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امللخص
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تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثـر ضغوط العمل على االلتـزام الوظيفي في املستشفيات الجامعية في األردن ،اتبع
الباحثان املنهج الوصفي التحليلي لوصف البيانات وتحليلها .تم أخذ جميع املمرضات العامالت في املستشفيات الجامعية
في األردن كمجتمع للدراسة واختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية ،حيث بلغ مجتمع الدراسة ( )917ممرضة عاملة في
املستشفيات الجامعية في األردن (مستشفى امللك عبد هللا املؤسس ،ومستشفى الجامعة األردنية).
قام الباحثان بتوزيع ( )276استبانة بما نسبته ( )%30من مجتمع الدراسة واستـرداد ( )264استبانة صالحة ألغراض
الدراسة .توصلت الدراسة إلى وجود مستوى عالي من ضغوط العمل التي تتعرض له املمرضات في املستشفيات الجامعية
في األردن ،ووجود مستوى مرتفع من االلتـزام املستمر لدى املمرضات ،ومستوى متوسط من االلتـزام العاطفي واملعياري،
ووجود أثـر سلبي ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )≤ 0.05لضغوط العمل على االلتـزام الوظيفي لدى ممرضات
املستشفيات الجامعية في األردن.
وأوصت نتائج الدراسة بضرورة بذل الجهود لالزمة للحد من ضغوط العمل التي يتعرض لها املمرضات مثل مراعاة أن
يكون وقت العمل املخصص للممرضات متناسب مع املهام املوكلة إليهن ومحاولة تعزيـز الروابط بين املمرضات مع بعضهن
البعض ومع رؤسائهن داخل املستشفى وتعزيـز الرقابة على املشرفين في العمل واألوامر التي تصدر من خاللهم للتأكد من
عدم تناقضها واتفاقها مع مصلحة املستشفى والعمل على زرع شعور األمان الوظيفي وتوفيـر سبل الراحة لهن.
الكلمات املفتاحية :ضغوط العمل ،االلتـزام الوظيفي ،ممرضات املستشفيات الجامعية.

املقدمة

ً
تعتبـر الضغوط جــزءا ال يتجزأ من حياتنا اليومية ،ولذلك ال يمكن تجاهل مسبباتها أو التجاوز عنها وخصوصا بعد
زيادة تعقد الحياة وازدياد متطلباتها وما يـرافقها من توتـر مستمر ،وتغيـر سريع ومتواصل في جميع نواحي الحياة ومجاالتها،
ً
ونظرا ملا يشهده عاملنا اليوم ،ازدادت حاجات الفرد ومتطلباته في بيئة متسارعة ومتنوعة ،خلقت معها مجموعه من اآلثار
النفسية والصحية واالجتماعية على مستوى األفراد واملنظمات (.)Ali and Miralama, 2019
تنتج عن ضغوط العمل آثار إيجابية وأخرى سلبية ،فهي تختلف من فرد آلخر ،فمنهم من تدفعهم ضغوط العمل إلى
اإلنجاز وشحذ الهمم ،ومنهم من تعود عليه بآثار نفسية وفكرية وسلوكية سلبية .باإلضافة إلى أن ضغوط العمل تؤثـر على
أداء العاملين ومن أهم مظاهر هذا التأثيـر تدني مستوى إنتاجيتهم وأدائهم املنهي ،فتكثـر لديهم األخطاء والبطء في تحقيق
املهام املطلوبة ،زيادة معدالت التغيب عن العمل ،وانخفاض الروح املعنوية للعاملين (عليمات.)2012 ،
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وتـتـعــرض املـمــرضــات فــي املستشفيات إلــى الـعــديــد مــن الـضـغــوط النفسية واالجـتـمــاعـيــة واإلداري ـ ــة املتعلقة بالعمل،
فاملمرضات يقدمن خدمة إنسانية ونتيجة لذلك يبذلن جهد يتطلب العمل ساعات طويلة وإضافية ،والعمل خــال أيام
ً
العطل ،كما وهناك مناوبات ليلية تعزل املمرضات عن الحاجة االجتماعية ،أيضا قد تواجه املمرضات ضغوط من أقارب
ً
املريض ومرافقيه ،كل ذلك من شأنه أن يولد ضغوط للممرضات تؤثـر سلبا على عطائهن وعلى جــودة الرعاية التمريضية
املقدمة (صالح.)2016 ،
يعد االلتـزام الوظيفي من الظواهر املهمة في الحياة البشرية بشكل عام ،واملؤسسات بشكل خاص ،وااللتـزام الوظيفي
ً
ً
عنصرا حيويا يحقق األهــداف التنظيمية ويعزز االستقرار والثقة بين إدارة املؤسسة والعاملين ،ويمثل االلتـزام الوظيفي
مدى ارتباط العاملين واندماجهم في املؤسسة ،ويـرتكز على اإليمان بأهداف املؤسسة وقبولها ،والرغبة في عمل جهد إضافي
في العمل ،والبقاء فيها (الشلفان.)2012 ،
إن تـعــرض العاملين لضغوط ســواء أ ـكـانــت بمستوى مرتفع أو متوسط أو منخفض ،ممكن أن يؤثـر على التـزامهم
الوظيفي ،حيث سيبذل العاملون طاقاتهم في محاولة السيطرة والتكيف مع هذه الضغوط ،ويضاف لذلك أن هذه الضغوط
تسبب الشعور بالتوتـر واالحتـراق النف�سي وعدم الدقة في األداء وتأدية املهام املطلوبة (.)Jing, 2008
وتـركز هذه الدراسة على فهم أثـر ضغوط العمل على مدى االلتـزام الوظيفي لدى املمرضات العامالت في املستشفيات
الجامعية في األردن ،حيث أشارت بعض الدراسات واألبحاث حول هذا املوضوع إلى وجود آثار سلبية لضغوط العمل ،ووجود
عالقة بين ضغوط العمل وأداء املوظفين مثل دراسة عليمات ( .)2012وفي الوقت نفسه ،فإن العديد من الدراسات واألبحاث
ً
إيجابيا على أداء املوظفين.
مثل دراسة (املعشر )2009 ،تـرى بان ضغوط العمل من املمكن أن يكون لها أث ًـرا

أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في تناوله ملوضوع ضغط العمل املتعلق باملمرضات العامالت في املستشفيات األردنية وما قد
يكون له من آثار سلبية على بيئة العمل لدى العاملين في املستشفيات األردنية وتقليل االلتـزام الوظيفي لديهم.
إضافة إلى أن مجتمع هذا الدراسة هو اإلناث العامالت بمهنة التمريض في املستشفيات الجامعية األردنية وحقيقة
أن هذا القطاع الصحي يعتبـر من أهم القطاعات في اململكة األردنية الهاشمية.
ُيعد نظام العمل اإلداري واملتمثل بورديات العمل ،واملناوبات الليلة ،والصعوبات االجتماعية والثقافية والنفسية
من الصعوبات التي تواجه عمل املمرضات في املستشفيات ،ويواجه عمل املمرضات تحديات ومسئوليات بشكل مستمر
ّ
أدائهن في العمل وتحقيق األهداف العامة من مهنة التمريض وأهداف املستشفى بشكل خاص ،وهذا قد يولد
من أجل رفع
ّ
ّ
لديهن ضغوط في العمل سواء نفسية أم مهنية ،خاصة إذا لم يكن لديهن القدرة على التكيف والتوافق مع مختلف هذه
التحديات (صالح.)2016 ،
ويتولد ضغط العمل لدى املمرضات جراء عدم القدرة على التكيف مع التحديات والصعوبات في العمل نتيجة لعدم
قدرة املمرضة على إحداث توازن بين ما تملكه من قدرات وبين ما هو مطلوب وهذا ما يـزيد من اإلحساس بالضغط .كما إن
املسئوليات املتـزايدة والعبء الوظيفي الزائد أحد األسباب التي تؤدي إلى الضغط لدى املمرضات في املستشفيات (الرجوب
والخطيب.)2018 ،
ً
يؤدي ضعف االلتـزام الوظيفي إلى إحداث أثـر وضرر في فاعلية وكفاءة املؤسسة ،ويـرتب عليها مزيدا من التكاليف
االجتماعية واالقتصادية على مستوى العاملين وعلى مستوى املؤسسة ،ومن أهم األمور التي تتـرتب على ضعف االلتـزام
الوظيفي تحمل تكلفة غياب العاملين ،وخفض مستوى اإلبداع واالبتكار ،وقد يتـرتب عليه ضعف دافعية العامل للعمل،
وتـرك الوظيفة (املولى وحافظ.)2019 ،
وعليه قامت هذه الدراسة بتوضيح حجم ضغوط العمل التي تواجه املمرضات في املستشفيات الجامعية في األردن
ومعرفة أثـره على التـزامهن الوظيفي وذلك من أجل الوصول إلى توصيات تساعد متخذي القرار على فهم هذه الضغوط
ومحاولة تحسين ورفع أداء املمرضات وتطويـر بيئة عملهن نحو األفضل إن شاء هللا.
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أسئلة الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:
1ما مستوى ضغط العمل لدى ممرضات املستشفيات الجامعية في األردن؟2ما مستوى االلتـزام الوظيفي لدى ممرضات املستشفيات الجامعية في األردن؟3-ما أثـر ضغط العمل على االلتـزام الوظيفي لدى ممرضات املستشفيات الجامعية في األردن؟

التعريفات اإلجرائية

تتبني الدراسة التعريفات االصطالحية اآلتية ً
بناء على األدبيات والدراسات اإلدارية ذات الصلة.
	-ضغــوط العمــل :وهــو الوضــع الــذي يشي ــر إلــى حالــة الشــخص وشــخصية املوظــف بعــد تأث ــره باملواقــف النفســية
والبدنيــة التــي قــد تدفعــه إلــى تغيي ــر أســلوبه الطبيعــي (عليمــات.)2011 ،
	-ضغــوط طبيعــة العمــل :هــو الضغــط الناتــج عــن التفــاوت فــي املســئوليات واملهــام وطريقــة األداء ،وتنــوع الواجبــات
املطلوبــة ،ومــدى أهميــة العمــل وكميتــه ونوعيــة املعلومــات املرتــدة مــن تقييــم األداء (النقيــب.)2012 ،
	-ضغــوط ص ـراع الــدور :وهــو نــوع الضغــط الناتــج عــن الص ـراع الــذي يحــدث عندمــا يواجــه الفــرد متطلبــات عمــل
متناقضــة ،أو عندمــا يعمــل بأشــياء ال ي ــرغب العمــل فيهــا باألســاس وال يعتقــد أنهــا جــزء مــن عملــه ،وعندمــا يكــون
هنــاك أكث ــر مــن مطلــب فــي آن واحــد لصعوبــة االســتجابة ألحدهمــا وصعوبــة االســتجابة لتلبيــة املطالــب األخــرى
(.)Karabaya; Akyüzb and Elçic, 2016
	-ضغــوط غمــوض الــدور :وهــو الضغــط الناتــج عــن زيــادة حجــم املهــام وكث ــرتها ممــا يتعــذر إنجازهــا فــي الوقــت املحــدد،
وإن هــذه املهــام تتطلــب مهــارات عاليــة ال يمتلكهــا الفــرد ممــا يتســبب فــي شــعوره بالضغــط (مروانــي.)2016 ،
ً
	-ضغــوط عــبء العمــل :وهــو الضغــط الناتــج عــن قيــام الفــرد بمهــام ال يســتطيع إنجازهــا فــي الوقــت املتــاح ،ويعمــل وقتــا إضافيــا
ًال يتحمله أو يعمل في وظيفة أخرى غي ــر وظيفته األساســية التي تتناســب مع مهارته وقدراته ومؤهالته (بحري.)2015 ،
	-االلت ـزام الوظيفــي :وهــو اســتعداد الفــرد لبــذل أق�صــى جهــد ممكــن لصالــح املؤسســة ورغبتــه الشــديدة فــي البقــاء
فيهــا ،ومــن ثــم قبولــه وإيمانــه بأهدافهــا وقيمهــا (القي�ســي.)2019 ،
	-االلت ـزام العاطفــي :وهــو االرتبــاط العاطفــي باملؤسســة ،واملشــاركة فــي أعمــال املؤسســة والتمســك بهــا ،ويســتند
ً
إلــى الشــعور اإليجابــي للعامليــن تجــاه مؤسســاتهم ،وذلــك نتيجــة لوجــود سياســات تنظيميــة فــي املؤسســة تشــجع
التواصــل اإليجابــي بيــن العامليــن ()Tolentino, 2013
	-االلت ـزام املعياري :وهو االلت ـزام الذي يســتند إلى حجم االنتماء والوالء من قبل العاملين للمؤسســة ،والذي يشــكل
عامل ضغط على العاملين للبقاء والعمل في املؤسسة ()Memamri, Mahdieh & Marnani, 2013
	-االلت ـزام املســتمر :وهــو االلت ـزام الــذي يولــد لــدى العامــل فكــرة مهمــة وهــي أنــه فــي حــال ت ــرك العمــل فــي املؤسســة
ســيتعرض لخســائر كبي ــرة (.)Ghina, 2012

اإلطارالنظري ومراجعة الدراسات السابقة
يعتبـر العنصر البشري أحد الركائز األساسية في نجاح االستـراتيجيات واألداء التنظيمي العام وهو املحرك األسا�سي
لكافة العناصر في املنظمة ،حيث تنبع ميـزة العمليات التنظيمية التي تميـز املنظمة عن منافسيها من جودة موظفيها وتميـزهم
ووالئهم والتـزامهم التنظيمي فوجود املنظمة مرتبط بمدى تفاني هذا العنصر ومقدار الجهد الذي يبذله (.)Walk et al., 2014
ولكي تتمكن املنظمات على اختالفها من تحقيق أهدافها املرجوة من موظفيها ،فإنها تسعى جاهدة للبحث في العوامل
التي تساعد املوظفين للقيام بأعمالهم على أكمل وجهه ومواجهة العوامل التي تحد من ذلك( ،)Athamneh, 2018فاملوظفين
يؤثـرون ويتأثـرون بمحيط العمل واملـنــاخ السائد فيه ،حيث تتحكم العديد مــن ظــروف العمل بسلوك الـفــرد فــي املنظمة
كالجانب املعنوي واملــادي واالجتماعي والتقني والجغرافي وغيـرها ،بالتالي فإن نتيجة هذا التفاعل الــذي يحدث بين الفرد
وبيئة عمله تتسبب بالعديد من الضغوطات التي من شأنها أن تعيق أداءه وتثبط من قدراته (الرحمن وعبد هللا.)2017 ،
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أشــارت دراســات عديدة إلى العواقب السلبية التي من املمكن أن تسببها هذه الضغوطات للموظفين ،وتشمل هذه
العواقب السلوك العدواني ،األداء املنخفض في العمل ،انخفاض مستوى االلتـزام في العمل ومستوى رضاهم الوظيفي
( ،)Burton, 2012ومــن الجديـر بالذكر أن التمريض بشكل خــاص يعتبـر مهنة متطلبة ومرهقه ،ومــن املمكن أن تــؤدي
إلــى اضـطـرابــات فــي الصحة النفسية والجسدية ،باإلضافة إلــى ضعف الـقــدرة لــدى املمرضين على املمارسة املهنية نتيجة
الضغوطات التي يتعرضون لها أثناء أداء عملهم (.)Al-Hawajreh, 2012
تنتج الضغوط للعاملين في الكوادر التمريضية من العديد من العوامل كاملناوبات الليلية والعمل لساعات طويلة،
وصعوبة التحكم باألمور في العمل ،وحوادث العدوان واإلساءة ،وضعف اإلشراف ،والتداخل بين العمل والحياة املنـزلية،
والخالفات وغيـرها من العوامل ،بالتالي فهذا األمر سيؤثـر سلبا على أداء املمرضين ويقلل من جودة الرعاية الصحية التي
يقدمونها (الدعمس ،)2018 ،ومن هنا ستقوم الدراسة في هذا الجزء بعرض املفاهيم التي تتعلق بكل من ضغوط العمل
وااللتـزام الوظيفي ومحاولة عرض الدراسات التي تدرس وتوضح العالقة بينهما.

مفهوم ضغوط العمل
ساهمت الـتـطــورات فــي منظمات األعـمــال الحديثة إلــى زيــادة الطلب على الكفاءة واإلنتاجية العالية ،وزيــادة القدرة
التنافسية ،األمر الذي خلق للموظفين على اختالف مستوياتهم الوظيفية ضغوطات في بيئة العمل ( ،)Burton, 2012األمر
الذي يؤثـر بشكل سلبي ومباشر على أدائهم الوظيفي ،باإلضافة إلى أن االرتباط العاطفي للموظفين وإحساسهم باالنتماء
للمنظمة والذي له دور كبيـر وإيجابي في مساهمتهم فيها (.)Siu, 2003وكغيـرها من املفاهيم ،تعددت اآلراء حول تعريفها،
فعرفها ( )Al-Hawajreh, 2012بأنها االستجابات العاطفية والجسدية الضارة الناتجة من اختالف متطلبات املوظفين
وحاجاتهم وقدراتهم مع متطلبات الوظيفة ،والتي تشكل تهديدا للموظف وتـزيد من توتـره.
وذكــر فــي تقريـر ملنظمة الصحة العاملية ( )WHO, 2007أن ضـغــوط العمل هــي استجابة لـعــدم قــدرة املــوظــف على
التأقلم مع الوظيفة ،وعادة ما تحدث في العديد من ظروف العمل وتـزداد سوءا بشعور املوظف بضعف الدعم املقدم له
من قبل زمالءه وضعف التحكم بسيـر العمل ،ويستخدم عادة لتبـريـر ممارسة اإلدارة السيئة ،وعرفها (املومني )2018 ،بأنها
زيادة العبء النف�سي والجسدي على املوظف نتيجة زيادة متطلبات العمل.
وعرفت ضغوط العمل بأنها اإلجهاد النف�سي والعقلي والبدني الذي يتعرض له املوظفون والتي تسبب لهم حالة من
عدم القدرة على التكيف مع البيئة املحيطة بهم االستقرار فيها ،نتيجة لكثـرة املتطلبات وعدم قدرتهم على تلبيتها وضعف
الدعم املقدم لهم من قبل املحيطين بهم (توفيق وآخرون.)2019 ،
وأشــار (محمد )1999 ،إليها بأنها ظاهرة إدراكية تحدث عندما يــدرك الفرد عدم إمكان إنجاز املهام واملــوازنــة بينها،
وتنقسم إلى حالتين مختلفتين أحدهما العوامل الداخلية وأخرى الخارجية ،والتي تؤثـر سلبا على الفرد بالشعور بالتوتـر
والضيق وامللل واإلحباط.
وأضاف (نصر )2018 ،أن ضغوط العمل هي موقف تكون فيه متطلبات العمل أكبـر من قدرة الفرد الذاتية ،حيث
إن مستواها يعتمد على مدى إمكان مواجهة هذه املتطلبات ،والتي ينتج عنها عدم قدرة الفرد على إشباع حاجاته بالتالي
عدم القدرة على التقدم والتـراجع في مستوى العمل ،ونتيجة لذلك الوصول ملرحلة الالمباالة بالعمل ومتطلباته.
ومما سبق يمكن صياغة تعريف شامل لضغوط العمل وهو فقدان املوظف لحالة التوازن والتوافق بين متطلبات
الوظيفة التي يشغلها مــع إمكانياته وقــدراتــه ومـهــاراتــه ،األمــر الــذي ينعكس بشكل سلبي على حالته النفسية والجسدية
والفكرية والوظيفية.

مصادرضغوط العمل
تشكل بيئة العمل السلبية سببا رئيسا للضغط النف�سي لــدى الـعــامـلـيــن( ،)Athamneh, 2019باإلضافة لساعات
العمل الطويلة وضيق الوقت مع العائلة ،كما أن العوامل التي تسبب الضغط في العمل ال تقتصر على بيئة العمل ،بل تمتد
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لتشمل كل من العالقات في العمل ،الهيكل التنظيمي واملناخ ،التطويـر الوظيفي والضغط القائم على الدور (،)Rout, 2002
والعديد من العوامل التنظيمية كسوء اإلدارة ،وســوء االتـصــال ،وعــدم وجــود الدعم الكافي ،وزيــادة حجم العمل ،حيث
تتجلى هذه الضغوط في السلوك االندفاعي واالكتئاب وعدم القدرة على التـركيـز والتعب (.)Tiwari and Agarwal, 2019
وتعتبـر الخصائص الوظيفية النفسية الـتــي ينتج عنها الضغوط النفسية أحــد أب ــرز الـعــوامــل الـتــي تسبب ضغوط
العمل ،وكــذلــك التغيـرات الهيكلية فــي املنظمة والـتــي قــد ينتج عنها عــددا مــن الضغوطات كــزيــادة طلبات العمل ومستوى
تحكم متدني وغموض الدور ،باإلضافة إلى التغيـرات فيما يقدمه املشرفين من دعم اجتماعي (.)Krishna et. al., 2015
ويؤدي عدم وجود هياكل تنظيمية أو حتى وجود هياكل تنظيمية ال تالئم بيئة العمل إلى ظهور مثل هذه الضغوط ،حيث
ينتج عن ذلك عدم وضوح في الواجبات واملسئوليات واملهام املوكلة للموظفين ،فعادة ما تظهر بين وحدات التنفيذ واالستشارة
نتيجة االفتقار إلدارة املعلومات بالتالي االفتقار لالستقرار الداخلي وعدم الثقة أثناء اتخاذها لقراراتها (حمدي.)2014 ،
وفيما يلي ،يعرض جدول ( )1آراء عدد من الباحثين فيما يخص مصادر ضغوط العمل:
جدول رقم ()1
مصادرضغوط العمل
الباحث

السنة

املعشر

2009

2009
عواوده
2012
النقيب
2016 Osibanjo et al.
مليكة وفوزية

2017

املصادر
طبيعة العمل ومتطلباته ،دور الفرد في املنظمة ،طبيعة العالقات بين األفراد داخل بيئة العمل ،الهيكل التنظيمي،
نمط القيادة ،ظروف بيئة العمل ،األجور واملكافئات.
أعباء العمل الزائدة عن الحد ،الضغوط املرتبطة بالدور ،تقييم األداء ،التغييـر
صراع الدور ،غموض الدور ،بيئة العمل املادية
صراع األدوار ،عبء العمل ،انعدام األمن الوظيفي ،عدم املساواة ،الهيكل البيـروقراطي الجامد ،سوء اإلدارة.
مصادر داخلية (كاملصادر الكيميائية والعضوية) ،ومصادر خارجية (كاملصادر االجتماعية ،وبيئة العمل ،وعالقات
الدور وخصائصه)

ً
وبناء على ذلك تم تحديد مصادر لضغوط العمل التي يتعرض لها املوظف في عمله واعتمادها ألغراض هذه الدراسة
كالتالي :ضغوط طبيعة العمل ،ضغوط صراع الدور ،ضغوط غموض الدور ،وضغوط عبء العمل.

االلتـزام الوظيفي
مفهوم االلتـزام الوظيفي
ً
ُيعرف االلتـزام لغة بأنه إثبات ال�شيء والدوام عليه حتى أصبح ً
اصطالحا أنه حالة اعتناق فكري وعاطفي
واجبا ،ويعرف
(املولى وحافظ ،)2019 ،يعتبـر االلتـزام الوظيفي أحد املواقف التي يتخذها الفرد واملتعلقة بالوظيفة واملنظمة التي يعمل
فيها ،حيث يعبـر عن مقدار رغبته في املحافظة عليها واالرتباط بأهدافها وقيمها (،)Amponsah-Tawiah and Mensah, 2016
وذكر ( )Zehra et al., 2017أن االلتـزام التنظيمي هو عقد نف�سي بين املنظمة واألفراد ،بحيث يبقى الفرد مرتبط بها ومنتسب
إليها من خالل الوالء لها واملوافقة على معاييـرها .كما انه القوة النسبية ملشاركة الفرد في املؤسسة ،حيث تم تطويـر مفهوم
ثالثي لاللتـزام ويتضمن كل من االلتـزام باالستمرارية وااللتـزام املعياري وااللتـزام العاطفي (.)Siu, 2003
واعتبـر (الكردي )2014 ،أن االلتـزام الوظيفي أحد اتجاهات العمل التي تؤثـر على األداء وكفاءته ،فهو يعبـر عن مدى
تعلق واهتمام املوظف بالوظيفة التي يشغلها ومدى انشغاله فكريا ووجدانيا فيها ،وتبنية للقيم التي تتبناها منظمته.
وعرفه (مرهج وعــاء الدين )2017 ،بأنه مدى رضا املوظف عن بيئة عملة واعتـزازه بتميـزها وبــذل الجهد لنجاحها
وتحقيق أهدافها ،ورغبته في البقاء فيها .ومما سبق يمكن القول بأن االلتـزام الوظيفي هو تبني الفرد ألهداف املنظمة التي
يعمل فيها وااللتـزام بقيمها ،وتسخيـر كافة قدراته وجهوده لتحقيق نجاحها وتميـزها.
وقد تم تحديد ثالثة أبعاد لاللتـزام الوظيفي وهي كما يلي (:)Amponsah-Tawiah and Mensah, 2016
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ً
1االلتـزام العاطفي :االرتباط العاطفي مع املنظمة ،واالنتماء إليها واالنخراط فيها ،فضال عن االستمتاع بالعضوية فيها.2االلتـزام املعياري :وتعبـر عن شعور الفرد بضرورة البقاء مع املنظمة.3االلتـزام املستمر :حاجة الفرد لالستمرار في العمل مع املنظمة ًبناء على التكاليف املتصورة املتعلقة باملغادرة.
ومن خصائص االلتـزام الوظيفي أنه حالة نفسية تفسر العالقة بين املوظف واملنظمة التي يعمل فيها ،ويحدد بقاء
الفرد فيها أو تـركه لها ،فاملوظفون امللتـزمون وظيفيا يتصفون بقبول قيم املنظمة وأهدافها ويؤمنون بها ،ووجود مستوى
عالي من االنخراط فيها ،وقابلية التقييم اإليجابي لها ،وبذل أق�صى الجهود لتحقيق أهدافها (شفيق ومهدي.)2019 ،
إضافة إلى ما تم استعراضه سابقا فقد تم الرجوع إلى عدد من الدراسات األخرى والتي أجريت في األردن وفي عدد من
الــدول العربية واألجنبية وكانت هذه الــدراســات متعلقة بمجال هذه الدراسة ومتغيـراتها ،مثل دراســة (بلواضح،)2019 ،
والتي هدفت إلى معرفة العالقة بين الضغوط املهنية لدى املمرضات في الجزائر ومدى االلتـزام التنظيمي لديهن ،وتوصلت
الدراسة إلى وجود عالقة عكسية بين الضغوط املهنية وااللتـزام التنظيمي.
وبحثت دراســة (الــرجــوب والخطيب )2018 ،في واقــع بيئة العمل في مستشفيات محافظة نابلس في دولــة فلسطين
وعالقتها بعدد من املتغيـرات كان أبـرزها الضغوط املهنية الواقعة على املمرضين واملمرضات وأظهرت نتائجها بان حوالي
ً
 %30من املمرضين واملمرضات يـرون بــأن الرضا الوظيفي لديهم �ســيء أو �ســيء جــدا وبــان هــذه االتجاهات السلبية اتجاه
الرضا الوظيفي لدى املمرضين واملمرضات انعكست على الضغوط املهنية التي يواجهونها وأدت إلى زيادتها.
أما دراسة (املومني )2018 ،والتي بحثت في ضغوط العمل والرضا الوظيفي لدى العاملين في القطاع الصحي في محافظة
عجلون األردنية .فقد وجدت بان أبـرز أسباب ضغوط العمل كانت املوارد املتاحة ،وبيئة العمل ،والحوافز واملكافآت.
وللتعرف على مستوى الضغط النف�سي وعالقته بالرضا الوظيفي واالكتئاب لــدى األطـبــاء واملمرضين في العاصمة
األردنـيــة عمان ،فقد أظهرت نتائج دراســة (الدعمس ،)2017 ،أن مستوى الضغط النف�سي لــدى األطـبــاء واملمرضين كان
متوسطا باإلضافة إلى وجود عالقة بين الضغط النف�سي وكل من الرضا الوظيفي واالكتئاب .وبخصوص مصادر ضغوط
العمل لــدى املـمــرضــات الـعــامــات فــي مستشفى الـقــدمــوس الوطني فــي ســوريــا وسـبــل مواجهتها فقد أجــريــت دراســة (صــالــح،
 ،)2016والتي توصلت إلى أن مصادر الضغوط النفسية واالجتماعية كانت في املرتبة األولى ،والضغوط اإلدارية والفنية في
املرتبة الثانية ،وفي املرتبة الثالثة الضغوط املتعلقة ببيئة العمل ،بينما كان مجال مصادر الضغوط الشخصية في املرتبة
األخيـرة وبان الدرجة الكلية ملصادر ضغوط العمل لدى املمرضات كانت متوسطة.
كما أن دراسة (صبـر ،)2013 ،والتي هدفت إلى التعرف على أثـر مصادر ضغوط العمل في مستوى الشعور باالغتـراب
الوظيفي وعدم االلتـزام باملهام الوظيفية لدى املمرضين واملمرضات في مستشفى اليـرموك التعليمي ببغداد في العراق ،فقد
وجدت بان مستوى ضغوط العمل لدى عينة الدراسة كان مرتفعا وبان االغتـراب الوظيفي وعدم االلتـزام لدى أفراد العينة
كان مستواه أعلى من املتوسط.
وأجريت في نيجيـريا دراســة ( )Ajayi, 2018والتي كان هدفها البحث في تأثيـر الضغوط املرتبطة بالوظيفة على أداء
املوظف والرضا الوظيفي لدى العاملين في البنك النيجيـري ،ووجدت بان جميع عوامل اإلجهاد والضغوط املرتبطة بالعمل
تؤثـر ً
سلبا على أداء العاملين .وفيما يتعلق بقطاع البنوك ،فقد جــاءت دراســة ( )Goswami, 2015ملحاولة الكشف عن
تأثيـر الضغوط املهنية على أداء املوظفين في البنوك في واليــة راجاستان في إيـران .ووجــدت بان الضغوط املهنية تــؤدي إلى
تأثيـرات ذاتية مثل الخوف والغضب والقلق بين املوظفين مما يؤدي إلى ضعف الصحة العقلية والنفسية وبالتالي تقليل
حجم األداء.
وملعرفة مستوى الضغوط العمل ومستوى أداء الكادر التمري�ضي في مستشفى البشيـر الحكومي في األردن فقد أجريت
دراســة (أبــو صيام ،)2018 ،وتوصلت إلى وجــود درجــة متوسطة من ضغوط العمل ،وإلــى وجــود مستوى متوسط من أداء
الكادر التمري�ضي .ونظرت ً
أيضا دراســة (العنـزي ،)2014 ،في دور ضغوط العمل على االلتـزام الوظيفي لدى أفـراد حرس
الـحــدود بمنطقة تبوك في اململكة العربية السعودية وتوصلت إلــى أن مستوى ضغوط العمل هناك كانت متوسطة .وأن
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مستوى االلتـزام الوظيفي لدى عينة الدراسة كان متوسطا ً
أيضا وبينت النتائج وجود ارتباط عك�سي بين ضغوط العمل
ومستوى االلتـزام الوظيفي.
وبحثت ً
أيضا دراسة ( )Amin et. al., 2018في آثار ضغوط العمل على االلتـزام التنظيمي بين رجال اإلنقاذ في منطقة
بيشاور في الهند ,وأشــارت إلى وجد عالقة سلبية بين الضغوط الوظيفية وااللتـزام التنظيمي  ,إذ أن رجال اإلنقاذ الذين
ً
ً
ً
يـعــانــون مــن مستوى منخفض مــن ضـغــوط العمل ـكـانــوا أكثـر ارتـبــاطــا والـت ـزامــا وظيفيا ،فــي حين أن رجــال اإلنـقــاذ الذين
ً
ً
ً
يعانون من مستوى عال من ضغوط العمل حققوا أقل ارتباطا والتـزاما وظيفيا  ,إضافة إلى دراسة أخرى أجريت في الهند
( )Agarwal, 2015وهدفت الدراسة إلى التعرف على أثـر الضغوط على الرضا عن العمل وااللتـزام الوظيفي عند مهند�سي
البـرمجيات في دلهي في الهند .وأكدت وجود عالقة وتأثيـر للضغوط على الرضا الوظيفي وااللتـزام الوظيفي ،مثل جميع
الدراسات التي تم التطرق إليها سابقا.
تميـزت الــدراســة الحالية عــن الــدراســات السابقة بــان مجتمع هــذه الــدراســة تـكــون مــن املـمــرضــات فــي املستشفيات
الجامعية في األردن ،حيث تم التـركيـز على املمرضات بشكل خاص نتيجة لتعدد املسئوليات املطلوبة منهن وخصوصية
دورهــن في املجتمع .كما أن هذه الدراسة تناولت عــددا من أبعاد متغيـر ضغوط العمل والتي لم يتم التطرق إليهم معا في
الدراسات السابقة.

مشكلة الدراسة
تعتبـر ضغوط العمل جملة من االستجابات الجسمية واالنفعالية التي قد تكون سلبية ،وتحدث عندما ال تتناسب
متطلبات العمل مع قدرات ووسائل وحاجات املمرضات ،وعند مواجهة صعوبة في العمل ،وعدم املقدرة على حل املشكالت
ّ
التي تواجه املمرضات والتي تتعلق بأدائهن وفهمهن للعمل ،بحيث يصبح مستوى
أدائهن أقل من مستوى العمل املطلوب
ّ
شعورهن بااللتـزام نحو العمل .كما وبينت دراسة مصطفى ( )2016أن ضغوط العمل تؤثـر على أبعاد االلتـزام
مما يقلل من
الوظيفي ،وذلــك يعود على العديد من املسببات ومنها عدم وضــوح الــدور الوظيفي للفرد ،وصـراع الــدور ويظهر عند قيام
الفرد بعمل ال يـرغب فيه أو خــارج عن إرادتــه ،زيــادة املسئولية وعــبء العمل ،وطبيعة العالقات بين األفـراد داخــل بيئات
العمل ،وعدم تطور الوظيفة.
يعد قطاع الخدمات الصحية املتمثل باملستشفيات واملـراكــز الصحية مــن أكثـر املـجــاالت عرضة لضغوط العمل
لتنوع األفراد الذين يتعاملون مع األفراد في هذا املجال فالعاملون في املستشفيات يتعرضون لدرجات متفاوتة من الضغوط
النفسية واالجتماعية املتعلقة بالعمل ،إذ يشعرون بعدم االهتمام والتحفيـز والتقديـر ،فالعمل في الخدمات الصحية
تعتبـر واحدة من املهن التي تتضمن ً
مهاما كثيـرة وضغوط أكثـر،
ستحاول هذه الدراسة معرفة مستويات ضغط العمل وااللتـزام الوظيفي لدى املمرضات في املستشفيات الجامعية
فــي األردن والـعــاقــة بـيــن متغيـرات الـضـغــط املختلفة ومـتـغـي ـرات االلـتـ ـزام مــن أجــل الــوصــول إلــى وصــف لـحــالــة املـمــرضــات
والخروج بتوصيات مناسبة نأمل أن يكون لها األثـر اإليجابي في الحد من عدم االلتـزام الوظيفي لدى املمرضات العامالت في
املستشفيات الجامعية في األردن إن وجد.

أهداف الدراسة
إن الـهــدف األســا�ســي لـهــذه الــدراســة يتمثل فــي محاولة الكشف عــن أث ــر ضـغــوط العمل على االلـت ـزام الوظيفي لدى
ممرضات املستشفيات الجامعية في األردن وذلك من خالل التعرف على:
	-مستوى ضغط العمل لدى ممرضات املستشفيات الجامعية في األردن من وجهة نظر املمرضات أنفسهن.
	-مستوى االلتـزام الوظيفي لدى ممرضات املستشفيات الجامعية في األردن من وجهة نظر املمرضات أنفسهن.
	-أثـر ضغط العمل على االلتـزام الوظيفي لدى ممرضات املستشفيات الجامعية في األردن.
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فرضيات الدراسة
باالستناد إلى دراسات عديدة التي تم استعراضها سابقا مثل (صبـر2013 ،؛ الرجوب والخطيب2018 ،؛ )Ajayi, 2018
والتي توصلت إلى أن ضغوط العمل كانت مرتفعة لدى عينات الدراسات وبان مستو ى االلتـزام الوظيفي كان متوسطا كما
في دراســة (العنـزي ،)2014 ،إضافة إلــى تأكيد جميع الــدراســات التي تم الرجوع عليها على وجــود عالقة بين ضغط العمل
وااللـت ـزام الوظيفي مثل (بـلــواضــح2019 ،؛ املومني2018 ،؛ العنـزي )2014 ،ودراس ــات (;Ajayi, 2018; Agarwal, 2015
 ،)Goswami, 2015قام الباحثان بصياغة فرضيات الدراسة كالتالي:
	-الفرضيــة الرئيســة األولــى :يوجــد مســتوى عالــي مــن ضغــط العمــل لــدى ممرضــات املستشــفيات الجامعيــة فــي األردن
مــن وجهــة نظــر املمرضــات أنفســهن.
	-الفرضيــة الرئيســة الثانيــة :يوجــد مســتوى متوســط مــن االلت ـزام الوظيفــي فــي العمــل لــدى ممرضــات املستشــفيات
الجامعيــة فــي األردن مــن وجهــة نظــر املمرضــات أنفســهن.
	-الفرضية الرئيسة الثالثة :يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند
مســتوى الداللــة ( )α ≤ 0.05ضغــط العمــل (طبيعــة العمــل،
جدول رقم ()2
وصــراع الــدور ،وغمــوض الــدور ،وعــبء العمــل) على االلت ـزام
وصف أفراد عينة الدراسة تبعا للمتغيـرات
الشخصية والوظيفية
الوظيفــي لــدى ممرضــات املستشــفيات الجامعيــة فــي األردن.
املتغيـر

تصميم الدراسة

منهج الدراسة
تــم استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،وذلــك بوصفه األسلوب
األنـســب لطبيعة الــدراســة ومشكلتها .وهــو املنهج الــذي "يهتم بتحديد
الواقع وجمع الحقائق عنه وتحليل بعض جوانبه ،بما يساهم في العمل
على تطويـره" (أبو النصر.)2004 ،

العمر

املستوى
العلمي

مجتمع وعينة الدراسة
تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية ،حيث بلغ مجتمع
الــدراســة ( )917مـمــرضــة عــامـلــة فــي املـسـتـشـفـيــات الـجــامـعـيــة فــي األردن;
الحالة
 435ممرضة في مستشفى الجامعة األردنية و 482ممرضة في مستشفى
االجتماعية
امللك عبدهللا املؤسس ،وقام الباحثان بتوزيع ( )276استبانة بما نسبته
ً
استنادا إلى طريقة تحديد حجم العينة ً
بناء
( )%30من مجتمع الدراسة
على ( )Sekaran ,2003حيث إن أقــل حجم عينة ملجتمع الــدراســة هذا
يجب أن يكون محصورا بين  ,278 -260وتــم اسـت ــرداد ( )264استبانة
الدخل
صالحة ألغراض الدراسة ،وفيما يلي وصفا ألفراد عينة الدراسة حسب
املتغيـرات الشخصية والوظيفية ،والجدول ( )2يوضح ذلك:
يـشـيـ ــر الـ ـج ــدول ( )2إلـ ــى ن ـتــائــج ال ـت ـح ـل ـيــل ال ــوص ـف ــي لـلـمـتـغـيـ ـرات
الشخصية والوظيفية للمستجيبين من أفراد عينة الدراسة ويظهر من
املسمى
الوظيفي
الجدول ما يلي:
	-أن أب ــرز تك ـرار ملتغي ــر الفئــة العمريــة بلــغ ( )156للفئــة (مــن
 -25أقــل مــن  35ســنة) بنســبة مئويــة ( ،)59.1وجــاء بعــده
طبيعة
الفئــة (أقــل مــن  25ســنه) بتك ـرار بلــغ ( )35ونســبة مئويــة
العمل
( )31.4بينما جاءت الفئة ( 45سنة فأكثـر) في املرتبة األخيـرة
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الفئة العمرية
أقل من  25سنه
من  25-أقل من 35
سنة
من 35-أقل من 45
سنه
 45سنه فأكثـر
املجموع
دبلوم فأقل
بكالوريوس
دراسات عليا
املجموع
عزباء
متـزوجة
غيـر ذلك
املجموع
من  300-أقل من 500
من 500-أقل من 700
من  700-أقل من 900
 900دينار فأكثـر
املجموع
مساعد ممرضة
ممرضة
مشرفة تمريض
ممرضة مختصة
املجموع
إشرافية
غيـر إشرافية
املجموع

العدد النسبة ()%
31.4
83
156

59.1

25

9.5

0.0
264
45
204
15
264
99
157
8
264
139
116
9
0
264
38
203
9
14
264
40
224
264

0
100.0
17.0
77.3
5.7
100.0
37.5
59.5
3.0
100.0
52.7
43.9
3.4
0.0
100.0
14.4
76.9
3.4
5.3
100.0
15.2
84.8
100.0
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بتكـرار بلــغ ( )0ونســبة مئويــة ( ،)0يالحــظ أن معظــم املمرضــات مــن الفئــات الشــابة وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك أن
النســاء بشــكل عــام ال يفصحــن عــن أعمارهــن الحقيقــة عــادة ،كمــا أن مهنــة التمريــض تتطلــب الحيويــة والنشــاط
والقــدرة علــى الحركــة والتفاعــل بشــكل مســتمر وهــذه الصفــات تتوفــر فــي الفئــات الشــابة وقــد ال تتوفــر فــي النســاء
ذوات األعمــار املتقدمــة.
	-أن أب ــرز تك ـرار ملتغي ــر املؤهــل العلمــي قــد بلــغ ( )204بنســبة مئويــة ( )77.3للفئــة (بكالوريــوس) ،وجــاء بعــده الفئــة
(دبلــوم فأقــل) بتكـرار بلــغ ( )45ونســبة مئويــة ( )17بينمــا جــاءت الفئــة (دراســات عليــا) فــي املرتبــة األخي ــرة بتكـرار بلــغ
( )15ونســبة مئويــة ( ،)5.7والســبب فــي ذلــك إلــى أن القيــام بمهــام التمريــض ال تتطلــب أكث ــر مــن درجــة البكالوريــوس
ويمكــن تطوي ــر مهــارات املمرضــات مــن خــال التدريــب والتطوي ــر دون الحاجــة للدراســات العليــا.
	-أن أب ــرز تك ـرار ملتغي ــر الحالــة االجتماعيــة بلــغ ( )157بنســبة مئويــة ( )57.5للفئــة (مت ــزوجة) ،وجــاء بعــده الفئــة
(عزبــاء) ككل بتك ـرار بلــغ ( )99ونســبة مئويــة (.)37.5
	-أن أبـرز تكرار ملتغيـر الدخل قد بلغ ( )139بنسبة مئوية ( )52.7للفئة (من  -300أقل من  ،)500وجاء بعده الفئة
(مــن -500أقــل مــن  )700بتكـرار بلــغ ( )116ونســبة مئويــة ( )43.9بينمــا جــاءت الفئــة ( 900دينــار فأكث ــر) فــي املرتبــة
ً
اعتمادا
األخي ــرة بتكرار بلغ ( )0ونسبة مئوية ( ،)0فرواتب املمرضات في األردن بشكل عام تت ـراوح بين ()900-230
علــى عــدد ســنوات الخب ــرة واملســمى الوظيفــي والدرجــة العلميــة وغرهــا مــن املمي ـزات التــي تحــدد قيمــة الدخــل.
	-أن أب ــرز تك ـرار ملتغي ــر املســمى الوظيفــي قــد بلــغ ( )203بنســبة مئويــة ( )76.9للفئــة (ممرضــه) ،وجــاء بعــده الفئــة
(مســاعد ممرضــه) بتك ـرار بلــغ ( )38ونســبة مئويــة (.)14.4
	-أن عدد املمرضات اللواتي يشغلن الوظائف اإلشرافية قد بلغ ( )40بنسبة مئوية ( )15.2بينما بلغ عدد املمرضات
اللواتي ال يشغلن الوظائف اإلشرافية ( )224بنسبة مئوية (.)84.8

طرق وأدوات جمع البيانات
في هذه الدراسة قام الباحثان بجمع البيانات املتعلقة بالدراسة من مصدرين أساسيين ،وهما كاآلتي:
 - 1املصــادر األوليــة :قــام الباحثــان بتطوي ــر اســتبانة تتعلــق بنمــوذج وفرضيــات الدراســة اسـ ً
ـتنادا إلــى مــا أوردة العديــد
مــن الكتــاب والباحثــان فيمــا يخــص ضغــوط العمــل وااللت ـزام الوظيفــي ،حيــث قــام الباحثــان باالســتناد إلــى دراســة
(حســين )2013 ،لتطوي ــر مقيــاس ضغــوط العمــل وإلــى دراســة (الديــن ونجــار )2010 ،لتطوي ــر مقيــاس االلت ـزام
الوظيفــي ونمــوذج الدراســة ،وقامــت بتعديلهــا للتوافــق مــع العينــة املســتخدمة فــي هــذه الدراســة اسـ ً
ـتنادا إلــى آراء عــدد
مــن املحكميــن ذوي الخب ــرة واملعرفــة ،وتكونــت االســتبانة مــن جزأيــن رئيســين ،وهمــا:
	-الجــزء األول :ويتضمــن الخصائــص الشــخصية والوظيفيــة ألف ـراد عينــة الدراســة وهــي (العمــر ،املؤهــل العلمــي،
الحالــة االجتماعيــة ،الدخــل ،املســمى الوظيفــي ،طبيعــة العمــل).
	-الجــزء الثانــي :ويتضمــن األســئلة املتعلقــة بمتغي ـرات الدراســة وعددهــا ( )30فقــرة ،وهــي مقســمة إلــى ســبعة محــاور
كاآلتــي:
•املحور األول :ضغوط طبيعة العمل وتتكون من ( )4فقرات.
•املحور الثاني :ضغوط صراع الدور وتتكون من ( )4فقرات.
•املحور الثالث :ضغوط غموض الدور وتتكون من ( )4فقرات.
•املحور الرابع :ضغوط عبء العمل وتتكون من ( )4فقرات.
•املحور الخامس :االلتـزام العاطفي وتتكون من ( )5فقرات.
•املحور السادس :االلتـزام املعياري وتتكون من ( )4فقرات.
•املحور السابع :االلتـزام املستمر وتتكون من ( )3فقرات.
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وتــم اعـتـمــاد اإلجــابــات وفـقــا ملقياس ليكرت لـلـتــدرج الـخـمــا�ســي بحيث تعطى اإلجــابــة غيـر مــوافــق بـشــدة الــدرجــة ()1
واإلجابة غيـر موافق الدرجة ( )2واإلجابة موافق بدرجة متوسطة الدرجة ( )3واإلجابة موافق الدرجة ( )4واإلجابة موافق
بشدة الدرجة (.)5
جدول رقم ()3
 - 2املصــادرالثانويــة :قــام الباحثــان بالرجــوع إلــى املصــادر األكاديميــة كالكتب ،والدوريات،
ورسائل املاجستيـر والدكتوراه ،وأبحاث املجالت العلمية ،وغيـرها.

ثبات أداة الدراسة
للتأكد من ثبات أدوات الدراسة تم تطبيق معادلة (كرونباخ ألفا) على جميع محاور
أداة الدراسة ،وجدول ( )3يوضح ذلك.
يظهر مــن جــدول ( )3أن مـعــامــات الـثـبــات ألبـعــاد ضـغــوط العمل وااللـتـ ـزام الوظيفي
للفقرات التي تقيس أثـر ضغوط العمل على االلتـزام الوظيفي لدى املمرضات في املستشفيات
الجامعية في األردن ،تـراوحت بين ( )0.88 –0.70أعالها لبعد "غموض الدور" بمعامل ثبات
( )0.88وجاء بعده بعد "االلتـزام العاطفي" بمعامل ثبات بلغ ( ،)0.84وجميعها قيم مرتفعة
وصالحة ألغراض التحليل اإلحصائي.

معامالت ثبات األداة
(كرونباخ ألفا)

املحور
معامل الثبات
0.70
ضغوط العمل
صراع الدور
0.77
غموض الدور
0.88
0.82
عبء العمل
االلتـزام العاطفي 0.84
االلتـزام املعياري 0.82
االلتـزام املستمر 0.76

متغيـرات الدراسة

ً
	-أوال :املتغي ــر املســتقل :ضغــوط العمــل ،ويشــمل :ضغــوط طبيعــة العمــل ،ضغــوط صـراع الــدور ،ضغــوط غمــوض
الــدور ،وضغــوط عــبء العمــل.
ً
	-ثانيا :املتغيـر التابع :االلتـزام الوظيفي ،ويشمل :االلتـزام العاطفي ،االلتـزام املعياري ،وااللتـزام املستمر.

أساليب تحليل البيانات

لإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فرضياتها قامت الدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
	-التكرارات والنسب املئوية لوصف أفراد عينة الدراسة.
	-املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة لحســاب اســتجابات أف ـراد عينــة الدراســة
جدول رقم ()4
علــى فق ـرات االســتبانة ولإلجابــة علــى الفرضيــة األولــى والفرضيــة الثانيــة.
مقياس تحديد
مستوى األهمية
	-معامل كرونباخ ألفا للتحقق من ثبات أداة الدراسة.
الدرجة
الفئة
	-تحليل االنحدار املتعدد لإلجابة على الفرضية الثالثة.

أقل من  2.33منخفض
 2.34 – 3.66متوسط
من  3.67 – 5مرتفع

تحليل البيانات واختبارالفرضيات

للتحقق مــن صـحــة الـفــرضـيــة الــرئـيـســة األول ــى والـثــانـيــة تــم حـســاب املـتــوسـطــات الحسابية
واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع الفقرات التي تقيس ضغوط العمل
وااللتـزام الوظيفي ،وتم االعتماد على املقياس التالي لتحديد مستوى األهمية لكل فقرة ،وجدول ( )4يوضح ذلك.

اختبارالفرضية الرئيسة األولى:
يــوجــد مستوى عــالــي مــن ضغط العمل لــدى مـمــرضــات املستشفيات الجامعية فــي األردن مــن وجـهــة نظر املمرضات
أنفسهن.
للتحقق مــن صـحــة الـفــرضـيــة الــرئـيـســة األول ــى تــم حـســاب املـتــوسـطــات الـحـســابـيــة واالن ـح ـرافــات املـعـيــاريــة إلجــابــات
أف ـراد عـيـنــة الــدراســة عــن جـمـيــع الـفـقـرات الـتــي تـقـيــس متغيـر ضـغــوط الـعـمــل ،وتـطـبـيــق اخـتـبــار (ت) لـلـعـيـنــات املـنـفــردة
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( )One Sample T-Testعلى املتوسط العام ملتغيـر ضغوط العمل ككل لقياس مستوى ضغوط العمل التي تتعرض لها
املمرضات العامالت في املستشفيات الجامعية األردنية.
ً
أوال  -ضغوط طبيعة العمل
جدول رقم ()5
ُ
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لجميع الفقرات التي تقيس بعد (ضغوط طبيعة العمل)
رقم
الفقرة
1
2
3
4

الفقرات
يعتبـر الوقت املخصص إلنجاز املهام التي يتم تكليفي بها غيـر كافي.
يتطلب عملي كممرضه في هذا املستشفى درجة عالية من التـركيـز واالنتباه.
اعتقد أن املستشفى ال يستفيد من إمكاناتي وقدراتي بالشكل املالئم.
أشعر أن عملي ال يلقى التقديـر املناسب من إدارة املستشفى.
ضغوط طبيعة العمل ككل

املتوسط
االنحراف الرتبة الدرجة
الحسابي املعياري
مرتفع
3
1.14
3.94
مرتفع
1
1.01
4.20
 4متوسط
1.50
3.39
مرتفع
2
1.21
4.01
مرتفع
3.88

يتبين مــن الـجــدول ( )5أن املتوسطات الحسابية للفقرات التي تقيس بعد " ضغوط طبيعة العمل" ،تـراوحت بين
( )4.20 – 3.29فكان أبـرزها للفقرة " يتطلب عملي كممرضه في هذا املستشفى درجة عالية من التـركيـز واالنتباه" ،بمتوسط
حسابي بلغ ( )4.20وبدرجة (مرتفعة) فالتمريض مهنة صعبة ومتعبه وتتطلب متابعة املر�ضى واالهتمام بهم في جميع األوقات
وخاصة في املستشفيات الجامعية التي يتوافد عليها أعداد كبيـرة من املر�ضى يوميا ،وجاء بعده الفقرة "أشعر أن عملي ال
يلقى التقديـر املناسب من إدارة املستشفى" بمتوسط حسابي بلغ ( )4.01وبدرجة (مرتفعة) وقد يعود السبب في ذلك إلى
تـركيـز اإلدارة في هذه املستشفيات على دعم وتطويـر وتحفيـز األطباء بشكل أكبـر باعتبارهم الركيـزة األساسية فيها ،بينما
جاءت الفقرة "اعتقد أن املستشفى ال يستفيد من إمكاناتي وقدراتي بالشكل املالئم" في املرتبة األخيـرة بمتوسط حسابي
بلغ ( )3.39وبدرجة (متوسطة) حيث إن التمريض مهنة محددة املهام والواجبات بالتالي ال يوجد مساحة كافية للممرضات
للقيام بمهام إبداعية تستطيع من خاللها إبـراز مهاراتها وإثبات كفاءتها بالقدر الذي تطمح إليه ،كما بلغ املتوسط الحسابي
لبعد "ضغوط طبيعة العمل" ككل ( )3.88وبدرجة مرتفعة.

ً
ثانيا  -ضغوط صراع الدور
جدول رقم ()6
ُ
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لجميع الفقرات التي تقيس بعد (ضغوط صراع الدور)
رقم الفقرة
الفقرات
يصعب على التوفيق بين التـزاماتي العائلية والوظيفية
1
هناك تعارض في سياسات العمل التي اعمل في ظلها (أو بموجبها)
2
يطلب مني أحيانا إنجاز بعض األعمال املخالفة ملهنة التمريض.
3
يصدر رؤسائي في العمل أوامر متناقضة بعض الوقت.
4
ضغوط صراع الدورككل

املتوسط الحسابي االنحراف املعياري الرتبة
1
0.99
4.06
2
1.13
3.77
4
1.42
3.39
3
1.23
3.70
3.73

الدرجة
مرتفع
مرتفع
متوسط
مرتفع
مرتفع

يظهر الجدول ( )6أن املتوسطات الحسابية للفقرات التي تقيس بعد " ضغوط صراع الدور" ،تـراوحت بين (– 3.39
 )4.06فكان أبـرزها للفقرة " يصعب علي التوفيق بين التـزاماتي العائلية والوظيفية" فقد اتضح من خالل وصف أفراد عينة
الدراسة أن العدد األكبـر من املمرضات متـزوجات بالتالي فاملسئوليات تتضخم ،باإلضافة إلى عدم استيعاب جميع األزواج
لطبيعة عمل املمرضة بالتالي زيــادة الضغوط عليها وعــدم قدرتها على التوفيق بين عملها والتـزاماتها األخ ــرى ،بمتوسط
حسابي بلغ ( )4.06وبدرجة (مرتفعة) ،وجاء بعده الفقرة "هناك تعارض في سياسات العمل التي اعمل في ظلها (أو بموجبها)"
بمتوسط حسابي بلغ ( )3.77وبدرجة (مرتفعة) حيث يجب أن تكون سياسات العمل في املستشفيات الجامعية واضحة
ومـحــددة وأن يتم االلـت ـزام فيها بحذافيـرها ،بينما جــاءت الفقرة "يطلب مني أحيانا إنـجــاز بعض األعـمــال املخالفة ملهنة
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التمريض" في املرتبة األخيـرة بمتوسط حسابي بلغ ( )3.39وبدرجة (متوسطة) ما يدل على وجود رقابة دائمة على العاملين
في املستشفيات الجامعية بشكل عام ،كما بلغ املتوسط الحسابي لبعد "ضغوط صراع الدور" ككل ( )3.73وبدرجة مرتفعة.
ً
ثالثا  -ضغوط غموض الدور
جدول رقم ()7
ُ
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لجميع الفقرات التي تقيس بعد (ضغوط غموض الدور)
رقم الفقرة
املتوسط الحسابي االنحراف املعياري الرتبة
الفقرات
1
1.33
3.33
تتسم مسئوليات عملي بعدم الوضوح.
1
2
1.33
3.16
تعتبـر حدود صالحياتي في وظيفتي الحالي ــة غيـر واضحة.
2
3
1.32
3.14
أحيانا ال أعرف ما املطلوب مني القيام به.
3
4
1.38
3.06
أشعر بعدم وضوح العمل املطلوب مني إنجازه
4
3.17
ضغوط غموض الدورككل

الدرجة
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

يتبين من الجدول ( )7أن املتوسطات الحسابية للفقرات التي تقيس ُبعد "ضغوط غموض الــدور" ،تـراوحت بين
( )3.33 – 3.06فكان أبـرزها للفقرة " تتسم مسئوليات عملي بعدم الــوضــوح " ،بمتوسط حسابي بلغ ( )3.33وبدرجة
(متوسطة) وقــد يعود السبب في ذلــك إلــى تعدد املهام التي يجب على املمرضات القيام بها ،باإلضافة إلــى إمكانية وقوع
ُ
الكثيـر مــن ال ـحــوادث الـطــارئــة خــال تــأديــة املـمــرضــات لــوظــائـفـهــن مــا يـلــزم أن يــكـ ّـن فــي أتــم االسـتـعــداد للتعامل مــع كافة
الوقائع واألحداث ،وجاء بعده الفقرة "تعتبـر حدود صالحياتي في وظيفتي الحالي ــة غيـر واضحة" بمتوسط حسابي بلغ
( )3.16وبــدرجــة (متوسطة) ،بينما جــاءت الفقرة " أشعر بعدم وضــوح العمل املطلوب مني إنـجــازه" فــي املرتبة األخيـرة
بمتوسط حسابي بلغ ( )3.06وبــدرجــة (مـتــوسـطــة) فمهام املـمــرضــات األســاسـيــة واضـحــة ومـحــددة حسب القسم الــذي
يعملن فيه ،كما بلغ املتوسط الحسابي لبعد "ضغوط غموض الدور" ككل ( )3.17وبدرجة متوسطة.
ر ً
ابعا  -ضغوط عبء العمل
جدول رقم ()8
ُ
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لجميع الفقرات التي تقيس بعد (ضغوط عبء العمل)
رقم
الفقرة
1
2
3
4

الفقرات
حجم العمل الذي أقوم به أكبـر من قدراتي
وقت العمل املخصص ال يمكنني من أداء كل ما هو مطلوب مني.
مسئوليات عملي متغيـرة نتيجة تعدد املهام والقيام بمهام غيـر مخطط لها.
متطلبات عملي التي ينبغي على إنجازها تقلل من وقت الراحة املخصص لي.
ضغوط عبء العمل ككل

املتوسط
الحسابي
3.73
3.83
3.98
4.05
3.90

يتبين مــن الـجــدول ( )8أن املـتــوسـطــات الحسابية لـلـفـقـرات التي
تقيس بعد "ضغوط عبء العمل" ،تـراوحت بين ( )4.05 – 3.73فكان
أبـرزها للفقرة "متطلبات عملي التي ينبغي علي إنجازها تقلل من وقت
الراحة املخصص لي" ،بمتوسط حسابي بلغ ( )4.05وبدرجة (مرتفعة)
املجال
بــالـتــالــي الـشـعــور بــالـضـغــط وع ــدم الــرضــا وتـقـلـيــل الـت ــركـي ــز أثـنــاء الـقـيــام
باملهام والواجبات ،وجاء بعده الفقرة "مسئوليات عملي متغيـرة نتيجة ضغوط طبيعة العمل
ضغوط صراع الدور
ت ـعــدد امل ـهــام وال ـق ـيــام بـمـهــام غـي ــر مـخـطــط ل ـهــا" بـمـتــوســط حـســابــي بلغ
ضغوط غموض الدور
( )3.98وبدرجة (مرتفعة) ،بينما جاءت الفقرة "حجم العمل الذي أقوم
ضغوط عبء العمل

االنحراف الرتبة الدرجة
املعياري
مرتفع
4
1.16
مرتفع
3
1.10
مرتفع
2
1.06
مرتفع
1
1.12
مرتفع

جدول رقم ()9
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية
ملجاالت متغيـرضغوط العمل وللمتغيـر ككل

املتوسط
االنحراف الدرجة
الحسابي املعياري
 0.89مرتفع
3.88
 0.93مرتفع
3.73
 1.15متوسط
3.17
 0.90مرتفع
3.90
مرتفع
ضغوط العمل ككل 3.67
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به اكبـر من قدراتي" في املرتبة األخيـرة بمتوسط حسابي بلغ ( )3.73وبدرجة (مرتفعة) ،كما بلغ املتوسط الحسابي لبعد
"ضغوط عبء العمل" ككل ( )3.90وبدرجة مرتفعة.
ملخص املتوسط العام ملجاالت متغيـر ضغوط العمل وللمتغيـر ككل لقياس مستوى ضغوط العمل لدى املمرضات
العامالت في املستشفيات الجامعية األردنية ،جدول ( )9يوضح ذلك:
يظهر من الجدول ( )9أن املتوسطات الحسابية ألبعاد ضغوط العمل (ضغوط طبيعة العمل ،ضغوط صراع الدور،
ضغوط غموض الــدور ،ضغوط عــبء العمل) قــد بلغت ( )3.90 ،3.17 ،3.73 ،3.88على التوالي وبــدرجــة بين املتوسطة
واملرتفعة ،واملتوسط العام ملتغيـر ضغوط العمل ككل قد بلغ ( )3.67وهذا يدل على وجود مستوى عالي من ضغوط العمل
التي تتعرض لها املمرضات في املستشفيات الجامعية األردنية ،وبالتالي تم قبول الفرضية.

اختبارالفرضية الرئيسة الثانية
يوجد مستوى متوسط من االلتـزام الوظيفي في العمل لدى ممرضات املستشفيات الجامعية في األردن من وجهة نظر
املمرضات أنفسهن.
للتحقق من صحة الفرضية الرئيسة الثانية تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد
عينة الدراسة عن جميع الفقرات التي تقيس متغيـر االلتـزام الوظيفي ،لقياس مستوى االلتـزام الوظيفي لدى املمرضات
العامالت في املستشفيات الجامعية األردنية.
ً
أوال  -االلتـزام العاطفي
جدول رقم ()10
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لجميع الفقرات التي تقيس مجال (االلتـزام العاطفي)

رقم
املتوسط االنحر
اف الرتبة الدرجة
الفقرات
الحسابي املعياري
الفقرة
 1سأكون سعيدة لو قضيت كامل خدمتي الوظيفية (قبل بلوغ سن التقاعد) اعمل ممرضة في هذا املستشفى 2 1.42 3.39 .متوسط
 5 1.39 3.20متوسط
أشعر بسعادة عندما أناقش أمور عملي في املستشفى مع معارفي وصديقاتي من خارج املستشفى.
2
 3 1.21 3.36متوسط
أشعر بأنني جزء من عائلة املستشفى الذي اعمل به
3
 4 1.29 3.23متوسط
أشعر بـرابطة قوية تـربطني باملستشفى الذي اعمل به.
4
 1 1.33 3.42متوسط
أرى إن مبادئي تتفق مع مبادئ املستشفى الذي اعمل به.
5
متوسط
3.32
االلتـزام العاطفي ككل

يتبين من الجدول ( )10أن املتوسطات الحسابية للفقرات التي تقيس مجال "االلتـزام العاطفي" ،تـراوحت بين
( )3.42 – 3.20فكان أبـرزها للفقرة "أرى إن مبادئي تتفق مع مبادئ املستشفى الذي اعمل به" ،بمتوسط حسابي بلغ
( )3.42وبدرجة (متوسطة).
وجاء بعدها الفقرة "سأكون سعيدة لو قضيت كامل خدمتي الوظيفية (قبل بلوغ سن التقاعد) اعمل ممرضة في
هذا املستشفى" بمتوسط حسابي بلغ ( )3.39وبدرجة (متوسطة).
بـيـنـمــا ج ــاءت الـفـقــرة "أشـعــر بـسـعــادة عـنــدمــا أنــاقــش أم ــور عـمـلــي فــي املـسـتـشـفــى مــع مـعــارفــي وصــديـقــاتــي مــن خــارج
املستشفى" في املرتبة األخيـرة بمتوسط حسابي بلغ ( )3.20وبدرجة (متوسطة).
كما بلغ املتوسط الحسابي ملجال "االلتـزام العاطفي" ككل ( )3.32وبدرجة متوسطة ما يدل على أن املمرضات في
املستشفيات الجامعية في األردن يتمتعن بالتـزام عاطفي متوسط تجاه املكان الذي يعملن فيه.
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ً
ثانيا  -االلتـزام املعياري
جدول رقم ()11
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لجميع الفقرات التي تقيس مجال (االلتـزام املعياري)
رقم
املتوسط
الفقرات
الحسابي
الفقرة
3.63
سيكون من الصعب على أن اتـرك عملي في هذا املستشفى.
1
ً
 2ال أفكر بتـرك العمل في هذا املستشفى نظرا للمزايا التي احصل عليها وال تتوفر في األماكن األخرى 3.25
 3أخاف أن اتـرك عملي في هذا املستشفى دون توفيـر عمل بديل ً
نظرا لندرة الفرص املتاحة في السوق3.52 .
 4أن سبب بقائي في هذا املشفى هو حب العمل بحد ذاته
وحب املكان وليس بسبب حاجتي لكسب 1.41 3.42
العيش من هذا العمل
3.45
االلتـزام املعياري ككل

االنحر
اف الرتبة الدرجة
املعياري
 1 1.35متوسط
 4 1.53متوسط
 2 1.40متوسط
 3متوسط
متوسط

يتبين مــن الـجــدول ( )11أن
امل ـتــوس ـطــات الـحـســابـيــة لـلـفـقـرات
ال ـ ـت ـ ــي تـ ـقـ ـي ــس م ـ ـج ـ ــال "االل ـ ـتـ ـ ـ ـ ـزام
املـ ـعـ ـي ــاري" ،تـ ـ ـراوح ــت ب ـيــن (3.25
رقم
اف
ر
االنح
املتوسط
الحسابي املعياري الرتبة الدرجة
الفقرات
–  )3.63فـ ـك ــان أب ـ ـ ــرزه ــا ل ـل ـف ـقــرة الفقرة
" س ـي ـك ــون مـ ــن ال ـص ـع ــب ع ـل ــي أن
 1لدي التـزام قانوني (عقد) يضطرني للبقاء في هذا املستشفى  2 1.31 3.73مرتفع
ات ـ ــرك عـمـلــي فــي ه ــذا املـسـتـشـفــى"،
أشعر بواجب أخالقي يدفعني لالستمرار في وعدم ت
ـرك  3 1.45 3.55متوسط
 2عملي فيه حتى لو توفر لي عرض أفضل في مكان آخر.
ب ـم ـت ــوس ــط ح ـس ــاب ــي ب ـل ــغ ()3.63
 3اعتقد أن الشخص يجب أن يبقى منتميا لعمله ً
دائما 1 1.36 3.76 .مرتفع
وبــدرجــة (م ـتــوس ـطــة) ،وج ــاء بـعــده
مرتفع
3.68
االلتـزام املستمرككل
الـفـقــرة "أخ ــاف أن اتـ ــرك عـمـلــي في
ه ــذا املـسـتـشـفــى دون تــوفـي ــر عمل
بديل نـظـ ًـرا لـنــدرة الـفــرص املتاحة فــي الـســوق" بمتوسط حسابي بلغ ( )3.52وبــدرجــة (متوسطة) ،بينما جــاءت الفقرة "ال
افكر بتـرك العمل في هذا املستشفى ً
نظرا للمزايا التي احصل عليها وال تتوفر في األماكن األخرى" في املرتبة األخيـرة بمتوسط
حسابي بلغ ( )3.25وبدرجة (متوسطة) ،وتدل هذه النتائج إلى أن املمرضات في املستشفيات الجامعية من املمكن أن يكن
مستعدات لتـرك العمل فــي أي لحظة حيث إن مستوى شعورهن بالخوف مــن فقد العمل لــم يكن بــدرجــة مرتفعة ،وقد
يعود السبب فــي ذلــك إلــى شعورهن بالقدرة على الحصول على وظيفة أن لــم تكن بنفس االمـتـيــازات فقد تكون أفضل في
أي وقت فالتمريض مهنة مطلوبة باعتقادهن كما ال يعتبـرن هذه الوظيفة مثالية بما يكفي ومن املمكن أن يعود ذلك إلى
عدم شعورهن بالرضا بما يقمن به من عمل أو أن العمل يتطلب قدرات أكبـر من
جدول رقم ()13
قدراتهن بالتالي الشعور بالتعب واإلرهاق وامللل ،كما بلغ املتوسط الحسابي ملجال املتوسطات العامة ملجاالت متغيـر
"االلتـزام املعياري" ككل ( )3.45وبدرجة متوسطة.
االلتـزام الوظيفي وللمتغيـرككل
املتوسط االنحراف
ً
املجال
ثالثا  -االلتـزام املستمر
الحسابي املعياري
االلتـزام العاطفي 1.03 3.32
يتبين من الجدول ( )12أن املتوسطات الحسابية للفقرات التي تقيس مجال
االلتـزام املعياري 1.14 3.45
"االلتـزام املستمر" ،تـراوحت بين ( )3.76 – 3.55فكان أبـرزها للفقرة " اعتقد أن
االلتـزام املستمر 1.13 3.68
0.86
الشخص يجب أن يبقى منتميا لعمله دائما" ،بمتوسط حسابي بلغ ( )3.76وبدرجة االلتـزام الوظيفي ككل 3.46
(مرتفعة) ،وجــاء بعده الفقرة "لــدي التـزام قانوني (عقد) يضطرني للبقاء في هذا
املستشفى" بمتوسط حسابي بلغ ( )3.73وبدرجة (مرتفعة) ويعزى ذلك إلى أن املستشفيات واملؤسسات الحكومية بشكل
عام غالبا ما تقوم بتوقيع عقود مع املوظفين في بداية عملهم في حال إثبات كفاءتهم ما يجبـرهم على البقاء وااللتـزام فيه وإال
فسيتـرتب عليهم تعويضات والتـزامات مالية ،بينما جاءت الفقرة "أشعر بواجب أخالقي يدفعني لالستمرار في العمل في هذا
املستشفى وعدم تـرك عملي فيه حتى لو توفر لي عرض أفضل في مكان آخر" في املرتبة األخيـرة بمتوسط حسابي بلغ ()3.55
جدول رقم ()12
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية
لجميع الفقرات التي تقيس ُبعد (االلتـزام املستمر)
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وبدرجة (متوسطة) األمر الذي يدل على أن املمرضات في املستشفيات الجامعية يسعين لتحقيق مصالحهن الخاصة دون
االهتمام بغيـر ذلك ،كما بلغ املتوسط الحسابي لبعد "االلتـزام املستمر" ككل ( )3.68وبدرجة مرتفعة.
كما تم حساب املتوسط العام ملجاالت
مـتـغـيـ ــر االلـ ـت ـ ـ ـزام الــوظ ـي ـفــي ول ـل ـم ـت ـغ ـيـ ــر كـكــل
ل ـق ـي ــاس م ـس ـت ــوى االل ـ ـت ـ ـ ـ ـزام ال ــوظ ـي ـف ــي ل ــدى
ضغوط ضغوط ضغوط
ضغوط االلتـزام االلتـزام االلتـزام
طبيعة صراع غموض عبء
املمرضات العامالت في املستشفيات الجامعية
العمل العاطفي املعياري املستمر
العمل الدور الدور
األردنية ،جدول ( )13يوضح ذلك:
ضغوط طبيعة العمل 0.10 - 0.04 - 0.09 - 0.37 0.31 0.37 1
ويظهر من الجدول ( )13أن املتوسطات ضغوط صراع الدور
0.07 - 0.07 - 0.05 - 0.59 0.50 1
الحسابية ملجاالت االلتـزام الوظيفي (االلتـزام ضغوط غموض الدور
0.18 0.26 0.15 0.45 1
0.10 - 0.16 - 0.09- 1
العاطفي ،االلتـزام املعياري ،االلتـزام املستمر) ضغوط عبء العمل
0.31 0.59
1
ق ــد بـلـغــت ( )3.68 ،3.45 ،3.32عـلــى الـتــوالــي االلتـزام العاطفي
واملتوسط العام لاللتـزام الوظيفي ككل قد بلغ االلتـزام املعياري
0.31 1
1
االلتـزام املستمر
( )3.46وهــذا يدل وجــود مستوى متوسط من
االلتـزام الوظيفي لدى املمرضات العامالت في
املستشفيات الجامعية األردنية ،وبالتالي تم قبول الفرضية.
جدول رقم ()14
مصفوفة االرتباطات

اختبارالفرضية الرئيسة الثالثة
يــوجــد أث ــر ذو داللــة إحـصــائـيــة عـنــد مـسـتــوى الــداللــة ( )α ≤ 0.05ضغط
الـعـمــل (طـبـيـعــة الـعـمــل ،وصـ ـراع الـ ــدور ،وغ ـمــوض الـ ــدور ،وع ــبء الـعـمــل) على
االلتـزام الوظيفي لدى ممرضات املستشفيات الجامعية في األردن.
يعتمد اخـتـبــار الـفــرضـيــة الــرئـيـســة الـثــالـثــة عـلــى نـمــوذج االن ـحــدار الخطي
املتعدد ،والذي يعتمد على عدد من املتغيـرات املستقلة التي تفسر املتغيـر التابع،
ولكي نتمكن من استخدام االختبار البد من التحقق من عدد من الشروط التي
يجب توافرها لتطبيقه ،والتي هي كما يلي:

جدول رقم ()15
قيم معامل تضخم التباين ()VIF
والتباين املسموح ()Tolerance
()Tolerance( )VIF
املتغيـر
0.82
ضغوط طبيعة العمل 1.22
0.56
ضغوط صراع الدور 1.77
0.70
ضغوط غموض الدور 1.42
0.60
ضغوط عبء العمل 1.66

االرتباط الخطي املتعدد
حـيــث يـجــب الـتـحـقــق مــن عــدم وج ــود ارت ـبــاط بـيــن املتغيـرات
املـفـســرة ،حيث قــامــت الــدراســة بــاسـتـخــدام مصفوفة االرتـبــاطــات ضغوط ضغوط ضغوط
ضغوط االلتـزام االلتـزام االلتـزام
عبء
الـتـبــادلـيــة بـيــن املـتـغـي ـرات لـلـتــأكــد مــن ع ــدم وج ــود ارت ـبــاطــات بينها ،طبيعة صراع
غموض العمل العاطفي املعياري املستمر
العمل الدور الدور
حيث يجب أال تـزيد قيمة االرتباط عن (( )%80الرماضنة،)2019 ،
0.71- 0.31- 0.50- 0.47- 0.19- 0.36- 0.49ويظهر من الـجــدول ( )14أن جميع قيم االرتـبــاطــات كانت أقــل من
( )%80حيث بلغت أعلى قيمة ارتباط (.)%59
جدول رقم ()16
قيم معامل االلتواء ()Skewness

االرتباط الذاتي
يقصد بــاالرتـبــاط الــذاتــي وجــود ارتـبــاط عــالــي بين
امل ـت ـغ ـي ـ ـرات امل ـس ـت ـق ـلــة ،وق ــام ــت ال ــدراس ــة بــاس ـت ـخــدام
النموذج مجموع درجات
معامل التضخم ()Variance inflation Factory( )VIF
املربعات الحرية
وال ـت ـب ــاي ــن امل ـس ـم ــوح ( )Toleranceل ـك ــل م ـت ـغ ـيـ ــر مــن
املـتـغـي ـرات املـسـتـقـلــة ،مــع م ـراعــاة ع ــدم ت ـجــاوز معامل االنحدار 4.00 32.61
املتبقي 259.00 163.49
تـضـخــم ال ـت ـبــايــن ( )VIFلـلـقـيـمــة ( )10وق ـي ـمــة اخـتـبــار

جدول رقم ()17
اختبارتحليل االنحداراملتعدد

املجموع 263.00 196.10
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متوسط قيمة معامل معامل مستوى
االرتباط
التحديد الداللة
املربعات ()R2( )R( )F
8.15
0.00 0.15 0.40 12.91 0.63

أثر ضغوط العمل على االلتزام الوظيفي لدى ممرضات املستشفيات الجامعية في األردن

الـتـبــايــن املـسـمــوح اكـب ــر مــن ( ،)0.05ويـظـهــر مــن ال ـجــدول أن
قيمة معامل تضخم التباين ( )VIFلجميع املتغيـرات تـراوحت
بين ( )1.22-1.77و ـكـانــت أقــل مــن ( ،)10كما يظهر أن قيمة
م ـعــامــل ال ـت ـبــايــن امل ـس ـمــوح ( )Toleranceلـجـمـيــع املـتـغـيـ ـرات
املستقلة كانت أكبـر مــن ( )0.05وتـت ـراوح بين (،)0.56-0.82
بالتالي يمكن القول بعدم وجود مشكلة تتعلق بوجود ارتباط
عال بين املتغيـرات املستقلة ،وجدول ( )15يوضح ذلك:

جدول رقم ()18
اختباراالنحداراملتعدد للفرضيات الفرعية
قيمة الخطأ قيمة
أبعاد نظم دعم القرار ( )Bاملعياري ()Beta
0.27 4.07
الثابت
ضغوط طبيعة العمل 0.09- 0.06 0.09-
ضغوط صراع الدور 0.13- 0.07 0.12-
ضغوط غموض الدور 0.45 0.05 0.34
ضغوط عبء العمل 0.24- 0.07 0.23-

قيمة
()t
15.15
1.481.756.66
3.23-

مستوى
الداللة
0.00
0.14
0.08
0.00
0.00

التوزيع الطبيعي للبيانات
ً
طبيعيا
يفتـرض تحليل االنحدار املتعدد توزيع البيانات
وقامت الدراسة في االعتماد على قيم معامل االلتواء ( )Skewnessللتأكد من أن البيانات تتبع التوزيع لطبيعي ،ويظهر من
الـجــدول ( )16أن جميع قيم معامل االلـتــواء ( )Skewnessكانت أقــل من ( )1وتـراوحت بين ( )-0.19– 0.71-بالتالي عدم
وجود مشكلة تتعلق بالتوزيع الطبيعي للبيانات.
الفرضية الرئيسة الثالثة
يــوجــد أث ــر ذو داللــة إحـصــائـيــة عـنــد مـسـتــوى الــداللــة ( )α ≤ 0.05لضغط الـعـمــل (طبيعة الـعـمــل ،وص ـراع ال ــدور،
وغموض الدور ،وعبء العمل) على االلتـزام الوظيفي لدى ممرضات املستشفيات الجامعية في األردن ،وللتأكد من صحة
الفرضية واختبارها تم استخدام اختبار تحليل االنحدار املتعدد ،الجداول ( )17و( )18يوضحان ذلك.
ويتضح من الجدول ( )17أن قيمة االختبار ( )Fبلغت ( )12.91عند مستوى داللة ( )0.00وهو أقل من ( )0.05بالتالي
يتم قبول الفرضية الرئيسة الثالثة والتي تشيـر إلى وجود أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05لضغوط
العمل (طبيعة العمل ،وصراع الــدور ،وغموض الــدور ،وعبء العمل) على االلتـزام الوظيفي لدى ممرضات املستشفيات
الجامعية في األردن" .بلغت قيمة معامل االرتباط ( ،)0.40( )Rبالتالي فإن درجة االرتباط متوسطة حيث تقتـرب إلى الصفر
أكثـر منها إلى الواحد ،كما بلغت قيمة ( )0.15( )R2ما يدل على أن املتغيـر املستقل (ضغوط العمل) يفسر ما نسبته ()%15
من تباين املتغيـر التابع (االلتـزام الوظيفي) وهناك ( )%85تعزى ملتغيـرات أخرى .كمايظهر من الجدول ( )18ما يلي:
ً
إحصائيــا فــي املتغي ــر التابــع (االلت ـزام الوظيفــي)
	-أن املتغي ــر املســتقل (ضغــوط طبيعــة العمــل) لــم يكــن ذو أث ــر دال
حيــث بلغــت قيمــة ( )1.48-( )tوهــي أكب ــر مــن القيمــة الجدوليــة ( )1.96-وبلغــت قيمــة مســتوى الداللــة ( )0.14وهــي
أكب ــر مــن ( ،)0.05كمــا بلغــت قيمــة ( )0.09-( )Bوالتــي هــي درجــة التأثي ــر ،وهــي قيمــة منخفضــة جـ ًـدا وال تــدل علــى
وجــود أي أث ــر.
ً
	-أن املتغي ــر املســتقل (ضغــوط ص ـراع الــدور) لــم يكــن ذو أث ــر دال إحصائيــا فــي املتغي ــر التابــع (االلت ـزام الوظيفــي)
حيــث بلغــت قيمــة ( )1.75-( )tوهــي أكب ــر مــن القيمــة الجدوليــة ( )1.96-وبلغــت قيمــة مســتوى الداللــة ( )0.08وهــي
أكب ــر مــن ( ،)0.05كمــا بلغــت قيمــة ( )0.12-( )Bوالتــي هــي درجــة التأثي ــر ،وهــي قيمــة منخفضــة جـ ًـدا وال تــدل علــى
وجــود أي أث ــر.
	-أن املتغي ــر املســتقل (ضغــوط غمــوض الــدور) كان ذو أث ــر فــي املتغي ــر التابــع (االلت ـزام الوظيفــي) حيــث بلغــت قيمــة
( )6.66( )tوهــي أكب ــر مــن القيمــة الجدوليــة ( ،)1.96وبلغــت قيمــة مســتوى الداللــة ( )0.00وهــي أقــل مــن (،)0.05
كمــا بلغــت قيمــة ( )0.34( )Bوالتــي هــي درجــة التأثي ــر ،وهــذا يعنــي أن زيــادة درجــة واحــدة فــي (ضغــوط غمــوض الــدور)
يــؤدي إلــى التأثي ــر فــي (االلت ـزام الوظيفــي) بقيمــة (.)%34
أن املتغيـر املستقل (ضـغــوط عــبء العمل) ـكـان ذو أثـر فــي املتغيـر التابع (االلـت ـزام الوظيفي) حيث بلغت قيمة ()t
( )3.23-وهي أقل من القيمة الجدولية ( )1.96-وبلغت قيمة مستوى الداللة ( )0.00وهي أقل من ( ،)0.05كما بلغت قيمة
( )0.23-( )Bوالتي هي درجة التأثيـر ،وهذا يعني أن زيادة درجة واحدة في (ضغوط عبء العمل) يؤدي إلى نقصان في (االلتـزام
الوظيفي) بقيمة (.)%23
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مناقشة نتائج الدراسة

عرض النتائج ومناقشتها
	-بلغت قيمة ( )tملتغيـر ضغوط العمل ككل ( )14.90وبداللة إحصائية ( )0.00وبلغت قيمة ( )tألبعاد ضغوط العمل
(ضغوط طبيعة العمل ،ضغوط صراع الدور ،ضغوط غموض الدور ،ضغوط عبء العمل) (،2.46 ،12.62 ،16.09
 )16.23علــى التوالــي بداللــة إحصائيــة ( )0.02لضغــوط غمــوض الــدور و( )0.00لباقــي املتغي ـرات ،كمــا إن املتوســطات
الحســابية ألبعــاد ضغــوط العمــل (ضغــوط طبيعــة العمــل ،ضغــوط صـراع الــدور ،ضغــوط غمــوض الــدور ،ضغــوط
عــبء العمــل) بلغــت ( )3.90 ،3.17 ،3.73 ،3.88علــى التوالــي بدرجــة بيــن متوســطة ومرتفعــة ،واملتوســط العــام ملتغي ــر
ضغــوط العمــل ككل بلــغ ( )3.67وهــذا يــدل علــى وجــود مســتوى عــال مــن ضغــوط العمــل التــي تتعــرض لهــا املمرضــات في
املستشفيات الجامعية األردنية ،وتختلف هذه النتيجة مع ما توصل إليه (الدعمس2017 ،؛ العن ــزي )2014 ،في أن
مســتوى الضغوط النفســية كان متوســطا ،بينما تتفق مع ما توصل إليه (الرجوب والخطيب.)2018 ،
	-بلغــت قيمــة ( )tملتغي ــر االلت ـزام الوظيفــي ككل ( )8.57بداللــة إحصائيــة ( ،)0.00وبلغــت قيمــة ( )tملجــاالت االلت ـزام
الوظيفي (االلتـزام العاطفي ،االلتـزام املعياري ،االلتـزام املستمر) ( )9.84 ،6.45 ،5.03على التوالي بداللة إحصائية
( ،)0.00وبلغــت املتوســطات الحســابية ملجــاالت االلت ـزام الوظيفــي (االلت ـزام العاطفــي ،االلت ـزام املعيــاري ،االلت ـزام
املســتمر) ( )3.68 ،3.45 ،3.32على التوالي واملتوســط العام لاللت ـزام الوظيفي ككل بلغ ( )3.46وهذا يدل على وجود
مســتوى متوســط مــن االلت ـزام الوظيفــي لــدى املمرضــات العامــات فــي املستشــفيات الجامعيــة األردنيــة .إن االلت ـزام
الوظيفــي يعتب ــر ظاهــرة إيجابيــة مرغــوب فيهــا تــؤدى الرتفــاع معــدالت األداء والرضــا عــن العمــل وتحقيــق التقــدم املنهــي
والوظيفي ،فاملمرضات امللتـزمات وظيفيا يحققن أعلى مستوى من التقدم الوظيفي ما يعود ذلك في صالح املستشفى
الذي يعملن فيه ،فكلما كان مستوى االلتـزام مرتفعا تحقق مستوى أداء أفضل وقل مستوى الغياب ودوران العمل
فااللت ـزام الوظيفــي عنصــر ربــط هــام بيــن العامــل والبيئــة ،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصــل إليــه (العن ــزي.)2014 ،
	-وجــود أث ــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )α ≤ 0.05لضغــوط العمــل (طبيعــة العمــل ،وص ـراع الــدور،
وغموض الدور ،وعبء العمل) على االلتـزام الوظيفي لدى ممرضات املستشفيات الجامعية في األردن" .بلغت قيمة
معامل االرتباط  ،)0.40( ))Rبالتالي فإن درجة االرتباط متوسطة حيث تقتـرب إلى الصفر أكثـر منها إلى الواحد ،كما
بلغت قيمة ( )0.15( )R2ما يدل على أن املتغي ــر املستقل (ضغوط العمل) يفسر ما نسبته ( )%15من تباين املتغي ــر
التابــع (االلت ـزام الوظيفــي) وهنــاك ( )%85تعــزى ملتغي ـرات أخــرى ،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصــل إليــه (agarwal,
2015؛ aminetal, 2018؛ بالواضــح2019 ،؛ عبــد الرحمــن وعبــد هللا2017 ،؛ حمــدي2014 ،؛ العن ــزي.)2014 ،
ً
إحصائيا في املتغي ــر التابع (االلت ـزام الوظيفي) حيث
	-لم يكن املتغي ــر املســتقل (ضغوط طبيعة العمل) ذو أث ــر دال
ى
بلغــت قيمــة ( )1.48-( )tوهــي أكب ــر مــن القيمــة الجدوليــة ( )1.96-وبلغــت قيمــة مســتو الداللــة ( )0.14وهــي أكب ــر
مــن ( ،)0.05وبلغــت قيمــة ( )0.09-( )Bوالتــي هــي درجــة التأثي ــر ،وهــي قيمــة منخفضــة جـ ًـدا ال تــدل علــى وجــود أي أث ــر.
ً
إحصائيــا فــي املتغي ــر التابــع (االلت ـزام الوظيفــي)
	-أن املتغي ــر املســتقل (ضغــوط ص ـراع الــدور) لــم يكــن ذو أث ــر دال
ى
حيــث بلغــت قيمــة ( )1.75-( )tوهــي أكب ــر مــن القيمــة الجدوليــة ( )1.96-وبلغــت قيمــة مســتو الداللــة ( )0.08وهــي
أكب ــر مــن ( ،)0.05كمــا بلغــت قيمــة ( )0.12-( )Bوالتــي هــي درجــة التأثي ــر ،وهــي قيمــة منخفضــة جـ ًـدا وال تــدل علــى
وجــود أي أث ــر وتختلــف هــذه النتيجــة مــع مــا توصــل إليــه (حمــدي )2014 ،والتــي أشــار فيهــا إلــى وجــود أث ــر بيــن ضغــوط
العمــل وأداء املــورد البشــري الــذي يعــد االلت ـزام الوظيفــي أحــد مؤشـراته.
	-أن املتغي ــر املســتقل (ضغــوط غمــوض الــدور) كان ذو أث ــر فــي املتغي ــر التابــع (االلت ـزام الوظيفــي) حيــث بلغــت قيمــة
( )6.66( )tوهــي أكب ــر مــن القيمــة الجدوليــة ( ،)1.96وبلغــت قيمــة مســتوى الداللــة ( )0.00وهــي أقــل مــن (،)0.05
كمــا بلغــت قيمــة ( )0.34( )Bوالتــي هــي درجــة التأثي ــر ،وهــذا يعنــي أن زيــادة درجــة واحــدة فــي (ضغــوط غمــوض الــدور)
يؤدي إلى التأثيـر في (االلتـزام الوظيفي) بقيمة ( )%34وتختلف مع ما توصل إليه (عبد الرحمن وعبد هللا)2017 ،
فــي وجــود عالقــة عكســية بيــن غمــوض الــدور والرضــا الوظيفــي كمؤشــر لاللت ـزام الوظيفــي.
	-املتغي ــر املســتقل (ضغــوط عــبء العمــل) ذو أث ــر فــي املتغي ــر التابــع (االلت ـزام الوظيفــي) حيــث بلغــت قيمــة ()3.23-( )t
وهــي أقــل مــن القيمــة الجدوليــة ( )1.96-وقيمــة مســتوى الداللــة ( )0.00أقــل مــن ( ،)0.05وقيمــة ( )0.23-( )Bوالتــي
هــي درجــة التأثي ــر ،وهــذا يعنــي أن زيــادة درجــة واحــدة فــي (ضغــوط عــبء العمــل) يــؤدي لنقصــان فــي (االلت ـزام الوظيفــي)
بقيمــة ( ،)%23عــادة مــا تنتــج ضغــوط عــبء العمــل بســبب عــدم توفــر مهــارات وقــدرات األزمــة لــدى املمرضــات للقيــام
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أثر ضغوط العمل على االلتزام الوظيفي لدى ممرضات املستشفيات الجامعية في األردن

بدورهم ما يتـرتب على ذلك الشعور بالتهديد والخوف واإلحراج وعدم الرضا الوظيفي بالتالي تقليل مستوى االلتـزام
الوظيفــي ،وأشــار (حمــدي )2014 ،إلــى أن زيــادة عــبء العمــل يــؤدي لزيــادة أداء املــوارد البش ـرية حيــث يعتب ــر مؤشــر
لاللت ـزام الوظيفــي بالتالــي اختلفــت نتيجتــه مــع مــا تــم التوصــل إليــه ،بينمــا اتفقــت هــذه النتيجــة مــع مــا توصــل إليــه
(بالواضــح )2019 ،و(عبدالرحمــن وعبــدهللا )2017 ،فــي وجــود أث ــر عك�ســي لضغــوط عــبء العمــل علــى االلت ـزام الوظيفــي.

التوصيات
	-علــى املستشــفيات الجامعيــة فــي األردن القيــام باإلج ـراءات الالزمــة لتقليــل ضغــوط العمــل لــدى املمرضــات مثــل
تخصيــص وقــت راحــة لهــن بهــدف اســتعادة نشــاطهن وتـركي ــزهن ليتمكــن مــن القيــام بعملهــن علــى أكمــل وجــه،
باإلضافــة إلــى ســعى اإلدارات لتحفي ــز املمرضــات وتقدي ــرهن مــن خــال الحوافــز واملكافئــات أو حتــى الحوافــز املعنويــة
لتجديــد نشــاطهن وزرع حــب العمــل والرغبــة فــي القيــام بــه فــي أنفســهم ،وليتمكــن مــن تقديــم أفضــل أداء ممكــن حيــث
كانت استجابات املمرضات للفقرات (يتطلب عملي كممرضه في هذا املستشفى درجة عالية من التـركيـز واالنتباه،
أشــعر أن عملــي ال يلقــى التقدي ــر املناســب مــن إدارة املستشــفى ،يعتب ــر الوقــت املخصــص إلنجــاز املهــام التــي يتــم
تكليفــي بهــا غي ــر كافــي) بدرجــة مرتفعــة مــا يــدل علــى الحاجــة لتحقيــق هــذه األمــور لتقليــل هــذا النــوع مــن الضغــوط.
	-يجــب علــى املستشــفيات الجامعيــة مراجعــة السياســات بشــكل مســتمر بمــا يتناســب مــع السياســات التــي تعمــل
املمرضــات مــن خاللهــا ،وتعزي ــز الرقابــة علــى املشــرفين فــي العمــل واألوامــر التــي تصــدر مــن خاللهــم للتأكــد مــن عــدم
تناقضهــا واتفاقهــا مــع مصلحــة املستشــفى ،حيــث كانــت اســتجابات املمرضــات مرتفعــة فيمــا يتعلــق بسياســاتها
وبتناقــض األوامــر التــي يصدرهــا الرؤســاء فــي العمــل بالتالــي ارتفــاع الضغــوط التــي تتعلــق بذلــك.
	-مــن املهــم أن يقــوم املشــرفون فــي املستشــفيات الجامعيــة بمراعــاة الوقــت املخصــص للممرضــات للقيــام بمهامهــن
وواجباتهــن ،حيــث إن معظــم املمرضــات يعتقــدن ب ــأن الوقــت املخصــص إلنجــاز املهــام التــي تــوكل إليهــن غي ــر كافــي
بالتالــي التقليــل مــن كفــاءة وجــودة العمــل املنجــز حيــث كانــت اســتجاباتهن عــن هــذه الفقــرة مرتفعــا.
	-مــن املهــم مراعــاة أن يكــون وقــت العمــل املخصــص للممرضــات يتناســب مــع املهــام املوكلــة إليهــا حيــث جــاءت
اســتجابات املمرضــات عــن الفقــرة التــي تتعلــق بعــدم تناســب وقــت العمــل مــع املهــام املطلوبــة منهــن بدرجــة مرتفعــة
بالتالــي زيــادة الضغــط عليهــن والتقليــل مــن جــودة العمــل املنتــج أو الخدمــة املقدمــة.
	-محاولــة تعزي ــز الروابــط بيــن املمرضــات مــع بعضهــن البعــض ومــع رؤســائهن فــي العمــل ومــع املستشــفى بشــكل خــاص،
والعمــل علــى زرع شــعور األمــان الوظيفــي وتوفي ــر ســبل الراحــة لهــن ليشــعرن باالنتمــاء للمستشــفى بالتالــي القيــام
بعملهــن بإخــاص وتفانــي حيــث جــاءت املتوســطات الحســابية املتعلقــة بقــوة الروابــط التــي ت ــربط املمرضــات مــع
بعضهــن البعــض ومــع املستشــفى الــذي يعملــن فيــه بدرجــة متوســطة.
	-إن تقــوم املستشــفيات الجامعيــة ببــذل جهــود مضاعفــة للتقليــل مــن ضغــوط عــبء العمــل وغمــوض الــدور ملــا لهــا
مــن دور فــي تحقيــق االلت ـزام الوظيفــي لــدى املمرضــات فــي املستشــفيات الجامعيــة.
	-إج ـراء املزيــد مــن األبحــاث والدراســات األردنيــة والعربيــة املتعلقــة بضغــوط العمــل بأبعادهــا املذكــورة والعديــد
مــن األبعــاد األخــرى مثــل (ظــروف العمــل ،النمــو والتقــدم ،واألمــان الوظيفــي) وأث ــرها علــى االلت ـزام الوظيفــي لــدى
العامليــن فــي القطاعــات العامــة املختلفــة لتحســين األداء وجــودة العمــل.

حدود الدراسة

1اقتصرت الدراسة الحالية على جميع املمرضات العامالت باملستشفيات الجامعية باألردن دون التطرق للممرضينالذكــور أو املمرضــات العامــات ببقيــة املستشــفيات الحكوميــة والخاصــة ،وبالتالــي قــد يصعــب تعميــم مخرجاتهــا علــى
العاملين بمهنة التمريض بشكل عام أو العاملين باملستشفيات الحكومية والخاصة غيـر الجامعية.
2اقتصــرت الدراســة علــى تنــاول أربعــة أبعــاد لضغــوط العمــل (ضغــوط طبيعــة العمــل ،ضغــوط صـراع الــدور ،ضغــوطغموض الدور ،ضغوط عبء العمل) وثالثة أبعاد لاللتـزام الوظيفي (االلتـزام العاطفي ،االلتـزام املعياري ،االلتـزام
املســتمر) فقــط رغــم وجــود أبعــاد أخــرى قــد يكــون لهــا عالقــة باملتغي ـرات مثــل نمــط القيــادة املتبع باملستشــفى.
3اقتص ــرت الدراس ــة عل ــى العالقــات بي ــن متغي ـرات (ضغــوط العمــل وااللت ـزام الوظيفــي) ول ــم تتط ــرق أليــة فــروق بيــنإجابــاتأف ـرادالدراســةقــدتعــزىملتغي ـرات(عمــر،مؤهــلعلمــي،حالــةاجتماعيــة،دخــل،مســمىوظيفــي،طبيعــةعمــل).
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املراجع
ً
أوال  -مراجع باللغة العربية:
	-أبــو النصــر ،مدحــت .)2004( .قواعــد ومراحــل البحــث العلمــي ،دليــل إرشــادي فــي كتابــة البحــوث وإعــداد رســائل
املاجستي ــروالدكتــوراه ،مجموعــة النيــل العربيــة ،مصــر.
	-أبو صيام ،محمد مضعان سليمان« .)2018( .الضغوط الوظيفية وأثـرها على أداء الكادر التمري�ضي في مستشفى
البشيـر الحكومي في األردن» ،رسالة ماجستيـر ،جامعة آل البيت ،األردن.
	-الدعمــس ،وفــاء خالــد أحمــد« .)2018( .الضغــوط النفســية وعالقتهــا بالرضــا الوظيفــي واالكتئــاب لــدى األطبــاء
واملمرضيــن» ،مجلــة الجامعــة اإلســامية للدراســات الت ــربوية والنفســية ،املجلــد ( ،)26العــدد (.749-712 :)5
	-الديــن ،مو�ســى؛ والنجــار ،محمــود .)2010( .أث ــر البيئــة الداخليــة علــى االلت ـزام التنظيمــي فــي املؤسســة العامــة
للضمــان االجتماعــي فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية .جامعــة البت ـراء .األردن.
	-الرجــوب ،رشــيد؛ والخطيــب ،عصــام« .)2018( .الرضــا الوظيفــي والضغــوط املهنيــة والســامة املهنيــة للممرضيــن
واملمرضات في مستشفيات محافظة نابلس» ،مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعية.
املجلــد ( ،)1العــدد (10-1 :)46
	-الرمانة ،أنسام خالد فالح« .)2019( .أثـر خصائص لجنتي التدقيق والحاكمية املؤسسية على األداء املالي :دراسة
تطبيقية على البنوك املدرجة في بورصة عمان» ،رسالة ماجستيـر ،جامعة اليـرموك ،اربد ،األردن.
	-الشــلفان ،عــادل أحمــد محمــد« .)2012( .دور املنظمــة املتعلمــة فــي االلت ـزام الوظيفــي .دراســة مســحية علــى موظفــي البنــك
الســعودي للتســليف واالدخــار فــي مدينــة الريــاض» ،املجلــة األردنيــة فــي إدارة األعمــال .املجلــد ( ،)8العــدد (105-82 :)1
	-العن ــزي ،بشي ــر بــن مبــارك« .)2014( .ضغــوط العمــل ودورهــا فــي االلت ـزام الوظيفــي لــدى أفـراد حــرس الحــدود بقطــاع
حالة عمار» ،رســالة ماجستي ــرغي ــرمنشــورة .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية .الســعودية.
	-القي�ســي ،خليــل عــوض .)2019( .املنــاخ األخالقــي وعالقتــه باالحت ـراق النف�ســي وااللت ـزام التنظيمــي لــدى رؤســاء
األقســام فــي مدي ــريات الت ــربية والتعليــم .دار اليــازوري العلميــة للنشــر والتوزيــع .عمــان.
	-الكــردي ،مو�ســى بــن محمــد« .)2014( .تأثي ــر الســمات الخمــس الكب ــرى واالســتقاللية كخاصيــة كــم خصائــص
الوظيفــة علــى االت ـزان الوظيفــي» ،مجلــة جامعــة القــدس املفتوحــة لألبحــاث والدراســات الت ــربوية والنفســية،
املجلــد ( ،)1العــدد (.112-85 :)3
	-املعشــر ،عي�ســى إب ـراهيم« .)2009( .أث ــر ضغــوط العمــل علــى أداء العامليــن فــي الفنــادق األردنيــة فئــة الخمســة
نجــوم» ،رســالة ماجستي ــر ،جامعــة الشــرق األوســط للدراســات العليــا ،األردن.
	-املولــى ،ســماح مؤيــد؛ وحافــظ ،حســين علــي« .)2019( .تأثي ــر التشــارك املعرفــي ودورة فــي تعزي ــز االلت ـزام الوظيفــي:
دراســة تطبيقيــة فــي املدي ــرية العامــة لت ــربية الرصافــة الثالثــة» ،مجلــة اإلدارة واالقتصــاد ،املجلــد ( ،)42العــدد
(.34 -13 :)120
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ABSTRACT
This research aims to identify the impact of workplace stress on the job commitment of nurses at Jordanian university hospitals. The study applies a descriptive and analytical approach. The research focused
on a population of 917 nurses working at university hospitals in Jordan (King Abdullah Hospital and University of Jordan Hospital).
The researchers distributed 276 questionnaires and retrieved 264 questionnaires valid for research
purposes. The research concluded that there is a high level of workplace stress facing nurses in university
hospitals in Jordan, and a high level of job commitment. The nurses in university hospitals in Jordan have a
medium level of emotional and normative commitment, and there is a statistically significant negative effect
of work pressures on job commitment (significance level 0.05).
The results indicate a need to work seriously on controlling workplace stress among nurses and reducing it by giving these nurses the needed rest time and ensuring that the work time allocated to nurses is
commensurate with the tasks assigned to them, practicing appropriate oversight over supervisors to ensure
that their orders are not conflicted which strengthen the links among nurses and their supervisors. Respondents also expressed the need for job security.
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