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ممخص الدراس :
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الضغوط المينية لدى الممرضات العامبلت
بالمناوبة ال ميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة و اإللتزاـ التنظيمي  ،حيث اعتمد
البػ ػاحث في دراست ػو عمى المنيػ ػج الوصفي التحميمي  ،إذ أجريت الدراسة عمى عينة قصدية
مكونة مف  60ممرضة .و قصد جمع البيانات قػ ػػاـ البػاحث بتصميـ استبيانيف :األوؿ حوؿ
الضغوط المينيػػة و اآلخر حوؿ اإللتزاـ التنظيمي وفؽ نمػ ػػوذج أليف وماير.
وبعد جمع،وتفريغ ومعالجػػة البيانات بواسطة برنامج الحزـ اإلحصائية لمعموـ
االجتماعية SPSSتوصمت الدراسة الحالية إلى النتائج التالية:
 وجود عبلقة عكسية بيف الضغوط المينية لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميميةبالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة و اإللتزاـ التنظيمي.
 وجود عبلقة عكسية بيف عبء الدور لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمي ػػةبالمؤسسػ ػػة العموميػػة اإلستشفائية ببوسع ػػادة واإللتػ ػزاـ التنظيمي.
 وجود عبلقة عكسية بيف صراع الدور لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميميةبالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة واإللتزاـ التنظيمي.
 وجود عبلقة عكسية بيف العبلقات اإلنسانية في العمؿ لدى الممرضات العامبلتبالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة واإللتزاـ التنظيمي.
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الضغوط المينية لدى الممرضات العامبلتبالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لممتغيرات الديموغرافية.
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اإللتزاـ التنظيمي لدى الممرضات العامبلتبالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لممتغيرات الديموغرافية.

Abstract of the study:
The aim of this study is to find out the relationship between the
occupational pressures at the nurses working in the night shift at the public
hospital institution in Bousaada and Organizational commitment. Where the
researcher relied on the descriptive analytical method. The study was conducted
on an objective sample of 60 nurses. In order to collect data, the researcher
designed two surveys: the first about occupational pressures and other

on

organizational commitment according to the Allen and Meyer model.
After the collection, extraction and processing of the data by the SPSS
program ,the present study found the following results:
-There is an inverse correlation between the professional pressure of the nurses
working at night shift in the night shift at the public hospital institution in
Bousaada and Organizational commitment.
-There is an inverse correlation between the burden of role of the nurses
working in the night shift at the public hospital institution in Bousaada and
Organizational commitment.
- There is an inverse correlation between the role conflict among the nurses
working in the night shift at the public hospital institution in Bousaada and
Organizational commitment.
-There is an inverse correlation between the human relations in the work at the
nurses working in the night shift at the public hospital institution in Bousaada
and Organizational commitment.
- There were no statistically significant differences in the occupational pressures
of the nurses working in the night shift at the public hospital institution in
Bousaada attributable to demographic variables.
- There were no statistically significant differences in the regulatory compliance
of the nurses working in the night shift at the public hospital institution in
Bousaada attributable to demographic variables.

Résumé de l'étude:
Le but de cette étude est de déterminer la relation entre les pressions
professionnelles chez

les infirmières travaillant la garde de nuit dans

l’établissement public hospitalier de Bousaada et l’engagement organisationnel.
Où le chercheur a utilisé la méthode analytique descriptive. L'étude a été menée
sur un échantillon objectif de 60 infirmières. Afin de collecter des données, le
chercheur a conçu deux Questionnaires: le premier sur les pressions
professionnelles et l’autre sur l’engagement organisationnel selon le modèle
d’Allen et Meyer.
Après la collecte, l'extraction et le traitement des données par le programme
SPSS, la présente étude a révélé les résultats suivants:
- Il existe une corrélation inverse entre les pressions professionnelles chez les
infirmières travaillant la garde de nuit dans l’établissement public hospitalier de
Bousaada et l’engagement organisationnel.
- Il existe une corrélation inverse entre la charge de travail chez les infirmières
travaillant la garde de nuit dans l’établissement public hospitalier de Bousaada
et l’engagement organisationnel.
- Il existe une corrélation inverse entre le conflit de rôle chez les infirmières
travaillant la garde de nuit dans l’établissement public hospitalier de Bousaada
et l’engagement organisationnel.
- Il existe une corrélation inverse entre les relations humaines dans le travail
chez les infirmières travaillant la garde de nuit dans l’établissement public
hospitalier de Bousaada et l’engagement organisationnel.
- Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans les pressions
professionnelles chez

les infirmières travaillant la garde de nuit dans

l’établissement public hospitalier de Bousaada attribuable à des variables
démographiques.
- Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans l’engagement
organisationnel chez les infirmières travaillant la garde de nuit dans

l’établissement public hospitalier de Bousaada attribuable à des variables
démographiques.

مقدم :
إف لمعمؿ دو ار كبي ار و مكانة ىامة في حياة اإلنساف ،فيو ليس وسيمة لكسب الرزؽ
فحسب بؿ أصبح باإلضافة إلى ذلؾ وسيمة إلشباع الكثير مف الدوافع و الحاجات النفسية،
فيو بيذا يشكؿ محور النشاط اإلجتماعي الذي ينبغي أف يحقؽ فيو الفرد أكبر قدر ممكف
مف التوافؽ.
فالتطور السريع الذي يشيده العالـ اليوـ وعالـ الشغؿ ،أدى إلى مضاعفة الجيود مف
أجؿ التغيير في شتى المجاالت والمياديف ،اإلجتماعية والتنظيمية و اإلقتصادية وحتى
السياسية وغيرىا ،األمر الذي جعؿ المنظمات والمؤسسات تعاني مف عدة مشاكؿ خاصة
منيا المتعمقة بالعنصر البشري ،وذلؾ مف خبلؿ إرضائو والتخفيؼ مف حجـ معاناتو جراء
ما يحصؿ لو مف ضغوطات مينية داخؿ وخارج عممو.
وتعتب ػر فئ ػة الممرضات ،وخصوصا العامبلت بالمناوب ػ ػة الميمي ػ ػة الشريح ػة األكثػ ػر
تعرض ػا ليذه الضغوط ،وىذا ما أكدتو العديد مف الدراسات في ىذا المجاؿ.حيث أصبحت
ىذه الفئة تمثؿ شريحة واسعة في الوسط العمالي ،وعميو فقد أراد الباحث إج ػ ػراء ىذه الدراسػ ػة
لمعرفػ ػ ػة طبيعػ ػػة العبلقػ ػػة بيف الضغ ػ ػوط المينيػػة التي تتعرض لي ػ ػ ػا ىذه الفئ ػ ػ ػة مف المجتمع
و التزاميف التنظيمي.
وقد تـ تقسيـ ىذا العمؿ إلى جانبيف ،األوؿ نظري و الثاني ميداني.
وقد شمؿ الجانب األوؿ لمدراسة ما يمي:
ثـ تطرؽ فيو الباحث إلى
الفصل األول :وىو الفصؿ التمييدي لمدراسة ،حيث بدأ بتمييدّ ،
طرح اإلشكالية ،وصياغة الفرضيات التي يحاوؿ البحث اختبارىا واإلجابة عمييا ،و كذا
توضيح أىمية وأىداؼ موضوع الدراسة ،و أخي ار عرض الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع
الدراسة ،فخبلصة الفصؿ.
ثـ تـ التطرؽ فيو إلى
الفصل الثاني :خاص بالضغوط المينية ،وكالعادة بدأ بتمييد لوّ ،
مفيوـ الضغط ،فممحة تاريخية عف الضغوط ،بعدىا عبلقة مفيوـ الضغط بالمفاىيـ األخرى،
ثـ مراحميا،
ثـ مفيوـ الضغوط المينية ،والنظريات المفسرة ليا ،فعناصرىا ،و أنواعياّ ،
ّ
فمصادرىا ،فآثارىا ،وأخي ار أساليب مواجيتيا ،وخبلصة الفصؿ.

أ

خص االلتزاـ التنظيمي ،وكاف كما يمي :تمييد الفصؿ ،فمفيوـ االلتزاـ
الفصل الثالث :
ّ
ثـ تمييز االلتزاـ التنظيمي عف بعض المفاىيـ القريبة منو ،فأىمية االلتزاـ
التنظيميّ ،
ثـ أبعاده ،فمراحؿ تطوره ،والعوامؿ المساعدة في تنميتو ،فالعوامؿ
التنظيمي ،وخصائصو ّ

ثـ مداخؿ دراستو
ثـ قياسو ،ففوائد عممية قياسو ،والعوامؿ المؤثرة فيوّ ،
المساىمة في ضعفوّ ،
االلتزاـ التنظيمي اآلثار المترتبة عمى اإللتزاـ التنظيمي ،فخبلصة الفصؿ.

الفصل الرابع :وىو خاص بالتمريض،إذ تـ التطرؽ فيو إلى ما يمي :تمييد ،تعريؼ مفيوـ
التمريض،ثـ نظرة تاريخية عنو ،أىميتو ،فأىدافو ،بعدىا أخبلقيات وأسس مينة التمريض،
وكذا الصعوبات التي تواجييا ،تعريؼ الممرض أو (الممرضة) ،دور ممارسي مينة
التمريض ،تصنيؼ الممرضيف حسب رتبيـ ،وأخي ار مجاالت الترقية لدى الممرضيف،
فخبلصة الفصؿ.
الفصل الخامس :يخص نظاـ العمؿ بالمناوبة الميمية ،إذ تـ البداية بتمييد لمفصؿ ،تعريؼ
نظاـ العمؿ بالمناوبة  ،أىمية العمؿ بو،ثـ أسباب ظيوره ،فتنظيـ دوريات العمؿ،و أنماط
الدوريات ،ثـ تـ التطرؽ إلى العمؿ الميمي ،تعريفو ،ثـ آثار العمؿ بالمناوبة الميمية ،فخبلصة
الفصؿ.
الفصل السادس :خاص باإلجراءات الميدانية لمدراسة ،وقد تـ التطرؽ فيو إلى ما يمي :تمييد
الفصؿ ،مجاالت الدراسة،فمنيج الدراسة،الدراسة اإلستطبلعية ،أداة الدراسة،تمييا الدراسة
األساسية،واألساليب اإلحصائية المستعممة ،فخبلصة الفصؿ.
الفصل السابع :تـ التطرؽ فيو إلى عرض ومناقشة نتائج الدراسة عمى ضوء الفرضيات،ثـ
اإلستنتاج العاـ لمدراسة،تمييا خاتمة الدراسة،وأخي ار

ب

تقديـ بعض اإلقتراحات.
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الفصل التمييدي لمدراس
 1اإلشكــــــــــاليــــــ :
تشيد المجتمعات الحديثة تغيرات وتطورات لـ تقتصر عمى مجاؿ دوف غيره ،بؿ شممت
جؿ الجوانب اإلقتصادية ،السياسية ،اإلجتماعية وحتى الثقافية والفكرية ،ولعؿ المجتمع
الجػ ػزائري كغيره مف المج تمعات يشيد ىو اآلخر جممة مف التغيرات .مف أب ػ ػ ػ ػػرزىا التغير في
البنية اإلجتماعية والذي يتجمى وبشكؿ بارز في تغير ب ػػنية األدوار الممق ػػاة عمى عات ػػؽ كؿ
فرد مف أفراد المجتمع ،سيما المػ ػ ػ ػرأة باعتبارىا تمثؿ نصؼ المجتمع ،حيث أصبحت وببل
ز وىاما في مختمؼ مياديف العمؿ (.بغوؿ  ،وادي ،2014 ،ص)231
شؾ تمػ ػ ػ ػػارس دو ار بار ا

فيػػذه الطبيعػػة تفػػرض عمػػى الم ػرأة أف تميػػؿ إلػػى الميػػف التػػي تتناسػػب وأنوثتيػػا ،والتػػي تمقػػى
ب ػ ػ ػ ػػدورىا استحس ػ ػ ػ ػػانا م ػ ػ ػ ػػف المجتم ػ ػ ػ ػػع ،وبالخص ػ ػ ػ ػػوص المي ػ ػ ػ ػػف اإلنس ػ ػ ػ ػػانية النبيم ػ ػ ػ ػػة ك ػ ػ ػ ػػالتعميـ
والتمػريض ( .العػديمي ،1995 ،ص ) 252حػ ػيث قػدرت نسػبة النسػاء العػامبلت فػي القطػاع
الصحي بالجزائر حوالي  % 63.05في السنوات األخيرة (بوبكر ،2007 ،ص.)1

وتعتبر مينة التمريػ ػ ػػض أكثر إرىاقا مف غيرىا ،ذلؾ أنيا مف الميف االجتماعية التي تولّد
ضغطا مستمرا ،يصؿ حد االحتراؽ النفسي لكبل الجنسيف ،غير أف المػ ػ ػ ػ ػرأة العاممة باعتبارىا
أحد الركائز األساسية في المجتمع و التي فرضت وجودىا كقوة اجتماعية واقتصادية ،لـ
تتػ ػ ػ ػواف ع ػ ػػف ممارس ػ ػ ػػة مػػا يتػ ػ ػرتب عمييػ ػ ػ ػػا مف مسؤوليات بمػ ػػا فييػػا األعماؿ ال ّشاق ػ ػة
كالمناوبػ ػة الميميػ ػة ،مػ ػف خبلؿ مداواة المرضى والسير عمى استع ػ ػادة صحتي ػـ وعافيتيـ ،إالّ
أف كؿ ىذه التحديات التي رفعتيا المرأة ،لـ تكف لتؤدييػ ػ ػػا دوف دفع ثمػ ػػف لذلؾ التحدي ,ولعؿ
أكب ػ ػ ػػر ثمف تدفعو لخروجيا إلى العمؿ وتػ ػػركيا لبيتيػػا و أبنائيا وزوجيا  -إف كانت متزوجة
 ىو شعورىا بالتقصير نحوىـ و ونحو األدوار الممقاة عمى عاتقيا ،مما يخمػ ػػؽ لدييامياميا اليومية ،ويجعمي ػ ػػا عرضة لمقمػ ػػؽ و التوتػػر و الضغ ػػط النفسي.
صراعا في كثير مف ّ
فضبل عمػ ػ ػػا يسببو ذلؾ مف مشكبلت اجتماعية ونفسية وصحية متعددة .وىذا فعبل ما لمسو

وخاصة في نظاـ العمؿ بالمناوبة
الباحث بحكػ ػـ عممػ ػ ػ ػو في مينة التمريض لسنػ ػ ػوات عديػػدة
ّ
الميمية مف خبلؿ مبلحظاتو لما تعانيو ىؤالء الممرضات ،وما وقؼ عميو مف خبلؿ شكاويي ّف
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لحجـ المشكبلت والصعوب ػ ػ ػات التي تواجييف ،مف ج ػ ػراء كثافة العمؿ ،وقمة المساندة
اإلجتماعية ،في شتى المواقؼ ،والذي يؤثّر بشكؿ مباشر عمى عمميف ،كارتفاع نسبة
الغيابات وغيرىا.
كمػ ػ ػػا تظير نتائػ ػج الدراسة التي قاـ بيا عمواني( )2010أف :أكثر مص ػ ػادر الضغوط
شيوعػ ػ ػ ػا ل ػ ػدى الممرضيف والممرضات ىي عبء العمؿ بنسبة %77والدعػ ػ ػ ػ ػـ اإلجتماعي
بنسبة ،% 52وصراع الدور بنسبة ( % 43.6شويطر ،منصوري ،2013 ،ص.)88

وعميو فإف كثرة أعباء العمؿ وقمة الدعـ اإلجتماعي سواء مف الزمبلء أو اإلدارة وكذا صراع
الدور وغيرىا ،كؿ ىذه المعطيات قد تؤثر عمى

الصعيد الشخصي وحتى الميني

لمممرضات مما قد يؤدي إلى تدني إنتاجيتيف ورضاىف عف عمميف وبالتالي التأثير عمى
التزاميف التنظيمي.
ويعػد االلتزاـ التنظيمي مف أبرز المتغيرات السموكية التي ُسمطت عمييا األضواء في العقػ ػ ػود

األخي ػ ػ ػرة ،باعتباره عامبل ميم ػ ػا ف ػػي التأثي ػ ػ ػػر عمى سم ػ ػ ػػوؾ العامميػ ػػفُ ،ليسيمػ ػوا في تحقيػ ػ ػػؽ

أى ػ ػ ػ ػػداؼ منظماتي ػ ػ ػ ػػـ ،وبالتالي يشكؿ مصدر قػ ػ ػػوة تس ػ ػ ػػاعد عمى بقائيا ومنافستيػ ػ ػػا

لممنظمات األخ ػ ػ ػػرى .
كما تشير أدلة البحوث العممية إلى أف غياب االلتزاـ قد يعمؿ عمى تخفيض الفاعمية
التنظيمية (عبد الجبار،القحطاني ،2007 ،ص .)126إذ يؤكد العوفي في دراستو أف ضعؼ
مستوى االلتزاـ التنظيمي يؤدي إلى ارتفاع تكمفة الغياب والتأخر عف العمؿ وتسرب العمالة
مف المنظمات وانخفاض درجات الرضا الوظيفي ،بينما تؤدي زيادة مستوى االلتزاـ التنظيمي
إلى تحسيف أداء المنظمة وزيادة فاعميتيا وتحقيؽ أىدافيا (العوفي ،2005،ص.)3
ومف ىنا تظير أىمية االلتزاـ التنظيمي كواحد مف المتغيرات التي أوالىا الباحثوف اىتماما
في السنوات األخيرة ،إلى جانب الضغوط المينية.
وبالنظر إلى محدودية عدد الدراسات المنجزة حوؿ جوانب عمؿ المرأة بالمناوبة الميمية
وخاصة لدى الممرضات ،والتي تمس شريحة واسعة مف النساء العامبلت في مجتمعنا.فقد
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جاءت ىذه الدراسة لمبحث عف طبيعة العبلقة بيف كؿ مف الضغوط المينية لدى الممرضات
العامبلت بالمناوبة الميمية و االلتزاـ التنظيمي الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية
ببوسعادة ،وذلؾ في محاولة لئلجابة عمى التساؤؿ الرئيس التالي:
ػ ػ ىؿ توجد عبلقة بيف الضغوط المينية لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمية بالمؤسسة
العمومية اإلستشفائية ببوسعادة و االلتزاـ التنظيمي؟
ويتفرع عنو التساؤالت الجزئية الت ػ ػػالية:
 -1ىؿ توجد عبلقة بيف عبء الدور لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمي ػػة بالمؤسسػ ػػة
العموميػػة اإلستشفائية ببوسع ػػادة وااللتزاـ التنظيمي؟.
 -2ىؿ توجد عبلقة بيف صراع الدور لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمية بالمؤسسة
العمومية اإلستشفائية ببوسعادة وااللتزاـ التنظيمي؟.
 -3ىؿ توجد عبلقة بيف العبلقات اإلنسانية في العمؿ لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة
الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة وااللتزاـ التنظيمي؟.
 -4ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الضغوط المينية لدى الممرضات العامبلت
بالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لممتغيرات الديموغرافية؟.
 -5ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في االلتزاـ التنظيمي لدى الممرضات العامبلت
بالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لممتغيرات الديموغرافية؟.
 -2فرضيات الدراس :
-1-2الفرضي العام :
توجد عبلقة بيف الضغوط المينية لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمية بالمؤسسة
العمومية اإلستشفائية ببوسعادة وااللتزاـ التنظيمي.
-2-2الفرضيات الجزئي :
 -1توجد عبلقة بيف عبء الدور لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمي ػػة بالمؤسسػ ػػة
العموميػػة اإلستشفائية ببوسع ػػادة وااللتزاـ التنظيمي.
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 -2توجد عبلقة بيف صراع الدور لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمي ػػة بالمؤسسػ ػػة
العموميػػة اإلستشفائية ببوسع ػػادة وااللتزاـ التنظيمي.
 -3توجد عبلقة بيف العبلقات اإلنسانية في العمؿ لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة
الميمي ػػة بالمؤسسػ ػػة العموميػػة اإلستشفائية ببوسع ػػادة وااللتزاـ التنظيمي.
 -4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الضغوط المينية لدى الممرضات العامبلت
بالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لممتغيرات الديموغرافية.
 -5ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في االلتزاـ التنظيمي لدى الممرضات العامبلت
بالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لممتغيرات الديموغرافية.
 -3أىداف الدراس :
 -1التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف الضغوط المينية لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة
الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة وااللتزاـ التنظيمي.
 -2التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف عبء الدور لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمية
بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة و االلتزاـ التنظيمي .
 -3التحقؽ مف طبيعة العبلقة بيف صراع الدور لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمية
بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة و االلتزاـ التنظيمي .
 -4التأكد مف طبيعة العبلقة بيف العبلقات اإلنسانية في العمؿ لدى الممرضات العامبلت
بالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة و االلتزاـ التنظيمي .
 -5معرفة ما إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في الضغوط المينية لدى
الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى
لممتغيرات الديموغرافية.
 -6معرفة ما إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في االلتزاـ التنظيمي لدى
الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى
لممتغيرات الديموغرافية.
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 - 4أىمي الدراس :
 تتجمػػى أىمي ػ ػػة الد ارسػ ػػة فػ ػػي كوني ػ ػ ػػا تتن ػػاوؿ أحػ ػػد المفػ ػ ػ ػػاىيـ التػ ػػي شغم ػػت بػ ػػاؿ الكثي ػػرمف العمماء والب ػ احثيف في مجػػاؿ الفكػػر التنظيػػمي واإلداري ،أال و ىي الضغػػوط الميني ػػة
وم ػػا لي ػ ػػا مف انعكاسػات عمى الصحة الجسدية والنفسية لمممرضات العامبلت بالمناوبة
الميمية ،مما قد يؤثر بدوره عمى التزاميف التنظيمي وىو ما ينعكس سمبا عمى المنظمة.
 األىميػ ػػة المتػ ػ ازيػدة لػموض ػ ػػوع الضغ ػػوط المينيػ ػػة و الػػتي إف استم ػػرت تت ػػرؾ أث ػػا ار سمبيػ ػػةعمى العامميف وعمى المنظمة عمى حد سواء.
 األىمية المتزايدة لموضوع االلتزاـ التنظيمي كمتغير جديد وارد في مجاؿ التنظيـ و العمؿ. كما تتضح أىمية الدراسة مف أىمية الفئة التي تتناوليا ،وىي الممرضات العامبلتبالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية االستشفائية ،عمى اعتبار أف ىذه الفئة تمثؿ شريحة
واسعة مف النساء العامبلت في مجاؿ الصحة ،كما تشكؿ العمود الفقري لمخدمات الصحية
في أي نظاـ صحي.
 قمة الدراسات الس ػػابقة حػوؿ الضغوط المينية لدى فئة الممرضات العامبلت بالمناوبةالميمية وعبلقتيا بااللتزاـ التنظيمي ،في حدود عمـ الباحث.
 -5تحديد مصطمحات الدراس :
 -1-5الضغوط الميني :
يعرفيا عبد الرحماف ىيجاف عمى أنيا "تجربة ذاتية لمفرد ،تحدث نتيجة لعوامؿ في الفرد أو
البيئة التي يعمؿ فييا بما في ذلؾ المنظمة ،يترتب عمى ىذه العوامؿ حدوث آثار ،أو نتائج
جسمية ،أو نفسية أو سموكية عمى الفرد تؤثر بدورىا عمى أدائو لمعمؿ ،مما يستمزـ معالجة
ىذه اآلثار وادارتيا بطريقة سميمة  (.ىيجاف ،1998 ،ص.)23
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 -1-1-5التعريف اإلجرائي لمضغوط الميني :
مجم ػػوع الدرجات التي تتحصؿ عمييا الممرضات وفقػ ػػا إلجاباتيف عمى فق ػ ػرات استبياف
الضغ ػ ػػوط الميني ػ ػػة والمتكػػوف مف ثبلث ػػة أبعػ ػػاد ،وىي كالتػ ػػالي :عػ ػ ػ ػ ػػبء الدور ،صراع
ال ػ ػ ػػدور ،و العبلقات اإلنسانية في العمؿ والتي يتراوح مداىا النظري بيف  18و  54درجة.
 -2-1-5التعريف اإلجرائي لعبء الدور:
يعرؼ إجرائيا بأنو :مجموعة مف الواجبات والمياـ التي تفرضيا المينة وتكوف مف حيث
نوعي ػػا و كميتيػػا أكبػػر مما تحمم ػػو إمكانات الممرضة الذاتيػػة .ويق ػػاس بالدرجػ ػػة التي تحصؿ
عمييػػا الممرضات عمى فق ػ ػرات بعد عبء الدور في استبياف الضغ ػ ػػوط المينيػ ػػة المستخػػدـ
في الدراسة.
 -3-1-5التعريف اإلجرائي لصراع الدور:
ويعرؼ إجرائيا بأنو :تع ػػارض الواجبػات واألدوار الوظيفيػػة مع األدوار األسرية أو اإلجتماعية
وكػ ػػذا تعػ ػ ػػارض توقع ػػات مجموع ػ ػػة مف األدوار مع بعضيا البعض اتجػ ػػاه دور معيف كتمقي
الممرضة أوامر متعارضة مف أكثر مف شخص .كما يقصد بو تعارض مطالب العمؿ
المتناقضة كقياـ الممرضة بأشياء تعتقد أنيا ليست مف اختصاصيا .ويقاس بالدرجة التي
تحصؿ عمييا الممرضات عمى فقرات بعد صراع الدور في استبياف الضغوط المينية
المستخدـ في الدراسة.
 -4-1-5التعريف اإلجرائي لمعالقات اإلنساني في العمل :
تعرؼ العبلق ػػات اإلنساني ػػة في العمؿ إجرائيا في دراستنا ىذه بأنيا :تمؾ العبلقػ ػػة التي تربػ ػػط
الممرضات بزميبلتيف و زمبلئيف في العمؿ ،وكذا بإدارة المستشفى والتي يسودىا انعداـ
ال مساندة وعدـ الثقة والبلتعاوف بيف أفراد الفريؽ وكذا اإلستبداد بالرأي وسوء المعاممة ونقص
الدعـ مف قبؿ اإلدارة  ،وىو ما قد يكوف مف األسباب الميمة في الشعور بالضغوط المينية
لدى الممرضات  .ويقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا الممرضات عمى فقرات بعد العبلق ػػات
اإلنساني ػػة في العمؿ في استبياف الضغوط المينية المستخدـ في الدراسة.
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 -2-5االلتزام التنظيمي:
عرؼ  Mowday et alااللتزاـ التنظيمي بأنو ":موقؼ الفرد تجاه المنظمة ،ويتكوف مف :
أ -إيماف قوي ،وقبوؿ بأىداؼ المنظمة وقيميا.
ب -االستعداد لبذؿ جيود كبيرة بالنيابة عف المنظمة.
ج -رغبة قوية في البقاء عضوا في المنظمة(Farhad,2013,p 476) ".

 -1-2-5التعريف اإلجرائي لاللتزام التنظيمي:
ميؿ الممرضات لمعمؿ بالمؤسسة االستشفائية واالفتخار باالنتماء إلييا ورغبتيف في البقػ ػػاء
فييػ ػػا ،وااللتزاـ بقيميا والمحافظة عمى سمعتي ػػا ،وحرصيف عمى تحقيػػؽ أىدافيا واإلسياـ في
نجاحيا واستم ارريتيا .ويتـ قياسو مف خبلؿ الدرجة الكمية التي تحصؿ عمييا الممرضات
عمى فقرات استبياف االلتزاـ التنظيمي المستخدـ في الدراسة.
 -3-5التعريف اإلجرائي لمممرضات:
يقصد بػو كؿ الممرضات عمى اختػبلؼ رتبيػػف ،سواء كف عازبات أو متزوجات.والمواتي
تحصمف عمى شيادة في التمريض بعد إتماميف بنجاح تكوينا متخصصا في ىذا المجاؿ
يؤىميف لممارسة ىذه المينة.
 -4-5التعريف اإلجرائي لممناوب الميمي :
ىو عمؿ الممرضػػات ليبل بالمؤسسة العمومية االستشفائية وذلؾ حسب التوقيت
المعموؿ ب ػػو في نظاـ المناوبات الميمية المعتمد مف قبؿ إدارة المستشفى.
وتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ نوعيف مف نظاـ المناوبات الميمية المعتمد مف قبؿ إدارة
المستشفى ،إذ ىناؾ مف تبدأ فترة مناوبتيف مف الساعة الرابعة مساءا إلى الساعػ ػ ػة الثامن ػة
صباحػ ػ ػا وتستفيد مف يوميف راح ػ ػ ػة ،وىن ػ ػاؾ مف تبدأ مناوبتيف مف الس ػاعػ ػة الثامنػة مساءا
إلى الساعة الثامنة صباحا ليوميف متتالييف وتستفيد مف يوميف راحة.
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 -6الدراسـات السابق :
-1-6الدراسات العربي :
 -1-1-6الدراسات المتعمق بالضغوط الميني :
 -1-1-1-6دراســـ عمي عبد اهلل وعسكر أحمد ( )1988الكويت " :مدى تعرض
العامميف لضغط العمؿ في بعض الميف االجتماعية" بالكويت ،والتي ىدفت إلى تحديد
مستويات الضغط النفسي والمقارنة بينيا لدى العامميف في بعض الميف االجتماعية عمى
عينة تكونت مف ( )353وىي (التدريس ,التمريض  ,مينة الخدمات النفسية ,والخدمات
االجتماعية) ومنيـ ( )162ممرضيف وممرضة واستخدمت الدراسة استبانة معدة ليذا
الغرض ,وقد أشارت النتائج إلى أف مينة التمريض أكثر الميف تعرضا لضغط العمؿ ,كما
بينت الدراسة عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا في مستوى الضغط عند الممرضيف
والممرضات وفقا لمتغيرات الحالة االجتماعية والجنس.
 -2-1-1-6دراســـ حســــين حريــــم( )2553باألردن":ضغ ػػوط العمؿ ل ػ ػػدى الك ػ ػ ػػادر
التم ػ ػ ػريضي في المستشفيات الخاصة باألردف".
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستويات الضغوط الوظيفية لدى العامميف في مجاؿ
الرعاية التمريضية في المستشفيات الخاصة باألردف ،ولمبحث في ىذا اليدؼ وضع الباحث
مجموعة مف األىداؼ ىي:
 التعرؼ عمى مدى استم اررية الضغوط الوظيفية التي يشعر بيا أعضاء الجياز التمريضيبيذه المستشفيات.
 تحديد المصادر والمسببات التنظيمية التي تسبب ضغوط وظيفية مستمرة. التعرؼ عمى تأثػ ػ ػ ػير العوامؿ الديموغرافي ػ ػة لممبحوثيف (المستػ ػوى الوظيػفي ،المػؤىؿالعممي ،مدة الخدمة ،العمر )...عمى مستويات الضغوط الوظيفية لدى العامميف.
اعتمد الباحث في دراستو عمى المنيج الوصفي التحميمي في عرض المعمومات وتحميميا
وذلؾ باستخداـ مجموعة مف األدوات اإلحصائية لقياس وتحميؿ اإلجابات واختبار
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الفرضيات ،وقد تكونت عينة الدراسة مف()500مبحوث تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية مف
مجموع العامميف مف الجياز التمريضي.
وقد توصمت الدراسة إلى ما يمي:
 العاممػوف في جي ػ ػػاز التمريض بالمستشفيات الخػ ػػاصة يشعػروف بضغوط وظيفية ناتجةعف مختمؼ جوانب وعناصر العمؿ الذي يؤدونو ،وبدرجات متفاوتة مف حيث استم اررية
المينة.
 جوانب العمؿ المتعمقة بالراتب والترقية وتقييـ األداء والعبلقات مع المرضى تسببضغوطا وظيفية مستمرة نوعا ما ،أما جوانب العمؿ المتعمقة بالييكؿ التنظيمي ،والنمو
والتطور الميني ،وسياسة المؤسسة وظروؼ العمؿ وطبيعة العمؿ فإنيا تسبب ضغوطا
وظيفية أحيانا.
 كما بينت النتائج أف بعض العوامؿ الديموغرافية مثؿ المينة ،المستوى الوظيفي ،المؤىؿالعممي والحالػ ػػة اإلجتماعيػ ػػة ليػ ػػا تأثير عمى مدى استم اررية الضغوط الوظيفية لدى
العامميف ،بينما سنوات الخدمة ،والجنس ال تؤثر في استمرار الضغوط .
 -3-1-1-6دراس القبالن ) (2004المممك العربي السعودي  :تحت عنواف " مصادر
الضغوط المينية في المكتبات األكاديمية في المممكة العربية السعودية"
ىدف ػػت الد ارس ػػة إلى إلق ػ ػػاء الضوء عمى مكونػ ػػات ضغط العمؿ لمع ػ ػػامميف ومصادره في بيئة
المكتبػ ػػات األكاديمي ػػة والمؤسس ػػات المعمومػ ػػاتية بشكؿ عػ ػػاـ ،والنتػ ػػائج واآلثػ ػ ػػار المترتبة عمييا
التي تقمؿ مف كف ػ ػ ػػاءة األداء الوظيفي ،وتحديػ ػ ػػد اإلستراتيجيػ ػػات الع ػ ػ ػػامة لمتعػ ػػامؿ مع مشكمػ ػ ػػة
ضغوط العمؿ وأثارىا السمبية.
ولكي تحقؽ الدراسة ىدفيا تـ توزيع استبانو شممت ) (105موظفا وموظفة مف مجتمع
الدراسة المكوف مف ثبلث مكتبات في المممكة السعودية.
وأسفرت الدراسة عمى مجموعة مف النتائج أىميا:
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 وجود عبلقة موجبة ذات داللة إحصائية بيف مصدر الضغط الناتج مف)عدـ وجود الدعـاإلداري ،غموض األدوار وتعددىا ،التطور الميني ،المردود المالي ،تقيـ األداء الوظيفي
اإلتصاؿ اإلنساني).
 وجود عبلقة إيجابية تربط متغير الجنس بمصادر الضغط. -4-1-1-6دراســ أيمـــن عودة المعــــاني وعبد الحكيــم عقمــ أخـــو ارشيدة()2556
األردن" :تحميؿ ضغوط العمؿ لدى الجياز التمريضي في مستشفى الجامعة األردنية".
تيػػدؼ ى ػ ػػذه الد ارسػ ػػة إلى تحميؿ ضغ ػ ػػوط العمؿ التي يشع ػ ػػر بيا الجي ػ ػ ػػاز التمػ ػ ػ ػ ػريضي في
مستشفى الجامعة األردنية ،وذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى مصادرىا ،وبياف أثر تمؾ المصادر
عم ى مستوى ضغط العمؿ الكمي ،واختبار الفروؽ في مستوى ضغط العمؿ الذي يشعر بو
المبحوثوف تبعاً الختبلؼ خصائصيـ الديموغرافية.
استخدـ الباحث المنيج الوصفي حيث شممت الدراسة عينة عشوائية بمغت ) (300ممرض
وممرضة مف العامميف في المستشفى .
وكانت أىـ نتائجيا شعور المبحوثيف بضغوط متوسطة في العمؿ ،ووجود أثر ذي داللة
إحصائية لمتغيرات ضغط العمؿ موضع الدراسة عمى مستوى ضغط العمؿ الكمي ،وعدـ
وجود فروؽ دالة إحصائياً في مستوى ضغط العمؿ الذي يشعر بو المبحوثيف تعزى
لخصائصيـ الديموغرافية باستثناء متغيري المينة والمؤىؿ العممي.
وخمصت الدراسة إلى العديد مف التوصيات أىميا :إعادة النظر في الرواتب والحوافز ،وايجاد
وصؼ وظيفي لمممرضيف ،وتحسيف ظروؼ العمؿ ،واالىتماـ بتطوير قدرات الممرضيف
وتدريبيـ.
 -5-1-1-6دراســـ بيي التويجـــري ) (2007السعودي " :المشكػبلت التي تواجػ ػ ػػو
ممارسي مين ػػة التمريض في بيئة العمؿ"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ المشكبلت التي يعاني منيا ممػػارسو مينة
التمريض في بيئة العمؿ وكذلؾ التع ػ ػػرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف رؤية أفراد العينة
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لممشكبلت و متغيراتيـ الشخصية مثؿ (العمر ،المؤىؿ العممي ،مدة الخدمة العممية ،عدد
الدورات التدريبي ػػة ،مست ػ ػ ػ ػػوى المغة االنجميزي ػ ػػة ،ال ارتػ ػػب الشي ػ ػ ػ ػ ػػري) كمػ ػػا ىدفػ ػػت الد ارسػ ػ ػػة
إلى التعرؼ عف االختبلؼ في رؤيػ ػػة أف ػ ػ ػراد العينة لممشكبلت التي تواج ػ ػػو مم ػػارسي مين ػ ػػة
التمريض في بيئة العمؿ باختبلؼ الجنس ،الجنسية ،الحالة االجتماعية ،مسمى المينة مكاف
العمؿ في المستشفى ،نوع المستشفى بمدينة الرياض وقد تـ استخداـ المنيج الوصفي
بأسموبو المسحي ،كما تـ اإلستعانة باإلستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،والتي قامت
الباحثة ببنائيا حيث تـ توزيعيا عمى مجتمع الدراسة والمتمثؿ في ممارسي مينة التمريض
العامميف بالمستشفيات الحكومية بمدينة الرياض التي تشمؿ المستشفيات التابعة لو ازرة الصحة
والمستشفيات العسكرية والمستشفيات التعميمية ،وقد تـ اختيار عينة الدراسة عف طريؽ
استخداـ العينة غير االحتمالية اليادفة ،وقد بمغت عينة الدراسة ) (265ممرضا وممرضة
وقد توصمت الدراسة إلى إبراز المشكبلت التي تواجو ممارسي مينة التمريض في بيئة العمؿ
مرتبة حسب األىمية حيث احتمت مشكمة ضعؼ المستوى التثقيفي و التوعوي المرتبة األولى
يمييا مشكمة صعوبة المينة وكثرة ضغوط العمؿ ،ثـ مشكمة ضعؼ الحوافز المادية والمعنوية
التي احتمت المرتبة الثالثة تمييا مشكمة قمة المرونة في العمؿ وضعؼ القيادات ،ومشكمة
عدـ وضوح المياـ وغياب المعايير ومشكمة ضعؼ التعاوف والمشاركة ولـ تظير الدراسة
وجود أي فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنس أو مسمى المينة والمشكبلت التي تواجو
ممارسي مينة التمريض في بيئة العمؿ.
 -6-1-1-6دراس

رجاء مريم ) (2008سوريا ":مصػدر الضغوط النفسية لدى

العامبلت في مينة التمريض في المستشفيات التابعة لو ازرة التعميـ العالي في محافظة
دمشؽ".
ىدفت الد ارسػ ػػة إلى قيػػاس الضغػػوط النفسية الميني ػػة التي تواج ػػو الممرضػ ػػات العامبلت في
المستشفي ػػات التابعػػة لو ازرة التعميـ الع ػػالي في ض ػػوء أربع ػ ػػة متغيرات ،الحػػالة اإلجتماعية،
العمر ،عدد سنوات الخدمة ،القسـ أو الشعبة في العمؿ ،وقد تـ تطوير استبانة مف(
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(55فق ػ ػرة لقي ػ ػػاس مصادر الضغوط المينية لدى الممرضات ،و تكونت عينة الدراسة
مف) (204ممرضة تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية عرضية،
وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج يمكف تمخيصيا كاآلتي:
 بينت الدراسة أف ) (%78,9مف الممرضات يشعرف بدرجات مرتفعة مف الضغوط النفسيةالمينية.
 وجود فروؽ دالة بيف متوسط درجات الممرضات وفقا لمتغير الحالة االجتماعية عمى بعدمص ػ ػػادر الضغوط المتعمقة بطبيعة العمؿ ،وبعد العبلقة مع زمبلء العمؿ وذلؾ لصالح
الممرضات العازبات.
 وجود فروؽ دالة بيف متوسط درجات الممرضات وفقا لمتغير العمر عمى بعد مصادرالضغوط المتعمقة بالعوامؿ التنظيمية في العمؿ وبعد المصادر المتعمقة بالعبلقة مع اإلدارة
وذلؾ لصالح الممرضات األصغر سنا.
 وجػ ػػود فروؽ دال ػ ػػة بيف متوسط درج ػػات الممرضات وفقػ ػ ػػا لمتغير عػ ػػدد سنوات الخدمةفي المستشفى وذلؾ عمى بعد مصادر الضغوط المتعمقة بالعبلقة مع اإلدارة لصالح
الممرضات المواتي لدييف سنوات خدمة أقؿ.
 عدـ وجود فروؽ دالة بيف متوسط درجات الممرضات وفقا لمتغير القسـ أو شعبة العمؿفي المستشفى.
 -7-1-1-6دراس

عمواني نعيم

) (2010الجزائر ":مصادر ضغوط العمؿ عند

الممرضيف".
تشكمت عينة الدراسة مف  96ممرضا وممرضة ) 54ممرضة و  42ممرض( بالمستشفى
الجامعي بوالية وىراف ،طبقت عمييـ استمارة مصادر ضغوط العمؿ .
كشفت نتائجيا الدراسة أف أكثر مصادر الضغوط شيوعا لدى عينة الدراسة ىي :عبء
العمؿ بنسبة ،%77ومصدر ظروؼ المحيط الفيزيقي وأماف العمؿ بنسبة ، %77واستقبللية
القػ ػ ػ ػرار بنسبة متوسطة ، % 63.4والتقدير بنسبة  ،% 60.4ثـ العبلقة مع المريض بنسبة
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متوسطة ،% 59.6والدعـ اإلجتماعي بنسبة ،% 52وأخي ار صراع الدور بنسبة،% 43.6
وغموض الدور بنسبة .% 40.8
 -8-1-1-6دراس محمد سميم خميس ) (2013الجزائر ":الضغوط النفسية لدى عماؿ
القطاع الصحي ،دراسة ميدانية بالمؤسسة االستشفائية محمد بوضياؼ بورقمة".
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى الضغوط النفسية عند عينة مف عماؿ القطاع
الصحي ؿ لمؤسسة االستشفائية العمومية المتمثمة في األطباء ,الممرضيف ,أعواف التخدير.
استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي.حيث تكونت عينة البحث مف)(120عامبل
بالمؤسسة االستشفائية العمومية بورقمة  .وقد تـ استخداـ مقياس الضغوط النفسية.
بعد التحميؿ اإلحص ػػائي لنتائج الد ارسػػة باستخداـ النظاـ اإلحصػائي ( spss(v17توصمت
نتائػػج الد ارسػػة إلى أف عماؿ القطػػاع الصحي عينػػة الد ارسػة يعانػػوف مف مستػ ػػوى مرتفع مف
الض غوط النفسية ،كما أنو ال توجد فروؽ في مستوى الضغوط النفسية باختبلؼ الخبرة
المينية و الجنس.
 -2-1-6الدراسات المتعمق بااللتزام التنظيمي:
 -1-2-1-6دراس حنون ( )2005فمسطين" :مستوى االلتزاـ التنظيمي لدى العامميف
في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة".
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى مستوى االلتزاـ التنظيمي لدى العامميف في الجامعات الفمسطينية
في قطاع غزة ،وكذلؾ معرفة مدى تأثير بعض العوامؿ الشخصية الخاصة بالموظفيف.
استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي .وتكوف مجتمع الدراسة مف عينة عشوائية طبقية
عددىا ( )340موظفا وموظفة.
وكانت نتائج الدراسة أف ىناؾ مستوى عاؿ مف االلتزاـ التنظيمي لدى موظفي الجامعات
الفمسطينية بقطاع غزة  .كما توجد عبلقة ذات داللة إحصائية لبعض العوامؿ الشخصيػ ػػة
التالية :العمر ،مستوى التعميـ ،نوع الوظيفة ،مدة الخدمة بالجامعة ،المستوى الوظيفي.
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 -2-2-1-6-دراس

الخشروم ( )2511سوريا":تأثير مناخ الخدمة في االلتزاـ

التنظيمي ،دراسة ميدانية عمى العامميف في المعاىد التقانية التابعة لجامعة حمب.
فردا مف العامميف بالمعاىد التقنية
تـ إجراء ىذه الدراسة عف طريؽ المسح بالعينة عمى (ً )86
التابعة لجامعة حمب.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى االلتزاـ التنظيمي لمعامميف بالمعاىد التقنية
التابعة لجامعة حمب وأثر بعض المتغيرات الشخصية في ذلؾ وتحديد أثر مناخ الخدمة في
مستوى االلتزاـ التنظيمي واختبار أثر الرضا الوظيفي كمتغير وسيط في العبلقة بيف مناخ
الخدمة وااللتزاـ التنظيمي.
وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي وقد اعتمد عمى اإلستبانة كأداة لمدراسة
وتوصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا:
 أف مست ػػوى االلتزاـ التنظيمي لمع ػػامميف في المع ػ ػػاىد التقنية لعين ػػة البحث يكػػاد يقترب مفالدرجة الجيدة لممقياس.
 وجػػود ف ػػروؽ معنوية في مست ػ ػػوى االلتزاـ التنظيمي تع ػ ػػزى لمتغيػ ػػري العم ػػر وعػ ػػدد سنواتالخبرة عند مستوى ) ،(0.05وأف متغير النوع لـ يكتشؼ لو أي فروؽ مع االلتزاـ التنظيمي.
معنويا لمتغير مناخ الخدمة كما يدركو العامموف في مستوى االلتزاـ التنظيمي
أثر
 أف ىناؾ ًاً

لدييـ.

 إف الرضا كمتغير وسيط أثر بشكؿ معنوي عمى العبلقة بيف مناخ الخدمة وااللتزاـالتنظيمي.
 -3-2-1-6دراس سمطان بن سعود حامد الثبيتي( )2514السعودي ":ممارسة مدير
المدرسة إلدارة التغيير وعبلقتو بااللتزاـ التنظيمي لممعمميف بالمدارس الثانوية بمحافظػة
الطائؼ مف وجية نظر المعمميف".
ىدفت الد ارسػ ػ ػػة إلى التعػػرؼ عمى الواقػ ػ ػػع الفعمي لدرجػ ػ ػػة ممارس ػ ػػة مديػ ػػري المدارس
الثػ ػ ػ ػػانوية بمحافظة الطػ ػػائؼ إلدارة التغييػر مف وجية نظ ػػر المعمميف ،وكذلؾ تحديػ ػػد درجػ ػػة
18

الفصل التمييدي لمدراس
تقديػ ػػر معممي المدارس الثانويػػة لمستػوى االلتزاـ التنظيمػي ،والكشػؼ عػف العبلق ػ ػػة اإلرتباطية
بينيمػ ػػا ،والكشؼ عف الف ػ ػػروؽ اإلحصائيػ ػ ػػة بيف المتوسطات التي تُعػ ػػزى لممؤىؿ العممي،
وطبيعة المؤىؿ ،وسنوات الخبرة.
استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي بالدراسة الحالية ،وتـ بناء استبانة مكونة مػف 25
عبارة تقيس إدارة التغيير ،وكذلؾ أستخدـ الباحث مقياس بورتر بعد التعديؿ لقياس االلتزاـ
التنظيمي .
وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 تبيف أف درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية إلدارة التغيير مف وجية نظر المعمميفكانت بدرجة عالية ،وابرز العبارات تعمقت في :الحرص عمى تطوير المناخ المدرسي الداعـ
لمتغيير ،واإليماف بأىمية التغيير التربوي لتحسيف أداء المدرسة ،ومراعاة أىداؼ المدرسة عند
اتخاذ أي ق ػ ػ ػ ػ ػ ػرار متعمؽ بالتغيير ،ومراعاة مدة مناسبة الموائح التنظيمية مع متطمبات
التغيير ،وتشجيع المعمميف عمى حؿ المشكبلت التي تواجييـ في العمؿ .وتبيف أف
ممػ ػػارسات مػدي ػ ػػري المدارس في تشجيع المعمميف لبلستفادة مف خب ػ ػ ػ ػرات المدارس
المجػ ػ ػ ػػاورة ،واشراؾ أولياء األمور في عممية التغييػر ظيرتا بدرجة متوسطة .تبيف أف درجة
االلتزاـ التنظيمي لممعمميف في المدارس الثانوية بمدينة الطائؼ ظيرت بدرجة عاليػة حيػث
بمػغ متوسطيا  4.04بانحراؼ معياري  .0.56وظيػرت عبارتاف بمستوى متوسط في االلتزاـ
التنظيمي وىما :تقدـ لي المدرسة مزايا ال تقدميا مدرسة أخػرى ،وأتػرؾ المدرسة إذا ما حدث
تغير في وضعي الحالي.
 تبيف وجود عبلقة ارتباطيو موجبة بيف ممارسة مديري المدارس الثانوية بمدينة الطائؼإلدارة التغيير كما ي ارىػا المعمموف ،ودرجة االلتزاـ التنظيمي لممعمميف مف وجية نظرىـ .حيث
بمغ معامؿ ارتباط ).(0.61
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 تبيف عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا في تقدير معممي المدارس الثانوية بمدينة الطائؼحػوؿ درجػات ممارسػة مديري المدارس إلدارة التغيير وااللتزاـ التنظيمي وفقاً لممؤىؿ العممي
ونوعو.
 تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (0.05)=بيف متوسطاتتقدير المعممػيف لػدرجات ممارسة المديريف إلدارة التغيير وااللتزاـ التنظيمي تُعزى إلى متغير
سنوات الخبرة لصالح تقدير المعمميف الػذيف خبرتيـ مف  5سنوات فأقؿ.
 أبرز التوصيات :ضرورة العمؿ عمى تدريب المديريف عمى عمميات إدارة التغيير ،لما تبيفليا مف فوائد عمى االلتزاـ التنظيمي حيث تبيف أف ىنالؾ عبلقة ارتباطية بيف درجة ممارسة
إدارة التغيير وااللتزاـ التنظيمي.
 -4-2-1-6دراس العمري إسماعيل  ,أبي مولود عبد الفتاح()2517الجزائر ":قياسمستوى االلتزاـ التنظيمي لدى عينة مف عماؿ قطاع المحروقات بمنطقة ورقمة دراسة ميدانية
بالمديرية الجيوية حوض بركاوي ورقمة".
ىدفت الدراسة إلى تقدير مستوى االلتزاـ التنظيمي لدى عينة مف عماؿ قطاع المحروقات
بمنطقة ورقمة.
ولمحصوؿ عمى البيان ػػات البلزمػ ػػة إلعداد الد ارسػ ػػة ،استخػ ػػدـ الباحث استبيانػ ػػا صم ػػـ لقياس
مستوى االلتزاـ التنظيمي لمعماؿ ،يحتوي عمى أربعة أبعاد ىي :بع ػػد االعتػ ػزاز بالمنظمة،
وبعػػد البق ػػاء بالمنظمة ،وب عػػد تطػػابؽ األىداؼ والقيػػـ ،وبعػػد بذؿ المجيود اإلضػػافي ،وبعد
تطبيقو عمى عينػػة مف عم ػ ػ ػػاؿ وعامبلت قطاع المحروقات بمنطقة ورقمة متكونة مف()612
عامبل.
توصمت الدراسة إلى نتائج أىميا :
أف مستوى االلتزاـ التنظيمي لعماؿ قطاع المحروقات بمنطقة ورقمة مستوى منخفض ،كما أنو
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف العماؿ في مستوى التزاميـ التنظيمي تعزى الختبلؼ
السف و الخبرة .لصالح العماؿ األكبر سناً ،األكثر خبرة ،وتـ تفسيرىا عمى ضوء التراث
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العممي والدراسات السابقة في الموضوع ،ومف خبلؿ النتائج السالفة الذكر ،اقترح الباحث عقد
دورات تدريبية لمعماؿ والمشرفيف وتعريفيـ بأىمية االلتزاـ التنظيمي والعوامؿ التي تساىـ في
تكوينو وتنميتو وترسيخو وما ينجـ عنو مف فوائد تعود عمييـ وعمى مؤسساتيـ.
 -5-2-1-6-دراس

تجاني صور ,الياشمي لوكيا()2517الجزائر":عبلقة االلتزاـ

التنظيمي بالمواطنة التنظيمية لعماؿ المؤسسة الجزائرية دراسة ميدانية :عماؿ الصحة
العمومية بوالية الجمفة".
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة عبلقة االلتزاـ التنظيمي بالمواطنة التنظيمية لدى عماؿ
مؤسسة الصحة العمومية لوالية الجمفة:
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطبيؽ استبيانيف أحدىما حوؿ االلتزاـ التنظيمي والثاني يتعمؽ
بالمواطنة التنظيمية عمى عينة اختيرت بطريقة عشوائية عددىا( )50موظفا وموظفة.
أظيرت نتائج الدراسة وجود مستوى منخفض مف االلتزاـ التنظيمي والمواطنة التنظيمية لدى
عماؿ مؤسسة الصحة العمومية لوالية الجمفة .كما تـ الكشؼ عف وجود عبلقة ذات داللة
احصائية موجبة ضعيفة بيف االلتزاـ التنظيمي وبيف وسموؾ المواطنة التنظيمية لدى العينة.
 -3-1-6الدراسات المتعمق بمتغيري الدراس الحالي معا:
 -1-3-1-6دراس سعد بن عميقان سعد الدوسري ) (2005السعودي ":ضغوط العمؿ
وعبلقتيا بالوالء التنظيمي في األجيزة األمنية ،دراسة ميدانية عمى منسوبي شرطة المنطقة
الشرقية بالمممكة العربية السعودية.
ىدف ػػت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى ضغوط العمؿ وعبلقتيا بالوالء التنظيمي في األجيزة
األمنية.
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وقد تـ تصميـ استبانة
لجمع المعمومات ،وطبقت الدراسة عمى كافة أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددىـ )(1250
ضابطا ،وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا :

21

الفصل التمييدي لمدراس
 أف أىـ المصادر المسببة لضغوط العمؿ لدى الضباط مف أفراد المجتمع مف وجية نظرىـبحسب ترتيبيا التنازلي مف األكثر ضغوطا إلى األقؿ جاء عمى النحو التالي )طبيعة العمؿ،
قمة فرص التقدـ والنمو الوظيفي ،صراع الدور ،عبء العمؿ ،غموض الدور(.
 وجود عبلقة ارتباط سالبة ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف الضغوط المينية )عبءالعمؿ ،صراع الدور ،قمة فرص التقدـ ،النمو الوظيفي) والوالء التنظيمي ،وبينت الدراسة
أيضا وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≥αلمستوى ضغوط
العمؿ تعزى لمتغير العمر والراتب الشيري ومدة الخدمة.
 -2-3-1-6دراس خميل حجاج ) )2007فمسطين ":تأثير ضغط العمؿ عمى كؿ مف
االنتماء والرضا الوظيفي لمممرضيف العامميف بمستشفى الشفاء بغزة".
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى الضغوط الوظيفية التي يتعػرض ليا العامموف
في مينة التمريض في مستشفيات قطاع غزة الفمسطينية ،كما تيػدؼ إلػى الكشؼ عف مدى
وجود عبلقة بيف ضغط العمؿ وكؿ مف االنتماء والرضا الوظيفي وعػف مدى وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية في مستوى ضغط العمؿ تعزى لمتغيػر (العمػر ،الجنس ،المؤىؿ العممي،
الحالة االجتماعية ،مدة الخبرة).
وفي تحميؿ ىذه الدراسة استخدمت التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وتحميؿ
التبايف األحادي كما استخدـ اختبار  Tومعامؿ ارتباط بيرسوف ولوحة اإلنتشار .
وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية :
 إف العامميف في مينة التمريض في مستشفى الشفاء بغزة يعانوف مف مستوى ضغط مرتفعبمغ (.)79.28
 وجود عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف ضغط العمؿ والرضا الوظيفي . وجود عبلقة عكسية غير دالة إحصائيا بيف ضغط العمؿ واإلنتماء التنظيمي . كذل ؾ فقد توصمت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى ضغطالعمؿ تعزى لمتغير (العمر ،الجنس ،المؤىؿ العممي ،الحالة االجتماعية ،مدة الخبرة(.
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 -3-3-1-6دراس ناىدة طو غضي ) (2008األردن :أثر ضغوط العمؿ عمى الوالء
التنظيمي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظات جنوب األردف.
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى أثر ضغوط العمؿ عمى الوالء التنظيمي لدى مديري
ومديرات المدارس الحكومية في محافظات جنوب األردف ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ
تطوي ػ ػػر استبان ػػة لغرض جمع البيانػ ػػات وتوزيعيا عمى عينة مكونة مف( )311مدي ار ومديرة
تـ اختيارىـ عشوائيا بالطريقة الطبقية ،واستخدمت األساليب اإلحصائية الوصفية :
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ،واألساليب اإلحصائية التحميمية (معامؿ اإلرتباط
بيرسوف ،وتحميؿ التبايف المتعدد.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا:
 أف تصورات مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظات جنوب األردف لمستوىٍ
ٍ
ٍ
حسابي  ( 3.37 ).وأف تصوراتيـ لمستوى
وبمتوسط
متوسطة
بدرجة
ضغوط العمؿ جاءت
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
حسابي((3.19
وبمتوسط
متوسطة
بدرجة
أيضا
ٍ
الوالء التنظيمي ،جاءت ً
ٍ
ٍ
تبعا لممؤىؿ العممي .وكانت
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لمستوى ضغوط العمؿ ًالفروؽ لصالح مف يحمموف درجة بكالوريوس فأعمى.

ٍ
إحصائية عند مستػ ػػوى داللة( )0.05 ≥αلمستوى ضغوط
 وجػ ػ ػود عبلقة ذات دالل ػ ػ ٍػةالعمؿ في الوالء التنظيمي لدى المبحوثيف ،وأف ضغوط العمؿ تفسر ما مقداره )(%69.3
مف التبايف في الوالء التنظيمي لدييـ.
وأوصػ ػػت الد ارس ػػة بض ػػرورة أف تنيض المؤسسات التربوي ػػة لئلرتقػ ػػاء بترسيخ مفيػ ػ ػػوـ ال ػ ػوالء
التنظيمي عند أعضائيػ ػػا بص ػ ػػورة أفضؿ ممػ ػػا ىي عمييا اآلف ،و تخفيؼ مسببػ ػػات الضغوط،
والسعي نحو انفتاح المناخ في العبلقات التنظيمية ،وزيادة الحوافز وبعثات الدراسات العميا
المقدمة لمدراء المدارس ،وبالتالي تعزيز الوالء التنظيمي لدييـ.
 -4-3-1-6دراس محمد صالح الدين أبو العال) )2009فمسطين :ضغوط العمؿ وأثرىا
عمى الوالء التنظيمي دراسة تطبيقية عمى المدراء العامميف في و ازرة الداخمية في قطاع غزة.
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ىدف ػػت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر مستوى ضغوط العمؿ عمى درجة الوالء التنظيمي
عند المدراء العػ ػػامميف في و ازرة الداخمي ػ ػػة واألمػػف الوطػ ػػني بقطػ ػػاع غػ ػ ػ ػزة ومحاولة التعرؼ
عمى األسباب التي تزيد مف ضغوط العمؿ ،وأيضاً التعرؼ عمى فروؽ المتوسطات في
ضغط العمؿ والوالء التنظيمي لمعامميف في و ازرة الداخمية بقطاع غزة والتي تعزى لممتغيرات
الشخصية والوظيفية.
ومف أجؿ تحقي ػػؽ أى ػػداؼ الد ارس ػػة قػ ػ ػ ػػاـ الب ػ ػ ػػاحث باستخػ ػػداـ المني ػ ػػج الوصفي التحميمي .وقد
استخدـ الب ػػاحث اإلستبانػ ػػة لجمع المعموم ػ ػػات واقتصرت عمميػ ػ ػػة التوزيػ ػػع عمى أسموب العينػ ػػة
العشوائية الطبقية ،حيث أف عدد أفراد مجتمع الدراسة يضـ) )147مدي ار مف مدراء و ازرة
الداخمية واألمف الوطني مف مختمؼ األجيزة واإلدارات والمديريات المدنية منيا والعسكرية.
ولقد خمصت الدراسة لعدد مف النتائج أىميا:
إف مست ػ ػػوى ضغ ػ ػػوط العمؿ الذي يشعر بػو المػػدراء ظير بوجو عاـ ضعيؼ ،حيث بمغ الوزف
النسبي( )% 53.13وأف عبء العمؿ ىو أكثر العوامؿ تأثي اًر عمى الضغوط ثػػـ صراع
الدور ،ثـ الثقافة التنظيمية ،كما خمصت الدراسة إلى وجود درجة عالية مف الوالء التنظيمي
لدى المدراء بنسبة( ،)% 82.49كما خمصت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ بيف مفردات
العينة حوؿ أثر مستوى ضغوط العمؿ عمى درجة الوالء التنظيمي تعزى لممتغيرات الشخصية
والوظيفية.
وق ػػد أوصت الد ارس ػػة بعق ػػد برامج تدريبيػ ػػة لممدراء في الو ازرة بشكؿ عػ ػ ػػاـ و الذيػ ػػف يحممػ ػػوف
درجػ ػ ػػة الثانويػ ػػة العامػ ػػة بشكؿ خ ػ ػ ػػاص حيث نسبتيػ ػ ػػـ مرتفعػ ػ ػ ػػة مقػ ػ ػ ػػارنة باألجي ػ ػ ػزة األخػرى
و تشجيعيـ عمى إكمػ ػ ػ ػػاؿ الد ارس ػ ػػة الجامعيػ ػ ػػة ،وتشجي ػػع المدراء والع ػ ػ ػػامميف في و ازرة الداخمية
لتقديػ ػ ػػـ مزي ػ ػػد مف اإلبداع والتميػ ػػز وتشجيعيـ عمى ذلؾ ،توفيػ ػ ػ ػػر بيئػ ػػة عمؿ أفضؿ مف البيئة
الحالي ػ ػ ػػة مف خبلؿ توفي ػ ػػر ما يمزـ مف احتياج ػ ػ ػػات لتسيير العمؿ بالصورة الصحيحة ،محاولة
نش ػ ػ ػ ػػر ثقاف ػ ػػة اإلنجاز لدى العامميػ ػ ػ ػػف في الو ازرة مف خبلؿ عقد الندوات و ورشػات العمؿ
حوؿ أىمية ثقافة اإلنجاز ودورىا في تعزيز مكانة الو ازرة في المجتمع.
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 -5-3-1-6دراس مروان طاىر الزعبي ( (2009السعودي ":جودة عبلقات العمؿ
اإلجتماعية وعبلقتيا بمستوى االلتزاـ الوظيفي والرفاه النفسي لمموظفيف – دراسة ميدانية عمى
مصنع إلنتاج األغذية المعمبة المممكة العربية السعودية".
ىدف ػػت ىذه الدراسة إلى بحث عبلقػػة جودة عبلقات العمؿ االجتماعية (العبلقة بيف الزمبلء
والعبلقة مع الرؤساء) بمستوى االلتزاـ الوظيفي ومستوى شعور الموظؼ بالرفاه النفسي في
العمؿ.
وقد أجريت الدراسة عمى ) (159موظفاً وعامبلً يعمبلف في مصنع إلنتاج األغذية المعمبة،
واستخدمت أربعة مقاييس لقياس متغيرات الدراسة تـ تعريبيا مف المغة اإلنجميزية.
وكانت أىـ النتائج:
 وجػ ػػود عبلق ػػة إيجابي ػػة بيف المستػ ػػوى المرتف ػػع لمعبلق ػػات اإلجتماعي ػ ػػة في العمؿ وكؿمف االلتزاـ الوظيفي والشعور بالرفاه النفسي في العمؿ.
وأيضاً توصمت الدراسة إلى تقديـ مجموعة مف اإلسيامات الميمة لبيئة العمؿ العربية سواء
عمى مستوى النظرية أو التطبيؽ ،وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات أىميا:
 ضرورة إيبلء عبلقات العمؿ اإلجتماعية اإلىتماـ المناسب نظ اًر لدورىا الكبير في عدد مفالخدمات التنظيمية والقرابة والذي قميبلً ما تيتـ بو اإلدارات خصوصاً الصناعية منيا.
 -6-3-1-6دراس مؤيد عبد الكريم شاكر النقيب()2512العراق:العوامؿ التنظيمية
المسببة لضغط العمؿ وعبلقتيا باالنتماء الوظيفي.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى

مستوى ضغط العمؿ الناتج عف بعض العوامؿ

التنظيمية ممثمة بػ(صراع الدور ،غموض الدور ،بيئة العمؿ المادية) وعبلقتيا وتأثيرىا عمى
االنتماء الوظيفي في المؤسسات الصحية لمحافظة األنبار.
اعتمد الباحث عمى استبياف عينتو مف ()110مف األطباء العامميف في تمؾ المؤسسات مف
اختصاصات وشيادات وسنوات خدمة مختمفة.
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استخدـ الوسط الحسابي واإلنحراؼ المعياري لقياس مستوى ضغط العمؿ و االنتماء
الوظيفي ،في حيف استخدـ معامؿ ارتباط بيرسوف وتحميؿ االنحدار وتحميؿ التبايف لتحديد
العبلقة والتاثير بيف ضغط العمؿ و االنتماء الوظيفي .
وتوصمت النتائج إلى:
 يواجو األطباء مستوى منخفضا مف ضغط العمؿ وخاصة بالنسبة لحديثي التعييف. ىناؾ عبلقة سالبة وقوية بيف ضغوط العمؿ واإلنتماء الوظيفي. ىناؾ تاثير واضح لمؤشرات ضغط العمؿ عمى االنتماء الوظيفي . -7-3-1-6دراس موزة بنت حمود بن عمي المعمري ( )2514عمان":ضغوط العمؿ
وعبلقتيا بااللتزاـ التنظيمي لدى معممي مدارس التعميـ ما بعد األساسي بمحافظة مسقط".
ىدفت الدراسة الحالية إلى :تقدير ضغوط العمؿ وعبلقتيا بااللتزاـ التنظيمي لدى معممي
مدارس التعميـ ما بعد األساسي بمحافظة مسقط ،والتحقؽ مف وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية في ضغوط العمؿ وااللتزاـ التنظيمي تعزي لمتغيرات النوع والمؤىؿ العممي وسنوات
الخبرة.
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،اعتمدت عمى المنيج الوصفي ،واعداد استبانة تكونت مف ()50
مفردة ،وتـ التأكد مف صدقيا وثباتيا ،وبعد معالجة البيانات إحصائية ،باستخداـ برنامج
الحزـ اإلحصائية المحوسبة ( ،)SPSS.18عمى عينة مكونة مف (  )106معمما ومعممة.
وتوصؿ البحث إلى عدة نتائج مف أىميا :
 وجود ضغوط العمؿ بدرجة متوسطة لدى معممي التعميـ ما بعد األساسي ،االلتزاـالتنظيمي تراوح بيف المرتفع والمتوسط في تقدير وجودىا لدى معممي التعميـ ما بعد
األساسي ،وجاء الترتيب التنازلي لضغوط العمؿ كاآلتي :صراع الدور ،ظروؼ العمؿ،
غموض الدور ،عبء الدور ،مبلئمة الدور ،والترتيب التنازلي لبللتزاـ التنظيمي كاآلتي:
االلتزاـ التنظيمي المعياري ،االلتزاـ التنظيمي العاطفي ،االلتزاـ التنظيمي المستم ػػر.
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 كم ػػا أظيرت النتائج عػػدـ وجود فروؽ ذات دالل ػ ػػة إحصائية الضغوط العمؿ في كؿالمحػػاور ،تبع ػ ػػا لمتغيرات الن ػػوع ،العمر ،سنػ ػوات الخبػ ػرة ،عػػدا المحور الثالث ( مبلئمة
الدور).
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في ضغوط العمؿ لصالح الذكور. كذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لبللتزاـ التنظيمي تبعا لمتغير النوع ،لصالحاإلناث.
 وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لبللتزاـ التنظيمي تبعا لمتغير العمر ،وسنواتالخبرة.
 وظيػ ػػر مف الدراسة وجود عبلقة ارتباط سمبية وعكسية بيف صراع الدور والتزاـ التنظيمي.ووجود عبلقة ارتباط موجبة وطردية بيف ظروؼ العمؿ وااللتزاـ التنظيمي.
وأوصت الد ارس ػػة بع ػػدة توصيػ ػػات منيػ ػ ػ ػػا تفعي ػػؿ ف ػ ػ ػػرؽ العمؿ في العمؿ المدرسي لمحد
مػػف الخبلفات المينية مع بعض زمبلء العمؿ و تشجيع المعمـ عمى التدريب والتنمية الذاتية.
 -8-3-1-6دراس بشير مبارك حمد البديوني العنزي( )2514السعودي " :ضغوط
العمؿ ودورىا في االلتزاـ الوظيفي لدى أفراد حرس الحدود بقطاع ومراكز حالة عمار بمنطقة
تبوؾ.
تتبمور مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي (ما دور ضغوط العمؿ في االلتزاـ
الوظيفي لدى أفراد حرس الحدود بقطاع ومراكز حالة عمار بمنطقة تبوؾ ؟
مجتمع وعينة الدراسة :يتكوف مجتمع ىذه الدراسة مف جميع أفراد حرس الحدود بقطاع
ومراكز حالة عمار بمنطقة تبوؾ والبالغ عددىـ ( )475وقاـ الباحث باختيار عينة عشوائية
بسيطة ممثمة لمجتمع الدراسة ،وذلؾ باستخداـ المعادالت اإلحصائية (مدخؿ رابطة التربية
األمريكية والتي حددت الحد األدنى لحجـ العينة ب ( )214فردا وىي مجموع ما حصؿ
عميو الباحث مف استبانات صالحة لمتحميؿ اإلحصائی.
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منيج الدراسة وأدواتيا :استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي كما استخدـ الباحث
اإلستبانة كأداة لجمع البيانات.
أىـ النتائج  :توصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج تتمثؿ في التالي :
 أف أفراد الدراسة ،يروف أف ضغوط العمؿ التي يواجييا األفراد العامموف في حرس الحدودبقطاع حالة عمار بمنطقة تبوؾ توجد بدرجة (متوسطة) وبمتوسط حسابي ( 3.36مف .)5
 أف أفراد الدراسة يروف أف مستويات االلتزاـ الوظيفي لدى األفراد العامموف في حرسالحدود بقطاع حالة عمار بمنطقة تبوؾ (متوسطة) وبمتوسط حسابي ( 3.38مف .)2
 يوجد ارتباط عكسي متوسط بيف ضغوط العمؿ ومستوى االلتزاـ الوظيفي لدى أفراد حرسالحدود بقطاع حالة عمار.
 أف أفراد الدراسة يروف أف سبؿ اإلرتقاء بااللتزاـ الوظيفي لدى أفراد حرس الحدود بقطاعحالة عمار بمنطقة تبوؾ (متوسطة) وبمتوسط حسابي ( 2.84مف .)5
 أىـ التوصيات  :السعي إلى تحسيف الظروؼ المعيشة لجميع العامميف بقطاع حالة عماروذلؾ مف خبلؿ صرؼ جميع البدالت لمعامميف.
 زيادة نسبة بدؿ التضاريس إلى( (%50وصرفو لجميع األفراد العامميف بقطاع ومراكز حالةعمار.
 تجييز نقاط المراقبة وسيارات الدوريات بأجيزة التكييؼ البلزمة لمتغمب عمى الظروؼالجوية الصعبة.
 احتساب نقاط إضافية تحتسب ضمف معايير الترقية تضاؼ لمعامميف بمراكز وقطاع حالةعمار.
 -9-3-1-6دراس فراح العربي و بوثمج عبد الناصر( )2517الجزائر :العبلقة بيف
الضغوط المينية وااللتزاـ التنظيمي.
سعت ىذه الدراسة إلى فحص العبلقة بيف الضغوط المينية وااللتزاـ التنظيمي لدى موظفي
مؤسسة مطاحف بني شقراف بمعسكر مف خبلؿ اختيار عينة عشوائية مف ) (100موظؼ.
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وقد أظيرت نتائج التحميؿ عامة وجود عبلقة عكسية بيف كؿ مف الضغوط المينية وااللتزاـ
التنظيمي ،و مف خبلؿ دراسة العبلقات الجزئية بيف كؿ مف مصادر تمؾ الضغوط المتمثمة
في الضغوط المينيػػة والضغوط التنظيميػػة وكػػذا الضغػػوط الشخصيػػة وااللتزاـ التنظيمي
توصمت الد ارسػػة إلى أف الضغ ػػوط الشخصيػػة وحػػدىا ىي ترتبػط عكسيػا وبداللة إحصائية
مع االلتزاـ التنظيمي كما خمصت الدراسة إلى أف الضغوط المينية عامة ليا تأثير سمبي
عمى مستوى االلتزاـ لدى الموظفيف ،وىو ما يشير ضمنيا إلى أف الموظؼ الذي يتعرض
لضغوط مينية بقدر عاؿ ينخفض مستوى التزامو بالمؤسسة ،وىو ما يدفع إلى ضرورة اتخاذ
مسؤولي المؤسسة الخطوات المناسبة لمحد مف تمؾ الضغوط بما يساىـ في تحسيف مستوى
التزاـ الموظفيف ورفع إنتاجيتيـ.
 -2-6الدراسات األجنبي :
 -1-2-6دراس براون ورالف  (1994) Brawn and Ralphبريطانيا":نحو تحديد
وادارة الضغوط الناتجة عف العمؿ عند المعمميف البريطانييف".
وقد ىدفت الدراسة إلى تحديد عوامؿ ىذه الضغوط واستراتيجية معالجتيا في مدارس شماؿ
بريطانيا.
وق ػػد أظيرت نتػ ػػائج الدراسة أف ىناؾ عوامؿ مشتركة ساعدت عمى بروز الضغوط الناتجة
عف العمؿ لدى المعمميف ،ومنيا العبلقة المتبادلة بيف المعمـ والطالب ،والعبلقة بيف المعمـ
وزمبلئو ورؤسائو وكذلؾ العبلقة بيف المعمـ والمجتمع (البيئة) المحيطة بو وأخي ار العوامؿ
المتعمقة بإدارة الوقت والعبء التدريسي ،وىي كميا عوامؿ اعتبرت مف المسببات الرئيسية
لمضغوط المينية عند المعمميف في مدارس شماؿ بريطانيا.
 -2-2-6دراس

كوتزي وروثمان  (2005) Coetze & Rothmannجنوب إفريقيا:

ىدف ػػت ىذه الدراسة إلى تقييـ مؤشرات الضغوط المينية في إحدى مؤسسات التعميـ العالي
في جن ػػوب إفريقي ػػا وعبلقتيا بااللتزاـ التنظيمي ،فضبل عف الكشػػؼ عف الفػػروؽ المستندة إلى
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المغة وسنوات الخبرة في المؤسسة .وقد أجريت الدراسة عمى عينة تكونت مف( )372أكاديمياً
وموظف ًا في إحدى مؤسسات التعميـ العالي في جنوب إفريقيا .
وأش ػػارت النتػػائج إلى أف ضغ ػػوط العمؿ والسيط ػرة وعبلق ػػات العمؿ والرواتب والف ػ ػوائد تمثؿ
جميعيا ضغوط ػػا ميني ػػة أساسية في مؤسس ػػات التعميـ العالي تؤثر في أداء الموظؼ
والتزامو ،فقد أظير المشتركوف مستويات عالية مف األمراض النفسية والجسدية ونسبة متدنية
مف االلتزاـ التنظيمي ،وىذا ي ػػدؿ عمى أف ارتفػ ػػاع نسبػ ػػة ضغوط العمؿ وما قد ينجـ عنيا مف
أمراض نفسية وجسدية يؤثر سمبا في االلتزاـ التنظيمي.
 -3-2-6دراس يوكسل  )2511( YÜKSELتركيا :والتي ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف
صراع العمؿ وااللتزاـ التنظيمي لمعامميف في تركيا.
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي اإلرتباطي ،وقد تـ
تصميـ استبانة لجمع المعمومات ،عمى عينة عشوائية بمغت ( )135موظفا في القطاع
الصحي ،وتـ معالجة البيانات باستخداـ البرنامج اإلحصائي لمعموـ اإلجتماعية ( .)SPSS
وظير مف نتائج الدراسة وجود عبلقة سمبية كبيرة بيف صراع العمؿ واألسرة وااللتزاـ
التنظيمي ،وظير أيضا وجود درجة عالية مف االلتزاـ االستمراري ،وأشارت الدراسة أف
المياجمة في مكاف العمؿ دليؿ عمى وجود سموكيات سمبية مف فرد واحد أو العديد مف األفراد
خبلؿ فترة معينة مف الزمف ،وبالتالي أوصت الدراسة بضرورة توفير التدريب المستمر
لمموظفيف.
 -4-2-6دراس رحمن ووحيد  )2512( Rehman & Waheedباكستان" :أثر
الصراع بيف العمؿ واألسرة عمى التزاـ التنظيمي في الجامعات العامة والخاصة في
باكستاف".
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي اإلرتباطي ،وقد تـ
تصميـ استبانة لجمع المعمومات ،عمى عينة عشوائية بمغت ( )72مف أعضاء ىيئة
التدريس.
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وظير مف نتائج الدراسة وجود عبلقة ارتباطية سمبية كبيرة بيف صراع العمؿ واألسرة وااللتزاـ
التنظيمي ،وكشفت الدراسة أيضا وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )0.05 ≥αلمستوى صراع العمؿ تعزي لمتغير النوع ،ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )0.05 ≥αلمستوى صراع العمؿ تعزي لمتغير الحالة اإلجتماعية
لصالح اإلناث ،فالمتزوجات لدييف درجة عالية مف صراع العمؿ.
 -7التعقيب عمى الدراسات السابق :
 مف خبلؿ مراجعة الدراسات السابقة اتضح أف كؿ الدراسات ما عدا د ارس ػػة عمي عبد اهللوعسكر أحمد والمتعمقة بالضغوط المينية تطرقت لفئة الممرضيف دوف استثناء إال دراسة
رجاء مريـ الوحيدة التي تطرقت لفئة الممرضات.
 أما فيمػ ػػا يخص الدراسات المتعمقػ ػػة بااللتزاـ التنظيمي اتضح أف كؿ الد ارسػات طبقت فيبيئة التعميـ ما عدا دراسة العمري و أبي مولود والتي أجريت بقطاع المحروقات وكذا دراسة
تجاني صور و الياشمي لوكيا والتي طبقت عمى عماؿ الصحة إال أنيا لـ تتطرؽ لفئة
الممرضات.
 وبخصوص الدراسات التي تناولت المتغيريف فإننا لـ نجد أي دراسة اىتمت بدراسةالمتغيريف عمى فئة الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمية ،ما عدا دراسة خميؿ حجاج التي
تناولت فئة الممرضيف بصفة عامة.
أوجو اإل تفاق بين الدراس الحالي و الدراسات السابق :
مف خبلؿ مراجعة الدراسات السابقة اتضح لمباحث أف معظـ الدراسات السابقة اتفقت مع
الدراسة الحالية مف خبلؿ استخداـ المنيج الوصفي.
 كما اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة مف خبلؿ األدبيات النظرية لمدراسةوبعض المصطمحات والمفاىيـ المتعمقة بالدراسة الحالية.
 أغمب الدراسات التي تناولت المتغيريف تؤكد عمى وجود عبلقة عكسية سالبة بيف متغيريالضغوط المينية وااللتزاـ التنظيمي.
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أوجو اإلختالف بين الدراس الحالي والدراسات السابق :
 اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة مف خبلؿ مجتمع الدراسة ،فقد أجريتالدراسات السابقة في مجتمع بحثي مختمؼ عف الدراسة الحالية التي يتكوف مجتمعيا مف
الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمية.
 يتضح مف الدراسات السابقة التي تـ عرضيا انعداـ الدراسات التي حاولت الربط بيفالضغوط المينية و االلتزاـ التنظيمي لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمية (عمى حد
اطبلع الطالب) .رغـ أف ىناؾ مؤشرات عديدة تنوه بوجود ضغوط مينية لدى ىذه الفئة مف
العامبلت.
ومف ىنا تأتي األىمية البالغة ليذه الدراسة التي حاولت معرفة طبيعة العبلقة بيف الضغوط
المينية

لدى

الممرضات

العامبلت

بالمناوبة
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الميمية

و

االلتزاـ

التنظيمي.

الفصل الثاني  :الضغوط الميني
تمييد
 -1مفيوم الضغط
 -2لمح تاريخي عن الضغوط
 -3عالق مفيوم الضغط بالمفاىيم األخرى
 -4مفيوم الضغوط الميني
 -5النظريات المفسرة لمضغوط الميني
 -6عناصر الضغوط الميني
 -7أنواع الضغوط الميني
 -8مراحل الضغوط الميني
 -9أىمي دراس الضغوط الميني
 -15مصادر الضغوط الميني
 -11آثار الضغوط الميني
 -12أساليب مواجي الضغوط الميني
خالص

الفصل الثاني  :الضغوط الميني
تمييد
كان ػ ػت الضغوط النفسية وما تزاؿ إحػدى الموضوعات الميم ػ ػة التي تشغؿ بػ ػاؿ الكثيػ ػ ػر
مف المتخصصيف في فروع عممية مختمفة ،وربما

كاف عمماء النفس عمى رأس قائمة

الميتميف بيذا الموضوع ،لكونو واحدا مف حقائؽ الحياة وثوابتيا ،ولكونو قضية تيـ العامة
والخػاصة ،كما أف العدي ػ ػ ػد مف األفػ ػ ػ ػ ػراد يواجي ػ ػوف كثي ار مف الظروؼ و الخب ػ ػرات الضاغط ػ ػة
التي تيػ ػدد أمنيـ و استقرارىـ وتجعميـ في حالة ال توازف .وسنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى أىـ
العناصر المتعمقة بالضغوط المينية وعمى أساليب مواجيتيا.
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 -1مفيوم الضغط :
 -1-1لغ :

لكممة ضغط عدة معػ ػاف في المغة العربية ،فيقاؿ ضغطو ضغطا ،أي غمزه إلى شيء

كحائط أو نحوه( .يوسؼ ،2007 ،ص )11ويقاؿ ضغط الكبلـ ،أي بالغ في إيجازه ،ركزه
وقممػ ػ ػو ،وضغط عميػو أي عصره وكبسو ( .عمر ،2008 ،ص )1363والضغط والض ْغطة،

عصر شيء إلى شيء ،يقاؿ ضغطو إذا عصره وضيؽ عميو وقيره ،و ُّ
الض ْغطَة الضيؽ
و ُّ
"أخذت فبلنا
الض ْغطَة اإلكراه والشدة والمشقة(.ابف منظور ،1994 ،ص )2591ويقاؿ :
َ
ضغطة" أي إذا ضيقت عميو لتكرىو عمى الشيء وتمجئو إليو (.معموؼ ،2010 ،ص)451
ُ

أما الداللة المغوية لمصطمح "ضغط" في المجاؿ اإلنساني فيي تعني الضيؽ والقير

واإلضطرار كما أنيا تعني الزحمة والشدة والمجاحدة بيف الدائف والمديف "( .يوسؼ،2007،

ص)11

وج ػ ػ اء في معجـ المصطمحات التربوية والنفسية تعريؼ الضغط لغة  :ضغط ضغطا
وضغطة :عصره وزحمو وضيؽ عمي ػ ػو الضغطة (بضـ الضاد) ،الزحمة والضيؽ والشدة
والمشقػ ػ ػة ،و(بفتح الض ػ ػاد) القير و الضي ػ ػؽ واإلضطرار ،ومن ػ ػو ضغطة القبػ ػ ػ ػر أي تضييقو
عمى الميت (.شحاتة ،النجار ،2003 ،ص )208

وفي ذات المعنى يشير المعجـ الوجيز إلى أف أصؿ كممة الضغط ىي :ضغطو
ضغطا عصره وزحمو ،وضغط عميو أي شدد و ضيؽ(.مجمع المغة العربية ،1989 ،ص)381

و يؤكد كماؿ الدسوقي في تعريفو في ذخيرة عمـ النفس عمى االشتقاؽ المغوي لمكممة،
حيث يرى أنيا كاسـ حاؿ ،أو جيد جسمي ،أو كفعؿ يعني التشديد في القوؿ أو الكتابة(.

غانـ ،2011 ،ص)84

كما جاء في معجـ ويبستر webster’s new word dictionaryأف الكممة تعني
القوة المجيدة ،ويقاؿ أيضا إنو القوة التي تقع عمى الجسـ مما يحدث تغيي ار في شكمو ،كأثر
ليذه القوة.
كم ػ ػا تشير المفظة أيضػا إلى الق ػوة المضادة التي يواج ػو بي ػا الفػ ػرد مػا يقع عمى جسمو
مف ضغط و إجياد مف قوى خارجية .كما تعني أيضا اإلثارة البدنية أو العقمية(.الطريري،

 ،1994ص ص )8-7
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وحسب نوربير سيبلمي كممة  stressإنجميزية مشتقة عمى وجو اإلحتماؿ مف
" distressأسى" "بؤس" "إنياؾ"(.سيبلمي ،2001 ،ص)2136

واذا تركنا المعاني المغوية لكممة ضغط وانتقمنا إلى مفيوـ الضغط في العموـ المختمفة
لوجدنا أف الضغط في عمـ الطب ىو ما يحدثو تيار الدـ مف أثر عمى جدراف األوعية
الدموية مف ضغط ،أما فى عمـ اليندسة والميكانيكا فالضغط ىو" القوة الواقعة عمى وحدة
المساحات فى اإلتجاه العمودى عمييا ،وفي عمـ األرصاد الجوية ىو"ما يتركز عمى نقطة
معينة بفعؿ الثقؿ الذي يحدثو عمود اليواء عمى ىذه النقطة(.حمادات ،2008 ،ص)161
والضغط فى الفيزياء يشير إلى القوى الخارجية المطبقة عمى شيء(Gibson and others, .

)2012,p195

 -2-1اصطالحا :

لقػ ػد اختمػ ػؼ الب ػ ػ ػاحثوف حػ ػ ػ ػ ػ ػوؿ تعريػ ػؼ الضغ ػ ػوط فمنيـ مػ ػ ػف نظػ ػر إلييػػا عمى أنيػ ػا

مثيرات أو منبيػ ػات ومنيـ مف تعامؿ معيا باعتبارىا استجابات ،ومنيـ مف نظر إلييػ ػ ػا فى
ضوء العبلقػ ػ ػ ػ ػ ػة بي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف المثيرات واالستجابات( .يوسؼ ،2007 ،ص)11

 -1-2-1تعريف الضغوط كمثير:
ت ػـ التعرؼ عمى الضغط عمى أنو مثير منذ عاـ  1914عمى يد العالـ ( (Kanonو
يعني بو" :مجموعة المثيرات الفسيولوجية و اإلنفعالية التي تجعؿ اإلنساف يتعامؿ معيا مف
أجؿ استعادة التوازف ،ولذلؾ فإف أي ظروؼ مؤثره تخؿ بنظاـ العضوية تعتبر
ضغوطا(".غربي ،2010 ،ص)215

و يتبنى معظـ عمماء النفس تعريؼ الضغوط باعتبارىا مثيرات  .وىذه المثيرات
الضاغطة ىي في الغالب أحداث تفرض عمى الشخص ،أو ظروؼ تنبع مف داخؿ الشخص
نفسو(مثؿ الجوع أو الرغبة الجنسية) كما تنشأ أيضا مف الخصائص العصبية لديو.
مف ىن ػ ػا يمكف أف نعػ ػ ػرؼ الضغوط بأنيا " :األحداث التي تفرض عمى الشخص
وتمزمو أو تتطمب منو تكيفا فسيولوجيا أو معرفيا أو سموكيا( " .يوسؼ ،2007،ص)12

وعرفيا كانوف بأنيا" :مجموعة مف المثيرات الفسيولوجية واإلنفعالية التي تجعؿ اإلنساف
يتصرؼ بطريقة ما مف أجؿ استعادة التوازف(".المرزوقي ،2008 ،ص)73
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وعرفت الضغوط أيضا بأنيا " :حػالة تؤثر في الجوانب اإلنفعالية لمفػرد وفي عممية
تفكيره ،وىذه الحالة تؤثر عمى نحو سمبي في تفكير األفراد وفي سموكياتيـ وفي حالتيـ
الصحية(".أحمد ،2007 ،ص.)20

كما عرفيػ ػ ػ ػا( " : )1992 Cooperبأنيػ ػ ػا أي ػة مثي ػ ػ ػ ػرات أو تغػ ػيرات في البيئػ ػ ػة
الداخمية أو الخارجية تتصؼ بدرج ػ ػة معينػ ػة مف الشدة و اإلستم اررية بما يثقؿ الق ػ ػ ػػدرة
التكيفي ػ ػة لم ػ ػ ػػفرد إلى حػ ػ ػدىا األقصى ،مما يوقع الفرد في أعراض ،و أف استمرار ىذه
المثيرات بقدر ما يؤدي إلى استجابات جسمية و نفسية غير صحية ( ".غربي،2010 ،

ص)215

وعرفيا محمود عبد الفتػ ػ ػاح رض ػواف بأنيا" :المؤثرات السمبية الداخمية والخارجية التي
رراتنا العممية والحياتية (".رضواف ،2012 ،ص)67
تتحكـ في ق ا

 -2-2-1تعريف الضغوط كاستجاب :

يعتبر ىانز سيمي ) )Hans Selyeواحدا مف الذيف يعتبروف الضغوط استجابة

لمظروؼ البيئية( .يوسؼ ،2007 ،ص  .)12و ىو أوؿ الباحثيف في ىذا اإلتجاه (.غربي ،

 ،2010ص )215فقد عرؼ الضغط بأنو " :استجابة جسدية غير محددة لمطمب
معيف"(.حمادات ،2008 ،ص)162 ،

كما ُعرؼ الضغط بأنو" :أنموذج مف اإلستجابات غير المحددة التي يقوـ بيا الفرد
تجاه المثيرات التي تفقد توازنو وتتجاوز قدرتو عمى التكيؼ( ".صالح ،2014 ،ص)207
وعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرؼ أيضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا بأنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو" :رد فع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ لتيديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد (حقػ ػيقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي أو خيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالي) لمصػ ػ ػ ػ ػػحة
العقمي ػ ػ ػ ػ ػة و الجسدي ػ ػ ػ ػة والعػاطفي ػ ػ ػ ػة الت ػ ػػي يمك ػ ػػف أف يػ ػ ػؤدي إل ػ ػػى سمس ػ ػػمة م ػ ػػف ردود الفع ػ ػػؿ أو
المشاكؿ الفسيولوجية".

))Jahanian, Ramezan,2012,p 02

كم ػ ػا عرفػ ػ ػ ػػت الضغوط بأني ػ ػا "عب ػ ػارة عف ردود فعؿ اإلنسػ ػ ػاف اتجػ ػ ػاه المؤثػ ػ ػ ػرات
الماديػ ػ ة و المؤثرات النفسية المتمثمة في الخوؼ واإلضطراب واإلرتجاؼ وزيادة ضغط الدـ
واإلرتباؾ والشحوب والسرحػاف أو غياب الذاكػ ػ ػ ػرة حيث تعبر ىذه الردود ب ػػأف الفػ ػ ػرد غي ػ ػػر
مرت ػ ػاح فػ ػي ذلؾ الموقػ ػ ػؼ"( .عبد الباقي ،2004 ،ص. )336

و يعرفو أيضا (1998) Allisonبأنو " :حالة مزعجة يتخمميا الشعور بالتوتر و الضيؽ و
يظير عندما تكوف المتطمبات تفوؽ القدرات أو إمكانيات الفرد و يستجيب ليا الفرد بمجموعة
استجابات معرفية سموكية" (.غربي ،2010 ،ص)215
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 -3-2-1تعريف الضغوط كتفاعل بين الفرد والبيئ :
نظ ار لمخبلؼ السابؽ ،يرى بعض الباحثيف أف تعريؼ الضغوط ينبغي أف يؤكد عمى
العبلقة بيف الفرد والبيئة (أي بيف المثيرات واإلستجابات ) فالضغوط ىي مترتبات عمميات
التقدير لدى الفرد؛ وتقييـ ما إذا كانت مصادر الفرد كافية لموفاء بالمتطمبات المفروضة
عميو مف البيئة أـ ال ومف ثـ فإف الضغوط تتحدد بمدى المواءمة بيف الشخص والبيئة .
ويمكف تعريؼ الضغوط بأنيا" الحالة التى يدركيا الكائف الذي يتعرض ألحداث أو
ظروؼ معينة بأني ػا غير مريح ػة أو مزعجة ،أو عمى األقؿ تحتاج إلى نوع مف التكيؼ أو
إعادة التكيؼ ،واف استمرارىا قد يؤدي إلى آثار سمبية كالمرض واإلضطراب وسوء التوافؽ".

( يوسؼ ،2007 ،ص. )13

وعرؼ الزاروس ( )lazarusالضغط بأنو"عبلقة خاصة بيف الشخص والبيئة يقدر
الشخص أنيا مرىقة لو ،أو أنيا تفوؽ إمكانياتو وتيدد سبلمتو" (.والكر ،2001 ،ص)16

كما عرؼ  Ivancevich and Mattesonالضغط ببساطة بأنو"تفاعؿ الفرد مع
البيئة".
و عرؼ "  " beehr & newmanالضغط بأنو عبارة عف" حالة ناشئة عف تفاعؿ
الناس وأعماليـ وتتميز بتغي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرات داخؿ الناس تجبرى ػ ػـ عمى الخروج عف عمميـ
العادي" )(Luthans, 2011,p279

وعرفو " " Grathبأنو" عبارة عف حالة تنتج عف التفاعؿ بيف الفرد والبيئة بحيث
تضع الفرد أماـ مطالب أو عوائؽ أو فرص"(.العمياف ،2008 ،ص)160

و عرؼ الصباغ الضغوط بأنيا" :الموقؼ الذي يؤثر فيو التفاعؿ بيف ظروؼ العمؿ
وشخصية العامؿ عمى حالتػ ػو النفسيػ ػة والبدنية والتي قد تدفعو إلى تغيير نمط سموكو
اإلعتيادي"( .حمادات ،2008 ،ص)162 ،

وعرفتيا راوية حسف بأنيا " :مجموعة مف التفاعبلت بيف الفرد وبيئتو والتي تتسبب في
حالة عاطفية أو وجدانية غير سارة(".حسف ،2004 ،ص )399

 -2لمح تاريخي عن الضغوط :

اشتقت كممة الضغط ()Stressالفرنسية واإلنجميزية مف الفعؿ البلتيني()Stringere

الذي يعني ضيؽ عمى ،ضغط ،شد ،أوثؽ ،ومنو أخذ الفعؿ الفرنسي( )étreindreومعناه
طوؽ بجسمو ،بذراعيو ،ضاغطا بقوة ،مع أحاسيس متناقضة.
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ولـ يكف لكممة  Stressوجود في المغ ػ ػة الفرنسية قبؿ القػرف العشريف ،غير أنيا
استعممت عمى مدى قروف في المغة اإلنجميزية ،ومنذ السابع عشر كانت تستخدـ لمتعبير عف
العذاب والحرماف والمحف والضجر والمصائب وعف العداوة ،وىي نتائج لقسوة الحياة يعبر
عنيا بكممة واحدة ،وحدث منذ القرف الثامف عشر تطور داللي لكممة ضغط و ىو اإلنتقاؿ
مف المفيوـ الطبيعي إلى المفيوـ الطبي والنفسي ،أي أف الضغط الذي يشوه المعادف بإمكانو
عمى المدى الطويؿ أف يسبب أمراضا جسدية ونفسية.
ىذه النظرة الجديدة إلى العالـ ىي في أساس جميع األبحاث التي أجريت حوؿ إقامة
صبلت بيف أحداث الحياة واألمراض الجسدية والعمؿ الذىني والنفسي لدى األفراد(.ستو ار،

 ،1997ص)8

ويعتبر وولتر برادفورد كانوف ""Walter Bradford cannonمف بيف األسمػاء السباقة
في إجراء بحوث عممية حوؿ الضغوط ،حيث قدـ عاـ  1932عممو المعروؼ باسـ "استجابة
الكر أو الفر" والذي كاف نتاج عدة تجارب عمى مجموعة مف الفئراف ،خمص منيا أف ىذه
األخيرة لما تشعر بقرب خطر ما ،تحدث تغيرات فسيولوجية سريعة داخميا ،يقوـ الدماغ
باستقباليا وارساليا كإشارات تيديد لكؿ مف الجياز العصبي و الغدد الصماء ،ومف ثـ تحدث
استجابة فسيولوجية تعمؿ عمى حمؿ ىذه الكائنات لمواجية مصدر التيديد ))Flightأو
اليروب ( (Fightمنو.
كما توصؿ كانوف إلى نتيجة مفادىا أف الضغوط يمكف أف تحدث آثا ار ضارة بجسـ
الكائف الحي إذا استمرت اإلستجابة الفسيولوجية طويبل(.يوسؼ ،2007 ،ص)8

مف بيف أكثر األسماء شيرة في بحوث الضغوط نجد ىانس سيبلي Hans Seley
والذي يطمؽ عميو اسـ "أب الضغوط" ،حيث قدـ سنة  1956مفيوـ "زممة التكيؼ العاـ
GASالذي كاف نتاج مجيودات قاـ بيا منذ  1932فقد بدأ سيبلي عممو بالبحث عف
التأثيرات التي يمكف أف تخمفيا اليرمونات الجنسية عمى األداء الفسيولوجي ،وىذا مف خبلؿ
القياـ بتجارب مستمرة عمى مجموعة مف الفئراف ،ثـ انتقؿ بعدىا إلى الكشؼ عف مدى تأثير
العوامؿ الخارجية كالح اررة والبرودة عمى اإلستجابة الفسيولوجية لمفئراف .وبعد كؿ ىذه
التجارب خمص سيبلي إلى نتيجة ميمة مفادىا أف كؿ الضغوط ،بغض النظر عف نوعيا
أدت إلى تمدد القشرة األدرينالية وتقمص أو انكماش الغدة الممفاوية وتقرح المعدة واإلثني
عشر.
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ومف ىنا يمكف القوؿ أف سيبلي قد انتيى مف تشكيؿ زممة التكيؼ العاـ" "GASوالتي
كشؼ مف خبلليا أف استجابة الكائف الحي لمضغوط تمر بثبلث مراحؿ أساسية ىػي مرحمة
اإلنذار ،مرحمة المقاومة ،ومرحمة اإلنياؾ (.يوسؼ ،2007 ،ص)8

 -3عالق مفيوم الضغط بالمفاىيم األخرى :
ىنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ العديد مف المف ػ ػ ػ ػ ػاىيـ التي ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد تقترب كثيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ار مف مفيػ ػ ػ ػ ػ ػوـ الضغ ػ ػ ػ ػ ػ ػوط
مثػ ػ ػؿ القمؽ ،التعب ،اإلحباط ،اإلجياد ،اإلحتراؽ...الخ .إال أنو في الواقع توجد فروقات
أساسية فيما بيف ىذه المفاىيـ ومفيوـ الضغوط ،نبرزىا باختصار فيما يمي :
 -1-3القمق (:)Anxiety
"ىو حالة غير محددة لمفرد تعبر عف عدـ شعوره بالسعادة اتجاه المستقبؿ ،وىو نتيجة
سيكولوجية لتعرض الفرد لمضغط و لنقص إشباع الحاجات"

ومف ىنا تبرز نقطتاف

أساسيتاف لئلختبلؼ بيف الضغط و القمؽ ىما:
مباشر لظيور القمؽ.
ا
 أف الضغط يعتبر سببا في حيف أف الضغط لو جانباف أحدىما سمبي و األخر إيجابي ،فإف القمؽ يعبر عفالجانب السمبي فقط لمضغط( .الصيرفي ،2007 ،ص )316

 الضغط ليس مجرد قمؽ .القمؽ يعمؿ فقط في الجوانب العاطفية والنفسية في حيف أفالضغط يعمؿ ىناؾ وأيضا في المجاؿ الفسيولوجي)Luthans, 2011,p279) .

 -2-3اإلحباط (:) Frustration
يعرفو محمد فتحي بأنو " :اإلحساس بالحنؽ لعدـ تمكف فػ ػ ػػرد ما مف الوصوؿ إلى
شيء ما لتممكو أو اختبػػاره أو عممو ،وى ػ ػ ػػو الشعور بالعجػػز التػ ػ ػ ػػاـ عف القيػػاـ ب ػ ػػرد فعؿ
ي ػػؤدي لنتيج ػ ػػة ما (".فتحي ،2008 ،ص)18

كما يعبر عف "إعاقة الفرد عف الوصوؿ ألحد األىداؼ اليامة التي يرغب في تحقيقيا،
أو منعو مف التصرؼ بالطريقة التي يفضميا لمقياـ بعممو .كما يزداد ىذا الشعور كمما تزايد
مستوى الضغط الذي يواجيو الفرد".أي أف اإلختبلفات األساسية بيف الضغط و اإلحباط
فيما يمي:
 أف الضغط يمثؿ سببا رئيسيا و مباش ار لحدوث اإلحباط . بينما الضغط لو جانباف أحدىما سمبي و اآلخر إيجابي ،فػإف اإلحباط يعبر عف الجػانبالسمبي فقط.
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-3-3التعب(:)Fatigue
يعرؼ التعب بأنو" .فقداف الكفاءة وعدـ الرغبة في القياـ بأي مجيود عقمي أو
جسماني" .وينشأ التعب كنتيجة لممجيود المستمر والمكثؼ ،وينتيي أثره بحصوؿ الفرد عمى
الراحة والنػػوـ ،كذلؾ عرفتو الموسوعػ ػػة العالمية بأنو" :استج ػػابة تنشػأ عف طريؽ العمؿ بشكؿ
كثيؼ ،وينتيي اإلحساس بو عف طريؽ الراحة".
ويمكف إبراز نقاط اإلختبلؼ األساسية بيف الضغط والتعب فيما يمي:
 في حيف تتنوع مصادر الضغط ،فإف التعب غالبا ما ينتج مف مصدر واحد ىو عبءالعمؿ الزائد.
 بينما ينتيي التعب بالحصوؿ عمى قدر مف الراحة والنوـ ،فإف الضغط غالبا ما يستمر. في حيف أف مف يتعرض لمتعب يتوقؼ عف العمؿ ،فإف األمر ليس كذلؾ بالنسبة لمضغط.-4-3اإلجياد ):(Strain
يعني عدـ قدرة الفرد عمى تحمؿ أو مواجية الضغوط التي تواجيو ،أي أنيا حالة
فقداف لجميع القوى التي يمتمكيا الفرد ،كما أنو نتيجة فسػيولوجية لمضغط" .
ويمكف إبراز نقاط اإلختبلؼ األساسية بيف الضغط و اإلجياد فيما يمي:
 أف اإلجياد يعتبر مف النتائج الفسيولوجية المترتبة عمى الضغط. بينما الضغط لو جانباف :جانب سمبي و اآلخر إيجابي ،فإف اإلجياد يمثؿ الجانب السمبيفقط.
 -ينشأ اإلجياد مف الفرد فقط بينما ينشأ الضغط مف البيئة والمنظمة وجماعة العمؿ والفرد

(الصيرفي ،2007 ،ص ص. )318-316

 -5-3اإلحتراق): (Burn out
يعرؼ اإلحتراؽ النفسي بأنو" :اإلستنزاؼ البدني واإلنفعالي نتيجة التعرض المستمر
لمضغوط(".ياسيف وآخروف ،1999 ،ص)175

كما يعرؼ بأنو" :عبػ ػ ػ ػ ػارة عف حالة مف اإلنياؾ الجسمى واإلنفع ػ ػالى والعقػ ػمى تنت ػ ػج عف
اإلنياؾ طويؿ المػدى في مواقؼ مشحونة انفع ػاليا وضاغطة مصحوبة بتوقع ػ ػات شخصية
مرتفع ػ ػة تتعمػؽ بأداء الفرد(".يوسؼ ،2007 ،ص)37

ويمكف إبراز نقاط اإلختبلؼ بيف الضغوط و اإلحتراؽ فيما يمي :
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 أف الضغوط المينيػ ػ ػة تحدث عندم ػ ػا تكوف مطالب العمػ ػ ػ ػؿ شاقة و مرىقػ ػة و تتجاوزمصادر التوافؽ لدى الفرد ،أي أنيا تنشأ مف عدـ التوازف بيف مطالب العمؿ و قدرة الفرد
عمى اإلستجابة ليا .بينما اإلحت ػ ػراؽ النفسي يمثؿ المرحمة النيائية في عجز الفرد عف
التكيؼ مع مطالب العمؿ ،بحيث تظير أعراض جسمية وانفعالية ودافعية وسموكية مختمفة.
 الضغوط يمكف أف تكوف إيجابية أو سمبية وبالمقابؿ فاف اإلحتراؽ النفسي يكوف دائما وأبداسمبياً(.طايبي ،2013 ،ص ص)56-55

-6-3األزم (: (crisis

ي ػ ػرادؼ بعض الب ػاحثيف بيف الضغط واألزمػ ػػة ،ولك ػ ػػف الضغط يختمؼ عػ ػف األزمػػة
فاألزمػة ىي " :عبارة عف موقؼ عصيب يمك ػ ػػف أف يؤدي إلى نتائج سيئة ".كما تعرؼ عمى
أنيا" :ظرؼ انتقالي يتسـ بع ػ ػ ػػدـ التوازف ويمثؿ نقطة تحوؿ تح ػ ػػدد في ضوئيا أحػ ػ ػ ػ ػػداث
المستقبؿ التي تؤدي إلى تغيير كبير ".تحدث بشكؿ مفاجئ تدفع بالفرد إلى استجابة آنية
ن حوىا وبالتالي يؤدي بالفرد إلى مكابدة بعض المشكبلت النفسية والصحية بعد
حدوثيا(.عاشور ،2012 ،ص)189

 -4مفيوم الضغوط الميني :

لقد تعددت مفاىيـ ضغوط العمؿ واختمفت وفقًا التجاىات ومدارس الباحثيف والكتاب
الذيف تناولوا ىذا الموضوع .فبل يوجد ىناؾ تعريؼ محدد ودقيؽ ليذا المفيوـ يتفؽ عميو
الجميع ،ومرد ذلؾ اإلختبلؼ أساسا إلى ارتباط مفيوـ ضغوط العمؿ بكثير مف العموـ
المتباينة والمختمفة مثؿ الطب وعمـ النفس وعمـ اإلجتماع والعموـ اإلدارية ،األمر الذي

تنعكس معو نظرة ىؤالء الكتاب والباحثيف لمفيوـ الضغوط ،وذلؾ بحكـ تبايف التخصصات
وتنوع األفكار واآلراء واختبلؼ طريقة تناوليـ ودراستيـ لموضوع ضغوط العمؿ (.السعد،

درويش ،2008 ،ص)71

ومف ىذا المنطمؽ سوؼ نقوـ بعرض بعض التعاريؼ التي تطرقت لمفيوـ الضغوط
المينية مف قبؿ مجموعة مف الباحثيف والعمماء.
يعرؼ عبد الرحماف ىيجاف الضغوط المينية مثبل عمى أنيا"تجربة ذاتية لمفرد،
تحدث نتيجة لعوامؿ في الفرد أو البيئة التي يعمؿ فييا بما في ذلؾ المنظمة ،يترتب عمى
ىذه العوامؿ حدوث آثار ،أو نتائج جسمية ،أو نفسية أو سموكية عمى الفرد تؤثر بدورىا عمى
أدائو لمعمؿ ،مما يستمزـ معالجة ىذه اآلثار وادارتيا بطريقة سميمة (.ىيجاف ،1998 ،ص.)23
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تعرؼ الضغوط المينية بأنيا  " :الضغوط الناتجة عف طبيعة الوظيفة التي يؤدييا
الفرد مف حيث مسؤولياتيا وأعبائيا وأىميتيا وعبلقتيا بالوظائؼ األخرى ،و الدور الذي يمعبو
صاحب الوظيفة وخصائص ىذا الدور".
ويرى بعض الباحثيف أف الضغوط عبارة عف  " :اختبلؿ وظيفي في المنظمة أو
المؤسسة التي يعمؿ بيا الفرد ،ويؤدي ىذا اإلختبلؿ إلى انخفاض مستوى الرضا الوظيفي
وضعؼ األداء وانخفاض مستوى الفعالية".
ومف جية أخرى فإف ضغوط العمؿ تشير إلى" :مجموعة مف المتغيرات النفسية
والجسمية التي تحدث لدى الفرد مف خبلؿ ردود فعمو عند مواجيتو لممواقؼ المحيطة بو،
والتي تمثؿ تيديدا لو" (.فميو،عبد المجيد ،2005 ،ص )305

ويعرؼ  beehr&newmanالضغط بأنو " :حالة ناشئة عف تفاعؿ الناس وأعماليـ
وتتصؼ بتغيرات داخؿ الناس تجبرىـ عمى الخروج عف عمميـ العادي" (.حمادات،2008 ،

ص)162 ،

كما يعرؼ مؤيد سعيد سميماف السالـ ضغوط العمؿ بأنيا" ردود األفعاؿ التي يبدييا
الفرد في المنظمة نتيجة تعرضو لمثيرات أو عوامؿ بيئية و/أو ذاتية ال يكوف قاد ار عمى
التكيؼ معيا بقدراتو الفعمية(".السالـ ،1990 ،ص)81

كما تعرؼ الضغوط المينية باعتبارىا" :رد فعؿ انفعالي ومعرفي وسموكي وفيزيولوجي
لممظاىر الضارة و السمبية لطبيعة العمؿ وتنظيمو وبيئتو"(Laurence, et p15 (.

autres,2006,

و تعػ ػ ػ ػ ػرؼ عمى أني ػ ػ ػػا " :أية خاصية لبيئ ػ ػ ػ ػ ػ ػة العمؿ تشكؿ تيدي ػ ػ ػ ػ ًدا لمفػ ػ ػرد ،إم ػ ػ ػ ػ ػ ػا
مطالب مفرطػ ػ ػ ػ ػة أو إم ػ ػ ػ ػدادات غير كػ ػ ػ ػ ػافية لتمبي ػ ػ ػ ػ ػة ىذه الحاجة وتؤدي إلى زيادة التوتر
لدى الشخص(Kamel M. Al-Hawajreh,2012,p119 ( ".

ومف التعريفات األخرى لضغوط العمؿ بأنيا " :الضغوط التي يحدثيا العمؿ أو التي
يتعرض ليا العامموف في بيئة العمؿ إما لطبيعة العمؿ أو نتيجة لممارسات ترتبط بنظاـ
العمؿ بشكؿ مباشر أو غير مباشر ولفترة طويمة مف الزمف( ".أنور،2013،ص) 213
وعػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ المركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػز الكنػ ػ ػ ػ ػدي لمص ػ ػػحة والس ػ ػػبلمة الميني ػ ػػة الض ػ ػػغط ف ػ ػػي مك ػ ػػاف العم ػ ػػؿ
بأن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو " :اإلس ػ ػػتجابات الجس ػ ػػدية والعاطفي ػ ػػة الض ػ ػػارة الت ػ ػػي ق ػ ػػد تح ػ ػػدث عن ػ ػػدما يك ػ ػػوف ىن ػ ػػاؾ
ص ػ ػراع بػ ػػيف المطالػ ػػب المتعمقػ ػػة بعمػ ػػؿ الموظػ ػػؼ ودرجػ ػػة الب ارعػ ػػة لػ ػػدى ىػ ػػذا الموظػ ػػؼ لمػ ػػرد
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عمػ ػ ػػى ىػ ػ ػػذه المطالػ ػ ػػب".

employés

des

canadienne

(l’Association

)professionnels, 2012,p4

ويعرؼ كبل مف  French,Rogers & cobbضغط العمؿ بأنو " :عدـ المواءمة أو
عدـ التناسب بيف ما يممكو الفرد مف ميارات وقدرات وبيف متطمبات عممو".
أما  Marglisوزمبلؤه فيعرفونو بأنو" :بعض ظروؼ العمؿ بتفاعميا مع بعض
خصائص العامؿ الشخصية تسبب خمبل في اإلتزاف البدني والنفسي لمفرد".

(العمياف،2010،ص)139

و يرى سيزالقي وواالس"  wallace & szilagyأف " :الضغط تجربة ذاتية تحدث
اختبلال نفسيػ ػ ػا أو عضويا لدى الفػ ػ ػرد ،و ينتج عف عوامؿ في البيئ ػ ػة الخارجية أو المنظمة
أو الفرد نفسو (".سيزالقي،واالس،1991،ص. )180
ومضموف ىذا التعريؼ أف ىناؾ ثبلثة مكونات لضغوط العمؿ ىي :المثي ػرات
أو مسببات الضعط ،و اإلستجابة ،والتفاعؿ بيف المثير واإلستجابة.فمسببات الضغط ىي
القوى التي تبدأ بيا حالة الضغط ،بينما تمثؿ اإلستجابة ردود الفعؿ الفسيولوجية أو النفسية،
ولكي يحدث الضغط ال بد مف التفاعؿ بيف المثيرات واإلستجابة ليا( .محمد،1992،ص)73

وىذا ما سنأتي لشرحو وتفسيره الحقا في ذكر عناصر الضغوط المينية.
 -5النظريات المفسرة لمضغوط الميني :
اختمفت النظريات التي اىتمت بدراسة الضغوط طبقا الختبلؼ األطر النظرية التي
تبنتيا وانطمقت منيا عمى أساس أطر فسيولوجية أو نفسية أو اجتماعية .كما اختمفت ىذه
النظريات فيما بينيا بناء عمى ذلؾ مف حيث مسممات كؿ منيا.
وفيما سيأتي ستناوؿ وجيات النظر التي تمثؿ األنساؽ الفكرية التي اىتمت بتفسير الضغوط
وىي:
 -1-5نظري ىانز سيمي ( : )Hans.selye
يعتبر" ىانز سيمي "بحك ػـ تخصصو كطبيب متأث ػ ػ ار

بتفسير الضغط تفسيػ ػ ػ ػ ار

فسيولوجي ػ ػ ػ ػا(.عثماف،2001،ص)98

ويشير اإلط ػ ػار النظري والفكػ ػري لنظرية ىانز سيمي في الضغوط النفسية إلى أف
الضغوط ىي بمثابة متغير مستقؿ وىو استجابة لعامؿ ضابط( ،النوايسة ،2013 ،ص)20

يميػ ػز الشخص ويضعو عمى أساس استجابتو لمبيئة الضاغطة ،وأف ىناؾ استجابة أو أنػماطا
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مػف اإلستجابات يمكف اإلستدالؿ منيا عمى أف الشخص يقع تحت تأثير بيئي مزعػج.
ويعتب ػر"سيمي" أف أعراض اإلستجابة الفسيولوجية لمضغط عالمية وىدفيا المحافظة عمى
الكياف و عمى الحياة.
وحدد" سيمي" ثبلث مراحؿ لمدفاع ضد الضغط .و يرى أف ىذه المراحؿ تمثؿ مراحؿ
التكيؼ العاـ وىي:
أ -الفزع  :وفيو يظير الجسـ تغيرات واستجابات تتميز بيا درجة التعرض المبدئي
لمضاغط ،ونتيجة ليذه التغيرات تقؿ مقاومة الجسـ ،وقد تحدث الوفاة عندما تنيار مقاومة
الجسـ ويكوف الضاغط شديدا .
ب-المقاوم  :وتحدث عندما يكوف التعرض لمضاغط متبلزما مع التكيؼ ،فتختفي التغيرات

التي ظيرت عمى الجسـ في المرحمة األولى وتظير تغيرات أخرى تدؿ عمى التكيؼ.

ج-اإلجياد  :مرحمة تعقب المقاومة ويكوف فييا الجسـ قد تكيؼ ،غير أف الطاقة الضرورية
تكوف قد استنفذت ،واذا كانت اإلستجابات الدفاعية شديدة ومستمرة لفترة طويمة فقد ينتج عنيا
أمراض التكيؼ (عثماف ،2001،ص)98

 -2-5نظري سبيمبرجر (: )spielberger
يربط سبيمبرجر في نظريتو بيف الضغوط النفسية وبيف القمؽ حيث تعتبر نظريتو مقدمة
ضرورية لفيـ الضغوط( ،النوايسة،2013،ص ،)20فقػ ػد أقاـ نظريتو في القمػ ػؽ عمي أسػ ػاس
التمييز بي ػف القمػ ػؽ كسمة  Trait Anxietyوالقمؽ كحالة ، State Anxietyويقوؿ أف لمقمؽ
شقيف  :سمة القمؽ أو القمؽ العصابي أو المزمف ،وىو استعداد طبيعي أو اتجػ ػ ػاه سموكي
يجعػ ػ ػؿ الق ػمؽ يعتمد بصورة أساسية عمي الخبرة الماضية ،وقمؽ الحالة وىػ ػو ق ػمؽ موضوعي
أو موقفػي يعتمػػد عمى الظ ػ ػروؼ الضػ ػاغطة .وعمى ى ػ ػ ػذا األسػ ػ ػ ػ ػاس يربط " سبيمبرجر " بيف
الضغط وقمؽ الحال ػ ػة ،ويعتبر الضغط الناتج ضاغطا مسببا لحالة القمؽ ،ويستبعد ذلؾ عف
القمؽ كسمة حيث يكوف مف سمات شخصية الفرد القمؽ أصبل (.طو ،ياسيف ،2008 ،ص)6

و في اإلطار المرجعي لمنظرية اىتـ" سبيمبرجر" بتحديد طبيعة الظروؼ البيئية
المحيطة والتي تكوف ضاغطة ،ويميز بيف حاالت القمؽ الناتجة عنيا ،يفسر العبلقات بينيا
وبيف ميكانزم ػ ػات الدف ػ ػاع التي تسػ ػ ػاعد عمى تجنب تمؾ النػ ػواحي الض ػ ػاغطة )كبت ،إنكار،
إسقاط( و تستدعي سموؾ التجنب.
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و يميز "سبيمبرجر" بيف مفيوـ الضغط ومفيوـ القمؽ ،فالقمؽ عممية انفعالية تشير
إلى تتابع اإلستجابات المعرفية السموكية التي تحدث كرد فعؿ لشكؿ ما مف
الضغوط(.عثماف ،2001،ص ص)100-99

كما أنو يميز بيف مفيوـ الضغط  stressومفيوـ التيديد  threatفكبلىما مفيوميف
مختمفيف .فكممة ضغوط تشير إلى االختبلفات في الظروؼ واألحواؿ البيئية التي يترتب
عمييا ضيؽ وتيديد نفسي قد يصؿ إلى درجة معينة مف الخطر عمى الفرد ،بينما تشير كممة
التيديد إلى تفسير وتحميؿ ظرؼ وموقؼ معيف عمى أنو خطير ومخيؼ ومرعب.
(النوايسة ،2013،ص ،)20وك ػاف لنظرية"سبيمبرجر" قيمة خاصة في فيـ طبيعة
القمػ ػ ػؽ ،واستفادت منيا كثيػ ػ ػر مف الدراسات ،تُحق ػؽ خبلليا مف صدؽ فروض ومسممات
نظريتو( .عثماف ،2001،ص)100
موري ( : ) Henry.murray
 -3-5نظري ىنري ا
يرى مواري murray

أف مفيوـ الحاجة ومفيوـ الضغط مفيومػاف أساسػياف

عمى اعتبارات أف مفيوـ الحاجة يمثؿ المحددات الجوىرية لمسموؾ ،ومفيػ ػ ػ ػوـ الضغط يمثؿ
المح ػ ػددات المؤث ػ ػ ػ ػرة والجوىريػ ػ ػة لمسموؾ في البيئػ ػ ػة  .ويعػرؼ الضغط بأنػ ػ ػو صف ػ ػة لموضوع
بيئي أو لشخص تيسر أو تعوؽ جيود الفػرد لموصػوؿ إلػى ىدؼ معيف ،ويميز مواري بيف
نوعيف مف الضغوط ىما:
 -1ضغط بيتا  :Beta Stressويشير إلى داللة الموضوعات البيئية واألشخاص كمػا
يػدركيا الفرد .
 -2ضغط ألفا  : Alpha Stressويشيػ ػر إلػ ػ ػ ػى خصائص الموضوع ػ ػات وداللتي ػ ػا كم ػ ػا
ىي .و يوضح موراي أف سموؾ الفرد يرتبط بالنوع األوؿ ،ويؤكد عمى أف الفرد بخبرتو يصؿ
إلى ربط موضوعات معينة بحاجة بعينيا ،ويطمؽ عمى ىذا مفيوـ تكامؿ الحاجة ،أما عندما
يحدث التفاعؿ بيف الموقؼ الحافز والضغط والحاجة الناشطة فيذا ما يعبر عنو بمفيوـ
ألفا (.طو ،ياسيف ،2008 ،ص)6

 -4-5نظري التقدير المعرفي (:)lazarus

قدـ ىذه النظرية الزاروس" " lazarusسنة . 1970و ق ػ ػ ػ ػد نشأت ىذه نظريػ ػ ػة نتيجة

لئلىتماـ الكبير بعمميػ ػ ػ ػ ػة اإلدراؾ والع ػبلج الحسي اإلدراكي ،و التقدي ػ ػر المعرفي مفيوـ
أساسي يعتمد عمى طبيعػة الفرد ،حيث أف تقدي ػر كـ التيديد ليس مجرد إدراؾ مبسط
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لمعناصر المكونة لمموقؼ ،ولكنو رابطة بيف البيئة المحيطة بالفرد وخبراتو الشخصية مع
الضغوط ،وبذلؾ يستطيع الفرد تفسير الموقؼ ،ويعتم ػ ػد تقييـ الفػ ػ ػ ػرد لمموقؼ عمػػى عػ ػ ػ ػدة
عوامؿ منػ ػ ػ ػيا العوامػ ػ ػ ػ ػ ػؿ الشخصية ،العوام ػ ػ ػ ػؿ الخػ ػ ػارجية الخاصػ ػة بالبيئػ ػة اإلجتماعية
والعوام ػؿ المتصمة بالمػ ػ ػوقؼ نفسو ،وتعرؼ نظرية التقدير المعرفي الضغوط بأنيا تنشأ عندما
يوجد تناقض بيف متطمبات الشخصية لمفرد ويؤدي ذلؾ إلى تقييـ التيديػ ػد و إدراكو
في مرحمتيف ىما :
المرحم األولي :
وىي الخاصة بتحديد ومعرفة أف بعض األحداث ىي في حد ذاتيا شيء يسبب الضغوط .
المرحم الثاني :
وىي التي يحدد فييا الطرؽ التي تصمح لمتغمػب عمى المشكبلت التي تظير
في الموقػ ػؼ (.عثماف ،2001 ،ص ص)101-100

-6عناصر الضغوط الميني :

ىن ػ ػػاؾ ثبلث مكونات رئيسية لمضغط في المنظمػ ػػات ىي المثير ،اإلستجابة و التفاعؿ.

(سيزالقي ،واالس ،1991 ،ص.)180

وفيما يمي شرح ليذه العناصر:
-1-6عنصر المثير :يحتوي ىذا العنصر عمى المثيرات األولية الناتجة عف مشاعر
الضغوط ،وقد يكوف مصدر ىذا العنصر البيئة أو المنظمة أو الفرد.
-2-6عنصر اإلستجاب  :يتمثؿ ىذا العنصر في ردود الفعؿ الفسيولوجية والنفسية والسموكية
التي يبدييا الفرد مثؿ القمؽ والتوتر واإلحباط وغيرىا.

 -3-6عنصر التفاعل :وىو التفاعؿ بيف العوامؿ المثيرة والعوامؿ المستجيبة ،وبأف ىذا
التفاعؿ بيف عوامؿ البيئة والعوامؿ التنظيمية مف العمؿ والمشاعر اإلنسانية وما يترتب عمييا
مف استجابات(.عبد الباقي ،2004 ،ص. )337
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الشكل رقم( :)51عناصر الضغوط الميني
المثير-البيئ

-المنظم

رد الفعل-اإلحباط

تفاعل

-القمق

المثير واإلستجاب

الفردالمصدر( :أندرو دي سيزالقي ،مارؾ جي واالس ،1991 ،ص)180

ويمكف إضافة عنصريف آخريف لمضغوط المينية في ضوء تطور مفيوـ العمؿ ،وىما
عنصر اإلدراؾ ،وعنصر الفروؽ الفردية ،فاإلدراؾ العقمي لو دور فعاؿ في مدى إحساس
الفرد بالعوامؿ الضاغطة عميو ،والفروؽ الفردية تفسر العبلقة بيف قدرة األفراد عمى التفاعؿ
مع مسببات الضغوط المينية والسيطرة عمييا والتأثر بيا سمبا أو إيجابا (.فميو،عبد المجيد،
 ،2005ص)307

-7أنواع الضغوط الميني :
تعددت المعايير المستخدمة في تصنيؼ الضغوط المينية .و وفؽ ىذه المعايير يمكف
تصنيفيا إلى عدة أنواع نذكر منيا :
 -1-7وفق معيار األثر:
وفؽ ىذا المعيار نجد نوعيف مف الضغوط ىما الضغوط البناءة والضغوط اليدامة.
 -1-1-7الضغوط البناءة (اإليجابي ) :
تعطي اإلنساف الطاقة البلزمة التي تمكنو مف تطوير أدائو ونظاـ عممو ،وتدفعو
إلى الخمؽ واإلبداع واإلبتكار ،وتقدـ حموال لممشكبلت التي تواجيو بطريقة مبتكرة.
تجعؿ اإلنساف عمى درجة عالية مف اليقظة ولديو القدرة عمى إدراؾ ووعي ما يدور
حولو مما يمكنو مف اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وبصورة أكثر واقعية .ولكي
يتحقؽ ذلؾ يجب أف تكوف الضغوط عمى درجة مناسبة تمكف الفرد مف السيطرة والتغمب
عمييا.
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-2-1-7الضغوط اليدام (السمبي ) :
تؤدي إلى سوء عبلقات الفرد مع المحيطيف بو ،ويكوف أكثر توت ار ،واألداء العقمي لو
يكوف عند أدنى مستوى ،والحالة الذىنية لمشخص ليست عمى ما يراـ و يصاحبيا ظيور
أعراض جسمية ونفسية( .عطية ،2006 ،ص ص)15-14

جدول رقم ( :)51المقارن بين الضغط اإليجابي والضغط السمبي.
الضغط اإليجابي

الضغط السمبي

 -1يمنح دافعا لمعمؿ.

 -1يسبب انخفاضا في الروح المعنوية.

 -2يساعد عمى التفكير.

 -2يولد ارتباكا.

 -3يحافظ عمى التركيز عمى النتائج.

 -3يدعو لمتفكير في المجيود المبذوؿ.

 -4يجعؿ الفرد ينظر إلى العمؿ بتحد.

-4يجعؿ الفرد يشعر بتراكـ العمؿ .

 -6النوـ جيدا.

يقاطعو ويشوش عميو.

 -5يحافظ عمى التركيز عمى العمؿ.

 -5يشعر الفرد بأف كؿ شيء ممكف أف

 -7القدرة عمى التعبير عف اإلنفعاالت

 -6الشعور باألرؽ.

 -8يمنح اإلحساس بالمتعة.

عمى التعبير عنيا.

 -10يمد الفرد بالقوة والثقة.

 -9يؤدي إلى الشعور بالفشؿ.

والمشاعر.

 -9يمنح الشعور باإلنجاز.
 -11التفاؤؿ بالمستقبؿ.

 -7ظيور اإلنفعاالت وعدـ القدرة
 -8اإلحساس بالقمؽ.
 -10يسبب لمفرد الضعؼ.

 -12القدرة عمى الرجوع إلى الحالة النفسية  -11التشاؤـ مف المستقبؿ.
الطبيعية عند مرور بالتجربة غير سارة

-12عدـ القدرة عمى الرجوع عند المرور
بتجربة غير سارة .

المصدر( :ىيجاف ،1998 ،ص)30

كما صنؼ عمر وصفي عقيمي الضغوط المينية وفؽ عدة معايير إلى:
 -2-7وفق معيار النفع والضرر:
وبموجب ىذا المعيار لدينا نوعاف مف الضغط:
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 -1-2-7ضغط عمل عادي(نافع):
وأثره نافع ،حيث يسيـ في خمؽ عنصر اإلثارة والتحدي وعدـ الممؿ ،ويقع الضغط ىنا ضمف
إمكانات الفرد المتنوعة.
 -2-2-7ضغط عمل ضار:
ويحدث إذا كاف خارج نطاؽ إمكانات الفرد ،ويحدث آثا ار سمبية في صحتو ونفسيتو.
 -3-7وفق معيار النطاق:
وبموجب ىذا المعيار لدينا نوعاف مف الضغط:
 -1-3-7ضغط ذو نطاق ضيق أو محدود:
ويشمؿ فئة مف الوظائؼ والعامميف فييا ،أو مجاالت عمؿ محددة.
 -2-3-7ضغط ذو نطاق واسع:
ويشمؿ فئات و مجاالت عمؿ متعددة وكثيرة داخؿ المنظمة.
 -4-7وفق معيار الخطورة:
يصػػنؼ ضػػغط العم ػ ػػؿ وفػ ػػؽ ىػػذا المعيػ ػػار إلػػى ضػػغط عمػػؿ لػ ػ ػ ػػو آثػػار وانعكػ ػ ػػاسات صحيػ ػ ػ ػ ػػة
خطي ػ ػرة عمى الفرد ،وضغط عادي مقبوؿ آثاره ليست بيذه الخطورة( .عقيمي ،2005 ،ص)595

 -5-7وفق معيار الشدة :
صنفيا بابكوؾ " " Babcockإلى ثبلث أنواع وىي :
 -1-5-7ضغط ناتج عن الصراعات الداخمي  :كالعصاب وىذا النوع مرتبط بشكؿ وثيؽ
بالمفيوـ الذي يعطيو الطب العقمي لمقمؽ.
 -2-5-7ضغط ذو أصل خارجي :أي صادر مف بيئة الفرد كمواجيتو لعراقيؿ خبلؿ سعيو
لتحقيؽ أىداؼ معينة فيريد اجتيازىا وتخطييا ليشعر بالراحة والرضا.
 -3-5-7ضغط مرتبط بالحاج إلى اإلبداع :فالمبدع في حاجة ألف يعيش في بيئة تحفزه
عمى استغبلؿ طاقاتو اإلبداعية بتطوير وظائفو الطبيعية( .لوكيا ،بف زرواؿ ،2006 ،ص-15
.)16
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-6-7وفق معيار الزمن :
يميؿ بعض العمماء مثؿ جينز"  "JAINSإلى تقسيـ الضغوط تبعا لمفت ػ ػ ػرة الزمنية التي
تستغرقيػ ػ ػا الشدة أو التوتر الن ػ ػػاجـ عنيا إلى ثبلثة أنواع ىي:
 -1-6-7الضغوط البسيط :
وىي التي تستمر مف ثواف قميمة إلى ساعات طويمة ،نتيجة المضايقات الصادرة
مف أشخاص تافييف أو أحداث قميمة األىمية في الحياة .
 -2-6-7الضغوط المتوسط :
وىي التي تستمر مف ساعات إلى أياـ ،مثؿ فترة العمؿ اإلضافية ،أو زيارة شخص غير
مرغوب فيو ،أو اآلالـ الصادرة عف مرض في المعدة او األمعاء .
 -3-6-7الضغوط الشديدة :
و ىي التي تستمر مف أسابيع ألشير بؿ وسنوات مثؿ غياب شخص عزيز عف عائمتو
لمسفػػر أو الموت ،و مثؿ النقؿ مف العمؿ أو اإليقاؼ عف العمؿ حتى زواؿ السبب( .فميو،
عبد المجيد ،2005 ،ص )307

كذلؾ يصنفيا مصطفى كامؿ أبو العزـ عطية مف حيث الفترة التي تستعرقيا إلى:
-4-6-7ضغوط وقتي (متقطع ):
وتظير األحداث المسببة ليا عمى فترات متقطعة ،أي ليست بصفة مستمرة ،مما تجعؿ الفرد
يعاني مف التوتر عمى فترات أثناء محاوالتو التوافؽ مع المتطمبات المحدثة ليا وتحقيقيا.
 -5-6-7ضغوط مستمرة(مزمن ):
ىػ ػػذا النػػوع يظػ ػػؿ مصاحبػ ػػا اإلنس ػػاف لفت ػ ػرة طويمػػة ممػ ػػا ينتػ ػػج عنػ ػػو إصػػابتو بانتكاس ػػات صػػحية
ونفسية ،بجػانب ذلؾ تؤدي إلى نفػػاذ رصيد الطاق ػ ػ ػػة المدخرة ،ثـ بعػ ػ ػػد ذلؾ تحػدث اضػطرابات
وخمػؿ في أجيزة الجسـ ووظائفيا( .عطية ،2006 ،ص ص.)16-15
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 -7-7وفق معيار المصادر :
ذىب كؿ مف Mc Grath

وىيجاف إلى تصنيؼ الضغوط المينية وفقا لمصادرىا،

واختمفوا في تقسيماتيـ بيف ثبلثة أنواع وىي :
-1-7-7الضغوط الناتج عن البيئ المادي  :ويتعرض ليا الفرد داخؿ المنظمة أثناء
ممارسة مسؤولياتو ومياـ وظيفتو ،وتتضمف مصادر متنوعة قد تكوف نفسية أو اجتماعية
أو تقنية.
-2-7-7الضغوط الناتج عن البيئ اإلجتماعي  :و تظير لدى األفراد الذيف يتفاعموف
معاً في مجاالت العمؿ مع الزمبلء.
-3-7-7الضغوط الناتج عن النظام الشخصي لمفرد :تعزى إلى الخصائص الشخصية
المتوارثة أو المكتسبة (.فميو ،عبد المجيد ،2005 ،ص)308

الشكل رقم( :)52تصنيف الضغوط الميني
تصنيؼ الضغوط المينية

وفؽ معيار
األثر

ضغوط بناءة(إيجابية)

وفؽ معيار النفع

وفؽ معيار

والضرر والخطورة النطاؽ

المصادر

-ضغوط نافعة

-ضغوط ذو

-ضغط ناتج عف

-ضغوط بسيطة

-ضغوط ضارة

نطاؽ ضيؽ

الصراعات الداخمية

-ضغوط متوسطة عف البيئة المادية

ضغوط ىدامة -ضغوط خطيرة(سمبية)

وفؽ معيار الشدة

وفؽ معيار الزمف

وفؽ

معيار

ضغوط غيرخطيرة

 ضغوط ذونطاؽ

واسع

-ضغوط ناتجة

 -ضغط ذو أصؿ

-ضغوط شديدة

-ضغوط ناتجة

خارجي

-ضغوط

عف البيئة

 -ضغط مرتبط

وقتية(متقطعة)

اإلجتماعية

بالحاجة إلى

ضغوط

-ضغوط ناتجة

اإلبداع

مستمرة(مزمنة)

عف النظاـ
الشخصي

المصدر :مف إعداد الطالب باإلعتماد عمى المراجع المذكورة آنفا.
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-8مراحل الضغوط الميني :
ل قد كانت أوؿ محاولة عممية جادة لتفسير ضغوط العمؿ ىي التي قاـ بيا العالـ ىانز
سيمي ( ،Hans Selyeعاشور،2012،ص )200الذي وضع تصو ار لردود الفعؿ النفسية
والجسدية تجاه الضغط حددىا بثبلث مراحؿ متميزة لرد فعؿ اإلنساف اتجاه الضغط وىي
مرحمة اإلنذار و مرحمة المقاومة ومرحمة اإلنياؾ.

 -1-8مرحم اإلنذار أو التنبيو ): (Alarm phase
وىي تبدأ حيث يستجيب الفرد ألي موقؼ انفعالي ضاغط (.المشعاف ،1994 ،ص
)304

وفييا يجيز الجسـ نفسو لمواجية التيديد أو التحدي الذي يربكو بإفراز ىرمونات مف
الغدد الصماء يترتب عمييا سرعة ضربات القمب ،زيادة معدؿ التنفس ،زيادة نسبة السكر في
الدـ وتوتر العضبلت( .عسكر ،1988 ،ص)10

-2-8مرحم المقاوم (: (Resistance phase
يدخؿ الضغط إذا ما استمر مرحمة جديدة ىي مرحمة المقاومة(،القريوتي،2009 ،

ص )288وفييػ ػا تكتسب أجسامنػ ػا ق ػد ار ف ػوؽ الطبيعي مف الطػ ػاقة لمقاومػ ػة التيديد أو التكيؼ
مع التغيير و تحاوؿ أف ترجع إلى حالتيا الطبيعية وىي ما تسمى طاقة التكيؼ( .الصوص،
 ،2008ص)87

و تتبمور مرحمة المقاومة في ظيور آليات دفاعية منيا العدوانية ،ومياجمة مصادر
الضغط مباشرة سواء كاف الفرد نفسو ،أو اآلخريف أو األشياء أو ممارسة النكوص وىو
التصرؼ بطريقة طفولية ،أو الكبت وىو إنكار وجود مصادر الضغط وتجاىميا ،أو
اإلنسحاب وعدـ التصرؼ رغـ التيقف بعدـ فعالية األسموب .فإذا نجحت ىذه الوسائؿ
الدفاعية في تقميؿ مشاعر الضغط ،فإف المظاىر المصاحبة لمضغط تتبلشى ،أما إذا فشمت
الوسائؿ الدفاعية فإف ذلؾ يؤدي إلى تفاقـ مشاعر الضغط ،والوصوؿ إلى درجة اإلنياؾ
ومرحمة المعاناة مف مضاعفات مرضية حادة مثؿ أمراض القمب واإلكتئاب( .القريوتي،2009 ،
ص ص.)289-288
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-3-8مرحم اإلنياك (: (exhaustion phase
وتظير ىذه المرحمة إذا لـ يستطع الفرد التغمب عمى مسببات الضغط ،واستمر يعاني
منيا فترة طويمة( .عسكر ،1988 ،ص )10فإذا استمر التيديد أو الضغط لوقت طويؿ
وازدادت قوتو تستنفذ أجسامنا طاقة التكيؼ(الصوص ،2008 ،ص  )87إذ تصبح طاقة الجسـ
عمى التكيؼ منيكة ومجيدة .تضعؼ وسائؿ الدفاع والمقاومة ويتعرض الفرد ألمراض
الضغط مثؿ الصداع وارتفاع ضغط الدـ والقرحة واألزمات القمبية.
وتعتبر ىذه المرحمة حادة وخطيرة وتشكؿ تيديدا لكؿ مف الفرد والمنظمة ،فعقؿ وجسـ
اإلنساف لو حدود لمتحمؿ والمقاومة .وكمما زاد معدؿ تكرار اإلنذارات والمقاومة ،أصبح الفرد
أكثر إرىاقا وانياكا في عممو وحياتو ،وزادت قابميتو لمتعرض لؤلمراض البدنية
والنفسية(.عسكر ،1988 ،ص)10

-9أىمي دراس الضغوط الميني :
تنبع أىمية دراسة ضغوط العمؿ مما يمي:
 حم ػ ػ ػاية متخذ القرار ومف ث ػ ػ ػػـ المنشأة مف اتخ ػ ػ ػاذ ق ػ ػرار خاطئ ن ػ ػ ػاجـ عف انفعػاالتالمحظة و التأثير العاطفي والوجداني ،أو ناجـ عف ردود الفعؿ العصبية لممواقؼ الصعبة
التي تواجو متخذ القرار.
 تأكيد ربحية المنشأة وتحقيؽ أىدافيا بالشكؿ السميـ ووفقا لما ىو مخطط وموضوع بالبرامجالتنفيذية.
 حماية المنفذيف مف عشوائية القرار و مف ارتجالية السياسات ومف الق اررات االزدواجيةالناجمة عف قصور الرؤية وضيؽ دائرتيا أماـ متخذ الق ارر نتيجة سيطرة الضغوط والوساوس
القيرية عميو.
 توفير الظروؼ المناسبة والجو الصحي في بيئة العمؿ بالمنشأة . زيادة اإلنتاج وتحسيف اإلنتاجية بتبسيط دوافع متخذي القرار في المنظمة عف طريؽ رفعقد ارتيـ عمى مواجية ضغوط العمؿ والمواقؼ الصعبة التي يواجيونيا.
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 تنمية ميارات التوافؽ السريع والتعامؿ الفعاؿ مع الضغوط الداخمية والخارجية التي تواجواألف ارد العامميف ومتخذي الق ارر في المنظمة.
 إزكاء روح التعاوف وسيادة روح الفريؽ بيف الرؤساء والمرؤوسيف وزيادة التفيـ والمشاركةاإليجابية و البناءة ،و بما يسيـ في رفع الروح المعنوية لمعامميف واحساسيـ بالمشاركة الفعالة
في صنع حاضرىـ ومستقبميـ الوظيفي في المنشأة.
 -تحقيؽ الرقابة الفعالة والمتابعة الحثيثة لمسموكيات( .الصيرفي ،2007 ،ص ص)325-324

-15مصادر الضغوط الميني :
اختمؼ الكتاب والباحثوف حوؿ أسباب ضغوط العمؿ التي ليا تأثير عمى الفرد ،وذلؾ
بسبب اختبلؼ المداخؿ النظرية لدراسة الضغوط واإلتجاىات المتبعة فػ ػ ػ ػ ػي تحديد مفيوميا؛
إذ ال يمػكف لدراسة أف تح ػ ػوي جميع مصادر ضغوط العمؿ ويمكػ ػ ػف تطبيقيا عمى جميع
الوظ ػ ػ ػائؼ والميف ،وذلؾ لوجود اختبلؼ في تأثير تمؾ المصادر تبعا لتبايف التنظيمات
والوظائؼ والميف التي تحدث فييا تمؾ الضغوط وما لمفروؽ الفردية مف تأثير في ذلؾ.
( السعد ،درويش ،2008 ،ص)72

 -1-15مصادر البيئ العام لمضغوط الميني :
 -1-1-15ضغوط العمل الناجم عن المتغيرات اإلقتصادي 
يمكف أف يسبب التذبذب في الوضع اإلقتصادي صعودا أو نزوال الضغط النفسي ،فمع
الظروؼ اإلقتصادية السيئة يظير القمؽ حوؿ الوظائؼ وسبؿ العيش وما شابييا .وكذلؾ
تحدث الضغوط عندما يكوف اإلقتصاد مزدى ار وذلؾ عندما يفكر أحد المديريف في الفرص
التي يمكف أف يفيد منيا ويقمؽ بشأف اتخاذ القرار الصحيح( .سيزالقي ،واالس،1991 ،
ص)183

 -2-1-15ضغوط العمل الناجم عن المتغيرات التكنولوجي :
تعتبر التكنولوجيػ ػا العامؿ الرئيسي في ميداف المنافس ػة ،حيث تعطي لممؤسسة إمكانية
كبيرة في زيادة إنتاجيا وتخفيض تكاليفيا دوف المساس بجودة المنتجات .وفي المقابؿ تزيد
ىذه التكنولوجيا مف ضغوط العمؿ الواقعة عمى الموارد البشرية ،إذ تشير كثير مف الدراسات
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إلى أف إدخاؿ الحاسب اآللي سرعة في العمؿ – باعتباره إحدى صور التكنولوجيا العالية –
وبالرغـ مف الفوائد التي أتى بيا إال أنو زاد مف عبء العمؿ كيفيا ،نظ ار ألنو يتطمب قدرات
ذىنية عالية ويقظة وج ػ ػ ػودة في األداء مستمرة مف أجؿ مواكب ػ ػة التطورات الحاصمة في
مج ػاؿ الحاسب اآللي ،سواء تمؾ التطورات الحاصمة في البرمجيات  softwareأو العتاد
 .hardwareكما أكدت الدراسات أف إدخاؿ الحاسبات اآللية زاد مف شعور الموارد البشرية
تركيز عاليا
ا
بالعزلة اإلجتماعية داخؿ العمؿ ،إذ أف العمؿ أماـ الحاسبات اآللية يتطمب
وانعزاال لساعات طويمة أماميا ،وىو ما يؤدي إلى نقص فرص التفاعؿ مع الزمبلء في
العمؿ( .شاطر ،2010 ،ص )85

 -3-1-15ضغوط العمل الناجم عن المتغيرات السياسي و القانوني :
يمكف لممتغيرات السياسية أف تكوف سببا ميما لضغوط العمؿ ،حيث تتزايد الضغوط
الواقعة عمى مدراء المؤسسات خبلؿ فترة اإلنتخابات ،نظ ار لمغموض الذي يكتنؼ سموؾ
القادة الجدد الذيف يتـ انتخابيـ ( .سيزالقي ،واالس ،1991 ،ص)183

وكذلؾ فإف المتغيرات القانونية يمكف أف تكوف سببا في إحداث الضغوط ،مثاؿ ذلؾ
القوانيف المرتبطة بالبيئة ،والقوانيف الخاصة بحماية الموارد البشرية والمستيمكيف ،إذ ناد ار ما
تقوـ المؤسسة بأداء عمؿ معيف دوف أف تصطدـ بقانوف أو أكثر يحد مف نشاطيا و يعيؽ
حركتيا.
 -4-1-15ضغوط العمل الناجم عن المتغي ارت اإلجتماعي والثقافي :
تعتبر المتغيرات اإلجتماعية والثقافية مف األسباب الميمة لضغوط العمؿ ،ومف بيف
أىـ الجوانب المسببة لمضغوط والتي تقع تحت المتغيرات اإلجتماعية والثقافية نجد تزايد دور
المرأة في المجتمع ،ارتفاع المستوى التعميمي لؤلفراد ،وزيادة أىمية المسؤولية اإلجتماعية
لممؤسسات .
فقد أدى خروج المرأة لمعمؿ إلى جانب الرجؿ زيادة في مستويات الضغوط الواقعة
عمييما ،نتيجة تداخؿ األدوار التي يؤديانيا في حياتيما العممية واألسرية .
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وبالمثؿ فإف زيػ ػ ػادة عدد المتعمميف وارتف ػ ػاع المستوى الثقػ ػ ػافي ليـ أدى إلى زيػ ػ ػادة
توقعاتيـ عف ظروؼ وشروط العمؿ ،وىو ما زاد مف حجـ الضغوط الواقعة عمى المدراء .
وأخي ار فإنو مع تزايد أىمية المسؤولية اإلجتماعية لممؤسسات ،وجد المدراء أنفسيـ
مطالبيف بتعظيـ مصالح كؿ األطراؼ المؤثرة عمى المؤسسة ،وىو ما يعتبر أم ار صعبا إف لـ
نظر ألف تعظيـ مصالح أطراؼ معينة قد يؤدي إلى التقميؿ مف مصالح أطراؼ
نقؿ مستحيبل ا
أخرى ،وىو ما يولد شعو ار كبي ار بالضغط لمختمؼ الموارد البشرية في المؤسسة وعمى وجو
الخصوص المدراء ( .شاطر ،2010،ص ص )86-85

-2-15المصادر الفردي لمضغوط الميني :
 -1-2-15نمط الشخصي :
إف األفراد قد يستجيبوف لمضغط بطرؽ مختمفة عف بعضيا كثي ار ،فبعضيـ يتكيؼ مع
الضغط فيما يحتممو آخػ ػ ػػروف أو يتجنبونو ،وتوحي مثؿ ىذه المبلحظ ػػات بوجود عوامؿ
وسيطة أو ناقمة لمضغ ػ ػػط وىي العوامػػؿ التي تق ػ ػػوـ بإضعاؼ أو تأكيد العبلقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بيف
مص ػ ػ ػػادر الضغط والنتيجة ،وتشمؿ ىذه العوامؿ العمر و الجنس و الحاجات و الشخصية
والوراثة والعادات .وتتميز أغمب األعماؿ في ىذا المجاؿ إلى حد بعيد ،بأنيا قد وجيت نحو
دراسة الشخصية خاصة نحو ما يسمى بنمط السموؾ لمشخصية(أ) ونمط السموؾ
لمشخصية(ب(.
وقد كشؼ فريدماف وروزنماف في أبحاثيما حوؿ نمط السموؾ لمشخصيتيف(أ) و (ب(ما يمي:
 نمط الشخصي (أ)  :و يتميز بوجو عاـ بكؿ مف: اإلقداـ والطموح والتنافس والجرأة. يتحدث بانفعاؿ ويستعجؿ اآلخريف لتنفيذ ما يطمبو منيـ. يكافح إلنجاز أكبر عدد مف المياـ في أقؿ وقت ممكف. منشغؿ دوما بالمواعيد المقررة لئلنجاز وعنده توجو عممي.غير صبور ويكره اإلنتظار.57
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 في صراع مستمر مع األفراد واألحداث واألشياء.نمط الشخصي (ب( :ليس لدي ػ ػو أي مف تمؾ األنم ػ ػاط السموكية ،لكف ىذا ال يعني أف
األفػ ػراد مف نمػ ػ ػ ػط الشخصية (ب( ال يتصفوف بالتنػ ػ ػ ػافس والدافعي ػ ػ ػ ػة لؤلداء ،أو أني ػ ػ ػـ غيػ ػر
متفوقيػ ػ ػ ػ ػف في أدائيـ ،بؿ مف الممكف أف يكونوا كذلؾ ،فاإلختبلؼ األساسي بيف النمطيف
يكمف في أف نم ػ ػ ػ ػ ػط الشخصية (أ) يساب ػ ػ ػ ػؽ الزمػ ػف ،بينما يعمػ ػد الشخص مف النمػ ػ ػ ػ ػط (ب(
إلى إيقػ ػ ػ ػاع منتظـ( .سيزالقي ،واالس ،1991 ،ص ص)188-187

 -2-2-15ضغوط أحداث الحياة الخاص :
يتعرض الفرد مف حيف آلخر إلى أحداث في حياتو الشخصية تمثؿ قد ار مف اإلثارة
والضغط النفسي وىذه األحداث بما تسببو مف توتر ينتقؿ تأثيرىا إلى العمؿ (.العمياف،2008 ،
ص.)162
ومف بيف أحداث الحياة الخاصة التي تسبب الشعور بضغوط العمؿ نذكر :

 - 1-2-2-15ضغوط العمل الناجم عن المشاكل العائمي :
وىي متعددة و متنوعة كالطبلؽ ،وفاة الزوج أو الزوجة ،ر ،مشاكؿ مع أىعاية
األطفاؿ أثناء عمؿ الوالديف ،مرض أح ػ ػ ػد أف ػ ػ ػراد العائمة المزمف ،عبء العمؿ المنزلي لدى
الزوج ػ ػ ػات العامبلت ،رعاية أحد األبويف..الخ .جميع ىذه المشاكؿ تجعؿ الفرد يأتي لعممو
وىو مشغوؿ الفكر مما يجعمو يشعر بضغط العمؿ بسرعة وبشكؿ أكثر مف غيره.
 -2-2-2-15ضغوط العمل الناجم عن المشاكل المالي :
ىذه المشاكؿ مف اىـ المسببات التي تجعؿ الفرد يحس بضغط العمؿ أكثر مف غيره،
فكثرة اإللتزامات المالية المترتبة عمى الفرد وعدـ كفاية دخمو لتغطيتيا ،تجعمو دائـ التفكير
والقمؽ والتوتر.
-3-2-2-15ضغوط العمل الناجم عن ظروف مكان اإلقام والمعيش :
إف السػػكف فػػي منطقػػة بعيػػدة عػػف مك ػاف العمػػؿ وزحمػػة المواصػػبلت ،وكػػذلؾ السػػكف فػػي
منطقة مكتظة بالسكاف مميئة بالضوضاء وغير نظيفة ،ال شؾ تجعؿ الفرد يأتي لعممو وىو لػـ
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يأخذ القسط الكػافي مػف ال ارحػة الجسػدية والنفسػية التػي تمكنػو مػف تحمػؿ ضػغط عممػو ،فتجعػو
يشعر باإلرىاؽ بسرعة( .عقيمي ،2005 ،ص ص)599-598

 -3-2-15مفيوم الذات:
طبقا لروجرز يكوف مفيوـ الذات ذا أىمية أساسية ويكوف مفيوـ الذات لمفرد شعوريا
بشكؿ أساسي ،ويتكوف مف أفكاره ومشاعره عف نفسو كفرد وفي عبلقتو باآلخريف ،وطبقا
لروجرز لف يكوف ممكنا االنغماس في دراسة منيجية ألي جزء مف الذات الذي وجد تحت
تأثير سطح الوعي الشعوري ويوجد تمييز ىاـ بيف مفيوـ الذات والذات المثالية ،فمفيوـ
الذات ىو الذات كما تخبر في الوقت الحالي ،في حيف أف الذات المثالية ومفيوـ الذات
أصغر لدييـ وىذا عمى العكس لدى ىؤالء األفراد الغير السعداء.
ومف ذلؾ فاألشخاص المصابوف بضغوط العمؿ ىـ أشخاص يعانوف مف عدـ القدرة
عمى تضييؽ المسافة بيف ذواتيـ الحقيقية و ذواتيـ المثالية ،فقدرتيـ عمى إعطاء مفيوـ
لذواتيـ تكوف بعيدة عف مفيوـ الذات المثالية (.إبراىيمي ،2015 ،ص)76

 -4-2-15مركز التحكم في األحداث(داخمي أو خارجي):
توجد بعض األدلة التي تربط بيف اعتقاد الفرد في مدى تحكمو وسيطرتو عمى
األحداث المحيطة بو وبيف الشعور بضغط العمؿ.ومركز التحكـ الداخمي يعني أف الفرد يعتقد
أنو يستطيع التحكـ و السيطرة عمى األحداث المحيطة بو بدرجة كبيرة ،في حيف أف مركز
التحكـ الخارجي يعني أف الفرد يعتقد أف ما يحدث لو يتحدد بعوامؿ وقوى خارجة عف تحكمو
و سيطرتو ،مثؿ الحظ أو الفرصة.
وتشير نتائج بعض الدراسات أف األفراد الذيف يعتقدوف في مركز التحكـ الداخمي
يتميزوف بأنيـ أكثر احتماال لمتيديدات التي يتعرضوف ليا في حياتيـ ،و أقؿ معاناة
مف ضغوط العمؿ ،في حيف أف األفراد الذيف يعتقدوف في مركز التحكـ الخارجي غالبا ما
يعانوف مف مستويات عالية مف الضغط ،ألنيـ يدركوف أف ما يحدث ىو نتيجة لعوامؿ
وأحداث خارجية ال يمكف السيطرة عمييا ،ويؤثر مركز التحكـ الداخمي أو الخارجي
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عمى درجة المعاناة مف الضغط مف خبلؿ تأثيره عمى إدراؾ الفرد لقدراتو في التعامؿ مع
المواقؼ الضاغطة .وتشير الدراسات أف األفراد الذيف يعتقدوف في مركز التحكـ الداخمي
يتفاعموف مع المواقؼ الضاغطة بالتكيؼ معيا إال في بعض الحاالت اإلستثنائية القاىرة
التي ال يستطيعوف التحكـ فييا إال بصورة ضئيمة فإنيـ يتصرفوف بطريقة عدوانية تجاه
الحاالت اإلستثنائية التي ال يستطيعوف السيطرة عمييا ،في محاولة تأكيد سيطرتيـ عمى ىذه
المواقؼ ،في حيف يكوف أف األفراد الذيف يعتقدوف في مركز التحكـ الخارجي أقؿ إحباطا
و تفاعبل وتورطا في المواقؼ الضاغطة (.عسكر ،1988 ،ص ص.)18-17
-3-15المصادر التنظيمي لمضغوط الميني :
وتشمؿ ما يمي:
 -1-3-15صراع الدور:
تعرؼ سامية الساعاتی صراع األدوار بأنو  " :ذلؾ الموقؼ الذي يدرؾ فيو شاغؿ
مركز معيف أو العب دور بعينو أنو مواجو بتوقعات متباينة".
ويعرؼ عبد المنعـ الحفني صراع األدوار بأنو " :ذلؾ الصراع الناشئ مف التناقض
بيف األدوار التي يتعيف عمى الفرد القياـ بيا في محيطو اإلجتماعي".
كما يعرفو ميشيؿ إرجايؿ بأنو " :ذلؾ الصراع بيف متطمبات األدوار المختمفة التي
يجب أف يقوـ بيا الشخص".
ويذكر حامد زىراف" :أف صراع األدوار يحدث حينما يقوـ الفرد بعدة أدوار اجتماعية،
قد يكوف بعضيا متصارعا أو متناقضا"(.شند ،2000 ،ص)37

وعميو يأخذ صراع الدور أكثر مف صورة يمكف ذكرىا فيما يمي:
 صراع الدور الشخصي:يحدث ىذا الن ػ ػ ػ ػوع مف الصراع عندم ػ ػػا يتعػرض الفػرد أثنػاء أدائػ ػ ػ ػو لمينتػو لتوقع ػ ػػات متعارضػة
أو متناقضة مف نفس الشخص ومثؿ ىذا النوع مف صراع الدور قد يؤدي إلى الغموض.
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 صـــراع تعـــدد األدوار :يح ػػدث ى ػػذا الن ػػوع م ػػف الصػ ػراع عن ػػدما يك ػػوف لمف ػػرد أكث ػػر م ػػف دوروتتعارض ىذه األدوار مع بعضيا البعض ،فيو عامؿ في مينة معينة ودوره كػأب أسػرة ودوره
كنقابي..الخ في نفس الوقت.
 الص ـراع بــين مرســمي الــدور :عندم ػ ػا يواج ػ ػ ػ ػ ػو الفػػرد متطمبػ ػ ػ ػ ػات وأوام ػ ػ ػ ػ ػر مػػف شخصػػيف أوأكثػػر فػػي نفػػس الوق ػ ػ ػ ػت وتك ػ ػ ػ ػوف متناقضػػة ،أو عنػػدما تتعػػارض مطالػػب الػػزمبلء مػػع تعميمػػات
المشرؼ أو اإلدارة( .عاشور ،2015 ،ص)55

إف العامميف بمينة التمريض تتعدد األدوار التي تُطمب منيـ أداؤىا ،األمر الذي يخمؽ
ليـ إرباكػ ػ ػػا في عمميـ ،بسبب التبعيػ ػ ػػة المزدوجة إلدارة المستشفى (إدارة التمريض( والطبيب
المعالج ،وقد يتمقى أوامر قد تتعارض مع بعضيا البعض في بعض الحاالت مف مصادر
متعددة يحتار أي منيا يتبع( .الشافعي ،2002 ،ص)89

 الصراع بين متطمبات الدور والقيم الشخصي  :يحدث ىذا النوع مف الصراع عندماتتعارض قيـ ومعتقدات الفرد مع التوقعات المطموبة منو مف قبؿ المشرفيف أثناء قيامو
بوظيفتو (.عاشور ،2015 ،ص)55

 صراع اإلفراط في الدور:و يرتبط ىذا النوع مف الصراع بضغوط الوقت حيث أنو في بعض األحياف يجد
الموظفوف أنفسيـ تحت الضغط نتيجة حاجتيـ إلنجاز أعماؿ تممييا عمييـ أدوارىـ اليومية،
وفي نفس الوقت أعماؿ يكمفيـ بيا الرؤساء ويتوقعوف منيـ اإلنجاز الفوري ( .إبراىيمي ،
 ،2015ص)71

 -2-3-15غموض الدور:
يقصد بالغموض ىنا عدـ فيـ الفرد لمضموف عممو ،وما الذي يتوجب عميو القياـ بو،
وما الذي سوؼ يتحمؿ مسؤوليتو ،وما الذي يتوجب عميو إنجازه ،وما ىي صبلحياتو ،وما
ىي حدودىا ،وينتج ىذا الغموض بسبب عدـ وجود تحميؿ وتوصيؼ لمعمؿ أو عدـ وضوحو.
وبسبب غموض الدور يتداخؿ عمؿ الفرد مع عمؿ اآلخريف وتحدث صراعات معيـ ،ويشعر
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بأنو يعمؿ في ظؿ ظروؼ مف عدـ التأكد تحيط بو وبعممو ،وىنا ال يعرؼ بالتحديد ما يريده
رئيسو منو ،وما ىي توقعاتو كذلؾ ،ىذه الجوانب مجتمعة تشكؿ ضغطا عمى الفرد وظيور
أعراض صحية ونفسية سيئة عميو بسبب خوفو وعدـ طمأنينتو( .عقيمي ،2005 ،ص)597

 -3-3-15عبء الدور  :يعتبر عبء الدور أيضا مف األسباب الميمة لضغوط العمؿ
في المؤسسات ،ويقصد بو مجموعة المياـ الوظيفية التي تسند إلى المورد البشري مف أجؿ
أداءىا ،وقد تكوف تمؾ المياـ أكثر أو أقؿ مما يجب القياـ بو .
ويأخذ عبء الدور صورتيف أساسيتيف ليما دور كبير في شعور المورد البشري بضغوط
العمؿ ىما زيادة عبء الدور أو انخفاضو.
 -1-3-3-15ضغوط العمل الناجم عن زيادة عبء الدور:
يقصد بزيادة عبء الدور تحمؿ المورد البشري لمياـ كثيرة يطمب منو إنجازىا في وقت
غير كاؼ إلتماميا( العبء الكيفي) ،و /أو القياـ بمياـ وظيفية تفوؽ ميارتو وقدراتو (العبء
الكمي) ،مما يجعؿ المورد البشري يشعر بالتيديد و اإلحراج واإلضطراب ،وىو ما يجعمو
يعاني مف ضغوط عمؿ مرتفعة .
 -2-3-3-15ضغوط العمل الناجم عن انخفاض عبء الدور:
يقصد بانخفاض عبء الدور قياـ المورد البشري بمياـ قميمة (عبء كمي) ،و /أو
القياـ بمياـ ال تستوعب طاقاتو وقدراتو (عبء كيفي) ،مما يجعمو عرضة لمشعور بالممؿ
اتجاه عممو وىو ما يزيد مف مستوى شعوره بضغوط العمؿ(.شاطر ،2010 ،ص)92

-4-3-15طبيع العمل:
يمكننا القوؿ بأف ضغط العمؿ يتبايف مف وظيفة ألخرى حسب طبيعتيا ،وصعوبتيا،
وموقعيا في الييكؿ التنظيمي ،وعبلقاتيا مع الوظائؼ األخرى( .عقيمي ،2005 ،ص)594

فيناؾ ميف تبعث عمى الضغط ،فبالنسبة لممجتمعات الصناعية يبدو أف أصحاب
الميف التالية أكثر تعرضا لمخاطر العمؿ ،عمى مستوى الضغط والتوتر النفسي الشديديف،
الطبيب ،السكرتيرة ،عامؿ المنجـ ،عماؿ المبيعات في الشركة والمؤسسة ،وىؤالء أكثر
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عرضة لمقرحات اليضمية ومرض القمب التاجي ،وقد أوضحت بعض الدراسات أف الفتيات
العامبلت في ميداف السكرتارية ومستقببلت الزبائف في الشركات يعانيف مف اضطرابات
عضوية عديدة ،مصدرىا الضغط النفسي ومف أصحاب الميف األخرى أيضا فنيو المخابر،
وموظفو المكاتب والمضيفات في الطائرات والممرضات ( .إبراىيمي  ،2015 ،ص)72

-5-3-15عدم المشارك في اتخاذ الق اررات :
يولي الباحثوف أىمية كبيرة لعممية اتخاذ الق اررات حيث تعتبر عممية جوىرية فيما
يخص تسيير المنظمة .حيث يطمع المدراء باتخاذ الق اررات أي أنيـ بإمكانيـ اتخاذ الق اررات
اإلدارية فيما يتعمؽ بالمجاالت التي تقع ضمف اختصاصاتيـ لممديريف أو المشرفيف وذلؾ
عائد إلى عدة عوامؿ منيا:
أ-أىمية القرار والنتائج المترتبة عنو.
ب-درجة تعقيد القرار.
ج-مدى المشاركة في اتخاذ القرار.
د-المسؤولية المترتبة عمى القرار.
ه -درجة توفير المعمومات البلزمة التخاذ القرار.
واتباع الفردية في اتخاذ الق اررات وعدـ إشراؾ العامميف مف قبؿ الرؤساء والمشرفيف،
تمثؿ مصد ار مف مصادر ضغوط العمؿ .بالنسبة لمموظفيف الذيف يشعروف بعدـ أىميتيـ في
اتخاذ الق اررات وخاصة تمؾ التي يتأثروف بيا وىـ مسؤولوف عنيا.
ويرجع الينداوي أف عدـ مشاركة المرؤوسيف في اتخاذ الق اررات يعد مصد ار لضغوط العمؿ
وذلؾ لسببيف ىما :
أ -ينمو لدى الفرد إحساس بعدـ أىميتو في المنظمة التي يعمؿ بيا و أنو ك ّؿ ميمؿ ،ليس
ألفكاره أو آراءه قيمة ،وليذا فقد استبعد مف المشاركة في صنع القرار.
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ب -تتزايد حدة الضغوط إذا ما كانت الق اررات ال تخدـ بشكؿ فعاؿ -عمى األقؿ مف وجية
نظر الفرد -اليدؼ الذي سطرت مف أجمو ،وىو ما يعني مقاومة و اعتراض مف جانب الفرد
عمى ىذه الق اررات مما يضاعؼ في النياية مف حدة ضغوط العمؿ لديو.
ويشير ىيجاف إلى أف اتخاذ الق اررات بما تتضمنو مف أبعاد متعددة تتعمؽ بالمدير أو
الموظؼ مف الممكف أف تعد سببا مف أسباب ضغوط العمؿ وبخاصة إذا ما كانت ىذه
ررات قائمة عمى أساس المركزية الشديدة و عدـ مشاركة الموظفيف(.عثماف ،2010 ،
الق ا
ص.)41-40

-6-3-15المناخ التنظيمي:
مثمما ىناؾ نمط سموكي لكؿ فرد يميزه عف اآلخر فإف أية منظمة ليا أسموبيا الخاص
في التعامؿ مع عماليا ومعاييرىا الخاصة في العبلقات الشخصية داخؿ المنظمة وفي تنفيذ
المياـ الواجب تنفيذىا .بعبارة أخرى لكؿ منظمة شخصيتيا المعنوية التي تميزىا عف
المنظمات األخرى أو المناخ التنظيمي ،ولمداللة عمى ذلؾ فتنظيمات العمؿ المختمفة تتبايف
في تشجيع األفكار الخبلقة لمعماؿ ووضع مصمحتيـ في المقاـ األوؿ أو في المقاـ األدنى،
وفي كمتا الحالتيف تعتبر مصد ار لمضغط إما مف ناحية اإليجاب أو السمب بمعنى آخر قد
ز وقد يكوف محبطا ).لعريط  ،2007 ،ص)122
يكوف ذلؾ الضغط حاف ا

-7-3-15الصراع التنظيمي :
يعرؼ الصراع بأنو حالة مف عدـ اإلتفاؽ بيف شخصيف أو فريقيف ،يحدث إما ألسباب
شخصية ناتجة عف اختبلؼ مكونات الشخصية ،أو ألسباب تتعمؽ بالعمؿ والتي أسبابيا
كثيرة منيا عمى سبيؿ المثاؿ  :اختبلؼ وجيات النظر حوؿ العمؿ ،اختبلؼ الدوافع،
اختبلؼ العادات والقيـ ،اختبلؼ المصالح الشخصية والعامة.
إف حدوث ىذه الصراعات سينشأ عنو تفكؾ في عرى وروابط التعاوف والزمالة بيف
العامميف ،ويحدث ضغطا نفسيا عمييـ يؤثر سمبا في صحتيـ وفي فاعمية أدائيـ( .عقيمي،
 ،2005ص)600
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 -8-3-15ضعف الييكل التنظيمي :
الييكؿ التنظيمي ىو عبارة عف البناء أو الشكؿ الذي يحدد التركيب الداخمي لمعبلقات
السائدة في المنظمة .فيو يوضح التقسيمات أو الوحدات الرئيسية والفرعية التي تضطمع
بمختمؼ األعماؿ واألنشطة التي يتطمبيا تحقيؽ أىداؼ المنظمة ،إظافة لبياف أشكاؿ وأنواع
اإلتصاالت وشبكات العبلقات القائمة (.الشماع ،حمود ،2007 ،ص)163

وتظير ضغوط العمؿ بوجود ىياكؿ تنظيمية ضعيفة .فعدـ وضوح خطوط السمطة
والمسؤولية وضعؼ اإلتصاالت والتنسيؽ واشتداد الصراع بيف الوحدات التنفيذية واإلستشارية
واتساع نطاؽ اإلشراؼ أو ضيقو بشكؿ غير صحيح ،كميا عوامؿ تزيد مف حدة شعور
الموارد البشرية بضغوط العمؿ .كػ ػذلؾ فػ ػ ػإف عدـ وجود ىي ػ ػاكؿ تنظيمية مرنػ ػة تواكػ ػ ػب
التغيػ ػ ػ ػرات التي تحدث في البيئة الداخميػ ػ ػ ػة والخارجية لممؤسسة ،يجعؿ الموارد البشرية
تع ػ ػ ػاني مف ضغوط عمػ ػ ػؿ عالية ،وبصفة خاصة تمؾ التي ليا رغبة في تطوير معارفيا
وميارتيا واتجاىاتيا(.شاطر  ،2010 ،ص)98

 -9-3-15التطور الميني :
تعتبر عوائؽ التطور الميني أو المستقبؿ الوظيفي أحد مصادر ضغػ ػط العمؿ مثؿ
اإلفتقار إلى فرص الترقية في المستقبؿ وعوائؽ الطموح والشؾ في المستقبؿ الميني والتغير
الوظيفي الذي يتعارض مع طموحات الفرد.
ومف عوامؿ الضغط المرتبطة بيذا المصدر الخوؼ مف الفشؿ في العمؿ الجديد أو
الخوؼ مف العجز عمى مجارات التغيرات التكنولوجية أو اإلقتصادية أو اإلجتماعية .فإذا لـ
يتمكف الفرد مف ىذا التوافؽ مع المتغيرات الجديدة المصاحبة لمترقية الوظيفية فإنو حتما
سيشعر بالضغط (.حمادات ،2008 ،ص.)175
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-15-3-15تقييم األداء:
إف عممية تقييـ األداء تؤثر عمى األفراد وتسبب ليـ بعض الضغوط ،خصوصا أف
بعض تقييـ األداء يترتب عميو مصير األف ػ ػ ػراد في منظمػ ػ ػات العمؿ مف حيث البقاء أو
الفصؿ مف الخدمة أو تأخير الترقيات والعبلوات( .جمده ،2009 ،ص)180

-11-3-15العالقات اإلنساني في العمل :
يقصد بالعبلقات اإلنسانية في العمؿ تمؾ التفاعبلت التي تحدث ما بيف الموارد
البشرية ،سواء كانت إيجابية مثؿ اإلحتراـ والتعاوف أو سمبية مثؿ الظمـ والسيطرة .وتؤدي
العبلقات الجيدة مابيف الموارد البشرية في مكاف العمؿ إلى توفر مناخ تنظيمي جيد يسوده
التعاوف والثقة واإلحتراـ المتبادؿ مابيف الموارد البشرية وىو ما يقمؿ مف إمكانية التعرض
لضغوط العمؿ .
وبما أف العبلقات اإلنسانية في العمؿ تأخذ صورتاف رئيسيتاف ىما عبلقة "الرئيس
بالمرؤوس" "والعبلقة مع الزمبلء" ،فقد تكوف ىذه العبلقات مف األسباب الميمة لشعور
الموارد البشرية بضغوط العمؿ .فإذا كاف الرئيس مثبل يتبع أسموب القيادة التسمطية مع
المرؤوسيف وذلؾ بحرمانيـ مف المشاركة في صنع القرار وابداء الرأي ،فإف ذلؾ مف شأنو أف
يؤدي إلى شعورىـ بضغوط العمؿ ،وكذلؾ يؤدي التنافس المبالغ فيو مابيف األفراد
والجماعات مف أجؿ الفوز بمزايا مادية و /أو معنوية إلى خمؽ مناخ تنظيمي يسوده الصراع
وعدـ الثقة والبلتعاوف وىو ما يعزز مف إمكانية التعرض لضغوط العمؿ .
وقد أشارت دراسة مسحية قاـ بيا الباحث ستو ار " "Storaشممت إطارات المؤسسات
الصناعية الفرنسية ،إلى أف غياب المساندة والدعـ مف الرئيس والزمبلء في العمؿ ،أدى إلى
شعور اإلطارات باإلغتراب داخؿ المؤسسة ،وىو ما ترتب عميو شعور حاد بضغوط العمؿ .
ويقوؿ العمياف"إف العبلقات الشخصية بيف الفرد وزمبلئو في العمؿ تؤدي دو ار ىاما في الحياة
العممية .فيذه العبلقات قد تتيح لو إشباع الحاجات النفسية واإلجتماعية كالتقدير واإلحتراـ
والصداقة وغيرىا ،أما إذا أسيء استغبلؿ ىذه العبلقات ،فإنيا ببل شؾ ستتصؼ بسمات
66

الفصل الثاني  :الضغوط الميني
العداء والكراىية .وقد تتعمؽ ىذه الصفات إلى الحد الذي يؤدي إلى انفصاؿ الفرد أو ما
يشبو حالة اغتراب ،بسبب ما يعانيو مف ضغوط (.شاطر ،2010 ،ص)99-98

-12-4-15اإلتصال :
يعد اإلتصاؿ أم ار ضروريا في العمؿ التنظيمي ،حيث يمكف تشبيو اإلتصاؿ داخؿ
التنظيـ بالقمب الذي يضخ المعمومات والتعميمات واآلراء ،لذلؾ نجد كبل مف دافيز)(davis
وسكوت) (scottيؤكداف عمى أنو بدوف اتصاؿ يتعذر أف يوجد تنظيـ ،أو أف يتقدـ اإلنتاج
الجماعي ذلؾ ألف اإلتصاؿ ىو العممية الوحيدة التي تربط االفراد بعضيـ ببعض داخؿ
جماعة العمؿ ،حيث أف اإلتصاؿ ىو ذلؾ الجسر الذي تعبر عميو كافة أنواع المعمومات.
أما فيما يتعمؽ بالعبلقة بيف اإلتصاؿ وضغوط العمؿ ،وانطبلقا مف الدراسة التي
أجراىا شولر( (schulerوالذي يرى بأف ىناؾ تأثي ار لئلتصاؿ عمى األفراد داخؿ المنظمة
عمى النحو التالي:
 أف اإلتصاؿ يؤثػ ػ ػ ػ ػر عمى تأويؿ الشخص لممعموم ػ ػات التي يستقبميا ،كم ػ ػ ػا يؤثػ ػ ػ ػر عمىدوره في المنظمة.
 إف إدراؾ الشخص لدوره في المنظمة يتأثر باإلتصاؿ الذي يؤثر بدوره عمى مستوى الرضاالوظيفي ،ومف ثـ درجة أو حدة الضغوط التي يتعرض ليا( .عاشور ،2012 ،ص ص-193
)194

-13-3-15نوبات العمل :
إف أوقات العمؿ الميمي ىي مف أىـ األوقات المثيرة لمضغط(.الطريري ،1994 ،ص)53

إف ىذا النوع مف العمؿ يؤثر في إيقاعات فيزيولوجيا الجياز العصبي مثؿ الح اررة
ومعدؿ السكر في الدـ وعممية التحوؿ الغذائي ،كما يؤثر في النشاط العقمي وفي حوافز
العمؿ( .ستو ار ،1997 ،ص)15
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 -14-3-15التنافس عمى الموارد:
ينظر دائما إلى الموارد عمى أنيا نادرة ومحدودة  .تتنافس األقساـ و اإلدارات واألفراد
في الحصوؿ عمى أكبر قدر مف ىذه الموارد.ويتطمب ذلؾ المجوء إلى المساومة والمناورة
والمقارضة ،وىي أمور تؤدي إلى الشعور بالضغط النفسي( .المشعاف ،1994 ،ص)309

-15-3-15الحرمان من العمل أو الخوف من فقدان الوظيف :
بمعنى فقداف العمؿ فعبل أو نقص األمف الوظيفي ،فالحرماف مف العمؿ أو التيديد
يمثؿ مصد ار ىاما لمضغوط(.عموطي ،2008،ص.)35كما تعد ضغوط إنياء الخدمة واحدة مف
الضغوط الرئيسية في مكاف العمؿ بالنسبة لممديريف والموظفيف عمى السواء ،وىي عممية
تضغط في اتجاىيف :عمى المدير الذي يتخذ القرار ،و الموظؼ الذي يقع عميو عبء
القرار(.ىانسوف ،1998 ،ص)14

-16-3-15التغيير في مجال العمل:
و مف أىـ مص ادر الضغط في أي منظمة ىو التغيير الذي تقدـ عميو المنظمة
ألسباب عدة ،فالناس يميموف إلى التعود عمى خطوات ،واجراءات ،وتنظيمات معينة أثناء
أداء أعماليـ ،ويقاوموف التغيير ،فمعظمنا يميؿ إلى إبقاء األشياء عمى حاليا بحيث نكوف
قادريف عمى التنبؤ الدقيؽ ،أو عمى األقؿ توقع ما يحدث ،ويبدو أف ىذه اإلستم اررية
مطمئنة.ليذا فميس مف المستغرب أو المدىش أف تسبب التغييرات الرئيسية أو الكبيرة قد ار
كبي ار مف الضغط ،ألنيا قد تحمؿ بيف طياتيا خي ار أو ش ار يصيب الفرد.ومف األمثمة عمى
التغييرات التي تؤدي إلى ضغط كبير إعادة تنظيـ المؤسسة أو اإلندماح مع مؤسسات أو
شركات أخرى ،أو تغيير في أنظمة العمؿ وأدواتو ،أو تغييرات في سياسات الشركة ،أو أية
تغييرات في القيادة اإلدارية أو الزمبلء.
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 -17-3-15المسؤولي عن اآلخرين:
إف إحساس المدير بأنو مسؤوؿ عف آخريف يمثؿ ضغطا في حد ذاتو( .عكاشة،1999 ،
ر مستوى الضغط(.
ص )90وبقدر ما يكوف مستوى المسؤولية كبي ار ،بقدر ما يكوف كبي ا
شيخاني ،2003 ،ص)34

وتوضح نتائج الدراسات أف مسؤولية الفرد عف أفراد آخريف ليا تأثير كبير عمى ضغط
العمؿ أكثر مف مسؤوليتو عف العوامؿ غير الشخصية مثؿ الميزانية واآلالت وغيرىا ،ويعاني
المدي روف والمشرفوف مف القرحة والتوتر الشديد نتيجة مسؤولياتيـ عف األفراد بنسبة أكبر مف
األفراد الذيف يشرفوف عمييـ( .عسكر ،1988 ،ص ص)15-14

 -18-3-15ضغوط العمل الناجم عن ظروف العمل المادي :
إف البيئة المادية تمعب دو ار كبي ار في صنع الضغوط في المنظمات في عصرنا
الحاضر( .سامر جمده ،2009 ،ص )182إذ أف اختبلؿ ظروؼ العمؿ المادية مف إضاءة،
وح اررة ،ورطوبة وتيوئة ،وضوضاء ،وترتيب مكاف العمؿ وغيرىا مف الظروؼ ،يمكف أف
يؤدي إلى شعور الفرد بعدـ مناسبة العمؿ وظروفو ،و يؤدي ىذا بالطبع إلى زيادة الشعور
بالتوتر والضغوط النفسية ( .المشعاف ،1994 ،ص)310

-1-18-3-15الضوضاء :الضوضاء أو التمػػوث السمعي مف أكثػر العوامؿ المسببػة
لئلج ػ ػ ػيػاد ،وأض اررىا عمى صحة اإلنساف أكثر مف أف تحصى ،فالضوضاء تصيب اإلنساف
باإلرى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؽ والتوتر وقمة التركيز وزيادة دقات القمب وسرعة النبض والتنفس وارتفاع ضغط
الدـ وزيادة نسبة السكر فى الدـ وقرحة المعدة أو االثنى عشر ٓٓ الخ ،ويكفى التصريح
الذى أعمنو الدكتور كريستياف برنارد ،أوؿ مف أجرى عمميات القمب المفتوح Open heart
 surgeryومؤلؼ كتاب "  50طريقة نحو قمب سميـ "مف أف الضوضاء تعتبر ثانى أىـ
العوامؿ المسببة ألمراض القمب(بعد التدخيف) يقوؿ الدكتور برنارد أف الجسـ يستجيب
لمضوضاء بطريقتيف مختمفتيف  -طبقاً لؤلدلة التى جمعيا الباحثوف األلماف عمى مدى
العشريف عاما الماضية: -
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- 1الطريقة السمبية :

The Passive Formىي استجابة ضعيفة يتـ عمى أثػرىا

إفراز الكورتيزوؿ الذى يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدـ.
- 2الطريقة اإليجابية  The Active Form :التي عادة ما تؤدي إلى المواجية وافراز
األدريناليف والنورأدريناليف (.شتيوى ،2002 ،ص )49

 -2-18-3-15اإلضاءة:
يحتاج األفراد في بعض الميف مثؿ الجراحة إلى كمية مف الضوء تساوي ستة أضعاؼ
الكمية التي نحتاجيا لكي نق أر بارتياح ،فإذا كانت اإلضاءة المتاحة ليذه الميف غير كافية،
أدى ذلؾ إلى إصابة العيف باإلرىاؽ .كما تسبب اإلضاءة الضعيفة قضاء الفرد لوقت أطوؿ
في العمؿ مما قد يؤدي إلى شعوره باإلحباط.
واذا كانت كمية اإلضاءة المتاحة أق ػ ػ ػػوى مف البلزـ أدى ذلؾ إلى إصابة العيف
باإلرىاؽ(كأف يعمؿ الفػ ػ ػػرد فت ػ ػرة طويمة أػ ػػماـ شاشات الكمبيوتر).وتعد اإلضاءة سواء كانت
زئػ ػػدة أو غير كافية م ػ ػػف بيف مصادر الضغوط في العمؿ(.عبد الوىاب ،2000 ،ص)88-87
ا

لذلػ ػػؾ وجب أف تكوف اإلضاءة مناسبة تماما لمعمؿ الذي يقوـ بو الفرد.
 -3-18-3-15الحرارة والتيوي :
اليواء النقي الصحي المنعش يبعث في النفس النشاط والتحفز والرغبة في العمؿ،
واليواء الرطب الساخف المتعفف مف دوف شؾ يجعؿ النفس تميؿ إلى الخموؿ والضيؽ.
والنفس إذا كانت في ضيؽ تسمؾ مسمكا مشينا وتتصرؼ تصرفا قبيحا .اإلىتماـ بالتيوية
صيفا وشتاءا ودرجة الح اررة ذا أىمية كبيرة عمى حالة الفرد وفعاليتو ورد فعمو .إف مقدرة
ونشاط الفرد تتوقؼ الىحد كبير عمى درجة الح اررة وجودة اليواء ،فالح اررة الناتجة عف األالتاو
التنفس والحركة واإلضاءة وأشعة الشمس تسبب كسبل وخموال لؤلفراد وتساعد أيضا عمى
انتشار األوبئة واألمراض  .لذلؾ يجب حفظ درجة الح اررة عند الحد المبلئـ لعمؿ األفراد .إف
شعور الفرد بالبرودة أو الدؼء يتوقؼ عمى طبيعة عممو .لذلؾ وجب تكييؼ درجة الح اررة
التي يعمؿ فييا الفرد بحيث تكوف إما منخفضة قميبل عف درجة ح اررة الجسـ العادي أو
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مرتفعة قميبل عنيا وذلؾ حسب العمؿ الذي يقوـ بو الفرد.وذلؾ قد يتطمب تدفئة المنشأة شتاءا
أو تبريدىا صيفا.
 -4-18-3-15الرطوب :
نسبة الرطوب ػػة في ىواء المنشأة ل ػ ػ ػػو ت ػ ػػأثير كبير عمى نشاط األفػ ػ ػ ػراد .وتتوقؼ درجة
امتصاص اليواء لمرطوبة عمى درجة ح اررتو .لذلؾ يجب العناية بدرجة الرطوبة وحفظيا
عمى نسبة معتدلة في اليواء( .جمجوـ ،2007 ،ص ص )210-209

-11آثار الضغوط الميني :
 لضغوط العمؿ أثار إيجابية وأخرى سمبية: -1-11اآلثار اإليجابي :
إف العديد مف المنظمات إف لـ يكف جميعيا تنظر إلى ضغوط العمؿ عمى أنيا شر
يجب مكافحتو وذلؾ آلثارىا السمبية عمى الفرد والمنظمة معا ،ولكف الحقيقة غير ،إذ أف
لضغوط العمؿ آثار إيجابية مرغوب فييا إلى جانب السمبية غير المرغوب فييا ،ومف اآلثار
اإليجابية ما يمي:
 تحفز عمى العمؿ.
 تجعؿ الفرد يركز في العمؿ.
 يزداد تركيز الفرد عمى العمؿ.
 ينظر الفرد إلى عممو بتميز.
 التركيز عمى نتائج العمؿ.
 النوـ بشكؿ مريح.
 المقدرة عمى التعبير عف اإلنفعاالت والمشاعر.
 الشعور بالمتعة واإلنجاز.
 تزويد الفرد بالحيوية والنشاط والثقة.
 النظر لممستقبؿ بتفاؤؿ.
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 المقدرة عمى العودة إلى الحالة النفسية الطبيعية عند مواجية تجربة غير سارة.
 -2-11اآلثار السمبي :
يترتب عمى اإلحساس بتزايد ضغوط العمؿ بعض اآلثار السمبية الضارة لمفرد والمنظمة
و أىميا ما يمي( :العمياف ،2008 ،ص ص)166-165

 -1-2-11آثار الضغوط عمى الفرد:
إف اآلثار التي قد تترتب عمى المستوى الفردي ممكف أف تكوف بعدة صور( .باىي و

آخروف ،2002 ،ص )210نذكرىا فيما يمي:
-1-1-2-11اآلثار النفسي :
قد يختمؼ ىذا مف تأثيرات خفيفة إلى شديدة مثؿ التوتر ،وضعؼ التركيز ،وصعوبة
التذكر ،والتييج ،والقمؽ ،والغضب ،والعدواف ،واضطرابات النوـ ،واالضطرابات الجنسية.
يمكف أف تتدىور ىذه الحالة إلى مرض عقمي حاد مع أعراض مثؿ سموؾ غير الئؽ،
وسماع أصوات ال يمكف لآلخريف سماعيا ،وتدىور النظافة الشخصية ،والتحدث إلى الذات.
)( Kenneth O. Igharo, 2013,p108

ويبرز أحمد ماىر اآلثار النفسية لمضغوط فيما يمي:
 الشعور بالضغط والقمؽ والحزف والرغبة في البكاء. الشعور باليأس واإلحباط ،وعدـ القدرة عمى التكيؼ. فقداف الصبر وسرعة اإلنزعاج والعدوانية. الممؿ واإلحساس بالذنب ،وعدـ الشعور باألماف. سرعة التأثر ،والشعور باإلىماؿ مف قبؿ اآلخريف. عدـ اإلىتماـ بالمظير الخارجي ،واىماؿ الصحة وانخفاض تقدير الذات. التعجؿ والتسرع في أداء المياـ ،واإلخفاؽ في أداء الميمة التي يقوـ بيا. الصعوبة في التفكير والتركيز واتخاذ الق اررات والنسياف. عدـ القدرة عمى اإلبتكار ،وتأجيؿ األشياء بدوف سبب مقنع.72
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 التعرض لؤلخطاء والحوادث بكثرة. -عدـ المرونة في التعامؿ والبلعقبلنية ،وضعؼ الكفاءة اإلنتاجية(.ماىر ،2005 ،ص)72

 -2-1-2-11اآلثار الجسدي :
تمتد نتائج تزايد الضغوط عمى الفرد لتحدث بعض اآلثار السمبية الضارة عمػى الفػرد
وسػبلمتو البدنية ،ومف أىـ األمراض الجسدية التي يمكف أف يعانى منيا الفرد بسبب
الضغوط في العمؿ مػا يمي :الصداع ،قرحة المعدة ،،السكري ،وأمراض القمب والصداع،
وأمراض القمب ،وضػغط الدـ( .العمياف ،2008 ،ص )167

 -3-1-2-11اآلثار السموكي :
وتتضمف ترؾ العمؿ والغياب وانخفاض مستوى األداء( ،حسف ،2001 ،ص)411

وارتفاع الح ػ ػ ػوادث ،و الدوراف الكبير في العمػ ػ ػ ػؿ ،و اإلعتم ػ ػ ػاد عم ػى الميدئػ ػات و التبغ وحتى
الكح ػ ػوؿ و المخدرات (.صحراوي ،2013 ،ص )112و تشير األبحاث إلى أف األشخاص الذيف
يدخنوف يميموف إلى التدخيف أكثر عند تعرضيـ لمضغط .كما قد يزيد استيبلؾ الكحوؿ
وتعاطي المخدرات(kiveshnie and others, 2013,p 181).

و ازدياد الدفاعية ،و مشاكؿ في اإلتصاؿ ،و أشكاؿ مف التنديد والنضاؿ داخؿ
المنظمة .بعض ىذه اآلثار أو األعراض قد تكوف ليا أسباب أخرى غير الضغط ،ولكف
نشير أف الفرد الذي يعيش تحت ضغط مزمف ،و تنتابو إحدى أو بعض ىذه األعراض قد
يعتقد أنيا عادي ػ ػة ،وال يتفطف أف سببيا ىو الضغط الذي يعانيو .وعمى الخبير مف
المختصيف أف يكشفيا و يتكفؿ بيا (.صحراوي ،2013 ،ص)112

 -4-1-2-11اآلثار اإلجتماعي )العالئقي ) :
تؤثر ضغوط العمؿ عمى الجوانب اإلجتماعية لمفرد كالعبلقات في المنزؿ والعبلقات
في العمؿ والعبلقات في المجتمع بصفة عامة ،ويبدو ذلؾ واضحا في الصراعات والخبلفات
الزوجية وما ينتج عنيا مف تصدع في الكياف األسري ،وطبلؽ وتوتر في العبلقات
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اإلجتماعية مع الزمبلء والمشرفيف في محيط العمؿ ومع األصدقاء ،مما يؤدي إلى العزوؼ
واإلنسحاب مف الحياة اإلجتماعية والشعور بالوحدة النفسية.
 -5-1-2-11اآلثار المعرفي :
تؤثر الضغوط عمى البناء المعرفي لمفرد ،ومف ثـ فإف العديد مف الوظائؼ العقمية
تصبح غير فعالة وتظير ىذه اآلثار عمى شكؿ نقص اإلنتباه وصعوبة التركيز وضعؼ قوة
المبلحظة وتدىور الذاكرة وعدـ القدرة عمى اتخاذ الق اررات و التقييـ المعرفي الصحيح
لممواقؼ وضعؼ القدرة عمى حؿ المشكبلت ومعالجة المعمومات ،وقد يظير أيضا اضطراب
التفكير حيث يصبح التفكير النمطي الجامد ىو السائد بدال مف التفكير اإلبتكاري (.طايبي ،
 ،2013ص)126

-2-2-11آثار الضغوط عمى مستوى المنظم :
يعتقد أف ضغط العمؿ يؤثر سمبيا في العمؿ وانتاجية العامؿ ،فيو يؤدي إلى انخفاض
معدالت األداء الميني ،وزيادة حاالت التغيب واإلستقالة (.ريجيو ،1999 ،ص)301

و يوجز عمر وصفي عقيمي ىذه اآلثار في مجموعة مف المشاكؿ واآلثار السمبية كما يمي:
 ارتفاع معدؿ دوراف العمؿ بسبب ىروب الموارد البشرية مف المنظمة لمنظمات عمؿ أخرىيكوف فييا ضغط عمؿ أقؿ وأخؼ.
 ارتفاع معدؿ الغياب عف العمؿ وكذلؾ التأخير. انخفاض في الروح المعنوية وضعؼ مستوى الرضا الوظيفي ،مما يحدث عدـ حب العمؿوضعؼ الوالء واإلنتماء لممنظمة مف قبؿ مواردىا البشرية.
 انخفاض في الكفاءة اإلنتاجية والفعالية التنظيمية. ارتفاع تكمفة التشغيؿ بسبب كثرة األخطاء ،وعبلج األمراض والحوادث ،وىدر الوقتوأعطاؿ متعمدة لمتجييزات ،وتكمفة التوقؼ عف العمؿ بسبب المرض.
 انخفاض مستوى الرضا لدى زبائف المنظمة ،واحتماؿ فقداف جزء منيـ بسبب سوءمعاممتيـ مف قبؿ العامميف.
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 -ظيور اتجاىات غير تعاونية( .عقيمي ،2005 ،ص ص(597-596

-12أساليب مواجي الضغوط الميني :
وفقا لروبنػ ػ ػ ػز ( ،)2004يمكف إدارة الضغػ ػط وف ػ ػؽ أسموبيف .األسم ػ ػوب الف ػ ػ ػردي
والتنظيمي( Mark A. Dwamena, 2012,p41).

غير أنو يجدر الذكر بأف ىناؾ العديد مف المتغيرات التي يمكف تؤثر في المواجية الفعالة
لمضغوط والتي سيتـ تناوليا قبؿ التطرؽ إلى أساليب مواجية الضغوط المينية عمى مستوى
الفرد و عمى مستوى المنظمة.
 -1-12محددات المواجي الفعال :
ىناؾ عدد مف المتغيرات التي تحدد المواجية الفعالة لمضغوط وىي:
 -1-1-12العوامل الشخصي  :مثؿ السمات الشخصية و أساليب التكيؼ ،و اإلمكانات
الشخصية مثؿ الذكاء والميارات الخاصة والدوافع ،والمزاج والمعتقدات واإلتجاىات واألحداث
السابقة لمفرد ،والمتغيرات اإلجتماعية والسكانية.
 -2-1-12العوامل الذىني  :التقويـ الذىني أو المعرفي (معنى الحادثة التي يتعرض ليا
الشخص وأىميتيا بالنسبة لسعادتو)التكيؼ(األساليب المستخدمة لمرد عمى الحادثة أو تجنب
تأثيرىا)( .أبو ناصر ،2008 ،ص)113

 -3-1-12المصادر الداخمي  :وتشمؿ اإلتساؽ واإلنسجاـ في جميع جوانب حياة الفرد،
اإلحساس بأف لمحياة قيمة ومعنى ،روح الفكاىة ،التديف .
 -4-1-12المصادر الخارجي  :وتشمؿ الوقت ،الماؿ ،التعميـ ،المينة المناسبة ،األطفاؿ
واألصدقاء ،األسرة ،معايير الحياة المناسبة.
-5-1-12أنواع استراتيجيات المواجي

المستخدم

ذاتيا :حيث يقسـ" الزاروس

وفولكماف( )1984أساليب المواجية إلى نوعيف ،أوليما المواجية التي تركز عمى المشكمة
( )Problem Focused Copingوالمواجية التى تركز عمى اإلنفعاؿ (Emotion
 )Coping Focusedورغـ أف ىذه األخيرة قد تستخدـ أحيانا وقد تكوف مفيدة عمى نحو
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مؤقت فإف األولى المرتكزة عمى المشكمة ىي األكثر فاعمية ،والمقصود بالمواجية المرتكزة
عمى اإلنفعاؿ ىو أف الفرد ينشغؿ بحالتو النفسية مف جراء الضغط أو الضغوط التي تعرض
لو دوف عناية بمصدر ىذا الضغط أو سببو  .فالطالب الذي يرسب في اإلمتحاف كؿ ما
يعنيو إذا كاف مركػ ػ ػ ػ از عمى اإلنفعاؿ ىو أنو حزيػ ػ ػ ػف أو مكتئب ،ومف ثػ ػ ػـ فإنػ ػو يفكر في
الخروج م ػ ػ ػف المنزؿ أو السفر لتحسيف حالتو النفسية دوف انشغاؿ بسبب الرسوب ومحاولة
عبلجو حتى ال يتكرر.
 -6-1-12الوراث  :فالوراثة تؤثر في قدرة الفرد عمى المواجية ألف الجينات الوراثية في
األسرة قد تمعب دو ار إلى ح ػ ػد مػ ػ ػا في الحالة العامة لعضو معيػ ػ ػ ػف  .وىنػ ػ ػ ػاؾ أسر لدييػ ػ ػ ػا
استعداد لئلصابة بأم ػ ػ ػ ػ ػراض القمب ،وأخ ػ ػرى لدى أفرادى ػ ػا استع ػداد لئلصابة بأمراض
الجيػ ػ ػ ػاز التنفسي أو اليضمي ،وىكذا .
 -7-1-12المستوى العام من الصح  :فمف المعموـ أف اإلنساف األكثر صحة ىو األقدر
عمى الموا جية حتى ولو طاؿ أمد الضغوط التي يتعرض ليا .ومف ثـ فإف الضغوط ينبغي
أف تكوف أشد وتستمر لفترة أطوؿ حتى تستطيع التأثير سمبا عمى الشخص الذي يتمتع
بالصحة.
 -8-1-12مستوى الطاق  :لكؿ فرد منا مستوى أو كمية قصوى مف الطاقة الجسمية
والنفسية والتي يستطيع إنفاقي ا أو استيبلكيا في وقت معيف  .ىذا المستوى أو ىذه الكمية
محددة بالمستوى العاـ مف الصحة ،والغذاء اليومي ،والشخصية ،وعندما يتعرض الفرد ألكثر
مف أزمة أو حدث مزعج في الوقت نفسو فإف الطاقة الجسمية والنفسية ينبغي أف توزع وتقسـ
لمتعامؿ مع كؿ األزمات والمواقؼ  .وىذا يعني أف المتاح مف الطاقة لمواجية كؿ موقؼ أو
أزمة سيكوف أقؿ مما ىو مطموب  .وكمما قؿ مستوى الطاقة المخصص لكؿ عضو أو
مجموعة مف العضبلت كميا كاف أكثر وأسرع عرضة لمتعب واإلرىاؽ ،وكمما كاف أقؿ قدرة
عمى مواجية الضغوط.
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 -9-1-12البيئ  :يمكف لمبيئة أف تسيـ بشكؿ جوىري في تحديد قدرة الفرد عمى مواجية
الضغوط ،وىي إما أف تساعد عمى زيادة القدر الناجـ عف الضغوط أو تدعـ مستوى الصحة
والرفاىية لدى الفرد  .والبد مف اإلشارة إلى أف ىناؾ نوعيف مف البيئات التي يمكف أف تؤثر
في قدرة الفرد عمى المواجية  .األولى ىي البيئة الفيزيقية وما تحتويو مف عناصر كالح اررة
الشديدة أو البرودة الشديدة ،والضوضاء والتموث والزحاـ وما ينجـ عنو ،والرطوبة ،والمخاطر
الطبيعية وغير ذلؾ ،والنوع الثاني ىو البيئة اإلجتماعية أي البشر وما تحتويو مف عناصر
داعمة كالمساندة والمودة والحميمية مف اآلخريف والتعاوف ،أو عناصر مضادة كالصراعات
والمشاجرات ،والتنافس المحموـ ،والعدواف الصريح والمستتر ،وغير ذلؾ.
 -15-1-12شدة المواقف الضاغط  :فكمما كاف الموقؼ ضاغطا ،كاف إفراز اليرمونات
أعمى مف المعدالت الطبيعية المطموبة ،وىو ما قد يعوؽ بعض العمميات الحيوية ويؤثر عمى
الحالة اإلنفعالية وعمى اإلستجابات المطموبة والعكس صحيح (.يوسؼ ،2007 ،ص ص-44
.)45

 -2-12أساليب مواجي الضغوط عمى مستوى الفرد :
توجد العديد مف األساليب الفردية في التعامؿ مع الضغط ،والتي وردت بشكؿ شائع
ومتكرر والتي تستخدـ في منع و إدارة الضغط الفردي ،مف بينيا( :عبد الجبار ،القحطاني،
 ،2007ص ص)222-221 ،

-1-2-12الفزع إلى اهلل :
لقد اىتـ اإلسبلـ بالجوانب الصحية لمفرد مف خبلؿ معالجػ ػ ػة الجانب الروحي لمفرد
المسمـ (.ىيجاف ،1998 ،ص)292
فممػا ال ش ػػؾ في ػ ػ ػػو أف أداء الصبلة و تبلوة الق ػ ػ ػرآف و اإلسترشاد بيدي الرسؿ و
مناىجيـ في السموؾ و التصرؼ مع اآلخري ػف يساعد في منع الضغوط و الحػ ػد مف اآلث ػ ػار
السمبية التي قد تترتب عنيػ ػا ،ولعمن ػ ػا نتذكر قػ ػوؿ اهلل تعػ ػالى في محكـ آياتػو " :أال بذكر اهلل
تطمئف القموب ".ومف ق ػ ػ ػوؿ الرسوؿ صمى اهلل عميػ ػو وسمـ عف الصبلة لببلؿ " :أرحنا بيا
(أي بالصبلة) يا ببلؿ( ".أبو بكر ،2008 ،ص )154
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-2-2-12التأمل :
ىناؾ طػ ػػرؽ عديػدة مف التأمؿ ،وتشترؾ كػػؿ ى ػ ػػذه الط ػػرؽ في أني ػ ػػا تسعى إلى تحقيؽ
حالػػة مف اليدوء و الراحة الجسمية العميقة .و تعتمد كثير مف ىذه الطرؽ عم ػ ػػى بعض
تمرينات اليوغا ،وفييا يجمس الفرد في وضع مستريح وعينيو مغمقتػاف مرددا لفظا عديـ
المعنى ،وعادة ما تكوف التمرينات مرتيف و لمدة عشريف دقيقة تقريبا ،واليدؼ مف وراء ذلؾ
تفريغ الذىف وتحقيؽ اإلسترخاء لمجياز العصبي البلإرادي.وتوفر الفرص لمفرد كي يوقؼ
أنشطتو اليومية ،وأف يمارس درجة عالية مف اإلنتباه والوعي عمى مشاعره ووجدانو ويؤدي
ىذا إلى إعداد الذىف وتدريبو عمى التحمؿ ضغوط العمؿ( .المشعاف ،1994 ،ص)318

-3-2-12التمرينات الرياضي :
دور في مواجية اآلثار الجانبية
يمكف القوؿ أنو مف الثابت أف لمكفاءة البدنية لمفرد ا
السيئة لضغوط العمؿ ،و تؤدي ممارسة التمرينات الرياضية إلى رفع فعالية أعضاء الجسـ
بالشكؿ الذي يؤدي إلى مقاومتيا لئلجياد( .العمياف ،2008 ،ص .)169وقد ثبت بشكؿ قاطع
أف األشخاص الذيف يمارسوف تمارينيـ ىـ أقؿ عرضة لممعاناة مف أنواع معينة مف األمراض
المرتبطة باإلجياد (v.g. kondalkar,2007,p188(.وتعد التماريف الرياضية غير التنافسية
مثؿ اليرولة ،والسير والسباحة مف التوصيات األساسية التي ينصح بيا األطباء المختصوف
لمتعامؿ مع مستويات عالية مف الضغط(.العطية ،2003 ،ص )380ويمكف القوؿ أف جزءا مف
التأثير اإليجابي لممارسة الرياضة ينبع مف اإلسترخاء الجسماني الذي يتبع بذؿ الجيد في
أداء التماريف ،فعندما يكوف الجسـ أكثر استرخاء و راحة فإف ذلؾ يساعد عمى التقميؿ مف
حدة التوترات والضغوط ،كما أف ممارسة بعض الرياضات أو التماريف الرياضية ليس مف
شأنو فقط أف يخفؼ مف الضغوط ومظاىر التوتر التي يعاني منيا الفرد ،ولكنيا ستجعمو
نشيطا وفي حالة جسمانية جيدة( .نوتس ،2003 ،ص)49
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-4-2-12الكشف الطبي:
يمثؿ الكشؼ الطبي الذي يجريو الطبيب مطمبا أساسيا تقريبا ألى برنامج إلدارة أو
تخفيؼ وطأة الضغط ،إذ أف معرفة الحالة البدنية ،وعادات التدخيف وتناوؿ الكحوؿ والسجؿ
الطبي لمرضى القمب والشراييف ،والوراثة ،تساعد

في معرفة األسباب واآلثار المحتممة

لمضغط( .سيزالقي ،واالس ،1991 ،ص)191

-5-2-12اإلسترخاء:
يمكف لؤلفراد تقميؿ الضغط مف خبلؿ اإلسترخاء( .العطية ،2003 ،ص )380فممارسة
اإلسترخاء مف األساليب الميمة في مواجية اآلثار السمبية لمضغوط .ومف المرغوب فيو أف
نمارس اإلسترخاء يوميا عػددا مػف المػرات إلى أف يصبح أسموبنا في الحياة ).إبراىيـ،1998 ،
ص)185

 -6-2-12تنمي اإلىتمامات الخارجي :
يمكف توجيو الضغط والتحكـ في تأثيره جزئيا بتنمية اىتمامات خارج محيط العمؿ،
مثؿ ممارسة اليوايات والنشاطات الخيرية (.عكاشة ،1999 ،ص)99

-7-2-12اإلحتفاظ بروح الدعاب (الفكاى ) :لق ػ ػ ػػد تأكػ ػ ػ ػػد أف الدعاب ػ ػػة والنكتة ألوق ػػات قميمة
في اليوـ ليا تأثير رائع وقائي وشاؼ مف الضغوط والصراعات واإلحباطات (.فتحي،2008 ،

ص )40و تؤيد األبحاث عمى أف الدعابة تعمؿ عمى رفع الجياز المناعي البشري وتخفيض
الضغط والمساعدة في الحفاظ عمى األشخاص أصحاء ،وقد أظيرت أبحاث أخرى
رزات ىرمونات الضغط أثناء ضحؾ األشخاص( .عبد الجبار ،القحطاني،
انخفاضات في إف ا
 ،2007ص)217

-8-2-12إعادة البناء المعرفي :ويعتبر األساس المنطقي لؤلساليب الفردية في إدارة
الضغوط والذي يعرؼ جممة بالتقنيات المعرفية (.عبد الجبار ،القحطاني ،2007 ،ص)222 ،
وىي تشجيع الفرد بأف إخفاقو في أمر ما ال يعني الفشؿ (.عياصرة ،بني أحمد،2008 ،
ص)144
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-9-2-12التركيز:
إف قيػ ػ ػ ػاـ الف ػ ػ ػرد بالتركيز في أداء نش ػ ػاط ذو معنى وأىمية ولمدة  30دقيق ػ ػ ػة يمكنو أف
يساعد في تخفيؼ حدة الضغوط .ويعتمد التركيز مف حيث المبدإ عمى نفس الفكرة تقريبا
التي تعتمد عمييا الطرؽ األخ ػػرى لئلسترخاء ،فعضبلت الفرد وحواسو ومخو يتـ شحذىا
وتنشيطيا وتركيزىا في شيء محػ ػػدد بعيدا تمام ػػا عف موضوعات التوت ػػر والضغوط النفسيػة،
فالتركيز يصرؼ الف ػ ػػرد عف التفكير في مصادر الضغوط ،ويريح العضبلت والحواس والمخ
بعدـ انشغاليا في مواجية ىذه الضغوط (.ماىر ،2005 ،ص)106

-15-2-12الدعم اإلجتماعي :ويعني استثمار العبلقات اإلجتماعية في تفعيؿ القوة الذاتية
لمفرد في مواجية الضغوط ،ويتـ ذلؾ مف خبلؿ مشاركة األصدقاء واألقارب وزمبلء العمؿ
وأفراد األسرة ،و ىذا الدعـ يساعد الفرد عمى مواجية الظروؼ الضاغطة وتخفيض مستويات
الضغط لما يتيحو مف التعزيز والمشاركة الوجدانية واإلجتماعية لمفرد (.فميو،عبد المجيد،
 ،2005ص )318

 -11-2-12البحث عن فرص عمل بديم  :في الحاالت المزمنة ،مف الممكف التعامؿ مع
الضغط بترؾ العمؿ في المنظمة والبحث عف فرص عمؿ بديمة ،حيث تتمثؿ الطريقة الوحيدة
لمتخمص مف الضغط في كثير مف األحياف في تغيير الموقؼ برمتو(.عكاشة،1999 ،

ص)100

 -3-12أساليب مواجي الضغوط عمى مستوى المنظم :
نظ ار لتعدد مصادر الضغط عمى مستوى المنظمة ،فيناؾ الكثير مف اإلجراءات التي تستطيع
ىذه األخيرة اتخاذىا لمواجية ضغط العمؿ أو التقميؿ مف حدتو ،وىي عمى النحو التالي:
 -1-3-12تحسين المواءم الميني :

كثي ار ما يظير ضغط العمؿ ألف األفراد يقوموف بأعماؿ يكرىونيا ،أو وظائؼ ال

يصمحوف ليا .فربما يكوف عدـ مواءمة الفرد ،مف ناحية ميولو ومياراتو لما تتطمبو المينة،
مصدر ضغط كبيػ ػ ػر .لذلؾ تستطيع المؤسسة تف ػ ػ ػادي جػ ػزء كبير مف الضغط لمعامميف عف
طريؽ رفػ ػع مستويات مبلءمة الف ػ ػرد لمينتو مف خبلؿ استخداـ أساليب أفضؿ في اإلختيػ ػار،
و اإلنتقػ ػ ػاء والتعييف( .ريجيو ،1999 ،ص)305
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-2-3-12التدريب:
يجب عمى المؤسسة أو المنظم ػ ػة أف تق ػوـ بعمية التوجيو والتدريب المستمر حتى يتـ
التخمص مف أي صورة مف صور الضغوط ،ألنو عف طريؽ التدريب يتـ صقؿ ميارات
العامؿ و بالتالي تزداد كفاءتو مما يزيد ثقتو بنفسو وبالتالي يؤدي إلى تقوية دافع العامؿ
اتجاه العمؿ ،وبالتالي يكوف تأثير الضغوط أقؿ أو يكاد ينعدـ( .عطية ،2006 ،ص ص-160

)161

-3-3-12التطبيق الجيد لمبادئ اإلدارة والتنظيم :
إف المخالفات التي يقع فييا الكثير مف المديريف في ممارستيـ اليومية بسبب عدـ
اتباعيـ لممبادئ المتعارؼ عمييا في اإلدارة والتنظيـ ،تسبب الكثير مف الضغوط النفسية
لمرؤوسييـ ،لذلؾ فإف تعيد المستويات اإلدارية العميا بممارسة مبادئ اإلدارة والتنظيـ بشكؿ
جيد يمكف أف يشيع حالة مف اإلنضباط اإلداري والتنظيمي بيف المستويات الوظيفية
األدنى(.ماىر ،2000 ،ص)420

-4-3-12تصميم وظائف ذات معنى :
تفقد كثير مف الوظائؼ معناىا وقيمتيا لبعض األسباب منيا زيادة حدة التخصص
بالقدر الذي يفقد الموظؼ أية متعة في أداء العمؿ ،وينقمب العمؿ إلى روتيني وممؿ ،كما
تفقد الوظائؼ معناى ػ ػ ػ ػا وأىميتيا مف انعػ ػ ػداـ حرية التصرؼ فييػ ػ ػ ػ ػا .وعميو يك ػ ػوف العبلج أو
الوق ػ ػ ػ ػاية متمثمة في تصميـ واعػ ػ ػ ػ ػادة تصميـ الوظػ ػائؼ بالشكؿ الذي يجعميا ذات معنى
وأىمية ،ويتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ ضماف أف الوظيفػ ػة تق ػ ػ ػوـ بالعدي ػ ػ ػ ػد مف األنشطة والمي ػ ػ ػ ػاـ
ر مناسبا مف السمطة لؤلداء( .العمياف ،2008 ،ص.)170
كمػا تتيػ ػح مقدا ا

-5-3-12إعادة تصميم ىيكل التنظيم :
تعػ ػ ػ ػ اني المنظمات كؿ فترة زمنية مف مشاكؿ تنبع مف تغييرات في ىيػ ػ ػاكؿ الوظائػ ػ ػؼ
والعبلقات والسياسات واإلجراءات .و يؤدي ىذا التغيير إلى إلقػ ػ ػاء مزيػ ػ ػ ػد مف الضغوط
واإلجراءات و الضغوط النفسية عمى العامميف.
ويمكف إعادة تصميـ ىيكؿ التنظيـ بعدة طرؽ لعبلج مشاكؿ الضغوط .فمثبل إظافة
مستوى تنظيمي جديد ،أو تخفيض مستوى اإلشراؼ ،أو دمج وظائؼ ،أو تقسيـ إدارة كبيرة
إلى إدارتيف أصغر في الحجـ ،أو إنشاء وظائؼ مثؿ "مساعد مدير" يمكنيا أف تحؿ الكثير
مف المشاكؿ .ويضاؼ إلى ذلؾ إمكانية إعادة توصيؼ العبلقات التنظيمية بيف اإلدارات،
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واعادة تصميـ إجراءات العمؿ ،وتبسيطيا ،وتصميـ الدورات المستندية والنظر في حجـ
أعباء العمؿ الممقاة عمى عاتؽ األقساـ والوظائؼ ،والنظر في ىيكؿ المقررات الوظيفية الذي
يتناسب مع حجـ عبء العمؿ في كؿ وحدة تنظيمية( .ماىر ،2000 ،ص .)421

-6-3-12الرعاي الشامم لمموارد البشري داخل وخارج العمل 
ييدؼ أسموب الرعاية الشاممة عمى مساعدة الموارد البشرية في حؿ المشكبلت التي
تسبب ليا ضغوط الع مؿ سواء تمؾ التي يكوف مصدرىا تنظيمي (داخؿ العمؿ) أو شخصي
(خارج العمؿ) مثؿ المشكبلت العائمية والزوجية ،وقد يتـ تبني ىذه الرعاية داخميا أو مف
خبلؿ التعاقد مع مؤسسات خارجية متخصصة لتحقيؽ الرعاية الشاممة ،ومف بيف األساليب
الحديثة التي تستخدميا المؤسسات الرائدة مثؿ IBMلمواردىا البشرية ،نجد أسموب اإلستعانة
بأخصائييف نفسانييف واجتماعييف يتولوف ميمة المتابعة المستمرة لمحالة النفسية واإلجتماعية
لمموارد البشرية داخؿ و خارج العمؿ(. .شاطر ،2010 ،ص.)141-140

-7-3-12نظم المشارك في اتخاذ الق اررات :
يؤدي عدـ المشاركة في اتخاذ الق اررات ،أو البعد عف مراكز اتخاذ الق اررات إلى الشعور
بالغربة وضغوط العمؿ .ويفيد المديريف أف يشيعوا نظـ المشاركة في اتخاذ الق اررات  .ومف
أمثمة نظـ المشاركة المجاف ،وبرامج الشكاوى ،وبرامج المشاركة في األرباح والممكية
المشتركة ،وتشجيع الرؤساء في تفويض جزء مف سمطاتيـ لمرؤوسييـ (.المشعاف،1994 ،

ص)324

-8-3-12المؤازرة اإلجتماعي :
تركز ىذه التدخبلت عمى تحسيف العبلقات اإلجتماعية في العمؿ مف خبلؿ تحسيف
الدعـ اإلجتماعي وادارة النزاعات والتواصؿ بشكؿ عاـ(Tarani Chandola, 2010,p70).

مف خبلؿ توفير عبلقات اجتماعية إيجابية بيف األفراد ،وذلؾ بمد يد العوف لمفرد والمساعدة
مف قبؿ زمبلءه ورئيسو ،بحيث يشعر بأف زمبلءه ورئيسو يساندونو ويقدموف لو العوف
والمساعدة ويقدرونو و يشعر بأنو مقبوؿ منيـ ،وأنيـ يساعدونو في حؿ مشكبلتو ،ويشركونو
في أنشطتيـ ،مما يبدد شعور الفرد بالعزلة واإلغتراب( .الفريجات وآخروف ،2009 ،ص ص

.)304-303
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-9-3-12إعادة تطوير طرق تقييم األداء:
يعتبر وجود نظاـ لتقييـ األداء تقييما عادال وموضوعيا مف أحد األساليب اليامة
لتقميص ضغوط العمؿ ،حيث أف شعور الفرد بأف أدائو محؿ تقييـ عادؿ وموضوعي يترجـ
في شكؿ ثواب وعقاب ،يولد لدى الفرد شعو ار بالرضا الوظيفي ،وشعو ار بالعدالة ،مما يزيد
معدالت أدائو في العمؿ ،كما أنو يخفؼ مف تأثير العوامؿ المسببة لمضغوط ،ولذلؾ فإف
إعادة فحص نظـ الحوافز وتقييـ األداء عمى فترات دورية مناسبة مف أجؿ تطويرىا لزيادة
درجة موضوعيتيا يعتبر أسموبا مناسبا لتخيؼ الضغوط(.الصيرفي ،2007 ،ص)354

 -15-3-12القضاء عمى أسموب اإلدارة باستخدام العقاب:
مف المعروؼ أف رد فعؿ اإلنساف لمعقاب أو المضايقة يكوف قويا وشديدا ،وبخاصة إذا
ما شعر أف ما نالو مف عقاب كاف غير عادؿ ،وأنو ال يستحقو.ومجرد حدوث العقاب في
مجاؿ العمؿ يجعؿ الفرد يشعر بتوتر شديد جدا.لذلؾ إذا ما اتخذت أي مؤسسة خطوات
إلزالة ما لدييا مف تنظيمات ،أو لوائح يراىا العامموف عمى أنيا ميددة أو عقابية ،فإف مصد ار
كبي ار مف مصادر الضغط يكوف قد اختفى  .كمػ ػ ػػا يساعد تدريب المشرفيف عمى التقميؿ م ػ ػػف
استخداـ أساليب العقػ ػػاب في اإلدارة إلى الحد األدنى عمى التحكـ إلى حد كبير في أحد
مصادر الضغط الميمة (.ريجيو ،1999 ،ص ص)307-306

 -12-3-12األنشط العالجي في مناخ العمل :
كتوفير الخدمات الطبية والعبلجية والنصح واإلستشارة واإلجراءات الوقائية(.عكاشة،

 ،1999ص)101

حيث تسعى المنظمات التي تعترؼ بتأثير ضغوط العمؿ عمى سموؾ عاممييا إلى
إنشاء أنظمة عبلجية لتخفيؼ ىذه الضغوط عف كاىؿ عاممييا.ومف ىذه األنظمة ،تعييف
مستشار نفسي واجتماعي لمعم ػ ػ ػؿ ،و تخصيص حج ػ ػرات لممارسة التمرينػ ػات الرياضية و
حجػ ػ ػ ػ ػ ػرات لمتركيػ ػ ػ ػز و اإلسترخاء ،ىذا و قد ارتادت بعض المصانع الياباني ػ ػة تجربة جديدة،
فقد أنشأوا حجرة تسمى حج ػ ػ ػرة ” السموؾ العدواني” تحتػ ػ ػوي عمى أكياس منفوخ ػ ػة تمثؿ
شخصيات(إشارة إلى الشخصي ػات مصدر الضغوط) ،و عمى الشخص الذي يدخؿ ىذه
الحجرة أف يضرب بيده أو بمضرب بعض األكياس لكي يفرغ بعض مشاعره النفسية السيئة.

(المشعاف ،1994 ،ص)325
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 -13-3-12الكشف عن مسببات ضغوط العمل :بتممس أسباب الضغوط مف خبلؿ
اليقظة والدراسة المستمرة لؤلسباب المحتممة لضغوط العمؿ (.فميو،عبد المجيد ،2005 ،ص

 )317إذ يمكف لممدير وأخصائي شؤوف األفراد مف خبلؿ تيقظيـ وحساسيتيـ لمعمؿ أف
يكتشفوا وجود بعض مسببات الضغوط النفسية لمعمؿ.وفي واقع األمر يمكف أف نقوؿ أف
أشياء كثيرة مف حولنا يمكف أف تسبب ىذه الضغوط ،سواء ألسباب إنسانية أو جسمانية أو
كيماوية موجودة في العمؿ,والتعرؼ عمى ىذه المسببات تمكف المديريف عمى األخص
األخصائييف في إدارة األفراد مف إيجاد حموؿ ليا( .ماىر ،2000 ،ص )422

 -14-3-12إزال الظروف واألشياء الضارة والخطرة من بيئ

ص)307

العمل( :ريجيو،1999،

كترتيب بيئة العمؿ المادية بالشكؿ الذي يمكف الفرد مف أداء عممو في سيولة ويسر
ويجعمو أقؿ عرضة لممخاطر واألضرار(.العمياف ،2008 ،ص)171

إذ ينتج الضغط في بعض الوظائؼ مف تعرض العامميف ألخطار ميكانيكية أو
كيماوية ،أو درجات ح اررة شديدة,أو إرىاؽ شديد .وليذا فإف تنحية مثؿ ىذه الظروؼ أو
األشياء ىو طريقة أخرى لمتصدي لمضغط عمى المستوى التنظيمي.
 -15-3-12تحسين اإلتصال داخل المؤسس وتطويره :ينتج كثير مف الضغط في بيئة
العمؿ عف وجود صعوبات في اإلتصاؿ بيف الفرد ورئيسو ،أو بينو وبيف زمبلئو.وكمما كانت
العبلقات المتبادلة وأساليب اإلتصاؿ بيف العامميف أفضؿ كانت معدالت الضغط أدنى ،وذلؾ
ألف كثي ار مف الضغط يتسبب عف سوء الفيـ.كما أف العامميف يشعروف بضغط شديد عندما
يجدوف أنفسيـ معزوليف داخؿ المؤسسات ،أو يجيموف عممياتيا ومصيرىا.وليذا فإف إنشاء
نظاـ اتصاؿ داخؿ المؤسسة وتدعيمو يعني تجنب العامميف ضغطا كبيرا( .ريجيو،1999 ،

ص)307
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 خالصح :تعرضنا في ىذا الفصؿ إلى توضيح ماىية الضغوط و ذلؾ مف خبلؿ عرض تعاريؼ
لمضغوط كما قدمو بعض الباحثيف مف ثـ ذكر عناصرىا ومراحميا و كذا أنواعيا .ثـ التطرؽ
إلى أىـ مصادرىا و المتعمقة بالفرد و المنظمة عمى حد سواء و كذا استعراض أىـ المداخؿ
النظرية المفسرة لظاىرة الضغوط ثـ توضيح أىـ اآلثار و النتائج المترتبة عنيا.
وأخي ار تـ التطرؽ ألىـ أساليب مواجية الضغوط عمى مستوى الفرد و المنظمة و ذلؾ
لمتخفيؼ مف حدتيا .
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الفصل الثالث  :اإللتزام التنظيمي
تمييد:
يعتبر اإلل ػ ػ ػتزاـ التنظيمي مف المواضيع التي لقيت اىتماماً متزايداً مف قبؿ العػ ػ ػ ػ ػديد مف

الكتػ ػاب و الباحثيف في ميداف العموـ اإلدارية والسموكيػ ػ ػ ػ ػة في العقود األخيرة ،ذلؾ أف اإللتػ ػ ػزاـ
التنظيمي يعتبػ ػ ػر عامبل ميم ػ ػا فػ ػي التأثير عمى سمػ ػ ػ ػوؾ العامميف ،ليسيم ػ ػ ػوا في تحقيؽ
أىػ ػ ػ ػ ػداؼ منظماتيـ ،وبالتالي يشكؿ مصدر قوة تسػ ػ ػ ػاعد في بقائيا ومنافستي ػ ػ ػا لممنظمات
األخػ ػ ػ ػرى .ونظػ ػ ػ ػ ار لتعدد األدبيات في النظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر إلى اإللتزاـ التنظيمي مف زوايػ ػ ػ ػ ػا مختمفة ،فقد
برزت الحاجة إلى دراسة ىذا النوع مف الظواىر اإلدارية ،لما يشكمو مف آثار كبيرة في
نج ػ ػ ػ ػ ػاح المنظمة واستمراريتيا في بيئة األعماؿ.
و بغية التعرؼ أكثر عمى اإللتزاـ التنظيمي سنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى ماىيتو
ومختمؼ العن ػػاصر المرتبطة ب ػ ػػو .بدءا بتعريؼ ىذا المفي ػوـ ،وك ػػذا تمييزه عف بعض
المفػػاىيـ القريبة منو ،مرو ار إلى أىميتو ،خصائصو ،أبعاده ،مراحؿ تطوره ،ثـ العوامؿ
المساعدة في تنميتو وكذا المساىمة في ضعفو ،بعدىا نأتي إلى عممية قياسو والفوائد مف
عممية القياس ،يمييا العوامؿ المؤثرة فيو ومداخؿ دراستو ،و أخي ار اآلثار المترتبة عميو.
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 -1مفيوم اإللتزام التنظيمي:
تتسـ األدبيات المتعمقة بااللتزاـ التنظيمي بالندرة بصفة عامة ،واألدبيات العربية بصفة
خاصة (العوفي ،2005 ،ص  ،)32وفيما يمي عرض لمفيوـ اإللتزاـ لغة واصطبلحا حسب ما
ورد بعض الكتب والمعاجـ:
 -1-1لغ :
تعد ميمة تحديد معنى المصطمح لغويا الخطوة األولى لفيـ دقيؽ لما ينطوي عميو
المصطمح مف مضاميف ودالالت ،ونظ ار لئلستعماؿ الواسع لكممة اإللتزاـ فقد تـ الرجوع إلى
المعاجـ والعربية واألجنبية لتحديد معناىا (الزبيدي و آخروف ،2015 ،ص .)109

فقد أشار ابف منظور في لساف العرب إلى أف اإللتزاـ في المغة :مشتؽ مف الفعؿ لزـ
يمزـ ،والفاعؿ الزـ والمفعوؿ بو ممزوـ ،لزـ الشيء يمزمو لزما ولزوما والزمو مبلزمة ولزاما
والتزمو وألزمو إياه فالتزمو ،ورجؿ لزمو :يمزـ الشيء ال يفارقو (ابف منظور ،1994 ،ص .)541

كمػ ػػا يذىب الفيروز آب ػ ػػادي في القاموس المحيط إلى ذات المعنى في شرحو لكممة
ِ
ِ
ألزَمو إي ػػاه
اما ،والتََزَمو و َ
اما ،والَ َزَموُ ُم َ
بلزَمةً ول َز ً
وما ول َز ً
اإللتزاـ بقولو :لَ ِزَموُ ،لَ ْزًما ولُُز ً

فا ْلتََزَمو.وىو لَ ُزَمةٌ :أي إذا ل ػ ِػزـ شيئا ال يفارقو (الفيروز آبادي ،2008 ،ص.)1469

وال يبتعد معنى اإللتزاـ كثي ار عما تقدـ عمى وفؽ قاموس websterفقد حدد معنى

اإللتزاـ بأنو":حالة اعتناؽ فكري وعاطفي لتطبيؽ أو فعؿ ما أو نظرية سياسية أو اجتماعية
أو ديف( ".الزبيدي و آخروف ،2015 ،ص .)109

كم ػ ػ ػ ػػا أشار كذلؾ قاموس محيط المحيط إلى أف كممة اإللتزاـ تعود إلى الفعؿ لػ ػ ػ ػ ػػزـ،
ولزـ الشيء بمعنى ثبت وداـ عميػ ػ ػ ػػو ،ولزـ الغريـ بالغريـ تعمؽ بو وداـ معو ،وألزـ الشيء
أثبتو وأدامو ،والتزمو بمعنى الزمػ ػػو ،وألزمو الماؿ والعمؿ وغيره فالتزمو أي صار واجبا عميو،
والتزـ فبلنا اعتنقو ،ومنو يق ػ ػ ػ ػػاؿ لما بيف الكعبة والحجر األسود الممتزـ ،ألف الن ػ ػ ػػاس
يعتنقون ػ ػ ػػو أي يضمونو إلى صدورىـ (البستاني ،1987 ،ص .)814
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ويعنػ ػ ػ ػػي

اإللت ػ ػ ػ ػزاـ

كذلؾ

المغ ػ ػ ػ ػػة:ال ػ ػ ػػعيد،

في

والقػ ػ ػ ػ ػ ػػرب،

والنصػ ػ ػ ػ ػرة،

والمحبػ ػ ػ ػ ػ ػػة(.حمادات ،2006 ،ص.)62
 -2-1اصطالحا:
لقد تـ إببلء الكثير مف اإلىتماـ لدراسة اإللتزاـ تجاه المنظمة في الفترة األخيرة ،مثؿ
العدي ػ ػػد مف المفاىيـ في عمـ النفس التنظيمي) .(Allen & Meyer , 1990,p1فعمى مدى
السنوات الخمسيف الماضية ،تـ اقتراح عدة تعريفات لبللتزاـ التنظيمي في نماذج نظرية
مختمفة(Elena Stoeva,2006,p7).
ويعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػود سبب ىػ ػ ػ ػػذا اإلختػ ػػبلؼ إلػ ػ ػ ػى تع ػ ػ ػ ػدد المنطمق ػات والزوايػ ػا التي نظػ ػ ػ ػر
الب ػ ػاحثوف إليو مف خبلليا؛ األمر الذي أدى إلى تعدد تعريفاتو وتصنيفاتو (العوفي،2005 ،

ص ص  .)33-32وفيما يمي عرض لمجموعة مف التعاريؼ لئللتزاـ التنظيمي:
يعرؼ  Mowday et alاإللتزاـ التنظيمي بأنو ":موقؼ الفرد تجاه المنظمة ،ويتكوف
مف (أ) إيماف قوي ،وقبوؿ بأىداؼ المنظمة وقيميا؛ (ب) االستعداد لبذؿ جيود كبيرة بالنيابة
عف المنظمة؛ و (ج) رغبة قوية في البقاء عضوا في المنظمة(Farhad, 2013,p 476) ".

ويعرؼ أليف و ماير  Allen and Meyerاإللتزاـ بأنو ":حالة نفسية تميز عبلقة
الموظؼ بمنظمتو ولو آثار عمى قرار البقاء أو عدـ البقاء عضوا في المنظمة".
)(Zayani,2016,p21

ويعرفو بوشاناف) Buchananبأنو":اإلرتباط الوجداني بقيـ وأىداؼ التنظيـ ،وارتباط
الفرد بيا ،والتعمؽ بيا ،والتعمؽ بالتنظيـ تعمقا خالصا دونما اعتبار لجوانب التقدير (".رسمي،
 ،2004ص)11

ويعرؼ كذلؾ بأنو ":شعور بالتعييف والتوغؿ والوالء الذي يتـ التعبير عنو مف قبؿ
الموظؼ تجاه الشركة"(.عادؿ  ،2007 ،ص)126
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كما تعتبر  Elina Anttilaاإللتزاـ التنظيمي ارتباطا نفسيا بالمنظمة ،وتشير لئللتزاـ
التنظيمي بأنو":درجة استيعاب أو تبني العامميف لخصائص المنظمة".

(Elina

)Anttila,2014,p7

كما يعرؼ بأنو":ارتباط فعاؿ بيف األفراد وتنظيـ بعينو ،ويقوـ ىذا اإلرتباط عمى والء األفراد
لمتنظيـ وتطابؽ أىدافيـ مع أىدافو(".عبلـ ،1994 ،ص)270

كمػ ػػا ع ػ ػ ػػرؼ عمى أن ػ ػػو ":القػ ػ ػ ػوة النسبيػ ػة لمفػ ػ ػػرد في تحدي ػ ػد اإلندمػ ػػاج في أج ػ ػ ػ ػ ػزاء مػ ػػف
المؤسسة(Toban, Sjahruddin, 2016,p28) ".

أما  Mitic et alفيو يرى بأف اإللتزاـ التنظيمي ىو درجة أعمى مف الرضا الوظيفي،
إذ يشعر األف ارد العامموف باإلرتباط العميؽ بالمنظمة أو أحد أج ازئيا ،ويعرفو بأنو " العبلقة
النشطة لمفرد العامؿ مع المنظمة")Mitic et al,2016,p23).

ويعرفو عامر عوض بأنو":اإليماف بالقضية وفكر التنظيـ وأىدافو وتحمؿ تبعات
ذلؾ (".عوض ،2008 ،ص)155 ،

ويعرفو كؿ مف  Hall, Schneider & Nygrenبأنو ":العممية التي مف خبلليا
تصبح أىداؼ المنظمة وتمؾ الخاصة بالفرد أكثر تكامبلً أو متطابقة(Nik Mutasim Ab ".
)Rahman, Mohd Hizam Hanafiah, 2002,p 79

كما يعرؼ  (1978) Steers et Rhodesاإللتزاـ بأنو ":اتفاؽ مف جانب الموظفيف
مع أىداؼ وغايات منظمة ما والرغبة في العمؿ نحو تحقيؽ تمؾ األىداؼ(Jean_ luc ".
)plante, 2011, p 24

 -2تمييز اإللتزام التنظيمي عن بعض المفاىيم القريب منو:
توجد بعض المفاىيـ المرادفة أو القريبة مف مفيوـ اإللتزاـ التنظيمي التي تشوشو إلى
حد ما .ومف بيف ىذه المتغيرات نذكر ما يمي:
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 -1-2الوالء التنظيمي:
يوجد خمط بشكؿ واضح ال سيما عمى مستوى األدبيات اإلدارية العربية في ترجمة
كممة اإللتػ ػزاـ( )Commitmentلتشير إلى الوالء( ،)loyaltyو أحي ػػانا يستعمؿ مصطمح
الػ ػ ػوالء بديبل أو مرادف ػػا لمصطمح اإللت ػ ػزاـ .في حيف أف ترجمػ ػػة مصطمح ( )loyaltyإلى
العربي ػػة تعن ػػي الوالء ،الوفاء ،أو اإلخبلص.
ويمثؿ ال ػ ػوالء التنظيمي أعمى درج ػػات االلتزاـ طالم ػ ػػا تجسدت فيػو فكػ ػ ػرة االخبلص و
التف ػ ػ ػػاني و اإلرتبػ ػ ػػاط الوثيؽ بالشيء لم ػػدة طويم ػ ػ ػػة  ,كم ػ ػػا أف ق ػ ػػوة اإللتزاـ تت ػ ػ ػػدرج مف
الػ ػ ػ ػوالء الع ػػالي إلى اإلنسحاب أو اإلغتراب ,واعتمدت العديد مف الدراسات الوالء كبعد مف
أبعاد االلتزاـ التنظيمي شأنو في ذلؾ شأف األبعاد األخرى لئللتزاـ كاإليماف بأىداؼ المنظمة
وقيميا والرغبة في استمرار العضوية فييا.
في ضوء ماتقدـ يتضح أف االلتزاـ التنظيمي أوسع مف الوالء التنظيمي وأشمؿ
ويستوعبو ليكوف إحدى مكوناتو,وأف استعماؿ الوالء بديبل أو مفردا لمصطمح االلتزاـ ىو
بسبب التقارب بيف المصطمحيف فالوالء يعبر عف قوة اإللتزاـ.
 -2-2الرضا الوظيفي:
يعد الرضا الوظيفي مف أكثر المتغيرات تشابيا مع اإللتزاـ التنظيمي مف حيث التأثير
واإلستجابة ،فكؿ منيما يعبر عف موقؼ أو شعور إيجابي لمفرد حياؿ المنظمة يردؼ
بسموكيات معينة .وقد أثبتت الكثير مف الدراسات الميدانية وجود عبلقات ذات دالالت
معنوية بيف اإللتزاـ التنظيمي والرضا الوظيفي و أف اإللتزاـ يزداد بزيادة الرضا الوظيفي.
ومػػع أف اإللتػ ػزاـ التنظيمي ي ػ ػرتبط بالرضػػا ال ػػوظيفي إال أنػ ػػو يختم ػ ػػؼ عنو فيما يمي:

 أف اإللتزاـ التنظيمي بناء أكثر شمولية في عكسو لئلستجابات المؤثرة عمى المنظمة ،فيحيف أف الرضا الوظيفي يعكس اإلستجابة لعمؿ محدد أو لجوانب ثابتة مف العمؿ.
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 اإللتزاـ ُيتوقع لػػو أف يكوف أكثر استق ار ار ،فمواقفػػو تتطور ببطء مع مرور الوقت لكنيا أكثرثباتػػا ،في حيف أف الرضا الوظي ػػفي أكثػػر مرون ػػة في طبيعتو ،عاكسػػا ردود فعؿ مب ػػاشرة
ولجوانب ممموسػػة ومحددة أكث ػػر في بيئ ػػة العم ػػؿ مثؿ األجػ ػػر ونمط اإلشػ ػ ػراؼ (الزبيدي و
آخروف ،2015 ،ص ص.)116-114

 يمثؿ اإللتزاـ التنظيمي اتجاه عمؿ أكثر عمقا مف الرضا عف العمؿ كونو يتعمؽ بالمنظمةككؿ بدال مف تعمقو بالعمؿ نفسو كما ىو عميو الحاؿ في الرضا الوظيفي (جبلب،2011،
ص.)112

 -3-2اإلنتماء التنظيمي:
يرى خضير لطفي إبراىيـ أف ىناؾ بعض الفروؽ بيف اإللتزاـ و اإلنتماء ،يمكف
تمخيصيا فيما يمي:
 يركز اإلنتماء عمى عضوية الفرد في جماعة العمؿ و اإلندماج فييا و التوحد معيا ،فيحيف يتجاوز معنى االلت ػزاـ ىذا المفيوـ ليشمؿ فكرة ما أو موضوعا ما أو شخصا ما كما أنو
يمكف أف يشمؿ الجماعة التي ينتمي إلييا الفرد.
 يرك ػػز اإلنتم ػػاء عمى جمػػاعة يكوف الف ػ ػػرد متقببل لي ػ ػ ػػا و مقب ػ ػوال منيا ،أمػ ػػا اإللت ػ ػزاـ يركػزعمى الصبلت و العواطؼ و الجوانب الرسمية و القانونية التي تربط الفرد بالجماعة أو
بالفكرة.
 يركز اإلنتماء عمى العضوية ,أما اإللتزاـ يركز عمى المشاعر و الرابطة الوجدانية والطاعة و الواجب .فاإللتزاـ إذف يحتوي عمى اإلنتماء و ينميو ،ما يدؿ عمى إحتواء اإللتزاـ
التنظيمي عمى اإلنتماء ( بف نابي  ،2012 ،ص.)33
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 -3أىمي اإللتزام التنظيمي:
إف الشع ػػور باإللتػ ػزاـ يعتبر مف الحاجات الميم ػ ػػة ،فيو يساعد اإلنسػ ػ ػػاف عمى الشعور
بالتواف ػػؽ النفسي ،وىو مصدر ميـ لراحة الفرد وأمنو وسعادتو ،وبدوف ذلؾ يشعر الفرد
بالتوتػر والضيؽ وضعؼ العطاء والتضحية ،لذلؾ تتمثؿ أىمية اإللتزاـ بعدة نقاط ىي:
 يمثؿ اإللتزاـ نمطاً ميماً في الربط بيف المنظمة واألفراد العامميف بيا. أف الت ػ ػ ػزاـ األفراد لممنظمات التي يعمموف بي ػ ػ ػ ػػا يعتبر عامبلً ميماً أكثر مف الرضاالوظيفي في التنبؤ ببقائيـ في منظماتيـ أو تركيـ لعمؿ.
 يساعد اإللتزاـ في خفض معدالت الغياب والحد مف مشكمة التأخير عف الدواـ وتحسيفاألداء الوظيفي.
 يعتبر اإللتزاـ مف العناصر الرئيسية لقياس مدى التوافؽ بيف األفراد مف جية وبيفالمنظمات مف جية أخرى ،كما يعتبر عامبلً ميماً في التنبؤ بفعالية المنظمة (بدوي،2015 ،

ص.)737
 -يعتمد مفتاح نجاح المنظمة عمى التزاـ الموظؼ بالمنظمة(Sjahruddin, 2013,p135) .

ويرى العتيبي أف السم ػوؾ البشػ ػ ػري يميؿ إلى التوحد أو اإلرتب ػ ػ ػاط بالمنظمة التي يعمؿ
بيا ،لذلؾ تولى المنظمات أىمية كبيرة لئللتزاـ لؤلسباب التالية:
 -1ضماف استمرار القوى العاممة بالمنظمة ،وخاصة ذوي الميارات والتخصصات النادرة.
 -2تنمية السموؾ اإلبداعي لدى األفراد وذلؾ حرصاً منيـ عمى رفع مستوى المنظمة التي
ينتموف إلييا.
 -3إف عبء تحقيؽ أىداؼ المنظمة يقع أوالً وأخي اًر عمى عاتؽ العامميف مف خبلؿ جيودىـ
وابداعيـ واقتراحاتيـ ،وىذا يسيـ في تحقيؽ أىداؼ المنظمة بأعمى قدر مف الكفاءة والفعالية.
 -4كمما زادت درجة التزاـ العامميف ،زاد شعورىـ باإلرتياح واإلستقرار واألماف في العمؿ،
وزاد تقبميـ ألي تغيير ممكف أف يكوف في صالح المنظمة (بدوي ،2015 ،ص.)737
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ويرى صبلح الديف محمد عبد الباقي أف ىناؾ عدة أسباب أدت إلى اإلىتماـ المتزايد
بيذا المفيوـ وىي:
 -1أف اإللتزاـ التنظيمي يمثؿ أحد المؤشرات األساسية لمتنبؤ بعديد مف النواحي السموكيػػة،
وخاصة معدؿ دوراف العمؿ ،فم ػ ػ ػ ػػف المفترض أف األفػ ػ ػ ػراد الممتزميف سيكونوف أطوؿ بقػ ػ ػ ػ ػػاء
في المنظمة )عبد الباقي ،2004 ،ص ،)182و أقؿ احتماال لمغادرة المنظمة الستكشاؼ فرص
أخرى ) ، (Omidifar, 2013,p263وأكثر عمبل نحػو تحقيؽ أىداؼ المنظمة.
 -2أف مجػ ػػاؿ اإللتزاـ التنظيمي قد جذب كبل مف المديريف وعمماء السموؾ اإلنساني نظ ار
لم ػػا يمثمو مف كونو سموكا مرغوبا فيو.
 -3أف اإللتزاـ التنظيمي يمكف أف يساعدنا إلى حد ما في تفسير كيفية إيجاد األفراد
ىدفا ليـ في الحياة )عبد الباقي ،2004 ،ص.)182

كما تتمثؿ أىمية اإللتزاـ التنظيمي في أنو يمثؿ حالة نفسية شاممة تميز عبلقة العمؿ،
كؿ ُبعد يساىـ مف حيث المبدأ في اإلبقاء عمى الموظؼ داخؿ المنظمة نفسيا(khelifa .
)hadj, boularas,2014,211

و ترى (القصراوی )2008 ،أف ىناؾ بعض األسباب التي دفعت الكثير مف الكتاب
والباحثيف لدراسة االلتزاـ التنظيمي منيا:
 إف االلتزاـ التنظيمي لؤلفراد العامميف يعمؿ عمى تحسيف القدرة التنافسية لممنظمات ويؤثرباإليجاب في الفاعمية التنظيمية.
 إف االلتزاـ التنظيمي يحتوي في مضمونو عمى بعض السموكيات اإليجابية لمفرد العامؿمنيا :االستغراؽ الوظيفي ،المواطنة التنظيمية ،أخبلقيات العمؿ المثمى.
 ا ىتماـ معظـ منظمات العالـ اليوـ بالعنصر البشري ومحاولة تفسير سموكو ،وىذا ينصببالطبع عمى أىمية دراسة سموكيات االلتزاـ التنظيمي (المسدي ،2011 ،ص.)193
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ويرجع محمد حسف محمد حمادات أىمية اإللتزاـ التنظيمي إلى أف الكثير مف األنماط
السموكية التي تؤدي إلى كمفة عالية وخدمة سيئة مرجعيا إلى عدـ اإللتزاـ التنظيمي مف قبؿ
المديريف والعامميف ،وذلؾ الرتباطو بعدد مف العوامؿ مف أىميا :
 سموؾ الفرد ونشاطاتو مثؿ :التحوؿ الوظيفي والغياب والفاعمية. ارتباطو بالييكؿ المعرفي مثؿ :الرضا الوظيفي والمشاركة والتوتر الوظيفي. ارتباطو بسمات ودور الموظؼ بم ػػا فييا :االستقبللية والمسئولية ونوع الوظيفة وصراعاألدوار والغموض.
 ارتباطو بالسمات الشخصية لمموظؼ مثؿ :العمر والجنس والحاجة لئلنجاز. ىذه العبلقات تمتقي مع اإلعتقاد أف اإللتزاـ الوظيفي موقؼ مستقر نسبياً مع الوقت.كؿ ما سبؽ يعطي اإللتزاـ أىمية ،فكؿ عامؿ مف ىذه العوامؿ يرتبط بإنتاجية الفرد وبالتالي
إنتاجية المنظمة وفاعميتيا (حمادات ،2006 ،ص ص.)67-66

 -4خصائص اإللتزام التنظيمي:
بالنظر إلى أف اإللتزاـ التنظيمي يشير إلى نوعية العبلقة بيف الفرد والمؤسسة ،ويرسخ
الشعور اإليجابي لدى العامؿ اتجاىيا ،ويعكس مدى ارتباطو بيا ورغبتو في أف يبقى عضوا
فاعبل فييا ،فيو يمتاز بمجموعة مف الخصائص التي أتاحت لو بموغ كؿ ىذا نمخص أىميا
في (:برقوؽ ،درنوني ،2014 ،ص.)19
 اإللتزاـ التنظيمي حالة نفسية تصؼ العبلقة بيف الفرد و المنظمة. يؤثر اإللتزاـ التنظيمي عمى قرار الفرد فيما يتعمؽ ببقائو أو تركو لممنظمة. يتصؼ األفراد الذيف لدييـ التزاـ تنظيمي بالصفات التالية  :قبوؿ أىداؼ وق ػ ػػيـ المنظمةاألساسية واإليماف بي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ،وبػ ػػذؿ المزيػ ػ ػ ػ ػ ػػد مف الجيد لتحقيؽ أىداؼ المنظمة ،ووج ػ ػػود
الرغبة القوية في البقاء في المنظمة لفترة طويمة ،ووجود الميؿ لتقويـ المنظمة التقويـ
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اإليجابي (حمادات ،2006 ،ص .)68كما أف الموظفيف الممتزميف ىـ أقؿ عرضة لتطوير
أنماط مف التأخر أو أف يكونوا غائبيف بشكؿ مزمف عف العمؿ).(Omidifar,2013,p263

 يتصؼ اإللتزاـ التنظيمي بأنو متعدد األبعاد (حمادات ،2006 ،ص.)68كما أف ىناؾ خصائص لسموؾ اإللتزاـ التنظيمي وىي كما يمي:
 أف سموؾ اإللتزاـ التنظيمي ىو تعبير عف قوة تمسؾ الفرد بأىداؼ وقيـ المنظمة.– أن ػ ػ ػ ػػو سموؾ مستمر و متواصؿ ويكوف ىذا السموؾ مقرون ػ ػ ػ ػ ػػا برغبة الفرد باإلستمرار
والتواصؿ في المنظمة.
 يجب أف يتوفر في ىذا السموؾ الرغب ػ ػ ػ ػ ػػة القوية مف قبؿ الفرد في تقدي ػ ػ ػػـ التضحيات مفأجؿ ا لمنظمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة وب ػ ػ ػ ػػذؿ أقصى جيػ ػ ػ ػ ػ ػػد وطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاقة فػ ػ ػ ػػي سبيؿ تحقي ػ ػػؽ أى ػػداؼ المنظمة
(الصيرفي ،2005 ،ص.)219

 افتقػ ػ ػ ػ ػ ػػاده لخاصية الثبات ،بمعنى أف مستوى اإللتزاـ التنظيمي ق ػ ػػابؿ لمتغيير حسب درجةتأثير العوامؿ األخرى فيو.
 يستغرؽ اإللتزاـ في تحقيقػ ػ ػ ػ ػػو وقتا طويبل ،ألنو يجسد حالػ ػ ػ ػػة قناعة تػامة لمفرد ،كما أفالتخمي عنػ ػ ػ ػ ػ ػػو ال يكوف نتيجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لتأثير عوامؿ سطحية طارئ ػ ػ ػ ػ ػػة ،بؿ يكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف نتيجػػة
لتأثيرات استراتيجية ضاغطة (برقوؽ ،درنوني ،2014 ،ص.)20
 إف االلتزاـ التنظيمي حالة غير ممموسة يستدؿ عمييا مف ظواىر تنظيمية تتابع مف خبلؿسموؾ األفراد العامميف في التنظيـ وتصرفاتيـ والتي تجسد مدى والئيـ.
 إف االلتزاـ التنظيمي حصيمة تفاعؿ العديد مف العوامؿ اإلنسانية والتنظيمية وظواىر إداريةأخرى داخؿ التنظيـ.
 يتػ ػ ػػأثر اإللتػ ػ ػزاـ التنظيػ ػ ػ ػػمي بمجموع ػػة الع ػوام ػ ػ ػػؿ التنظيميػ ػػة والظ ػ ػػروؼ الخ ػ ػ ػػارجيةالمحيط ػ ػػة بالعمؿ (الخشروم ،2011 ،ص ص .)174-173
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-5أبعاد اإللتزام التنظيمي:
تختمؼ صور التزاـ األفراد لممؤسسات باختبلؼ القوة الباعثة ةالمحركة لو ،وعمى
العموـ تشير الدراسات إلى وجود أبعاد مختمفة لئللتزاـ التنظيمي وليس بعدا واحدا .ورغـ
اتفاؽ غالبية الباحثيف عمى تعدد أبعاد اإللتزاـ ،إال أنيـ يختمفوف في تحديدىا .ومف ىذه
األبعاد نذكر( :برقوؽ ،درنوني ،2014 ،ص ص.)20-21
 -1-5نموذج إتزيوني(: Etzioni )1961
تعد نظرية إتزيوني ( )ETZIONIالتي قدميا عاـ  1961أو تطورت في الفترة مف
 1975-1961ىي اإلط ػ ػ ػػار المرجعي لبعض كتابات المفكريف والباحثيف في اإللت ػ ػ ػ ػ ػ ػزاـ
التنظيمي منذ أف قػػدمت النظري ػ ػػة وحتى اآلف (درويش ،2008 ،ص .)199حيث يستنػ ػ ػ ػ ػ ػد إلى
أف القوة أو السمط ػ ػ ػة التػ ػ ػ ػ ػ ػي تممكي ػ ػ ػ ػا المؤسسػ ػ ػة عمى حس ػ ػ ػاب الفػرد نابع ػ ػ ػ ػ ػ ػة مف طبيعػ ػة
اندم ػ ػاج الف ػ ػ ػ ػ ػ ػرد مع المؤسسة ،وىذا مايسمى باإللتزاـ التنظيمي ويأخذ ثبلثة أبعاد ىي:
 -1-1-5اال لتزام المعنوي :ويمثؿ اإلندماج الحقيقي بيف الفرد و مؤسستو والنابع مف قناعة
الفرد بأىداؼ وقيـ ومعايير المؤسسة التي يعمؿ بيا وتمثمو ليذه األىداؼ والمعايير.
-2-1-5اإل لتزام القائم عمى أساس حساب المزايا المتبادل  :وىو أقؿ درجة في رأيو ،مف
حيث اندماج الفرد مع مؤسستو الذي يتحدد بمقدار ما تستطيع أف تمبيو المؤسسة مف
حاجيات الفرد حتى يتمكف مف أف يخمص ليا ويعمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا ،لذا فالعبلقة ىنا
عبلقة منفعة متبادلة بيف الطرفيف الفرد والمؤسسة.
 -3-1-5اإل لتزام اإلغترابي :وى ػ ػ ػ ػ ػو مثؿ الج ػ ػانب السمبي في عبلقة العامؿ مع المؤسسة
التي يعمؿ بيا ،حيث اندماج الفرد مع مؤسستو غالبا ما يكوف خارج مف إرادتو ،وذلؾ نظ ار
لطبيعة القيود التي تفرضيا المؤسسة عمى الفرد.
 -2-5نموذج كيدرون ( :Kidron)1978يری كيدروف أف اإللتزاـ التنظيمي لو بعداف
رئيسياف ىما:
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 -1-2-5اإل لتزام األدبي :ويقصد بو تبني الفرد لقيـ وأىداؼ المؤسسة ،واعتبارىا جزءا مف
قيمو وأىدافو.
-2-2-5االلتزام المحسوب :ويقصد بو رغبة الموظؼ باإلستمرار بالعمؿ في المؤسسة
برغـ وجود عمؿ بديؿ بمؤسسة أخرى بمزايا أفضؿ (برقوؽ ،درنوني ،2014 ،ص ص.)22-21
 -3-5نموذج كانتر (:Kanter )1968
يشي ػر ك ػانتر إلى ثبلثة أنواع مف االلتزاـ تنج ػ ػـ ع ػ ػف متطمبػ ػات سموكيػ ػة يفرضيػ ػ ػ ػا
التنظيػـ عمى األفراد ،وتمؾ األنواع ىي:
 -1-3-5اإللتزام المستمر:
تمتق ػ ػي نظ ػ ػرة كانت ػ ػر  Kanterف ػ ػػي ىػ ػػذه الجزئيػ ػػة م ػ ػ ػع اتج ػ ػ ػ ػػاه ك ػ ػؿ مػف ماير و أليف
 Allen & Meyerحيث يمثؿ االلػ ػ ػ ػتزاـ لدييمػ ػػا حالة مف التفاني و اإلخبلص نحو تنظيـ
معيف ،ترجع إلى حاجة الفرد إلى ا لبقاء في ىذا التنظيـ نتيجة االستثمار السابؽ مما يجعؿ
ترؾ العمؿ في ضوء عامؿ التكمفة عممية مستحيمة.
كم ػا يمتقي أيضا كانتػر مع نظ ػرة بيكر  Beckerفػ ػي إب ػراز العبلق ػ ػة البرجماتية لمفيػوـ
االلتزاـ ،حيث تناولو عمى كونو عقدا مبرما بيف الفرد و التنظيـ ،و عند توافر النية لدى الفرد
لت ػرؾ ى ػذا التنظيػ ػـ يتعيف عمي ػو حس ػاب ع ػ ػ ػامؿ التكمف ػة واإلثابة و خػ ػاصة في حالة االستمرار
في العمؿ في تنظيـ معيف لفترة طويمة.
 -2-3-5اإللتزام التجانسي:
يشير إلى التقارب و التفاعؿ بيف أفراد جماعة العمؿ ،حيث يرتبط مستوى التجانس
بمستوى دافعية في البقاء في الجماعة.
ويشيػ ػ ػر ألتم ػاف  Altmanإل ػ ػ ػى وج ػ ػ ػ ػ ػ ػود ارتبػ ػ ػاط واض ػ ػ ػ ػح بيػ ػف كػ ػ ػؿ نػ ػوع و ک ػـ
مستػ ػوى تف ػ اعؿ في الجماعة ،ففي الجماعات التي تتصؼ بمستوى عاؿ مف التجانس يرتفع
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مستوى اإلتصاؿ بيف األفػ ػ ػ ػ ػ ػراد ،و يتصؼ سموؾ األفراد بالػ ػ ػود والتع ػاوف طبقا ألسموب
محػ ػ ػدد يعمؿ عمى اإلرتقاع بمستوى التقاعؿ.
و تػتداخؿ مجموعػ ػة م ػف العوامػ ػؿ المتشابكة في تحديػ ػد مستػ ػوى التجػ ػانس ،مني ػ ػػا
ب ارمػػج توجيػ ػػو وارشػػاد األفػ ػراد ،عممية التطبيع اإلجتمػ ػاعي و الميني داخػؿ العمؿ ،درجة
اندماج الفرد في المشاركة في األنشطة اإلجتماعية كحضور الحفبلت والرحبلت.ويعمؿ
استيفاء ىذه العوامؿ لجوانبيا العممية عمى اإلرتفاع بمستوى التجانس مما يؤدي إلى ارتفاع
مستوى االلتزاـ داخؿ جماعة العمؿ.
 -3-3-5اإللتزام الرقابي :
و يقصد بو االرتباط بالمعايير التنظيمية التي تعمؿ عمى توجيو سموكيات األفراد نحو
الغاية المنشودة ،فالمعايير ىي بمثابة توقعات مشتركة عف السموؾ داخؿ العمؿ ويصبح
اإلنحراؼ عنيا مصد ار لئلحباط والقمؽ .و يؤدي القصور في ىذه المعايير أو في حالة
انتياكيا إلى السحاب و اغتراب الفرد.
 -4-5نموذج ساالنسيك و ستو(: Salancik & Staw )1977
لػ ػ ػ ػقد تنػ ػ ػ ػاوؿ كػ ػ ػ ػؿ مف س ػػاالنسػيؾ وستو  Salancik & Stawمفي ػ ػ ػ ػوـ االلت ػ ػ ػزاـ
تنػ ػ ػ ػاوال مغػ ػاي ار ،التجاىات المنشغميف بالسموؾ التنظيمي و عمـ النفس االجتماعي ،فقد أطمقا
مفيوـ االلتزاـ االتجاىي  Attitudinal Commitmentعف مدرسة استيرز و موداي
 Mowday & Steersو التي تػ ػرى أف جوانب االلتزاـ تنحصر في التوحػ ػ ػ ػد مع اليدؼ و
الرغب ػ ػة في البقاء في التنظيـ .وىي مظاىر اعتبرىا كؿ مف س ػػاالنسػيؾ و ستو Salancik
 & Stawماىي إال تعبير لفظي عف السموؾ .
واستنادا عمى رؤيتيما النقدية ليذا اإلتجاه فقد تبنيا مفيوما لبللتزاـ أطمقا عميو مصطمح
االلتزاـ السموكي  ،Behavioral Commitmentكمػ ػا قامػ ػ ػا برب ػ ػط كؿ مف اإللت ػ ػزاـ
اإلتج ػاىي و الذي يعبر عنػ ػ ػ ػو بكونو مجموعػ ػ ػة عقميػ ػة يتػ ػـ بيػ ػا تن ػ ػ ػاوؿ م ػ ػدى التمػ ػاثؿ و
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اإلتسػ ػاؽ بيف أىػ ػدافيػـ و قيميـ و بيف أى ػ ػ ػداؼ و قي ػ ػ ػ ػ ػ ػـ التنظيـ ،و اآلخر االلتزاـ السم ػوكي
الذي يعبر عنو بعممية بقاء الفرد في التنظيـ (رسمي ،2004 ،ص ص.)17-15
-5-5نموذج ماير وألين وسميث(:Allen & Meyer &smith )1993
وىو النموذج الذي تـ اعتماده في دراستنا الحالية ،حيث ميز ماير وأليف وسميث بيف
ثبلثة أبعاد لئللتزاـ التنظيمي ىي:
-1-5-5اإل لتزام العاطفي والمؤثر(الوجداني) (:Affective commitmentالعوفي،
 ،2005ص)35
ويشير االلتزاـ العاطفي إلى إيماف قوي بأىداؼ وقيـ المنظمة وقبوليا (Baek-Kyoo
Joo, Ji Hyun Shim,2010,p 428).

ويعرؼ بأنو ":اإلرتباط العاطفي بالمنظمة الذي يشعر الفرد بمقتضاه بالتوحد مع
المنظمة ويستمتع بعضويتو فييا( ".درويش ،2008 ،ص.)233

كما يعرؼ عمى أنو ":التوحد والتطابؽ مع المنظمة ،واالرتباط الوجداني بيا واالندماج
فييا .كما يعبر ىذا المفيوـ عف قوة رغبة الفرد في االستمرار بالعمؿ في منظمة معينة ألنو
موافؽ عمى أىدافيا وقيميا ويريد المشاركة في تحقيؽ ىذه األىداؼ .فالفرد الذي لديو التزاـ
عاطفي عاؿ يبقى في المنظمة رغبة منو في ذلؾ" (عبدالرحمف ،2011 ،ص.)10
ويتأثر ىذا البعد بدرجة إدراؾ الفرد لمخصائص المميزة لعممو مف درجة استقبللية
وأىمية وكياف وتنوع الميارات والمشرفيف والمشاركة الفعالة مف خبلؿ البيئة التنظيمية الجيدة
والفعالة.
-2-5-5اإل لتزام األخالقي)المعياري)ِِ : Normative commitment
ىو االلتزاـ المعتمد عمى الشعور واإلحساس بأف البقاء بالمنظمة واجب .كما يعبر
عف شعور الفرد بأنو ممتزـ بالبقاء في المنظمة بسبب ضغوط اآلخريف .فالفرد الذي لديو
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التزاـ معياري عاؿ يبقى في المنظمة ألنو يشعر بأنو ممتزـ بذلؾ وأنو واجب
أخبلقي(.عبدالرحمف ،2011 ،ص)10

وغالبا ما يعزز ىذا الشعور بالدعـ الجيد مف قبؿ المنظمة لمنسوبييا ،والسماح ليػـ
ً
بالمشاركة والتفاعؿ اإليجابي ،ليس فقط في كيفية اإلجراءات وتنفيذ العمؿ ،بؿ المساىمة في
وضع األىداؼ والخطط ورسـ السياسات العامة لمتنظيـ (العوفي ،2005 ،ص ص.)36-35

 -3-5-5اإل لتزام المستمر: Continuance commitment
ويستند االلتزاـ المستمر إلى حساب التكاليؼ المتصورة التي يتعيف عمى الموظؼ
تحمميا إذا قرر ترؾ منظمتو نيائيا ( .(Pascal Paillé,2005,p713

كما يشير طارؽ عطية عبد الرحمف بأف االلتزاـ المستمر يعبر عف إدراؾ الموظؼ
لتكاليؼ اإلستمرار في المنظمة أو تركيا (حساب الربح والخسارة) .كما يشير ىذا المفيوـ
إلى قوة رغبة الفرد ليبقى في العمؿ بمنظمة معينة العتقاده بأف ترؾ العمؿ فييا سيكمفو
الكثير .فالفرد الذي لديو التزاـ مستمر عاؿ يبقى في المنظمة ألنو يحتاج إلى ذلؾ (طارؽ

عطية عبدالرحمف ،2011 ،ص.)10
ويتأثر ىذا النوع بعدد مف العوامؿ مثؿ :تقدـ السف وطوؿ العمر الوظيفي (العوفي،

 ،2005ص .)36
 -6مراحل تطور اإللتزام التنظيمي:
إف عممية تكويف ونمو وتطور اإللتزاـ التنظيمي ،ىي عممية عمى درجة كبيرة مف
التعقيد ،وقد تناوؿ الباحثوف ىذا الموضوع بالبحث والدراسة لمتعرؼ عمى مفيومو وتطوره
ومراحمو ،وفيما يمي عرض لتطور اإللتزاـ في مراحمو المتعددة:
 -1-6مرحم التجرب :
أي قبؿ الدخػ ػوؿ إلى العمؿ وتمتد لعػ ػ ػاـ واحػ ػ ػ ػد ،حيث تعتمد عمى مػ ػا يتوافػر لدى الفرد
مف خبرات العمؿ السابقة ،ألف األفراد يدخموف المنظمات وعندىـ درجات أو مستويات
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مختمفة مف اإلستعداد لئللتزاـ التنظيمي ناجمة عف توقعات الفرد وظروؼ العمؿ ،وطبيعة
البيئة اإلجتماعية وما تمثمو مف قيـ واتجاىات وأفكار ،ففي ىذه المرحمة ييدؼ العامؿ مف
توجيو نحو العمؿ عمى تحقيؽ األمف والشعور بو والحصوؿ عمى القبوؿ مف التنظيـ ،وبذؿ
الجيود لمتعمـ والتعايش مع بيئة العمؿ الجديدة.
 -2-6مرحم العمل والبدء بو:
وتتضمف خبرات العمؿ المتعمقة باألشير األولى مف تاريػ ػ ػخ بدء العمؿ ،وتتراوح الفتػ ػ ػرة
الزمنيػ ػ ػة ليذه المرحم ػة مف عاميف إلى أربعػ ػ ػة أعػ ػ ػواـ ،وتظير خبلليا خصائ ػ ػص ممي ػ ػزة ليا
تتمثؿ في األىمية الشخصية والخوؼ مف العجز ،وظيور قيـ اإللتزاـ التنظيمي.
 -3-6مرحم الثق في التنظيم:
وتمثؿ السنة الخامسة مف تاريخ بدء العمؿ حيث تزداد اإلتجاىات التي تعبر عف زيادة
درجة اإللتزاـ التنظيمي ،ويػ ػ ػزداد نمو ىذا اإللتػ ػ ػزاـ حتى يصؿ إلى مرحم ػ ػة النض ػوج ،ثـ دعـ
اإللتزاـ مف خبلؿ استثمار الفرد في التنظيـ ،وتقييـ عممية التوازف بيف الجيود (التكمفة)
واإلغراءات المعطاة لؤلفراد (الموزي ،2003 ،ص ص.)124 -123

كمػ ػ ػ ػا أش ػ ػارت البمبيسي إلى أف اإللت ػ ػزاـ التنظيمي يترسخ لدى الفػ ػ ػرد عبر مراحؿ يمػ ػ ػ ػر
بي ػ ػا في منظمتو وينبغي لئلداري التعرؼ عمييا كي تعينو عمى تطوير مستوى اإللتزاـ
لمعامميف وىي:
 - 1مرحم الطاع  :وتعني قبوؿ الفرد اإلذعاف لآلخريف والسماح بتأثيرىـ المطمؽ عميو
مف أجؿ الحصوؿ عمى أجر مادي ومعنوي.
 -2مرحم اإل ندماج مع الذات  :وتعني قبوؿ الفرد العامؿ تأثير اآلخريف مف أجؿ تحقيؽ
الرضا الدائـ لو في العمؿ ،وتحقيؽ االنسجاـ مع الذات ،والشعور بالفخر والكبرياء لكونو
ينتمي لممنظمة.
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 -3مرحم اليوي  :وىي المرحمة التي تشير إلى اكتشاؼ الفرد العامؿ بأف المنظمة جزء
منو وىو جزء منيا ،وأف قيميا تتناغـ مع قيمو الشخصية (حمادات ،2006 ،ص ،ص.)69-68
 -7العوامل المساعدة في تنمي اإللتزام التنظيمي:
تعددت اجتي ػ ػ ػادات البػ ػ ػاحثيف و الدارسيػ ػ ػ ػف و اتج ػاى ػاتيـ حوؿ مفيوـ العوامؿ التي تساعد
عمى تكويف اإللتزاـ التنظيمي داخؿ التنظيـ .ومف العوامؿ المساعدة عمى تكويف و تشكيؿ
اإللتزاـ التنظيمي ما يمي:
-1-7السياسات:
ضرورة العمػ ػ ػؿ عمى تبني سياسػ ػ ػات داخميػ ػ ػ ػ ػ ػة تسػ ػ ػاع ػد عمى إشباع حػ ػ ػاجات األف ػ ػراد
العامميف في التنظيـ ،ومف المعروؼ أف لدى أي إنساف مجموعة مف الحاجات المتداخمة
التي تساعد عمى تشكيؿ السموؾ الوظيفي ليؤالء األفراد .ويعتمد السموؾ في شدتو و
إيجابيتو ،أو سمبيت ػ ػو عمى قدرة الفرد عمى إشباع ىذه الحاجات ،فإذا أشبعت ىذه الحاجات
فإف ذلؾ سيترتب عميػو اتباع نمط سموكي إيجابي بشكؿ يساعد عمى تكويف ما يسمى
بالسموؾ المتوازف وىذا السموؾ المتػ ػ ػوازف النػ ػاتج عف مساندة التنظيـ لمف ػ ػ ػ ػرد في إشباع ىذه
الحاجات يتول ػ ػ ػ ػد عنو الشعور بالرضا و اإلطمئناف و اإلنتماء ،ثـ اإللتزاـ أو الوالء  .وقد
تتفاوت ىذه الحاجات عف األفراد العػ ػ ػامميف مف حيث األىمية واألولوي ػ ػ ػة في العمؿ عمى
إشباعيا ،وقد أشار" ماسمو "في نظرية سمـ الحاجات اإلنسانية عمى الحاجات الفسيولوجية
والحاجة إلى األمف ،والحػ ػ ػ ػ ػاجة إلى الحب واإلنتماء ،والحاجة إلى اإلحتراـ ،و الحاجة إلى
تحقيؽ الذات(الموزي ،2003 ،ص .)126
 -2-7إشباع الحاجات اإلنساني لمعاممين في المنظم :
عند كؿ فرد مجموعة مف الحاجات المتداخمة التي يسعى إلى إشباعيا عف طريؽ
التنظيـ ،فإذا أشبعت تمؾ الحاجات فإنو يتولد لدى الفرد شعػ ػ ػ ػػور بالرضا واإلطمئناف ومف ثـ
باإللتزاـ التنظيمي (المغربي ،2016 ،ص  .)196والتنظيـ الذي ال يعمؿ عمى إشباع ىذه
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الحاج ػ ػػات يعد تنظيما مقص ار يدفع الع ػ ػ ػػامؿ إلى ت ػػرؾ العمػػؿ ساعيػ ػػا إلى إشباع حاجػ ػػاتو في
تنظيـ آخر (الخشروم ،2011 ،ص.)174

 -3-7وضوح األىداف واألدوار :
يساعد وضوح األىداؼ التنظيمية عمى زيادة اإللتزاـ التنظيمي لدى األفراد العامميف،
فكمما ك ػ ػانت األىػ ػداؼ واضح ػة ومح ػددة كممػ ػا كػ ػانت عمميػ ػة إدراؾ وفيػ ػـ األفػ ػ ػراد لئللتػ ػزاـ
التنظيمي و لممنظمة أكبر ،وينطبؽ ذلؾ عمى النيج والفمسفة و الكفاءة اإلدارية) .الموزي،

 ،2003ص  )129وكذلؾ الحاؿ بالنسبة إلى عممية تحديد األدوار ،فعممية التحديد ىذه تساعد
عمى خمؽ اإللتزاـ لػ ػ ػدى العامميف نظ ػ ػ ػ اًر إلى ما يترتب عمييا مف استقرار وتجنب لمصراع في
حاؿ التحديد لؤلدوار).الخشروم ،2011 ،ص)174

 -4-7العمل عمى تنمي مشارك األفراد العاممين في التنظيم:
تساعػ ػ ػ ػد المشاركػ ػ ػة مف قبؿ األفػ ػ ػ ػراد العامميف بصورة إيجابية عمى تحقيػ ػ ػؽ أىداؼ
التنظيـ ،فالمشاركة كما يراىا "دايفف" ىي اإلشتراؾ الفعمي و العقمي لمفرد في موقؼ جماعي
يشجعو عمى المشاركة و المساىمة لتحقيؽ األىداؼ الجماعية ،و يشترؾ في المسؤولية عف
تحقي ػ ػػؽ تمؾ األىداؼ .وقد أوضحت الد ارسات أف المشاركة تعمؿ

عمى زيادة اإللتزاـ

التنظيمي و تجعؿ األف ػ ػ ػ ػراد يرتبطوف ببيئة عمميـ بشك ػ ػ ػػؿ أكبػ ػ ػ ػر بحيث يعتب ػ ػروف أف مػ ػ ػ ػ ػ ػا
يواج ػ ػ ػػو المنظمة مف مشكبلت ىو تيديػ ػ ػد ليـ و ألمنيـ و استقرارىـ األمر الذي يؤدي إلى
تقبميـ لروح المشاركة برغبة وبروح معنوية عالية.
-5-7العمل عمى تحسين المناخ التنظيمي :
المن ػ ػ ػ ػ ػػاخ التنظيمي ىو ذلؾ المجاؿ المتضمف الطرؽ واألساليب واألدوات والعناصر
والعبلقػ ػ ػات المتفاعمػ ػ ػ ػ ػػة داخؿ بيئ ػ ػ ػػة المنظمة بيف األفراد .وبنػ ػ ػ ػ ػػاءا عمى ذلؾ يمكف النظر
لممن ػ ػاخ التنظيمي عمى أنو يمثؿ شخصية المنظمة الناجحة ،وأف نجػ ػ ػ ػاحيا يعتمد عمى جو
العمؿ السائد ،فالمنػاخ التنظيمػ ػػي الجي ػػد يشجع عمى خمػػؽ جو عمؿ ايجابي يعمؿ عمى
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تحقيؽ اإلستقرار لؤلفراد والتنظيـ ،ويجعؿ العامميف يشع ػ ػ ػػروف بأىميتيـ فػػي العمؿ مف حيث
المش ػ ػ ػػاركة في اتخاذ الق اررات ورسـ السياسات والشعور بوجود درجػ ػػة عاليػ ػػة مػ ػػف الثقػ ػ ػ ػ ػػة
المتبادلة.ألف تمتع العامميف بمناخ تنظيمي مبلئـ مف حيث الوفاؽ والتعاوف والعدالة والمساواة
لموص ػػوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ التنظيمية و الفردية يعزز الثق ػ ػ ػ ػ ػػة المتبادلة ،ويػ ػ ػ ػػرفع الروح
المعنوية ،ويزيد درجة الرضا الوظيفي ويدعـ الشع ػ ػػور باإللت ػ ػ ػزاـ التنظيمي.
-6-7تطبيق أنظم حوافز مناسب :
إف توافػ ػ ػ ػ ػػر أنظم ػ ػ ػ ػػة حواف ػ ػ ػػز معنوية ومػ ػ ػ ػػاديػ ػ ػ ػػة مناسبة يػؤدي إلى زيػ ػ ػ ػ ػػادة الرض ػ ػ ػػا
عػ ػػف المنػ ػػاخ التنظيػ ػ ػ ػ ػػمي وع ػ ػػف المنظمػ ػ ػػة ككؿ ،وبالت ػ ػ ػ ػػالي زيػ ػ ػ ػػادة اإللتزاـ التنظي ػػمي
وارتفػ ػ ػػاع مع ػ ػ ػ ػ ػػدالت اإلنت ػ ػػاج وتقمي ػ ػػؿ التك ػ ػ ػػاليؼ)الموزي ،2003،ص ص .)131-129كم ػ ػ ػ ػػا
يعمػ ػ ػػؿ النظ ػ ػػاـ الجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد لمحوافز عمػػى تحقيػ ػػؽ نتائ ػػج مفيدة مف أىمي ػ ػ ػ ػػا جذب العػ ػػامميف إلى
المنظمة ،ورفػ ػػع روح الوالء و اإللت ػ ػ ػزاـ (.ماىر ،1999،ص)237

-7-7العمل عمى بناء ثقاف مؤسسي :
إف اإلىتم ػ ػػاـ بػ ػ ػػإشباع حاجات العػ ػ ػػامميف والنظر إلييـ كأعضاء في بيئػ ػػة عم ػ ػػؿ واحدة
ترسخ مع ػ ػ ػػايير أداء متميز ألفػ ػ ػ ػ ػ ػرادىا ،وتعمؿ عم ػػى توفير درجػ ػ ػػة كبي ػ ػ ػ ػ ػرة مف اإلحت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراـ
المتبادؿ بيف اإلدارة واألف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراد العامميف ،واعطائيـ دو ار كبي ار في المشػ ػ ػ ػ ػػاركة في اتخاذ
الق اررات ،كؿ ذلؾ ستترتب عميو زيادة قوة تماسؾ المنظمة وزيادة اإللتزاـ ليا.
-8-7نمط القيادة:
إف اإلدارة الناجحة ىي تمؾ اإلدارة القادرة عمى كسب التأييد الجماعي إلنجاز األعماؿ
مف خبلؿ تنمي ػ ػ ػ ػػة ميارات األفراد اإلدارية باستخداـ أنظمة الحوافػ ػػز المناسبة .وقد تناوؿ
الباحثوف مفيوـ القيادة في الكثير مف الكتابات واألبحاث نظ ار ألىميتو كمدخؿ لتنمية اإللتزاـ
التنظيمي ،فالقائد الناجح ىو الذي يستطيع زيادة درجات اإللتزاـ التنظيمي لدى األفراد،
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ويدعـ اعتقادىـ بأىمية التنظيـ ،ويبعث فييـ الرغبة في بذؿ المزيد مف الجيد
المبدع(.الموزي،2003،ص ص)132-131

كما يمكف لمرؤساء أف يعمموا عمى تشجيع اإللتزاـ التنظيمي مف خبلؿ ما يمي:
-9-7إثراء الوظائف:
بإعط ػػاء األفػ ػراد فرصا جيدة لمتحكػـ في طريقػ ػػة تأديػ ػػة وظ ػػائفيـ,و تقديرىـ إلسياماتيـ
اليامة ،و ق ػد نجحت ىذه الطريقة في شركة فػػورد ببرنامج إشراؾ العماؿ وقد تمتعوا بقدر
كبي ػػر مف اإلستقبلؿ في أداء أعماليـ ،وكاف حبل فعاال جدا لزيادة اإللتزاـ.
 -10-7ربط مصالح الشرك بمصالح موظفييا:
أي عندما يكوف ليـ نفس االىتمامات و النفع ,و ىذا ينطبؽ عمى الشركات التي
تطبؽ سياسة المشاركة في األرباح ,و البرامج التشجيعية لموظفييا ،وبيذا تجعؿ الموظفيف
يروف بأف مصالحيـ الشخصية تتفؽ مع مصالح الشركة ،وعندما تتوافؽ ىذه المصالح يكوف
اإللتزاـ عاؿ.
-11-7إستقطاب و اختيار الوافدين الجدد (العمال الجديدة( :
الذيف تتفؽ قيميـ بشدة مع قيـ المؤسسة ،مث ػ ػػؿ تقدير المؤسسػػات لمحفػ ػ ػػاظ عمى
الطبيعة واحتػراـ القػ ػ ػػانوف و النظافة ،فكمما زاد التوافؽ بيف مبادئ المؤسسة و مبادئ العماؿ
فييا كمم ػ ػػا أصبح ػ ػ ػ ػوا أكث ػ ػ ػػر التزاما .والشركػ ػػات التي تظير لموظفييػ ػ ػ ػػا أنيػ ػ ػػا تعمؿ بج ػ ػ ػػد
لجذبيـ ى ػ ػ ػػي عم ػػى األرج ػػح التي تج ػ ػ ػػد إلت ازم ػ ػػا قويػ ػ ػػا بيف ىؤالء الذيف تػ ػ ػ ػ ػػـ استقطابيـ
بفاعمية(.سمطاف ،2002 ،ص ص)212-211

-12-7توفير فرص التقدم لمعاممين:
معظـ العامميف يسعوف باستمرار إلى تطػ ػ ػ ػػوير مي ػ ػ ػ ػػاراتيـ وزيادة خبراتيـ وتحقيؽ
ذواتيـ .ويستمزـ ى ػ ػ ػػذا الفيـ أف تستمر التنظيم ػ ػ ػػات في تدريب وتطوير ميارات العػ ػ ػ ػ ػ ػػامميف
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فييػ ػ ػ ػػا ،وأف تنظر إلييـ باعتب ػ ػ ػ ػ ػػارىـ أصوال وتوفر ليـ كؿ مقومات اإلستم ػ ػ ػرار لمعمؿ فييا،
فإف مثؿ ذلؾ المناخ التنظيمي يعزز والء الموظؼ وانتمػ ػ ػ ػ ػػاءه لممنظم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التي يعمؿ
فييا(.القريوتي ،2008 ،ص ص )416-415

 -8العوامل المساىم في ضعف االلتزام التنظيمي:
تتمثؿ عوامؿ ضعؼ االلتزاـ التنظيمي في األسباب التالية :
 تقصير اإلدارة فػػي فيػ ػػـ م ػ ػ ػػدى اقتن ػ ػػاع العمػ ػػاؿ بأىميػػة أعمػػاليـ وكونيـ أعض ػػاء ن ػ ػ ػػافعوففي المجتمع.
 عدـ إتاحة الفرصة العادلة لمعامميف في الترقي مما قد يصيبيـ باإلحباط . الشعور بالتوتر نتيجة لبعض اإلجراءات التعسفية التي قد تتبعيا اإلدارة مع بعضالعامميف - .التعميمات غير المحددة والغامضة.
 الفشؿ في اعتماد سياسة سميمة لعمميات الثواب والعقاب . سوء توزيع األعماؿ عمى العماؿ كنتيجة لعدـ مراعاة العدالة في ذلؾ( .برقوؽ ،درنوني، ،2014ص )32

 -9قياس اإللتزام التنظيمي:
طور بعض الميتميف بدراسة االلتزاـ وتحميمو عددا مف المقاييس بيدؼ رصد حركة
التزاـ الفرد بالمنظمة وقد تباينت تمؾ المقاييس في طبيعتيا ومكوناتيا وكاف أبرزىا ( :بف
نابي ،2012،ص)47

 -1 -9مقياس بورتر وزمالئو :)1974( porter & al
وقد أطمؽ عميو استبانة االلتزاـ التنظيمي وىو يتكوف مف ( ) 15فقرة تستيدؼ قياس
درجة التزاـ األفراد بالمنظمة ووالتيـ واخبلصيـ ليا ،والرغبة في مضاعفة الجيد لتحقيؽ
أىداؼ المنظمة ،وقبوليـ لقياميا ،واستعاف بمقياس ليكيرت ( )IIKERTالسباعي لتحديد
درجة االستجابة .ويستخدـ المقياس لوصؼ االلتزاـ بشكؿ عاـ( .حنونة ،2006 ،ص)21
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 -2 -9مقياس مارش وماناري : (1977( Marsh & Mannari
طور كؿ مف  Marsh & Mannariمقياسا ذو رؤية مختمفة لئللتزاـ التنظيمي لمعماؿ
الياباني يف وأطمقوا عميو اسـ اإللتزاـ مدى الحياة ألنو يتعمؽ بالقيـ والمعايير اليابانية المتميزة
وقيـ الوالء لدييـ( .درويش ،2008 ،ص)114

ويتكوف ىذا المقياس مف  4فقرات .وقد استخدـ كأداة لقياس:
 -1إدراؾ الفرد لكيفية تعمؽ االلتزاـ مدي الحياة.
 -2تعزيز استحساف المنظمة.
 -3وحث الفرد عمى االلتزاـ بقيـ العمؿ.
 -4الوالء ليا حتى إحالتو عمى التقاعد.
 -5إبراز نية الفرد لمبقاء في المنظمة.
 -3 -9مقياس جوش وزمالئو  :)1978) Jauch et alوىو محاولة لقياس االلتزاـ
القيمي مف خبلؿ ( )6فقرات عبرت كؿ منيا عف واحدة مف القيـ التالية :
 استخداـ المعرفة والميارة. زيادة المعرفة في مجاؿ التخصص. العمؿ مع الزمبلء بكفاءة عالية. بناء سمعة جيدة لو كأستار. العمؿ عمى مواجية الصعوبات والتحديات. المساىمة بأفكار جديدة في حقؿ التخصص.وقد استخدـ مف أجؿ تحديد األھمية النسبية لكؿ فقرة مف الفقرات أعبله مقياس خماسي
اإلستجابة.
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 -4 -9مقياس غوردن وزمالنو :)1981( Gordon et al
ساىمت في بناء المقياس ثبلثة مصادر ىي المقاببلت مع عدد مف النقابات لتحديد
خصانص المشاعر ،المعتقدات ،و األعماؿ المتعمقة باالنتماء لمنقابة ،وتـ ذلؾ مف خبلؿ
( )22فقرة خماسية االستجاب ػة و مراجع ػ ػ ػة األدبي ػات ،التي ركػ ػزت عمى قي ػاس االلتػ ػزاـ،
والخ ػروج منيا بػ ( )20فقػ ػرة ،استيدفت االستدالؿ عمى التػ ػزاـ األف ػ ػراد بالمنظمة  .في حيف
ض ػـ المصدر الثالث (  )48فقرة ،منيا ( )45فقرة ذات مؤشرات إيجابية و ( )23فقرة ذات
مؤشرات سمبية .وباالستفادة مف المصادر أعبله استطاع تحديد ( )30فقرة خماسية
االستجابة وىي:
 16-1فقرة منيا تتعمؽ بالوالء.
 7-2فقرات تصؼ المسئولية إزاء المنظمة.
 4-3فقرات تقيس الرغبة لمعمؿ فييا.
 3-4فقرات لتحديد مستوي اإليماف بيا.
 -5 -9مقياس ثورنتن :)1981) Thornton
تضمف المقياس ( )8فقرات ،سداسية االستجابة لقياس االلتزاـ التنظيمي ،كما تضمف
( )7فقرات أخرى خماسية االستجابة ،تقيس االلتزاـ الميني( .حنونة ،2006 ،ص ص)22-21

 -6 -9مقياس أورلى و شاتمان :)1986( O’reilly & Chatman
يتكوف ىذا المقياس مف عشرة بنود موزعة عمى ثبلثة أبعاد لئللتزاـ ىي:
 اإلذعاف) :)Complianceالذي يعبر عف توقع أو إدراؾ الفرد بتمقي المكافآت التيتحقؽ لو الرضا مقارنة بالمجيودات التي يبذليا ،و يتـ قياس ىذا البعد مف خبلؿ ثبلثة بنود.
 تحديد اليوي ( :)L’identificationالذي يعبر عف تماثؿ و تطابؽ قيـ و أىداؼ الفردمع قيـ وأىداؼ المنظمة ،و يتـ قياس ىذا البعد مف خبلؿ أربعة بنود.
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 اإلستدخاؿ( :)Internalizationالذي يتمثؿ في استدخاؿ قيـ و معايير المنظمة ،فيوإذف تقبؿ مف جانب الفرد لقيـ و أىداؼ المنظمة ،و يتـ قياس ىذا البعد مف خبلؿ ثبلثة
بنود.
ليذا المقياس عدة نقائص خاصة فيما يتعمؽ بعدـ تفريؽ كؿ مف أورلي وشاتماف بيف
المصطمحات ،ذلؾ ما أكده نيفو Neveu (1993) (1991) ،.الذي صنؼ األبعاد الثبلثة
المذكورة آنفا ضمف البعد العاطفي لئللتزاـ التنظيمي خاصة فيما يتعمؽ بمصطمح اليوية
واالستدخاؿ و يرجع أساسا إلى أف الفرد يستطيع تقبؿ قيـ المنظمة دوف استدخاليا و تبنييا
مف جية ،إضافة إلى تأكيد بعض الباحثيف عمى غرار فابر( Faber )1997أف اإلذعاف ذو
طبيعة معرفية وليس عاطفية.
 -7 -9مقياس ماير وألين وسميث :)1993( Allen & Meyer & smith
يتكوف المقياس في األصؿ مف  24بندا ،وبعدىا تـ حذؼ بنديف مف كؿ بعد ،بعد
إعادة بناءه مف طرؼ كؿ مف أالف و زمبلءه.
يستخدـ المقياس لقياس اإللتزاـ التنظيمي بأبعاده الثبلثة ،المتمثمة في اإللتزاـ العاطفي،
اإللتزاـ المستمػػر و اإلل ػ ػػتزاـ المعي ػػاري ،م ػػا يسمح بمعرفػػة قوة العبلقػػة النفسيػػة التي تربػ ػػط
الفرد بالمنظمة ،و يتكوف مف ثمانية عشر بندا تتوزع عمى كؿ مف األبعاد الثبلثة عمى النحو
التالي:
 اإللتزاـ العاطفي  :ستة بنود. اإللتزاـ المستمر  :ستة بنود. -اإللتزاـ المعياري  :ستة بنود (.بف نابي ،2012،ص ص)49-48

وفيما يمي سنعرض مقاييس اإللتزاـ التنظيمي مرتبة وفؽ التسمسؿ الزمني لظيور المقياس
حسب غني دحاـ الزبيدي و آخروف.
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جدول رقم )2(:مقاييس اإللتزام التنظيمي وفق تسمسميا الزمني.
ت

المقياس

تفاصيمو

Porter et al,1974

ويعتبر أىـ وأبرز مقاييس اإللتزاـ التنظيمي ،ويدعى باستبانة

et

 Mowdayاإللتزاـ التنظيمي( )QCQويتضمف  15فقرة خماسية اإلستجابة
عمى وفؽ مقياس  likertوقد أعيد تطبيؽ ىذا المقياس في

1

al,1979

2

Jauch et al,1978

3

Kidron,1978

4

 Gordon et al,1981يتألؼ مف ( )90خماسية اإلستجابة تقيس أربعة أبعاد لئللتزاـ

دراسات كثيرة و يستحدـ في قياس أبعاد اإللتزاـ اإلتجاىي.
تـ تطبيؽ ىذا المقياس عمى عينة مكونة مف ( )82مف أعضاء
الييئة التدريسية في جامعة  westernفي الواليات المتحدة ،وىو
مصمـ لقياس اإللتزاـ لممينة ويتألؼ مف ( )6فقرات خماسية
اإلستجابة تعكس في مضمونيا القيـ المينية لؤلساتذة.
ويتألؼ ىذا المقياس مف جزئيف ،يقيس الجزء األوؿ اإللتزاـ
المحسوب حيث يتكوف مف ( )4فقرات خماسية اإلستجابة تتمحور
حوؿ مدى استعداد الفرد لترؾ المنظمة والعمؿ في مكاف آخر،
أما الجزء الثاني فإنو يقيس اإللتزاـ المعنوي حيث يتكوف مف ()9
فقرات سباعية اإلستجابة تعكس مدى التطابؽ بيف الفرد وأىداؼ
وقيـ المنظمة.
بني ىذا المقياس باإلعتماد عمى ثبلث مصادر ىي العماؿ
المنتميف لمنقابات ،األدبيات ودراسة الحالة ،وىو مقياس ضخـ

التنظيمي وىي:الوالء ،المسؤولي ،الرغبة في العمؿ ومستوى
اإليماف بالمنظمة.
و يمثؿ ىذا المقياس اإلتجاه الحديث في قياس اإللتزاـ التنظيمي
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مف خبلؿ أبعاده الثبلثة(الشعوري ،المعياري ،و المستمر) ويتكوف
مف ( )24فقرة ،حيث خصصت ( )8فقرات لكؿ بعد مف األبعاد
5

&

 Allenالثبلثة وىو مقياس سباعي اإلستجابة وتـ تطبيقو في الكثير مف

Meyer,1990

الدراسات ،وأثبت معولية عالية ،إذ تجاوز عدد البحوث والدراسات
التي اعتمدتو الػ ( )150بحث ودراسة.
وىذا المقياس ىو تعديؿ لمقياس( )Allen & Meyer,1990فقد
خفض عدد الفقرات إلى ( )18فقرة سباعية اإلستجابة بواقع ()6

6

Meyer et al, 1993

فقرات لكؿ بعد مف أبعاد اإللتزاـ التنظيمي الثبلثة(الشعوري،
المعياري ،و المستمر) ويتضمف بعض الفقرات السمبية في
نضمونيا.

المصدر( :الزبيدي و آخروف ،2015 ،ص ص )126-125

 -15فوائد عممي قياس اإللتزام التنظيمي:
تعتبر عممية قياس اإللتزاـ التنظيمي ظاىرة إدارية واعية وىادفة ،إذ يحقؽ فوائد كبيرة
لممنظمة تساعد عمى تصحيح اإلنحرافات واألخطاء ،ومف ىذه الفوائد:
 يقدـ مؤشرات دالة عمى مستوى األداء الوظيفي( .عامر ،قنديؿ ،2010 ،ص )259وىذايمكف المنظم ػػة مف أف تعمؿ عمى تحديػػد موقعيا واتجاىيا قياسا إلى فترة سابقة مف الوقت،
أو أنيا تستخدـ أسموب المقارنة لمستوى التزاـ العامميف فييا مع منظمات أخرى لمفترة نفسيا،
أو عمى مستوى إدارات المنظمة أو فئات العامميف فييا) .الموزي ،2003 ،ص)140

– تدخؿ في تركيب أبع ػ ػػاد مادي ػ ػ ػػة ومعنوي ػ ػػة تتمثؿ في المشاع ػ ػػر واإلتجاىػػات ،لذلؾ يجب
عمى اإلدارة الجيدة التعرؼ عمى المشاعر واألحاسيس واإلحتياجات ،حتى تستطيع قياس
ومعرفة ما يتمتع بو األفراد مف التزاـ ليذه المنظمة.
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 ىو بمثابة أداة تشخيصية ،وذلؾ لقياس و معرفة المشكبلت والمعوقات التي تواجو األفرادوالتنظيـ ،ومف ثـ العمؿ عمى إيجاد الحموؿ.
– إف البحوث اإلنسانية تعود بالنفع عمى المنظمة واألفراد كوف األفراد يتولد عندىـ الشعور
باألىمية نتيجة الىتماـ اإلدارة بيـ.
 تحقؽ ىذه األبحاث فائدة كبيرة لممنظمة مف حيث القدرة عمى إحداث تغيرات في اإلدارةوظروؼ العمؿ(.عامر ،قنديؿ ،2010 ،ص)259

 -11العوامل المؤثرة في اإللتزام التنظيمي:
تتدخؿ مجموعة مف العوامؿ في التأثير في مستوى اإللتزاـ ،وقد أمكف إرجاع ىذه
العوامؿ إلى:
 -1 -11الخصائص الشخصي لمفرد:
يتأثر مستوى اإللتػ ػ ػ ػزاـ التنظيمي بعدد مف العوامؿ الشخصية أش ػ ػ ػػارت إليي ػ ػػا نتائج
الدراسات التي تمت في ىذا الصدد ،فقد وجد ارتباط داؿ بيف مستوى اإللتزاـ وكؿ مف العمر
ودافعية اإلنجاز(.رسمي ،2004 ،ص )17كما اشتممت ى ػػذه الدراسات عمى كثير مف ىذه
السم ػ ػ ػػات والتي تعػ ػ ػ ػ ػػرؼ بالمتغيرات الديموغرافية المرتبطة بالف ػ ػ ػػرد عمى اإللت ػ ػزاـ التنظ ػ ػػيمي
مني ػ ػ ػػا:العمػ ػ ػػر ،الجنس ،م ػ ػػدة الخدمة ،الجنسي ػ ػػة ،مستػػوى التعميـ ،المركز الوظيفي،
الشخصية ،اإلتجاىات ،معتقدات الفرد عف العمؿ ،الطموح ،الحاجة لمعبلقات اإلجتماعية،
الحاجة لئلنجاز و إلى تحقيؽ الذات ،وفي مقدمة ىذه المتغيرات التي حظيت باىتماـ خاص
مف قبؿ الباحثيف ىما متغيري العمر ومدة الخدمة).عبد الباقي ،2004 ،ص  )183كما توجد
بعض العوام ػ ػػؿ ذات العبلقػ ػػة بالفػ ػ ػ ػرد العامؿ نفسو ،مثؿ شخصية الفرد العامؿ وقدرتو عمى
تحمؿ المسؤولية ،أو توقعات الفرد لموظيفة ،أو ارتباطو النفسي بالعمؿ أو المنظمة ،أو
عوامؿ تتعمؽ باختياره العمؿ.
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 -2 -11عوامل تنظيمي :
وىي العوامؿ التي تتعمؽ بالخب ػ ػرة العممية ،أو نطػ ػػاؽ العمؿ نفسػػو ،كالتحدي والتغذية
الراجعة و اإلستقبلليػػة فضبل عف اإلشػ ػراؼ المبػػاشر ،وتم ػ ػػاسؾ أعض ػػاء جماعة العمؿ
ررات( .حمادات ،2006 ،ص)70
بأىداؼ المنظمة ،ومشاركة العامميف في اتخاذ الق ا

ومف بيف العوامؿ التنظيمية األخرى المؤثرة في اإللتزاـ التنظيمي نذكر ما يمي:
 وضوح األىداف :فكمما كانت تمؾ األىداؼ واضحة كمما كاف فيـ األف ارد لما ىو مطموبمنيـ أفضؿ وأكثر شموال.
 العالق مع الرؤساء والمرؤوسين :العبلقة الجيدة تولد عنصر الثقة مما يعزز مف النظرةاإليجابية إلى المنظمة واستم ارره في العمؿ فييا.
 سمات الوظيف  :وجود خصائص معينة لموظيفة يمكف أف تزيد مف إحساس الفردبالمسؤولية وبالتالي شعوره باالنتماء لممنظمة.
 دعم تشجيع المنظم لل لت ازم  :يقع لممنظمة دو ار أساسيا في تعزيز اإللت ػ ػزاـ مف خبلؿإعطاء الموظؼ حقوقو وتحفيزه وتوفير مناخ اإلبداع(.المعمرية ،2014 ،ص)29

 -3 -11عوامل غير تنظيمي :
وىي عػ ػ ػوامػ ػ ػػؿ ترتك ػػز عمػػى مدى توافػ ػػر ف ػػرص عمػػؿ بديمػ ػػة لمف ػػرد بعد اختي ػػاره لقػ ارره
األوؿ في اإللتحاؽ بالمنظمة ،بحيث يكوف مستوى اإللتػ ػ ػ ػزاـ لػ ػ ػػدى العػ ػ ػػامميف مرتفعا عندما
يكوف األجر المتوافر في الفرص البديمة أقؿ مما يحصؿ عميو في منظمتو ،مما يعطيو تبريػ ػ ار
الختياره األوؿ ،أو حيف يػ ػرى أف اختيػ ػ ػاره مطمؽ نسبي ػ ػا لعػ ػدـ توفػ ػر فرص الحقة بديمة لتغيير
رره األوؿ( .حمادات ،2006 ،ص)70
قا

 -12مداخل دراس اإللتزام التنظيمي:
لـ يتـ العثور عمى تصنيؼ محدد يتناوؿ مداخؿ اإللتزاـ إال أنو توجد اجتيادات لبعض
الباحثيف تـ تصنيؼ االلتزاـ التنظيمي مف خبلليا إلى:
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 -1-12المدخل السموكي ): )behavioral Appoach
افترض أف الفرد يكوف ممتزما إذا كاف مقيدا بأفعالو السابقة أو
يقوـ ىذا المدخؿ عمى ا
لديو كمفة انتماء في المنظمة ومف الصعب عميو استرجاعيا .ومف ىنا يصح القوؿ بػ ػأف
العامميف يصبح ػوف ممتزميف إذا ىـ عممػ ػوا لمدة ( )20سنػة فأكث ػر في المنظمة ،كونيـ
سيفقدوف الكثير مف المزايا إذا ما تركوا المنظمة لمعمؿ في مكاف آخر ،أي سيتحمموف كمفة
عالية جدا في حالة تركيـ لممنظمة .وعمى وفؽ المدخؿ السموكي فإف شعور الفرد بااللتزاـ
ليس موجيا بالضرورة لممنظمة بؿ ألفعالو أو لؤلنشطة التي يؤدييا في تمؾ المنظمة.
ويفسر المدخؿ السموكي لبللتزاـ نظرية االستثمارات التي تنظر لبللتزاـ عمى أنو ظاىرة
تراكمية تحدث نتيجة االستثمارات بمرور الوقت ،وتتمثؿ ىذه االستثمارات بالوقت والجيد
والعوائد التي سيفقدىا الفرد إف ىو ترؾ المنظمة .أي أف الفرد يبقى مقيدا وممتزما لممنظمة إذا
كانت لديو خدمة طويمة في المنظمة كي ال يخسر تقاعده أو يفقد مركزه الوظيفي ،أما
المعرفة المتخصصة فتجعؿ مف الصعوبة عميو أف يجد عمبل يناسبو في مكاف آخر .وقد
يبدو أف ىذا المدخؿ قدـ تفسي ار منطقيا اللتزاـ بعض األفراد تجاه منظماتيـ ،ولكف يعتقد أنو
دور لمقيـ
مف الصعوبة بمكاف تعميـ ىذا التفسير عمى جميع األفراد ،حيث ال يعطي ا
والمبادئ التي يؤمف بيا األفراد وتدفعيـ لئللتزاـ حياؿ منظماتيـ.
 -2-12المدخل اإلتجاىي (:(Attitudinal Approach
ينظر إلى االلتزاـ التنظيمي بموجب ىذا المدخؿ بوصفو حالة مف التطابؽ بيف أىداؼ
الفرد وأىداؼ المنظمة ،وبغيػ ػة تسييؿ ميمة تحقيػؽ تمؾ األىداؼ فإف الفرد يحافظ عمى
عضويتو في المنظمة ،وتمتقي وجية النظر ىذه مع آراء كؿ مف )(sheldon,1971
و ) (kantor,1968و) ، (porter et al,1974) (hall et al,1970إذ يتمثؿ اإللت ازـ
التنظيمي بذرجة والء الفرد للمنظمة والتوكيد عمى تطابقو واندماجو في تمؾ المنظمة.
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ويفسر المدخؿ اإلتجاىي نظرية التبادؿ التي تفترض بأف األفراد يجمبوف معيـ إلى
منظماتيـ حاجاتيـ و/أو توقعاتيـ ،وأنيـ سيعطوف التزاميـ بقدر ما تقدمو تمؾ المنظمة ليـ
أو مدى قدرتيا عمى إشباع حاجاتيـ و/أو توقعاتيـ .أي أف الفرد يبادؿ مساىماتو بيدؼ
الحصوؿ عمى العوائد أو إشباعا لحاجاتو األخرى .ولعؿ مف نافمة القوؿ أف التزاـ الفرد
بموجب ىذا المدخؿ يعتمد بدرجة كبيرة عمى قدرة المنظمة في إقناع ذلؾ الفرد واشباع
حاجاتو ،وىذا يحصؿ عندما تتمكف تمؾ المنظمة مف تحري تمؾ الحاجات أو الدوافع ومحاولة
إشباعيا .
 -3-12مدخل اإل لتزامات المتعددة (:)Multiple commitments Approach
يمكف فيـ االلتزاـ المنظمي تحت ىذا المدخؿ بأنو مجموعة مف االلتزامات لممجموعات
التي تؤلؼ المنظمة ،ويستمد ىذا المدخؿ فكرتو مف نظرية المنظمة التي تقدـ مداخؿ عديدة
ذات صمة بالمنظمات وتوصفيا ككيانات متحالفة تتنافس مف أجؿ الفػ ػوز بطاقات والتزامات
األفراد مع المجموعات المختمفة داخؿ وخارج المنظمة ،ويعكس ىذا المدخؿ إشكالية االرتباط
بالمنظمة والذي قد ال يبدو جميا في المداخؿ األخرى لبللتزاـ .وعمى وفؽ ىذا المدخؿ فإف
القيـ واألىداؼ التنظيمية ال تمثؿ مرجعيات نيائية اللتزاـ الفرد ،فالمنظمة تتألؼ مف
مجموعات كثيرة تتمثؿ بزمبلء العمؿ ،المشرفيف ،العامميف ،الزبائف والمجموعات األخرى في
المجتمع ،والمفيوـ المقترح ىنا ىر تفكيؾ االلتزاـ ليعكس االلتزامات ليذه المجموعات
والعنصر الجوىري في فيـ االلتزاـ ىو مف خبلؿ اختبار التزاـ الفرد لمجموعة محددة مف
مكونات المنظمة وبصورة منفصمة بدال مف تحميؿ التزامو الشامؿ ليا.
 -4-12المدخل الحديث السموكي االتجاىي):)Modern Approach
يدمج المدخؿ الحديث بيف المدخميف اإلتجػ ػاىي والسموكي ،إذ ينتمي كؿ مف اإللتػزاـ
الشعوري واإللتزاـ المعي ػاري إلى المدخؿ اإلتجػ ػاىي ،أما اإللتزاـ المستمر فإنو ينتمي إلى
المدخؿ السموكي( .الزبيدي و آخروف ،2015 ،ص ص )121-116
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-13اآلثار المترتب عمى اإللتزام التنظيمي:
لقد تعددت الدراسات الخاصة باآلثار المترتبة عمى اإللتزاـ التنظيمي ،وقد تمكف أحد
الباحثيف مف تقسيميا إلى قسميف رئيسييف ىما:
القسـ األوؿ :وىو المتعمؽ بأثر اإللتزاـ داخؿ نطاؽ العمؿ والوظيفة.
القسـ الثاني  :وىو المتعمؽ بأثر اإللتزاـ عمى حياة الفرد الخاصة أو خارج النطاؽ الوظيفي.
 -1-13اآلثار الوظيفي لل لتزام التنظيمي:
تتمثؿ آثار اإللتزاـ التنظيمي عمى مستوى المنظمة في( :عبد الباقي ،2004 ،ص)187

 -1-1-13األداء:
توصمت العديد مف الدراسات إلى تأكيد وجود عبلقة بيف االلتزاـ التنظيمي واألداء،
فاألفراد األكثر التزاما ىـ األحسف أداء ألنيـ يبذلوف جيودا كبيرة في العمؿ( ،برقوؽ ،درنوني،

 ،2014ص ) 29كما أف الموظؼ الممتزـ تنظيميا إذا حدث و حقؽ في نفس الوقت مستويات
أعمى مف التقدـ الوظ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيفي فمف المحتمؿ أف تكوف درجة رضاه عف ىذا التقدـ أكبر مف
درج ػػة رضا الموظؼ األقػ ػػؿ التزاما).عبد الباقي ،2004 ،ص)187

وفي ىذا الصدد يرى ( ماير) أف األحاسيس اإليجابية لبللتزاـ العاطفي وكذا المعياري
اتجاه المؤسسة تؤدي إلى نتائج حسنة مف حيث األداء ،كما أنو توصؿ أيضا إلى وجود
عبلقة سمبية بيف االلتزاـ المستمر واألداء ،فالعامؿ في ىذه الحالة يبقى في المؤسسة لغياب
البدائؿ لديو .
 -2-1-13الغيابات:
لقد وجد عبلقة عكسية بيف االلتزاـ -العاطفي والمعياري خاصة -والغيابات ،وربما
يرجع ذلؾ إلى أف األفراد الذيف يقيموف الحضور وعدـ التغيب يشعروف أنيـ ممتزموف
بالمنظمة بسبب اإلحساس بالواجب (التزاـ معياري).
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 -3-1-13االلتزام ودوران العمل:
أىـ آثار االلتزاـ التنظيمي ىي قمة الدوراف الوظيفي واستقرار األيدي العاممة ،فااللتزاـ
العاطفي لمفرد يجعمو يبقى في المنظمة ألنو يحب ذلؾ ،ومف ىنا يصبح احتماؿ ترؾ العامؿ
الممتزـ لمعمؿ ضئيبل ،واألشخاص الذيف يقوى لدييـ االلتزاـ التنظيمي العاطفي والمعياري أقؿ
احتماال لترؾ العمؿ أو الغياب.
 -4-1-13الدافعي :
فالدافعية الداخمية ليا ارتباط مع االلتزاـ المستمر ،وعمى العموـ فااللتزاـ لو أثر ايجابي
عمى تطوير الدافعية لمعمؿ .وقد ربطت بعض الدراسات كذلؾ بيف االلتزاـ العاطفي
والمعياري والدافعية ،ووجد أف المستوى العالي لبللتزاـ العاطفي يعوض المستوى الضعيؼ
لبللتزاـ المعياري في التأثير عمى الدافعية والعكس غير صحيح ،وىذا ما يدؿ عمى أف
االلتزاـ العاطفي لو تأثير أكبر عمى الدافعية مقارنة بااللتزاـ المعياري.
 -5-1-13الضغط النفسي:
لو ارتباط مع االلتزاـ المستمر ،فاألفراد الذيف يبقوف في المؤسسة بسبب االمتيازات
فقط كثي ار ما يعانوف مف مستويات عالية مف الضغط النفسي.
 -6-1-13التضحي :
فالعامؿ الممتزـ أكثر رغبة في التضحية في سبيؿ المؤسسة ،باإلضافة إلى الرغبة في
البقاء فإف العامؿ الذي يقوى لديو االلتزاـ التنظيمي يكوف أكثر استعدادا لمتضحية مف أجؿ
نجاح المؤسسة.
 -7-1-13اإلبداع واالبتكار:
فعند إحساس العامؿ بالتزاـ عاطفي اتجاه المؤسسة فإف معظـ تصرفاتو ستنطمؽ مف
ىذا اإلحساس وسيتصرؼ بمسؤولية وادراؾ ووعي ،وسيشعر بقيمة الوقت الذي يقضيو في
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المؤسسة ،وىذا ما سيكوف حاف از لو عمى إبداع أساليب جديدة في أداء المياـ والواجبات
المكمؼ بيا.
 -8-1-13الفعالي :
أثبتت الدراسات أف البعد العاطفي لبللتزاـ يرتبط إيجابا بالفاعمية في العمؿ ،أما
بخصوص البعد المعياري فقد توصمت البحوث إلى نتائج متضاربة فيما يتعمؽ بو ،فبعضيا
توصؿ إلى ارتباط ضعيؼ في حيف توصؿ البعض اآلخر إلى وجود عبلقة إيجابية بينيما.
(برقوؽ ،درنوني ،2014 ،ص ص)31-29

 -9-1-13سيول استجاب المنظم لممتغيرات المختمف :
فكمما كاف االلتزاـ الوظيفي لدى العامميف عاؿ كمما ساعد ذلؾ عمى تقبؿ العامميف ألي
تغيير يكوف في صالح المنظمة وذلؾ يعود إليمانيـ بأف ازدىار المنظمة وتقدميا سيعود
عمييـ بالخير والمنفعة(.الدوسري ،2015 ،ص)44

 -2-13اآلثار الحياتي لللتزام التنظيمي :
إف اإلتجاه العاـ بيف األبحاث يدعـ العبلقة الترابطية بيف اتجاىات الفرد نحو وظيفتو
واتجاىاتو نحو أبعاد حياتو الخاصة خارج النطاؽ الوظيفي.
وتشيػ ػ ػ ػر بعض الدراس ػات إلى أف الموظؼ يستطيع أف يحػ ػ ػػافظ عمى درج ػ ػ ػ ػػات عالية
مف التوافؽ أو اإلنسجػ ػ ػ ػػاـ النفسي مع وظيفتو في نفس الوقت الذي يحقؽ فيو درجات
متشابية مف التوافؽ أو اإلندماج مع أسرتػ ػو .وعمى النقيض مف اإلتجاه السابؽ ىناؾ
مجموعات أخرى مف الباحثيف تشكؾ في وجود آثار إيجابية لئللتزاـ التنظيمي عمى الحي ػ ػ ػ ػػاة
الخاصة لمفرد ،فمثبل يرى البعض أف لئللتزاـ التنظيمي مردودات سمبية تنعكس في إضعاؼ
قدرة الفرد عمى توفيؽ أدواره الوظيفية مع أدواره في حياتو الخاصة ،ومف ثـ فإف الموظؼ
األكثر التزاما أكثر معاناة مف المردودات السمبية عمى حياتو الخاصة) .عبد الباقي،2004 ،
ص ص)188-187
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إضافة إلى ما سبؽ ىناؾ بعض اآلثار األخرى لبللتزاـ التنظيمي ذكرىا عبد الرحماف
برقوؽ نقبل عف مراد نعموني واف صنفيا في خانة السمبيات نذكرىا فيما يمي:
 قمة الفرص المتاحة في التقدـ الوظيفي والذي يتحقؽ في بعض الوظائؼ مف قمة الفرصالمتاحة لمتطور والنمو الذاتي.
 زيادة الضغوط العائمية واالجتماعية ،فالفرد عندما يمتزـ تجاه المؤسسة فإنو يبذؿ الجيدوالوقت ليا ،مما يؤثر عمى التزاماتو األخرى ومنيا االلتزامات العائمية وىذا ما يؤدي إلى
زيادة الضغوط عميو.
 انخفاض القدرة عمى الخمؽ واالبتكار والتكيؼ مف خبلؿ استقرار العماؿ في المؤسسة. التفكير الجماعي يجعؿ األفراد أقؿ انفتاحا عمى اآلراء والقيـ الجديدة . -زيادة فرص الصراع بيف جماعات العمؿ (برقوؽ ،درنوني ،2014 ،ص.)29
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جدول رقم )3(:اآلثار اإليجابي واآلثار السمبي الممكن عمى اإللتزام
مستوى التحميل

-1الفرد

اآلثار الممكن
إيجابي

سمبي

-الشعور باالنتماء واالرتباط.

-انخفاض القدرة عمى الحركة

-األماف.

والتقدـ الوظيفي.

األىداؼ واالتجاه.-التصور الذاتي اإليجابي.

-انخفاض القدرة عمى النمو

-المكافآت التنظيمية.

والتطوير الذاتي.

-الجاذبية لمعامميف المحتمميف.

زيادة الضغوط المرتبطة بالعائمة
والعبلقات اإلجتماعية.

-2جماع العمل

-ثبات العضوية.

-التفكير الجماعي.

-فعالية الجماعة.

انخفاض القدرة عمى اإلبتكاروالتكيؼ.

-3التنظيم

-التماسؾ.

-الصراع بيف الجماعات.

زيادة الفعالية ترجع إلى:

-انخفاض القدرة عمى التطور

-جيد الفرد.

والتكيؼ.

انخفاض معدؿ الدوراف.انخفاض نسبة الغياب.انخفاض نسبة التأخير.الجاذبية لؤلعضاء الموجوديفخارج التنظيـ.

المصدر( :بدوي ،2015 ،ص)739
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خالص :
مف خبلؿ ما جاء في ىذا الفصؿ ،يتبيف لنا أىمية االلتزاـ التنظيمي كواحد مف
المتغيرات التي يجب أف تحظى بمزيد مف اإلىتماـ مف قبؿ المنظمات ،نظ ار لمتكاليؼ التي
تنجر مف وراء االلتزاـ الضعيؼ كالدوراف الوظيفي ،الغيابات و التأخر عف العمؿ ،ما يؤثر
في أداء المنظمات باختبلؼ نشاطاتيا .ومف أجؿ أف تتجنب المنظمات كؿ ىذه التكاليؼ
والتي تمثؿ تيديدا حقيقيا ينذر بزواليا في عالـ يتسـ بالتغير السريع والمنافسة الشديدة .وجب
العمؿ عمى تعزيز االلتزاـ التنظيمي لدى أفرادىا وجعمو مف صميـ أولوياتيا.
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تمييد
 -1تعريف مفيوم التمريض
 -2نظرة تاريخي عن التمريض
 -3أىمي التمريض
 -4أىداف التمريض
 -5أخالقيات وأسس مين الممرض
 -6الصعوبات التي تواجييا مين التمريض
 -7تعريف الممرض أو (الممرض )
 -8دور ممارسي مين التمريض
 - 9تصنيف الممرضين حسب رتبيم
 -15مجاالت الترقي لدى الممرضين
خالص

الفصل الرابع :التمريض
تمييد:
ليس ىناؾ خبلؼ عمى أىمية ومكانة مينة التمريض ،فيي تعد مف أوائؿ الميف النبيمة
ظيو ار في حياة البشرية وأقدميا وأجميا ،فيي في حقيقتيا رسالة سامية تحمؿ كؿ معاني
الرحمة واإلنسانية قبؿ أف تكوف مينة تزاوؿ لمكسب .ونظػ ػ ػ ار لما تكتسي ػو مينػ ػة التمري ػ ػض مف
أىمي ػ ػة بالغ ػ ػ ػة ،عمى اعتبػ ػار أنيا تشكؿ العمػ ػ ػود الفقػ ػ ػري لمخدم ػات الصحي ػة في أي نظاـ
صحي ،فقد جاء ىذا الفصؿ إللقاء نظرة عمى ىذه الفئة التي تعمؿ بكد وببل تياوف لخدمة
المرضى والسير عمى صحتيـ.
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 -1تعريف مفيوم التمريض:
تعد مينة التمري ػػض عصب النشاط الصحي في المؤسسات الصحيػػة لتأثيرىا الواضح
والمممػوس عمى الخدمات الصحية المقدمة ،ويمثؿ التمريض أكبر الفئات المينية العاممػػة في
المنظمات الصحية .فقد أثبتت الدراسات أف ما يقدمو ممارسو مينة التمريض مف رعاية
صحية تمريضية لممرضى وخدمات وقائية يساوي  %80مف إجمالي الرعاية الصحية
المقدمة( .جواد،جخير ،2016 ،ص )84وفيما يمي عرض لبعض التعاريؼ الواردة في مفيوـ
التمريض.
 -1-1لغ :
وليػػو في مرض ػػو وداواه لي ػػزوؿ مرضو".
قاؿ سيبويو" :مرضو تمريض ػػا أي قػ ػػاـ عميػو و َ

وق ػ ػػاؿ غيػ ػ ػ ػره" :التمري ػ ػ ػ ػ ػض حس ػ ػف القيػ ػاـ عمى المري ػض ،والتمري ػ ػض في األم ػ ػر :التضجي ػ ػع

فيػ ػ ػو ،وتمريض األم ػ ػ ػور :توىينيا وأف ال تُ ْح ِكميا ،وريح مريضة :أي ضعيفة اليبوب"(.ابف

منظور ،1994 ،ص)231

و التمريػ ػ ػض القي ػ ػ ػاـ عمػ ػ ػ ػى المريػ ػض وحقيقتػ ػ ػػو إزال ػ ػة المرض عف المري ػ ػ ػض ،كالتقذيػ ػة
يضا :ت ّكفمت
في إزالػ ػ ػ ػة القذى عف العيف ،وقيؿ :التكفؿ بمداواتو .تق ػ ػ ػوؿ :مرضتو تمر ً

بمداواتو( .بف المناوي ،1990 ،ص)109

اصطالحا:
-2-1
ً

لقد تعددت مفاىيـ مينة التمريض بحسب اتجاىات المنظمات و الباحثيف الذيف عرفوا

التمريض وفيما يمي عرض لمبعض مف ىذه التعاريؼ:
يع ػػرؼ  Hildegard Peplauالتمري ػػض عمى أن ػ ػػو ":عمميػ ػػة بيف األشخ ػػاص تنط ػ ػػوي
عمى تفاعؿ بيف شخصيف أو أكثر ،ىدفيـ المشترؾ ىو مساعدة الفرد المريض أو المحتاج
إلى الرعاية الصحية".
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وتعرؼ الجمعية األمريكية لمتمريض التمريض بأنو ":حماية وتعزيز وتحسيف الصحة
والقدرات و الوقاية مف األمراض و اإلصابات وتخفيؼ المعاناة ،مف خبلؿ تشخيص وعبلج
اإلستجابة البشرية ،والدعوة إلى رعاية األفراد واألسر والمجتمعات و السكاف".
و تعرؼ  Florence Nightingaleالتمريض بأنو ":عبارة عف وضع المريض في
أفضؿ الظروؼ حتى تقوـ الطبيعة بدورىا".

(Janice Rider Ellis and Celia Love

)Hartley, 1992,pp24-25

كما يعرؼ بأنو ":ىو عمـ و فف و ميارة يتـ مف خبللو تقديـ الخدمات الصحية
لممجتمع فيو عم ػ ػ ػػـ ألنو يعتم ػػد عمى كثيػ ػػر مف العم ػ ػػوـ األساسية كعمـ التشري ػػح و وظائؼ
األعضاء و ىو فف و ميارة ألنو يتطمب الدقة و سرعة في البديية مع اإلخبلص".
فالتمريض ىو ":الرعاية الشاممة لممريض مف النواحي النفسية و االجتماعية و ىي
مينة تخدـ المرضى و األصحاء و تيتـ بوقاية المجتمع كمو مف اإلمراض و رفع المستوى
الصحي و كفالة الصحة لمجميع" (الوافي ،2013 ،ص.)114

وتعرفو منظمة الصحة العالمية عمى أنو ":عمؿ يؤدی بواسطة الممرضة لمساعدة الفرد
 مريضا أو سميما  -في القياـ باألنشطة التي تساىـ في اإلرتقاء بصحتو أو استعادةصحتو في حالة المرض أو الموت في سبلـ وأماف" (.سعيد ،جاسـ ،2017 ،ص.)45
جسما
كما عرفتو الباحثتاف ناىدة ووداد بأنو ":عمـ وفف وميارة  -ييتـ باإلنساف ككؿ
ً

وروحا ،ويسعى لتحسيف وضعو الجسمي والنفسي واإلجتماعي ،وذلؾ عف طريؽ تقديـ
وعقبل
ً
أفضؿ خدمة لممريض في حالة مرضو ومساعدتو عمى تمبية حاجاتو الضرورية ،وتعميـ الفرد

األسس الصحية السميمة في الحياة لممحافظة عمى صحتو الجيدة والوقاية مف األمراض.
وعرف ػ ػو الخطيب بأنو ":عمـ وفف ومي ػ ػارة تتـ مف خبلؿ تقديػ ػـ الخدمات الصحية
لممجتمع" (.الرفاعي ،الجماؿ ،2010 ،ص.)512

أما األخت أوليفيا ( )1943فقد عرفت التمريض بأنو ":مزيج مف الفف والعمـ الذي
يستوعب المريض بكاممو (جسمو ،عقمو ،وروحو) ويعمؿ عمى رفػ ػ ػػع مستػ ػػوى صحة المريض
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البدنػية والروحيػ ػػة والعقميػ ػػة وذلؾ عف طري ػ ػػؽ تثقيؼ المري ػػض بإعطائو المعمومات الصحية
الدقيقة أو عف طريؽ جعمو يقتدي بالعامميف".
كما عرفت فرجينيا ىندرسوف(1960ـ) التمريض بأنو ":خدمة األصحاء والمرضي
ومساعدتيـ في القياـ بتمؾ األنشطة التي تسيـ في المحافظة عمى الصحة واسترداد العافية
أو الموت بسبلـ ،والتي يقوموف بيا دوف مساعدة أذا ما توافرت لدييـ القوة والمعرفة البلزمة".
ويعرفو المجمس العالمي لمتمريض( )2010بأنو ":تقديػ ػػـ العنايػ ػػة الذاتية مف خبلؿ
التعاوف لؤلشخاص المرضى واألصحػػاء في جميع األعمػ ػػار ولجميع األف ػ ػ ػراد والعوائ ػ ػػؿ
والجماع ػػات والمجتمعات وفي جميػػع الظروؼ ،ويتضمف اإلرتقاء بالصحة وتعزيزىا والوقاية
مف األمراض ورعاية المرضى والمعاقيف والمحتضريف ( )dying peopleوالدعوة إلى بيئة
آمنة والمشاركة الفاعمة مف خبلؿ إجراء البحوث وصياغة السياسات الصحية وادارة
المؤسسات الصحية وتبني دوره األكاديمي في التعميـ"( .جواد ،جخير ،2016 ،ص.)88
 -2لمح تاريخي عن التمريض:
 -1-2التمريض في الماضي البعيد:
التمريض قديـ فيو أقدـ مف الطب نفسو و قد بدأ التمريض في فجر التاريخ كخدمة
اجتماعية نشأت مف الحس الغريزي الطبيعي بحماية األسرة و رعايتيا ،فرعاية األـ لوليدىا
ف ػي الصحة و المرض ىي نوع مف التمريض ،ومساندة المرأة لممرأة في الوالدة حيث نشأ قبؿ
أف يعرؼ الطب ،وبالرغـ مف أف األىداؼ النبيمة لمتمريض استمرت عمي مدى التاريخ إال أف
ممارسة التمريض تغيرت تأث ار بعوامؿ المجتمعات المختمفة و التطور الطبي حتى نشأ
التمريض كمينة ليا أصوليا ودرجاتيا العممية وال غنى عنيا ألي مجتمع و ال يمكف ممارسة
الطب بدونيا في أي وقت.
عندم ػ ػا نبحث في تاريخ التمريض نجد أف الميارات التمريضية قديمة ولنا أف نقوؿ أف
تاريخ البشري ػ ػة يشب ػ ػو النسي ػ ػج المتداخؿ المتشابؾ الػ ػذي ال يمكف فصؿ خيػ ػوطو أو معرفػ ػ ػة
بدايتو أو نيايتو ،إف الميارات التمريضية عرفت منذ أف عرفت البشرية واعتبرت األـ ىي
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الممرضة األولي التي عرفتيا البشرية ،فقد كانت تقوـ بالعناية بالوليد منذ والدتو كما اعتنت
بالمرضي و الجرحى و كبار السف في األسرة ،وكما أف النساء كف يساعدف بعضيف في
أثناء عممية الوالدة وقد تفوقت بعض النساء في ىذا المجاؿ وتوارثت بعض النساء ميارات
التوليػ ػ ػد والعنايػ ػة بالمرضى ،وع ػ ػ ػرؼ اإلنساف المرض وفنوف الطب والتمريػ ػض منذ زمف بعيد
و لكف لوح ػ ػ ػظ مف دراسة المخطوطات التاريخية أف ىذه المي ػارات اختمفت في طبيعتيا مف
الشرؽ إلى الغرب و يرجع ىذا إلى اختبلؼ البيئات والحضارات ،حيث أف التمريض ال
ينفصؿ عف الط ػب فبل يمكنن ػا القوؿ أف المريض يحتػ ػاج إلى ميارات طبية فقػ ػط أو مي ػارات
تمريضية فقػ ػط ولكنو يحتاج إلى االثنيف معػ ػا حتى يصؿ إلى الشف ػ ػاء التػ ػ ػاـ .وك ػاف التمريػض
في العصر البدائي معتمدا عمي الخرافات والسحر و كاف يعمؿ حدوث األمراض لؤلرواح
الشريرة و الحسد ،وبرز في الوقت نفسو بعض األشخاص الذيف ليـ القدرة عمي مساعدة
المرضى ومداواتيـ و أطمقوا عمييـ لقب(الرجؿ الطيب) و اتسمت أعماليـ بالسحر و حاولوا
التعمؽ في أسباب األمراض فيداىـ تفكيرىـ إليجاد صمة وثيقة بيف السحر واألرواح وظؿ
اإلعتقاد سائدا عمى مدى دىور طويمة ولـ يمكنيـ مف التفريؽ بيف الطب والسحر ،وقد
اتخػ ػذت بعد فت ػ ػرة مف الزمػ ػف في دوؿ أوروب ػ ػا رجؿ الديف الذي كاف يقػ ػوـ بمساعدة األف ػراد
في حؿ مشكبلتيـ الدنيوية ،بجانب مشكبلتيـ الصحية والدينية.
 -2-2التمريض قبل ظيور المسيحي :
مارست المرأة جميع الميارات التمريضية كما قامت بأعماؿ الخدمة واالعتناء بالمرضى
والمحتاجيف وكبار السف ومارست فف التوليد وسميت في ذلؾ الوقت بالراىبة ،حيث أنيا
كانت تساعد القساوسة ورجاؿ الديف في عنايتيـ بالمرضى ،وكانوا يتخذوف مف المعابد مكانا
إليواء المرضي والعناية بيـ كما كانت المعابد تتخذ مرك از رئيسا لمعمـ و المعرفة ،فكاف يتعمـ
فييا األفراد فنوف الطب والتمريض .و ازدىرت في ذلؾ الوقت حضارات مختمفة ومنيا:
 مصر  :تعتبر أقػ ػ ػدـ حضػ ػارة إنسانية عرفػت الطب و الجراح ػ ػة و التمريض و ىي أوؿمف نقش عمى الحجر في المعابد أوؿ جراحة لممخ في التاريخ.
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 الصين(2800ؽ.ـ) :تدؿ المخطوطات أف الممارسات التمريضية كانت بجانبالممارسات الطبية ،وقد تفوقوا في ذلؾ و دونوا الكتب الطبية التي تصؼ األعضاء الداخمية
لمجسـ ووصفوا أنواعا مختمفة مف العبلجات كما أنيـ مارسوا العبلج بوخز اإلبر.
 بابميـــون و سوريـــا( 2100ؽ .ـ)  :اىتم ػ ػوا بالتمريػ ػض و تفوقػ ػوا في استخػ ػداـ العقاقيػ ػ ػ ػرو مختمؼ العبلجات.
 اليند ) 600ؽ  .ـ( :لق ػ ػد أب ػ ػ ػرزوا دور الممرض ػ ػة في كتبي ػ ػ ػـ و قالػ ػ ػ ػوا أن ػ ػ ػ ػو م ػ ػ ػف المي ػ ػ ػ ػـعمػى الممرضػة أف يكػوف لػدييا معمومػات عػف العقػاقير و اسػتخداماتيا و أف تكػوف نشػيطة
وماىرة ،ومخمصة في عمميا مع المريض (حجازي ,2005,ص.)42 .41

 -3-2التمريض في التاريخ اإلسالمي:
لقػ ػد عرؼ العػ ػرب في جاىميتيـ الكثيػ ػر مف أسمػ ػاء األمراض والعقاقي ػ ػر واألدوي ػ ػة مما
يقطع الشؾ بتم ػرس العرب قبؿ اإلسبلـ في صناع ػ ػة الطب والعقاقيػ ػر .وكاف الط ػ ػب
والتمريػ ػض في ذلؾ العصر يقوـ بيما شخص واحد ،وكاف ىناؾ مف يقوـ بيذه المينة مف
بنات حكاـ العرب ،مثؿ ( بنت عامر بف الظرب) فقد مارست المداواة مع أف أبييا كاف مف
حكاـ العرب مما يدؿ عمى مكانة ىذه الميف ومدى احتراـ مزاوليا (التويجري ،2007 ،ص
ص.)28-27

ويمكف أف نشير إلى أف السيدة (رفيدة) تعد أوؿ مف تولت ميمة ممرضة في العالـ
اإلسبلمي حيث اختارىا الرسوؿ(محمد صمى اهلل عميو وسمـ) لتعمؿ في مستشفى حربي ،في
خيمة متنقمة ،وذلؾ لتمرسيا في الجراحة والطب والتمريض .كما نجد(كعيبة بنت سعد
األسممية) التي رافقت الجنود في غزوة بدر ،وفي معركة الخندؽ ،وفي معركة أحد ،و(شفاء
بنت عبد اهلل) الطبيبة الممرضة .و)نسيبة أـ عمارة( ،وغيرىف كثيرات.وكف يسميف باآلسيات
لما عرؼ عنيف أنيف يواسيف المريض وكف مبلئكة الرحمة ورسؿ اإلنساني (بجاج،2015 ،

ص.)309

129

الفصل الرابع :التمريض
 -4-2التمريض في العصر الحديث:
في أوائؿ القرف التاسع عشر قاـ فميدز وزوجتو في عاـ (1839ـ) ببناء معيد کيسروث
بألمانيا كمستشفى لمفقراء ومعيد لمتمريض ،وىو المعيد الذي تخرجت منو

فمورنس

نايتينجيؿ( ،(Florence Nightingaleوالتي عيد إلييا فيما بعد بتنظيـ التمريض أثناء
حرب القرـ عاـ(1854ـ) .فمما انتيت الحػ ػػرب وعػػادت إلى انجمتػ ػ ار ،قام ػػت بالدعػػوة لتأسيس
معيد لمتمريػ ػػض سمي باسميا في عاـ (1890ـ) و ألحؽ بمستشفى سانت توماس بمندف ،و
إلييا يرجع الفضؿ في وضع أسس التعميـ التمريضي .ولقد استحقت عف جدارة لقب (سيدة
المصباح) ،وذلؾ ألنيا كانت تحمؿ معيا مصباحا صغي ار وىي تسير في الظممة لتفقد
المرضى .وقد قامت ىذه السيدة بإعداد مناىج مدرسة التمريض مف أفكارىا الخاصة ومف
مفيوميا لؤلعماؿ التي يجب أف تكوف الممرضة قادرة عمى أدائيا ،وقد وضعت بصمتيا
الواضحة عمى التعميـ التمريضي ،لذلؾ تعتبر ىذه السيدة مؤسسة لقواعد التمريض الحديث
.وتحتفؿ جمعيات الممرضات في كؿ عاـ بيوـ الممرضة العالمي في الثاني عشر مف شير
أيار وىو يوـ ميبلد السيدة فمورنس نايتنجؿ (التويجري ،2007 ،ص.)30

كما تعتبػػر فيرجينيا ىندرسػوف وىي ممرضة أميركي ػػة ولػ ػ ػػدت في واليػ ػػة فرجينيا
ع ػػاـ(1897ـ) مف األوائػ ػػؿ الذيف وضعػ ػوا نظريػػات التمريػػض و أوؿ مف وضع تعريفا مقبوال
لمتمريض واطا ار لمعمؿ التمريضي ،وقد صنفت أنشطة التمريض بحسب األمراض التي
تصيب اإلنساف ( جواد ،جخير ،2016 ،ص.)88
وقد عقد أوؿ مؤتمر دولي لمممرضات سنة ) ،(1901في مدينة بافمو()Bavlo
بالواليات المتحدة .واختيرت المسز اتيمي جوردف فينوس( )T.J.Vinosرئيسة لبلتحاد الذي
كاف ييدؼ إلى رفع مستوى التمريض في العالـ وتنمية العبلقات بيف الجمعيات ،ونشر
األبحاث العممية المتعمقة بالتمريض ،وتبادؿ الخبرات واألبحاث ،واقامة برامج ثقافية عبر
تبادؿ الممرضات بيف الجمعيات( .بجاج ،2015 ،ص)309
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 -3أىمي التمريض :
تعد مينة التمريض مف الميف السامية و النبيمة ،وذلؾ ألىميتيا الكبيرة لممرضى
واألصحاء إذ تساعد في شفاء واعادة الحياة الطبيعية لممرضى ،فضبل عف دورىا في التثقيؼ
الصحي وزيادة الوعي الصحي لدى األصحاء .ونظ ار لدور المبلؾ التمريضي في المستشفى
لتحقيؽ أىداؼ ىذه المينة فيو يعد المنسؽ األساسي لمياـ رعاية المريض ،ويمثؿ حمقة
وصؿ بيف المريض والطبيب ،وليذا نجد أف ىناؾ عبلقة قوية بيف الممرض والطبيب مف
جية والممرض والمريض مف جية أخرى ،كما البد مف اإلشارة إلى أف المركز اإلجتماعي
لمممرض أو الممرضة أخذ في النمو والتطور مع تطور اإلختصاصات الطبية و المعرفة
التكنولوجية( .جواد ،جخير ،2016 ،ص)90

-4أىداف التمريض:
ىناؾ مجموعة مف األىداؼ العامة لمتمريض و التي حددت فيما يمي:
 المساعدة في تقديـ الخدمة الطبية و العبلجية لممرضى. اإلىتماـ بتوفير خدمات الرعاية الصحية البلزمة لمنيوض بصحة المجتمع. الحرص عمى وقاية المجتمع مف األمراض واألوبئة لضماف الحياة الصحيحة و السميمةلكؿ فرد.
 تقديـ التثقيؼ الصحي لؤلفراد لزيادة مستوى الوعي لدى المجتمع. التعاوف مع جميع األقساـ لتحقيؽ األىداؼ الرئيسية لممستشفى. بػ ػػذؿ أقصى جي ػػد لتقديػ ػػـ الخدمات اإلسعافي ػػة ف ػػي الح ػ ػػاالت الطارئ ػ ػ ػػة وعبلجالمصابي ػ ػػف( .الوافي ،2013 ،ص ص)116-115

 -5أخالقيات وأسس مين الممرض :
تع ػػد مينػ ػػة التمريض مين ػػة عالميػػة ،تتخطى الحواج ػػز واعتبارات التميي ػ ػػز بسبب
العػػرؼ أو الموف أو المعتقد ،أو اإلنتماء السياسي ،أو الوضع اإلجتماعي .إذ تجسد المثؿ
اإلنسانية العميا ،وتمتاز عمى غيرىا مف الميف أنيا مف أنبؿ الميف لما تتميز صاحبتو
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بالصبر والحناف والعطؼ والتضحية .فالممرضة ىي أخت لممريض تبلزمو وترافقو وتسير
عمى راحتو وتقوـ بخدمتو وتخفؼ مف آالمو ،وتضمد جراحو ،حيث تتميز بأخبلقيات مف
أىميا ما يمي:
 األخبلؽ الحميدة والسموؾ الحسف .تيتـ بنظافتيا الشخصية وكماؿ مظيرىا ،وحسفمعاممتيا .وعميو فالممرضة ممزمة بتمثؿ النقاط التالية:
 تحترـ الممرضة القيػ ػػـ اإلنساني ػ ػػة ،وتؤم ػػف بالحري ػ ػػات األساسي ػػة لكؿ إنساف ،وفي حقوفي حياة الئقة.
 تسير عمى راحة المريض ،وتييئ لو األجواء االجتماعية والروحية والمادية ،التي تساعدعمى شفائو.
 تساىـ في رفع المستوى الصحي في المجتمع ،وتعمؿ عمى الوقاية مف األمراض بجميعالوسائؿ مف نصح وارشاد وتعطي المثؿ في الحياة الصحية بسموكيا وتصرفيا وطريقة
عيشيا.
 تقوـ بواجبيا الميني نحو الفرد والمجتمع وتنسؽ عمميا مع أعضاء الميف الطبيةوالصحية األخرى.
 تتعاوف الممرضة مع الطبيب ومع أفراد الميف الطبية. تحترـ الممرضة معتقدات المريض ،وتحافظ عمى أس ارره. تتحمؿ الممرضة مسؤوليتيا ،وتعرؼ حدود مينتيا. تحافػ ػ ػػظ عمى أعمى مستويات العمؿ والسم ػ ػ ػػوؾ في جميع األوق ػ ػػات .وتتاب ػ ػ ػػع جيودىػ ػ ػػافي تحصيؿ المعرفة وكسب الخبرة.
 أف تبم ػ ػػغ في الحيػف عف كؿ تقصير أو خمؿ أو نقص يمكف أف يؤثر عمى سير العمؿفي القسـ.
 تحترـ الممرضة زميبلتيا وزمبلئيا ،وتتعاوف معيـ ،وتنمي عبلقات طيبة معيـ ومعغيرىـ مف أعضاء الميف الطبية األخرى (بجاج ،2015 ،ص.)310
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كمػ ػػا أضػ ػػاؼ جػ ػػابر الصػ ػػميمي بػ ػػأف ىنػ ػػاؾ مجموعػ ػػة مػ ػػف الصػ ػػفات يتحمػ ػػى بيػ ػػا أف ػ ػراد الييئػ ػػة
التمريضية ىي :
 اإلخبلص :الممرض موضع ثقة المريض وأىمو وذويو والمجتمع ،وأىـ ما يوجب ىػذه الثقػةأف يخم ػػص لي ػػـ ف ػػي تق ػػديـ العناي ػػة التمريض ػػية البلزم ػػة ،م ػػع احتس ػػاب ذل ػػؾ خالص ػػا لوج ػػو اهلل
تعالى.
 األمانػػة  :الممػػرض مػػؤتمف عمػػى األرواح واألعػراض ،فبلبػػد أف يتصػػؼ باألمانػػة وأف يػػؤديىذه األمانة عمى وجييا الصحيح ومف األمانة المحافظة عمى أسرار المرضى.
 الصػػدؽ  :فػػالممرض صػػادؽ إذا عمػػؿ أو قػػاؿ أو كتػػب أو شػػيد ،ح ػريص كػػؿ الحػػرص أالتدفعو نوازع القربى أو غيرىا إلى أف يدلي بشيادة أو تقرير يعمـ أنو مغاير لمحقيقة.
 المحبػة والعطػ ػػؼ  :فػالممرض محػػب لمرضػػاه عطػوؼ عمػػييـ ،رفيػػؽ بيػـ ،وعميػ ػ ػػو أف يكػػوفلبقػ ػػا معيـ متمطف ػػا بيػ ػ ػػـ ،وعميػ ػػو أف ي ارعػ ػػي نفسياتيـ ويمجػأ إلػى األساليػ ػ ػػب التػي تعي ػ ػ ػ ػػف عمػى
التخمص مف األوىاـ .
 الصبر  :إف مينة التمريض مينػة شػاقة والتعامػؿ مػع نوعيػات مختمفػة مػف المجتمػع يتطمػبقد ار كبي ار مف الصبر وسعة الصدر فبلبد لمممرض أف يتصؼ بيما .
 التواضع  :عمى الممرض أف يكوف متواضعا فبل يتكبر عمى مرضاه أو يحتقرىـ ميماكاف شأنيـ ،ومف تواضع هلل رفعو (الصميمي ،2011 ،ص.)14

كمػ ػػا يتطمب أداء التمريػ ػػض عمى الوجػ ػ ػػو األكمؿ مف ممارسي ىذه المين ػ ػػة م ارعػ ػػاة ع ػ ػ ػػدد
مف األسس اليامة المرتبطة ببعضيا ارتباطا وثيقا نذكرىا فيما يمي:
 روح العطؼ والشفقة. الشعور بالمسؤولية ومحاسبة النفس عمى التقصير. العناية و مبلحظة أية أعراض طارئة عمى المريض وتنبيو الطبيب ليا. روح التعاوف وذلؾ بيف الطبيب و ممارسي مينة التمريض وأىؿ المريض حتى يتـالعبلج.
133

الفصل الرابع :التمريض
 الجد و المثابػرة فيجب أال ييأس ممارسو مينة التمريض أو يمموا مف طوؿ مدة التمريضو أال يغضبوا مف معاممة أي مريض.
 حفظ األسرار ،فبحكـ طبيعة العمؿ يتسنى لممارسي مينة التمريض معرفة أسرار المرضىوعائبلتيـ ،لذا ال بد أف يؤتمنوا عمى األسرار و أف يحفظوىا (الوافي ،2013 ،ص ص-114
.)115

 -6الصعوبات التي تواجييا مين التمريض.
ال تزاؿ مينة التمريػ ػ ػض تواجو العديػ ػد مف الصػعوبات أث ػ ػرت فػي تط ػ ػور مينػة التمػريض
وفػػي مسػػيرتيا العممي ػػة ،رغػػـ توجيي ػػا العممػػي قب ػػؿ قػػرف ونص ػػؼ مػػف ال ػػزمف .وذلػػؾ لؤلس ػػباب
الرئيسية التالية:
 -1العامؿ األساسي الذي أخر تطور مينة التمريض يعود إلى كوف التمريض مينػة ال تتمتػع
باالس ػػتقبللية ،في ػػي ليس ػػت مين ػػة حػ ػ ػ ػ ػرة كالط ػػب ،فالممرض ػػة ال تس ػػتطيع حت ػػى اآلف ممارس ػػة
المينة بمفردىا ،فيي إجماال موظفة يفترض أنيا تعمؿ تحت إشراؼ الطبيػب ،سػواء كػاف ذلػؾ
فػػي عيادتػػو الخاصػػة أـ فػػي الم ارفػػؽ الصػػحية عمػػى أنواعيػػا .وقػػد جػػرت محػػاوالت قامػػت بيػػا
الممرضة لتحرير مينتيا ،إنما كاف دوف ذلؾ عقبات تشريعية وقانونية.
ػرة عموم ػػا ،مقارن ػػة
 -2تػ ػأثرت مين ػػة التمػ ػريض عم ػػى م ػػر العص ػػور م ػػف كوني ػػا تس ػػتقطب الم ػ أ
بالطب الذي كاف يطغى عميو الرجاؿ.
 -3تػ ػأثرت مين ػػة التمػ ػريض م ػػف تع ػػدد مس ػػتويات فري ػػؽ التمػ ػريض ،وال يػ ػزاؿ يوج ػػد لغاي ػػة اآلف
ممرضات يعممف في المرافؽ الصحية وىف يحممف شيادات متباينة فػي العمػـ والخبػ ػ ػرة .فينالػؾ
ممرضػ ػ ػات حصػػمف عمػػى الشي ػ ػادة اإلبتدائيػػة كمػػدخؿ لد ارس ػة التمريػ ػ ػض ،ومػػنيف مػػف حص ػؿ
عمػػى الشػػيادة المتوسػػطة ،أو الثانويػػة ،أو الجامعيػػة األولػػى ،أو حتػػی الػػدكتو اره ،لكػػنيف كميػػف
بنظػػر المجتمػػع ممرضػػات يقمػػف بأعمػػاؿ تتشػػابو مينيػا بعضػػيا مػػع بعػػض ،ولمػػا كػػاف تصػػرؼ
الواحػػدة يختمػػؼ عػػف األخػػرى عممي ػا واجتماعي ػا وأدبي ػا ،فقػػد أثػػر ىػػذا الواقػػع سػػمبيا عمػػى مينػػة
التمريض.
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 -4ال يػ ػزاؿ الن ػ ػ ػاس المح ػػافظيف ف ػػي بعػ ػ ػ ػض ال ػػدوؿ يص ػػرفوف بناتيػ ػ ػ ػ ػـ ع ػػف اإللتح ػػاؽ بمين ػػة
التمري ػ ػ ػض متذرعيػ ػ ػف ب ػ ػ ػأف مػػف العسي ػ ػ ػ ػ ػر عمػػى الممرضػػة أف تق ػ ػ ػوـ برعاي ػ ػ ػة الرجػػؿ وتساع ػ ػ ػ ػده
فػػي حص ػػولو عم ػػى حاجاتػػو األساس ػػية اليومي ػػة ،كمػػا أني ػػا تخ ػػدـ المرضػػى وى ػػـ بحال ػػة ص ػػحية
حرجة ،مما يضعيا في وضع نفسي شاؽ( .قرنفؿ وآخروف ،2007 ،ص ص)144-143

 -7تعريف الممرض أو (الممرض ):
 -1-7لغ :
جاء في المنجد في المغة واألعبلـ لفظ ":ممرض وممرضة ،و الجمع ممرضات
والممرضة ىي المرأة التي تعتني بالمرضى في المستشفيات وغيرىا" (.المنجد في المغة و
األعبلـ ،2008 ،ص)757

اصطالحا:
-2-7
ً

يعرؼ الممرض بأنو":ىو الشخص الميني الذي يقدـ أفضؿ الخدمات التمريضية

الصحية لؤلفراد إلدامة حياتيـ و منع حدوث األمراض والعناية بيـ وكذلؾ القياـ عمى راحة
المريض وتمريضو أثناء فترة مرضو".
أيضاً ىو ":الشخص الذيف يقوـ بمختمؼ األعماؿ التمريضية التي تحتاج إلى المعرفة
و المعمومات و الميارة الجيدة ليكوف ضمف الفريؽ الطبي ويحمؿ شيادة أو دبموـ في عمـ
التمريض ".
و أيضاً ":ىو شخص استكمؿ برنامجاً مخطط ًا لتعميـ أساسيات خدمة المريض ويكوف
مؤىبلً ومرخصاً لو في بمده بتقديـ خدمات مسؤولة ،فيما يتعمؽ بتعزيز الصحة ومنع
األمراض ورعاية المرضى" (.الوافي ،2013 ،ص .)113

ويعرؼ كؿ مف ميا كامؿ جواد ومالؾ رشيد جخير الممرض بأنو ":ىو الشخص المعد
خصيصا وفؽ األسس العممية لمتمريض ،ويكوف راغبا ومؤىبل ومستوفيا لممعايير المقررة في
التعميـ والكفاءة السريرية ليصبح قاد ار عمى تقديـ الخدمات التي تسيـ في اإلستدامة
والمحافظة أو استرجاع الصحة والعافية (جواد ،جخير ،2016 ،ص.)84
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كما يعرؼ الممرض بأنو ":ذلؾ الشخص الذي يقوـ بتقديـ الخدمات التمريضية سواء
أكاف ىذا الشخص قد أكمؿ دراسة التمريض في مدرسة ،كمية متوسطة ،معيد متوسط ،أو
تدرب عمى تقديـ الخدمات التمريضية أثناء عممو في أحد المستشفيات أو المراكز الصحية،
وبناء عمي ػػو ف ػػإف الممرض ىو ذلؾ الشخ ػػص الذي يسمح لػ ػػو بتقدي ػ ػ ػػـ خدمػ ػػات تمريضية
تيدؼ إلى إدامة الصحة والعناية بالمريض( .الشافعي ،2002 ،ص)87

وتتبنى كمية فمسطيف لمتمريض تعريف ًا لمممرض ينص عمى أف " الممرض ىو إنساف
ميني لديو الحصيمة المعرفية والميارة والثقة بالنفس التي تمكنو مف العمؿ في مختمؼ
الوحدات الصحية بتعاوف مع زمبلئو مف أفراد الطاقـ الصحي ،وىو عنصر نشط في إدارة
المؤسسة الصحية واحداث التغي ارت اإليجابية فييا ،ولديو الكثير مف األدوار التي يؤدييا ".
كما عرؼ المشاركوف في المؤتمر الخاص بوضع القوانيف والتشريعات المنظمة لتعميـ
وممارسة مينة التمريض ونظـ الترخيص والتسجيؿ في فبراير( )2001الممرض أو الممرضة
بأنو " :ذلؾ الشخص الذي أتػػـ بنجاح برنامج ػ ػاً أساسي ػػا في تعميـ التمريض بعد الثانوية
العامة ال يقؿ عف سنتيف ،ويحمؿ مؤىبلً يمنحو صبلحية وسمطة ممارسة مينة التمريض في
بمده ،ويكوف البرنامج األساسي لتعميـ التمريض برنامج ًا معترفاً بو رسمياً ،ويوفر قاعدة سميمة
لمزاولة التمريض ومواصمة الدراسات العميا "( .شقورة ،2002 ،ص)52

 -8دور ممارسي مين التمريض:
التمريض يعنى بإمداد المجتمع بخدمات عبلجية في طبيعتيا تساعد عمى بقاء الفرد
صحيحا كما تمنع المضاعفات الناتجة عف األمراض و اإلصابات و مف أىـ واجبات
ممارسي المينة بصفة عامة ما يمي:
 تقديـ العناية التمريضية الشاممة فيقوـ ممارس المينة بتوفير متطمبات الشخص الذي يرعاهالجسمانية و العقمية و العاطفية ،سواء الوقائية منيا أو العبلجية.
 تنفيذ الخطة العبلجية لمطبيب و أداء احتياجات المريض التمريضية في حدوداختصاصاتيـ الفنية.
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 تنسيؽ خطة الرعاية التمريضية لممريض مع باقي أعضاء الفريؽ الطبي و أداء و مراقبةكؿ اإلجراءات التمريضية البلزمة لشفاء المريض( .الوافي ،2013 ،ص )116

 تعميـ المريض وأسرتو ومدىـ باإلرشادات البلزمة لموقاية مف األمراض واالرتقاء بصحتيـ. االشتراؾ في وضع الخطة الشاممة والمتكاممة لمرعاية الصحية لمفرد واألسرة والمجتمع. االشتراؾ في األبحاث العممية بالرعاية الصحية. إدارة الخدمات التمريضية واإلشراؼ عمى أفراد ىيئة التمريض.وقد قامت منظمة الصحة العالمية بتحديد المسئوليات األساسية لمممرضة التي اشتممت
عمى األعماؿ التالية:
 تقديـ الرعاية التمريضية لممريض وفقا الحتياجاتو الجسمانية والنفسية والروحية ،سواءقدمت ىذه الرعاية في المستشفيات أو المنازؿ أو المدارس أو المصانع.
 العمؿ كمدرسػ ػػة لمصحة أو مستشارة لممرضى وأسرىـ في منازليـ ،وفى المستشفيات ،وفىدور االستفتاء ،وفي المدارس ،والعيادات ،أو الوحدات الصحية .ونظ ار التصاالتيا الواسعة
والوثيقة بالمرضى وأسرىـ ،فإنيا دائما تكتسب ثقة األسرة وتكوف في موضع مناسب لوضع
المعمومات العممية في لغة مبسطة ليـ ،وتساعدىـ عمى تفيميا والعمؿ عمى وضعيا موضع
التنفيذ.
 عمؿ المبلحظات اليامة لحالة الفرد ،مريضا أو سميما ،وتحديد المشكمة الصحية،وتوصيؿ ىذه المعمومات إلى األفراد اآلخريف مف الفريؽ الصحي ،أو المؤسسات العبلجية
األخرى المسؤولة عف الرعاية الصحية .وعمى ذلؾ تعتبر الممرضة حمقة اتصاؿ بيف
المريض وبيف أفراد الفريؽ الصحي في المؤسسات الصحية المختمفة.
 المساىمة مع أعضاء الفريؽ الصحي في تحميؿ اإلحتياجات الصحية وتحديد الخدماتالتمريضية المطموبة ،وكذلؾ في تخطيط وانشاء المباني والتجييزات المطموبة ألداء ىذه
الخدمات عمى أتـ وجو( .بجاج ،2015 ،ص)311
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و يرى شاىيف فارسيف( )1990بأف ىناؾ تسعة أدوار يقوـ بيا الممرض أو الممرضة فيما
يتعمؽ بالعناية بالمرضى وأسرىـ أو مف يدعمونيـ .إال أف نوعية العمؿ والدور تختمؼ طبقا
الختبلؼ الدرجة والتحصيؿ العممي لمممرض أو الممرضة نذكرىا فيما يمي:
 -1الدور الشفائي )العالجي)  :يستخدـ الممرض األساليب التي تساعد في إنجاح الشفاء
الطبيعي كتغيير الضمادات المعقمة واعطاء األدوية لممرضى وغيرىا مف الميارات.
 -2دور العناي )المواساة(  :إف الممرض يدعـ المريض عف طريؽ اتجاىاتو وأعمالو التي
تظير اىتمامو برفاىية المريض وتقبمو لو كإنساف  .ويحرص الممرض أف ال يصنع القرار
نيابة عف المرضى ولكنو يشجعو المرضى عمى المشاركة في إعداد الخطط لمعناية بيـ.
وتتضمف نشاطات العناية الحفاظ عمى كرامة الفرد.
 -3دور التواصل  :ويشمؿ جم ػػع المعمومػ ػػات وتوصيمي ػػا لآلخري ػػف ،ويتواصؿ التمريػ ػػض مع
المرضى وأسرى ػ ػػـ ومع زمبلئيػ ػ ػػـ التمريػ ػ ػػض في أقس ػػاـ أخرى ومع أعضاء الفري ػػؽ الصحي،
وغالبا ما يتأثر شفاء المريض بنوعية التواصؿ الذي يقوـ بو التمريض.
 -4دور التعميم  :يقوـ التمريض بدور المعمميف حيث يقوموف بتزويد المعمومات وتعزيز
التغيير السموكي  .والعمؿ عمى توفير بيئة مناسبة تمكف المريض مف التعمـ وتحديد حاجات
المريض واستعداده لمتعميـ.
 -5دور التخطيط  :يمارس التخطيط خبلؿ جميع مراحؿ عممية التمريض مف أجؿ تحقيؽ
األىداؼ المتوقعة مف العناية الصحية.
 -6دور التنسيق  :التنسيؽ طريقػ ػػة لوضع األشي ػ ػ ػػاء مع بعضيا ،أو إيجػ ػ ػػاد التوازف بينيمػػا.
ويشمؿ دور الممرض التنسيؽ بيف المرضى وأسرىـ ،والممرضيف واإلختصاصييف في مجاؿ
الصحة.
 -7دور الحماي )الوقاي )  :وىذا يشمؿ النشاط ػػات التي يقػ ػػوـ بيا التمري ػػض لحماية
اإلنساف مف اإلصابات والمضاعفات ،وتعقيـ الموازـ )المواد(  ،وتزويد الناس بالمعمومات عف
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األمراض المعدية وطرؽ اإلصابة بيا وكيفية منع حدوثيا ،واإلسعافات األولية واجراءات
وقائية أخري.
 -8دور إعادة التأىيل  :وتشمؿ النشاطات التي ترفع مف إمكانيات المريض إلى الحد
األقصى وتخفيؼ القيود عميو إلى الحد األدنى  .وغالبا ما تساعد ىذه النشاطات المريض
عمى التغيير واكتساب ميارات جديدة كميارة المشي باستخداـ العكازات.
 -9دور تييئ المريض لممجتمع  :وى ػػذا يشمؿ تحوي ػػؿ انتبػ ػػاه المري ػ ػ ػ ػػض مف التركي ػ ػػز
عمى المرض إلى أشي ػ ػػاء أخػ ػ ػػرى مفي ػػدة ليـ  .فالمريػ ػ ػػض الذي يع ػػاني مف مرض طوي ػ ػ ػ ػػؿ
األم ػ ػػد يرغب في الحديث بأمور تتعمؽ بالناحية العبلجية ،ولكف الحديث عف أخبار العالـ أو
ما شابو مف محادثات سيستمتع بيا أكثر وتخرجو مف حالتو النفسية السيئة( .الشافعي،2002 ،
ص ص)91-90

 -9تصنيف الممرضين حسب رتبيم:
حسب ما جاء في المرسوـ التنفيذي رقـ 121/11المؤرخ في  20مارس  2011المتضمف
القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ألسبلؾ شبو الطبييف لمصحة العمومية ،الوارد
بالجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ،فإف ىذا السمؾ يتكوف حسب الترتيب التصاعدي مف:
 -1-9سمك مساعدي التمريض لمصح العمومي :
و يضـ سمؾ مساعدي التمريض لمصحة العمومية رتبتيف:
 -1-1-9رتب مساعد تمريض لمصح العمومي :
يكمؼ مساعدي التمريض لمصحة العمومية ،ال سيما بالنظافة الجسمية لممرضى
ومحيطيـ وتقديـ عبلجات التمريض األساسية والقياـ بالياـ المرتبطة بالفندقة وحفظ صحة
االستشفائييف.
 -يشاركوف في صيانة التجييزات وترتيب العتاد.
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 -2-1-9رتب مساعد تمريض رئيسي لمصح العمومي :
زيادة عمى المياـ المسندة لمساعدي التمريض لمصحة العمومية ،يكمؼ مساعدي
التمريض الرئيسيوف لمصحة العمومية ،ال سيما بمبلحظة وجمع المعطيات المتعمقة بالحالة
الصحية لممريض وتبميغ المبلحظات كتابيا وشفويا مف أجؿ ضماف استم اررية العبلج.
 -2-9سمك الممرضين لمصح العمومي :
يتكوف ىذا السمؾ مف خمس رتب وىي:
 -1-2-9رتب ممرض مؤىل :وىي رتبة في طريؽ الزواؿ.
يكمؼ الممرضوف المؤىموف ،السيما بتنفيذ الوصفات الطبية و العبلجات األساسية و
يسيروف عمى حفظ الصحة و الحفاظ عمى العتاد و ترتيبو.
 -2-2-9رتب ممرض حاصل عمى شيادة دول :
زيادة عمى المياـ المسندة لمممرضيف المؤىميف ،يكمؼ الممرضوف الحاصموف عمى
شيادة دولة بتنفيذ الوصفات الطبية و العبلجات المتعددة ،و بيذه الصفة يكمفوف بما يأتي:
 المشاركة في المراقبة العيادية لممرضى و طرؽ المداواة المطبقة. تشجيع بقاء المرضى في إطار حياتيـ العادية و إدماجيـ أو إعادة إدماجيـ فييا. المشاركة في نشاطات الوقاية في مجاؿ الصحة الفردية و الجماعية. -3-2-9رتب ممرض لمصح العمومي :
يكمؼ الممرضوف لمصحة العمومية ،ال سيما بما يأتي :
 المساىمة في حماية الصحة الجسمية و العقمية لؤلشخاص و استرجاعيا و ترقيتيا. انجاز عبلجات التمريض المرتبطة بمياميـ ،عمى أساس وصفة طبية أو بحضور طبيبو بناء عمى بروتوكوالت استعجالية مكتوبة في الحاالت اإلستعجالية القصوى.
 مراقبة تطور الحالة الصحية لممرضى و تقييميا و متابعتيا. القياـ بمشروع العبلج و تخطيط النشاطات المرتبطة بو و مسؾ و تحييف الممؼ العبلجيلممريض.
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 استقباؿ الطمبة و المتربصيف و متابعتيـ بيداغوجيا. -4-2-9رتب ممرض متخصص لمصح العمومي :
زيادة عمى المياـ المسندة لمممرضيف في الصحة العمومية ،يكمؼ الممرضوف المتخصصوف
لمصحة العمومية ،حسب تخصصاتيـ ،السيما بما يأتي:
 تنفيذ الوصفات الطبية التي تتطمب تأىيبل عاليا ،ال سيما العبلج المعقد و المتخصص. المشاركة في تكويف شبو الطبييف. -5-2-9رتب ممرض ممتاز لمصح العمومي :
زيادة عمى المياـ المسندة لمممرضيف المتخصصيف لمصحة العمومية ،يكمؼ الممرضوف
الممتازوف لمصحة العمومية ،ال سيما بما يأتي:
 إعداد باالتصاؿ مع الفريؽ الطبي مشروع المصمحة و إنجازه. برمجة نشاطات فريؽ الوحدة. ضماف متابعة نشاطات العبلج و تقييميا. مراقبة نوعية و سبلمة العبلجات و النشاطات شبو الطبية. ضماف تسيير المعمومة المتعمقة بالعبلج و النشاطات شبو الطبية. استقب ػ ػػاؿ المستخدمي ػ ػػف و الطمبػػة و المتربصيف المعينيف في المصمح ػ ػػة و تنظيػػـتأطيػػرىـ ( .الجريدة الرسمية ،2011 ،ص ص.)14-11
 -10مجاالت الترقي لدى الممرضين:
توسعت مين ػ ػػة التمري ػػض وأنشػػأت ليػػا المدارس والمعػ ػػاىػػد و تفرعػػت إلى حقػ ػ ػػوؿ
عديػ ػ ػػدة واختصاصات وتفرعات متنوعة ،تمنػ ػ ػ ػػح مف خبللي ػ ػ ػػا مينػ ػ ػػة التمريض إمكانيات
الترقي ػ ػػة في مناصب عميا تقع في المراتب اآلتية:
 -1-10ممرض رئيس فرق :
يشتغؿ تحت إشراؼ ومسؤولية المسؤوؿ المباشر ،ومكمؼ بتنظيـ وتنسيؽ ومراقبة عمؿ
الفرقة المعتادة ،ويسير عمى االستعماؿ العقبلني لموسائؿ الموضوعة تحت تصرفو.
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 -2-10ممرض مراقب المصالح الصحي :
يعمؿ تحت مسؤولية الطبيب رئيس المصمحة والم ارق ػ ػػب الرئيسي وىو مس ػ ػػؤوؿ عف
تنظيـ وتقييػ ػػـ عمؿ موظف ػػي المصمح ػ ػػة التي يشػ ػ ػػرؼ عمييا كمػ ػ ػػا يسير عمى تنفيذ الوصفػ ػػة
الطبية ،وينظـ الفحص الطبي لممرضى ويحضرىـ ،ويزود الوحدة بالعتاد المطموب وكؿ
الموازـ الضرورية ليا ،مع مراقبة نظاـ التحديث والنظافة وراحة المرضى ،والسير عمى نظافة
المرافؽ.
 -3-10ممرض مراقب رئيسي لممصالح:
يشتغؿ تحت رعاية الطبيب رئيس لممصمحة ،مكمؼ بتنظيـ وتوجيو وتنسيؽ ومراقبة
عمؿ الفرؽ الشبو الطبية ،ويسير عمى اإلستعماؿ العقبلني لمعتاد وصيانتو والحفاظ عميو،
ويراقب وينظـ تأطير التبلميذ شبو الطبييف ويسير عمى نوعية العبلجات.
 -4-10ممرض منسق لمنشاطات شبو الطبي :

ينظـ وينسؽ أعماؿ المستخدميف الطبييف ويسير عمى نوعية أعماليـ الخاصة باستقباؿ

المريض ،وعمى ضماف النظافة ،ويساىـ في دراسة المشاكؿ المتعمقة بالتكيؼ مع التقنيات
الجديدة وىذا بمشاركة رئيس المصمحة المساىـ في عممية التعميـ والبحث في مجاؿ
العبلجات واحتراـ أخبلقيات المينة ،كما يسير عمى تحسيف شروط العمؿ لممستخدميف
ومساعدتيـ عمى إقامة عبلقات عمؿ جيدة بيف كؿ األطراؼ المعينة مف اإلدارة ،األطباء
والمستخدميف شبو الطبييف.
كم ػ ػػا يمكف لمممرض أف يصبح أستاذا في التكويػ ػػف شب ػ ػػو الطبي ،بعد إجراء مسابقة
الدخوؿ في مدرسة إطارات الصحة والنجاح فييا ،بشرط الخبرة لمدة ال تقؿ عف ثبلثة سنوات
في الميداف.
في ىذه المدارس يتمقى الممرض تكوينا نفسيا ،بيداغوجيا في شعبة تخصصو ،وفي
نياية السنة الثانية يحضر ويناقش الرسالة .بعد الحصوؿ عمى شيادة أستاذ ،يدخؿ في
اإلطارات الصحية ويشتغؿ في إحدى مراكز التكويف  .كما يمكف أف يرتقي في ىذا المجاؿ
ويتقمد المناصب العميا فيو( .طايبي  ،2013 ،ص ص)192-190
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 خالص :مف خبلؿ ما تـ التطرؽ إليو في ىذا الفصؿ مف بياف ألىمية التمريض ،وأىدافو ،وما
ليذه المينة مف أسس ومبادئ ،وما توفره مف خدمات ،مف أجؿ الوقاية مف األمراض
واالرتقاء بصحة الفرد والمجتمع ،يتبيف لنا الدور المحوري لمممرض في العممية العبلجية
لممريض ،وكذا موقعو في الحقؿ الطبي ،وفي المنظومة الصحية بشكؿ عاـ.وىذا ما يوحي
بضرورة إيبلء أىمية بالغة ليذه الفئة مف العماؿ ،اعتبا ار لما تمثمو مف شريحة واسعة في
قطاع الصحة.
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تمييد:
لقد أدخؿ التطور الذي شيده العالـ في العقود األخيرة في شتى مجاالتو تغييرات ىامة
عمى وتي ػرة الحياة لدى اإلنساف ،مم ػػا أوجب عمى الكثير م ػػف المؤسسات العمؿ عمى مدار
األسبػػوع بدوف انقطػػاع

لضماف استم ارري ػػة اإلنتػ ػػاج وتقديـ الخدم ػػات ،وى ػ ػػذا مػػا يجعؿ

العمػاؿ يعمم ػػوف في نوبػػات عمؿ نياري ػػة أو ليمي ػػة ،كما يضطرىـ إلى تغيير نوب ػ ػػات عممي ػػـ
بصفة دوري ػػة فػػي الغػػال ػػب .غي ػػر أف ىػ ػػذا النم ػػط مػػف العم ػػؿ وخػ ػ ػ ػػاصة المناوبػ ػػة الميمي ػػة
وب ػػال ػػرغـ مف اإليجابي ػػا ت التي حققيػ ػػا عمى مستػػوى إنتػاجي ػػة وأربػ ػػاح المؤسسات ،إال أف لػػو
تأثيػ ػ ار عمى كؿ مف الجوانب النفسيػ ػػة واالجتماعية والصحيػػة لمعػ ػػامؿ .فقػػد وجػػد البػ ػػاحثوف
اتفاقػػا عامػػا بيف العماؿ عمى أف الشعور بالتعب في نوبػػة العمؿ الميمي أكثػػر منو في النوبػػة
الني ػػارية.ىذا باإلضافة إلى كثير مف االنعكاسات األخرى كاضطراب النوـ ،وظيور بعض
األمراض كالسكري ،وارتفاع ضغط الدـ وبعض أنواع السرطانات .وعميو فقد جاء ىذا
الفصؿ لمتعريؼ بالعمؿ بالمناوبة ،وأسباب ظيوره ،باإلضافة إلى أنواع نوبات العمؿ ومزايا
وعيوب العمؿ وفؽ ىذا النظاـ ،وكذا التعريؼ بالعمؿ الميمي وآثاره أو انعكاساتو النفسية
والصحية واالجتماعية عمى العماؿ.
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 -1نظام العمل بالمناوب
 -1-1تعريف نظام العمل بالمناوب :
 -1-1-1لغ :
ناوبو في الشيء ،أي ساىمو فيو وتداولو معو بالنوبة ،والنوبة إسـ مف المناوبة ،يقاؿ
جاءت نوبتو ،وتناوب األمر أي قاـ بو مرة بعد مرة ،ويقاؿ تناوبوا الماء وتناوبوا العمؿ (.أنيس
و آخروف ،2004 ،ص)961

 -2 -1-1اصطالحا:
إف عدـ وجػ ػػود تعريػػؼ جػػامع وشامؿ لنظػ ػػاـ العمؿ بالمنػػاوبػة يعػ ػ ػػود إلى تع ػػدد أنمػػاطيا
مف جية ،والتنوع الواسع لمختمؼ عناصرىا التنظيمية مف جية أخرى.ويمكف إبراز بعض
التعاريؼ فيما يمي:
يعرفػػو كامبنر  )1976( Kempnerبأن ػػو ":عبػػارة عف تنظي ػػـ لساعػػات العمؿ بحيث
يمكػػف تشغيؿ ف ػػرؽ مختمفػ ػ ػػة مف العماؿ لفترات عمؿ خبلؿ أوقات مختمفة أثناء أربع وعشريف
ساعة".
ومػ ػػف جيت ػ ػ ػ ػ ػػو ،يقػ ػػدـ فيػػو  ،)1971( Vieuxتعريفػػا مم ػػاثبل لنظ ػ ػ ػ ػػاـ العمؿ بالدوريػػات
عمى أنػػو ":نمط مف تنظيـ أوقات العمؿ لضماف استم اررية اإلنتاج بواسطة تعاقب فرؽ عمؿ
عمى مكاف العمؿ دوف انقطاع".
وتضيػ ػػؼ الجمعي ػ ػػة الوطني ػ ػػة لظ ػػروؼ العمؿ بفرنسػ ػػا (association )1986
 ،National des Conditions de Travailعنصر المكػ ػػاف في تعريفيػ ػ ػػا لنظ ػ ػ ػػاـ العمػ ػ ػػؿ
بالدوريػ ػ ػػات عمى أساس أنػو" :العمؿ الػػذي يتػػـ إنجازه بواسطة فرؽ متتابعة مف العماؿ في
نفس المكاف".
كم ػػا ح ػػاوؿ کػػايو  ،)1980( Caillaudمف جيت ػػو تقػػديـ تعريػػؼ شػ ػػامؿ لمعظ ػػـ
العنػ ػػاصر التي ركزت عمييا التعاريؼ المذكورة أعبله ،إذ يرى نظاـ العمؿ بالدوريات عمى
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أنو عبارة عف ":نمط مف تنظيـ وقت العمؿ لضماف اإلستم اررية في اإلنتاج ،وتتعاقب فيو
فرؽ العمؿ عمى مكاف العمؿ بدوف انقطاع في الزماف".
أما ماكدوناؿ ودويؿ  )1981( McDonal & Doyleفيعتبػراف نظاـ العمؿ بالدوريات
عمى أنو":نظ ػ ػ ػ ػ ػاـ تتـ فيو ساع ػ ػات العمؿ عمى األقؿ جزئيػ ػا خ ػارج األوق ػ ػ ػ ػ ػات العادية
لمعمؿ" (.بوظريفة ،1995 ،ص ص.)50-49
كما يعرفو رونالد.ي .ريجيو بأنو  ":أي تنظيـ وترتيب لساعات العمؿ بحيث تستطيع
مجموعات مف العامميف تبادؿ العمؿ في أوقات مختمفة كي تستمر المؤسسة في تقديـ
خدماتيا أو صناعة منتجاتيا دوف توقؼ" ).ريجيو ،1999 ،ص)596

 -2 -1أىمي العمل بنظام المناوب :
لقد أدى التطور اإلقتصادي واإلجتماعي والحاجة إلى رفع اإلنتاج ،إلى انتشار العمؿ
أكثر فأكثر .وبرز ذلؾ خصوصا بعد ظيور اإلضاءة اإلصطناعية لكوف العمؿ في السابؽ
كاف يعتمد كثي ار عمى اإلضاءة الطبيعية  .وبمجرد دخوؿ ميداف الصناعة ،عمد أرباب العمؿ
إلى الزيػػادة في ساعػػات العمؿ اليوميػػة التي كػػانت طويمة إلى حد كبيػػر .األمػػر الذي أدى
إلى ظيػػور ضغػػوط عمالية ومطالبتي ػػا سنة  ،1919 - 1918بثمػاني ساعات عمؿ في
اليوـ وأربعيف ساعة في األسبوع .وىو ما أدى إلى ازدياد عماؿ الدوريات ،الذي ارتفع في
العشرية ما بيف  ،1964 - 1954بأكثر مف الضعؼ.
وتؤكد مختمؼ المعطيات المقدمة آنفا أف العمؿ بنظاـ الدوريات قد فرض وجوده كواقع
محتوـ أفرزه التقدـ التكنولوجي بكؿ ما يحممو مف خمفيات اقتصادية واجتماعية ،باإلضافة
إلى نظرة ال تزاؿ سائدة مفادىا أف الصعوبات والمشاؽ التي يبلقييا عماؿ الدوريات تعتبر
جزءا مف العمؿ ،وما عمى العامؿ إال أف يتحمميا (بوظريفة ،1995 ،ص ص.)52-50

وتتجمى أىمي ػػة العمؿ بالدوريػ ػػات أكث ػػر فأكثر في ارتفاع عدد المؤسسات التي تمجأ
إلى ىذا التنظيـ مف جية ،ومف جية أخرى في تزايد العماؿ المشتغميف بو ،خصوصا في
بعض القطاعات اإلقتصادية واإلجتماعية الحساسة( .بوظريفة ،1995 ،ص )51إذ يعمؿ ما
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يقرب مف ُخمس القوى العاممة العالمية في العمؿ بالمناوبة ،حيث يعمؿ  %20مف الموظفيف
األوروبييف واألمريكييف في نوبات ليمية في نظاـ الرعاية الصحية (Paola Ferri and others

,2016,203).

ويبدو كذلؾ أن ػ ػ ػ ػو كمما ك ػ ػ ػاف حجـ المؤسسة كبي ار كمما لجأت إلى نظ ػ ػاـ العمؿ
بالدوريات (بوظريفة ،1995 ،ص.)51
 -3 -1أسباب ظيور نظام العمل بالمناوب :
يرج ػػع البعض أسبػ ػ ػ ػػاب ظيػ ػػور نظ ػػاـ العمؿ بالمنػ ػػاوبة إلى أسبػ ػػاب اقتصاديػ ػػة،
اجتماعي ػ ػػة أو تقنية ،وىذا ما سنأتي عمى ذكره فيما يمي:
 -1-3 -1األسباب اإلقتصادي :
دفعت الحاجة إلى إنتاج أكبر لتمبية حاجيات السوؽ واإلعتماد عمى المنافسة والربح
السريع بالكثير مف المؤسسات إلى العمؿ بنظاـ الدوريات .وقد يرجع السبب في ىذا إلى
رغبة المؤسسات في استغبلؿ تجييزاتيا بصفة مكثفة عمى المدى القصير حتى تجددىا عند
المزوـ لمسايرة ركب التطور التكنولوجي والمنافسة ،كما قد يرجع السبب أف اآلالت الجديدة
الباىظة التكاليؼ تقوـ ضرورة استخداميا طيمة األربع وعشريف ساعة حتى يمكف تثمينيا مف
الناحية اإلقتصادية.
باإلضافة إلى العامميف السابقيف ،فاف كبل مف تطور وسائؿ النقؿ والسفر وتزايد عدد
السكاف قد تطمب توفير المواد األساسية الواسعة اإلستيبلؾ کالحميب ومشتقاتو ،كمػػا أف تزايد
عمميػػات النقؿ لمبضائع واألشخػػاص قػػد أدى إلى خمػؽ الكثير مف الخدمات الموازي ػػة زي ػػادة
عػػف ميمػػة النقػػؿ ذاتيا  .األم ػػر الذي س ػػاعد عمى انتشػػار نظػػاـ العمؿ بالدوريات ،ناىيؾ
عف الحاجة لضرورة اإلستمرار في العمؿ بالنسبة لبعض المصالح كالمستشفيات واألمف
والمطافئ والياتؼ ...الخ .وبالتالي ىناؾ حاجة لتطبيؽ نظاـ العمؿ بالدوريات (.بوظريفة،
 ،1995ص ص)56-55
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 -2-3 -1األسباب اإلجتماعي :
تستدعي بعض المصالح مواصمة العمؿ بيا بدوف انقطاع خبلؿ أربعة وعشريف ساعة،
كما ىو الحاؿ في المستشفيات ومصالح األمف والمطافئ ...الخ ،وىذا لضرورة تمبية حاجة
المواطف المستعجمة فور وقوعيا ألف أي تأجيؿ أو تأخير لذلؾ يمكف أف ينجر عنو ماال
تحمد عقباه.
كما تعتبر ظاىرة البطالة مف األسباب التي دفعت بالبعض إلى اقتراح تقميؿ عدد
ساعات العمؿ في اليوـ وتناوب عدة فرؽ عمى نفس المركز.
كما برزت ضرورة تمبية حاجيات ومتطمبات المستيمؾ المتزايدة في الحصوؿ عمى
منتجات معينة بكميات كبيرة ،وعمى خدمات متنوعة في مواعيد محددة ،الشيء الذي
استدعى تحضيرىا في أوق ػ ػػات غير عاديػػة ،كم ػ ػػا ىو الحاؿ بالنسبػة لمصحؼ التي يجب
تحضيرىا في حدود منتصؼ الميؿ لتكوف في متناوؿ المستيمؾ مع بداية الصباح ونفس
المثاؿ يصدؽ عمى النقؿ العمومي الذي يمتمس المستيمكيف خدماتو في أوقات أو ساعات
غير عادية لضماف النقؿ لمختمؼ مستعمميو مف عماؿ أو غيرىـ مف المسافريف والمتنقميف
مف ىنا وىناؾ (.ناتش ،2011،ص)31

 -3-3 -1األسباب التقني :
 ىناؾ بعض العمميات الصناعية وبعض األنواع مف اآلالت تتطمب التشغيؿ المتواصؿلتحقيؽ ىدؼ إنتاجي معيف وحتى ال تصاب اآلالت أو المواد المستعممة في العممية
اإلنتاجية بالتمؼ.
 زاد التطور التكنولوجي مف كفاءة بعض اآلالت وقدرة تحمميا كالعقوؿ اإللكترونية الشيءالذي استدعى تبني ىذا النظاـ مف العمؿ أكثر فأكثر.
 ازدادت الحػ ػػاجة إلى ى ػػذا النظ ػػاـ مف العمؿ في مجػ ػ ػػاؿ المحروقات والقطاع العسكريوفي مصانع الخدمات العامة كالمستشفيات خصوصا أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية
لضرورة القياـ بالمراقبة المستمرة وتحقيؽ اإلنتاج الوفير(.لعريط  ،2007 ،ص ص.)36-35
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 -4 -1تنظيم دوريات العمل:
يمكف أف يختمؼ تنظيـ دوريات العمؿ مف مجتمع آلخر ،كما يمكف أف يختمؼ مف
مؤسسة ألخرى ،بؿ وقد يكوف مغاي ار حتى داخؿ نفس المؤسسة.
 -1-4-1الدوريات الدائم والمتناوب :
تعتمد بعض المؤسسات عمى دوريات عمؿ دائمة وىو ما يستدعي إبقاء العماؿ
باستمرار في واحدة مف االثنيف أو الثبلث دوريات الثابتة الموجودة ،أي أف العامؿ يعيف
لمعمؿ باستمرار إما في دورة الصباح والمساء أو الميؿ ،ىذا النمط نجده يكثر في الواليات
المتحدة األمريكية عمى وجو الخصوص.
في مق ػػابؿ التنظيـ الثػ ػ ػػابت يوجػػد تنظيـ آخر يقوـ عمى أساس ما يسمى بالدوريات
المتناوبة أو المتحرك ػػة القاضي باستبداؿ الدوريػػة ،بحيث يتن ػػاوب األفػ ػراد عمى مختمؼ
الدوري ػػات التي تسير تبعا لنوع مف الدوراف المرسوـ مسبقا ،كأف يعمؿ العامؿ دورية الصباح
لمدة أسبوع أو ثبلثة أياـ لينتقؿ بعدىا إلى دورية المساء ثـ دورية الميؿ .وىكذا تتوالى العممية
تبعا لجدوؿ الدوراف ومدتو واتجاىو.
وعمى العم ػػوـ يفضؿ البعض الدوري ػػات المتحركة اعتمػػادا عمى كوف مردود الدرويات
الميمية المتحركة أفضؿ مف الثابتة .في حيف يرى البعض اآلخر أف الدوريات الثابتة أفضؿ
مف المتحركة ،لكونيا تمكف اإليقاع البيولوجي مف التكيؼ .كما وجد أف التكيؼ المقبوؿ لدى
عماؿ الدوريات يكوف مع الدوريات الثابتة أكثر مف المتحركة.
 -2-4-1التناوب المنتظم وغير المنتظم:
يتمثؿ العمؿ بالتنػػاوب المنتظـ في إتبػػاع وتي ػرة زمنيػػة معينػػة بصفة دائمػػة ،ك ػػأف تتػـ
عمميػػة التن ػػاوب كؿ يوـ أو كؿ ثبلثة أيػػاـ أو كؿ أسب ػػوع ،بحيث يعمؿ العمػ ػػاؿ بالتس ػػاوي في
مختمؼ الدوريات تبعا لوحدة زمنية محددة.
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أما التناوب غير المنتظـ فيقضي بتوزيع متعدد ألوقات العمؿ بيف العماؿ وفؽ جدوؿ
مرسوـ عمى مدى فترات مختمفة تتـ وفؽ خطة مدروسة ،حيث يتيح ىذا النوع مف التنظيـ
أياـ عمؿ تتخمميا أياـ لمراحة تبعا لكؿ دورية.
وييدؼ ىذا التنظيـ إلى أخذ انعكاسات مختمؼ أنواع الدوريات بعيف اإلعتبار ،سواء
أتعمؽ األمر بصحة العامؿ أو حياتو األسرية واالجتماعية.
 -3-4-1مدة التناوب:
ال توجد مدة دوراف ثابتة تخص نظاـ العمؿ بالمناوبة و إنما المؤسسة ىي التي تختار
النموذج المناسب ليا وفقا الحتياجاتيا وطبيعة عمميا ،أو وفؽ اتجاىاتيا وآراء عماليا
وي نطبؽ ىذا اإلجراء عمى كؿ أنواع الدوريات التي تتبنى مبدأ الدوراف ،وقد تتمثؿ ىذه المدة
في يوـ أو في أسبوع أو حتى تكوف بعد أسبوعيف ألوؿ الشير ..إلخ  .وعمى العموـ تعرؼ
مدة الدوراف بأنيا عدد أياـ العمؿ المتتالية في نفس الدورية( .بوظريفة ،1995 ،ص ص-61

 )63وعميو ي عتبر الدوراف قصير المدى إذا كانت مدتو ال تتجاوز ثبلثة أياـ متتالية .ويعتبر
متوسط المدى عندما يدوـ أسبوعا ،ويعتبر أخي ار طويؿ المدى إذا زاد عف أسبوع.
يرى بعض الباحثيف أنو يجب إتبػ ػػاع الدوراف الطويؿ الم ػػدى المتمثؿ في أكػػثر مف
أسبوع أو أسبوعيف ،وىذا عمى أ ساس أف العامؿ ال يستطيع أف يعكس إيقاعو البيولوجي
اليومي يعد مدة مف العمؿ ،وأنو كمما طالت مدة التناوب كمما استطاع جسـ العامؿ التكيؼ
لمروتينات الدورية المعنية ،باإلضافة إلى أنو يظير نوع مف الثبات ولو لمدة في أوقات
الوجبات والفراغ عمى أنو قد يطرح نقص النوـ الذي يزداد حدة كمما طالت مدة الدوراف سيما
إذا تعمؽ األمر بالدورية الميمية وحتى بالدورية الصباحية في بعض الحاالت نظ ار لما يترتب
عف ذلؾ مف تراكـ التعب (بوظريفة ،1995 ،ص.)69

 -4-4-1اتجاه الدوران:
قد يكوف اتجاه تعاقب الدوريات في العمؿ التناوبي عاديا حيث ينتقؿ مف عمؿ الدورية
الصباحية إلى الدورية المسائية ومف ثـ إلى الدورية الميمية ،وىو ما يسمى باإلتجاه الطبيعي
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لمدوراف ،وقد يكوف بطريقة معكوسة حيث ينتقؿ العماؿ مف الدورية الصباحية إلى الدورية
الميمية ،ثـ إلى الدورية المسائية وىو ما يعرؼ باالتجاه المقموب لمدوراف ،وقد يكوف ذلؾ
بطريقة منتظمة أو غير منتظمة ،وىناؾ أشك ػػاؿ أخرى يمكػ ػػف أف يتبعي ػػا الدوراف لمدوريػػات
تبعػ ػػا لعوامؿ أخػ ػػرى كمدة الدوراف وفتػ ػ ػ ػرات ال ارح ػ ػػة التي يحتاج إلييا العامؿ بعد كؿ دورية
إال أف مف عيوب دوراف الورديات في العمؿ التناوبي حسب الطبيب (سعد كماؿ طو ) أنيا
تؤثر عمى دقات القمب وذالؾ باختبلؼ مدة الراحة وتبع ػ ػػا لح ػػاجة الجسـ الشيء الذي يتجمى
في اإلنفعػ ػػاالت الخفي ػ ػػة عف طري ػػؽ التأثي ػػر عمى المركػ ػػز العصبي لئلنفعاالت التي توجػ ػػد
في الييبوتاالميس (عزاوي  ،2014 ،ص.)24
 -5-1أنماط الدوريات:
 -1-5-1نمط الدوريات الجزئي نصف المتواصم :
يتضمف ىذا النمط دوريتاف بانقطاع في آخر النيار ،وأخذ عطمة في نياية األسبوع .
يعتبر ىذا النمط أكثر انتشا ار في مختمؼ فروع النشاط الصناعي والتجاري والخدمات العامة،
وينتشر بالخصوص في األعماؿ اإللكترونية وبقية األعماؿ التي تحتاج إلى رؤية دقيقة
يتمخض عنيا اإلجياد البصري .كما يعتبر ىذا النمط مف الدوريات مف أكثر األنماط قبوال
مف طرؼ العماؿ ،لكونو ال يعكر حياتيـ وال حياة بقية أفراد عائبلتيـ ولكونو يتميز بأوقات
خفيفة خبلؿ اليوـ بحكـ كونو ال يتألؼ إال مف دوريتيف صباحية ومسائية ،ال تتجاوز مدة كؿ
واحػػدة ثماني ساعات مع فترة لمراحة .وغالبػػا ما يقترح أف تبدأ الدورية الصباحية عمى الساعػة
السادسة والمسائية عمى السػػاعة الثانيػ ػػة زواال ،ويتػ ػػـ تغيير الدوريػ ػػة تبع ػػا لجدوؿ محدد ك ػ ػػأف
يك ػػوف ذلؾ كؿ ي ػػوـ أو كؿ أسبوع أو أكثر .وىنػ ػػاؾ بعض المؤسسات تمجػأ إلى تثبيت كؿ
دورية .وىو أمر معموؿ بو إلى حد كبير في الواليات المتحدة األمريكية عمى وجو
الخصوص (بوظريفة ،1995 ،ص ص.)77-76
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 -2-5-1نمط الدوريات الجزئي المتواصم :
وىو األخػ ػػر عبارة عف دورية صباحية وأخرى مسائية بانقطاع يومي ،لكف دوف عطمة
في نياية األسبوع ،وعادة ما يبدأ العمؿ عمى الساعة  5و 30أو  06لمدورية الصباحية
وينتيي عمى الساعة  9و 30أو  10لمدورية المسائية ،وىو نمط شائع في كثير مف
المؤسسات (عزاوي  ،2014 ،ص.)27
 -3-5-1نمط الدوريات المتواصم :
في ىذا النظاـ يعمؿ العامؿ بدوف انقطاع يومي ،وال أسبوعي إال عند العطمة السنوية،
حيث تتداوؿ عنو ثبلث فرؽ عمى األقؿ بدوف الحصوؿ عمى الراحة األسبوعية ،وىو مستمر
ومعتمد عميو بشكؿ محدود ،يمجأ إليو عندما تكوف ىناؾ ضغوط تقنية تقتضي باستحالة
توقيؼ وسائؿ اإلنتاج كؿ أسبوع أو كؿ شير.
عرؼ ىذا النمط عدة تحويبلت وتعديبلت ،فبعد أف كاف في السابؽ قائما عمى ثبلثة
أنواع مع إجبار إحداىما عمى مضاعفة العمؿ في آخػ ػػر أياـ األسبوع لمسم ػػاح لمفوجيف
المتبقييف بالتداوؿ وأخ ػػذ يوـ لمراحة ،أما في الوقت الحالي يتألؼ مف أربعة أفواج أو أكثر،
بحيث يعمؿ كؿ واحد ثماني ساعات ويسمح ألحدىما بالراحة ،بينما تكوف البقية في حالة
عمؿ وذلؾ في حمقة مدتيا أربعة أسابيع.
كما يمكف ليذا النمط أف يتخذ عدة أشكاؿ أخرى ،فقد يتكوف مف أربعة أفواج في حمقة
دوراف مدتيا ثمانية أياـ ،أربعة أسابيع ،عشريف أسبوع أو تكوف مدة التغيير منتظمة ( ناتش ،

 ،2011ص.)28
 -4-5-1نمط الدوريات نصف المتواصم :
كثير اإلنتش ػػار ،يضـ ثبلث دوريات عمى األقؿ ،دورية صباحيػػة ،مسائيػ ػػة ،ليمية،
األولى تسمػ ػ ػػح لمعامؿ بتنػػاوؿ وجب ػ ػػة العشاء مع أسرتػ ػػو ومشاركتيـ في بعض النشاطات
اإلجتماعية ،إال أف توقيتي ػ ػ ػػا مبكر جػ ػػدا ومتعب ،وتحرـ العامؿ مف القدر الكافي مف النوـ
أما الثانية غير مناسبة لمحياة اإلجتماعية ،إال أنيا تسمح لمعامؿ بأخذ قسط كاؼ مف النوـ
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أما األخيرة فتسمح لمعامؿ بتناوؿ وجبتي الغذاء والعشاء مع أسرتو مع ذالؾ فيي متعبة
ومجيدة لمعامؿ وليا آث ػ ػػار سمبية عمى صحتو ،إال أنػ ػػو مف الناحي ػ ػػة القانونية حسب الم ػ ػػادة
( 3 / 59أنػ ػ ػػو في األعمػ ػػاؿ التي تج ػ ػػري بالتنػ ػ ػػاوب بيف النيار والميؿ ال يجوز تشغيؿ
العامؿ ،بشكؿ متواصؿ ،في العمؿ الميمي ألكثر مف شير) .وذالؾ مراعاة لخصائصو
الجسمية والنفسية واإلجتماعية (عزاوي  ،2014 ،ص.)27
 -2العمل الميمي:
يمارس العمؿ الميمي في إطار فرؽ تتناوب مف دوف انقطاع (آمنة ياسيف،

.2013ص .)289وسنأتي عمى ذكر أىـ التعاريؼ الواردة فيما يخص العمؿ الميمي فيما يمي:
 -1-2تعريف العمل الميمي :
يعرؼ العمؿ الميمي بأنو ":كؿ نش ػ ػػاط يمتد بيف الساعة العاشػ ػ ػرة ليبل حتى الس ػػاعة
الخامسة صباحا ،يمكف أف يدخؿ ضمف الساعات المتناوبة أو الساعات الثابتة (عبدوني و
آخروف ،2010 ،ص .)113

كما جاء في المادة  27المتعمقة بعبلقات العمؿ مف قانوف العمؿ الجزائري في
العبلقات الفردية حسب قانوف  11-90المتعمؽ بعبلقات العمؿ  ":إف كؿ عمؿ ينفذ بيف
الساعة التاسعة ليبل والسػػاعة الخامسة صباحا يعتبر عمبل ليميا .وتحدد قواعد وشروط العمؿ
الميمي والحقوؽ المرتبطة بو عف طريؽ اإلتفاقيات واإلتفاقات الجماعية" ( .الجريدة الرسمية،
 ،1990ص)565

و يعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ أيضػ ػ ػ ػػا عمػ ػ ػػى أنػ ػػو ":العمػ ػ ػػؿ المنجػ ػ ػػز خبلؿ الفتػ ػ ػرة الممتػدة مف غ ػ ػ ػ ػػروب
الشمػس إلى شروقيا" (.ياسيف.2013 ،,ص)289

كما يعتبر عمبل ليمي ػ ػػا ":أي عمؿ منجز خبلؿ الفتػ ػرة الزمنية الممتدة مف الساعة 23:00
إلى ( 06:00بزيادة أو نقص ساعة)"(Emmanuel Ntawuruhunga et al,2008,p2581).
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 -2-2آثار العمل بالمناوب الميمي :
بالنظ ػ ػ ػ ػ ػػر إل ػػى الم ازي ػ ػ ػ ػػا التي يوفػ ػ ػػرىا نظػ ػ ػػاـ العمؿ بالمناوبػ ػػات الميمي ػ ػػة لمعمػ ػ ػ ػػاؿ بتبنييـ
ىذا النظاـ ،إال أف لو آثا ار سمبية ،إف عمى مستوى صحة العماؿ و حياتيـ األسرية
واالجتماعية مف جية ،أو عمى مستوى حياتيـ المينية مف جية أخرى .وفيما يمي سنأتي
عمى ذكر أىـ ىذه اآلثار حسب ما جاء في بعض الدراسات:
 -1-2-2أثر العمل بالمناوب الميمي عمى صح العامل :
 -1-1-2-2مخاطر اإلصاب بالسرطان:
اجتذب ال عمؿ الميمي اإلنتباه مجددا عندما تـ اإلعبلف عف كوف احتمالو مسببا
لمسرطاف(الفئة  )A2مف قبؿ المركػػز الدولي لبحوث السرطاف(Emmanuel .
)Ntawuruhunga et al,2008,p2581

وحسب د ارس ػػات مختمفة ،بم ػػا في ذلؾ المركػػز الدولي لبحوث السرطاف ()CIRC
اعتمادا عمى منظمة الصحة العالمية ،قامت عمى ربط الصمة بيف العمؿ في المناوبة
واحتماؿ اإلصابة بالسرطاف (بما في ذلؾ سرطاف الثدي وسرطاف القولوف والمستقيـ) ،بسبب
اضطراب إيقاعات الساعة البيولوجية واضعاؼ دفاعات الجياز المناعي الناجمة عف نقص
الميبلتونيف ،بسبب التعرض ليبل لمضوء(François Édouard, 2010,p10).

إذ يمعب الميبلتونيف دو اًر ىاماً في تنظيـ نشاط جياز المناعة .وقد اكتشؼ أنو يعمؿ
كمثبط النتشار خبليا الورـ(Beata Peplonska and others ,2012,339).

 -2-1-2-2مخاطر اإلجياض:
مف المعروؼ بالنسبة لمنساء الحوامؿ أف العمؿ الميمي ىو عامؿ في انخفاض الوزف
لدى الطفؿ عند الوالدة والخداج واإلجياض(Emmanuel Ntawuruhunga et .
)al,2008,p2582
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فحسب دراسة  Édouardفإف النساء العامبلت في المناوبة الميمية تتعرض لمخاطر
محددة تتعمؽ بالحمؿ ،كتأخر النمو داخؿ الرحـ ،الخداج وخطر اإلجياض(François .
)Édouard, 2010,p10

وتنص بعض القوانيف كالقانوف الفدرالي المتعمؽ بالعمؿ ( )LTrالذي ينص عمى أنو":
يتعيف عمى صاحب العمؿ أف يقترح عمى المػ ػ ػرأة الحامؿ التي تقوـ بعمؿ مسائي أو عمؿ
مساء .خبلؿ األسػ ػ ػػابيع
ليمي ،عمبل مماثبل بيف الساعة  6:00صباحا و الساعة 8:00
ً
مساء
الثمانية التي تسبؽ الوالدة ،كم ػ ػػا ُيحظر تشغيؿ الم ػ ػرأة الحامؿ بيف الساعة 8:00
ً

والساعة  6:00صباحا". (Emmanuel Ntawuruhunga et al,2008,p2582).

 -3-1-2-2اضطرابات النوم:
يشير الفيؿ  Lavilleإلى أنػ ػ ػ ػػو خبلؿ فتػ ػ ػرة العمؿ الميمي فإن ػػو يتميز معظـ العمػ ػ ػاؿ
بالنػ ػػوـ الخفيؼ في الني ػػار غالبػ ػ ػػا ويعانوف مف ع ػ ػػدـ اإلسترجػ ػ ػػاع ألنيـ فقػ ػػدوا التعود عمى
النوـ ليبل( .ياسيف.2013 ،,ص)290

والنػ ػ ػػوـ المضطرب ربما يكوف التأثير األكثر إث ػ ػػارة في أعم ػػاؿ النوبػ ػ ػػات .وقد أش ػػار
عدد مف الدراسات اإلستقصائية إلى أف عماؿ النوبات يواجيوف صعوبات ،خاصة في
الحفاظ عمى فقد قاـ ( )FORETبدراسة ح ػ ػ ػػوؿ سائقي القطارات ( ،)S. N . C . Fتوصؿ
إلى أف انخفػ ػ ػػاض مدة النوـ و نوعيتو ال تسمح لمفرد باسترجاع لياقتو البدنية ،إضافة إلى أف
النوـ في النيار ال يكوف مرضيا كالنوـ في الميؿ حتى ولو توفرت الشروط المبلئمة لذلؾ.
وحسب  )1958)EVENSENأف ( )%60مف عماؿ الميؿ يعانوف اضطرابا في النوـ مقابؿ
( )%11مف عماؿ النيار ،زيادة عمى ذلؾ فإف العمؿ بالدوريات المتعاقبة يكوف أكثر
اضطرابا مف العمؿ بالدوريات الثابتة ،وكثي ار ما يشتكي عماؿ الدوريات مف النعاس أثناء
العمؿ ،وىذا ما يصاحب انخفاض اليقظة والوقوع في الحوادث ( ناتش ،2011،ص.)37
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 -4-1-2-2أمراض القمب والشرايين:
مف بيف المشكبلت الصحي ػ ػػة التقميدي ػػة المرتبط ػ ػػة بالعمؿ الميمي ىي األمػ ػ ػ ػراض القمبي ػ ػ ػػة
الوعػ ػػائية ،فقػ ػد كشفت د ارس ػػة ألمانيػ ػ ػػة في عاـ ( )2008أف العمؿ الميمي يمثؿ عامؿ خطػ ػ ػػر
بالنسبػػة لمرض القم ػػب التػ ػػاجي ،بغض النظ ػ ػ ػػر عف العم ػ ػػر والجنس وعوامػػؿ الخطر
التقميدية .ووفقاً لدراسات متعددة ،فإف العماؿ الميمييف أكثر عرضة بنسبة  ٪40ألمراض
القمب مف العامميف في النيار .والعمؿ الميمي ليس لو تأثير فقط عمى حدوث أمراض القمب
واألوعية الدموية ،لكنو يزيد أيضا مف حدوث عوامؿ الخطر التقميدية .كما يعمؿ العمؿ الميمي
عمى تعزيز ظيور ارتفاع ضغط الدـ (Emmanuel Ntawuruhunga et al,2008,p2581).

وكذا حدوث اضطرابات في معدؿ نبضات القمب (François Édouard, 2010,p10).والتي
تخضع لمنظ ػ ػ ػػاـ الػ ػ ػ ػدوري لجسػ ػ ػػـ اإلنسػ ػ ػ ػ ػاف ككؿ ,بحيث تنخف ػ ػ ػ ػ ػض ليبل و ترتفع نيا ار ،كما
لوحظ أف تغير وقت النوـ يتبعو تغير في دقات القمب أي أنيا تتكيؼ مع حالة الجسـ
الجديدة) مباركي ،2004 ،ص.)54

 -5-1-2-2اضطراب الجياز اليضمي:
ينعكس سوء التكيؼ النفسي و الفيزيولوجي الناتج عف العمؿ بالدوريات عمى الناحية
الصحية لمعامؿ ،وىذا ما يظير بوضوح في شكؿ اضطرابات ىضمية(عزاوي ،2014 ،ص)38

إذ يتـ اإلببلغ عف اضطرابات الجياز اليضمي في  20إلى  %75لدى العمػ ػ ػاؿ بالميؿ.
كم ػ ػا تشير التقديرات إلى أني ػ ػ ػ ػا السبب في تخمي  %30مف العم ػ ػاؿ عف العمؿ الميمي ،وأف
شيوعا ىي آالـ المعدة واالضطرابات المعوية.
األعراض األكثر
ً

وقد ثبت ارتباط القرح اليضمية بالعمؿ ليبل في العديد مف الدراسات.إذ يظير

 Pietroiustiأف انتشار قرحة اإلثني عشر لدى العامميف بالميؿ المصابيف بالييميكوباكتر
بيموري) ) Helicobacter pyloriىي أعمى أربع مرات مما لدى العماؿ بالنيار الذيف
أيضا). (Emmanuel Ntawuruhunga et al,2008,p2582
يحمموف العدوى ً

157

الفصل الخامس :نظام العمل بالمناوب الميمي
 -6-1-2-2اضطرابات عصبي :
نظ ار لعدـ كفاية النوـ عند عامؿ الدوريات (عامؿ الميؿ خاصة) واضطراباتو ،وضرورة
قياـ العماؿ في ساعات يكونوف فييا بأمس الحاجة إلى النوـ ،فإف العامؿ بالدوريات تظير
عميو اضطرابات عصبية عديدة خاصة حاالت الغضب غير طبيعي ،آالـ في الرأس ،وتعب
مزمف ال يفارقو في أوقات الراحة ،ولقد اكتشؼ ( )BOURRETأف الممرضات المواتي
يشتغمف في دورية الميؿ يصبف بالسمنة والبدانة ( .ناتش  ،2011 ،ص)38

 -2-2-2أثر العمل بالمناوب الميمي عمى الحياة الميني :
 -1-2-2-2أثره عمى الحوادث:
ويقصد بحوادث العمؿ أن ػ ػ ػػو" :كؿ ح ػ ػ ػػادث ينش ػ ػ ػػأ مباشػ ػ ػرة مف موقػ ػ ػؼ العمؿ،
ووضعيتو أي مف األجيزة واآلالت ومف العمؿ نفسو لسوء أدائو أو سوء استعداده أو نتيجة
اضطراب نفسي أو سوء تكيؼ داخمي يفقد العامؿ توازنو ،أو عف مؤثر خارجي يعيؽ
توافقو" (.ناتش ،2011،ص)38

ففي د ارسػ ػػة ق ػ ػػاـ بيػػا  WYATTو  )1953( MARRIOTTأظير تحميؿ لسجبلت
الحوادث لػ  13962رجبلً يعمموف في خمسة مصانع أف معدؿ الحوادث في كؿ مصنع كاف
أعمى قميبلً في النوبة الميمية منو في نوبة النيار)Wyatt and Marriott,1953,P167) .

 -2-2-2-2أثره عمى اإلنتاج:
فػي دراسة قػ ػ ػػاـ بي ػػا المكتب الوطني لبلجتماعات الصناعية اإلنجميزي (،)1927
وجػ ػ ػ ػػد أف اإلنتاج في دورية الميؿ منخفض جدا مقارنة بإنتاج دورية النيار الصباحية
والمسائية .نفس النتيجة توصؿ إلييا باحثاف آخرآف أمثاؿ ( )1944 VERNONإذ توصؿ
إلى أف إنتاج دورية الميؿ أقؿ مف إنتاج دوريتي الصباح والمساء بنسبة تقدر ب (،)%17
وكذلؾ ( )MARRIOTT et WAYTTفي دراسة ليما ،وجد أف إنتاج دورية الصباح مرتفع
بالمقارنة مع دورية الميؿ .كذا نفس النتيجة تحصؿ عمييا كؿ مف )1955) BROWN
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ومعيد الدراسات االجتماعية في بولونيا ( )1965و  ،)1971( MAURRICEويحدد ىذا
األخير نسبة الفرؽ بػ .%17
وعمى كؿ فػإف ىذه الدراسات تؤكد وتثبت أف اإلنتاج لدى دوريتي الصباح والمساء أكثر
مف إنتاج دورية الميؿ ،فتأثير العمؿ الميمي عمى ساعات األكؿ والنوـ ينقص مف تفضيؿ
العمؿ الميمي رغـ توصؿ الباحثيف إلى نفس النتائج ،إال أنيـ اختمفوا في تحديد نفس األسباب
المؤدية إلى انخفاض إنتاج دورية الميؿ ،لكنيـ يؤكدوف أف اإلنتاج يتدىور خاصة ما بيف
الساعة الثالثة والسادسة صباحا ،إذ يزيد مف حدة األخطاء مع التباطؤ الذي يمس زمف رد
الفعؿ ( .ناتش  ،2011 ،ص ص)43-42

 -3-2-2-2آثار العمل الميمي عمى األداء:
عمى مستػ ػ ػػوى العمؿ وانج ػ ػػاز الميمػ ػ ػػة ،فػ ػ ػػإف العمؿ ضد الوظػ ػػائؼ الفسيولوجي ػ ػ ػػة
لمجسـ ال يخم ػ ػػو مف عواق ػ ػ ػػب عمى أداء العامؿ الذي يأخ ػ ػ ػ ػػذ في التدىور عمى مدار
صباحا.ومف خبلؿ مراجعة األدبيات،
ساع ػ ػ ػػات ليصؿ إلى حده األدنى بيف الثالثة و الخامسة
ً

الحػ ػ ػػظ ب ػػارت وآخ ػ ػ ػػروف  )2004( Barthe et alأف نت ػ ػ ػ ػػائ ػػج الد ارسػات المختمفػ ػػة تشيػ ػ ػػر
إلى انخفاض في األداء ،والذي يبػ ػػدأ مف الساعػ ػػة العاشرة ليبل ويأخذ في التسارع ما بيف
منتصؼ الميؿ و الساعة الرابعة صباحا .وىذا االنخفاض في األداء قد يؤدي إلى حدوث

زيادة في األخطاء والحوادث(Daniela Neves,2014,p10).

 -4-2-2-2التعب:
فحس ػ ػ ػػب د ارس ػ ػ ػػة  WYATTو  )1953( MARRIOTTأظيػ ػ ػػرت ردود فع ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
انتشار وحادة بعد العمؿ الميمي منو
ًا
العمػ ػػاؿ أف مشاعر التعب عند نياية العمؿ كانت أكثر

بعد العمؿ نيارا)Wyatt and Marriott,1953 ,P168).

كما أثبتت د ارسػ ػػة ليؿ )1967( LILEع ػػف طريػ ػ ػػؽ تقني ػػة المخطػ ػ ػػط الكيربػ ػػائي
لمدمػ ػ ػػاغ ) ،)E. E. Gأف العمؿ في الميؿ أو جزء منو يولد التعب لدى عماؿ الدوريات،
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سواء نتيجة القياـ بالعمؿ في حالة ارتخاء جسمي أو في حالة نشاط أو نتيجة قمة النوـ ،مما
ر أو خبلؿ بعض فتراتو ( .ناتش ،2011،ص)37
يستدعي الحاجة إلى النوـ نيا ا

 -3-2-2أثر العمل بالدوريات عمى الحياة األسري واإلجتماعي :
بالرغـ مف مزايا العمؿ بالدوريات مف الناحية المادية ،إال أف مواقيت ىذه الدوريات قد
تؤدي إلى االضطرابات في الساعات واألوقات المعتادة بمختمؼ نشاطات األسرة ،كما
يضطرب تنظيـ العبلقات الزوجية وتقسيـ مختمؼ األوقات بيف الزوجيف بخصوص مختمؼ
الشؤوف المنزلية ،إضافة إلى رعاية األطفاؿ مما يؤدي إلى نقص االتصاؿ عمى مستوى
األسرة ويزيد مف استقبللية األطفاؿ ،وبالتالي ظيور بعض أشكاؿ االنحراؼ لدييـ ،كما
يجدوف صعوبات في تكويف العبلقات االجتماعية والمحافظة عمييا بسبب عدـ توافؽ أوقات
العمؿ و الراحة لعماؿ الدوريات مع بقية أفراد المجتمع ،ما يوحي ليـ بالعزلة إضافة إلى
مشاكؿ أخرى تتمثؿ أساسا في صعوبات االشتراؾ في التجمعات السياسية والنوادي الترفييية.
يعتبر اختبلؿ الحياة األسرية بصفة خاصة واالجتماعية بصفة ع ػ ػ ػػامة ،السبب المباشر
لرفض دوريػ ػػة العمؿ في الميؿ مف ط ػ ػػرؼ العمػ ػ ػ ػػاؿ وعائبلتيـ ،فعمى سبيػ ػ ػػؿ المث ػػاؿ أب ػػرزت
د ارسػ ػ ػ ػػة كبل مف مورياس و ومنتاي ( )1965أف ( )%60مف عماؿ نظاـ العمؿ بالدوريات
يشتكوف بالدرجة األولى مف المعاناة في الحياة األسرية.
باإلضافة إلى ذلؾ أكدت دراسة كايموت  )1959( CAILLOTالتي أجراىا حوؿ
اآلثار االجتماعية لمعمؿ بالفرؽ المتناوبة مف خبلؿ مقاببلت مع ( )84عائبلت في الصناعة
الكيميائية ،حيث تبيف أف ( )56عائمة غير راضية بيذا النوع مف العمؿ ،ألف العامؿ يتأقمـ
بصعوبة مع ىذا النظاـ فتظير عميو حاالت التعب والقمؽ ،وبينت ىذه الدراسة كذلؾ أف فرقة
الصب ػػاح والميؿ تجبر عمى النػوـ مرتيف ،وىذا ما جعؿ النصؼ منيـ يشتكوف مف آالـ
المعدة ،والنصؼ اآلخر يطمبوف تحويميـ إلى مصالح أخرى تعمؿ بالنظاـ العادي ( .ناتش،
 ،2011ص)38
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 خالص :بالرغـ مف األىمية البالغة التي يكتسييا نظاـ العمؿ بالمناوبة ،والذي فرض وجوده
كواقع محتوـ أفرزه التقدـ التكنولوجي بكؿ ما يحممو مف خمفيات اقتصادية واجتماعية ،إذ
يعمؿ ما يقرب مف ُخمس القوى العاممة العالمية في العمؿ بالمناوبة ،وظيور العديد مف
الدراسات حوؿ ىذا النظاـ ،وخاصة العمؿ بالمناوبة الميمية ،والتي أكد الكثير منيا عمى أف لو
انعكاسات سمبية عمى كؿ مف صحة العامؿ وحياتو األسرية واالجتماعية ،وكذا عمى الحياة
المينية لو ،وىذا ما تناولناه بالدراسة في ىذا الفصؿ .إال أف المبلحظ ىو قمة الدراسات
المتعمقة بيذا الجانب في العالـ العربي ،وبالخصوص في الجزائر ،فكؿ الدراسات التي اعتمد
عمييا الباحث في أثر العمؿ بالمناوبة الميمية عمى صحة العامؿ وعمى حياتو المينية ىي
دراسات أجنبية ،مما يوحي بضرورة إجراء الكثير مف البحوث حوؿ ىذا المجاؿ ،عمى اعتبار
العامميف بنظاـ المناوبة يمثموف شريحة واسعة مف العماؿ في الجزائر.
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الجانب الميداني

الفصل السادس  :اإلجراءات الميداني الدراس
تمييد
 -1مجاالت الدراس الميداني
 -2منيج الدراس
 -3الدراس اإلستطالعي
 -4أداة الدراس
 -5الخصائص السيكومتري لألداة
 -6الدراس األساسي
 -1-6وصف مجتمع الدراس
 -2-6وصف عين الدراس
 -7األساليب اإلحصائي المستخدة في الدراس
خالص

انفصم انسادش  :إجراءاخ اندراسح انًيدانيح.
تمييد :
نستعرض في ىذا الفصؿ اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية والمبلمح العامة التي
تميز مجتمع وعينة الدراسة ،إضافة إلى شرح موضح ألدوات جمع البيانات المستعممة في
الدراسة ،ثـ أساليب التحميؿ اإلحصائي المستخدمة في معالجة البيانات وىي كالتالي :
 -1مجاالت الدراس الميداني :
 -1-1المجال المكاني  :تـ إجراء ىذه الدراسة بالمؤسسة العمومية االستشفائية ببوسعادة،
أيف قضى الباحث معظـ جولتو الميدانية داخؿ ىذه المؤسسة بيف مختمؼ المصالح الصحية
التي توجد بيا :
 -1-1-1تعريف المؤسس :
أنشػ ػ ػػئ مستشفى بوسعػ ػ ػػادة سنة  1987و كاف مدرج ػػا ضمف القطاعات الصحية
صنؼ (ب) ،أما االنطبلقة الفعمية لممستشفى فكانت بتاريخ  11جويمية  ،1987و سمي
باسػ ػ ػـ الشيي ػ ػ ػد "رزيؽ البشير السوفػ ػي" بتاريخ  25أكتوبر  ،1995و بعد صدور المرسػ ػ ػوـ
التنفيذي رقـ  140-07المػ ػؤرخ في  19ماي  2007أنشئت المؤسسػ ػة العمومية اإلستشفائية
ببوسعادة وىي مؤسس ػة عموميػ ػة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوي ػ ػ ػ ػ ػة و االستقبلؿ
المالي ،ويوضع تحت وصاية الوالي و يقوـ بإدارتو مجمس إدارة يسيره مدير ،و مزود
بجياز طبي استشاري يسمى المجمس الطبي .
والمستشفى يغطي مساحة شاسعة تقدر بػ  10.000ـ 2و يبعد عف العاصمة بػ 250
كمـ و  200كمـ عف والية سطيؼ و يحده :
 شماال مستشفى المسيمة ( 70كمـ) و مستشفى سيدي عيسى (90كمـ) . جنوبا مستشفى عيف الممح ( 50كمـ) و مستشفى أوالد جبلؿ ( 145كمـ) . شرقا مستشفى بريكة ( 120كمـ) . -غربا مستشفى عيف وسارة ( 140كمـ ) .
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و يتوفر المستشفى عمى  308سري ار منيا  279مستغمة ،و يؤمف العبلج و اإلستشفاء لما
يقارب  300.000نسمة موزعة عمى  07دوائر و  17بمدية.
تحتوي المؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة عمى المصالح التالية :
 مصمحة االستعجاالت الطبية الجراحية. مصمحة الطب الداخمي  +األمراض المعدية ( رجاؿ  +نساء). مصمحة تصفية الدـ. مصمحة الجراحة العامة  +جراحة العظاـ ( رجاؿ  +نساء. مصمحة الوالدة. مصمحة أمراض النساء. مصمحة طب األطفاؿ. مصمحة حديثي الوالدة. قسـ العمميات. مصمحة اإلنعاش. مصمحة األشعة. مصمحة المخبر. مركز حقف الدـ. الصيدلية. -2-1المجال البشري  :اشتممت ىػػذه الدراسة عمى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمية
فقط.
 -3-1المجال الزماني  :طبقت ىذه الدراسة في الموسـ الدراسي . 2019/ 2018
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 -2منيج الدارس :
نظ ار لطبيعة البحث الذي نحف بصدد إنجازه ،اخترنا المنيج الوصفي ألنو يرتبط
بدراسة الموضوعات المتعمقة بالمجاالت اإلنسانية ،وىو أحد أشكاؿ البحوث الشائعة التي
يعتمد عمييا العديد مف الباحثيف.
وقد ارتأينا اتباع ىذا المنيج لتبلؤمو مع طبيعة الدراسة ،حيث يساعدنا المنيج الوصفي
عمى وصؼ العبلقة بيف المتغيرات وصفا كميا.
 -3الدراس االستطالعي

:

تعػ ػد الدراسة اإلستطبلعية مرحمػ ػة ضرورية في البحث العممي إذ عمى أساسيا يتػ ػـ
ضبط أىػ ػداؼ البحث و التحق ػؽ مف سبلم ػ ػة الفروض الموضوع ػ ػة ،كم ػ ػا يت ػ ػـ مف خبلليػ ػا
التحق ػ ػؽ مف إمكاني ػ ػة إجػ ػ ػراء البحث في الميػ ػداف و تحدي ػ ػد ن ػ ػوع أدوات جمع البيان ػ ػات األكثر
مبلئمة .كما تتي ػ ػح لمبػ ػ ػاحث التع ػ ػرؼ عمى مجتمػ ػع العينػ ػة المػ ػراد دراستي ػ ػا ،و م ػ ػ ػ ػ ػدى تواف ػ ػر
الظػ ػ ػ ػروؼ و األشخاص الذيف يساعدوف عمى إجرائو .
وقػ ػ ػد تمػػت الد ارس ػػة االستطبلعية في

أواخػػر شي ػ ػر أفريػ ػؿ ،2018

حيث وبعد

الحص ػوؿ عمى الموافقػػة المبدئيػة إلجػ ػ ػراء البحث ،تـ التردد عمى المؤسسة العمومية
االستشفائية ببوسعادة ،حيث تـ إجراء مقاببلت مع مختمؼ المسؤوليف في المؤسسة ،قصد
التزود بالمعمومات التي تخص ىذه األخيرة وطرؽ تنظيـ العمؿ بيا ،كما تـ تزويدي ببعض
الوثائؽ التي تشرح الييكؿ التنظيمي لممؤسسة ،أما فيما يخص الممرضات العامبلت بنظاـ
المناوبة الميمية فقد تـ التقرب مف بعضيف قصد مناقشتيف وأخذ آرائيف حوؿ موضوع البحث،
وقد التمست استعدادا مف قبميف جميعا لممساعدة عمى إجراء البحث .
كما تيدؼ الدراسة اإلستطبلعية إلى اختبار صبلحية أداة الدراسة مف حيث الصياغة
وسيولة العبارات ووضوح التعميمات مع تحديد الوقت البلزـ لمتطبيؽ ،والصدؽ والثبات ،وقد
تمت كاآلتي:
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 -1-3عين الدراس اإلستطالعي :
تكونت عينػ ػة الدراس ػ ػ ػ ػة االستطبلعية مف ( )15ممرضة يعممف بنظػ ػ ػاـ المناوب ػ ػة الميمية
بالمؤسس ػ ػة العمومي ػ ػة اإلستشفائية رزي ػ ػؽ البشير ببوسعػ ػ ػ ػادة ت ػ ػ ػ ػػـ اختيارىف بطريقػ ػػة
نتائجيف مف الدراسة األساسية.
عشوائيػ ػػة ،استبعدت
ّ

 -4أداة الدراس :

 -1-4إعداد اإلستبيانين :
حيث قػ ػػاـ البػاحث ببنػاء استبيػاف حوؿ الضغوط المينيػػة واستبيانا آخر حوؿ اإللتزاـ
التنظيمي حس ػ ػ ػب نم ػ ػوذج أليف وماير  Allen and Meyerذو الثبلثة أبعػ ػ ػ ػاد،

وتػػـ

استخدامػػيما في الدراسة اإلستطبلعية قصد تجربتيما بعد أف أعدا وفؽ الخطوات التالية :
 -1-1-4اإلطالع عمى التراث النظري :
تعتبر أوؿ خطوة قمنا بيا لتصميـ وبناء المقياس ،وذلؾ باعتبار أف الخاصية المقاسة
ينبغي أف تستند عمى أساس نظري يفسرىا ،وقد تضمف مختمؼ الدراسات والمواضيع والكتب
التي ليا عبلقة بموضوع الضغوط المينية واإللتزاـ التنظيمي.
-2-1-4اإلطالع عمى بعض المقاييس واإلختبارات :
بعػ ػد ذلؾ ت ػ ػ ػـ اإلطبلع عمى بعض المقاييس النفسي ػ ػة التي أعدت لقيػ ػ ػاس الضغوط
المينية وكذلؾ اإللتػ ػ ػ ػزاـ التنظيمي ،كمػ ػا تػػـ اإلطبلع عمى بعض الدراس ػ ػ ػات السابقػ ػ ػة التي
أفادتنا في التعرؼ عمى األدوات المستخدمة لقياس الضغوط المينية واإللتزاـ التنظيمي.
 -3-1-4صياغ الصورة األولي للستبيانين :
حيث تـ تقسيـ اإلستبياف األوؿ إلى ثبلثة محاور ،أو أبعاد  :ويتكوف مف()18عبارة ،حسب:
وبعد صراع الدور وعباراتو مف( 6إلى ،)10
ُ -بعد عبء الدور وعباراتو مػف ( 1إلى ُ ،)5

وبعد العبلقات اإلنسانية في العمؿ وعباراتو مػف ( 11إلى  )18تقدـ لعينة الدراسة بثبلث
ُ
بدائؿ وىي (دائما ،أحيانا ،أبدا) .
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 استبيػ ػ ػػاف االلتػ ػ ػزاـ التنظيم ػ ػػي :ويتكػ ػ ػ ػػوف م ػ ػػف( )15عبػ ػ ػػارة تق ػ ػػيس مختم ػ ػػؼ جوان ػ ػػب االلتػ ػ ػزاـالتنظيمي ،وبثبلثة أبعاد ىي:
وبع ػػد االلتزاـ االستمراري :وعباراتو
ُبع ػ ػد اإللتزاـ المعياري :وعبا ارتػػو مف ( 1إلى ُ ،)5

مف ( 6إلى  ،)10وبعد االلتزاـ العاطفي :وعباراتو مف ( 11إلى  )15عبارة ،وتقدـ أيضا
ألفراد عينة الدراسة وفؽ ثبلث بدائؿ ىي(دائما ،أحيانا ،أبدا) .
 -4-1-4مفتاح تصحيح اإلستبيان :
يصحػػح اإلستبي ػ ػ ػاف بإعطػ ػ ػاء درجػ ػات ( )1 -2 -3عمى الترتيب بالنسبػػة لمعب ػ ػ ػارات
السالبة .
الموجبػ ػ ػة ،و العكس( )3 -2 -1عمى الترتيب بالنسبة لمعبارات ّ

 -5الخصائص السيكومتري لألداة :

أ -صدق اإلستبيان  :لقد اعتمد الباحث لمكشؼ عف صدؽ اإلستبياف عمى طريقتيف :
 -1صدق المحكمين :
تـ عرض اإلستبياف في صورتو األولية عمى مجموعة مف المحكميف قدرت بسبعة ()7
أسػاتػػذة في عمـ النفس.
حيث بمغ صدؽ المحتوى اإلجمالي لئلستبياف ( ،)0.93مما يدؿ عمى صدؽ
اإلستبياف ،بعد أف تـ القياـ بتصحيح بعض العبارات التي أشار إلييا المحكموف .
 -2الصدق الذاتي :
 -1-2حساب الصدق الذاتي لمتغير الضغوط الميني  :عف طريؽ إيجاد الجذر التربيعي
لمعامؿ الثبات بالنسبة لمتغير الضغوط المينية وكاف معامؿ الصدؽ الذاتي الستبياف
الضغوط المينية يقدر بػ ( )0.95مما يدؿ عمى صدقو بقوة.
 -2-2حساب الصدق الذاتي لمتغير اإللتزام التنظيمي :كذلؾ عف طريؽ إيجاد الجذر
التربيعي لمعامؿ الثب ػ ػػات بالنسبة لمتغير اإللتزاـ التنظيمي ،حيث ق ػ ػ ػػدر الصدؽ الذاتي
لئللتزاـ التنظيمي بػ ( )0.90مما يدؿ عمى صدقو بقوة.
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 -3الصدق التمييزي لممقياسين معا:
 -1-3حساب الصدق التمييزي الستبيان الضغوط الميني :
جدوؿ( )4يبيف قيمة الصدؽ التمييزي الستبياف الضغوط المينية.
اختبار درجات Sig.

المتغيرات
المتوسط االنحراؼ الخطأ

 95%مستوى الثقة

الحسابي المعياري المعياري قيـ دنيا
القيـ العميا
القيـ الدنيا

قيـ عميا

"تا"

الحرية مستوى
الداللة

الفروؽ

3 4,530 20,005 3,495 2,594 5,188 11,750

,020

أف القيـ العميا قد بمغت تقريبا()20
مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ( )4يتبيف ّ

ميـ ،و يدؿ عمى أف الفروؽ بيف
مقارنة بالقيـ الدنيا التي بمغت تقريبا ( ،)3.4وىو فارؽ ّ
القيمتيف الدنيا والعميا الستبياف الضغوط المينية موجودة بشكؿ واضح تماما،

وبالتالي

فاألداة صادقة بشكؿ قوي.
 -2-3حساب الصدق التمييزي الستبيان اإللتزام التنظيمي:
جدوؿ( )5يبيف قيمة الصدؽ التمييزي الستبياف االلتزاـ التنظيمي.
اختبار درجات Sig.

المتغيرات
المتوسط االنحراؼ الخطأ

 95%مستوى الثقة

الحسابي المعياري المعياري قيـ دنيا
القيـ العميا
القيـ الدنيا

قيـ عميا

"تا"

الحرية مستوى

الفروؽ

3 4,119 14,397 2,803 2,088 4,669 8,600

169

الداللة
,015

انفصم انسادش  :إجراءاخ اندراسح انًيدانيح.
أف القيـ العميا قد بمغت تقريبا ()14
مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ(.)5يتبيف ّ

ميـ كذلؾ ،و يدؿ عمى أف الفروؽ بيف
مقارنة بالقيـ الدنيا التي بمغت تقريبا ( ،)2وىو فارؽ ّ
القيمتيف الدنيا والعميا الستبياف االلتزاـ التنظيمي أيضا موجودة بشكؿ واضح تماما ،وبالتالي

فاألداة صادقة أيضا.
ب -ثبات اإلستبيانين :
 -1حساب الثبات بطريق التجزئ النصفي :
بحيث تـ حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية لكبل متغيري الدراسة وكانت النتائج
كما يمي:
 -1-1حساب معامل الثبات لمتغير الضغوط الميني  :باستخداـ معادلة بيرسوف لئلرتباط
بيف البنود الفردية والزوجية وتحصمنا عمى :
(ر =  ،)0.75وبعد عممية التصحيح عف طريؽ معادلة سبيرماف برواف ،قدر معامؿ
الثبات بػ ( )0.85مما يدؿ عمى أف استبياف الضغوط المينية ثابت .
أف معامؿ الثبات لجيتماف بمغ ( ،)0.70وىي قيمة ال بأس بيا ،تد ّؿ عمى صدؽ
كما ّ

األداة.

 -2-1حساب معامل الثبات لمتغير اإللتزام التنظيمي :كذلؾ باستخداـ معادلة سبيرماف
وبراوف لئلرتباط بالتجزئة النصفية:
أف مع ػامؿ
(ر =  ،)0.80وبع ػد عممية التصحيح ،ق ػدر معامؿ الثبػ ػات بػ ( ،)0.85و ّ
جيتم ػاف بمغ  ،0.65مما يدؿ كذلؾ عمى أف استبياف اإللتزاـ التنظيمي ثابت.
 -2حساب معامل الثبات بطريق ألفا كرونباخ :
 -1-2حساب معامل الثبات بطريق ألفا كرونباخ لمتغير الضغوط الميني :
قدر معامؿ ألفا كرونباخ استبياف الضغوط المينية بػ( ، (0.73مما يدؿ كذلؾ أف
استبياف الضغوط المينية ثابت.
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 -2-2حساب معامل الثبات بطريق ألفا كرونباخ لمتغير اإللتزام التنظيمي:
قدر معامؿ ألفا كرونباخ استبياف اإللتزاـ التنظيمي ب(ػ ،)0.71مما يدؿ كذلؾ أف
استبياف اإللتزاـ التنظيمي ثابت.
 -6الدراس األساسي :
بناء عمى نتائج الدراسة االستطبلعية تـ تصميـ الدراسة األساسية ،والتي تيدؼ في
األخير إلى اختبار الفروض المطروحة في بداية الدراسة وفؽ الخطوات التالية:
 -1-6وصف مجتمع الدراس :
يتمثؿ مجتمع الدراسة في كؿ الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية
االستشفائية ببوسعادة ،والذيف يقدر عددىف ب( )86ممرضة موزعات عمى مختمؼ مصالح
فييف مف ىف في عطؿ مرضية ،واألخريات في عطؿ سنوية ،وعطؿ األمومة
المستشفى،
ّ

وغيرىا.

 -2-6وصف عين الدراس :
العينة ليست مجرد جزء مف مجتمع البحث حسبما اتفؽ عميو ،ولكنيا اختيار واع
تراعى فيو قواعد واعتبارات عممية معينة لكي تكوف نتائػجيا قابمة لمتعميـ عمى المجتمع
األصمي ،فالعينة ىي جزء مف مجتمع الدراسة الذي تؤخذ منو البيانات الميدانية ،إنيا جزء
مف الكؿ ،بمعنى آخ ػ ػر ىي مجموع ػ ػة مف أف ػ ػ ػراد المجتمع تكػ ػوف ممثمة ل ػ ػو ،لتجرى عمييا
الدراسة.
وفي دراستنا ىذه اعتمدنا عمى طريقة العينة القصدية ،أيف تـ اختيار الممرضات
عددىف( )60ممرضة في الدراسة األساسية .
العامبلت بالمناوبة الميمية فقط ،حيث بمغ
ّ

 -1-2-6أىم خصائص عين الدراس :
مف بيف أىـ خصائص عينة الدراسة :
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الجدوؿ رقـ ( : )06يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب السف.
السف

التكرار

النسبة المئوية

أقؿ مف  30سنة

24

% 40

مف 30إلى  40سنة

29

% 48.3

أكبر مف  40سنة

7

%11.7

المجموع

60

% 100

الشكؿ رقـ( )03يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب السف.
مػ ػف خبلؿ الجدوؿ رقػ ػ ػـ ( )06والشكؿ رقػ ػ ػػـ( )03يتضػح لنػ ػ ػػا أف عيػن ػ ػة الدراسػ ػة
تت ػ ػ ػوزع عمى ثبلث فئات بنسب متفاوتة ،حيث أف أعمى نسبة ىي فئػػة الممرضات المواتي
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يتراوح سنيف (مف 30إلى  40سنػػة) بنسبة ( ،)%48.3تمييا فئة الممرضات المواتي سنيف
(أقؿ مف  30سنة) بنسبة( ،)% 40و في األخير تأتي فئة الممرضات المواتي يفوؽ سنيف
( 40سنة) بنسبة(.)% 11.7
الجدوؿ رقـ ( : )07يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة مف حيث الحالة اإلجتماعية .
الحالة اإلجتماعية

التكرار

النسبة المئوية

عازبة

23

% 38.3

متزوجة

37

% 61.7

المجموع

60

% 100

الشكؿ رقـ( )04يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الحالة اإلجتماعية.
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مف الجدوؿ رقػ ػ ػـ ( )07والشكؿ رقػ ػ ػػـ( )04يتضح لنا أف أكثر فئة ممثمة لعينة الدراسة
ىي فئة الممرضات المتزوجات بػ ( )37ممرضة أي ما يمثؿ نسبة( )%61.7مف عينة
الدراسة ،تمييا فئة الممرضات العازبات بػ ( )23ممرضة أي ما يمثؿ نسبة ( ،)% 38.3أما
فئة الممرضات المطمقات واألرامؿ فبل وجود ليما في عينة الدراسة.
الجدوؿ رقـ ( : )08يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب األقدمية في الوظيفة.
األقدمية في الوظيفة

التكرار

النسبة المئوية

أقؿ مف  5سنوات

21

%35

مف  5إلى  15سنة

32

%53.3

أكثر مف  15سنة

7

%11.7

المجموع

60

% 100

الشكؿ رقـ( )05يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب األقدمية في الوظيفة.
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مف خبلؿ الجدوؿ رقػ ػ ػـ ( )08والشكؿ رقػ ػ ػػـ( )05يتضح لنا أف أكثر فئة ممثمة في
عينة الدراسة ىي فئة الممرضات المواتي لدييف أقدمية في الوظيفة (مف  5إلى  15سنة)
بنسبة ( ،)%53.3وتمييا في المرتبة الثانية فئة الممرضات المواتي لدييف (أقؿ مف 5
سنوات) أقدمية في الوظيفة بنسبة( ،)%35وأخي ار تأتي فئة الممرضات المواتي لدييف (أكثر
مف  15سنة) كأقدمية في الوظيفة بنسبة(.)%11.7
 -7األساليب اإلحصائي المستخدم في الدراس :
بالنظر إلى موضوع البحث المتناوؿ وىو عبلقة الضغوط المينية باإللتزاـ التنظيمي
لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمية ،وألننا نريد معرفة العبلقة بيف المتغيريف ،فإف
معامؿ ارتباط بيرسوف ىو أكثر الوسائؿ استخداما في تحديد العبلقة بيف المتغيريف والتعبير
عف مدى اإلرتباط بينيما ،وذلؾ مف خبلؿ تحديد العبلقة بيف درجات األفراد في الضغوط
المينية ودرجاتيـ في اإللتزاـ التنظيمي ،ببرنامج الحزـ اإلحصائية لمعموـ اإلجتماعية
اختصا ار  spssنسخة  . 20ىذا باإلضافػ ػػة إلى مجموع ػ ػػة مف الوسائؿ اإلحصائي ػػة
كالتك اررات والنسب المئويػ ػػة،المتوسطات الحسابية واإلنح ارفػ ػػات المعيارية ،معامؿ ألفػ ػا
كرونباخ،T TEST ،ANOVA ،وغيرىا مف الوسائؿ اإلحصائية األخرى.
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خالص :
بعد القياـ بالعمميات اإلحصائية التي أجريت عمى أداة الدراسة ،والتي تحوي بدورىا
استبيانيف أساسييف ىما الضغوط المينية وااللتزاـ التنظيمي ،وتقنينيا ،أصبحت بذلؾ جاىزة
لمعمؿ األساسي ،والخروج بيا لمميداف بدوف أي مشكبلت منيجية وال إحصائية.
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الفصل السابع  :عرض ومناقش نتائج الدراس
 -1عرض نتائج الفرضيات
 -1-1عرض نتائج الفرضيات الجزئي
-1-1-1عرض نتائج الفرضي الجزئي األولى
 -2-1-1عرض نتائج الفرضي الجزئي الثاني
 -3-1-1عرض نتائج الفرضي الجزئي الثالث
 -4-1-1عرض نتائج الفرضي الجزئي الرابع
 -5-1-1عرض نتائج الفرضي الجزئي الخامس
 -2-1عرض نتائج الفرضي العام
 -2مناقش النتائج عمى ضوء الفرضيات
 -1-2مناقش نتائج الفرضيات الجزئي
 -1-1-2مناقش نتائج الفرضي الجزئي األولى
 -2-1-2مناقش نتائج الفرضي الجزئي الثاني
 -3-1-2مناقش نتائج الفرضي الجزئي الثالث
 -4-1-2مناقش نتائج الفرضي الجزئي الرابع
 -5-1-2مناقش نتائج الفرضي الجزئي الخامس
 -2-2مناقش نتائج الفرضي العام
خاتم
اقتراحات

انفصم انساتع :عرض وينالشح نتائج اندراسح
 -1عرض نتائج الفرضيات:
قبؿ مناقشة النتائج ،سنقوـ بعرض نتائج الفرضيات الجزئية المتوصؿ إلييا ونتائج
الفرضية العامة ،ثـ نقوـ بالتعميؽ عمييا.
 -1-1عرض نتائج الفرضيات الجزئي :
 -1-1-1عرض نتائج الفرضي الجزئي األولى القائم :
 توجد عبلقة بيف عبء الدور لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميميػ ػة بالمؤسس ػ ػةالعمومي ػة االستشفائية ببوسعػ ػادة وااللتزاـ التنظيمي.
جدوؿ رقـ) (09يبيف العبلقة بيف متغيري عبء الدور وااللتزاـ التنظيمي.
المتغير

معامل االرتباط بيرسون

ن

مستوى الدالل Sig.

عبء الدور
االلتزام التنظيمي

60

-0.330

5, 010

يظير في الجدوؿ رقـ ) (09ومػف خػبلؿ قيمػة مسػتوى الداللػة  )0.010(= Sigمسػاويا
لقيمة  αفي ( ،)0.01كما أ ّف قيمة معامؿ بيرسوف المساوية لػ (.)-0.33
 -2-1-1عرض نتائج الفرضي الجزئي الثاني القائم :

 توجد عبلقة بيف صراع الدور لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمية بالمؤسسةالعمومية اإلستشفائية ببوسعادة واإللتزاـ التنظيمي.
جدوؿ رقـ) (10يبيف العبلقة بيف متغيري صراع الدور وااللتزاـ التنظيمي.
المتغير
صراع الدور
االلتزام التنظيمي

ن
60

معامل االرتباط بيرسون
-0.356
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يظيػر فػي الجػدوؿ رقػـ ) (10ومػف خػبلؿ قيمػة مسػتوى الداللػة  )0.005(= Sigاألقػؿ
أف قيمػػة معامػػؿ بيرس ػوف المسػػاوية لػ ػ ( )-0.35والتػػي
تمامػػا مػػف قيمػػة  αفػػي( ،)0.01كمػػا ّ
جاءت مرتفعة مقارنة بسابقتيا.

 -3-1-1عرض نتائج الفرضي الجزئي الثالث القائم :
 توجد عبلقة بيف العبلقات اإلنسانية في العمؿ لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميميةبالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة واإللتزاـ التنظيمي.
جدوؿ رقـ) (11يبيف العبلقة بيف متغيري العبلقات اإلنسانية في العمؿ وااللتزاـ التنظيمي.
المتغير
العالقات اإلنساني في العمل
الدرج الكمي لاللتزام التنظيمي

معامل االرتباط بيرسون

ن

-0.367

60

مستوى
الدالل Sig.
5.004

يظيػر فػي الجػدوؿ رقػـ ) (11ومػف خػبلؿ قيمػة مسػتوى الداللػة  )0.004(= Sigاالقػؿ
أف قيمػػة معامػػؿ بيرسػػوف المسػػاوية لػ ػ ( )-0.36والتػػي
تمامػػا مػػف قيمػػة  αفػػي ( ،)0.01كمػػا ّ
جاءت مرتفعة مقارنة بسابقتيا.

 -4-1-1عرض نتائج الفرضي الجزئي الرابع القائم :
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الضغوط المينية لدى الممرضات العامبلتبالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لممتغيرات الديموغرافية.
 -1-4-1-1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الضغوط المينية لدى الممرضات
العامبلت بالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لمتغير السف.
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جدوؿ رقـ ) (12يبيف الفروؽ بيف أفراد العينة تجاه الضغوط المينية حسب متغير السف.
اختبار تحميل التباين األحادي ANOVA
السن
مجموع

متوسط المربعات

درج

المربعات

الحري

بين المجموعات

20,669

2

10,335

داخل المجموعات

1542,581

57

27,063

Total

1563,250

59

درج F

الدالل

0,382

0,684

مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ) ،(12تظير قيمة  Fالبالغة ) (0.382عند درجة
الحرية بيف المجموعات( )2و داخؿ المجموعات ) )57ومف خبلؿ قيمة الداللة البالغة
( )0.68وىي أكبر مف ).)0.05
 -2-4-1-1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الضغوط المينية لدى الممرضات
العامبلت بالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لمتغير الحالة
االجتماعية.
جدوؿ رقـ ) (13يبيف الفروؽ بيف أفراد العينة تجاه الضغوط المينية حسب متغير الحالة
االجتماعية.
الحال

اختبار ليفين

مستوى

االجتماعي

لمكشف عن

الدالل

التجانس ()F
الدرج الكمي

عازبة

لمضغوط
الميني

Sig

0,164

متزوجة

حجم

المتوسط

االنحراف

العين

الحسابي

المعياري

23

40,26

5,512

37

41,86

4,883

0,687

مستوى
درج الحري

قيم ()T

الدالل
Sig

58

-1,177

0,244

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) (13أف قيمة اختبار التجانس ليفيف( )Fلمدرجة الكمية
لمضغوط المينية بمغت ( ،)0.164بمستوى داللة ( )0.687وىي قيمة غير دالة إحصائيا
عند مستوى الداللة ألفا ( ،)0.05كما يبيف الجدوؿ قيمة ( )Tوالتي بمغت ()-1.177
بمستوى داللة ( )0.244وىي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا (.)0.05
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 -3-4-1-1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الضغوط المينية لدى الممرضات
العامبلت بالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لمتغير األقدمية في
الوظيفة.
جدوؿ رقـ ) (14يبيف الفروؽ بيف أفراد العينة تجاه الضغوط المينية حسب متغير األقدمية
في الوظيفة.
اختبار تحميل التباين األحادي ANOVA
األقدمي في الوظيف
مجموع

متوسط المربعات

درج

المربعات

الحري

بين المجموعات

22,329

2

11,164

داخل المجموعات

1540,921

57

27,034

Total

1563,250

59

درج F

الدالل

0,413

0,664

مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) (14تظير قيمة  Fالبالغة) )0.413عند درجة الحرية بيف
المجموعات ( )2و داخؿ المجموعات ( ،)57ومف خبلؿ قيمة الداللة البالغة( (0.66وىي
أكبر مف ).)0.05
 -5-1-1عرض نتائج الفرضي الجزئي الخامس القائم :
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اإللتزاـ التنظيمي لدى الممرضات العامبلتبالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لممتغيرات الديموغرافية.
 -1-5-1-1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اإللتزاـ التنظيمي لدى الممرضات
العامبلت بالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لمتغير السف.
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جدوؿ رقـ ) (15يبيف الفروؽ بيف أفراد العينة تجاه اإللتزاـ التنظيمي حسب متغير السف.
اختبار تحميل التباين األحادي ANOVA
السن
مجموع

متوسط المربعات

درج

المربعات

الحري

بين المجموعات

93,458

2

46,729

داخل المجموعات

1738,275

57

30,496

Total

1831,733

59

درج F

الدالل

1,532

0,225

مف الجدوؿ رقـ ) (15يتبيف أف قيمة  Fتساوي ) (1,532عند درجػ ػ ػػة الحريػ ػ ػػة بيف
المجموعات ()2

و داخؿ المجموعػ ػػات ( ،)57كما يتبيف أف قيمة الداللػ ػػة المساويػ ػ ػػة

لػ( )0.22وىي أكػ ػػبر مف ).)0.05
 -2-5-1-1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اإللتزاـ التنظيمي لدى الممرضات
العامبلت بالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لمتغير الحالة
االجتماعية.
جدوؿ رقـ ) (16يبيف الفروؽ بيف أفراد العينة تجاه اإللتزاـ التنظيمي حسب متغير الحالة
اإلجتماعية.
الحال

اختبار ليفين

مستوى

االجتماعي

لمكشف عن

الدالل

التجانس ()F
الدرج الكمي

عازبة

لمضغوط
الميني

Sig

متزوجة

حجم

المتوسط

االنحراف

العين

الحسابي

المعياري

28,00

5,721

23
0,084

0,773
37

29,19

مستوى
درج الحري

قيم ()T

الدالل
Sig

58

-0,801

0,426

5,507

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( )16أف قيمة اختبار التجانس ليفيف( )Fلمدرجة الكمية
لمضغوط المينية بمغت ( )0.164بمستوى داللة ( ،)0.687وىي قيمة غير دالة إحصائيا
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عند مستوى الداللة ألفا ( ،)0.05كما يوضح الجدوؿ أعبله أف قيمة ( ،)Tوالتي بمغت
( )-1.177بمستوى داللة ( ) 0.244وىي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
(.)0.05
 -3-5-1-1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اإللتزاـ التنظيمي لدى الممرضات
العامبلت بالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لمتغير االقدمية في
الوظيفة.
جدوؿ رقـ ) (17يبيف الفروؽ بيف أفراد العينة تجاه اإللتزاـ التنظيمي حسب متغير األقدمية
في الوظيفة.
اختبار تحميل التباين األحادي ANOVA
االقدمي في الوظيف
مجموع

متوسط المربعات

درج

المربعات

الحري

بين المجموعات

98,169

2

49,085

داخل المجموعات

1733,564

57

30,413

Total

1831,733

59

درج F

الدالل

1,614

0,208

مف خبلؿ قيمة  Fالبالغة (  (1,614المبينة في الجدوؿ رقـ)(17عند درجة الحرية بيف
المجموعات ( )2و داخؿ المجموعات ) ، (57ومف خبلؿ قيمة الداللة البالغة ( )0.20وىي
أكبر مف ).)0.05
 -2-1عرض نتائج الفرضي العام القائم :
 توجد عبلقة بيف الضغوط المينية لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمية في المؤسسةالعمومية االستشفائية ببوسعادة وااللتزاـ التنظيمي.
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جدوؿ رقـ) (18يبيف العبلقة بيف متغيري الضغوط المينية وااللتزاـ التنظيمي.
المتغير

ن

معامل االرتباط بيرسون

مستوى الدالل Sig.

االلتزام التنظيمي
الضغوط الميني

60

-0.307

0.017

أف قيمة مستوى الداللة )0.017(= Sig
مف خبلؿ نتائج الجدوؿ رقـ ) (18يتبيف ّ

أف قيمة معامؿ االرتباط بيرسوف بمغت
األقؿ تماما مف قيمة  αفي ( ،)0.05كما ّ

تقريبا(.)-0.31=RP

 -2مناقش النتائج عمى ضوء الفرضيات:
 -1-2مناقش نتائج الفرضيات الجزئي :
 -1-1-2مناقش نتائج الفرضي الجزئي األولى:
 توجد عبلقة بيف عبء الدور لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمي ػػة بالمؤسسػ ػػةالعموميػػة اإلستشفائية ببوسع ػػادة واإللتػ ػزاـ التنظيمي.
مف خبلؿ النتائج في الجدوؿ رقـ) (09يتبيف أف قيمة مستوى الداللة
أف قيمة معامؿ بيرسوف تساوي ( ،)-0.33ومنو نستنتج أف ىناؾ
 ،)0.010( = Sigكما ّ
عبلقة عكسية قوية بيف عبء الدور لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمي ػػة بالمؤسسػ ػػة

العموميػػة االستشفائية ببوسع ػػادة وااللتزاـ التنظيمي .مما يعني أنو كمما زاد الشعور بالضغط
في بعد عبء الدور قؿ مستوى االلتزاـ التنظيمي لدى أفراد العينة ،وكمما قؿ الشعور
بالضغط في بعد عبء الدور لدى ىؤالء العامبلت زاد مستوى االلتزاـ التنظيمي لدييف.
ويمكف تفسير ذلؾ بأف تعرض المورد البشري والمتمثؿ في الممرضات باإلرىاؽ
الشديد نتيج ػ ػػة لكث ػ ػ ػرة األعب ػ ػػاء المتزايدة ،خصوصا ببعض المصالح والتي تشيػػد توافد أعداد
كبيرة مف المرضى ،إضاف ػ ػػة إلى قمة اإلمكان ػ ػ ػػات في بعض األحيػ ػػاف ،وما يزيد مف ىذه
المتاعب ىو عمؿ العينة بالمناوبة الميمية ،والذي ىو في حد ذاتو أحد المصادر الميمة
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المولدة لمضغط .ونتيج ػ ػػة لمػ ػػا يصاحب ذلؾ مف انعكاس ػ ػػات عمى الصحة النفسي ػ ػػة
والجسدي ػ ػ ػ ػ ػػة ليؤالء العامبلت ،ف ػ ػػإف كؿ ى ػػذا يؤثػ ػػر سمبا عمى مستوى شعورىف ،ويبعث عمى
النفور مف الوسط الذي تعمؿ فيو الممرضات ،بالمجوء إلى كثرة الغيابات والعطؿ المرضية
وغيرىا ،وىذا ما يفسر تدني االلتزاـ التنظيمي لدى أفراد عينة الدراسة.
و قد جاءت نتائج الدراسة الحالية متوافقة مع دراسة الدوسري ( )2005التي أظيرت
وجود عبلقة ارتباط سالبة ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف عبء العمؿ ،والوالء التنظيمي.
كما تتفؽ مع دراسة أبو العبل) )2009والتي كاف مف بيف نتائجيا وجود عبلقة عكسية
ذات داللة إحصائية بيف مستوى عبء العمؿ والوالء التنظيمي عند أفراد مجتمع الدراسة.
واختمفت نتائجيا مع دراسة المعمرية( )2014والتي أكدت عدـ وجود عبلقة ارتباط بيف
عبء الدور و االلتزاـ التنظيمي.
 -2-1-2مناقش نتائج الفرضي الجزئي الثاني :
 توجد عبلقة بيف صراع الدور لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمي ػػة بالمؤسسػ ػػةالعموميػػة اإلستشفائية ببوسع ػػادة واإللتػ ػزاـ التنظيمي.
مػػف خػػبلؿ النت ػ ػ ػ ػػائج المبينػػة فػػي الجػػدوؿ أعػػبله رقػػـ) (10حيػػث بمغػػت قيمػػة مسػػتوى الدالل ػ ػ ػ ػ ػػة
أف قيم ػػة معام ػػؿ بيرس ػػوف
 )0.005(= Sigوى ػػي أق ػػؿ تمام ػػا م ػػف قيم ػػة  αف ػػي( ،)0.01كم ػػا ّ
التوصؿ إلى ّأنو:
.تـ
ّ
تساوي (ّ )-0.35

 -توج ػ ػ ػػد عبلقة عكسية قوية بيف صراع الدور لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمية

في المؤسسة االستشفائية ببوسعادة وااللتزاـ التنظيمي.
وىذا يعني أنو كميا قؿ مستوى الصراع زاد مستوى االلتزاـ التنظيمي لدى الممرضات
عينة الدراسة والعكس .ويعزو الباحث وجود ىذه العبلقة إلى أف الصراع الذي تعيشو
الممرضات (العينة المستيدفة) والذي عبرف فيو في ىذه الدراسة،

كتع ػػارض الواجبػات

واألدوار الوظيفيػػة مع األدوار األسرية أو اإلجتماعية مع العمـ أف أغمب أفراد العينة
متزوجات ولدييف أوالد ومسؤولية أسرة ،وكذا تمقي الممرضات أوامر متعارضة مف أكثر مف
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مسؤوؿ ،أو تعارض مطالب العمؿ المتناقضة كقياـ الممرضة بأشياء تعتقد أنيا ليست مف
اختصاصيا ،كؿ ذلؾ يؤثر تأثي ار سمبيا وبشكؿ واضح عمى حالتيف النفسية و الجسدية
وبالتالي عمى التزاميف التظيمي.
وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع ما توصمت إليو نتائج دراسة موزة بنت حمود بف عمي
المعمرية ( )2014والتي ظير فييا وجود عبلقة ارتباط عكسية سالبة قوية بيف صراع الدور
وااللتزاـ التنظيمي ،إذ بمغ معامؿ االرتباط بينيما بمغ) (–0,23وىو ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة) ، (0,03ودراسة رحمف ووحيد  (2012) Waheed & Rehmanوالتي
أظيرت وجود عبلقة ارتباطية سمبية كبيرة بيف صراع العمؿ واألسرة و اإللتزاـ التنظيمي،
عبرت كذلؾ عف
كما تتفؽ مع نتائج ما جاء في دراسة يوكسؿ  )2011( YÜKSELوالتي ّ
وجود عبلقة سمبية كبيرة بيف صراع العمؿ وااللتزاـ التنظيمي ككؿ.

أيضا تتفؽ مع ما جاء في دراسة ك ّؿ مف  :أبو العبل) )2009التي أظيرت وجود
عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف مستوى صراع الدور والوالء التنظيمي عند أفراد
مجتمع الدراسة ،وكذا دراسة مؤيد عبد الكريـ شاكر النقيب( ،)2012التي خمصت نتائجيا
إلى وجود عبلقة سالبة بيف صراع الدور و االنتماء الوظيفي بمغت ( .)-0.485و ىي
عبلقة ذات داللة معنوية عند مستوى).(0.01
 -3-1-2مناقش نتائج الفرضي الجزئي الثالث :
 توجد عبلقة بيف العبلقات اإلنسانية في العمؿ لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميميةبالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة واإللتزاـ التنظيمي.
أف قيمة معامؿ بيرسوف جاءت
مف خبلؿ النت ػ ػ ػػائج المبينة في الجدوؿ أعبله رقـ) (11يظير ّ

أف قيمة مستوى الداللة  )0.004(= Sigوىي قيمػػة أقؿ تماما
مساويػ ػػة لػ ( )-0.36كمػ ػػا ّ

مف قيمة  αفي ( )0.01نستنتج أنو:

 توجد عبلقة عكسية قوية بيف العبلقات اإلنسانية في العمؿ لدى الممرضات العامبلتبالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة واإللتزاـ التنظيمي.
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أي أنو كمما زاد معدؿ الضغط في بعد العبلقات اإلنسانية لدى الممرضات كمما
انخفض مستوى اإللتزاـ التنظيمي لدييف ،والعكس صحيح ،ويمكف تفسير ذلؾ بأف طبيعة
العبلقات الموجودة في بيئة العمؿ ليا دور ميـ في التأثير عمى شعور العامبلت باإللتزاـ
التنظيمي .فالعبلقات الجيدة بيف العماؿ والمبنية عمى التعاوف اإلحتراـ والثقة المتبادلة تؤدي
إلى زيادة الشعور باإللتزاـ التنظيمي ،أما العبلقات السيئة التي يسودىا البلتعاوف ،وعدـ
الثقة واحتراـ الرأي ،والصراع وغيرىا ،وىو ما تعانيو العينة محؿ الدراسة ،وتؤكده دراسة
التويجري)(2007

حيث توصمت إلى أنو مف المشكبلت التي تواجو ممارسي مينة

التمريض في بيئة العمؿ مشكم ػػة ضعؼ التع ػػاوف والمشاركة ،كج ػػانب اجتماعي .مما يؤثر
سمبا عمى نفسية العامبلت و يؤدي إلى انخفاض مستوى اإللتزاـ التنظيمي لدييف وىذا ما
أكدتو نتائج الدراسة الحالية.
وتتفؽ نتائ ج ىذه الدراسة مع نتائج الدراسة التي قاـ بيا كؿ مف كوتزي وروثماف
 )2005( Coetze & Rothmannحيث أش ػػارت نتػػائجيا إلى أف ضغ ػػوط العمؿ و التي
مف بينيا عبلق ػػات العمؿ تمثؿ ضغوط ػػا ميني ػػة أساسية في مؤسس ػػات التعميـ العالي تؤثر
في أداء الموظؼ والتزامو ،فقد أظير المشتركوف مستويات عالية مف األمراض النفسية
والجسدية ونسبة متدنية مف اإللت ػزاـ التنظيمي ،وىذا ي ػػدؿ عمى أف ارتفػ ػػاع نسبػ ػػة ضغوط
العمؿ وما قد ينجـ عنيا مف أمراض نفسية وجسدية يؤثر سمبا في اإللتزاـ التنظيمي.
وتختمؼ ىذه النتائج مع نتائج ك ّؿ مف:
 -دراسة ناىدة ) (2008التػي أظيػرت وج ػ ػػود عبلقػة طردي ػ ػ ػػة بػيف ُبعػد العبلقػ ػ ػ ػ ػػات فػي العمػؿ

و الوالء المستمر بػ ( )0.62مع المتغير التابع الوالء التنظيمي بػ(.)0.726

وكػػذا مػ ػ ػ ػػا توصػػمت إلي ػ ػ ػػو نتػػائج نتػػائج د ارسػػة مػػرواف طاى ػػر الزعبػػي (" (2009التػػي برىنػػت
عمػى وجػ ػ ػ ػػود عبلق ػ ػػة إيجابيػة بػيف المسػتوى المرتفػع لمعبلق ػ ػ ػػات االجتماعيػ ػػة فػي العمػؿ وكػ ػ ػػؿ
مف االلتزاـ الوظيفي والشعور بالرفاه النفسي في العمؿ".

187

انفصم انساتع :عرض وينالشح نتائج اندراسح
 -4-1-2مناقش نتائج الفرضي الجزئي الرابع القائم :
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الضغوط المينية لدى الممرضات العامبلتبالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لممتغيرات الديموغرافية.
 -1-4-1-2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الضغوط المينية لدى الممرضات
العامبلت بالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لمتغير السف.
مف نتائج الجدوؿ أعبله رقـ ) (12يتضح أف اختبار تحميؿ التبايف األحادي لـ يظير أي
فػ ػ ػػروؽ ذات داللة إحصائية،

إذ بمغت قيمة  (0.382) Fو قيمة الداللة اإلحصائية

( (0.684وىي أكبر مف ) .)0.05وبناء عميو نستنتج أنو:
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الضغوط المينية لدى الممرضات العامبلتبالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لمتغير السف.
ويمكف تفسير ذلؾ أف حجـ الضغوط المينية التي تعاني منيا الممرضات كأعباء
العمؿ والمشكبلت العبلئقية وغيرىا مف المصادر األخرى ،التي تتعرض ليا الممرضات
أثناء أدائيف لعمميف ىي واحدة عمى الجميع بغض النظر عف السف.
وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة المعمرية( )2014والتي أظيرت عػػدـ وجود
فروؽ ذات دالل ػ ػػة إحصائية لضغوط العمؿ ،تبع ػ ػػا لمتغير العمر.
كما تتفؽ و دراسة خميؿ حجاج ) )2007التي توصمت إلى عدـ وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية في مستوى ضغط العمؿ تعزى لمتغير العمر.
كما تتفؽ مع د ارسػػة المعػ ػػاني و أخ ػػو ارشيدة( )2006والتي أظيرت عدـ وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية في مستوى ضغوط العمؿ التي يشعر بيا أفراد عينة الدراسة تعزى
لمتغير العمر.
وتختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة الدوسري ) (2005والتي بينت وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≥αلمستوى ضغوط العمؿ تعزى لمتغير
العمر.
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كما تختمؼ مع نتائج دراسة رجاء مريـ ) (2008التي أظيرت وجود فروؽ دالة بيف
متوسط درجات الممرضات وفقا لمتغير العمر عمى بعد مصادر الضغوط المتعمقة بالعوامؿ
التنظيمية في العمؿ ،وبعد المصادر المتعمقة بالعبلقة مع اإلدارة وذلؾ لصالح الممرضات
األصغر سنا.
كما تختمؼ مع نتائج دراسة العنزي( )2014التي كشفت عف وجػ ػػود ف ػ ػػروؽ ذات دالل ػػة
إحصائيػ ػ ػ ػػة عند مستػ ػ ػػوى ) )0.05فأقػ ػ ػػؿ في ضغػ ػػوط العمؿ التي يواجييا األف ػ ػ ػراد العامموف
في حرس الحدود بقطاع حالة عمار بمنطقة تبوؾ باختبلؼ العمر لصالح أفراد الدراسة الذيف
عمرىـ مف ( 30سنة إلى أقؿ مف  40سنة).
 -2-4-1-2ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي الضػغوط المينيػة لػدى الممرضػات
العػػامبلت بالمناوبػػة الميميػػة بالمؤسسػػة العموميػػة اإلستشػػفائية ببوسػػعادة تعػػزى لمتغيػػر الحالػػة
االجتماعية.
يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) (13أف قيمة ( )Tبمغت ( )-1.177بمستوى داللة
( )0.244وىي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا (.)0.05مما يشير إلى عدـ
وجود فػ ػ ػػروؽ ذات داللة إحصائية في الضغوط المينية لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة
الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
ويمكف تفسير ذلؾ أف الضغوط المينية التي تتعرض ليا العامبلت في مينة التمريض
ىي واحدة ،فالكؿ يعاني مف درجة عالية مف الضغوط نتيجة كثرة األعباء باإلضافة إلى
نقص الدعـ المادي والمعنوي ،وغيرىا مف المصادر األخرى لمضغوط وىي كثيرة في بيئة
التمريض،

بغض النظر عف الحالة االجتماعية ،فالممرضة في بيئة العمؿ المتزوجات

كالعازبات ،سواء بسواء يعممف نفس األعماؿ ،كما يعانيف نفس الضغوط و المشكبلت ،إذ
ليس ىناؾ امتيازات خاصة بالمتزوجات دوف العازبات أو العكس.
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وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج د ارسػػة المعػ ػػاني وأخ ػػو ارشيدة( )2006والتي
أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى ضغوط العمؿ التي يشعر بيا أفراد
عينة الدراسة تعزى لمتغير الحالة العائمية.
كما تتفؽ و دراسة خميؿ حجاج ) )2007التي توصمت إلى عدـ وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية في مستوى ضغط العمؿ تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
وتتفؽ كذلؾ مع نتائج د ارس ػػة عمي عبد اهلل وعسكر أحمد ( )1988والتي بينت عدـ
وجود فروؽ دالة إحصائيا في مستوى الضغط عند الممرضيف والممرضات وفقا لمتغير
الحالة االجتماعية.
كما تتفؽ مع نتائج دراسة العنزي( )2014التي كشفت عف عدـ وجػ ػػود ف ػ ػػروؽ ذات
دالل ػػة إحصائية عند مستوى ( )0.05فأقؿ في متوسطات إجابات أفراد مجتمع الدراسة حوؿ
ضغوط العمؿ التي يواجييا األفراد العامموف في حرس الحدود بقطاع حالة عمار بمنطقة
تبوؾ باختبلؼ الحالة االجتماعية.حيث كانت قيمة ؼ تساوي ( )0.14ومستوى الداللة
(.)0.706
وتختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة رجاء مريـ) (2008والتي أظيرت وجود
فروؽ دالة بيف متوسط درجات الممرضات وفقا لمتغير الحالة االجتماعية عمى بعد مص ػ ػػادر
الضغوط المتعمقة بطبيعة العمؿ ،وبعد العبلقة مع زمبلء العمؿ وذلؾ لصالح الممرضات
العازبات.
 -3-4-1-2ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي الضػغوط المينيػة لػدى الممرضػات
العامبلت بالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لمتغير األقدمية في
الوظيفة.
مػف نتػائج الجػػدوؿ أعػػبله رقػـ) (14يتضػح أف اختبػػار تحميػؿ التبػايف األحػػادي لػـ يظيػػر
أي ف ػ ػ ػػروؽ ذات داللػة إحصػائية ،إذ بمغػت قيمػة  (0.413) Fو قيمػة الداللػة اإلحصػائية
( )0.66وىػي أكبػر مػف ) .)0.05وبنػ ػ ػ ػاء عمي ػ ػ ػ ػو نسػتنتج بأنػ ػ ػػو :ال توج ػ ػ ػد فػروؽ ذات داللػة
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إحصػػائية فػػي الضغ ػ ػوط الميني ػ ػ ػة لػػدى الممرضػػات العػػامبلت بالمن ػ ػاوب ػ ػ ػة الميميػ ػ ػة بالمؤسسػػة
العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تع ػ ػ ػزى لمتغير األقدميػ ػة في الوظيفػ ػ ػ ػة.ويمك ػ ػف تفسيػ ػ ػر ذلػؾ أف
كػػبل م ػ ػ ػف الممرضػ ػ ػات الم ػواتي لديي ػ ػ ػف أقدمي ػ ػ ػ ػة كبي ػ ػ ػ ػ ػ ػرة أو حػػديثات األقدميػػة يعػػانيف مسػػتوى
واحدا مف الضغوط المينية ،ال فرؽ بينيف.
و تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة خميؿ حجاج ) )2007التي توصمت إلى
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى ضغط العمؿ تعزى لمتغير مدة الخبرة.
كما تتفؽ مع د ارسػػة المعػ ػػاني و أخ ػػو ارشيدة( )2006والتي أظيرت عدـ وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية في مستوى ضغوط العمؿ التي يشعر بيا أفراد عينة الدراسة تعزى
لمتغير مدة الخدمة.
كما تتفؽ مع دراسة محمد سميـ خميس) (2013والتي أظيرت أنو ال توجد فروؽ في
مستوى الضغوط النفسية باختبلؼ الخبرة المينية
وتتفؽ كذلؾ مع نتائج دراسة المعمرية ( )2014والتي أظيرت عػػدـ وجود فروؽ ذات
دالل ػ ػػة إحصائية لضغوط العمؿ ،تبع ػ ػػا لمتغير سنػ ػوات الخبػ ػرة.
وتختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة الدوسري ) (2005والتي بينت وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≥αلمستوى ضغوط العمؿ تعزى لمتغير
مدة الخدمة.
كما تختمؼ مع نتائج دراسة رجاء مريـ ) (2008التي أظيرت وجػ ػػود فروؽ دال ػ ػػة بيف
متوسط درج ػػات الممرضات وفقػ ػ ػػا لمتغير عػ ػػدد سنوات الخدمة في المستشفى وذلؾ عمى بعد
مصادر الضغوط المتعمقة بالعبلقة مع اإلدارة لصالح الممرضات المواتي لدييف سنوات خدمة
أقؿ.
كما تختمؼ مع نتائج دراسة العنزي( )2014التي كشفت عف وجػ ػػود ف ػ ػػروؽ ذات دالل ػػة
إحصائية عند مستوى( )0.01فأقؿ بيف متوسطات إجابات أفراد مجتمع الدراسة حوؿ ضغوط
العمؿ التي يواجييا األفراد العامموف في حرس الحدود بقطاع حالة عمار بمنطقة تبوؾ
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باختبلؼ سنوات الخدمة في العمؿ لصالح أفراد الدراسة الذيف تتراوح سنوات خدمتيـ بيف 15
سنة إلى أقؿ مف  20سنة.
 -5-1-2مناقش نتائج الفرضي الجزئي الخامس القائم :
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اإللتزاـ التنظيمي لدى الممرضات العامبلتبالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لممتغيرات الديموغرافية.
 -1-5-1-2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اإللتزاـ التنظيمي لدى الممرضات
العامبلت بالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لمتغير السف.
مف نتائج الجدوؿ أعبله رقـ) ،(15يظير عدـ وجود فػ ػ ػػروؽ ذات داللة إحصائية ،إذ
بمغت قيمة  Fتساوي ) (1,532عند درجػ ػ ػػة الحريػ ػ ػػة بيف المجموعات ()2

و داخؿ

المجموعػ ػػات ( ،)57كما يتبيف أف قيمة الداللػ ػػة المساويػ ػ ػػة لػ( )0.22وىي أكػ ػػبر مف
).)0.05
ومنو نستنتج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اإللتزاـ التنظيمي لدى
الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لمتغير
السف.
ويمكف تفسير ذلؾ أف الكؿ لدييف تدف في مستوى التزاميف التنظيمي تجاه مؤسستيف،
ال فرؽ في ذلؾ بيف جميع الفئات العمرية لدى العينة محؿ الدراسة.
وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة المعمرية ( )2014التي أظيرت عدـ
وجػ ػػود ف ػ ػػروؽ ذات دالل ػػة إحصائية لبللت ػ ػزاـ التنظيمي تبع ػ ػػا لمتغير العم ػػر.
كما تتفؽ نتائج دراسة العنزي( )2014التي أظيرت عدـ وجػ ػػود ف ػ ػػروؽ ذات دالل ػػة
إحصائية في مستويات االلتزاـ الوظيفي لدى األفراد العامموف في حرس الحدود بقطاع حالة
عمار بمنطقة تبوؾ باختبلؼ العمر.
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وتختمؼ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كؿ مف العمري وعبد الفتاح()2017
والتي أظيرت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف العماؿ في مستوى التزاميـ التنظيمي
تعزى الختبلؼ السف.
كما تختمؼ مع نتائج دراسة الخشروـ ( )2011والتي أظيرت وجػػود ف ػػروؽ معنوية في
مست ػ ػػوى االلت ػ ػزاـ التنظيمي تع ػ ػػزى لمتغيػ ػػري العم ػػر ). (0.05
كما تختمؼ مع نتائج دراسة حنونة ( )2005والتي أظيرت وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية في متوسط درجات االلتزاـ التنظيمي لدي العامميف في الجامعات الفمسطينية تبعاً
ألعمار ىؤالء العامميف لصالح الفئات العمرية الواقعة بيف()40-36عاما.
 -2-5-1-2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اإللتزاـ التنظيمي لدى الممرضات
العامبلت بالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لمتغير الحالة
االجتماعية.
مف نتائج الجدوؿ أعبله رقـ) ،(16يظير عدـ وجود فػ ػ ػػروؽ ذات داللة إحصائية ،إذ
بمغت قيمة ( )-1.177( )Tبمستوى داللة ( )0.244وىي قيمة غير دالة إحصائيا عند
مستوى الداللة ألفا ( .)0.05ومنو يمكف القوؿ بأنو:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اإللتزاـ التنظيمي لدى الممرضات العامبلت
بالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
وىذا يعني أف مستوى االلتزاـ التنظيمي واحد لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة
الميمية ،بغض النظر عف حالتيف االجتماعية ،سواء كف متزوجات أو عازبات.
وتختمؼ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة العنزي( )2014التي كشفت عف وجػ ػػود
ف ػ ػػروؽ ذات دالل ػػة إحصائية عند مستوى ( )0.05فأقؿ في متوسطات إجابات أفراد مجتمع
الدراسة حوؿ مستويات االلتزاـ الوظيفي لدى األفراد العامميف في حرس الحدود بقطاع حالة
عمار بمنطقة تبوؾ باختبلؼ الحالة االجتماعية .حيث كانت قيمة ؼ تساوي ()6.44
ومستوى داللتيا (.)0.012
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 -3-5-1-2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اإللتزاـ التنظيمي لدى الممرضات
العامبلت بالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لمتغير األقدمية في
الوظيفة.
مف نتائج الجدوؿ أعبله رقـ) ،(17يظير عدـ وجود فػ ػ ػػروؽ ذات داللة إحصائية ،إذ
بمغت قيمة  (1,614 ( Fعند درجة الحرية بيف المجموعات ( )2و داخؿ المجموعات
) ،(57ومف خبلؿ قيمة الداللة البالغة ( )0.20وىي أكبر مف ) ،)0.05نستنتج أنو ال
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اإللتزاـ التنظيمي لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة
الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لمتغير األقدمية في الوظيفة.
ويمكف تفسير ذلؾ أف مستويات االلتزاـ التنظيمي ىي نفسيا لدى جميع أفراد عينة
الدراسة بغض النظر عف سنوات األقدمية في الوظيفة ،إذ ال فرؽ بيف مف ىو جديد في
العمؿ أو مف لو أقدمية كبيرة فيو .و ىذا يعني أف عامؿ األقدمية في الوظيفة ليس عامبل
محددا لبللتزاـ التنظيمي في حد ذاتو ،فااللتزاـ التنظيمي كظاىرة معقدة قد يتأثر بعوامؿ
كثيرة سواء تنظيمية أو شخصية.
وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج المعمرية( )2014التي أظيرت عدـ وجػ ػػود
ف ػ ػػروؽ ذات دالل ػػة إحصائية لبللت ػ ػزاـ التنظيمي تبع ػ ػػا لمتغير سنػ ػوات الخبػ ػرة.
كما تتفؽ مع نتائج دراسة العنزي( )2014التي كشفت عف عدـ وجػ ػػود ف ػ ػػروؽ ذات
دالل ػػة إحصائية حوؿ مستويات االلتزاـ الوظيفي لدى األفراد العامميف في حرس الحدود
بقطاع حالة عمار بمنطقة تبوؾ باختبلؼ سنوات الخدمة في العمؿ ،حيث كانت مستوى
الداللة  0.11و قيمة ؼ تساوي .1.89
كما تختمؼ مع نتائج دراسة الخشروـ ( )2011والتي أظيػ ػ ػ ػػرت وجػ ػ ػ ػ ػ ػػود ف ػػروؽ
معنوي ػػة في مست ػ ػػوى االلت ػ ػزاـ التنظيمي تع ػ ػػزى لمتغيػ ػػر عػ ػػدد سنوات الخبرة عند مستوى
.0.05
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وكذا دراسة الثبيتي( )2014ا لتي أظيرت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة  0.05=بيف متوسطات تقدير المعممػيف لػدرجات ممارسة المديريف إلدارة التغيير
وااللتزاـ التنظيمي تُع ػ ػ ػػزى إلى متغير سنوات الخبػ ػ ػرة لصالح تقدير المعمميف الػذيف خبرتيـ
مف  5سنوات فأقؿ.
كما تختمؼ مع نتائج دراسة حنونة ( )2005والتي أظيرت وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية فى متوسط درجات االلتزاـ التنظيمي لدي العامميف في الجامعات الفمسطينية ،تبعا
لسنوات خدمتيـ بيا ،لصالح لصالح ذوي سنوات الخدمة األقؿ مف  5سنوات ،وكذلؾ لفئة
 15-11سنة.
كما تختمؼ مع نتائج دراسة العمري و عبد الفتاح( )2017والتي أظيرت وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية بيف العماؿ في مستوى التزاميـ التنظيمي تعزى الختبلؼ الخبرة .لصالح
العماؿ األكثر خبرة.
العام القائم :
 -2-2مناقش نتائج الفرضي
ّ

 توجد عبلقة بيف الضغوط المينية لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمية بالمؤسسةالعمومية االستشفائية ببوسعادة وااللتزاـ التنظيمي.
مف خبلؿ النت ػ ػ ػػائج المبينة في الجدوؿ أعبله رقـ) (18حيث بمغت قيمة مستوى

أف قيمة معامؿ
الدالل ػ ػ ػ ػػة  )0.017(= Sigوىي أقؿ تماما مف قيمة  αفي( ،)0.05كما ّ

التوصؿ إلى ّأنو:
تـ
ّ
بيرسوف بمغت تقريبا(ّ ،)-0.31=RP

 -توجد عبلقة عكسية بيف الضغوط المينية لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمية

بالمؤسسة العمومية االستشفائية ببوسعادة وااللتزاـ التنظيمي.
وعميو يمكف القوؿ أف الضغوط المينية عامة ليا تأثير سمبي عمى مستوى االلتزاـ
التنظيمي لدى الممرضات ،وىو ما يشير ضمنيا إلى أف الممرضات المواتي يتعرضف
لضغوط مينية بقدر عاؿ ينخفض مستوى التزاميف بالمؤسسة االستشفائية التي يعممف بيا.
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ومف خبلؿ البحػوث فػي مجػاؿ عمػـ الػنفس أف البشػر يتػأثروف كميػة بمػا يػدور حػوليـ مػف
متغيػ ػ ػرات سػ ػ ػواء ايجابي ػ ػػا ،أو س ػ ػػمبيا ،ف ػ ػػاألذى النفس ػ ػػي مباش ػ ػػر ف ػ ػػي المواق ػ ػػؼ الت ػ ػػي تتمقاى ػ ػػا
الممرضات ،لذا فالضغط الميني مبػرٌر ج ّػدا عنػد ىػذه الفئػة ،فالعمػؿ بالمناوبػة الميميػة فػي ح ّػد

ذات ػػو يعتب ػػر ض ػػغطا عم ػػى ك ػػؿ م ػػف يمارس ػػو ،ألن ػػو يع ػػاكس ال ػػذات البشػ ػرية بيولوجي ػػا ونفس ػػيا
واجتماعيا ومينيا ،وذلؾ يظير جميػا فػي قػوؿ اهلل تعالى:بعػد أعػوذ بػاهلل مػف الشػيطاف الػرجيـ:
"وجعمنػػا الميػػؿ لباسػػا ،وجعمنػػا النيػػار معاشػػا "اآليػػة رقػػـ11و ،12سػػورة النبػػأ ،واآليػػة الكريمػػة

ِ
أف الميػؿ خمػؽ
ظاىرة في مبناىا ومعناىا أف الخميقةَ ،ك ُّػؿ الخميقػة مطالبػة بالعمػؿ فػي النيػار ،و ّ
لمنػ ػ ػػوـ ،ناىيػ ػ ػػؾ عػ ػ ػػف نػ ػ ػػوع المناوبػ ػ ػػة فػ ػ ػػي المستشػ ػ ػػفيات ،خصوصػ ػ ػػا فػ ػ ػػي بعػ ػ ػػض المصػ ػ ػػالح

كاالسػ ػػتعماالت ،أيػ ػػف يتعرضػ ػػف لمشػ ػػاىد خطي ػ ػرة ،نتيجػ ػػة السػ ػػتقباؿ الح ػ ػوادث بأنواعيػ ػػا ،ومػ ػػا
يصاحبيا مػف تشػوىات خمقيػة ،وال ننسػى أىػالي المرضػى والمصػابيف ومػرافقييـ ،والػذيف ليػـ
معدؿ الضغوط مف خبلؿ إفراغ شحنات الغضب(التفريغ االنفعػالي) لػدييـ عمػى
دور في زيادة ّ
ٌ

الممرضػات ،وىػذا فعػبل مػا االمسػو شخصػيا فػي كثيػر مػف المواقػؼ ،ىػذه النتيجػة تتفػؽ مػع مػػا
توصػمت إليػو كػ ّؿ مػف :د ارسػة رجػاء مػريـ)  ، ( 2008التػي بينػت أف ) (%78,9مػف

الممرضات يشعرف بدرجات مرتفعة مف الضغوط النفسية المينية ،و د ارسػة خمػيس)، (2013
التي توصمت نتائجيا إلى أف عماؿ القطاع الصحي يعانوف مف مستػوى مرتفػع مػف الضػغوط
بحؽ.
النفسية فيي مينة المتاعب اإلنسانية ّ
أف العػ ػػامميف فػ ػػي مينػ ػػة
أيضػ ػػا ىنػ ػػاؾ تأكيػ ػػد مػ ػػف حجػ ػػاج) ،)2007والػ ػػذي توصػ ػػؿ إلػ ػػى ّ

التم ػريض فػػي مستشػػفى الشػػفاء بغ ػزة يعػػانوف مػػف مسػػتوى ضػػغط مرتفػػع بمػػغ  ،79.28كػػذلؾ
أف الع ػػامميف ف ػػي جيػ ػػاز التمػ ػريض بالمستش ػػفيات
د ارسػ ػػة حريػ ػػـ( ،)2003والت ػػي توص ػػمت إل ػػى ّ
الخػاصة يشعػروف بضغوط وظيفية ناتجة عف مختمؼ جوانب وعناصر العمؿ الذي يؤدونو.

كمػػا تتفػػؽ نتػػائج الد ارسػػة الحاليػػة مػػع مػػا توصػػمت إليػػو د ارسػػة حجػػاج( )2007نفسػػيا فػػي
شؽ آخر إلى وجود عبلقة عكسية غير دالة إحصائيا بيف ضػغط العمػؿ واالنتمػاء التنظيمػي"
ببمػوغ معامػؿ االرتبػاط ( ،)-0.159ود ارسػة فػراح و بوثمجػة ( )2017التػي أظيػرت نتػائج
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التحميؿ فييا عامة وجود عبلقة عكسية بػيف كػؿ مػف الضػغوط المينيػة وااللتػزاـ التنظيمػي عنػد
الموظفيف.
أيضا دراسة الدوسري ) (2005توصمت إلى وجود عبلقة ارتباط سالبة ذات داللة
إحصائية بيف كؿ مف الضغوط المينية والوالء التنظيمي ،وىي ما تتفؽ والدراسة الحالية،
رغـ أنيا عند الضباط ،و ىـ موظفوف أيضا ،كذلؾ دراسة أبو العبل) )2009توصمت إلى
وجود عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف ضغوط العمؿ والوالء التنظيمي ،كذلؾ ما
أشارت إليو دراسة العنزي( ،)2014التي توصمت إلى أنو يوجد ارتباط عكسي بيف ضغوط
العمؿ ومستوى االلتزاـ الوظيفي لدى أفراد حرس الحدود بقطاع حالة عمار.
أف أفػراد العينػػة محػػؿ الد ارسػػة الحاليػػة يعػػانوف مػػف ضػػغوط مرتفعػػة
وبخػػبلؼ مػػا جػػاء مػػف ّ

نوعػا مػا ،أثبتػت نتػػائج بعػض الد ارس ػ ػػات وجػ ػ ػ ػػود ضػغوط متوسػطة فػػي بع ػ ػػض أوسػ ػػاط العمػػؿ
األخرى ،منيا دراسة موزة بنت حمود بف عمي المعمرية( )2014مع المعمميف ،حيػث توصػمت
أف الضغوط ىنا متوسطة لدى معممي مدارس التعميـ ما بعد األساسي بمحافظة مسقط".
إلى ّ
كػذلؾ د ارسػػة المعػاني و أخػو أرشػيدة( )2006وكانػت أىػـ نتائجيػا شػعور المبحػوثيف

بضغوط متوسطة في العمؿ ،إلى جانب دراسة العنزي( ،)2014والتي توصمت إلػى أف أفػراد
الد ارسػػة ،يػػروف أف ضػػغوط العمػػؿ التػػي يواجييػػا األف ػراد العػػامموف فػػي حػػرس الحػػدود بقطػػاع
حالة عمار بمنطقة تبوؾ توجد بدرجة متوسطة.
أمػػا د ارسػػة أب ػوالعبل) )2009فقػػد خالفػػت كػػؿ التوقعػػات لكنيػػا عنػػد ش ػريحة أخػػرى مػػف
أف مسػتوى ضػغوط
شػرائح المجتمػع المينػي ،حيػث خمصػت الد ارسػة لعػدد مػف النتػائج أىميػاّ :

العمػؿ الػذي يشػعر بػػو المػػدراء ظيػر بوجػو عػاـ ضػعيفا ،وىػي نتيجػة تخػالؼ كػؿ الد ارسػات
السابقة ،لربما لطبيعة العمؿ الذي يمارسو المديروف ،مع العمـ أف ليـ ضغوطا أخرى مػف نػوع
ص بمينتيـ القيادية لممنظمة.
خا ّ

ىػػذا الم ػزيج مػػف النتػػائج دليػػؿ عمػػى وف ػرة العمػػؿ فػػي اإلنتػػاج العممػػي والبحثػػي فػػي ميػػداف

أف األمانػػة العمميػػة تحػػتّـ عمػػى
المنظّمػػة ،ممػػا اثػػرى عػ ّػدة اختبلفػػات فػػي الموقػػؼ الواحػػد ،كمػػا ّ
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الدراسة الحالية ذكر كؿ ىذه التباينات ،إلى جانب ذلؾ فيي مصػفاة ليػا-أي الد ارسػة الحاليػة،
وتػدفع بيػا إلػػى موقعيػا الصػػحيح بػيف ىػذه األعمػػاؿ كميػا ،والػػزخـ العممػي الػذي تمتعػػت بػو مػػف
وجود ضغوط مينية تعاني منيا الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمة ،وما ليػذه الضػغوط مػف
العامػػة مػػثمي ّف مثػػؿ
تػػأثيرات مباش ػرة وجانبيػػة عمػػى الت ػزاميف التنظيمػػي ،وحتػػى عمػػى صػػحتيف ّ
العػػامبلت فػػي الميػػف األخػػرى فػػي ىػػذا الصػػدد ،حيػػث أثبتػػت د ارسػػة كػ ّؿ مػػف د ارسػػة كػػوتزي

أف " :ارتفػاع نسػبة
وروثمػاف  ،(2005) Coetze & Rothmannوالتػي خمصػت إلػى ّ

ضػغوط العمػؿ ومػا قػد يػنجـ عنيػا مػف أمػراض نفسػية وجسػدية يػؤثر سػمبا فػي االلتػزاـ

التنظيمي".
عام:
 -3استنتاج ّ

مما سػبؽ مػف عػرض وتحميػؿ لنتػائج فرضػيات الد ارسػة ،وباالسػتئناس بالد ارسػات السػابقة
ّ

والمقاربات النظرية ،ومف الجداوؿ اإلحصائية وتحميميا ،توصمت الدراسة الحالية إلى ما يمي:
العام:
 -1-3من جانبيا ّ

 -توجد عبلقة عكسية بيف الضغوط المينية لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمية في

المؤسسة العمومية االستشفائية ببوسعادة وااللتزاـ التنظيمي.
الخاص:
 -2-3من جانبيا
ّ

 -توجد عبلقة عكسية بيف عبء الدور لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمي ػػة

بالمؤسسػ ػػة العموميػػة اإلستشفائية ببوسع ػػادة واإللتػ ػزاـ التنظيمي .
 توجد عبلقة عكسية بيف صراع الدور لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميميةبالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة واإللتزاـ التنظيمي .
 توجد عبلقة عكسية بيف العبلقات اإلنسانية في العمؿ لدى الممرضات العامبلت بالمناوبةالميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة واإللتزاـ التنظيمي .
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الضغوط المينية لدى الممرضات العامبلتبالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لممتغيرات الديموغرافية.
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 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اإللتزاـ التنظيمي لدى الممرضات العامبلتبالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لممتغيرات الديموغرافية.
فينػػا وفػػي كثيػػر مػػف المواقػػؼ غمبػػت لغػػة األرقػػاـ ،وعبػػرت عػػف وجػػود االرتبػػاط العكسػػي
القػ ػػوي بػ ػػيف مػ ػػا تتعػ ػػرض لػ ػػو الممرضػ ػػات العػ ػػامبلت بالمناوبػ ػػة الميميػ ػػة مػ ػػف ضػ ػػغوط وااللت ػ ػزاـ
أف العينػػة تتػػأثر بمشػػاكؿ العمػػؿ عمػػى حسػػاب المؤسسػػة اإلستشػػفائية ،وىػػذا مػػا
التنظيمػػي ،أي ّ

يؤدي إلى تدني مستوى التزاميا اتجاه مؤسسة العمؿ.

اتيف نحو
و الذي ظير مع وحدات الدراسة الحالية معب ار عف
اتجاىاتيف و تصور ّ
ّ

التزاميف نحو المنظّمة التي يعممف بيا(المؤسسة العمومية االستشفائية) ،فيي في المستوى
الضعيؼ ،وىذه النتيجة تتفؽ مع نتائج دراسة تجاني و لوكيا ()2017التي أظيرت وجود
مستوى منخفض مف االلتزاـ التنظيمي لدى عماؿ مؤسسة الصحة العمومية لوالية الجمفة،
ٍ
متساو ،كما
فالمنطقتاف متشابيات والمعاناة مشتركة بينيما ،لذا فالتصورات تنتشر بشكؿ
تتفؽ مع نتائج دراسة العمري و أبي مولود( )2017أيضا والتي توصمت إلى نتائج أىميا :
أف مستوى االلتزاـ التنظيمي لعماؿ قطاع المحروقات بمنطقة ورقمة مستوى منخفض ،رغـ
اإلختبلؼ في العينة ،إالّ أف النتائج تتشابو ،و تختمؼ عف نتائج دراسة الثبيتي()2014
التي تبيف أف درجة االلتزاـ التنظيمي لممعمميف في المدارس الثانوية بمدينة الطائؼ ظيرت
بدرجة عاليػة حيػث بمػغ متوسطيا ()4.04بانحػ ػ ػراؼ معياري( ،)0.56وبطبيعة الحاؿ ىنا
االختبلؼ في الزم ػ ػ ػ ػػاف والمكاف مف حيث المينػ ػ ػ ػػة ،ونوعيتي ػ ػػا،

كما أظيرت دراسة حنونة

( )2005نفس التوجو المخالؼ لمدراسة الحالية ،والتي كاف مف نتائجيا أف ":ىناؾ مستوى
عاؿ مف االلتزاـ التنظيمي لدى موظفي الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة".
فيمكف أف تكوف نتيجة ضعؼ االلتزاـ لمعينة الحالية ترجع لطبيعة العبلقة بيف القادة
والعماؿ والذيف يكونوف ىـ أنفسيـ سببا في الضغوطات المينية ،مثمما قاؿ بذلؾ الباحث
أف ىناؾ ضغطا ناتجا عف عدـ وجود الدعـ
القببلف) (2004الذي أثبت في دراستوّ ":

اإلداري".
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ىذه الدراسة الحالية ما ىي إال نقؿ لوقائع حقيقية ،ومف أفكار أصحاب الشأف ،أي
الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمية بالمؤسسة اإلستشفائية ببوسعادة ،و إجاباتي ّف نحو ما

وجو إلييـ مف عبارات ،كانت ىذه نتائجيا بكؿ أمانة وصدؽ ،فيؿ ىذا ىو الواقع الذي
ّ
تعيشو ىذه العينة المستيدفة فعبل؟

وىؿ العينة كانت واعية لما تقوؿ؟
وىؿ الباحث لـ يخطئ في عممو قطُّ؟
وىؿ ىناؾ مف الباحثيف مف لو النفس الطويؿ إلعادة ىذا العمؿ ولو مع عينة أخرى؟
ىذا ما ستجيب عنو األياـ القادمة بحوؿ اهلل ،وىو ما يتمناه الطالب الباحث.
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خاتم :
لقد قاـ الباحث في ىذه الدراسة بمحاولة معرفة عبلقة الضغوط المينية لدى
الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمية بااللتزاـ التنظيمي ،وذلؾ مف خبلؿ تصميـ استبياف
يقيس الضغوط المينية ،اشتمؿ عمى ثبلثة أبعاد (بعد عبء الدور ،وبعد صراع الدور،
وبعد العبلقات اإلنسانية في العمؿ) ،واستبياف أخر يقيس االلتزاـ التنظيمي ،وىذا لمكشؼ
عما إذا كانت الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمية يعانيف مف الضغوط المينية ،وتأثير
ذلؾ عمى التزاميف التنظيمي.
وبعد اتباع كؿ الخطوات المنيجية في الدراسة ،وبعد تفريغ البيانات واختبارىا
باألساليب اإلحصائية المناسبة تـ التوصؿ إلى النتائج التالية :
 وجود عبلقة عكسية بيف الضغوط المينية لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميميةبالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة و اإللتزاـ التنظيمي.
 وجود عبلقة عكسية بيف عبء الدور لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميمي ػػةبالمؤسسػ ػػة العموميػػة اإلستشفائية ببوسع ػػادة واإللتػ ػزاـ التنظيمي.
 وجود عبلقة عكسية بيف صراع الدور لدى الممرضات العامبلت بالمناوبة الميميةبالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة واإللتزاـ التنظيمي.
 وجود عبلقة عكسية بيف العبلقات اإلنسانية في العمؿ لدى الممرضات العامبلتبالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة واإللتزاـ التنظيمي.
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الضغوط المينية لدى الممرضات العامبلتبالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لممتغيرات الديموغرافية.
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اإللتزاـ التنظيمي لدى الممرضات العامبلتبالمناوبة الميمية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببوسعادة تعزى لممتغيرات الديموغرافية.
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 اقتراحات: مف خبلؿ نتائج الدراسة والتي تظير عبلقة عكسية بيف الضغوط المينية وااللتزاـالتنظيمي ،وجب التنبيو إلى اتخاذ مسؤولي المؤسسة اإلستشفائية مجموعة مف التدابير لمحد
مف الضغوط بما يساىـ في تحسيف مستوى االلتزاـ التنظيمي لدى الممرضات.
 العمؿ عمى تدعيـ فرؽ العمؿ لمتخفيؼ مف شدة العبء الوظيفي لدى الممرضات. ضرورة إعطاء أىمية لبللتزاـ التنظيمي ،ألف العينة محؿ الدراسة لدييا تدف في مستوىالتزاميا التنظيمي.
 ضرورة إشراؾ العامبلت في اتخاذ الق اررات التي تؤثر في عمميف ،و السماح ليف بإبداءآرائيف ،واإلستماع النشغاالتيف ،مما يساىـ في الرفع مف مستوى التزاميف التنظيمي.
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الياشـ،مترجما)(،ط ،)1.لبناف :دار منشورات عويدات،بيروت.

 -24الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية.)1990(.قانوف العمؿ رقـ 11 -90المتعمؽ

بعبلقات العمؿ،ع 21 ،17.أبريؿ.

 -25جمع ػػة ،س ػػيد يوس ػػؼ.)2007(.إدارة الض ػػغوط(،ط ،)1.مص ػػر:مركز تط ػػوير الد ارس ػػات
العميا والبحوث في العموـ اليندسية،كمية اليندسة،جامعة القاىرة.
 -26جميمة ،عبد القادر الرفاعي ،و فرياؿ ،محمد الجماؿ .)2010(.التمريض وأحكامو في
الفقو

اإلسبلمي,

مجمة

دراسات،

عموـ

الشريعة

والقانوف،

الجامعة

األردنية،

،المجمد.527-511،)2(37
األردف ّ

 -27حسف،بف نابي .)2012(.االلتزاـ التنظيمي وعبلقتو باألداء في العمؿ لدى أطب ػ ػاء
المركز اإلستشفائي الجامعي نذير محمد بوالية تيزي وزو ،رسالة ماجستير،الجزائر :جامعة
الجزائر).(2

 -28حسػ ػػيف،حريـ.)2009(.السػ ػػموؾ التنظيمػ ػػي ،سػ ػػموؾ األف ػ ػراد والجماعػ ػػات فػ ػػي منظمػ ػػات
األعماؿ( ،ط ،)1.األردف دار الحامد لمنشر والتوزيع،عماف.

 -29حسنية،إبراىيـ حجازي.)2005(.تقويـ كتاب تمريض البالغيف لدى طمبة كمية فمسطيف
لمتمريض مف وجية نظر المدرسيف ،رسالة ماجستير،فمسطيف:الجامعة اإلسبلمية بغزة.
 -30حمدي ،ياسيف وآخروف.)1999(.عمـ النفس الصناعي والتنظيمػي(،ط ،)1.مصػر :دار
الكتاب الحديث ،القاىرة.
 -31حمو ،بوظريفة.)1995(.الساعة البيولوجية(،ط ،)1.الجزائر :شركة دار األمػة لمطباعػة
و الترجمة والنشر والتوزيع.

 -32خبػراء المجموعػػة العربيػػة لمتػػدريب والنشػػر.)2012(.إدارة الن ازعػػات والصػراعات فػػي
العمؿ(،ط،)1.مصر :المجموعة العربية لمتدريب والنشر.
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-33خبػراء المجموعػة العربيػة لمتػدريب والنشػر .)2014(.األسػاليب الحديثػة فػي الحديثػة فػي
التعامؿ مع ضغوط العمؿ (.ط ، )3.مصر :المجموعة العربية لمتدريب والنشر.
 -34خديجة،عاشور.)2012(.ضغوط العمؿ النظريات والنماذج ،مجمة العموـ اإلنسانية،
جامعة محمد خيضر،بسكرة  ،الجزائر،العدد(207.-187،)26
 -35خديجة،عاشػ ػػور.)2015(.ضػ ػػغوط العمػ ػػؿ وانعكاسػ ػػاتيا عمػ ػػى أداء الييئػ ػػة اإلداريػ ػػة فػ ػػي
المنظمة الجزائرية،رسالة دكت ػ ػ ػ ػ ػػوراه ،الجزائر :جامعػ ػ ػ ػػة بسكرة.
 -36خضير ،كاظـ حمود الفريجات ،وآخروف.)2009(.السموؾ التنظيمي مفاىيـ معاصرة،
(ط ،)1.األردف :إثراء لمنشر والتوزيع،عماف.
-37خميؿ ،محمد حسف الشماع ،و خضير،كاظـ حمود.)2007(.نظرية المنظمة( ،ط،)3.
األردف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة،عماف.
 -38خي ػ ػرة ،شػ ػػويطر  ،عبػ ػػد الحػ ػػؽ ،منصػ ػػوري .)2013(.مسػ ػػتويات الضػ ػػغوط المينيػ ػػة بػ ػػيف
المدرسػػات والممرضػػات،مجمػػة د ارسػػات نفسػػية و تربويػػة ،مخبػػر تطػػوير الممارسػػات النفسػػية و
التربوية ،جامعة ورقمة ،الجزائر ،العػدد(102.-85،)10
 -39راوية ،حسف  .)2001(.السموؾ في المنظمات ،مصر :الدار الجامعية.
 -40راوية ،حسف .)2004(.السموؾ التنظيمي المعاصر  ،مصر :الدار الجامعية.
 -41رجاء ،مريـ  .)2008(.مصادر الضغوط النفسية المينية لدى العامبلت في مينة
التمريض"دراسة ميدانية في المستشفيات التابعة لو ازرة التعميـ القانوني في محافظة دمشؽ"،
مجمة جامعة دمشؽ ،سوريا،المجمد .510-475،)02(24
 -42رونالػد،ي .ريجيػو .)1999(.مػدخؿ إلػى عمػـ الػنفس الصػناعي والتنظيمػي  ،ترجمػة
فارس حممي ( ،ط ، )1.األردف :دار الشروؽ ،عماف.

-43زىيػػر ،بغػػوؿ،أميف ،وادي.)2014(.الضػػغط النفسػػي لػػدى العاممػػة المتزوجة،االنعكاسػػات
الفسيولوجية،السيكولوجية واالجتماعية ،الجزائر :منشورات دار أسيرـ ،البويرة.
 -44سامر،جمده .)2009(.السػموؾ التنظيمػي والنظريػات اإلداريػة الحديثػة،ط ،1األردف :دار
أسامة لمنشروالتوزيع،عماف.
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 -45سػػامح ،عبػػد المطمػػب عامر،عبلء،محمػػد سػػيد قنػػديؿ:التطػػوير التنظيمػػي ،ط،1دار الفكػػر
ناشروف وموزعوف،عماف ،األردف2010.،

 -46سػامي ،إبػراىيـ حمػػاد حنونػػة  .)2006(.قيػػاس مسػػتوى االلتػزاـ التنظيمػػي لػػدى العػػامميف
بالجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير،الجامعة االسبلمية ،فمسطيف:غزة.
 -47سح ارء ،أنور حسيف .)2013(.قياس تأثير ضػغوط العمػؿ فػي مسػتوى األداء الػوظيفي،
مجمة كمية بغداد لمعموـ اإلقتصادية الجامعة،العراؽ،العدد(227.-208،)36

 -48سمير،ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيخاني.)2003(.الض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغط النفسي،طبيعتو،أسبابو،المس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعدة الذاتي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
المداواة(،ط ،)1.لبناف:دار الفكر العربي،بيروت.

 -49سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمير،أحمد عسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكر .)1988(.متغي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرات ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغط العمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ،مجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اإلدارة
العامة،الرياض،السعودية ،العدد(.65-7،)60
-50سميػ ػ ػ ػرة،محمػ ػ ػ ػػد شنػ ػػد (.)2000االضطرابات العصابي ػ ػ ػ ػة ل ػدى الم ػ ػ ػرأة العامم ػ ػ ػ ػ ػ ػة،ط،1

مصر:مكتب ػػة زىراء الشرؽ،القاىرة.

 -51سػ ػ ػ ػػي يػ ػ ػ ػػوجيف ،والكػ ػ ػ ػػر.)2001(.تعمػ ػ ػ ػػـ أف تسػ ػ ػ ػػترخي،ترجمػ ػ ػ ػػة جمػ ػ ػ ػػاؿ محمػ ػ ػ ػػد سػ ػ ػ ػػعيد
الخطيب(،ط ،)1.المممكة العربية السعودية:مكتبة العبيكاف.

 -52شػػاطر ،شػػفيؽ .)2010(.أثػػر ضػػغوط العمػػؿ عمػػى الرضػػا الػػوظيفي لمم ػوارد البش ػرية
بالمؤسسة الصناعية ،رسالة ماجستير ،الجزائر:جامعة أمحمد بوقرة،بومرداس.
 -53شيريف،شريؼ بدوي .)2015(.أثر التزامات اإلدارة والتزامات العامميف عمى جودة حيػاة
العمػؿ فػى المنظمػات الحكوميػة بدولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة ،مجمػة اإلدارة العامػة،معيػد
اإلدارة العامة،المممكة العربية السعودية،المجمد.787-721،)4(55
 -54صػالح ،عبػد الػرحمف السػعد ،ومػ ارد ،عمػر درويػش .)2008(.أسػباب ونتػائج ضػغوط

العمػؿ فػي بيئػة المراجعػة السعودية،د ارسػة استكشػافية ،مجمػة جامعػة الممػؾ عبػد العزيػز،
اإلقتصاد واإلدارة،السعودية،المجمد،108-63،)1(22
 -55صػبرينة،غربي .)2010(.مػػدى فعاليػػة برنػػامج تػػدريبي معرفػي سػػموكي فػػي التخفيػػؼ مػػف

معانػػاة العامػػؿ ،مصػػادر الضػػغوط المينيػػة لػػدى العػػامبلت بالقطػػاع الصػػحي نموذجػػا ،مجمػػة
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العموـ اإلنسانية واالجتماعية ،ع ػ ػ ػ ػ ػدد خ ػ ػاص الممتقى الدولي حوؿ المعانػاة فػي العمػؿ ،جامعػة
ورقمة،الجزائر،العدد(.237-209،)3
 -56صبلح ،الديف ،محمد ،عبػد البػاقي.)2001(.السػموؾ التنظيمػي،مصػر:الدار الجامعيػة،
اإلسكندرية .
 -57صػبلح الػديف ،محمػد عبػد البػاقي.)2004(.السػموؾ اإلنسػاني فػي المنظمػات(،ط،)1.
مصر:الدار الجامعية،اإلسكندرية.
-58صػبلح الػديف ،محمػد عبػد البػاقي.)2004(.السػموؾ الفعػاؿ فػي المنظمػات،مصػر:الدار
الجامعية ،اإلسكندرية.
 -59طارؽ،عطي ػػة عب ػػد ال ػػرحمف .)2011(.أث ػػر االلتػ ػزاـ التنظيم ػػي ف ػػي العبلق ػػة ب ػػيف الرض ػػا

الػػوظيفي واألداء الػػوظيفي :د ارسػػة تحميميػػة باسػػتخداـ نمػػوذج التحميػػؿ التوسػػطي ،مجمػػة اإلدارة
العامة ،معيد اإلدارة العامة،السعودية ،المجمد .49-3،)1(52

 -60الطػػاھ ػػر،الوافي.)2013(.التحفيػػز و أداء الممرضيف،د ارسػػة ميدانيػػة بالمؤسسػػة العموميػػة
اإلستشػػفائية -عالي ػػة ص ػػالح -بمدين ػػة تبس ػػة ،رس ػػالة ماجس ػػتير،كمية

العم ػػوـ

اإلنس ػػانية

واالجتماعية ،الجزائر:جامعة قسنطينة.2

 -61عائشة،بوبكر.)2007(.العبلقة بيف صراع األدوار و الضغط النفسي لدى الزوجة
العاممة"دراسة ميدانية بالوحدات الصحية لمدينة طولقة" ،رسالة ماجستير ،كمي ػ ػ ػ ػة العمػ ػوـ
اإلنسانيػ ػ ػة واإلجتماعية،الجزائر:جامعة منتوري،قسنطينة.1

-62عػ ػػادؿ ،بػ ػػف صػ ػػبلح عبػ ػػد الجبار،ومحمػ ػػد ،بػ ػػف متػ ػػرؾ القحطػ ػػاني.)2007(.عمػ ػػـ الػ ػػنفس
التنظيمي واإلداري (،ط ،)1.السعودية:مكتبة الممؾ فيد.
 -63عادؿ،عبد المنعـ المسدي.)2011(.أثر ثقافة المنظمة في سموكيات اإللتزاـ
التنظيـي،مجمة اإلدارة العامة،معيد اإلدارة العامة ،السعودية ،المجمد .235-185،)2( 51
-64عػ ػػامر،عوض.)2008(.السػ ػػموؾ التنظيمػ ػػي اإلداري(،ط ،)1.األردف :دار أسػ ػػامة لمنشػ ػػر
والتوزيع.
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 -65عبد الحميد،عبدوني وآخروف.)2010(.العمؿ الميمي ودوره في ظيور بعض
اضطرابات النوـ (األرؽ ,فرط النوـ ,اضطراب جدوؿ النوـ واليقظة) لدى عماؿ الدوريات
الميمية،دراسة ميدانية في مصنع األجر األحمر ببسكرة ,مجمة العموـ اإلنسانية واالجتماعية،
عدد خاص الممتقى الدولي حوؿ المعاناة في العمؿ ,جامعة ورقمة،الجزائر،العدد(-109،)3
.131

 -66عبػػد الرحمػػاف ،بػػف سػػميماف الطريػػري .)1994(.الضػػغط النفسػػي  ،مفيومػػو ،تشخيصػػو
،طرؽ عبلجو ومقاومتو (،ط،)1.مطابع شركة الصفحات الذىبية المحدودة.
-67عبد الرحماف ،برقوؽ،وىدى،درنوني.)2014(.اإللتزاـ التنظيمي،المفيوـ ،األبعاد
والنتائج،

مجمة

عموـ

اإلنساف

والمجتمع،

جامعة

محمد

خيضر

،بسكرة

،

الجزائر،العدد(37.-15،)13

 -68عبػػد الرحمػػاف ،أحمػػد محمػػد ىيجػػاف .)1998(.الػوالء التنظيمػػي لممػػدير السػػعودي
،الرياض.
(،ط ،)1.السعودية :مطابع أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ األمنية ّ

 -69عب ػػد الرحم ػػاف ،ب ػػف أحم ػػد ىيج ػػاف.)1998(.ض ػػغوط العمؿ،مص ػػادرىا نتائجي ػػا وكيفي ػػة
إدارتيا،معيد اإلدارة العامة،الرياض.

 -70عبد الرحيـ ،شعباف شقورة .)2002(.الدافع المعرفي واتجاىات طمبو كميات التمريض
نحو مينو التمريض وعبلقة كؿ منيما بالتوافؽ الدراسي،رسالة ماجستير في التربية،
فمسطيف:الجامعة اإلسبلمية،غزة.
 -71عبد الرؤوؼ ،بف المناوي.)1990(.التوقيؼ عمى ميمات التعاريؼ،ط،1مصر:عالـ
الكتب.

 -72عبػ ػػد السػ ػػتار ،إب ػ ػراىيـ .)1998(.اإلكتئاب،إضػ ػػطراب العصػ ػػر الحديث،فيمػ ػػو وأسػ ػػاليب
عبلجو ،الكويت :المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب.
 -73عبد السبلـ ،لفتو سعيد،وعبد الرحماف ،عباس جاسـ.)2017(.تطوير التعميـ
التمريضي في العراؽ(أنموذج مقترح)،مجمة جامعة ذي قار،العراؽ،المجمد.69-42،)1(،12
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 -74عثماف،مريـ .)2010(.الضغوط المينية وعبلقتيػا بدافعيػة اإلنجػاز لػدى أعػواف الحمايػة
المدنية،مذكرة رسالة ماجستير ،الجزائر:جامعة منتوري،قسنطينة.1
 -75عزاوي،جيبللػػي .)2014(.نظػػاـ العمػػؿ بالمناوبػػة وعبلقتػػو بالضػػغط المينػػي لػػدى عمػػاؿ
الحماي ػػة المدنية،د ارس ػػة وص ػػفية بالوح ػػدة الرئيس ػػية لمحماي ػػة المدني ػػة بأدرار،رسال ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػاجستير
،الجزائر:جامعة وىراف.
 -76عسػػكر،عمي .)2004(.ضػػغوط الحيػػاة وأسػػاليب مواجيتيػػا(،ط، )2.مصػػر:دار الكتػػاب
الحديث.
 -77عمي،عبد الرحيـ صالح.)2014(.المعجـ العربي لتحديد المصطمحات النفسية(،ط،)1.
األردف:دار الحامد لمنشر والتوزيع.

-78عموطي،عاشػ ػػور .)2008(.الضػ ػػغوط المينيػ ػػة لػ ػػدى العػ ػػامميف بنظػ ػػاـ التعاقػ ػػد وعبلقتيػ ػػا
بالرضا الوظيفي ،رسالػ ػػة مػ ػػاجستير ،الجزائر :جامعة منتوري،قسنطينة.1
 -79عمر ،وصفي عقيمي .)2005(.إدارة الموارد البشرية المعاصرة،بعد اسػتراتيجي( ،ط)1.
 ،األردف  :دار وائؿ لمنشر والتوزيع.
 -80عويد ،سمطاف المشعاف.)1997(.عمـ النفس الصػناعي (،ط ، )1.بيروت،لبنػاف :مكتبػة
الفبلح لمنشر والتوزيع.
 -81غنػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،دحػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ الزبيػ ػ ػ ػ ػ ػػدي و آخػ ػ ػ ػ ػ ػػروف.)2015(.إدارة السػ ػ ػ ػ ػ ػػموؾ التنظيمػ ػ ػ ػ ػ ػػي(،ط)1.
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المالحق

الممحق رقم( )51استبيان الدراس .
و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي
جامعة المسيمة
كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
قسـ عمـ النفس
استمارة بحث
أخواتي العامبلت تحية طيبة وبعد:
في إطار قيامنا بإجراء بحث عممي بغرض التعرؼ عمى الضغوط المينية لدى الممرضات العامبلت
بالم ناوبة الميميػػة وعبلقتيا باإللتزاـ التنظيمي  ،نضع بيف أيديكف ىذه اإلستمارة ارجيف منكف مساعدتنا .و
ما عميكف إال تفيـ العبارات جيدا و اإلجابة عمييا بكؿ موضوعية و صدؽ ،و ذلؾ بوضع العبلمة )(x
أماـ اإلجابة التي ترونيا مناسبة .ونحيطكف عمما بأف إجابتكف لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي
وستحظى بالسرية التامة  .و أخي ار تقبمف منا فائؽ الشكر و التقدير .
الطالب:عبد الوىاب بمواضح

:

البيانات الشخصي

) سن

 -1السن( :

 -2الحال اإلجتماعي :
عزباء

(

)

 -3األقدمي في الوظيف :
عدد سنوات األقدمي (

متزوج

)

(

)

مطمق

(

)

أرمم

(

)

العبــــــــــــارة

الرقم

عبء الدور
1

نوعية األعماؿ التي أقوـ بيا مرىقة

2

ﺏ ﺍلعمؿ.
نقص الممرضات في ﺍلمناًباﺕ يﺯيﺩ مف ع ﺀ

3

أتعامؿ يوميا مع عدد كبير مف المرضى أكثر مف طاقتي

4

تفوؽ مطالب عممي قدراتي وامكاناتي

5

ﺃشعﺭ بالتعﺏ ً ﺍإلﺭىاﻕ بعﺩ نياية ﺍلعمؿ
صراع الدور

6

أتمقى أوامر متعارضة مف مصادر متعددة

7

أعاني مف صراع األدوار بيف عممي وواجباتي العائمية

8

يطمب مني أف أقوـ بأعماؿ ليست مف اختصاصي

9

متطمبات العمؿ تؤثر سمبا عمى حياتي الخاصة

15

ال أستطيع التوفيؽ بيف عممي وواجباتي المنزلية
العالقات اإلنساني في العمل
 -1العالقات مع الزمالء

11

أتمقى المساندة مف زمبلئي في العمؿ في وقت الحاجة والشدة

12

أرتاح إلى زمبلئي في العمؿ وأشكو ليـ ىمومي

13

تتسـ عبلقاتي مع زمبلئي في العمؿ بالتعاوف والتنسيؽ

14

تتميز عبلقاتي مع باقي العماؿ بالثقة
 -2العالق مع اإلدارة

15

يعجبني أسموب اإلدارة في التعامؿ مع العماؿ

16

أجد سيولة في التواصؿ مع مديري

دائما

أحيانا

أبدا

17
18

أتمقى الدعـ والمساندة مف قبؿ اإلدارة
يستمع المدير آلراء العماؿ و ييتـ بانشغاالتيـ

 -1الضغوط الميني :
 -2االلتزام التنظيمي:
العبــــــــــارة

الرقم

دائما
1

ٌعتبر ارتباطً بالعمل بالمستشفى قرارا صائبا

2

ٌستحق المستشفى اإلخالص واإللتزام

3

أحافظ على سمعة المستشفى لدى المجتمع

4

أهتم بمستقبل المؤسسة التً أعمل بها

5

أبذل قصارى جهدي لتحقٌق أهداف المستشفى

6

أرى أن جهة عملً الحالٌة من أفضل جهات العمل لإللتحاق بها

7

أرغب فً البقاء فً عملً حتى لو توفرت فرص بدٌلة .

8

أقبل بأي نشاط أكلف به كً أحتفظ بعملً فً المؤسسة

9

سأفقد الكثٌر من المزاٌا عند انتقالً للعمل فً مكان آخر

15

لن أقبل العمل فً مؤسسة أخرى ولو كانت ظروف العمل هناك أفضل

11

أشعر بارتباط عاطفً اتجاه المستشفى الذي أعمل به .

12

أستمتع بالحدٌث عن المستشفى مع الناس خارج العمل

13

أعتبر أن مشكالت المستشفى هً مشكالتً الخاصة

14

ٌوجد توافق بٌن أهدافً الشخصٌة وأهداف المستشفى

15

سأكون سعٌدة إذا ما قضٌت باقً حٌاتً الوظٌفٌة فً المستشفى

أحيانا

أبدا

الممحق رقم()52يبين توزيع أفراد العين حسب السن،الحال اإلجتماعي ،األقدمي في
الوظيف .

توزيع أفراد العينة حسب السن
Pourcentage

Pourcentage

cumulé

valide

Effectifs

Pourcentage

40.0

40.0

40.0

24

أقل من 03سنة

88.3

48.3

48.3

29

من03إلى 03سنة

100.0

11.7

11.7

7

أكبرمن  03سنة

100.0

100.0

60

Total

Valide

توزيع أفراد العينة حسب الحالة اإلجتماعية
Effectifs

Valide

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

عازبة

23

38.3

38.3

38.3

متزوجة

37

61.7

61.7

100.0

Total

60

100.0

100.0

توزيع أفراد العينة حسب االقدمية في الوظيفة
Effectifs

Valide

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

سنوات5أقل من

21

35.0

35.0

35.0

سنة55 إلى5 من

32

53.3

53.3

88.3

 سنة55أكثرمن

7

11.7

11.7

100.0

60

100.0

100.0

Total

. )يوضح العالق بين متغيرات الدراس53(الممحق رقم
CORRELATIONS
/VARIABLES=_93;_76;2 _75;_87;_78;_76;2;ن77_ي
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Corrélations

Corrélations
عبء الدور

الدرجة الكلٌة لاللتزام
ًالتنظٌم

Corrélation de Pearson
عبء الدور

-.330-

Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson

ًالدرجة الكلٌة لاللتزام التنظٌم

1

Sig. (bilatérale)
N

.010
60

60

-.330-

1

.010
60

60

CORRELATIONS
/VARIABLES=_89;_85;_75;_93;1 _75;_87;_78;_76;2;ن77_ي
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Corrélations

Corrélations
صراع الدور

الدرجة الكلٌة لاللتزام
ًالتنظٌم

Corrélation de Pearson
صراع الدور

Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson

ًالدرجة الكلٌة لاللتزام التنظٌم

1

Sig. (bilatérale)
N

-.356.005

60

60

-.356-

1

.005
60

60

CORRELATIONS
/VARIABLES=_93;2;ن77_;ي76_;78_;87_;77_ ;78_;77_;ق77_ل
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Corrélations
Corrélations
ًالعالقات االنسانٌة ف

الدرجة الكلٌة لاللتزام

العمل

ًالتنظٌم

Corrélation de Pearson
العالقات االنسانٌة فً العمل

1

Sig. (bilatérale)

.004

N
Corrélation de Pearson
ًالدرجة الكلٌة لاللتزام التنظٌم

-.367-

Sig. (bilatérale)

60

60

-.367-

1

.004

N

60

60

CORRELATIONS
/VARIABLES=استبيان1 استبيان2
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Corrélations

Corrélations
للضغوط الكلٌة الدرجة

لاللتزام الكلٌة الدرجة

المهنٌة

ًالتنظٌم

Corrélation de Pearson
المهنٌة للضغوط الكلٌة الدرجة

Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson

التنظٌمً لاللتزام الكلٌة الدرجة

1

Sig. (bilatérale)
N

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

-.307-

*

.017
60

60

*

1

-.307-

.017
60

60

 الفروق في متغيرات الدراسة:)00( ملحق رقم
فرضية الفروق تبعا لمتغير الحالة االجتماعية
بالنسبة للدرجة الكلية للضغوط المهنية وااللتزام التنظيمي
GET
FILE='C:\Users\mohamed\Desktop\beloudah abed elwahab\Input AbdouBelouadah.sav'.
DATASET NAME Jeu_de_données1 WINDOW=FRONT.
FREQUENCIES VARIABLES=السه
 الحالة
 ٌال
 أقذمية

/STATISTICS=RANGE MINIMUM MAXIMUM MEDIAN MEAN MODE
/FORMAT=LIMIT(50)
/ORDER=ANALYSIS.

T-TEST GROUPS=الحالة
 (12)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=1استبيان
/CRITERIA=CI(.95).

Test T

Ecart type
5,512
4,883

Statistiques de groupe
Moyenne
N
الحالة االجتماعية
40,26
23
عازبة
41,86
37
متزوجة

الدرجة الكلية للضغوط المهنية

Test des échantillonsindépendants
Test de Levene
Test t pour égalité des moyennes
sur l'égalité des
variances
Différencemoy
Sig. (bilatéral)
ddl
t
Sig.
F
enne
-1,604

,244

58

-1,177

,687

,164

الدرجة الكلية للضغوط المهنية

T-TEST GROUPS=الحالة
 (12)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=2استبيان
/CRITERIA=CI(.95).

Test T

Statistiques de groupe
Ecart type

Moyenne

N

الحالة االجتماعية

5,721

28,00

23

عازبة

5,507

29,19

37

متزوجة

الدرجة الكلية لاللتزام التنظيمي

Test des échantillonsindépendants
Test de Levene
Test t pour égalité des moyennes
sur l'égalité des
variances
Différencemo
yenne

Sig.
(bilatéral)

ddl

t

Sig.

F

-1,189

,426

58

-,801

,773

,084

الدرجة الكلية لاللتزام التنظيمي

فرضيح انفروق تثعا نًتغير انسن
تاننسثح نهدرجح انكهيح نهضغىط انًهنيح واالنتساو انتنظيًي

Maximum Minimum
47
48
48
48

26
29
29
26

Descriptives
الدرجة الكلية للضغوط المهنية
Intervalle de confiance à 95
% pour la moyenne
Erreur
standard
Borne
Borne
supérieure
inférieure
43,04
38,21
1,168
43,14
39,83
,809
48,49
36,37
2,477
42,58
39,92
,665

Ecart
type

Moyenne

N

5,724
4,356
6,554
5,147

40,63
41,48
42,43
41,25

24
29
7
60

سنة00 أقل من
 سنة00إلى00من
 سنة00 أكبرمن
Total

ANOVA
الدرجة الكلية للضغوط المهنية
Sig.

F

Carrémoyen

ddl

,684

,382

10,335
27,063

2
57
59

Maximum Minimum
38
41
41
41

19
20
17
17

Descriptives
الدرجة الكلية لاللتزام التنظيمي
Intervalle de confiance à 95
% pour la moyenne
Erreur
standard
Borne
Borne
supérieure
inférieure
29,62
25,13
1,085
31,12
27,43
,899
39,00
23,29
3,210
30,17
27,29
,719

Somme des
carrés
20,669
1542,581
1563,250

Intergroupes
Intragroupes
Total

Ecart
type

Moyenne

N

5,315
4,840
8,494
5,572

27,38
29,28
31,14
28,73

24
29
7
60

ANOVA
الدرجة الكلية لاللتزام التنظيمي
Sig.

F

Carrémoyen

ddl

,225

1,532

46,729
30,496

2
57
59

Somme des
carrés
93,458
1738,275
1831,733

Intergroupes
Intragroupes
Total

سنة00 أقل من
 سنة00إلى00من
 سنة00 أكبرمن
Total

.فرضيح انفروق تثعا نًتغير األلدييح في انىظيفح
تاننسثح نهدرجح انكهيح نهضغىط انًهنيح واالنتساو انتنظيًي

Maximum Minimum
47
48
48
48

26
29
29
26

Descriptives
الدرجة الكلية للضغوط المهنية
Intervalle de confiance à 95
% pour la moyenne
Erreur
standard
Borne
Borne
supérieure
inférieure
43,22
37,83
1,290
43,03
39,90
,767
48,49
36,37
2,477
42,58
39,92
,665

Ecart
type

Moyenne

N

5,913
4,340
6,554
5,147

40,52
41,47
42,43
41,25

21
32
7
60

سنوات5أقل من
سنة55 إلى5 من
 سنة55أكثرمن
Total

ANOVA
الدرجة الكلية للضغوط المهنية
Sig.

F

Carrémoyen

ddl

,664

,413

11,164
27,034

2
57
59

Maximum Minimum
38
41
41
41

19
20
17
17

Descriptives
الدرجة الكلية لاللتزام التنظيمي
Intervalle de confiance à 95
% pour la moyenne
Erreur
standard
Borne
Borne
supérieure
inférieure
29,76
24,62
1,234
30,88
27,55
,817
39,00
23,29
3,210
30,17
27,29
,719

Somme des
carrés
22,329
1540,921
1563,250

Intergroupes
Intragroupes
Total

Ecart
type

Moyenne

N

5,653
4,619
8,494
5,572

27,19
29,22
31,14
28,73

21
32
7
60

ANOVA
الدرجة الكلية لاللتزام التنظيمي
Sig.

F

Carrémoyen

ddl

,208

1,614

49,085
30,413

2
57
59

Somme des
carrés
98,169
1733,564
1831,733

Intergroupes
Intragroupes
Total

سنوات5أقل من
سنة55 إلى5 من
 سنة55أكثرمن
Total

الممحق رقم(:)5

نهًؤسسح انعًىييح اإلستشفائيح رزيك انثشير تثىسعادجانهيكم انتنظيًي
يكتة انتنظيى انعاو

انًدير

انًديريح انفرعيح نهًانيح وانىسائم

يكتة
انًيسانيح
وانًحاسثح

يكتة
انصفماخ
انعًىييح

يكتة االتصال

يكتة
انىسائم
انعايح
وانهياكم

انًديريح انفرعيح نهًصانح انصحيح

يكتة
انمثىل

يكتة
انتعالد
وحساب
انتكانيف

يكتة تنظيى
اننشاطاخ انصحيح
و يتاتعتها
وتمييًها

انًديريح انفرعيح نهًىارد انثشريح

يكتة
األجىر

يكتة تسيير
انًىارد
انثشريح و
انًنازعاخ

انًديريح انفرعيح نصيانح انتجهيساخ
انطثيح وانتجهيساخ انًرافمح
يكتة صيانح انتجهيساخ انًرافمح

يكتة صيانح انتجهيساخ انطثيح

يكتة
انتكىين

