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 املقدمـة
يُعَدددا االه مددام بموضددو  ضددغوط العمددل حددديفا نسددبيا؛ ففددي مطلدد  الةددرن  

مدن تول البداحفين  (Cannon)، كدان كدانون 1932العشرين، و حديددا  فدي عدام 

، 1]الدد ين  ندداولوا  ددغفير ضددغوط العمددل فددي الفددرد وفددي نظامدد  البيولددوجي 
 14]   

دلددض  [2] حدديط الضددغوط عمومددا بكددل توجدد  الحيددال، فةددد تشددار قنددديل 

دراسة قدام بهدا روبدرت كاراسديك وزمدال ه      ف بدين تن صافشد ا  الد ين 
والضددغوط هددم تكفددر عرضددة يعملددون فددي وظددا ا   سددم بكفددرل الم طلبددات 

لإلودددابة بدددغمراض الةلدددي والشدددرايين، ومعددددالت وفيدددا هم تعلدددض مةارندددة 
 باآل رينص  فال  وجد مهنة  الية  لدوا  امدا مدن ضدغوط العمدل، فالرياضدي،
والطالي، ورجل افعمال، وكبار السن      دلخ، يواجهدون ضدغوط عمدل قدد 

 ا عواقدي و يمدة علدض   دي دلض حاالت مرضية، منهدا مدا يكدون ممي دا، تو 
ة وددحة الفددرد؛ ممددا يكبددد المنظمددات مبددال  طا لددة فنهددا لددم  بددادر دلددض معالجدد

 ضغوط العمل في مراحل مبكرل  
دن افهم في ه ا الموضو  هو معرفة مدف ال وجد  البيروقراطدي لددف 
الفرد، ودن كان  لك يشكل نوعا من تنوا  ضغوط العمل علي ،  وووا د ا 

يدة  نظام ي وافق )تو ي الا(  وج  الفرد نحدو البيروقراطكانت المنظمة  ات 
ن نا هم مدوالبد من اف   بعين االع بار تن  د ا كان اففراد ال يعلنون عن معا

ك ضغوط العمل، فإن  لك ال يعني تبدا تن افعمال غير مسببة للضغوط؛ لد ل
  ينبغي علض المنظمات تن  ه م بالعوامدل المسدببة لضدغوط العمدل، وبداف 
ا  دا   ال نظيمية منها، مفل طبيعة العمـل، ومدف فعاليـة مشاركة العاملين فدي
لهدم؛  الةرارات، وددراكهم لألساليي واإلجراءات ال نظيمية، والحرية المعطال

فن كدددل  لدددك يددد فر فدددي مسددد وف رضدددا العددداملين الدددوظيفي، وفدددي تدا هدددم، 
مدددد  ر سددددا هم ودن ددددـاجي هم، ومعنويددددا هم، ومعدددددالت الغيددددـاي، وعالقددددا هم 

  [3]وزمال هم 
لةددد توددبض موضددو  الرضددا، وعدددم الرضددا الددوظيفي، يحظددض باه مددام 
السدددلوكيين واإلداريدددين، و لدددك ببحدددى الجواندددي الم  لفدددة لوسدددا ل الرضدددا 
وموادره لدف الموظا، وك لك بحى تسباي عدم رضاه الدوظيفي  والرضدا 
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غددي فددي الددوظيفي هددو درجددة شددعور الفددرد بمدددف دشددبا  الحاجددات ال ددي ير
دشباعها من وظيف   الحالية  وي حةق الرضا من موادر م عددل مفل: افجر، 
ونددو  العمددل، وفددر  ال رقددي، ونمددط العالقددة مدد  الددر يس، وددراك الفددرد 
لعدالة العوا د المحةةدة؛ وافهدم مدن كدل  لدك، رضدا اففدراد عدن اإلجدراءات 

ه نفسدد  تن فددي السدديا [5][   كددر المشددعان 4ال اوددة بالعمددل فددي الشددركة  

الرضددا الددوظيفي ي حةددق مددن عوامددل م عددددل، منهددا عوامددل  ارجيددة، كبي ددة 
العمل؛ وعوامل دا لية،   علق بالعمل  ا  ، و  دي  لك العوامل دورا تساسيا 

 في شعور الفرد بالرضا عن عمل ، تو تنها  عزز من عدم رضاه  
ونظددرا فهميددة موضددو  ضددغوط العمددل، والرضددا الددوظيفي، وال وجدد  

لبيروقراطدددي لددددف اففدددراد، فدددإن هددد ا البحدددى يسدددعض دلدددض سدددد الفجدددول فدددي ا
الدراسات السابةة ال ي لم   عرض له ه الموضوعات مج معة؛ وسيركز علض 
 وضدديض قددول العالقددة بددين هدد ه الم غيددرات، باإلضددافة دلددض  ةددديم تهددم الن ددا ا، 

فدراد واآلفار المح ملة ال ي  حدفها ضغوط العمدل، والرضدا الدوظيفي لددف اف
 وفي المنظمات  

 

 اهلـدف من الب ـ  
 أواًل:يسددعض هددد ا البحدددى دلدددض  حةيددق مجموعدددة مدددن افهدددداا تهمهدددا، 

ال عدرا علدض مددف اسدد عداد الفدرد للعمدل فددي منظمدة بيروقراطيدة، وشددعوره 

الكشددا عددن مدددف وجددود  اثنيــا:بضغددـوط العمددل، ودرجددة رضدداه الددوظيفي  

 اثلثــا:الديموغرافيددة للفددرد   عالقددة بددين الرضددا الددوظيفي وبعددض ال وددـا  

ال عددددرا علددددض العالقددددة ال ددددي  ددددربط بددددين ضددددغوط العمددددل وال وددددا   

 الكشدا عدن العالقدة بدين ضدغوط العمدل ودرجدة الرضدا رابعـا:الديموغرافية  

اآلفدددار ، يعمدددل علدددض  ةديــــدددـم تهدددم الن ــــدددـا ا، ووأخـــرياالدددوظيفي لألفدددراد  

ضدددا الدددوظيفي علدددض اففدددراد المح ملـدددـة ال دددي  حددددفها ضدددغوط العمدددل، والر
 والمنظمات  
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 مشكلـة الب ـ  
  عددرض معظددم المنظمددات دلددض  غيددرات سددريعة  كددون مجبددرل فيهددا علددض  

االسدد جابة دلددض المسدد جدات اليوميددة الرو ينيددة والطار ددة، ممددا يضددطرها دلددض 
 عديل تساليي العمل ودجراءا   في بعض افمدور، ودلدض االل دزام بالسياسدات 

ّمددا يعددّرض العدداملين دلددض ضددغوط عمددل، و ددو رات، وقلددق قددد الموضددوعة، م  
 ددنعكس سددلبا علددض تدا هددم، ودن دداجي هم، ورضددـاهم الددوظيفي  وسدد حاول هدد ه 

( مددا قددول العالقددة 1الدراسددة انطالقددا ممددا سددبق اإلجابددة عددن افسدد لة ال اليددة: )
وا جاهها بدين درجدة اسد عداد الفدرد للعمدل فدي منظمدة بيروقراطيدة، ودرجدة 

( هدددل هنددداك عالقدددة بدددين درجدددة البيروقراطيدددة 2اه الدددوظيفي  )عددددم رضددد
( هددل يمكددن اسدد  دام بعددض 3ال نظيميددة، وشددعور الفددرد بضددغوط العمددل  )

الم غيرات الديموغرافيدة للفدرد فدي ال عدرا علدض درجدة اسد عداده للعمدل فدي 
( هدددل    لدددا درجدددة الرضدددا الدددوظيفي بدددا  الا 4منظمدددة بيروقراطيدددة  )
( هددل    لددا درجددة الشددعور بضددغوط 5للفددرد  ) ال وددا   الديموغرافيددة

 العمل با  الا ال وا   الديموغرافية للفرد  
 

 أمهية الب ـ  
 كمن تهمية هد ه الدارسدة و ميزهدا مدن غيرهدا مدن الدراسدات فدي كونهدا:  

 هدد م بموضدددو  ضدددغوط العمدددل عمومددا، والعوامدددل ال نظيميدددة المددد فرل فدددي 
ها ولة وفيةة في مدف اسد عداد الفدرد السلوك اإلنساني دا ل المنظمة، ال ي ل

للعمل في ظل هيكدل  نظيمدي بيروقراطدي  ووودا، ومدا ي ر دي علدض  لدك 
من مشكالت  نظيمية   فر بدورها في مس وف الرضا الوظيفي للعاملين  كما 
 عمدددل علدددض اسددد عراض العالقدددات بدددين اسددد عداد الفدددرد للعمدددل فدددي منظمدددة 

ا   الديموغرافيدة، لإلسدهام بيروقراطية، والرضا الدوظيفي، وبعدض ال ود
فددي كيفيددة ال عامددل مدد  اآلفددار النفسددية لضددغوط العمددـل الناجمددة عددن ددراك 
العدداملين ل لددك الم غيددـرات  و ةدددم هدد ه الدراسددة للمه مددين بموضددو  ضددغوط 
العمل، وعدم الرضا الوظيفي، من موظفيـن، ومديرين، وباحفين ما  وودلت 

مد ال   س فيد مند  المنظمدات، والةدا مون  دلي  الدراسات السابةة، كما تنها  عد
عليها في كيفية ال عامدل مد  مسدببات الضدغوط ال نظيميدـة فدي المسد ةبل  كمدا 
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 لفددت النظددر دلددض مدددف جّديددة موضددو  ضددغوط العمددل، وضددرورل  عددرا 
الر ساء في المس ويات ال نظيمية الم  لفة علض مسببات الضغوط،  وووا 

نهددا مر سددوهم، وكيفيددة رسددم اسدد را يجيات ال نظيميددة منهددا، وال ددي يعدداني م
ل  طي  لك المشكالت ال ي قد  ةا، في كفير مدن افحيدان، عا ةدا  تمدام  نفيد  

 افعمال بكفاءل وفعالية  
  

 معوقات الدراسة
دن الهددددا مدددن هددد ه الدراسدددة الكشدددا عمدددا د ا كاندددت هنددداك عالقدددات 

عالقات السدببية بدين ار باطية بين الم غيرات، وال يمكن من  اللها اس ن اج ال
 لددك الم غيددرات؛ كمددا تن بيانددات هدد ه الدراسددة قددد جمعددت فددي وقددت واحددد 

 one)وباس  دام تدال واحدل مما يعرضها دلض ما يسمض ب حيز الوسيلة الواحدل 

method bias)  مةارنة بالدراسات ال ي  جم  علض ف درات زمنيدة م عدددل؛ لد لك
 طدرت علدض تفدراد العيندة فدي توقدات  ال يمكن مراقبة ال غيدرات ال دي يمكدن تن

م  لفـة  وينبغي اإلشارل دلض تن العالقات االر باطية  ات الداللة اإلحودا ية 
 شير دلض قبول الفرضيات المبنية تساسا علض الدراسات وافبحاى السدابةة تو 
رفضها، وتن  لك ال يةلل من تهمي ها علدض اإلطداله  و ة ودر هد ه الدراسدة 

سد عداد الفدرد للعمدل فدي ظدل منظمدة بيروقراطيدة وعالقدة علض م غير مددف ا
 لددك بضددغوط العمددل ال نظيميددة، وال   ندداول كافددة موددادر ضددغوط العمددل: 
الفردية، والبي ية، وال نظيمية      كد لك ودرا  الددور وغموضد ، وظدروا 
العمل المادية      الخ؛ وقد يكدون سدبي  لدك تند  لديس باإلمكدان  غطيدة كافدة 

 ؛ نظرا لوعوبة حورها في دراسة واحدل  لك المسببات
 

 فـروض الـدراسة 
ل فدي رد للعمدمــن الم وقـــ  وجود عالقـــــدـة بدين اسد عداد الفد الفرضية األوىل:

 ظل منظمة بيروقراطية وبين عدم الرضا الوظيفي   

عمدل فدي لفدرد للامـــن الم وق  وجــــود عالقــــــة بين اس عداد  الفرضية الثانية:

 منظمة بيروقراطية وضغوط العمل   ظل



 30 ديمان جودل ورندل اليافي

ــة: ن مددن الم وقدد  وجددود عالقددة بددين عدددم الرضددا الددوظيفي وبددي الفرضــية الثالث

 ضغوط العمل  

ل رد للعممن الم وق  وجـــود فروه بين م وسطات اس عداد الف الفرضية الرابعـة:

 في ظل منظمة بيروقراطية وال وا   الديموغرافية  

ف قــددـ  وجــــــددـود فددروه بددين م وسددطات مسدد ومددن الم و الفرضــية امام:ــة:

  الرضا الوظيفي وال وا   الديموغرافية 
مددن الم وقدد  وجددود فددروه بددين م وسددطات ضغددـوط العمددل  الفرضــية ال:ادســة:

 .وال وا   الديموغرافية
 

 اإلطار النظري والـدراسات ال:ابقـة
 ي هد اسي م في ه ا الةسم اس عراض تهم افبحاى والدراسات الرا دل فد

المضددددمار  ومددددن الجدددددير بالدددد كر تن اإلدارل اليابانيددددة  دددددعو دلددددض  فددددادي 
[ مدن  دالل 6البيروقراطية ومعالجة ضغوط العمدل وعددم الرضدا الدوظيفي  

  طبيددق فلسددفة ددارل وفةافددة  نظيميددة قوامهددا  لددق العامددل السددعيد فددي عملدد 
 رجها و طبيق مبدت الرعاية الشمولية للفرد العامل دا ل الم سسة و ا

 

 غوط العمل ومصادره وعالقته ابلبريوقراطية ض -1
 عني الضغوط في اللغدة الال ينيدة صيسدحي بشددلص وقدد اسد  دمت فدي 
الةدرن الفدامن عشدر ل عندي اإلكدراه، والةسدر، وال دو ر، ودجهداد قدـول اإلنسددان 

[ تن 8   (Harris & Arendt) [  ووجددد هداريس وترنددت7العةليدة والجسديدـة  
دا ددل اإلنسددان عندددما   طلددي العوامددل ال ارجيددة ردل فعددل  الضددغط يظهددر

معينددة، وهددو مددر بط بعدددم الةدددرل علددض ال ركيددز، والشددعور بددالةلق وال ددو ر، 
وبم شددرات نفسددية وجسديددـة ت ددرف  والضددغط مددن وجهددة نظددـر توديكيددرك 

(Oudekerk)  9  هو: الفجدول بدين  ودور الفدرد للحةيةدة وبدين الحةيةدة نفسدها ]
غوط حالددة نفسددية  ندد ا عددن بعددض المدد فرات، والمشددكالت، وقددد  كددون الضدد

وم طلبات الحيال ال ي  ح داج دلدض حدل، تو تنهدا ن داج المواقدا ال دي يواجههدا 
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اففددراد، و  طلددي مددنهم  وددرفا معينددا م الفددا لألسددلوي الدد ي اع ددادوا عليدد  
فت ال فيلة  11، 10  [ ضغوط العمل بغنهدا صالةددرل 91،   12[  ل لك عرَّ

ل المس ولية ال ي يح اجها العمل، مما يجعدل العداملين بحاجدة دا مدة علض  حم
 الس دعاء الطاقـة علض ال حمـلص  

[ تن الضدغوط المر بطدة Marshall & Cooper)   )13 كدر مارشدال وكدوبر 

اسدية  فاعل الفرد مد  بي  د  ن يجدة حددوى  غيدرات تس أوال:بالعمل  نجـم عن، 

قمة، اسات، تو بسبي م طلبات العمل الم فافي ال عليمات، واإلجراءات، والسي
تو بسبي زيدادل مفاج دة فدي مسد وف تنشدطة العمدل وتعبا د ، تو بسدبي دعدادل 

ن ، ناجمددة عددن الوددراعات بددياثنيــاالهيكليددة ال نظيميددة  وقددد  كددون الضددغوط، 

الوحدددات وافقسددام، مدد  عدددم وجددود معددايير واضددحة ل حديددد المسدد وليات، 
لي ل اآل رين، و وق  اإلدارل  وقيا العمل افووا  ا  الةرارات دون مشور

 ا  للةيام بغعمال طار ة  عد تكفر تهمية، وفةدان الفـةة باإلدارات العلي
[ دلددددض تن الموددددادر ال نظيميددددة، موضددددو  هدددد ه 14وتشددددار عسددددكر  

)ال ي  زداد في  عدد  الطولـيالدراسة،  ضم الهيكل ال نظيمي بغشكالـ  الفـالفة: 

، واملتوسـ ريدـة، والمدرادا للهيكدل ال نظيمدي البيروقراطدي(، المس ويات اإلدا

)ال ي  ةدل فيد  عددد المسد ويات اإلداريدة(، وال دي  زيدد بددورها مدن  وامل:ـط 

  و ُعَّد المس ويات اإلدارية مودرا   نظيميدا  خ در  شعور الفرد بضغوط العمل
مددن موددادر ضددغوط العمددـل؛ د    عددرض اإلدارات العليددا لضددغوط عاليددـة، 
ولكن ه ا ال يعني علض اإلطاله تن الوظدا ا الفنيدة   لدو مدن الضدغوط، دال 
تنهددا مددن النددو  المددر بط ب عطددل اآللددة، تو باإلحبدداط الوظيفددـي، تو اإلشددراا 
غيددر المنددـاسي  وفددي دراسددة تجريددت علددض عينددة مددن العدداملين فددي الةطددا  

سدطض(، المورفي  بين تن نـو  الهيكـل ال نظيمدـي )طدولي، تم م وسدط، تم م
باع باره تحد مودادر الضدغوط، يدغ ي فدي ال ر يدي الفالدى مدن ناحيدة شدعور 
العدداملين بضددغط العمددل، وترجدد  الباحددى  لددك دلددض الددرو ين، وعدددم  ددوافر 

 (Robbins)[  و غكيدا  لما سدبق،  كدر روبندز 14الحرية للعامل في تداء عمل   
ي المنظمدات؛ [ تن الهيكل ال نظيمي يشكل قول ضداغطة علدض العداملين فد15 

ويشمل: مدف اال  الا في المس ويات ال نظيميـة، و غكيد اإلدارات العليدا تن 
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  ب  اإلدارات افدنض الةواعد واإلجـراءات بشكل مبال  في ، ودرجة مركزيدة 
 الةرارات، وقلة المشاركة في ا  ا ها  

[ 16  (Szilagyi & Wallace)اسددد عرض كدددلي مدددن سيزالجدددـي وولدددس 
جددراءات ال ددي  مارسددها المنظمدة علددض تنهددا عوامددل ضدداغطة، السياسدات واإل

دل وتن ل ةددويم افداء، ولسياسددات المكافددتت وال عويضددات دورا كبيددرا فددي زيددا
، دافعيددة اففددراد تو   فيضددها، وهدد ا بدددوره يدد فر فددي ا جاهددا هم، وتدا هددـم
ورضدداهم  واع بددرا تن تنمدداط السددلطة، والعوامددل ال نظيميددة هددي مودددر مددن 

غوط العمددددل علدددددض المس دددددـوف ال نظيمددددـي  ورتف كدددددل مدددددن موددددادر ضددددد
[ تن السياسدددددددات 17 ،18  (Hubbard)وهوبدددددددارد   (Abelson)ابلوسدددددددون

واإلجددراءات البيروقراطيددة هددي مسددببات ضددغوط فرديددة، وليسددت  نظيميددة؛ 
 ل  بمعنض تنها  عود دلض مدف ددراك الفرد تنها عامل من عـوامل ضغوط العم

ة افبحدداى السددابةة لموددادر ضددغوط يمكددن الةددول مددن  ددالل مراجعدد
العمل، دن تهم الم غيرات ال ي  شكل مودرا من موادر ضدغط العمدل هدي: 
الهيكدددددل ال نظيمدددددي، ودرجدددددة الرسدددددمية، والمدددددـركزية، وا بدددددا  الةواعدددددد 
البيروقراطيددة بحرفيددة   سدداعد السياسددات واإلجددراءات الواضددحة علددض  ةليددل 

 [  20، 19، 15المنظمة   ال فسيرات ال اط ة للةواعـد الم بعة دا ل

 
 القة الرضا الوظيفي ابلبريوقراطية التنظيمية ع -2
[ النةاي عن وجود عالقة بين الرضا 21، 6كشفت دراسة النمر والحكيم   

ي الددوظيفي العددام، والسياسددات ال ددي  ضددعها المنظمددة  ومددن تهددم العوا ددـق ال دد
قيدة، لم بعدة فدي ال ري عرض لها تفراد العينة: رو ين افسداليي واإلجدراءات ا

واال  يددار، ويعددود  لددك دلددض ضددعا ال  طدديط، وعدددم المشدداركة فددي ا  ددا  
 الةددرار، وال باعددد بددين تهددداا اففددراد وتهددداا المنظمددة، فضددال  عددن  جاهددل
اح ياجددا هم الش وددية  ووجدددت عالقددة بددين الرضددا الددوظيفي والمسدد وليات 

ةدوم دور الفعال ال ي  الممنوحة لألش ا ، وطبيعة العمل، ويعزا  لك دلض ال
 ب  اإلدارل لمنسوبيها  

 

 القة ضغوط العمل ابلرضا الوظيفي ع -3
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[ تن هندداك عالقددة 22  (Steffy & Jones)وجددد كددلي مددن سدد يفي وجددونز 
ديجابيددة بددين ضددغوط العمددل وعدددم الرضددا الددوظيفي  و بددين تن الشددراكة فددي 

ملين بضددغوط العمدل بدين المدوظفين ومددديريهم تدت دلدض ان فداض ددراك العدا
العمددل عمومددا، ودلددض ار فددا  الرضددا الددوظيفي، وان فدداض معدددالت الغيدداي 

 2200[  وكشفت دحدف الدراسات ال ي تجريدت علدض 23وال رك  وووا  
تبدددوا عدددم الرضددا عددن تعمددالهم، ويعددود  لددك دلددض ضددغوط  %19محددامأ تن 

 العمل ال ي  حديط بالمهندة عمومدا، وال دي  د دي بددورها دلدض  راجد  مسد وف
 [   24الرضا المهني  

 168[ ال ددي تجراهددا علددض25(   Karuppanبينددت ن ددا ا دراسددة كاروبددان)  
ش ودددا  يعملدددون فدددي منظمدددات  سددد  دم  كنولوجيدددا م ةدمدددة تن فةددددان دعدددم 
لك  الر ساء والزمالء، واالس  دام غير الفعال لمهارات اففراد، تضا دلض 

نفيد  نوطدة بهدم، وال دزامهم ب فةدان سيطرل اففدراد علدض افعمدال والمهدام الم
الةواعدددد واإلجدددراءات البيروقراطيدددة، عدددزز مدددن شدددعورهم بعددددم الرضدددا، 

 وبإحساسهم بضغوط العمل بدرجة تعلض  

 
 القة ضغوط العمل والرضا الوظيفي ابمصائب الدميوغرافيةع -4
 باينددت ن ددا ا الدراسددات فيمددا ي دد  العالقددة بددين كددل مددن ضددغوط العمددل  

ال وا   الديموغرافية علض وعيد المسد ويات اإلداريدة والرضا الوظيفي ب
الم  لفدددة، والعمدددر، وال حوددديل العلمدددي، والحالدددة االج ماعيدددة، والجدددنس، 

[ تن مديري 26وال برل  فعلض سبيل المفال،  بين من دراسة قام بها كالرك  
اإلدارل الوسطض تكفر عرضة للضغوط من بداقي اإلدارات؛ فن ددار هدم  ةد  

مددن مددديري اإلدارات  %41وتشددار الباحددى دلددض تن تكفددر مددن  فددي الوسددط 
الوسدطض، موضدد  الدارسدة، تبلغددوا تن وقدت تعمددالهم تكفدر بكفيددر مدن الوقددت 
الم ـاح لهم، وتن عليهم تن يس جيبوا لجهدات عددل قدد يكدون بينهدا ودراعات، 
تضددا دلددض ضددرورل دشددرافهم علددض اإلدارات افدنددض  وتكددـدت  لددك الن يجددـة 

[؛ د  ظهدر تن Crampton, et al.  27)بهدـا كرامب دـون وزمدال ه ) دارسدـة قدـام
( مددن مددديري اإلدارل الوسددطض قددد شددعروا بضددغوط عاليددة مةارنددة بددـ 88%)
( مددددن اإلدارل الدددددنيا  ولكددددن شدددداغلي %84( مددددن اإلدارل العليددددا و)72%)
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المناوي العليا في مجال المحاسدبة عدانوا مدن ضدغوط   علدق بنوعيدة العمدل 
ون ، تما باقي المديرين فإن الضغوط ال ي عانوا منهدا كاندت  ات ال ي يمارس

ولة بطبيعة العملية اإلشرافية علض المر وسين  وبشدكل م دالا،  كدر دوا) 
Dua   )28 تن الوظا ا العليا تقل درهاقا  من الوظدا ا اف درف  فدم جداءت ]

[ ل  ددـالا مددا  كددره دوا، بددغن الشددعور بضددغوط 29ن ددا ا دراسددة الفضددلي  
لعمدل ال ددي يشددعر بهددا مدديرو الةطددا  العددام الكددوي ي يدزداد مدد   ةدددم المر بددة ا

الوظيفيددة، ويعددود  لددك دلددض ار فددا  ال وقعددات المطلوبددة مددن المددديرين فددي 
المـراكز افولض، ودلض ازدياد افعباء الوظيفية، والمسد وليات، ومدن الجددير 

ط العمل بسبي بال كر تن مديري المس ويات المباشرل ي عرضون تيضا  لضغو
 نة   برا هم في ال عامل م  المواقا الطار ة  

تما عن عالقة المس ويـــات اإلداريـــة بالرضا الوظيـــفي فكشـدـا روبدي  
[ عدن زيددادل الرضددا الدوظيفي مدد  ار فددا  Robie,  et al.)    )30وزمــدـال ه 

عدن  المس وف الوظيفي للفرد؛ د  يشعر تودحاي اإلدارات العليدا برضدا تكفدر
تعمالهم من شاغلي الوظدا ا واإلدارات افدندـض،  ووودا فدي المج معدات 
ال ددي   ميددز ب فدداوت السددلطة بددين اففددراد ممددا يعطددي الفروددة لل مددايز بددين 
ن العدداملين؛ سددواء تكددان  لددك فددي المكانددة الوظيفيددة واالج ماعيددة ال ددي يوددلو

 دليها، تم في الحةوه والواجبات، تم في الد ل المحةق 
سدنة شدعروا  30النسبة للعمر فإن المديرين الد ين  ةدل تعمدارهم عدن تما ب 

بضددغوط تكفددر مددن المددديرين افكبددر سددنا؛ و لددك بسددبي عدددم وضددوح حدددود 
[  26سلطا هم، فضال  عن تن لديهم سلطدـات ودشدرافا تقدـل مدن كبدـار السدن  

[ عينة من اففدراد مدن ف دات عمريدة م  لفدة 27وسغل كرامب ـون وزمـال ه  
رورل وجددود الضددغط لزيددادل دن اجيددـة الفددرد الوسطيددـة، ف بيددـن تن ) عددن ضدد
سددنة تيدددت  لددك   39-30( مددن الف ددة العمريددة ال ددي  راوحددت مددا بددين  89%

بينمدددا كاندددت نسدددبة رافضدددي وجدددود الضدددغوط كدددـغساس لزيدددـادل اإلن اجيـدددـة 
سنة  وتيد كل من: عسدكر  30( فول ك ال ين كانت تعمارهم تقل من 55%)
[ مددا ورد فددي افبحدداى السددابةة مددن تن 32[، والهنددداوي  31ا  [، بسددط14 

الم  رجين حديفا، تو وغار السن، تكفر دحساسا بضغوط العمل من الشرا ض 
العمرية اف درف؛ و لدك بسدبي قلدة ال بدرل المك سدبة مدن افعمدال المزاولدة، 
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وقدر هم الةليلة علض الد حكم بوظدا فهم، فضدال  عدن ددراكهدم وجدود كفيدر مدن 
 لرو ين في المنظمة  ا

[، 33(   .Haines, et alومدد   لددك لددم يجددد كددل مددن: هينددز وزمال دد  )
[ فروقدا جوهريدة فدي م وسدطات ضدغوط العمدل 5[، والمشعان  34الع يبي  

لإلناى وال كور علدض تسداس العمدر  ودن كاندت هنداك فدروه بالنسدبة للد كور 
قلدة ال بدرل ممدا سدنة و لدك بسدبي  35و  25ال ين   راوح تعمدارهم مدا بدين 

ينجم عند  زيدادل فدي الشدعور بضدغط العمدل  تمدا عدن عالقدة العمدر بضدغوط 
وقدد  العمل فةد  بين بغنها سلبية؛ د   ةل ضدغوط العمدـل مد  ال ةددم فدي السدن،

[  لددك دلددض  طددور Parasuraman & Alutto)   )35عددزا باراسددورامان وتلددـو و 
هدم تكفدر اح مداال لضدغوط قدرات اففراد، و طويرهم تساليي ومهدارات  جعل

العمددل  وقددد يكددون ال ةدددم فددي العمددر عددامال مسدداعدا فددي  عددديل ال وقعددات 
المطلوبدددة مدددن العمدددل والمنظمدددة،  ووودددا تن كبدددار السدددن ي عددداملون مددد  

 الضغوط علض تنها جزء من الحيال العملية اليومية 
[ تن هندداك عالقددة جوهريددة بددين الرضددا 6وظهددر مددن دراسددة النمددر  

ض لعمر؛ د  كلما  ةدم عمدر الفدرد، زادت  برا د  ومعارفد ، وتودبالوظيفي وا
 تكفر موضوعية في نظر   دلض افمور، وبال الي تكفر رضا عن عمل   ولكن

 [ لم  كشا وجود تية عالقة بدين الرضدا الدوظيفي والعمدر21دراسة الحكيم  
 اءفي دراسة تجراها ل حديد تفر الحوافز المهنية والرضا الوظيفي علض تعضد

 هي ة ال دريس بكليات المعلمين  
تما بالنسبة دلض م غير ال حويل العلمي وعالق د  بضدغوط العمدل والرضدا  

ين [ وجدود ا  الفدات بد5[ والمشدعان  34الوظيفي، لدم  بدين ن دا ا: الع يبدي  
ى الحاولين علض م هالت عليا تو دنيا و حملهم لضغوط العمل، وتعاد الباح

 منوطددة بهددم  وكانددت العالقددة طرديددة بددين الشددعور لددك دلددض  مافددل افعمددال ال
 [؛33بضغوط العمدل وار فدا  المسد وف ال عليدـمي للفدـرد فدي دراسدة هيندـز  

   بدين د[ فكانت ن ا ج  معاكسة للدراسة السابةة؛ 6[  تما النمر  21والحكيم  
تن الرضددا الددوظيفي ير فدد  لدددف توددحاي المدد هالت الدددنيا مددن العدداملين فددي 

ي فددم، ويعددود  لددك دلددض ال وقعددات العاليددة والرغبددة فددي المشدداركة الةطددا  العددا
وددن  الةددرار ال ددي ي طلدد  دليهددا توددحاي المدد هالت العاليددة ممددا يدد دي دلددض 

 ار فا  في ال وقعات وان فاض الرضا د ا لم ي حةق كل  لك  
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[ تن الم ددزوجين هددم تكفددر عرضددة 36تظهددرت دراسددة عسددكر وعبددد     
ي مهنة ال مريض، وال دمدة االج ماعيدة؛ و لدك لضغوط العمل، و وووا ف

ي لشعورهم بمس وليات وتعباء مضاعفة، منها ما ي علق بطبيعدة افعمدال ال د
يزاولونهددا، ومنهددا مددا ي دد  تعبدداءهم افسددرية  وعلددض العكددس مددن  لددك فةددد 
 فوه دحساس غير الم زوجين بضغوط العمل علض دحساس الم زوجين؛ وقدد 

مدا كرار ال ي يشعر ب  العدازي مةارندة بالم دـزوج، يعود  لك دلض عدم االس ة
[ فةددد درس العالقددة بددين الرضددا 37[  تمددا الميددـر  31فددي دراسددة بسددـطا  

الددددوظيفي والحالددددة االج ماعيددددة، وقددددد كانددددت ديجابيددددة،  وووددددا فول ددددك 
المشددداركين مدددن الددددول الغربيدددة، وعدددزا الباحدددى  لدددك دلدددض تهميدددة ال كدددـوين 

 الفـةافي  
الدراسات علض مدف  عرض النساء لضغوط العمل؛ وقد تجريت بعض 

د  مددن الشددا   تن النسدداء تكفددر عرضددة للضددغوط مددن الرجددال، و وووددا  
الضدددغط النفسدددي؛ فمدددن واجبدددا هن االع نددداء بافطفدددال، والةيدددام بالواجبدددات 
ة المنددـزلية  فضددال  عددن تن النسدداء يعددانين تكفددر مددن زمال هددن الرجددال مددن قلدد

غ ير منظما هن ال ي يعملن بها، وه ا يد دي دلدض  د افعمال الموكلة دليهن في
ات [  ومدن  دالل مراجعدة افدبيد38 رقي هن، وبةا هن في المس ويات الددنيا  

 السابةة للفروه بين الجنسين في ضدغوط العمدل  بدين تن هنداك ا  الفدات فدي
ة ن ا ا الدراسات، فعلض سبيل المفال كشا النةاي عن تن النساء تكفر عرضد

، 5وال ددو ر، والةلددق، واالضددطرابات السيكوسددوما ي  مددن الدد كور لإلنهدداك، 
[  وعلض النةيض من  لك، دلت دراسـة بسدـطا 40، 39، 36، 34، 31، 27
[ علض عدم وجدود فدروه  ات داللدة بدين اإلنداى والد كور فدي دحساسدهم 17 

 ـة  بضغوط العمل وتعادت  لك دلض طبيعة المشكلة ال ي يواجهها تفراد العين
[ 5النسبة دلض م غير عدد سنوات ال برل، كشفت دراسة المشدعان  تما ب

سددنوات كانددت تكفددر عرضددة  9و  5تن الف ددة ال ددي   ددراوح  برا هددا مددا بددين 
لضددغوط العمددل مددن غيرهددـا، وتعدداد الباحددى  لددك دلددض قلددة ال بددرل المهنيددة 
المك سبة  وعلض النةيض مدن  لدك تشدارت دراسدات ت درف دلدض تند  ال  وجدد 

درجة  عرض الفرد لضغوط العمدل مدن حيدى ال بدرل المهنيدة بدين فروَه في 
تفراد العينة  والبد من اإلشدارل دلدض تن لألسدلوي الةيدادي ولنسدبة المشداركة، 
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ولطول المدل الزمنية م  المنظمة تفرا  ديجابيا  فدي شعدـور العدـاملين بالـرضدـا 
 6 ،34 ،36 ،41 ] 

فددي ن ا جهددا ب وددو   يالحددظ مددن الدراسددات السددابةة تن هندداك  باينددا
عالقة كلأ من ضغوط العمدل، والرضدا الدوظيفي بال ودا   الديموغرافيدة؛ 
د  ي كد بعض الباحفين وجود عالقدات جوهريدة بدين بعدض هد ه الم غيدرات، 
دن لددم يكددن كلهددا، وبددين ضددغوط العمددل والرضددا الددوظيفي، تمددا اآل ددر فينفددي 

 وجود مفل  لك العالقة  
 

 منهـج الب ـ 
 ـراءات الب ـ  العينـة وإج

( اسد بانة علدض عيندة عشدوا ية مدن العداملين، والمدديرين، 130 م  وزي  ) 
والمشدرفين فدي منظمدة  عمدل فدي مجددال الفدـةافة فدي الم سسدات العامدة، بعددد 
موافةددة اإلدارل العليددا علددض مشدداركة المددوظفين لديهددـا فددي هدد ا البحددى،  ددم 

مدة بغسدماء العداملين فدي اال وال بدإدارل المدوارد البشدرية للحودول علدض قا 
 لك الم سسة بغيدة دكمدال السدحي العشدوا ي للعيندة، و لدك باسد  دام تسدلوي  

In Basket Technique( مشاركـا علدض  لدك االس بدـانات، تي بنسدبة 93  تجاي )
 (، وهي نسبة مر فعة 71.5%)

 متغريات الدراسة
 ضغوط العمل

وازن النفسددي هددي ص جربددة  ا يددة  دد دي دلددض  لددق مرحلددة مددن عدددم ال دد
 [  16والعضوي دا ل الفرد، وهي ن اج عوامل بي ية تو  نظيمية تو فرديـةص  

 الرضا الوظيفي
هددو صموقددا الشدد    جدداه العمددل الدد ي ي ديدد  ، ويكددون ن يجددة إلدراكدد  

ويكددون  جدداه الرا ددي، وال رقيددة، الددر يس، الددزمالء، محدديط العمددل، … لعملدد 
 [  42ءات العمل اليوميص  افسلوي السا د في المعاملة، وفي دجرا

 البريوقراطية التنظيمية
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وهي عبارل عن  لدك الهيكدل ال نظيمدي الرو يندي الد ي يسدعض دلدض  حةيدق 
المهدددام عدددن طريدددق ال  وددد ، وا بدددا  افسددداليي واإلجدددراءات الرسدددمية، 
و جميدد  المهددام فددي تقسددام وظيفيددة، مدد  مركزيددة للسددلطة، وضدديق فددي نطدداه 

 [  15حسي  سلسل السلطة  اإلشراا، وا  ا  الةرارات 

 امصائب الدميوغرافية
وهددددي المسدددد ويات اإلداريددددة، والعمددددر، وال حودددديل العلمددددي، والحالددددة 

 االج ماعية، والجنس، وال برل 
 

 شكل منوذج الدراسة
اسدد  دمت ضددغوط العمددل والبيروقراطيددة ال نظيميددة كم غيددرات مسددد ةلة 

تنهددا م غيددرات وعولجددت ال وددا   الديموغرافيددة والرضددا الددوظيفي علددض 
  ابعة 
 

 األساليـب اإلحصائيـة امل:تخدمـة  
 م حساي ال كرارات، والنسي الم ويدة لوودا ال ودا   الديموغرافيدة  

ففددراد العينددـة؛ كمددا حسددبت الم وسددطات الحسددابية، واالنحرافددات المعياريددة 
( لةياس العالقة بين اس عداد 2لووا ن ا ا العينة الم  ارل، وطبق ا  بار )كا

لموظفين للعمل في ظل منظمة بيروقراطية، وعدم الرضا الوظيفي، وبعض ا
لبيددان   (T-Test)ال وددا   الديموغرافيددة؛ كدد لك اسدد  دم اال  بددار ال ددا ي 

الفروه بين م وسط الم غيدرات موضد  الدراسدة؛ كمدا اسد  دم  حليدل ال بداين 
(ANOVA) ات  للداللة علض وجود فروه دحوا ية بين م وسطات  لك الم غير 

 
  املقـاييس

 م جم  بيانات ه ا البحدى باسد  دام تدوات اس ةوداء سدبق تن اسد  دمت  
فددي دراسددات سددابةة  و  وددا بدرجددة جيدددل مددن الوددده والفبددات   رجمددت 
االسدد بانة، مددن اللغددة اإلنجليزيددة،  بغقسددامها الفالفددة: ضددغوط العمددل، وعدددم 

لعربيدة، ووزعدت علدض الرضا الوظيفي، البيروقراطية ال نظيمية، دلدض اللغدة ا
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عدددد مددن افشدد ا  مددن  وي اال  وددا  لمعرفددة رتيهددم عددن سددالمة تدال 
الةياس، ولل غكد من وضوح العبارات فيها لغويا، و وافةها م  تهداا البحى، 

( 40واق ددراح مددا يروندد  مناسددبا مددن تفكددار  ووزعددت االسدد بانة الحةددا علددض )
بعدها ا  بدار كرونبدا   موظفا إلجراء فح  تولـي فجزاء االس بانة، تجري

( وهي درجة جيدل، مما يدل %72تلفا لةياس فبـا ها، وكانت قيم هـا  ساوي )
علض تن االس بانة   وا باال ساه الدا لي، وهد ا يعدزز اسد  دامها فدي هد ه 

 (  %85الدراسة؛ كما بل  معــامل الوده )
العمل  ( ضغوط1اس  دمت تدا ان مس ةل ان لكل من ددراك العاملين لـ : )

عبدارل؛ د   طلدي  21( عدم الرضدا الدوظيفي    دغلا افدال افولدض مدن 2و )
مددن المشدداركين تن يجيبددوا عددن مسدد وف غمددوض الدددور الدد ي يةومددون بدد ، 
ومدف كفافة افعمال المطلوي منهم تن ي دوهـا؛ تما افدال الفانية ف  كون من 

ـهم، وزمال هدم، عبارل  ةيس مدف رضا العاملين عن عالقا هم م  ر سا  17
و ةدمهم في العمل، وتجورهم، وواجبا هم الوظيفية  لةد طدور هدا ين افدا دين 

[، وقد دعمت درجة الودده والفبدات مدن  دالل 22كـل من س يفي وجونـز  
قدام بد  الباحفدان  (Test-Retest)دجراء ا  بار تولي ودعادل اال  بدار مدرل فانيدة 

( 0.90( فدال ضدغوط العمدل، و )0.91فوجدا تن درجة الفبدات قدـد بلغدـت )
(  و بيددـن للع يبددي 0.1فدال عدددم الرضددا الددوظيفي، عنددد مسدد وف الداللددـة )

(، 0.625[ تن درجددـة وددده مةيدداس ضددغوط العمددل قددـد بلغددت )85 43 
[ بحسدداي اال سدداه 43(، كدد لك قددام الع يبددي  0.001عنددد مسدد وف الداللددـة )

ر باط بين كل عبارل والدرجة الدا لي للمةياس عن طريق اس  دام معامل اال
( 0.125الكليددة للمةيدداس ف بددين لدد  تن درجددة االر بدداط  راوحددـت مددا بيددـن )

(  تمدا بالنسدبة دلدض فبدـات المةيدـاس 0.05( عند مس ـوف الداللــة )0.642و)
 (  0.675ف بين ل  تن معامـل الفبـات قـد بلـ  )

للعمددل فددي ظددل ( فكانددت  ةدديس مدددف اسدد عداد الفددرد 3تمددا افدال رقددم )
م ه ا االس بيـان 1992( عام (DuBrinمنظمة بيروقراطية  لةد طور دوبـرين 

 Organizational[ فددي ك ابدد  السددلوك ال نظيمددي 15، وقددد تشددار دليدد  روبنددـز  

Behavior) ،و غلفددت تدال البيانددات الش وددية مددن سددت وددفات هددي: العمددـر  )
هدددل العلمدددي والمركدددز الجدددنس، الحالدددة االج ماعيدددة، سدددنوات ال دمدددة، الم 

 الوظيفي 
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 نتائـج الـدراسة

 أواًل: نتائج الت ليـل الوصفـي للعينـة 
( تن الف ددة العمريددة ففددراد العينددـة ال ددي 1يالحددظ مددن الجدددول رقددم )

(، فدي حدين  سداوت الف  دان %21.5سنة شدكلت ) 45و 41  ـراوح ما بيـن 
سدنة د  بلغددت  55و  51سدنة،  30و 26العمري دان الل دان   راوحدان مدا بدين 

  %12.9نسب اهما الم وي ان 
 (  عمـر أفـراد العينـة1اجلدول رقم )

 الن:بة املئوية التكرارات البيـان
21 – 25 4 4.3 

26 – 30  12 12.9 

31 – 35  9 9.7 

36 – 40  11 11.8 

41 – 45  20 21.5 

 46 – 50  13 14.0 

51 – 55  12 12.9 

 56 – 60  11 11.8 

 1,1 1 فغكفر – 60
 %100 93 المجمو 

 
( تن عدددد اإلندداى قددد فدداه عدددد ال كددـور؛ د  2ي بددين مددن الجدددول رقددم )

  %44.1، بينما وولت نسبة ال كور دلض %55.9بلـغت نسب هـن 
 

 (  جنس أفـراد العينـة2اجلدول رقم )
 الن:بة املئوية التكرارات البيان
 44.1 41  كر

 55.9 52 تنفض

 %100 93 المجمو 
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( تن الغالبيدددة 3فيمدددا ي ددد  الحالدددة االج ماعيدددة يبدددين الجددددول رقدددم )
( فدردا م دـزوجا، يلدي 69العظمض كانت من ف ة الم ـزوجين؛ د  بل  عدددهم )

 .، تما ف ة المطلةين فلم يرد فيها تحد%21.5 لك ف ة العزاي بنسبة 
  

 (  احلـالة االجتمـاعيـة3اجلدول رقم )
 املئوية الن:بة التكرارات البيان
 74.2 69 م ـزوج

 21.5 20 تعـزي

 4.3 4 ترمـل

 - - مطلـق

 %100 93 المجمو 

( عدد سنوات ال دمة ال ي تمضاها المشداركون 4يوضض الجدول رقم )
سددنة  21فددي عملهددم الحددالي  وكانددت النسددبة الكبددرف فول ددك الدد ين تمضددوا )

دمدة مدا بدين فردا عدد سنوات   24، في حين تمضض %43فغكفر( د  بلغت 
  %25.8سنوات بنسبة  5و  1

 (  عدد سنوات امدمة يف العمل احلايل4اجلدول رقم )
 الن:بة املئوية التكرارات البيان
1 – 5  24 25.8 

6 – 10 6 6.5 

11 – 15  7 7.5 

16 – 20  16 17.2 

 43.0 40 فغكفر – 21

 %100 93 اجملموع

ل العلمدي؛ د  بلغدت النسدبة ( يظهدر مسد وف ال حودي5وفي الجددول رقدم ) 
  فدي حدين %59.1افكفر  عليمدا   ال دي حودلت علدض شدهادل جامعيدة بنسدبة 

  %21.5شكل توحـاي شهـادل الدبلوم 
 

 (  م:توى الت صيـل العلـمي5اجلدول رقم )
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 الن:بة املئوية التكرارات البيـان
 4.3 4 اب دا ي

 1,1 1 دعدادي
 11.8 11 فانوي

 59.1 55 جامعي

 21.5 20 لومدب

 2,2 2 ماجس ير
 %100 93 اجملموع

 58( تن عددـدد الموظفيددـن المشاركيددـن بلددـ  6يالحددظ مددن الجدددول رقددم ) 
، تمدا مدديرو %19.4بنسبة  18، وكان عدد ر ساء افقسام %62.4بنسبـة 

، وبلغت نسبة المديرين العامين المشداركين %10.8اإلدارات فكانت نسب هم 
  %7.5في ه ه الدراسة 

 
 (  املـركـز الـوظيفي 6اجلدول رقم ) 

 الن:بة املئوية التـكرارات البيـان
 62.4 58 موظا

 19.4 18 ر يس قسم

 10.8 10 مدير ددارل

 7.5 7 مدير عام

 %100 93 اجملموع

 اثنيا: نتائج اختبار الفروض 
بندداء علددض ن ددا ا المعالجددة اإلحوددا ية لهدد ه الدراسددة، سددوا يدد م عددرض  

 توال، ومناقش ها فانيا ، ومن فم ال لو  دلض ال وويات  الن ا ا 

( للكشـــن عـــن العالقـــة بـــني اســـتعداد الفـــرد للعمـــل يف منظمـــة  2نتـــائج اختبـــار )كـــا - 1
 بريوقراطية، وعدم الرضا الوظيفي، وضغوط العمل، وبني امصائب الدميوغرافية: 

بدين ( تند  ال  وجدد عالقدة  ات داللدة دحودا ية 7يوضض الجدول رقدم )

كددلأ مددن اسدد عداد الفددرد للعمددل فددي ظددل منظمددة بيروقراطيددة، وعدددم الرضددا 
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الوظيفي وال ودا   الديموغرافيدة: العمدر، والجدنس، والحالدة االج ماعيدة، 

وال عليم، وعدد سنوات ال دمة، والمركز الدوظيفي  تمدا بالنسدبة دلدض ضدغوط 

ماعيدة، وعددد العمل فوحيض تن  ال  وجد عالقة بدين هد ا البعدد والحالدة االج 

سددنوات ال دمددة فددي العمددل الحددالي، والم هددل العلمددي؛ دال تن العالقددة كانددت 

( 32.850) 2معنوية بدين ضدغوط العمدل وكدلأ مدن: العمدر د  بلغدت قيمدة كدا

( عنددد 5.418) 2(، والجددنس د  كانددت قيمددة كددا0.01عنددـد مسدد وف الداللددة )

( 17.699لدض )د  2(، والمركز الوظيفي؛ د ا وولت قيمدة كدا0.1المس وف )

 ( 0.01عند مس وف الداللة )

الــ ي يوضــ  العالقـــة بــني: البريوقراطيــة، وعــدم الرضــا الــوظيفي، وضــغوط   2(  نتــائج اختبـــار كــا7اجلـــدول رقــم )
 العمل وبني امصائب الدميوغرافية

 م:توى املعنوية 2قيمة كا
امصائب 
 الدميوغرافية

درجة  البريوقر
 احلرية

عدم الرضا 
 الوظيفي

رجة د
 احلرية

ضغوط 
 العمل

درجة 
 احلرية

عدم الرضا  البريوقر
 الوظيفي

ضغوط 
 العمل

13.70 العمر
8 

16 13.062 16 32.85
0 

16 0.620 0.668 0.008**

* 

 *0.067 0.451 0.902 2 5.418 2 1.595 2 0.207 الجنس

ح  
 اج ماعية

1.905 4 4.109 4 2.142 4 0.753 0.391 0.710 

 0.567 0.525 0.868 8 6.720 8 7.111 8 3.882 س   دمة

11.60 ال عليم
6 

10 4.802 10 8.410 10 0.312 0.904 0.589 

م  
 الوظيفي

2.651 6 7.260 6 17.69
9 

6 0.851 0.297 0.007**

* 
 ***0.01  <p             *0.1  < p 

( العالقددة بددين كددل مددن افبعدداد الفالفددة: اسدد عداد 8ويعددرض الجدددول رقددم ) 

فددي ظددل هيكددـل  نظيمددي بيروقراطددي، وعدددم الرضددا الددوظيفي، الفددرد للعمددل 

وضغوط العمل   دل الن ا ا علض تن  ال  وجد عالقة  ات داللة دحوا ية بدين 
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اسدد عداد الفددرد للعمددل فددي منظمددة بيروقراطيددة، ومـددـدف شددعوره بضغـددـوط 

العمل؛ ولكــن هناك عالقة جوهرية بين عدم الرضا الدوظيفي وشدعور تفدراد 

( عندـد مسد وف المعنويدـة 12.566) 2غوط العمل د  بلغت قيمدة كداالعينة بض

(؛ ك لك تفب ت الن ا ا وجود عالقة معنويدة بدين اسد عداد الفدرد للعمدل 0.01)

( 11.810) 2في منظمة بيروقراطية وعددم الرضدا الدوظيفي فكاندت قيمدة كدا

 ( 0.05عند المس وف )

 
 2(  نتائج اختبار كا8اجلدول رقم )

 القرار م:توى املعنوية درجة احلرية 2كاقيمة   املتغري
البيروقراطيددددددة / عدددددددم الرضددددددا 

 الوظيفي
 دال **0.019 4 11.810

غير  0.874 4 1.227 البيروقراطية / ضغوط العمل
 دال

عددددم الرضدددا الدددوظيفي / ضدددغوط 
 العمل

 دال ***0.014 4 12.566

 ***0.01  <p             *0.05  < p 

 
 ئينتائج االختبار التا -2

( تند  ال  وجدد 9تظهرت ن دا ا اال  بدار ال دا ي المبيندة فدي الجددول رقدم ) 
فروه  ات داللة دحوا ية بين ال كور واإلناى علض افبعداد الفالفدة: اسد عداد 
الفددرد للعمددل فددي ظددل هيكددل  نظيمددي بيروقراطددي، وعدددم الرضددا الددوظيفي، 

 .وضغوط العمل
 

بني متوس  اجلنس واستعداد الفرد للعمل يف ظل منظمة  ( : نتائج اختبار )ت( للفروق9اجلدول رقم )
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 بريوقراطية، وعدم الرضا الوظيفي، وضغوط العمل

 االحنراف املعياري  املتوس  احل:ايب 
 ذكور  املتغري

 ( 41)ن = 
 إانث 
 ( 52)ن = 

 ذكور 
 (41)ن = 

 إانث 
 (52)ن = 

 م:توى ت
 الداللة 

 0.882 0.149- 0.3055 0.3477 3.4312 3.4211 البيروقراطية

 0.456 0.748- 0.7289 0.6006 2.6493 2.5438 عدم الرضا

 0.608 0.515- 0.6420 0.4279 2.6291 2.5691 ضغوط العمل

 

الفدرد  كما بينت ن ا ا ا  بار )ت( تن هناك فروقا  بين م غيَرْي اس عداد

للعمل في منظمة بيروقراطية، ومدف شعوره بضغوط العمدل؛ د  كاندت قيمدة 

(  وبد لك يمكدن الةدول 0.001( عند مسد وف الداللدة )12.361)ت(  عادل )

عمدل دن هناك فروقا  معنوية بين م وسط اس عداد المشارك في هد ه الدارسدة لل

في ظل منظمة   ب  النظام البيروقراطي، وبدين ضدغوط العمدل  وبهد ا يكدون 

فددددـاني ( تعددددـلض مددددن البُعددددـد ال3.4267الم وسددددط الحسابددددـي للبُعددددـد افول )

رد (  و بين تيضا  تن هناك فروقا  جوهرية بين م وسط اس عداد الفد2.6027)

للعمددل فددي ظددل منظمددة بيروقراطيددة، وبددين عدددم رضدداه الددوظيفي د  كددان 

(، وبلـددـ  الم وسـددـط الحسددابي للفدداني 3.4267الم وسددط الحسددابي لددألول )

ة بدين (  ولدم  وجــدـد فدروه معنـدـوي0.01( عند مسد وف الداللدة )2.6208)

 ( 10عــدم الرضا الوظـــيفي وبين ضغـــوط العمـــل )الجدول رقم 
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ــة، وعــدم الرضــا الــوظيفي، 10اجلــدول رقــم ) ( : الفــروق بــني اســتعداد الفــرد للعمــل يف منظمــة بريوقراطي
 وضغوط العمل 

متوس   البيان
 البريوقراطية

متوس  عدم 
 الرضا الوظيفي

متوس  ضغوط 
 العمل

م:توى  ت
 ةاملعنوي

البيروقراطية / ضغوط 
 العمل

3.4267  2.6027 12.361 0.000*** 

البيروقراطية / عدم 
 الرضا

3.4267 2.6208  10.633 0.000*** 

عدم الرضا / ضغوط 
 العمل

 2.6208 2.6027 0.001 0.999 

 ***0.01  <p  

 
 نتائج حتليل التباين  - 3
بريوقراطيـــة بـــني خلتلـــن امصـــائب )أ( ملتوســـ  اســـتعداد الفـــرد للعمـــل يف ظـــل منظمـــة     

 الدميوغرافية  
( ن ددا ا  حليددل ال بدداين لم وسددط اسدد عداد تفددراد 11يوضددض الجدددول رقددم ) 

العينة للعمل في ظل البيروقراطيدة ال نظيميدة بدين م  لدا الف دات العمريدة د  
(، وهي ليست  ات داللدة  كد لك لدم  ظهدر ن دا ا 0.368بلغت )ا( لل باين )

لم وسط اس عداد الفرد للعمل في ظل البيروقراطيدة بدين الف دات  حليل ال باين 
الم  لفة لعدد سنوات ال دمة والمراكز الوظيفية عن وجود فدروه  ات داللدة 

( علددض ال ددوالي، 0.193( و )0.502جوهريددة؛ د  بلغددت قيمددة )ا( لل بدداين )
وهدي ليسددت  ات داللدة دحوددا ية  تمددا ن دا ا  حليددل ال بداين لم وسددط اسدد عداد 
الفرد للعمل في منظمة بيروقراطية بدين م  لدا ف دات ال حوديل العلمدي فةدد 

(، وهدي قيمدة  ات داللدة دحودا ية معنويدة 2.017بلغت قيمدة )ا( لل بداين )
(  وهدد ا يعنددي وجددود فددروه  ات داللددة دحوددا ية لمدددف 0.1عنددد المسدد وف )

هدل اس عداد الفرد للعمل في ظل منظمات بيروقراطية بين م  لدا ف دات الم 
 العلمي 
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( : نتــــائج حتليــــل التبــــاين ملتوســــ  اســــتعداد الفــــرد للعمــــل  يف منظمــــات بريوقراطيــــة 11اجلــــدول رقــــم )
 وامصائب الدميوغرافية 

 م:توى الداللة قيمة )ف( جمموع املربعات درجات احلرية مصدر التباين البيان
بين  العمر

 المجموعات
دا ل 

 المجموعات
 اإلجمالي

 (8 ) 
 (84 ) 
 (92 ) 

0.325 
9.273 
9.598 

 
0.368 

 
0.934 

الحالة 
 االج ماعية

بين 
 المجموعات

دا ل 
 المجموعات
 اإلجمالي

 (2 ) 
 (90 ) 
 (92 ) 

0.274 
9.324 
9.598 

 
1.323 

 
0.271 

عدد سنوات 
 ال دمة

بين 
 المجموعات

دا ل 
 المجموعات
 اإلجمالي

 (4 ) 
 (88 ) 
 (92 ) 

0.214 
9.384 
9.598 

 
0.502 

 
0.735 

بين  ليمال ع
 المجموعات

دا ل 
 المجموعات
 اإلجمالي

 (5 ) 
 (87 ) 
 (92 ) 

0.997 
8.601 
9.598 

 
2.017 

 
0.084* 
 

المركز 
 الوظيفي

بين 
 المجموعات

دا ل 
 المجموعات
 اإلجمالي

 (3 ) 
 (89 ) 
 (92 ) 

E-026.217 
9.536 
9.598 

 
0.193 

 
0.901 

 *0.1  < p 

 

 صائب الدميوغرافية )ب( لعدم الرضا الوظيفي بني خلتلن ام 
 بدين ن دا ا  حليدل ال بداين لم وسدط عددم الرضدا الدوظيفي تند  ال  وجدد فدروه  

 ات داللدددة دحودددا ية لم غيدددرات: العمدددر، والحالدددة االج ماعيدددة، وعددددد سدددنوات 
(، 0.166(، )0.716ال دمدددددة، وال علددددديم  فةدددددد بلغدددددت قيمدددددة )ا( لل بددددداين: )
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ة دلددض ف ددات المراكددز الوظيفيددة ( علددض ال ددوالي  تمددا بالنسددب1.136(، )0.758)
فدلت ن دا ا  حليدل ال بداين لم وسدط عددم الرضدـا تن قيمدـة )ا( قدد وودلت دلدض 

(  وه ا يعني تن  يوجدد 0.1( وهي  ات داللة دحوا ية عند المس وف )2.398)
فروه بين اففراد كل حسي مركزه الوظيفدـي علدض بعدد عدـدم الرضدا )الجدـدول 

 ( 12رقم 
 نتائج حتليل التباين ملتوس  عدم الرضا الوظيفي وامصائب الدميوغرافية  ( 12اجلدول رقم )
 م:توى الداللة قيمة ) ف (  جمموع املربعات درجات احلرية مصدر التباين البيان
بين  العمر

 المجموعات 
دا ل 
 المجموعات
 اإلجمالي

 (8  ) 
 (84  ) 
 (92  ) 

2.668 
39.108 
41.776 

 
0.716 

 
0.676 

الحالة 
 ج ماعيةاال

بين 
 المجموعات 
دا ل 
 المجموعات
 اإلجمالي

 (2  ) 
 (90  ) 
 (92 ) 

0.154 
41.623 
41.776 

 
0.166 

 
0.847 

عدد سنوات 
 ال دمة

بين 
 المجموعات 
دا ل 
 المجموعات
 اإلجمالي

 (4  ) 
 (88  ) 
 (92 ) 

1.392 
40.385 
41.776 

 
0.758 

 
0.555 

بين  ال عليم
 المجموعات 
دا ل 
 المجموعات
 اإلجمالي

 (5  ) 
 (87 ) 
 (92  ) 

2.560 
39.216 
41.776 

 
1.136 

 
0.348 

المركز 
 الوظيفي

بين 
 المجموعات 
دا ل 
 المجموعات
 اإلجمالي

 (3  ) 
 (89  ) 
 (92 ) 

3.12 
38.652 
41.776 

 
2.398 

 
0.073* 

 *0.1  < p 
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ال دا  بدال حةق  LSD( عند اسد  دام ا  بدار 13ويظهر الجدول رقم )
المعنوية بين م  لا ف دات المراكدز الوظيفيدة علدض وجدود فدروه  من الفروه

معنوية في م وسط عدم الرضا الوظيفي بدين وظيفدة الموظدا والمددير العدام 
(  وهدد ا 0.05الداللددة ) ( عنددد مسدد وف 0.58د  كددان الم وسددط الحسددابي ) 

يعني تن هناك فرقا  جوهريا  في عدم الرضدا الدوظيفي بدين الموظدا والمددير 
   العام

 لفئات املركز الوظيفي وفقا ملتغري عدم الرضا LSD(  نتائج اختبار 13اجلدول رقم )
 0.05م:توى الداللة  اختالف املتوسطات املركز الوظيفي

 غير دالة 0.2410 موظا / ر يس قسم 

 غير دالة 0.3548 موظا / مدير ددارل

 دالة 0.5800 موظا / مدير عام

 

 ملتوس  ضغوط العمل بني خلتلن امصائب الدميوغرافية )جـ( نتائج حتليل التباين 
(  حليل ال باين لم وسط ضغوط العمدل للم غيدرات 14يظهر الجدول رقم ) 

الش وددية   دددل الن ددا ا علددض عدددم وجددود فددروه جوهريددة لكددل مددن الحالددة 
االج ماعيدة، وعدددد سددنوات ال دمدـة، وال علدديم  ولكددن  حليدل ال بدداين دل علددض 

داللدددة دحودددا ية للف دددات العمريدددـة؛ د  بلغدددت قيمدددـة )ا( وجدددود فدددروه  ات 
(  كدد لك وجدددت فددروه  ات داللددة 0.01( عنددد المسدد وف )3.608لل بددـاين )

معنويددة لدددف  حليددل ال بدداين لم وسددط ضددغوط العمددل علددض مسدد وف م  لددا 
( عندددد المسددد وف 5.160المراكدددز الوظيفيدددة؛ د  كاندددت قيمدددـة )ا(  عدددـادل )

(0.01 ) 

   نتائج حتليل التباين ملتوس  ضغوط العمل وامصائب الدميوغرافية (14اجلدول رقم )
 م:توى الداللة قيمة ) ف (  جمموع املربعات درجات احلرية مصدر التباين البيان
بين  العمر

 المجموعات 
دا ل 

 المجموعات
 اإلجمالي

 (8  ) 
 (84  ) 
 (92  ) 

7.269 
21.155 
28.424 

 
3.608 

 
0.01*** 

   0.291 (  2) بين الحالة 
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 م:توى الداللة قيمة ) ف (  جمموع املربعات درجات احلرية مصدر التباين البيان
 المجموعات  اعيةاالج م

دا ل 
 المجموعات
 اإلجمالي

 (90  ) 
 (92 ) 

28.133 
28.424 

0.465 
 

0.630 

عدد سنوات 
 ال دمة

بين 
 المجموعات 

دا ل 
 المجموعات
 اإلجمالي

 (4  ) 
 (88  ) 
 (92 ) 

0.923 
27.501 
28.424 

 
0.738 

 
0.568 

بين  ال عليم
 المجموعات 

دا ل 
 المجموعات

 جمالياإل

 (5  ) 
 (87  ) 
 (92 ) 

0.641 
27.784 
28.424 

 
0.401 

 
0.847 

المركز 
 الوظيفي

بين 
 المجموعات 

دا ل 
 المجموعات
 اإلجمالي

 (3  ) 
 (89  ) 
 (92 ) 

4.212 
24.212 
28.424 

 
5.160 

 
0.002*** 

 ***0.01  <p    

 ال ا  بال حةق من وجود فروه  ات داللة بين LSDوعند  طبيق ا  بار  
م  لا مس ويات المراكز الوظيفية،  بدين وجدود فدروه  ات داللدة دحودا ية 
فددي م وسددط ضددغوط العمددل عنددد مةارنددة وظيفيددة الموظددا بكددل مددن: ر دديس 

(، 0.4184الةسم، مددير اإلدارل، والمددير العدام؛ د  بلد  الم وسدط الحسدابي )
(  وهدد ا 0.05( علددض ال ددـوالي عنددد مسدد وف الفددـةة )0.4479( و)0.4677)
دل علض تن الموظا يشدعر بضدغط عمدل تعلدض عندد مةارن د  بوظيفدة مددير ي

 (    15اإلدارل، والمدير العام، ور يس الةسم )الجدول رقم 

 لفئات املركز الوظيفي وفقاً ملتغري ضغوط العمل LSD(  نتائج اختبار 15اجلدول رقم )
 0.05م:توى الداللة  اختالف املتوسطات املركز الوظيفي
 دالة 0.4184 يس قسم موظا / ر 

 دالة 0.4677 موظا / مدير ددارل
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 دالة 0.4479 موظا / مدير عام

وفدي ضدوء ن دا ا  حليدل ال بدداين، يمكدن الةدول دن هنداك فروقدا   ات داللددة  
دحودددا ية فدددي مددددف اسددد عداد الفدددرد للعمدددل فدددي ظدددل منظمدددة بيروقراطيدددة 

لددا ف ددات وال حودديل العلمددي مددن جهددة؛ وبددين عدددم الرضددا الددوظيفي وم  
المراكز الوظيفية من جهدة ت درف؛ وبدين ضدغوط العمدل والمراكدز الوظيفيدة 

 والشرا ض العمرية الم  لفة من جهة فالفة  

 منـاقشة النتـائـج 
كان الهدا من ه ا البحى هو دراسة العالقة بين اس عداد الموظفين للعمل  

ط في ظدل منظمدة بيروقراطيدة، وعددم رضداهم الدوظيفي، وشدعورهم بضدغو
 العمل، وبعض ال وا   الديموغرافية  

دلت الن ا ا علض وجدود عالقدة بدين اسد عداد الفدرد للعمدل فدي ظدل منظمدة  
بيروقراطيددة ومسدد وف عدددم الرضددا الددوظيفي، وهدد ا ي كددد وددحة الفرضددية 
افولددض  ودن كددان  لددك يدددل علددض شدديء فهددو تن العدداملين فددي هدد ه المنظمددة 

عدادهم للعمدددل فدددي ظدددل م سسدددة يشدددعرون تن هنددداك ار باطدددا مدددا بدددين اسددد 
بيروقراطية، وبين عدم رضاهم الوظيفي، وقد يعود  لك دلض الحاجدة للعمدل، 
و غمين د ل مادي بغض النظر عن طبيعة المنظمة ال ي يعملون فيها، فضال 
عن ضيق سوه العمل بالنسبة دلض بعضهم،  وووا تول ك ال ين قضوا مدل 

ممددا تفةدددهم المهددارات الضددرورية زمنيددة طويلددة فددي مزاولددة  ات افعمددال؛ 
للةيام بافعمال ال ي   طلي نوعا   اوا  من ال حديى في المهارات  وقد جداء 

[ نةددال  عددن دراسددة تعدددها كددل مددن سددنيزك وبددوالرد 44فددي بحددى منوددور  
(Snizezk & Bullard, 1983)  موظفددا  حكوميددا فددي الواليددات الم حدددل  92علددض

بددددا  افسدددداليي واإلجددددراءات ال نظيميددددة افميركيددددة لةيدددداس العالقددددة بددددين ا 
البيروقراطيدددة والرضدددا الوظيفدددـي، فوجدددـدا تن هنددداك عالقدددة عكسدددية بدددين 
البيروقراطيددة والرضددا الددوظيفي، د  كلمددا ار فعددت افولددض وزاد معهددا  ةسدديم 
العمل، و سلسل السلطة، و عةدـد اإلجدـراءات، قدـل الرضدـا الوظيفدـي  ودلدت 

لها عينة من مديري العالقدات العامدة بدغنهم  [ ال ي ا  ار44دراسة منوور  
راضددون عددن عالقددا هم مدد  تقددرانهم، وعددن المكانددة الوظيفيددة، وعددن طبيعددة 
افعمددال، واإلنجددازات المحةةددة، ودرجددة ال ةدددير واالح ددرام ال ددي يحظددض بهددا 
العداملون  ولكندد  لددم يكشددا عدن وجددود عالقددة جوهريددة بدين كددل مددن الرضددا 
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ل بدددرل، وال حوددديل العلمدددي، وال  وددد ، الدددوظيفي، والجدددنس، وسدددنوات ا
 والروا ي 

كدد لك بينددت الن ددا ا وجددود فددروه بددين اسدد عداد الفددرد للعمددل فددي ظددل 
منظمة بيروقراطية وبين عدم رضداه الدوظيفي  ويمكدن الةدول: دن المدوظفين 
ال يشعرون برضا عن تعمالهم، ودن كدانوا علدض اسد عداد للعمدل فدي م سسدة 

د  يمكن ال نب  بالن ا ا وال غيرات ال ي يمكن   ات هيكل  نظيمي بيروقراطي؛
تن  حدددى فددي المنظمددة، مدد  ضددمان االسدد ةرار واالسدد مرارية فددي العمددل، 
و وافر الةواعد واإلجراءات الواضحة للةيام بغعمدال الشدركة، والعمدل ضدمن 
ساعات عمل محددل، ودن كان  لك علض حساي ديجاد عمل خ ر تكفدر  حةيةدا  

ل حليدددل الوودددفي لن دددا ا تفدددراد العيندددة، د   بدددين تن للددد ات  ويددددعم  لدددك ا
الم وسددطات ال اوددة بمدددف اسدد عداد الفددرد للعمددل فددي منظمددـة بيروقراطيددـة 

(  شير دلض تن المشاركين يفضدلون العمدل فدي منظمدات كبيدرل ممدا 1)ملحق 
يجعلهددم يشددعرون بف ددر؛ د  حوددل هدد ا المحددور علددض تعلددض م وسددط حسددابي 

ور ال ا  بإعطاء افهمية نفسدها لألقدميدة وافداء (؛ يلي  المح4.54بةيمة )
(، وجاء 4.46في  حديد زيادل افجور وال رقيات؛ د  بل  الم وسط الحسابي )

الميددل دلددض االسدد ةرار فددي العمددل فددي المر بددة الفالفددة بم وسددط حسددابي وقدددره 
( ف بددين تن 2(  تمددا بالنسددبة دلددض بُْعددد عدددم الرضددا الددوظيفي )الملحددق 4.45)

ركين قد تبدوا تن هناك الكفير من الةواعدد وافنظمدـة فدي م سسد هم؛ د  المشا
(، ويدرف تفدراد العيندة تيضدا تن هنداك مجداال 3.68كان الم وسدط الحسدابي )

 (  3.37ضيةا لل ةدم المهني؛ د  بل  الم وسط الحسابي )
ولم  وجدد عالقدة بدين اسد عداد المشداركين للعمدل فدي منظمدة بيروقراطيدة  

العمل كما نوت علي  الفرضية الفانية  وقد يعزا ه ا افمر دلض وبين ضغوط 
الف رل الزمنية الطويلة ال دي قضداها تفدراد العيندة فدي ممارسدة  ات افعمدال، 
ممدددا جعلهدددم يع دددادون المشدددكالت ال دددي يمكدددن تن  دددواجههم فدددي تعمدددالهم، 
وتوبحت  لك الوعوبات ال  شكل لديهم تية ضغوط  فضال عن تنها ال  فيدر 

ةهم، وبنداء عليد  تودبحوا تكفدر قددرل علدض معرفدة مدا هدو م وقد  مدنهم فدي قل
تعمالهم  وه ا يسوغ وجود فدروه  ات داللدة دحودا ية بدين اسد عداد اففدراد 
للعمل في ظل م سسة  ات هيكل  نظيمي بيروقراطي وبدين ضدغوط العمدل  
وقدددد  كدددون الفةافدددة ال نظيميدددة بمدددا فدددي  لدددك مدددن: قددديم، وتعدددراا، و ةاليدددد، 
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ت القيات، توبحت جزءا مةبوال لدف العاملين في هد ه المنظمدة، ح دض تنهدا و
ال  س دعي ال غيير، ومن الممكن تن يكونوا هم تنفسهم قد شداركوا فدي عمليدة 

 وض   لك افساسيات الالزمة إلنجاز العمل  
تكدت الن ا ا وجود عالقة بين مس وف عدم الرضا الوظيفي وبين ضغوط  

الفرضية الفالفدـة  وقدد يعدزا  لدك دلدض دلدزام العداملين فدي  العمل، وب لك  دعم
المنظمة با با  قواعد ودجراءات  نظيمية يرون في كفيدر مدن افحيدان تند  ال 
داعي لها مما ي فر في مس وف رضاهم الدوظيفي، ويعرضدهم لضدغوط  د فر 
فددي تدا هددم ودن دداجي هم، وفددي عالقددا هم مدد  زمال هددم  ودن تفددراد العينددة كددانوا 

ر راضددين عددن افجددور، والمسددار المهنددي، ويع ةدددون تن عملهددم توددبض غيدد
ممال، وتن اإلدارل  ولي عناية تقل لالس ما  دلض خرا هم  وال يع ةد الموظفون 
تن ر سدداءهم ي م عددون بةدددر عددال مددن العدالددة فددي  ةددويم تدا هددم فددي العمددل  

عملهدم  واع بروا تن بي ة العمدل غيدر محفدزل لهدم، كمدا تنهدم ال يشدعرون بدغن
يوفر لهم الم عة الكافية للةيام ب   ولم  دل الن ا ا علض وجدود فدروه جوهريدة 
بددين عدددم الرضددا الددوظيفي وبددين ضددغوط العمددل؛ د    كددد البيانددات ال اوددة 

(  تن العداملين فدي هد ه الم سسدة تجدابوا بدغن 3بضغوط العمل )الملحدق رقدم 
محداور المفيدرل للضغدـط؛ اندفاعهم إلنهاء العمل في الوقت المحدد هو تكفر ال

(، وجاء في المر بة الفـانية قلق المشداركين 3.51د  بل  الم وسط الحسابـي )
(  ومددن 3.41مددن المشددكالت ال اوددة بعملهددم، فكددان الم ددـوسط الحسابددـي )

العوامل الضاغطة تيضدا: اع ةدادهم بدغن تعمدالهم   طلدي مدنهم انددفاعا كبيدرا  
 ددالل اليددوم  كمددا تنهددم توددبحوا تكفددر  للةيددام بهددا، فيشددعرون ب عددي، ودجهدداد

انزعاجددا مددن السددابق، فددي تفندداء الةيددام بالم طلبددات الوظيفيددة؛ ممددا يدد فر فددي 
حيا هم افسرية، كما تنهم يشعرون في كفير من افحيان بداح راه مدن جدراء 
مزاولة  ات المهدام، وتن العمدل مد  النداس هدو بحدد  ا د  مفيدر لل دو ر  وهد ا 

[، ساندـدرز وزمدـال   22ة كدـل مدن: س يفدـي وجدونز  ي كد ما جاء في دراس
 [  37[، والمـير  28[، دوا  34[، الع يبي  25[، كاروبـان  23 
لم  وفر الن ا ا الدعم الكامدل للفرضدية الرابعدة، وال دي  دن  علدض وجدود  

عالقددة  ات داللددة معنويددة بددين م وسددطات اسدد عداد اففددراد للعمددل فددي ظددل 
مدن: العمدر، والجدنس، والحالدة االج ماعيدة، وعددد منظمة بيروقراطيدة وكدل 

سنوات ال دمة، والمركز الوظيفي  ك لك لم  وجد عالقة ار باطية  ات داللدة 
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دحوددا ية بددين اسدد عداد الفددرد للعمددل فددي منظمددة بيروقراطيددة وبددين: العمددر، 
والجددنس، والحالددة االج ماعيددة، ومسدد وف ال حودديل العلمددي، وعدددد سددنوات 

الوظيفي  مد  العلدم بدغن البياندات قدد وفدرت الددعم الجز دي ال دمة، والمركز 
ل لدددك الفرضدددية؛ د  تظهدددرت الن دددا ا وجدددود فدددروه جوهريدددة علدددض مسددد وف 

(، وهدي %59.1ال حويل العلمي ففراد العيندة؛ د  بلغدت نسدبة الجدامعيين )
نسبة مر فعة  وقد يعزا  لك دلدض تن اففدراد افكفدر  عليمدا هدم تكفدر حساسدية 

وقراطية ال نظيمية؛ ممدا يددفعهم دلدض ددراك افسداليي واإلجدراءات  جاه البير
ال ددي  فرضددها المنظمددة علدديهم، و لددزمهم بهددا مدد  تنهددا رو ينيددة  ويالحددظ تن 
العينددة قددد سددحبت مددن دحدددف م سسددات الةطددا  العددام، ال ددي   ميددز بشددرا ض 

 45و  41عمرية م  لفة  تكفرها  كرارا  كانت  لك الف ة ال ي   راوح ما بين 
سنة، وه ا يعندي تن  المدوظفين، بغدض النظدر عدن تعمدارهم، ال يجددون تيدة 
عالقة بين اس عدادهم للعمل في منظمات بيروقراطية وبين تعمـارهم  وعلدض 
الرغم من تن عدد النساء قد فاه عدد الرجال دال تن  لم يند ا عدن  لدك وجدود 

للعمدل فدي ظدل  تية فروه، تو ح ض عالقات   كر بين الجنسين في اس عدادهم
منظمات بيروقراطية  تما الم ـزوجون ال ين شكلوا النسبة افكبر، مةارنة م  
الشرا ـض اف رف، فلدم يسدجلوا، تيضدا، تيدة فدروه فدي اسد عدادهم للعمدل فدي 
ظل منظمـات بيروقـراطية، وقد يدل  لك علض تن الحالة االج ماعية ال   دي 

اركون علددض اسدد عداد للعمددل فددي دورا تساسدديا فددي الكشددا عمددا د ا كددان المشدد
منظمة  ات هيكل  نظيمي بيروقراطي  تما بالنسبة دلدض عددد سدنوات ال دمدة 
فإن الشريحة ال ي  ميزت بف رات عمل طويلة كانت  لك ال ي تمضت ما بدين 

  وقد يكون  لدك %43سنة فغكفر في مزاولة  ات العمل د  بلغت نسب ها  21
 ه الدراسدة قدد اع دادوا العمدل فدي  لدك م شرا مهما فدي تن المشداركين فدي هد

المنظمددة، فهددم ال يجدددون تن هندداك تيددة فددروه بددين مدديلهم للعمددل فددي منظمددة 
 بيروقراطية وبين ال وا   الديموغرافية اآلنفة ال كر  

دعمت بيانات هد ا البحدى الفرضدية ال امسدة جز يدا؛ د  وجددت فدروه 
تفدراد العيندة  و  دـفق بين م وسط عدم الرضا والمركز الدوظيفي الد ي يح لد  

[ ال دي 30الن ا ا ال ي توردها ه ا البحى مد  ن دا ا دراسدة روبدي وزمال د   
 دددل علددض وجددود فددروه معنويددة بددين توددحاي اإلدارات العليددا، والوسددطض، 
وال نفي يدددة، فدددي رضددداهم عدددن وظدددا فهم  وهددد ا يشدددير دلدددض تن المسدددمض، تو 
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ضداهم، بشدكل عدام  هد ا المس وف، الوظيفي تفر في رضا اففراد، تو عددم ر
ولم يبل  عدن وجدود تيدة فدروه تو عالقدات بدين عددم الرضدا الدوظيفي وبدين: 
العمددر، والجددنس، والحالددة االج ماعيددـة، ومسدد وف ال حودديل العلمددي، وعدددد 
سنوات ال دمة  وقد يعدود  لدك دلدض تن المشداركين فدي هد ه الدراسدة يعملدون 

امها الدا لي بين اففدراد فدي في دحدف الم سسات العامة ال ي ال  ميز في نظ
افجور، والواجبدات الوظيفيدة، وال ةددم المدـهني، والعالقدات بدين اففدراد      
دلددخ  ممددا يفسددر عدددم وجددود تي ار بدداط بددين مسدد وف عدددم الرضددا الددوظيفي 
وبعض ال وا   الديموغرافية  وه ا ي ماشض م  ن ا ـا الـدراسات السابةـة 

جدددوا عالقددة بددين الرضددا الددوظيفي والعمددر، [ الدد ين لددم ي46، 45، 44، 21 
 والجنس، والحالة االج ماعية، والم هل العلمي، وعدد سنوات ال دمة  

تما بالنسبة دلض الفرضية السادسدة فةدد دعم هدا الن دا ا تيضدا جز يدا؛ د  
 بين تن هناك فروقا جوهرية بين م وسطات ضدغوط العمدل وكدل مدن العمدر 

لك دلض تن م وسط ضغوط العمل لوغار السن والمركز الوظيفي  وقد يعود  
سدنة؛ د   نةودهم المعرفدة وكيفيدة  30و  26ال ين   دراوح تعمدارهم مدا بدين 

ال غقلم م  م طلبات افعمال تكفر من كبار السن  فضال  عن تنهم يعدانون مدن 
نة  في السلطات والوالحيات المعطال لهم، وغموض في الدور، وقلة فدي 

حكم فدي مجريدات افعمدال  وهد ا يدـ يد مدا جدـاء فدي ال برل، وضعا في ال 
[، والهنددداوي 31[، وبسددطا  Clarke  26[، وكددالرك 14دراسددات: عسددكر  

[  ووجدت فروه في ضغوط العمدل حسدي المراكدز الوظيفيدة الم  لفدة، 32 
وه ا يعني تن الموظفين يشعرون بضغوط عمل تعلدض مدن ر سداء تقسدامهم، 

ض من المديرين العامين  ويمكن عزو  لك دلدض تومن مديري اإلدارات، تو ح 
قلة ال برل، ودلض حداج هم دلدض الوقدت لل دغقلم مد  الفةافدة ال نظيميدة، وافعبداء 
الوظيفية، وإلقامة عالقات م  زمال هدم  ويالحدظ تيضدا تن مدديري اإلدارات 
الوسطض يعانون من ضدغوط عمدل عاليدة، ويعدود  لدك ببسداطة دلدض دشدرافهم 

افدنددض، وضددرورل  نفيدد هم فوامددر اإلدارات افعلددض، وبدد لك علددض اإلدارات 
[؛ د  26 ددزداد تعبددا هم الوظيفيددـة  وهدد ا ي كددد مددا جدداء فددي دراسددة كددالرك  

يواجدد  مددديرو اإلدارات الوسددطض ضددغوط عمددل ن يجددة قددـلة الوقددت الم دداح 
إلنجاز ما هو مطلوي منهم، مما يد دي دلدض شدعورهم بضدغوط العمدل بشدكل 

ير تن  وجد عالقة بين ضغوط العمـل والجنس، ودن لم  وجدد تكبر  ومن المف
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فددروه جوهريددة بددين الجنسددين، وهدد ا يشددير دلددض تن طبيعددة اإلنسددان، بغددض 
النظر عن كون   كرا تم تنفض، يعاني من ضغوط عمل م مافلة، ومن الممكدن 
تن يكون هناك سبي خ ر يعود دلض كون المنظمة حكوميدة  ال  فدره تنظم هدا 

بددين الرجددال واإلندداى  هدد ا، وقددد تشددارت الن ددا ا دلددض عدددم وجددود  وقوانينهددا 
فدددروه  ات داللدددة دحودددا ية بدددين م وسدددط ضدددغوط العمدددل وبدددين: الحالدددة 

 االج ماعية، وعدد سنوات ال دمة، ومس وف ال حويل العلمي  

 
  النتائج والتوصيات

 تسفرت ن ا ا ه ا البحى عن وجود عالقات بين: 
ل فدي ظدل منظمدة بيروقراطيدة، وبدين مسد وف عددم للعم اس عداد اففـراد -1

 الرضا الوظيفي؛ وبين ه ا اف ير وضغوط العمل  
ا البيانات عن وجود تية عالقة بين اس عداد المشاركين فدي ولكن لم  كش -2

 ه ا البحى العمل في منظمة بيروقراطية وضغوط العمل  
مدن: العمدر،  ما  بين تن هناك عالقدة جوهريدة بدين ضدغوط العمدل وكدلأ ك -3

 والجنس، والمركز الوظيفي 
 وجدت فروه بين ه ا الم غير وكل من  العمر والمركز الوظيفي و -4
ن وجددود عالقددات بدددين اسدد عداد الفددرد العمددل فددي م سسدددة عددولددم يُبلّدد   -5

بيروقراطيدددة مدددن جهدددة، وعددددم الرضدددا الدددوظيفي مدددن جهدددة ت دددرف، مددد  
  ات الداللددة اإلحوددا يةال وددا   الديموغرافيددة  مدد  العلددم بددغن الفددروه 

 كانت بدين ال حوديل العلمدي ففدراد العيندة واسد عدادهم للعمدل فدي منظمدة
 بيروقراطية؛ وبين عدم الرضا الوظيفي والمراكز الوظيفية   

توبض ال غيير في مجال ددارل افعمال تمرا ملحدا ال يمكدن فيدة شدركة 
المعلوما يدة،   جنب   فما يحدى من  طورات علميدة و كنولوجيدة علدض ودعيد

و حول اق واديات كفير من الددول دلدض اق وداديات  دميدة، وانضدمامها )تو 
فدددي طريةهدددا( دلدددض منظمدددة ال جدددارل العالميدددة، كددد لك الددددور الددد ي  ةدددوم بددد  
الحكومدات العربيدة مددن  و ودة معظددم قطاعا هدا، وا جاههددا نحدو العولمددة 

افسة المحلية والعالمية، وف ض تسواقها تمام المن جات العالمية، وزيادل حدل المن
كل  لك ي فر في العاملين ويسهم دسهاما كبيرا فدي زيدادل دحساسدهم بضدغوط 
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العمل، وعدم الرضا الوظيفي  ل لك ي وجي علض الم سسات تن  غير هياكلها 
ال نظيمية  ات المسد ويات اإلداريدة الم عدددل والم رافةدة مد  بيروقراطيدة فدي 

ت؛ ويكمدددن ال غييدددر فدددي دد دددال ال ةنيدددة اإلجدددراءات، ومركزيدددة فدددي الةدددرارا
الحديفة، والعمل علض رف  مهارات الموظفين و ددريبهم و طدويرهم مدن تجدل 
الةيام بالعملية اإلن اجية بكفاءل وفعالية  ل لك  سعض ه ه الدراسة دلدض ال ركيدز 
علددض هدد ه اإلشددكالية، و نبيدد  المسدد ولين فددي الم سسددات العربيددة والسددعودية 

باقة فدي مواجهدة مفدل  لدك المواقدا الودعبة عدن طريدق لي   وا  طدوات سد
وض  اس را يجيات عامة  غ   بعين االع بار كيفية ال عامل م   غييدر الهيكدل 
ال نظيمددي البيروقراطددي، وال  فيددا مددن شددعور العدداملين بضددغوط العمددل، 

 .وعـدم الرضا الوظيفي
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Abstract. The aim of this research study is to investigate work stress and its relation 

with the person’s bureaucratic orientation, dissatisfaction, and some demographic 

variables. questionnaires were distributed on (130) employees working in the Ministry 

of Culture. The results indicated that: 

1. There was a relationship between a person’s bureaucratic orientation, and his (her) 

dissatisfaction. 

2. There was a relationship between dissatisfaction, and work stress. 

3. There was no relationship between a person’s bureaucratic orientation and work 

stress. 

4. There were significant differences among participants’ bureaucratic orientation 

due to educational background.  

5. There were significant differences among participants’ dissatisfaction due to job 

status.  

6. There were significant differences among participants’ stress level due to age and 

job status. 
 
 


