطةـات
واالنحةةةـرافات المعٌةةةـارٌة وكةةةذلك كرونبةةةا  αللمتغٌةةةـرات الكمٌةةةـة ابتةةةـدا ًء مةةةن العمةةةـر
وانتهةةـا ًء بالمتغٌةةـر التةةـابع وهةةـو الرغبةةـة فةةً تةةـرك العمةةـل حٌةةـث أن معظةةـم متةةـوسطات
المتغٌةرات تمٌةل نحةـو المتوسةـط العةـام ( )3ماعةةـدا الخبةرة وفتةـرة الخدمةـة فةً الجةةـامعة
حٌث تبـدو أنهةا أقةـل مةن ذلةك ،وهةـذا ٌةـدل علةى أن معظةم أعضةـاء هٌةـئة التةدرٌس فةً
هـذه الجـامعات حدٌثـً التعٌٌـن وخـبرتهم قلٌـلة.
إن متـوسـط المستقبـل الوظٌفً والمكةـافتت المةـالٌة تبةدو عالٌةة و هةذا ٌةدل عةـلى أن
أعضةةةـاء هٌئةةةـة التةةةـدرٌس فةةةً العٌنةةةـة لدٌهةةةـم نظةةةـرة إٌجابٌةةةـة عةةةن مستقبلةةةـهم الةةةوظٌفً
والمكةةـافتت .وعلةةى الةةرغم مةةن وجةةـود تلةةك النظةةـرة ا ٌجةةـابٌة مةةـن متغٌةةري المستقبةةـل
الوظٌفً والمـكافتت المـالٌة ،فإن هنةـالك رغبةـة قرٌبةـة مةن المتةـوسط فةً تةـرك العمةـل.
أمـا قٌـم كرونٌـا  αفمعظمـها كـانت فوق .%75
فـً الجدول (1ـ ب ) تم استعرا التـوزٌعات التكـرارٌة للمتغٌرات النةـوعٌة حٌةث
إن  %80من العٌنـة هـم من الذكةـور ،والنسبةـة الغةـالبة مةن المـتزوجٌةـن ومعظةـم أفةـراد
العٌنةةـة هةةم ضمةةـن الفئةةـة العمةةـرٌة بٌةةـن  25و  35سنةةـة ،فةةـً حةةٌن أن الدرجةةـة العلمةةـٌة
تتمةةةـركز فةةةً كةةةـونهم مةةةن األساتةةةـذة المـساعةةةـدٌن والمةةةـدرسٌن أمةةةـا نسبةةةـة األسةةةاتذة أو
األساتـذة المـشاركٌن فهـً  % 11فقـط .وللتـعةـرف عةـلى مصفةـوفة االرتباطةات ،نةـرى
فةةـً الجةةـزء ج مةةن جةةـدول ( )1أن أعةةـلى ارتبةةاط ٌبةةـل  0.81بٌةةـن مةةـدة الخدمةةـة فةةً
الجـامعة والخـبرة وهـذا شـًء مـتوقـع واالرتـباط معنةـوي بةـدرجة عالةـٌة .كةذلك الحةـال
بالنسةةـبة إلةةى متغٌةةـري المستقةةـبل الةةوظٌفً والمكةةـافتت المةةـالٌة ،فةةإن ارتباطةةـهما عالةةـً
وٌتجـاوز الـ  %74وهـو معنـوي بمسـتوى  %1وهـذه أٌضـًا نتائج متـوقعة
أمةةـا بقٌةةـة االرتباطةةات فهةةـً إمةةـا غٌةةـر معنةةـوٌة وحةةـتى المعنةةـوٌة منهةةـا فهةةـً ال
تتجـاوز الـ  ،% 50ونةـرى قةـسم مةن تلةك االرتبةـاطات سالةـبة وهةـً معنةـوٌة فةً نفةـس
الوقت مثةـال علةى ذلةك االرتبةـاط بٌةـن متغٌةـر العمةـر ومتغٌةـر الحةـالة االجتماعٌةة حٌةث
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم
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بةةةـل االرتبةةةـاط  -0.492وهةةةـو معنةةةـوي بمسةةةـتوى معنـوٌةةةـة  α =0.01وتفسةةةـٌره أن
المفـردات التـً أعمـارهـا عـالٌةـة معظمةـهم مةن المتـزوجٌةـن حةـٌث إن صفةـة المةـتزوج
أخـذت مسـتوى الفئـة واحـد.
جـدول ()1
الوصـف اإلحصـائً للمتغٌـرات
أ -المتـوسـطات والتباٌـنات وقٌمـة كـرونبـاخ  αللمتغٌـرات الكمٌـة
المتغٌـر
العمـر
فتـرة الخـدمة فً
الجـامعة
فترة الخبـرة
كمٌـة العمـل
ظـروف العمـل
المكـافآت المالٌـة
المستقبـل الوظٌفـً
الرغبـة فً تـرك العمـل
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2.65
1.56

االنحراف
المعٌـاري
0.706
0.847

المتـوسـط

1.74
3.11
2.86
3.18
3.41
3.04

1.075
0.671
0.672
0.981
0.818
1.057

00

قٌمـة × alpha
ـ
ـ
ـ
0.671
0.825
0.881
0.909
0.75
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ب -التـوزٌـع التكـراري
المتغـٌر

الجنـس

العـمر

الحـالة
االجتمـاعٌة

الدرجة العلمٌة

فتـرة الخدمـة
فً الجامعـة

مـدة
الخبـرة

التكـرار

ذكـور
إنـاث
المجـموع
أقـل من 25
 25ــ 35
 36ــ 50
أكبـر من 50
المجمـوع
متـزوج
أعـزب
المجـموع
أستاذ أو أستـاذ مشـارك
أستاذ مسـاعد أو
مـدرس
المجـموع
أقـل من  5سنوات
 5ــ 10
 11ــ 15
 16ــ 20
أكثـر من  21سنة
المجمـوع
أقـل من  5سنوات
 5ــ 10
 11ــ 15
 16ــ 20
أكثـر من  21سنة
المجمـوع
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66
16
82
2
33
38
9
82
62
20
82
9
73

التكـرار
النسبـً
80.5
19.5
100.0
2.4
40.2
46.3
11.0
100.0
75.6
24.4
100.0
11.0
89.0

82
49
25
4
3
1
82
46
22
6
5
3
82

100.0
59.8
30.5
4.9
3.7
1.0
100.0
56.1
26.8
7.3
6.1
3.7
100.0

التكـرار
التجمٌعً
80.5
100.0
2.4
42.7
89.0
100.0
75.6
100.0
11.0
100.0

59.8
90.2
95.1
98.8
100.0
56.1
82.9
90.2
96.3
100.0
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 5ـ  : 2نتـائج اختبـارات الفـرضـٌات
اشةتملت عٌنةة الدراسةة علةى ( )82استبةةـانة ،أخةـذت كعٌنةـة مةن الجةـامعات الخاصةةة
وهةةـً كةةل مةةن جةةـامعة الزٌةةـتونة وجةةـامعة الزرقةةـاء وجةةـامعة جةةـرش وجةةـامعة إربةةـد
األهلٌـة .و تم اختبار الفـرضٌـات التـً تم صٌـاغتهـا سـابقةـًا ،وسةـوف نستعةـر نتةـائج
تطبٌـق الفـرضٌـات  ،كمـا ٌلـً
فـً الجـدول (ٌ )2سـتعر اختبار الفـرضـٌات الفـرعٌة األولى والفةـرعٌة الرابعةـة
والفةةةـرعٌة الخامسةةةـة والفـرعٌةةةـة السةةةـادسة مةةةن الفةةةـرضٌة الرئٌسٌةةةـة األولةةةـى ،وجمٌةةةـع
الفـرضٌـات الفةـرعٌة الخةـاصة بالفـرضٌةـة الرئٌسةـٌة الثةـانٌة  ،حٌةـث تةم اختبةار معةـامل
االرتبةةـاط بٌةةـن بع ة المتغٌةةـرات الدٌموغرافٌةةة والمتغٌةةـرات المستقةةـلة األخةةـرى ،مثةةـل
كمٌةةـة العمةةـل وظةةـروف العمةةـل والمكةةـافتت المالٌةةـة والمستقبةةـل الوظٌةةـفً مةةع المتغٌةةـر
التـابع وهةـو الرغبةـة فةً تةـرك العمةـل ،حٌةـث بٌنةـت النتةـائج أن كةال مةن متغةـٌر العمةـر
والدرجةةـة العلمٌةةـة وفتةةـرة الخةةـدمة فةةً الجةةـامعة الحةةـالٌة والخبةةـرة العةةـامة والمةةـكافتت
المةةـالٌة والمستقةةـبل الوظٌةةـفً لهةةـا ارتبةةـاط سةةـالب ضةةعٌف وغٌةةـر معنةةـوي مةةع متغٌةةـر
الرغبةـة فةةً تةةـرك العمةةـل .فةً حٌةةـن أن متغٌةةـري كمٌةةـة العمةـل وظةةـروف العمةةـل لهمةةـا
ارتبةـاط معنةةـوي وبةةـدرجة عةـالٌة مةةع المتغٌةةـر التةـابع ،وهةةـذا ٌةةـدل علةى أن طاقةةة العمةةل
الكبٌرة التـً ٌتحملـها األسـتاذ الجـامعً والظـروف التةـً قةـد ٌـراهةـا صعبةـة فةً العمةـل
لهمـا عـالقة إٌجـابٌـة فً تـركه للعمـل.
والختبار الفـرضٌة الفـرعٌة الثـانٌة والثةـالثة مةن الفةـرضٌة الرئٌسٌةـة األولةـى  ،فقةـد
تم استخـدام اختبار  tلمعـرفـة مـا إذا كانةت هنةـالك فةـروق معنةـوٌة بٌةـن كةل مةن الجةنس
والحـالة االجتمـاعٌة فً تأثٌـرهـا عـلى الرغبـة فً تـرك العمـل ،حـٌث أن االختبةـار فةً
الجةةـدول ( -3أ ) أظهةةـر عةةـدم وجةةـود أي فةةـروق معنةةـوٌة لةةذلك المتغٌةةـرٌن فةةً تأثٌرهةةا
علـى المتغٌـر التـابع.
أمةةـا االختبةةار الخةةـاص بالفـرضٌةةـة الثالثةةـة فقةةـد اسةةتخدم تحلٌةةـل التةةـباٌن األحةةـادي
لمـعرفة مةـا إذا كةـانت هنةـالك فةـروق معنةـوٌة بٌةـن حجةـم الجةـامعات فةً تأثةـٌرها علةـى
الرغبةـة فةً تةـرك العمةـل لةـدى أعضةـاء هٌةـئة التةـدرٌس .والجةـدول (3ـة ب ) ٌبٌةـن لةـنا
 ، α = 0.558وهةةـذا
قٌمةةـة مسةةـتوى المعنةةـوٌة لمةةـشاهد  p valueوالتةةـً قٌمتةةـها
ٌعـنً لٌس هنـاك أي فـرق معنـوي بٌـن حجم الجـامعات.
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جـدول ()2
اختبـار العـالقـة بٌـن بعض المتغٌـرات الدٌمغرافـٌة والمتغٌرات المستقـلة األخـرى
والمتغٌـر التـابع والذي ٌمثـل الرغبـة فً تـرك العمـل
مستـوى
معـامل ارتبـاط
المتغٌـر
P - value
المـعنوٌة المـشاهد
بٌـرسون
العمـر
0.072
- o.200
الدرجة العلمٌـة
0.273
- 0.122
الخدمة فً الجـامعة
0.597
- 0.059
الخبـرة العـامة
0.879
- 0.017
كمٌـة العمـل
0.000
**o.440
ظـروف العمـل
0.000
** 0.605
المكـافآت المـالٌة
0.425
- 0.089
المستقبـل الوظٌـفً
0.367
-0.101
** اإلرتبـاط معنـوي بمسـتوى α = 0.01
* اإلرتبـاط معنـوي بمسـتوى α = 0.05
جـدول ()3
أ -اختبـار  tللفـرق بٌـن متـوسطً عٌنتـٌن مستقلتـٌن
المتغـٌر

الجنـس
الحالـة
االجتـماعٌة

ذكـور
إنـاث
مـتزوج
غٌر
مـتزوج

جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم

المتـوسط

اإلنحراف
المعٌـاري

1.10508 3.0664
0.859881 2.9612
1.05215 2.9362
3.3856

1.0267

02

درجة
الحرٌة

مستوى
المعنـوٌة
قٌمـة t
الشاهد p-
value

80

.335

.724

80

- 1.67

0.099
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ب -اختٌـار  Fللفـروق بٌـن مجمـوع الجامعـات .
متـوسط
درجـة
مجموع
F
المربعـات
الحرٌة
الـمربعـات

Pvalue

0.587

0.558

1.327

2

0.663

89.283

79

1.130

90.610

81

وأخٌةةـرا تةةم توفٌةةـق نمةةوذج انحةةـدار( الفـرضٌةةـة الرابعةةـة ) لمعةةـرفة مةةا إذا كةةـانت
ً
المتغٌرات المستقـلة والدٌموغرافٌةة لهةـا أثةر معنةـوي علةى المتغٌةر التةـابع ( الرغبةـة فةً
تـرك العمـل ) .للـوصـول إلى نمـوذج تنبـؤي ٌمكـن االعتمةـاد علٌةه؛ لمعرفةة مةا إذا كةان
توافـر مواصفـات معٌنـة لعضـو هٌئة التـدرٌس تدفعه لتـرك العمـل أم ال.
إن نمـوذج االنحدار المفتـر هـو
Y=Xβ+ε
حٌةةـث أن  Xتمةةـثل مصفةةـوفة المعلومةةـات والتةةً تمثةةـل متغٌةةرات العمةةـر واللقةةـب
العلمةةةـً والخةةةـدمة فةةةً الجةةةـامعة الحالٌةةةـة والخبةةةـرة وكمٌةةةـة العمةةةل وظةةةـروف العمةةةـل
والمكةـافتت المةـالٌة والمستقبةـل الةوظٌفً وحجةـم الجامعةة ،أمةا المتغٌةر التةـابع  Yفٌمةـثل
الرغبـة فً تـرك العمـل ،ومعلـوم أن ٌ εمثـل الخـطأ العشـوائً ،أما  βفٌمـثل المعلمةـات
ألتً ٌتم تقدٌرهـا باستخةـدام طةـرٌقة المةـربعات الصغةـرى .الجةـدول (ٌ )4بةـٌن تقةـدٌرات
المعلمـات واختبـاراتها ،والناظر إلى الجـدول ٌـرى أن جمٌـع المتغٌـرات لٌس لهـا تأثٌةـر
معنةةـوي مةةـاعدا متغٌةةـر ظةةـروف العمةةـل فنجةةـد أن قٌمةةـة  tهةةـً  4.579وهةةً معنةةـوٌة
بـدرجة عـالٌة وهـو تأثٌر إٌجـابً أي أنه كلما ازدادت ظـروف العمـل صعـوبة أدت إلةى
مٌـل عضو هٌئـة التـدرٌس إلى تـرك العمـل.
عنـد تطبٌق نمـوذج االنحةـدار المتةـدرج  Step wiseنجةـد أن النةـموذج الةذي ٌمكةـن
اعتمـاده هـو
Yi  0.323  0.951 X i
, i=1,2,3,…,82
)(0.140
حٌةةـث أن ٌ X iمةةـثل متغٌةةـر ظةةـروف العمةةـل والرقةةـم داخةةـل القةةـوس ٌمةةـثل الخطةةـأ
المعٌـاري لمعلمـة متغٌـر ظروف العمـل وهـذا ٌعنـً أن قٌمـة  tمعنـوٌـة.
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم
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جـدول ( ) 4
أ -تقـدٌرات المعلمـات واختبـارات  tللمتغٌـرات المستقبلٌـة
الخطـؤ
المتغٌـرات
P - value
t
B
المعٌاري
العمـر
.152
- 1.449
.157
- .228
اللقـب العلمـً
.711
- .372
.316
- .118
الخدمة فً
.578
- .558
.200
- .111
الجـامعة
الخبـرة
.294
1.057
.156
.165
كمٌـة العمـل
.208
1.269
.178
.226
ظـروف العمـل
.000
4.579
.177
.811
المكافآت
.299
-1.047
.150
- .157
المالٌـة
المستقبـل
الوظٌـفً
.361
.920
.190
.175
حجـم الجـامعة

-.087

.132

-.660

.512

المنـاقشـة واالستنتاج
لقـد بٌن ا حصاء الـوصفً للمتغٌرات الدٌموغرافٌة ،أن متـوسطةـ الخـدمةـة والخبةرة
أقـل من المتـوسط العـام فً حٌـن أن متـوسط المستقـبل الوظٌـفً ونـظـام المكافةتت فةوق
المتـوسط ،وأن الرغبـة فةً تةـرك العمةل كةـانت قةـرٌبة مةن المتوسةـط ،كمةا أن المةـالحظ
مةةن النتةةـائج الوصفٌةةـة أن معظةةم عٌنةةـة الدراسةةـة اشتملةةـت علةةى األساتةةـذة المسةةـاعدٌن
والمـدرسٌن .
أمةا االرتةـباطات بٌةـن المتغٌةـرات المستقةةـلة كانةت ضعٌةـفة مةـاعدا االرتبةـاط القةةـوي
بٌةةـن متغٌةةـري المستقبةةـل الةةوظٌفً ونظةةـام المةةـكافتت .وبٌةةـنت نتةةـائج الدراسةةـة أن هنةةـاك
عةةـالقة موجبةةـة بٌةةـن كمٌةةـة العمةةـل والرغبةةـة فةةً تةةـرك العمةةـل وكةةذلك ظةةـروف العمةةل
والرغبـة فً تـرك العمـل ،وهـذا ٌـدل على أن أعضـاء هٌـئة التدرٌس ٌـعانون من زٌةادة
طاقة العمـل وظةـروف العمةل الصعبةـة ممةـا أدت إلةى زٌةـادة رغبتةـهم فةً تةـرك العمةل،
حٌةةةـث كانةةةت تلةةةك العةةةـالقات معنةةةـوٌة بمستةةةـوى  .α = 0.01فةةةـً حةةةٌن لةةةم تظةةةـهر
المتغٌـرات الدٌموغرافٌةة أي عةـالقة معنوٌةـة مةع الرغبةـة فةً تةـرك العمةـل وقةد جةـاءت
جملة كلية الرافدين اجلامـعة للعلوم
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هةةذه النتٌجةةة متفقةةـة مةةع دراسةةة (  ) Koh 1995التةةـً حللةةت العةةـوامل المؤثةةـرة علةةى
دوران العمةةةـل للموظفةةةـٌن غٌةةةر ا دارٌٌةةةـن فةةةً سنغةةةـافورة .أظهةةةـر التحلٌةةةـل أن حجةةةـم
الجـامعة لٌس لـه أي اخـتالف فً التأثةـٌر علةـى الرغبةـة فةً تةـرك العمةـل لةدى أعضةـاء
الهٌـئة التدرٌسٌـة.
ةـرا ،فةةإن نمةـوذج االنحةةـدار الةةذي وضعنةةـا فٌةةـه تسعةةـة متغٌةةـرات مستقةةـلة علةةى
وأخٌة ً
المتغٌةةـر التةةـابع ،لةةـم ٌظةةـهر أي مةةن هةةـذه المتغٌةةـرات أي تأثٌةةـر علةةى الرغبةةـة فةةً تةةـرك
العمةةـل فقةةد كانةةت غٌةةـر معنةةـوٌة ماعةةـدا متغٌةةـر ظةةـروف العمةةـل فكةةـان لةةه تأثٌةةـر فةةً
الرغبةةةـة فةةةً تةةةـرك العمةةةـل وهةةةـذه النتةةةـائج جةةةاءت مةةةـوافقة للدراسةةةـة التةةةً قةةةام بهةةةـا (
 ) Shahzad 2011حٌـث بٌنـت تلك الدراسـة عـدم معنةـوٌة نمةـوذج االنةـحدار وضةعف
معامـل التحدٌـد لمتغٌـرات مستقـلة مشـابهة للمتغٌـرات فً هذه الدراسة.
إن المتغٌـر الوحٌـد الذي ٌمكـن اعتمـاده فً نمـوذج االنحـدار فً هـذه الدراسـة هةـو
متغٌةةـر ظةةـروف العمةةـل والةةذي لةةـه تأثٌةةـر كبٌةةـر علةةى عضةةو هٌئةةة التةةدرٌس فةةً تةةـركه
للعمـل.
مةةن المعتةةـقد أن العٌنةةـة لةةـو كانةةت أكةةـثر شامةةـلة لمجمةةـوعة أكبةةر مةةن أعضةةاء هٌئةةة
التدرٌس ألظهـرت متغٌـرات أخرى قـد تكـون معنـوٌة فً التأثٌـر علةى المتغٌةـر التةـابع،
وكةةذلك ٌمكةةـن القةةـول إن مجتمةةع أعضةةـاء هٌئةةـة التةةـدرٌس ال تتةةـدخل فٌةةـها المتغٌةةـرات
الدٌمةةـوغرافٌة أو بعةةـ المتغٌةةـرات المستقةةـلة األخةةـرى فةةً التأثٌةةـر علةةـى الرغبةةـة فةةً
تـرك العمـل.
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Factors Affecting the Turnover of the Faculty
Members in Private Universities of Jordan
Dr. Awni Haleseh

Prof. Dr. Z. J. Al-Sarraf

University of Banking and Financial Sciences
Abstract: A faculty member is one of the most important elements
in the education process in universities, where is it a direct factor
in achieving the desired goals to reach for higher levels of scientific
competitiveness. This research is interested in the study of factors
affecting the turnover of the faculty members in Jordanian private
universities. The most important factors that have been studied
are, Job Satisfaction, functional characteristics, preference that
can be obtained when you do the same job in another university
(Job equities), and demographics characteristics.
The study population is the Jordanian private universities,
these universities were divided into three groups: large, medium,
and small. The study sample included the Zaytuna private
University, representative of the large universities, and from a
medium-sized universities Zarqa Private University was selected ,
Irbid university and Jerash university were selected as from the
small size universities group. The results of the analysis have
shown a positive relationship between the amount of work and the
desire to leave work, as well as working conditions and the desire
to leave the work, while demographic variables have not shown of
any significant relation with the desire to leave. This result
consistent with the study (Koh 1995).
The analysis showed that the size of the university does not
have any difference in impact on the desire to leave the
work. Finally, the regression model, which included nine
independent variables, did not show any of these variables has an
affect on the desire to leave, except the variable (working
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conditions) and the results of the study was approved by the
(Shahzad 2011). The only variable that could be adopted in the
regression model in this study is the working conditions, which has
a significant impact on the faculty member turnover.
Keywords:
Turnover,
Job
Satisfaction,
Functional
Characteristics, Job Equities, Significant Correlation, Regression
Analysis.
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