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 ملخص
 

، على عينة 2008إلى شهر تشرين ثاني  2007أجريت هذه الدراسة في الفترة الواقعة من حزيران 
فردًا( من العاملين في مستشفيات القدس الشرقية؛ مستشفى  262طبيية عشوائية تكونت من )

المقا د، مستشفى المَطلع، مستشفى الهالل. وقد هدفت الدراسة بشكج رئيس إلى التعرف على 
يات مستويات ضاوط العمج، ومستوب  الوالء التنظيمي لدب العاملين في هذه المستشفيات، واقترا، آل

الوالء التنظيمي لدب هؤالء العاملين، ومحاولة االستفادة من للت في  من ضاوط العمج وتعزيز 
اآلليات المقترحة من وجهة نظرهم، وذل  لل روج بمقترحات ت دم المؤسسة الصحية للحد من ضاوط 

 العمج وتعزيز الوالء التنظيمي.
 

ئهم ووال وتعود أهمية الموضو  لما له من تأثير على أداء العاملين في هذه المستشفيات وسلوكياتهم
 املينوانتمائهم للمؤسسة. لذل  أتت هذه الدراسة لتحليج مصادر الضاوط ودرجات الوالء التنظيمي للع
 راسة،في هذا القطا  الهام الذي يعتني بصحة أفراد المجتمع، إضافة إلى أهمية الحدود المكانية للد

ية ينية والتاري ية والحضار فهي تبح  في مستشفيات القدس الشرقية، وال ش  أن للقدس أهميتها الد
 والسياسية والثقافية لشعبنا الفلسطيني.

 
است دمت هذه الدراسة المنهج الو في ، فقد تم جمع البيانات عن طريب استبانة تم إعدادها وتطويرها 
لهذه الااية. وكما تمت مراجعة الدراسات السابقة من الناحيتين النظرية والتطبييية. وقد تم تحليج 

- (SPSS)م رجات االستبانة إحصائيًا باست دام الحزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية  ومعالجة
Statistical Package for Social Sciences-  حي  تمت اإلجابة عن أسةلة الدراسة واختبرت ،

 فرضياتها.
 

وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: مستوب ضاوط العمج التي يشعر بها العاملون 
متوسطة، باستثناء محورالعالقة مع اإلدارة جاءت كبيرة. وكما أمكن ترتيب أهم المصادر المسببة 
لضاوط العمج لدب العاملين من أفراد مجتمع الدراسة من وجهة نظرهم، من األكثر ضاوطا إلى األقج 

 موض  –ور  را  الد -العدالة والمساواة  –العالقة مع اإلدارة  –على النحو التالي: عبء الدور 
العالقة مع الزمالء. وكما خلصت الدراسة إلى أن الفرو  بين إجابات المبحوثين بالنسبة  –الدور 

لضاوط العمج كانت تتكرر في محور عبء الدور، حي  تمتعت الفرو  في اإلجابات بداللة 
ود فرو  إحصائية عالية تعزب لمتايرات الجنس، والعمر، وسنوات ال برة. وتو لت الدراسة إلى وج

ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين لضاوط العمج تعزب لمتاير الحالة االجتماعية في 



 و 

محورين؛ العالقة مع اإلدارة ومحور العدالة والمساواة. كما وجدت فروقا ذات داللة إحصائية فيما 
لعاملين مرتفعة. وأن مستويات الوالء التنظيمي لدب ا يتعلب بمحور  را  الدور حسب سنوات ال برة.

وبينما لم تكن هنال  فرو  ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين المتعلقة بدرجة الوالء التنظيمي 
يمكن أن تعزب لعوامج الجنس، والحالة االجتماعية، والدخج الشهري الش صي واألسري؛ أثبتت النتائج 

لقة بالوالء التنظيمي تعزب لمتايرات وجود فرو  ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين المتع
العمر، والمؤهج التعليمي، والمسمى الو يفي. أما من حي  العالقة بين ضاوط العمج والوالء 
التنظيمي، فقد أ هرت النتائج عدم وجود عالقة ارتباط بين ضاوط العمج والوالء التنظيمي في جميع 

( ويشير ذل  إلى 0.33ن معامج ارتباط بيرسون )المحاور، باستثناء محور العدالة والمساواة، حي  أ
وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين الوالء التنظيمي والعدالة والمساواة. وأخيرا، كان القبول 
لآلليات المقترحة للت في  من ضاوط العمج وتعزيز الوالء التنظيمي لدب العاملين من أفراد العينة 

 مرتفعًا.
 

وعة من التو يات أهمها: العمج على تفعيج اآلليات المقترحة للت في  من وختمت الدراسة بمجم
 ضاوط العمج وتعزيز الوالء التنظيمي، تحديد مصادر ضاوط العمج والعمج على الحد منها من خالل

دب يمي لإجراءات مناسبة تتعلب بالعدالة والمساواة. ودعت الدراسة إلى العمج على تنمية الوالء التنظ
قة العالو ، وذل  عن طريب االهتمام بالعوامج المؤثرة في ذل ، لعج أهمها العالقة مع اإلدارة العاملين

 .مع الزمالء. إضافة إلى تطبيب أنظمة وقوانين منصفة وعادلة
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Suggested Mechanisms to Deal with Work Stress and Enforcing 

Organizational Loyalty of Employees Working in East Jerusalem 

Hospitals 
 

Abstract 
 
This study has been conducted between June 2007 and November 2007. It is based on a 

stratified random sample from the employees of three hospitals that are located in East 

Jerusalem. The three hospitals are: Makassed, Augusta-Victoria, and Al-Helal. The main 

objective of the study is to identify the level of work stress and organizational loyalty of 

the employees in these hospitals. The study also aims at proposing some mechanisms to 

relief the level of work stress, and to enforce   organizational loyalty of the employees. 

 

The study takes its importance because it discusses subject that is vital to the employees 

working in the tree hospitals, where it affects their performance , behavior and loyalty to 

their  institutions. Thus, this study comes to analyze the sources of work stress and the 

degree of organizational behavior of the employees in these three hospitals. 

 

The location dimension of the study adds to its importance, where it studies hospitals in 

East Jerusalem that means a lot to the Palestinian people including religious, historical, 

cultural, and political aspects. 

 

The study used descriptive analysis to tabulate and analyze the data, which have been 

collected using a questionnaire that has been prepared and developed for this purpose. The 

study reviewed related theoretical and applied literature. Data collected where analyzed 

using the (SPSS) statistical package, and hence the questions of the study were answered 

and its hypothesis were tested. 

 

The study reached many results, the most important of which are: employees working in 

the three hospitals suffer from moderate work stress, except the dimension of the relation 

with management. The sources of stress can be ordered  from the most important to the 

least as follows: size of role, relation with management, justice and equality, conflict of 

role, ambiguity of role, relation with collogues. 

 

The study shows that there is statistical evidence proving difference between employees 

suffering from work stress that can be attributed to the social status in two dimensions: the 

relation with management and the justice and equality. In addition, the results show that 

there is statistical evidence proving difference between employees suffering from work 

stress that can be attributed to their experience in the dimension of conflict of role. The 

results of the study show that the employees have a high degree of organizational loyalty. 

Although there is no statistical evidence that there is differences between employees’ 

organizational loyalty that can be attributed to sex, social status and personal or family 

income, the results show that such differences exists and can be attributed to other 

variables such as age, educational level and title of the employee in the institution. 

 

The results conveyed that there is no correlation between work stress and organizational 

loyalty in all dimensions of work stress except for the dimension of justice and equality. In 

fact, results show that there is statistical evidence that a positive correlation between 

organizational loyalty and the feeling of justice and equality. Finally, there is acceptance of 



 ح 

employees to the suggested mechanisms to reduce the level of work stress and increase 

their level of organizational loyalty 

 

In the light of these findings, the study suggests many recommendations to reduce work 

stress and increase employees’ loyalty, the most important of which are:  identify the 

sources of work stress, especially those discussed in this study that is related to justice and 

equality. With regard to organizational loyalty, the study urges institutions to concentrate 

on those factors that affect such important factor, especially the relation between 

management and employees and the relation among employees themselves. The study 

concludes by urging the management to implement just and equitable legislations. 
 



1 

 

 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
______________________________________________________ 

 خلفية الدراسة 
 

 مقدمة  1.1
 

لعبره َيلقى العنصر البشري إهتمامًا متزايدًا من مؤسسات األعمال في الوقت الحاضر نظرًا للدور الرذي ي
هررا. ويعررود هررذا اإلهتمررام فرري حيرراة المؤسسررة مررن حيرر  نجاحهررا و فعاليتهررا، ومررن ثررم إسررتمراريتها وبقا  

المتزايرررد إلرررى كرررون العنصرررر البشرررري هرررو العامرررج األكثرررر تايررررًا وديناميكيرررة فررري العمليرررة اإلنتاجيرررة مرررن 
العنا ر األخرب. ويواجه اإلنسران خرالل حياتره العديرد مرن الم راطر والتهديردات والضراوط التري يجرب 

لسرريع اليروم، يعريف فري بيةرة تتسرم برالتايير اأن يتعامج معها بفاعلية للحد من آثارها الضارة. فاإلنسان 
والمستمر الذي يصعب مالحقته في كافة المجراالت حترى  رار هرو السرمة الواضرحة لهرذا العصرر. برج 
إن عررالم اليرروم، بم تلرري مجتمعاترره المتقدمررة والناميررة، أ رربا فرري دوامررة و رررا  مررع هررذا التاييررر الررذي 

 أ با حييقة في حياة المجتمعات والمنظمات. 
 

ومررررن المنطقرررري أن تكررررون النتيجررررة المتوقعررررة لررررذل ، ُتعرررررض العرررراملين لمسررررتويات عاليررررة مررررن الضرررراوط 
والتررروترات التررري تتررررل آثارهرررا النفسرررية واإلجتماعيرررة علرررى كرررج مرررن األفرررراد والمنظمرررات والمجتمرررع بصرررورة 

االت مررن عامررة. إذ كثيرررًا مررا يواجرره العرراملون فرري المنظمررة مواقرري و روفررًا عديرردة يتعرضررون خاللهررا لحرر
اإلضطراب والقلب وال وف واإلحباط والاضرب ممرا يرؤثر سرلبًا علرى حرالتهم الصرحية والنفسرية ويرنعكس 
برردوره علرررى مسررتويات أدائهرررم فررري العمررج ويحرررد مرررن قرردرتهم علرررى تحقيرررب األهررداف التنظيميرررة )رمضررران 

ط النفسري هرم وقرد أكرد عردد مرن البراحثين أن أكثرر المهنيرين تعرضرًا للجهراد والضرا (.2003وآخررون، 
 (.2002العاملون في مهن الطب والتمري  والشرطة والتدريس )آل مشرف، 
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وترررأتي معظرررم هرررذه الضررراوط والتررروترات مرررن مصرررادر مرتبطرررة بالعمرررج ومرررن المنظمرررات التررري يقضررري فيهرررا 
العرررراملون جررررزءًا كبيرررررًا مررررن حيرررراتهم ،كمررررا تررررأتي مررررن البيةررررة ال ارجيررررة الترررري تررررؤثر علررررى كررررج مررررن األفررررراد 

ت. وتتمثررج مصررادر ضرراوط العمررج فرري المصررادر التنظيميررة )السياسررات التنظيميررة،  و مرروض والمنظمررا
الررردور، و ررررا  الررردور، وطبيعرررة العمرررج، و رررعوبة العمج،العدالرررة والمسررراواة ، والهيكرررج التنظيمررري، وعررربء 
الرردور(، وتظهررر المصررادر الو يفيررة فرري )إخررتالل العالقررات الش صررية، والتنررافس علررى المرروارد، وإخررتالل 
بيةة العمج المادية، ومتطلبات الو يفة، وخصرائش الردور الرو يفي(، وأخيررًا، تتمثرج المصرادر الش صرية 
فرري )األسرررة، وش صررية الفرررد، و األحررداف الش صرريه، وعرردم توافررب ش صررية الفرررد مررع متطلبررات التنظرريم 

يرة المتحردة األمريكوالواليرات الرسمي، ومشاكج ال ضو  للسلطة(. وقد اهتمت العديد مرن الردول األوروبيرة 
حيرر  أعرردت الكثيررر مررن الدراسرات حررول تقرردير حجررم ال سررائر الترري تلحقهررا هررذه  بموضرو  ضرراوط العمررج،

(  برأن الضراوط  2000الظراهرة فري مؤسسراتها علرى المسرتويين المرادي والبشرري. وقرد أوضرا )هانسرون،
 لى سبيج المثرال، تردفع بعر بليون دوالر في العام. فع 200أ بحت تكلي أمريكا الشمالية  خسارة تبلغ 

شررركات  ررناعة السرريارات مبررالغ ضرر مة مقابررج قصررورها فرري معالجررة ضرراوط العمررج. وفرري مجررال  ررحة 
كبيرة مرن مجمرو  األمرراض التري يعراني منهرا النراس وتعتبرر ضرمنيًا السربب  ةتمثج الضاوط نسب اإلنسان،

  (. 2007ض المعدية )روشة، وراء وفاة الماليين من البشر كالنوبات القلبية والقرحة واألمرا
 

وال تقتصررررر فاعليررررة المرررروارد البشرررررية وحيويتهررررا علررررى إعررررداد أفرادهررررا ومسررررتويات ترررردريبهم وكفرررراءاتهم أو 
عين لهرا مؤهالتهم التعليمية والتقنية فحسب، بج تعتمد إعتمرادًا مباشررًا علرى درجرة والئهرم للمنظمرات التراب

 لعنا ررر الرئيسررية لييرراس مرردب التوافررب بررين األفررراد مررن(. ويعررد الرروالء التنظيمرري مررن ا1998)القرشرري، 
د فرراألفراد ذو الرروالء التنظيمرري المرتفررع ، يميلررون إلررى بررذل المزيرر  جهررة وبررين المنظمررات مررن جهررة أخرررب.

كلمرا من الجهد من أجج منظماتهم، كما يميلون إلى تأييد ودعم قيم المنظمة والبقراء فيهرا لفتررة أطرول. و 
ء لمنظمررراتهم ومؤسسررراتهم، كلمرررا إسرررتطاعت هرررذه المنظمرررات والمؤسسرررات الييرررام كررران لررردب العررراملين وال

بدورها وتحقيب أهدافها على أكمج وجه. وعليه، سعت المنظمات لكسب والء مو فيها وأ با ذل  أمررًا 
ضررروريًا بالنسررربة ألي منظمرررة. فعلرررى سرربيج المثرررال، إسرررتطاعت اليابررران أن تحررول هزيمتهرررا فررري الحررررب 

م فري ية إلى نجا، باهر من خرالل قيامهرا ببنراء منظمرات تتميرز بروالء مو فيهرا لهرا وتفرانيهالعالمية الثان
 ,Ouchiخدمتها، حي  يشعر هؤالء المو فون في كافة المستويات اإلدارية بأنهم جزء من أسرة كبيرة )

عمرج (. فالوالء مشكلة تواجهها كثير من المؤسسات والشركات فمن الممكن أن تتسبب في ترل ال1981
فرري حررال حصررول العامررج علررى فر ررة عمررج أفضررج أو أن يكررون العامررج مهرردد بتسررريحه مررن عملرره دون 
إنرررذار سرررابب بسررربب شرررعار تحملررره كثيرررر مرررن المؤسسرررات )يمشررري واحرررد وهنرررال طرررابور) )فريرررب السرررمو 

،2007.) 
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عامرة،  وإنطالقًا من حيوية موضو  ضاوط العمرج وأهميرة الروالء التنظيمري فري أداء المنظمرات اإلداريرة
، حي  تقدم هذه المستشفيات خدمة جليلة لحياة اإلنسان، ومع وجود عردد ال برأس خا ةوالمستشفيات 

بررره مرررن الدراسرررات عرررن ضررراوط العمرررج والررروالء التنظيمررري، فلرررم يحررر  الموضرررو  باالهتمرررام الكرررافي عنرررد 
مررن خررالل  فرري مجررال القطررا  الصررحي والمستشررفيات. ومررن هنررا تسررتمد هررذه الدراسررة أهميتهررا. البرراحثين

مجموعررة اإلضررافات المتوقعررة والترري يمكررن أن تقرردم الحلررول المناسرربة. لررذل ، اتجرره الباحرر  إلررى تنرراول 
البحرر  عررن آليررات للتعامررج مررع ضرراوط العمررج وتعزيررز الرروالء التنظيمرري لرردب  هررذين المتايرررين مررن أجررج

القردس الشررقية بمرا وما من ش  أن المؤسسات الفلسطينية فري  العاملين في مستشفيات القدس الشرقية.
فيها المؤسسات الصحية تواجه الكثير من ضاوط العمج الصعبة سواء أكانت خارجية ممثلة باالحتالل 
 وممارسرراته عبررر الحررواجز ونقرراط التفترريف، أو داخليررة ممثلررة بأعبرراء العمررج ووجررود الرروالء التنظيمرري أو

 عدمه لمؤسساتهم.
 

 مبررات الدراسة 2.1
 

مو ري فري مستشرفى المقا رد ال يريرة اإلسرالمية، الرشبرة الش صرية للتعررف  إن ما دفرع الباحر ، وهرو
علررى مصررادر ضرراوط العمررج و مسررتوياتها ومظرراهر الرروالء التنظيمرري ومسررتوياتها، وكررذل  تبلررورت فكرررة 
هررذه الدراسررة مررن خررالل مشرراهدات الباحرر  الش صررية األوضررا  داخررج المستشررفيات مررن ناحيررة ضرراوط 

ة بالنسرربة لرربع  للعرراملين ووجرروده لرردب الرربع  اآلخررر، ووضررع تصررور العمررج وضررعي الرروالء للمؤسسرر
 للحد من الضاوطات وتعزيز الوالء التنظيمي.

 
 .اآلثار السلبية لضاوط العمج التي يتعرض لها العاملون وفي شتى نواحي العمج المؤسسي 
 .الدور اإليجابي للوالء التنظيمي في اإلرتقاء للعمج المؤسسي 
 تشفيات القدس الشرقية بالنسبة للقطا  الصحي والحاجة لدعمها وتحسرين األهمية ال ا ة لمس

األداء فرري  ررج الضرراوط الترري تتعرررض لهررا مستشررفيات القرردس علررى جميررع األ ررعدة )خا ررة 
 الضاوط ال ارجية من اإلحتالل والقوانين الجائرة التي يفرضها والضاوط المادية(.

 
 أهمية الدراسة 3.1 

 
الناحية النظرية كونها تسلط الضوء على هذا الموضو  الهرام، حير  أنهرا تردرس تنبع أهمية الدراسة من 

واقرع المؤسسررات الصررحية فرري القرردس المحتلررة. وحسررب علررم الباحرر ، فررال يوجررد هنالرر  أي دراسررة تتعلررب 
بضررراوط العمرررج والررروالء التنظيمررري فررري هرررذه المؤسسرررات، أو حترررى فررري المؤسسرررات الصرررحية الفلسرررطينية 
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همية الدراسة بأنها تبح  بالوسائج المناسبة إليجاد بدائج وحلول يمكن اتباعهرا للحرد وتنبع أ بشكج عام. 
مررن ضرراوط العمررج وتعزيررز الرروالء التنظيمرري، إضررافة إلررى تحديررد المعوقررات إن وجرردت، وايجرراد اآلليررات 

فري  ذات أهمية مميزة في حياة االنسان. كما تكمن أهمية هذه الدراسرةالمناسبة لذل ، كون المستشفيات 
أنهرا قررد تكررون بدايرة لدراسررات أخرررب فري هررذا المجررال تكرون أكثررر ت صصررًا وعمقرا ممررا سرريجعلها مفتاحررًا 

كمرررا يؤمرررج أن تسرررتفيد إدارات المستشرررفيات والعررراملون فيهرررا مرررن نترررائج  وحرررافزًا إلضرررافات نوعيرررة أخررررب.
لر  أهميرة فري وتو يات الدراسة فري معرفرة مصرادر الضراوط وعوامرج تعزيرز الروالء. وال شر  أن لكرج ذ

تقديم ال دمات الصحية للمواطن، إضافة إلى تطوير هذه ال دمات واالبدا  وسرعة األداء واإلنجاز فري 
فري  تقديمها. إن في ذل  إثراء للمعرفة التعليمية وفتا المجال أمام الباحثين إلجراء المزيد مرن الدراسرات

 وتتمثج اهميتة الدراسة في:مجال البيةة الصحية. وعليه، 
 

  محاولررة التعرررف علررى ضرراوط العمررج لرردب العرراملين فرري المستشررفيات، لمررا لهررذه الضرراوط مررن
 تأثير سلبي على آداء هؤالء العاملين وما تسرببه مرن شرعور برالتوتر واإلجهراد وتزايرد فري تسررب
 المرروارد البشرررية والتقليررج مررن فاعليتهررا وكفاءتهررا وترردهور أدائهررا. وقررد تسرربب هررذه الضرراوط لرردب

د نترائج  يرر مر روب فيهرا كاالن فراض فري األداء أو كثررة ال يراب أو دوران العمرج بع  األفررا
أو ضرررعي الررروالء أو الميرررج إلرررى العدوانيررررة والالمبررراالة أو الت ريرررب، إضرررافة إلرررى تهجيرالعقررررول 
المبدعة من خالل سياسات تنظيمية خاطةة وأحداف ش صرية وو يفيرة والتري ترؤثر علرى الفررد 

ذا فان االهتمام بدراسة ضراوط العمرج يسرهم فري معرفرة مصرادر هرذه وعدم تحكمه بالضاوط. ل
الضرراوط وآثارهررا، ممررا يسرراعد علررى فهررم وتحليررج وتفسررير األبعرراد واآلثررار الناجمررة عنهررا وكيفيررة 

 التعامج معها. 

 ا أهمية الوالء التنظيمي في حياة المنظمات وأثره الواضا على سرير العمرج فيهرا وتحقيرب أهردافه
ب ميز، ولما له أثر من التقليج السلبي على سلول األفراد كترل العمج أو التايربشكج فاعج ومت

 عنه أو إهماله أو الشعور باإلحباط.  

  وتركزهررذه الدراسرررة علرررى العررراملين فررري المستشرررفيات ل هميرررة التررري يقومرررون بهرررا هرررؤالء العررراملين
 أ لى ما نمل (. كونهم يتعاملون يوميًا مع جميع شرائا الشعب الم تلفة )حياة اإلنسان

  يمكررن أن تسرراعد هررذه الدراسررة أ ررحاب القرررار فرري إت رراذ القرررارات اإلداريررة المناسرربة. وكمررا أن
الدراسررة قررد تفيررد التطرروير اإلداري وتطرروير العنصررر البشررري،من حيرر  اسررتحداف آليررات جديرردة 

تحسرررين للتعامرررج مرررع األفرررراد والعوامرررج المرررؤثرة علرررى نفسررريتهم فررري بيةرررة العمرررج، ممرررا يرررؤدي إلرررى 
م  حتهم النفسية والفسيولوجية والسلوكية، األمرالذي ينعكس على ارتفا  مستوب والءهرم وأدائهر

 وشعورهم بأن المؤسسة جزء من ذاتهم وكينونتهم.

 مشكلة الدراسة 4.1
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تحرص المنظمات على االهتمام بأساليب وطر  تحفيز العاملين وكسرب رضراهم وتنميرة مشراعر الروالء 

وتساعدهم على تحمج ضاوط العمج لتحقيب أهداف المنظمة بفاعليرة وكفراءة. ونتيجرة  التنظيمي لديهم.
لمررا يررنجم عررن ضرراوط العمررج وضررعي الرروالء التنظيمرري مررن آثررار علررى سررلول العرراملين ومرروقفهم تجرراه 
عملهررم ومنظمرراتهم، اتجهررت الدراسررة إلررى تحليررج الموضررو  ألهميترره البالاررة فرري فاعليررة المنظمررة. فكلمررا 

وط العمج وكان لدب العاملين والء لمنظماتهم، اسرتطاعت هرذه المنظمرات الييرام  بردورها ان فضت ضا
وتحقيرررب أهررردافها بفاعليرررة. ونظررررًا لكرررون العمرررج فررري المجرررال الصرررحي لررره طابعررره ال ررراص، حيررر  يررررتبط 
باإلنسرران وحياترره ممررا يترتررب علررى هررذا العمررج أشرركااًل م تلفررة مررن الضرراوط والترري تسرربب بالتأكيررد آثررار 

ية على  عيد الفرد والمنظمة معًا. وهنال مشكلتان تنظيميتران تحردثان نتيجرة ضراوط العمرج وهري: سلب
(. لررذا يقتضرري بررأن تكررون ضرراوط 2001ضررعي الرروالء التنظيمرري، وعرردم الرضررا الررو يفي )السررباعي، 

 العمج في حدودها الدنيا لدب العاملين وأن يكون الوالء التنظيمي عاليًا.
 

ف علررى مصررادر ضرراوط العمررج، وكيفيررة تعزيررز الرروالء التنظيمرري ووضررع تصررور لتعررر لإتجهررت الدراسررة 
يات للحد من ضاوط العمج وتعزيز الوالء التنظيمي في مستشفيات القدس الشرقية. ويمكرن تل ريش لأل

ز مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما هي اآلليات المؤسسية الكفيلة للت في  من ضاوط العمج وتعزي
مررري لررردب العررراملين فررري مستشرررفيات القررردس الشررررقيةع وتقسرررم مصرررادر ضررراوط العمرررج إلرررى الررروالء التنظي

تركررز هررذه الدراسررة علررى تحليررج المصررادر التنظيميررة والو يفيررة و مصررادر تنظيميررة وو يفيررة وش صررية. 
 لمصادر الضاوط، ولكنها تستثني المصادر الش صية للضاوط لصعوبة قياسها.

 
 أسئلة الدراسة 5.1 
 

 للجابة على السؤال الرئيسي التالي: ما هي اآلليرات المؤسسرية الكفيلرة بت فير  ضراوط تسعى الدراسة
ويمكرن اإلجابررة عرن هررذا  عالعمرج وتعزيرز الرروالء التنظيمري لرردب العراملين فرري مستشرفيات القردس الشرررقية

 السؤال عبراإلجابة عن األسةلة الفرعية التالية:
 

 ما هو مستوب ضاوطات العمج لدب العاملينع 
 ا هو مستوب الوالء التنظيمي لدب العاملينعم 

 هج يوجدعالقة بين ضاوطات العمج والوالء التنظيميع 
 ما هي اآلليات الكفيلة للت في  من ضاوط العمج وتعزيز الوالء التنظيميع 

 أهداف الدراسة 6.1
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يز الوالء يتمثج الهدف الرئيس لهذه الدراسة في إقترا، آليات عمج مؤسسي لت في  ضاوط العمج وتعز 

ويمكرن تحقيرب الهردف الررئيس هرذا، مرن خرالل  التنظيمي لدب العراملين فري مستشرفيات القردس الشررقية.
 تحقيب األهداف الفرعية التالية:

 
 .التعرف على مستوب ضاوط العمج لدب العاملين 
 .التعرف على مستوب الوالء التنظيمي لدب العاملين 

 ظر العاملين.تحليج آليات ت في  ضاوط العمج من وجهة ن 

 .التعرف على آليات تعزيز الوالء التنظيمي لدب العاملين 

 
 فرضيات الدراسة7.1 
 

 تسعى الدراسة إلى اختبار  الفرضيات اإلحصائية التالية:
 

 ( ال توجرررد فررررو  ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوب الداللرررةα = 0.05فررري )   المتوسرررطات
وأبعاده )عبء الردور،  ررا  الردور،  مروض  جابات المبحوثين نحو ضاوط العمجالحسابية إل

 الدور، العالقة مع الزمالء، العالقة مع اإلدارة، العدالة والمساواة( تعزب لمتاير الجنس.
 ( ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مسرتوب الداللرةα = 0.05فري ) المتوسرطات الحسرابية 

،  رررا  الرردور،  مرروض الرردور، جابررات المبحرروثين نحررو ضرراوط العمررج وأبعرراده )عرربء الرردورإل
 العالقة مع الزمالء، العالقة مع اإلدارة، العدالة والمساواة( تعزب لمتاير العمر.

 ( ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللةα = 0.05في ) المتوسطات الحسابية 
الرردور، جابررات المبحرروثين نحررو ضرراوط العمررج وأبعرراده )عرربء الرردور،  رررا  الرردور،  مرروض إل

 اعية.العالقة مع الزمالء، العالقة مع اإلدارة، العدالة والمساواة( تعزب لمتاير الحالة االجتم

 ( ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللةα = 0.05في ) المتوسطات الحسابية 
جابررات المبحرروثين نحررو ضرراوط العمررج وأبعرراده )عرربء الرردور،  رررا  الرردور،  مرروض الرردور، إل

 العالقة مع الزمالء، العالقة مع اإلدارة، العدالة والمساواة( تعزب لمتاير سنوات ال برة.

  ( ال توجرررد فررررو  ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوب الداللرررةα = 0.05فررري )  المتوسرررطات
جابات المبحوثين نحو ضاوط العمج وأبعاده )عبء الردور،  ررا  الردور،  مروض إل الحسابية

 الررررزمالء، العالقررررة مررررع اإلدارة، العدالررررة والمسرررراواة( تعررررزب لمتايررررر المؤهررررجالرررردور، العالقررررة مررررع 
 التعليمي.
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  ( ال توجرررد فررررو  ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوب الداللرررةα = 0.05فررري )  المتوسرررطات
جابات المبحوثين نحو ضاوط العمج وأبعاده )عبء الردور،  ررا  الردور،  مروض إل الحسابية

 لشهري.االعالقة مع اإلدارة، العدالة والمساواة( تعزب لمتاير الدخج  الدور، العالقة مع الزمالء،

 ( ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللةα = 0.05في ) المتوسطات الحسابية 
جابررات المبحرروثين نحررو ضرراوط العمررج وأبعرراده )عرربء الرردور،  رررا  الرردور،  مرروض الرردور، إل

 ة.اإلدارة، العدالة والمساواة( تعزب لمتاير الفةة الو يفيالعالقة مع الزمالء، العالقة مع 

 ( ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللةα = 0.05في ) المتوسطات الحسابية 
 جابات المبحوثين نحو الوالء التنظيمي تعزب لمتاير الجنس.إل

 ( ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللةα = 0.05ف )المتوسطات الحسابية  ي 
 جابات المبحوثين نحو الوالء التنظيمي تعزب لمتاير العمر.إل

 ( ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللةα = 0.05في ) المتوسطات الحسابية 
 جابات المبحوثين نحو الوالء التنظيمي تعزب لمتاير الحالة االجتماعية.إل

 ال توجد فرو  ذات داللة إحص( ائية عند مستوب الداللةα = 0.05في ) المتوسطات الحسابية 
 جابات المبحوثين نحو الوالء التنظيمي تعزب لمتاير المسمى الو يفي.إل

 ( ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللةα = 0.05في ) المتوسطات الحسابية 
 مؤهج التعليمي.جابات المبحوثين نحو الوالء التنظيمي تعزب لمتاير الإل

 ( ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللةα = 0.05في ) المتوسطات الحسابية 
 جابات المبحوثين نحو الوالء التنظيمي تعزب لمتاير الدخج الشهري الش صي واألسري.إل

 ( ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللةα = 0.05في ) ةالمتوسطات الحسابي 
 جابات المبحوثين نحو الوالء التنظيمي تعزب لمتايرالفةة الو يفية.إل

 
 

 هيكلية الدراسة 8.1
 

 تتألي هذه الدراسة من خمسة فصول،على النحو التالي:
 

 ا، الفصج األول: عرض عام وتمهيد للدراسة ومبرراتهرا، وأهميتهرا، ومشركلتها، وأهردافها، وأسرةلته
 وفرضياتها.



8 

 

 اإلطار النظري للموضو ، حي  يوضرا اإلطرار المفراليمي للموضرو ،  الفصج الثاني: يتضمن
ومصرررادر وأسرررباب ضررراوط العمرررج ومظررراهر الررروالء التنظيمررري، والتعررررف علرررى آليرررات ت فيررر  

 ضاوط العمج وتعزيز الوالء التنظيمي، والدراسات السابقة ذات العالقة  بمشكلة الدراسة.
 الدراسررررة منهجيررررة الدراسررررة، وأدوات الدراسررررة،  الفصررررج الثالرررر : يتنرررراول عرضررررًا شرررراماًل ألساسرررريات

  و ررد  األداة و ثبررات أداة الدراسررة، وطريقررة تحليررج البيانررات، وحرردود الدراسررة، ومجتمررع الدراسررة،
 وخصائش عينة الدراسة. 

 ليج بيانات اإلستبانة ومناقشتها.الفصج الرابع: يشتمج على عرض مفصج للنتائج، ولتح 
 اجات والتو رريات الترري تنبثررب عررن النتررائج الترري تررم التو ررج الفصررج ال ررامس: يتضررمن االسررتنت

 اليها، إضافة إلى ال اتمة. 
 

اقتضرت  المراجع، ثرم مجموعرة مرن المالحرب،وأخيراً، يرفب بهذه الفصول ال مسة قائمة بأهم المصادر و 
 الضرورية أن يتم إلحاقها بهذه الدراسة.
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 الفصل الثاني
______________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 

 مقدمة 1.2
 

مرن  بالر م من أن اإلنسانية تعيف في مرحلة منظمات عمج متطرورة تقنيرًا وإداريرًا، إال أن ذلر  لرم يمنرع
وجود مشاكج عديدة  تسبب في إعاقرة سريرعمج تلر  المنظمرات. وتعتبرر مشركلة ضراوط العمرج مرن أهرم 

لمشرراكج الترري تواجرره هررذه المنظمررات. و برررزت الضرراوط كظرراهرة نفسررية أخررذت فرري اإلزديرراد بررين تلرر  ا
المو فين في منظمات العصر الحدي ، بسبب ما يشهده عالمنا المعا ر من ثرورة معرفيرة ومعلوماتيرة 

 وجرررهنتيجرررة التقررردم التكنولررروجي الحررردي  الرررذي لعرررب دورًا كبيررررًا فررري تحقيرررب الرفاليرررة البشررررية. و علرررى ال
نهرا ماآلخر، قد تدفع البشرية ضريبة هذا التقردم مرن زيرادة التعقيرد فري حياتنرا اليوميرة وخا رة مرا يررتبط 

بالعمررج أو الو يفررة،وما يصرراحب ذلرر  مررن تفشرري األمررراض النفسررية والبيةيررة الترري تهرردد حيرراة اإلنسررران 
ات حير  أنهرا ترؤثر وتعرد الضراوط مرن الظرواهر التري ال يمكرن تجنبهرا فري المنظمر(. 2001)المشرعان، 

 (.2005 على كج أعضاء المنظمة لكن بدرجات متفاوتة )عقيلي،
 

ولعج بيةات العمج العربية تواجه ضاوطًا ت تلي عن تل  الضاوط الموجرودة فري بيةرات العمرج الاربيرة 
بشرركج عررام. ناليرر  عررن خصو ررية المجتمرررع الفلسررطيني،حي  ترررز، مؤسسرراته الصررحية وخا ررة فررري 

ت اإلحررتالل وتعرراني الكثيررر مررن المشرراكج نتيجررة التشررتت وأداء مهررام الايررر وتبررادل القرردس الشرررقية تحرر
 األدوار بارتجالية وعدم الشعور بالشراكة. ور م الوضع المحبط فري المؤسسرات الصرحية الفلسرطينية،فال
 بد من التنبيه إلى أن أضرار تل  الضاوط ال تقتصر على المو ي فقط ، بج تتعداه لتشمج بيةة العمج

 واإلنتاج فيها.
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 ضغوط العمل 2.2
 

تعتبررر ضرراوط العمررج مررن القضررايا الترري الزمررت اإلنسرران منررذ وجرروده علررى األرض، فقررد وجررد اإلنسرران 
و أليعمج. وكان هذا العمج، وال يزال، مصردرًا للمتاعرب ويتصراحب أحيانرًا بكثيرر مرن التحرديات والشرقاء 

يعريف فري بيةرة تسرودها المثيررات والمنبهرات وبمرا أن اإلنسران (. 2000ما يعرف بالضاوط )الصواف، 
يف المتنوعة، والتي تؤثر على الفرد ويتجاوزتأثيرهرا إلرى بيةرة العمرج، فقرد جعلرت هرذه الضراوط الفررد يعر

فرري حالررة قلررب وترروتر وإنفعررال ممررا أثررر علررى تنفيررذ واجباترره الو يفيررة، وعلررى عالقترره مررع العرراملين فرري 
 (.2005يان، المنظمة، وكذل  على  حته وجسده )العم

 
  :تعريف ضغوط العمل 1.2.2.

 
تعددت تعريفات ضاوط العمرج وتنوعرت بتنرو  المفكررين فري إعطراء تعرير  لهرا. ويمكرن تفسرير المعنرى 

أمررا فرري المجررال  فيقررال ضرراط الكررالم أي بررالغ فرري إختصرراره. اللارروي لكلمررة ضرراط  حسررب الموقرري،
(. ويعتقد أن كلمة ضراط مشرتقة مرن اللارة  1985فتعني القهر والضيب واإلضطراب )مدكور، البشري،

زياء، (. وجاء مفهوم الضاط من الفي1996الالتينية بمعنى الشدة أو المحنة أو الحزن أو البالء )فائب، 
يتمثرج فري القلرب،  ومن الناحية النفسية، ويعني المضاعفات التي تؤثر في حركة ضاط الدم في الجسد.

ردت و قرد و (.  1995..الرخ. )العرديلي،، .إلرتيرا،، والشرعور براأللمواإلحبراط، والنرزا ، والصررا ، وعردم ا
مجموعررة مررن التعريفررات لضرراوط العمررج لعرردد مررن البرراحثين، وإضررافة للتعريرر  اإلجرائرري الررذي ورد فرري 
قائمررة التعريفررات فرري بدايررة هررذه الدراسررة، أمكررن حصررر عرردد آخررر منهررا علررى النحررو التررالي:  ررروف أو 

 العراملون داخررج بيةرة العمررج أو بسرببها، فتررؤثر سرلبًا علررى راحرتهم النفسرريةأحرداف أو موقرري يتعررض لهررا 
ومشرررراعرهم وأحاسيسررررهم ومعنويرررراتهم، لتررررنعكس برررردورها علررررى  ررررحتهم العقليررررة أو الجسررررمية أو كليهمررررا 

 (.2005)الكبيسي، 
 

فرره فرررنس وروجرررز وكرروب بأنرره عرردم الموائمررة أو عرردم التناسررب بررين مررا يمتلكرره الفرررد مررن مهررارات  وعر 
(. وكما يمكن تعري  الضاوط على أنها المصادر التري 2004وقدرات وبين متطلبات عمله )العميان، 

ب توجد في مجال العمج والتي تفرض حماًل زائدًا على العاملين، ويترتب عليها درجرة مرن التروتر والضري
م عرن دب الفررد يرنجأو أنها تأثير داخلري لر(. 2001ويسعى الفرد إلى تجنبها أو التقليج منها )المشعان، 

التفاعج بين قوب ضا طة ومكونات ش صية، وقد يؤدي إلرى إضرطرابات جسرمية أو نفسرية أو سرلوكية 
   .(2001لديه وتدفعه إلى اإلنحراف عن األداء الطبيعي أو يؤدي إلى حفزه لتحسين األداء )الرزيزاء، 



11 

 

م، إال برفررع مصررادر هررذه الضرراوط ويرررب العررزازي أنرره ال يمكررن تحسررين أداء العرراملين وزيررادة إنتاجيرراته
وبالتررالي، فرران مرردب الضرراوط يتوقرري  (.1990عررنهم، أو ت فيرر  حرردتها علرريهم، علررى األقررج )العررزازي، 

 (:2004على عدة عوامج هي )حسن، 
 

 .مدب إدرال الفرد لهذه الضاوط 
 .تفسير الفرد لهذه الضاوط، وتقدير مدب إمكانية مواجهتها وفقًا لقدراته 
 مدب أفضلية النواتج المحتملة للنجا، في التكي  مع مسببات الضاوط .إدرال الفرد ل 

 
 على ضوء التعريفات السابقة لضاوط العمج يمكن مالحظة التالي:

 
  اخرررتالف البررراحثين فررري تحديرررد تعريررر  موحرررد لضررراوط العمرررج، فقرررد ركرررز الررربع  علرررى البيةرررة

اوط. فرري حررين أن الرربع  ال ارجيررة للفرررد باعتبارهررا المصرردر الرئيسرري لمررا قررد يواجهرره مررن ضرر
اآلخررر، نظررر إلررى أن مقرردار الضرراوط الترري يشررعر بهررا الفرررد باعتبارهررا ناتجررة عررن التفاعررج بررين 
الظررروف البيةيررة الترري يعمررج فيهررا وال صررائش الفرديررة للشرر ش ذاترره مررن حاجررات وإسررتعدادات 

 وقدرات وخبرات...إلخ. 
 أمررام الفرررد أو مواقرري  يرررب بعرر  البرراحثين بررأن الضرراط ناشررو عررن  ررعوبات ومعوقررات تقرري

ُتفررررض عليررره ليتحملهرررا. بمعنرررى أن الضررراط ينشرررأ نتيجرررة مواقررري سرررلبية، فررري حرررين أن الررربع  
اآلخر عر ف الضاط بأنه لريس ناشرةًا مرن مجررد موقري سرلبي فقرط، وإنمرا مرن الممكرن أن ينشرأ 

 عن مواقي إيجابية يستطيع أن يستالها الفرد، لتعزز أداءه.

 
ت دام التعري  التالي لضاوط العمج؛ حالة تنشأ بسبب تفاعج بعر  العوامرج وفي هذه الدراسة سيتم اس

إلرى  المتعلقة بالعمرج مرع خصرائش العراملين، فتحردف تاييررًا فري الحالرة البدنيرة أو النفسرية للفررد وتدفعره
فمن الطبيعري أن لكرج شر ش خصرائش وميرول سريكولوجية، ومرن  تصرف بدني أو عقلي  ير معتاد.

ن يكررون لكررج مؤسسررة  روفهررا وجررو عمررج خرراص بهررا، بمررا يولررد بدايررة تفاعررج بررين هررذه الطبيعرري أيضررًا أ
الظررروف وال صررائش أو الميررول السررايكولوجية للفرررد عنررد إلتحاقرره بالعمررج. فمررا توافقررت أو تكيفررت معرره 
، خصررائش الفرررد، أ رربا جررزءًا محفررزًا وإيجابيررًا، ومررا تنررافر أو تعررذر علررى الفرررد التكيرر  أو التوافررب برره

لررى اوطًا سررلبية و تولررد تايرررًا فرري الحالررة البدنيررة أو النفسررية للعامررج ،واألمررر الررذي قررد يدفعرره إشرركج ضرر
 تصرف بدني أو عقلي  ير معتاد قد يصج حد ترل العمج.
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 :عناصر ضغوط العمل 2.2.2.
 

يررررب إسرررليجي وواالس أنررره يمكرررن تحديرررد ثالثرررة عنا رررر رئيسرررية لضررراوط العمرررج فررري المنظمرررات، وهررري 
 . (2004(، )العميان، 1995)العديلي، 

 
 ويحترروي علررى المثيرررات األوليررة الناتجررة عررن مشرراعر الضرراوط، وقررد يكررون مصرردر هررذا المثيررر :

 العنصر البيةة أو المنظمة أو الفرد.
  اإلسرررتجابة: وتتضرررمن ردود فعرررج نفسرررية أو جسرررمية أو سرررلوكية التررري يبرررديها الفررررد، مثرررج القلرررب

 واإلحباط و يرها.

 ج المثيرة للضاوط واإلستجابة له.التفاعج بين العوام 
 

 بعض النماذج التي تفسر مفهوم ضغوط العمل:3.2.2. 
 

 تسعى هذه  النماذج إلى تفسير مفهوم الضاوط على أساس التفاعج بين المثير واإلستجابة منها:
 

 النمرروذج التبررادلي: يؤكررد أن الضرراوط عمليررة تبادليررة بررين الفرررد وبيةترره، وكمررا يؤكررد علررى أهميررة 
 (.2002ال الفرد للمطلوب منه ولقدراته على تلبيتها )األحمدي، إدر 

  قي نموذج الضاوط المهنية:  يتم إدرال الموقي من قبج الفرد مع التأكيد القوي على تقويم المو
. أثناء عملية اإلدرال، ومن ثم يقوم الفرد باستجابة محددة تجاه الموقي تتمثج في سلول طوعي

ترات الناتجة عن ضاوط العمج ويركز على شر، السلول اإلجتماعي ويتجاهج هذا النموذج التو 
 (. 1998)ليجان، 

  :يرررب أن البيةررة تررؤثر علررى إدرال الفرررد وعلررى اسررتجابته ثررم علررىنمرروذج توافررب الفرررد مررع البيةررة 
ع ، حي  أن هنال نوعين مرن التوافرب برين الفررد والبيةرة: أواًل، التوافرب برين حاجرات ودوافر حته

د وبررين المزايررا الترري تحققهررا لرره و يفترره فرري عملرره مثررج: الرضررا الررو يفي، وتحمررج وأهررداف الفررر 
مررج، المسررؤوليه، واإلنجرراز، و يرهررا.  ثانيررًا، التوافررب بررين متطلبررات المهنررة وقرردرات ومهررارات العا

 (.2002حي  أن أي خلج يؤدي إلى الضاوط )األحمدي، 
 فيهررا اإلسررتجابة لضررا ط مررا، دون  نمرروذج عرردم التأكررد: يشررير إلررى الظررروف الترري يتطلررب الفرررد

التأكررد مررن النتررائج المترتبررة علررى ذلرر . أمررا علررى مسررتوب المنظمررة فيشررير إلررى عرردم قرردرتها علررى 
التنبرررؤ بالمسرررتقبج الرررذي يمكرررن علرررى أساسررره توحيرررد سرررلول العررراملين داخرررج المنظمرررة )ليجررران، 

1998) . 
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  نموذجGibson والذي يصني مصادر ضاوط العمج الي أربع مجموعات: 

 ة الماديرة، وجمعرت العمرج، ضرعي العالقرة فري المنظمرة ، والصررا  برين وتشرمج البيةر -الفيزييية
 ررررا  الررردور، و مرروض الررردور، وعرربء الررردور، وقلرررة  وتشرررمج عوامررج -أفررراد الجماعرررة. الفرديررة

وتشرررمج  -الرقابرررة والمسرررؤلية، وعررردم اإلسرررتقرار الرررو يفي، وعررردم تررروافر فررررص التقررردم. التنظيميرررة
تصميم الهيكج التنظيمي، وعدم وجود سياسة واضحة، وعدم المشاركة في ات اذ عوامج ضعي 

 (.2001القرارات )المشعان،
  ،مطالررررب المنظمررررة، مطالررررب العمررررج، مطالررررب الرررردور، ( وتشررررتمج علررررى  1992نمرررروذج )لطفرررري

مطالرررب  رررروف العمرررج. ويتحررردف أيضرررا عرررن البيةرررة ال ارجيرررة مثرررج ضررراوط الحيررراة، ومشررراكج 
إلقتصادية واإلجتماعية. ومن خالل هرذه المسرببات، قرد ينرتج ضراوط سرلبية األسرة، والظروف ا

سلوكية و وإيجابية على الفرد والمنظمة معًا، فالنتائج السلبية على الفرد، تتمثج  في نتائج نفسية 
وفسرررريولوجية. أمررررا علررررى المنظمررررة، فتتمثررررج فرررري ان فرررراض األداء، ودوران العمررررج. أمررررا النتررررائج 

 تلري و والتقدم، ارتفرا  مسرتوب األداء، ان فراض التكرالي ، زيرادة القردرة. وتاإليجابية، فهي النم
تأثيرها من شر ش  إلرى آخرحسرب نمرط الش صرية والرتعلم وال بررات واليريم والعرادات والحاجرات 
والقرردرات. ويقتررر، هررذا النمرروذج إسررتراتيجيات لمواجهررة هررذه الضرراوط مررن خررالل السرريطرة علررى 

ن ة، ارجا  المعلومات البيولوجية، والتأمج واإلسرترخاء، والتمراريمعنى الضاط، والفحوص الطبي
كة الرياضررية، والعررالج النفسرري، ونظررام الاررذاء، أمررا االسررتراتيجيات التنظيميررة فتتمثررج فرري المشررار 

 بات اذ القرارات. 
 

وُيالحررر  مرررن خرررالل النمررراذج السرررابقة، أن هنرررال تبررراين برررين تلررر  النمررراذج فررري تفسررريرها لظررراهرة ضررراوط 
 مج، مع العلم أن هذا التباين ال يمثج اختالفًا جوهريًا في تفسير هذه الظاهرة. الع
 

 :مصادر ومسببات ضغوط العمل 4.2.2.
 

تتعدد وتتنو  مصادر ومسببات ضاوط العمج، وهي ت تلي من ش ش إلى آخر بما ستسببه من آثار 
 ولقد أجمعت األطرر النظريرة مثرجسلبية، لتؤكد أن ضاوط العمج جزٌء من الحياة اليومية في المنظمات 

 ,Stephen - 2005 -2003 نرررروتس،  - ,Vechio 2003 - 2004آردن،  - 2001)برررررس، 
علرى اخرتالف مصرادر الضراوط التري يتعررض لهرا الفررد وتعرددها،  (2004العميان،  - 2005عقيلي، 

يمكررن تقسرريم هررذه حيرر  يعمررج كررج منهررا بشرركج مسررتقج أو أنهررا قررد تتفاعررج معررًا فرري تأثيرهررا علررى الفرررد. و 
 المصادر إلى ثالف فةات: مصادر تنظيمية، ومصادر و يفية، ومصادر ش صية.
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 :مصادر تنظيمية1.4.2.2. 
 

 أهم المصادر التنظيمية هي:
 

 ج، السياسات التنظيمية: ومنها، تقييم األداء  ير العادل، األجور  ير المتناسبة مع حجرم العمر
اسررات  امضررة، وورديررات عمررج  يررر منتظمررة، وتكرررار وعرردم مالئمررة نظررام الحرروافز، ونظررم وسي

تعررررديج وتبررررديج السياسررررات، وقلررررة التعزيررررز اإليجررررابي وشررررعور المو رررري بعرررردم المسرررراواة  )آردن، 
 (.2007)شركة إبكو للحسابات اإللكترونية واألنظمة،(، 2004

  ،وضرررعي فررررص الهيكرررج التنظيمررري: ومنهرررا، مركزيرررة القررررارات، وضرررعي المشررراركة فررري  رررنعها
 ، وتمييع المسؤولية وعدم تحديدها.قية، وحجم عمج أكبر من الالزمالتر 

  المرحلررة التنظيميررة: ومنهررا، نظررم إتصررال ضررعيفة و يررر فعالررة، ونظررم تاذيررة راجعررة ضررعيفة أو
 يررررر مالئمرررررة، وتعررررارض وتضرررررارب األهررررداف المحرررررددة و موضررررها، وتفررررروي   يررررر مناسرررررب 

 للسلطات، وعدم فاعلية أو مالئمة نظم التدريب.

  ض الررردور: ومنهرررا، افتقرررارالفرد للمعلومرررات الالزمرررة للييرررام بمهامررره وواجباتررره فررري المنظمرررة،  مرررو
يير في وتايير األفراد العاملين في المنظمة، والتايير في الوسائج التكنولوجية المست دمة، والتا

ولقررد اتضررا أن البيةررة االجتماعيررة فرري المنظمررة، وعرردم تحديررد ووضررو، الصررالحيات اإلداريررة. 
راد ال يسررتجيبون بررنفس الطريقررة لمواجهررة  مرروض الرردور، فررالبع  لديرره قرردرة عاليررة علررى األفرر

تحمج الاموض وهو بذل  أقج تأثرًا بضاوط العمج، بينما قد تكون قدرة البع  اآلخر محدودة 
 (.1993عمران، -2005)عقيلي، 

 لفررة األطررراف الم ت  ررا  الرردور: أن يقروم الفرررد بمحاولرة مقابلررة التوقعررات الم تلفرة الترري تريردها
ن  منرررره، علمررررًا أن هررررذه األدوار )التوقعررررات( قررررد تكررررون متعارضررررة، وأن هررررذا التعررررارض قررررد  يكررررو 
ضراوطًا  ناتجرة عرن عردم مقردرة الفررد علرى تحقيرب التوقعرات الم تلفرة. أو حردوف تنراق  برين 

 أحد أهداف الو يفة مع هدف آخر. 

 كبر من طاقة وإمكانيات الفرد الجسدية عبء الدور: ويأخذ عبء الدور شكلين: األول، يكون أ
،  والذهنيرررة والنفسرررية، والشررركج الثررراني، أقرررج مرررن إمكانيرررات الفررررد ممرررا يحررردف لديررره فرا رررًا أو ملرررالً 

وينقسررم عررربء الررردور إلرررى نررروعين: عررربء كمررري، ويحررردف عنررردما ُيسرررند للفررررد مهرررام كثيررررة يجرررب 
رد أن المهررام المطلوبررة إنجازهررا فرري وقررت  يررر كررافي، وعرربء كيفرري، ويحرردف عنرردما يشررعر الفرر

 (.2005إلنجاز عمج معين أكبر من قدرته )عقيلي، 

  طبيعررة العمررج: تولررد طبيعررة العمررج ضرراوطًا بأشرركال م تلفررة وت تلرري هررذه الضرراوط برراختالف
طبيعة العمج الذي يقوم به الفرد من حي  تنرو  الواجبرات المطلوبرة ومردب أهميرة العمرج وكميرة 
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تقيررريم األداء، إضرررافة إلرررى العمرررج حسرررب الت صرررش )بررررس، ونوعيرررة المعلومرررات المرتررردة مرررن 
2001 .) 

 م  عوبة العمج: تسبب شعور الفرد بعدم االتزان، وترجع إمرا لعردم المعرفرة بجوانبره أو لعردم فهر
الفرد لهرذه الجوانرب، أو أن يكرون حجرم العمرج أكبرر مرن نطرا  الوقرت ال راص براألداء أو أكبرر 

 (. Stephen، 2005من قدرات الفرد )

 ضعيفة أو تحكمها معايير  ها داخج مؤسستهقلة فرص التقدم والنمو الو يفي: إحساس الفرد بأن
 (.1994أخرب ال تعتمد على كفاءة األداء )الهنداوي، 

  الصراعات: ويعرف الصررا  بأنره حالرة مرن عردم االتفرا  برين ش صرين أو فرريقين، ويحردف إمرا
و أسررباب تتعلررب بالعمررج واخررتالف ألسررباب ش صررية ناتجررة عررن إخررتالف مكونررات ش صررية، أ

وجهررررات النظررررر حولرررره، واخررررتالف الرررردوافع والعررررادات والتقاليررررد واخررررتالف المصررررالا الش صررررية.  
ويؤدي كج ذلر  إلرى التفكر  برين العراملين ويحردف ضراطًا نفسريًا ويرؤثر علرى  رحتهم وفاعليرة 

 (.2005أدائهم )عقيلي، 

 لنفسي وشعور الفرد بأنه  يرر قرادر علرى نقش الدافعية: يؤدي إلى اإلحباط، ومن ثم الضاط ا
 (.2005تحقيب ما يصبو إليه من خالل عمله في المنظمة )عقيلي، 

  روف مكان اإلقامة: مشاكج مالية ونقش في اإلمكانات والحالة الصحية التي قد تتسربب فري 
عررردم القررردرة علرررى التحمرررج سرررواء مرررن الناحيرررة الجسررردية أو النفسرررية، ممرررا يسررربب ضررراط العمرررج 

 (.2005تالي اإلكتةاب والقلب والتوتر )عقيلي، وبال

  النمط البيروقراطي في العمرج: عنردما يعمرج اإلنسران فري منظمرة يسرودها تفشري  راهرة الرروتين
والتمسررر  األعمرررى باألنظمرررة والقررروانين، والمصرررلحة الش صرررية، وتسررريد الرقابرررة البوليسرررية علرررى 

وط ة والفسراد، ومركزيرة السرلطة، وُبعرد خطراألداء لتصييد األخطاء وانتشار  اهرة النفا  والرشرو 
ذه هاإلتصال بين قمة الهرم التنظيمي وقاعدته، وعدم تطبيب مبدأ العدالة والمساواة. ال ش  أن 

  (.2005الظاهر تشكج ضاوطًا على العاملين )عقيلي، 
  فلسررفة المنظمررة للعنصررر البشررري: عنرردما تكررون نظرررة المنظمررة للعنصررر البشررري نظرررة آليررة، أي

نرره آلررة بشرررية ينفررذ مررا هررو مطلرروب منرره ويحررد مررن حريترره، وسرريولد هررذا عنررده اإلسررتياء وعرردم أ
 (.2005اإلرتيا، والضاط النفسي )عقيلي، 

 

 :مصادر وظيفية2.4.2.2. 
 

 اهم المصادر الو يفية هي:
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  إختالل العالقات الش صية: حي  أن إختالل العالقة بين الفرد وزمالئه قرد يرؤدي إلرى إنفصرال
 د أو ما يشبه حالة إ تراب.الفر 

 م التنررافس علررى المرروارد: اللجرروء إلررى المسرراومة والمنرراورة للحصررول علررى المرروارد وتتنررافس األقسررا
 واإلدارات واألفراد مما يؤدي إلى شعور بالضاط النفسي.

  ،متطلبات الو يفة: تكرار العمج أكثر من مرة، ضاوط الوقت، ضعي القدرات المطلوبة ل داء
ء العمرج، عداد األفرراد الالزمرين ألداأ إعداد األفراد الالزمين ألداء العمج، الزيادة في  والعجز عن

 المسؤولية عن أروا، أو أموال اآلخرين. 

  خصائش الدورالو يفي: تعارض المهمات الو يفية وعدم وضوحها، وتعارضرها مرع المعتقردات
 والييم الش صية. 

 ايرة العمج، والضوضاء والحرارة أو البررودة، وعردم كف تجهيزات بيةة العمج المادية: إزدحام مكان
 اإلضاءة أو التهوية، وعدم مناسبة مساحة مكان العمج، وإفتقار مكان العمج لل صو ية.

 السالمة والصحة المهنية: عدم نقاء الجو وتلوثه، وعدم تروافر وسرائج العرالج واإلسرعاف، وعردم 
 التعرض للمواد الضارة أو إشعاعات.توافر إحتياجات أو معدالت السالمة المهنية، و 

  عالقات العمج الش صية: عالقات  ير سوية بالر ساء والمشررفين، وضرعي أو إنعردام التقردير
للجهررررد المبررررذول، وتعررررارض فرررري العالقررررات داخررررج جماعررررات العمررررج، وعرررردم وجررررود وقررررت للراحررررة 

 واإلسترخاء أثناء وقت العمج.

 شرررركة إبكرررو  طالبرررة بانتاجيرررة مرررن قبرررج اإلدارة. زيررادة عررردد سررراعات العمرررج وتررردني الرواترررب والم(
 .(2007للحسابات اإللكتونية واألنظمة ،

 عدم تكي  المو ي مع محيطه اإلجتماعي داخج المؤسسة. 

 
  :مصادر شخصية .3.4.2.2

 
 تعتبر المصادر الش صية من األمور المهمة التي تؤثر على الفرد وعلى تحكمه بالضاوط، فراألفراد ال

 لطريقة نفسها للمواقي الضا طة ومن أهم هذه المصادر: يستجيبون با
 

  نمط الش صية: ثبت أن بع  األمراض ال تنتج فقط عن نمرط الارذاء والوراثرة، برج إنهرا يمكرن
أن تنرررتج أيضرررا عرررن نمرررط الش صرررية ممرررا يجعرررج بعررر  األشررر اص أكثرررر اسرررتعدادا لل رررابة 

 (.2001،م )معروفالقلب وضاط الدم والسكتة الدماشية أكثر من  يرهبأمراض 
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  مركررز الررتحكم: يقصررد برره درجرررة إقتنررا  الفرررد بقدرترره علررى السررريطرة علررى مجريررات األمررور مرررن
 حوله، وت ضع للر ية الداخلية والر ية ال ارجية للفررد. ويعتقرد الربع  أن اإلنسران محكروم فري

خارجيرررة حياترره بتصرررفاته وإرادترره الش صررية الداخليررة )السررريطرة الداخليررة( وأنرره خاضررع لعوامررج 
فاألشرر اص الررذين يعتقرردون فرري (. 2002)السرريطرة ال ارجيررة( مثررج الحرر  والصرردفة )األحمرردي، 

مركز التحكم الداخلي، يتميزون بأنهم أكثر قدرة على تحمج التهديدات وأقج معانراة مرن ضراوط 
العمج، بينما األش اص الذين يرتحكم فريهم مركرز تحكرم ال رارجي يعرانون مرن ضراوطات عاليرة 

 (.1988)عسكر، 
 نقرش اإلمكانرات: تتنررو  اإلمكانيرات وتتعردد، فلرردينا إمكانرات جسردية وذهنيررة ونفسرية قرادرة علررى 

تحمج الضاوط و عوبة العمج والجهد واالكتةاب بشكج أكبر من الش ش الذي ال يمتلر  هرذه 
 (. 2005اإلمكانات )عقيلي، 

  تعررارض متطلباتهررا مررع األسرررة: قررد تكررون مصرردرًا لرربع  الضرراوط بسرربب توقعاتهررا مررن الفرررد و
متطلبات العمج، وقد تحدف ل سرة تايرات جوهرية كحاالت الوفراة واألمرراض والطرال  والرزواج 

 ورعاية األطفال  يرها.

  الحالة الصحية: حي  أن الفرد الذي يعاني من مشاكج  حية بسبب مرض  ما سيكون عرضة
لبًا علررى الفرررد مررن الناحيررة للشررعور بضرراط العمررج أكثررر مررن  يررره، ألن المرررض يررنعكس أثررره سرر

 النفسية والذهنية.

  فسررية نو  اء اجتماعيررةخررر ألحررداف ش صررية سررو آلاألحررداف الش صررية: يتعرررض الفرررد مررن حررين
 تؤدي إلى اإلثارة والضاط النفسي والتي تسبب توتر ينتقلب تأثيرها إلى العمج.

 ا وقوانينهرا ولوائحهراعدم توافب ش صية الفرد مع متطلبات التنظيم الرسمي: لكج منظمة نظامه 
الداخليررررة، إمررررا بيروقراطيررررة أو ديمقراطيررررة أو  يررررر ذلرررر . وقررررد يتعررررارض هررررذا مررررع رشبررررة األفررررراد 

 العاملين في اإلستقاللية والتصرف بحرية باجبارهم على اإللتزام بأنظمتهما.

  مشاكج ال ضو  للسلطة: ي تلي المر وسون في قبولهم لنفوذ سلطة الر ساء،  وهذا يؤدي إلى
 (.2003لشعور بالتوتر لدب البع  )نوتس، ا

  التسوي : الظاهرة التي تصي المو ي من خالل تأخير إنجاز ما عليه من عمرج حترى تترراكم
 . 2008)عن أدائها وتسبب له شعور بالعجز والفشج )علوش،  يعجزعليه األعمال و 

 

  :أبعاد ضغوط العمل 5.2.2.
 

طبيعتهرا، و رعوبتها، وموقعهرا فري الهيكرج التنظيمري، يتباين ضاط العمج من و يفة إلى أخرب حسب 
وعالقتهررا مررع الو ررائي األخرررب. فعلررى سرربيج المثررال، نجررد أن ضرراط العمررج لرردب سرركرتيرة المرردير العررام 
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أكبر من سكرتيرة أخرب في المؤسسة، علمًا بأن الو يفتين هما من نوعية واحدة. كذل  نجرد أن ضراط 
ه في المستويات اإلدارية األدنى. كما يتباين ضاط العمج مرن شر ش العمج لدب اإلدارة العليا أكبر من

إلررى آخررر حسررب إمكاناترره وخبرترره فرري العمررج، و كمررا أن ش صررية الفرررد تلعررب دورًا فرري تحمررج الضرراط، 
فبع  النراس يحبرون عنصرر التحردي فري العمرج. وقرد يتبراين ضراط العمرج حسرب الجنس،حير  أثبترت 

الرجررال المصررابين بارتفررا  ضرراط الرردم بسرربب ضرراط العمررج هررو منظمررة الصررحة األمريكيررة بررأن نسرربة 
وال يقتصرر تبراين وتفراوت الضراط داخرج المنظمرة فقرط،  برج يتبراين مرن منظمرة  ضعفي إ ابة النسراء.

ألخرررب حسررب المتايرررات التنظيميررة السررائدة فيهررا. فالثقافررة التنظيميررة، وطبيعررة العمررج، والمنررا  المررادي، 
ادي، والعالقات بين العاملين كلها تلعب دورًا في حدوف ضاط عمرج عرالي وحجم المنظمة، والنمط اليي

 (.2005أو متوسط أو من ف  )عقيلي، 
 

بناءًا على ما سبب، يمكن القول برأن  راهرة ضراط العمرج  راهرة عموميرة وشرمولية، أي أنهرا توجرد فري 
، وفرري أي مسررتوب كافررة أنرروا  المنظمررات، ويمكررن أن يتعرررض لهررا أي فرررد يعمررج فرري أيررة و يفررة كانررت

إداري كان.  كما وأن ضاوط العمج ال تتصي بالثبات على الر م مرن عموميتهرا وشرموليتها، ذلر  ألن 
الظروف المؤدية لحدوف ضاط العمج  يرر ثابترة. وهرذا يقودنرا إلرى القرول أن مسرألة ضراط العمرج هري 

كج نسرربي فت فرري مررن مسررألة هالميررة ال يمكررن السرريطرة عليهررا بشرركج كامررج. بررج يمكررن الررتحكم بهررا بشرر
 حدوثها وآثارها السلبية.

 
( و 2005ويمكرررن تصرررني  ضررراوط العمرررج إلرررى أنررروا  حسرررب المعيرررار المسرررت دم للتصرررني  )عقيلررري، 

((Brotton, 1999: 
 

  معيار النفع أو الضررر: وجرود ضراط عمرج عرادي وأثرره نرافع، يسرهم فري خلرب عنصرر التحردي
الفرد. وفي المقابج، وجود ضاط ضار، ويحردف واإلثارة وعدم الملج ويقع عادة ضمن إمكانات 

 إذا كان خارج نطا  إمكانات الفرد، ويحدف آثار سلبية على  حته ونفسيته.
  معيرررار النطرررا : يتشررركج ضررراط عمرررج ذو نطرررا  ضررريب أو محررردود، يشرررمج فةرررة مرررن الو رررائي

والعرراملين فيهررا أو مجرراالت أو عمررج محررددة. كمررا يتشرركج ضرراط ذو نطررا  واسررع يشررمج فةررات 
 جاالت عمج متعددة و كثيرة داخج المنظمة.وم

  معيرار ال طررورة: وجررود ضراط عمررج عررالي لرره أثرار وانعكاسررات  ررحية خطيررة علررى الفرررد، كمررا
 يوجد ضاط عادي مقبول،حي  تكون آثاره ليست بهذه ال طورة.

  معيررار المصرردر: ضرراط نرراتج عررن الفرررد نفسرره بسرربب ضررعي إمكاناترره، فرري حررين يوجررد ضرراط
 ة و عوبتها وسرعة أدائها.ناتج عن الو يف
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معيررار اإلسررتمرارية: وجررود ضرراط عمررج مسررتمر ودائررم وهررذا يشرركج خطرررًا علررى الفرررد. فرري حررين يوجررد 
 ضاط  ير مستمر أي أنره متقطرع وأثرره أقرج. ومرن حير  الفتررة الزمنيرة التري تسرتارقها الشردة أو التروتر

 الضاوط إلى:  Jainsومدب تأثيرها على  حة اإلنسان النفسية والبدنية، قسم جينز 
 

  الضاوط البسيطةSimple Stressers وتستمر من ثواني معدودة إلى ساعات وتكون ناتجة :
 عن مضايقات  ادرة من أش اص تافهين   أو أحداف قليلة األهمية في الحياة. 

  الضاوط المتوسطةMiddle Stressers   وتستمر من سراعات إلرى أيرام، وترنجم عرن بعر :
 ج إضافية، أو زيارة ش ش مسؤول أو  ير مر وب فيه. األمور كفترة عم

  الضاوط المتعددةMultiple Stressers :  وتستمر ألسابيع أو أشهر أو سنوات، وترنجم عرن
 (.1996أحداف كبيرة مثج: اإليقاف عن العمج، أو النقج من مكان إلى آخر )فائب، 

 

  :أعراض ضغوط العمل 6.2.2.
 

 (:2004ثمانية أقسام هي )روبنستاين، تنقسم أعراض ضاوط العمج إلى 
 

  لترررروتر وفقرررردان ا –ل جررررج ا –اإلضررررطراب  –أعررررراض سررررلوكية، وتتمثررررج فرررري )التفكيررررر المشررررتت
 التركيز(.

  الصدا (. –إلكتةاب ا –أعراض انفعالية، وتتمثج في )الاضب 

  حدة الطبع(. –لعصبية ا –أعراض إدراكية، وتتمثج في )اإلرتبال 

 ،لونزا(.األنف –إلرتعاش ا –وتتمثج في  )الحساسية  أعراض الجهاز المناعي 

  عطف(. –حوب ش –أعراض الادد الصماء، وتتمثج في  )آالم المفا ج 

   لتنفس السريع(.ا–صة في الحلب   –أعراض نفسية، وتتمثج في )الشعور باإلختنا 

  لحكة(.ا –أعراض جلدية، وتتمثج في  )حب الشباب 

 لتشنج العضلي(.ا –عي العضالت ض –العضالت  أعراض عضلية، وتتمثج في )إرتجاف  

 

 :آثار ضغوط العمل 7.2.2.
 

إن وجررود مسررتوب قليررج مررن ضرراوط العمررج أمررر ضررروري، فهرري تسرراعد الفرررد علررى أن يكررون متحمسررًا 
رة كافيرة ومندفعاً  للييام بمهام الو يفرة، أمرا زيادتهرا عرن المسرتوب األمثرج فانهرا تولرد آثرارًا وحراالت خطير

 ( ينتج عن الضاوط آثار قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية.1989ن العمج )العسكر،للعاقة ع
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 :اآلثار اإليجابية 1.7.2.2.

 

 – Decenzo & Stephen, 2005 - Vecchio, 2003 - Kelly, 1994وتتمثرج فيمرا يلري )
 :(2004العميان ،

 
 .تحفز على العمج 
 .تجعج الفرد يفكر بالعمج باهتمام 

 بتميز. يقوم الفرد بعمله 

 .التركيز على نتائج أو م رجات العمج 

 .المقدرة على التعبير عن االنفعاالت والمشاعر 

 .الشعور بالمتعة 

  هادئالنوم بشكج. 

 .الشعور باإلنجاز 

 .تزويد الفرد بالحيوية والنشاط والثقة 

 .النظر للمستقبج بتفا ل 

 جربة  ير سارة. المقدرة على العودة إلى الحالة النفسية الطبيعية عند مواجهة ت 

 
ن، ( لآلثار اإليجابية من خالل زيادة الدافعية في العمج، وان فاض معدل الدورا1994وتطر  )توفيب، 

وتقويررررة الشررررعور باإلنتمرررراء والرررروالء، وان فرررراض ال يرررراب والتررررأخير، وتعميررررب الرضررررا الررررو يفي والشررررعور 
الحرررافز الررذي يررردفع الفرررد إلرررى  ( أن اآلثررار اإليجابيرررة للضرراوط هرري4200ويرررب )المشرررعان،  باإلنجرراز.

( بأنره يحفرز الرنفس والحر  2000تحويج مشاعر ال وف والقلب إلى النهوض والعمرج. ويؤكرد )مردكور، 
  واالستنفار نحو العمج بصورة أكثر جدية وزيادة الطمو، في حياة األفراد.

بكررج دقررة،  ( بررأن ضرراط العمررج يولررد النجررا، مررن خررالل تحديررد األولويررات 2007وكررذل  تطررر  )روشرره،
ضرية إدارة الذات، وعدم إهمال الحقو  الواجبة، والمحافظة على الجسد مرن خرالل الارذاء والتمرارين الريا

 رف منا).واإلسترخاء. كان يدعو)ص( )اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدًا ما أبقيتنا وأجعله الوا
 

  :اآلثار السلبية للضغوط على صعيد الفرد 2.7.2.2.
 

 (1.2)شكج  ن تقسيم اآلثار السلبية على الفرد إلى ثالثة أقسام: آثار سلوكية و نفسية وجسديةيمك



21 

 

  آثار سرلوكية: والتري تتمثرج فري شررب الكحرول، وتعراطي الم ردرات، والتردخين بشرراهة، والسرلول
جهراد اإلاإلندفاعي، وعدم التقيد باألنظمة والقوانين المعمول بها بالمنظمة، والمعاناة من األر  و 

 .(1998( و )ليجان، 2004وفقدان الشهية أو اإلفراط باألكج )العميان، 
   أعررراض نفسرررية )سررريكولوجية(: إحسررراس الفررررد بتزايرررد الضررراط عليررره فررري العمرررج، وحررردوف بعررر

اإلسررتجابات النفسررية الترري تحرردف تأثيرهررا علررى تفكيررر الفرررد وعلررى عالقترره برراآلخرين. ومررن أهررم 
 زن والكآبرررة والقلرررب، وعررردم القررردرة علرررى التركيرررز، وفقررردان الثقرررةاألعرررراض النفسرررية: الشرررعور برررالح

مبراالة بالاير، والنسيان المتكرر، وعدم اإلتزان، والحساسية مرن النقرد مرن اآلخررين، والترردد والال
( و 2004وعردم العررودة إلررى الحالررة النفسررية الطبيعيررة عنرد مواجهررة تجربررة  يررر سررارة )العميرران، 

(2005 ، Stephen.) 
 سدية ) حة بدنية(: ومن أهم األمراض التي يمكن أن يعاني منها الفرد بسبب الضاوط آثار ج

فرررري العمررررج الصرررردا ، وقرحررررة المعرررردة، وأمررررراض القلررررب، والسرررركري، وضرررراط الرررردم، والتشررررنجات 
 (.2003العضلية، وجفاف الفم والحلب، والعر ، واتسا  بؤبؤ العينين )نوتس، 

 

 
 

رد ة الجسرردية والنفسررية ل فررراد وردود األفعررال السرريةة بالنسرربة للفررتررأثير الضرراوط علررى الحالرر :1.2شرركج 
 .345( ص 2003والمنظمة )عبد الباقي، 
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 :ثار السلبية للضغوط على صعيد المنظمة. اآل7.2.2.3
 

 ، فيما يأتي:ثار السلبية للضاوط على  عيد المنظمةاآلتتمثج 

 
  ان فررراض اإلنتاجيرررة، وعطرررج اآلالت، زيرررادة التكرررالي  الماليرررة )الترررأخير وال يررراب عرررن العمرررج، و

وتشررايج عمررال إضررافيين، وان فرراض الرروالء وااللتررزام التنظيمرري، وعرردم الرضررا الررو يفي، وعرردم 
 (.2000اإلستقرار في العمج( )مدكور، 

 .الوقو  في حوادف  ناعية نتيجة عدم التركيز في العمج 

 .ارتفا  معدل الشكاوي والتظلمات 

 ظمة.سوء العالقات بين أفراد المن 

 .سوء االتصال بسبب  موض الدور وتشويه المعلومات 

 .شعور المو ي بعدم الوالء للمؤسسة 

  ارتفا  معدل ترل العمج بسبب هروب العاملين من المنظمة لمنظمات أخرب يكون فيها ضاط
 (.2005العمج أقج وأخي )عقيلي، 

 .عدم الدقة في ات اذ القرارات 

 ،المعنوية. االستياء من جو العمج وان فاض الرو 

 .الشعور بالفشج والالمباالة 

 ( عدم الرضا الو يفيDecenzo & Stephen, 2005.) 

 .تدني مستوب العمج وعدم إنجاز المو ي لمهامه بالشكج المطلوب 

 .تشكي  المو ي بقدراته وارتباكه وجعله عرضة ل مراض النفسية 

 د وتحقيرب إنجراز )شرركة إبكرو قلة التعزيز اإليجرابي وذلر  بعردم مكافرأة المو ري عنرد برذل الجهر
 (.2007 للحسابات اإللكترونية و األنظمة،

 

( حول مستشفيات الروالدة أنره بسربب ضراط العمرج 2007التسرب بسبب ندرة الحوافز: أكدت )العمران، 
 )المعدالت العالية للوالدات( والتي تؤدي إلى ضراوط نفسرية وجسرمية للطبيبرات فري قسرم النسرائية ترؤدي

مرنهن فري  رج قلرة الحروافز الماديرة ألطبراء وطبيبرات النسراء والروالدة فري المستشرفيات،  إلى تسررب عردد
إلى جانب طول ساعات العمج،  وت وفهم من وقوعهم بأخطاء طبية وتعرضهم ألمراض معدية و يرها 

 من الضاوط األخرب.
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  :التكاليف التي تسببها ضغوط العمل 8.2.2.
 

 تكرالي  المردمرة علرى الصرعيد الفرردي وعلرى  رعيد المنظمرة.ال ش  أن ضاوط العمرج تسربب بعر  ال
وتشرير بعر   ويمكن الحدي  هنا عن األعراض المترتبة علرى هرذه الضراوط والتكرالي  الناجمرة عنهرا.

 الدالئج إلى أن هذه الضاوط يمكن أن تؤدي بالفرد إلى الشعور بعدم الرضا عن عمله، ومن ثرم الوقرو 
قرد فسرية والعقليرة، ممرا يرؤدي إلرى آثرار سرلبية علرى الفررد والمنظمرة معرًا. في اإلضطرابات الجسمية والنف

تظهررر بعرر  المشرركالت الصررحية مثررج اإل ررابة بالصرردا  وإرتفررا  ضرراط الرردم، وأمررراض الشرررايين، وقررد 
تررؤدي فرري النهايررة إلررى اإلنتحررار. وقررد تظهررر اإلضررطرابات علررى أشرركال متعررددة منهررا القلررب والعدوانيررة 

الوقرو  كتةاب واإلرها  والتوتر العصبي، وقد تدفع بالفرد إلى إرتكاب حوادف وم الفرات و والالمباالة واإل
(. وهنرررال مرررن ربرررط الوفررراة بسررربب الضررراوط ومرررا قرررد ينرررتج عنهرررا مرررن 1998بمشررركالت كبيررررة )ليجررران، 

 (. 2004)روبنستاين، 
 

ي يبررردي بهرررا بعررر  وقرررد ترررم التو رررج إلرررى أن الوفررراة القلبيرررة المفاجةرررة تحررردف جزئيرررًا بسررربب الطريقرررة التررر
و قردرت بعر  الدراسرات التكرالي   (.2008البري بري سري، األش اص ردود أفعالهم تجاه الضراوط )
% مررن حرروادف العمررج فرري أمريكررا يرجررع إلررى عرردم  85 – 75الناجمررة عررن ضرراوط العمررج، وذكرررت أن 

والر سرنويًا بليرون د 32المقدرة على التعامج مع ضاوط العمج، وهو ما يكلي الشركات األمريكيرة نحرو 
، وتقدر منظمة العمج الدولية، وهي إحدب المنظمات التابعة ل مرم المتحردة (.2002)إدريس والمرسي، 

 أن ال سررائرالناجمة عررن ضرراط العمررج فرري الواليررات المتحرردة األمريكيررة وحرردها تقرردر بمررائتي مليررار دوالر
 مسرتمر وتكررالي  التررأمين ونفقرراتسرنوياً. و تظهررر هررذه التكرالي  علررى  ررورة تردني اإلنتاجيررة والتايررب ال

العررالج للحرراالت المرضررية الناتجررة عررن ضرراط العمررج، ومررا يترتررب عررن ذلرر  مررن تكررالي  التعويضررات 
  (.2007للمو فين )شركة إبكو للحسابات اإللكترونية واألنظمة،

 
( أن اإلهتمام بموضو  ضراوط العمرج يرجرع إلرى مرا يترترب ,Baruch & Lois 1987ويرب كج من )

من تحمج المؤسسات تكلفة شياب العراملين وترركهم العمرج وفقردان الرشبرة فري اإلبردا ، وان فراض  عليها
الدافعيررة واإللتررزام بالعمررج، ذلرر  إلررى جانررب خطرهررا علررى العرراملين الررذي يتمثررج فرري عرردم الرضررا المهنرري 

هنا ومرن  وضعي الدافعية للعمج والشعور باإلنهال النفسي مما يؤثر على جودة األداء المطلوب. ومن
خرررالل التعررررف علرررى آراء البررراحثين ووجهرررة نظررررهم فررري الضررراوط، ال برررد مرررن التعررررف علرررى التكرررالي  

 دناه:، وتظهرر مل صة ا(1998المباشرة و يرالمباشرة التي يدفع ثمنها الفرد والمنظمة معًا )ال زامي، 
 

  :وتتمثج فيما يأتي: التكالي  المباشرة 
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o  إرتفررررا   ، والترررأخير اإلضرررطرابات والتوقعررراتو  ،لعمرررجال يررراب عرررن ا)المشررراركة والعضررروية

 (معدل ترل العمج
o وةإعطال اآلالت كثير ، و معدل الشكاوي مرتفع، و إنتاجية أقج كمًا وكيفاً   األداء في العمل ، 

 ضيا  الوقت، و سوء است دام الموارد، و نسبة الحوادف مرتفعة
 

 :وتتمثج فيما يأتي: التكالي   يرالمباشرة 
 

o  عدم الرضا عن العمجو  ،ضعي التحفيزو  ،إن فاض المعنويات :في األداءفقد الحماس 
o الكراليةو عدم اإلحترام و عدم الثقة  :جودة العالقات في العمج 
o تدني معدالت اللقاءات :إنهيار وسائج اإلتصال 
o قرارات تنظيمية خاطةة 
o تكلفة الفر ة الضائعة 

 
 مراحل ضغوط العمل  9.2.2

 
، يمكرررن تل يصرررها علرررى النحرررو الترررالي (2.2)شررركج  لعمرررج برررأربع مراحرررجيمرررر الفررررد المصررراب بضررراوط ا

 (:2002)حنفي وآخرون، 
 

 
 

 18-3185( ص ص. 2002: مراحج ضاوط العمج بتصرف من:  خطاب، وآخرين )2.2شكج 
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 :ويطلب عليها مرحلة اإلنذار المبكر، حي  تبدأ بتعرض الفرد لمثير   مرحلة التعرض للضاوط
ًا أم خارجياً . وتؤدي هذا المثير إلى حدوف ضراوط معينرة عنردما تفررز معين سواء أكان داخلي

 –مثررج زيررادة ضررربات القلررب  الارردد الصررماء هرمونررات معينررة يترتررب عليهررا بعرر  المظرراهر،
 سوء إستاالل الوقت. –لحساسية للنقد ا –لضح  الهستيري ا –وتر األعصاب ت –األر  

 :)أخرذ رد الفعرج أحرد اتجراهين: إمرا المواجهرة وذلر  وت  مرحلة ردة الفعج )التعامرج مرع الضراوط
في محاولة للتالب على الضاوط أو الهروب والت لش من الضاوط  بسرعة وبرذل  يعرود إلرى 

 .حالة التوازن، وإن لم ينجا ينتقج إلى المرحلة التالية، بمعنى أنه قد أ يب فعاًل بالضاوط

 : مررا حرردف معرره ومقاومررة أي ترردهور أو  يحرراول الفرررد عررالج مرحلررة المقاومررة ومحرراوالت التكيرر
 تطور، والتكي  مع ما حدف. أما في حالة الفشج، فانه ينتقج إلى المرحلة التالية.

 :ن يصاب الفرد باإلجهاد نتيجة تكرار المقاومة ومحاوالت التكي . ويمك مرحلة التعب واإلنهال
: اإلسررتياء مررن جررو اإلسررتدالل علررى هررذه المرحلررة مررن خررالل بعرر  المظرراهر واآلثررار مررن أهمهررا

اإل رابة براألمراض النفسرية  –إن فاض معردالت اإلنجراز  –التفكير في ترل الو يفة  –العمج 
مثج النسيان، والالمباالة، واإلكتةاب، واإل ابة براألمراض العضروية مثرج قرحرة المعردة وضراط 

 الدم.
 

 :دراسة موضوع  ضغوط العمل أهمية 10.2.2.
 

 (:1991اوط العمج في عدة جوانب، أهمها )ال ضيري، تكمن  أهمية دراسة موضو   ض
 

  توفير الظروف المناسبة والجو الصحي المناسب في بيةة العمج بالمنظمة بالشركج الرذي يجعرج
 موقي مت ذي القرارات وممارسة السلطة بشكج أفضج.

 حماية ات اذ القرار ومن ثم المنظمة من ات اذ قرار خاطو ناجم عن إنفعاالت أو ردة فعج. 

  زيررادة اإلنترراج وتحسررين اإلنتاجيررة عررن طريررب رفررع قرردرات مت ررذي القرررار علررى مواجهررة ضرراوط
 العمج والمواقي الصعبة.

 .تنمية مهارات التعامج الفعال مع الضاوط الداخلية وال ارجية التي تواجه مت ذي القرار 

 البنراءة ة اإليجابيرة و سيادة رو، الفريب والتعاون بين الر ساء والمر وسين وزيادة التفهم والمشارك
بمررا يسررهم فرري رفررع الرررو، المعنويررة للعرراملين وإحساسررهم بالمشرراركة الفعالررة فرري  ررنع حاضرررهم 

 ومستقبلهم الو يفي بالمنظمة.

  إلدارة اتحقيب الرقابة الفعالة والمتابعة الحثيثرة للسرلوكيات اإلداريرة للمرديرين فري كافرة مسرتويات
 ضاط على مت ذ القرار.بشكج يتالفى األخطاء الناجمة عن أي 
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 .تقليج اإلنفا  على العالج الصحي سواء النفسي أو  يره الناجم عن ضاوط العمج 

  تجنررب المنظمرررة تكررالي  ات ررراذ قررررار إداري  يررر سرررليم، وتكررالي  إ رررال، مرررا ترتررب علرررى هرررذا
 القرار والناتج عن وقو  مت ذ القرار تحت ضاط عمج مدمر.

 

 :ئص ضغوط العملخصا 11.2.2.
 

 (:1994ز ضاوط العمج ببع  ال صائش لعج أهمها )عامر وعبد الوهاب، تمتا
 

  تنتشررر ضرراوط العمررج فرري مكرران العمررج، فازدحررام المستشررفيات، أو زيررادة طلبررات الجمهررور، أو
تاييررر مواعيررد دوريررات العمررج، أو كثرررة الواجبررات وتعررا م المسررؤوليات أو زيررادة الضوضرراء.... 

 رد وأعصابه وحالته المزاجية.كج هذا يشكج ضاطًا على تفكير الف

  تتفاوت درجات تأثير ضاوط العمج على األفراد، فقد ت دم الضاوط أ راضًا مفيردة، وقرد تكرون
 دافعررًا إلجررادة العمررج والمنافسررة والتفررو ، وهرري بررذل  تشرركج فر رراً  للتحسررين والتطرروير ومصرردراً 

علرى المسرتوب الش صري للبدا  واإلبتكار. ومرن جهرة أخررب، قرد تسربب هرذه الضراوط أضررارًا 
لررت والتنظيمري. لررذل  فرران هنرال قرردرًا مقبررواًل أو  ررحيًا للضراوط ينررتج عنرره آثرار ايجابيررة، فررأذا ق

 الضاوط أو زادت عن القدر أ بحت ضارة أو خطيرة.

  ي تلرري النرراس فرري مرردب اسررتجاباتهم وردة فعلهررم تجرراه الضرراوط، وذلرر  نرراتج عررن مرردب إدراكهررم
عنررري قلقرررًا وتررروترًا عنرررد الررربع ، بينمرررا يعنررري عنرررد آخررررين فر رررة لهرررذه الضررراوط، فكثررررة العمرررج ي

للتحدي وإثبات الذات. ويعتبرالبع  قلة العمرج عرن القردر المطلروب يعتبرره الربع  سروء تقردير 
هة لمهاراتهم وشيابًا لفرص النجا،، بينما ينظر إليها آخرون على أنها فر ة للراحة وعدم مواج

لتي تسربب آثرارًا نفسرية ضرارة عنرد الربع ، قرد تكرون هري المشكالت. لذل ، نجد أن الضاوط ا
 نفسها مصدرًا للطاقة والنشاط عند آخرين.

 
 :ات مقترحة للتخفيف من ضغوط العملآلي .12.2.2

 

يرررتم معالجرررة ضررراوط العمرررج ومواجهتهرررا علرررى مسرررتوب الفررررد والمنظمرررة مرررن خرررالل عررردة طرررر  وأسررراليب 
 م تلفة.

 
 :الضغوط على مستوى الفردإستراتيجية التعامل مع  .1.12.2.2
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( أنرره يصررعب هندسررة المتايرررات أو الظررروف الترري يمررر بهررا الفرررد ويعيشررها  لكرري 2003تؤكررد )كيبلررر، 
تتناسب مع قدراته وت في  الضاوط التي يشعر بها، واألكثر واقعية هي رشبرة الفررد فري إ رال، حالره 

لنجررا، الطريقررة وضرراط العمررج. ومررن أهررم والتعامررج بواقعيررة والرشبررة واإلرادة القويررة هرري شررروط أساسررية 
 إستراتيجيات التعامج مع ضاوط العمج ما يلي:

 
  إعررادة بنرراء الش صررية: مررن خررالل بنرراء الررذات اإليجابيررة وتعزيررز الثقررة بررالنفس واإلعتمرراد علررى

الرررذات والتعررررف علرررى نقررراط الضرررعي وعالجهرررا ونقررراط القررروة وتررردعيمها وتقبرررج خبررررات الايرررر. 
يررررأتي مررررن إ ررررال، الجانررررب المظلررررم مررررن ش صررررية الفرررررد ويحرررردد الفقرررري، وبالتررررالي، فرررران الحررررج 

 المت صش في السلول البشري، توازن الفرد في  جوانب عدة تتل ش في اآلتي: 

 

o  الجانرررب الروحررري وهرررو العالقرررة مرررع هللا والتسررراما، ثرررم يرررأتي االنتمررراء إلرررى الررردين والرررنفس
 اته الذاتية.والوطن والعائلة. ويدفع هذا الجانب اإلنسان لتنمية قدر 

o .الجانب الش صي: ويشمج التقدير واإلنجاز الذاتي 

o  الجانب االجتماعي: العالقرات مرع األ ردقاء واألفرراد ،كيفيرة التشراور، وترتيرب حروار مرع
 اآلخرين.

o  الجانررررب المهنرررري: بمعنررررى أن تترررروافر المرونررررة فرررري حياترررره، والرشبررررة فرررري التميررررز، وحررررب
 االستطال  مع اإللتزام.

o :وهرررررو القررررردرة علرررررى إيجررررراد نرررررو  مرررررن أنررررروا  التررررروازن برررررين االحتياجرررررات  الجانرررررب المرررررادي
 والموجودات لكي نتقي تطلع النفس إلى أشياء تفو  اإلمكانيات.

 
وبنرراءًا علررى مررا سرربب يمكررن أن نجررد خطرروات للررت لش مررن الضرراوط: اإليمرران منبررع السررعادة والسرركينة، 

 ترخاء، وتساعد المبادرة علرى القضراء علرىوالتساما مع الذات ومع اآلخرين، الت طيط المسبب،  واإلس
بعد عن الكسج )علوش،  ُُ  (.2008الروتين واُل

 
 إستراتيجية التأمج: من خالل التأمج يمكرن تحقيرب حالرة مرن الهردوء والراحرة الجسرمية باسرت دام 

ال يال وتصور مشاهد وأشياء محببة للفرد، يوقي علرى آثارهرا نشراطاته، ويمرارس درجرة عاليرة 
ه والروعي علررى مشراعره ووجدانره، ويررؤدي هرذا إلرى إعرداد الررذهن وتدريبره علرى تحمررج مرن االنتبرا

 ضاوط العمج.
  االسترخاء: حي  أن اسرترخاء العقرج ال يرتم إال مرن خرالل االسرترخاء العرام للجسرم، فعلرى الفررد

أن ينتبررره علررررى أن الراحررررة العقليررررة يترتررررب عليرررره راحررررة الجسررررم، وكررررذل  هنالرررر  تمررررارين خا ررررة 
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لكررج الجسررم تسرراعد علررى الشررعور بالراحررة وطرررد الضرراط والقلررب والترروتر النرراتج عررن  لالسررترخاء
 (.2004أعمال اليوم )روبنستاين، 

  ،إسررتراتيجية التركيررز: التركيررز فرري شرريء محرردد بعيررد عررن موضرروعات الترروتر والضرراوط النفسررية
لرى يصرف الفرد عن التفكيرر فري مصرادر الضراوط ويرريا العضرالت والحرواس والمرخ ويرؤدي إ

 قيامه بعمج خال  وإنجاز يساعد الفرد على الشعور بالتقدير واالحترام وتحقيب الذات.
  إسررررتراتيجية التمررررارين الرياضررررية: إن التمرينررررات الرياضررررية تعتبررررر وسرررريلة للتركيررررز واالسررررترخاء

و ررررف العقررررج عررررن أي متاعرررب أو ترررروتر، وخا ررررة إذا كرررران بأمررراكن خلويررررة ممتعررررة، وتررررؤدي 
لرررى رفرررع فعاليرررة الجسرررم بالشررركج الرررذي يرررؤدي إلرررى مقاومرررة اإلجهررراد )آردن، التمرررارين الرياضرررية إ

2004.) 

  ،إسررررتراتيجية معرفررررة ش صررررية األفررررراد والوقرررروف علررررى مرررردب تحمررررج الضرررراوط واالسررررتجابة لهررررا
والرررت لش مرررن أثرررر المرررؤثرات الماديرررة والنفسرررية عرررن طريرررب تحقيرررب مطالرررب العررراملين وتحقيرررب 

جيرردة وتشررجيع الزمالررة، والعمررج علررى ترروفير بيةررة هادئررة المسرراندة االجتماعيررة وإقامررة عالقررات 
 (.2004)العميان، 

  الكشي الطبي بشركج دوري: فقرد يكشري الفحرش الطبري العوامرج المسرببة للضراوط،  كراإلفراط
فرررري الترررردخين وتنرررراول المشررررروبات الروحيررررة، والمنبهررررات والقلررررب أو اإلنهيررررار أو  هررررور بعرررر  

جررأ األفررراد إلررى األطبرراء والمعررالجين النفسرريين للعررالج االضررطرابات الجسرردية، لررذل  يجررب أن يل
 بالوقت المناسب .

  الت طيط المسبب: بمعنى تجهيز الفرد نفسه للتعامرج مرع األحرداف والضراوط التري قرد تنشرأ فري
 (.1997العمج لكي يكون مستعدًا لمواجهتها دون مفاجةات )الز بي، 

 تمرراعي للعمررج، يقرروم باإلرشرراد الررو يفي ترروفير  رفررة إرشرراد للمررو فين: تعيررين مرشررد نفسرري واج
ل فرررراد والمنظمرررة ويعمرررج علرررى تقريرررب وجهرررات النظرررر برررين اإلدارة واألفرررراد وسرررما  مشررراكلهم 

 (.Decenza & Stephen, 2005( و )2005اليومية في العمج )عقيلي، 

  أنشررطة ترفيهيررة و رراالت رياضررية عالجيررة: ترروفير قاعررة اسررتراحة وت صرريش فترررات اسررتراحة
العمج وتحفيرز المرو فين، والعمرج علرى ترفيره المو ري للييرام بنشراطات اجتماعيرة وعمرج  أثناء

 (.Stephen, 2005رحالت ضمن برامج معدة مسبقًا )

  إسررتراتيجية النظررام الاررذائي: ويقصررد بهررا أنرروا  وكميررات الاررذاء الترري ترردخج إلررى الجسررم، فالاررذاء
والحيويرررة ألداء العمرررج. والارررذاء  المتكامرررج ضرررروري لو رررائي أعضررراء الجسرررم وإلعطررراء الطاقرررة

الجيررد. ُيمكررن مررن أداء التمرينررات الرياضررية بكفرراءة وتزيررد مررن قرردرة الجسررم مررن أنشررطته الحيويررة 
البنائيررة، وُكرراًل مررن الاررذاء والتمرينرررات الرياضررية يررؤثران علررى رفرررع كفرراءة الفرررد فرري االسرررترخاء 

الوقرود مثرج السريارة، بمعنرى ال  (. يقرول هانسرون: اسرت دم أفضرج أنروا 1986والتركيز )ماهر، 
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يمكن  أداء أعمال  بشكج أفضج وأنت تتناول وجبات  ذائية تفتقر للعنا رر المطلوبرة، أو أي 
نو  من األطعمة قليلة الفائدة أو  ير المفيدة. كن دومًا كالقاعدة القديمة لبرامج الكمبيوتر: )إذا 

 .(2007أيضًا)روشة، أدخلت نفايات سوف ت رج نفايات) وينطبب على هذا جسم 

  لرى ع( على أن اإليمان يلعب دورًا مهماً  وفعراالً  فري التالرب 2003أكد )الحداد، اإليمان: فقد
 الضاوط وتدعيم قدرة الفرد على المشكالت واألزمات العسيرة التي يمر بها، حي  أن اإليمان:

o .يعطي معنى وهدفًا وقيمة لهذه الحياة التي نعيف فيها 

o يررريم التررري تسررراعد اإلنسررران علرررى التالرررب علرررى الضررراوط فهرررو يررردعو للحرررب يقررروي ويعرررزز ال
والعطري علرى اآلخررين، ويسرتنكر ويررف  مشرراعر الاضرب والعدوانيرة التري تزيرد مرن حرردة 

 الضاوط.

o  يزيررررد اإليمرررران مررررن رو، المشرررراركة والتكافررررج اإلجتمرررراعي الترررري تسرررراعد علررررى خفرررر  حرررردة
 الضاوط.

o نظر لمستقبج أفضج.يشجع اإليمان اإلنسان على التفا ل وال 

 

يشرررعر اإلنسررران فررري  رررج اإليمررران بالراحرررة النفسرررية مرررن خرررالل الصرررالة والتأمرررج التررري ترررؤدي بررردورها إلرررى 
 تايرات جسمية وتؤدي إلى الحد من الضاوط.

 
 :الضغوط على مستوى المنظمة آليات التعامل مع .2.12.2.2

 
اآلثرار المتوقعرة مرن ضراوط العمررج، وهري األسراليب التري تمارسرها المنظمرة مرن أجرج حمايرة نفسرها مرن 

 (:2005ومنها )عقيلي، 
 

  ،الو ي الو يفي الواضا: بما يمنع أي تداخج أو تعارض مع الو ائي األخرب في المنظمة
يحررردد تفصرررياًل العنا رررر األساسرررية التررري تتكرررون منهرررا الو رررائي واألعمرررال وهرررو بمثابرررة الررردليج 

جررب أن يكررون الو رري دقيقررًا وواضررحًا، ألن المرشررد )معررايير( مررن أجررج أدائهررا بشرركج فعررال. وي
فرري  لررره تت ررذ قررررارات و يفيرررة متعررددة تتعلرررب بمسررتقبج شرررا ليها داخرررج المنظمررة وعلرررى رأسرررها 

 قرارات تحديد الرواتب واألجور. 

  ،تررروفير نظرررام واضرررا لتقيررريم األداء: نظرررام رسرررمي تصرررممه إدارة المررروارد البشررررية فررري المنظمرررة
القواعررد التعليميررة، واإلجررراءات الترري تررتم وفقررًا  لهررا عمليررة ويشررتمج علررى مجموعررة مررن األسررس و 
 التقييم في المنظمة لجميع العاملين. 
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  توفير نظام حوافز واضرا: نظرام المكافرآت قرائم علرى مفهروم أساسري هرو إعرادة تعزيرز أو تقويرة
األداء الجيررررد أي تكررررون المكافررررآت مسررررتمرة طالمررررا أن أداء الفرررررد متميررررز ممررررا يشررررجع العرررراملين 

 يررردفعهم لالسرررتمرار أو برررذل الجهرررد وتحقيرررب التميرررز فررري األداء وخلرررب الدافعيرررة واإلبررردا  وزيرررادةو 
 اإلنتاجية.

  ،توفير كادر مالي واضرا: والرذي يشرمج علرى نظرام واضرا وعرادل ويحتروي علرى سرلم الرواترب
والرردرجات، وارتبرراط ذلرر  بنظررام عررام يحترروي علررى المكافررآت، الحرروافز، التعويضررات، اإلجررازات 

 واعها، األعياد والعطج األسبوعية.بأن

  مشرررراركة المررررو فين فرررري ات رررراذ القرررررارات: بحيرررر  يسررررهمون بدرجررررة عاليررررة فرررري ات رررراذ القرررررارات
اإلستراتيجية، وحج المشكالت ال ا ة بالعمج من أجرج تطرويره وت فير  الضراوط لنصرج إلرى 

 درجة عالية من االنتماء والوالء لدب العاملين لمنظماتهم.

 ج مناسبة : تسراعد هرذه البيةرة علرى تسرهيج عمرج المو ري وتجعلره أقرج عرضرة ترتيب بيةة عم
للم ررراطر واألضررررار. ومرررن أمرررور البيةرررة الرررالزم توفرهرررا إضررراءة جيررردة، وحررررارة مناسررربة، وتنظررريم 
سرراعات العمررج، وترتيررب ونظافررة مكرران العمررج، والهررواء النقرري، وترروفير ادوات ومعرردات حمايررة، 

ن ذلرر  يشررعره بررالتوتر. بمعنررى ال يمكررن ألي منظمررة أن تحقررب وتقليررج الرقابررة علررى المو رري أل
الهرررا لمواردهررا البشررررية الرروالء واالنتمررراء والرشبررة العاليرررة فررري العمررج وتوافقهرررا وانسررجامها مرررع أعم

للو ول إلى كفراءة عاليرة فري أداءهرا التنظيمري، دون أن تشرعر هرذه المروارد البشررية باطمةنران 
عمج، فتوفير المنظمة السالمة والصرحة فري مكران العمرج نفسي وعدم خوف من م اطر بيةة ال

 مطلب أساسي.

  إتاحة الفر ة للمو فين للمشاركة في المؤتمرات واألنشطة العالمية بشكج يسما للجميع ضمن
 معايير وأسس تحددها المنظمة لمرا فيره فائردة عائردة علرى المنظمرة والفررد معراً. ال شر  أن تلر 

لين ومهررارات التعامررج مررع الضرراوط وحررج الصررراعات واإلبرردا  المشرراركات توسررع مهررارات العررام
 واإلبتكار والتعارف والتنسيب وتعلم مهارة إدارة الوقت.

  التطبيرررب الجيرررد لمبرررادئ اإلدارة والتنظررريم: الم الفرررات التررري يقرررع فيهرررا كثيرررر مرررن اإلداريرررين فررري
 ة والتنظرريم، فتسرربباتبرراعهم المبررادئ المتعررارف عليهررا فرري اإلدار  مممارسرراتهم اليوميررة بسرربب عررد

 الكثير من الضاوط النفسية لمر وسيهم. لرذل ، يتعرين علرى المسرتويات اإلداريرة العليرا ممارسرة
ظيمي مبادئ اإلدارة والتنظيم الجيد، الذي بدوره يمكن أن يشيع جوًا من االنضباط اإلداري والتن

 (.2004بين جميع المستويات اإلدارية األدنى )العميان، 
  الهيكرج التنظيمري: تحردف إعرادة الهيكلرة مرن وقرت إلرى آخرر حترى ال ُتحردف آثرار إعادة تصميم

سلبية ومشاكج الضاوط لدب األفراد. وعليه، فال بد من إعادة الهيكلرة بعردة طرر  مثرج: إضرافة 
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أقسررررام وإدارات جديرررردة أو دمررررج و ررررائي، إمكانيررررة تو يرررر  العالقررررات التنظيميررررة بررررين اإلدارات 
 (.2004توب اإلشراف )العميان، واألقسام، كذل  ت في  مس

  إدارة الصرررررا  التنظيمرررري: يجررررب أن تترررردخج اإلدارة للمسرررراهمة فرررري حررررج الصرررررا  قبررررج أن يتفرررراقم
ويررنعكس علررى األداء، وذلرر  يتطلررب تشرر يش الصرررا  وتحديررد حجمرره وأهدافرره وأطرافرره. وهنررال 

التهدئرررة: عرررن  . إسرررتراتيجية(2004إسرررتراتيجيات يلجرررأ إليهرررا المرررديرون لحرررج الصررررا )العميان، 
طريب است دام المهارات اإلنسانية للتأثير على أطراف الصرا ، والتفاوض إليجاد حلول وسط. 
إسررررتراتيجية التجنرررررب واإلنسرررررحاب:  يحرررردف مرررررن أحرررررد أطررررراف الصررررررا  اإلهمرررررال والتجاهرررررج أو 
االنسررررحاب مررررن المجابهررررة. إسررررتراتيجية المجابهررررة: بمعنررررى طررررر، الحقررررائب بررررين أطررررراف النررررزا  

 .ها. إستراتيجية التكامج: البح  عن حج يرضي األطراف المعنيةوتحليل

 تطوير نظم االختيار والتعيين: وذل  بتعيين أفراد لديهم القدرة علرى العمرج المطلروب، وت فير  
أعباء الو يفة من خالل إعرادة تصرميم نظرم تردريب متطرورة ونظرم عادلرة للحروافز وتقيريم األداء 

 ة فعالية اإلتصال الرسمي. إن ذل  كلره سريؤدي إلرى التقليرج مرنوتنشيط االتصال وقنواته وزياد
 مررروض الررردور. كمرررا ان تطبيرررب نظرررم إدارة جديررردة مثرررج المشررراركة فررري إت ررراذ القررررارات، بررررامج 

واألخررذ بأسرلوب اإلدارة الديمقراطيرة فري المنظمرات ي فرري مرن  هرور الضراوط لرردب  الشركاوي.
 (.Decenzo & Stephen, 2005العاملين )

 
 الوالء التنظيمي 3.2

 
ال ش  أن القطا  الصحي شهد نموًا متزايدًا بشكج عام خالل السنوات القليلة الماضرية، وبشركج خراص 
فررري مؤسسرررات القررردس الصرررحية، وقرررد أدب هرررذا النمرررو إلرررى زيرررادة التنرررافس لجرررذب أكبرررر عررردد ممكرررن مرررن 

 على الموارد البشرية.المرضى والمراجعين، وذل  بتقديم أفضج ال دمات والتي تعتمد بشكج أساسي 
 

ويعتبر العنصر البشري هو األهم في هذا الجانب بمرا يبذلره مرن جهرد وفعاليرة تسراهم فري رفرع المسرتوب 
الصحي وكفاءته، ولذل  يالح  أن مصلحة أي مؤسسة تكمن في القدرة على االحتفاظ بالعاملين لرديها 

خلب فير البيةة الصحية الفاعلة السليمة و باشبا  حاجاتهم وتلبية رشباتهم عن طريب إيجاد ما يعرف بتو 
 الوالء التنظيمي لدب العاملين. 

 
وبما أن العاملين يتعاملون مع أ لى ما نمل  أال وهي حياة اإلنسران فهرم يتعرضرون لمواقري تسراهم فري 
تشكيج اتجاهاتهم وسلوكهم، فان تكونت لردب العراملين مشراعر سرلبية، فرانهم سريعملون فري بيةرات عمرج 

ليهرررا طرررابع الصررررا  والتررروتر التنظيمررري والرررذي بررردوره يرررؤدي إلرررى نتيجرررة حتميرررة تتمثرررج فررري تررردني يالرررب ع
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مسررتوب الرروالء واإلنتمرراء للمؤسسررة. وعلررى النيرري  مررن ذلرر  إذا كانررت مشرراعر العرراملين إيجابيررة نتيجررة 
لوجررود منررا  تنظيمرري و ررروف عمررج  ررحية سررليمة فرران ذلرر  سيشررجع وينمرري عامررج الرروالء واإلنتمررراء 

سة، ومن ثم ترتفع إنتراجيتهم ممرا يرنعكس علرى المؤسسرة ويجعلهرا تسرتطيع المحافطرة علرى بقائهرا للمؤس
 واستمراريتها وتحقيب أهدافها. 

 
ا، وال ش  أن للوالء التنظيمي أهمية في حياة المؤسسات، وما له من آثار ايجابية على سرير العمرج فيهر

ظيمري هذه األهمية هنال حييقة تقرول أن الروالء التنوتحييقها ألهدافها بشكج فاعج متميز. وإنطالقًا من 
 عنررد العرراملين يحقررب الفعاليررة والكفرراءة وزيررادة اإلنتاجيررة، وتبنرري العرراملين ألهررداف ومصررالا وطموحررات
المؤسسررة وسررعيهم لتحقيررب ذلرر ، وعلررى الجانررب اآلخررر تحقيررب طمررو، العرراميلن فيهررا بشرركج مترروازن مررع 

 طمو، المؤسسة.
 
  :ء التنظيميمفهوم الوال .2.1.3
 

من أول الباحثين في اإلدارة عن مصطلا  1920عام  Folletتعددت تعريفات الوالء التنظيمي وكانت 
ل في الوالء فتقول: إن الوالء هو إرادة جماعية طوعية تدعمها اإلدارة وليس إرادة مفروضة كما هو الحا

أي فر ررررررررة  للهررررررررروب العبوديررررررررة، حيرررررررر  يكررررررررون الرررررررروالء مصررررررررطنعًا ولرررررررريس حييقررررررررا، وسرررررررريتم ا تنررررررررام 
(Rosanasa&Velilla, 2003). 
 

 ,Robbins(. أما )Cole, 2000هنال من يرب بأنه البقاء في نفس المؤسسة لفترة طويلة من الزمن )

(، فيرررب بأنرره )سررلول لرريس ضررمن متطلبررات العمررج الرسررمية إال أنرره يررؤثر علررى فعاليررة األداء فرري 2003
ب المو ري تجراه خصرائش المنظمرة التري ينتمري إليهرا كمرا المنظمة). وهنال من يررب بأنره ردة فعرج لرد

ينبارري، وكررذل  إحسرراس المو رري بارتباطرره بأهررداف المنظمررة وقيمهررا والرردور الررذي يقرروم برره لتحقيررب هررذه 
األهررداف واإللتررزام بررالييم الو يفيررة مررن أجررج المنظمررة ولرريس مررن أجررج مصررالحه ال ا ررة. ويعرررف بأنرره 

مة والمو ي، وهي تؤثر على قرار الفرد بترل العمج أو البقاء في حالة نفسية تصي العالقة بين المنظ
وهنرررال مرررن بررررب أن الفرررد الرررذي يظهرررر مسرررتوب عرررال مرررن الررروالء  (.1997المنظمررة )العتيبررري والسرررواط، 

 (: 1999التنظيمي تجاه منظمته لديه الصفات التالية )العبادي، 
 

 .اعتقاد قوي بقبول أهداف وقيم المنظمة 
 قصى جهد ممكن نيابة عن المنظمة.استعداد لبذل أ 

 .رشبة قوية في المحافظة على استمرار عضويته في المنظمة 
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( برأن هنرال مرن البراحثين مرن أعطرى تعريًفرا شراماًل للروالء التنظيمري يرتكرز Jaemoon ,2000ويرذكر )

العمررج علررى وجررود مشرراعر قويررة لرردب الفرررد تجرراه قبررول أهررداف وقرريم المنظمررة، وترروفر الرشبررة الجررادة فرري 
بينمررا أوضررا )الطعامنررة وعبررد الحلرريم،  لرردب المنظمررة، وكررذل  ترروفر الرشبررة فرري االسررتمرار فرري المنظمررة.

 ( أن الوالء التنظيمي ناتج تفاعج ثالثة عنا ر أساسية هي:1997
 

 فره التطابب: وتعني درجة تبني الفرد ألهداف وقيم المنظمرة التري يعمرج بهرا باعتبارهرا تمثرج أهدا
 وقيمه.

 ال )االسررررتارا ): وتعنرررري أن يكررررون الفرررررد منهمكررررًا ومنامسررررًا بصررررورة متكاملررررة فرررري كافررررة االنهمرررر
 نشاطاته وأدواره التي يقوم بها في المنظمة التي يعمج بها.

  االخرررالص والوفررراء: ويعنررري الشرررعور باالرتبررراط القررروي والعاطفرررة للمنظمرررة التررري يعمرررج بهرررا الفررررد
 بحي  يحس بأن المنظمة جزء من ذاته وكينونته.

 
يالح  ممرا تقردم، أنره ال يوجرد تعرير  يجمرع عليره البراحثون للروالء التنظيمري، ولكرن هنرال شربه إجمرا  
علررى أنرره نررو  مررن اتجاهررات الفرررد نحررو منظمترره. ويرررب الباحرر  أن الرروالء التنظيمرري عبررارة عررن عمليررة 

س عًا عرن أي مسراتوافب مع األهداف التي ترسمها المؤسسة، وبالتالي يعمج جاهدًا إلنجازها ويقي مداف
 بها في كج الظروف واألحوال التي تعترضه، حي  يعبر هذا التعري  عن عدة قيم: 

 
   التوافررب النظررري: التوافررب النسرربي بررين أهررداف المو رري )العامررج( الش صررية واألهررداف العامررة

 الموضوعة للمؤسسة.
 و هرروالملبيرة لميولرره  التوافرب العملرري: يوافرب بررأن العمرج الجرراد لتحقيرب األهررداف العامرة للمؤسسررة

 جزٌء أ يج في عملية الوالء للمؤسسة.

 فسري البعد النفسي:   يتجاوز الباح  في الفهم للوالء المستوب النظري والعملي إلى المستوب الن
 من خالل دفاعه عن المؤسسة وأهدافها.

 
 ي يعملرون بهرا،وعليه، فان العاملين سوف يوضحون مدب قدرتهم االندماجية وارتباطهم مع المنظمة الت

وال بررد أن يتبنررى العرراملون فرري المستشررفيات أهررداف المؤسسررة الصررحية الترري يعملررون بهررا، وأن يسرراهموا 
ويشرراركوا فرري تحقيررب أهرردافها بكررج جررد ووفرراء وإخررالص. ويجررب علررى العرراملين أن يظهررروا مسررتوب عررال 

 لر  ال برد أن يكرون لرديهممن الوالء التنظيمي تجاه مؤسساتهم الصرحية التري يعملرون بهرا. إضرافة إلرى ذ
 الصفات والسمات التالية:
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 .االعتقاد القوي بييم منظمتهم الصحية وأهدافها مع قبولها 
 .االستعداد لتقديم الجهد وبذله لمصلحة منظمته الصحية 

 .الرشبة القوية واالستمرارية في العمج داخج المنظمة الصحية 

 
 ي: الوفررراء واإلخرررالص، والتفررراني، والتررري تزيرررد نترررائجومجمرررج القرررول، أن الررروالء يحمرررج العديرررد مرررن المعررران
 العمج روعة وإبداعًا إذا توافرت مثج هذه الصفات.

 
لميرة من هنا يتساءل المرء، هج الوالء مشكلة تشاج منظماتنا المحلية عع أم أن كثيرا من المنظمات العا

نظمرررة أم االثنرررين معرررا عع المتقدمرررة تعررراني منهرررا عع وأيرررن يكمرررن ال لرررج الحييقررري عع فررري المو ررري أم الم
للجابررة علررى هررذه األسررةلة، يجررب الحرردي  عررن الرروالء التنظيمرري مررن جميررع النررواحي. فالشررعب اليابرراني، 
شعب يعشب العمج لدرجة أنه في أحد األيام خرجت مظاهرة كبيرة فري العا رمة طوكيرو احتجاجرًا علرى 

% مررررن طاقترررره 70يكرررري يعطرررري مررررنحهم إجررررازات إضررررافية. وكمررررا تشررررير الدراسررررات، بررررأن المو رررري األمر 
% مررن المررو فين فرري شررركات 80للو يفررة. وعلررى النيرري  مررن ذلرر ، فرران بعرر  الدراسررات تشرريرإلى أن 

 الشررر  األوسررط يفتقرردون الرروالء واإلخررالص للشررركات الترري يعملررون بهررا. ويرررب خبررراء اإلدارة أن الحفرراظ
فرري العررالم و خا ررة فرري منطقررة علررى بقرراء المررو فين، يعررد مررن التحررديات الكبرررب الترري تواجرره الشررركات 

فريرررررب (الشرررررر  األوسرررررط، فعجبرررررًا لهرررررذا التبررررراين فررررري التعامرررررج مرررررع الو يفرررررة برررررين المرررررو فين هنرررررا وهنرررررال
 .2007)السمو،

 
ي   فأين مكمن ال لج الحييقي، أفي الشركات وطريقة تنظيمها للموارد البشرريةع أم أنهرا تكمرن فري المو ر

لقطا  الذي يعمج فيه يعكس طموحه وتحقيب نجاحه. فيبح  وأداءه الو يفي الذي ال يؤمن بأن نجا، ا
 .2007)فريب السمو،(عن شركة تؤمن بتحقيب القاسم المشترل 

 
 :األبعاد المختلفة للوالء .2.3.2

 
لعج المعضلة األولى التي تواجه دراسة الوالء في المجتمعات، هو عدم وجود ثوابت عامة ومقبولة لفهم 

 Powersت بع  الدراسات أنه من الممكن أن يكون للوالء أبعاد م تلفة )هذا المصطلا فعليًا وأ هر 

&Cole, 2000 فعلرى سربيج المثرال، مرن خرالل لقراء كرولي مرع دافيرد سرتيرن رئريس معهرد الروالء فري .)
شركة منتفعرة. ومرن خرالل هرذه المقرابالت، ترم  200شيكا و، تم عمج مقابالت مع العاملين ألكثر من 

 ملين، وقد تم تو ي  نوعية وش صية العامج المنتمي بما يلي:استنتاج نوعية العا
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  شارل في فعاليات الشركة  ير المنهجية.وييعمج ضمن مجموعة  
 .مستعد بأن ُيضحي من أجج مصلحة الشركة 

 .يؤمن بمنتج الشركة وعمج دعاية لشركته للزبائن وللمجتمع 

 .المحافظة على ممتلكات الشركة وعدم اإلهمال 

 ع الزمالء بنشاط في العمج المطور للشركة.المشاركة م 

 .عدم استاالل نظام اإلجازات لاير هدفها بما يشمج اإلجازات المرضية 

  علرى اسرتعداد أن يبقرى فرري عملره لعردة سرنوات مقبلررة، حترى ولرو عررض عليرره راترب أعلرى نسرربيًا
 في مكان آخر.

 

لروالء واالنتمراء للمؤسسرة، وأن يردعمان الفكررة األساسرية ل   Powers & Coleوخال رة القرول، فران 
العامرررج يرررؤمن بمرررا تصرررنعه هرررذه المؤسسرررة أو يرررؤمن برررأن منتجرررات هرررذه المؤسسرررة جيررردة جررردًا وتاطررري 
احتياجررات اإلنسرران. إن العامررج فرري هررذه المؤسسررة ينظررر إلررى زمررالءه، سررواء أكررانوا مشرررفين أو عرراملين 

يسرررتطيع العمرررج معهرررم فررري  يعملرررون تحرررت إشررررافه أو زمرررالء فررري نفرررس المسرررتوب، علرررى أنهرررم أشررر اص
 مجموعة وبذل  يستطيع مشاركتهم.

 
  :أهمية وآثار الوالء التنظيمي 3.3.2.

 
قها ال ش  أن للوالء التنظيمي أهمية في حياة المنظمات، وله أثره الواضا على سير العمج فيها، وتحيي

لمو ي والء التنظيمي عند األهدافها بشكج فاعج متميز. ويرجع هذا االهتمام إلى الحييقة القائلة  أن ال
عررًا يعتبررر مررن أهررم العوامررج الترري تحرردد فعاليررة وكفرراءة المنظمررة، فكلمررا كرران مسررتوب الرروالء التنظيمرري مرتف

 كان مستوب األداء الو يفي مرتفعًا، وان ف  مستوب ال ياب  وأ با معدل ترل العمج أقج.
 

م ال ا ررة خررارج نطررا  العمررج، حيرر  أن وللرروالء التنظيمرري أثررر فرري حيرراة العرراملين قررد تمتررد إلررى حيرراته
المو رري  رراحب الرروالء التنظيمرري المرتفررع يشررعر بدرجررة عاليررة مررن الرضررا والسررعادة واالرتبرراط العررائلي 

 (:1998(. وعليه، فان أهمية الوالء التنظيمي تتمثج في عدة نقاط منها )ليجان، 1999)العجمي، 
  ا فرري المنظمررة واألفرراد العرراملين بهررا، ال سرريميمثرج الرروالء التنظيمرري عنصرررًا هامرًا فرري الررربط بررين

املين األوقات التي ال تستطيع فيها المنظمرات أن تقردم الحروافز المالئمرة لردفع هرؤالء األفرراد العر
 للعمج وتحقيب أعلى مستوب من اإلنجاز.
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  إن والء األفرررراد للمنظمرررات يسررراعد فررري التنبرررؤ ببقرررائهم فررري منظمررراتهم أو ترررركهم العمرررج لصرررالا
 أخرب. منظمات

 .أن والء األفراد لمنظماتهم يعتبر عاماًل هامًا في التنبؤ بفاعلية المنظمة 

 إن الرررروالء التنظيمرررري يحرررراف  علررررى اسررررتمرارية المنظمررررة وبقائهررررا وزيررررادة إنتاجهررررا، ووالء األفررررراد 
 لمنظماتهم يعتبر عاماًل مهماً  في ضمان نجا، تل  المنظمات(.

 
مرري، يتعررين علررى المنظمررات أن تسررعى جاهرردة ل لررب هررذا الرروالء لرردب ونظرررًا لهررذه األهميررة للرروالء التنظي

ذلر   ( ويمكن مالحظرة1996العاملين فيها. ويؤثر الوالء التنظيمي على الفرد والمنظمة معًا )المعاني، 
 من خالل الظواهر التالية:

 
  ين ممرا للعراملالرو، المعنوية العالية: يلعرب الروالء التنظيمري دورًا مهمرًا فري رفرع الررو، المعنويرة

يجعلهررم يحبررون عملهررم ومنظمررتهم ممررا يرردفعهم للعمررج بتعرراون وحمرراس كبيررر لتحقيررب األهررداف 
 التنظيمية المر وبة.

  لرى عاألداء: يلعب الوالء التنظيمري دورًا كبيررًا فري الترأثير لريس علرى األداء الجيرد فحسرب ، برج
 األداء واإلنجاز المبد ، وشعور الفرد بأن المنظمة مهتمة به.

  التايب:  ي في الوالء التنظيمي من  اهرة ال ياب، وخا ة ال ياب االختيراري والرذي يتضرمن
 خلب أعذار وهذا يؤدي إلى زيادة في اإلنتاجية.

  الت فيرررر  مررررن دوران العمررررج )ترررررل العمررررج(: ي فرررري الرررروالء التنظيمرررري  مررررن توقرررري الفرررررد عررررن
 العضوية في المنظمة التي يعمج بها 

 لواضررحة مرررن أنظمررة وقررروانين لصررالا المو ررري إلررى الررروالء مثررج نظرررام تررؤدي سياسررة المنظمرررة ا
الحرروافز، والمكافررآت، والتعويضررات، وتطرروير سياسررة البرراب المفتررو،، المشرراركة. بعررد كررج هررذا، 

 سيشعر المو ي بأنه جزء ال يتجزأ من المنظمة التي يعمج بها.
 

 :خصائص الوالء التنظيمي ومراحله 4.3.2.
 

 (:1995ي بعدة خصائش، منها )المدهون والجزراوي، يمتاز الوالء التنظيم
 

  إن الروالء التنظيمرري حالررة  يررر ملموسررة يسررتدل عليهررا مررن  ررواهر تنظيميررة، يمكررن متابعتهررا مررن
 خالل سلول وتصرفات األفراد العاملين في المنظمة والتي تجسد مدب والئهم.
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  خررب والتنظيميرة و رواهر إداريرة أينتج الوالء التنظيمي عن تفاعج العديد مرن العوامرج اإلنسرانية
 داخج المنظمة.

  .ال يصج الوالء التنظيمي إلى مستوب الثبات المطلب 

 لبع  إن الوالء التنظيمي متعدد األبعاد وليس بعدًا واحدًا، ولكن هذه األبعاد تؤثر في بعضها ا
 (.1997)العتيبي والسواط، 

 
( أن الرروالء التنظيمري يمررر فرري Buchanan, 1996أمرا ب صرروص مراحرج الرروالء التنظيمرري، فقرد بررين )

 (، وهي:3.2ثالف مراحج متتالية يوضحها الشكج )
 

 المرحلة األولى:

 )فترة التجربة(

 المرحلة الثانية: 

 )العمل واإلنجاز(
 المرحلة الثالثة: 

 )الثقة في التنظيم(
تظهر خالل هذه المرحلة 

 ال برات التالية:
تتصي هذه المرحلة  

 ية:بال برات التال
 

 

 

 
 .تحديات العمج   .ال وف من العجز   
 .تضارب الوالء     

 .وضو، الدور      ترسيخ الوالء
 وتدعيمه

  هور الجماعة 
 التالحمية.

   هور قيم الوالء 
 للتنظيم والعمج

  

  نمو اتجاهات الجماعة
 نحو التنظيم.

 
 

 
 

 

 (1996:  مراحج تطور الوالء التنظيمي بتصرف من: المعاني )3.2شكج 
 

 ا مرحلة التجربة: وتمترد مرن تراريخ انضرمام الفررد للمنظمرة ولمردة عرام واحرد، ويكرون الفررد خاللهر
 خاضعًا للتدريب واالختبار وإ هار خبراته ومهاراته عند أداءه ألعماله.

 د مرحلة العمرج واإلنجراز: وتترراو، برين عرامين وأربعرة أعروام، ويسرعى الفررد مرن خاللهرا إلرى تأكير
 از.مفهوم اإلنج

  ة مرحلررة الثقررة بالمنظمررة )مرحلررة الرروالء التنظيمرري(: وتبرردأ بعررد السررنة ال امسررة وتسررتمر إلررى فتررر
 طويلة، وهنا يزداد والء الفرد عن المرحلتين السابقتين.
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 ( إلى ثالف مراحج للوالء التنظيمي هي:1997وقد أشار )العتيبي والسواط، 

 
 ي يتحصج رد في البداية يكون مبنيًا على الفوائد التمرحلة اإلذعان أو االلتزام: وذل  أن والء الف

عليهررا مررن المنظمررة، لررذل  فهررو يتقبررج سررلطة اآلخرررين ويلتررزم بهررا مقابررج الحصررول علررى الفوائررد 
 الم تلفة.

 جررج مرحلررة التطررابب أو التماثررج بررين الفرررد والمنظمررة: وهنررا يتقبررج الفرررد سررلطة وتررأثير اآلخرررين أل
 لمنظمررة، وألنهررا تشرربع حاجاترره لالنتمرراء وبالتررالي يشررعر بررالف رر بترره فرري االسررتمرار بالعمررج با

 النتمائه لها.

 ن تطرابب مرحلة التبني واعتبار أهداف وقيم المنظمة أهدافًا وقيمًا له: وهنا يكرون الروالء ناتجرًا عر
 أهداف المنظمة وقيمها مع أهداف وقيم الفرد.

 
 ثالف مراحج متتابعة:( بأن تكوين الوالء يمر في 1988وأوضا كذل  )ردايدة، 

  
  مرحلررة مررا قبررج العمررج: وتمترراز بالمسررتويات الم تلفررة مررن ال برررات واالسررتعدادات والميررول الترري

تؤهررج الفرررد للرردخول إلررى المنظمررة، وتررنجم هررذه المررؤهالت عررن خصررائش الفرررد الش صررية وعررن 
 .توقعاته بالنسبة للعمج، ومعرفته بالظروف األخرب التي تحكم قراره بقبول العمج

  مرحلة البدء في العمرج: وهري ال بررات التري يكتسربها الفررد فري أشرهر عملره األولرى والتري يكرون
 لها دور هام في تطوير اتجاهاته نحو العمج وتنمية والءه واالن راط في المنظمة. 

 ي، مرحلة الترسيخ: وتتأثر بما يكتسبه الفرد من خبرات متالحقة تدعم والءه وان راطره اإلجتمراع
 تفاعله مع المنظمة.ب قيمه وأنماط السلول التي يكتسبهافيها اتجاهاته و وتتقوب 

 

ويالحرر  تررداخج هررذه التصررنيفات الم تلفررة مررع بعضررها الرربع ، مررع حرردي  العتيبرري والسررواط عررن الرروالء 
وتأكيرردهما علررى أنررره يحرردف بفعرررج السررلطة، ومرررع تأكيررد الردايررردة علررى وجرررود الرروالء قبرررج االنضررمام إلرررى 

اختيرررررررار العمرررررررج فررررررري المنظمرررررررة حسرررررررب الت صرررررررش الرررررررذي درسررررررره. وعليررررررره، فررررررران العمرررررررج، أي قبرررررررج 
هررو األقرررب إلررى الواقررع والررذي يتفررب مررع فكررر الباحرر ، حيرر  يبرردأ الرروالء عنررد   Buchananتصررني 

 االنضمام للمنظمة ويبدأ يترسخ مع مرور الزمن.
 

 :اآلراء والنظريات المفسرة للوالء التنظيمي 5.3.2.
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روج ات التي حاولت البح  في  اهرة الوالء التنظيمي،  إال أنها لرم تسرتطع ال رهنال  العديد من الدراس
بمرردخج أو نظريررات محررددة  لدراسررة الرروالء التنظيمرري. ومررن أجررج الررربط والوضررو، سرروف نعرررض بعرر  

 اآلراء والنظريات التي تفسر الوالء التنظيمي:
 

لعمرررررج تتفاعرررررج معرررررًا أن ال صرررررائش الش صرررررية وخصرررررائش العمرررررج وخبررررررات ا Steersيررررررب سرررررتيرز 
ن ميررج الفرررد لالنرردماج بمنظمترره ومشرراركته لهررا واعتقرراده القرروي بأهرردافها وقيمهررا وقبرر ول كمرردخالت، وتكررو 

هذه األهداف والييم والرشبة فري عردم تررل المنظمرة وان فراض نسربة شيابره، وأن ال صرائش الش صرية 
ئش العمررج ممثلررة فرري الرضررا عررن ممثلررة فرري الررتعلم، العمررر، تحديررد الرردور، الحاجررة إلررى االنجرراز. خصررا

 العمج، التحدي في العمج، التاذية الراجعة. خبرات العمج ممثلة فري طبيعرة ونوعيرة خبررات العمرج لردب
ؤثرة العاملين في التنظيم، اتجاهرات العراملين نحرو التنظريم، أهميرة الشر ش بالنسربة للتنظريم العوامرج المر

 (.1996في تكوين الوالء التنظيمي )المعاني، 
 

 يفسير  اهرة الوالء التنظيمي والبح  عرن أسربابه متمثلرة Angle & Perryوهنال رأي آخر للباحثين 
فررري أن الفررررد كأسررراس للررروالء التنظيمررري: لمرررا يحمرررج مرررن خصرررائش وتصررررفات الفررررد باعتبارهرررا مصررردر 

 والءه للسلول المؤدي إلى هذا اإلتجاه، إلى جانب ما يمارسه داخرج المنظمرة والتري يتحردد علرى أساسرها
اعرج لمنظمته. وأن المنظمرة كأسراس للروالء التنظيمري: وهري عمليرة تبادليرة برين الفررد والمنظمرة، يرتم التف

أن هنال ثالثة عنا رر  Allen & Mayerويرب  (.1998بينها وبين الفرد نتيجة للعمج فيها)ليجان،
نة للوالء التنظيمي:   مكو 

 
 لمنظمررة مررن خررالل المشرراعر، مثررج االنتمرراء الرروالء العرراطفي: درجررة ارتبرراط الشرر ش النفسرري با

 والعاطفة وااللتزام.
  الررررروالء المسرررررتمر: العالقرررررة المتبادلرررررة برررررين الفررررررد والمنظمرررررة )مصرررررالا مشرررررتركة مثرررررج الترقيرررررات

 والتعويضات والمكافآت( بين الفرد والمنظمة، والتضحية بمصالحه وعدم النظر إلى المكاسب.

 الوالء المعياري: شعور الفرد بالمسؤول( ية وااللتزام األدبي للبقاء فري المنظمرةChang, 1999) 
 (.Brown, 1996و )

 
 ثالثة أنواعًا للوالء التنظيمي: Kanterويحدد 
 هودهم الوالء المستديم: يعتبر األفراد أنفسهم جزءًا من منظماتهم ويبذلون التضحية الكبيرة من ج

 تركها. وطاقاتهم في مقابج بقاء المنظمات التي يعملون بها وعدم
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  الرروالء التالحمرري: يتمثررج فرري العالقررة السرريكولوجية اإلجتماعيررة بررين الفرررد ومنظمترره مررن خررالل
 الزيارات اإلجتماعية، وتسهيج بع  ال دمات مثج اإلسكان والموا الت.

  براسًا نالوالء الرقابي: ينشأ عندما يعتقد المو ي أن المعايير والييم الموجودة في المنظمة تمثج
 توجيه سلول الفرد.ودلياًل ل

 

 (.1998)ليجان،  وترب كانتر أن هذه األنوا  الثالثة مترابطة، وقد توجد في منظمة واحدة
 

، أن األفررراد يميلررون إلررى الكسررج وعرردم الرشبررة فرري العمررج Xتفترررض نظريررة : (Y( ونظريررة )Xنظريررة )
 دام وسررررائج التهديررررد ويتجنبررررون المسررررؤولية ولرررريس لررررديهم الطمررررو، الكررررافي. ولررررذا، تجررررب مررررراقبتهم واسررررت

د ، فتفتررض أن العمرج مسرألة طبيعيرة، وأن الرقابرة والتهديرYلتوجيههم نحو تحقيب األهداف. أما نظرية 
ظمررة ليسرت الوسررائج الوحيرردة لرردفع األفررراد نحررو اإلنجرراز، وأن لردب الفرررد دوافررع ذاتيررة لتحقيررب أهررداف المن

اطه هررو باإلنجرراز وأ فضررج مررا يرردفع الفرررد لزيررادة نشرروااللتررزام بهررا، وأن الحرروافز تررؤدي إلررى التررزام األفررراد 
إشرربا  حاجاترره النفسررية مررن خررالل إعطائرره الفرررص فرري تحمررج المسررؤولية والمشرراركة فرري وضررع األهررداف 
 وفررررص النمرررو والتقررردم، وأنررره تتررروفر درجرررة عاليرررة لررردب األفرررراد البتكرررار حرررج للمشررراكج والمبرررادرة والطمرررو،

(McGregors Theory, 1984.) لرى ضروء مرا تقردم، أن هرذه اآلراء تفسرر الروالء واالنتمراء الَحر  عي
 وتعتمد على ال صائش الش صية، وهنال من رآها على أنها عملية تبادلية بين الفرد والمنظمة، وهنال

لقرول، امن فسره بااللتزام األدبي والعاطفي والعالقة المستديمة والمتالحمة برين الفررد والمنظمرة. ومجمرج 
ات اعد في فهرم  راهرة الروالء التنظيمري ول سري ال زال  ائبرًا عرن السراحة آراء ونظريرأن هذه اآلراء تس

 متكاملًة لتوضيا هذه الظاهرة بأكمج وجه.
 

 أسباب البعد عن الوالء: .6.3.2
 

يمكررن أن تعررزب أسررباب البعررد عررن الرروالء ألسررباب تتعلررب بالمنظمررة أو ألسررباب أخرررب تتعلررب بررالمو ي، 
 األسباب.وتاليا و ي موجز لهذه 

 
 األسباب المتعلقة بالمنظمة: .1.6.3.2

 
 أهم االسباب المتعلقة بالمنظمة مل صة ادناه:

   عردم  شررعور المنظمرة ألهميررة المروارد البشرررية ومردب قرردرتها فري إحررداف تاييرر مسررارها، فكثيررر
عليرا منها تتعامج مرع المرو فين كراآلالت و يفرتهم الكبررب تنفيرذ األوامرر التري تصرو ها اإلدارة ال
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دون أن يكررون لهررم أي قرررار أو حتررى القرردرة علررى االعتررراض علررى سررلول أو عمررج معررين ألنهررم 
 مجرد مو فين ألداء خدمات محددة مسبقًا.

  نظام العمرج ومرا يت للره مرن محسروبيات، أو العمرج ضرمن منظمرة شربكة الوسراطة و يرهرا، ممرا
التي  بالسياسة التي تتبعها المنظمةيؤدي إلى مكافأة  ير المستحب، ويشعراألكفاء بانعدام الثقة 

 يعملون لديها.

  عررردم بررر  رو، المحبرررة فررري مكررران العمرررج ووضرررع الحرررواجز برررين اإلدارة العليرررا وبرررين  يرهرررا مرررن
المسررررتويات، وتطبيررررب سياسررررات اإلدارات القديمررررة الترررري تعتمررررد علررررى البرررراب المالررررب و سياسررررة 

والنترررائج بعيررردًا عرررن أعرررين  الامررروض والحررررص علرررى االحتفررراظ بالمعلومرررات عرررن سياسرررة العمرررج
 المو فين، مما يشعرهم أنهم  يرمسةولين و ير جديرين بالثقة.

  إلارراء رو، العمررج الجمرراعي فررري المنظمررة، ونظررام المشرراركة فررري ات رراذ القرررار، واختيررار أفضرررج
السياسات ُكراًل حسرب و يفتره الُمناطرة بره، اختيرار أفضرج طرر  للعمرج، ممرا يحقرب راحرة نفسرية 

 (.2007د والءه وانتاجيته بشكج كبير وملحوظ وبوقت قصير)فريب السمو،للمو ي ويزي

  شررعور المو رري برراال تراب التنظيمرري، واال تررراب شررعور الفرررد بالوحرردة والتفكرر  وعرردم االنتمرراء
للو يفرررة أوجماعرررة العمرررج،  ويمكرررن أن ينشرررأ مرررن خرررالل محا ررررة العامرررج للرررروتين. ومرررن هنرررا، 

  المعنررى اإلجتمرراعي للو يفررة، والفكررر المتسررلط علررى يصرربا عمررج العامررج أقررج معنررى، ويررن ف
مشكلة أو أكثر على عقج العامج، وكذل  عدم الشعور باالنتمراء للمنظمرة والتايرب عرن العمرج، 

 ودوران العمج والهروب منه، وعدم الرشبة في االنجاز وخف  االنتاجية.

 
ير المنرا  التنظيمري والبيةرة ويمكن ت في  الشعور براال تراب لردب المؤسسرات، وذلر  عرن طريرب: تروف

المناسبة من خالل ديمقراطيرة فعالرة، وتشرجيع المشراركة للعراملين فري ات راذ القررارات، وفعاليرة االتصرال 
 & Keith)بررين العرراملين، وتؤكررد علررى الالمركزيررة فرري ات رراذ القرررارت، وإيجرراد نظررم جديرردة للحرروافز

Nestrom,1985). 

 
 :األسباب المتعلقة بالموظف .2.6.3.2

 
  قيام المو ي بالعمج من أجج الحصول على المال الذي يسد إحتياجاته دون ر بته في التفكير

 والبحرر  عررن أفضررج الحلررول، ألنرره ببسرراطة يريررد تنفيررذ توجيهررات اإلدارة العليررا فقررط. إضررافًة إلررى
ذلرر ، فهررو قررد يفقررد الطمررو، والرردافع، ويقنررع بالوضررع الررذي هوعليرره، فتكررون مقولترره الشررهيرة  فرري 

 ياته )ليس في اإلمكان أفضج مما كان).ح
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  إكتفاء الش ش بما لديه من معلومات وخبرات، إضرافة إلرى محدوديرة تفكيرره دون المحاولرة فري
ر التوسع وكسب مهارات جديدة أو اللحا  بالتقدم التعليمي في المجال الذي يعمج فيه وال تطروي

 ة علرى المنظمرة ألنهرا البرد أن يكرون لذاته بأي شكج كان. وقد يقع الجرزء الكبيرر فري هرذه النقطر
لها دور فاعج في تحفيز المو ي وتنظيم الردورات  والمرؤتمرات وحرثهم علرى المشراركة وتحقيرب 

 االكتفاء الذاتي والعيف في استقرار نفسي يتناسب مع التطور الذي يحيط به.

  ،ة فيرتم اإلسرتفادعدم ثقة المو ي في سياسة الشركة في دعم األفكار التري تقرود المنظمرة للقمرة
منها دون ذكر للمو ي الرذي عمرج علرى إيجادهرا وتطويرهرا برأي شركج مرن األشركال، فيشرعرأن 

 (2007جهده قد ضا  سدب، فينتقج للنيي  ويصبا يعمج دون إبدا  )فريب السمو، 

 

 :مقترحات لخلق الوالء التنظيمي لدى العاملين تجاه منظماتهم .7.3.2
 

 دب العاملين تجاه منظماتهم باست دام عدة طر  ومفاتيا، أهمها:يمكن خلب الوالء التنظيمي ل
 

  ،االستحواذ على قلوبهم وإشبا  حاجاتهم اإلنسانية، ويتم ذل  مرن خرالل تفجيرر طاقرة المو ري
وذل  عندما تكون لديه ر ية واضحة ومحددة عن هدف المنظمة، وكذل  مرن خرالل المسراهمة 

امج وأنشطة إجتماعية وتملي  المساكن مما ينعكس على في استقرار العائلة عن طريب تنفيذ بر 
 (.2007والء المو ي )فريب السمو، 

  ،الرتالحم واإلنرردماج، تشررجيع الحرروار للتو ررج إلرى أفكررار جديرردة وأن يررتكلم المو رري دون خرروف
فررالمو ي الرررذي يوافرررب رئيسرره دائمرررًا يعنررري أن أحرردهما ال داعررري لررره. ويجررب مرررنا الصرررالحيات 

يرؤدي مرا هرو مطلروب منره بحريرة، كرذل  يجرب التبرادل الحرر للمعلومرات بررين الكافيرة للمو ري ل
األقسررام اإلداريررة. وأن يكررون االنكبرراب علررى العمررج حبررًا ولرريس خوفررًا مررن العقوبررات. ويجررب أن 
تتفهم المنظمات احتياجرات مو فيهرا )المررض، األوالد، الزوجرة.......( وكرذل  يجرب أن يرتفهم 

ة ، أزمة مالية.....(.والسؤال هنا كي  نوجد التالحم عع واإلجابالمو ي  روف العمج )ميزانية
 بوضو، وسهولة: حسن االستما  للمو ي الرذي ال يقرج أهميرة عرن االسرتما  للزبرائن والعمرالء

قائدًا ناجحًا أن أهم  فات النجا،  300. وقد أوضحت إحدب الدراسات على (2005، )عقيلي
دير أن يرررد أو يت ررذ قرررارًا فوريررًا بررج يتريرر  ويحلررج هرري حسررن االسررتما . لرريس مطلوبررًا مررن المرر

المسررررألة ثررررم يت ررررذ القرررررار. كررررذل  يؤكررررد الررررتالحم مررررن خررررالل االتصررررال المررررزدوج أي تفعيررررج آراء 
المو رري وطررر، هررذا التسررا ل: مرراذا لررو كنررت مكررانيعع ألن عرررض المشرركلة علررى عرردة عقررول 

 (.2006تعطي أفضج الحلول )السويدان، 
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 تعررزز شررعور المشرراركة بررين المو رري والمنظمررة مررن خررالل إسررقاط الحررواجز الشررراكة والملكيررة، ي
المعنويررة بررين اإلدارة والمو رري. إضررافة إلررى عرردم شررعور المو رري بالطبييررة فهرري عرردوة الرروالء، 
 فكلما زادت المسافة بين اإلدارة والمو ي زاد الحاجز المعنوي وساد شعور المو ي بأنه يعمج

مو ري مررن تعبيررره بقولره )أنررتم( برداًل مررن قولره )نحررن(. كمررا أن لحسراب الايررر. ويمكرن مراقبررة ال
النتمررراء اوالسررررعة فررري اإلنجررراز والتقليرررج مرررن زيرررادة المسرررتويات اإلداريرررة تعيرررب الحلرررول العمليرررة 

والبطءفرري العمررج، لررذل  يجررب إتبررا  التنظرريم المسررطا ذي  المسررتويات اإلداريررة القليلررة  عوضررًا 
ات ممررا يزيررد مررن فاعليررة اإلتصرراالت واإلبرردا . وكمررا يمكررن عررن التنظرريم الهرمرري متعرردد المسررتوي

اتبا  مبدأ اإلدارة علرى المكشروف )نشرر األسررار( فكلمرا زادت درايرة المرو فين بوضرع المنظمرة 
( و 2007زاد شعورهم بالمشراركة وإسرتثمار مرواهبهم ووقرتهم لمصرلحة المنظمرة. )فريرب السرمو، 

 (.2006)السويدان، 

  ،ت تفررري األجرررواء التررري تمتلرررو فيهرررا الشرررائعات والكرررالم المنقرررول وشرررعور اإلتصررراالت المفتوحرررة
 المو ي بأن هنال أسرارًا ال يعرفها، وحواجز وهمية بين المدير والمو ي، لتحج محلهرا أجرواء
 جديردة تتارذب علرى االتصراالت المفتوحرة برين اإلدارة والمرو فين )سياسرة البراب المفترو،) )فريرب

 .(2007السمو، 

  الررتعلم، ويتجلررى ذلرر  مررن خررالل معرفررة أن المهررارات الترري يكتسرربها المو رري تكررون إذكرراء نزعررة
ج هنرا سرنوات بسربب التايررات السرريعة )مواكبرة العصررنة(. ويكمرن الحر 3-5عديمة الفائردة بعرد 

في منا المو ي األمن الو يفي وليس الو يفة اآلمنرة، بمعنرى تروفير المسرتقبج اآلمرن لره عرن 
علمهررا لتمكنرره مررن العمررج فرري أقسررام أخرررب فرري حررال إلارراء و يفترره. طريررب مجموعررة مهررارات يت

 وكذل  يجب اتبا  إستراتيجية التعليم المستمرويحفز على تنمية المهارات بشكج متوا ج وتقدم
للمو ررري البررررامج واالرشرررادات التررري تسررراعده علرررى تقرررديم أفضرررج مرررا لديررره ، وذلررر  باتبرررا  مبررردأ 

إلرى المو ري، وترتمكن المنظمرة مرن تطروير نفسرها مرن  التدوير الرو يفي لكري ال يتسررب الملرج
 . (2006خالل تطوير أفرادها)السويدان،

  التمكين وتحرير الفعج، التمكين هو إعطاء المو ي الصالحيات واألدوات التي تمكنه من أداء
المطلوب منه على أكمرج وجره. وهنرا يشرعر المو ري باإلسرتقاللية والتقردير مرن المنظمرة ولريس 

ذلررر  كالنسرررر المحررراط بقفرررش حديررردي والكرررج يصررريا بررره أنرررت حرررر أنرررت قررروي    . العكرررس مرررن 
واإلسررتراتيجية الذهبيررة لتحريررر الفعررج هررو أن ال يكررون العقرراب علررى ال طررأ بررج يكررون علررى عرردم 
 المحاولة وعلى تكرار ال طأ. وبذل  فان اإلدارة تمرنا المرو فين حريرة التجريرب وعنردها يتحرول

 .(2006السويدان، اإللتزام إلى تفاني ووالء )
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  وضو، األهرداف وتحديرد األدوار، بينرت الدراسرات أن الروالء التنظيمري يرزداد كلمرا كانرت أهرداف
المنظمة واضحة وكلما كانرت أدوارهرم واضرحة ومحرددة وذلر  لتجنرب حالرة الصررا  التري تظهرر 

 (.1990في حالة  موض أدوار العاملين )المعاني، 

 لماديرة ، يقصد بالمنا  التنظيمي البيةة الداخليرة الماديرة و يرااالهتمام بتحسين المنا  التنظيمي
ط. التي يعمج الفرد في إطارها ويؤثر على العاملين في المنظمة، ويؤدي إلى التحفيز أو االحبا

. ويأمج العاملون أن يكون هرذا المنرا  داعمرًا ويسرهج لهرم إشربا  حاجراتهم النفسرية واإلجتماعيرة
 عررن البيةررة االجتماعيررة لمجموعررة العرراملين فرري التنظرريم الواحررد، وهررذافالمنررا  التنظيمرري عبررارة 

فررة يعنرري الثقافررة واليرريم والعررادات واألعررراف والمعتقرردات واألنمرراط السررلوكية وطررر  العمررج الم تل
 (.2004التي تؤثر على الفعاليات واألنشطة اإلنسانية واالقتصادية داخج المنظمة )العميان، 

 ا الر م من ادعاء المنظمات أن العاملين هم رأس مالها الحييقي، لكنهرعدم تدمير المعلومات، ب
تقضي على معنوياتهم في الواقع وتزيد نسبة التسررب الرو يفي، ممرا يرؤدي إلرى آثرار اقتصرادية 
سلبية على منتجات وخدمات العاملين وكذل  علرى والء العراملين. وينرتج ذلر  مرن أن المنظمرة 

اج إليهررا أكثررر ممررا تحترراج إليرره وتنظررر إلررى تكلفررة المو رري تنظررر إلررى المو رري علررى أنرره يحترر
 –وتافررج قيمترره الحييييررة )عرردم اإلهتمررام بررالوالء التنظيمرري والررذي يررؤدي إلررى ضررعي المعنويررة 

 .(2006( )السويدان ،تزعز  األوضا  داخليًا وخارجياً  –خدمة سيةة  –الملج وضعي اإلنتاج 
 رد وات والمكافآت والفرص من ناحيرة، بينمرا تهردد الفرسياسة الجزرة والعصا، تقدم المنظمة العال

لة بأن يفقد كج هذه المميزات ويفقد معها الشعور باألمان من ناحية أخرب. إن هذه السياسة كفي
 (.2006لطرد الوالء واالنتماء الحييقي للمنظمة )السويدان ، 

 نتمراء ة إلى زر  الروالء واالإستراتيجية التحفيز المادي والمعنوي والفكري، تؤدي هذه اإلستراتيجي
لرردب العنصررر البشررري تجرراه أعمررالهم والمنظمررة. ويشررتمج التحفيررز المررادي علررى رواتررب وأجررور 
وحوافز مالية متنوعة إلشبا  حاجات المو ي الناقصة، و يشتمج التحفيز الفكري على تشجيع 

ام علرررى تررروفير االحترررر األفررراد علرررى التفكيرررر المبرررد  وال رررال  والمبرررادأة، ويشرررتمج التحفيزالمعنررروي 
  (.2005والتقدير للعاملين والمعاملة الحسنة والطيبة )عقيلي، 

 قيرب أسلوب اإلدارة باألهداف، وهي فلسفة إدارية ترمي إلى زيادة الحفز الداخلي ل فراد نحرو تح
أهرررداف المؤسسرررة، مرررن خرررالل اشرررترال المر وسرررين مرررع الر سررراء فررري وضرررع األهرررداف وال طرررط 

، وزيادة رقابة المر وس على عمله، وهذا يعني مشاركة المر وس في ات راذ للمنظمة ومناقشتها
القرررارات الترري تررؤثر عليرره بشرركج مباشررر، وإعطرراء تاذيررة راجعررة للمشررتركين )رمضرران وآخرررون،  

2003.) 

  إسررتراتيجية دمررج العرراملين، الرردمج هررو تفعيررج أوسررع وأعمررب لمفهرروم مشرراركة العرراملين بمعنررى أن
رجررة عاليرة فري ات رراذ القررارات اإلسرتراتيجية، والقرررارات التنفيذيرة فرري اإلدارة العراملين يسرهمون بد
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ورسم السياسات، وحج المشكالت ال ا ة بالعمرج مرن أجرج تطرويره، وإشرراكهم فري تقريرر العليا 
مسررتقبلهم الررو يفي فرري المنظمررة. وينررتج عررن هررذا الرردمج درجررة عاليررة مررن االنتمرراء والرروالء لرردب 

منظمررراتهم التررري يعملرررون بهرررا. وتسرررهم إسرررتراتيجية دمرررج العررراملين فررري تحقيرررب العررراملين بالنسررربة ل
االسررتقرار التنظيمرري فرري المنظمررات، فهررو وسرريلة فعالررة فرري حررج الصرررا  التنظيمرري بينهررا وبررين 
العرراملين فيهررا، مثررج اإلضررراب عررن العمررج، ال يرراب، معرردل دوران العمررج.  ويبعرر  الرردمج فررري 

خلررب عالقررات طيبرة بيررنهم وبررين المنظمرة، وي فرري مررن حرردة نفروس العرراملين الثقررة بمؤسسراتهم و 
الصراعات. وتشير التجربة اليابانية إلى أن دمجها للعاملين ساعد على تحقيب درجة عالية مرن 
األداء التنظيمي الفعال والوالء التنظيمي المميز ، حي  تقدم خطة المشرو  أو القرار من أسفج 

صررلة بالموضررو  لتقييمهررا أو تعررديلها، ثررم مناقشررتها علررى إلررى أعلررى المسررتويات الم تلفررة ذات ال
 . (2005مستوب اإلدارة العليا)عقيلي، 

 الرعايررة الشررمولية، رعايررة العرراملين داخررج المنظمررة و خارجهررا ، كحررج مشرراكلهم العائليررة بتقررديم 
ات طالمساعدات المالية لهم ، و المشاركة في تعليم أبنائهم و رعرايتهم  رحياً  ، و الييرام بنشرا

اجتماعيررة ، ممررا يررؤدي إلررى حفرر  الترروازن العرراطفي و النفسرري للعرراملين و خلررب فلسررفة العامررج 
 (.1990السعيد في عمله ، و  رس حب الوالء و االنتماء في نفوس العاملين . ) نصير،

  زر  الوالء واالنتماء للمؤسسة مرن خرالل معادلرة تعررف بمعادلرة )منحرة( حير  يمثرج كرج حررف
اماًل مررن عوامررج برر  الرروالء بررالنفوس، وهررذه العوامررج هرري: مبررادئ، نمرراذج، مررن هررذه الكلمررة عرر

 (.2007حوافز، تنافس )المطو ، 

 

 ( أن المنظمات اإلدارية تسطيع  أن تحقب درجة عالية من الوالء التنظيميWhitener, 2001ويؤكد )
ة يعملرررون بكرررج جرررد وزيرررادة الفاعليرررة واإلنتاجيرررة وتشرررجيع المرررو فين علرررى أن يكونررروا جرررزءًا مرررن المنظمررر

تشرركج كررج هررذه اليرريم  دعامررات فرري  ررناعة الرروالء، تلرر  الصررناعة الترري  وإخررالص فرري تحقيررب أهرردافها.
  نتمنى أن تنتشر في مؤسساتنا الصرحية كمرا تنتشرر النرار فري الهشريم ولكنهرا قطعرًا لرن تكرون نرارًا تحرر 

  لمجتمع.بج ستكون وقودًا لتحقيب اإلنجازات على مستوب األفراد والمؤسسات وا
 

 وعندما يظهر الوالء في المؤسسة، فانها ستكون منتجة متكاتفة يسودها رو، الفريب في العمرج، مؤسسرة
مبدعررة مسرررتقرة قرررادرة علرررى تنفيرررذ م ططاتهرررا بكرررج سرررهولة، قرررادرة علرررى المنافسرررة، قرررادرة علرررى الحرررد مرررن 

 لمبدعة.الصراعات، تمتل  فر ًا للتميز والتفرد، مؤسسة جاذبة للكفاءات البشرية ا
 

 العالقة بين ضغوط العمل والوالء التنظيمي  4.2
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العصرررر الحرررالي هرررو عصرررر العولمرررة التررري  يررررت الكثيرررر مرررن المفررراليم، ومرررن ضرررمنها مفهررروم العمرررج 
سرررريادة الررررنمط الاربرررري فرررري الثقافررررة  ومتطلباترررره وأسرررراليبه. بررررالرجو  الررررى قرررراموس وبسررررترز فالعولمررررة هرررري

والفررض  معات البشرية كلها،  وتتضمن معنرى اإلحرداف واإلضرافةواالقتصاد والحكم والسياسة في المجت
 وأدب ذلر  إلرى زيرادة ضراوط العمرج الرذي يتعررض لهرا ( .2004واإللزام، فهي احترواء للعرالم )الجرابري،

ب المو ي والنتائج المترتبة عليها من شعور المو ي بعدم الوالء للمؤسسة التي يعمج بها وتدني مستو 
  أن ال سائر الناتجة عن ضاوط العمرج ومرا يتبعره مرن تردني فري األداء وضرعي العمج واإلنجاز، حي

لول ويرجع االهتمام بضاوط العمج وربطه بالوالء التنظيمي لما يتركه من آثار على س في الوالء كبيرة.
 األفراد تجاه و ائفهم ومنظماتهم. وإن تحسين مستوب األداء الو يفي مطلب هام تسعى إليه كج منظمة

ي خررالل محاولتهررا الدائمررة للعمررج علررى ترسرريخ الرروالء لرردب أفرادهررا وإزالررة العوامررج أو المسررببات التررمررن 
تؤدي إلى ضاوط العمج، ألن ذل  يؤدي إلى تحقيب مستوب عال من األداء الرو يفي، ممرا يسراعد فري 

 تحقيب قدر كبير من الفاعلية التنظيمية للمنظمة. 
 

ر اإلنترراج فرري المنظمررة، ومررن ثررم فرران ال لررج الررذي يصرريب إن عنصررر اإلنسرران هررو أهررم وأ لررى عنا رر
اإلنسان نتيجرة ضراوط العمرج أو تردني مسرتوب الروالء التنظيمري، يرنعكس بشركج مباشرر علرى أداء الفررد 
الرررو يفي وبالترررالي علرررى أداء المنظمرررة وفاعليتهرررا وقررردرتها علرررى التكيررر  مرررع الظرررروف البيةيرررة المتايررررة 

وتمثج ضاوط العمج وضعي الوالء التنظيمي خطرًا على  (.2003ري، وضمان بقائها واستمرارها )العم
العررراملين، لمرررا لهرررا مرررن آثرررار سرررلبية علرررى األفرررراد والمنظمرررة، تتمثرررج فررري عررردم الرضرررا الرررو يفي وضرررعي 

لرى عالدافعية للعمج والشعور باإلنهرال النفسري، ممرا يرؤثر علرى أداء العمرج بالكفراءة المطلوبرة، ويترترب 
يرة مي  ت حمج تكلفة ال ياب وترل العمج وفقدان الرشبرة فري اإلبردا  وان فراض الدافعضعي الوالء التنظي

بترت ولقرد أث (.2002وااللتزام بالعمج مما يؤدي إلى عدم االستقرار والتكرالي  الباهظرة للمؤسسرة )تقري، 
 لعديردالدراسات أن هنال عالقة سلبية بين  را  الدور و موض الدور والوالء التنظيمي. وكذل  أثبت ا

مرررن البرررراحثين الاررررربيين أن األشرررر اص الرررذين لررررديهم مسررررتوب عررررال مرررن الرررروالء التنظيمرررري كرررران مسررررتوب 
 (.2002الضاوط عندهم من فضًا )تقي، 

 
 لدراسات السابقة:ا 5.2

 
: ة أجرزاءت لثالثرمقسرذات العالقرة و يستعرض هذا الجزء من الدراسة بع  الدراسات التطبيييرة السرابقة 

 ، ودراسات الوالء التنظيمي ، ودراسات تبح  العالقة بينهما.دراسات ضاوط العمج 
 الدراسات التي تناولت ضغوط العمل: 1.5.2.
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( بعنوان ضاوط العمج وعالقتها باتجراه العراملين نحرو التسررب الرو يفي. هردفت 2007دراسة )الملحم، 
فري شرركتين مرن هذه الدراسة إلى التعررف علرى مصرادر ومسرتويات ضراوط العمرج لردب مرو في األمرن 

شررركات الحراسررة ال ا رررة بمدينررة الريرراض، والتعررررف علررى توجهررات العررراملين نحررو التسرررب الرررو يفي، 
والتعررررف علرررى مررردب وجرررود فررررو  ذات داللرررة إحصرررائية لررردب المبحررروثين نحرررو الضررراوط واالتجررراه نحرررو 

التسرررب التسرررب وفقررًا ل صائصررهم الش صررية، و معرفررة العالقررة بررين مسررتويات الضرراوط والميررج نحررو 
 وخلصت إلى النتائج التالية: الو يفي.

 
   مسرررتوب ضررراوط العمرررج، خا رررة فيمرررا يتعلرررب بمحرررور العررربء الو يفي)كميرررة العمرررج(، و مررروض

 الدور، التطور والرقي الو يفي، الضاوط االقتصادية واالجتماعية، مرتفعة.

 ية كبيررة و يرر توجد ضاوط مرتفعه لدب العاملين،حي  أن ساعات العمج طويلرة وشراقة والمسرؤول
 محددة وواضحة.

  ،وجود فرو  ذات داللة إحصائية برين مفرردات الدراسرة فري محرور  ررا  الردور تعرزب إلرى العمرر
 المؤهج التعليمي، سنوات ال برة، الراتب الشهري، الحالة االجتماعية.

  وختمت الدراسه بتو ريات مهمره منهرا: ضررورة أن تعمرج إدراتري الشرركه علرى تشر يش االسرباب
  مؤديرره للتسرررب منهررا الترقيرره وكميرره العمررج ، العدالرره والمسرراواة فرري األجررور والمكافررآت والحقررو ال

ات أن تهرتم الشررك  الماليره . المسراندة االجتماعيرة والعالقرات الجيردة مرع الرزمالء داخرج المؤسسره.
بتوفير عنصر األمن الو يفي لمنسوبيها.  رف الراتب بشكج منتظم. وضع إستراتيجيات تهردف 

 إلى الت في  من ضاوط العمج .

 
( بعنررروان ضررراوط العمرررج لررردب الكرررادر التمريضررري فررري المستشرررفيات ال ا رررة فررري 2003دراسرررة )حرررريم، 

ألردن. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الضاوطات ومسربباتها التري يشرعر بهرا الكرادر التمريضري ا
التي تؤدي إلى ذل ، ومعرفة الفرو  في المستشفيات ال ا ة في األردن، وتحديد المسببات والمصادر 

فررررررري اسرررررررتمرارية الضررررررراوط التررررررري تعرررررررزب للعوامرررررررج الديمارافيرررررررة، واعتمرررررررد الباحررررررر  المرررررررنهج الو رررررررفي 
 وخلصت إلى النتائج التالية: مبحوثا. 550التحليلي،وأخذت عينة عشوائية مكونة من 

 

 دونهرا، ولكنهرا العاملين في الجهاز التمريضي بضاوطات وذل  بسبب النشاطات التي يؤ  يشعر
 بدرجة متفاوتة من حي  استمراريتها.

  مرررن أهرررم مسرررببات الضررراوط )الرواترررب، الررردوام المسرررائي، الترقيرررات، طبيعرررة العمرررج، العالقرررة مرررع
 المرضى، العالقة مع الزبائن(.
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  ترررؤثر بعررر  العوامرررج الديمارافيرررة كالمهنرررة، المؤهرررج التعليمررري، الحالرررة االجتماعيرررة، والمسرررتوب
 استمرارية الضاوط التي يشعر بها  الممرضون. الو يفي على مدب

  .ال ت تلي الضاوط باختالف سنوات ال برة والجنس 

 ( 2.82الضررررراوط لررررردب العرررررازبين أكثرررررر مرررررن المترررررزوجين حيررررر  المتوسرررررط الحسرررررابي للعرررررازبين )
 (.2.64وللمتزوجين )

  نة. س 50أقج من  – 40الفةة العمرية التى تشعر بالضاوط أكثر من  يرها من 

  مساعد ممرض وفةة المديرين تشعر بضاوط أكثر من  يرها.فةة 

 .أقج الفةات التي تشعر بالضاوط هي من حملة درجة الماجستير 

  وخلصت إلى عدة تو يات أهمها: ضرورة ت في  عبء العمج والحد من تكي  العامج انجاز
ام زيرراده االهتمررأعمررال فرري فتررره محررددة . ضرررورة االهتمررام بتقيرريم األداء وزيرراده فرررص الترقيرره . 

 بالعاملين ومطالبهم وإستمرار اللقاءات معهم .

 
( بعنوان ضاوط العمج التي يتعرض لها الممرضون والممرضات خالل 2003دراسة )سعادة وآخرون، 

إنتفاضررة األقصررى فرري مسشررتفيات محافظررة نررابلس الفلسررطينية. وهرردفت إلررى قيرراس ضرراوط العمررج الترري 
فيات محافظررة نررابلس فرري ضرروء متايرررات الجررنس، وسررنوات ال برررة، تواجرره الكررادر التمريضرري فرري مستشرر

نرررو  المستشررررفى، والحالررررة االجتماعيررررة، ومكررران السرررركن، والمسررررتوب التعليمرررري، وقرررد تررررم اسررررت دام العينررررة 
 ( مرن الكرادر التمريضري.144البسيطة، والمنهج الو في المسحي، ووزعرت االسرتبانة علرى ) العشوائية

 : وخلصت إلى النتائج التالية
 

   وجود فرو  فري مسرتويات ضراوط العمرج تعرزب لمتايرر الجرنس ولصرالا الرذكور، ولمتايرر نرو
المستشرررررفى ولصرررررالا المستشرررررفيات الحكوميرررررة ، ولمتايرررررر المسرررررتوب التعليمررررري ولصرررررالا حملرررررة 

 البكالوريوس فأعلى من التمري  .
  76وجود مستوب مرتفع من الضاوط تقع على الكادر التمريضي بنسبة .% 

 ود فرو  ُتعزب إلى متاير سنوات ال برة والحالة االجتماعية لدب الكادر التمريضي.عدم وج 

  وختمررت بتو رريات اهمهررا: ضرررورة مراعرراة ت فيرر  ضرراوط العمررج وذلرر  بت فيرر  كميرره العمررج
 وخاضه فةه التمري .

 
( بعنررروان ضررراوط العمرررج لررردب األطبررراء المصرررادر واألعرررراض. دراسرررة ميدانيرررة 2002دراسرررة )األحمررردي،

طباء العاملين في المستشفيات الحكومية وال ا ة بمدينة الرياض. هدفت الدراسة إلى التعرف علرى ل 
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أبعرراد مشرركلة ضرراوط العمررج لرردب األطبرراء فرري المستشررفيات الحكوميررة وال ا ررة. وتو ررلت إلررى النتررائج 
 التالية:

 
 ر أن أهررم مصررادر ضرراوط العمررج لرردب األطبرراء فرري العينررة هرري خصررائش الرردور ، وعرردم تررروف

 االمكانيات المساندة )االمكانيات المهنية والتنظيمية(.

  وتبررررين أن األطبرررراء السررررعوديين واألخصررررائيين واأل ررررار سررررنًا يولررررون أهميررررة لمعظررررم مسررررببات
الضرررراوط بينمررررا يررررولي العرررراملون بالمستشررررفيات أهميررررة أكبررررر لعرررردم ترررروافر اإلمكانيررررات المسرررراندة 

 ال يعتبررر الت صررش عرراماًل محررددًا عنررد األطبرراءوالعوامررج التنظيميررة والمهنيررة ولصرررا  الرردور. و 
لتقييم معظرم مصرادر الضراوط فري الوقرت الرذي تقرج فيره بعر  مصرادر الضراوط  مرع ارتفرا  

 مستوب التأهيج التعليمي.
 

لردب  إدارتهرا وإسرتراتيجيات ومصرادرها مسرتوياتها العمرج: ضراوط بعنروان 2001)  )السرباعي، دراسرة
 مسرتوب  علرى التعررف وهردفت إلرى السرعودية. الجامعرات فري العرامالت السرعوديات والفنيرات اإلداريرات

 مسرتوب  فري بيرنهم، اخرتالف وجرود الدراسرة، ومردب عينرة أفرراد لهرا يتعررض التي والمصادر العمج ضاوط

نرو   الو يفرة، فري ال دمرة مردة التعليمري، المسرتوب  لمتايرراتهن الش صرية )السرن، وفقراً  العمرج، ضراوط
 قبرج مرن سرواء العمرج، مواجهرة ضراوط فري المست دمة اإلستراتيجيات أهم على رفالتع وكذل  الو يفة(،

التحليلري  الو رفي المسرحي المرنهج الباحثرة اسرت دمت وقرد .السرعودية الجامعرات قبرج مرن أو األفرراد،
 خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:و  .باست دام االستبانه

 
   2.469النسبة  بلات حي  نسبيًا،  من ف المو فات تشعربه الذي العمج ضاوط مستوب. 
  وجهرة نظررهن جراءت علرى النحرو  مرن المو فرات، لردب العمرج لضراوط المسرببة المصرادر أهرم

 عردم الررو يفي، وعربء العمرج، والترقري التطرور فرررص الترالي: األكثرر ضرراوطًا ) محدوديرة

 وض الدور(.العمج،  روف بيةة العمج المادية،  را  الدور،  م قرارات ات اذ في المشاركة
 في السن. الكبيرات من أكثر العمج بضاوط سناً  األ ار المو فات شعور يزداد 

 اللرواتي مرن المو فرات أكثرر عمرج بضراوط يشرعرن  أعلرى التعليمري مسرتواهن اللرواتي المو فرات 

 أدنى. التعليمي مستواهن

 أعلى العمج بدرجة بضاوط شعورهن يزداد الو يفة، في خدمة األقج المو فات. 

 مررت بتو رريات أهمهررا: ضرررورة اإلهتمررام بمبرردأ التشررابه الررو يفي عنررد توزيررع األعمررال عنررد وخت
العررررراملين . زيررررراده فررررررص االلتحرررررا  برررررالبرامج التدريبيررررره . دراسررررره النظرررررام المتبرررررع فررررري ترقيرررررات 

 المو فات.
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( بعنررروان ضررراوط العمرررج علرررى العررراملين فررري الجهررراز الحكرررومي فررري السرررعودية 1997دراسرررة )ال ليفرررة، 
فرري الجهرراز الحكررومي فرري السررعودية  المررو فين العرراملينت الدراسررة إلررى التعرررف علررى مرردب معانرراة .هرردف

من ضاوط العمج و التعرف على طبيعة وأنوا  ضاوط العمرج ومصرادرها وأثرهرا علرى األفرراد العراملين 
: التاليةفي الجهاز الحكومي، وعالقة مصادر الضاوط التي يتعرض لها أفراد عينة الدراسة بالمتايرات 

 العمر/ المؤهج الدراسي/الحالة االجتماعية/ المرتبة الو يفية. 
  وتو لت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:

 
   ،أبرز المصادر التي تسبب ضاط العمج على أفراد عينرة الدراسرة هري:  ررا  الردور، األجرور

 ظيم.لنمو والتقدم الو يفي، التن روف العمج والبيةة المادية، قلة فرص ا
 .وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين العمر وضاوط العمج 

 .وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين المؤهج الدراسي و موض الدور 

  عرررردم وجررررود عالقررررة ذات داللررررة إحصررررائية بررررين الحالررررة االجتماعيررررة ومصررررادر ضرررراوط
 العمج.

 

العمرج. وهردفت الدراسرة إلرى التعررف  ضراوط مرع التعامرج بعنروان إسرتراتيجية (1994، دراسرة )الهنرداوي 
 طضا متايرات بين العالقة المترتبة عليها، وقياس واآلثار والنتائج العمج ضاوط ومصادر مكونات على
 كلةمشر مرع للتعامرج اإلسرتراتيجيات والعمرر. وتحديرد الجنسرية والو يفرة هي مستقلة متايرات وثالثة العمج

رة وزعرت االسرتما حير  المنظمرة، أو الفررد مسرتوب  علرى سرواء عليره تبةالمتر  السلبية العمج واآلثار ضاوط
جنسيات وت صصات وأعمرار م تلفرة مرن العراملين فري المجرال الصرحي  من بسيطة عشوائية عينة على

 إلرى الدراسرة وتو رلت تمريضرية، إداريرة(. طبيرة، (بالمستشرفيات والعيرادات ال ا رة بمدينرة الريراض 

 التالية: النتائج
 

 وطبيعرة العمرج، عربء عرن المتولردة العمرج ضراوط لمسرببات جنسرياتهم بحسرب األفرراد اخرتالف 

 .يالرو يف والمسرتقبج الردور وتعرارض تقيريم األداء، ونظرم المتبعرة، التنظيميرة والسياسرات العمرج،
 برنفس اإلداريرة العراملين بالو رائي مرن أعلرى ضراط مسرتوب   الطبيرة بالو رائي العراملين لردب

 الو رائي فري العراملين مرن أعلرى لرديهم العمرج ضراط لين برالتمري  فمسرتوب العرام القطرا ، أمرا

 الطبية األخرب.

 عمرج ضراط بمسرتوب  الصرايرة  الفةرات ضرمن الرذين يقعرون  الصرحي القطرا  في العاملون  يشعر 

 السن. كبار من العاملون  به يشعر مما أكثر
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 ير  ترتالئم الو يفره تو ي الدراسه بمرا يلري: وضرع الشر ش المناسرب فري المكران المناسرب بح
مع الفرد .رفع مستوب األداء والكفراءة. التعررف علرى مصرادر الضراوط مرن قبرج االدارة والعمرج 
 على ازالتها . احاطه المو ي بالمعلومات الكافيه بما يجري داخج المنظمه لما يؤدي الرى رفرع

 الرو، المعنويه وزياده االنتاجيه والكفاءة .

 
 فري العمرج ضراوط مسرتويات نحرو العراملين التجاهرات تحليليرة دراسرة بعنروان ( 1994دراسرة )النمرر،

 وهدفت الدراسة إلى: السعودية. العربية بالمملكة وال اص القطاعين العام
 

 اآلثرار وأهرم لره المصرادر المسرببة وأهرم الفررد لره يتعررض الرذي العمرج ضراط طبيعة على التعرف 

 العربي. في عالمنا أو المتقدمة الدول منظمات في سواء عنها الناجمة

 يتعرض التي ضاوط العمج من الحد أو التقليج بواسطتها يمكن التي اإلستراتيجيات على التعرف 

 الفرد. لها
 علرى بنراء الضراوط الم تلفرة مصرادر حرول الدراسرة عينرة أفرراد برين التبراين مردب علرى التعررف 

طبيعرة الو يفرة وخصرائش والجنسرية و  ال راص(، / )العرام فيهرا يعملرون  التري القطاعرات اختالف
 ينالسرعودي العراملين مرن مجموعرة علرى الدراسرة عينرة اشرتملت العاملين التعليمية والعمرية ، وقد

 ةوقرد ترم اختيرار العينر بمدينرة الريراض، وال راص العرام القطراعين فري العراملين و يرر السرعوديين
 عشوائية. بطريقة

 
 التالية: النتائج إلى أهم تو لت الدراسة

 

 ضراوط فري مسرتويات وال راص العرام القطراعين كرال فري العينرة أفرراد برين رو  إحصرائيةفر وجرود 

 للعمج. المادية المهني والظروف والتقدم والنمو العمج من كمية ونو  الناتجة العمج

  فةررات العمررر األ ررار أكثررر الفةررات شررعورًا بالضررراوط وخا ررة فيمررا يتعلررب بنررو  وكميررة العمرررج
 والظروف المادية للعمج.

 تمت بتو يات أهمهرا: االهتمرام بعمليرات االختيرار والتعيرين والتوفيرب برين متطلبرات الو يفرهوخ 
وخصائش وقدرات األفراد مما يساعد في الحد من ضاوط العمج . وضع أسس تكفرج المسراواة 
للجميررع والعمررج علررى إزالررة معوقررات الترقيرره سررواء أكانررت إداريرره أو ماليرره. العمررج علررى تحسررين 

تحديرررد الصرررالحيات ممرررا يسررراعد فررري ت ، الثرررواب والعقررراب ، وأو ررراف الو يفررره. نظرررام المكافرررآ
 التقليش من  را  و موض الدور في العمج .
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 المهرن فري بعر  العمرج لضراوط العراملين تعررض مردب بعنروان( 1988دراسرة )عسركر وعبرد هللا، 

 العراملون  لهرا تعررضي أن التري يمكرن الضاوط مدب على التعرف إلى وهدفت االجتماعية بدولة الكويت.

 فري ضروء  ال ا رة المعاهرد فري والتردريس مهنرة التمرري ، ال دمرة االجتماعيرة، ال دمرة النفسرية فري

 مدب ىعل التعرف ذل ، إلى االجتماعية. وباإلضافة والحالة والجنس، والجنسية، المهنية، ال برة متايرات

 عرن الناتجرة بالضراوط تررتبط والتري ية،والجسرم النفسرية لربع  األعرراض المهرن هرذه فري العاملين معاناة

 عراماًل كران  353الدراسرة  عينرة وبلارت  لهرا، كرأداة  االسرتبانة الدراسرة اسرت دمت وقرد  رروف العمرج.

 أربرع مرن وممرضرة ممرضراً  162 المعاهرد ال ا رة، فري  التردريس لمهنرة مدرسراً   78كالترالي  توزيعهرا

إلرى  الدراسرة تو رلت و النفسرية. ال دمرة فري التمرن العرام  40 أخصرائيًا اجتماعيرًا، 73 مستشرفيات،
  التالية: النتائج

 
   فري ثرم التردريس النفسرية ال دمرة مهنرة تليهرا للضراوط تعرضراً  المهرن أكثرر هري مهنرة التمرري 

 االجتماعية. ال دمة وأخيراً  ال ا ة المعاهد

 دوار، مدباأل هي: تعارض مجاالت ستة في المهن جميع بين إحصائية داللة ذات فرو   برزت 

فري  االجتمراعي والتررابط الردعم )المادي(، شياب المالي الو يفي، العائد األدوار، الروتين وضو،
  القرارات. ات اذ في العمج، المشاركة

 مهنرة فري ال بررة ضروء سرنوات فري للضراوط التعررض درجة في إحصائية داللة ذات فرو   وجود 

 فقط. التدريس
 التمرري  مهنرة فري وخا رة المترزوجين مقارنرة بايرر للضراوط تعرضراً  األكثر هم المتزوجين فةة 

 االجتماعية. وال دمة

  ن األمرا بعردم الشرعور وكرذل  التمرري ، مهنرة في العاملين بين من ارتفا  نسبة الشعور باإلرها
 التدريس أيضًا. وفي مهنة المهنة الو يفي في هذه

 
 الدراسات التي تناولت الوالء التنظيمي: 2.5.2.

 
 ( بعنرروان أبعرراد الرروالء التنظيمرري والعوامررج المررؤثرة عليرره لرردب مررو في2007)المحتسررب وجلعررود، دراسررة 

ء هرردفت الدراسررة إلررى معرفررة العالقررة مررا بررين المتايرررات الديمارافيررة والرروالالبنررول فرري محافظررة ال ليررج. 
 التنظيمي ومدب تأثره بالمنا  التنظيمي والرضا الو يفي والعوامج المؤدية 

مو فرًا ومو فرة شرملت  210ه وزيادته. وقد تم توزيع االستبانة على عينة قصردية مكونرة مرن إلى تكوين
 وتو لت الدراسة إلى النتائج التالية: العاملين في قطا  البنول في محافظة ال ليج.
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  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الجنس والروالء التنظيمري لردب العراملين فري قطرا  البنرول
العرررراملون الررررذكور أكثررررر والءًا مررررن اإلنرررراف، كمررررا توجررررد هررررذه العالقررررة فرررري الرررروالء فرررري ال ليررررج، ف

 األخالقي، بينما لم تثبت في الوالء العاطفي والوالء المستمر.
 يمري وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين متايرر العمرر والدرجرة التعليميرة والروالء التنظ

سنة فمرا فرو ، وتبرين  50وكانت النتائج لصالا فةة لدب العاملين في قطا  البنول في ال ليج، 
 أنه كلما زاد عمر الفرد ازداد وال ه.

 ء أمررا بالنسرربة للدرجررة التعليميررة كانررت لصررالا حملررة الشررهادة الثانويررة، وقررد أثبررت ذلرر  فرري الرروال
 العاطفي بينما لم يثبت ذل  مع الوالء المستمر واألخالقي.

 ين متايررر الراتررب الشررهري ودرجررة الرروالء التنظيمرري لرردب ال توجررد عالقررة ذات داللررة إحصررائية برر
العرراملين فرري قطررا  البنررول فرري ال ليررج، وقررد ثبتررت هررذه العالقررة فرري الرروالء المسررتمر واألخالقرري 

 بينما لم يثبت ذل  مع الوالء العاطفي.

 ،ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين كرج مرن )الحالرة االجتماعيرة، ومردة ال دمرة، والحروافز 
 طبيعة العمج( والوالء التنظيمي وأبعاده. و 

  وختمت بتو ريات أهمهرا: ضررورة  قيراس مسرتوب الروالء التنظيمري لردب العراملين مرن حرين الرى
الحترام آخر  لما لهذا دور ايجابي في زيادة االنتاجية. االتصال المفتو، تسوده الثقة والتعاون وا

 األدوار والمهمات واألهداف التنظيميه . بين العاملين . تطبيب أنظمة حوافز مناسبه ووضو،

 

( بعنررروان الرضرررا الرررو يفي والررروالء التنظيمررري للعررراملين فررري الرعايرررة الصرررحية 2006دراسرررة )األحمررردي، 
ء األوليررة فرري المملكررة العربيررة السررعودية. هرردفت إلررى تحديررد طبيعررة العالقررة بررين الرضررا الررو يفي والرروال

ف ال صرائش الش صرية والو يفيرة، وذلر  برالتركيز علرى التنظيمي، ومدب اختالف كج منهمرا براختال
الجنسرية بو رفها أحرد المرؤثرات فري البيةرة الثقافيرة فري المنظمرات الصرحية فري المملكرة وتكرون مجتمررع 
الدراسررة مررن الممرضررين العرراملين فرري مراكررز الرعايررة الصررحية فرري المملكررة العربيررة السررعودية. وقررد تررم 

وخلصرت نترائج الدراسرة إلرى  لعراملين برالتمري  فري هرذه المراكرز.( استبانة على جميع ا1800توزيع )
 التالي:

 

 .أ هرت النتائج عدم وجود اختالفات في درجات الوالء التنظيمي بين الرجال والنساء 

 ر فيما يتعلب بالحالة االجتماعية نجد ًأن درجات الرضا الو يفي ال ت تلي بين المتزوجين و ي
 الوالء التنظيمي لدب المتزوجين. المتزوجين، بينما تزيد درجات

  أن كررراًل مرررن الرضرررا الرررو يفي والررروالء التنظيمررري يزيرررد مرررع التقررردم فررري العمرررر ومرررع زيرررادة سرررنوات
 ال برة.
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  ومررن حيرر  المسررتوب التعليمرري نجررد أن درجررات الرضررا الررو يفي تترردنى لرردب الممرضررين األقررج
 تأهياًل، بينما ترتفع درجات والئهم للمنظمة.

  اترررب الشرررهري فنجرررد أن هنالررر  فروقرررًا جوهريرررة فررري مسرررتويات الرضرررا الرررو يفي أمرررا مرررن حيررر  الر
 والوالء التنظيمي وفقًا لمستوب الراتب الشهري إال أن هذه الفرو  لم تكن ذات اتجاه واضا.

  وجود درجات معتدلة تفو  المتوسط من الرضا الو يفي الكلي والوالء التنظيمي بين العاملين. 
  عالقة إيجابية قوية بين الرضا الو يفي والوالء التنظيمي.وأخيرًا وجدت الدراسة 

  وختمررت بتو رريات أهمهررا: ضرررورة ترروفير األنظمررة والحرروافز والمكافررآت  المالئمرره لتعزيررز الرروالء
 التنظيمي . المشاركة في  نع القرار . 

 

تررررل  بعنررروان الررروالء التنظيمررري وعالقتررره بال صرررائش الش صرررية والرشبرررة فررري( 2004األحمررردي،) دراسرررة
المنظمرررة والمهنرررة. دراسرررة ميدانيرررة للممرضرررين العررراملين فررري مستشرررفيات وزارة الصرررحة بمدينرررة الريررراض. 
هرردفت هررذه الدراسررة إلررى البحرر  والتحررري فرري الرروالء التنظيمرري وعالقترره بال صررائش الش صررية وترررل 

ين فرري الممرضررين عملهررم فرري تلرر  المستشررفيات، وتررألي مجتمررع الدراسررة مررن الكررادر التمريضرري العررامل
 ( ممرض وممرضة. وخلصت هذه الدراسة إلى ما يلي: 500المستشفيات، وأخذت عينة عشوائية )

 
  ،عرردم وجررود فرررو  ذات داللررة إحصررائية فرري الرروالء التنظيمرري تعررزب لمتايررر الحالررة االجتماعيررة

 والرشبة في ترل العمج والمهنة. 

 .مستوب الوالء التنظيمي لدب العاملين متوسط 

  دية بين كج من الدخج الشهري، سرنوات ال بررة والروالء التنظيمري ، وعردم وجرود وجود عالقة طر
 رشبة في ترل العمج والمهنة. 

  جرررود عالقرررة عكسرررية برررين المسرررتوب التعليمررري والررروالء التنظيمررري، ووجرررود عالقرررة عكسرررية برررين و
شبررة المسرتوب التعليمرري والرشبررة فرري ترررل العمررج، وعرردم وجررود عالقررة بررين المسررتوب التعليمرري والر 

 في ترل المهنة.

 وجود فرو  في الوالء التنظيمي لصالا الذكور 

  .عدم وجود عالقة بين العمر والوالء التنظيمي 

 
لردب  التنظيمري الروالء علرى والتنظيميرة الديمارافيرة المتايررات أثرر  بعنروان ( 2002دراسرة )المعيروف، 

 وتحديرد مردب وجرود ء التنظيمريالروال درجرة قيراس إلرى السرعودي. وهردفت العرام القطرا  فري المرو فين

 ومصرادر والتنظيميرة، الش صرية تبعرًا للمتايررات المبحروثين لردب التنظيمري الوالء في إحصائية اختالفات

 علرى موزعرة حكوميراً  جهرازاً 181  الدراسرة شرملت وقرد مرن المتايررات. متايرر لكرج الروالء فري االخرتالف
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 الدراسة وتو لت. من كج جهاز مو فاً  15 قوامها ةبسيط عشوائية عينة اختيار تم وقد مناطب المملكة،

  التالية: النتائج إلى
 

 ما. حد عالية إلى السعودية العربية بالمملكة العام القطا  المو فين في والء درجة 

 المسرتوب  )العمرر، المتايررات الش صرية مرن الخرتالف كرج تبعراً  جوهريراً  الروالء مسرتوب  ي تلري 

 لحاجرة المرو فين عردد اإلداريرة، الوحردة مسرتوب  المر وسرين، عردد اإلشررافية، المهرام التعليمري،

 المو ي(. يؤديها التي طبيعة المهام العمج،

  وتقدم ال برات السنوية. العمر تقدم مع التنظيمي الوالء يزداد مستوب 

  التعليمي للمو فين. المستوب  ارتفا  مع للمو فين التنظيمي الوالء ين ف  مستوب 

 العليا. والمراتب المراتب الوسطى في هموالءًا من أعلى الدنيا اتبالمر  في المو فين إن 

 المتزوجين.  ير من أعلى المتزوجين المو فين والء مستوب  إن 

 
 تالتنظيمي. وهردف الوالء على وأثرها والو يفية الش صية ال صائش بعنوان 2000) دراسة )السالمة، 

 السرن، الرو يفي، )المسرتوب  المتايررات الش صرية بعر  عالقرة نحرو العراملين اتجاهات على التعرف إلى

 اليرة،الح العمرج بجهرة العمرج سرنوات الو يفيرة، ال بررة مردب الشرهري، التعلريم، الراترب االجتماعيرة، الحالة

 الو يفرة، مكافرآت المهرام، تنرو  الردور، وضرو، االسرتقاللية، الو يفرة، أهميرة (جهرة العمرج( والو يفيرة

  القطرا مرن بكرج لهرم التنظيمري المعلومرات والتاذيرة الراجعرة( برالوالء ،للو يفرة االجتماعيرة العالقرات
 أكثرر المتايررات يوضرا انحرداري  نمروذج إلرى والتو رج )البنرول(، ال راص والقطرا  الحكرومي )الروزارات(

 مرن كرج برين مقارنرة إجرراء الوزارات والبنول. وكرذل  من بكج الكلي الوالء على تأثيراً  والو يفية الش صية

 الكلري الروالء ومتايررات والو يفيرة الش صرية حسرب المتايررات ال راص، وذلر  والقطرا  الحكومي  القطا

 وتكرون  التحليلري المقرارن. المسرحي الو رفي المرنهج الباحر  اسرت دم األخالقري. وقرد المستمر، العاطفي،
طرا  الق و اض،الرير بمدينرة الروزارات م تلي في ممثالً  الحكومي العاملين، من القطا  الدراسة من مجتمع
 ترم مسرحها 355الريراض وترم اختيرار عينرة عشروائية  بمدينرة العاملرة السرعودية البنرول فري ممرثالً  ال راص

 التالية: النتائج إلى الدراسة وتو لت باست دام االستبانة.
 

 الحالرة مرن التنظيمري وكرج الروالء برين إحصرائية داللرة ذي قروي  طرردي ارتبراط عالقرة وجرود 

 عالقراتوال  الو يفيرة، المكافرآت تنرو  المهرام، االسرتقاللية، الو يفرة، أهميرة ة،ال برر  االجتماعيرة،

 والتاذية الراجعة. والمعلومات االجتماعية،

 الو يفي. التنظيمي والمستوب  الوالء بين إحصائية داللة ذي قوي  عكسي ارتباط وجود 
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 في ةالمتمثل الش صية راتوبيية المتاي التنظيمي الوالء بين إحصائية داللة ذي ارتباط وجود عدم 

 العمج. سنوات التعليم، الراتب، السن،

 
انيررة. بعنرروان الروالء التنظيمرري لرردب المرديرين فرري الرروزارات األردنيرة: دراسررة ميد (1999دراسرة )المعرراني، 

هررردفت إلرررى الكشررري عرررن مررردب الررروالء التنظيمررري للمرررديرين فررري الررروزارات األردنيرررة ومعرفرررة العالقرررة برررين 
 –مرردة ال دمررة فرري التنظرريم الحررالي  –المؤهررج التعليمرري  –الراتررب  – صررية )جهررة العمررج المتايرررات الش

السرن(، والروالء التنظيمري للمرديرين. وقرد ترم إجرراء الدراسرة علرى مرديري  –الجرنس  –الحالة االجتماعيرة 
إلررى ( مررديرًا باسررت دام االسررتبانة. وتو ررلت 186المررديريات، فرري ثالثررة وعشرررين وزارة والبررالغ عررددهم )

 النتائج التالية:
 

 ( 79.8درجة الوالء التنظيمي جيدة حي  بلغ معدلها.)% 
 .وجود فرو  ذات داللة إحصائية و اهرية في العالقة بين الوالء التنظيمي وجهة العمج 
  وجرود فررو   اهريرة فري العالقرة برين الروالء التنظيمري وكرج مرن المؤهرج التعليمري، مردة ال دمررة

عمررررر، الحالررررة االجتماعيررررة )لصررررالا المتررررزوجين(، والجررررنس )لصررررالا فرررري المنظمررررة، الراتررررب، ال
 الذكور( ولكن هذه الفرو  لم تكن دالة إحصائيًا.

 
بعنروان محرددات الروالء التنظيمري فري القطرا  الصرحي والحكرومي.  وهردفت  (1998 دراسرة )العمرري، 

 لشرهري ا والراترب السرن والجرنس مثرج الديمارافيرة المتايررات أهم بين المتداخلة العالقات نوعية إلى تحديد

 أهرم برين المتداخلرة العالقرات نوعيرة الروالء التنظيمري، وتحديرد مسرتوب  علرى وأثرهرا الحاليرة ال دمرة ومردة

 الروالء علرى وأثرهرا الرو يفي واالنردماج الرو يفي الردور و ررا  كالرضرا الرو يفي الو يفيرة المتايررات
 بمدينرة الصرحة ومستشرفيات وزارة بمراكرز لعرربا العراملين جميرع الدراسرة مجتمرع التنظيمري. وشرمج

 كليال العدد بلغ وقد عشوائية، مستشفيات، واختار الباح  عينة ( 5مركزًا و)25)   (بلغ حي  الرياض،

  التالية: النتائج عن الدراسة أسفرت وقد است دم الباح  االستبانة  كأداة لدراسته. و فردًا،  350 للعينة
 

 وبرين الرو يفي الرو يفي واالنردماج الرضرا برين إحصرائية داللرة ذات وجبةم ارتباطية عالقة وجود 

 التنظيمي. الوالء

 يمي،التنظ الوالء وبين الدور الو يفي  را  بين إحصائية داللة ذات سالبة ارتباطية عالقة وجود 

 التنظيمي. الوالء التعليمية وبين وكذل  بين المرحلة
 رتبطت ال دمة الحالية في التنظيم ال الشهري، الراتب نس،الج ،السن، المستقلة المتايرات أن وجد 

 (.(0.05 مستوب  عند إحصائية داللة ذا ارتباطاً  التنظيمي بالوالء
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( بعنروان االنتمراء فري القطرا  المصررفي براألردن. هردفت هرذه الدراسرة إلرى قيراس 1992دراسة )الشريخ ،

ين فيهررا. و قررد تررم إجررراء الدراسررة علررى عينررة مسررتوب الرروالء التنظيمرري فرري القطررا  المصرررفي لرردب العررامل
 و تو لت الدراسة إلى النتائج التالية: ) عاماًل.144)عشوائية قدرت 

 
 .أن العمالة المصرفية باألردن لديها والء تجاه منظماتها 

 ج والءًا.العمالة األكبر سنًا واألكثر راتبًا أكثر والءًا، والعمالة األ ارسنًا واألقج راتبًا أق 

 و فات أكثر والءًا من المو فين الرجال.الم 

 
 الدراسات التي تناولت العالقة بين ضغوط العمل والوالء التنظيمي: 3.5.2.

 

 يفي الرو  والرضرا التنظيمري الوالء من كج تأثير لدراسة سببي نموذج ( بعنوان بناء2003دراسة )العمري، 
 يرترأث لدراسرة سرببي اختبرار نمروذج إلرى هردفتو  التنظيميرة. والفعاليرة الو يفي األداء على العمج وضاوط

ترم و  التنظيميرة، والفعاليرة الرو يفي األداء علرى وضراوط العمرج الرو يفي والرضرا التنظيمري الروالء مرن كرج
 نرةالسرعودية بمدي برالبنول السرعوديين العراملين مرن عشروائية عينرة علرى وزعرت اسرت دام االسرتبانة والتري

 المقتر،. النموذج السببي الختبار المسار ليجتح أسلوب است دام تم وقد الرياض.
 التالية: وتو لت إلى النتائج

 
 الشرهري،  الراترب  ال دمرة،  العمرر،  :مرن بكرج والروالء التنظيمري الرو يفي الرضرا يتحردد متايرر

 .الو يفي األداء متاير الدور،  موض  الدور،  را 

 مروض   الردور،  ررا  الشرهري، الراترب ال دمرة، العمرر،  :مرن بكرج العمرج ضراوط متايرر يتحردد 
  التنظيمي. الوالء الدور،

 الروالء الرو يفي، مرن الرضرا النمروذج بكرج فري نهرائي كمتايرر التنظيميرة الفعاليرة متايرر يتحردد 

 .الو يفي األداء متاير  العمج، ضاوط التنظيمي،

 ال دمة ر،العم العمج، ضاوط متاير التنظيمي، الوالء  :من بكج الو يفي األداء يتحدد متاير. 

  وختمررت بتو رريات أهمهررا: تحسررين مسررتوب إدرال العرراملين برراألدوار الترري يؤدونهررا . يجررب علررى
اإلداردة أن تتعرف على أهم مصادر ضاوط العمج والعمج على وضع إستراتيجيات للحرد منهرا 
. وجررررود نظررررام إتصررررال فعررررال داخررررج المؤسسررررة. المعاملررررة الحسررررنة للمو رررري ووضررررع الشرررر ش 

 كان المناسب .المناسب في الم
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( بعنوان قياس وتحليج الروالء التنظيمري وضراوط العمرج فري اإلدارات الحكوميرة 2003دراسة )المعشر، 
فرري محافظررات الشررمال فرري األردن: دراسررة ميدانيررة تحليليررة. هرردفت إلررى قيرراس مسررتوب الرروالء التنظيمرري 

 لمفر (. وضاوط العمج وتحليلها في المحافظات الشمالية )إربد، عجلون، جرش، وا
 ومن أهم النتائج التي تو ج إليها الباح :

 
  هنال عالقة سلبية بين مسرتوب ضراوط العمرج المتعلقرة بصررا  الردور و مروض الردور ومسرتوب

 الوالء التنظيمي بحي  أنه كلما ارتفع مستوب ضاوط العمج قج مستوب الوالء.
 جامعية.مستوب  موض الدور كان أعلى لدب المو فين من حملة المؤهالت ال 

 .مستوب  را  الدور كان أعلى لدب فةة ر ساء األقسام 
 

 ب التنبرؤ بمسرتو  فري العمرج وضراوط الديمو رافيرة العوامرج قردرة مردب قيراس  ( بعنروان2002دراسة )تقي، 
 اموااللترز  العمرج ضراوط برين العالقرة إلرى بحر  هردفت الكويتيرة. الصرحية المنظمات في التنظيمي االلتزام

فيرة و ي فةرات عشوائيًا من أربع العينة وأخذت المساندة، الصحية قطا  ال دمات في التللعام  التنظيمي
 الفنية. والسكرتارية، والو ائي الطبية، والسكرتارية التمريضية، الهيةة هي: مو فة 230وعددهم 

 

  التالية: النتائج إلى الدراسة تو لتوقد 
 

 والعمرر، التعليمري، المهنرة، والمؤهرج و نر مرن برين كرج إحصرائية داللرة ذات طرديرة عالقرة وجرود 

 التنظيمي. االلتزام مع ال دمة سنوات وعدد

 العمج. وضاوط االلتزام التنظيمي بين إحصائية داللة ذات عكسية عالقة هنال 

 المو فرات مرن التمريضرية أكثرر الهيةرة لردب العمرج وضراوط التنظيمري االلترزام درجرات أن وجرد 

 العينة. في األخريات

 
 التعقيب على الدراسات السابقة:  .4.5.2

 
( دراسة ، حي  قام الباحر  بتقسريمها إلرى ثالثرة أقسرام مرتبطرة  20استعرض الباح  في هذه الدراسة )

( دراسررة، والعالقررة بررين 8( دراسررة ، الرروالء التنظيمرري بواقررع )9بالموضررو  وهرري: ضرراوط العمررج بواقررع )
وقد تم عرض هذه الدراسات وفب ترتيرب زمنري مرن  ( دراسات.3ضاوط العمج والوالء التنظيمي بواقع )

( وكرذل  ) دراسرة 2007األحدف إلى األقدم. وكانت أحدف هذه الدراسات دراسة  ) المحتسب وجلعرود ،
(. وقرررد اسرررت دمت تلررر  الدراسرررات أسررراليب بحثيرررة 1992( ، وأقررردمها ) دراسرررة الشررريخ  2007الملحرررم ،
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نرررة الدراسرررة ، حيررر  طبقرررت هرررذه الدراسرررات علرررى م تلفرررة ، كمرررا طبقرررت علرررى قطاعرررات متنوعرررة مرررن عي
منظمات ومؤسسات م تلفة. وقد اختلي حجم العينة في تل  الدراسات حي  كان أكبر حجم للعينة في 

 144( بلارررت 1992مو فرررًا ، وأقرررج عينرررة دراسرررة )الشررريخ ، 2715( بلارررت 2002) المعيررروف ، دراسرررة
 عاماًل. 

 
قرد لرى الرذكور والربع  اآلخرر ُطبرب علرى ) الرذكورواإلناف(. و أما بالنسبة لنو  العينة فمنها من ُطبرب ع

 لرررب علرررى تلررر  الدراسرررات اسرررت دام المرررنهج الو رررفي بم تلررري مداخلررره المسرررحي ، التحليلررري، والمرررنهج 
ى المقررارن. كمررا اسررت دم البرراحثون فرري هررذه الدراسررات أدوات م تلفررة لجمررع المعلومررات منهررا االسررتبانة إلرر

 وأ هررت نترائج الدراسرات وجرود تباينرات بردرجات م تلفرة بالنسربة لترأثير جانب مقاييس أجنبية مترجمرة.
المتايرات الش صية والو يفية على كج من متايري ضراوط العمرج والروالء التنظيمري ، وكانرت العالقرة 

والدراسرررة الحاليرررة تتشرررابه مرررع  بينهمرررا عكسرررية ، فكلمرررا زاد ترررأثير الضررراط قرررج الررروالء والعكرررس  رررحيا. 
 :اسات السابقة تتمثج في التاليقة ، ووجه اإلختالف بين الدراسة الحالية والدر الدراسات الساب

 
  تناولررت هررذه الدراسررة اآلليررات المقترحررة للتعامررج مررع ضرراوط العمررج وتعزيررز الرروالء التنظيمرري فرري

 مؤسسات  حية.

  ،تناولت ستة مصادر من مصادر ضاوط العمج والتي تمثلرت فري )عربء الردور،  ررا  الردور
 ور، العالقرررة مرررع اإلدارة، العالقرررة مرررع الرررزمالء، العدالرررة والمسررراواة(. أمرررا الدراسرررات مررروض الرررد

لرى السابقة فقد اختلفت في تناول تل  العوامج ، فمرنهم مرن زاد عليهرا ومرنهم أقرج  وذلر  بنراًء ع
 رشبة الباح . 

 .تناولت فقرات تييس درجة الوالء التنظيمي لدب أفراد العينة 

 ة التي تناولت المتايرين في المجال الصحي. ندرة  الدراسات السابق 

 .ندرة الدراسات التطبييية على المؤسسات الصحية وخا ًة في القدس الشرقية 

وقررد اسرررتفاد الباحرر  مرررن خررالل إط العررره علررى الدراسرررات السررابقة فررري اإلثررراء التعليمررري لالطررار النظرررري 
ة إضرررافة علميرررة وُتقررردم بعررر  اآلليرررات وإعرررداد هرررذه الدراسرررة ، لرررذا يأمرررج الباحررر  برررأن تمثرررج هرررذه الدراسررر

عزيز واإلستراتيجيات المقترحة أو الحلول الجديدة للحد من آثار ضاوط العمج والتكالي  الناتجة عنه وت
راء الرروالء التنظيمرري للمؤسسررات الصررحية واألخررذ باآلليررات المقترحررة ونتررائج الدراسررة بعررين االعتبررار، وإجرر

 ايرات الدراسة في مؤسسات م تلفة. المزيد من الدراسات واألبحاف حول مت
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 الفصل الثالث:
______________________________________________________ 

 منهجية الدراسة وخصائص العينة
 

 منهجية الدراسة 1.3

 
لر  لتحقيب أهداف الدراسة واإلجابة عن أسةلتها، اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الو في والتحليلي، وذ

ن هرررذا المرررنهج هرررو األنسرررب لهرررذا النرررو  مرررن العلررروم. وقرررد ترررم اعتمررراد االسرررتبانة لجمرررع البيانرررات مرررن أل
  .)المبحوثين( العاملين في المستشفيات الثالثة

 
 أدوات الدراسة2.3 
 

ء تعتمررد الدراسررة االسررتبانة كررأداة للدراسررة، حيرر  تررم إعررداد اسررتبانة لييرراس ضرراوط العمررج، ولييرراس  الرروال
  تحليج اآلليات المقترحة للت في  من ضاوط العمج وتعزيز الوالء التنظيمي، بعد اإلطالالتنظيمي، ول

 –  2007المحتسرب وجلعرود،– 2007، ودراسرات سرابقة منهرا )البابرا األطرر النظريرة ذات العالقرة علرى
(. وتم الحصول على بع   الفقرات، 2003سعادة وآخرون،  –  2006األحمدي،  –  2007الملحم ،
 . ( فقرة73الباح  مجموعة أخرب من الفقرات بما يتناسب مع الدراسة، و أ با مجموعها ) وأضاف

 
( سررررؤااًل وهرررري عبررررارة عررررن بيانررررات تعريفيررررة بررررالمو فين العرررراملين فرررري 12الجررررزء األول: ويتكررررون مررررن )

المستشرررفى، الجرررنس، العمرررر، الحالرررة االجتماعيرررة، سرررنوات ال بررررة، الفةرررة الو يفيرررة، المسرررمى الرررو يفي، 
المؤهج التعليمي، الدخج الشهري الش صي واألسري، عمج الزوجة وأحد االبناء،  عوبة الو رول إلرى 
العمررج. األداة األولررى : تتعلررب  بمحرراور أساسررية تحرردد  ضرراوط  العمررج بهرردف معرفررة مصررادر ضرراوط 
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اورعلى ( فقرة وفد تم تفسريم هرذه الفقررات الرى سرتة محر39العمج ومستوياتها لدب المبحوف ويتكون من )
، ومحررور  ررا  الرردور ويتكرون مررن 1-6( فقررات مرن 6النحرو الترالي: محررور عربء الرردور ويتكرون مررن )

، ومحرور العالقرة مرع 14-17( فقررات مرن 5، ومحور  موض الدور ويتكون من)7-13( فقرات من 7)
مررن ( فقرررات 4، ومحررور العالقررة مررع الررزمالء ويتكررون مررن )18-28( فقرررة مررن 11اإلدارة ويتكررون مررن )

 ( الفقرات األخيرة. 6، ومحور العدالة والمساواة ويتكون من )33-29
 

ياته وأمررا األداة الثانيرره : فتتعلررب بررالوالء التنظيمرري والارررض منرره معرفررة مظرراهر الرروالء التنظيمرري ومسررتو 
 ( فقرة، أمرا األداة الثالثرة واالخيررة، فتضرمنت مقترحرات مرن قبرج الباحر 16لدب المبحوف وتكونت من )

 ( فقرة.18 في  من ضاوط العمج وتعزيز الوالء التنظيمي ويتضمن )للت
 

 تم است دام توزيع درجات ميياس ليكرت ال ماسي ل جزاء الثالثة. وتم اعتماد سلم اإلجابات من خمس
: درجرات(، محايرد 4: درجرات(، موافرب )5درجات حسب هذا الميياس على النحو التالي: موافب بشدة )

: درجررة(. كمررا وأجريررت معامررج الثبررات 1: درجتررين(،  يررر موافررب بشرردة )2وافررب ): درجررات(،  يررر م3)
 (.1.3لكج محور من المحاور ولكج اداة من أدوات االستبانه ) أنظر الى الجدول 

 
 صدق األداة )تحكيم االستبانة(3.3 

 
راجعتها لمعرفة مستوب مصداقية االستبانة ولضمان تحييقها للهدف الذي وضعت من أجله، فقد تمت م

وتحكيمهررا مررن قبررج عرردد مررن األكرراديميين والمت صصررين، حيرر  تررم إرسررالها مررع مقتررر، البحرر  إلررى ذوي 
(. وقرررد كررران لمالحظررراتهم أثررررًا إيجابيرررًا فررري تطررروير وتحسرررين االسرررتمارة 1ال بررررة واإلختصررراص ملحرررب )

م فصرلها إلرى ووضعها في  ورتها النهائية. ومن أهم مالحظاتهم أن بع  الفقرات كانت مركبرة وقرد تر
فقرررتين أو ثالثررة، وإعررادة  رريا ة بعرر  الفقرررات لتوضرريا المعنررى، وإلارراء بعرر  التررداخالت فرري فقرررات 

 المحاور الم تلفة .
 

 ثبات أداة الدراسة 4.3
 

معامررج )كرونبررا  ألفررا(، تررم التحقررب مررن ثبررات األداة، بفحررش االتسررا  الررداخلي لفقرررات األداة باسررت دام 
( إلررى قيمررة معامررج الثبررات لمحرراور األداة المتعلقررة بضرراوط 1.3ر الجرردول )علررى عينررة الدراسررة، ويشرري

(، فري حرين بلارت جميرع محراور ضراوط 0.63-0.81العمج، حي  تراوحت قيم معامج الثبات ما برين )
(، والفقرررررات المتعلقررررة باآلليررررات المقترحررررة 0.79(، والفقرررررات المتعلقررررة بررررالوالء التنظيمرررري )0.87العمررررج )
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(، ويررذكر أن هررذه 0.89فقرررة ) 73اررت معامررج الثبررات الكلرري لالسررتبانة والررذي يتضررمن (، وقررد بل0.86)
 الييمة مناسبة إلجراء الدراسة.

 
 معامج كرونبا  لثبات االداة  :1.3جدول 

 
 

 األداة الرقم
 

 عدد الفقرات
 

 معامل الثبات

1 

   وأبعاده الستة: ضاوط العمج
 0.77 6 عبء  الدور
 0.63 7  را  الدور

 0.74 4  موض الدور
 0.73 11 العالقة مع االدرة

 0.81 5 قة مع الزمالءالعال
 0.66 6 العدالة والمساواة 

 0.87 39 الدرجة الكلية لضاوط العمج
 0.79 16 الوالء التنظيمي 2
 0.86 18 االليات المقترحة 3

 
 تحليل البيانات 5.3

 
 تررم جمعهررا بواسرررطة االسررتبانة ، فقررد ترررم اسررت دام الحرررزملتحقيررب أهررداف الدراسرررة وتحليررج البيانررات التررري 

وفيمرا يلري   Statistical Package for Social Science( SPSSاإلحصائية للعلروم اإلجتماعيرة )
 مجموعة األساليب اإلحصائية التي است دمها الباح : 

 
  ماسررري ترررم ترميرررز وإدخرررال البيانرررات إلرررى الحاسررروب ، ولتحديرررد طرررول خاليرررا مييررراس ليكررررت ال

( ثرررم تقسررريمه علرررى عررردد خاليرررا المييررراس 5-1=4)الحررردود الررردنيا والعليرررا( ترررم احتسررراب المررردب )
( بعرد ذلر  ترم إضرافة هرذه الييمرة إلرى أقرج 5/4=0.8للحصول على طول ال لية الصرحيا أي )

قيمررة فرري المييرراس أو )بدايررة المييرراس وهرري الواحررد الصررحيا( وذلرر  لتحديررد الحررد األعلررى لهررذه 
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ل  يتررراو، مرردب ال ليررة حسررب المتوسررطات الحسررابية علررى النحررو التررالي: ) العمررر، ال لية،وبررذا
2002.) 

 
o  قليلة جدًا. 1-1.80من 
o  قليلة. 1.81-2.60من 
o  متوسطة.  2.61-3.40من 

o  كبيرة.  3.41-4.20من 
o  كبيرة جدًا. 4.21-5 من 

 
 لمفردات الدراسة تم حساب التكرارت والنسب المةوية للتحليج الو في للمتايرات الديمارافية. 
 (  ألفا كرونبا ( معامجChronbach's Alpha.ليياس ثبات أداة الدراسة  ) 

  است دام الوسط الحسابي ، لو ي بع  المتايررات الديمارافيرة ومتايررات الدراسرات األساسرية
 ضاوطات العمج بأبعاده والوالء التنظيمي واآلليات المقترحة لذل . 

  اسرررت دام اإلنحرررراف المعيررراري  Standard Deviation للتعررررف علرررى مررردب إنحرررراف ،
اسررتجابات أفررراد الدراسررة لكررج عبرررارة مررن عبررارات متايرررات الدراسرررة ولكررج محررور مررن المحررراور 
الرئيسررية. واإلنحررراف المعيرراري يوضررا التشررتت فرري اسررتجابات أفررراد الدراسررة لكررج عبررارة ولكررج 

تجابات وان فرررر  تشررررتتها بررررين محررررور ، فكلمررررا إقتربررررت قيمترررره مررررن الصررررفر كلمررررا تركررررزت االسرررر
 الميياس. 

  ترررم حسررراب معامرررج ارتبررراط بيرسرررون برررين ضررراوط العمرررج والررروالء التنظيمررري لتحديرررد قررروب واتجررراه
 العالقة بين المتايرين. 

 ( تررم اسررت دامt-test للفررر  بررين متوسررطين لبيرران مرردب الفرررو  ذات الداللررة اإلحصررائية و ) الترري
فري اتجاهرات عينرة الدراسرة  ( Two Independent t-testفأقرج )  0.05تكرون عنرد مسرتوب 

 العاملين في مستشفيات القدس الشرقية. 

 ( ترم اسرت دام أسرلوب اختبرار تحليرج التبراين األحراديOneWayAnalysis of Variance )
لبيررران مررردب وجرررود اخرررتالف فررري إتجاهرررات أفرررراد الدراسرررة حرررول ضررراوط العمرررج وأبعررراده والررروالء 

ئش الديمارافيرررة التاليرررة ) الجرررنس، العمرررر، الراترررب )الررردخج التنظيمررري بررراختالف بعررر  ال صرررا
 الش صي(، الحالة االجتماعية، المؤهج التعليمي، المسمى الو يفي(. 

  ) اختبررار المقارنررات المتعررددة مررن خررالل اختبررار )أقررج مربررع فررروLSD البعرردي الررذي يوضررا ،
 مصادر الفروقات.
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  حدود الدراسة 6.3
 

ذه مانيرررة والمكانيرررة للدراسرررة. وبالنسررربة للحررردود الزمانيرررة، فقرررد ترررم إجرررراء هررريوضرررا هرررذا الجرررزء الحررردود الز 
، 2006/2007الدراسة  خالل ثالثة فصول دراسية، هي الفصج الدراسي األول للعرام األكراديمي أيلرول 

حيرررر  تررررم اسررررتطال  اإلطررررار النظررررري والدراسررررات السررررابقة. والفصررررج الدراسرررري الثرررراني األكرررراديمي شررررباط  
بناء االستبانة وعرضها على المحكمين من داخج جامعة القدس وخارجهرا، وكمرا ترم  ، تم2007/2008

، ترررررم تحليرررررج االسرررررتبانة  2009/2008توزيرررررع االسرررررتبانة وتفرياهرررررا. والفصرررررج األول األكررررراديمي أيلرررررول 
 والو ررول للنتررائج. وأمررا بالنسرربة للحرردود المكانيررة، فقررد تررم توزيررع االسررتبانة فرري ثررالف مستشررفيات هرري:

المقا ررد، مستشررفى المطلررع، مستشررفى الهررالل، الترري تقررع فرري حرري الطررور فرري القرردس الشرررقية  مستشررفى
 فلسطين.

 
 مجتمع الدراسة 7.3

 
يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين فري مستشرفيات القردس )المقا رد، والمطلرع، والهرالل(. ويبرين 

 الو يفي للعامج.( توزيع العاملين في المستشفيات الثالف حسب المسمى 2.3الجدول )
 

أعرررداد العررراملين فررري مستشرررفيات المقا رررد والمطلرررع والهرررالل وتصرررنيفهم، حسرررب المسرررمى : 2.3جررردول 
 الو يفي

 
 الهالل المطلع المقا د 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 17 27 20 40 18.6 112 األطباء

 33 52 41 80 42.3 215 الممرضين
 16 26 18 35 15.5 60 الفنيون 

 14 22 11 22 24.5 145 اإلداريون 
 20 32 10 20 4.5 27 مو فو ال دمات
 100 159 100 200 100 603 المجمو  الكلي

 وتاليا نبذة م تصرة عن كج مؤسسة من المؤسسات الصحية الثالف.
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 :مستشفى المقاصد الخيرية اإلسالمية في القدس .1.7.3
 

، فررري حررري الطرررور علرررى جبرررج الزيترررون فررري 1968المية سرررنة مستشرررفى المقا رررد ال يريرررة اإلسرررالتأسرررس 
ويشررتمج مستشررفى المقا ررد علررى األقسررام القرردس، ويعتبررر مررن المؤسسررات الصررحية الرائرردة فرري الرروطن. 

العظررام،  التالية:الجراحررة العامررة، األطفررال، الرروالدة، حررديثي الرروالدة، البرراطني، اإلنعرراش القلبرري، الطرروارئ،
بيعري، ل ارجية، العناية المركزيرة، واألقسرام الفنيرة:  ريدلية، م تبرر، عرالج طالقلب المفتو،، العيادات ا
  سريرًا. 200إضافة ل قسام اإلدارية وال دماتية. ويضم المستشفى  أشعة، التشريا، بن  الدم،

 
يعتبر مستشفى المقا د المرجعية العالية للعناية بالمرضى في فلسطين، حي  يتم تحويج المرضى من 

اء الررروطن، وكرررذل  يعتبرررر مستشرررفى تعليمررري حيررر  يقررروم المستشرررفى بتررردريب الكررروادر الطبيرررة كافرررة أرجررر
فع والتمريضية والفنية وإرسالهم إلى المؤسسات الصحية األخرب في الوطن. ولقد نقرج هرؤالء تجراربهم لرد

عمليرررة التطرررور والبنررراء إلرررى األمرررام فررري تلررر  المؤسسرررات. ويتضرررمن عمرررج المستشرررفى بررررامج ت صصرررية 
اء فررري جميررررع أقسرررام المستشرررفى وبرررررامج االمتيررراز ل طبررراء، وترررردريب طرررالب الطرررب، والتمررررري  ل طبررر

 والعالج الطبيعي، فهو يستقبج طالبًا من جامعات ومعاهد م تلفة للتدريب في هذا الصر، العظريم دون 
 مقابج.

 
 :مستشفى المطلع في القدس .2.7.3

 
. والجدير 1948الفلسطينيين بعد حرب عام بهدف خدمة الالجةين  1950تأسس مستشفى المطلع عام 

خرالل الحكرم العثمراني للمدينرة المقدسرة، برأمر مررن  1910بالرذكر، أن مبنرى مستشرفى المطلرع بنري عرام 
قيصر ألمانيا. وقرد  رج هرذا المبنرى شراهدًا علرى أحرداف تاري يرة هامرة منهرا تأسريس إمرارة شرر  األردن 

كبرررر مستشرررفى للشرررعب الفلسرررطيني فررري مدينرررة القررردس، داخرررج أروقتررره. ويعتبرررر مستشرررفى المطلرررع ثررراني أ
م سررريرًا تترروز  علررى األقسررام التاليررة: قسررم األمررراض الباطنيررة، قسررم الجراحررة العامررة، قسرر 164ويحترروي  

حدة و األني واألذن والحنجرة، قسم األطفال، قسم اإلنعاش والت دير، قسم الطوارئ والعيادات ال ارجية، 
طان، وحرررردة التنظيررررر المعرررروي. ويتضررررمن عمررررج المستشررررفى برررررامج  سرررريج الكلررررى، وحرررردة عررررالج السررررر 

ت صصية فري األقسرام الموجرودة وبررامج االمتيراز ل طبراء وبررامج تردريب طرالب الطرب والتمرري  مرن 
 جامعة القدس وبيت لحم.

 :مستشفى جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في القدس .3.7.3
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االجتماعيررررة للمحترررراجين والفقررررراء وأسررررر الشررررهداء  بهرررردف تقررررديم الرعايررررة وال رررردمات 1951عررررام  تأسررررس
والمعتقلررين وإقامررة المستشررفيات ومراكررز اإلسررعاف. ومررن أهررم المشرراريع الترري قامررت بهررا جمعيررة الهررالل 

 1953األحمر الفلسطيني، مستشفى جمعيرة الهرالل األحمرر للروالدة والجراحرة النسرائية والرذي أنشرأ سرنة 
ة سرررام التاليرررة: قسرررم الررروالدة، قسرررم الجراحرررة النسرررائية، قسرررم العنايرررعلرررى جبرررج الزيترررون. ويشرررتمج علرررى األق

يبال المتوسطة بالمواليد حديثي الوالدة، اإلسرعاف والطروارئ، الم تبررات، الصريدلية، األشرعة، قسرم االسرت
 سريرًا. 30واالستعالمات، اإلدارة وال دمات، ويضم المستشفى 

 
 عينة الدراسة  8.3

 
( اسررتبانة علررى عينررة طبييررة 300) تررم توزيررع ، حيرر سررتبانات الترري وزعررت( عرردد اال3.3) يبررين الجرردول

( اسررتبانة علررى عينررة عشرروائية 150) بواقررععشرروائية أخررذت مررن مستشررفيات المقا ررد ،المطلررع ،الهررالل. 
( اسرررتبانة علرررى عينرررة عشررروائية مرررن 80) و( ، 137مرررن مرررو في مستشرررفى المقا رررد، اسرررترجع منهرررا )

( اسررتبانة علررى عينررة عشرروائية مررن مستشررفى الهررالل 70) و، (70ع )واسررترج ،مررو في مستشررفى المطلررع
م ( استبانة. وقد تم إستبعاد بع  االستبانات لكونها ال تصلا للتحليج إما بسربب عرد55وتم استرجا  )

احردة مثرج عردد إجابة المبحوف عن عدد كبير مرن األسرةلة أو بسربب قلرة المفرردات ضرمن المجموعرة الو 
 تم اختيار العينة من مجتمع الدراسة بناءًا على ال صائش التالية:. و األرامج والمطلقات

 
 .أن يكون مو ي في المستشفى وليس متطوعًا 
 .أن يكون مرَّ على تو يفه سنة 

 

 : يبين عدد االستبانات التي وزعت على المستشفيات الثالثة3.3جدول 
 

عدد  إسم المستشفى
 العاملين

عدد اإلستبانات 
 الموزعة

نات عدد اإلستبا
 المستبعدة

عدد اإلستبانات 
 الصالحة للتحليل

 137 13 150 602 مستشفى المقا د

 70 10 80 197 مستشفى المطلع

 55 15 70 159 مستشفى الهالل

 262 38 300 958 المجمو 

 الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة  9.3
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المبحررروثين، وأعمرررارهم،  سرررتعرض خصرررائش عينرررة الدراسرررة، خا رررة تلررر  المتعلقرررة بجرررنسفيمرررا يرررأتي ي
لدخج وسنوات خبراتهم، والحالة االجتماعية، ومؤهالتهم التعليمية، ونو  و يفتهم، ومسامهم الو يفي، وا

ات الشرررهري للفررررد واألسررررة، و يرهرررا مرررن المتايررررات التررري يعتقرررد برررأن لهرررا دورًا أساسررريًا ومرررؤثرًا فررري إجابررر
الء التنظيمرري واآلليررات المقترحررة لمعالجررة ذلرر . المبحرروثين حررول التعامررج مررع ضرراوط العمررج وتعزيررز الررو 

للتعرررف علررى ال صررائش الديمارافيررة لعينررة الدراسررة اشررتملت االسررتبانة علررى عرردد مررن األسررةلة تعطرري 
 إجاباتها و فًا لهذه ال صائش التي سيتم إستعراضها من خالل األجزاء التالية:

 
 :توزيع عينة الدراسة حسب الجنس .1.9.3

 

ن مرالبيانرات المتعلقرة ببيانرات الجرنس ألفرراد العينرة. وتبرين أن نسربة الرذكور  (4.3يعرض الجدول رقرم )
أفررراد العينررة العرراملين فرري مستشررفيات القرردس الشرررقية )مستشررفى المقا ررد، مستشررفى المطلررع، مستشررفى 

ا  %. وهذا يشير إلى أن النسبة متقاربة بين الذكور واإلناف مع ارتف47%، ونسبة اإلناف 53الهالل( 
 لنسبة اإلناف في مهنة التمري . ملحوظ

 
 توزيع أفراد العينة حسب الجنس :4.3جدول 

 
 النسبة المئوية العدد الفئة

 %53 138 ذكر
 %47 124 أنثى

 %100 262 المجمو 
 

 :توزيع عينة الدراسة حسب العمر .2.9.3

 
يررة الفةررة العمر (  توزيررع أفررراد العينررة حسررب الفةررات العمريررة، وتشررير النتررائج إلررى أن 5.3يبررين الجرردول )

يعنري أن فةرة الشرباب هري الاالبرة فري  مما% 66سنة( تمثج ما نسبته  40األولى والثانية سوية )دون 
عمرار سنة. وكما تبرين أن أ  40% تمثج الفةات العمرية التي تزيد عن 33العمج ، بينما النسبة الباقية 

( 36دها األعلرى وبمعردل عمرر )سنة في حر 68سنة في حدها األدنى إلى  20العاملين تتراو، ما بين 
 سنة. كما بينت نتائج الفةة العمرية.

 توزيع أفراد العينة حسب العمر :5.3جدول 
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 الرقم الفئات العمرية التكرار النسبة المئوية
 1 سنة 29أقج من  85 33%
 2 سنة 40-30من  88 34%
 3 سنة فأكثر 41من  85 33%

 المجمو  258 100%
 

  :الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزيع أفراد عينة  .3.9.3
 

(، فقرررد 6.3أمرررا بالنسررربة لمتايرررر سرررنوات ال بررررة ألفرررراد العينرررة، وكمرررا تشرررير البيانرررات فررري جررردول رقرررم )
% يتمتعررون 32سررنوات. وأن نسرربة  5% مررن العرراملين يعملررون ب برررة تقررج عررن 36أ هرررت النتررائج أن 

سرنوات  10-6ذين يعملرون ب بررة سرنة. وأمرا نسربة أولةر  الر 11-20ب برة عمج فري المستشرفيات مرن 
نها مسنة، حي  تشير النتائج إلى أن نسبة كج  20متساوية تقريبًا لتل  النسبة للذين تزيد خبرتهم عن 

16 .% 
 

 توزيع أفراد العينة حسب سنوات ال برة :6.3جدول 
 

 الرقم عدد سنوات العمل التكرار النسبة المئوية
 1 سنوات 5أقج من  92 36%
 2 سنوات 10 – 6 من 41 16%
 3 سنة 20 – 11من  83 32%
 4 سنة 20أكثر من  40 15.6%
 المجمو  256 100%

 
 :توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية .4.9.3

 
مى من ( أن الاالبية العظ7.3أما بالنسبة لمتاير الحالة االجتماعية، فتشير البيانات في الجدول رقم )

 %37% مررن أفررراد عينررة الدراسررة. وتشررير النسرربة المتبييررة 62وجين بنسرربة العرراملين هررم مررن فةررة المتررز 
مرج إلى فةة العز اب. وكما أ هرت البيانرات أنره لرم يظهرر برين العراملين سروب حالرة واحردة مرن فةرة األرا

 وُأخرب من فةة المطلقين، فتم إستبعادهما من عملية التحليج.
 جتماعية: توزيع أفراد العينة حسب الحالة اال7.3جدول 
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 النسبة المةوية التكرار الحالة اإلجتماعية الرقم
 %37 98 أعزب 1
 %62 162 متزوج 2
 %1 2  ير ذل  3

 %100 262 المجمو 
 

  :توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل التعليمي .5.9.3

 

ه ( أفرررراد العينرررة حسرررب المؤهرررج التعليمررري. وتشرررير النترررائج إلرررى أن مرررا نسررربت8.3يصرررني الجررردول رقرررم )
منهم حا لون على الشهادة الجامعية األولى )بكالوريوس( ، وهي النسبة األعلى ما برين أفرراد  51%

عليرا % يليها حملة الدراسرات ال22العينة. ويلي هذه الفةة، فةة الحا لين على شهادة الدبلوم المتوسط 
ة ادة الثانوية العامإلى من يحملون شه %11%. وتشير النسبة المتبيية 16)الماجستير فأكثر( بنسبة 

لة فما دون. ُيالح  أن النسبة األعلى هي حملة الشهادة الجامعية األولرى، ويعرزب هرذا لعمليرة المفاضر
التررري تتبهعرررا المؤسسرررات الصرررحية عنرررد تعيرررين كادرهرررا الرررو يفي ، حيررر  تفضرررج تعيرررين حررراملي درجرررة 

 ل دراسراتهم للحصرول علرى درجرةالبكالوريوس. وكما أنها تسما لعامليها من حملة شرهادة الردبلوم إكمرا
البكالوريوس ، مع تقرديم كافرة التسرهيالت لهرم وذلر  مرن أجرج المحافظرة علرى مسرتوب هرذه المؤسسرات 

 وتقدمها ورقيها.
 

 : توزيع أفراد العينة حسب المؤهج التعليمي8.3جدول 
 

 النسب المئوية التكرار المؤهل التعليمي الرقم
 %11 28 توجيهي فأقج 1
 %22 58 توسطدبلوم م 3
 %51 134 بكالوريوس 4
 %16 41 ماجستير فأكثر 5

 %100 261 المجمو 
 
 

 :وزيع أفراد عينة الدراسة حسب الفئة الوظيفيةت .6.9.3
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برًا % تقري14( أن األطباء يشكلون 9.3جدول فقد أ هرت النتائج ) ،أما بالنسبة لمتاير الفةة الو يفية
% فةررة 17% فةررة الفنيررين، 19% فةررة الممرضررين، 42تترروز : مررن أفررراد العينررة. أمررا النسررب المتبييررة، ف

بسرربب العرراملين فرري ال رردمات العامررة وُيالحرر  هنررا ترردني نسرربة  .% فةررة ال رردمات العامررة9اإلداريررين، 
اإلستعانة بالشركات ال ا ة للتنظي . وتشكج فةة الممرضين النسربة األكبرر بسربب حجرم المؤسسرات 

 هذه الفةة بتحمج أكبراألعباء في العمج الطبي.الصحية ودوريات العمج ، حي  تقوم 
 

 : توزيع أفراد العينة حسب الفةة الو يفية9.3جدول 
 

 النسبة المئوية التكرار الفئة الوظيفية الرقم
 %14 35 طبيب 1
 %42 109 ممرض 2
 %19 88 فني 3
 %17 44 إداري  4
 % 9 23 خدمات عامة 5

 %100 259 المجمو 
 

 :الدراسة حسب المسمى الوظيفي توزيع أفراد عينة .7.9.3

 
( توزيرررع أفرررراد العينرررة تبعرررًا لمتايرررر المسرررمى الرررو يفي ، وتشرررير النترررائج أنهرررم 10.3يوضرررا الجررردول )
 % بمسمى مو ي.80% لنائب رئيس قسم، و 7% لرئيس قسم، ونسبة 13يتوزعون بنسبة 

 
 : توزيع أفراد العينة حسب المسمى الو يفي10.3جدول 
 

 النسبة المئوية التكرار ظيفيالمسمى الو  الرقم
 %13 34 رئيس القسم 1
 %7 17 نائب رئيس القسم 2
 %80 202 مو ي 3

 %100 253 المجمو 
 :توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الدخل الشهري الشخصي .8.9.3
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( أفرراد العينرة حسرب متايرر الردخج الشرهري الش صري . وتشرير النترائج إلرى أن 1.3يوز  الشركج رقرم )

شررريكج قأقرررج، وأن مرررن تترررراو، رواتررربهم مرررا برررين  3000راد العينرررة الرررذين تترررراو، رواتررربهم % مرررن أفررر20
تتراو، رواتبهم من  % من أفراد العينة23%. كما أ هرت النتائج أن 31شيكج يمثلون  4000-3001

لعينرررة. ا% مرررن أفرررراد 26شررريكج فيمثلرررون  5000شررريكج ، أمرررا مرررن تزيرررد رواتررربهم عرررن  15000-400
يرة في الرواترب إلرى الموقرع الرو يفي الرذي يحتلره العامرج ، إضرافة إلرى الدرجرة التعليم وتعزب الفروقات

 وسنوات ال برة التي يحملها.
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 : توزيع أفراد العينة حسب الدخج الشهري الش صي1.3شكج 
 

 :توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الدخل الشهري لألسرة .9.9.3

 
أفرراد العينرة حسرب الردخج الشرهري ل سررة تمثرج فري  (، أن توزيرع11.3كما تشير بيانات الجدول رقم )

شرريكج  3001 -4000شرريكج فأقررج، وأن مررن تتررراو، رواترربهم مررن  3000% الررذين تتررراو، رواترربهم 18
شيكج،  4001-5000% من أفراد العينة تتراو، رواتبهم من 18%، كما أ هرت النتائج أن 22يمثلون 

ويمكرن تفسرير ذلر  برأن دخرج  % مرن أفرراد العينرة.42شيكج فيمثلون  5000أما من تزيد رواتبهم عن 
 األسرة هو ناتج جمع دخج الزوج والزوجة.

 : توزيع أفراد العينة حسب الدخج الشهري ل سرة11.3جدول 
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 النسب المةوية التكرار الدخج الشهري ل سرة الرقم
 %18 42 شيكج فأقج  3000 1
 %22 52 شيكج  4000 -3001من  2
 %18 42 يكج ش 5000 -4001من  3
 %42 98 شيكج  5000أكثر من  4

 %100 234 المجمو 
 



73 

 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
______________________________________________________ 

 عرض النتائج ومناقشتها
 

سرة يتناول هذا الفصج عرض ومناقشة لنتائج الدراسة ، حي  يتم أواًل عرض ومناقشة لنترائج أسرةلة الدرا
من ثم عرض ومناقشة لنتائج فرضيات الدراسة، وذل  مرن خرالل التعررف علرى ترأثير خصرائش عينرة و 

ن المبحوثين على إجاباتهم نحو ضراوط العمرج وأبعراده والروالء التنظيمري واآلليرات المقترحرة للت فير  مر
 ضاوط العمج وتعزيز الوالء التنظيمي .

 
 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة 1.4

 
ما هو مستوب ضاوطات العمرج  ( أربع أسةلة تود اإلجابة عليها، وهي:5.1راسة في الجزء )طرحت الد

لرردب العرراملينع مررا هررو مسررتوب الرروالء التنظيمرري لرردب العرراملينع هررج يوجدعالقررة بررين ضرراوطات العمررج 
ذا هوالوالء التنظيميع ما هي اآلليات الكفيلة للت في  من ضاوط العمج وتعزيز الوالء التنظيميع وفي 

الجررررزء، وباسررررت دام التحليررررج اإلحصررررائي الو ررررفي، تقرررروم الدراسررررة باإلجابررررة علررررى تلرررر  األسررررةلة بصررررورة 
 مفصلة.

 
 :مستويات ضغوط العمل لدى العاملين في مستشفيات القدس .1.1.4

 
تعرض الدراسة مستوب ضاوط العمج لكج ُبعد من أبعاد ضراوط العمرج علرى حرده وهري )عربء الردور، 

لجردول االدور، العالقة مع الزمالء، العالقة مع اإلدارة، العدالة والمساواة(. ويبين   را  الدور،  موض
 ( كج محور من هذه المحاور مقترنا مع متوسطه الحسابي وانحرافه المعياري.1.4)
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 الدرجة الكلية لجميع محاور مستويات ضاوط العمج: 1.4جدول 
 

 
جميع لر النتائج إلى أن استجابات افراد عينة الدراسة (، تشي1.4من خالل البيانات الواردة في الجدول )

ور العالقرة مرع ( ، باسرتثناء محر2.61-3.40محاور ضاوط العمرج جراءت متوسرطة ويقرع ضرمن الفةرة )
م تفسررير كررج محررور . وبنرراءًا عليرره سرروف يررت3.41-4.20اإلدارة جرراءت كبيرررة، حيرر  تقررع ضررمن الفةررة )

 وفقراته على حده .
 

  :عبء الدور .1.1.1.4
 

( مسرررتويات ضررراوط العمرررج الناجمرررة عرررن عررربء الررردور. وتشرررير 2.4تعطررري البيانرررات فررري الجررردول رقرررم )
النتررائج إلررى أن اسررتجابات أفررراد العينررة لجميررع فقرررات هررذا المحررور كانررت متوسررطة، حيرر  بلررغ المتوسررط 

لعمج ات ضاوط ا(. أما بالنسبة لمستوي2.61-3.40( وهذا يدخج ضمن الفةة )3.13الحسابي للمحور )
( فري الجردول أن 1،2،3،5لكج فقرة من فقرات هذا المحور فجراءت علرى النحرو الترالي: تشرير الفقررات )

. وجاءت الفقرة3.13مستوب ضاط العمج كان بمتوسط حسابي)  ًُ ( والتي تنش على أن 4) ( متوسطًا
(. 1.11( وإنحررراف معيرراري )3.68سرراعات العمررج مرهقررة للعرراملين لتظهررر أعلررى متوسررط حسررابي بلررغ )

وهذا يدل على أن عبء الدور مسبب ومصدر من مصادر ضاوط العمج. ويمكرن تفسرير ذلر ، إذا مرا 
 أخذنا بعرين االعتبرار عراملين، األول: حجرم العمرج المطلروب إنجرازه خرالل سراعات الردوام، فراذا مرا كران

ادت عمرج ، فكلمرا ز حجم العمج كبيرًا فهذا يزيد من إرها  العامج. أما العامج اآلخر فهو عدد سراعات ال
ن سرراعات العمررج المطلوبررة يوميررًا كلمررا زادت إمكانيررة الشررعور باالرهررا  أثنرراء العمررج، وهررذا مررا يفسررر بررأ

 محور عبء الدور يشكج مصدرًا من مصادر ضاوط العمج. 

 اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المحور
 0.85 3.13 262 عبء الدور

 0.65 3.19 262  را  الدور

 0.92 3.02 262 ض الدور مو 

 0.61 3.49 262 العالقة مع اإلدارة

 0.89 3.15 262 العالقة مع الزمالء 

 0.74 3.19 262 العدالة والمساواة 

 0.77 3.19 262 الدرجة الكلية
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( حي  أشارت إلى أن مستوب ضاوط العمج في ما يتعلب 2007وتتفب هذه النتيجة مع دراسة )الملحم،
(  الترري أشررارت إلررى أن أهررم 2001الررو يفي )كميررة العمررج( مرتفررع، ودراسررة )السررباعي، بمحررور العرربء

المصرررررادر المسرررررببة لضررررراوط العمرررررج هررررري عررررربء العمرررررج ، ونظريرررررًا، تتفرررررب هرررررذه النتيجرررررة مرررررع نمررررروذج 
 (.  1992)لطفي،

 
 مستويات ضاوط العمج الناجمة عن محور عبء الدور: 2.4جدول 

 

ور
مح

ال
 

سط المتو  العدد الفقرات الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 الترتيب المعياري 

ور
ـــلد

ء ا
ــب

ع
 

    
ور

 الد
بء

ع
 

 متوسطة 1.45 3.04 260 توا ج العمج بدون فترة استراحة. 1
 متوسطة 1.26 3.00 262 الوقت المعطى  ير كاف إلنجاز العمج. 2
 متوسطة 1.20 3.35 257 ساعات الدوام طويلة. 3
.683 257 ساعات الدوام مرهقة. 4  كبيرة 1.11 
 متوسطة 1.24 3.30 261 حجم العمج الملقى علي  أكبر من طاقتي. 5
 قليلة 1.20 2.46 256 ال أعرف مسؤولياتي بالتحديد. 6

 متوسطة 0.85 3.13  الدرجة الكلية
 

  :صراع الدور .2.1.1.4
 

 أفررراد العينررة لجميررع (، تشررير النتررائج إلررى أن اسررتجابات3.4مررن خررالل البيانررات الررواردة فرري الجرردول )
( والترررري ترررنش علررررى كثررررة االجتماعررررات المطلرررروب 3فقررررات هررررذا المحرررور متوسررررطة، باسرررتثناء الفقرررررة )

( والترري تررنش علررى أن  العمررج يحترراج إلررى تركيررز جرراءت 6حضررورها، جرراءت بدرجررة قليلررة، والفقرررة )
( 3.19لمحرررور )(.  وقرررد بلرررغ المتوسرررط الحسرررابي ل4.08بدرجرررة كبيررررة حيررر  بلرررغ المتوسرررط الحسرررابي )

 (، مما يعني أن استجابات العاملين نحو  را  الدور جاءت متوسطة.0.65واإلنحراف المعياري )
 

(، فقد جاءت متوسطة، حي  بلغ المتوسط 1،2،4،5،7وكذل  الحال بالنسبة لفقرات المحور )
مة مع طبيعة (. وتأتي هذه النتيجة منسج3.13الحسابي الستجابات  البية المو فين لهذه الفقرات )

العينة المبحوثة، إذ أن مجال البح  هو في مؤسسات العمج الصحي )مستشفيات( وتحتوي هذه 
المؤسسات على ت صصات م تلفة حي  )األطباء، الممرضين، الفنيين، اإلداريين، وال دمات 
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لمبحوثين العامة(، وهذا التنو  يجعج من النتيجة تميج إلى الوسط، وما ُيلفت اإلنتباه أن  البية ا
  يحتاج عملهم إلى التركيز العالي باعتبار أن األمر يتعلب بحياة اإلنسان.

 
وتتوافب هذه النتيجة مع  ُيستنج مما سبب أن هذا المحور مسبب ومصدر من مصادر ضاوط العمج.

( التي تشير إلى أن أهم المصادر المسببة لضاوط العمج  را  الدور 2001دراسة )السباعي ،
 (. 1997ة ) ال ليفة،وكذل  دراس

 
 مستويات ضاوط العمج الناجمة عن  را  الدور: 3.4جدول 

 

ور
مح

ال
 

المتوسط  العدد الفقرات الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 الترتيب المعياري 

ور
ـــلد

ع ا
صـــرا

 
    

ور
 الد

بء
ع

 

 متوسطة 1.17 3.40 252 كثرة المهام المطلوبة في نفس الوقت. 1
 متوسطة  1.17 3.10 259 ة في العمج.تناق  المهام المطلوب 2
 قليلة 1.08 2.54 261 كثرة اإلجتماعات المطلوب حضورها. 3
 متوسطة 1.12 2.86 255  عوبة تلبية احتياجات المرضى. 4
 متوسطة 1.24 3.40 260 العمج الذي أقوم به روتيني ال جديد فيه. 5
 كبيرة 1.02 4.08 259 يحتاج العمج الذي أقوم به إلى تركيز. 6

7 
اعتماد أسلوب الصرا  كأساس للمحافظة 

 على موقع و يفتي.
 متوسطة 1.37 2.92 259

 متوسطة 0.65 3.19  الدرجة الكلية
 

  :غموض الدور .3.1.1.4
 

( أن مسرررتويات ضررراوط العمرررج الناجمرررة عرررن  مررروض الررردور جررراءت 4.4تشرررير النترررائج فررري الجررردول )
( واالنحرراف المعيراري 3.02لعينرة، حير  بلرغ المتوسرط الحسرابي ) متوسطة السرتجابات  البيرة أفرراد ا

( للمحررور ككررج. وكمررا أن االسررتجابات بالنسرربة لفقرررات المحررور، فتشررير النتررائج إلررى أنهررا كانررت 0.92)
( 1(، باسرتثناء الفقررة )2.61-3.40متوسطة، حي  تراو، المتوسط الحسرابي لكرج منهرا ضرمن المردب )

العمج واضحة جاءت قليلرة )من فضرة(. وقرد يعرود السربب فري ذلر  لتعردد والتي تنش على أن أهداف 
الت صصات في المؤسسرات الصرحية. وعليره، فران الجهرات اإلداريرة الم تصرة تحردد المهرام الو يفيرة 
لكج مهنة، وهذا يجعج مرن أهرداف العمرج واضرحة نسربيًا. وعليره، يمكرن اعتبرار  مروض الردور مسربب 
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(  حير  أشررارت 2001وتتفررب هرذه النتيجررة مرع دراسة)السررباعي، ومصردر مررن مصرادر ضرراوط العمرج.
 شعور بضاوط العمج.الأن  موض الدور من أهم مصادر 

 
 مستويات ضاوط العمج الناجمة عن  موض الدور: 4.4جدول 

 

ور
مح

ال
 

المتوسط  العدد الفقرات الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 الترتيب المعياري 

ور
 الد

ض
مو

غ
 

  
ور

 الد
ض

مو
غ

 

 قليلة 1.16 2.58 262 لعمج  ير واضحة.أهداف ا 1
 متوسطة  1.25 3.21 259 ال تستاج إمكانياتي بالشكج المناسب. 2
 متوسطة 1.23 3.05 257 عدم وجود و ي و يفي مكتوب للعمج 3

عدم الحصول على التاذية الراجعة من  4
 المسؤول المباشر.

 متوسطة 1.24 3.23 256

 توسطةم 0.92 3.02  الدرجة الكلية
 

 . العالقة مع اإلدارة:4.1.1.4
 

( المتعلقررة بمسررتويات ضرراوط العمررج الناجمررة عررن 5.4يتضررا مررن خررالل النتررائج الررواردة فرري الجرردول )
رة محررور العالقررة مررع اإلدارة، أن اسررتجابات أفررراد العينررة للفقرررات جرراءت متباينررة مررا بررين متوسررطة وكبيرر

( وهررذا 0.61( واإلنحررراف المعيرراري )3.49ي للمحررور )وكبيرررة جرردًا، حيرر  بلررغ المتوسررط الحسررابي الكلرر
ن محورالعالقررة (، ممررا يعنرري أن مسررتويات ضرراوط العمررج الناجمررة عرر3.41-4.20يرردخج ضررمن الفةررة )

طات ( التري تشرير إلرى شيراب النشرا6مع اإلدارة كبيرة. وتشير النتائج إلى أن االستجابات نحو الفقررة )
(. أمررا 1.05( واإلنحررراف المعيرراري )4.22المتوسررط الحسرابي )الترفيهيرة جرراءت كبيرررة جردا، حيرر  بلررغ 

تهم (، فتشير النتائج على أنها جاءت كبيررة، وأن اسرتجابا11,8,7,5,4,3,2االستجابات نحو الفقرات )
  ( كانت متوسطة.10,9,1نحو الفقرات )

 
و قررد يعررود  يتضررا مررن اسررتجابات المبحرروثين أن هنالرر  مؤشررر سررلبي علررى طبيعررة العالقررة مررع اإلدارة،

ن مررهرذا ألحرد أمررين، األول: أن يكرون القررائمين علرى المواقرع اإلداريرة الم تلفرة ليسرروا علرى قردر كبيرر 
الت صش في عملهم ليتعاملوا مع كافرة الطرواقم الصرحية العاملرة مرع المؤسسرة. وقرد يعرود الثراني إلرى 

دارة داخررررج هررررذه عرررردم وجررررود نظررررام ضررررابط وواضررررا للعالقررررة الترررري يجررررب أن تسررررود بررررين المو رررري واإل
ت المؤسسات. وفي األ ج، يجب أن تأخذ العالقة الشركج المثرالي السرتمرارية العمرج واالسرتقرار والثبرا

 مما يؤدي إلى التطور والرقي، وخلب بيةة عمج جيدة ومستقرة. 
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( حير  أشرارت إلرى أن أهرم المصرادر للضراوط 2001وتتفب نتيجة هرذه الدراسرة مرع دراسرة )السرباعي،
 ركة في ات اذ القرارات، ومحدودية فررص التطرور والرقري الرو يفي. وكرذل  دراسرة )الهنرداوي عدم المشا

( الترري أشررارت إلررى أن مسررببات ضرراوط العمررج ناتجررة عررن السياسررات التنظيميررة المتبعررة ونظررم 1994،
تقيرريم األداء، وكررذل  أشررارت أن العرراملين بالو ررائي الطبيررة لررديهم مسررتوب ضرراط أعلررى مررن العرراملين 

  ائي اإلدارية وخا ة العاملين من فةة الممرضين. بالو 
 

 مستويات ضاوط العمج الناجمة عن العالقة مع اإلدارة :5.4جدول 
 

 العدد الفقرات الرقم المحور
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

 الترتيب

دارة
 اإل

مع
قة 

عال
ال

 
        

دارة
 اإل

مع
قة 
عال
ال

 

1 
تطبيب القرارات اإلدارية 

 حرفية.بصورة 
 متوسطة 1.19 3.33 258

 كبيرة 1.22 3.60 260 عدم تقدير المو ي. 2
 كبيرة 1.17 3.60 257 تحيز اإلدارة بات اذ القرارات. 3

4 
عدم مشاركتي في ات اذ 

 القرارات التي تتعلب بدائرتي.
 كبيرة 1.23 3.48 261

5 
قلة الفرص المتاحة في 
 اكتساب مهارات جديدة.

 كبيرة 1.15 3.84 260

 كبيرة جداً  1.05 4.22 261 شياب النشاطات الترفيهية. 6

7 
كثرة الوساطات عند عملية 

ات اذ القرارات ال ا ة 
 بالترقيات.

 كبيرة 1.24 3.70 261

8 
عدم وجود تقييم دوري وفعال 

 من اإلدارة. 
 كبيرة 1.21 3.61 262

 متوسطة 1.28 2.69 262 المساواة في العقاب  9
 متوسطة 1.29 2.76 252 المساواة في الثواب. 10

11 
قلة التعزيز االيجابي من 

 اإلدارة
 كبيرة 1.17 3.57 259

 كبيرة 0.61 3.49  الدرجة الكلية
 :العالقة مع الزمالء .5.1.1.4
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ى ( المتعلقة بمستويات ضاوط العمج الناجمة عن العالقة مرع الرزمالء إلر6.4تشيرالنتائج في الجدول )
(،  3.15سرررتجابات أفرررراد العينرررة لجميرررع الفقررررات جررراءت متوسرررطة، حيررر  بلرررغ المتوسرررط الحسرررابي )أن ا

ويرردل هررذا علررى أن العالقررة مررع الررزمالء مصرردر مررن مصررادر ضرراوط العمررج المررؤثرة علررى العرراملين. 
 ي أنوبرالنظر إلرى التركيبررة المهنيرة والترداخالت المرتبطررة برالواقع السياسري لمجتمعنررا، فانره مرن الطبيعرر

تبرررز هررذه النتيجررة بمسررتوب متوسررط. إذ قررد يكررون الرربع  قررادرًا علررى بنرراء عالقررات بررالنظر إلررى موقعرره 
  أقج. الو يفي والمهني والسياسي، بينما ال يتمتع البع  اآلخر بهذه القدرة فتكون استجاباتهم أعلى أو

 
 مستويات ضاوط العمج الناجمة عن العالقة مع الزمالء : 6.4جدول 

 

ور
مح

ال
 

 العدد الفقرات رقمال
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

 الترتيب

الء
لزم

ع ا
ة م

الق
الع

 
  

الء
لزم
ع ا
ة م

الق
الع

 

 متوسطة 1.09 2.88 258  عوبة االتصال بين الزمالء. 1
 متوسطة 1.16 3.02 253  عوبة التوا ج بين الزمالء 2
 سطةمتو  1.16 3.29 259 المنافسة  ير المهنية بين الزمالء 3
 متوسطة 1.26 3.29 254 تدني مستوب التعاون بين الزمالء.  4

5 
العالقة مع اآلخرين مبنية على 

 الوالء الحزبي.
 متوسطة 1.30 3.24 258

 0.89 3.15  الدرجة الكلية
متوسط

 ة
 

 . العدالة والمساواة:6.1.1.4
 

حرور العدالرة والمسراواة، أن ( المتعلب بمستويات ضاوط العمج الناجمة عن م7.4يتضا من الجدول )
اسرررتجابات أفرررراد العينرررة لجميرررع الفقررررات ال ا رررة برررالمحور جررراءت متوسرررطة، وأن المتوسرررط الحسرررابي 

( عردم توزيرع 4(. ونالحر  أن أعلرى نسربة جراءت للفقررة )0.75( واإلنحراف المعيراري )3.14للمحور )
صدر ومسربب لضراوط العمرج لردب الحوافز بشكج عادل. ويدل هذا على أن محور العدالة والمساواة م

عينرررة الدراسرررة، وذلررر  لشرررعورهم بعررردم اإلنصررراف فررري توزيرررع الحررروافز والعررربء الرررذي ُيلقرررى علررريهم مهرررام 
تتفررب هررذه النتيجررة مررع دراسررة )حررريم، و و يفيررة  يررر واضررحة وكررذل  عرردم وجررود كررادر مررالي منصرري. 

( 2001راسرة )السرباعي، ( التي أشارت إلى أن مرن أهرم مسرببات الضراوط الترقيرات. وكرذل  د2003
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( واللترران أشرارتا إلررى أن مرن أهررم مسرببات ضرراوط العمرج محدوديررة التطرور والرقرري 1997و )ال ليفرة، 
 الو يفي.

 
 مستويات ضاوط العمج الناجمة عن العدالة والمساواة  :7.4جدول 

 

ور
مح

ال
 

المتوسط  العدد الفقرات الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 الترتيب المعياري 

   
   

الع
اواة 
مس
و ال

لة 
دا

 
  

اواة 
مس
 وال
دالة

الع
 

 متوسطة 1.31 3.31 256 تتساوب أعباء العمج بين المو فين.  1

2 
يوجد احترام ل نظمة والقوانين من قبج 

 اإلدارة.
 متوسطة 1.23 2.88 256

 قليلة 1.17 2.36 257 يتناسب ت صصي مع مهام و يفتي. 3
 كبيرة 1.10 3.81 257 عدم توزيع الحوافز بشكج عادل. 4
 متوسطة 1.28 2.93 259 وجود كادر و يفي واضا 5
 متوسطة 1.27 3.21 256 وجود كادر مالي منصي. 6

 متوسطة 0.74 3.14  الدرجة الكلية
 

 :مستويات الوالء التنظيمي لدى العاملين .2.1.4
 

سررررؤال المتعلرررررب ة عررررن ال( البيانرررررات الضرررررورية والالزمررررة للجابرررررب-8.4أ، -8.4) ينيوضررررا الجرررردول
 بممستويات الوالء التنظيمي لدب العاملين وبعرض كج الفقرات التي تييس الوالء التنظيمي.

 
 فقرات تعزيز مستويات الوالء التنظيمي لدب العاملين أ:-8.4جدول 

 

ور
مح

ال
 

رقم
ال

 

المتوسط  العدد الفقرات
 الحسابي

اإلنحراف 
 الترتيب المعياري 

الء 
الو

يز 
تعز

مي
نظي

الت
 

 
               

الء 
الو
يز 
عز
ت

مي
نظي
الت

 
 كبيرة 1.08 4.14 257 أبذل قصارب جهدي كما هو متوقع مني.  1        

 كبيرة 1.04 3.91 256 أتحدف باعتزاز لآلخرين عن المؤسسة.  2

أقبج أي مهمة توكج إلي حتى أستطيع أن   3
 أستمر في عملي في هذه المؤسسة.

 كبيرة 1.09 3.64 255

 : فقرات تعزيز مستويات الوالء التنظيمي لدب العاملينب-8.4جدول 
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ور
مح

ال
 

رقم
ال

 

المتوسط  العدد الفقرات
 الحسابي

اإلنحراف 
 الترتيب المعياري 

مي
نظي

 الت
والء

ز ال
عزي

ت
 

 
               

مي
ظي
التن
الء 
الو
يز 
عز
ت

 
 كبيرة 1.08 4.14 257 أبذل قصارب جهدي كما هو متوقع مني.  1        

 كبيرة 1.04 3.91 256 تحدف باعتزاز لآلخرين عن المؤسسة.أ  2

3 
أقبج أي مهمة توكج إلي حتى أستطيع أن  

 أستمر في عملي في هذه المؤسسة.
 كبيرة 1.09 3.64 255

أجد أن كثيرًا من الييم التي أ من بها تتطابب  4
 مع قيم المؤسسة التي أعمج بها.

 متوسطة 1.10 3.33 256

5 
الترويج للمؤسسة التي أنتمي أشارل في 

 إليها.
 كبيرة 0.97 3.87 255

6 
المؤسسة تمنحني الفرص لتحسين أدائي في 

 هذه المؤسسة.
 متوسطة 1.13 3.17 256

أنا راضي ألنني اخترت أن أعمج في هذه  7
 المؤسسة دون سواها.

 كبيرة 0.94 3.87 255

 كبيرة 0.91 4.19 251 أهتم باستمرارية هذه المؤسسة.  8

9 
أعتقد أن هذه المؤسسة هي أفضج من بيية 

 المؤسسات للعمج فيها.
 كبيرة 1.05 3.87 256

10 
توجد أنشطة اجتماعية داخج المؤسسة التي 

 أعمج بها.
 متوسطة 1.21 3.10 253

11 
تساعدني المؤسسة التي أعمج بها في عالج 

 أسرتي.
 كبيرة 1.20 3.44 252

ز معنوية بيني وبين أشعر بعدم وجود حواج 12
 اإلدارة.

 متوسطة 1.23 3.13 247

13 
تعمج المؤسسة على إرضاء مو فيها من 

 خالل المكافآت والحوافز.
 متوسطة 1.24 2.61 255

تعمج المؤسسة على إرضاء مو فيها من   14
 خالل مشاركتهم في ات اذ القرارات.

 قليلة 1.20 2.52 256

 كبيرة جدًا  0.96 4.25 255 .أحاف  على ممتلكات المؤسسة 15

أشعر أن المؤسسة التي أعمج بها تؤدي  16
 رسالة في المجتمع.

 كبيرة 1.00 4.07 256

 كبيرة 0.54 3.57  الدرجة الكلية
( أن اسررتجابات أفررراد عينررة الدراسررة ليسررت موزعررة 8.4يظهررر مررن خررالل البيانررات الررواردة فرري الجرردول )

( 3.57رجرررة الكليرررة للمحرررور كبيررررة، حيررر  بلرررغ المتوسرررط الحسرررابي )بالتسررراوي علرررى المييررراس، وأن الد
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(. ويمكرن تحديررد مسرتويات الرروالء التنظيمري للفقرررات ذات المسرتوب العررالي 0.54واإلنحرراف المعيرراري )
للمحرررررور التررررري جررررراءت علرررررى النحرررررو الترررررالي: الفقررررررات ذات المسرررررتوب العرررررالي للررررروالء التنظيمررررري هررررري 

( واإلنحرررررراف 3.92بلرررررغ المتوسرررررط الحسرررررابي لهرررررذه الفقررررررات )( حيررررر  1،2،3،5،7،8،9،11،15،16)
(.  4.25(وأن أعلررى فقرررة أحرراف  علررى ممتلكررات المؤسسررة حيرر  المتوسررط الحسررابي )0.98المعيرراري )

( جرررراءت بدرجررررة متوسررررطة حيرررر  يتررررراو، المتوسررررط 4،6،10،12،13ومررررا ُيلفررررت اإلنتبرررراه أن الفقرررررات )
( جررراءت بدرجرررة قليلرررة حيررر  المتوسرررط الحسرررابي 14)( . والفقررررة 2.61-3.40الحسرررابي ضرررمن الفةرررة )

(. وُيسرررتدل مرررن هرررذه الفقررررات أن هنالررر  مؤشرررر لعالقرررة سرررلبية برررين 1.81-2.60( ضرررمن الفةرررة)2.52)
وبشرركج عررام، فرران الرروالء التنظيمرري ُيعتبررر كبيرررًا )عاليررًا(،  العرراملين فرري المستشررفيات الثالثررة وإداراتهررم .

 المتوقعة ألفراد العينة، وهي: ويمكن تفسير هذه النتيجة في الصفات
 

 .مستعد أن ُيضحي من أجج مصلحة المؤسسة 
 .الرشبة في االستمرارية في العمج 

 .االستعداد لتقديم الجهد لمصلحة المؤسسة 

 .المحافظة على ممتلكات المؤسسة 

 .االستعداد للت لي عن أهداف ش صية من أجج إنجا، أهداف المؤسسة 

 ترررررري يعمررررررج بهررررررا باعتبارهررررررا قيمرررررره وأهدافرررررره )َتبنرررررري قرررررريم وأهررررررداف المؤسسررررررة الPowers 

&Cole,2000،1999( و)العبادي . ) 

 

( حيررر  أشرررارت إلرررى أن درجرررة والء المرررو فين فررري 2002وتتفرررب هرررذه النتيجرررة مرررع دراسرررة )المعيررروف، 
ومرررن المناقشرررات أعررراله، يمكرررن الو رررول لنتيجرررة تفيرررد بوجرررود الررروالء  القطرررا  العرررام بالسرررعودية عاليرررة.

ب جميررع العرراملين فرري قطاعررات وبلرردان م تلفررة، حيرر  أشررارت دراسررات أخرررب إلررى وجررود التنظيمرري لررد
 (.2004( )األحمدي، 1992( )الشيخ، 1999الوالء التنظيمي، لكن بدرجات متوسطة )المعاني، 

 
 عالقة ضغوط العمل والوالء التنظيمي لدى العاملين 3.1.4

 
  العمج بأبعاده الم تلفة مع الوالء التنظيمي.( معامج إرتباط بيرسون بين ضاوط 9.4يعطي الجدول )

 
 معامج ارتباط بيرسون بين ضاوط العمج والوالء التنظيمي :9.4جدول 

 
 مستوب الداللة العددمعامج ارتباط  محاور ضاوط العمج الرقم
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 بيرسون 
 0.72 257 -0.02 عبء الدور 1

 0.40 257 0.05  را  الدور 2

 0.43 257 -0.05  موض الدور 3

 0.82 257 -0.02 العالقة مع اإلدارة 4

 0.50 257 -0.04 العالقة مع الزمالء  5

 0.00 257 0.33 العدالة والمساواة  6

 
يتضا من خرالل الجردول السرابب، أنره ال توجرد عالقرة ارتبراط برين ضراوط العمرج والروالء التنظيمري فري 

ئج أن هنالرر  عالقررة طرديررة ذات داللررة جميررع المحرراور، مررا عرردا محررور العدالررة والمسرراواة. وتشررير النتررا
( (0.33 حيررر  بلرررغ معامرررج ارتبررراط بيرسرررون إحصرررائية برررين محرررور العدالرررة والمسررراواة والررروالء التنظيمررري، 

 (، بمعنررررى أنرررره كلمررررا زادت العدالررررة والمسرررراواة، زاد الرررروالء التنظيمرررري، والعكررررس0.00ومسررررتوب الداللررررة )
  حيا.

 
 :الوالء التنظيميآليات تخفيف ضغوط العمل وتعزيز  .4.1.4

 
لحسرررابية واإلنحرررراف المعيررراري اأعرررداد المسرررتجيبين والمتوسرررطات  ب(-10.4أ، -10.4) ييبرررين جررردول

 مبحوثين.لآلليات المقترحة لت في  ضاوط العمج وتعزيز الوالء التنظيمي لدب ال
 

 اآلليات المقترحة لت في  ضاوط العمج وتعزيز الوالء التنظيمي أ:-10.4جدول 
 

المتوسط  العدد فقراتال الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 الترتيب المعياري 

 كبيرة 1.04 3.89 256 أحتاج فترة استراحة كافية. 1
 كبيرة 1.16 3.60 252 التركيز في نشاط معين ولمدة معينة. 2
 متوسطة 1.48 3.25 260 وجود  الة رياضية عالجية. 3
 كبيرة 1.32 3.48 258 وجود قاعة استراحة.  4
 : اآلليات المقترحة لت في  ضاوط العمج وتعزيز الوالء التنظيميب-10.4ل جدو 
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المتوسط  العدد الفقرات الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 الترتيب المعياري 

 كبيرة 1.30 3.44 257 توفر بيةة اجتماعية جيدة داخج المؤسسة. 5
 كبيرة 1.31 3.46 254 التطبيب الجيد لمبادئ اإلدارة والتنظيم. 6

7 
يجب إعادة تصميم الهيكج التنظيمي مثج )دمج 

 الو ائي(.
 كبيرة 1.17 3.55 256

 كبيرة جداً  0.75 4.39 258 توفير كادر مالي منصي.  8
 كبيرة جداً  0.71 4.40 260 توفير كادر و يفي واضا 9
 كبيرة 0.89 4.17 259 الشفافية في التعيين واالختيار. 10
 كبيرة 1.31 3.63 258 اذ القرارات.مشاركة المو فين  في ات   11
 كبيرة جداً  0.87 4.25 262 توفير نظام حوافز واضا. 12
 كبيرة جداً  0.88 4.26 262 توفير نظام واضا لتقييم األداء. 13
 كبيرة 1.03 4.05 262 أ يد فترة استراحة كافية.  14
 كبيرة 0.94 4.02 258 ترتيب بيةة عمج بشكج يسهج عمج المو ي. 15
 كبيرة 1.13 3.90 260 توفير األنشطة الترفيهية )الرحالت(. 16
 كبيرة 1.14 3.89 255 توفير  رفة إرشاد للمو فين. 17

18 
إتاحة الفر ة للمو فين للمشاركة في 

 المؤتمرات واألنشطة العالمية.
 كبيرة 1.13 4.10 261

 كبيرة 0.59 3.87  الدرجة الكلية
 

( 3.87فرررراد عينرررة الدراسرررة مرتفعرررة لجميرررع الفقررررات بمتوسرررط حسرررابي )بشررركج عرررام، جررراءت اسرررتجابات أ
(. ويعنررري هرررذا قبرررول اآلليرررات المقترحرررة للت فيررر  مرررن ضررراوط العمرررج وتعزيرررز 0.59وانحررراف معيررراري )

تشررير النتررائج السررتجابات أفررراد العينررة الرروالء التنظيمرري لرردب العرراملين فرري مستشررفيات القرردس الشرررقية. 
( هري مرن أكثرر اإلسرتراتيجيات التري حصرلت علرى 8،9،10،12،13أن الفقررات )لآلليات المقترحة إلرى 

(: عرردم وجررود كررادر مررالي 8لفقرررة )المتوسررط الحسررابي ل موافقررة المررو فين وبدرجررة كبيرررة جرردًا، حيرر  بلررغ
(: عردم تروفير كرادر 9(. وبلرغ المتوسرط الحسرابي للفقررة )0.75(، واإلنحراف المعيراري )4.39منصي )

(: الشررفافية 10(. وبلررغ المتوسررط الحسررابي للفقرررة )0.71( واإلنحررراف المعيرراري )4.40و يفرري واضررا )
(: عدم 13(. وبلغ المتوسط الحسابي للفقرة )0.89( واإلنحراف المعياري )4.17في التعيين واالختيار )

: (14(. وبلرغ المتوسررط الحسرابي للفقرررة )0.88( واإلنحررراف المعيراري )4.26تروفير نظرام تقيرريم واضرا )
(: 15( وبلررغ المتوسررط الحسررابي للفقرررة )1.03( واإلنحررراف المعيرراري )4.05أَ يررد فترررة اسررتراحة كافيررة )

(. وبلررغ المتوسررط 0.94( واألنحررراف المعيرراري )4.02ترتيررب بيةررة عمررج بشرركج يسررهج عمررج المو رري )
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لميررة بمتوسررط (: إتاحررة الفر ررة للمررو فين للمشرراركين فرري المررؤتمرات واألنشررطة العا18الحسررابي للفقرررة )
 (. 1.13( واالنحراف المعياري )4.10حسابي )

 
 مناقشة نتائج فرضيات الدراسة  3.4
 

( مجموعتين من الفرضيات تسعى إلى اختبارها. تتعلب المجموعة 7.1 ا ت الدراسة في الجزء )
اسة الدر  مناألولى بمصادر الضاوط، بينما تتعلب المجموعة الثانية بالوالء التنظيمي. ويبين هذا الجزء 

 نتائج االختبارات التي ُأتبعت الختبار هذه الفرضيات.
 

حليج التباين ت(، واختبار t-testوللتحقب من  حة هذه المجموعة من الفرضيات، تم است دام اختبار )
( لدراسررة الفروقررات فري مصررادر ضرراوط العمررج One Way Analysis of Varianceاأُلحرادي ) 

التنظيمررري لررردب العررراملين فررري مستشرررفيات القررردس الشررررقية وفقرررًا للمتايررررات والفروقرررات فررري درجرررة الررروالء 
 الديمارافية.

 
 :اختبار الفرضيات المتعلقة بمصادر ضغوط العمل .1.3.4

 
تنش المجموعة األولى من الفرضيات على أنه ال يوجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوب 

   الدور،  موض الدور، العالقة مع اإلدارة،( نحو ضاوط العمج وأبعاده )عبء الدور،  را 0.05)
سنوات  العالقة مع الزمالء، العدالة والمساواة( ُتعزب لمتايرات الجنس، العمر، الحالة االجتماعية،

جأت لال برة، المؤهج التعليمي، الدخج الشهري. والختبار الفرضيات الفرعية في هذه المجموعة، فقد 
 بارات.ء التالية و فًا لهذه االختلتباين األحادي. وتعطي األجزا( وتحليج اtالدراسة إلى اختبار )

 
 :اختالف مصادر الضغوط حسب الجنس .1.1.3.4

 
وللتحقب من  حة الفرضية المتعلقة بمتاير الجنس والتي تنش على أنه ال توجد فرو  ذات داللة 

س، فقد تم است دام إحصائية في إجابات المبحوثين نحو ضاوط العمج وأبعاده تعزب لمتاير الجن
 .(11.4جدول ) لدراسة الفرو  في مستوب ضاوط العمج لدب العاملين (t-testاختبار )
 ( للفروقات في مصادر ضاوط العمج وفقا الجنسtنتائج اختبار ) : 11.4جدول 

 
مستوى  االنحراف المتوسط  العدد الجنس مصدر الضغوط
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 قيمة )ت( المعياري  الحسابي
 

 الداللة

 رعبء الدو 
 0.83 2.97 138 ذكر

-3.46 0.001 
 0.82 3.32 124 أنثى

  را  الدور
 0.66 3.17 138 ذكر

-0.46 00.65 
 0.64 3.21 142 أنثى

  موض الدور
 0.90 3.10 138 ذكر

1.49 0.14 
 0.93 2.93 124 أنثى

 العالقة مع اإلدارة
 0.60 3.57 138 ذكر

1.79 0.07 
 0.62 3.42 124 أنثى

 لعالقة مع الزمالءا
 0.84 3.19 138 ذكر

0.83 0.41 
 0.94 3.10 124 أنثى

 العدالة والمساواة 
 0.64 3.19 138 ذكر

1.10 1.09 
 0.68 3.09 124 أنثى

 
يتبرررين مرررن خرررالل البيانرررات الرررواردة فررري الجررردول أعررراله، أنررره ال توجرررد فررررو  ذات داللرررة إحصرررائية برررين 

( تتعلررب بمصررادر ضرراوط العمررج ُتعررزب لمتايررر الجررنس 0.05داللررة ) اسررتجابات المبحرروثين عنررد مسررتوب 
فرري جميررع المحرراور باسررتثناء محورعرربء الرردور، فقررد بلاررت قيمررة مسررتوب الداللررة بالنسرربة لهررذا المحررور 

(. وتشرررير النترررائج إلرررى أن بررراقي المحررراور ال تتمترررع برررأي داللرررة 0.05( وهرررذه الييمرررة أقرررج مرررن )0.001)
يجة أنه يوجد فرو  بين الذكور واإلناف من مصدر الضاوط المتعلقرة بعربء إحصائية. وتعني هذه النت

( 0.82( واإلنحرررررراف المعيررررراري )3.32( والمتوسرررررط الحسرررررابي )-3.46الررررردور، حيررررر  بلارررررت قيمرررررة ت )
ويعنرري هررذا أن عرربء الرردور يشرركج  (.2.97للنرراف. أمررا بالنسرربة للررذكور فقررد بلررغ المتوسررط الحسررابي )

علررى اإلنرراف أكثررر مررن تررأثيره علررى الررذكور. ويمكررن تفسررير ذلرر  مررن أن  مصرردرًا مررن مصررادر الضرراوط
ة اإلناف يقمن بعمج مركب داخج المؤسسة وداخرج البيرت، فرالمرأة هري التري ُتعنرى بشرؤون الحيراة اأُلسرري
 وكافرررة متطلباتهرررا داخرررج البيرررت، إضرررافة إلرررى أن المررررأة العاملرررة والمتزوجرررة تتحمرررج أعبررراء الحمرررج وتربيرررة

 ضافة إلى أعبراء العمرج الم تلفرة.  وي تلري هرذا األمرر عنرد الرذكور حير  العربء المنزلرياألطفال، باإل
سعادة )وتتفب هذه النتيجة مع دراسة  البسيط، كما أنه ال يتأثر بصورة مباشرة باألمور اأُلسرية األخرب.

( والترري تررنش علررى وجررود فرررو  فرري مسررتويات ضرراوط العمررج تعررزب لمتايررر الجررنس، 2003وآخرررون،
( 2001كنها ت تلي معه أنها جاءت لصرالا الرذكور ولريس اإلنراف. وت تلري  مرع دراسرة )السرباعي، ول

(، 2.47حيرر  مسررتوب ضرراوط العمررج الررذي تشررعر برره المو فررات مررن ف  نسرربيًا حيرر  بلاررت النسرربة )
  ( التي أشارت إلى عدم اختالف الضاوط باختالف الجنس.2003ودراسة )حريم، 
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 لضغوط حسب العمراختالف مصادر ا 2.1.3.4

 
( فرررري إجابررررات 0.05الفرضررررية علررررى أنرررره ال توجررررد فرررررو  ذات داللررررة إحصررررائية عنررررد المسررررتوب ) تررررنش

المبحررروثين نحرررو ضررراوط العمرررج وأبعررراده ُتعرررزب لمتايرررر العمرررر. وقرررد ترررم اسرررت دام اختبرررار تحليرررج التبررراين 
ات الحسررررابية ( يبررررين المتوسررررط13.4(. علمررررًا أن الجرررردول )12.4األحررررادي كمررررا موضررررا فرررري الجرررردول )

 لمستويات الضاوط لكج محور من محاورها وحسب كج فةة من الفةات العمرية. 
 

 نتائج اختبار تحليج التباين األحادي للفرو  في ضاوط العمج حسب العمر :12.4جدول 

 

 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 عبء الدور
 2.58 2 5.16 بين المجموعات

 0.69 255 174.91 داخج المجموعات 0.03 3.76
  257 180.07 المجموع

 صراع الدور
 0.23 2 0.46 بين المجموعات

 0.43 255 109.31 داخج المجموعات 0.59 0.54
  257 109.77 المجموع

 غموض الدور
 1.17 2 2.34 بين المجموعات

 0.84 255 214.71 داخج المجموعات 0.25 1.39
  257 217.05 المجموع

 العالقة مع اإلدارة
 0.47 2 0.95 بين المجموعات

 0.38 255 96.70 داخج المجموعات 0.88 0.13
  257 96.79 المجموع

العالقة مع 
 الزمالء

 0.98 2 1.97 بين المجموعات
 0.78 255 200.05 داخج المجموعات 0.29 0.25

  257 202.01 المجموع

 العدالة والمساواة
 0.51 2 1.03 بين المجموعات

 0.56 255 143.82 داخج المجموعات 0.41 0.91
  257 144.84 المجموع

 
( بررين 0.05( عرردم وجررود فرررو  ذات داللررة إحصررائية عنررد المسررتوب )12.4يتضررا مررن خررالل الجرردول )
المستشرررفيات الثالثرررة فررري أبعررراد ضررراوط العمرررج الم تلفرررة تعرررزب لمتايرررر العمرررر، اسرررتجابات العررراملين فررري 
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ويشرير ذلر  إلرى  ( وهري دالرة إحصرائيًا.0.05باستثناء محور عربء الردور، حير  أن قيمرة ألفرا أقرج مرن )
 وجود فروقات في ضاوط العمج بمحور عبء الدور يمكن أن يعزب لمتاير العمر.

 
 حسب الفةات العمرية مستويات ضاوط العمج : 13.4جدول 

 

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد فئة العمر المحاور
 المعياري 

 عبء الدور 

 سنة  29أقج من 
 سنة  40 – 30من 
 سنة فأكثر  41من 

 الدرجة الكلية  

085 
088 

085 
258 

3.30 

3.09 

2.96 

3.12 

0.88 

0.78 

2.82 
0.84 

 صراع الدور 

 سنة  29أقج من 
 سنة  40 – 30من 
 سنة فأكثر  41ن م

 الدرجة الكلية  

085 

088 

085 

258 

3.12 

3.20 

3.23 

3.18 

0.66 

0.66 

0.64 

0.65 

 غموض الدور 

 سنة  29أقج من 
 سنة  40 – 30من 
 سنة فأكثر  41من 

 الدرجة الكلية  

085 

088 

085 

258 

2.89 

3.11 

3.06 

3.02 

0.92 

0.94 

0.90 
0.92 

 العالقة مع االدارة 

 سنة  29أقج من 
 سنة  40 – 30من 
 سنة فأكثر  41من 

 الدرجة الكلية  

085 

088 

085 
258 

3.50 

3.50 

3.46 

3.49 

0.57 

0.60 

0.68 

0.61 

 العالقة مع الزمالء 

 سنة  29أقج من 
 سنة  40 – 30من 
 سنة فأكثر  41من 

 الدرجة الكلية  

085 

088 

085 

258 

3.17 

3.02 

3.23 

3.14 

0.97 

0.90 

0.78 

0.89 

 والمساواةالعدالة 

 سنة  29أقج من 
 سنة  40 – 30من 
 سنة فأكثر  41من 

 الدرجة الكلية

085 

088 

085 

258 

3.08 

3.14 

3.23 
3.15 

0.82 

0.79 

0.81 

0.80 

( سنة هي التي أحردثت 29، أشارت النتائج إلى أن فةة األعمار التي تقج عن )LSDوباست دام اختبار 
 41الفةررة العمريررة )( مقارنررة ب0.88واالنحررراف المعيرراري ) (3.30الفرررو  حيرر  بلررغ المتوسررط الحسررابي )
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(. ويمكررررن تفسررررير زيررررادة 2.82( واالنحررررراف المعيرررراري )2.96سررررنة فررررأكثر( حيرررر  المتوسررررط الحسررررابي )
( سررنة( بالنسرربة لعرربء الرردور فرري حجررم العمررج الملقررى 29الضرراوط علررى الفةررة األ ررار سررنا )أقررج مررن )

اقتهم وكذل  المسؤوليات  ير المحددة ممرا يشرعرهم بضراط ال عليهم، والذي قد يكون حجمه أكبر من ط
 يقدرون على تحتمله أو على التعامج معه.

 
( التري أشرارت إلرى ازديراد الشرعور بالضراوط للمو فرات 2001وتتفب هرذه النتيجرة مرع دراسرة )السرباعي، 

فةرررات العمرررر ( التررري أشرررارت إلرررى أن 1994األ رررار سرررنًا أكثرررر مرررن الكبيررررات. وكرررذل  دراسرررة )النمرررر، 
( التررري أشرررارت إلررررى أن 1994األ رررار سرررنًا هرررري أكثرررر الفةرررات شررررعورًا بالضررراوط. ودراسرررة )الهنررررداوي، 

العاملين في القطا  الصحي الذين أعمارهم من الفةرات الصرايرة يشرعروا بضراوط عمرج أكثرر مرن  يررهم 
عالقرة عكسرية ذات ( التري أشرارت إلرى وجرود 1997من كبار السن. وتتشابه أيضا مع دراسرة )ال ليفرة، 

( 2003داللة إحصائية بين العمر وضراوط العمرج. ولكرن نترائج هرذه الدراسرة ت تلري مرع دراسرة )حرريم، 
قرج أ -40التي أشارت إلى أن الفةرة العمريرة التري تشرعر بالضراوط أكثرر مرن  يرهرا هري الفةرة العمريرة ) 

 ( سنة. 50
 

  :متغير الحالة االجتماعية .3.1.3.4

 
( نحو ضاوط العمج 0.05ى أنه ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوب )تنش الفرضية عل

ة ( وجود فرو  ذات دالل14.4وأبعاده  ُتعزب لمتاير الحالة االجتماعية. يتضا من خالل الجدول )
ية في ( بين استجابات العاملين يمكن  أن تعزب لمتاير الحالة االجتماع0.05إحصائية عند المستوب )

الة د( وهي 0.05القة مع اإلدارة، ومحور العدالة والمساواة حي  كانت قيمة ألفا أقج من )محور الع
توسط في محور العالقة مع اإلدارة، فقد بلغ الم إحصائيًا. يتضا أن الفرو  كانت لصالا المتزوجين

 ( للعز اب. أي أن المتزوجين3.36( للمتزوجين، في حين بلغ المتوسط الحسابي)3.57الحسابي )
ى أن يعانون من الضاوط أكثر من العزاب. أما بالنسبة لمحور العدالة والمساواة، فتشير النتائج إل

الفرو  توجد لصالا العزاب الذين يعانون من ضاوط أكثر من المتزوجين، حي  بلغ المتوسط 
 .(0.75( واإلنحراف المعياري)3.23الحسابي )

 
إلدارة على أنها مصردر ضراط للمترزوجين ألحرد اعتبرارين: وقد يعود السبب بالنسبة لمحور العالقة مع ا

األول فةرررة المترررزوجين هرررم مرررن ذوي ال بررررة والنضرررج لفهرررم أسرررس العالقرررة التررري يجرررب أن ترررربط مرررا برررين 
المو رري واإلدارة، وهررذا يجعلهررم أكثررر حساسررية لهررذا الجانررب. فكلمررا اقتربررت مررن االدارة زادت الضرراوط 
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فان المتزوجين لديهم مهام أخررب لهرا إرتبراط باألسررة تزيرد مرن التنراق  والمشاكج. أما االعتبار الثاني، 
 ما بين تلبية االحتياجيات اإلدارية واالحتياجيات الش صية للعاملين.

 
 ( للفروقات في مصادر ضاوط العمج وفقًا للحالة االجتماعيةt: نتائج اختبار )14.4جدول 

 

 
المتوسط  العدد الجنس مصدر الضغوط

 الحسابي
نحراف اال 

مستوى  قيمة )ت( المعياري 
 الداللة

 عبء الدور
 0.87 3.21 98 أعزب 

0.99 0.32 
 0.83 3.10 162 متزوج 

 
 صراع الدور

 0.71 3.16 98 أعزب 
-0.54 0.59 

 0.62 3.20 162 متزوج 

 غموض الدور
 0.95 2.90 98 أعزب 

- 1.60 0.11 
 0.90 3.09 162 متزوج 

 ارةالعالقة مع اإلد
 0.67 3.36 98 أعزب 

2.65 0.00 
 0.57 3.57 162 متزوج 

 
 العالقة مع الزمالء

 0.95 3.02 98 أعزب 
-1.77 0.07 

 0.85 3.22 162 متزوج 

 العدالة والمساواة
 0.76 2.99 98 أعزب 

-2.49 0.01 
 0.74 3.23 162 متزوج 

 
العرررراملين العررررز اب هررررم مررررن ذوي األعمررررار الصررررايرة أمررررا بالنسرررربة للعدالررررة والمسرررراواه، فمررررن المعررررروف أن 

شركج والمبتدئين في العمج وينظرون إلى العدالة والمساواة كأساس عند تو يفهم، وبالتالي فهم يميرزون ب
اشرررًا معررين بررين الر يررة اإلداريررة الترري ُتبنررى علررى أسرراس محرراور العدالررة الم تلفررة ويتررأثرون بهررا تررأثرًا مب

ال، عنررردما يت ررررج الفررررد فررري ت صرررش مهنررري معرررين يكرررون قرررد تعلرررم اأُلسرررس وسرررريعًا. فعلرررى سررربيج المثررر
لي ال ا ة بهذه المهنة، بينما يطلب منه في الواقع العملي الييام بمهام خارج ت صصه المهني أو العم

مما ي لب شعور تنراق  الردور وعردم العدالرة  فري توزيرع المهرام برين الت صصرات المهنيرة. أضري إلرى 
للمرو فين الجردد مقارنرة بايرررهم، وعردم وضرو، الكرادر المرالي والرو يفي ي لرب شررعور ذلر ، قلرة الحروافز 

ملين. بعدم العدالة والمساواة، باإلضافة إلى الراترب حير  يكرون متردني نسربيًا  قياسرًا مرع  يررهم مرن العرا
زبيرة والحوهذا يزيد الشعور بعدم العدالة والمساواة، وكذل  قضية الثواب والعقراب تميرج الكفرة للوسراطات 

 واألقدمية أحيانًا. 
( حيررر  تشرررير أن فةرررة المترررزوجين هرررم األكثرررر 1988وتتفرررب هرررذه النتيجرررة مرررع دراسرررة )عسررركر وعبررردهللا، 

تعرضرررًا للضررراوط مقارنرررة بايرررر المترررزوجين وخا رررة فررري مهنرررة التمرررري ، مرررع وجرررود فررررو  ذات داللرررة 
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القرررارات، والررروتين الررو يفي.  إحصررائية فرري شيرراب الرردعم االجتمرراعي فرري العمررج، والمشرراركة فرري ات رراذ
( الترري أشررارت إلررى أن الضرراوط لرردب العررازبين أكثررر مررن المتررزوجين . 2003وتتفررب مررع دراسررة )حررريم، 

( حيرر  أشررارت إلررى عرردم وجررود عالقررة ذات داللررة إحصررائية بررين 1997وت تلرري مررع دراسررة )ال ليفررة، 
( التي أشارت 2003دة وآخرون، الحالة االجتماعية ومصادر الضاوط. وت تلي كذل  مع دراسة )سعا

 إلى عدم وجود فرو  تعزب لمتاير الحالة اإلجتماعية لدب الكادر التمريضي.
 

  :متغير سنوات الخبرة .4.1.3.4
 

( نحرو 0.05وللتحقب من  حة الفرضية القائلرة أنره ال توجرد فررو  ذات داللرة إحصرائية عنرد مسرتوب )
ا ل برة، تم است دام تحليج التباين االحادي كما هو موضضاوط العمج وأبعاده  ُتعزب لمتاير سنوات ا

رض المتوسررط الحسررابي ( لعرر16.4(. وكمررا تررم ت صرريش الجرردول )ب-15.4أ، -15.4) ينفرري الجرردول
 واالنحراف المعياري إلجابات المبحوثين لكج محور من محاور الضاوط.

 
 نوات ال برةسط العمج حسب نتائج اختبار تحليج التباين األحادي للفرو  في ضاو  أ:-15.4جدول 

 

 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 عبء الدور
 75,2 3 25,8 بين المجموعات

 66,0 252 06,167 داخج المجموعات 0.00 15,4
  255 30,175 المجموع

 صراع الدور
 27,1 3 81,3 بين المجموعات

 41,0 252 30,104 داخج المجموعات 02,0 07,3
  255 11,108 المجموع

 غموض الدور
 0.61 3 1.84 بين المجموعات

 0.85 252 212.89 داخج المجموعات 0.54 0.73
  255 214.73 المجموع

العالقة مع 
 اإلدارة

 13,0 3 40,0 بين المجموعات
 38,0 252 89,95 وعاتداخج المجم 79,0 35,0

  255 29,96 المجموع
 : نتائج اختبار تحليج التباين األحادي للفرو  في ضاوط العمج حسب سنوات ال برةب-15.4جدول 

 
الداللة قيمة ف متوسط درجات مجموع  مصدر التباين المحاور
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 اإلحصائية المحسوبة المربعات الحرية المربعات

العالقة مع 
 الزمالء

 0.08 3 0.23 لمجموعاتبين ا
 0.79 252 198.86 داخج المجموعات 0.96 0.10

  255 199.09 المجموع

العدالة 
 والمساواة

 0.61 3 1.82 بين المجموعات
 0.55 252 138.63 داخج المجموعات 0.35 1.10

  255 140.45 المجموع
 

ة ( ُتعرزب لمتايرر سرنوات ال برر 0.05المسرتوب )وتبين النترائج أنره يوجرد فررو  ذات داللرة إحصرائية عنرد 
جاءت  وقدبين استجابات العاملين في المستشفيات الثالثة بالنسبة لمحوري عبء الدور و را  الدور. 

 باقي المحاور  ير دالة احصائيا.
 

 ، أشررارت النتررائج أن الفةررة الترري أحرردثت الفرررو  هرري فةررة العرراملين ب برررة قليلررةLSDوباسررت دام اختبررار 
( واالنحرررراف المعيررراري 3.30سرررنوات فأقرررج بالنسررربة لعررربء الررردور حيررر  بلرررغ المتوسرررط الحسرررابي ) (5)
وأمرررا بالنسرربة لمحرررور  ررررا  الررردور ( سرررنة. 20-11( مقارنررة بالفةرررة التررري تتمتررع ب بررررة مرررا بررين )0.86)

( حيررر  بلرررغ المتوسرررط سرررنوات 5أقرررج مرررن فجررراءت الفررررو  بسررربب الفةرررة التررري ال تمتلررر  خبررررة واسرررعة  )
( مقارنرررة بالفةرررات التررري تتمترررع بعررردد أكبرررر مرررن سرررنوات 0.66( واالنحرررراف المعيررراري )3.12حسرررابي )ال

ا وعليه، الفةة األكثر معانراة مرن ضراوط العمرج هري فةرة قليلري ال بررة فري العمرج، وقرد يعرزب هرذال برة. 
لو يفررة، إلررى شررعور المو رري بررأن الطريررب أمامرره مررا زال طرروياًل لتحقيررب أهدافرره أو بعرر  االمتيررازات ا

وضررعي الفرررص المتاحررة فرري شرراج الو ررائي اليياديررة مقارنررة بزمالئرره الررذين يزيرردون عليرره فرري سررنوات 
ال برررررة، وإضررررافة إلررررى أنرررره كلمررررا زادت مرررردة ال دمررررة إكتسررررب المو رررري ال برررررة العمليررررة والثقررررة بررررالنفس 

تيجررة هررذه وتتفررب ن والش صررية القويررة والمعرفررة التعليميررة، ممررا ي فرري مررن وطررأة ضرراوط العمررج عليرره.
( بالنسررربة لمحرررور  ررررا  الررردور، حيررر  وجررردت فروقرررًا ذات داللرررة 2007الفرضرررية مرررع دراسرررة )الملحرررم، 

أشرارت إلرى  (2001إحصائية في محور  را  الدور تعزب لمتايرر سرنوات ال بررة. ودراسرة )السرباعي، 
( 2003م، وت تلري النترائج مرع دراسرة )حرري .العمرجأن المو فات األقج خدمرة يرزداد شرعورهن بضراوط 

حيرر  أشررارت إلررى أنرره ال وجررود الخررتالف الضرراوط برراختالف سررنوات ال برررة. ودراسررة )سررعادة وآخرررون، 
 مبحوثين.( حي  خلصت إلى عدم وجود فرو  تعزب لمتاير سنوات ال برة لدب ال2003
 مستويات ضاوط العمج حسب سنوات ال برة: 16.4جدول 

 
 

 المحاور
المتوسط  العدد مدة الخدمة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 
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 عبء الدور 

 سنوات فأقج 5
 سنوات 10  - 6من 
 سنة 20 – 11من 

 سنة 20أكثر من 
 المجموع الكلي

92 

41 

83 

40 

256 

3.30 

3.29 

3.91 

3.03 

3.13 

0.86 

0.75 

0.79 

0.83 

0.83 

 صراع الدور 

 سنوات فأقج 5
 سنوات 10  - 6من 
 سنة 20 – 11من 

 سنة 20أكثر من 
 يالمجموع الكل

92 

41 

83 

40 

256 

3.12 

3.20 

3.23 

3.86 

3.18 

0.66 

0.66 

0.65 

0.70 

0.65 

 غموض الدور 

 سنوات فأقج 5
 سنوات 10  - 6من 
 سنة 20 – 11من 

 سنة 20أكثر من 
 المجموع الكلي

92 

41 

83 

40 

256 

2.93 

3.17 

3.07 

3.00 

3.03 

0.89 

1.11 

0.91 

0.77 

0.92 

 العالقة مع اإلدارة 

 سنوات فأقج 5
 سنوات 10  - 6ن م

 سنة 20 – 11من 
 سنة 20أكثر من 

 المجموع الكلي

92 

41 

83 

40 

256 

3.48 

3.55 
3.44 

3.53 

3.49 

0.56 

0.70 

0.67 

0.53 

0.61 

 العالقة مع الزمالء 

 سنوات فأقج 5
 سنوات 10  - 6من 
 سنة 20 – 11من 

 سنة 20أكثر من 
 المجموع الكلي

92 

41 

83 

40 

256 

3.13 

3.13 

3.13 

3.21 

3.14 

1.56 

0.92 

0.75 

0.78 

0.88 

 العدالة والمساواة

 سنوات فأقج 5
 سنوات 10  - 6من 
 سنة 20 – 11من 

 سنة 20أكثر من 
 المجموع الكلي

92 

41 

83 

40 

256 

3.07 

3.14 

3.21 

3.30 

3.18 

0.78 

0.11 

0.84 

0.97 

0.67 

  :متغير المؤهل التعليمي. 5.1.3.4

 
( فرري إجابررات 0.05  ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوب الدالررة )تررنش الفرضررية علررى أنرره ال توجررد فرررو 

وقررد تررم اسررت دام اختبررار تحليررج المبحرروثين نحررو ضرراوط العمررج وأبعرراده ُتعررزب لمتايررر المؤهررج التعليمرري. 
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( يبرررين ب-18.4أ، -18.4) ين(. علمرررا أن الجررردول17.4التبررراين األحرررادي كمرررا موضرررا فررري الجررردول )
لضاوط لكج محرور مرن محاورهرا وحسرب كرج مسرتوب مرن المسرتويات المتوسطات الحسابية لمستويات ا

 التعلمية.
 

 مينتائج اختبار تحليج التباين األحادي للفرو  في ضاوط العمج وفقًا للمؤهج التعلي: 17.4جدول 
 

مجموع  مصدر التباين المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 الدور عبء
 0.13 3 0.39 بين المجموعات

 0.70 257 185.73 داخج المجموعات 0.91 0.18
  260 186.12 المجموع

 صراع الدور
 0.44 3 1.32 بين المجموعات

 0.43 257 109.65 داخج المجموعات 0.38 1.03
  260 110.97 المجموع

 غموض الدور
 0.100 3 2.100 بين المجموعات

 0.84 257 216.17 داخج المجموعات 0.32 1.19
  260 219.16 المجموع

 العالقة مع اإلدارة
 0.17 3 0.35 بين المجموعات

 0.38 257 97.87 داخج المجموعات 0.82 0.31
  260 98.22 المجموع

 العالقة مع الزمالء
 1.46 3 4.40 بين المجموعات

 0.78 257 199.25 داخج المجموعات 0.13 1.89
  260 203.64 المجمو 

 العدالة والمساواة
 0.18 3 0.54 بين المجموعات

 0.57 257 147.15 داخج المجموعات 0.81 0.32
  260 147.69 المجموع

 
( بررررين 0.05( عرررردم وجررررود فرررررو  ذات داللررررة إحصررررائية عنررررد المسررررتوب )17.4يتضررررا مررررن الجرررردول )

عمج وأبعاده تعزب إلى متاير المؤهج التعليمي. يعود السبب في ذل  استجابات العاملين نحو ضاوط ال
بية أو سرلديهم اتجاهرات موحردة او متقاربرة )إلى أن كج المرو فين بصررف النظرر عرن مرؤهلهم العلمري لر

( حير  وجردت أن أقرج الفةرات 2003وت تلري النترائج مرع دراسرة )حرريم،  ايجابية( نحرو ضراوط العمرج.
لترري تحمررج اجررة الماجسررتير فررأعلى، وأن أكثررر فةررة تعرراني مررن الضرراوط هرري الترري تشررعر بالضرراوط  در 

( والتي أشارت إلى أن مصرادر الضراوط تقرج مرع 2004مؤهالت علمية من فضة. ودراسة )األحمدي، 
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( حيرررر  أشررررارت إلررررى وجررررود فرررررو  فرررري 2003ارتفررررا  المؤهررررج التعليمرررري.  ودارسررررة )سررررعادة وآخرررررون، 
التعليمرررري لصررررالا حملررررة البكررررالوريس. ودراسررررة )السررررباعي،  هررررجمسررررتويات الضرررراوط تعررررزب لمتايررررر المؤ 

( والتي أشارت إلى أنه كلما زاد المستوب التعليمي زاد الشعور بضاوط العمج أكثر من المسرتوب 2001
 التعليمي األدنى. 

 
 : مستويات ضاوط العمج حسب المؤهج التعليميأ-18.4جدول 

 
 المحاور

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد مدة الخدمة 

 عبء الدور 

 توجيهي فأقج
 دبلوم متوسط
 بكالوريوس

 ماجستير فأكثر
 المجموع الكلي

28 
58 
134 

41 

261 

3.010 

3.11 
3.13 

3.22 

3.13 

0.94 
0.78 

0.81 

1.01 

0.85 

 صراع الدور 

 توجيهي فأقج
 دبلوم متوسط
 بكالوريوس

 ماجستير فأكثر
 المجموع الكلي

28 
58 
134 

41 

261 

3.17 

3.30 

3.13 

3.24 

3.19 

0.54 
0.76 

0.60 

0.72 

0.65 

 غموض الدور 

 توجيهي فأقج
 دبلوم متوسط
 بكالوريوس

 ماجستير فأكثر
 المجموع الكلي

28 
58 
134 

41 

261 

3.22 
2.97 

2.94 

3.17 

3.02 

0.98 

0.92 

0.83 

1.13 

0.92 

 العالقة مع االدارة 

 توجيهي فأقج
 دبلوم متوسط
 بكالوريوس
 رماجستير فأكث

 المجموع الكلي

28 
58 
134 

41 

261 

3.58 

3.47 

3.50 

3.44 

3.49 

0.56 

0.69 

0.56 

0.70 

0.61 

 : مستويات ضاوط العمج حسب المؤهج التعليميب-18.4جدول 
 

 المحاور
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد مدة الخدمة 
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 العالقة مع الزمالء 

 توجيهي فأقج
 دبلوم متوسط
 بكالوريوس

 تير فأكثرماجس
 المجموع الكلي

28 
58 
134 

41 

261 

3.35 

3.22 

3.02 

3.29 

3.14 

0.65 

0.88 

0.92 

0.87 

0.89 

 العدالة والمساواة

 توجيهي فأقج
 دبلوم متوسط
 بكالوريوس

 ماجستير فأكثر
 المجموع الكلي

28 
58 
134 

41 

261 

3.12 

3.15 

3.17 

3.04 

3.12 

0.14 

0.12 

0.06 

0.07 

0.09 

 
  :الدخل الشهري الشخصيمتغير 6.1.3.4. 

 
تنش الفرضية على أنه ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية في إجابات المبحروثين نحرو ضراوط العمرج 

تم  وأبعاده تعزب لمتاير الدخج الشهري. ومن أجج اختبار الفرضية المتعلقة بمتاير الدخج الشهري، فقد
اج وكمرا ترم إدر  ( توضرا ذلر .ب-19.4أ، -19.4است دام تحليرج التبراين اأُلحرادي، وبيانرات الجردول )

 .(ب-20.4أ، -20.4) ينالمتوسطات الحسابية في الجدول
 

للردخج الشرهري  تعرزب : نتائج اختبار تحليج التبراين األحرادي للفررو  فري ضراوط العمرج أ-19.4جدول 
 الش صي

 

 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 وبةالمحس

الداللة 
 اإلحصائية

 عبء الدور
 2.08 3 8.31 بين المجموعات

 0.71 157 178.15 داخج المجموعات 0.02 2.98
  260 186.15 المجموع

 صراع الدور
 0.15 3 000.45 بين المجموعات

 0.43 157 110.35 داخج المجموعات 0.79 0.36
  260 110.81 المجموع

ي للدخج الشرهر  تعزب اختبار تحليج التباين األحادي للفرو  في ضاوط العمج  نتائج :ب-19.4جدول 
 الش صي

 

الداللة قيمة ف متوسط درجات مجموع  مصدر التباين المحاور



97 

 

 اإلحصائية المحسوبة المربعات الحرية المربعات

 غموض الدور
 0.27 3 000.78 بين المجموعات

 0.85 157 281.30 داخج المجموعات 0.82 0.31
  260 219.08 المجموع

 العالقة مع اإلدارة
 0.18 3 00.55 بين المجموعات

 0.38 157 97.47 داخج المجموعات 0.69 0.48
  260 98.02 المجموع

 العالقة مع الزمالء
 1.47 3 004.40 بين المجموعات

 0.78 157 199.46 داخج المجموعات 0.13 1.89
  260 203.86 المجموع

 العدالة والمساواة
 1.20 3 3.61 بين المجموعات

 0.56 157 144.78 داخج المجموعات 0.09 2.14
  260 148.39 المجموع

 
( وجررود فرررو  ذات داللررة إحصررائية بررين فةررات 19.4نالحرر  مررن خررالل البيانررات الررواردة فرري الجرردول )

ءت الفرررو  لصررالا العرراملين الررذين جررا LSDالرردخج الشررهري ومحررور عرربء الدور.وباسررت دام إختبررار 
( 3.51شرريكج،وهي الترري أحرردثت الفررار ، حيرر  المتوسررط الحسررابي) 3000يتقاضررون رواتررب تقررج عررن 

 ( وأن الراتب الشهري عامج ومصدر من مصادر ضاوط العمج.0.71واإلنحراف المعياري )
 

الرردخج المرتفررع فرري ( بررأن ذوي الرردخج المررن ف  أكثررر معانرراة مررن ذوي 20.4وتيبررين مررن خررالل جرردول )
 (0.71) لذوي الدخج المرتفع مقابج (3.51)جميع محاور ضاوط العمج، حي  بلغ المتوسط الحسابي 

لذوي الدخج المن ف  في محرور عربء الردور، بينمرا بلرغ المتوسرط الحسرابي فري محرور  ررا  الردور   
المتوسررررط (، وفرررري محررررور  مرررروض الرررردور حيرررر  3.14( وللرررردخج المرتفررررع )3.27للرررردخج المررررن ف  )

(، ومحور العالقرة مرع اإلدارة حير  المتوسرط 2.96( والدخج المرتفع)3.04الحسابي للدخج المن ف  )
( للررردخج المرتفرررع، ومحرررور العالقرررة مرررع الرررزمالء حيرررر  3.43( للررردخج المرررن ف  و )3.56الحسرررابي )

سراواة حير  ( للدخج المرتفرع، ومحرور العدالرة والم3.18( للدخج المن ف  و)3.37المتوسط الحسابي )
( للررردخج المرتفررع وقررد يعرررود السرربب أن الراترررب 2.20( للررردخج المررن ف  و )2.91المتوسررط الحسررابي )

يعتبررر مررن الرردوافع األساسررية لعمررج الفرررد إلسرربا  حاجاترره الش صررية واألسرررية، وشررعور المو رري بعرردم 
لتي بدورها ترؤدي الرى كفاية راتبه وتأخير  رف الراتب والذي يؤثر على إستقراره ويولد مشاكج مادية وا

القلررب والفكررر واإلحبرراط، وبالتررالي، فانرره كلمررا زاد راتررب المو رري خفررت وطررأة الضرراوط عليرره، والعكررس 
( حيررر  أشررارت إلرررى وجررود فررررو  ذات داللرررة 2007وتتفرررب هررذه النتيجرررة مررع دراسرررة )الملحررم،  ررحيا. 
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ارت إلرررى أن الظرررروف ( التررري أشررر1994إحصرررائية تعرررزب إلرررى متايرررر الراترررب الشرررهري. ودراسرررة )النمرررر، 
( إلى 1997المادية للعمج تؤدي إلى الشعور بالضاوط خا ة لصاار السن. وأشارت دراسة )ال ليفة، 

( حي  أشارت ان من 2003أن أبرز المصادر التي تسبب ضاوط العمج هي األجور. ودراسة )حر يم،
 أهم مسببات الضاوط الرواتب.

 
 لدخج الشهري الش صيضاوط العمج حسب ا أ:  مستويات-20.4جدول 

 
 

 المحاور
 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد فئة

 عبء الدور

 شيكج فأقج 3000

 4000  - 3001من 
 5000 – 4001من 

 5000أكثر من 

 المجموع الكلي

54 

80 

60 

67 

261 

3.51 
3.13 

3.05 

3.07 

3.14 

0.71 

0.83 

0.78 

0.93 

0.85 

 صراع الدور 

 شيكج فأقج 3000

 4000  - 3001من 
 5000 – 4001من 

 5000أكثر من 

 المجموع الكلي

54 

80 

60 

67 

261 

3.27 

3.19 

3.17 

3.14 

3.19 

0.68 

0.67 

0.61 

0.65 

0.65 

 غموض الدور 

 شيكج فأقج 3000

 4000  - 3001من 
 5000 – 4001من 

 5000أكثر من 

 المجموع الكلي

54 

80 

60 

67 

261 

3.04 
3.00 

3.11 

2.96 

3.02 

1.05 

0.95 

0.77 

0.91 

0.92 

 العالقة مع االدارة 

 شيكج فأقج 3000

 4000  - 3001من 
 5000 – 4001من 

 5000أكثر من 

 المجموع الكلي

54 

80 

60 

67 

261 

3.56 

3.50 

3.51 

3.43 

3.50 

0.58 

0.58 

0.71 

0.59 

0.61 

 مستويات ضاوط العمج حسب الدخج الشهري الش صي ب: -20.4 جدول
 

 االنحراف المعياري  متوسط الحسابيال العدد فئة المحاور
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 العالقة مع الزمالء 

 شيكج فأقج 3000

 4000  - 3001من 
 5000 – 4001من 

 5000أكثر من 

 المجموع الكلي

54 

80 

60 

67 

261 

3.37 

3.00 

3.12 

3.18 

3.15 

0.98 

0.88 

0.90 

0.77 

0.89 

 العدالة والمساواة

 شيكج فأقج 3000

 4000  - 3001من 
 5000 – 4001من 

 5000أكثر من 

 المجموع الكلي

54 

80 

60 

67 

261 

2.91 

3.22 

3.17 

3.20 

3.12 

1.10 

0.83 

0.93 

0.89 

0.93 

 

  :متغير الفئة الوظيفية. 7.1.3.4
 

تنش الفرضية على أنه ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية في إجابات المبحروثين نحرو ضراوط العمرج 
فقرد ترم  جج اختبار الفرضية المتعلقة بمتاير الفةرة الو يفيرة،وأبعاده تعزب لمتاير الفةة الو يفية. ومن أ

كمرا ترم إدراج و ( توضرا ذلر . ب-21.4أ، -21.4است دام تحليرج التبراين اأُلحرادي، وبيانرات الجردول )
 (.ب-22.4أ، -22.4) ينالمتوسطات الحسابية في الجدول

 
 للفةة الو يفية تعزب وط العمج :  نتائج اختبار تحليج التباين األحادي للفرو  في ضاأ-21.4جدول 

 

مجموع  مصدر التباين المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 عبء الدور
 0.97 4 3.88 بين المجموعات

 0.71 254 181.20 داخج المجموعات 0.24 1.36
  258 185.08 المجموع

 صراع الدور
 0.21 4 0.82 عاتبين المجمو 

 0.42 254 107.79 داخج المجموعات 0.75 0.83
  258 108.61 المجموع

 
 ة الو يفيةللفة تعزب نتائج اختبار تحليج التباين األحادي لفرو  ضاوط العمج  ب: -21.4جدول 

 

داللة القيمة ف متوسط درجات مجموع  مصدر التباين المحاور
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 اإلحصائية المحسوبة المربعات الحرية المربعات

 غموض الدور
 1.28 4 5.14 بين المجموعات

 0.83 254 211.87 داخج المجموعات 0.19 1.54
  258 217.01 المجموع

 العالقة مع اإلدارة
 0.74 4 2.97 بين المجموعات

 0.37 254 94.45 داخج المجموعات 0.09 1.100
  258 97.42 المجموع

 العالقة مع الزمالء
 1.08 4 4.32 بين المجموعات

 0.78 254 197.37 داخج المجموعات 0.23 1.39
  258 201.69 المجموع

 العدالة والمساواة
 1.74 3 57.33 بين المجموعات

 1.32 225 297.09 داخج المجموعات 0.12 1.32
  258 354.42 المجموع

 
 لو يفية: مستويات ضاوط العمج حسب الفةة اأ-22.4جدول 

 
 المحاور

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد فئة 

 عبء الدور

 طبيب

 ممرض
 فني

 إداري 
 خدمات عامة

 المجموع الكلي

35 

109 

48 

44 

23 
259 

3.20 
3.10 

3.13 

3.00 

3.49 
3.14 

0.87 

0.73 

0.92 

1.02 

0.78 
0.85 

 صراع الدور

 طبيب

 ممرض
 فني

 إداري 
 خدمات عامة

 المجموع الكلي

35 

109 

48 

44 

23 
259 

3.12 

3.18 

3.17 

3.31 
3.19 

3.19 

0.59 
0.68 
0.53 
0.73 
0.69 
0.65 

 
 : مستويات ضاوط العمج حسب الفةة الو يفيةب-22.4جدول 
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 المحاور
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد فئة 

 غموض الدور

 طبيب

 ممرض
 فني

 إداري 
 خدمات عامة

 المجموع الكلي

35 

109 

48 

44 

23 
259 

2.92 
2.98 
2.89 
3.22 
3.32 
3.03 

0.89 

0.87 

0.87 

1.08 

0.90 

0.92 

 العالقة مع االدارة

 طبيب

 ممرض
 فني

 إداري 
 خدمات عامة

 المجموع الكلي

35 

109 
48 

44 

23 
259 

3.39 

3.46 

3.44 

3.55 

3.81 

3.49 

0.55 

0.65 

0.60 

0.61 

0.51 

0.61 

 العالقة مع الزمالء

 طبيب

 ممرض
 فني

 إداري 
 ت عامةخدما

 المجموع الكلي

35 

109 

48 

44 

23 
259 

3.12 

3.07 

3.09 

3.27 

3.50 

3.15 

0.89 
0.95 
0.72 
0.91 
0.77 
0.88 

 العدالة والمساواة

 طبيب

 ممرض
 فني

 إداري 
 خدمات عامة

 المجموع الكلي

35 

109 

48 

44 

23 
259 

3.02 
3.14 
3.12 
3.14 
3.34 
3.14 

0.69 

0.72 

0.62 

0.94 

0.87 

0.75 

 

لبيانرات الرواردة فري اب( ومرن خرالل -21.4أ، -21.4خالل البيانات الواردة فري الجردولين )يالح  من 
 ( عدم وجود فرو  ذات داللة إحصائية تعزب لمتاير االفةة الو يفية .ب-22.4، أ-22.4الجدولين )

 
 

  :اختبار الفرضيات المتعلقة بالوالء التنظيمي .2.3.4
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لى أنه ال يوجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوب تنش المجموعة الثانية من الفرضيات ع
 عليمي،( نحو الوالء التنظيمي ُتعزب لمتايرات الجنس، الحالة االجتماعية، العمر، المؤهج الت0.05)

، الدخج الشهري الش صي واألسري، المسمى الو يفي. والختبار الفرضيات الفرعية في هذه المجموعة
ذه ( وتحليج التباين األحادي. وتعطي األجزاء التالية و فا لهt)فقد لجأت الدراسة إلى اختبار 

 االختبارات.
 

  :متغير الجنس .1.2.3.4
 

( فرري إجابررات 0.05تررنش الفرضررية علررى أنرره ال توجررد فرررو  ذات داللررة إحصررائية عررن مسررتوب الدالررة )
اسرت دام اختبرار المبحوثين نحو الوالء التنظيمي تعزب لمتاير الجنس. وللتحقب من  رحة الفرضرية ترم 

(t-testلدراسة الفررو  فري درجرة الروالء التنظيمري لردب العراملين وفقرًا لمتايرر الجر ) نس كمرا هرو موضرا
 (. 23.4في الجدول )

 
 ( لفروقات الوالء التنظيمي وفقًا لمتاير الجنسtنتائج اختبار ) :23.4جدول 

 

المتوسط  العدد الجنس المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 الوالء التنظيمي بالنسبة لمتاير الجنس 
 0.52 3.60 135 ذكر

0.85 0.40 
 0.56 3.54 122 أنثى

 
يتضا من الجدول أعاله عردم وجرود فروقرات ذات داللرة إحصرائية تعرزب لمتايرر الجرنس فري اسرتجابات 

لعرراملين والعررامالت يتحملررون نفررس العرراملين نحررو الرروالء التنظيمرري. وقررد يعررود السرربب فرري ذلرر  إلررى أن ا
األعبرراء والمسررؤوليات االجتماعيررة، وتررأمين احتياجررات األسرررة واإلنفررا  والتمسرر  فرري العمررج، والمحافظررة 
على استمرارية المؤسسة التي هي مصدر الرز  لهم. وبالتالي، نصج إلرى قبرول الفرضرية التري تفتررض 

التنظيمي لدب العاملين يمكرن لمتايرر الجرنس. وتتفرب بأنه التوجد فرو  ذات داللة إحصائية بين الوالء 
( التري أ هررت عردم وجرود اختالفرات فري درجرات الروالء برين 2006هذه النتيجة مع دراسة ) األحمردي، 
( التري أ هررت أن المتايررات المسرتقلة مثرج الجرنس ال تررتبط 1998الرجال والنساء، ودراسة ) العمري، 
( 1999اللررة إحصررائية. واختلفرررت هررذه النتيجررة مررع دراسررة ) المعررراني، بررالوالء التنظيمرري ارتباطررًا ذات د

حيررر  أشرررارت نترررائج تلررر  الدراسرررة إلرررى أنررره يوجرررد فررررو  برررين العررراملين حسرررب والئهرررم التنظيمررري لصرررالا 
( حيرر  وجرردت أن العررامالت اإلنرراف أكثررر والءًا مررن العررراملين 1992الررذكور، وكررذل  دراسررة ) الشرريخ، 
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( بوجرررود فروقرررات تعرررزب لمتايرررر الجرررنس ولصرررالا 2007ود والمحتسرررب، الرررذكور، وكرررذل  دراسرررة )جلعررر
 الذكور أعلى منها عند اإلناف. 

 
  :الحالة االجتماعية .2.2.3.4

 
( فرري درجررة الرروالء 0.05تررنش الفرضررية علررى أنرره ال توجررد فرررو  ذات داللررة إحصررائية عنررد المسررتوب )

ة الفررو  فري درجرة ( لدراسرt-testام اختبرار )التنظيمي تعزب لمتاير الحالة االجتماعية. وقد  تم است د
و هررالرروالء التنظيمرري لرردب العرراملين فرري مستشررفيات القرردس الشرررقية وفقررًا لمتايررر الحالررة االجتماعيررة كمررا 

 ( .24.4موضا في الجدول )
 

 ( لفروقات الوالء التنظيمي وفقًا لمتاير الحالة االجتماعيةt: نتائج اختبار )24.4جدول 
 

المتوسط  العدد الجنس المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

الوالء التنظيمي بالنسبة لمتاير الحالة 
 اإلجتماعية

 0.55 3.55 96 أعزب
- 0.61 0.54 

 0.53 3.59 159 متزوج
 

( فرري 0.05نسررتنتج مررن خررالل الجرردول السررابب أنرره ال توجررد فرررو  ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوب )
جررة الرروالء التنظيمرري تعررزب لمتايررر الحالررة االجتماعيررة. وقررد يعررود السرربب فرري ذلرر  إلررى أن المو رري در 

األعرررزب يهرررتم فررري بدايرررة حياتررره باثبرررات جدارتررره فررري العمرررج وإثبرررات ذاتررره ويعمرررج علرررى اكتسررراب ال بررررة 
 بالنسررربةوالمهرررارات لالسرررتمرار بالعمرررج فررري المؤسسرررة، وليبنررري حياتررره ومسرررتقبله التعليمررري واأُلسرررري. أمرررا 

 للمو ي المتزوج فهو يسعى للمحافظة على عمله من أجج تلبية احتياجاته األسرية وتروفير متطلبراتهم.
وبررذل ، تررم قبررول الفرضررية الترري تررنش علررى أنرره ال توجررد فرررو  ذات داللررة إحصررائية بررين العرراملين فرري 

ع وتتفرب هرذه النتيجرة مر مستشفيات القدس ووالئهم التنظيمي يمكن أن تعزب لمتاير الحالرة االجتماعيرة.
( حيرر  أشررارت إلررى عرردم وجررود عالقررة ذات داللررة إحصررائية بررين  2007دراسررة ) المحتسررب وجلعررود،

 )(، وكرذل  أشرارت دراسرة 2002الحالة االجتماعية والروالء التنظيمري، واتفقرت معهرا دراسرة )المعيروف، 
ا ماعيرة والروالء التنظيمري لصرال( إلى وجود فررو   راهرة فري العالقرة برين الحالرة االجت1999المعاني، 

 المتزوجين. 
( التررررري أشرررررارت إلرررررى أن درجرررررة الررررروالء التنظيمررررري تزيرررررد لررررردب 2006وت تلررررري مرررررع دراسرررررة )األحمررررردي، 

 المتزوجين.
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  :متغير العمر .3.2.3.4

 
( فرري درجررة الرروالء 0.05تررنش الفرضررية علررى أنرره ال توجررد فرررو  ذات داللررة إحصررائية عنررد المسررتوب )

لمتايررر العمررر وقررد تررم اسررت دام اختبررار تحليررج التبرراين األحررادي السررت راج الفرررو  فرري التنظيمرري تعررزب 
 (. وكمرا ترم25.4درجة الوالء التنظيمي لدب العاملين وفقًا لمتايرر العمرر كمرا هرو موضرا فري الجردول )

 (. 26.4إدراج المتوسطات الحسابية في الجدول )
 

 العمر وفقًا لمتاير ي للفرو  في درجة الوالء التنظيمي: نتائج اختبار تحليج التباين األحاد25.4جدول 
 

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 العمر
 1.67 2 3.33 بين المجموعات

 0.28 249 69.97 داخج المجموعات 0.03 6.04
  252 72.31 المجموع

 
( بررين اسررتجابات 0.05( وجررود فرررو  ذات داللررة إحصررائية عنررد المسررتوب )25.4ا مررن الجرردول )يتضرر

( 0.05العرراملين فرري المستشررفيات الثالثررة ُتعررزب د إلررى متايررر العمررر، حيرر  كانررت قيمررة ألفررا أقررج مررن )
( وقرررد كانرررت الفررررو  لصرررالا فةرررة 0.03وقيمرررة ألفرررا )( 6.04وهررري دالرررة إحصرررائيًا حيررر  أن قيمرررة ف )

سررنة(  حيرر  بلررغ المتوسررط الحسررابي لدرجررة الرروالء  41أكثررر مررن لين الررذين تتررراو، أعمررارهم بررين )العررام
 ( أنرره ال توجررد فرررو  ذات داللررة25.4(. وتشررير بيانررات الجرردول )3.72التنظيمرري لهررذه الفةررة العمريررة )

بيررة بررين إحصررائية فرري درجررة الرروالء التنظيمرري عنررد برراقي الفةررات العمريررة. نالحرر  أنرره يوجررد عالقررة إيجا
 الررروالء ومتايرررر العمرررر،  حيررر  أنررره كلمرررا زاد عمرررر الفررررد كررران وال ه أكثرررر، و زاد انتمرررا ه لمكررران عملررره،

َتقبج  وازدادت ر بته في االستقرار والثبات وعدم التنقج إلى و ائي جديدة، كما أن المؤسسات  نادرًا ما
د قضرى مردة طويلرة فري المؤسسرة بتعيين مو ي في سن كبير إال ما ندر، إضافة إلى أن الفرد يكون قر

 وارترربط وال ه بهررا، أضرري إلررى ذلرر  الحرروافز والمزايررا الترري يحصررج عليهررا نتيجررة األقدميررة، ممررا يزيررد مررن
لة والئه وانتمائه للمؤسسة. وهذا يؤدي إلى عدم قبول الفرضية التي تتفترض أنه ال توجد فرو  ذات دال

 ملين في مستشفيات القدس.العا إحصائية بين متاير العمر والوالء التنظيمي لدب
( حيرر  أشررارت إلررى أن مسررتوب الرروالء يررزداد مررع تقرردم 2002وتتفررب هررذه النتيجررة مررع دراسررة )المعيرروف، 

 50( حي  أ هرت النتائج أن الوالء يظهر عادة لصالا فةة 2007العمر، ودراسة )المحتسب وجلعود، 
( الترري أ هرررت أن 2006ودراسررة ) األحمردي،  سرنة فمررا فرو ، وتبررين أنره كلمررا زاد عمررر الفررد زاد وال ه.
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( حيرر  1992كرراًل مررن الرضررا الررو يفي والرروالء التنظيمرري يزيررد مررع التقرردم فرري العمررر. ودراسررة ) الشرريخ، 
واختلفررت هررذه النتررائج مررع دراسررة )السررالمة، . وجررد أن العمالررة األكبررر سررنًا أكثررر والءًا والعكررس  ررحيا

لة إحصائية بين الوالء والعمر، وكرذل  دراسرة )العمرري، ( حي  وجدت عدم وجود ارتباط ذي دال2000
( 2004( حيررر  وجرررد أن الرررروالء التنظيمررري ال يرررررتبط بمتايرررر العمرررر، وكررررذل  دراسرررة )األحمرررردي،1998

 أشارت بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين العمر والوالء التنظيمي.
 

 وفقراً  ف المعيراري فري درجرة الروالء التنظيمرييبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحررا :26.4جدول 
 لمتاير العمر

 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد فئة العمر المتغير
 

 العمر
 

 0.53 3.44 83 سنة  29أقج من 

 0.52 3.55 86 سنة  40 – 30 من

 0.54 3.72 84 سنة فأكثر  41من 

 0.54 3.57 253 الدرجة الكلية

 
 :ير المؤهل التعليميمتغ .4.2.3.4

 
( فرري درجررة الرروالء 0.05تررنش الفرضررية علررى أنرره ال توجررد فرررو  ذات داللررة إحصررائية عنررد المسررتوب )

 تعررزب لمتايررر المؤهررج التعليمرري وقررد تررم اسررت دام اختبررار تحليررج التبرراين األحررادي السررت راج الفرررو  فرري
. (27.4يمي كما هو موضا في الجردول )درجة الوالء التنظيمي لدب العاملين وفقًا لمتاير المؤهج التعل

 (. 28.4) .وكما تم إدراج المتوسطات الحسابية في الجدول
 

وجررود فرررو  ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوب  (27.4نالحرر  مررن خررالل البيانررات الررواردة فرري الجرردول )
دالررة  ( وهرري0.01( وألفررا )3.94( تعررزب لمتايررر المؤهررج التعليمرري، حيرر  كانررت قيمررة ف )0.05الدالررة )

كانرت الفررو  لصرالا العراملين مرن حملرة شرهادة الردبلوم المتوسرط   LSDإحصائيًا. وباسرت دام اختبرار 
حيرر  كانررت درجررة الرروالء عنررد هررذه الفةررة أعلررى مررن حملررة الشررهادات األخرررب، وبلررغ المتوسررط الحسررابي 

 ( . 0.58( واإلنحراف المعياري )3.73)
 

وفقرررًا لمتايرررر  األحرررادي للفررررو  فررري درجرررة الررروالء التنظيمرررينترررائج اختبرررار تحليرررج التبررراين : 27.4 جررردول
 المؤهج التعليمي
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مجمـــــــــــوع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجـــــــــــــات 
 الحرية

متوســـــــــــط 
 المربعات

قيمــــــــة ف 
 المحسوبة

الداللـــــــــــــة 
 اإلحصائية

 المؤهل التعليمي
 1.09 3 3.28 بين المجموعات

 0.28 252 69.84 داخج المجموعات 0.01 3.94
  255 73.11 المجموع

 
 وفقاً  ييبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري في درجة الوالء التنظيم : 28.4 جدول

 لمتاير المؤهج التعليمي
 

 

 المتغير
 

 اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الفئة

 
 المستوى التعليمي

 

 0.47 3.68 28 توجيهي فأقج 

 0.58 3.73 56  دبلوم متوسط

 0.51 3.46 132 بكالوريوس 

 0.54 3.63 40 ماجستير فأكثر

 0.54 3.57  الدرجة الكلية

 
لرة، وقد تعود األسباب في أن حملة الردبلوم المتوسرط أكثرر والءًا لمؤسسراتهم  إلرى قلرة فررص العمرج البدي

 ؤسسات الصرحية مقارنرة بمؤسسراتباإلضافة إلى ان فاض الطمو،، والمزايا والحوافز واالستقرار في الم
أخرررب. ويتضررا وجررود عالقررة ذات داللررة إحصررائية ممررا يررؤدي إلررى عرردم قبررول الفرضررية. و تتفررب هررذه 

( الترررري أشررررارت إلررررى أن ارتفررررا  درجررررات الرررروالء التنظيمرررري لرررردب 2006النتيجررررة مررررع دراسررررة )األحمرررردي، 
أن مسررتوب الرروالء التنظيمرري  ( حيرر  أشررارت إلررى2002الممرضررين األقررج تررأهياًل. ودراسررة ) المعيرروف، 

( الترري أشررارت إلررى وجررود 1999للمررو فين يررن ف  مررع ارتفررا  المسررتوب التعليمرري. ودراسررة ) المعرراني، 
 (2007فرو   اهرة في العالقة بين الوالء التنظيمري والمؤهرج التعليمري. ودراسرة ) المحتسرب وجلعرود، 

نظيمي بين متاير الدرجة التعليمية والوالء التالتي أشارت إلى وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية 
، لصالا حملة الشهادة الثانوية، بمعنرى األقرج درجرة علميرة. وت تلري هرذه النتيجرة مرع دراسرة ) السرالمة

( حيرر  تشررير إلررى عرردم وجررود إرتبرراط بررين الرروالء التنظيمرري والتعلرريم، وكررذل  دراسررة )األحمرردي، 2000
بررررين المسررررتوب التعليمرررري والرررروالء التنظيمي.وكررررذل  دراسررررة ( أشررررارت إلررررى وجررررود عالقررررة عكسررررية 2004

 ي. ( حي  أشارت إلى أنه كلما كبر الفرد وارتفع مستواه التعليمي زاد وال ه التنظيم1993)العتيبي، 
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  :متغير الراتب الشهري الشخصي واألسري  .5.2.3.4
 

( فرري درجررة الرروالء 0.05تررنش الفرضررية علررى أنرره ال توجررد فرررو  ذات داللررة إحصررائية عنررد المسررتوب )
تعرررزب لمتايرررر الرترررب الشرررهري الش صررري واألسرررري وقرررد ترررم اسرررت دام اختبرررار تحليرررج التبررراين األحرررادي 
مرا الست راج الفرو  في درجة الوالء التنظيمي لدب العاملين وفقرًا لمتايرر الراترب الش صري واألسرري. ك

 (.30.4)(. وكما تم إدراج المتوسطات الحسابية 29.4هو موضا في الجدول )
 

وفقرررًا لمتايرررر  نترررائج اختبرررار تحليرررج التبررراين األحرررادي للفررررو  فررري درجرررة الررروالء التنظيمررري: 29.4 جررردول
 الراتب الشهري الش صي واألسري 

 

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 الدخل الشهري لألسرة
 0.28 3 0.84 موعاتبين المج

 0.29 226 65.93 داخج المجموعات 0.42 0.96
  229 66.76 المجموع

 الدخل الشهري الشخصي
 0.06 3 0.17 بين المجموعات

 0.29 252 73.22 داخج المجموعات 0.90 0.20
  255 73.40 المجموع

 
( بررررين 0.05نررررد المسررررتوب )عرررردم وجررررود فرررررو  ذات داللررررة إحصررررائية ع (29.4يتضررررا مررررن الجرررردول )

اسررررتجابات العرررراملين فرررري المسشررررتفيات الثالثررررة فرررري درجررررة الرررروالء التنظيمرررري تعررررزب إلررررى متايررررر الراتررررب 
 الش صي واألسري. ومن هنا نجد أنه ال توجد عالقرة برين متايرر الراترب والروالء التنظيمري وبرذل  يثبرت

اقي برون برواتب عالية نسبيًا قياسًا مرع قبول الفرضية. و قد يعود السبب في ذل  إلى أن العاملين َيحظ
المؤسسررات األخرررب، فيظهررر الرروالء واإلنتمرراء عنرردهم بررالحرص علررى اسررتمرارية وبقرراء المؤسسررة، إضررافة 

 إلى وجود العدالة والمساواة والمشاركة.
( بعرردم وجررود ارتبرراط ذي داللررة إحصررائية بررين الرروالء 2000وتتفررب هررذه النتيجررة مررع دراسررة ) السررالمة، 

(. وت تلي مع 1998( ، ودراسة )العمري،  2007نظيمي والراتب. وكذل  دراسة )المحتسب وجلعود،الت
( حيررر  أشرررارت إلرررى وجرررود فررررو   ررراهرة فررري العالقرررة برررين الررروالء التنظيمررري 1999دراسرررة )المعررراني، 

عكرس ال( التري وجردت أن العمالرة األكثرر راتبرًا تكرون أكثرر والءًا و 1992والراتب. كرذل  دراسرة ) الشريخ، 
( حي  أشارت إلى وجود عالقة طردية بين كج مرن الردخج الشرهري 2004 حيا. ودراسة )األحمدي، 

 والوالء التنظيمي، ولكن مع عدم وجود عالقة بين الدخج الشهري والرشبة في ترل العمج.
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 وفقراً  : يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري فري درجرة الروالء التنظيمري30.4جدول 

 لمتاير الدخج الشهري الش صي واألسري 
 

 

 المتغير
 

المتوسط  العدد الفئة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

  الدخل الشهري الشخصي

 0.57 3.58 53 3000أقج من 

 0.56 3.54 79 3001-4000من 

5000-4001 59 3.61 0.57 

 0.46 3.56 65 5000اكثر من 

 0.54 3.57 256 الدرجة الكلية

 الدخل األسري 

 0.51 3.48 42 3000أقج من 

 0.60 3.65 51 3001-4000من 

5000-4001 42 3.62 0.61 

 0.48 3.53 95 5000اكثر من 

 0.54 3.56 230 الدرجة الكلية

 
 . متغير المسمى الوظيفي:6.2.3.4

 
( فرري إجابررات 0.05تررنش الفرضررية علررى أنرره ال توجررد فرررو  ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوب الدالررة )

المبحرروثين نحررو الرروالء التنظيمرري ُتعررزب لمتايررر المسررمى الررو يفي. ومررن أجررج اختبررار  ررحة الفرضررية 
 المتعلقررة بمتايررر المسرررمى الررو يفي، فقرررد تررم اسرررت دام اختبررار تحليرررج التبرراين األحرررادي، ونتررائج الجررردول

 (.32.4( توضا ذل . وكما تم إدراج المتوسطات الحسابية في الجدول )31.4)

 

 

وفقرررًا لمتايرررر  نترررائج اختبرررار تحليرررج التبررراين األحرررادي للفررررو  فررري درجرررة الررروالء التنظيمررري: 31.4 جررردول
 المسمى الو يفي

 

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 المسمى الوظيفي
 1.46 2 2.92 بين المجموعات

 0.28 245 69.62 داخج المجموعات 0.00 5.14
  247 72.54 المجموع
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نالح  من خرالل البيانرات الرورادة فري الجردول أعراله أنره توجرد فررو  ذات داللرة إحصرائية عنرد مسرتوب 

برول ( في درجة الوالء التنظيمي تعزب لمتاير المسمى الو يفي، وتعني هذه النتيجة عدم ق0.05الدالة )
جراءت الفررو  لصرالا   LSD(. وباسرت دام  اختبرار 0.00( وألفا )5.14أن قيمة ف ) الفرضية، حي 

(. وقرد يعرود السرربب إلرى أنره ترم إعطرا ه مسررؤولية 3.89نائرب رئريس قسرم حير  بلررغ المتوسرط الحسرابي )
ءًا نائب رئيس القسم،  فيعتبرها خطوة باتجاه حصوله على مهام إدراية أعلرى، وبالترالي يعكرس عمليرًا وال

راية لعمج وللمؤسسة بصورة أكبر ممن هم في موقع المسؤولية المباشرة، أو ممن ال ُتوكج إليهم مهام إدل
 بعد.
 

 ( حي  أشارت إلى أن المو فين في المراتب الدنيا أعلى والءًا مرن2002وت تلي مع دراسة )المعيوف،
 ( والتري أشرارت إلرى2000ة،المو فين في المراتب الوسطى والمراترب العليرا. وكرذل  مرع دراسرة )السرالم

وجررود ارتبرراط عكسرري قرروي ذي داللررة إحصررائية بررين الرروالء التنظيمررى والمسررتوب الررو يفي، بمعنررى كلمررا 
 .ارتفع السلم الو يفي قج وال ه

 
 يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للفرو  في درجة الوالء :32.4جدول 

 الو يفيالتنظيمي وفقًا لمتاير المسمى 
 

 المتغير
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الفئة 

 المسمى الوظيفي 
 0.53 3.52 197 مو ي

 0.53 3.72 34 رئيس قسم 

 0.60 3.89 17 نائب رئيس قسم 

 0.54 3.57 248 الدرجة الكلية

 
 :متغير الفئة الوظيفية .7.2.3.4

 
( فرري إجابررات 0.05اللررة إحصررائية عنررد مسررتوب الدالررة )تررنش الفرضررية علررى أنرره ال توجررد فرررو  ذات د

علقة المبحوثين نحو الوالء التنظيمي ُتعزب لمتاير الفةة الو يفية. ومن أجج اختبار  حة الفرضية المت
( 33.4بمتايررر المسررمى الررو يفي، فقررد تررم اسررت دام اختبررار تحليررج التبرراين األحررادي، ونتررائج الجررردول )

 (.34.4لمتوسطات الحسابية في الجدول )توضا ذل . وكما تم إدراج ا
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لفةرة اوفقرًا لمتايرر  : نتائج اختبار تحليج التباين األحادي للفرو  في درجة الوالء التنظيمري33.4 جدول
 الو يفية

 

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 المسمى الوظيفي
 0.40 4 1.17 بين المجموعات

 0.29 249 71.61 داخج المجموعات 0.23 1.41
  253 73.22 المجموع

 
نالح  من خرالل البيانرات الرورادة فري الجردول أعراله أنره توجرد فررو  ذات داللرة إحصرائية عنرد مسرتوب 

هرررذه النتيجرررة قبرررول  ( فررري درجرررة الررروالء التنظيمررري تعرررزب لمتايرررر الفةرررة الو يفيرررة، وتعنررري0.05الدالرررة )
 (. 0.23( وألفا )1.41الفرضية، حي  أن قيمة ف )

 
 يبررررين األعررررداد والمتوسررررطات الحسررررابية واالنحررررراف المعيرررراري للفرررررو  فرررري درجررررة الرررروالء: 34.4جرررردول 

 التنظيمي وفقًا لمتاير الفةة الو يفية
 

 المتغير
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الفئة 

 ة الفئة الوظيفي

 0.53 3.47 35 طبيب

 0.53 3.64 107 ممرض 

 0.45 3.53 46 فني 

 0.67 3.61 43 إداري 

 0.46 3.42 23 خدمات عامة

 0.54 3.75 254 الدرجة الكلية
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 الفصل الخامس 
______________________________________________________ 

 االستنتاجات والتوصيات 
 

ه الدراسررة وبنرراءًا علررى عرضررها ومناقشررة تحليررج بياناتهررا، واختبررار فرضررياتها، فقررد مررن خررالل إجررراء هررذ
 خلصت إلى العديد من االستنتاجات والتو يات نعرضها في الجزئين التاليين: 

 
 ستنتاجاتاال 1.5
 

 خلصت هذه الدراسة إلى العديد من االستنتاجات، كان أهمها:
 

 ملون مررن أفررراد عينررة الدراسررة جرراءت متوسررطة، إن مسررتوب ضرراوط العمررج الترري يشررعر بهررا العررا
 باستثناء محور العالقة مع اإلدارة جاء كبيرًا. 

  إن أهررم المصررادر المسررببة لضرراوط العمررج لرردب العرراملين مررن أفررراد مجتمررع الدراسررة مررن وجهررة
العدالررة  -عرربء الرردور  -نظرررهم، مررن األكثررر ضرراوطًا إلررى األقررج كالتررالي: العالقررة مررع اإلدارة 

 العالقة مع الزمالء.  -الدور   موض - را  الدور  -اة والمساو 

  يعاني الجنسين من ضاوط العمج الناجمة عن مصادره الم تلفة ،  ير أن اإلناف يعرانين مرن
 ضاوط أشد فيما يتعلب بمحور عبء الدور )حجم العمج(.

 ة ير  أن الفةريلعب العمر دورًا أساسيًا فيما يتعلب بحجم العمج الملقرى علرى كاهرج العراملين ، ح
أكثر من الفةات العمريرة  عامًا تعاني من ضاوط ناتجة عن حجم العمج 29العمرية األقج من 

 األخرب. 

  يعررراني جميرررع العررراملين ، وباررر  النظرررر عرررن تصرررنيفهم الو يفي)الفةرررة الو يفيرررة( مرررن ضررراوط
 العمج الناتجة عن جميع المحاور التي تمت دراستها.
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  هامرررًا فيمرررا يتعلرررب بالضررراوط الناتجرررة عرررن عالقرررة العررراملين مرررع تلعرررب الحالرررة اإلجتماعيرررة دورًا
اإلدارة ، حيرررر  أن عالقررررة المتررررزوجين مررررع اإلدارة تسرررربب ضرررراوطًا أكثررررر مررررن حالررررة الارررررراب، 

 ويتعرض العاملون العزاب لضاوط أكثر من  يرهم الناتجة عن العدالة والمساواة .

 اوط العمرج الناتجرة عرن حجرم العمرج من حي  سنوات ال برة تلعب دورًا حاسمًا فيما يتعلب بضر
، فالعاميلن األ رار سرنًا يعرانون مرن ثقرج حجرم العمرج وكرذل  العراملون ذوي ال بررة المتوسرطة 

 يعانون من الضاوط المتعلقة بصرا  الدور.

  يعاني جميع العاملين ، وبا  النظر عن مستواهم العلمي ومستوب دخلهرم الشرهري الش صري
جميرع المحراور التري تمرت دراسرتها وخا رة فيمرا يتعلرب بمحرور من ضاوط العمج الناتجرة عرن 

 عبء الدور .

  ن و إن مستويات الوالء لدب العاملين من أفراد عينة الدراسة بشكج عام مرتفعة . يتمتع العاملو
 العامالت على حد سواء بدرجة مرتفعة من الوالء التنظيمي .

 نًا عامررج ، حيرر  ان الفةررة العمريررة األكبررر سرريلعررب العمررر دورًا اساسرريًا فرري تحديررد درجررة الرروالء لل
 تتمتع بدرجة والء تنظيمي أكبر من  يرهم .

  يلعررب المسررتوب التعليمرري دورًا مهمررًا فرري درجررة الرروالء التنظيمرري، حيرر  أن العرراملين مررن حملررة
 شهادة الدبلوم المتوسط يتمتعون بدرجة والء أكثر من حملة الشهادات األخرب .

 ورًا حاسررمًا فرري تحديررد درجررة الرروالء للمؤسسررة ، حيرر  أن نائررب رئرريس يلعررب المسررمى الررو يفي د
 القسم يتمتع بدرجة والء أكثر من المسميات الو يفية األخرب.

  يتمترررع جميرررع العررراملين، بدرجرررة عاليرررة مرررن الررروالء التنظيمررري باررر  النظرررر عرررن مسرررتوب راتررربهم
 الشهري الش صي واألسري .

 لررررروالء التنظيمررررري باررررر  النظرررررر عرررررن تصرررررنيفهم يتمترررررع جميرررررع العررررراملين، بدرجرررررة عاليرررررة مرررررن ا
 الو يفي)الفةة الو يفية( .

  ، هنررال عالقررة ارتبرراط بررين ضرراوط العمررج والرروالء التنظيمرري بالنسرربة لمحررور العدالررة والمسرراواة
 حيرر  هنالرر  عالقررة طرديررة ذات داللررة احصررائية بررين الرروالء التنظيمرري والعدالررة والمسرراواة )كلمررا

 مساواة ، زاد والئهم للمنظمة التي يعملون فيها(.شعر العاملون بالعدالة وال

  كررران القبرررول لآلليرررات المقترحرررة للت فيررر  مرررن ضررراوط العمرررج وتعزريرررز الررروالء التنظيمررري لررردب
 العاملين من أفراد عينة الدراسة مرتفعًا . 

 
 التوصيات  2.5

 
 على ضوء ما أسفرت عنه النتائج، فان الدراسة تو ي بما يلي: 
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 ي ليات المقترحة للت في  من ضاوط العمج وتعزيز الوالء التنظيمي الرواردة فراالط ال  على اآل
 فقرات االستبانة )ملحب الدراسة( من قبج اإلدارات، والعمج على تفعيلها ما أمكن، حير  جراءت
اسرررتجابات المبحررروثين موافقرررة لهرررا بدرجرررة كبيررررة جررردًا  لمرررا يتعلرررب بتررروفير كرررادر مرررالي وو يفررري 

قيرريم واضررا، وترروفير نظررام حرروافز عررادل،  مررع التطبيررب الجيررد لمبررادئ منصرري، وترروفير نظررام ت
المسراواة و اإلدارة والتنظيم، والمشاركة بات اذ القرارات. وقد ثبت أنه كلما شرعر العراملون بالعدالرة 

 خفت حدة ضاوط العمج وزاد وال هم للمنظمة. 

  وتنميررة رو، اإلخررالص زيررادة االهتمررام بالعرراملين، وخا ررة  رراار السررن مررع فررتا الحرروار معهررم
   وااللتررررزام والثبررررات فرررري العمررررج، والمسرررراندة االجتماعيررررة، والعمررررج علررررى ترررروفير بيةررررة هادئررررة، كمررررا  
وللرردعم اإلداري للعرراملين مررن خررالل إشررراكهم فرري ات رراذ القرررارات علررى  ررعيد العمررج أثررر كبيررر، 

 ر من  يرهم.وإشعارهم بأهمية دورهم في المؤسسة، حي  ثبت أنهم يعانون من الضاوط أكث

 ب تحديد حجم وأعباء العمج الملقاة على عاتب العاملين، ومن الضروري إعراد النظرر فيهرا لتتوافر
ل تل  األعباء مع قدراتهم الجسدية والذهنية والنفسية وخا ة عنرد قليلري ال بررة، وذلر  مرن خرال

تررره)اعطاء تررروفير العررردد الكرررافي النجررراز العمرررج، وإعطررراء الوقرررت النجرررازه بحيررر  يتناسرررب مرررع قدر 
العررراملين فترتررري راحرررة للت فيررر  مرررن التعرررب واالرهرررا  والملرررج واإل رررابات ونسررربة التايرررب عرررن 

ع مالعمج، وبالتالي زيادة سرعة العمج وانجازه بتميز(، ووضو، المهام الو يفية وعدم تعارضها 
ا م ممرمعتقداته وقيمه الش صية، ونظام التردريب لزيرادة خبرراتهم وتحسرين أدائهرم وتنميرة مهراراته

يرررؤدي إلرررى شرررعورهم باالسرررتقرار واألمررران، حيررر  ثبرررت أن عررربء الررردور يشررركج مصررردرًا قويرررًا مرررن 
 مصادر ضاوط العمج. 

  تحديررد المصررادر المباشرررة للضرراوط، والعمررج علررى الت فيرر  منهررا مررن خررالل إجررراءات مناسرربة
و رري متمثلررة فرري: وضررو، الرردور للشرر ش مرفررب مررع العدالررة والمسرراواة، إضررافًة إلررى تقرردير الم

ليشرررعر بالمسررراواة فررري الثرررواب والعقررراب واإلنصررراف فررري توزيرررع المهرررام، اضررري إلرررى ذلررر  العالقرررة 
الجيرردة مررع اإلدارة بمررا ي رردم مصررلحة المؤسسررة والعرراملين معررًا، وذلرر  عررن طريررب سياسررة البرراب 
م المفتررو، الررذي برردوره يررؤدي إلررى تضررييب الفجرروة بررين العرراملين واإلدارة وتشررجيع الحرروار، والررتكل

خرروف، مرفقررًا بتبررادل المعلومررات، واسررقاط الحررواجز المعنويررة، بحيرر  يررؤدي إلررى الحررد مررن  برردون 
 ضاوط العمج وتعزيز الوالء المؤسسي. 

  ، العمررج علررى تنميررة الرروالء لرردب العرراملين، وذلرر  عررن طريررب االهتمررام بالعوامررج المررؤثرة فرري ذلرر
ن أجررج تطررويره، وإشررعارهم ومنهرا مشرراركة العرراملين فرري ات راذ القرررارات، وحررج مشرركالت العمرج مرر

بأهميررة دور كررج عامررج فرري المؤسسررة، وتحقيررب االسررتقرار التنظيمرري مررن خررالل حصررول العامررج 
 على كامج حقوقه ومسرتحقاته، وقروة الش صرية اإلداريرة الناجحرة وتأثيرهرا علرى العراملين، مكللره

 م. بمتابعة المسؤولين لحج مشكالت العاملين بشكج مستمر فيزيد والءهم وإنتاجيته
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  ،ت في  األعباء عن العاملين وخا ة )اإلناف( وذل  من خالل ترتيب ساعات الدوام المناسبة
وتبنررري نظرررام العمررررج الجزئررري، واالجرررازات  يررررر المدفوعرررة األجرررر، وايجرررراد الحضرررانات وريرررراض 
األطفررال التابعررة للمؤسسررة، ورعايررة أطفررالهم  ررحيًا، وهررذا بالضرررورة سرروف يررؤدي إلررى الت فيرر  

 ط العمج.من حدة ضاو 

  اتبررا  الالمركزيررة اإلداريررة مررن خررالل إعطرراء العرراملين الصررالحيات واألدوات الترري تمكررنهم مررن
اآلداء المطلررروب مرررنهم علرررى أكمرررج وجررره، مرفقررره بتقرررديم الحررروافز المعنويرررة والماديرررة )العرررالوات، 

لرردب  المكافررآت، واتاحررة الفرررص للترقيررة( الشرربا  حاجرراتهم الناقصررة بهرردف زر  الرروالء واالنتمرراء
 العاملين تجاه أعمالهم والمنظمة.

 ا تعزيز شعور المشاركة بين العاملين ومنظماتهم، وهنا ال بد أن يكرون هنالر  انسرجام وتوافرب مر
بررين أهررداف وقرريم المؤسسررة والعرراملين بهررا، وعرردم شررعور المو رري بالطبييررة فكلمررا زادت المسررافة 

لعامررج بأنرره يعمرج لحسرراب الايررر، كمررا برين اإلدارة والمو رري زاد الحرراجز المعنرروي وسراد شررعور ا
وأن لالتصررراالت المفتوحرررة نترررائج مهمرررة فررري اخفررراء الشرررائعات والكرررالم المنقرررول وكسرررر الحرررواجز 

 الوهمية بين المدراء والعاملين.

   العمج علرى إجرراء دراسرات مسرتقبلية لكرج مؤسسرة علرى حردة، حير  مرن المتوقرع أن يرؤدي ذلر
 في مواجهة ضاوط العمج وتعزيز الوالء التنظيمي.  إلى رفع الكفاءة في تنمية المهارات
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 المراجع:
 

 القرآن الكريم.
 
 ( .، ، ضاوط العمج لدب األطباء ، المصادر و األعراض. دراسرة ميدانيرة 2002األحمدي :)

 ،ل طباء العاملين في المستشفيات الحكومية و ال ا ة بمدينرة الريراض، معهرد اإلدارة العامرة 
 .4-52الرياض ص ص 

 ( .، ، الرضررررا الررررو يفي والررروالء التنظيمرررري للعرررراملين فررري الرعايررررة الصررررحية 2006األحمررردي :)
،  ، معهرد اإلدارة العامررة 13، مجلرد  3األوليرة فري المملكرة العربيرة السررعودية. مجلرة الحقرو  ، 

 .307-330الكويت، ص ص 

 ( .الرروالء التنظيمرري وعالقترره بال صررائش الش صررية والرشبرر2004األحمرردي ، ط :) ة فرري ترررل
المنظمرررة والمهنرررة. دراسرررة ميدانيرررة للممرضررررين العررراملين فررري مستشرررفيات وزارة الصرررحة بمدينررررة 

 .1-32، ص ص  24، مجلد 2الرياض ، المجلة العربية للدارة ، 
 ( .) (: السلول التنظيمي: نظريات ونماذج وتطبيرب 2002إدريس ،   ، والمرسي، ج. )معدان

 مكتبة الدار الجامعية ، اإلسكندرية.  عملي إلدارة السلول في المنظمة.

 (.التعررايف مررع ضرراوط العمررج: كيرر  نتالررب علررى ضرراوط العمررج 2004آردن ، جررون. برري ( :)
 اليومية ). ترجمة مكتبة جرير ، مكتبة جرير ، الرياض.

  ( .مصرادر االحتررا  النفسري التري تتعررض لهرا عينرة مرن عضروات  2002آل مشرف ، ف :)
 195، ص ص  105مل  سعود ، دراسات ال لريج والجزيررة العربيرة ،  هيةةالتدريس بجامعة ال

– 236. 

 (،1981أوتشي )( .2004في العميان،م ) كما ورد 
 (.ضاوط العمج وعالقتها بأداء المرو فين فري وزارة التربيرة والتعلريم العرالي2007البابا،إ :)  فري

 رام هللا. جامعة القدس، فلسطين. )رسالة ماجستير  ير منشورة( .
 (.بيروت. 1(: )الحد من ضاوط العمج ). ترجمة مكتبة لبنان ، ط2001 برس ، ي ، 

 ( .  ، قيرراس مرردب قرردرة العوامررج الديمارافيررة وضرراوط العمررج فرري التنبررؤ بمسررتوب 2002تقرري :)
 ،اإللتزام التنظيمي في المنظمات الصرحية الكويتيرة. مجلرة العلروم اإلجتماعيرة بجامعرة الكويرت 

 .45-68، ص ص 30، مجلد  1

  ( .  ، المرردير فرري مواجهررة ضرراوط العمررج. مركررز ال برررات المهنيررة لررلدارة ، 1994توفيررب :)
 القاهرة. 
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 (.العولمة والهوية الثقافية. المستقبج العربي،2004الجابري،م :)7، السعودية، ص228. 
  ( .  ، ر (: ) كي  تتالب على الضاوط النفسية في العمج ). دار الفرارو  للنشر2003الحداد

 والتوزيع ، القاهرة. 

 ( .، ، ضاوط العمج لدب جهاز التمري  في المستشفيات ال ا ة في األردن 2003حريم :)
 .96-115، ص ص  6، مجلد  2، المجلة األردنية للعلوم التطبييية ،

 ( .السرررلول التنظيمررري المعا رررر. الررردار الجامعيرررة ، ص ص2004حسرررن ، ر :)399-400  
 اإلسكندرية.

 (: محاضررررات فررري السرررلول 2002برررو قحررري ،   ، محمرررد ، ب. )معررردون (. ) حنفررري ،   ، أ
 التنظيمي ، مكتبة ومطبعة اإلشعا  الفنية ، اإلسكندرية. 

 ( .  ، آفررة العصرر: ضرراوط العمررج والحيراة بررين المرردير وال بيرر. مكتبررة إبررن 1998ال زامري :)
 ، القاهرة. 65سينا للنشر والتوزيع والتصوير ، ص

 ( .الضراوط اإلداريرة: الظراهرة: األسرباب...العالج ). مكتبرة مردبولي، 1991ال ضيري ، م ( :)
 .67-98القاهرة ،ص ص

 ( .)(: 2002خطرررراب ،   ، ثابررررت ، ز ، المبرررري  ، ز ، السرررريد ، م ، إبررررراليم ، س. )معرررردون
 العلوم السلوكية. دار الحريري للطباعة. بيروت.

 ( .  ، ضرراوط العمررج علرررى العرراملين فرري1997ال ليفررة :)  . الجهررراز الحكررومي فرري السرررعودية
 جامعة المل  سعود ، السعودية. )رسالة ماجستير  يرمتشورة (.

 ( 2008دليج بي بي سي الصحفي : )ضاوط العمج تزيد إحتمال اإل ابة بأمراض القلب. 

(NEWS.BBC.CO.OK/HI/ARABIC/SCI-TECH/NEWSID)- 203000 

/7203982.STM, 14-12-2008) 
  ( .الرروالء التنظيمرري وعالقترره باإلنتاجيررة لرردب أعضرراء هيةررة الترردريس فرري 1988ردايرردة ، ص :)

 كليات المجتمع الحكومي . جامعة اليرمول. األردن.)رسالة ماجستير  ير منشورة (. 

 ( .الضررراوط المهنيرررة وعالقتهرررا بررراألداء الرررو يفي لررردب العررراملين برررادارتي 2001الرزيرررزاء ، م( :)
 والرردمام . جامعررة نرراي  للعلرروم العربيررة للعلرروم األمنيررة ، الجرروازات فرري كررج مررن مرردينتي الريرراض

 السعودية. )رسالة ماجيستير  ير منشورة(.

  ، (: المفراليم اإلداريرة 2003الدهان ، أ ، م امرة ، م ، سالم ، ف ، )معدون(. )رمضان ، ز
 . مركز الكتب األردني ، عمان.7الحديثة ، ط 

 (.دليررررررج إدارة الضرررررر2004روبنسرررررتاين ،  ل :) إسررررررتراتيجيات للتمتررررررع بالصررررررحة والسررررررالم  –اوط
 .،12، الرياض، ص1الداخلي. ترجمة مكتبة جرير ، ط

 ( . ،ضاط العمج يولد النجا،2007روشه : ). 

 (http://www.redman4u.com/2007/02/20/ioD-stress,. 15.10.2008) 
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 ( .ضررراوط العمرررج لررردب المرررديرين فررري جهررراز ال دمرررة المدنيرررة فررر1997الز بررري ، م :) ي عمررران
 الكبرب  . الجامعة األردنية ، األردن. )رسالة ماجستير  ير منشورة (.

 ( .ضررراوط العمرررج: مسرررتوياتها ومصرررادرها وإسرررتراتيجيات إدارتهرررا لررردب 2001السرررباعي ، هرررر :)
اإلداريرررات والفنيرررات السرررعوديات العرررامالت فررري الجامعرررات السرررعودية . جامعرررة أم القررررب، مكرررة 

 لة دكتوراه(.المكرمة ، السعودية. )رسا

 ( )(: ضرراوط العمررج الترري 2003سررعادة ، ج، طبيلررة، ز ، عبرردات، ر، أبررو زيررادة، إ. )معرردون
يتعرررض لهررا الممرضررون والممرضررات خررالل إنتفاضررة األقصررى فرري مستشررفيات محافظررة نررابلس 

 .140-150، ص ص  30، مجلد   1الفلسطينية. دراسات العلوم التربوية ،
 ( .  ، ال صائ2000السالمة :) ش الش صية والو يفية وأثرهرا علرى الروالء التنظيمري: دراسرة

مقارنررة علررى القطررا  ال رراص )الحكررومي ( والقطررا  ال رراص فرري مدينررة الريرراض. جامعررة نرراي  
 العربية للعلوم األمنية ، السعودية.)رسالة ماجستير  ير منشورة (.

  ( .ة . إدارة المرروارد البشررري(: الرردوافع والرضررا عررن العمررج )خماسررية الرروالء)2006السررويدان ، ط
 العربية ، بقلم اإلدارة محاضرات 

(www.hailiat.com/vb/t510.htm, 12-3-2006) 
 ( .2007شركة إبكو للحسابات اإللكترونية واألنظمة : )ضاط العمج. 

(http://www.ejob.ps/view_articles.php?artID=5, 16.12.2008).  
 ( .اإلنتمرراء فرري القطررا 1992الشرريخ ، ف :) ، 6المصرررفي برراألردن. مجلررة العلرروم اإلقتصررادية 

 .3-15،ص ص 

 ( .ضرراوط العمررج عنرردما تعكررر النفرروس: جوانررب نظريررة و إكلينيكيررة ). 2000الصررواف ، م( :)
 . 45-42، ص ص  7، مجلد  63مجلة الثقافة الصحية ، 

 ( .أثررر العوامررج الش صررية والتنظيميررة فرري بنرر1997الطعامنررة ، م ، عبررد الحلرريم ، أ :) اء الرروالء
 التنظيمري كمرا يراهرا العراملون فري وحرردات القطرا  العرام فري األردن. جامعرة اليرمررول ، األردن.

 . 105-159)أبحاف مركز الدراسات األردنية ( ، ص ص

 (.)(: الفكرررر المعا رررر فررري التنظررريم واإلدارة ، 1994عرررامر ، س ، وعبرررد الوهررراب ، . )معررردان
 ر اإلداري ، القاهرة.مركز وابد سيرفيس للستشارات والتطوي

 ( .اإللترررزام التنظيمررري والعوامرررج المرتبطرررة بررره لررردب مرررديري مررردارس التعلررريم 1999العبرررادي ، أ :)
 العام للبنين بمحافظة جدة . جامعة أم القرب ، السعودية )رسالة ماجستير  ير منشورة (.

  ( .السرررررلول التنظيمررررري: مررررردخج تطبيقررررري معا رررررر. دار الجا2003عبرررررد البررررراقي ، ص :) معرررررة
 . اإلسكندرية.345الحديثة ، ص
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 ( .  ، الرروالء التنظيمرري لمنسرروبي جامعررة الملرر  عبررد العزيررز 1997العتيبرري ، س، والسررواط :)
 . 30-67، ص ص 70والعوامج المؤثرة فيه. اإلداري ، 

 ( .الوالء التنظيمي والرضا عن العمج: مقارنة بين القطا  العرام والقطرا  1999العجمي ، ر :)
-70، ص ص  13، مجلررد  1ولررة الكويررت. مجلررة جامعررة الملرر  عبررد العزيررز ، ال رراص فرري د

49. 

 ( .السررررلول اإلنسرررراني والتنظيمرررري: منظررررور كلرررري مقررررارن. معهررررد اإلدارة 1995العررررديلي ، ن ( :)
 .245العامة ، الرياض ، ص ص 

  ( .اإلجهررراد فررري العمرررج: مرررن وجهرررة نظرررر إنجليزيرررة ). مجلرررة تجرررارة 1990العرررزازي ، ص ( :)
 .24-22، ص ص  332ض ، الريا

 ( .متايرررات ضرراط العمرج: دراسررة نظريررة وتطبيييرة فرري قطررا  المصررارف 1988عسركر ، س :)
 .7-65، ص ص  60بدولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلدارة العامة ، 

 ( .مرردب تعرررض العرراملين لضرراوط العمررج فرري بعرر  المهررن 1988عسرركر ،  . عبررد هللا ، أ :)
 .65-88، ص ص  16، مجلد  4دارية ، اإلجتماعية. العلوم اإل

 ( .المو ي وإرها  العمج. مجلة ال دمة المدنية ، 1989العسكر ، هر :)13، ص  125. 

  ( .  ، إدارة المرررروارد البشرررررية المعا رررررة بعررررد إسررررتراتيجي ، ط2005عقيلرررري :)دار وائررررج  1 ،
 للنشر والتوزيع ، عمان. 

 (.كي  تحول ضاوط العمج الى مح2008علوش، م :).فزات  

(http://www.islamselect.com/article/56437., 15.10.2008 

 ( .مدب تطبيرب إدارة الجرودة الشراملة فري مستشرفيات جردة مرن وجهرة نظرر 2002العمر، ب : )
، معهرررررد اإلدارة العامرررررة ،  42، مجلرررررد 2ممارسررررري مهنرررررة التمرررررري  ، مجلرررررة اإلدارة العامرررررة ، 

 .307-352الرياض. ص ص 

 ( .دراسة وتحليرج محردثات  راهرة اإلحتررا  النفسري فري مجرال العمرج برين 1993عمران ، ل :)
دارة األكاديميين والمعلميرين: دراسرة ميدانيرة برالتطبيب علرى جامعرة القراهرة. مجلرة المحاسربة واإل

 .106-207، القاهرة ، ص ص  45والتأمين ، 
 (.ضاوط العمج و ندرة الحوافز تسرب طبيبات النساء و 2007العمران،س :).الوالدة 

(http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070207/con2007020785332.htm, 

15.10.2008). 
  ( .  ، محررددات الرروالء التنظيمرري فرري القطررا  الصررحي الحكررومي. إ رردارات 1998العمررري :)

 .1-45مركز البحوف بكلية اآلداب ، جامعة المل  سعود ، ص ص 
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 ( .  ، بنررراء نمررروذج سرررببي ل2003العمرررري :) دراسرررة ترررأثير كرررج مرررن الررروالء التنظيمررري والرضرررا
وم الو يفي وضاوط العمج على األداء الو يفي والفعالية التنظيمية. مجلة جامعة أم القرب للعل

 .1-29، ص  ص  16، مجلد  1التربوية اإلجتماعية اإلنسانية ، 
 ( .السررلول التنظيمرري فرري منظمررات األعمررال. ط2004العميرران ، م :)للنشررر ، ، دار وائررج   2

 عمان.

 ( .السرررلول التنظيمررري فررري منظمرررات األعمرررال. ط2005العميررران ، م :)دار وائرررج للنشرررر ،  3 ،
 عمان. 

 ( .68(: )ضاوط العمج الرو يفي: دراسرة نظريرة ). مجلرة آفرا  إقتصرادية ،)1996فائب ، ف-

 . اإلمارات.157-131( ، ص ص 67
 .األفكررار لكنرر  بحاجررة إلررى فريررب  : يمكنرر  أن تحلررم وتبتكررر وتبررد  أعظررم((2007فريررب السررمو

  لتحويج األفكار إلى نتائج ويمكننا الو ول إلى القمر إذا ما وقفنا بعضنا على أكتاف بع .

(http://www.ibn-alhijaz.maktoobblog.com, 16.12.2008). 
  ( .الرررروالء التنظيمرررري للمررررو فين الحكرررروميين فرررري مدينررررة جرررردة: بعرررر   1998القرشرررري ، س :)

 ثار . جامعة المل  سعود ، السعودية. ) رسالة ماجستير  ير منشورة(.المحددات واآل
 ( .  ، إدارة المرروارد البشرررية فرري ال دمررة المدنيررة ، المنظمررة العربيررة للتنم2005الكبيسرري :) يررة

 ، القاهرة.  10اإلدارية، ص

 (.  .تحقيرررب الرضرررا الرررو يفي ). ترجمرررة العرررامري ، دار الفرررارو  للنشرررر 2003كيبلرررر ، ل( :)
 ، القاهرة.1والتوزيع، ط

 .(: نحررو إطررار شررامج لتفسررير ضرراوط العمررج وكيفيررة مواجهتهررا. مجلررة اإلدارة 1992)لطفرري ، م
 .69- 95،الرياض ، ص ص  75العامة ،

  ( .السلول التنظمي: مدخج بناء المهارات ، المكتب العربري الحردي  ، ص 1986ماهر ، أ :)
 اإلسكندرية. 427-424ص 

 (: أبعرررراد الرررروالء التنظيمرررري والعوامررررج المررررؤثرة عليرررره لرررردب 2007. م. ) المحتسررررب ، ل. جلعررررود
مررررو في البنررررول فرررري محافظررررة ال ليررررج / فلسررررطين. مجلررررة جامعررررة القرررردس المفتوحررررة ل بحرررراف 

 . 99-98، ص ص  11والدراسات ، 

  ( .إدارة ضرررراوط الو يفررررة للممرضررررات العررررامالت فرررري وحرررردات العنايررررة 2000مرررردكور ، ف :)
، ص  55ات العامة والتأمينية بالقاهرة الكبرب. المحاسربة واإلدارة والترأمين ، المركزة بالمستشفي

 .317-380ص

 (.المعجم الوسيط. الجزء األول، ط1985مدكور، إ:)561، مجمع اللاة العربية،القاهرة.ص 3. 
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 ( .تحليرج السرلول التنظيمري: سريكولوجيًا وإداريرًا للعرام1995المدهون ، م. والجرزراوي ، إ :) لين
 . 433-434. المركز العربي لل دمات الطالبية ، عمان. ص ص 1الجمهور ، ط و 

 ( .  ، مصادر الضاوط فري العمرج: دراسرة مقارنرة برين المرو فين الكرويتيين 2001المشعان :)
، الريرراض ، ص  13، مجلررد  1و يرر الكررويتيين فرري القطرا  الحكررومي. جامعررة الملر  سررعود ، 

 .67-112ص

 ( . ، ا2004المشرررعان :) لضررراوط النفسرررية: النمررراذج التطبيييرررة ومهرررارات المواجهرررة مرررن أجرررج
 ، دار العروبة، الكويت.1النجا،. ط

  ( .   ،  2007المطو  :)من المو فين يفتقدون الوالء لجهات عملهم.  %80 

(http://www.alraimedia.com/templates/frnewspaperarticledetail.aspx?npa

ld=37836, 13.3.2008). 
 ات (: أثرر الروالء التنظيمري علرى اإلبردا  اإلداري لردب المرديرين فري الرروزار 1990ي ، أ. ) المعران

 األردنية . الجامعة األردنية ، األردن. )رسالة ماجستير  ير منشورة (.
  ( .الرررروالء التنظيمرررري: سررررلول منضرررربط إنجرررراز وإبرررردا . مؤسسررررة الررررورا  ، 1996المعرررراني ، أ :)

 عمان.
 ( .الرر1999المعرراني ، أ :)ة. والء التنظيمرري لرردب المررديرين فرري الرروزارات األردنيررة: دراسررة ميدانيرر

 .39-73، ص ص  78اإلداري ، 

 ( .متايرات ضاوط العمج. اإلدارة العامة ، 2001معروف ، إ :)18، ص 6. 

 (  ، قيرررررراس وتحليررررررج الرررررروالء التنظيمرررررري وضرررررراوط العمررررررج فرررررري اإلدارات 2003المعشرررررر ، ز :)
 1 في األردن ، دراسة ميدانية تحليلية. مجلرة العلروم اإلداريرة ،الحكومية في محافظات الشمال 

 . 33-97  ، عمان ، ص ص 30، مجلد 

 ( .أثر المتايرات الديمارافية والتنظيمية على الوالء لدب المو فين في2002المعيوف ، ص :) 
 .111-151، ص ص  107القطا  العام السعودي. مجلة دراسات ال ليج والجزيرة العربية ، 
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 : اداة الدراسة المست دمة1.3ملحب 
 

 الرحمن الرحيم بسم هللا
 

                    AL-QUDS UNIVERSITY                                          جامعة القدس

   HIGH LEVEL EDUCATION                    كلية الدراسات العليا
                                                                                 BUILDING INSTITUTION    بناء مؤسسات

  
 األخ الكريم:

ج يقوم الباح  باجراء دراسة استكمااًل لرسالة الماجستير حرول )آليرات مقترحرة للتعامرج مرع ضراوط العمر
 وتعزيز الوالء التنظيمي لدب العاملين في مستشفيات القدس الشرقية).

 
نة رفقرة بأمانرة وموضروعية، علمرا أن االسرتباأرجو من حضرتكم التكرم باإلجابة عن فقرات اإلستبانة الم

        تشتمج على أربعة أجزاء وأن البيانات المست دمة لن تست دم إال أل راض تحقيب أهداف هذه الدراسة:
 

يسررأل معلومررات عامررة عررن المبحرروثين، والارررض منهررا التعرررف علررى بعرر  ال صررائش   الجــزء األول:
 ؤااًل .( س12الش صية والو يفية، ويشتمج على )

يتعلرب بضراوط العمرج، والاررض مرن هرذا الجرزء معرفرة مسرتوب ضراوط العمرج ومصرادره : الجزء الثاني
 ( فقرة.39ويشتمج على )

يمري يتعلب بدرحات الوالء التنظيمري، والاررض مرن هرذا الجرزء معرفرة مظراهر الروالء التنظ :الجزء الثالث
 ( فقرة.16ومستوياته لدب المبحوف ويشتمج على )

 
ــع: الجــزء يتعلررب باآلليررات المقترحررة مررن قبررج الباحرر  للت فيرر  مررن ضرراوط العمررج وتعزيررز الرروالء  الراب

 ( فقرة.18التنظيمي ويشتمج على )
 

 ولكم خالص الشكر

 الباحث:عمادصقر 
   لقدسا-مستشفى المقاصد

 الجزء االول: معلومات عامة
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 يناسب :( في الفراغ المناسب أو تعبةة الفراغ بما xالرجاء وضع أشارة )

 )    (. أنثى  -كر )    (         ب ذ -:  أ الجنس -1
  )    ( سنة.العمر: -2
 طلب )     (، م -، ج ( متزوج )     -ب  أعزب )   (، -: أ الحالة االجتماعية -3
 أرمج )  (  –د 
 )    ( سنة. :سنوات الخبرة في المؤسسة -4
  فني )    (، -ج  رض )    (،مم -بيب )    (،  ب ط -: أ الفئة الوظيفية -5
 (.    خدمات عامة ) -اري )    ( ، هر إد -د 
 و ي )    (.م -ائب رئيس قسم )    (، ج ن  -ئيس قسم)    (،ب ر  -المسمى الوظيفي: أ  -6
 :المؤهل التعليمي -7
 )...( اجستير فأكثرم -كالوريوس)  (،  د ب -بلوم متوسط )   (، ج د -توجيهي فأقج )   (، ب  –أ 
 :الدخل الشهري الشخصي - 8

 شيكج فأقج. 3000  -)     ( أ 
 شيكج. 4000-3001من   -)     ( ب 
 شيكج. 5000-4001من   -)     ( ج 
 شيكج. 5000أكثر من   -)     ( د 

 )   (    ب. ال   أ. نعم )   (                                هج تعمج الزوجة ع  -9
 )   (   ال  أ. نعم )   (   ب.                         ألبناء ع هج يعمج أحد ا -10
 :الدخل الشهري لألسرة -11
 شيكج.  4000 -3001( من    ) -ب             شيكج فأقج.    3000 )   (     -أ 
 شيكج. 5000( أكثر من    )  -شيكج.        د  5000-4001من  )   (   -  ج

 ب:ول إلى العمل بسبهل تجد صعوبة في الوص-12
 أ. نعم  )   (   ب. ال )   (                   . حواجز عسكرية:            1
 أ. نعم  )   (   ب. ال )   (                 . توفر خط السير:              2
 أ. نعم   )   (   ب. ال )   (                   . ارتفا  تكالي  الموا الت: 3
 )   (   ب. ال )   (    أ. نعم                  سافة:                . بعد الم4
 . أشياء أخرب....................................................5

 الجزء الثاني: مصادر ضغوط العمل
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 أمام  مجموعة من الفقرات أرجو اإلجابة عنها بموافب بشدة، موافب، محايرد،  يرر موافرب،  يرر موافرب
 (  في ال انة المناسبة لوجهة نظرل. Xبشدة، وذل  بوضع عالمة ) 

 
 موافق  الفقرات 

 بشدة
 

 موافق
 

غير  محايد
 موافق

 غير موافق
 بشدة

      توا ج العمج بدون فترة استراحة. 1

      الوقت المعطى  ير كاف إلنجاز العمج. 2

      ساعات الدوام طويلة. 3

      ساعات الدوام مرهقة. 4

      حجم العمج الملقى علي  أكبر من طاقتي. 5

      ال أعرف مسؤولياتي بالتحديد. 6

      كثرة المهام المطلوبة في نفس الوقت. 7

      تناق  المهام المطلوبة في العمج. 8

      كثرة االجتماعات المطلوب حضورها. 9

       عوبة تلبية احتياجات المرضى. 10

      الذي أقوم به روتيني ال جديد فيه.العمج  11

      يحتاج العمج الذي أقوم به إلى تركيز. 12

13 
اعتماد أسلوب الصرا  كأساس للمحافظة على 

 موقع و يفتي.

     

      أهداف العمج  ير واضحة. 14

      ال تستاج إمكانياتي بالشكج المناسب. 15

      عدم وجود و ي و يفي مكتوب للعمج 16

17 
عدم الحصول على التاذية الراجعة من المسؤول 

 المباشر .

     

      تطبيب القرارات اإلدارية بصورة حرفية. 18

      عدم تقدير المو ي. 19

      تحيز اإلدارة بات اذ القرارات. 20

21 
عدم مشاركتي في ات اذ القرارات التي تتعلب 

 بدائرتي.

     

      ة في اكتساب مهارات جديدة.قلة الفرص المتاح 22

      شياب النشاطات الترفيهية. 23

 موافق الفقرات 
 بشدة

 موافق
 

 غير محايد
 موافق

غير 
 موافق
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 بشدة 

كثرة الوساطات عند عملية ات اذ القرارات ال ا ة  24
 بالترقيات.

     

      عدم وجود تقييم دوري وفعال من اإلدارة.  25

      لعقاب المساواة في ا 26

      المساواة في الثواب. 27

      قلة التعزيز االيجابي من اإلدارة 28

       عوبة االتصال بين الزمالء. 29

       عوبة التوا ج بين الزمالء 30

      المنافسة  ير المهنية بين الزمالء 31

      تدني مستوب التعاون بين الزمالء.  32

      رين مبنية على الوالء الحزبي.العالقة مع اآلخ 33

      تتساوب أعباء العمج بين المو فين.  34

      يوجد احترام ل نظمة والقوانين من قبج اإلدارة. 35

      يتناسب ت صصي مع مهام و يفتي. 36

      عدم توزيع الحوافز بشكج عادل. 37

      وجود كادر و يفي واضا 38

      منصي. وجود كادر مالي 39

 

 الجزء الثالث: الوالء التنظيمي )للمؤسسة التي تعمل بها(
 

 موافق الفقرات 
 بشدة 
 

 موافق
 

 غير محايد
 موافق 

 غير   
موافق 
 بشدة

      أبذل قصارب جهدي كما هو متوقع مني.  1

      أتحدف باعتزاز لآلخرين عن المؤسسة.  2

أن أستمر أقبج أي مهمة توكج إلي حتى أستطيع   3
 في عملي في

 هذه المؤسسة. 

     

أجد أن كثيرًا من الييم التي أ من بها تتطابب مع  4
 قيم المؤسسة

 التي أعمج بها. 

     

      أشارل في الترويج للمؤسسة التي أنتمي إليها. 5
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المؤسسة تمنحني الفرص لتحسين أدائي في هذه  6
 المؤسسة.

     

ن أعمج في هذه المؤسسة أنا راضي ألنني اخترت أ 7
 دون سواها.

     

      أهتم باستمرارية هذه المؤسسة.  8

أعتقد أن هذه المؤسسة هي أفضج من بيية  9
 المؤسسات للعمج فيها.

     

توجد أنشطة اجتماعية داخج المؤسسة التي أعمج  10
 بها.

     

تساعدني المؤسسة التي أعمج بها في عالج  11
 أسرتي.

     

      أشعر بعدم وجود حواجز معنوية بيني وبين اإلدارة. 12

تعمج المؤسسة على إرضاء مو فيها من خالل  13
 المكافآت والحوافز.

     

تعمج المؤسسة على إرضاء مو فيها من خالل   14
 مشاركتهم في

 ات اذ القرارات. 

     

      أحاف  على ممتلكات المؤسسة. 15

تي أعمج بها تؤدي رسالة في أشعر أن المؤسسة ال 16
 المجتمع.

     

 
 الجزء الرابع: آليات مقترحة للتخفيف من ضغوط العمل وتعزيز الوالء التنظيمي

 

 موافق الفقرات  
 بشدة 
 

 موافق
 

غير  محايد
 موافق

غير 
 موافق

 بشدة 

      أحتاج فترة استراحة كافية. 1

      التركيز في نشاط معين ولمدة معينة. 2

      وجود  الة رياضية عالجية. 3

      وجود قاعة استراحة.  4

      توفر بيةة اجتماعية جيدة داخج المؤسسة. 5

      التطبيب الجيد لمبادئ اإلدارة والتنظيم. 6

يجب إعادة تصميم الهيكج التنظيمي مثج )دمج  7
 الو ائي(.
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      توفير كادر مالي منصي.  8

       يفي واضاتوفير كادر و  9

      الشفافية في التعيين واالختيار. 10

      مشاركة المو فين  في ات اذ القرارات.  11

      توفير نظام حوافز واضا. 12

      توفير نظام واضا لتقييم األداء. 13

      أ يد فترة استراحة كافية.  14

      ترتيب بيةة عمج بشكج يسهج عمج المو ي. 15

      توفير األنشطة الترفيهية )الرحالت(. 16

      توفير  رفة إرشاد للمو فين. 17

 إتاحة الفر ة للمو فين للمشاركة في المؤتمرات  18
 واألنشطة العالمية.
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 : قائمة بأسماء المحكمين2.3ملحب 
 

 اس، جامعة بيرزيت.معهد م -د.فتحي السروجي 

  س عميد كلية )اإلدارة و اإلقتصاد(.جامعة القد -األستاذ الدكتور محمود الجعفري 

 معة بيرزيت )قسم اإلقتصاد(.جا -د.عوض مطرية 

  مدير معهد ماس، جامعة بيرزيت. –د.محمد نصر 

  معهد ماس )باح (. –د.سليمان الربضي 

 التربية(. جامعة القدس -د.زياد قباجه( 

 لقدس )التربية(.اجامعة  -د.ابراليم عرفان 

  امعة القدس )علوم فيزياء(.ج -ر عماد البر وثياألستاذ الدكتو 

 امعة القدس )كلية الطب(.ج -أستاذ مساعد، سان بعلوشة 
 الجامعة الهاشمية عمان )إدارة األعمال(. -نادر أبو شي ة 
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 القدس -مستشفى المقا د ال يرية االسالمية : 3.3ملحب 
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القدس -ستشفى المطلع م: 4.3ملحب 
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القدس -فى الهالل األحمر الفلسطيني مستش: 5.3ملحب 
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 فهرس المالحق
 

 الرقم
 

 عنوان الملحق
 

 الصفحة
 

 124 ....أداة الدراسة المست دمة )االستبانة( ....................... 1.3
 130 ..قائمة بأسماء المحكمين .................................... 2.3
 131 ........................  ورة فوتو رافية لمستشفى المقا د 3.3
 132  ورة فوتو رافية لمستشفى المط لع ......................... 3.4
 133  ورة فوتو رافية لمستشفى الهالل .......................... 3.5
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 فهرس الجداول
 

 الرقم
 

 عنوان الجدول
 

 الصفحة
 

 63 .....................معامج كرونبا  ألفا لثبات األداة .......... 1.3

أعرررررررداد العررررررراملين فررررررري مستشرررررررفيات المقا رررررررد ،المطلرررررررع ، الهرررررررالل  2.3
 وتصنيفهم حسب المسمى الو يفي .............................

65 

 67 .عدد اإلستبانات التي وزعت على المستشفيات الثالثة........... 3.3
 68 ....................توزيع أفراد العينة حسب الجنس............ 4.3
 69 ..توزيع أفراد العينة حسب العمر............................... 5.3
 69 .توزيع أفراد العينة حسب سنوات ال برة....................... 6.3
 70 .توزيع أفراد العينة حسب الحالة اإلجتماعية ................... 7.3
 70 .....حسب المؤهج التعليمي..................توزيع أفراد العينة  8.3
 71 توزيع أفراد العينة حسب الفةة الو يفية ........................ 9.3
 71 توزيع أفراد العينة حسب المسمى الو يفي...................... 10.3
 73 توزيع أفراد العينة حسب الدخج الشهري ....................... 11.3
 75 الدرجة الكلية لجميع محاور مستويات ضاوط العمج............ 1.4
 76 مستويات ضاوط العمج الناجمة عن محور عبء الدور......... 2.4
 77 مستويات ضاوط العمج الناجمة عن  را  الدور.............. 3.4
 78 مستويات ضاوط العمج الناجمة عن  موض الدور............. 4.4
 79 مستويات ضاوط العمج الناجمة عن العالقة مع اإلدارة.......... 5.4
 80 مستويات ضاوط العمج الناجمة عن العالقة مع الزمالء......... 6.4
 81 مستويات ضاوط العمج الناجمة عن العدالة والمساواة........... 7.4
 81 ......فقرات تعزيز مستويات الوالء التنظيمي لدب العاملين...... أ-8.4
 82 فقرات تعزيز مستويات الوالء التنظيمي لدب العاملين............ ب-8.4
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9.4 
معامررج ارتبرراط بيرسررون بررين ضرراوط العمررج بأبعرراده الم تلفررة والرروالء 

 84 التنظيمي..............................................

 أ-10.4
 

راف المعيررررراري أعرررررداد المسرررررتجيبين والمتوسرررررطات الحسرررررابية واإلنحررررر
لآلليررات المقترحررة لت فيرر  ضرراوط العمررج وتعزيررز الرروالء التنظيمرري 
 لدب العاملين في مستشفيات القدس القدس الشرقية..............

84 

 ب-10.4
 

أعرررررداد المسرررررتجيبين والمتوسرررررطات الحسرررررابية واإلنحرررررراف المعيررررراري 
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