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ممخص
يهػػدؼلبحث ػػىلاحػػرلبحلىػػرؼلر ػػرللػػمليرلبػػدطلبحىبػػؿلثمثىػػاددلب،رثى ػ لللوبػػعضلبحػػدعر لد ػربعلبحػػدعر لر ػ

لبحػػدعر لرػػدـلب بػػفل

بحػعظيي للعر ػرلبحػػلهلـلبحليظيبػ لثمثىػاددلبحلللػ للبحبىرطػ ل بحىػاطي ل لبح ػ عل لعلطػ لب ػدحلبحبيظبػػاسلبحدػ ي ل لع ػدلب ػػل دبسل
بحثا ل لبحبيهجلبحعدي لبحل ي ل لعلـلب ليارلريي لبفلبحبلؾلبحلبريب لط لبشيرلبحددرلبحلى يبػ لبحلػ لىػرحلب ليارمػالبىلبىػال
،لى بر لبحث ػىلب ليػرسلبيػ لرييػ لرشػعبةي لث ػجل ىبهػالل200علشػ صل.لع ػدل ػاعؿلبحث ػىلببىاثػ لر ػرلل ػا ،سلبلىػدد لبيهػال:ل
لػػمليرلبػػدطلبحىبػػؿلطػ لبحػػلهلـلبحليظيب ػ ل لعحتىاثػ لر ػػرلبحل ػػا ،سلبحبط لرع ػ لثيػ لبحث ػػىلر ػػرلطربػػيليفلرةي ػليفللبػػبيسللػػؿل
بيهبالثمرثعلطربياسلطرري ل لبفلبىؿلبحل قػؽلبػفلدػدؽلبحيربػياسلبحلػ لىػرحلثياةهػالطبػللرػفلبىاحىػ لبحثيايػاسلبحلػ للب بػسل
ريهػػالاىاثػػاسلبحث ػػىلب ػػلىيفلثثريػػابجلبح زبػ لبب دػػاةي لح ى ػػعـلب،ىلباريػ للللspssلعلثىػػدلب ليػػارلبحع ػػاةؿلب ،دػػاةي لبحبلةبػ ل
عب ل ربجلبحيلاةجللعدؿلبحث ىلاحرلبىبعر لبفلب ،ليلاىاسلبيهال:ليبارسلبحبلؾلبحلبريب لط لبحبشيرلبهػاـلبليعرػ لطػ لع ػسل
عب دلعبلط ثاسلىعد لبحىبؿلبثاحجلطيها لببالأدحل،رلقادمـلثافلرب هـلثىدل ي ديلاحرلب لدلحهـلبفلحدفلببدبر  .ل
ل
Abstract
This paper aims to identify impact of work of four its dimensions Stress (role ambiguity, role
conflict, Role Load, job insecurity) organizational cynicism three its dimensions sarcasm
(cognitive, emotional, behavioral) in one of health organizations, and researcher used
descriptive and analytical approach was sample Selection own nursing in Sadr Teaching
Hospital, which has been selected by search community not chosen randomly from a total
sample size of 200 people. this Paper has tried to answer many questions, including: impact of
work pressure in organizational cynicism, To answer on questions raised built paper on two
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hypotheses major included each four hypotheses subsidiary, in order to verify the veracity of
hypotheses that have been built as well as the data that emerged from the answers Find hired
Statistical Package for Social Sciences program processing (spss) After choosing the
appropriate statistical methods and extraction results the paper found a set of conclusions,
including: staff of nursing practice in the hospital a variety of tasks at one time and the
requirements of work quality are exaggerated, leading to the belief that hard work will lead to
exploitation by management.

المقدمة
يىػػدلبحقطػػاعلبحدػ

لبػػفلبحقطارػػاسلبحبهبػ ليظػ برلح ػػدعرلبح يػػعيلبحػػذيليبار ػ لطػ لبحع ػػسلبح ابػػرلببػػالي ػػلعى لبىػ بر لبحبزيػػدلبػػفل

بحد بر اسلحلرلقا لثب لعحلبح دب لبحل ليقدبهالحلعي لي دـلشري لعب ى لبػفلبحبىلبػعل.لعحػذحؾلبلىػ لبحث ػىلاحػرلل ديػدلبػدحللػمليرل
بػدطلبحىبػػؿلعذحػػؾلرثػػرلريادػردلب،رثىػ لبحلػ لل ػػهـلطػ لل ديػػددلبػػفل ػػلؿلوبػػعضلبحػػدعرلبحػػذيليىػػاي لبيػ لبحىػػاب يفللػػعفلبحبهػػاـل
بحبل يػيفلثلمديلهػػالللػػعفلويػػرلعببػ لحهػػـلث ػػث ليقػػصلبحثيايػػاسلعبحبى عبػاسلببػػالطيبػػالي ػػصلدػربعلبحػػدعرلبحيػػالجلرػػفللىػػددلب،دعبرل
بحل ليبار هالبحىاب عفلط لبحقطاعلبحد

ل لببالر

لبحدعرليمل لبفللىددلبحبهاـلبحبط ع لبي لبيىازمالط لع سلب ددلأعليطاح ل

ثمرباؿل،لللةـل دربل لعبهاربل ل لعأ يػربلرػدـلب بػفلبحػعظيي لبحيػالجلرػفليقػصلطػرصلبحلقػدـلعبحلر يػ لل هػاللىػدلبػفلبدػادرلبػدطل
بحىبؿلبحب لر لط لبحلهلـلبحليظيبػ لعمػعلبح احػ لبحياشػة لبػفللللػ لبثىػادلللبحبىرطػ ل لبحىػاطي ل لبح ػ عل لعل يػىلبفلذحػؾليىػدلمػدطال
أ ا يالح ث ىل لابالأمبيل لطقدليلىسلرفللياعؿلبعبػععلبحػلهلـلبحليظيبػ لعبحػذيلحػـليم ػذلح ػدلب،فلبحيدػي لبحلػاط لبػفلبحد بر ػاسل
بحىرثي لعبحلطرؽلبحرلبعبععلبدطلبحىبؿلحلعي لبفلبحبعبعراسلبحل لييثد لبفلللىيثهالبحبيظباسل .ل
لعدؿلبحث ىلاحرلىب لبفلب ،ليلاىاسلعبحلعدياسلبحبهب ل لللعفلبحث ىلبػفلأرثػعلبثا ػىلب ا ػي لمػ ل:ب عؿليلبػبفلبيهىيػ ل
بحث ػىل.بحلػاي لببطػارلبحيظػريل.بحلاحػىليلػاةجلبحل يػؿلعبحبيا شػ ل.لببػالبح برثػعلطقػدللبػبفلأمػـلب ،ػليلاىاسلبحلػ للعدػؿلاحيػ لبحث ػىل
عبحلعدياسلبحل ليبلفلافلل هـلط للىزيزلبحىاي لبحيظريلعزياد لبحعر لثممبي لبلديربسلبحث ى.

ل
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المبحث األول
منيجية البحث Search Methodology
يلببفلمذبلبحبث ىلرربالحبشل لبحث ىلعأمبيل للعأمدبط لطبللرفلبحلىريؼلثبىلبى لعرييل لعبقايي ل .ل
أوال :مشكمة البحث Search Statement
بفل لؿلبحزياربسلبحبيدبيي لبحبلعبد لبحل ل ابسلثهالبحثا ل لحبشيرلبحددرلبحلى يب لط لب اطظ لبحيىؼلب،شػرؼلعب،طػلعلر ػرل
عب علبحىبػؿلطيهػال لعحلػعفلبحبيظبػاسلبحدػ ي لمػ لبلػاؿلح بيظبػاسلبحلػ ليقػعـلىايػ للثيػرلبػفلرب هػالثاحلىابػؿلبػعلب ،ػريفل ،ػيبال
بحبربرل لطر سلبحثا ل لثىضلبحل ا ،سلبحبلى ق لثاحث ىلر رلب عؿلبحبلؾلبحلبريب لع ،ظسلبحثا ل لافلبحبلؾلبحلبريب ل
ػفلبربىىػ لبرػػدبدللثيػػر لبػػفلبحبربػػرلح بشػػيرليعبيػػال لحػػذحؾلطػػافلل يػػيضلب ػػلعحلبحبػػدطلر ػػرل
يىػػايعفلبػػفلبػػدطلبحىبػػؿلبحيػػالجلرػ ل
بحببربيفلط لبحبشيرليىي لم  ،لبحبربرلأيلألارل ثي لليىلسلطيهـل لطقدللبل سلبشل لبحث ىلثاحل ا ،سلبآللي ل :ل
-1

بالب لعحلبدطلبحىبؿلريدلبحبلؾلبحلبريب لط لبشيرلبحددرلبحلى يب ل؟

-2

بالب لعحلبحلهلـلبحليظيب لريدلبحبلؾلبحلبريب لط لبشيرلبحددرلبحلى يب ل؟

-3

بالرل لبدطلبحىبؿلط لبحلهلـلبحليظيب لريدلبحبلؾلبحلبريب لط لبشيرلبحددرلبحلى يب ل؟

-4

باللمليرلبدطلبحىبؿلثاحلهلـلبحليظيب لريدلبحبلؾلبحلبريب لط لبشيرلبحددرلبحلى يب ل؟

ثانياً  :أىمية البحث Search Importance
للبفلأمبي لبحث ىلط لأيهالل ق لبحبع لر رلباليمل ل :ل
 -1لياعحسلبعبععلبحلهلـلبحليظيب لعبحذيلحػـليم ػذلح ػدلب،فلبحيدػي لبحلػاط لطػ لبحد بر ػاسلبحىرثيػ ل

ػ لر ػـلبحثا لػ ل للبػال

بفلبحلط ػػرؽلحبعب ػػععلب ػػدطلبحىب ػػؿل ليىطػ ػ لبحث ػػىلبح ػػاح لأمبيػ ػ للاب ػػاطي لحلعيػ ػ لب ػػفلبحبعب ػػعراسلبحلػ ػ لييثدػ ػ لبفلللىيثه ػػال
بحبيظباسللاط .
 -2طىللرفلبحىاي لبحيظريلح ث ىلطمفلبحىاي لبحىب لثا لياردلبشػيرلبحدػدرلبحلى يبػ ل ،لثػارلبحىل ػ لعب لػرلثػيفلبلديػربسل
بحث ىلليل ث لأمبي لحبالل ل لمذدلبحبيظب لبفلدعرل يعيلط لبحع سلبح ابرل.

ثالثاً  :أىداف البحث Search Objectives
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يبلفلايىازلأمدبؼلبحث ىلثا بعرلبآللي ل :ل
 -1بىرط لب لعحلبدطلبحىبؿلثاحي ث لح بلؾلبحلبريب لبحىابؿلط لبشيرلبحددرلبحلى يب ل.
 -2ل ديدلب لعحلبحلهلـلبحليظيب لثاحي ث لح بلؾلبحلبريب لبحىابؿلط لبشيرلبحددرلبحلى يب ل.
 -3بحلىػػرؼلر ػػرلبحىل ػ لعبحلػػمليرلحبػػدطلبحىبػػؿلط ػ لبحػػلهلـلبحليظيب ػ لثاحي ػػث لح بػػلؾلبحلبريب ػ لبحىابػػؿلط ػ لبش ػيرلبحدػػدرل
بحلى يب ل.

رابعاً :فرضيات البحث Search Hypothesis
بفلبىؿلبحلعدؿلاحرللقديـل ؿلب سلحبشل لبحث ىلعبػفللػـلب لثػاردلح ل قػؽلبػفلدػ ل لبـلردبػ لطقػدلىػرحلدػياو لبحيربػياسل
ب لي لعلباليمل ل :ل
الفرضيية الرييسيية األوليىل :لعىػدلرل ػ لبرلثػاطلذبسلد،حػ لبىيعيػ لثػيفلبػدطلبحىبػػؿلعبحػلهلـلبحليظيبػ لر ػػرلبحب ػلعحلبحل ػ لحػػدحل
بحبلؾلبحلبريب لط لبشيرلبحددرلبحلى يب ل لليررسلريهالبحيربياسلبحيرري لب لي ل:ل ل
 -1لعىدلرل لبرلثاطلذبسلد،ح لبىيعي لثيفلوبعضلبحدعرلعبحلهلـلبحليظيب لر رلبحب لعحلبحل لحدحلبحبلؾلبحلبريب لط ل
بشيرلبحددرلبحلى يب .ل ل
 -2لعىدلرل لبرلثاطلذبسلد،ح لبىيعي لثيفلدربعلبحدعرلعبحلهلـلبحليظيبػ لر ػرلبحب ػلعحلبحل ػ لحػدحلبحبػلؾلبحلبريبػ لطػ ل
بشيرلبحددرلبحلى يب .
 -3لعىدلرل لبرلثاطلذبسلد،ح لبىيعي لثيفلرػ

لبحػدعرلعبحػلهلـلبحليظيبػ لر ػرلبحب ػلعحلبحل ػ لحػدحلبحبػلؾلبحلبريبػ لطػ ل

بشيرلبحددرلبحلى يب ل .ل
 -4لعى ػػدلرل ػ ػ لبرلث ػػاطلذبسلد،حػ ػ لبىيعيػ ػ لث ػػيفلر ػػدـلب ب ػػفلبح ػػعظيي لعبح ػػلهلـلبحليظيبػ ػ لر ػػرلبحب ػػلعحلبحل ػ ػ لح ػػدحلبحب ػػلؾل
بحلبريب لط لبشيرلبحددرلبحلى يب  .ل
الفرضيية الرييسية الثانييية :لليعىػدللػمليرلذعلد،حػ لبىيعيػ لثػيفلبػدطلبحىبػػؿلعبحػلهلـلبحليظيبػ لر ػرلبحب ػػلعحلبحل ػ لحػدحلبحبػػلؾل
بحلبريب لط لبشيرلبحددرلبحلى يب ل لليررسلريهالبحيربياسلبحيرري لبحلاحي ل :ل
 -1يعىدللمليرلذعلد،ح لبىيعي لثػيفلوبػعضلبحػدعرلعبحػلهلـلبحليظيبػ لر ػرلبحب ػلعحلبحل ػ لحػدحلبحبػلؾلبحلبريبػ لطػ لبشػيرل
بحددرلبحلى يب  .ل
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 -2يعىػػدللػػمليرلذعلد،حػ لبىيعيػ لثػػيفلدػربعلبحػػدعرلعبحػػلهلـلبحليظيبػ لر ػػرلبحب ػػلعحلبحل ػ لحػػدحلبحبػػلؾلبحلبريبػ لطػ لبشػػيرل
بحددرلبحلى يب  .ل
 -3يعىػػدللػػمليرلذعلد،حػ لبىيعيػ لثػػيفلرػ

لبحػػدعرلعبحػػلهلـلبحليظيبػ لر ػػرلبحب ػػلعحلبحل ػ لحػػدحلبحبػػلؾلبحلبريب ػ لطػ لبشػػيرل

بحددرلبحلى يب  .ل
 -4يعىدللمليرلذعلد،ح لبىيعي لثػيفلرػدـلب بػفلبحػعظيي لعبحػلهلـلبحليظيبػ لر ػرلبحب ػلعحلبحل ػ لح ػ ػ ػػدحلبحبػلؾلبحلبريبػ لطػ ل
بشيرلبحددرلبحلى يب  .ل
خامساً  :منيج البحث
لػـلب،رلبػادلر ػرلبحبػػيهجلبحل ي ػ لبحعدػي لعب ػػل دبسلبحثا لػ لطريقػ لبحث ػىلبحبيػػدبي لح لىػرؼلر ػرلبػػدطلبحىبػؿلعبثىػادلبحػػلهلـل
بحليظيب ل لع دل اردلمذبلبحبيهجلط لبح دعؿلر رلثياياسلعب ىي لعشاب لرفلبحبشل لبفل لؿلبددرليفلمبال :ل
 -1بحىديدلبفلبحبدادرلبحىرثي لعلب،يى يزي للبيهالبحلل ل لب،طاريحلعبحر اةؿل لطبللرػفلبحث ػعىلعبػاللػعطرلبيهػالر ػرل
بحشثل لبحىيلثعلي لبحىاحبي لاذلشل سلبحشثل لىايثالأ ا ػيالطػ لبىػاؿل دػعؿلبحثا لػ لر ػرلب ػدىلبحث ػعىلبحلػ لوطػسل
بحىاي لبحيظريلح ث ى.
 -2عطيبالي صلبحىاي لبحىب لطقدلىرحلب،رلبادلر رلب ،لثاي لثعديهالب دلأدعبسلبحقياسلبحعدي للبػبي لل29علطلقػر ل
لببفلل14علطقردللبلؿلب شربسل ياسلحبدطلبحىبؿ لعلببي لل15علطقردللبلؿلب شػربسل يػاسلح ػلهلـلبحليظيبػ لعطػؽل
بقياسل)(Likertلبح با

ل.لل

ل
سادساً  :مخطط البحث الفرضي والمقياس
لىدلاثىادلبحث ىلبحيرري لب دعبسلبحل ليىريلبػفل لحهػال يػاسلطثيىػ لبحىل ػ لثػيفلبحبلديػربسلبحرةي ػ لعبػدحللػمليرلب ػدمالثػا

رل.ل

عحل قيؽلمذبلبحهدؼلطقدلىرحلبرلبادلبقاييسلب لثر لط لد بر اسل اثق للبحيعشاف :2003ل142-143ع ) (Butt,2009:73-79ل
رفل بدطلبحىبؿلعبحذيليبـلأرثػعلأثىػادلللوبػعضلبحػدعرل لدػربعلبحػدعرل لرػ

لبحػدعرل لبحلطػعرلبحػعظيي لعل لأبػالبلديػرلبحػلهلـل

بحليظيب لطقدلبرلبػدلبحث ػىلر ػرلبقيػاسل)(Eaton,2000:99-104لع ػددلأثىػاددل لبحبىرطػ ل بحىػاطي ل لبح ػ عل لعل لعحدػرضل
ل قيػػؽلمػػدؼلبحث ػػىل ابػػسلبحثا ل ػ لثعبػػعلب طػػطلطرب ػ ليعبػػحلبحىل ػػاسلثػػيفلبلدي ػربسلبحث ػػىلعبلىامػػاسلبحلػػمليرلثييهػػال للبػػال
بعبحلبديادل:ل ل
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لل
ل

التهكن

ضغط العول

ل

التنظيوي

غوىض الدور

ل

البعد املعريف
(االعتقاد)

ل

صراع الدور

ل

البعد العاطفي

عبء الدور

ل

عدم األهن

ل

البعد السلىكي

الىظيفي

ل

)االعتقاد(

عالقة
تأثير

شكل رقم (  ) 1نموذج البحث الفرضي
سابعاً  :مجتمع البحث وعينتو
ث جلبىلبعلبحث ىلل819علبفلبلؾلبحلبريضلبحىاب يفلط لبشيرلبحددرلبحلى يب ل لع دللـلب ليارلريي لث جل ىبهالل200علعمػ ل
لشلؿلي ث لل%24علبػفلبىلبػعلبحث ػىلعمػعلبح ىػـلبحػذيليليا ػ لبػعلبىلبػعلبحث ػىلبحثػاحجلل819علببػرض ل

ػ لبػالأشػارلاحيػ ل

لللبفل)Sekaran&Bougie,2010:296علريدباليلعفلبحبىلبعلثهذبلبح ىـلطافلبحىييػ لبحبيا ػث لمػ لل200علطبػالطػعؽ.للىػرحل
ب ليػػارمـلثدػػعر لرشػعبةي ل لاذللػػـللعزيػػعلل210علب ػػلبار لب ػػلثاي لابػػاللبحب ػػلرىى لعبحدػػاح لح ل يػػؿلل200علب ػػلبار لأيلبػػاليشػػلؿل
ي ث لل%95عبفلب ،لباربسلبحبعزر ل لعطيباليمل لعدؼلببطربدلريي لبحث ىلبفل يىلثىضلبح داةصلبحش دي ل.لللللللللل ل
جدول رقم ()1
وصف عينة البحث
الجنييييييييييس
إنيييييييييييييييييييييييييييييييييييياث

ذكييييييييييييييييييييييييييييور
العدد

النسبة

العدد

النسبة

132

0666

68

0634
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العمييييييييييير

 20فاقل

40-31

30-21

 50فأكثر

50-41

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

5

06025

75

06375

50

0625

45

06225

25

06125

التحصيل الدراسي
بكالوريوس

إعدادية التمريض

دبموم فني

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

44

0622

46

0623

110

0655

سنوات الخدمة
5-1

اقل من سنة

15-11

10-6

 21فأكثر

20-16

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

8

0604

22

0611

45

06225

40

0620

47

06235

38

0619

العنوان الوظيفي
ممرض فني

ممرض جامعي

ممرض ماىر

ممرض

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

44

0622

46

0623

12

0606

98

0649

للللللللبحبددرل:لبفلاردبدلبحثا ل ل

المبحث الثاني
اإلطار النظري لمبحث
ػرللاثىػال لعلبػال
ػرلب ػلقلللعبحػلهلـلبحليظيبػ لثعدػي لبلديلبل
يقدـلمذبلبحبث ػىلرربػاليظريػالحبلديػربسلبحث ػىلبػدطلبحىبػؿلثعدػي لبلديلبل
يمل ل:ل ل
 -1ضغط العمل  :المفيوم  ،االثار  ،المصادر .
أوال -مفيوم ضغط العمل
أعبحللللبفللCartwright&Cooper,1997علل ب لبحبدطلStressلبشلق لبفلبحل ب لبحللييي للStringereلعلعلىي ل"لبحشػدل
ثقػػع ل"لعط ػ لبحقػػرفلبح ػػاثعلرشػػرلب ػػلىب سلبحل ب ػ لحعدػػؼلبحيلي ػ لأعلبحػػثل ل لع ػػدلب ػػلىب سلبحل ب ػ لثب ل ػػؼلبحل ددػػاسلبحييزيػػا ل
بحهيد للعط ليهاي لبحبطاؼلررؼلبحبدطلعلمليردلر رلب،طربدلط لبحيظرياسلبحيي ي للGelsema,2007:5عل.لعب لىبؿلبدػط حل
بحبدطل اثقالثديللرفلبحدربعل لب ،ثاطل لبحددباسلبحيي ي ل لب،ول بر ل لبحق ؽل لب،للةا للMYENDEKI,2008:3ع.لررطػ ل
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لللShchuka,2010:5لعلثايػ لب ،ػػلىاثاسلبحى ػػدي لعبحيي ػػي لبحبػػار لبحلػ لل ػػدىلريػػدبالللػػعفلبلط ثػػاسلبحعظييػ ل،للليا ػ لبػػعل
بحقدربسلعبحبعبردل بعل اىاسلبحىابؿل.لعررط للريادردل 109:2008علثايهال اح لبفلب،ىهادلبحيي

لعبحثدي لبحل لل لرلطػ ل ػ عؾل

بحيػردلبحيالىػ لث ػػث لزيػاد ل ىػـلبلط ثػػاسلبحىبػؿلبحػرلبللػػرلبػفل ػػدربسلبحيػردلعببلايالػ لعمػ ل"لػؿلبػاليلىػػرضلحػ لبحيػردلطػ لرب ػ لبػػفل
بيثهػػاسلعبلي ػربسليالى ػ لرػػفلبحثية ػ لبح ارىي ػ لبعلبحثية ػ لبحدب ي ػ لح ىبػػؿلبعلياىب ػ لرػػفلبحيػػردليي ػ لل ػػث لح ػ ل اح ػ لبػػفلرػػدـلبحربػػال
عبحقثعؿلعبحلليؼلبػعلرب ػ لببػاليػ لرلطػ لبيىػازلبحيػردلعبيعحػ لحىب ػ ل".عررطػ لLazarus,1999علثايػ لبحدػربعلبػفلبىػؿلبحلليػؼلبػعل
بح يا للللMYENDEKI,2008:3ع.لعررط للبح ي

ل363:2009عل"لبىبعر لبفلبحىعببؿلبحليظيبي لبحبلى ق لثاحىبػؿلعبػالي ػيطل

ث لبفلىعبي لب ل ي لعبحل لل لرلط للشليؿل عؾلبحيردللػملي برل ػ ثيال".لعررطػ للىرييثػرجلعثػارعف 257:2009ع"ثايػ ليبػطلبىقػدلبػفل
احػ لراطييػ لععىدبييػ لعردعدلطىػػؿلط ػػيعحعىي لب ػػلىاث لحبىبعرػ لبػػفلبحبػعبوطلبح ارىيػ ل"ل.عررطػ

Beehr &Newmanلثايػ ل

رثار لرف"ل اح لليشملث ث لليارؿلبحىعببؿلبحبلى ق لثاحىبؿلبعل داةصلبحىاب يفلل ػدىللدييػرلطػ لبح احػ لبحثدييػ لبعلبحيي ػي لح يػردل
علدطىػ لبحػػرللدػػرؼلثػػدي لبعلرق ػ لويػػرلبىلػػادل"لبحىبيػػاف 160:2004عل.لعررطػ للػػللبفلبحر ا ػ لعرػزبـ 173:2011ع"لثاح احػ ل
بحبزبىي لبحبىقد لبحل ليشىرلثهالبحيردلعل لرلط للدرطال لعلديرلبفلطريق لليليرد"لعم ليالى لبفلبحشىعرلثاحدرؽلط لبحىبؿلعبهاب ل
.عأشارللللبفللLazarus,1999; Hans,1974علاحرليعريفلبفلبحبدطلبحيػععلب عؿلطهػعلبػدبرلعيلبيػزلثاحدبػ لعبحىػدعبفلابػال
بحيػ ػ ػ ػػععلب ،ػ ػ ػ ػػرلطهػ ػ ػ ػػعلي ػ ػ ػ ػػصلبشػ ػ ػ ػػاررلبحلىػ ػ ػ ػػاطؼلبػ ػ ػ ػػعلبآل ػ ػ ػ ػريفلعبح ػ ػ ػ ػػى لب،يىػ ػ ػ ػػاث لبحػ ػ ػ ػػذيليىػ ػ ػ ػػعدلثػ ػ ػ ػػاحييعلر ػ ػ ػ ػػرلبحبىلبػ ػ ػ ػػعل
لMYENDEKI,2008:4ع.عيلي ػػؽلبحث ػػىلبح ػػاح لب ػػعلرأيللبحىبي ػػاف 161:2004عر ػػفللث ػػايفلأ بر لبحث ػػا ليفلطيب ػػالي ػػصللىري ػػؼل
بدطلبحىبؿلطبيهـلبفلرلزلر رلبحثية لبح ارىي لعبيهـلبفلثيفلثمفلبقدبرلبحبدعطلبحل ليشػىرلثهػالبحىابػؿليالىػ لرػفلليارػؿلثػيفل
بحظػػرعؼلبحثيةي ػ لبحل ػ ليىبػػؿلطيه ػػالعثػػيفلبػػاليبل ل ػ لبػػفل دػػاةصلش دػػي لل ثػ ػربسلع ػػدربسعل لميػػاؾلبػػفليػػرحلثميػػ لياشػػ للرػػفل
بحدىعثاسلعبحبىع اسلبحل ليعبىههالبعلبحبطاح لبحل ليدى لر ي لل ب هال.ل ل
بشارلللريادردل 114:2008عل مـلب

ثا لبحب دي لح بدطل :ل

-1

ل ع لطهـلبحيردل ثىادلبحىبؿلعىعبيث ل .ل

-2

لردـللعطرلبحبى عباسلبحل لي لاىهالبحيردلط لرب ل .ل

-3

ل دعرل دربسلبحيردل .ل

-4

للعلرلبحىل اسلثيفلب،طربدلط لبحىبؿل .ل

-5

لر

لبحىبؿلبحزبةدلبعلبحق يؿلىدبل .ل
ل
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-6

لطقدبفلبح يطر لر رلبحىبؿلبفل يىللدطؽلبحىبؿلعردـلبحبشارل لط لبل اذلبحق برربسل .ل

-7

لبياخلبحىبؿلويرلب،بفل .ل

العدد ()50

ثانياً -اآلثار السمبية لضغوط العمل عمى كل من المنظمة والعامل ل ل
حـليديؿلبحثا لعفلرفلب،لارلبح ثي لحبدعطلبحىبؿلبفل لؿلد بر ليالحبيهعـلبحبػدطللثػيفلحيػالثػافلبحبػدطليػ ديلاحػرليلػاةجلبػار ل
ر ػرللػؿلبػفلبحيػردلعبحبيظبػ لطقػػدلأشارلبحيعشػاف 25:2003عل لػاردلبحبػار لر ػرلبحيػػردلبػفلبحيا يػ لبحي ػيعحعىي ل بحيي ػي لعبح ػ علي ل
عل ل ؼل دلهالثيفلب طربدلعثىبهـلبحثىضلعمذبليىعدلاحرل علهـلبحى بي لع داةدهـلبحش دي ل يػىلافلببػىؼلىػز لطػ لى ػـلل
ببي افلمعلأعؿلبفليلملرلثاحبدطلعبفللـلحليهيارلعبحل ؼل.لبرلثطلبحبدطلبعلبحىديدلبفلبحبعب ؼلبح ثي لحلػمليردلر ػرلببطػربدلبػفل
يا ي ػ لبحد ػ لبح ػ علي لعبحى ػػدي لعبحىاطيي ػ لعبػػفلثييهػػالبرليػػاعلبػػدطلبحػػدـلعبب ػربضلبحق ػ لعب عري ػ لبحدبعي ػ لعببػػطربثاسلىهػػازل
بحبيارػ ػ ػ لعب،للة ػ ػػا لعبح ػ ػػبي لاب ػ ػػالبآلل ػ ػػارلبح ػ ػ ػ علي لطهػ ػ ػ لبي ي ػ ػػاضلبحرب ػ ػػالبح ػ ػػعظيي لعدعربفلبحىب ػ ػػؿلعبحلديػ ػ ػ لر ػ ػػفلبحىب ػ ػػؿللللل
Gelsema,2007:3ع.لأشػػارللبحىبيػػاف :2004ل167-166لعلحآللػػارلبح ػ ثي لبحبػػار لح بػػدعطلر ػػرلبحيػػردلعبحبيظب ػ لطقػػدلأشػػارل
لاردلبح علي لر رلبحيردللاب

اسلثا رؽل لزياد لبحلد يفل طقدبفلبحشهي ل بحىدعبيي لعبحل ري لعبآللارلبحيي ػي لر ػرلبحيػردللػاح زفل

عبحلآث لعبحشىعرلثػاحق ؽلعبحىدػثي لبحشػديد لعرػدـلبحلقػ لثػاآل ريفلعبآللػارلبحى ػدي للاحدػدبعلع ر ػ لبحبىػد ل لبح ػلريلعببػربضلبحق ػ ل
لعبدطلبحدـلابالثاحي ث ل لارلبحبدطلر رلبحبيظب للاي ياضلببيلاجلعبحرعحلبحبىيعيػ ل لبحلديػ لرػفلبحىبػؿل رػدـلبحربػالبحػعظيي ل
لردـلد لبحق برربسل ل ع لبحىل اسلثيفلب طربدل ل ع لب،لدا،سلث ث لوبعضلبحدعرل لدعربفلبحىبؿلعبب

اسلثاحيشؿل .ل

طقدلأعردللBreaten,2000:1علبآللارلط لب لعحلبحبيظب للاحيعبرلعب للؿلبحىب ياسلبحىادي ل للػدفلب،يلاىيػ لعبي يػاضلمػعببشل
بحرثحل لببالب،لارلر رلب لعحلحىابؿلطه لللزياد لبشالؿلبحد لبحى دي ل بحبدعطلبحيي ي لعبحلدييربسلبح علي لع .ل
عأشارلللبحيعشاف 26:2003عل لارلبحبدطلر رلبحبيظبػ لثػافلأيل ػؿليدػي لبحىابػؿليليىػ لبحبػدعطلبحىبػؿليػ لرلثشػلؿلبثاشػرل
ط ػ لأدب لبحبيظب ػ لعر ػػرل ػػدرلهالر ػػرلبحلليػػؼلبػػعلبحظػػرعؼلبحثيةي ػ لبحبلديػػر لعر ػػرلبػػبافلثقاةهػػالعب ػػلبربرمال لاذلافلبحبػػررلبحػػذيل
يدػػي لبحبيظب ػ لث ػػث للىػػرضلاطربدمػػالحبػػدعطلبحىبػػؿلي ب هػػالزيػػاد لط ػ لبحللػػاحيؼلبحبثاشػػر لعويػػرلبحبثاشػػر لببػػاليبػػىؼلبرلزم ػال
بحلياط

لعيىربهالحليهيارل .ل

ثالثاً -مصادر ضغوط العمل
لبػػاللثاييػػسلعىهػػاسلبحيظػػرلرػػفلبدػػادرلبحبػػدعطلطقػػدلبعردل)Beaaten,2000:1عل ػػل لبدػػادرلم ػ لشػػرعطلبحعظيي ػ ل لوبػػعضل
بحدعرل دربعلبحدعرل بحىعببؿلبحيردي ل لبحلطعيرلبحػعظيي ل لبحهيلػؿلبحليظيبػ ل عبىهػ لبحىبػؿلبحرةي ػ لعبحىايثيػ لويػرلبحبلع ىػ ل.بشػارلل

552

المجلة العراقية للعلوم االدارية

العدد ()50

(المجلد)12

ل Butt,2009:34-35عبحػ ػػرلبرثى ػ ػ لبدػ ػػادرلم ػ ػ لوبػ ػػعضلبحػ ػػدعرل لد ػ ػربعلبحػ ػػدعرل ر ػ ػ
لShchuka,2010:11ل عل ل لبدادرلح بدطللى

لبحىبػ ػػؿل لبحىعببػ ػػؿلبحيردي ػ ػ ل.عب ػ ػ سل

لبحىبؿل يبطلب،دبر ل بحىل اسلبحش دي ل لبدعبرلبحىبؿل لبحق ؽلبحػعظيي ل ل

بحظػػرعؼلبحثيةيػ ل.عثػػيفلNasurdin etal.,2003:3عل ب ػ لبدػػادرلح بػػدطلدػربعلبحػػدعرل لبحق ػػؽلبحػػعظيي ل لب،ولػ بر ل رػ

ل

بحىبػػؿل ثيةػ لبحىبػػؿلبح ػػية ل.عبشػػارللػػللبػػفللبحر ا ػ لعرػزبـ :2011ل174-176لعلبحػػرل ػػثى لبدػػادرلبػػفلبدػػادرلبحبػػدطلمػ ل
ػدلعبحىهػػؿلثاحػػدعرلعبلط ثػػاسلبحىبػػؿلب ،ا ػػي ل لر ػ
بلط ثػػاسلبحعظيي ػ ل لبحد ػربعلر ػػرلبيهػػعب لبحىبػػؿلعرػػدـلبحىبػػؿل لرػػدـلبحلملػ ل

ل

بحىبؿلبحزبةدلبعل لب،رباؿلبحبط ع لبحقياـلثهال لل بؿلب عحي لب ،ريفل ليقصلبحدرـلب،ىلبار ل ظرعؼلبحىبؿلويرلحبلةب ل.ل
ببػالثاحي ػث لحبدػادرلبحبػدطلبحب لػػار لحهػذبلبحث ػىلطقػدللػـلب ليػػارلبىبعرػ لبػفلبحبدػادرلعذحػؾلحقيػػاسلب ػلعحلبػدعطلبحىبػؿلحػػدحل
بحىاب يفلط لبشيرل بحددرلبحلى يب لم للؿلبفلوبعضلبحدعرل لدربعلبحدعرل لر

لبحدعرل لردـلب بفلبحعظيي  .ل

 -1غموض الدور Role Ambiguity :
يىدلبفلبحبدادرلبحرةي لحبدعطلبحىبؿلط لبحبيظباسلعواحثالبالي ديلاحرلردـلبحربػالبحػعظيي لحػدحلبحىػاب يفلث ػث لرػدـلل ػاعيل
بح ط لبحببيع لح يردلعبحب عحي لبحب قا لر رلرالق لعبحيقصلط لبحبى عباسلبحلزب لحلمدي لبحعظيي لعلىػارضلب ،لدادػاسلطبػلل
رفلردـلعىعدلثطا اسلعدؼلبحعظييػ لبحلػ لي ديهػالبحي لػردللبح ي ػ ل 364:2009عليقػللرػفللAbdel-Halim,1981ع.لعي ل ػؼل
بقدبرلوبعضلبحدعرلبفللقاط ل

رحلطقدلبظهرسليلاةجلب دحلبحد بر اسلبحل لبىريسلط ل21لدعح لثافلوبعضلبحدعرليي يضلطػ ل

بحػػدعؿلب ،ػػيعي لعب،طريقيػ لث ػػث لزيػػاد لبحب ػػاط لعبحقػػع لثػػيفلبحر ػػا لعبحبر ع ػػيفلعيػػزدبدلبحبيػػؿلح ىبػػؿلبحىبػػار لثييبػػاليرليػػعلوبػػعضل
بح ػػدعرلطػ ػ لبح ػػدعؿلب،عرثيػ ػ لث ػػث ل ػ ػ لبحب ػػاط لعبحق ػػع لث ػػيفلبحر ػػا لعبحبر ع ػػيفلعي ػػزدبدلبحبي ػػؿلح ىب ػػؿلبحي ػػرديللىرييث ػػرجلعث ػػارعفل
260:2009عل.لثييبالبلدلللريادرد ل114:2008علر رلبي لشىعرلبحيردلبحيالجلرفلدىعث لبحىبؿلبحذيليبار لريدبال،لللػعطرل
بحبى عبػػاسلبحعبب ػ ل.لعأشػػارللButt,2009:34علحدرى ػ لبحعبػػعحلللػػعفل ي ػػ لحػػدحلبحىابػػؿل ػػعؿلدعردلبعلبحبهب ػ لبحبل ػػؼلثهػػال ل
عي دىلريدبال،ليىرؼلبحىابؿلبعليدرؾلبحيرد لعبطاح لبحىبؿل .ل
 -2صراع الدور Conflict Role :
بشارللىل

193:2011علح دعىلبحدربعلريدبالي ل ؼلب،طربدلط لبحلييي لبحل لي ديلثهالبحدعرل.لعثيفلطرجلبهلللثايػ لي ػدىلبػفلل

شػػىعرلبحيػػردلثػػمفلببلايالػ لع د برلػ لللىػػارضلبػػعلبحىبػػؿلبحػػذيليقػػعـلثػ لعبحيػػاىـلرػػفلرػػدـلعىػػعدللعدػػيؼل ػ يـلحعظييلػ ل لبعلحلىػػارضل
لعىيهاسلعبعببرلب،دبر لبعلبياميب ل عب بلللايسلداةث لأـل اطة للبحيعشاف 30:2003عل.لثييبالبلدللبح ي

ل 365:2009عليقلل

رػػفللDubrin,1981:257لعر ػػرلبفل دعل ػ ليػػالجلرػػفللىػػارضلثػػيفلبلط ثػػاسلبحػػدعرلبحػػعظيي لبحػػذيلي دي ػ لبحيػػردل لعلعىػػدلرػػد ل
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بدػػادرلبيهػػالبحد ػربعلبح ػػارى لبػػفلشػ صلعب ػػدلبعلبللػػرللث ػػث لبحلع ىػػاسلبحبلىارب ػ لبعلبحد ػربعلبحػػدب

لاذليلػػعفلبحيػػردليي ػ ل

بدد برلح دربعليليى للىارضل يـلعبثادئلعبىلقدبسلبحش صلبعلباليط لبي لعمياؾلدربعليالجلبفللىددلب،دعبرلبحلػ ليقػعـلثهػال
بحيػػردل.لعي ػػدىلري ػػدبالي ػػاعؿلبحىابػػؿلثبقاث ػ لب،مػػدبؼلبحبلىارب ػ لبػػعلبه ػػاـلبحىبػػؿلبحبلربثطػػ لبحلػػ ليبلػػفلبفلل ػػدىلب ،ػػلىاث ل
بحىاطيي لبح ثي لبحياشة لرفلبحىىزلبحعببحلحللعفلبحبهب لطىاح للButt,2009:34ع .ل
يرحللللبفللل Daft&Noe,2001:409علطاحدربعلثيفلبحقيـل لب،مدبؼلبعلبح اىػاسلبحيرديػ لي ػبرلبحدػربعلبحػدب

لح يػردلعبحػذيل

يم ذلدعر لدربعلب،دعبرلبحذيليعبى لبحيردللعي لربعلط لبحىاة لعط لبحبيظبػ لطىيػدباليثقػرلبحىابػؿلع ػسلببػاط ل،ليىػازلبهبػ ل
بىيي لط لبحع سليي ليلعفلربوثالط لبحذما لثدعر لبثلر لبحرلراة ل ل .ل
عبشارللDaft,2004:487علثػافلبحدػربعلمػعلرثػار لرػفلب دػ لطثيىيػ لع لبيػ لح ليارػؿلثػيفلب،طػربدلبحػذيفلي ل يػعفلثػاآل بر لعبحقػيـلل
عب،مػػدبؼلطبػػللرػػفل دػػعحهـلر ػػرلبحبى عبػػاسليلػػعفلثشػػلؿلب ل ػػؼل لحمط ػربدلعبحبىػػابيعلبملبابػػاسلعبمػػدبؼلب ل يػ ليروثػػعفلط ػ ل
ل قيقهالبفل لؿلبحبيظب ل .ل
 -3عبء الدور Load Role :
عيلعفلر رليعريفلزياد لر

لبحدعرلعبي ياضلر

لبحدعرلطثاحي ث لبحزياد لر

لبحدعرلللعفلر رلشل يفلببالل بيؿلبحيردلثمرثػا ل

بللرلبفلطا ل لبفلبحيا ي لبحلبي لاذليط لبي لبحقياـلثمرباؿلبللرلببالي لطيعلبيىازدلط لبحع سلبحب ددلبعلزياد لر

لبحػدعرلبػفل

بحيا يػ ػ لبحيعريػ ػ لري ػػدباليل ػػعفلبحي ػػردلبطاحػ ػ لثمرب ػػاؿل،لللة ػػـلب ػػلىدبدبل لع د برلػ ػ لبح ادػ ػ للىرييث ػػرجلعث ػػارعفل 260:2009علبب ػػال
بي ياضلبحدعرلي دىلريدباليلعفلبحىبؿلبحبط ع ل،ليعظؼلبهاربسلبحيردلع،ليشػدؿلبحع ػسلبحبلػاحلحديػ لببػالي ػث لبحب ػؿل لبحيػربغل
عردـلبحشىعرلثا مبي لبعلبحل ديلعلب،لار لط لبحىبؿللبح ي

ل365:2009ع .ل

 -4عدم األمن الوظيفي :
ألدللShchuka,2010:11لعر رلأفلبيىدبـلب بفلبحعظيي لعردـلعىعدلطرد لح يبعلعبحلقدـلبعلبحلر ي ل لعردـلب ،لىدبدلح لديػربسل
بح ريى ليىدلبدد برلبفلبداد رلبدطلبحىبؿل.للبالبشارلبح ػاحـلبحػرلبليػاؽلبىظػـلبحثػا ليفلر ػرلبيػ لبػفلبدػادرلبحبػدطلعيرللػزل
ر ػػرلب ا ػػيفلمبػػالرػػدـلبػػبافلبحىبػػؿلثاحبيظبػ لث ػػث للق ػػيصلبحىبػػؿل للقادبػ لب،دبريلعبحلقارػػدلبحبثلػػرلعبػػدحلليػػا صلبحبرلػػزلبػػعل
عب علبحيردلث ث ل دعؿلبحيردلر رللر ي لبللرلببػاليلع ىػ لعبػالييػلجلريهبػالبػفلبييىػا،سليي ػي للليػر للػاحق ؽل لبح ػعؼلعبحبىايػا للل
بحيعشاف :2003ل22-21ع .ل
 -2التيكم التنظيمي :المفيوم ،األنواع ،العوامل المؤثرة في التيكم و االبعاد ل
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أوال -مفيوم التيكم التنظيمي:
يرىعلبدط حللبحلهلـلبحرلب اسلل ب ل"بلهلـل"لعيرىعلبد هالبحرلبحي ي لبحيعيايي لبحقديب لبفلباليقار ل500ل ثؿلبحبيلدلر ػرل
دل عب لعيلـلبحلىثيرلري لثطريق لح ليليرلعطريق لح يا ل لع دلب ل دـلثب ل ؼلبحل دداسلبلؿلبحي ي ل بحى عـلبح يا ي ل لر ـل
ب،ىلباعل ر ـلبحييسل ب،دبر ل بحى عـلبحلرثعي للKASALAK&AKSU,2014:125عل.لعط لبآلعي لب

ير لبىلػذ لبيهػعـلبحػلهلـل

ب،يلثادل،ل يبال ط لبىاؿلبح عؾلبحليظيبػ لعر ػرلبيػ ل ػاؿلطػافلبحد بر ػاسلبحلػ لبىريػسل ػعؿلبحػلهلـللمػ لىديػد للبابػالعبػعلذحػؾل
يىلق ػػدلبيػ ػ ل ػػيلعفلمي ػػاؾلبحللي ػػرلب ػػفلبحد بر ػػاسلبحيظريػ ػ لعبحلىريثيػ ػ لر ػػرلبح ػػلهلـلعبحىعبب ػػؿلبحليظيبيػ ػ لعب،دبريػ ػ لبحبلى قػ ػ لث ػػاحلهلـل
لOzler&Atalay,2011:27عل.لررؼل)Cag,2011علبحلهلـلثمي لردلطىؿلطثيى لييشػملبػفلبحلبثػا ،لعيػلـللىام ػ ل لعبحشػ صل
بحبػػلهلـلمػػعلبػػفلب شػػ اصلبح ػػذيفليشػػىرعفلث يث ػ لب بػػؿلعب ػػفللػػـليظهػػرعفلبش ػػاررلب ػػؿلبيىاثيػػ لح بيظبػػ ليي ػػهال لطػػمفلطش ػػؿل
بحبيظباسلط لل ثي للع ىاسلبحىاب يفليط ؽلر يهػالث يثػ لب بػؿلعبحلػ للى ػ لثػدعرمالبحػلهلـلبحليظيبػ ل)Ozeretal.,2014:121عل
.لعثيفللللبفللOzgener & Kaplanعلثمفلبحلهلـلبحليظيب ليلببفلبحىعبطؼلعبآل بر لبحل للبيػؿلاحػرلبحبشػاررلبح ػ ثي لثالىػادل
بحبيظب ل"ببماي "لع" عؾل

لبيلقادلبحياسل".عأشار)Cemalogluetal.,2014:6علح لثا،يلقادبسلبحقا ي لبحدري لأعلبحببيي ل

ثالىادلبحبيظب ل للاآل بر لبح ثي لعب،رلقادبسلبح ثي ل.عأشارلاثربميـل 2000عح لهلـلثمي ل ب لش دي لبعرعل للىلػسلبحلدػعربسل
بح ػ ثي لرػػفلبح ػ عؾللبحثشػػري)Arabaci,2010ع.اذلأشػػارل)(Qian,2007ح ػػباسلبلػػؿلرػػدـلبحلق ػ لثاحطثيى ػ لببي ػػايي لعبحليايػػاسل
ب،ىلباري ػ ػ لعلػ ػػذحؾلبحيػ ػػمسلعطقػ ػػدبفلب بػ ػػؿل،يىػ ػػازلبحلىهػ ػػدبسلعب،حل بزبػ ػػاسلثعب ػ ػػط لبحبىلبع لػ ػػذحؾلأشػ ػػارلل

(Hassnpour

)etal.,2009لثبع ػػؼلبحيػػاسلبحػػذيفليىػػدعفلبحبدػػاححلبحش دػػي للب يػػزلأدػ لأعلرةي ػ لح لدػػرؼلببي ػػاي لع،لي بيػػعفلثاحيعبيػػال
بح

ػي لعبحليػعؽلبحثشػريلعبب

ػافللب يػزبسلح ثشػرل (Zare etal.,2014:658).ل.ثييبػالألػدللAhmad etal.,2013:148عل

ر رلبي لبع ؼلبحىاب يفلأيلبىلقدبلهـلعبشاررمـلعبح علياسلبح ثي لي علبحبيظبػ لبحلػ ليىب ػعفلثهػال.للثاييػسلأ بر لبحثػا ليفلطيبػال
ي ػػصللىريػػؼلبحػػلهلـلبحليظيب ػ لطبػػيهـلبػػفلرلػػزلر ػػرلبح ػػباسلبحش دػػي لعبػػيهـلبػػفلرػػددلل يث ػ لأبػػؿل لعبليػػؽلبحث ػػىلبػػعلبح ػرأيل
ب

يرلبحذيلرددللبع ؼل ث للىادلبحبيظب ليرلزلر رلببثىادلبحللل لبحبىرط لعبحىاطي لعبح عل ل .ل

ثانيا -أنواع التيكم التنظيمي :للبشارللللبف )Ozler&Atalay,2011:27عل يعبعلبحلهلـلبحليظيب لبحل لللبلؿلثباليمل :ل ل
 -1التيكم الشخصي :ليىلسلمذبلبحيععلبفلبحلهلـلبحلدعرلبح ث لح ػ عؾلبحثشػريل لعويػرل اث ػ لح لدييػرلبح قػ ل عيلبيػزلمػذبل
بحيععلثا لقارلبحىل اسلبحش دي لبحبىيي ل لعللرلزل بال لثلعىهاسلبىادي لعبحلدعربسلبح ثي للىادلب ،ريفل .ل
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 -2التيكم االجتماعي :ليلببفلمذبلبحيععلبيلهالالح ىقدلب،ىلبار لثيفلبحيردلعبحبىلبعلعيىثػرلريػ لث يثػ لب،بػؿللىػادلبحبىلبػعل
عب

ال لعويرمالبفلبحىيادر لعلللعفلبفلب،يطثاراسلبحشىثي لرفلب ،ريفل.

 -3تيكم العامل :لعيىػدلمػذبلبحيػععلبػفلبحػلهلـلثبلاثػ لبع يػالل ػ ثياللىػادلبحبيظبػ ل لبحبػديريفل لزبػل لبحىبػؿل لعب،شػيا لب ،ػرحل
طػ لبلػػافلبحىبػػؿلبلػػؿلبيىػػدبـلب،بػػافلع يثػ لب،بػػؿلطػ لبحىبػػؿل لعيبلػػؿلمػػذبلبحيػػععلبػػفلبحػػلهلـليبعذىػػالىديػػدبلح ىل ػػاسلثػػيفلبحىابػػؿل
عدا

لبحىبؿلبحياشة لرػفل ػاراسلبحىبػؿلبحطعي ػ ل لبحلقييػدلبحب ػلبرل لللاطػ لبحىبػؿل لبحقيػاد ل لعب،دبر لبحيىاحػ ل لب ػاحي لىديػد ل

ط لبلافلبحىبؿل.
 -4التيكم الميني :ليلبيزلمذبلبحيععلثىدـلب،دربؾلعبح لطاسلعردـلب،ملباـل لعردـلعىعدلبحشياطي لط لبحىبؿلعيىدلبحثىدلب،عؿل
حهػػذبلبحيػػععلبػػفلبحػػلهلـلد ػربعلبحػػدعرلبحيػػرديلللبحد ػربعلثػػيفلبحبيظب ػ لعبحقػػيـلبحش دػػي لعلعبحلىريػػؼلب ،ػػرلمػػعلدعرلرػػدـلبحيقػػيفل
عبحدربعلعيىدلبحلهلـلبحبهيػ لبللػرلبيلشػا برلطػ لبحبهػفلبحلػ ليلػعفلطيهػالبحلقػديرلذبسلب ػلعحلبػي يضل.لعييلشػرلطػ لبىػا،سللقػديـل
بح دب لبحطثي لعبحد ي لعبحشرط لبذليرحل)Eaton,2000:2علبحلهلـلريدلبثاطلبحشرط لي ديلثهـلبحرللردلبحبديييفلعيىرط لثميػ ل
رثار لرفلبشاررلب لييب لبفلبحلربمي لعبحىدبع لعبح

دل لبب

اسلثاحىىزلعبيىدبـلبحقع للعبراد لببار ػ لمػذدلبحبشػاررلثدػعر ل

ب لبر .
 -5تيكييم التغيييير التنظيمييي :ليىثػػرلريػ لثعىهػ لبحيظػػرلبحبلشػػاةب لرػػفليىػػاحلىهػػعدلبحلدييػػرل لحلعيػ لي قػػرلبح ػػعـلر ػػرلبحىػػاب يفل
،يهـل،ليروثعفلثػاحلدييرلع،فلبحلدييػرلويػرلطىػاؿلبػفلعىهػ ليظػرمـل لعبيبػالعىػعدلشػؾلحػدحلبحىػاب يفلبحبلهلبػيفلرػفلبػاليل ػدىل
ري لرةيسلبحبيظب لبعلبحقاد لب،دبرييفليظ برلحيشؿلثرببجلبحلدييرلط لبحباب ل.
 -6التيكم باتجاه المنظمة :لعيلبلؿلبحبع ؼلبح ث لبحذيلي ب لبحش صلي علبيظبلػ لعبلػدللػللبػفلللل Dean ,Brandes
and Dharwadker,1998علثعىػػعدللللػ لأثىػػادل يعيػ لل ىػ لدع برلطػ لظهػػعرلبحػػلهلـلبحليظيبػ لبيهػػالبحثىػػدلبحبىرطػ للب،رلقػػادعل
عيىي لثمفلبحبيظبػ لليلقػرلبحػرلبحي بزمػ لعب ،ػلقاب ل لعبحثىػدلبحىػاطي لعيلبلػؿلثػاآل بر لبح ػ ثي للىػادلبحبيظبػ لببػالبحثىػدلبح ػ عل لطهػعل
121)(Ahmed

ب،لىػ ػ ػ ػ ػػادلي ػ ػ ػ ػ ػػعلب،يلقػ ػ ػ ػ ػػاصلبػ ػ ػ ػ ػػفل ػ ػ ػ ػ ػػدر لبحبيظب ػ ػ ػ ػ ػ ل.ل
)etal.,2013:148)(Arabaci,2010)(Eaton,2000:12
ع يىلبدماللمثىادلحهذبلبحث ىلل .ل
ثالثا  -العوامل المؤثرة في التيكم التنظيمي :
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لأشػارللػللبػفل )(Rubin,2009;Byrne&Hochwarter,2008لحبرعيػ لبحػلهلـلبحليظيبػ لح ىعببػؿلبحثيةيػ لعحػذبلطايػ ل،ليبلػفلافل
يىػػعدلح شػػىعرلثاحبيظب ػ لأعلببدبر لبػػفلحػػدفلبحيػػاسلبح ػ ثييفل لعحلػػفليبلػػفلافليظهػػرلثاحلىػػار ل لبلػػؿلمػػذدلبحلىػػار للػػمل لث ػػث ل
بحل ػػم يرلعبث ػػادربسلبحلديي ػػرلبحياشػ ػ ل لب احي ػػاسلبحىق ػػدلبحيي ػ ػ لعبحبي ػػاطعلببب ػػاطي لح ب ػػديريفل لبحيب ػػاةحل ل ػ ػ لبح ػػدرـلب ػػفلبحر ػػا ل
عب ،للطاسلثيفلبحبديريفل بحىابيفلعلقؿلبحىبؿلعب،حلزبباسلبحليظيبي لبحديرلبقيى لعدربعلب دعبرلع لبحيرصلح علياسلبحب لق ل
).(Zare etal.,2014:658لللبالأشارللللبفل):37لPelit&Pelit,2014لع لارلبحلهلـلبحليظيب ل ي ليق ؿلبفلليا لعبيلاىي ل
بحبيظبػ ل لعزيػػاد لبح

ػػاةرلبحباديػ لعبحبىيعيػ لعرػدـلبحربػػالرػػفلبحىبػػؿلعبي يػػاضلبحػع ،لح بيظبػ لعبرليػػاعلبىػػدؿلدعربفلبحىبػػؿلعلق يػػؿل

ب دب لبحليظيب لعشىعرلبحبعبطي لطبػللرػفلبػالي ػثث لبػفلبشػالؿلراطييػ للح بيظبػاسل ليبلػفلافلي ػث لبشػالؿلط ػيعحعىي لمابػ ل
ر رلبحبعظؼللق يؿلأياـلبحىبؿلث ث لبرضلبحىابؿل لبب لعلرفلبحىبؿلعبي ياضلب دب ل.
ععبػح )(Anderson,1996لزيػاد لبحػػلهلـلريػػدباليلع ػعلبحىػػاب يفلب ػلعحلرػػاح لعحلػػيهـليعبىهػعفلث يثػ لب بػؿلريػػدبال،ليل قػػعفل
بلؿلمذدلبحلع ىاسل لع ددلللل لرعببؿلل لرلط للع علبحلهلـل (Zare etal.,2014:658):ل
-1

لعويػرلبحبػرعري لح بيظبػاسلعرػدـلب ػاة لبحبيظبػاسل
عوامل مكانية  :ب ىرلبحىاح لح بديريفلبحليييذييفلعلذحؾلبحيعبةدلبآلييػ ل

.ل
-2

عوامييل تنظيميييية :للشػػبؿلب،لدػػا،سلأعلبحلعبدػػؿلويػػرلبحليػػع ل لب دعدي ػ لبحلىثيػػرلرػػفلب طلػػارل لرػػدـلب ل ػربـلب،لدػػاؿل

ثاآل ريفلعردـلليا لببدبر لأعلبحبىاب ل .ل
-3

لعويرلبحب دددللبحل لليػلجل
صفات العمل واألدوار :لوبعضلب دعبرل لدربعلب دعبرلعبحىبؿلبحياةضل لميالؿلب للرلبرعي ل

بحدربراسلعلعلذحؾل لبحبى عباسلبحلاطي لرفلبحلدييرلعبحلىار لط لبح ططلبحياى ل ل
عألدلSur,2010علر رلرابؿلدػربعلبحػدعرلبػفل ػلؿل يػاـلبحبػديرلثىىػؿلبحىػاب يفلحديػ ليبار ػعفلأرباحػ لبح ادػ ل لطػافلبحىابػؿل
يشػ ػػىرلثد ػ ػربعلبحػ ػػدعرلعبػ ػػفللػ ػػـللث يث ػ ػ لب بػ ػػؿل،فلرب ػ ػ لب ل ػ ػػؼلرػ ػػفللع ىال ػ ػ لعبح دػ ػػعؿلر ػ ػػرلبحلشػ ػػا ـلعبحػ ػػلهلـلبحليظيب ػ ػ ل
)Polatcan&titrek,2013:1293ع .ل
عثيفلللOzeretal.,2014: 121عرد لرعببؿللدذيلبحلهلـلدب ؿلبحبيظباسلبيها :ل
 -1ب اع،سلل عؿلبب ل .ل
 -2بحبدطلبحبيرطلعر

لبحدعرل .ل

 -3ردـلبحربالرفلبحدرـلب،ىلبار ل .ل
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 -4ب لعياسلبحلىزيزلويرللاطي لبقاري لبعلبر رلب لعحلبياط ل .ل
 -5ب،مدبؼلبحبلىارب ل .ل
 -6زياد لب لعياسلبحيعبرلبحليظيبي ل .ل
ععبحللللبفلللOzgener&Kaplan,2008علبحرلبرعر لببار لبحبيظباسلب لربليىياسلطىاح لبفلبىؿلبدبر لظػعبمرلبحػلهلـل
مػ للبػػاليػمل ل :للبلػػيفلبحىػػاب يفلبػػفلبحبشػػارل لطػ لرب يػ لدػػيعلبحقػ برربسل للعىيػ لبحىػػاب يفل ل ػػؽليظػػاـللػػمديث لدبةػػـلعرػػادؿلطػ ل
بحبيظب ػ ػ ل لبدبر لبحبياط ػ ػ لط ػ ػ لبحبيظب ػ ػ ل للىريػ ػػؼلبحىػ ػػاب يفلثػ ػػاحلدييربسلبحىديػ ػػد لل

ػ ػػيفلب ػ ػػلدلؿلبحع ػ ػػسل لزيػ ػػاد لبحبعلع ي ػ ػ ل

)Cemalogluetal.,2014:6للعل .ل
رابعا -أبعاد التيكم التنظيمي :
للشيرلبىظـلبحد بر اسل ثىادلبحلهلـلبفل لؿلميلؿلللل لببثىػادليبػـللػللبػفلب،رلقػادل لبحىاطيػ لعبح ػ عؾل ل ػيلـللعبػيحللػؿل
ثىدلبفلأثىادلبحلهلـلأديادل لعبحد بر اسلبحل للياعحل لر رل ثيؿلبحبلاؿل،لبح درل

)(KASALAK&AKSU,2014:126

)Ozler&Atalay,2011:28عل )(Aktas&Soyuk,2015:1) (Ozeretal.,2014:121) (Cemalogluetal.,2014:121
) (Konakietal.,2013:2318)(POLAT,2013:107ل
 -1البعييد المعرفييي (االعتقيياد) :يىيػ لب،رلقػػادلثػػافلبحبيظبػ لمػ لب رعبػ لبعلبىػػرد لبػػفلب بايػ لعبحدػػدؽلبحػػذيليػػمل لبػػعلبحشػػىعرل
بح ث لبلؿلبحدب ل لب ،لقارل ب،دبي لبعلب ،ليلارل.عبفلعىه لبحيظرلمذدلطافلبحػلهلـلمػعلبحبيػؿلي ػعلرػدـلب،يبػافلثاحطيثػ ل
عب ،ػػلصلبحػػدعبطعلب،ي ػػايي لعحهػػذبلبح ػػث لطػػافلب،شػ اصلبحبلهلبػػعفليىلقػػدعفلثػػافلبحبيظبػ لل ػػعطهـلبعلللػػابرلر ػػيهـلث ػػث ل
يقصلبحبثادئلبلػؿلبحدػدؽل ب بايػ لعب ،ػلصل.ل)Polatcan&titrek,2013:1293ععبشػار Ozler&Atalay,2011:28
) علحهػذبلبحثىػدلثايػ لرثػار لرػػفلببار ػاسلبحبيظبػ لللػػعفل ي ػ لبحىدبحػ لعب،بايػ لعب ،ػلصلعبرلقػػادلبحبلهلبػعفلثػػافلمػذدلبحبثػػادئل
م لل

رلعي ؿلب هالبرباؿلويرلبثدةي لعبعب ؼلبحلأ ل ي لطبللرفلذحؾلطايهـليىلقػدعفلثػافلبحثشػرلويػرلبعلػع يفلعويػرل

بلبا ليفلط للدرطالهـل .ل
 -2البعد العاطفي (الوجداني)ل:ليلببفلردعدلب،طىاؿلبحىاطيي لبحقعي لي علبحبيظبػ ل لعردعدلب،طىػاؿلبحقعيػ لمػذدليبلػفلبفلللثػسل ل
طػػاحبلهلبعفلي
يلى ػػؽلثا

ػػعفلثىػػدـلب ،ل ػربـلعبحدب ػ للىػػادلبيظبػػالهـلعبحلربمي ػ لعب،زرػػاجلريػػدبالييلػػرعفلثبيظبػػالهـل للبػػالمػػعلعببػػحل

ا ػػيسلبح ػ ثي لبحب ل ي ػ ل.ل)Ozler&Atalay,2011:28لعلعببػػاؼلل)Polatcan&titrek,2013:1293علر ػػرل

بفلب،ش اصلذععللبحب لعحلبحلهلب لبحىاح ل يشىرعفلثاحقرؼلعب،شبةزبزلعبح ىؿلريدبالييلرعفلثاحبيظب ل .ل
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 -3البعييد السييموكي :ليلبػػبفلحبيػؿلثالىػػادلبحلدػػرطاسلبح ػ ثي لعبو ػ لمػػذدلبحلدػػرطاسلمػػعليقػػصلبب ػػلصلعب بايػ لعيشػػبؿلأيبػػال
ب،يلق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادلبح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادل لبحليثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ لبحبلش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاةـل لبح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ري لعبحلىام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿلعبحلدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػري اسلبح رىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعؿلبحبيظبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ل
)Polatcan&titrek,2013:1293ع.لعأل ػػدللبحىط ػػعي 21:2012عليق ػػللرػػػفل

(Kutunis&Cetinel,2012;Brandes

)etal.,1999ل ر ػرلأفلمػػذدلبح ػ علياسللدطػ لبحيقػػدلبح ػػادلعبحػللهفلثاب ػػدبىلبحبلشػػاةب لعبحلىثيػرلبح ػػا رلعببد ،لثا،يلقػػادبسل
رفلبحبيظب لطهـليليثة لعفلثم فلبثادربسلادبر لبحىعد لليشؿلثبىردلافللثػدألعبفلللاحييهػالليػعؽلبقػدبرلبحب بزيػالبحبل ققػ لبػفللطثيقهػال
لعطػ لثىػػضلبح ػػا،سلي ػػل دـلبحىػػاب عفلبحبلهلبػػعفل ػ علاللويػػرلحيظػ للػػاحيظرلعبحل ػػديؽل للىػػاثيرلعبيبػػا بسلبحعىػ لل ل رلػ ل
بحرأسل لب،ثل اب لثلل ؼل .ل

المبحث الثالث
نتايج التحميل و المناقشة Analysis Results & Discussion
رلزلبحث ىلبفل لؿلمذبلبحبث ىلر رللشؼلعبىرط لب لعحلطقربسلعأثىادلبحث ىلثا ل دبـلبحعدؼلبب داة لبفلع طل

ػاث ل

عبي ربؼلبىياريل لبال يلشؼلأيبػالرػفلبقػدبرلعطثيىػ لرل ػاسلب،رلثػاطلعبحلػمليرلثػيفلبلدي برلػ لبحرةي ػ لعبحيرريػ ل للبػدطلبحىبػؿل
عبحلهلـلبحليظيب ع لعطؽلبآلل :
أوال:لبحعدؼلبب داة لعب لثارلطربياسلرل ػاسلب،رلثػاطلحبلديػربسلبحث ػىلبحرةي ػ لعبحيرريػ ل:ليل دػصلمػذبلبحىػز لبػفلبحث ػىل
ثىرضلا داة ليىريلبفل لح لب لثارلعل يؿلرل اسلب،رلثاطلثيفلبلديريلبحث ىللبدطلبحىبؿلعبحلهلـلبحليظيبػ لعللبػال ػيلـل
بحلىرؼلر رلب لعحلأثىادلبدطلبحىبؿلعأثىادلبحلهلـلبحليظيب لحػدحلبػلؾلبحلبػريضلطػ لبشػيرلبحدػدرلبحلى يبػ للع ػيلـلب لثارمػال
لعرعدمالط لب ططلبحث ىلبحيرب لعم للا ل :
ع ػ لىػػدعؿلل2علط ػ لأديػػادلبحػػذيليظهػػرلب ػػلعحلأثىػػادلبػػدطلبحىبػػؿلعأثىػػادلبحػػلهلـلبحليظيب ػ لحػػدحلبحبػػلؾلبحلبريب ػ لط ػ لبشػػيرل
بحدػػدرلبحلى يب ػ لبػػفل ػػلؿلبحعدػػؼلبب دػػاة لبحبلبػػبفلبحع ػػطلبح

ػػاث لعب،ي ػربؼلبحبىيػػاري.لعلثػػيفلافلعب ػػعلبػػدطلبحىبػػؿل

عبحلهلـلبحليظيبػ لطػ لبحبشػيرلبحدػدرلبحلى يبػ لع ػ لبحع ػطلبحيربػ لمػعلل3علطهػعلبقثػعؿ لحػذبليل ػظلبػفلىػدعؿلل2علافلىبيػعل
أثىػػادلبػػدطلبحىبػػؿلعأثىػػادلبحػػلهلـلبحليظيب ػ ل ققػػسلأع ػػاطل

ػػاثي لأر ػػرلبػػفلل3علأيلأفلبحبلل ػاسلبحلبريب ػ لط ػ لبشػػيرلبحدػػدرل

بحلى يب ليىاي لبفللػللبحبلديػريفلبػدطلبحىبػؿلعبحػلهلـلبحليظيبػ للعمػذبليشػيرلاحػرلافلميػاؾلبشػل ل لع ػيلـلبحلشػؼلرػفلرل ػاسل
ب،رلثػاطلثػيفلبػدطلبحىبػػؿلعبحػلهلـلبحليظيبػ لأيلمػؿلميػػاؾلرل ػ لبرلثػاطلثػػيفلبػدطلبحىبػؿلعبحػلهلـلبحليظيبػ للبػاليظهرمػالىػػدعؿل
ل2علع يلـلب لثارلمذدلبحيربي للبالعردسلط لبحب ططلبحيرب  .ل
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جدول()2
الوصف اإلحصايي ومصفوفة عالقات االرتباط لممتغيرات الرييسة والفرعية
اإلبعاد
1

غموض الدور

وسط
حسابي
3.67

انحراف
معياري
1.42

مستوى المعنوية
2

صراع الدور

3

1
1

2

3.63

1.50

3.84

1.15

3

5

4

4

**.756** .755** .873

**.743

**.571

**.635

.000

.000

.000

.000

.000

.000

**.766** .741

**.770

**.598

**.660

**.804

**.939

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

1

**.741

**.771

**.641

**.693

**.737

**.879

.000

.000

.000

.000

.000

**.732

**.641

**.584

**.746

**.884

.000

.000

.000

.000

.000

**.871

**.903

**.918

**.826

.000

.000

.000

.000

1

.000

1

1.11

مستوى المعنوية
5

ضغط العمل

3.86

1

0.94

مستوى المعنوية
6

البعد المعرفي

4.12

1

0.93

مستوى المعنوية
7

البعد العاطفي

3.81

1.10

8

البعد السموكي

1.11

مستوى المعنوية
9

التيكم التنظيمي

**.672

**.667

.000

.000

1

مستوى المعنوية
3.67

8
**.782

مستوى المعنوية
عدم األمن الوظيفي 4.03

6

7

9
**.938

.000

مستوى المعنوية
عبء الدور

معامل االرتباط R

**.744

**.705

.000

.000

1

**.844
.000

3.79

1

1.18

بحبددر:لبفلاردبدلبحثا ل لثا،رلبادلر رلب رىاسلبح ا ث لب،حللرعيي لل ل
ع

لىدعؿلل2عل يلـلبحلملدلبفلد لبحيربي لبحرةي لعبحيربياسلبحيرري لعم للاآلل :ل ل

ػؿلعبحػػلهلـلبحليظيبػ لر ػػرلبحب ػػلعحلبحل ػ .ل
 -1الفرضييية الرييسيية األولييى :للعىػػدلرل ػ لبرلثػػاطلذبسلد،حػ لبىيعيػ لثػػيفلبػػدطلبحىبػ ل
عبفل لؿلبىطياسلىدعؿل2علبلبحلعىعدلرل لبرلثاطلراحي لعبعىث لل0.83عل أبػالب ػلعحلبحبىيعيػ للايػسلل0.000علعمػ لب ػؿل
بفلب لعحلبحبىيعي لبحب دد لبفلحدفلبحثا ل لل0.05علحذحؾللقثؿلمذدلبحيربي لر رلب لعحلبحث ى .ل
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 -2الفرضية الفرعية األوليى :للعىػدلرل ػ لبرلثػاطلذبسلد،حػ لبىيعيػ لثػيفلوبػعضلبحػدعرلعبحػلهلـلبحليظيبػ لر ػرلبحب ػلعحلبحل ػ .ل
عبفل لؿلبىطياسلىدعؿل2علبلبحلعىعدلرل لبرلثاطلراحي لعبعىث لل0.94عل أبػالب ػلعحلبحبىيعيػ للايػسلل0.000علعمػ لب ػؿل
بفلب لعحلبحبىيعي لبحب دد لبفلحدفلبحثا ل لل0.05علحذحؾللقثؿلمذدلبحيربي لر رلب لعحلبحث ى .ل
 -3الفرضية الفرعية الثانية :للعىدلرل لبرلثاطلذبسلد،ح لبىيعي لثيفلدربعلبحدعرلعبحلهلـلبحليظيب لر رلبحب لعحلبحل .لعبفل
ػلؿلبىطيػاسلىػػدعؿل2علبلبػحلعىػػعدلرل ػ لبرلثػاطلراحيػ لعبعىثػ لل0.94عل أبػػالب ػلعحلبحبىيعيػ للايػػسلل0.000علعمػ لبدػػدرل
بفلب لعحلبحبىيعي لبحب دد لبفلحدفلبحثا ل لل0.05علحذحؾللقثؿلمذدلبحيربي لر رلب لعحلبحث ى .ل
 -4الفرضية الفرعية الثالثة  :لعىدلرل لبرلثاطلذبسلد،ح لبىيعي لثيفلر

لبحدعرلعبحلهلـلبحليظيب لر رلبحب ػلعحلبحل ػ .لعبػفل

لؿلبىطياسلىدعؿل2علبلبحلعىعدلرل لبرلثاطلراحي لعبعىث لل0.88عل أبالب ػلعحلبحبىيعيػ للايػسلل0.000علعمػ لبلثػرلبػفل
ب لعحلبحبىيعي لبحب دد لبفلحدفلبحثا ل لل0.05علحذحؾللقثؿلمذدلبحيربي لر رلب لعحلبحث ى .ل
 -5الفرضييية الفرعييية الرابعيية :للعىػػدلرل ػ لبرلثػػاطلذبسلد،حػ لبىيعيػ لثػػيفلرػػدـلب بػػفلبحػػعظيي لعبحػػلهلـلبحليظيبػ لر ػػرلبحب ػػلعحل
بحل ػ .لعبػػفل ػػلؿلبىطيػاسلىػػدعؿل2علبلبػػحلعىػػعدلرل ػ لبرلثػػاطلراحيػ لعبعىثػ لل0.88عل أبػالب ػػلعحلبحبىيعيػ للايػػسلل0.000عل
عم لبلثرلبفلب لعحلبحبىيعي لبحب دد لبفلحدفلبحثا ل لل0.05علحذحؾللقثؿلمذدلبحيربي لر رلب لعحلبحث ى .ل
ثانيا :التوزيع الطبيعي والتحميل ألعاممي ألتوكيدي.
للط لب ،لثاربسلبحبى بي للػعطرلرػددلبػفلبحشػرعطل لػرليبلػفلب ػل دببهالبلػؿللىػايسلبحلثػايفلعبحلعزيػعلبحطثيىػ لح بىلبػعلب دػ ل
بحػػذيل ػ ثسلبي ػ لبحىييػػاسل.لأفللليػػربلبػػفلبحىييػػاسل،لللػػعطرلطيهػػالمػػذدلبحش ػػرعطلعبػػفللػػـللطػػافلب ػػلىباؿلب ،لث ػػاربسلبحبى بي ػ ل
Parametric testsلبلؿلب لثارللT testعلعلF testعلعويرمال،لل ديلاحػرليلػاةجلد يقػ .للحػذبل ابػسلبحثا لػ لثا لثػارلبػدحللػعزعل
بحثيايػػاسللعزيػػعلطثيىػ لثا ػػلىباؿلب لثػػارلKolmogorov-smirnovلبحػػذيلي ػػل دـلمػػذبلب ،لثػػارلبػػفلبىػػؿلبىرطػ لطثيىػ لبحثيايػػاسل
بحبلا ل.لعمؿلللثعلمذدلبحثياياسللعزيىالب ددبلأـل،ل.لعيظهرلىدعؿلل3عليلاةجلبحللعزيعلبحطثيى  .ل
لبػػالبرلبػػدلبحث ػػىلر ػػرلبحي ػ لبحب ػػل رى لثم ػ ع لل يػػؿلبحىعببػػؿلب

ا ػػي ل) Analysis

( Principals Componentل

ثا ػػلىباؿلبحثريػػابجلبب دػػاة ل)(SPSSلحثيػػا ليبػػعذجلبحل يػػؿلأحىػػاب لبػػفل ػػلؿلطريق ػ لبحبلعيػػاسلبحرةي ػ لب،رليادي ػ لبحل ػ لط ػ ل
بع ماللىريلرب ي لل ديدلي

لبحلشثعلحلؿلطقر لعبفللـللحلؿلثىدلرةيسلعطرر ل.ل ل
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علبػػالمػػعلبثػػيفلطػ لبحىػػدعؿل) (3لاذللػػمل لأمبيػ لبحىابػػؿلبػػفل ػػلؿلبقػػدبرللي ػػيردلح لثػػايفلعلػػذحؾلبقػػدبرلبحزيػػاد لبحلػ ليبػػييهالرابػػؿل
ثعىػعدلرعببػػؿلأ ػػرحلع ػدلشػػل سلمػػذدلبحىعببػؿل)(76.966لبػػفلبحلثػػايفلبحل ػ لح ثيايػاس.لأبػػالي ػ لبحلشػثعلحلػػؿلطقػر لع يبػ للAlphaعل
حقياسلبدحللثاسل ،لثاي لبعبحلط لىدعؿلل3ع:ل ل
جدول ()3
التوزيع الطبيعي والتحميل ألعاممي ألتوكيدي لضغط العمل ل
التوزيع الطبيعي
ت فقرات غموض الدور

قيمة Z

التحميل ألعاممي

مستوى المعنوية

أىداف العمل الذي أقوم بو مبيمة لي
1
2

ال امتمك الخبرة والتدريب الكافيتين لمقيام باألعمال المطموبة مني عمى الوجو األكمل .

1.42

0.291

 3الميام المكمف بتأديتيا صعبة وغير واضحة .
ت فقرات صراع الدور
1

امتمك القميل من الميارات والقدرات الضرورية ألداء العمل المكمف بو.

2

ليس واضحاً لي تماماً من المسؤول عن عممي مباشرةً في المشفى التي اعمل فييا .

3

غالباً ما يطمب مني القيام بأعمال تتناقض مع المبادئ والقيم التي احمميا .

ت

1

فقرات عبء الدور

1.50

قيمة Z

0.074

مستوى المعنوية

أقوم بأخذ بعض اإلعمال معي لمبيت في نياية الدوام والعطل إلنجازىا

 2أمارس ميام متنوعة في وقت واحد .
3

قيمة Z

مستوى المعنوية

1.15

الميام المطموب مني تأديتيا تزداد تعقيداً بمرور الوقت

0.270

 4متطمبات جودة العمل المطموب مني انجازه مبالغ فييا بدرجة كبيرة.
ت

فقرات عدم األمن الوظيفي

 1محدودية فرص الترقية في المشفى التي اعمل بيا

قيمة Z
1.11
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مستوى المعنوية
0.270

نسبة التشبع

قبول أو الرفض

0.78

مقبول

0.78

مقبول

0.81

مقبول

نسبة التشبع

قبول أو الرفض

0.84

مقبول

0.84

مقبول

0.77

مقبول

نسبة التشبع

قبول أو الرفض

0.75

مقبول

0.83

مقبول

0.85

مقبول

0.70

مقبول

نسبة التشبع
0.58

قبول أو الرفض
مقبول

قيمة Alpha

0.91

قيمة Alpha

0.94

قيمة Alpha

0.86

قيمة Alpha
0.89
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ال يوجد التزام بخطوط االتصال في المشفى التي اعمل بيا .

0.77

مقبول

 3ال اعتقد باني اخدم مستقبمي الوظيفي في البقاء في المشفى التي اعمل فييا .

0.75

مقبول

 4ال يوجد إي استعداد لمتغيرات التنظيمية .

0.79

مقبول

ضغيييييييييييييييط العييييييييييييييييييييييييييييييييييييمل

0.96

بحبددر:لبفلاردبدلبحثا ل لثا،رلبادلر رلب رىاسلبح ا ث لب،حللرعيي لل ل
بػػفل ػػلؿلبحيلػػاةجلبػػبفلىػػدعؿلل3عللظهػػرلبىػػاحـلبحلعزيػػعلبحطثيى ػ ل
بحب

ػ لب لثػػارلKolmogorov-smirnovلبذللايػػسل ػػيـلZل

ػػعث ل ػػدللربع ػػسلثػػيفل1.11لعل1.50لعريػػدلبقاريلهػػالبػػعل يب ػ لZلبحىػػدلعحي ػ لريػػدلب ػػلعحلبىيعيػػ لل0.05عللايػػسلل1.6عل

ح ىايػ لب يبػػفلعل1.6علح ىايػ لب ي ػػرل لأيلافل يبػ ل ثػعؿلبحيربػػي لبحلػ لبيادمػالللػػعزعلبحثيايػاسللعزيػػعلطثيىػ للقػعلثػػيفلبح ػػدعدل
بحلاحي  :ل
 -1.6> Z < 1.6ل
حذبلطافلىبيعل يـلZلبحب

عث لحيقربسلبدطلبحىبؿل ىؿل يـلبددرلبفلبحىدلعحي ل1.6لحذحؾلثياياسلبحث ىلللعزعللعزيىػاللطثيىيػالل

عمذبلبالل لددلب لعحلبحبىيعي لبحل للايسلبلثرلبفلل0.05ع .ل
لبالثيفلىدعؿلل3علافلىبيعلطقربسلب ،لثاي لحبدطلبحىبؿللذبسلليا ؽلدب

لبقثعؿلبالدببسلبحيقربسل ى سلي

للشثعلبلثػرل

بفل% 50لعمذبليدؿلر رلددؽلب ،لثاي ل لأباللثاسلب ،ػلثاي للػـلب ل ػاث لعطػؽل ػيـلبحيػاللرعيثػاخلعبحلػ ل ػى سلىبيػعلبحبلديػربسل
بحيرري لعبحرةي لطبللرفلب ،لثاي لللؿلأر رلبفل%68لحذبلمذدلب ،لثاي لم لذبسللثاسلىيد .ل
جدول ()4
التوزيع الطبيعي والتحميل ألعاممي ألتوكيدي لمتيكم التنظيمي
التوزيع الطبيعي
ت

فقرات البعد المعرفي

1

يعتقد العاممون في المشفى بأن اإلدارة تنظر إلى ىموميم بأنيا ساذجة .

2

اعتقد بأن المشفى تفتقد إلى االستقامة والمصداقية

3

اعتقد عندما اعمل بجد فان اإلدارة ستستغمني.

4

اعتقد بان المشفى ال تحترم العاممين لدييا .

قيمة Z

0.93

522

التحميل ألعاممي

مستوى المعنوية نسبة التشبع

0.342

قبول أو الرفض قيمة Alpha

0.73

مقبول

0.84

مقبول

0.74

مقبول

0.77

مقبول

0.91
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ال اعتقد بان إدارة المشفى تخبرني عن كل شيء .

ت

فقرات البعد العاطفي
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0.70
مستوى المعنوية نسبة التشبع

قيمة Z

مقبول
قبول أو الرفض قيمة Alpha

1

عممي في المشفى يجعمني اشعر بعدم الرضا تجاه نفسي .

0.82

مقبول

2

اشعر باإلحراج عند إخبار الناس حيث اعمل .

0.77

مقبول

3

التفكير بالمشفى يجعمني اشعر بالمقمق .

0.78

مقبول

4

التفكير بالمشفى يجعمني اشعر بالغضب .

0.84

مقبول

5

التفكير بالمشفى يجعمني اشعر بالضجر .

0.80

مقبول

ت

فقرات البعد السموكي

1.10

قيمة Z

0.274

مستوى المعنوية نسبة التشبع

قبول أو الرفض قيمة Alpha

1

غالباً ما اشعر بالتعب من سياسات المشفى .

0.70

مقبول

2

غالباً ما أتكمم بصوره سمبية حول المشفى مع زماليي في المشفى .

0.79

مقبول

3

ال أرى وجود خطأ بأخذ التجييزات المكتبية الخاصة بمنظمتي الستعمالي الشخصي .

0.75

مقبول

4

غالباً ما أتأخر عن العمل .

0.82

مقبول

5

عندما أكون غاضب من مديري أتمتع بأطول استراحة غداء ألشعر بالتحسن

0.63

مقبول

1.11

0.270

0.92

التيييييييييييييييييييييييييكم التنظيميييييييييييييييييييييييييي
الستبانييييييييييييييييييييييو ككيييييييييييييييييييييييييييييييييييل

0.90

0.95
0.97

بحبددر:لبفلاردبدلبحثا ل لثا،رلبادلر رلب رىاسلبح ا ث لب،حللرعيي للل
بفل لؿلبحيلاةجلببفلىػدعؿلل4عللظهػرلبىػاحـلبحلعزيػعلبحطثيىػ ل
بحب

ػ لب لثػارلKolmogorov-smirnovلاذللربع ػسل يبػ لZل

عث لثيفلل0.93علعل1.11ععريدلبقاريلهالبعل يب لZلبحىدلعحيػ لريػدلب ػلعحلبىيعيػ لل0.05عللايػسلل1.6علح ىايػ لب يبػفل

عل1.6علح ىاي لب ي رل لأيلافل يب ل ثعؿلبحيربي لبحل لبيادمالللعزعلبحثياياسللعزيعلطثيى للقعلثيفلبح دعدلب لي :ل
-1.6> Z < 1.6ل
حػػذبلطػػافل يب ػ لZلبحب

ػػعث لحيق ػربسلبحػػلهلـلبحليظيب ػ ل ػػى سل يب ػ لبدػػدرلبػػفلبحى ػدلعحي ػ ل1.6لحػػذحؾلثيايػػاسلبحث ػػىلللػػعزعللعزيػػعل

طثيى لعمذبلبالل لددلب لعحلبحبىيعي لبحل للايسلبلثرلبفلل0.05ع.ل
لبػالثػػيفلىػػدعؿلل4علافلىبيػعلطقػربسلبحػػلهلـلبحليظيبػ لذبسلليا ػػؽلدب ػ لبقثػعؿلبػػالدببػػسلبحيقػربسل ػػى سلي ػ للشػثعلبلثػػرلبػػفل
%50لعمذبليدؿلر رلدػدؽلب ،ػلثاي ل لأبػاللثػاسلب ،ػلثاي للػـلب ل ػاث لعطػؽل ػيـلأحيػاللرعيثػاخلعبحلػ ل ػى سلىبيػعلطقػربسلبحػلهلـل
بحليظيب لأر رلبفل%68لحذبلمذدلب ،لثاي لم لذبسللثاسلىيد.ل
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ثالثا :اختبار وتحميل عالقات التأثير لمتغيرات البحث
للل لـلب لىباؿلل يؿلب،ي دبرلبحث يطلط لب ،لثاربسلبح اد لثاحلىرؼلر رللمليرللبدطلبحىبؿعلط للبحلهلـلبحليظيب لع لباللػـل
ب،رلبػػادلر ػػرلبىابػػؿلل Betaعلحبىرط ػ لبحلديػػرلبحبلع ػػعلط ػ لبحبلديػػرلبحلػػاثعللبحػػلهلـلبحليظيب ػ لعلث ػػث لبحلديػػرلبح ادػػؿلط ػ لع ػػد ل
عب ػػد لبػػفلبحبلديػػرلبحب لقؿلبػػدطلبحىبػػؿعل علػػـلب،رلبػػادلر ػػرلبىابػػؿلبحل ديػػدلل  R 2علح لىػػرؼلر ػػرل ػػدر لبحيبػػعذجلر ػػرللي ػػيرل
بحىل ػ لثػػيفلبحبلديػربسلبحب ػػلق لعبحبلديػػرلبحلػػاثعل للبػػالافلبقاريػ لثػػيفل ػع للػػمليرللػػؿلبلديػػرلبػػفلبحبلديػربسلبحب ػػلق ل ػػدل ي ػػسلبػػفل
ػػلؿللt-testعلعبحػػذيليشػػيرلاحػػرلبىيعيػ لبحيلػػاةجل لطبػػللرػػفلب ػػلىباؿلب لثػػارللfعلح لىػػرؼلر ػػرلبىيعيػ ليبػػعذجلب،ي ػػدبرل لع ػػدل
برلبدلبحث ىلر رلب لعحلبىيعي لل(0.05لح لـلر رلبدحلبىيعي لبحلمليرل يىللـلبقاري لب لعحلبىيعي لبحب ل ث لبػعلب ػلعحل
بحبىيعي ػ لبحبىلبػػد لل0.05علعلىػػدللػػمليربسلذبسلد،ح ػ لبىيعي ػ لاذبللػػافلب ػػلعحلبحبىيعيػػ لبحب ل ػػث لبدػػدرلبػػفلب ػػلعحلبحبىيعي ػ ل
بحبىلبد لعبحىلسلثاحىلس.لع دلعبػىسلطربػي لرةي ػ لعب ػد لبحلػ ليدػسلر ػرلعىػعدللػمليرلذبسلد،حػ لبىيعيػ لحبػدطلبحىبػؿلطػ ل
بحلهلـلبحليظيب لل.عليررسلبفلمذدلبحيربي لل4علطربياسلطرري ل.
أوال :الفرضييية الرييسيية الثانييية:لاطػػاد لمػػذدلبحيربػػي لثعى ػعدلرل ػ للػػمليرلذبسلد،ح ػ لا دػػاةي لبعىث ػ لحبػػدطلبحىبػػؿلط ػ لبحػػلهلـل
بحليظيب للر رلبحب لعحلبحل .ليثيفلبحىدعؿلل5عليلاةجلب لثارلرل اسلبحلمليرلبدطلبحىبؿلط لبحلهلـلبحليظيب ل.ل
جدول ()5
نتايج تحميل تأثير ضغط العمل في التيكم التنظيمي
المتغيرات

الثابت

R2

قيمة

P

( )a

معدل

F

Value

0.22

0.68

425.6

معنوية

معامل

قيمة

نموذج االنحدار

االنحدار

T

**
ضغط العمل

Beta

0.000

معنوي

0.83

20.6

P.

معنوية

Value

معامل

**

االنحدار

0.000

معنوي

بحبددر:لبفلاردبدلبحثا ل لثا،رلبادلر رلب رىاسلبح ا ث لب،حللرعيي للل
ل

لىدعؿلل5علي شرلبىابؿلبحل ديدلبحبىدؿل)(Adjusted R2لبفلأفلي ث لبحبي رلحبدطلبحىبػؿلطػ لبحػلهلـلبحليظيبػ للث دػسل

)(%68لعمػ لي ػػث ل عيػ لىػػدبللػػدؿلر ػػرلأف)(%68لبػػفلب ،للطػػاسلبحل يػ لط ػ لبحػػلهلـلبحليظيب ػ لللل ػػددلبػػفل ػػلؿلبػػدطلبحىبػػؿل
عبحي ػػث لبحبلثقي ػ ل)(%32للبلػػؿلي ػػث لب ػػامب لبحبلدي ػربسلويػػرلبحدب ػ لط ػ لأيبػػعذجلبحث ػػىلأعلبلدي ػربسلرش ػعبةي ل،ليبلػػفلبح ػػيطر ل
ر يهػػا.لطبػػللرػػفلذحػػؾلطقػػدلث دػػسل يب ػ ل)(Fلبحب

ػػعث لل425.6علعم ػ لبىيعي ػ لريػػدلب ػػلعحلل0.05علعمػػذبليػػدؿلر ػػرلذفليبػػعذجل
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ب،ي دبرلبىادحػ لب،ي ػػدبرعلبقثعحػ ليي ػػرلبحىل ػ لثػػيفلبػػدطلبحىبػػؿلعبحػػلهلـلبحليظيبػ ل.لعبفل يبػ لبىابػػؿلب،ي ػػدبرللBetaعلثييهبػػال
ث دسلل0.83علعلـلب لثارلبىيعيل لبفل لؿلب لثارلTعلاذلث دسل يبلهالبحب

عث لل20.6علعم لبىيعي لريدلب لعحلل0.05ع.لل

لللعثيػػا بلر ػػرلذحػػؾلطػػافلبحيليىػ لل لػػدلدػ لع ثػػعؿلبحيربػػي لبحرةي ػػي لبحلاييػ لعبحلػ للػػيصلر ػػرلليعىػدللػػمليرلذبسلد،حػ لا دػػاةي ل
بىيعي لعبعىث لحبدطلبحىبؿلط لبحلهلـلبحليظيب لع.ل
ثانيا :الفرضيات الفرعية:ل اطاد لمذدلبحيربػي لثعىػعدلرل ػ للػمليرلذبسلد،حػ لا دػاةي لبعىثػ ل ثىػادلبػدطلبحىبػؿللوبػعضلبحػدعرل
عدربعلبحدعرلعرػ

لبحػدعرلعرػدـلب بػفلبحػعظيي لعلطػ لبحػلهلـلبحليظيبػ للر ػرلبحب ػلعحلبحل ػ .ليثػيفلبحىػدعؿللل6لعليلػاةجلب لثػارل

رل اسلبحلمليرلأثىادلبدطلبحىبؿلط لبحلهلـلبحليظيب ل.ل
جدول ()6
نتايج تحميل تأثير أبعاد ضغط العمل في التيكم التنظيمي

المتغيرات

الثابت

R2

قيمة

( )a

معدل

F

P
Value
**

معامل

معنوية
نموذج االنحدار

غموض الدور
صراع الدور

0.01

عبء الدور

0.96

 0.000 1740.5معنوي

عدم األمن الوظيفي

P.

معنوية

Value

معامل

**

االنحدار

0.30

4501

0.000

معنوي

0.32

4773

0.000

معنوي

0.24

4789

0.000

معنوي

0.23

4489

0.000

معنوي

االنحدار
Beta

قيمة
T

بحبددر:لبفلاردبدلبحثا ل لثا،رلبادلر رلب رىاسلبح ا ث لب،حللرعيي للل
ل

ػ لىػػدعؿلل6علي شػػرلبىابػػؿلبحل ديػػدلبحبىػػدؿل)(Adjusted R2لبػػفلأفلي ػػث لبحبي ػػرلحدبػػعضلبحػػدعرللط ػ لبحػػلهلـلبحليظيب ػ لل

ث دسل)(%96لعم لي ث ل عي لىدبللدؿلر رلأف)(%96لبفلب ،للطاسلبحل ي لط لبحلهلـلبحليظيب لللل ددلبفل لؿلبدطلبحىبؿل
عبحي ث لبحبلثقي ل)(%4للبلؿلي ث لب امب لبحبلديربسلويرلبحدب
طب ػػللرػػػفلذحػ ػػؾلطق ػػدلث دػ ػػسل يبػ ػ ل)(Fلبحب

لط لأيبعذجلبحث ىلأعلبلديربسلرشعبةي ل،ليبلفلبح يطر لر يهػا.ل

ػػعث لل1740.5علعم ػ ػ لبىيعيػ ػ لريػ ػػدلب ػػلعحلل0.05علعمػ ػػذبليػ ػػدؿلر ػػػرلذفليبػ ػػعذجل

ب،ي دبرلبىادحػ لب،ي ػػدبرعلبقثعحػ ليي ػػرلبحىل ػ لثػػيفلأثىػػادلبػػدطلبحىبػػؿل,بحػػلهلـلبحليظيبػ ل.لعطػ لأديػػادلب لثػػارلبحيربػػياسلبحيرريػ ل
لي

لبحلمليرلعب لعحلبحبىيعي لثىدللثاسلافلبحيبعذجليي رلبحلثايياسلثيفلبلديربسلبحث ىل لعم للا ل :ل
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 -1الفرضية الفرعية األولى :ليعىدللمليرلحدبعضلبحدعرللط لبحلهلـلبحليظيب لر رلبحب لعحلبحل ل.لع
لثػيفلبحقيبػ لبحبىيعيػ للX1علعر ػرلعطػػؽلب لثػػارللtعلث دػسل يبػ للtعلبحب

لبىطيػاسلىػدعؿلل6عل

ػػعث لر ػرلب ػػلعحلرييػ لبحث ػىل)(4501لبلثػػرلبػػفل يبلهػػال

بحىدلعحي لل1.645ع.ل
أبال يب لبحبيػؿلبح ػديلحدبػعضلبحػدعرللر ػرلب ػلعحلرييػ لبحث ػىلطقػدلث ػجللB1=0.30علعبحبربطقػ لحػػلX1علطهػ للػدؿلر ػرلأفللديػ برل
بقدبردلل 1علط لوبعضلبحدعرلل ديلاحرللدييرلبيىاث لط لبحلهلـلبحليظيب لعر رلأ اسلمذدلبحيلاةجلللقثؿلمذدلبحيربي .لل
 -2الفرضية الفرعية الثانية :ليعىدللػمليرلحدػربعلبحػدعرلطػ لبحػلهلـلبحليظيبػ لر ػرلبحب ػلعحلبحل ػ ل.لع ػ لبىطيػاسلىػدعؿلل6عل
لثيفلبحقيب لبحبىيعي للX2علعر رلعطؽلب لثارللtعلث دسل يب للtعلبحب

عث لر ػرلب ػلعحلرييػ لبحث ػىل) (4773.9لعمػ لبلثػرلبػفل

يبلهالبحىدلعحي لل1.645ع.ل
أبػػال يبػ لبحبيػػؿلبح ػػديلحد ػربعلبحػػدعرلر ػػرلب ػػلعحلرييػ لبحث ػػىلطقػػدلث ػػجللB2=0.32علعبحبربطق ػ لح ػػلX2علطهػ للػػدؿلر ػػرلأفللدي ػ برل
بقدبردلل1علط لدربعلبحدعرلي ديلاحرللدييرلبيىاث لط لبحلهلـلبحليظيب لعر رلأ اسلمذدلبحيلاةجلللقثؿلمذدلبحيربي .لل
 -3الفرضيية الفرعيية الثالثية :ليعىػدللػمليرلحىػ

لبحػدعرلطػ لبحػلهلـلبحليظيبػ لر ػرلبحب ػلعحلبحل ػ ل.لع ػ لبىطيػاسلىػػدعؿلل6عل

لثيفلبحقيب لبحبىيعي للX3علعر رلعطؽلب لثػارللtعلث دػسل يبػ للtعلبحب

ػعث لر ػرلب ػلعحلرييػ لبحث ػىل)(4789.9لعمػ لبلثػرلبػفل

يبلهالبحىدلعحي لل1.645ع.ل
أبال يب لبحبيؿلبح ديلحى
ل 1علط لر

لبحدعرلر رلب لعحلريي لبحث ىلطقدلث جللB3=0.24علعبحبربطق لحػلX3علطه للدؿلر رلأفللديػ برلبقػدبردل

لبحدعرلي ديلاحرللدييرلبيىاث لط لبحلهلـلبحليظيب لعر رلأ اسلمذدلبحيلاةجلللقثؿلمذدلبحيربي .لل

 -4الفرضية الفرعية الرابعة :ليعىدللمليرلحىدـلب بفلبحعظيي لط لبحلهلـلبحليظيب لر رلبحب لعحلبحل ل.لع ػ لبىطيػاسلىػدعؿل
ل6عللثيفلبحقيب لبحبىيعي للX4علعر رلعطؽلب لثارللtعلث دسل يب للtعلبحب

عث لر رلب لعحلريي لأحث ىل)(4489لعم لبلثػرلبػفل

يبلهالبحىدلعحي لل1.645ع.ل
أبػػال يبػ لبحبيػػؿلبح ػػديلحىػػدـلب بػػفلبحػػعظيي لر ػػرلب ػػلعحلرييػ لبحث ػػىلطقػػدلث ػػجللB4=0.23علعبحبربطقػ لحػػلX4علطهػ للػػدؿلر ػػرلأفل
لدي ػ برلبقػػدبردلل 1علط ػ لرػػدـلب بػػفلبحػػعظيي لي ػ ديلاحػػرللدييػػرلبيىػػاث لط ػ لبحػػلهلـلبحليظيب ػ لعر ػػرلأ ػػاسلمػػذدلبحيلػػاةجلللقثػػؿلمػػذدل
بحيربي .لل
المبحث الرابع
االستنتاجات والتوصيات Conclusions & Recommendations
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ط لبع ليلاةجلبحث ىلبحبيدبيي لعب لثارلطربيال للـلبحلعدؿلاحرلبىبعر لبفلب ،ليلاىاسلعبحلعدياسلعم :ل
أوال :االستنتاجات
لبحيلاةجللثيفلبفل لبحلدري لعبحلى يـلحلادرمالبحلبريب ل عؼل،ليلعيػعبلب ػلىديفلثشػلؿلىيػدلحلمديػ لب،ربػاؿلبحبياطػ لثهػـل

-1

ويرلبفلبمدبؼلرب هـل للعفلبثهب لعويرلعبب ل لببػالأدحلاحػرللهلػـلبػلؾلبحلبػريضلعرد لطى هػـلبح ػ ثي لبػفلبحيا يػ لبحبىرطيػ ل
عبحىاطيي لعبح علي ل.ل
ل-2لبفللىددلبحبشرطيفلعبحب حيفل عؼلي لرلر رلربؿلبحببػرضللبػال ػيزيدلبػفلبحليػا ضلطػ لبحدػل ياسلعبحب ػ حياسلببػاللق ػؿل
بفل در لبحببرضلر رلبدب لبهب لثشلؿلد يحل لببالأدحل،رلقادمـلثافلرب هـلثىدل ي ديلاحرلب لدلحهـلبفلحدفلببدبر ل.ل
-3ل بفلزياد لبحرعليفلثشلؿلب لبرل يزيدلبفلب،رباؿلبحبعل لح ببػرضلأيلبيػ ل ػعؼليػ ديلبللػرلبػفلبهبػ لطػ لبفلعب ػدلع ػعؼل
يلشلسلىهد لط لبيعبعلب ل ي لعبليعر لبفلب،رباؿلبحل ل لق ؿلبفلبدب دلعبزديادلشىعردلثاحلى لعبحبىرلبفل يا اسلبحبشيرل.ل
-4لثاحيظرلحلعفلأمدبؼلرب هـلبحذيليقعبعفلث لويرلعببػ ل لطبػللرػفلرػدـلببػلللهـلبح ثػر لعبحلػدري لبحلػاطيليفلح قيػاـلثاحبهػاـل
بحدىث لبحبل ييفلثلمديلهالببالأدحلاحرللمليرلراح لط للهلػـلبػلؾلبحلبػريضلعزيػاد لبرلقػادمـلثػافلأدبر لبحبشػيرل،لل ثػرمـلرػفللػؿل
ش

.ل

-5لب دعدي لطرصلبحلر ي لعلردـلبحلزبـلث طعطلب،لداؿلط لبحبشيرل لببالأدحلاحرلشىعرلبػلؾلبحلبػريضلثػاحق ؽلعبحدبػ لريػدل
بحليليرلثاحبشيرل.لل
-6لثاحيظرلحىد ـلعبعحلبفلمعلبحب عؿلبحبثاشرلرفلرب هـليظربلحل قيهـلبحلى يباسلبفلأللرلبفلىه ل لببالأدحلاحرلبحلمليرلطيهـل
عبرلقادمـلثافلببدبر لليظرلاحرلمبعبهـلثميهال اذى ل.ل
ثانياً  :التوصيات
-1لعد ػ لبحثا ل ػ لادبر لبحبشػػيرلبحبىيي ػ لثاحث ػػىلثزيػػاد لبطلرهػػالبحبىرط ػ لر ػػرلبيػػاميـلبح ػ عؾلبحليظيب ػ لبح اد ػ لثبػػدطلبحىبػػؿل
عبحلهلـلبحليظيب لبفلبىؿللىيثهالب لقثلل.
-2لبفلبحبرعريل ياـلبحبشيرلثل ييضلبحبدطلرفلبحبلؾلبحلبػريضلثببار ػ لبحىدبحػ لطػ للعزيػعلبحبهػاـلطيبػالثيػيهـلعرػدـللل ػييهـل
ثبهاـلبليعر ل.ل
-3لزياد ل رصلبحبشيرل ر رلار احهـلحدعربسللدريثي لط لبىاؿللبحلبريضلحرطعلبهاربسلع دربسلبحىاب يفلط لمذبلبحبىاؿل.لل
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-4لثاحيظرلحباليىايي لبلؾلبحلبػريضلطػ لبحبشػيرلبحبىييػ لثاحث ػىلبػفلبػدطلبحىبػؿلبحيػاىـلرػفلبحدبػعضلعبحدػربعلطػ لب دعبرلطػافل
بحث ىليعد لبحبشيرلثل ييضلمذبلبحبدطلبفل لؿللزعيدمـلثاحبى عباسلبحلزب لحلمدي لارباحهـلعلعطيرلثطا اسلعدؼلبحعظيي ل.ل
-5لبفلبحبرعريل ياـلببدبر لبحى يالط لبحبشيرلبحبىيي لثاحث ىلثا،ملباـلثإلا لطػرصلبحيبػعلعبحلقػدـلعبحلر يػ لأبػاـلبػلؾلبحلبػريضل ل
عثيا لىهازلبلدا،سلطارؿلر رلبحب ػلعحلب طقػ لعبحىبػعديل لببػاليػ ديلاحػرلل يػيضللهلبهػـللىػادلبحبشػير.ل-6-6لعدػ لبحثا لػ ل
بحبشيرلثا،ملباـلثبلؾلبحلبريضلبفل لؿللشىيىهـلعط حلبحبىاؿلأبػابهـلح ػعبرلبحبثاشػرلعبثػدب لأربةهػـلعبقلر ػالهـلرػفلدػىعثاسل
بحىبؿلبحل ليعبىهعيهال لطبللرفلا اب ليدعبسلدعري ل.لل
المصادر

 .1ىرييثرج لىيربحدلعثارعف لرعثرس ل2009عل "لادبر لبح ػ عؾلطػ لبحبيظبػاسلل"ل لرىبػ لرطػار لب بػدلرطػار لعب ػباريؿلر ػ ل
ث يعي ل لدبرلبحبريخلح يشرل لبحرياضل.
 .2ىل
 .3بحر ا

لأ

افلدمش ل2011ع "ادبر لبح عؾلبحليظيب للط لردرلبحلديير"ط1ل دبرلديا لح يشرلعبحلعزيع لربافل.ل

ل لرثدلبحرزبؽل احـلعرزبـل لزلريالب بدلب بدلل2011ع "لبح عؾلبحليظيب لط لبحبيظبػاسل"لط1ل لبللثػ لبحبىلبػعل

بحىرث لح يشرلعبحلعزيعل لربافل.
 .4بح ي

ل شىثافلر ل

 .5بحىطػػعيل رػػابرلر ػ ل
بحىقدلبحيي

يف ل2009ع "لبح عؾلبحليظيب لثيفلبحيظري لعبحلطثيؽل"ل بحبلل لبحىابى لبح ديى لبب ليدري ل.
ػػيفلل2012ع ل"للي ػػيرلظػػامر لبحػػلهلـلبحليظيبػ لط ػ لبحبيظبػػاسلبػػفل ػػلؿلبحل ػربثطلبحثييػ لحىب يػػاسل

لعب ،لربـلبحدب

ل"بى لبحقاد ي لح ى عـلببدبري لعب ،لدادي ل لبى دل 14رددل.2

 .6بحىبيافل لب بعدل بافل لل2004ع"لبح عؾلبحليظيب لط لبيظباسلببرباؿل"لط 2لدبرلعبةؿلح يشرلعبحلعزيعل لربافل.ل
 .7ريادػ ػ ػلػر ل بىػ ػ ػػفلب بػ ػ ػػعد لل2008ع"لادبر لبحد ػ ػ ػربعلعب زبػ ػ ػػاسلعبػ ػ ػػدعطلبحىبػ ػ ػػؿلعبحلديي ػ ػ ػػرل"للط1ل دبرلبح ابػ ػ ػػدلح يش ػ ػ ػػرل
عبحلعزيع ربافل.
 .8بحيعشافل ر لثفل بدلثفل يباف ل2003ع"لبدعطلبحىبؿلعألرمالر رلرب ي لبل ػاذلبحقػ برربسل"لر ػاح لباى ػليرلطػ لبحى ػعـل
ببدبري لبقدب ل لاديبي ليايؼلبحىرثي لح ى عـلب بيي ل.
ل
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بح يدلبحبىي لبحلريـ.......بح لـلر يلـلعر ب لبهلل...لعثرلال
أبعلثيفليديؾلب لبار لب ،لثاي لبحبىد للىز لبفلبلط ثاسلبحث ىلبحبع عـللللمليرلبدطلبحىبؿلط لبحلهلـلبحليظيب ل
د بر لب لطلري لل ي ي لآل بر لرييػ لبػفلبحبػلؾلبحلبريبػ لطػ للبشػيرلبحدػدرلبحلى يبػ لطػ لب اطظػ لبحيىػؼلب،شػرؼلع لل برىػيفلبػيلـل
ببىاثػ لرػػفلبػػاللبػػبيل لب ،ػلبار لبػػفلأ ػػة لثد ػ لعلبىػػفلعبػفلعب ػػعل ثػرللـلعللىػرثللـلثاحىبػػؿ للر بػالافلاىاثػػاللـل ػػعؼللىابػػؿلث ػري ل

لاب لع وربضلبحث ىلبحى ب لبحث س.ل
شالريفللىاعيلـلبىيال................لعبهلللبحبعطؽ
بل ظاسلراب :للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
-1لليرىرلثيافلبليا ؾلبعللؿلطقر لبفلبحيقربسلبفل لؿلعبعلاشار للللللعلط لبح قؿلبحػذيليىثػرلرػفلبػدحلبليا ػؾل
أعلردـلبليا ؾلبعلبحىثاربسلبحبطرع .
-2ليرىرلردـللرؾلأيلرثار لبفلدعفلببىاث لر يها للل،فلذحؾليىي لردـلدل ي لب ،لبار لح ل يؿ.ل

الباحثة

المحور األول :معمومات عامة
بحىيسل/للللذلرلللللللللللللللللللللللللللأيلرلل

بحىبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرل/ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفل20لللللللللللللل30-20للللللللللللل31ل40-للللللللللللل50-41لللللللللللل50ل60-للللللللللللللل
-60طمللرل
بحل ديؿلبحى ب لثلاحعريعسلللللللللللللدث عـللقي للللللللللللللاردبدي للللللللللللللأ رحللذلرلللل

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيعبسلبح دب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ لب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي للللللللللللللللل5-1لللللللللللللللل10-6لللللللللللللل15-11للللللللللللللل
20-16لللل
ل-21طمللرل
بحىيعبفلبحعظيي :ل
المحور الثاني:متغيرات البحث
 -1ضغط العمل:
أ – غموض الدور:
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ت

العبارة

اتفق بشدة

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق بشدة

-1

أىداف العمل الذي أقوم بو مبيمة لي

5

4

3

2

1

-2

ال امتمك الخبرة والتدريب الكافيتين لمقيام باألعمال المطموبة مني عمى الوجو األكمل .

5

4

3

2

1

-3

الميام المكمف بتأديتيا صعبة وغير واضحة .

5

4

3

2

1

ب -صراع الدور :
ت

العبارة

اتفق بشدة

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق بشدة

-1

امتمك القميل من الميارات والقدرات الضرورية ألداء العمل المكمف بو.

5

4

3

2

1

-2

ليس واضحاً لي تماماً من ىو المسؤول عن عممي مباشرتاً في المشفى التي اعمل فييا 5 .

4

3

2

1

-3

5

4

3

2

1

غالباً ما يطمب مني القيام بأعمال تتناقض مع المبادئ والقيم التي احمميا .

ج -عبء الدور( كمياً ونوعياً):
ت

العبارة

اتفق بشدة

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق بشدة

-1

أقوم بأخذ بعض اإلعمال معي لمبيت في نياية الدوام والعطل إلنجازىا

5

4

3

2

1

-2

أمارس ميام متنوعة في وقت واحد .

5

4

3

2

1

-3

الميام المطموب مني تأديتيا تزداد تعقيداً بمرور الوقت

5

4

3

2

1

-4

متطمبات جودة العمل المطموب مني انجازه مبالغ فييا بدرجة كبيرة.

5

4

3

2

1

د -التطور الوظيفي:
ت

اتفق بشدة

العبارة

محايد

اتفق

ال اتفق بشدة

ال اتفق

-1

محدودية فرص الترقية في المشفى التي اعمل بيا

5

4

3

2

1

-2

ال يوجد التزام بخطوط االتصال في المشفى التي اعمل بيا .

5

4

3

2

1

-3

ال اعتقد باني اخدم مستقبمي الوظيفي في البقاء في المشفى التي اعمل فييا .

5

4

3

2

1

-4

ال يوجد أي استعداد لمتغيرات التنظيمية .

5

4

3

2

1

 -2التيكم التنظيمي:
أ – البعد المعرفي(االعتقاد ):
ت

العبارة

اتفق بشدة

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق بشدة

-1

يعتقد العاممين في المشفى بأن اإلدارة تنظر إلى ىموميم بأنيا ساذجة .

5

4

3

2

1

-2

اعتقد بأن المشفى تفتقد إلى االستقامة والمصداقية

5

4

3

2

1

-3

اعتقد عندما اعمل بجد فان اإلدارة ستستغمني.

5

4

3

2

1

-4

اعتقد بان المشفى ال تحترم العاممين لدييا .

5

4

3

2

1
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ال اعتقد بان أدارة المشفى تخبرني عن كل شيء .

العدد ()50
4

3

2

1

ب -البعد العاطفي:
ت

العبارة

اتفق بشدة

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق بشدة

-1

عممي في المشفى يجعمني اشعر بعدم الرضا تجاه نفسي .

5

4

3

2

1

-2

اشعر باإلحراج عند إخبار الناس حيث اعمل .

5

4

3

2

1

-3

التفكير بالمشفى يجعمني اشعر بالمقمق .

5

4

3

2

1

-4

التفكير بالمشفى يجعمني اشعر بالغضب .

5

4

3

2

1

-5

التفكير بالمشفى يجعمني اشعر بالضجر .

5

4

3

2

1

ج -البعد السموكي :
ت

العبارة

اتفق بشدة

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق بشدة

-1

غالباً ما اشعر بالتعب من سياسات المشفى .

5

4

3

2

1

-2

غالباً ما أتكمم بصوره سمبية حول المشفى مع زماليي في المشفى .

5

4

3

2

1

-3

ال أرى وجود خطأ بأخذ التجييزات المكتبية الخاصة بمنظمتي الستعمالي الشخصي .

5

4

3

2

1

-4

غالباً ما أتأخر عن العمل .

5

4

3

2

1

-5

عندما أكون غاضب من مديري أتمتع بأطول استراحة غداء ألشعر بالتحسن

5

4

3

2

1

ل
ل
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