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 ظر العاملين في مستشفى "اإلسراء"من وجهة ن الوظيفيفي مستوى االغتراب  ضغوط العمل أثر

 ""دراسة حالة
 

 *، أماني عبدالحفيظ الزيادات، دعاء ناصر العطياتنورماق أبعبدالرزا محمد

 
 ملخصال

 
االغتراب الوظيفي عند العاملين في مستشفى االسراء، وتحديد  فيهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر ضغوط العمل 

طبقية شملت  عينة م اختيارمصادر هذه الضغوط، وتقديم التوصيات التي تسهم في التخفيف من وطأة هذه الضغوط، وت
حيث قسِّم مجتمع الدراسة إلى ثالث طبقات تضم: اإلداريون واألطباء ( موظفًا من العاملين في مستشفى اإلسراء، 140)

( استبانة وهي مناسبة لتحليل البيانات اإلحصائية ومعالجتها باستخدام برنامج التحليل 111وتم استرداد )والممرضين، 
حليل الوصفي لوصف وتحليل وتم استخدام النسب والتكرارات، وتم استخدام أسلوب الت( بواسطة الكمبيوتر، SPSSاإلحصائي )

و تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه ال استجابة العينات، واستخدم تحليل اإلنحدار البسيط والتباين األحادي الختبار الفرضيات، 
، وعبء األدواراالغتراب الوظيفي، بينما يوجد أثر ذو داللة إحصائية لصراع  فيداللة إحصائية لغموض الدور  ويوجد أثر ذ

 .االغتراب الوظيفي فيور، وفرص النمو والتقدم الوظيفي الد
 

 ضغوط العمل، غموض الدور، عبء العمل، صراع األدوار، فرص النمو والتقدم الوظيفي، االغتراب الوظيفي. الكلمات الدالة:

 
 مقدمةال

 
ضغوط العمل هي إحدى أبرز العوائق التي تواجه العاملين 
أثناء أدائهم لمهامهم وتنفيذهم لألعمال التي تطلب منهم، 
وبالتالي فهي تعتبر إحدى أهم المسببات التي تقف حاجزًا أمام 
المنظمات في الوصول ألهدافها في البقاء واإلستمرارية، على 

لركائز األساسية التي اعتبار أن العاملين يشكلون إحدى أهم ا
)القواسمي، تقوم عليها المنظمة في سعيها وراء تحقيق أهدافها 

 .(6113 ،دروزة
ومع استمرار تزايد الضغوط التي تقع على العاملين في 
المنظمة، فإنها تؤدي بشكل مباشر إلى شعورهم بحالة من 
االغتراب الوظيفي الذي أصبح في الوقت الحاضر من أبرز 

ي تتسم بها المنظمات، والتي تسعى اإلدارات الظواهر الت
الحديثة جاهدة في القضاء عليها والتخفيف من مسبباتها 

 (.6112)المعاني وأخو أرشيدة، 
ونظرًا لتنوع العوامل المسببة لضغوط العمل، فقد ازدادت 
الدراسات التي تبحث في تحديد تلك العوامل وبيان أثر كل منها 
على الفرد والمنظمة، وقد تبين ومن خالل مراجعة األدبيات 
السابقة أن غموض الدور وصراع الدور وعبء الدور وفرص 

 ط العمل.النمو والتقدم الوظيفي هي من أهم عوامل ضغو 

الدراسات التي تناولت ظاهرتي ضغوط العمل  ندرةل ونظراً 
واالغتراب الوظيفي، جاءت هذه الدراســة لتــلقي الضــوء على 
هاتين الظاهرتين، لما يعكــــسانه من آثار ســــــلبية تعــــود على 
ممارسات وسلـــــــــوك األفراد داخــل المنــــــظمة التي ينتمون إليها، 

 هداف التنظيمية.وبالتالي عدم تحقيق األ
وتم تطبيق هذا البحث على القطاع الصحي كأحد 
القطاعات المهمة لكونه يمــس حيـــــــاة المواطــــــن بشكل مباشـــــر، 
فأخالقــــــيات المهنة واإللتزام الوظيفي هي التي يجب أن تسود 
في هذا القطاع أكثر من غيره من القطاعات، وتعد السلوكيات 

ا المستـــــــــشفيات في السنوات األخــيــــــــــرة من التي تشهده
إجراءات وسلوكــيات مـــن قبـــــل العاملـين فيها، والفئات 
المـــستــــــــفيدة من خدمـــــات هذه المستشفيات أثرت بشكل مباشر 

 (.6111على رضاهم.)القيعي، 
 

 :The problem of the studyمشكلة الدراسة 
االغتراب الوظيفي ظاهرة خطيرة ولها آثار سلبية  تعد ظاهرة

ن  تعـــــود على الفرد والمستشـــــفيات والمجتمع بشكل عام، وا 
لتفاقم هذه الظاهرة نتائج سلبية تتمثل بالفشل واالحباط نسبيًا 

 (.6114)المطرفي،  باختالف المكان والزمان واالشخاص.
ال أن الدراسات على الرغم من أنها ظاهرة لها آثار خطيرة إ

التي تناولت هذه الظاهرة نادرة وضئيلة إلى حد ما، من هنا 
تاريخ استالم البحث  .األردن، التطبيقية البلقاء جامعة، عمالاأل كلية* 

 .63/12/6114، وتاريخ قبوله 09/16/6114
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جاءت ضرورة هذه الدراسة لتوضــــــيح االغتراب الوظـــــــيفي 
فإن مشكلة  ومدى تأثره بمصــــــادر ضغوط العمل، وعليــــــه

 التالي:الدراسة تتلخـــــــص بالسؤال الرئيس 
 ي الشعور باالغتراب الوظيفيما هو أثر ضغوط العمل ف *

 ؟لدى العاملين في مستشفى اإلسراء

 من التساؤالت الفرعية التالية : وتنبثق منه مجموعة
ما هو أثر غموض الدور في الشعور باالغتراب الوظيفي  *

 لدى العاملين في مستشفى اإلسراء ؟
* ما هو أثر صراع األدوار في الشعور باالغتراب الوظيفي 

 العاملين في مستشفى االسراء؟لدى 
ما هو أثر عبء الدور في الشعور باالغتراب الوظيفي لدى  *

 العاملين في مستشفى اإلسراء ؟
ما هو أثر النمو والتقدم الوظيفي في الشعور باإلغتراب  *

 الوظيفي لدى العاملين في مستشفى اإلسراء؟
 

 :Objectives of the studyالدراسة  أهداف
ضغوط العمل التي  الدراسة إلى بيان أثرتهدف هذه 

 يتعرض لها العاملون في مستشفى اإلسراء في مستوى الشعور
الرئيس االهداف  وينبثق من الهدفباالغتراب الوظيفي لديهم، 

 :الفرعية التالية
* بيان أثر غموض الدور الذي يتعرض له العاملون في 

 الوظيفي لديهم.مستشفى اإلسراء في مستوى الشعور باالغتراب 
* بيان أثر صراع األدوار الذي يتعرض له العاملون في 
 .مستشفى اإلسراء في مستوى الشعور باالغتراب الوظيفي لديهم

* بيان أثر عبء الدور الذي يتعرض له العاملون في 
 .مستشفى اإلسراء في مستوى الشعور باالغتراب الوظيفي لديهم

ظيفي في مستوى الشعور * بيان أثر فرص النمو والتقدم الو 
 .باالغتراب الوظيفي لدى العاملين في مستشفى اإلسراء

مجموعة من التوصيات التي ستقدم لمتخذي تقديم  *
من شأنها التخفيف من أثر القرارات في مستشفى اإلسراء والتي 

 لدى العاملين. باالغتراب الوظيفي ضغوط العمل في الشعور
 

 :Importance of the study أهمية الدراسة
من الناحية العملية ُتعد ظاهرة االغتراب الوظيفي من 
أبرز المشكالت التي تواجه العاملين في المنظمات وذلك 
آلثارها السلبية من الناحية النفسية والفسيولوجية والتي تحد 

من قدرة العاملين على األداء واإلنجاز، حيــــــث أصبحت من 
لما لها من تأثير سلبي على  الظواهــــر التي تقلق اإلدارة

 (.6114األفراد والمنظمة.)صبر، 
أما من الناحية العلمية فعلى الرغم من أن االغتراب 
الوظيفي ظاهره خطيرة إال أن الدراســـات التي تناولت هذه 
الظاهرة نادرة وضئيلة إلى حد ما، وخصوصا في خضم هذه 

ــنا جاءت اإلضطرابات التي تعم منطقتنا العربية، من هــــ
ضرورة هذه الدراسة لتوضيح أثر ضغوط العمل التي 
يتعرض لها العاملون في مستشفى اإلسراء على شعورهم 

في، ولألخذ باألسباب التي من شأنها ــــــــتراب الوظيــــــــباإلغ
 التخفيف من هذه الضغوطات.

 
 :Hypotheses فرضيات الدراسة

 ما تقدم صيغت الفرضيات التالية: على اعتماداً 
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  HO1 ة:الفرضية الرئيس

 لضغوط العمل في االغتراب α≥1014عند مستوى معنوية 
 الوظيفي.

 التالية: الفرضيات الفرعيةوينبثق عنها 
HO11:  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
الشعور باالغتراب لغموض الدور في  α≤ 1014معنوية 
 الوظيفي.

HO12:  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
في الشعور باالغتراب  لصراع األدوار α≤ 1014معنوية 
 .الوظيفي

HO13:  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
: ألعباء الدور في الشعور باالغتراب α≤ 1014معنوية 

 الوظيفي. 
HO14: لة إحصائية عند مستوى ال يوجد أثر ذو دال

لفرص النمو والتقدم الوظيفي في الشعور  α:≤ 1014معنوية 
 الوظيفي. باالغتراب

 
 :(The study model) أنموذج الدراسة

يشتمل أنموذج الدراسة على المتغير المستقل: ضغوط العمل 
الذي يشتمل على عدة بنود )غموض الدور و صراع األدوار 

والتقدم الوظيفي(، وعلى المتغير وعبء العمل و فرص النمو 
 التابع: االغتراب الوظيفي.



 6112، 1، ملحق 34، العلوم اإلدارية، المجّلد دراسات

-377- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج الدراسةأ (1شكل )ال
 ( والتعديل على األنموذج6114ين، ، حس6114عداد الباحثين ومن خالل الرجوع إلى دراسة )صبر، إمن  المصدر:

 
 :الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة الفصل

Chapter II: theoretical framework and previous 

studies: 
 :Job stress ضغوط العمل

تعد ضغوط العمل ظاهرة تواجه اإلنسان منذ األزل، 
ويصف اهلل عز وجل سير اإلنسان في الحياة بالكدح وهو 
العمل الشاق المتعب، لقوله عز وجل: "يا أيها اإلنسان إنك 

(، حيث 2) كادح إلى ربك كدحا فمالقيه"، سورة اإلنــــشقاق، آية
تـــــــتعدد حاجات اإلنسان وتتنوع وتختلف مع التقدم العلمي 
والتكنولوجي، فعلى مر العصور كان العمل من أسباب شقاء 

الظاهرة من آثار مباشرة على حياة اإلنسان، ولــــــــما لهذه 
دارتها بما  وصحة العاملين، فال بد من مواجهة هذه الظاهرة وا 
يوفر النمو واالزدهار بالنسبة للفرد والمجتمع، وما زال اإلهتمام 

)صبر،  ا.العلمي لمفهوم ضغوط العمل وآثاره يعتبر حديثا نسبي
6114.) 

على  اختلفت تعاريف ضغوط العمل بالنسبة للباحثين
حـــــسب اختالف مجــــــاالتهم، اإلدارية، الطـــــــبية....، )السعودي، 

 (.6114حسين، )، (6112
الحالة الناتجة من التفاعل ما  :بأنها ف ضغوط العملعر  تف

بين ضغوط العمل وشخصية العـامل والذي يؤثر على حالتـــــه 
معشر، )ال النفسية والبدنية، مما يدفعه إلى تغيير سلوكه.

6112.) 
وتعرف ضغوط العمل: بأنها عبارة عن مثيرات يتعرض لها 

على سلوكه  الفرد ويتفاعل معها ويستجيب لها وبالتالي تؤثر
 .أو إيجابياً  جسميا ونفسيا، وهذا التأثير قد يكون سلبياً 

 (.6112)السعودي، 
 :أسباب ضغوط العمل

 اختلف الباحثون حول تحديد أسباب ضغوط العمل تبعاً 
لإلتجاهات المتبعة،  ختالف طبيعة المهن والوظائف، وتبعاً ال

متعلقة  لقة بالمهن والوظائف، وهناك ضغوطفهناك ضغوط متع
بالفرد، وهناك ضغوط خارجية، وكذلك تعد األسرة والمجتمع 
والحالة اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية والقانونية السائدة في 

الدراسات السابقة  على فرد، بناءً على ال أو ضاغطاً  بلد ما حافزاً 
، حسين(، )6112، )حجل من هذه األسباب تم اعتماد عدد

6114): 
 :Role ambiguity أ.غموض الدور

ويعني غموض الدور االفتقار إلى المعلومات التي يحتاجها 
المؤسسة التي ينتمي إليها، مثل  الفرد في أداء دوره في
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 والمسؤوليات الخاصةالمعلومات الخاصة بحدود مسؤلياته، 
بسياسات وقواعد المؤسسة، وطرق تقييم األداء وغيرها، مما 

غير متأكد من متطلبات  يترتب على ذلك أن يصبح الفرد
وظيفته مثل عدم معرفته بالتوقعات المطلوبة منه لألداء وكيفية 

هذه التوقعات األمر الذي يؤدي إلى الحيرة والتخبط  تحقيق
 .(6112، لبجارياو  )الجميلي واإلحباط.

 :Role conflict ب.صراع األدوار
يبدأ الشعور بصراع الدور عندما تتعارض متطلبات العمل 
التي يقوم بها العامل مع اإلتجاهات والمطالب األخرى، مما 
، يعني تناقض القناعات الشخصية داخل بيئة العمل. )حجل

6112.) 
صراع الدور له عالقه بمعرفة الفرد ما هو متوقع منه  اً فإذ

من إنجاز، وما هي األهداف التي يجب عليه تحقيقها، أو 
تعرض الفرد إلى مجموعتين متعارضتين من اإلتجاهات في آن 

 (.6114، واحد.)صبر
 :Workloadج.عبء العمل 

تختلف قدرات األفراد ومعارفهم التي تمكنهم من القيام 
مجموعة الواجبات  المطلوب أدائها منهم وعليه فإنبالواجبات 

التي تسند إلى الفرد للقيام بها في وظيفته، وهي شكالن: العبء 
الكمي الزائد ويقصد به عدم كفاية الوقت المتاح بالنسبة للفرد 

ــــو أن ألداء هـــــــــذه المـــــــهام، والعــــــــبء النوعــــــــي الزائــــــــــد وهـــــــــ
يشـــــعر الـــــفرد بأنــــه ال يمـــــــتــــلك القــــــــــدرة الكافــــــــــــية آلداء المـــــهام 

 (.6112، )السعودي المطلوبة.

 Progress and career د.فرص التقدم والنمو الوظيفي

growth opportunities: 
تتفاوت طموحات األفراد فيتطلعون دائما إلى تحقيق المزيد 
من المكاسب المادية والمعنوية وهذا ما أكدته عديد من نظريات 

من علماء السلوك...وغيرهم، حيث  كثيرالدوافع والحوافز عند 
يرى الفرد أن عمله هو وسيلة الكتساب المزيد من المهام 

أنه مصدر يمده والقدرات وبالتالي ينظر إلى عمله على 
ألي من فرص النمو  بمجاالت النمو والتقدم، فإذا افتقد الفرد

والتقدم التي يتيحها العمل، أصبح عمله مصدر من مصادر 
 (.6114، الضغوط.)صبر

في التأثير على قدرات األفراد  اً كبير  اً إن للمســــتشفى دور 
ومهاراتهم من خالل إتاحة فرص النمو من خالل التعلم الذي 

والبيئــــــة التي توفر الشــــــعور  ،تسبه الفرد داخل العمليك
لــــــــلـــــعامل بأن فرص الــــــنمو الوظيفي ال تحكمها معايـــــــير 

 مـــــــــباالة والتراخي الكسل.الالكفاءة، مما ينتج عنه حالة من ال
 (.6112، )السعودي

 :Job Alienation اإلغتراب الوظيفي

مفهوم االغتراب الوظيفي قديما حديثا، حيث تطرق يعد 
عديد من الباحثين إلى هذا الموضوع في كافة أدبيات علوم 
اإلدارة والسلوك، واإلجتماع وغيرها من العلوم التي بحثت في 

 المؤثرات على األفراد واتجاهاتهم.
غرب في اللغة: الغربة واإلغتراب، نقول تّغرب واغترب فهو 

لُغرباء بمعنى األباعد، وأغرب أي جاء بشئ غريب، والجمع ا
 (.1224، )الرازي .غريب، وأغرب أيضا صار غريباً 

فاإلغتراب النفسي فيعني انعزال الفرد عن  أما اصطالحاً 
ذاته ومشاعره ورغباته ومعتقداته، حيث يشعر بالعزلة 
واإلحساس بالتمرد وعدم اإلستجابة لمجريات األحداث من 

 الضعف أمام اآلخرين، وعدم قدرته.حوله، وشعور الفرد ب
 .(6114، )المطرفي

أما االغتراب السياسي فيصبح الفرد تحت تأثير السلطة 
الطاغية.أما االغتراب اإلجتماعي فهو إنعزال الفرد عن روابطه 
اإلجتماعية والتقليدية التــــــي تشكـــــــل الحيـــــاة كالمـــــجتمع 

 (.6114، )الصرايرة ـــطه الديـــنية.واألســـــــــرة وروابــــــ
أما بالنسبة لإلغتراب الوظيفي الذي هو محور دراستنا 

فقده صلته بالواقع ترف بأنه حالة نفسية يعاني منها الفرد و فيع  
نتيجة لتعرضه لعوامل ذاتية أو بيئية ويصبح  الذي يحيط به

غير قادر على التعامل معها مما يؤدي إلى شعوره بالعزلة 
إلنطواء وذلك لعدم إحساسه بأهمية ما يقوم به من أعمال وا

 (.6114، )صبر داخل محيط عمله.
ويعرف أيضا بأنه شعور الفرد بالوحدة والتفكك وعدم إنتمائه 

(.ويعرف االغتراب بأنه شعور 6116، لجماعة العمل )شبات
الفرد بالعزلة والضياع والوحدة، وعدم اإلنتماء، وفقدان الثقة، 

 بالقلق والعدوان، ورفض القيم والمعايير اإلجتماعية واإلحساس
 .(Kanungo, 1992) والمعاناة من الضغوط.

 عوامل المؤدية لإلغتراب الوظيفي:ال

هناك عديد من العوامل التي تؤدي إلى الشعور باإلغتراب 
وتنقسم هذه العوامل المؤدية لإلغتراب الوظيفي إلى عاملين 

 :(6111نورالدين، و  )بن زاهي أساسين
سعة حجم و األتمتة، )منها: أ. عوامل تعود للمنظمة 

 .العمل في مواقع منفصلة، ...(و المنافسة الشديدة، و المنظمة، 
منها: )نقص الكفاءة،  ب. العوامل التي تعود للعامل

 ....( الكبت والالوعي،و وقت الفراغ، و ضعف اإليمان، و 
 :مراحل االغتراب الوظيفي

على فقدان السيطرة  مرحلة التهيؤ: وتشتمل المرحلة األولى:
والشعور بالعجز تجاه المواقف الحياتية. وتتضمن هذه المرحلة 

أي الفشل في إيـــــجاد هــــدف ومعنى  مفاهيم الـــــالمــــعنى؛
فتنـــــفصل عنه  يءأي يعامل الفرد كش للحــــياة، والتشيؤ؛
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 قيم والمعايير.شخصـــــيته، والالمعيارية؛ أي إنعدام ال
مرحلة الرفض والنفور الثقافي: ويقصد  المرحلة الثانية:

فيها تعارض اختيارات العامل مع األهدف والتطلعات الثقافية. 
ترب التناقض بين ويظهر في هذه المرحلة عند الشخص المغ

 الُمثل والواقع.
مرحلة تكيف العامل المغترب )العزلة  المرحلة الثالثة:

وتتم هذه المرحلة من خالل اإلندماج الكامل اإلجتماعية(: 
والخضوع للمواقف أو من خالل اإلحتجاج والتمرد، ويصبح 
نجازاته  هناك فجوة بين المغترب وبين جهوده الخاصة وا 

 ،الشخصية وعالقاته
(http://www.eduni.net/ed/showthread.php?t=2104). 

 :الحد من ظاهرة االغتراب الوظيفي
األدنى من الراحة النفسية، وجعل الموظف إن تأمين الحد 

ملتزمًا بعمله الوظيفي، ويحب عمله يقضي على عملية 
االغتراب الوظيفي، ويساهم بتطوير عجلة اإلنتاج بشكٍل 
إيجابي ومكافحة العوائق وتذليل الصعوبات وتحقيق 

هو بالتأكيد  يجابيات، فدوره هو تطوير عمل مؤسسته والذياإل
 :http؛6112، )محفوظ .تطوير المجتمع ككل

//www.alazmenah.com/?page=show_det&category_id=9

&id=74833). 
من األساليب في  اً في دراسته عدد (6112، وذكر )الثبيتي

معالجة ظاهرة اإلغتراب؛ من أبرزها المحافظة على قراءة 
القرآن عند الشعور بالضيق، والتعامل مع الموظفين بطريقة 

تاحة أكبر قدر ممكن من الحرية للعاملين  لتعبير في امالئمة، وا 
عما يجول في خواطرهم، باإلضافة إلى تقسيم العمل بين 

 الموظفين.
ات على ضرورة العمل على تنمية كما أكدت الدراس

اإلستقاللية المهنية من خالل تفويض الصالحيات، وتبني 
منظمات األعمال سياسة حقيقية للتدوير الوظيفي مما يجعل 

 (.6112، الفرص متساوية أمام العاملين.)قبالن

 عالقة ضغوط العمل باإلغتراب الوظيفي:
بين  تؤكد عديد من الدراسات على وجود عالقة إيجابية

صراع الدور ومتغيرات مثل التوتر والتعب والغياب وترك 
دائه اليومي، وتوكد الدراسات أيضا أالعمل، مما ينعكس على 

على ظهور عالقات سلبــــية بين صــــــراع الدور ومتغـــــــيرات مثل 
، المشــــــاركة والرضـــا الوظيفي والوالء واإللتزام الوظيفي.)صبر

6114.) 
ير أغلب الدراسات بأن هناك عالقة سلبية بين حيث تش

بمعنى أن ضغوط العمل تعوق ، داء الوظيفيضغوط العمل واأل
ن األفراد وذلك أل، هدافهماأوالمنظمة عن تحقيق األفراد 

، سيمضون وقتهم في محــــــاولة للتغلب على هذه الضـــــــغوط
لعمل تعد العامل كـــــــما تشـــــــير تلك الدراسات إلى أن ضغوط ا

الرئيس في كثير من المشكالت التنظيمية وخاصة األداء 
المنخفض وترك العمل والغياب والعدوانية مما يؤدي إلى 

تجاه المعاكس يرى بعض وفي اال، انخفاض الفعالية للمنظمة
نه يمكن اعتبار مقدار مناسب من ضغوط العمل أالباحثين 

الفرد بالمتعة والتجديد يمثل اإلثارة لحياة العامل لكي يشعر 
 (.6114، )حسين .والتغيير والتحدي

( أن تصورات العاملين 6116) وذكر الحنيطي في دراسته
نحو العوامل المهنية المسببة للضغط الوظيفي تعزى للمتغيرات 

عدد سنوات الخبرة، و  ،)الحالة اإلجتماعية االشخصية التالية
، وأضاف أن المسمى الوظيفي(و الدخل الشهري، و العمر، و 

 متغير الجنس ال يعد من العوامل المسببة للضغظ الوظيفي.
 (.6112، )السعودي

 ةأهم اآلثار المتوقعة لظاهرة االغتراب الوظيفي، كثر 
األخطاء في أداء الواجب، وزيادة مظاهر اإلعياء والصداع 

ن مكان العمل أثناء الدوام، يلكآبة لدى الموظفين، وترك الكثير وا
(، 6112، )الثبيتي ظاهرة التراخي في أداء العملكما تنتشر 

كما أن شعور الفرد باإلغتراب يقلل من مستوى التزامه 
الوظيفي، ويضيف البحث أن الشعور باالغتراب يعد من 

ناجحة وكذلك قد يؤدي إلى زيادة اصابات المظاهر اإلدارة غير 
لمستشفى وعليه العمل وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه أهداف ا

سباب الضغوط واالغتراب ومعالجتها. أبد من البحث عن ال
 (.6112، محفوظ ،6111، )البياتي

 
 :Previous studies السابقة الدراسات

 :Arabic Studies الدراسات العربية
( إلى 6113هدفت الدراسة التي أجرياها القواسمي ودروزه )

خالقي )الجانب الفردي، التعرف على درجة تأثير المناخ األ
)الشعور  والجانب المنظمي( في الشعور باالغتراب الوظيفي

بالتشاؤم، والشعور بالعجز، االنعزالية، وعدم الرضا( في وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي في األردن، حيث بلغ عدد 

أظهرت النتائج وجود أثر ( موظف، 611موظفي الوزارة )
الوظيفي في  للجانب الفردي األخالقي على الشعور باالغتراب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكانت عالقة االرتباط فيما 
بينهما عالقة طردية، كما وأظهرت عدم وجود أثر للجانب 
المنظمي األخالقي في الشعور باالغتراب الوظيفي في وزارة 

 التعليم العالي والبحث العلمي.
( كان الهدف منها الكشف عن 6114أجرت صبر دراسة )

)غموض الدور، صراع  مصادر ضغوط العمل المتمثلة ب
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االدوار، أعباء العمل، فرص التقدم والنمو الوظيفي( في مستوى 
الشعور باإلغتراب الوظيفي في مستشفى اليرموك التعليمي، 

( من 162) وطورت استبانة وزعت على عينة حجمها
الممرضين والممرضات، وقد كانت النتائج التي تمخضت عن 

عالقة وأثر لمصادر ضغوط العمل في مستوى الشعور وجود 
 باإلغتراب الوظيفي.

( دراسة بهدف التعرف على مستوى 6114) أجرى حسين
ضغوط العمل ومدى تأثيره في األداء الوظيفي والتعرف على 

صراع الدور، و مدى تأثير أبعاد ضغوط العمل )طبيعة العمل، 
الوظيفي  عبء العمل( في مستوى األداءو غموض الدور، و 

والكشف عن اإلستراتيجيات األكثر مالئمة والتي يمكن اتباعها 
من قبل إدارة المنظمة للتخفيض من تأثيرات ظاهرة االغتراب 
الوظيفي السلبية، وُأعتمدت لهذه الدراسة استبانة وزعت على 

، وكان من استنتاجات وفنياً  ( موظفًا إدارياً 21) عينة حجمها
وى ضغوط العمل بأبعادها المختلفة هذه الدراسة ارتفاع مست

صراع الدور( و عبء العمل، و غموض الدور، و )طبيعة العمل، 
مرتبة على التوالي حسب مدى تأثيرها، كما أن المقدار غير 
المناسب من ضغوط العمل يؤدي إلى انخفاض دافعية 

 العاملين.
( هو 6116) وكان الهدف من الدراسة التي أجراها الزبيدي

كانيــة إسـهام العدالـة التنظيميـة فـي تفـادي االغتراب اختبــار إم
الـوظيفي، والوقـوف عنـد مسـتوى كـل مـن العدالـة التنظيمية، 

( من 133واالغتراب الوظيفي، وُأختيرت لذلك عينة تمثلت بـ )
العاملين في )معمل سـمنت الكوفـة( ولغـرض الحصـول علـى 

الحصـول علـى النتـائج تـم  أعلـى مسـتوى ممكـن مـن الدقـة فـي
اسـتعمال أسـلوب المقـابالت الشخصية، وأشارت الدراسة إلى 
اهتمام العـــاملين بدرجـــة عاليـــة بتوزيـــع األجـــور، واالســـتحقاقات 
الماليـــة، والمكافـــآت التـــي يحصلون عليها، ومعاناة العاملين في 

درتهم على التأثير، معمل سمنت الكوفة الجديد، من ضعف ق
 وفقدان مغزى العمل، والروتين اليومي الممل.

( دراسة سعت إلى توضيح 6111) أجرى الباحث الدوسري
العالقة بين مستوى ضغوط العمل وبين الرضا الوظيفي لألفراد 
العاملين في مراكز الحدود بمنطقة المدينة المنورة، وكيفية الحد 

 حيث بلغ حجم عينة الدراسة من اآلثار السلبية لهذه الظاهرة،
فرد من العاملين في مراكز الحدود بالمدينة المنورة،  (614)

وأشارت الدراسة إلى أن مستوى ضغوط العمل لدى معظم أفراد 
 على درجة الرضا الوظيفي لديهم. الدراسة مرتفع مما يؤثر سلباً 
هدفت إلى التعرف على ( 6111) أجرى السبيعي دراسة

درجة فاعلية األداء وعالقتها باالغتراب الوظيفي لدى معلمي 
المدارس الثانوية بمكة المكرمة، حيث تكون مجتمع الدراسة من 

جميع معلمي المدارس الثانوية بمكة المكرمة، و تم أخذ عينة 
( مدارس ثانوية بمكة 11( معلمًا من )641عشوائية من )
االستبيانات الصالحة للتحليل اإلحصائي  عدد المكرمة، وكان

( استبانة، وتمخضت نتائج الدراسة عن أن فاعلية أداء 612)
معلمي المدارس الثانوية بمكة المكرمة مرتفعة، وأن مستوى 
االغتراب الوظيفي لدى هؤالء المعلمين منخفض، كما وتوجد 
 عالقة سالبة بين فاعلية األداء واالغتراب الوظيفي لدى معلمي
المدارس الثانوية بمكة المكرمة، و توجد فروق ذات داللة 
إحصائية في مستوى فاعلية أداء المعلمين تعزى )للحالة 

 االجتماعية والراتب وسنوات الخدمة(.
( فهدفت إلى بيان العالقة بين 6112) ما دراسة المحمداويأ

االغتراب والتوافق النفسي للعراقيين في دولة السويد، وبيان 
العمر، ...(، و )الجنس،  لمتغيرات قات في االغتراب تبعاً الفرو 

( فرد أختيروا بطريقة 411) واشتملت عينة الدراسة على
عشوائية من العراقيين المقيمين في السويد، وتوصلت الدراسة 
إلى نتائج عدة كان من أبرزها اإلشارة إلى وجود عالقة عكسية 

راسة إلى زيادة بين االغتراب والتوافق النفسي، وأشارت الد
مشاعر االغتراب لدى الذكور مقارنة باإلناث، وأشارت الدراسة 

لمتغير العمر ولصالح  إلى وجود فروقات في االغتراب تبعاً 
 الفئات العمرية الصغيرة.
( إلى التعرف على مستوى 6112) هدفت دراسة المعشر

ضغوط العمل التي يتعرض لها العاملون في القطاع الفندقي 
، وأثر هذه الضغوط في أدائهم والتعرف على مصادر األردني

هذه الضغوط، ومحاولة وضع الحلول العلمية الممكنة، حيث 
( فندقا من أصل حجم مجتمع 16) تكونت عينة الدراسة من

 ُوزعت ( استبانة631، حيث وزعت )( فندقاً 64يتكون من )
على أفراد عينة الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة 

عبء العمل والهيكل التنظيمي من جهة وأداء العاملين في  بين
تلك الفنادق من جهة أخرى، ووجود عالقة بين األجور 

 والمكآفات من جهة واآلداء من جهة أخرى.
( إلى التعرف على مستوى 6112هدفت دراسة الثبيتي )

ظاهرة االغتراب الوظيفي في المنظمات العامة بمدينة جدة، 
لى التعرف على  مستوى االغتراب الوظيفي بين العاملين في وا 

هذه المنظمات، والتعرف على األسباب التي يمكن أن تؤدي 
 إلى إلى وجود هذه الظاهرة بأبعادها المختلفة أو التي تؤدي

زيادة حدتها ومعرفة اآلثار المتوقعة لوجود ظاهرة االغتراب 
الوظيفي ومعرفة الطرق واألساليب التي يمكن أن تساهم في 
القضاء أو الحد من آثار هذه الظاهرة السلبية، وتم إعداد 

( عبارة موزعة على المحاور الرئيسة 77) استبانة مكونة من
(، وتوصلت الدراسة إلى 711للدراسة حيث بلغ حجم العينة )



 6112، 1، ملحق 34، العلوم اإلدارية، المجّلد دراسات

-321- 

أن الموظفين الحكوميين المشمولين بالدراسة يتسمون بإغتراب 
ن من أهم مسببات ه ذه الظاهرة وظيفي بمستوى متوسط، وا 

افتقار العاملين لألسس الموضوعية واتباع معظم العاملين 
لإلجراءات الروتينية، ووجود رغبة لدى البعض لإلحتفاظ 
بالمعلومات ألنفسهم وعدم خضوع الحوافز لمعايير سليمة، ومن 
أهم اآلثار المترتبة على هذه الظاهرة كثرة األخطاء في أداء 

هر اإلعياء والصداع والكآبة لدى الواجبات الوظيفية، وكثرة مظا
الموظفين وترك مكان العمل أثناء الدوام وانتشار التراخي في 

 أداء العمل.
التعرف على غموض الدور وعالقته بالرضا عن العمل 

ها الدى المرشديين التربويين هو هدف الدراسة التي أجر 
(، حيث تكونت عينة الدراسة من 6112الجميلي والبجاري )

شد ومرشدة من التربويين في محافظة نينوى، وكان ( مر 111)
من نتائج الدراسة أن المرشدين التربويين يعانون من غموض 
 الدور وأنهم يتمتعون بدرجة قليلة من الرضا عن العمل، فضالً 

والرضا عن عن وجود عالقة عكسية بين غموض الدور 
 العمل.

( دراسة تهدف إلى التعرف 6112أجرى الباحث حجل )
تأثير ضغوط العمل في أداء المراجع الخارجي، وقد تم  على

اتباع منهج التحليل الوصفي، وخلصت الدراسة إلى وجود 
 عالقة بين ضغوط العمل وأداء المراجع الخارجي.

كان الهدف منها التعرف  دراسة (6112) أجرى السعودي
على أثر مصادر ضغوط العمل ومستوى الضغط المدرك في 

ي لدى العاملين في كليات المجتمع الحكومية اإللتزام التنظيم
التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وقد تم تصميم وتطوير استبانة 

التي تكونت من  لغرض جمع البيانات وزعت على عينة الدراسة
( موظفًا أي ما 1113) من مجتمع الدراسة البالغ ( فرداً 642)

قة (، وتوصلت الدراسة إلى وجود عال%61.12نسبته )
ارتباطية سلبية بين مصادر ضغوط العمل المختلفة التي 
تشملها الدراسة واإللتزام التنظيمي بأبعاده المختلفة، ووجود أثر 

داللة إحصائية لمصادر ضغوط العمل في أبعاد  يذ مهم
 اإللتزام التنظيمي.

( دراسة ميدانية في المنظمات 6114) أجرى الصرايرة
الهاشمية كان الهدف منها معرفة الصحية في المملكة األردنية 

طبيعة عالقات اإلرتباط والـتأثير بين مظاهر اإلحباط الوظيفي 
واإلغتراب الوظيفي، وقد قام الباحث بتصميم استبانة تألفت من 

( 62) جزأين األول يتعلق بمظاهر اإلحباط الوظيفي بواقع
ى ( سؤااًل وزعوا عل12، في حين كان الجزء الثاني بواقع )سؤاالً 

المتغيرات الفرعية، وكان من نتائج الدراسة ارتفاع مستويات 
ن هناك اختالفاً  في  اإلحباط الوظيفي واإلغتراب الوظيفي، وا 

مستويات اإلحباط واإلغتراب الوظيفي لدى األطباء باختالف 
 ماكن عملهم.أتخصصاتهم واختالف 

( إلى التعرف على 6114المطرفي في دراسته ) هدف
العالقة بين ظاهرة االغتراب الوظيفي وأداء العاملين في إدارة 
جوازات منظقة مكة المكرمة، والتعرف على مدى وجود هذه 
الظاهرة بين هؤالء العاملين وعلى األسباب المؤدية لهذه 

باحث الظاهرة وكيفية الحد منها أو القضاء عليها، واستخدم ال
المنهج الوصفي بطريقة المسح اإلجتماعي، وكانت نتائج 
الدراسة تشير إلى انتشار ظاهرة االغتراب الوظيفي بين الضباط 
لى وجود تمييز لبعض  واألفراد في جوازات مكة المكرمة، وا 
العاملين على حساب بعضهم اآلخر، وعدم اهتمام اإلدارة 

ر ظاهرة التراخي في بمشاركة العاملين في تطوير العمل، وانتشا
العمل، وعدم تخصص العاملين في مجال العمل، وكثرة 

 الواجب.األخطاء في أداء 
التي تتناول مفهوم ( 1222) أجرى الباحث العنوز دراسته

االغتراب الوظيفي من وجهة نظر إدارية، كما تركز على 
التعرف على عالقة بعض المتغيرات الشخصية والتنظيمية على 

غتراب الوظيفي ومصادره لدى فئة الممرضين الشعور باال
القانونيين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة األردنية بإقليم 
الشمال وذلك للتعرف على مسببات هذه الظاهرة باختالف تلك 
المتغيرات الشخصية والتنظيمية ألفراد العينة، وقد تمثل مجتمع 

ختيار عينة ( ممرضا وممرضة قانونيين، تم ا421الدراسة في )
( استبانة، 641عشوائية من مجتمع الدراسة حيث تم توزيع )

وقد أشارت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: إن شعور أفراد 
العينة باالغتراب الوظيفي بغض النظر عن جنسهم متشابه مع 

 وجود ميل أكثر لدى الذكور.
 :Foreign Studies األجنبية الدراسات

إلى بيان أثر ضغوط  (Koçoğlu, 2014) هدفت دراسة
العمل على االغتراب الوظيفي لدى الممرضات في تركيا، 

( ممرضة في إحدى أكبر 122عينة الدراسة على )واشتملت 
 (SPSSالمستشفيات في اسطنبول، وقد استخدم الباحث برنامج )

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك في التحليالت اإلحصائية، 
ن ضغوط العمل واإلغتراب يعالقة ذات داللة إحصائية ب

 الوظيفي.
تحديد تأثير  (Ahmed,et al, 2014)كان الهدف من دراسة 

الضغط على األداء الوظيفي للعاملين. واشتملت عينة الدراسة 
( موظفًا من الجامعات الخاصة في كراتشي، وتم 144) على

استخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات، وقد توصلت الدراسة 
إلى أن صراع الدور وعبء العمل من األسباب الرئيسة التي 
تسبب ضغط العمل لدى الموظفين، وأن صاحب العمل يجب 
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أن يقلل من عبء العمل الذي يخفف من صراع الدور، 
 الوظيفي. ؤدي إلى تحسين األداءمما ي

( إلى معرفة Yan-Hong, et al, 2014هدفت دراسة )
 ضغوط العمل على سلوك الموظف، واستخدم الباحثون

( 437كأداة للقياس، وبلغت عينة الدراسة )االستبانة 
ـــ، وهي عينة مالئموظفاً  ـــمة إلجـ ــ ـــراء التحليـ ــ الت ـ
ـــاإلحص أن هناك عالقة إيجابية بين ائية، وأظهرت النتائج ـ

 ضغوط العمل والسلوك السلبي للموظف.
( إلى بيان عناصر Valadbigi, 2014هدفت دراسة )

ـــاالغتراب الوظيفي في مصنع أرومية لإلس ـ ض ــمنت األبيــ
في إيران، وتم تطوير إستبانة تم توزيعها على عينة بلغت 

ة ـــــعالقة قوي( موظفا، وأشارت النتائج إلى أنه توجد 21)
بين االغتراب الوظيفي وكل من الحالة اإلجتماعية وطبيعة 

 العمل.
 
 :الدراسةومجتمع  عينة

تم اختيار العاملين في الدوائر اإلدارية والطبية 
والتمريضية في مستشفى اإلسراء كمجتمع للدراسة، وقد تم 

، موزعين على ( موظفاً 131بلغت ) طبقيةاختيار عينة 
، إدارياً  (74اإلدارية وبلغت العينة منها ) ثالث طبقات؛

( ممرضًا، والطبية 34والتمريضية وبلغت العينة منها )
( 111) ( طبيبًا، وتم استرداد61وبلغت العينة منها )

( إستبانة من الطبقة 42استبانة من مجموع العينات؛ )
( إستبانة 17( إستبانة من الممرضين، و)42اإلدارية، و)

عينة صالحة إلجراء التحليالت  من األطباء، وهي
 اإلحصائية.

 أداة الدراسة:
ـــتبانة من  اعتمدت عينة الدراسة بشكل رئيســـــي على اسـ

ـــعانة بدراسة ــ ــ  ،6114، )صبر إعداد الباحثين وباإلستـ
ـــاسي، حيث 6114الخوالدة،  ــ ــــقياس خمـ ــ ـ (، وهي ذات مــ

ـــا ــ ـــملتتكون من جزأين: األول يمثل مصـ ــ ــــغوط العـ ــ ـ  در ضـ
فرص و عبء العمل، و صراع األدوار، و )غموض الدور، 

النمو والتقدم الوظيفي(، والجزء الثاني يمثل مقياس لمستوى 
 االغتراب الوظيفي.

 Chapter III: The: الثالث: منهجية الدراسة الفصل

methodology of the study 
 :أ_ اختبار صدق وثبات البيانات

 :االستبانة ثبات
على عينة الدراسة  الثبات خطواتون الباحث أجرى وقد

جراء إداة الدراسة لإلستخدام قبل أللتأكد من صالحية 
 اختبارات الفروض من خاللها وهي:

 .كرونباخ الفا ألفا معامل -1

 .(K-S)سمينوف  -معامل كولمغروف -6

 .Variance Inflationary Factor VIFاختبار  -4

 معامل اإلرتباط. -3

 Cronbach's Alphطريقة كرونباخ ألفا: 
 ثبات لقياس كرونباخ ألفا طريقةون الباحث استخدم
تبين من خالل  وقد، الثبات قياسل كطريقةاالستبانة 

أن نسبة معامل الثبات  ونالتي قام بها الباحث الدراسة
االستبانة  ما يشير إلى قوة ثبات، (1.272)لإلستبانة 

 .للدراسة ستخدام كأداةوصالحيتها لال
 Kolmogorov-Smirnov test(K-S) one sampleاختبار

test: 
من خالل هذا االختبار يتم قياس مدى توزيع البيانات 

ثبات فرضيات الدراسة ومن خالل إكإجراء ضروري في  طبيعياً 
-ρن مستوى المعنوية )ين أاستطالع نتيجة الدراسة تبين للباحث

valueي أقل من أتساوي صفر االستبانة  ( في كل فقرات
االستبانة  . مما يشير إلى أن جميع فقرات1.14مستوى معنوية 

 .يعي وبالتالي صالحيتها لإلستخدامتخضع لتوزيع طب

 (1)جدول ال
 Cronbach's Alph اختبار معامل

Cronbach's Alpha العامل 
 ضغوط العمل 0.617
 الوظيفياإلغتراب  0.845
 غموض الدور 0.905
 صراع األدوار 0.886
 عبء العمل 0.931
 فرص التقدم والنمو الوظيفي 0.683

 من إعداد الباحثين استنادًا إلى التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة. المصدر:
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 (2جدول )ال

 التوزيع طبيعيا  لمدى كون  Kolmogorov - Smirnov نتائج اختبار

 K-S  رقم العبارة
االنحراف 

 S.D المعياري

مستوى 
 P المعنوية 

 التوزيع

 طبيعي 1.111 1.171 6.217 على عاتقك ةتتمتع بالسلطات الالزمة للقيام بالمسؤوليات الملقا 1

 طبيعي 1.111 1.113 6.732 تعد مهام وأهداف العمل الذي تقوم به واضحة 6

 طبيعي 1.111 1.123 4.172 مسؤول واحدتتلقى مهام من  4

 طبيعي 1.111 1.133 6.267 التي تؤمن بها تقوم بها مع المبادئ والقيم تتوافق األعمال التي 3

 طبيعي 1.111 1.164 6.167 يعيق تدخل اآلخرين عملك 4

 طبيعي 1.111 1.271 6.333 تشعر بأن األعمال التي تقوم بها ضرورية 2

 طبيعي 1.111 1.113 6.164 سياسات تنفيذ المهاميوجد غموض في  7

 طبيعي 1.111 1.144 6.437 يتوافق عبء العمل الذي تقوم به مع قدراتك 2

 طبيعي 1.111 1.147 6.474 داءيتناسب الوقت المتاح للعمل مع متطلبات األ 2

 طبيعي 1.114 1.142 1.267 مع مرور الزمن تزداد المهام المطلوب تنفيذها منك تعقيداً  11

 طبيعي 1.111 1.226 6.443 نجاز عدة مهام ومسؤوليات متنوعة في وقت واحدإيتم تكليفك ب 11

 طبيعي 1.111 1.164 1.216 تعد فرص النمو والتقدم الوظيفي بالدائرة التي أعمل بها محدودة 16

 طبيعي 1.116 1.622 1.222 أشعر باألمان إزاء مستقبلي الوظيفي 14

 طبيعي 1.111 1.162 6.311 الدائرة التي تعمل بها فرص المشاركة بالدورات التدريبيةتوفر  13

 طبيعي 1.111 1.122 6.462 تكتسب خبرات ومهارات جديدة خالل فترة عملك 14

 طبيعي 1.111 1.122 6.134 قرار يتعلق بمستقبلك الوظيفي أييصعب عليك اتخاذ  12

 طبيعي 1.111 1.121 6.413 تشعر بالملل في العمل 17

 طبيعي 1.111 1.116 6.372 تحقق قيمة في مجال عملك 12

 طبيعي 1.111 1.141 6.434 مكاناتكا  ح وظيفتك فرصة الستغالل قدراتك و تتي 12

 طبيعي 1.111 1.212 6.476 جراءات العملا  تلتزم بسياقات و  61

 طبيعي 1.111 1.111 1.232 تصمت عن أخطاء العمل 61

 طبيعي 1.111 1.146 6.634 ممارستي للحرية بالعمل محدودةتعد  66

 طبيعي 1.111 1.172 1.213 يعد دورك في اتخاذ القرارات بالمنظمة محدوداً  64

 طبيعي 1.111 1.161 6.464 تلتزم بالقوانين واألنظمة والقيم السائدة بالعمل 63

 طبيعي 1.111 1.122 1.222 تعد أسس الترقية بالمنظمة موضوعية 62

 طبيعي 1.111 1.223 4.313 تتعامل مع المشاكل التي تواجهك بموضوعية 67

 طبيعي 1.111 1.117 6.171 يتم تقييم العمال بالمنظمة على أسس مادية 62

 طبيعي 1.111 1.622 1.261 نك غريب بين زمالئكأتشعر ب 62

 طبيعي 1.116 1.621 1.224 تتسم عالقتي مع زمالئي بالثقة 41

 طبيعي 1.114 1.462 1.722 يعد التواصل بين العمال في قسمك محدود 41

 طبيعي 1.111 1.142 6.141 نشطة االجتماعية للمنظمةتشارك في األ 46

 طبيعي 1.111 1.412 6.144 تشعر باألمان الوظيفي 44

 طبيعي 1.111 1.124 6.262 من طموحاتي يعد نجاحي في العمل نابعاً  43

 طبيعي 1.111 1.643 6.133 الشعور بالرغبة في ترك العمليسيطر عليك  44

 من إعداد الباحثين استنادًا إلى التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة. المصدر:
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 (3جدول )ال
 معامل االرتباط بين المتغيرات المستقلة قياس مدى تداخل

 
ضغوط 

 العمل
اإلغتراب 
 الوظيفي

غموض 
 الدور

صراع 
التقدم فرص  عبء العمل األدوار

 والنمو الوظيفي

 **1.796 **1.598 **1.521 **1.694 **1.396 1 ضغوط العمل

 **1.332 **1.351 **1.339 1.095 1 **1.396 اإلغتراب الوظيفي

 **1.524 1.120 1.075 1 1.095 **1.694 غموض الدور

 *1.205 **1.453 1 1.075 **1.339 **1.521 صراع األدوار

 **1.251 1 **1.453 1.120 **1.351 **1.598 عبء العمل

 1 **1.251 *1.205 **1.524 **1.332 **1.796 فرص التقدم والنمو الوظيفي

 من إعداد الباحثين استنادًا إلى التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة. المصدر:   0.05 داللة مستوى عندإحصائياً  دال االرتباط معامل**
 

 :Variance Inflationary Factor VIFاختبار 
معامل االرتباط بين  من خالل هذا االختبار يتم قياس مدى تداخل

المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج مع بعضها البعض، بحيث 
يصعب فصل تأثير كل متغير مستقل على المتغير التابع مما يضعف 

 قوتها التفسيرية.
 VIF = 1 / 1 – r2القاعدة: 

في حال  مقبوالً يكون وتنص القاعدة اإلحصائية على أن االختبار 
أقل من خمسة وهذا يعني عدم وجود تداخل بين  VIFكون قيمة 

 .ات المستقلة التي تضمنها النموذجالمتغير 
2.729  =²(0.796)VIF= 1 / 1 –  
قل من القيمة المقررة في أ 2.729المحسوبة  VIFن قيمة أبما 
اإلحصائية أعاله فإن نتيجة االختبار تعتبر إيجابية عند مستوى القاعدة 

 .1.14داللة احصائية 
 معامل اإلرتباط: -3
عينة  على لالستبانة الداخلي االتساق بحسابون الباحث قام وقد

 الكلية والدرجة فقرة كل بين االرتباط معامالت بحساب الدراسة وذلك
 .االستبانة لفقرات

عامل من عوامل  كل بين االرتباط معامالت (3) جدولال ويوضح
 القسم، والذي هذا الكلية لفقرات والدرجةاألول  القسم فقرات من الدراسة

 وبذلك 1.14 معنوية مستوى عند دالة المبينة االرتباط معامالت أن يبين
 .لقياسه وضعت لما صادقةاالستبانة  فقرات تعتبر
 

 :وصف خصائص عينة الدراسة ب_
 العينة التي استجابت للدراسةخصائص 

  الديمغرافية ألفراد المتغيرات الدراسة حسب عينة توزيع -
 :الدراسة مجتمع

 :النوع متغير الدراسة حسب عينة توزيع
 النوع، حيث متغير حسب العينة توزيع يبين (4الجدول )

 لإلناث المئوية والنسبة %33.1للذكور  المئوية النسبة بلغت
 .في المجتمع عينة الدراسة 44.1%

 :متغير الفئة الدراسة حسب عينة توزيع -2
 الفئة، حيث متغير حسب العينة توزيع يبين (2الجدول )

 المئوية ، والنسبة%46.4لإلداريين  المئوية النسبة بلغت
في  %14.4 المئوية لألطباء والنسبة %46.3 للممرضين

. وبالنظر إلى الجدول الموضح لعينة مجتمع عينة الدراسة
بين  األعلى نين نسبة اإلداريأالدراسة من حيث الفئة يالحظ 

 الفئات األخرى.

 
 (4)جدول ال

 ومستوى الداللةاالستبانة  عبارة من عبارات كل بين معامل االرتباط
الر
 مستوى الداللة معامل اإلرتباط العبارة قم
 1.111 1 تتمتع بالسلطات الالزمة للقيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقك 1
 1.111 1.127 تعد مهام وأهداف العمل الذي تقوم به واضحة 2
 1.111 1.123 تتلقى مهام من مسؤول واحد 3
 1.111 1.112 تتوافق األعمال التي تقوم بها مع المبادئ والقيم التي التي تؤمن بها 4
 1.111 1.174 تدخل اآلخرين عملك يعيق 5
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 1.111 1.121 تشعر بأن األعمال التي تقوم بها ضرورية 6
 1.111 1.141 يوجد غموض في سياسات تنفيذ المهام 7
 1.111 1.112 يتوافق عبء العمل الذي تقوم به مع قدراتك 8
 1.111 1.142 داءمتاح للعمل مع متطلبات األيتناسب الوقت ال 9

 1.114 1.121 مع مرور الزمن المهام المطلوب تنفيذها منك تعقيداً تزداد  10
 1.111 1.174 نجاز عدة مهام ومسؤوليات متنوعة في وقت واحدإيتم تكليفك ب 11
 1.111 1.143 تعد فرص النمو والتقدم الوظيفي بالدائرة التي أعمل بها محدودة 12
*1.661 أشعر باألمان إزاء مستقبلي الوظيفي 13  1.116 
 1.111 1.143 توفر الدائرة التي تعمل بها فرص المشاركة بالدورات التدريبية 14
 1.111 1.177 تكتسب خبرات ومهارات جديدة خالل فترة عملك 15
 1.111 1.132 ي قرار يتعلق بمستقبلك الوظيفيأيصعب عليك اتخاذ  16
 1.111 1.162 تشعر بالملل في العمل 17
 1.111 1.114 مجال عملكتحقق قيمة في  18
 1.111 1.117 تتيح وظيفتك فرصة الستغالل قدراتك وامكاناتك 19
 1.111 1.174 جراءات العملا  تلتزم بسياقات و  20
 1.111 1.133 تصمت عن أخطاء العمل 21
 1.111 1.112 تعد ممارستي للحرية بالعمل محدودة 22
 1.111 1.143 محدوداً يعد دورك في اتخاذ القرارات بالمنظمة   23
 1.111 1.113 تلتزم بالقوانين واألنظمة والقيم السائدة بالعمل 24
 1.111 1.122 تعد أسس الترقية بالمنظمة موضوعية 25
 1.111 1.112 تتعامل مع المشاكل التي تواجهك بموضوعية 26
 1.111 1.173 يتم تقييم العمال بالمنظمة على أسس مادية 27
 1.111 1.132 غريب بين زمالئك تشعر بأنك 28
 1.116 1.122 تتسم عالقتي مع زمالئي بالثقة 29
 1.114 1.142 يعد التواصل بين العمال في قسمك محدود 30
 1.111 1.132 نشطة االجتماعية للمنظمةتشارك في األ 31
 1.111 1.113 تشعر باألمان الوظيفي 32
 1.111 1.122 من طموحاتي يعد نجاحي في العمل نابعاً  33
 1.111 1.142 يسيطر عليك الشعور بالرغبة في ترك العمل 34
 1.111 1.117 تتمتع بالسلطات الالزمة للقيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقك 35

 من إعداد الباحثين استنادًا إلى التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة. المصدر:
 

 (5جدول )ال
 توزيع العينة حسب متغير الجنس

 النسبة التكرارات المتغير

%33.1 32 ذكر  
%44.1 21 أنثى  

 1 111 المجموع

 من إعداد الباحثين استنادًا إلى التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة. المصدر:
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 (6جدول )ال

 توزيع العينة حسب الفئة
 النسبة% التكرارات المتغير

 46.4 42 نو اإلداري
 46.3 42 نضو الممر 

 14.4 17 األطباء

 1 111 المجموع

 من إعداد الباحثين استنادًا إلى التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة. المصدر:
 

 (7الجدول )
 المؤهل العلمي متغير الدراسة حسب عينة توزيع

  المؤهل العلمي

 النسبة التكرارات 

%6.7 4 ثانـويالدون   
%2.1 2 ثانويال  

%62.1 62 دبلوم  
%42.4 22 بكالوريوس  
%6.7 4 ماجستير  
%2 1 دكتوراه  

 1 111 المجموع

 من إعداد الباحثين استنادًا إلى التحليل اإلحصائي للدراسة المصدر:
 

 (8الجدول )
 عدد سنوات الخبرة متغير الدراسة حسب عينة توزيع

  عدد سنوات الخبرة

 النسبة التكرارات 

 32.2 43 سنوات 4 أقل من
 64.3 62 سنوات 11 – 4من 

 67.2 41 سنوات 11أكثر من 

 1 111 المجموع

 .من إعداد الباحثين استنادًا إلى التحليل اإلحصائي للدراسة المصدر:
 :المؤهل العلمي متغير عينةالدراسة حسب توزيع

المؤهل  متغير الدراسة حسب عينة ( توزيع7يبين الجدول )
فئة دون  في %6.7نجد في عينة الدراسة نسبة  حيث العلمي

 دبلومفئة  في، و % 2.1فئة الثانوي كانت النسبة  فيالثانوي و 
فئة بكالوريوس كانت النسبة  فيأما  %62.1غت النسبة بل

فئة  فيو  % 6.7فئة ماجستير  في. وكانت النسبة % 42.4
وبالنظر إلى الجدول الموضح لعينة  %2الدكتوراه كانت النسبة 

ن حملة شهادة أالدراسة من حيث المؤهل العلمي يالحظ 

البكالوريوس قد حصلوا على أعلى نسبة بين المؤهالت العلمية 
 األخرى.

 عدد سنوات الخبرة متغير الدراسة حسب عينة توزيع
عدد  متغير الدراسة حسب عينة ( توزيع2يبين الجدول )

 في %32.2نجد في عينة الدراسة نسبة  حيث سنوات الخبرة
كانت النسبة  سنوات 11–4من فئة  فيسنوات و  4 منفئة أقل 

 67.2غت النسبة سنوات بل 11فئة أكثر من  في، و 64.3%
%. 
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وبالنظر إلى الجدول الموضح لعينة الدراسة من حيث 
حصلت على سنوات  4 ن فئة أقل منأالتخصصات يالحظ 
 صات األخرى.أعلى نسبة بين التخص

 الحالة اإلجتماعية: متغير الدراسة حسب عينة توزيع -5
الحالة  متغير الدراسة حسب عينة ( توزيع2يبين الجدول )

فئة  في % 34.2نجد في عينة الدراسة نسبة  حيث اإلجتماعية
فئة أرمل  في، و % 41.4فئة متزوج كانت النسبة  فيأعزب و 

 .%6.7فئة مطلق كانت النسبة  فيأما  %2غت النسبة بل
وبالنظر إلى الجدول الموضح لعينة الدراسة من حيث 

ن فئة المتزوجين حصلت على أعلى أالتخصصات يالحظ 
 نسبة بين التخصصات األخرى.

 :العمر متغير الدراسة حسب عينة توزيع -6
 العمر متغير الدراسة حسب عينة ( توزيع11يبين الجدول )

فئة من أقل من  في %1.2نجد في عينة الدراسة نسبة  حيث
كانت النسبة  44إلى أقل من  61فئة من  فيسنة و  61

غت النسبة سنة بل 34إلى أقل من  42فئة من  في، و 27.2%
 %2سنة فأكثر كانت النسبة  32فئة  فيأما  % 12.2

فئة ارتفاع ملحوظ في نسبة  (11)ويالحظ من خالل الجدول 
مقارنة مع الفئات العمرية سنة  44إلى أقل من  61من 

 األخرى.
فيما يخص مصادر ضغوط نتائج اإلحصاء الوصفي ج_
( والذي يشير إلى نتائج 11من خالل الجدول ) العمل.

وجد أن ، اإلحصاء الوصفي فيما يخص مصادر ضغوط العمل
(، وبلغ اإلنحراف 4.26المتوسط العام لضغوط العمل بلغ )

بنود وجد أن المتوسطات الحسابية ل(، و 1.17عياري له )الم
(، وأن أعلى 3.42و  4.36قد تراوحت بين ) ضغوط العمل

( وقد بلغ متوسطه عبء العمل) لبندمتوسط حسابي كان ل
فرص النمو ) للبند( وأدنى مستوى كان 3.42الحسابي )

ما أ(، 4.36الحسابي ) ( حيث بلغ متوسطهوالتقدم الوظيفي
لالنحراف المعياري للمتغيرات وجد أن اإلنحرافات بالنسبة 

 1.11قد تراوحت بين ) بنود ضغوط العملالمعيارية ل
فرص النمو ) للبند(، وأن أعلى انحراف معياري كان 1.12و

( وأدنى مستوى 1.12( وقد بلغت قيمته )والتقدم الوظيفي
 (.1.11( حيث بلغت قيمته )صراع األدوار)للبند كان 

الجدول الذي يشير إلى أهمية العوامل وبالنظر إلى 
نه في المرتبة األولى كان أحسب الترتيب التنازلي نجد 

( حيث تشعر بأن األعمال التي تقوم بها ضروريةالسؤال )
( وكانت درجة انحرافه 3.16بلغ المتوسط الحسابي له )

(، بينما جاء في المرتبة الثانية السؤال 1.27المعياري )
( حيث بلغ المتوسط الحسابي له ن عملكيعيق تدخل اآلخري)
(، أما في 1.16( وكانت درجة انحرافه المعياري )4.21)

تعد مهام وأهداف العمل المرتبة الثالثة فقد حصل السؤال )
(، حيث بلغ المتوسط الحسابي له الذي تقوم به واضحة

(. ويشار إلى 1011( وكانت درجة انحرافه المعياري )4.72)
كل العبارات المتضمنة عامل مصادر أن اإلستجابة في 

 كانت إيجابية في جميع العبارات. ضغوط العمل
فيما يخص مستوى الشعور نتائج اإلحصاء الوصفي د_

 باالغتراب الوظيفي.
 

 (9الجدول )
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة اإلجتماعية

 النسبة % التكرارات الحالة اإلجتماعية

 34.2 41 أعزب
 41.4 42 متزوج
 2 1 أرمل
 6.7 4 مطلق

 1 111 المجموع

 .من إعداد الباحثين استنادًا إلى التحليل اإلحصائي للدراسة المصدر:
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 (10جدول )ال
 توزيع عينة الدراسة حسب العمر

 النسبة التكرارات العمر

%1.2 6 سنة 61قل من أ  
%27.2 74 44إلى أقل من  61من   
%12.2 61 34إلى أقل من  42من   

%2.1 11 سنة فأكثر 32  

 1 111 المجموع

 من إعداد الباحثين استنادًا إلى التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة. المصدر:
 

 (11جدول )ال
 نتائج اإلحصاء الوصفي فيما يخص مصادر ضغوط العمل

 المعيارياإلنحراف  المتوسط الحسابي العبارة قمالر 

 
 غموض الدور

 1.07 3.73 تتمتع بالسلطات الالزمة للقيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقك 1

 1.00 3.78 تعد مهام وأهداف العمل الذي تقوم به واضحة 6

 1.08 3.70 تتلقى مهام من مسؤول واحد 4

 
 1.14 4.73 المتوسط العام

 
 صراع األدوار

 1.04 3.73 بها مع المبادئ والقيم التي تؤمن بهاتتوافق األعمال التي تقوم  3

 1.02 3.81 يعيق تدخل اآلخرين عملك 4

 0.87 4.12 تشعر بأن األعمال التي تقوم بها ضرورية 2

 1.10 3.32 يوجد غموض في سياسات تنفيذ المهام 7

 
 1.11 4.74 المتوسط العام

 
 عبء العمل

 1.05 3.63 قدراتكيتوافق عبء العمل الذي تقوم به مع  2

 1.04 3.68 داءيتناسب الوقت المتاح للعمل مع متطلبات األ 2

 1.14 3.39 مع مرور الزمن تزداد المهام المطلوب تنفيذها منك تعقيداً  11

 0.99 3.72 نجاز عدة مهام ومسؤوليات متنوعة في وقت واحدإيتم تكليفك ب 11

 
 1.12 3.42 المتوسط العام

 
 والتقدم الوظيفيفرص النمو 

 1.12 3.59 تعد فرص النمو والتقدم الوظيفي بالدائرة التي أعمل بها محدودة 16

 1.30 2.95 أشعر باألمان إزاء مستقبلي الوظيفي 14

 1.13 3.45 توفر الدائرة التي تعمل بها فرص المشاركة بالدورات التدريبية 13

 1.09 3.68 تكتسب خبرات ومهارات جديدة خالل فترة عملك 14

 
 1.12 4.36 المتوسط العام

 
 1.17 4.26 المتوسط العام لمتغير ضغوط العمل

 .من إعداد الباحثين استنادًا إلى التحليل اإلحصائي للدراسة المصدر:
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 (12جدول )ال
 مستوى الشعور باالغتراب الوظيفينتائج اإلحصاء الوصفي فيما يخص 

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة الرتبة

 1.02 4.05 تلتزم بالقوانين واألنظمة والقيم السائدة بالعمل 1

 0.92 3.86 جراءات العملا  تلتزم بسياقات و  2

 1.06 3.68 من طموحاتي يعد نجاحي في العمل نابعاً  3

 0.98 3.60 تتعامل مع المشاكل التي تواجهك بموضوعية 4

 1.08 3.56 يعد دورك في اتخاذ القرارات بالمنظمة محدوداً  5

 1.05 3.48 تعد ممارستي للحرية بالعمل محدودة 6

 1.23 3.45 يسيطر عليك الشعور بالرغبة في ترك العمل 7

 1.29 3.42 تتسم عالقتي مع زمالئي بالثقة 8

 1.01 3.41 تحقق قيمة في مجال عملك 9

 1.03 3.41 مكاناتكا  ل قدراتك و الستغالتتيح وظيفتك فرصة  10

 1.17 3.38 ي قرار يتعلق بمستقبلك الوظيفيأيصعب عليك اتخاذ  11

 1.17 3.38 تعد أسس الترقية بالمنظمة موضوعية 12

 1.16 3.34 نشطة االجتماعية للمنظمةتشارك في األ 13

 1.08 3.24 تشعر بالملل في العمل 14

 1.32 3.15 في مزاولة عملكال تشعر بقيمتك الذاتية  15

 1.02 3.14 يتم تقييم العمال بالمنظمة على أسس مادية 16

 1.31 3.06 تشعر باألمان الوظيفي 17

 1.33 2.88 يعد التواصل بين العمال في قسمك محدود 18

 1.11 2.86 تصمت عن أخطاء العمل 19

 1.27 2.59 تشعر بأنك غريب بين زمالئك 20

 
 1.14 4.17 لإلغتراب الوظيفيالمتوسط العام 

 .من إعداد الباحثين استنادًا إلى التحليل اإلحصائي للدراسة المصدر:    

( والذي يشير إلى نتائج اإلحصاء 16من خالل الجدول )
وجد ، الوصفي فيما يخص مستوى الشعور باالغتراب الوظيفي

(، وأن 4.17لإلغتراب الوظيفي بلغ )أن المتوسط الحسابي 
وجد أن المتوسطات الحسابية (، و 1.14اإلنحراف المعياري )

(، وأن أعلى متوسط 3.14و  6.42قد تراوحت بين ) فقراتلل
تلتزم بالقوانين واألنظمة والقيم السائدة حسابي كان للفقرة )

( وأدنى مستوى كان 3.14( وقد بلغ متوسطها الحسابي )بالعمل
( حيث بلغ متوسطها نك غريب بين زمالئكأتشعر بلفقرة )عند ا

 (.6.42الحسابي )
نحراف المعياري للمتغيرات وجد أن ما بالنسبة لإلأ

و  1.26اإلنحرافات المعيارية للمتغيرات قد تراوحت بين )
يعد التواصل (، وأن أعلى انحراف معياري كان للفقرة )1.44

( وأدنى 1.44يمتها )( وقد بلغت قبين العمال في قسمك محدود
( حيث تلتزم بسياقات واجراءات العملمستوى كان عند الفقرة )

(، وبالنظر إلى الجدول الذي يشير إلى 1.26بلغت قيمتها )
نه في المرتبة أأهمية العوامل حسب الترتيب التنازلي نجد 

تلتزم بالقوانين واألنظمة والقيم السائدة األولى كان السؤال )
( وكانت درجة 3.14المتوسط الحسابي له ) ( حيث بلغبالعمل

(، بينما جاء في المرتبة الثانية السؤال 1.16انحرافه المعياري )
( حيث بلغ المتوسط الحسابي تلتزم بسياقات واجراءات العمل)

 (.1.26( وكانت درجة انحرافه المعياري )4.22له )
يعد نجاحي في أما في المرتبة الثالثة فقد حصل السؤال )

(، حيث بلغ المتوسط الحسابي له من طموحاتي ل نابعا  العم
(. ويشار إلى أن 1.12( وكانت درجة انحرافه المعياري )4.22)

اإلستجابة في كل العبارات المتضمنة عامل مستوى الشعور 
 باالغتراب الوظيفي كانت إيجابية في جميع العبارات.

 نتائج فرضيات للدراسة:هـ _ 
ال يوجد أثر ذو داللة احصائية  :ىالرئيسة األول يةالفرض
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لضغوط العمل في االغتراب  0005≥( αعند مستوى معنوية )
 ظيفي.الو 

اختبار اإلنحدار  ي إجراءأنه من الضرور  ونوجد الباحث
ضغوط العمل في االغتراب  المتعدد من أجل التعرف على تأثير

فروق في  ونوجد الباحث، (14، ومن خالل الجدول )الوظيفي

االغتراب الوظيفي، بينما  في( غموض الدورالتأثير لعامل )
ظهرت النتائج الوصفية من خالل الجدول عدم وجود فرق في أ

فرص و ، أعباء العملو صراع الدور، التأثير لكل من عوامل )
 .( لكل من العاملين في مستشفى اإلسراءالتقدم والنمو الوظيفي

 
 

 (13جدول )ال
 االغتراب الوظيفي فينتائج اختبار االنحدار المتعدد لتأثير المتغير المستقل )ضغوط العمل( 

 القرار اإلحصائي الجدولية  Sig R r2 T t المتغير المستقل
 ال يوجد أثر 1.96 1.227 1.124 1.112 1.461 غموض الدور

 أثر ال يوجد 1.96 4.723 1.114 1.442 1 صراع الدور

 أثرال يوجد  1.96 4.212 1.164 1.441 1 أعباء العمل

 أثرال يوجد  1.96 4.276 1.11 1.446 1 فرص التقدم والنمو الوظيفي

 من إعداد الباحثين استنادًا إلى التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة. المصدر:
 

 (14جدول )ال
 ( غموض الدورالبسيط لتأثير المتغير المستقل )نتائج اختبار االنحدار 

 لدى موظفي مستشفى اإلسراء الشعور في االغتراب الوظيفيعلى 
Sig R r2 T t المتغير المستقل الجدولية   القرار اإلحصائي 
 نقبل الفرض العدمي 1.96 1.227 1.124 1.112 1.461 غموض الدور

 من إعداد الباحثين استنادًا إلى التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة. المصدر:
 

 (15جدول )ال
 ( لصراع الدورنتائج اختبار االنحدار البسيط لتأثير المتغير المستقل )

 على الشعور باإلغتراب الوظيفي لدى موظفي مستشفى اإلسراء
 القرار اإلحصائي الجدولية Sig R r2 T t المتغير المستقل

 1.96 4.723 1.114 1.442 1 صراع الدور
نرفض الفرض 

 العدمي

 من إعداد الباحثين استنادًا إلى التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة. المصدر:
 

 (16جدول )ال
  نتائج اختبار االنحدار البسيط لتأثير المتغير المستقل )أعباء العمل(

 الشعور باإلغتراب الوظيفي لدى موظفي مستشفى اإلسراء و
 القرار اإلحصائي الجدولية Sig R r2 T t المتغير المستقل

 1.96 4.212 1.164 1.441 1 أعباء العمل
نرفض الفرض 

 العدمي

 من إعداد الباحثين استنادًا إلى التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة. المصدر:
 

 (17جدول )ال
 ( )فرص التقدم والنمو الوظيفينتائج اختبار االنحدار البسيط لتأثير المتغير المستقل 

 لوظيفي لدى موظفي مستشفى اإلسراءالشعور باإلغتراب او 
 القرار اإلحصائي الجدولية Sig R r2 T t المتغير المستقل

 1.96 4.276 1.111 1.446 1 فرص التقدموالنمو الوظيفي
نرفض الفرض 

 العدمي

 من إعداد الباحثين استنادًا إلى التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة. المصدر:
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حصائية إال يوجد أثر ذو داللة الفرضية الفرعية األولى: 
لغموض الدور والشعور في  0005≥( α)عند مستوى معنوية 

 .االغتراب الوظيفي
H0 : ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية

(α )≤0.05 لغموض الدور والشعور في االغتراب الوظيفي. 
H1:  يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية(α )

 .لغموض الدور والشعور في االغتراب الوظيفي 0.05≥
وجود تأثير عدم ( إلى 13جدول )التشير القيم الواردة في 

لغموض الدور على الشعور في االغتراب ذي داللة إحصائية 
 tلدى العاملين في مستشفى اإلسراء، حيث بلغت قيمة  الوظيفي

 1.96وهي أقل من قيمتها الجدولية  (1.227)المحسوبة 
، وبذلك فإننا نقبل الفرض 0.05وبمستوى معنوية أقل من 

العدمي ونرفض الفرض البديل أي انه ال يوجد أثر ذو داللة 
لغموض الدور . 0.05≥( α)احصائية عند مستوى معنوية 

كما تشير النتائج إلى أن والشعور في االغتراب الوظيفي، 
من  1.112التباين في غموض الدور للعاملين يفسر ما نسبته 

وظيفي لدى العاملين في مستشفى التباين في االغتراب ال
 اإلسراء.

ال يوجد أثر ذو داللة احصائية الفرضية الفرعية الثانية: 
لصراع الدور والشعور في  0005 ≥( α)عند مستوى معنوية 

 .االغتراب الوظيفي
H0 : ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية

(α )≤ 0005 . الوظيفيلصراع الدور والشعور في االغتراب. 
H1 :  يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية

(α )≤ 0005 لصراع الدور والشعور في االغتراب الوظيفي. 
( إلى وجود تأثير ذي 14جدول )التشير القيم الواردة في 

لصراع الدور على الشعور في االغتراب داللة إحصائية 
 tلدى العاملين في مستشفى اإلسراء، حيث بلغت قيمة  الوظيفي

 1.96وهي أعلى من قيمتها الجدولية ( 4.723)المحسوبة 
، وبذلك فإننا نرفض الفرض 0005وبمستوى معنوية أقل من 

نه يوجد أثر ذو داللة أالعدمي ونقبل الفرض البديل أي 
لصراع الدور   0.05≥( α)حصائية عند مستوى معنوية إ

كما تشير النتائج إلى أن في االغتراب الوظيفي،  والشعور
من  (1.442)التباين في صراع الدور للعاملين، يفسر ما نسبته 

التباين في االغتراب الوظيفي لدى العاملين في مستشفى 
 اإلسراء.

حصائية إال يوجد أثر ذو داللة الفرضية الفرعية الثالثة: 
العمل والشعور في ألعباء  0005 ≥( α)عند مستوى معنوية 

 االغتراب الوظيفي
H0 : ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية

(α )≤ 0005  العمل والشعور في االغتراب الوظيفيألعباء 
H1 : يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية(α) 

 .العمل والشعور في االغتراب الوظيفيألعباء  0005 ≥
( إلى وجود تأثير ذي 12جدول )التشير القيم الواردة في 
العمل على الشعور في االغتراب داللة إحصائية ألعباء 

 tلدى العاملين في مستشفى اإلسراء، حيث بلغت قيمة  الوظيفي
 1.96وهي أعلى من قيمتها الجدولية  4.212المحسوبة 

 ، وبذلك فإننا نرفض الفرض1.14وبمستوى معنوية أقل من 
نه يوجد أثر ذو داللة أي العدمي ونقبل الفرض البديل أ

العمل ألعباء  0.05 ≥( α)حصائية عند مستوى معنوية إ
كما تشير النتائج إلى أن التباين  والشعور في االغتراب الوظيفي

من التباين  (1.441)في أعباء العمل للعاملين يفسر ما نسبته 
 في االغتراب الوظيفي لدى العاملين في مستشفى اإلسراء.

ال يوجد أثر ذو داللة احصائية الفرضية الفرعية الرابعة: 
لفرص التقدم والنمو الوظيفي .0005 ≥( α)عند مستوى معنوية 

 .والشعور في االغتراب الوظيفي
H0:  ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية

(α )≤ 0005  لفرص التقدم والنمو الوظيفي والشعور في
 .االغتراب الوظيفي

H1 : يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية(α )
لفرص التقدم والنمو الوظيفي والشعور في االغتراب  0005 ≥

 .الوظيفي
( إلى وجود تأثير ذي 17جدول )التشير القيم الواردة في 

والنمو الوظيفي على الشعور في فرص التقدم لداللة إحصائية 
لدى العاملين في مستشفى اإلسراء، حيث  االغتراب الوظيفي

وهي أعلى من قيمتها  (4.276)المحسوبة  tبلغت قيمة 
، وبذلك (1.14) وبمستوى معنوية أقل من (1.96)الجدولية 

نه يوجد أض العدمي ونقبل الفرض البديل أي فإننا نرفض الفر 
لفرص  0.05 ≥( α)ة عند مستوى معنوية أثر ذو داللة احصائي

كما تشير  التقدم والنمو الوظيفي والشعور في االغتراب الوظيفي
للعاملين  فرص التقدم والنمو الوظيفيالنتائج إلى أن التباين في 

من التباين في االغتراب الوظيفي  (1.446)يفسر ما نسبته 
 لدى العاملين في مستشفى اإلسراء.

 
 :Resultesنتائج الدراسة 

وجدت الدراسة أن المقياس المتبع لهذه الدراسة صادق  -1
 وفقا لمقياس كرونباخ الفا. (1.232)بدرجة 

حصائية عند إدراسة أنه ال يوجد أثر ذو داللة وجدت ال -6
لغموض الدور في الشعور   0.05≥( α)مستوى معنوية 

كما تشير النتائج إلى أن التباين في باإلغتراب الوظيفي، 
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من التباين  (1.112)غموض الدور للعاملين يفسر ما نسبته 
 باإلغتراب الوظيفي لدى العاملين في مستشفى اإلسراء.

حصائية عند إالدراسة أنه يوجد أثر ذو داللة  وجدت -4
لصراع الدور في الشعور  0.05 ≥( α)مستوى معنوية 

كما تشير النتائج إلى أن التباين في صراع باالغتراب الوظيفي، 
من التباين في  (1.442)الدور للعاملين، يفسر ما نسبته 

 االغتراب الوظيفي لدى العاملين في مستشفى اإلسراء.

حصائية عند إالدراسة أنه يوجد أثر ذو داللة  وجدت -3
ألعباء العمل في الشعور  0.05 ≥( α)مستوى معنوية 
تشير النتائج إلى أن التباين في أعباء  كما باالغتراب الوظيفي

من التباين باإلغتراب  (1.441)العمل للعاملين يفسر ما نسبته 
 الوظيفي لدى العاملين في مستشفى اإلسراء.

حصائية عند إالدراسة أنه يوجد أثر ذو داللة  وجدت -4
لفرص التقدم والنمو الوظيفي  0.05 ≥( α)مستوى معنوية 

كما تشير النتائج إلى أن التباين  الوظيفيوالشعور في االغتراب 
للعاملين يفسر ما نسبته  فرص التقدم والنمو الوظيفيفي 

من التباين باإلغتراب الوظيفي لدى العاملين في  (1.446)
 مستشفى اإلسراء.

مستوى الشعور لفيما يخص نتائج اإلحصاء الوصفي  -2
 ن أعلى معيار التزم بهأباالغتراب الوظيفي وجد الباحث 

الموظفون هو اإللتزام بالقوانين و األنظمة والقيم السائدة في 
 .العمل في مستشفى اإلسراء

عالية من  ن الموظفين على درجةأ ونوجد الباحث -7
 .في مستشفى اإلسراءبسياقات واجراءات العمل اإللتزام 

مستوى ضغوط لفيما يخص نتائج اإلحصاء الوصفي  -2
الموظفين هو الشعور العمل وجد الباحث ان أعلى معيار لدى 

 .بضرورة األعمال التي يقومون بها في مستشفى اإلسراء

مستوى ضغوط لفيما يخص نتائج اإلحصاء الوصفي  -2
العمل وجد الباحث أن هنالك درجة عالية من تضارب األعمال 

 .التي يقومون بها في مستشفى اإلسراء
 Recommendations: التوصيات

المصادر المسببة لضغوط _ ضرورة تعرف اإلدارة على 1
العمل والتي تساهم بخلق الشعور باإلغتراب الوظيفي عند 

 العاملين في مستشفى اإلسراء.
_ سعي اإلدارة نحو التقليل من مصادر ضغوط العمل 6

 عند الموظفين.
منح فرص التقدم الوظيفي بما يحقق مبدأ العدالة _ضرورة 4

 .م وقدراتهموالمساواة للموظفين وبما يتناسب مع خبراته
مراعاة اإلدارة مواءمة عبء العمل الذي يقع _ضرورة 3

مكانياته  .على عاتق الموظف مع قدراته وا 
ضرورة اإللتزام بالوصف الوظيفي الذي يبين واجبات _ 4

ومسؤوليات الموظفين والحرص على تطويره بما يخدم األهداف 
 .التنظيمية

ة _ضرورة إجراء دراسات مستقبلية تبحث في ظاهر 2
االغتراب الوظيفي لدى العاملين في مستشفى اإلسراء، لما لهذه 

 الظاهرة من آثار كبيرة تنعكس على المستشفى بشكل عام.

 

 المراجع
 

(، االغتراب وعالقته باإللتزام التنظيمي، دراسة 6111البياتي، س، )
استطالية تحليلية آلراء عينة من المديرين والتنفيذين في وزارة 
البلديات واألشغال العامة، رسالة ماجستير في إدارة األعمال، 

 كلية اإلدارة واإلقتصاد، جامعة بغداد.
(، االغتراب الوظيفي في المنظمات العامة بمدينة 6112الثبيتي، م، )

 السعودية.جدة، رسالة ماجستير، جامعة الملك فيصل، 
(، غموض الدور لدى المرشدين 6112الجميلي، ع، البجاري، أ، )

التربويين وعالقته برضاهم عن عملهم، مجلة التربية والعلم، 
 (، جامعة الموصل.4(، العدد)14، المجلد)441_412

(، أثر ضغوط العمل على أداء المراجع الخارجي، 6112حجل، ع، )
إلدارة واإلقتصاد، جامعة رسالة ماجستير غير منشورة، كلية ا

 .63_66دمشق، ص 
(، قياس تأثير ضغوط العمل في مستوى األداء 6114حسين، س، )

الوظيفي: دراسة استطالعية تحليلية آلراء عينة من العاملين في 
هئية التعليم التقني، مجلة كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية الجامعة، 

 (.42، العدد )667_612
، أثر العوامل المهنية والشخصية على (6116الحنيطي، ن، )

الضغط الوظيفي في المستشفيات الحكومية باألردن: دراسة 
 تحليلية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية.

(، أثر مصادر ضغوط العمل على االغتراب 6114الخوالدة، ل، )
الوظيفي في الدوائر الحكومية في ثالث محافظات )الكرك، 

معان( في جنوب األردن، رسالة ماجستير، جامعة الطفيلة، 
 مؤتة.

(، ضغوط العمل وعالقتها بالرضا الوظيفي 6111الدوسري، م، )
لألفراد العاملين في مراكز حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، 
رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، العلوم 

 اإلدارية، الرياض.
(، مختار الصحاح، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 1224الرازي، م، )

1/322. 
(، االغتراب الوظيفي كشكل من 6111زاهي، م، نورالدين، ت، )

أشكال المعاناة في العمل، الملتقى الدولي حول المعاناة في 
 العمل، جانفي.
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(، اختبار العالقة بين العدالة التنظيمية 6116الزبيدي، ح، )
فة، رسالة ماجستير، جامعة الكوفة، واإلغتراب الوظيفي، الكو 

 كلية اإلدارة واإلقتصاد.
(، درجة فاعلية األداء وعالقتها باالغتراب 6111السبيعي، م، )

الوظيفي لدى معلمي المدارس الثانوية بمكة المكرمة، جامعة 
 صنعاء اليمن.

(، أثر مصادر ضغوط العمل ومستوى الضغط 6112السعودي، م، )
لدى العاملين في كليات المجتمع  التنظيميالمدرك في اإللتزام 

بيقية: دراسة تحليلية ــــــتابعة لجامعة البلقاء التطـــــالحكومية ال
 (، العدد44) المجلد 317_472ص علوم اإلدارية، ــــــميدانية، ال

(6.) 
(، االغتراب الوظيفي وعالقته بالمتغيرات 6116شبات، ج، )

الفلسطينية، دراسة حالة، جامعة القدس الشخصية في الجامعات 
 المفتوحة.
(، أثر مصادر ضغوط العمل في مستوى الشعور 6114صبر، ر، )

باإلغتراب الوظيفي: دراسة تحليلية آلراء عينة من الممرضين 
والممرضات في مستشفى اليرموك التعلمي، مجلة كلية بغداد 

 (.47) العدد، 624_634ص صادية الجامعة، ــــــلوم اإلقتــــــللع
(، مظاهر اإلحباط الوظيفي وأثرها في االغتراب 6114الصرايرة، أ، )

التنظيمي: دراسة ميدانية في المنظمات الصحية العامة في 
المملكة األردنية الهاشمية، دراسات، العلوم اإلدارية، 

 (.6) (، العدد46) ، المجلد467_622
دراسة ميدانية (، االغتراب الوظيفي مصادره: 1222عنوز، ع، )

حول عالقتهما ببعض المتغيرات الشخصية والتنظيمية في 
مجلد الالقطاع الصحي األردني بإقليم الشمال، اإلدارة العامة، 

 .6 عددال، 42
(، االغتراب الوظيفي، جريدة الرياض اليومية، 6112قبالن، ي، )

 13726 العدد
 (.2) القرآن الكريم، سورة اإلنشقاق، آية

(، أثر مناخ العمل األخالقي في 6113، دروزة، س، )القواسمي، د
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to identify the impact of the work stress on the job alienation for employees in 

Isra Hospital and to identify the sources of these pressures. This study tries to provide recommendations that 

contribute to alleviate these pressures.It was chosen a stratified sample of (140) employees in Isra Hospital, 

where the study population divided into three layers include: administrators, doctors, and nurses. The data 

was collected by distributing the questionnaires to the employees and (111) questionnaires were retrieved. 

The questionnaires were suitable for statistical analysis and the data were analyzed by using (SPSS) 

package.The researchers extracted the ratios and frequencies. The descriptive analytic methods were used to 

describe and analyze sample responses. The researchers used a single regressive and one way Anova to prove 

hypotheses. The findings of this study indicate that there is no statistically significant impact regard the 

ambiguity role on job alienation. In addition there is statistically significant impact in conflict role, the burden 

of the role, the opportunities of growth and career advancement on job alienation. 

 

Keywords: Work Stress, Role Ambiguity, Role Conflict, Work Load, Progress and Career Growth, 

Opportunities. 
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