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 السمخص:

، اإلنداني ةىجفت الجراسة إلى اختبار أثخ ضغػط العسل بأبعاده، عبء العسل، صخاع الجور، العالقات 
 استبانةلػالية جيجل. وباستخجاـ  العسػمي ة االستذفائي ةبالسؤسدة  الػضيفي  عامل األسخة وبيئة العسل عمى الخضا 

 SPSS، وبعج التحميل باستخجاـ بخنامج التحميل اإلحرائي ا  مػضف 044تع تػزيعو عمى عيشة مكػنة مغ 
ية جيجل، ويخجع ىحا بسدتذفى وال الػضيفي  عمى الخضا  ا  سمبي    ا  تػصمت الجراسة إلى أف لزغػط العسل أثخ 

فال تؤثخ  ،وعامل األسخة اإلنداني ةمغ عبء العسل وبيئة العسل، أما صخاع الجور والعالقات  كل   األثخ إلى 
قجمت الجراسة مجسػعة مغ التفديخات والتػصيات ذات الرمة عمى الشتائج  بشاء  ، و الػضيفي  عمى الخضا 

 بالسػضػع.

، عامل األسخة، بيئة العسل، اني ةاإلندضغػط العسل، عبء العسل، صخاع الجور، العالقات  الكمسات السفتاحية:
 .الػضيفي  والخضا 
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Abstract :The aim of study was to examine the impact of job stress and its 

dimensions which are; (workload, role conflict, human relationships, family factor, 

work environment), on job satisfaction in the public hospital of Jijel state in Algeria. 

The questionnaire has been used as a tool of data collection, It was distributed on the 

convenience sample consisting of 140 employees in the context. The researchers 

used Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) to analyze and test the 

hypotheses of the study. The study found that job stress have a negative impact on 

job satisfaction. This result was because of  the effect of workload and job 

environment. But the role conflict, human relationships and family factor have no 

effect on job satisfaction. Based on these results the study suggested many 

recommendations in relation to the subject.  

 

Keywords : Job Stress, Workload, Role Conflict, Human Relationships, Family 

Factor, Job Environment, and Job Satisfaction. 

 :مقدمة

، مشطسة إنتاجو أو تقميجه ةفيحا السػرد الػحيج الحي ال يسكغ ألي السػرد البذخي مػرد لو شابع خاص ججا،
مغ خالؿ تػضيف مػرد يسمظ قجرات وكفاءات  إما شخيقتاف؛لجييا  امتسيد   ابذخي   افالسشطسة حتى تستمظ مػرد  

عمى التكيف مع جعميا قادرة لسػارد البذخية و تتالءـ مع العسل الحي سيذغمو، أو عغ شخيق تجريب وتشسية ا
 يعيذػف متصمبات العرخ، ألف حاجات العسالء تتصػر حدب الدمغ وتػاكب التغيخات الحاصمة في البيئة التي 

 بيا. 

لو بإيجاد أساليب عسل حجيثة  الطخوؼ السالئسةوتػفيخ ، وتصػيخه اىتع الباحثػف بجراسة السػرد البذخي 
لتي تقف يػر العجيج مغ السذاكل والعخاقيل اال يسكغ نفي ض -ىتساـورغع ىحا اال -كغ ؼ عسل مشاسبة، لوضخو 
التي أثارت العجيج مغ  ،أماـ الػصػؿ إلى أىجاؼ السشطسة، ومغ بيغ ىحه العخاقيل ضغػط العسل حاجدا  

ثيخ ىحه الزغػط ، وامتج تأالػضيفي  ة والخضا التداؤالت وخمفت العجيج مغ السذاكل عمى مدتػى الكفاءة السيشي  
  .الػضيفي  دراسة مػضػع ضغػط العسل وأثخىا عمى الخضا  استػجب مساوحالتو االجتساعية، إلى صحة الفخد 

 مذكمة الدراسة:

في مختمف مياديغ العسل وذلظ بدب تصػر  ازدادت انتذارا  ضغػط العسل مغ الطػاىخ التي  تعج  
حقيق السشطسة ألىجافيا مغ جية، و حرػؿ السػارد السجتسعات وتغيخ متصمبات الحياة، التي تحػؿ دوف ت

ل الحي يؤديو مغ جية أخخى، كسا ارتبصت ضغػط العسل بصبيعة العس الػضيفي  البذخية عمى مدتػى مغ الخضا 
قجرة ىحا األخيخ عمى تحسل ىحه الزغػط والتأقمع معيا، وعمى ىحا األساس تع شخح  السػرد البذخي وكحا

 اإلشكالية التالية:

 

 

 داف الدراسة:أه
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 تيجؼ الجراسة الحالية لتحقيق األىجاؼ التالية:

 ، قرج تعسيق الفيع ليحيغ الستغيخيغ.الػضيفي  لكل مغ ضغػط العسل والخضا  تقجيع إشار مفاىيسي   .0
 .خ في ضغػط العسلالشاتج عغ التغي   الػضيفي  الخضا  خ فيمقجار التغي  دراسة  .2
 العسػمي ةالسؤسدة لسػضفي  الػضيفي  سل عمى الخضا أىع األبعاد السذكمة لزغػط الع تحجيج أثخ .3

 .لػالية جيجل االستذفائي ة

 التعريف اإلجرائي لستغيرات الدراسة:

 ة لستغيخات الجراسة.جخائي  يسا يمي سيتع تقجيع التعخيفات اإلف

جياد عاـ في بيئة العسل بدبب ي ناتج عغ تعخض السػضف لتػتخ أو إرد فعل عاشف ضغهط العسل:
 الستكخر لعػامل تخل بالتػازف بيغ متصمبات الػضيفة وقجرات السػضف.  التعخض

 وبصخيقة نسصية وصارمة وغيخ مخنة. ،شعػر السػضف بأنو يعسل لداعات شػيمة ججا   عبء العسل:

ما يصمبو وكحلظ مع  ،حداس السػضف بتعارض متصمبات الػضيفة مع مبادئو الذخريةإ صراع الدور:
  مذخفو السباشخ.مشو رئيدو في العسل أو 

ؤوسييع وكحلظ عجـ وجػد الجعع خ وعجـ تذجيع الخؤساء لس ،قمة التفاعل بيغ السػضفيغ :اإلنداني ةالعالقات 
  العاشفي بيغ زمالء العسل.

عجـ قجرة السػضف عمى التػفيق بيغ متصمبات وضيفتو ومتصمبات أسختو، كعجـ التػفيق بيغ  عامل األسرة:
  ز لألسخة.ساعات العسل والػقت السخر

ة بالسدتذفى مغ حخارة ودرجة رتياح بدبب الطخوؼ السادية الديئشعػر السػضف بعجـ اال بيئة العسل:
  الخشػبة وعجـ تػفخ وسائل وأجيدة العسل الستصػرة.

شباع حاجاتو ورغباتو مغ خالؿ مداولتو الرتياح والدعادة نتيجة إلشعػر السػضف با :الهظيفي  الرضا 
 لػضيفتو. 

 الشعري: اإلطار

 ضغهط العسلأوال: 

عجـ وجػد رقابة و إف ضغػط العسل مختبصة بالعسل أو الػضيفة بذكل مباشخ، أي مختبصة بعبء العسل، 
. عمى صحة وسالمة السػضفيغ بالسشطسة سمبي  ، إذ لزغػط العسل أثخ وكحلظ وجػد صخاع وضيفي   ،واضحة

األداء  لإف اختمفت في حجتيا فعمى العسـػ تعخقلكغ و  ،وقج تختمف ردود فعل السػضفيغ اتجاه ىحه الزغػط
خ وىحا سيؤث ،جياد العقمية مسا يتدبب في اإلالشفدي  الزغػط  مغ ، فقج تحجث التغيخات التشطيسية نػعا  الػضيفي  

رباؾ الشاتج عغ اإل ج بعس الباحثيغ أف عمى السشطسات إزالة، فقج أك  الػضيفي  عمى مجى االلتداـ والخضا  سمبا  
خ في مدتػى ة السدؤولة عغ التغي  وكحلظ االىتساـ بالعػامل التشطيسي   ،أو التقميل مغ آثارهة الشفدي  الزغػط 
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 Krishna etوجعل السدؤوليات واضحة ) ،والحخص عمى التخرز وتقديع العسل واألدوار ،التػتخ بالسشطسة
al, 2015, p.280) . 

أو  دمبي  اد ناتج عغ التحفيد الجيضغػط العسل عبارة عغ إأف  Lambert et al (2015) يخى 
ياية السصاؼ يشتج وفي ن ،ة تدبب التػتخ لمسػضفسمبي  كاستجابة لطخؼ معيغ، أي يكػف نتيجة لسحفدات 

وانخفاض  ،مغ العسل الشفدي  كسا يؤدي إلى االندحاب  ،حباطالزغط، وىحا األخيخ يؤدي إلى القمق واإل
وجية الشطخ  (.p. 2ب )ة وزيادة دوراف العسل والتغي  كل صحي  واالرىاؽ أي مذا ،التعامل بيغ السػضف وزمالئو

وكحلظ العالقات  ،جياد ناتج عغ بيئة العسلزغط العسل ىػ إف ، Guo et al (2015)جهمع ما أك  ىحه تتػافق 
إذ يتػجب التعامل مع الزغػط في  ،ة بالسشطسةسمبي  ؤدي إلى ضيػر مطاىخ وزيادة الزغػط تبيغ السػضفيغ. 

 . (p. 4) شاسبالػقت الس

ضغػط العسل التي تثيخ اىتساـ الباحثيغ ىي تمظ التي تؤثخ عمى فإف Lu and Kuo (2016)  حدب
وتؤثخ عمى الرحة  ،داء ميسة أو وضيفة معيشةذ تعخؼ عمى أنيا القمق الستعمق بأالدمػؾ البذخي وسالمتو، إ

 .p) في العسل عخضة لمحػادث ولإلصابات يجعمو أكثخوعمى سالمتو وأدائو، مسا  ،ة لمسػضفة والجدجي  الشفدي  
عبارة عغ  رتياح مغ تشطيع وضيفة معيشة، وىيالذعػر بعجـ اال اأنيضغػط العسل ويسكغ اعتبار  .(11

أو  ،وكحلظ الذعػر بارتفاع عبء العسل ،ناتجة عغ غياب تعديد الدمػؾ البذخي   ،مدتػيات مختفعة مغ التػتخ
 .Su et al, 2016, p) وال يتساشى مع متصمبات الػضيفة ،السػضف ىحا العبء ال يتػافق مع قجرات أف  

120) . 

الشفدي ة التو تفاعل السػضف مع عجة عػامل تغيخ حإذ تذيخ إلى  ؛ضغػط العسل مدألة خصيخة تعج  
مسا  ،ف مع الستصمبات الججيجة لمعسلة، فسع ازدياد حجع العسل وشبيعة السياـ عمى السػضف التكي  الفديػلػجي  و 

ي إلى انخفاض أوقات الفخاغ ، كسا يؤد  ي إلى تػليج الزغطفيؤد   ،بخه عمى العسل ألوقات أشػؿ مغ السعتاديج
مغ األصجقاء وأفخاد العائمة،  ا يشتج عشو انخفاض الػقت السخرز لمحرػؿ عمى الجعع االجتساعي  مس  

 ,Deniz et al) لثقة بالشفذمغ الزغط يؤدي إلى انخفاض ا ا  ج لجيو نػعيػل   ،عشجما يكػف مشفخدا  فالذخز 
2015, p. 370) . 

ويحتػي  :عشرر السثيرىي: لزغػط العسل  ةعشاصر رئيديسكغ تحجيج ثالثة ( أنو 2444ج أبػ بكخ )أك  
ة أو السشطسة أو وقج يكػف مرجر ىحا العشرخ البيئ ة الشاتجة عغ مذاعخ الزغػط،عمى السثيخات األولػي  

التي يبجييا الفخد  ،ةة والدمػكي  الشفدي  ة و ىحا العشرخ ردود الفعل الفديػلػجي  ل ويسث   :عشرر االستجابةو .الفخد
أي التفاعل بيغ العػامل السثيخة والعػامل السدتجيبة )ص.  :عشرر التفاعلو .كالقمق والتػتخ واإلحباط وغيخىا

وىي ى لمزغهط السشطقة األولالتي يسكغ أف يتعخض ليا الفخد وىي:  ثالث مشاطق لمزغهط(. كسا تػجج 034
ة، والتي تعشي ذلظ القجر مغ الزغػط الحي يؤدي إلى تحديغ صحة وأداء الفخد مشصقة الزغػط اإليجابي  

ومػقع العسل الحي  ،وبخبختو وقػة شخريتو ،ة لمفخدخ ىحه السشصقة بسدتػيات الصاقة البجني  ، وتتأث  وتجعمو راضيا  
ذلظ القجر مغ  :ة الدائجة، والسقرػد بيادمبي  زغػط الفيي مشصقة الأما السشطقة الثانية لمزغهط يذغمو؛ 

لسخض نتيجة  ،ض الفخد لزغػط متدايجةل الفخد لو، فعشجما يتعخ  ة الحي يديج عغ قجرة وتحس  دمبي  الزغػط ال
السشطقة الثالثة ة متدايجة؛ بيشسا دمبي  فعشجئح تكػف الزغػط ال ،الستصخاد مغ رئيذ مباشخ في العسلمدمغ أو 
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ض ليا ة السشخفزة، وىي عبارة عغ ذلظ القجر مغ الزغػط التي يتعخ دمبي  مشصقة الزغػط ال ىيلمزغهط 
ا فيي ال تحسذ الفخد عمى األداء كسا أنيا ال تخمق لجيو الجافع أو الحافد عمى  الفخد ويكػف تأثيخىا محجود 
 (.309، ص. 2447تحجي الرعاب )الريخفي، 

ة فيا حدب مجسػعات، فرشفيا إلى مرادر فخدي  وصش   عسلمرادر لزغهط العجة ( 2440أدرج العسياف )
خ ج لو الزغػط، ومغ ىحه السرادر األحجاث التي تؤث  يسكغ أف تػل   ،وىي عػامل في حياة الفخد ،ةأي شخري  

ب ارتفاع مدتػى الزغط إلى حج يتجاوز التي قج تدب  حياتو الخاصة، و  ةأسخة الفخد، وعاداتو االجتساعي   في
ة عجـ تػافق شخري   ومغ أمثمتياة يػ السرادر التشطيسي  فلمتػافق معيا. أما السرجر الثاني  السقياس العادي

التشافذ عمى السػارد، واختالؿ بيئة العسل و مذاكل الخزػع لمدمصة، و ، الفخد مع متصمبات التشطيع الخسسي  
ة لمسػضف مع الذخري  ة، باإلضافة إلى الزغػط الشاتجة عغ العسل ضسغ جساعة واختالؿ العالقات السادي  

ة كالتقجيخ واالحتخاـ والرجاقة، عالوة ة واالجتساعي  الشفدي  شباع الحاجات وعجـ قجرتو عمى إ ،زمالئو في العسل
مغ مرادر ضغػط العسل )ص.  مرجرا   افقج يكػنوصخاعو عمى ما سبق فزغػط العسل وغسػض الجور 

062.) 

 الهظيفي  : الرضا ثانيا  

بالجخل  اكػنو مختبص   ،اضيع السيسة التي استقصبت اىتساـ العجيج مغ الباحثيغمغ السػ  الػضيفي  الخضا 
ة لمفخد. فالخضا ات الحاتي  االمكاني   وكحا ،فخص التخقية والجيج السصمػب لذاغل الػضيفةوكحلظ  ،وضخوؼ العسل

في  وسعيجا   وناجحا   تجا  يكػف مش ،ىحا األخيخ راضيا   ا يكػف ة لمفخد، فمس  ي الحياة العسمي  اؿ فعامل فع   الػضيفي  
ة لمشاس اتجاه وضائفيع ومختمف أبعادىا، كسا أنو ىػ عبارة عغ السذاعخ اإليجابي   :الػضيفي  عسمو. فالخضا 

ة ىػ الشطخة الفخدي   الػضيفي  ة شاغل الػضيفة وخرائز العسل الحي يؤديو، كسا أف الخضا االندجاـ بيغ شخري  
يؤدي إلى التعاسة  الػضيفي  لػضيفة التي يؤدييا الفخد. بالسقابل عجـ الخضا ة اتجاه اومدتػى ردود الفعل العاشفي  

وكحلظ عمى بيئة  ،ة عمى الحياة العسمية لمفخدسمبي  ي إلى آثار وىحا يؤد   ،وخيبة األمل وعجـ وجػد الحساس
 .Altuntaş, 2014, pوعمى عالقات الفخد ليذ في بيئة العسل بل وعمى مدتػى العائمة واألصجقاء ) ،العسل
513 .) 

تجاه عسميع أو الػضائف يذيخ إلى مػقف السػضفيغ  الػضيفي  أف الخضا  Zhang et al( 2405ج )أك  
، فالخضا ال يشتج فقط عغ الػضيفي  ونيا، وأف لبيئة العسل الجور الكبيخ في ضيػر الخضا أو عجـ الخضا التي يؤد  

 (.p. 129خ في بيئة العسل )بل مختبط بكل متغي   ،مجى االقتشاع بعجالة الخاتب أو التخقية الستحرل عمييا
ة، ة أو سارة ناشئة عغ عسل الفخد أو خبخاتو العمسي  ة، ايجابي  ة انفعالي  عمى أنو حالة عاشفي   الػضيفي  الخضا ف

)كخيع،  تمظ األشياء التي يعتبخىا ىامة ،خ العسلمجى يػف   عغ إدراؾ الفخد إلى أي   الػضيفي  ويشتج الخضا 
 .(045، ص.2444

وأنو يشتج عغ إدراؾ  ،تجاه أعساليعبارة عغ مذاعخ العامميغ ع :الػضيفي  الخضا  ( أف  2446يخى شػير )
 ،و كمسا قمت الفجػة بيغ اإلدراكييغة ليع، ولسا يشبغي أف يحرمػا عميو مغ وضائفيع، وعميو فإن  الػضيفي  أعساليع 

)ص.  ختمف العشاصخ الستعمقة بالعسل في السشطسةكمسا زاد رضا العامميغ، كسا أنو محرمة لالتجاىات نحػ م
ولحا ال  ،نحػ العسل وشبيعة االقتخاف بو أو العاشفي   الجانب الذعػري   ىػ :الػضيفي  الخضا كسا أف  .(004
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، 2446لفخيجات وآخخوف، ا) تجاه العسل ذاتوق بالعػاشف الكامشة لجى الفخد و يتعم  ن  ؛ إذ إيسكغ رؤيتو بػضػح
أو  ،بالقشاعة واالرتياح الشفدي  أنو الذعػر ب الػضيفي   الخضا افة لسا سبق يسكغ اعتبارباإلض .(008ص. 

 لمعسل، واالنتساء والػالء الثقة مع العسل، وبيئة نفدو العسل مغ والتػقعات والخغبات الحاجات الدعادة إلشباع
 . (089، ص. 2448ي، )العجيم العالقة ذات ةوالخارجي   ةالجاخمي   ةالبيئي   والسؤثخات العػامل ومع

خة في مغ أىع العشاصخ السؤث   العشرخ البذخي  أىسية كبيخة باعتبار  الػضيفي  أف لمخضا  (2404شفيق ) جأك  
ارتفاع درجة  الباحث أف   إذ يخى  د مجى كفاية التشطيع وكفاءتو،وميارتو تحج   ،إنتاجية العسل فيػ دعامة اإلنتاج

داء ، مسا يحدغ مغ األالسختمفة في السشطسات السػضفيغة الصسػح لجى ارتفاع درج ي إلىيؤد   ،الػضيفي  الخضا 
السػضفيغ، وأف األفخاد األكثخ ي إلى انخفاض ندبة غياب يؤد   الػضيفي  ارتفاع مدتػى الخضا ، كسا أف الػضيفي  

 في  الػضيدرجات الخضا  الفخد ذا عخضة لحػادث العسل، عالوة عمى ما سبق فإف   رضا عغ عسميع يكػنػف أقل  
 ، كسا أف  أكثخ رضا عغ الحياة برفة عامة اوكح ،وخاصة مع عائمتو ،السختفع يكػف أكثخ رضا عغ وقت فخاغو

 الػضيفي  فكمسا كانت ىشاؾ درجة عالية مغ الخضا  ،واإلنتاجية في العسل الػضيفي  ىشاؾ عالقة وثيقة بيغ الخضا 
  (.34)ص.  أدى ذلظ إلى زيادة اإلنتاج

بالسشطسة، فعمى اإلدارة وقادة السشطسة دراسة  الػضيفي  عمى درجة الخضا  ل قد تؤثرعهامتػجج عجة ىحا و 
 (:077، ص. 2447ىحه العػامل والتحكع فييا، ومغ بيغ أىع ىحه العػامل ما يمي)عباس َوعمي، 

يعج األجخ وسيمة ميسة إلشباع الحاجات السادية واالجتساعية لألفخاد، وقج أشارت  األجهر والرواتب: .1
ثيخ مغ الجراسات إلى وجػد عالقة شخدية بيغ مدتػى الجخل والخضا عغ العسل، فكمسا زاد مدتػى الك

 دخل األفخاد ارتفع رضاىع عغ العسل والعكذ ىػ الرحيح. 
ات وصالحيات ودرجات شو مغ مدؤولي  ل وما يتزس  يسثل محتػى العس محتهى العسل وتشهع السهام: .2

يتو عشجما يسشح صالحية إنجاز عسمو، ولحلظ يختفع مدتػى بأىس  ع في السياـ، حيث يذعخ الفخد التشػ  
 رضاه عغ العسل.

الخغبة في العسل والقجرة والسعخفة، إف ىسا يتػقف األداء عمى متغيخيغ  قدرات الفرد ومعرفة العسل: .3
 يؤدي إلى تجعيع أدائيع، وىحا يشعكذمسا  السػضفيغعساؿ أو السياـ تتشاسب مع قجرة ومعخفة األإناشة 

 عمى الخضا الحي يتحقق ليع جخاء ذلظ. 
لمكفاءة، تداىع  السشطسة التي تتيح لألفخاد فخصة لمتخقية وفقا   إف   فرص التطهر والترقية الستاحة لمفرد: .4

أىسية لجى األفخاد ذوي  اتالتصػر والشسػ ذكإشباع الحاجات العميا  ف  إ، إذ الػضيفي  في تحقيق الخضا 
 الحاجات العميا.

ي إلى يؤد   مثال  ، فالشسط القيادي الجيسقخاشي الػضيفي  خضا التػجج عالقة بيغ نسط القيادة و  ة:نسط القياد .5
 ة نحػ العسل والسشطسة.عخ اإليجابي  تشسية السذا

بسجخالتو )مياراتو، قجراتو، خبخاتو، مدتػى  معجؿ عػائجه السدتمسة قياسيا   يقارف الفخد عدالة العائد: .6
بسجخالتيع، وإف نقز معجؿ ما يدتمسو الفخد عغ معجؿ  عامميغ معو قياسا  تعميسة( مع معجؿ األفخاد ال

 ما يدتمسو غيخه يذعخه بعجـ العجالة، وتكػف الشتيجة االستياء وعجـ الخضا.

 الدراسات الدابقة:
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مت إلييا بعس الجراسات الدابقة التي اختبخت أثخ ضغػط العسل عمى سيتع تقجيع أىع الشتائج التي تػص  
 .ضيفي  الػ الخضا 

 Exploring the path through بعشػاف " 2405سشة  Fiori, Bollmann, and Rossierدراسة  .0
which career adaptability increases job satisfaction and lowers job stress: The 

role of affect" 

ة في رفع السداىسة اإليجابي  في  الػضيفي  وإدارة التصػيخ  الػضيفي  اىتست ىحه الجراسة باختبار أثخ التكيف 
 ا  مػضف 0670والتقميل مغ ضغػط العسل، فقج قاـ الباحثػف بإجخاء بحثيع عمى عيشة مذكمة مغ  الػضيفي  الخضا 

مغ ضغػط العسل وارتفاع الخضا  ي إلى التقميلف لمسػضف يؤد  ة التكي  ارتفاع قجر  جت الجراسة أف  أك  و  بدػيدخا،
ي إلى انخفاض يؤد   الػضيفي  ف فخاد اتجاه بيئة العسل مشخفزة، أي أف التكي  ة لألدمبي  السذاعخ ال ألف   ،الػضيفي  

جت عمى ضخورة جعل ، لحا فيحه الجراسة أك  الػضيفي  مغ الخضا  ويتبعو ضيػر مدتػى عاؿ   ،جيادت اإلمدتػيا
 ز قجرة األفخاد عمى مػاجية ضغػط العسل. كسػرد لمتشطيع يعد   الػضيفي  ف التكي  

 A study of job stress and turnover" بعشػاف 2403سشة  Jou, Kuo, and Tangدراسة  .2
tendency among air traffic controllers: The mediating effects of job satisfaction" 

ىجفت ىحه الجراسة الى اختبار أثخ ضغػط العسل عمى دوراف العسل مغ خالؿ التأثيخ عمى الخضا 
عمى السػضفيغ بجسيع وحجات ىحه  ةاناستب 344يث قاـ الباحثػف بتػزيع ة، حف التايػاني  بذخكة الصيخا الػضيفي  

 الػضيفي  خ عمى الخضا ضغػط العسل تؤث   . أوضحت نتائج ىحه الجراسة أف  ةاناستب 089استخداد  الذخكة، وتع  
وكحلظ بيئة  ،اإلنداني ةقات مغ عبء العسل وغسػض الجور والعال ي إلى زيادة دوراف العسل، فكل  ا يؤد  مس   ا  سمبي  

الجراسة بزخورة تحديغ  د أثخ لعامل األسخة، وقج أوصتباإلضافة إلى وجػ  الػضيفي  العسل ليا أثخ عمى الخضا 
عمى مسارسة عسمو بصخيقة  ا  وكحلظ تػسيع دور األسخة في جعل السػضف قادر  ،ضخوؼ العسل والتقميل مغ عبئو

 أفزل. 

 The effect of job relatedبعشػاف " 2403 سشة Trivellas, Reklitis, and Platisدراسة  .3
stress on employees' satisfaction: A survey in Health Care" 

لييئة التسخيس بالسدتذفيات  الػضيفي  ىجفت ىحه الجراسة إلى دراسة أثخ ضغػط العسل عمى الخضا 
واالتي قج يتعخض ليا السػضف، كسا  ،ةحي  حجى السخاشخ الرالباحثػف ضغػط العسل إ ، إذ عج  ةاليػناني    عج 

 270داء متسيد. قاـ الباحثػف بتػزيع في تػفيخ خجمات ذات جػدة عالية وأ حاسسا   عامال   الػضيفي  الخضا 
 لمرخاع وعبء العسل وبيئتو جراسة إلى أف  مت نتائج الة، وقج تػص  عمى السسخضات بالسدتذفيات اليػناني   استبانة

الباحثػف في ىحه الجراسة عمى  ، وأكجالػضيفي  ا عمى الخضا أثخ   الػضيفي  والتصػيخ  اإلنداني ةات السادية والعالق
مغ مغ السكافآت واأل عغ شخيق كل   الػضيفي  ضخورة االىتساـ أكثخ ببيئة العسل وتحديشيا وتعديد الخضا 

 . الػضيفي  
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 Impact of Job Stress on Job بعشػاف " 2402سشة  Waseem Iqbal andدراسة  .4
Satisfaction among Air Traffic Controllers of Civil Aviation Authority: An Empirical 

Study from Pakistan" 

ة لمصيخاف لجى مخاقبي الحخكة الجػي   الػضيفي  ىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة أثخ ضغػط العسل عمى الخضا 
بباكدتاف.  ة مغ السػضفيغ بسخاقبة الصيخاف السجني  عيشة عشقػدي   عمى استبانة 034تػزيع  بباكدتاف. إذ تع   السجني  

ف السػضفيغ الحيغ ، إذ إالػضيفي  ة بيغ ضغػط العسل والخضا و تػجج عالقة عكدي  مت نتائج الجراسة إلى أن  تػص  
مغ أىع و . ججا   لجييع مشخزا   الػضيفي  مغ ضغػط العسل كاف مدتػى الخضا  ججا   يعانػف مغ مدتػى عاؿ  

ة في أنو يجب خفس التػتخ لجى السػضفيغ، كسا يجب إجخاء دراسات نػعي   ،تػصيات التي قجمتيا ىحه الجراسةال
 نفذ السجاؿ تداعج عمى إيجاد شخؽ جيجة لمتخفيس مغ حجة ضغػط العسل. 

 The Impact of Job بعشػاف " 2400سشة  Mansoor,  Fida,  Nasir,  and  Ahmadدراسة  .5
Stress on Employee Job Satisfaction A Study on Telecommunication Sector of 

Pakistan" 

بقصاع االتراالت  الػضيفي  اختبار أثخ ضغػط العسل عمى الخضا  فيليحه الجراسة  ل اليجؼ الخئيذتسث  
 مت نتائج الجراسة إلى أفعمى مػضفي قصاع االتراالت بباكدتاف. تػص   استبانة 034تػزيع  بباكدتاف. إذ تع  

عمى الخضا  خ سمبا  ة تؤث  والتي تع قياسيا مغ خالؿ صخاع الجور وعبء العسل والبيئة السادي   ،ضغػط العسل
 الػضيفي  ا يخمق عجـ الخضا مس   ،جياد السػضفيغي إلى إىحه الزغػط تؤد   لسػضفي ىحا القصاع، ألف   الػضيفي  

و يجب إجخاء لتي قجمتيا ىحه الجراسة أن  مغ أىع التػصيات او لمبحث عغ عسل آخخ. والحي قج يجفعيع  ،لجييع
 ألف   ،ي إلى ضيػر التػتخ لجى السػضفيغ بيحا القصاعدراسات أخخى مغ أجل اكتذاؼ األسباب التي تؤد  

فيجب  عيشة الجراسة كانت صغيخة ججا   غيخ كافية لعالج السذكمة مغ جحورىا، كسا أف  خات السجروسة تعج  الستغي  
 ة جيجة. اسة بصخيقل مجتسع الجر يا كبيخ حتى تسث  إجخاء دراسة عمى عيشة حجس

دراسة ميجانية  -ة لمسػارد البذخي   الػضيفي  بعشػاف "أثخ ضغػط العسل عمى الخضا  2404دراسة شفيق سشة  .6
 بسؤسدة إنتاج الكيخباء والغاز جيجل".

 توقج اتبع لمسػارد البذخية. الػضيفي  ىجفت ىحه الجراسة إلى دراسة تأثيخ ضغػط العسل عمى الخضا 
تحجده  الػضيفي  شبيعة األثخ الحي تخمفو ضغػط العسل عمى الخضا  ، فأكج الباحث أف  التحميمي   السشيج الػصفي  

ىحه  مدتػيات كانت وكحا معجؿ تكخاراىا واستسخارىا، فإذا ،مدتػيات الزغػط التي يتعخض ليا السػرد البذخي 
السػرد  شعػر عمى سمبا   ختؤث   فسغ الستػقع أف  شػيال   اوقت   وتدتغخؽ  كبيخ تكخارىا ومعجؿ مختفعة الزغػط

أف  الستػقع فسغ ا  صغيخ  واستسخارىا تكخارىا معتجلة ومعجؿ مدتػياتيا كانت إذا ، أماالػضيفي   بالخضا البذخي  
ىشاؾ عالقة شخدية بيغ ضغػط العسل  ومغ أىع نتائج ىحه الجراسة أف   .الػضيفي   الخضا عمى باإليجاب ختؤث  

 ألنو يجعل السػرد البذخي يشطخ إلى وضيفتو بافتخار وعمى أنيا مرجر لمتحجي واإلثارة. ؛الػضيفي  ا والخض
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 Moderating effects of gender andبعشػاف " 2449سشة  Kim, Murrmann and Leeدراسة  .7
organizational level between role stress and job satisfaction among hotel 

employees" 

، وضغػط الجور عبارة عغ الػضيفي  جفت ىحه الجراسة إلى دراسة العالقة بيغ ضغػط الجور والخضا ى
 ،ةضغػط العسل الشاتجة عغ صخاع الجور وكحلظ غسػضو لجى مػضفي فشجؽ بكػريا، وكانت ىحه الجراسة كسي  

 ستبانةجابة عمى االاإل وكانت ندبة ،ا  مػضف 324تساميا، شسمت عيشة الجراسة إل ستبانةاستخجـ الباحثػف اال
 مغ اإلناث إال أف   لمحكػر ضغػط دور أعمى الخغع مغ أف  عمى  ومت نتائج الجراسة إلى أن  ٪، تػص  64ر بػ  تقج  

مت كاف أعمى عشج اإلناث مقارنة بالحكػر. كسا تػص   الػضيفي  لرخاع الجور وغسػضو عمى الخضا  دمبي  األثخ ال
، عمى الخغع مغ الػضيفي  بأثخ غسػض وصخاع الجور عمى الخضا  الػضيفي   و ال عالقة لمسدتػى أن  إلى الجراسة 
أنو  ،متيا ىحه الجراسةمغ أىع التػصيات التي قج  و . الػضيفي  لغسػض وصخاع الجور عمى الخضا  دمبي  األثخ ال

عمى بشاء اتراؿ عمى قػاعج  وكحا العسل ،غػط عغ شخيق تجريب السػضفيغيجب العسل عمى تخفيس ىحه الز
 ز مغ ضغط العسل.س مغ شكاوي العسالء وتقم  تخف   ،جروسةم

 Relationships between Professional بعشػاف " 2447سشة    Lu,  Chang, and Wuدراسة  .8
Commitment, Job Satisfaction, and Work Stress in Public Health Nurses In 

Taiwan " 

والخضا  لتداـ السيشي  ة السباشخة وغيخ السباشخة بيغ االعالقمغ ىحه الجراسة ىػ تقييع ال غخض الخئيذكاف ال
العاـ في تايػاف. وبيجؼ دراسة ىحه العالقة تع تػزيع  وضغػط العسل لجى مسخضات القصاع الرحي   الػضيفي  
و مغ االستبانات السػزعة. أضيخت نتائج الجراسة أن    %94عمى السسخضات وتع اإلجابة عمى  استبانة 0444

عمى  ا  خ سمب، بيشسا ضغػط العسل تؤث  الػضيفي  عمى الخضا  ومباشخ لإللتداـ السيشي   كبيخ وإيجابي   يػجج أثخ
. الػضيفي  عمى ضغػط العسل مغ خالؿ الخضا  ، كسا يػجج أثخ غيخ مباشخ لاللتداـ السيشي  الػضيفي  الخضا 

بزغػط العسل،  وثيقا   ختبصة ارتباشا  وااللداـ السيشي متغيخات م الػضيفي  جت نتائج الجراسة أف كل مغ الخضا أك  
 بيحه العػامل وتحاوؿ التقميل مغ ضغػط العسل.   إذ عمى السدتذفيات أف تيتع كثيخا  

 لمسسخضيغ الػضيفي   والخضا االنتساء مغ كل عمى العسل ضغط تأثيخ بعشػاف " 2447دراسة حجاج سشة   .9
 "بغدة الذفاء بسدتذفى العامميغ

ؼ عمى مدتػيات ضغػط العسل التي يتعخض ليا السػضفػف في ميشة تعخ  ىجفت ىحه الجراسة إلى ال
 ،ؼ عمى مجى وجػد عالقة بيغ ضغػط العسلالتسخيس بسدتذفيات قصاع غدة بفمدصيغ، كسا ىجفت إلى التعخ  

ة في مدتػى ضغػط حرائي  اختبار مجى وجػد فخوؽ ذات داللة إ ، وكحاالػضيفي  نتساء والخضا مغ اال وكل  
السػضفيغ بسيشة التسخيس يعانػف مغ  ة. تػصمت نتائج الجراسة إلى أف  لمستغيخات الجيسػغخافي   العسل تعدى 

مت الجراسة إلى وجػد عالقة عكدية بيغ ضغػط العسل مغ ضغػط العسل، كسا تػص   مدتػيات مختفعة ججا  
ة تعدى لمستغيخات حرائي  لة إ، كسا أنو التػجج فخوؽ ذات دالواالنتساء التشطيسي   الػضيفي  وكل مغ الخضا 

ة لبيئة العسل وتحديغ متيا ىحه الجراسة ىي تحديغ الطخوؼ السادي  ة. ومغ أىع التػصيات التي قج  الجيسػغخافي  
 ج لمػضائف. نطاـ الحػافد والتخقيات وتخفيس عبء العسل عغ شخيق التػصيف الجي  
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ف في ىحا الشػع مغ الجراسة الحالية ركدت عمى مشطسة مغ نػع خاص وىي السدتذفى، فالسػضفػ 
سشتج  الػضيفي  ء ىساؿ أو تقريخ في األدا، فأي خصأ أو إ ذات شابع حداس ججا  مػف خجمات السشطسات يقج  

قج تتدبب في القزاء عمى حياة األفخاد، لحا تست دراسة ضغػط العسل وأثخىا عمى الخضا عشو عػاقب وخيسة 
ىحه الجراسة لع تخكد عمى ضغػط العسل الشاتجة فقط  في ىحا الشػع مغ السشطسات، باإلضافة إلى أف الػضيفي  

ة كعامل األسخة، وكحلظ الزغػط عغ البيئة الخارجي   ة لمسدتذفى بل الزغػط الشاتجة أيزا  عغ البيئة الجاخمي  
بيغ السػضفيغ فيي ناتجة عغ  اإلنداني ةة كالعالقات ة والخارجي  الجاخمي  الشاتجة عغ تفاعل بيغ متغيخات البيئتيغ 

 مغ ثقافة السدتذفى وثقافة السجتسع ككل. كل

 ة التالية:الفخضية الخئيدمت إليو نتائج الجراسات الدابقة تقتخح الباحثتاف إلى ما تػص   ستشادا  ا

H1  لػالية جيجل االستذفائي ة العسػمي ةالسؤسدة لسػضفي  الػضيفي  عمى الخضا  سمبي  : لزغػط العسل أثخ. 

 خضيات فخعية كاآلتي: ىحه الفخضية تع تقديسيا إلى ف

H1a  لػالية جيجل االستذفائي ة العسػمي ةالسؤسدة لسػضفي  الػضيفي  عمى الخضا  سمبي  : لعبء العسل أثخ. 

H1b  لػالية  االستذفائي ة العسػمي ةالسؤسدة لسػضفي  الػضيفي  عمى الخضا  سمبي  : لرخاع الجور العسل أثخ
 .جيجل

H1c  : لػالية  االستذفائي ة العسػمي ةالسؤسدة لسػضفي  الػضيفي  عمى الخضا  سمبي  أثخ  اإلنداني ةلمعالقات
 .جيجل

H1d  لػالية جيجل االستذفائي ة العسػمي ةالسؤسدة لسػضفي  الػضيفي  عمى الخضا  سمبي  : لعامل األسخة أثخ. 

H1e  لػالية جيجل االستذفائي ة العسػمي ةالسؤسدة لسػضفي  الػضيفي  عمى الخضا  سمبي  : لبيئة العسل أثخ. 

 نسهذج الدراسة: 

تقتخح الباحثتاف الشسػذج السػضح بالذكل أدناه، إذ تع  الػضيفي  لجراسة أثخ ضغػط العسل عمى الخضا 
، عامل األسخة، وبيئة اإلنداني ة تقديع ضغػط العسل إلى خسدة أبعاد ىي: عبء العسل، صخاع الجور، العالقات

 العسل.

 

 

 

 

 

 (: نسهذج الدراسة1الذكل )

 
 ضغهط العسل 
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 مغ إعجاد الباحثتيغ.السردر: 

 مشهجية الدراسة:

 نهع الدراسة:

لتعسيق فيع  ة في الجانب الشطخي  الستخجاـ السعمػمات الثانػي   ة عبارة عغ بحث تسييجي  الجراسة الحالي  
 ،الػضيفي  ضا ضغػط العسل عمى الخ وتجرس قيسة أثخ  الجراسة بحث ارتباشي   متغيخات الجراسة. كسا أف  

كأداة  ستبانةاستخجاـ اال ة، فقج تع  باإلضافة إلى أف ىحه الجراسة دراسة كسي  باستخجاـ معادلة خط االنحجار. 
 . الػضيفي  والستسثمة في كل مغ ضغػط العسل والخضا  ،خات الجراسةلجسع بيانات لقياس متغي  

 شة الدراسة:مجتسع وعي  

 507مغ عجدىع حػالي والحيغ ب ،لػالية جيجل العسػمي ة تذفائي ةاالسالسؤسدة  مجتسع الجراسة ىػ مػضفػ
مػف حمقة الػصل عمى كل مغ األشباء والسسخضيغ وكحلظ السخبخييغ، حيث يسث   ستبانةتػزيع اال ، إذ تع  ا  مػضف

 و تع  مػف أىع فئة مغ أصحاب السرالح بالشدبة لمسدتذفى، كسا أن  الحيغ يسث   ،بيغ إدارة السدتذفى والسخضى
عغ شخيق لسخض صابة باض لإلالحي تشتج عشو عجة ضغػط كالتعخ   ،اختيار ىحا السجتسع بدبب شبيعة العسل

 وكحلظ العسل لفتخات متأخخة تدتػجب القجرة عمى االحتساؿ. ،انتقالو مغ السخضى

 ذ تع  ، إلػالية جيجل االستذفائي ة العسػمي ةعمى عيشة مالئسة مغ السػضفيغ بالسؤسدة  ةتػزيع االستبان تع  
جابة عمى كل بدبب عجـ اإل ،اتاستبان 8استبعجت ، و مشيا واحجا   027، تع استخداد ااستبانة 044تػزيع 

لمقياـ بعسمية التحميل واختبار مجى صحة الفخضيات، أي كاف معجؿ  ةصالح استبانة 009العبارت، فكاف 
 . %85االستخداد ب 

 أسمهب الدراسة:

 العسػمي ةبالسؤسدة سع البيانات حػؿ كل مغ ضغػط العسل والخضا كأداة لج ستبانةتع استخجاـ اال
 Likertاستخجاـ مقياس  وتع   ،ستبانةتصػيخ اال إلى الجراسات الدابقة تع   ، فاستشادا  لػالية جيجل االستذفائي ة

 عبء العسل

 صراع الدور

اإلندانية العالقات  

 عامل األسرة

 بيئة العسل

 الرضا الهظيفي
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ة، بيشسا خافي  خات الجيسػغيغ، الجدء األوؿ عبارة عغ الستغي  جدأ ستبانةخات الجراسة. تزسغ االالخساسي لقياس متغي  
 والججوؿ التالي يػضح ذلظ: ، الػضيفي  تقيذ ضغػط العسل والخضا  ،فقخة 20ء الثاني فقج تزسغ الجد 

 (: مرادر تطهير مقياس الدراسة1الجدول رقم )

 عدد العبارات السردر رالستغي  
 Krishna., et al, 2015 ; Jou., et al, 2013   3 عبء العسل

 Krishna., et al, 2015 ; Jou., et al, 2013 3 صراع الدور

 Jou., et al, 2013  3؛ 2404؛ أبػ سمػت، 2405أبػ حساد،  اإلنداني ةالعالقات 

 Jou., et al, 2013 3؛ 2449بشات،  عامل األسرة

؛  Jou., et al, 2013؛ 2404؛ أبػ سمػت، 2405أبػ حساد،  بيئة العسل
Klassen., et al, 2009 

3 

 Singhapakdi., et al, 2014 ; Klassen., et al, 2009 6 الهظيفي  الرضا 

 : مغ إعجاد الباحثتيغ.السردر

 نتائج الدراسة:

 خرائص عيشة الدراسة:

، أما اإلناث فيسثمػف اذكػر   ػامػضف( مغ السجيبيغ كان 80% )68.4، ا  مػضف 009شسمت العيشة 
مغ السػضفيغ في  اكبيخ   ا  جدء . كسا أف  ا  (. وبيحا كانت الشدبة األكبخ لمسجيبيغ ذكػر ةمػضف %38 )32.4

. وكاف ستبانة% مغ السجيبيغ عمى اال44.7سشة بشدبة  49-44كانت أعسارىع بيغ  االستذفائي ةالسؤسدة 
%، الحيغ أعسارىع 20.4سشة بشدبة  29-08تػزيع السجيبيغ حدب العسخ كسا يمي: الحيغ تتخاوح أعسارىع بيغ 

تػزيع السجيبيغ  بيشسا. ℅5.3سشة ندبتيع  59-54الحيغ أعسارىع بيغ %، 33.4سشة ندبتيع  39-34بيغ 
، أما الحيغ %05.4كانت ندبتيع  دج 24444غ عدخميع يقل الحيغ ف سػضفػ الحدب الجخل كاف كسا يمي: 

-44440 بيغ دخميعيتخاوح الحيغ و %، 63.4 ت ندبتيعدج فكان 44444-24444دخميع بيغ يتخاوح 
 ندبتيع فسثمتدج  64444 عغ دخميعيديج ف الحيغ % ، بيشسا السػضفػ 08.4سثل ندبتيع ت تدج فكان 64444

ذوي التعميع مغ % مغ السػضفيغ 9.7فكاف  %. أما فيسا يخز تػزيع العيشة حدب السدتػى التعميسي  44.4
ندبة  %، أما أصحاب الجراسات العميا فيسثمػف 79.3كانت ندبتيع  االثانػي، بيشسا الحيغ يستمكػف مدتػى جامعي  

00.4 .% 

 صدق وثبات أداة الدراسة:

 داة الدراسة:أل البشائي  ردق ال 
 (: الردق البشائي ألداة الدراسة2الجدول رقم )

 باط العبارةتمعامل ار  Sig. (2-tailed) عدد الحاالت العبارة الستغير
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 عبء العسل

 **889, ,000 119 1عبء العسل 
 **919, ,000 119 2عبء العسل 

 **928, ,000 119 3سل عبء الع
 

 صراع الدور
 **887, ,000 119 1صراع الدور 
 **886, ,000 119 2صراع الدور 
 **874, ,000 119 3صراع الدور 

 
 اإلنداني ةالعالقات 

 **839, ,000 119 1 اإلنداني ةالعالقات 
 **820, ,000 119 2 اإلنداني ةالعالقات 
 **871, ,000 119 3 اإلنداني ةالعالقات 

 
 عامل األسرة

 **926, ,000 119 1عامل األسرة 
 **898, ,000 119 2عامل األسرة 
 **892, ,000 119 3عامل األسرة 

 
  بيئة العسل

 **915, ,000 119 1بيئة العسل 
 **927, ,000 119 2بيئة العسل 
 **859, ,000 119 3بيئة العسل 

 
 

 الهظيفي  الرضا 

 **705, ,000 119 1 الهظيفي  الرضا 
 **708, ,000 119 2 الهظيفي  الرضا 
 **750, ,000 119 3 الهظيفي  الرضا 
 **626, ,000 119 4 الهظيفي  الرضا 
 **745, ,000 119 5 الهظيفي  الرضا 
 **862, ,000 119 6 الهظيفي  الرضا 

 : مغ إعجاد الباحثتيغ.السردر

كسا أف معامل  Sig. (2-tailed)=, 000لشدبة لكل العبارات نالحظ مغ الججوؿ أف مدتػى الجاللة با
أنو إذا  Sutton (2448ج  )صجؽ أداة الجراسة محقق، إذ أك  إذا   4554شدبة لكل عبارة أكبخ مغ االرتباط بال

 فيحا مؤشخ عمى وجػد صجؽ أداة الجراسة. 4554كاف معامل االرتباط بخسػف أكبخ مغ 

 :ثبات أداة الدراسة 

 Cronbach’s( نتائج دراسة ثبات أداة الجراسة باستخجاـ معامل الثبات كخونباخ ألفا 3جوؿ رقع )ل الجيسث  
Alpha. 

 Cronbach’s Alpha(: معامل الثبات 3الجدول رقم )

 Cronbach’s Alphaمعامل الثبات  عدد العبارات عدد الحاالت الستغيرات

 ,889 3 119 عبء العسل

 ,857 3 119 صراع الدور
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 ,792 3 119 اإلنداني ةقات العال

 ,886 3 119 عامل األسرة

 ,892 3 119 بيئة العسل

 ,787 6 119 الهظيفي  الرضا 
 مغ إعجاد الباحثتيغ.السردر: 

و  45787( مقياس االتداؽ الجاخمي كخونباخ ألفا محرػر بيغ 3حدب ما ىػ مػضح بالججوؿ رقع )
مة األداة لقياس متغيخات الجراسة، فقج  عمى مالءودليال   ا  يجج ا  مؤشخ  وىحا يعج   45747وىػ أكبخ مغ  45892

فيحا مؤشخ  4.74و إذا كاف السعامل "كخونباخ ألفا" أكبخ مغ أن    Rosemary and Joseph (2443) جأك  
 جيج لثبات أداة الجراسة. 

   رات الدراسة:طبيعة تهزيع متغي 

 (: معاممي االلتهاء والتفمطح 4الجدول رقم )

 معامل التفمطح معامل االلتهاء  تراالستغي  

 -,791 ,801 عبء العسل

 -1,321 ,279 صراع الدور

 1,953 1,638 اإلنداني ةالعالقات 

 -1,168 ,559 عامل األسرة

 -,688 -,248 بيئة العسل

 -,279  -,214 الهظيفي  الرضا 
 مغ إعجاد الباحثتيغ.السردر:                      

يجب أف تخزع متغيخات  ،ة الختبار مجى صحة فخضيات الجراسةاالختبارات السعمسي  استخجاـ  حتى يتع  
[، 3-،  3بيغ ] االجراسة إلى التػزيع الصبيعي، ويتحقق ىحا الذخط إذا ما كاف معامل االلتػاء )بخسػف( محرػر  

 (.Brown, 2008) 24أقل مغ فأما معامل التفمصح 

[، 3-،  3، أي يشتسي إلى ]05638و  -،248اء يتخاوح بيغ مغ الججوؿ أعاله نالحظ أف معامل االلتػ 
وبيحا يسكغ متابعة الجراسة واختبار  ،خات الجراسة تخزع لمتػزيع الصبيعي، فستغي  24ومعامل التفمصح أقل مغ 

 ة. صحة الفخضيات باستخجاـ االختبارات السعمسي  

 اختبار صحة فرضيات الدراسة:

 :الهظيفي  عمى الرضا أثر ضغهط العسل اختبار صحة فرضية 
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أما الستغيخ  الػضيفي  ( نتائج تحميل التبايغ لالنحجار، الستغيخ التابع ىػ الخضا 5يػضح الججوؿ رقع )
 السدتقل فيػ ضغػط العسل. 

 (الهظيفي  ( )الستغير التابع= الرضا Analysis of Variances(: نتائج تحميل التباين لالنحدار )5الجدول )
مجسهع  الشسهذج

 بعاتالسر 
درجات 
 الحرية

متهسط 
 بعاتالس

 Fقيسة
 السحدهبة

مدتهى 
 Fداللة 

معامل 
التحديد 

²R 

معامل 
االرتباط 

(R) 
 -,445 ,198 ,000 15,554 16,345 5 16,345 االنحدار 1

     1,051 113 66,204 الخطأ الستبقي
      118 82,549 السجسهع

 مغ إعجاد الباحثتيغ. السردر:  

ولزغػط  ،نسػذج الجراسة ذو داللة إحرائية ا  ، إذ444يداوي  Fؿ أف مدتػى الجاللة نالحظ مغ الججو 
معامل  ف  إ. إذ لػالية جيجل االستذفائي ة العسػمي ةالسؤسدة لسػضفي  الػضيفي  عمى الخضا  سمبي  العسل أثخ 

ػط العسل. وبسا خ في ضغناتج عغ التغي   الػضيفي  خ في الخضا % مغ التغي  09.8، أي أف 098التحجيج يداوي 
الفخضية التالية  إذا  ة بيغ الستغيخيغ. أي ىحا دليل عمى العالقة العكدي   سمبي  فاألثخ  ،معامل االرتباط سالب   أف  

 مقبػلة:

H1  لػالية  االستذفائي ة العسػمي ةالسؤسدة لسػضفي  الػضيفي  عمى الخضا  سمبي  : لزغػط العسل أثخ
 ، مقبػلة. جيجل

االنحجار الستعجد والشتائج باستخجاـ  الػضيفي  بعج مغ أبعاد ضغػط العسل عمى الخضا  اختبار أثخ كل   سيتع  
 (.6ل عمييا مجرجة بالججوؿ رقع )الستحر  

( الختبار أثر أبعاد Multiple Regression Analysis(: نتائج تحميل االنحدار الستعدد )6الجدول رقم )
   الهظيفي  ضغهط العسل عمى الرضا 

 الشسهذج
Model 

 Tقيسة  السعامالت الشسطية السعامالت غير الشسطية
 السحدهبة

 مدتهى 
 Beta الخطأ السعياري  T Bداللة 

,Constant 5300  487 ثابت  1   10,890 000,  

-,266 عبء العسل  150 ,  213,-  1,770-  003,  

,133 -,133 صراع الدور  136,-  998,-  322,  

,005 اإلنداني ةالعالقات   114,  005,  045,  964,  

-,005 عامل األسرة  134 ,  005,-  038,-  970,  

-,315 بيئة العسل  156,  297,-  2,016-  001,  
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 مغ إعجاد الباحثتيغ. السردر:     

 تبيغ نتائج تحميل االنحجار الستعجد ما يمي:

ألف ، ية جيجللػال االستذفائي ة العسػمي ةالسؤسدة لسػضفي  الػضيفي  عمى الخضا  سمبي  العسل أثخ  لعبء .0
ندبة أثخ  ح، أي أن Beta =-,213السعامالت الشسصية  ، كسا أف  T= ,003 < 0,05مدتػى الجاللة 

 التالية مقبػلة:ة الفخضي   ف%، إذ21,3يداوي  الػضيفي  العسل عمى الخضا  عبء

H1a  ػالية ل االستذفائي ة العسػمي ةالسؤسدة لسػضفي  الػضيفي  عمى الخضا  سمبي  : لعبء العسل أثخ
 ، مقبػلة.جيجل

، لػالية جيجل االستذفائي ة العسػمي ةالسؤسدة لسػضفي  الػضيفي  عمى الخضا  سمبي  ليذ لرخاع الجور أثخ  .2
 التالية مخفػضة:الفخضية  ا  ، إذT= ,322 > 0,05مدتػى الجاللة  ألف  

H1b  : لػالية  تذفائي ةاالس العسػمي ةالسؤسدة لسػضفي  الػضيفي  عمى الخضا  سمبي  أثخ لرخاع الجور
 . مخفػضة ،جيجل

لػالية  االستذفائي ة العسػمي ةالسؤسدة لسػضفي  الػضيفي  عمى الخضا  سمبي  أثخ  اإلنداني ةليذ لمعالقات  .3
 التالية مخفػضة: الفخضية  ا  ، إذT= ,964 > 0,05ألف مدتػى الجاللة ، جيجل

H1c  لػالية  االستذفائي ة العسػمي ةالسؤسدة ػضفي لس الػضيفي  عمى الخضا  سمبي  أثخ  اإلنداني ة: لمعالقات
 ، مخفػضة.جيجل

، لػالية جيجل االستذفائي ة العسػمي ةالسؤسدة لسػضفي  الػضيفي  عمى الخضا  سمبي  ليذ لعامل األسخة أثخ  .4
 التالية مخفػضة:الفخضية  ا  ، إذT= ,970 > 0,05ألف مدتػى الجاللة 

H1d  لػالية  االستذفائي ة العسػمي ةالسؤسدة لسػضفي  الػضيفي  عمى الخضا  سمبي  : لعامل األسخة أثخ
 ، مخفػضة. جيجل

 ألف  ، لػالية جيجل االستذفائي ة العسػمي ةالسؤسدة لسػضفي  الػضيفي  عمى الخضا  سمبي  لبيئة العسل أثخ  .5
، أي أف ندبة أثخ بيئة  Beta =-,297ة ، كسا أف السعامالت الشسصي  T= ,001 < 0,05مدتػى الجاللة 

 التالية مقبػلة:الفخضية  ا  %، إذ2957يداوي  الػضيفي  العسل عمى الخضا 

H1e  لػالية جيجل االستذفائي ة العسػمي ةالسؤسدة لسػضفي  الػضيفي  عمى الخضا  سمبي  : لبيئة العسل أثخ ،
 مقبػلة. 

 تفدير نتائج الدراسة:

 يسكغ تفديخ الشتائج الستػصل إلييا عمى الشحػ اآلتي:

، ىحه لػالية جيجل االستذفائي ة العسػمي ةالسؤسدة لسػضفي  الػضيفي  عمى الخضا  سمبي  أثخ  لزغػط العسل .0
 Waseem (2012)دراسة و  Fiori, Bollmann, and Rossier (2015)دراسة  معتتػافق الشتيجية 

Iqbal and  (2007)ودراسة  (2404دراسة شفيق )و Lu,  Chang, and Wu  ، ويسكغ إرجاع ذلظ
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والشاتج عغ شبيعة  ،الحي يدتصيع السػضف تحسمو ،تفاع الشدبي في ضغػط العسل عغ الحجإلى االر 
، باإلضافة إلى تخكيد السػضف عمى حالة شارئة ةب الجائع أليوالتي تدتجعي التأى   ،الخجمة السقجمة

 وما يشتج عشيا مغ ضغػط وإىساؿ الدعي في تحقيق أىجاؼ السدتذفى. ،ضخوؼ العسل
، ىحه لػالية جيجل االستذفائي ة العسػمي ةالسؤسدة لسػضفي  الػضيفي  عمى الخضا  سمبي  العسل أثخ  ءلعب .2

ودراسة  Jou, Kuo, and Tang (2013)الشتيجة تتػافق مع الشتائج الستحرل عمييا بجراسة 
Mansoor,  Fida,  Nasir,  and  Ahmad (2011) ، ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة بأف سياسة

اختيار السػضف عغ  ة، إذ ال يتع  بصخيقة مػضػعي  ة و ال تتع حدب أساليب عمسي  التػضيف بالسدتذفى 
ل أعباء العسل، باإلضافة إلى نقز تجريب وتشسية قجرات السػضف عمى شخيق الكفاءة والقجرة عمى تحس  

 ل أعباء العسل السػكل إليو.تحس  
، لػالية جيجل االستذفائي ة سػمي ةالعالسؤسدة لسػضفي  الػضيفي  عمى الخضا  سمبي  ليذ لرخاع الجور أثخ  .3

ودراسة  Trivellas, Reklitis, and Platis (2013)ىحه الشتيجية تختمف عسا تػصمت إليو دراسة 
Mansoor,  Fida,  Nasir,  and  Ahmad (2011) ،  إذ يسكغ تفديخ ذلظ بأف تػصيف الػضائف

فيدتصيع  ،دوار وتجاخل بيغ أنذصة الػضائفإذ ال يػجج تجاخل في األ بيحا السدتذفى،قج تع بصخيقة جيجة 
 ستعمقة بػضيفتو. والجقيقة الالسػضف التخكيد في األنذصة 

لػالية  االستذفائي ة العسػمي ةالسؤسدة لسػضفي  الػضيفي  عمى الخضا  سمبي  أثخ  اإلنداني ةليذ لمعالقات  .4
وىحا دليل عمى   ،Jou, Kuo, and Tang (2013) ل إليوا تػص  س  ع، وتختمف ىحه الشتيجة جيجل

ق يفخ ضسغ و  ،وكحلظ عمى العالقات الحدشة بيغ الدمالء ،التفاعل اإليجابي بيغ الخؤساء والتابعيغ ليع
، كسا أف ىحا دليل عمى أف ق عسليشبيعة العسل بالسدتذفى تدتمـد العسل ضسغ فخ  ألف   ،الػاحج العسل

ا جعل مغ وء والميػنة في التعامل مس  مغ اليج السذخؼ يقـػ بتػجيو السخؤوسيغ بصخيقة يدػدىا جػ  
 .   الػضيفي  ة عمى الخضا سمبي  ال يسارس تأثيخات  عامال   اإلنداني ةالعالقات 

، لػالية جيجل االستذفائي ة العسػمي ةالسؤسدة لسػضفي  الػضيفي  عمى الخضا  سمبي  ليذ لعامل األسخة أثخ  .5
وىحا دليل عمى ، Kim, Murrmann and Lee (2009)مت إليو دراسة ا تػص  حىحه الشتيجة تختمف عس

ف عمى التػفيق بيغ متصمبات العسل ومتصمبات أفخاد أسختيع، كسا أف ىحا دليل عمى أنو أف السػضفيغ قادرو 
 ال يػجج فخؽ كبيخ بيغ السشاخ التشطيسي وجػ األسخة.

ىحه ، لػالية جيجل ةاالستذفائي   العسػمي ةالسؤسدة لسػضفي  الػضيفي  عمى الخضا  سمبي  لبيئة العسل أثخ  .6
ودراسة حجاج  Trivellas, Reklitis, and Platis (2013) ة التي تػصل إليياالشتيجة تتػافق مع الشتيج

 ةباإلضافة إلى قجـ األجيدة الصبي  ، غيخ مالئسة لمسدتذفىوىحا دليل عمى أف الطخوؼ السادية  (،2447)
خيقة وكحلظ عجـ تخمرو مغ الشفايات الصبية بص، ندبة الخشػبة مختفعة بوا يجعل مس   ،وقجـ السدتذفى

 بالتمػث الشاتج عغ عسمية الحخؽ.  دمبي  السػضف إلى التأثخ ال حخقيا مسا يعخض إذ يتع   ،سميسة

 التهصيات:

انصالقا مغ الشتائج الستحرل عمييا بيحه الجراسة تقتخح الباحثتاف مجسػعة تػصيات عمى السؤسدة 
دراج لسػضفييا، ويسكغ إ الػضيفي  الخضا  ة جيجل لمتقميل مغ ضغػط العسل وتحديغبػالي االستذفائي ة العسػمي ة

 أىع ىحه التػصيات في الشقاط التالية:
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وكحلظ  ،يجب تحديغ الطخوؼ السادية بالسدتذفى، عغ شخيق ضبط كل مغ الحخارة والخشػبة .0
 االىتساـ أكثخ باألجػر والسكافآت وتحجيث األجيدة السدتخجمة بالسدتذفى. 

عمى إدارة السدتذفى تػفيخ ضخوؼ عسل صحية، وإيجاد شخيقة صحية لرخؼ الشفايات الصبية  .2
 لمسدتذفى.

 ،ة بيغ السػضفيغ، بتعديد االحتخاـ والتقجيخ الستبادؿل الحي تدػده عالقات إنداني ة شيبدعع جػ العس .3
زيع البعس ة تدسح باجتساع والتقاء السػضفيغ مع بععغ شخيق وضع بخامج الخجمات االجتساعي  

 خارج أوقات العسل.
فعمى إدارة السدتذفى استغالؿ ىحه الشقصة بالعسل  ،الػضيفي  خ عمى الخضا صخاع الجور ال يؤث   بسا أف   .4

وتػجيييع بصخيقة تدسح بخفع  ،لمتأثيخ فييع ومخؤوسيوعمى تػشيج العالقة بيغ السذخؼ السباشخ 
 لجييع.  الػضيفي  مدتػى الخضا 
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