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ملخص: 

التي  العمل  �سغط  م�سادر  حتديد  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
والعمل  الفل�سطيني،  التمري�ص  قطاع  يف  العاملون  لها  يتعر�ص 
قوتها  الن�سبية، ودرجة  اأهميتها  امل�سادر ح�سب  ترتيب هذه  على 
تتفرع اإىل عوامل عديدة اختلف الباحثون والدار�سون يف ت�سنيفها.

و�سنفت يف هذه الدرا�سة اإىل اأربعة م�سادر رئي�سية، هي: )�سغوط 
 ، تنظيمية(  فردية، �سغوط  العمل، �سغوط جماعية، �سغوط  بيئة 
ولذلك �سممت ا�ستبانه مكونة من 48 فقرة ا�ستملت على املجالت 
الأربعة مل�سادر �سغط العمل ووزعت على عينة مكونة من )171( 
 44 هناك  اأن  وتبني  العاملي  التحليل  ا�ستخدام  مت  وقد  مفردة، 
قطاع  يف  للعاملني  وحتديا  �سغطا  جمموعها  يف  ت�سكل  م�سدراً 
اأ�سا�سية، كما مت  الفل�سطيني موزعة على خم�سة عوامل  التمري�ص 
اإجراء اختبار ال�سرتاكيات )Communalities Test( وكان معامل 
و   0.567( بني  تراوح  حيث  مرتفعًا،  الفقرات  بني  ال�سرتاكية 
ملجالت  ال�سرتاكيات  اختبار  اإجراء  اأي�سا  مت  كما   ،  )0.919
الدرا�سة، وتبني اأن اأقوى واأهم جمال هو جمال ال�سغوط اجلماعية 
الأخرى  املجالت  باقي  مع  املتغري  هذا  تباين  ن�سبة  بلغت  حيث 
 )0.86( ا�سرتاكية  مبعامل  التنظيمية  ال�سغوط  يليه   ،  )0.91(
العمل  بيئة  واأخريا جمال   ،  )0.45( الفردية  ال�سغوط  ثم جمال   ،

با�سرتاكية و�سلت اإىل )0.15( فقط.
حديثة  اإدارية  اأ�ساليب  ا�ستخدام  ب�رشورة  الدرا�سة  واأو�ست 
الإداري،  التمري�ص كالتمكني  العاملني يف قطاع  التعامل مع  يف 
للتفريغ  اأ�ساليب  ا�ستخدام  وكذلك  وامل�ساركة،  بالأهداف  والإدارة 
ال�ستغراق  وتعزيز  واملقرتحات،  بالآراء  وم�ساركتهم  النف�سي، 
لها،  يتعر�سون  التي  املخاطر  من  حمايتهم  خالل  من  الوظيفي 

واتباع نظام عادل للحوافز املادية واملعنوية. 
التمري�ص  قطاع  العمل،  �سغط  املفتاحية:  الكلمات 

الفل�سطيني، املوؤ�س�سات ال�سحية. 

Sources of Work Pressure in the Palestinian 
Nursing Sector: A field Study in the Health Insti-

tutions in Tulkarm City

Abstract

This study aimed to identify the sources of work 
pressure that workers in the Palestinian nursing 
sector are exposed to; in addition to classifying 
them according to their relative importance and 
their level of strength that are branched into various 
confusing factors. They were classified in this study 
into four main sources; they are; (1) pressure of work 
environment (2) collective pressure (3) individual 
pressure and (4) organizational pressure. To achieve 
the purpose of the study, the researchers have 
conducted a questionnaire that consisted of 48 items 
which involved the four areas for work pressure 
sources. The questionnaire was distributed for a 
sample consisted of (171) workers. A descriptive 
statistical model was used. The findings of the study 
showed that there are (44) sources of pressures that 
cause a challenge for workers at Palestinian nursing 
sector in their turn. These sources are distributed to 
five main factors. Moreover, a communalities test was 
conducted and the communality factor between items 
was high and ranged between (0. 567 and 0. 919) . 
Communalities test for study aspects was conducted 
also, and referred to the social pressure as the 
strongest and the most cruciaL aspect as the variation 
rate for this variable to other ones (0. 91) , then the 
organizational pressure with a communality factor 
(0. 86) , then comes the individual pressure (0. 45) , 
and finally work environment (0. 15) only. The study 
has recommended that it’s essential to use up to date 
administrative approaches in dealing with workers 
in nursing sector, as administrative empowerment, 
management, setting aims and participation, using 
psychological unloading, involving their suggestion 
in the work plan , enhancing the employees’ 
involvement in their tasks by protecting them from 
risks, and adopting a fair system for both incomes 
and moral incentives. 

Keywords: Work Pressure, Palestinian Nursing 
Sector, Health Institutions
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1.مقدمة
ال�سغط  اإىل  املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  العاملون  يتعر�ص 
الذهني، واجل�سماين، واملهني، ولعل هذا ال�سغط يختلف باختالف 
ميادين العمل، فعادًة ما يعلو م�ستوى �سغط العمل يف القطاعات 
واأهميته. وكثافته  العمل  ب�سعوبة  تتميز  التي  احل�سا�سة  واملهن 
ومن بني القطاعات التي طاملا كانت وما زالت عر�سة اإىل �سغط 
العمل القطاع ال�سحي، حيث يتعر�ص العاملون يف هذا القطاع اإىل 
اأو  الأطباء  م�ستوى  على  �سواء  ومهنية  وبدنية  ذهنية  �سغوطات 
املمر�سني اأو حتى العاملني يف الوظائف الإدارية امل�ساندة، وكل 
ذلك يعود كون املهن ال�سحية والطبية تتعامل مع �سحة الإن�سان 
املجتمعات  اإن�سان  لكل  الأهمية  يف  غاية  تعد  والتي  ورعايتها 
يتميز  كغريه  الفل�سطيني  ال�سحي  املختلفة.فالقطاع  والدول 
اأداء  على  ينعك�ص  الذي  الأمر  فيه،  العمل  �سغط  م�ستوى  بارتفاع 
كما  فيها،  يعملون  التي  للموؤ�س�سات  وانتمائهم  وولئهم  العاملني 
ينعك�ص اأي�سا على املر�سى واملراجعني والأهايل، وكل ذلك يوؤثر 
�سوء  كافة.ويف  املجتمع  اأفراد  لدى  عدمه  اأو  الر�سا  م�ستوى  يف 
ذلك فاإن هذه الدرا�سة �سوف ت�سلط ال�سوء على م�سادر �سغط العمل 
ميدانية  درا�سة  اإجراء  الفل�سطيني من خالل  التمري�ص  لدى قطاع 
املوؤ�س�سات  يف  والعامالت  العاملني  واملمر�سات  املمر�سني  على 

ال�سحية يف مدينة طولكرم يف فل�سطني.

1.1 مشكلة البحث
ي�سري الأدب الإداري احلديث اإىل الهتمام العايل بدور القوى 
الب�رشية يف حتقيق غايات املوؤ�س�سات واملجتمعات على حد �سواء، 
التي  والتنظيمية  ال�سلوكية  النظريات  من  العديد  فهناك  ولذلك 
بحثت يف حتليل �سلوك العاملني وبينت الآثار املرتتبة على الأداء، 
والولء، والر�سا، والتطور.ومن بني هذه النظريات تلك التي حاولت 
والعنا�رش،  والأ�سكال،  املراحل،  حيث  من  العمل  �سغط  تف�رش  اأن 
التعامل مع هذا  املتبعة يف  والآثار، وال�سرتاتيجيات  وامل�سادر، 
التي تتواجد  “ جمموعة من املثريات  العمل هي  ال�سغط.ف�سغوط 
الأفعال  التي ينتج عنها جمموعة من ردود  الأفراد  يف بيئة عمل 
النف�سية  حالتهم  يف  اأو  العمل،  يف  الأفراد  �سلوك  يف  تظهر  التي 
واجل�سمانية، اأو يف اأدائهم لأعمالهم نتيجة تفاعل الأفراد مع بيئة 
�ص283(   ،2001 الباقي،  “.)عبد  ال�سغوط  حتوى  التي  عملهم 
م�سادر  وحتليل  حتديد  يف  البحث  م�سكلة  تكمن  ذلك  على  .وبناًء 
املوؤ�س�سات  يف  التمري�ص  قطاع  لها  يتعر�ص  الذي  العمل  �سغط 
�سياغة  وميكن  طولكرم،  مدينة  يف  العاملة  الفل�سطينية  ال�سحية 

م�سكلة البحث على �سكل الت�ساوؤل الآتي: 
ما هي م�صادر �صغط العمل التي يتعر�س لها املمر�صون 
واملمر�صات يف املوؤ�ص�صات ال�صحية الفل�صطينية العاملة يف 

مدينة طولكرم؟ 

2.1 أهمية البحث وأهدافه
تعد مهنة التمري�ص من املهن الأ�سا�سية يف املجال ال�سحي 

وجناح العاملني يف هذه املهنة ينعك�ص على جناح النظام ال�سحي 
مبهنة  يهتم  ونظمه  مبوؤ�س�ساته  ال�سحي  القطاع  فاإن  وعليه  ككل، 
فيها. والرقي  وتطويرها  ال�سحية  اخلدمات  تقدمي  يف  التمري�ص 
وبناًء على ذلك فاإن اأهمية البحث احلايل تكمن يف ت�سليط ال�سوء 
ناحية  ومن  املجتمع،  يف  والهامة  الرئي�سية  القطاعات  اأحد  على 
اأخرى اإن معرفة وحتديد التحديات والعوائق التي تواجه العاملني 
اإىل حد  يف هذه املهنة التي ت�سكل م�سادر �سغط العمل قد ت�سهم 
احللول  عن  البحث  اإىل  املعنية  الإدارات  اهتمام  توجيه  يف  كبري 
وال�سبل التي من �ساأنها اأن تقلل من الآثار ال�سلبية ل�سغوط العمل، 
جميع  على  بالنفع  يعود  الذي  بال�سكل  حدتها  تقليل  على  وتعمل 
من  وا�سحة  تبدو  البحث  هذا  اأهمية  اأن  العالقة.كما  ذات  الفئات 
خالل النتائج التي نتج عنها جمموعة من املقرتحات والتو�سيات 
التي قد توؤدي اإىل تطور العمل يف هذه املهنة الهامة، وعليه ميكن 

حتديد اأهداف البحث على النحو الأتي: 
التعرف اإىل ماهية �سغط العمل وم�سادره واأهميته من  ♦

خالل البحث النظري اخلا�ص بالإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة.
يف  ♦ العاملني  تواجه  التي  العمل  �سغط  م�سادر  حتديد 

قطاع التمري�ص الفل�سطيني.
حتديد الأهمية الن�سبية مل�سادر �سغط العمل. ♦
تقدمي املقرتحات والتو�سيات التي من �ساأنها اأن ت�سهم  ♦

القطاع  تطوير  اإىل  وتوؤدي  العمل  �سغط  حدة  من  التخفيف  يف 
ال�سحي يف هذا املجال.

3.1 فرضية البحث
من اأجل حتقيق اأهداف الدرا�سة فقد مت العتماد على اختبار 
قطاع  يف  العمل  �سغط  مب�سادر  املتعلقة  الفرو�ص  �سحة  مدى 
مدينة  يف  العاملة  ال�سحية  املوؤ�س�سات  يف  الفل�سطيني  التمري�ص 

طولكرم حيث مت و�صع الفر�صيات الآتية: 
اإن م�سادر �سغط العمل يف قطاع التمري�ص الفل�سطيني  ●

يف املوؤ�س�سات ال�سحية العاملة يف مدينة طولكرم لي�ست مب�ستوى 
واحد من الأهمية.

هناك عالقة ارتباط بني م�سادر �سغط العمل يف قطاع  ●
مدينة  يف  العاملة  ال�سحية  املوؤ�س�سات  يف  الفل�سطيني  التمري�ص 

طولكرم.
املجال  ● باختالف  العمل  �سغط  م�سادر  اأهمية  تختلف 

الذي تتبع اإليه هذه امل�سادر.

4.1 أسئلة البحث
من اأجل الإجابة عن �صوؤال الدرا�صة الأ�صا�س فقد مت حتديد 
ال�صكل  على  �صياغتها  التي ميكن  الفرعية  الأ�صئلة  من  جمموعة 

الآتي: 
م�سدراً  ● اإجنازه  املطلوب  وعبئه  العمل  حجم  ي�سكل  هل 

ل�سغط العمل؟ 
ل�سغط  ● م�سدراً  وممار�ساتها  الإدارية  البيئة  ت�سكل  هل 
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العمل؟ 
ل�سغط  ● م�سدراً  العاملني  بني  الدور  �رشاع  ي�سكل  هل 
العمل؟ 
هل ت�سكل العوامل ال�سخ�سية والنف�سية للعاملني م�سدراً  ●

ل�سغط العمل؟ 
الروؤ�ساء  ● الزمالء  مع  الإن�سانية  العالقات  ت�سكل  هل 

م�سدراً ل�سغط العمل؟ 
ل�سغط  ● م�سدراً  واملعنوية  املادية  احلوافز  ت�سكل  هل 
العمل؟ 

4.1 حدود ونطاق البحث
يتحدد نطاق هذا البحث يف حتديد م�سادر �سغط العمل من 
وجهة نظر املمر�سني واملمر�سات العاملني والعامالت يف مهنة 
مدينة طولكرم يف  العاملة يف  ال�سحية  املوؤ�س�سات  التمري�ص يف 

فل�سطني خالل العام 2015

2.اإلطار النظري 
مفهوم وم�صادر �صغط العمل  ◄

الوظيفة  ب�سغط  ي�سمى  ما  اأو  العمل  �سغط  مو�سوع  حظي 
)Job Stress( باهتمام الكثري من املفكرين والباحثني يف جمالت 
عديدة، وذلك بعد اأن تبني اأن �سغوط العمل متثل تكلفة كبرية على 
والقت�سادية  ال�سحية  الناحية  من  واملجتمع  واملنظمة  الفرد 
الفرد  تتعدى  العمل  ل�سغوط  ال�سلبية  الآثار  اأن  والتنظيمية.كما 
واملنظمة لت�سل اإىل امل�ستوى الوطني والتنظيمي، فعلى امل�ستوى 
التنظيمي فقد راأى بع�سهم اأن �سغوط العمل هي ال�سبب الرئي�سي يف 
الأداء املنخف�ص  التنظيمية، وبخا�سة م�سكلة  كثري من امل�سكالت 
 ،2005 )العميان،  الوظيفي  والت�رشب  والتغيب  العمل  واإ�سابات 

�ص159( )هيجان، 1998( .
ولقد تعددت مفاهيم �سغوط العمل واختلفت وفقا لجتاهات 
 Quick.et ،2001) ومدار�ص الباحثني الذين تناولوا هذا املو�سوع
العمل  �سغوط  مفهوم  لرتباط  يعود  الختالف  ذلك  .ومرد   ).al

بكثري من العلوم املتباينة واملختلفة مثل الطب، وعلم النف�ص، وعلم 
تنعك�ص معه نظرة هوؤلء  الذي  الأمر  الإدارية،  والعلوم  الجتماع، 
التخ�س�سات  تباين  املفهوم، وذلك بحكم  لهذا  والباحثني  الكتاب 
ودرا�ستهم  تناولهم  طريقة  واختالف  والآراء  الأفكار  وتنوع 
باأنها حالة ديناميكية  العمل.فمنهم من عرفها  ملو�سوع �سغوط 
يواجه فيها الفرد فر�سة وحمددات اأو متطلبات مرتبطة مبا يرغب 
به ولكن النتائج املرتبطة بها تدرك على اأنها غري موؤكدة ومهمة.
باأنها   )Ivancevich( عرفها  .كما   )371 �ص   ،2003 )العطية، 
الفعل اأو املوقف الذي يكون فيه عدم املالئمة بني الفرد ومهنته اأو 
بينه وبني متطلباته مما يحدث تاأثرياً داخليًا يخلق حالة من عدم 

التوازن النف�سي اأو اجل�سمي داخل الفرد.
كما عرفها )عقيلي، 2005، �ص593( باأنها جزء من بيئة 
العمل املادية والنف�سية وهو اأحد امل�سادر التي تت�سبب يف حوادث 

واأمرا�ص عمل متنوعة؛ منها ج�سدي ومنها ما هو نف�سي تنعك�ص 
اآثارها �سلبا على الفرد واملنظمة.ومن التعريفات الأخرى ل�سغوط 
لدى  ع�سويا  اأو  نف�سيا  اختالفا  حتدث  ذاتية  جتربة  باأنها  العمل 
اإىل  اإ�سافة  والإحباط،  الدائم،  والقلق  والع�سبية،  كالتوتر،  الفرد 
العمل، وتدين اجلودة  ارتفاع معدل دوران  اأعرا�ص تنظيمية منها 
باأنها  تعرف  ، كما  1991، �ص180(  وال�ص،  )�سيزلجي ومارك 
بال�سعور  وتت�سم  الإن�سان  تنتاب  واجتماعية  نف�سية وذهنية  حالة 
والإرهاق اجل�سمي والبدين الذي قد ي�سل اإىل الحرتاق، كما تت�سم 
بال�سعور بال�سيق والتعا�سة وعدم القدرة على التاأقلم وما ي�ساحب 
ذلك من عدم ر�سا عن النف�ص اأو املنظمة اأو املجتمع ب�سفه عامة 
حول  النظر  وجهات  تباينت  كما   ، �ص21(   ،2001 )معروف، 
تنتج عن �رشاع  تنظيمية  العمل، ومنها  واأ�سباب �سغوط  م�سادر 
 1988( مهاراته،  اأو  الفرد  رغبة  مع  العمل  تعار�ص  اأي  الدور، 
هو  ما  الفرد  معرفة  عدم  فهو  الدور  اأما غمو�ص   ،  )،Meddelmist

متوقع منه، اأو الأهداف الواجب عليه حتقيقها )العميان، 2005( 
تفوق  متعددة  مبهام  الفرد  بقيام  فيتمثل  العمل  لعبء  .وبالن�سبة 

. )Chandan, 1996( قدراته
وبناًء على ما تقدم اختلف الباحثون واملفكرون يف جمال 
�سغوط  م�سادر  على  تركيزهم  يف  التنظيمي  وال�سلوك  الإدارة 
امل�سادر  هما:  رئي�سيني  بنمطني  عليها  اأكد  من  فمنهم  العمل، 
الدور، وعبء  الدور، و�رشاع  التي يتفرع عنها غمو�ص  التنظيمية 
العمل، وامل�ستقبل الوظيفي، و�سعف امل�ساركة يف اتخاذ القرارات، 
وامل�سوؤولية عن الأفراد، وامل�سادر الفردية التي يتفرع عنها منط 
الفرد  حياة  يف  التغيري  ومعدل  واحلاجات،  والقدرات  ال�سخ�سية، 

)ع�سكر، 1988، �ص: 10 - 18( .
)املري،  رئي�صية هي:  اأربعة م�صادر  اإىل  اآخرون  ق�صمها  كما 

1995، �ص311( 
Ú  ،سغط بيئة العمل وي�سمل: ال�سو�ساء، الإزعاج، احلرارة�

التلوث....
Ú  الرئي�ص بني  العالقة  �سعف  وي�سمل:  جماعية  �سغوط 

واملروؤو�سني اأو بني املروؤو�سني اأنف�سهم.
Ú  سغوط فردية وي�سمل: عبء العمل، �رشاع الدور، غمو�ص�
الدور.

Ú  سغوط تنظيمية: �سعف ت�سميم الهيكل التنظيمي، وعدم�
وجود �سيا�سات موحدة.

�سغوط  جمال  يف  والباحثني  الكتاب  من  كثري  وي�سجع 
اإىل  العمل  �سغوط  م�سادر  لت�سنيف  كمنهج  به  الأخذ  على  العمل 
اأ�سحاب هذا املنهج  جمموعتني رئي�ستني، وعلى الرغم من اتفاق 
اأن م�سادر وم�سببات �سغوط العمل ميكن تق�سيمها اإىل جمموعتني 
رئي�ستني، فان هناك اختالفات كبرية فيما بينهم من حيث ت�سمية 

هاتني املجموعتني والعوامل الداخلية حتت كل جمموعة.
ميكن  انه   )Francis & Milbourne,1980( من  كل  راأى  فقد 
ت�سنيف م�سادر ال�سغوط يف بيئة العمل اإىل فئتني كبريتني هما: 
الإحباط التنظيمي Organizational Frustration - و�سغوط العمل 
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Job Stress، ومن اأهم م�سادر الإحباط عدم قدرة الفرد على حتقيق 

داخل  الأفراد  بني  �سائدا  الإحباط  يكون  وعندما  العمل،  يف  ذاته 
املنظمة، فان اأول موؤ�رشات هذا الإحباط تظهر يف �سلوكهم داخل 
املنظمة، حيث يبدو يف اإظهار ال�سكاوي املتكررة، وانتقاد بع�سهم 
وي�سل  الإجراءات،  خمالفة  اأو  بالقواعد،  اللتزام  وعدم   ، بع�سا 
الأمر اإىل الإقدام على تخريب وتعطيل عمل �سخ�ص ما وخططه.اأما 
�سغوط العمل، فان ال�سخ�ص رمبا يعاين منها عندما ي�سبح حمبطًا 

اأثناء حماولته الدائمة لتحقيق مهام عمله اأو وظيفته.
ال�سعور  اأن  اإىل   )Francis & Milbourne( من  كل  واأ�سار 
بالغمو�ص  ربطة  ميكن  الأفراد  من  كثري  لدى  العمل  ب�سغوط 
 )Job Conflict( الوظيفي  ال�رشاع  اأو   )Job Ambiguity( الوظيفي 
 )Daily, 1988( اللذين ميثالن اأوجه الإحباط التنظيمي.كما حاول
اأن ي�سنف �سغوط العمل اإىل جمموعتني رئي�سيتني هما: امل�سادر 
املتعلقة بالفرد، وامل�سادر املتعلقة باملنظمة، حيث ربط كل فئة 
�سلة  ذات  اأنها  يعتقد  التي  العوامل  مبجموعة  الفئتني  هاتني  من 
ب�سغوط العمل.فاأ�سار اإىل عدد من العوامل امل�سببة ل�سغوط العمل 
وعبء  الدور،  وغمو�ص  الدور،  �رشاع  بينها  من  بالفرد  املتعلقة 
عددا  ذكر  الآخرين.كما  جتاه  امل�سوؤولية  يف  وامل�ساركة  العمل، 
ومن  باملنظمة،  واملتعلقة  العمل  ل�سغوط  امل�سببة  العوامل  من 
بينها ال�سلة بظروف العمل ذاتها، نحو: درجة احلرارة، والإزعاج، 

والتلوث البيئي، والإ�ساءة.
 )Robert & Greetiberg, 1990( من جانب اآخر قام كل من
بتقييم م�سادر وم�سببات �سغوط العمل اأي�سا اإىل فئتني رئي�سيتني، 
الوظيفة، و�رشاع  العوامل املتعلقة بالعمل وت�سمل: مطالب  وهما 
الدور، وغمو�ص الدور، وعبء العمل، وغياب الدعم الجتماعي يف 
املتعلقة  القرارات.والعوامل  اتخاذ  يف  امل�ساركة  عدم  ثم  العمل، 

بالفرد وت�سمل: �سخ�سيته، واأحداث احلياة ومتاعبها اليومية.
واأخريا اأ�سار كل من )Khan & cooper, 1993( اإىل ت�سنيف 
ذاته  بالعمل  املتعلقة  امل�سادر  اإىل  وم�سادرها  العمل  �سغوط 
املتعلقة  للم�سادر  الفرد.فبالن�سبة  ب�سخ�سية  املتعلقة  وامل�سادر 

بالعمل، ذكرا اأنها ت�صمل عدة عوامل منها: 
Ú  العمل ظروف  مثل:  ذاتها،  بالوظيفة  املتعلقة  العوامل 

حيث  من  ذلك  اأكان  �سواء  العمل  وعبء  املعلومات،  وتكنولوجيا 
زيادته اأو نق�سه، ثم �ساعات العمل من حيث طولها وق�رشها.

Ú  العوامل املتعلقة بدور الفرد يف املنظمة وت�سمل: �رشاع
الدور  الآخرين.و�سدمة  عن  وامل�سوؤولية  الدور،  وغمو�ص  الدور، 

)Role Shock( ، واملكانة الوظيفية وبخا�سة املكانة الإدارية.
Ú  ،الكبرية الرتقية  مثل:  عوامل  وي�سمل  الوظيفي  التطور 

والأمان  احلالية،  املرتبة  من  اأقل  مرتبة  اأو  درجة  اإىل  النزال  اأو 
مكافاأة  دون  يحول  الذي  للمنظمة  املايل  والك�ساد  الوظيفي، 

املوظفني، وعدم وجود فر�ص للرتقي الوظيفي.
Ú  العالقات مع الآخرين يف العمل وت�سمل: عوامل من قبيل

العالقة مع املدير املبا�رش، وعدم ان�سجام الفرد يف بيئة العمل.
Ú  بينها من  عوامل  وي�سمل:  التنظيمي،  واملناخ  البناء 

امل�ساركة يف اتخاذ القرار، تقومي الأداء، والثقافة التنظيمية.
Ú  ظروف عوامل:  وي�سمل:  والعمل،  البيت  بني  التداخل 

بع�ص الأزواج الذين يعملون خارج املنزل، وعالقة العمل بالأ�رشة، 
واأحداث احلياة، ثم النجاح التايل يف العمل.

3.الدراسات السابقة	
من خالل الدرا�سة املكتبية التي قام بها الباحثون ات�سح اأن 
هناك درا�سات �سابقة عديدة وكثرية تناولت حتليل �سغط العمل من 
حيث امل�ستوى، وامل�سادر، والآثار على الأداء، والنتماء، والر�سا 
هذا  ويف  والقت�سادية،  الإدارية  القطاعات  خمتلف  يف  الوظيفي 
اجلزء من الدرا�سة �سوف يتم انتقاء الدرا�سات ال�سابقة احلديثة التي 
نفذت على قطاع التمري�ص يف خمتلف البيئات املحلية، والعربية، 

والأجنبية التي تعد ذات �سلة مبا�رشة مبو�سوع البحث.
)حجاج،  درا�سة  هناك  الفل�سطيني  املحلي  امل�ستوى  ويف 
الوظيفية  ال�سغوط  التعرف على م�ستوى  اإىل  التي هدفت   ،  )2007
م�ست�سفيات  يف  التمري�ص  مهنة  يف  العاملون  لها  يتعر�ص  التي 
وجود  مدى  عن  الك�سف  اإىل  هدفت  كما  الفل�سطينية،  غزة  قطاع 
الوظيفي،  والر�سا  النتماء  من  وكل  العمل  �سغط  بني  عالقة 
�سغط  م�ستوى  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  مدى  وعن 
احلالة  و  العلمي،  املوؤهل  و  واجلن�ص،  العمر،  ملتغري  تعزى  العمل 
اأن  الدرا�سة  اإليه  تو�سلت  ما  اأهم  اخلربة.ومن  ومدة  الجتماعية، 
العاملني يف مهنة التمري�ص يف م�ست�سفى ال�سفاء بغزة يعانون من 
م�ستوى �سغط مرتفع، كما اأثبتت الدرا�سة وجود عالقة عك�سية ذات 
دللة اإح�سائية بني �سغط العمل والر�سا الوظيفي، ووجود عالقة 
التنظيمي. والنتماء  العمل  اإح�سائيا بني �سغط  دالة  عك�سية غري 
دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  فقد  كذلك 
واجلن�ص،  العمر،  تعزى ملتغري  العمل  م�ستوى �سغط  اإح�سائية يف 

واملوؤهل العلمي، واحلالة الجتماعية، ومدة اخلربة.
2003( ، هدفت هذه  واآخرون،  اأي�سا درا�سة )�صعادة  وهناك 
الدرا�سة اإىل قيا�ص �سغوط العمل يف قطاع التمري�ص يف م�ست�سفيات 
حمافظة نابل�ص خالل انتفا�سة الأق�سى يف �سوء متغريات اجلن�ص، 
ومكان  الجتماعية،  واحلالة  امل�ست�سفى،  ونوع  اخلربة،  و�سنوات 
ال�سكن، وامل�ستوى الأكادميي.واأظهرت النتائج م�ستوى مرتفًعا يف 
الدرجة  العمل عند املمر�سني واملمر�سات، حيث ح�سلت  �سغوط 
الكلية ل�سغوط العمل على درجة مرتفعة بن�سبة 75  %، كما تبني 
ال�سغوط تعزى ملتغري اجلن�ص ل�سالح  وجود فروق يف م�ستويات 
احلكومية،  امل�ست�سفيات  ل�سالح  امل�ست�سفى،  نوع  وملتغري  الذكور، 
الذين  واملمر�سات  املمر�سني  ل�سالح  ال�سكن،  مكان  وملتغري 
ول�سالح  الأكادميي،  امل�ستوى  وملتغري  نابل�ص،  خارج  ي�سكنون 
فروق  وجود  عدم  النتائج  اأو�سحت  كذلك  البكالوريو�ص،  �سهادة 
واحلالة  اخلربة  �سنوات  ملتغري  تعزى  العمل  �سغط  م�ستوى  يف 

الجتماعية عند املمر�سني واملمر�سات.
التعرف على  اإىل  3200( بدرا�سة هدفت  وكذلك قام )جودة، 
العاملني  واملمر�سات  املمر�سني  لدى  العمل  �سغوط  م�سادر 
اإىل  هدفت  كما  الغربية،  ال�سفة  �سمال  حمافظات  م�ست�سفيات  يف 
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التعرف على دور متغريات الدرا�سة الآتية: اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، 
و�سنوات اخلدمة يف مهنة التمري�ص، واحلالة الجتماعية، ومكان 
الذي  الق�سم  ونوع  امل�ست�سفى،  ومكان  امل�ست�سفى،  ونوع  ال�سكن، 
اختريت  الأهداف  هذه  ولتحقيق  املمر�سة،  اأو  املمر�ص  به  يعمل 
عينة الدرا�سة من املمر�سني واملمر�سات العاملني يف م�ست�سفيات 
من  وتكونت  ع�سوائي،  ب�سكل  الغربية  ال�سفة  �سمال  حمافظات 

)276( ممر�سًا وممر�سة.
�سغط  تناولت  عدة  درا�سات  هناك  العربي  امل�ستوى  وعلى 
فقد   ،  )1998 )الوائلي،  درا�سة  مثل  به،  املحيطة  والعوامل  العمل 
التي يتعر�ص لها  العمل  التعرف على م�ستويات �سغط  اإىل  هدفت 
احلكومية،  امل�ست�سفيات  يف  العاملون  القانونيون  املمر�سون 
والإدارة  واملري�ص  بالطبيب  املمر�ص  بالأردن وعالقة  واخلا�سة 
والزوار والزمالء يف العمل، وبينت وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
الطبيب  من  بكل  املمر�ص  بعالقة  اخلا�سة  املتغريات  اإىل  تعزى 
واملري�ص والزوار، يف حني توجد فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى 
من  العينة  اأفراد  اأن  اإىل  وتو�سلت  املهنة،  يف  الزمالء  متغري  اإىل 
العمل  �سغوط  من  اأعلى  مب�ستوى  ي�سعرون  اخلا�سة  امل�ست�سفيات 

باملقارنة مع زمالئهم يف امل�ست�سفيات احلكومية.
اأخرى هدف من خاللها  درا�سة   )2003 )حرمي،  اأ�ساف  كما 
التمري�سي  الكادر  العمل لدى  اإىل حتديد م�سببات وم�سادر �سغط 
بتحليل  الدرا�سة  قامت  حيث  بالأردن،  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  يف 
العالقة بني م�سببات وم�سادر �سغط العمل وال�سمات الدميغرافية 
للعاملني يف اجلهاز التمري�سي، و �سممت ا�ستبانه مكونة من 58 
تو�سلت  ما  اأهم  مفردة.ومن   550 بلغت  عينة  على  وزعت  فقرة 
التمري�سي  باجلهاز  العاملني  لدى  �سعوراً  هناك  اأن  الدرا�سة  اإليه 
العمل، كما  ب�سغوط وظيفية نا�سئة عن خمتلف جوانب وعنا�رش 
اأثبتت الدرا�سة وجود فروق يف مدى ا�ستمرارية ال�سغوط الوظيفية 

تعزى لبع�ص العوامل الدميغرافية.
التي   ،  )2008 والأحمد،  )مرمي  درا�سة  هناك  �سوريا  ويف 
هدفت اإىل قيا�ص م�سادر ال�سغوط النف�سية التي تواجه املمر�سات 
حيث  دم�سق،  يف  العايل  التعليم  وزارة  م�ست�سفيات  يف  العامالت 
فقرة وزع على   55 بت�سميم مقيا�ص يحتوي على  الدرا�سة  قامت 
وجود  اإىل  الدرا�سة  خل�ست  ممر�سة.وقد   204 من  مكونة  عينة 
من  وجمموعة  ال�سغوط  م�سادر  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة 

املتغريات مثل العمر، واحلالة الجتماعية، و�سنوات اخلربة.
العوامل   )2012 )النقيب،  درا�سة  تناولت  العراق  ويف 
الوظيفي،  بالنتماء  وعالقتها  العمل  ل�سغط  امل�سببة  التنظيمية 
عن  الناجت  العمل  �سغط  م�ستوى  على  التعرف  اإىل  هدفت  حيث 
وبيئة  الدور،  وغمو�ص  الدور،  ك�رشاع  التنظيمية  العوامل  بع�ص 
العمل املادية يف املوؤ�س�سات ال�سحية مبحافظة الأنبار يف العراق.
وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل عدد من النتائج كان من اأهمها اأن هناك 
التنظيمية  العمل والعوامل  اإح�سائية بني �سغط  عالقة ذات دللة 
عالقة  وجود  اأي�سا  الدرا�سة  اأثبتت  كما  الدرا�سة،  اعتمدتها  التي 

اإح�سائية معنوية بني �سغط العمل والنتماء الوظيفي.
وعلى م�ستوى الدرا�سات الأجنبية هناك درا�سات عدة، كدرا�سة 

)Richard & burke 1993( ، التي هدفت اإىل حتديد العالقة بني 
ال�سغط الوظيفي والر�سا الوظيفي من خالل عينة مكونة من 303 
الدرا�سة  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  اأهم  من  وكان  كندية،  طبيبة 
نظرة  اأو  اجتاه  على  يعتمد  الوظيفي  والر�سا  الوظيفي  ال�سغط  اأن 
الطبيبة لنظام الرعاية ال�سحية، حيث اأ�سارت النتائج باأن الطبيبة 
التي تعاين من �سغط وظيفي مرتفع ور�سا وظيفي منخف�ص يكون 

لديها نظرة �سلبية جتاه نظام الرعاية ال�سحية.
التاأكد  فيها  حاول  درا�سة   )،Keane  1995( اأ�ساف  كما 
اإذا كان املمر�سون واملمر�سات يف وحدات العناية احلثيثة،  مما 
الأخرى،  الطبية  بالوحدات  مقارنة  اأكرث  عمل  ل�سغوط  يتعر�سون 
حيث اأخذت عينة موؤلفة من جمموعتني �سمت الأوىل )38( ممر�سا 
وممر�سة من الذين يعملون يف وحدات العناية احلثيثة والباطنية، 
بينما �سملت الثانية )58( ممر�سا وممر�سة ممن يعملون يف اأق�سام 
تو�سلت  وقد  العام،  والطب  العامة  واجلراحة  العالجية  اجلراحة 
يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروقات  وجود  توؤكد  نتائج  اإىل  الدرا�سة 
املجموعة  ول�سالح  املجموعتني  بني  العمل  �سغط  م�ستويات 
الأوىل، كما اأظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق دللة اإح�سائية يف 
العاملني يف  واملمر�سات  املمر�سني  العمل بني  م�ستويات �سغط 

العناية احلثيثة اجلراحية ووحدات اجلراحة الباطنية احلثيثة.
ويف درا�سة اأخرى )Chapman ,1999( ، اأجريت على عينة 
الأمريكية  امل�ست�سفيات  يف  وممر�سة  ممر�ص   500 من  مكونة 
م�ستويات  بني  العالقة  حتديد  اإىل  الدرا�سة  هدفت  ايوا،  ولية  يف 
العمل،  املمر�سني مل�ساندة زمالئهم يف  اإدراك  العمل وبني  �سغط 
اإىل  يوؤدي  زمالئهم  م�ساندة  انخفا�ص  اأن  الدرا�سة  نتائج  بينت 
النتائج  اأ�سارت  كما  النف�سي،  ال�سغط  م�ستوى  بزيادة  �سعورهم 
اأن م�ستويات �سغط العمل كانت لدى املمر�سني واملمر�سات  اإىل 
ذوي اخلربة الأقل اأعلى من تلك اخلا�سة بزمالئهم ذوي اأ�سحاب 
اخلربة الأكرب.كما هدفت درا�سة )Tong, 2000( اإىل اختبار العالقة 
التايلنديات  املمر�سات  لدى  الوظيفي  والر�سا  العمل  �سغط  بني 
عالقة  هناك  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  بانكوك،  م�ست�سفيات  يف 
الوظيفي،  والر�سا  العمل  �سغط  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  �سلبية 
�سغوط  من  يعانني  التايلنديات  املمر�سات  اأن  الدرا�سة  واأظهرت 
بحثت  التي   )Carol,2005( درا�سة  اأي�سا  متو�سطة.وهناك  عمل 
عند  واجل�سماين  العقلي  والإنهاك  العمل  �سغط  بني  العالقة  عن 
وجود  عدم  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  تك�سا�ص،  ولية  يف  املمر�سات 
فروق يف م�ستويات ال�سغط الوظيفي بني املمر�سات الالتي يعملن 
يف ق�سم املواليد اجلدد وبني املمر�سات الالتي يعملن يف العناية 
اجلدد.كما  املواليد  اأحد  وفاة  اإل يف حالة  اجلدد  للمواليد  املركزة 
الإنهاك  م�ستوى  فروق يف  اإىل عدم وجود  اأي�سا  الدرا�سة  تو�سلت 
وبني  اجلدد  املواليد  ق�سم  يف  املمر�سات  بني  واجل�سماين  العقلي 

املمر�سات التي تعمل يف ق�سم العناية املركزة للمواليد اجلدد.

مباذا ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة؟ 

مل  اأنها  ال�سابقة  الدرا�سات  عن  الدرا�سة  هذه  مييز  ما  لعل 
الوظيفي  والر�سا  العمل  �سغط  م�سادر  بني  العالقة  يف  تبحث 
اأو   ،  )2007 )حجاج،  درا�سة  يف  جاء  كما  الوظيفي  النتماء  اأو 
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تعمل على قيا�ص �سغوط العمل يف قطاع التمري�ص تبعا لل�سمات 
ال�سخ�سية للمبحوثني )كاجلن�ص، والعمر، و�سنوات اخلربة، واحلالة 
الجتماعية، اأو نوع امل�ست�سفى، كما جاء يف درا�سة كل من )�سعادة 

واآخرون، 2003( وكذلك درا�سة )جودة، 2003( .
بل تختلف هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة يف اأنها جاءت 
لتبحث يف ترتيب م�سادر �سغط العمل ح�سب اأهميتها، وحتديد اأكرث 
الأ�سعف  اإىل  الأقوى  من  تنازليا  ترتيبا  وترتيبها  ال�سغوط حدة، 
ال�سابقة  الدرا�سات  قبل  من  تعتمد  مل  حتليلية  منهجية  خالل  من 
التي مت عر�سها.كما تتميز هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة اأنها 
حديثة العهد فقد مت اإعدادها يف العام 2015 واأن اأحدث درا�سة يف 

هذا املو�سوع هي درا�سة )حجاج، 2007( .

4.منهجية البحث
مت اإجراء هذه الدرا�سة وفقا للمنهج الو�سفي التحليلي الذي 
يقوم على جمع احلقائق املت�سلة باملو�سوع واإخ�ساعها للتحليل 
اختبار  املتنوعة، وذلك بهدف  التحليل  اأ�ساليب  ي�ستمل على  الذي 

مدى �سحة الفرو�ص التي و�سعتها الدرا�سة.

4.1 أداة البحث
والبيانات  املعلومات  جلمع  ال�ستبيان  على  العتماد  مت 
بت�سميم  الباحثون  قام  حيث  الدرا�سة،  عينة  من  الالزمة  الأولية 
�سحة  اختبار  يف  ت�سهم  التي  الغر�ص  لهذا  خ�سي�سا  ا�ستبانة 
الفرو�ص وحتقق اأهداف الدرا�سة.وقد مت توجيه ال�ستبانة اإىل عينة 
واملراكز  امل�ست�سفيات  يف  العاملني  واملمر�سات  املمر�سني  من 
ال�سحية يف مدينة طولكرم، واحتوت ا�ستمارة ال�ستبيان على 48 
الفل�سطيني  التمري�ص  قطاع  يف  العمل  �سغط  م�سادر  متثل  فقرة 

موزعة على اأربعة جمالت رئي�سية.

4.2 جمتمع وعينة البحث
قطاع  يف  كافة  والعامالت  العاملني  البحث  جمتمع  ميثل 
طولكرم  مدينة  يف  العاملة  ال�سحية  املوؤ�س�سات  يف  التمري�ص 
والقطاع  اخلا�ص،  والقطاع  احلكومي،  القطاع  على  واملوزعة 
الأهلي، و العاملني يف وكالة غوث الالجئني، واجلدول الآتي يبني 

توزيع وعدد اأفراد جمتمع الدرا�سة.

املوؤ�ص�صة

عدد 
العاملني من 
املمر�صني 
واملمر�صات

نوع 
القطاع

م�ست�سفى 
ثابت 
ثابت

حكومي130

�سحة 
حكومي75طولكرم

اخلدمات 
حكومي10الع�سكرية

م�ست�سفى 
خا�ص65الزكاة

املوؤ�ص�صة

عدد 
العاملني من 
املمر�صني 
واملمر�صات

نوع 
القطاع

الطب 
خا�ص3اجلراحي

اأهلي2الإغاثة
اأ�سدقاء 
اأهلي3املري�ص

الهالل 
اأهلي10الأحمر

وكالة 
غوث 

الالجئني
الوكالة15

313املجموع

المصدر: تم الحصول على هذه البيانات من نقابة التمريض في مدينة طولكرم

وفقا  العينة  حتديد  مت  فقد  البحث  عينة  اإىل  بالن�سبة  واأما 
 Gujarati,( الآتي:  ال�سكل  تاأخذ  التي  ثامب�سون  �ستيفن  ملعادلة 

 )1995,P154

الدرجة  متثل   )Z( و  الدرا�سة،  جمتمع  متثل   )N( حيث 
 )d( و   ،1.96 وت�ساوي   0.95 الدللة  املقابلة مل�ستوى  املعيارية 
متثل ن�سبة اخلطاأ وت�ساوي 0.05، و )p( متثل ن�سبة توفر خا�سية 

املحايدة = 0.50
املطلوب  العينة  حجم  بلغ  فقد  املعادلة  هذه  على  وبناًء 
توزيع  مت  العينة  من  احلجم  هذا  اإىل  وللو�سول  مفردة،   172
21 ا�ستمارة  192 ا�ستمارة، ومت ا�ستبعاد  205 ا�ستمارة، ا�ستعيد 
وذلك لعدم �سالحيتها للتحليل، وبقي 171 ا�ستمارة التي اعتمدت 

للتحليل والتي مثلت عينة هذا البحث.

4.3 طريقة حتليل البيانات
بت�سنيف  الباحثون  قام  ومعاينتها  ال�ستمارات  جمع  بعد 
مت  حيث   ،  )SPSS( برنامج  با�ستخدام  وحتليلها  البيانات  هذه 
عملية  �صملت  وقد  منها،  والإفادة  فهمها  ميكن  بطريقة  عر�سها 

التحليل اخلطوات الآتية: 
اختبار البيانات الواردة يف ال�ستمارة وتقييمها ملعرفة . 1

درجة مو�سوعيتها وثباتها.
واملتو�سط . 2  )Frequency( التكرار  معدل  ا�ستخدام 

اأهمية م�سادر �سغط  احل�سابي )Mean Responses( ، مع قيا�ص 
العمل يف قطاع التمري�ص الفل�سطيني يف مدينة طولكرم با�ستخدام 
مقيا�ص ليكرت اخلما�سي )A Five Point Scale( ، الذي يبداأ من غري 
موافق ب�سدة اإىل موافق ب�سدة، وقد اعتربت الدرا�سة الإجابات التي 
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مصادر ضغط العمل في قطاع التمريض الفلسطيني: 
دراسة ميدانية في املؤسسات الصحية في مدينة طولكرم

د. سالمة “محمد وليد« سالم
د. عمر محمود أبو عيدة
أ. أحمد إبراهيم السيد

حت�سل على رقم )1( اإجابات غري هامة على الإطالق، والإجابات 
التي حت�سل على رقم )2( غري هامة، والإجابات التي حت�سل على 
هامة   )4( رقم  على  حت�سل  التي  والإجابات  حمايدة،   )3( رقم 
بدرجة متو�سطة، والإجابات التي حت�سل على رقم )5( هامة جدا 

اأي بدرجة كبرية.
مت ا�ستخدام اختبار )t( وذلك لتحديد مدى اأهمية م�سادر . 3

�سغط العمل يف قطاع التمري�ص الفل�سطيني، وذلك لختبار العالقة 
بني م�سادر �سغط العمل املختلفة.

قطاع . 4 يف  العمل  �سغط  م�سادر  اأهمية  اختبار  مت 
 Factor( األعاملي اأ�سلوب التحليل  التمري�ص الفل�سطيني با�ستخدام 
Analysis( ، وقيا�ص تلك الأهمية عن طريق ح�ساب القيم والأوزان 

 )Factor Loading( اخلا�سة بكل عامل

5 . Communalities( مت اإجراء اختبار ال�سرتاكيات للفقرات
 )Test

5.حتليل النتائج

الفلسطيين  التمريض  وأهميتها يف قطاع  العمل  1.5 مصادر ضغط 
للمؤسسات الصحية العاملة يف مدينة طولكرم.

يف  وردت  التي  البيانات  اختبار   )1( رقم  اجلدول  يبني 
والعامالت يف  العاملني  توزيعها على  والتي مت  ا�ستمارة   )171(
قطاع التمري�ص يف املوؤ�س�سات ال�سحية العاملة يف مدينة طولكرم، 
حيث تبني البيانات م�سادر �سغط العمل واأهميتها بالإ�سافة اإىل 
معدل التكرار لالإجابات على فقرات ال�ستمارة واملتو�سط احل�سابي 

لها.
الجدول رقم )1( 

مصادر ضغط العمل في قطاع التمريض الفلسطيني

الفقرةالرقم
موافق ب�صدةموافقحمايدمعار�سمعار�س ب�صدة

املتو�صط
 %ت %ت %ت %ت %ت

116.4137.68348.56437.44.17 -  - موقع العمل ل يت�سم بالهدوء 1

1000.62112.32917.06638.65431.63.88تزعجني كرثة اأ�سوات التنبيهات داخل امل�ست�سفى 2

1810.55934.52816.45331.0137.62.91تزعجني الأ�سواء ال�ساطعة يف الق�سم على مدار ال�ساعة 3

1810.58851.51810.53922.884.72.60البعد اجلغرايف بني مكان ال�سكن وامل�ست�سفى يوؤثر يف اأداء املمر�سني4

5
ا�سعر بالتوتر كلما رن جر�ص الهاتف اأو باب الق�سم ملقاطعتي عن 

10.663.51810.56236.38449.14.30العمل الذي اأقوم به 

10.6116.42917.08650.34425.73.94الوقت املخ�س�ص لجناز املهام املكلف بها غري كاٍف6

95.33922.85934.54626.91810.53.15يتطلب عملي درجة عالية من الرتكيز والنتباه7

52.92112.39052.64828.174.13.18ا�سعر اأن عملي ل يلقى التقدير الكايف من الإدارة8

9
ا�سعر باخلوف من اأن يعتدي علي اأحد من جانب املر�سى اأو الزوار 

95.31810.58650.34526.3137.63.20داخل امل�ست�سفى 

10
اأ�سعر بالتوتر عند و�سعي حتت الطلب واخلدمة يف اأي وقت بحكم 

52.93621.16538.04928.7169.43.20امل�ستجدات الطارئة 

11
قلة اتباع التعليمات لأوقات الزيارة من قبل الزوار ي�سبب الزدحام 

127.02615.24828.16839.8179.93.30والفو�سى داخل الق�سم

63.52011.76538.06538.0158.83.37ا�سعر بالتعب والإرهاق لكرثة وتنوع الأعمال التي اأقوم بها 12

21.2169.43419.98046.83922.83.81التنقل من ق�سم اإىل اآخر يزيد من �سغط العمل 13

3621.12816.46437.44325.13.67 -  - قلة الوقت املتاح لإجناز املهام ي�سبب ال�سغط يف العمل14

63.5127.03319.38147.43922.83.79قلة عدد املمر�سني داخل الق�سم الواحد ي�سبب ال�سغط يف العمل15

95.3169.48549.76135.74.16 -  - طبيعة العمل الذي اأقوم به يحتاج اإىل خماطرة 16

52.94124.03520.55934.53118.13.41اأتوتر كلما تغري جدول مناوبتي بعد اإقراره 17

10.6137.62514.68348.54928.73.97عملي يف مهنة التمري�ص يوؤثر على التزاماتي العائلية18

42.3116.42816.47543.95331.03.95اأعمل يف ظل �سيا�سات واإر�سادات متعار�سة19

42.31810.52212.98147.44626.93.86تتعار�ص م�سوؤوليات عملي مع حياتي العائلية 20
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الفقرةالرقم
موافق ب�صدةموافقحمايدمعار�سمعار�س ب�صدة

املتو�صط
 %ت %ت %ت %ت %ت

21.22414.04325.15431.64828.13.71مهاراتي وقدراتي غري موظفة كما يجب 21

21.295.32011.78851.55230.44.05يطلب مني اإجناز بع�ص الأعمال بطريقة اأعتقد اأنها غري �سحيحة22

10.6169.43922.87443.34124.03.81العمل بنظام املناوبات ي�سبب الإزعاج ويرفع من �سغط العمل23

24
اأ�سعر بالتعب والإرهاق لزيادة عدد �ساعات العمل الليلية وما يتطلبه 

42.33017.52917.06940.43922.83.64من �سهر ل�ساعات طويلة 

52.974.1158.88851.55632.74.07اأتلقى اأوامر وتعليمات متناق�سة من عدة اأ�سخا�ص يف العمل 25

26
 ر�سى م�سئويل املبا�رش عن عملي يحد من تدخل وتاأثري الآخرين يف 

148.24325.15129.84224.62112.33.08عملي

31.895.3116.410058.54828.14.06اأ�سعر اأن اأعمايل مقبولة من امل�سوؤول املبا�رش ومرفو�سة من الآخرين27

31.8169.43218.77543.94526.33.84يتعدد امل�رشفون امل�سوؤولون عن عملي28

84.74727.53118.15230.43319.33.32تعدد واختالف اأمزجة الأطباء والزمالء ي�سبب يل ال�سغط اأثناء العمل29

2615.26638.63520.53621.184.72.61ا�سعر بان امل�رشفني لديهم الرغبة يف ممار�سة التحكم بالآخرين 30

42.33319.37745.05733.34.09 -  - اأ�سعر بان زمالئي يكنونمَ يل م�ساعر الغرية واحل�سد 31

32
تدخل بع�ص الأ�سخا�ص يف �سوؤون عملي يوؤدي اإىل خالفات مع 

10.684.73721.67040.95532.23.99زمالئي

42.32313.55934.54928.73621.13.53درجة تفاعل الإدارة مع املقرتحات التي يقدمها املمر�سون متدنية.33

52.9179.97745.03922.83319.33.46تتفاعل الإدارة مع املقرتحات التي يقدمها املمر�سون من وقت لآخر 34

35
تناق�ص القرارات الإدارية مع احتياجات املمر�سني نتيجة تغيب 

52.9158.84023.48147.43017.53.68م�ساركة املمر�سون بالقرار 

31.81810.56336.88750.94.37 -  - ل حت�سن الإدارة التفاعل يف حال تعر�ص املمر�ص للم�ساكل36

10.695.3169.46035.18549.74.28يتم الرجوع اإىل املمر�سني عند اتخاذ القرارات اخلا�سة بعملهم37

38
اأ�سعر اأنني اأقوم باجلمع بني الأعمال الإدارية واملهنية )الطبية( يف 

31.895.3116.410058.54828.14.06ظل �سيا�سات متداخلة.

31.8169.43218.77543.94526.33.84اأ�سعر اأن التعليمات التي تنظم عملي تت�سم بعدم الو�سوح39

84.74727.53118.15230.43319.33.32تفتقر مهنتي اإىل و�سف وظيفي دقيق لالأعمال املطلوب القيام بها40

2615.26638.63520.53621.184.72.61واجباتي الوظيفية غري وا�سحة يل41

42.33319.37745.05733.34.09 -  - حدود �سالحياتي يف الوظيفة التي اأ�سغلها غري وا�سحة يل42

10.684.73721.67040.95532.23.99توزع احلوافز املادية ب�سكل غري عادل على العاملني يف امل�ست�سفى.43

42.32313.55934.54928.73621.13.53توفر يل وظيفتي فر�سًا لتاأمني م�ستقبلي من خالل �سندوق التقاعد44

52.9179.97745.03922.83319.33.46وجود نق�ص يف الدورات والندوات التدريبية للممر�سني45

52.9158.84023.48147.43017.53.68اأ�سعر بعدم التقدم يف حياتي الوظيفية )الرتقية( 46

31.81810.56336.88750.94.37 -  - �سغط العمل ل يتنا�سب مع قيمة الراتب الذي اأتقا�ساه47

10.695.3169.46035.18549.74.28اأ�سعر اأن عملي ل يلقى التقدير الكايف من الإدارة48

اأن امل�سادر التي بلغ املتو�سط احل�سابي لها )3( فاأكرث م�سادر هامة، وامل�سادر التي يقل و�سطها احل�سابي عن )3(  وباعتبار 
م�سادر غري هامة، يت�سح من البيانات اأن هناك )44( م�سدراً ت�سكل يف جمموعها �سغطًا وحتديًا للعمل يف قطاع التمري�ص الفل�سطيني، 
اأوىل هذه امل�سادر  .ومن   )4.37 و  الو�سط احل�سابي لهذه امل�سادر بني )3.08  وتعد هذه امل�سادر مهمة وبدرجة كبرية حيث تراوح 
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اأمور  من  عليها  يرتتب  وما  العمل  بيئة  على  املرتتبة  ال�سغوط 
ذات عالقة ب�سغط العمل، فقد اأظهرت النتائج اأن الو�سط احل�سابي 
احل�سابي  والو�سط   ،  )4.17( بالهدوء  العمل  موقع  ات�سام  لعدم 
لكرثة اأ�سوات التنبيهات داخل امل�ست�سفيات واملوؤ�س�سات ال�سحية 
)3.88( ، ومقاطعة العمل ب�سبب رنني الهاتف اأو فتح باب غرفة 
املري�ص )4.30( ، وعدم كفاية الوقت لجناز املهام كان و�سطها 
ملتطلبات  احل�سابي  الو�سط  كان  حني  .يف   )3.94( احل�سابي 
للعمل  الإدارة  تقدير  بعدم  وال�سعور   ،  )3.15( والنتباه  الرتكيز 
املرافقني  الأ�سخا�ص  بع�ص  تعدي  من  واخلوف   ،  )3.18(
امل�ستجدات  ت�سببه  الذي  وال�سغط   ،  )3.20( الزوار  اأو  للمري�ص 
الطارئة )3.20( ، وقلة اتباع التعليمات لأوقات الزيارة من قبل 

الزوار الذي ي�سبب الزدحام والفو�سى )3.30( .
على  املوافقني  املبحوثني  عدد  اأن  اإىل  النتائج  ت�سري  كما 
هذه امل�سادر يرتاوح بني )45 و 86( مبحوثا، بينما تراوح عدد 
بني  امل�سادر  هذه  على  ب�سدة  املوافقني  واملمر�سات  املر�سى 
)7( و )84( من اأفراد العينة والبالغة )171( مفردة والتي مثلت 
يف  املتوفرة  العمل  بيئة  اأن  تعني  النتائج  الدرا�سة.هذه  جمتمع 
املوؤ�س�سات ال�سحية العاملة يف مدينة طولكرم ينتج عنها العديد 
من امل�سببات التي توؤدي اإىل تفاقم �سغط العمل بالن�سبة لقطاع 

التمري�ص العامل يف هذه املوؤ�س�سات.
النتائج  فت�سري  الفردية  ال�سغوط  م�سادر  �سعيد  على  اأما 
املجال  بهذا  اخلا�سة  الفقرات  باأن   )1( رقم  اجلدول  الواردة يف 
ت�سبب ال�سغط يف العمل، وتعد من امل�سادر الهامة، له حيث كان 
الو�سط احل�سابي جلميع فقرات هذا املجال )12 – 24( اأكرب من 
)3( درجات، مما يدل على اأهمية هذا املجال يف ت�سكيل ال�سغط 
لدى املمر�سني واملمر�سات يف املوؤ�س�سات ال�سحية العاملة يف 
بني  امل�سادر  لهذه  احل�سابي  الو�سط  تراوح  طولكرم.فقد  مدينة 
كم�سدر  الفردية  ال�سغوط  اأهمية  يوؤكد  مما   )4.16 و   3.37(
اأ�سا�سي من امل�سادر التي ت�سبب �سغط العمل، فاعتقاد املمر�ص 
باأن العمل الذي يقوم به يحتاج اإىل خماطرة كانت العبارة ذات 
ب�سبب  والإرهاق  بالتعب  ال�سعور  بينما  الأعلى  احل�سابي  الو�سط 
كرثة وتنوع الأعمال مثل و�سطها احل�سابي )3.37( .فقد تراوح 
امل�سادر  هذه  على  وافقوا  الذين  واملمر�سات  املمر�سني  عدد 
بني )54 و 88( ، وتراوحت التكرارات املوافقة ب�سدة على نف�ص 

هذه امل�سادر بني )15 و 61( ، وهذا اإن دل على �سيء فاإمنا يدل 
على اأن ال�سغوط الفردية وكذلك الفروقات الفردية بني املمر�سني 
واملمر�سات ت�سكل م�سدراً هامًا وغنيًا من م�سادر �سغط العمل يف 

القطاع ال�سحي الفل�سطيني.
وبالن�سبة لل�سغوط اجلماعية واملتمثلة يف ممار�سة املهنة 
�سمن فريق العمل امل�سوؤول، فقد تراوح الو�سط احل�سابي للعبارات 
والتي   )4.37 و   3.08( بني  املجال  لهذا  واملمثلة   )37 –  25(
تت�سمن التناق�ص يف الأوامر، ورف�ص الأعمال من غري امل�سوؤولني، 
اأمزجة الأطباء والزمالء، والرغبة يف  وتعدد امل�رشفني، واختالف 
التحكم بالآخرين، ووجود م�ساعر الغرية واحل�سد، وتدخل الآخرين 
تراوحت  وغريها.فقد  الزمالء  مع  اخلالفات  ون�سوب  العمل،  يف 
التكرارات املوافقة على هذه امل�سادر بني )36 و 100( ، وكذلك 
تراوحت التكرارات املوافقة ب�سدة بني )8 و 87( على هذه امل�سادر 
�سغط  م�سببات  من  عدداً  هناك  اأن  توؤكد  النتائج  هذه  نف�سها.كل 
ممار�سة  اأن  يعني  مما  اجلماعية،  ال�سغوط  من  وامل�ستمدة  العمل 
واملتطلبات  املهام  ومتعدد  خمتلف  فريق  �سمن  املهني  العمل 
عنها  ينتج  مما  العمل  يف  ال�سعاب  خلق  اإىل  توؤدي  والواجبات 

ال�سعور ب�سغط العمل ب�سكل دائم وم�ستمر.
وعلى �سعيد ال�سغوط التنظيمية وما ت�سببه من �سغط للعمل 
تراوح  فقد  الفل�سطيني،  ال�سحي  القطاع  يف  التمري�ص  مهنة  يف 
الو�سط احل�سابي اخلا�ص بفقرات هذا املجال بني )3.32 و 4.37( 
بتكرار و�سل يف اأق�ساه اإىل )100 و 87( بني موافق وموافق ب�سدة 
على التوايل.ومن بني اأهم ال�سغوط التي مثلها هذا املجال اجلمع 
العمل  �سالحيات  و�سوح  وعدم  والطبية  الإدارية  الأعمال  بني 
وعدم منا�سبة الراتب واحلوافز املادية ل�سغط العمل وعدم التقدير 

الكايف من قبل الإدارة للمهام والأعمال املنجزة.

قطاع  يف  وأهميتها  العمل  ضغط  مصادر  ترابط  مدى  اختبار   2.5
التمريض الفلسطيين للمؤسسات الصحية العاملة يف مدينة طولكرم.

قطاع  يف  العمل  ل�سغط  امل�سببة  امل�سادر  اأهم  حتديد  بعد 
العمل  الفل�سطيني مت اختبار مدى ترابط م�سادر �سغط  التمري�ص 
عن طريق اإخ�ساع امل�سادر اخلا�سة ب�سغط العمل لختبار حتليل 
امل�سادر  اإىل  الو�سول  ، وذلك بهدف   )Factor Analysis( العوامل 

املرتابطة واإدراجها يف جمموعات ح�سب اأهميتها.
الجدول رقم )2( 

بيانات تحليل العوامل ومدى ارتباط مصادر ضغط العمل في قطاع التمريض الفلسطيني في مدينة طولكرم )مصفوفة التشبعات( 

12345الفقراتالرتتيب

0.6720.1750.007توزع احلوافز املادية ب�سكل غري عادل على العاملني يف امل�ست�سفى.1
 - 

0.025
 - 

0.012

0.6720.1750.007تدخل بع�ص الأ�سخا�ص يف �سوؤون عملي يوؤدي اإىل خالفات مع زمالئي.2
 - 

0.025
 - 

0.012

0.606وجود نق�ص يف الدورات والندوات التدريبية للممر�سني.3
 - 

0.418
0.021

 - 
0.028

 - 
0.351

0.606درجة تفاعل الإدارة مع املقرتحات التي يقدمها املمر�سون متدنية.4
 - 

0.418
0.021

 - 
0.028

 - 
0.351
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12345الفقراتالرتتيب

0.5600.099اعمل يف ظل �سيا�سات واإر�سادات متعار�سة.5
 - 

0.117
0.1290.082

0.549طبيعة العمل الذي اأقوم به يحتاج اإىل خماطرة.6
 - 

0.137
 - 

0.021
 - 

0.014
0.336

0.516توفر يل وظيفتي فر�سًا لتامني م�ستقبلي من خالل �سندوق التقاعد.7
 - 

0.392
0.031

 - 
0.146

 - 
0.425

0.516تقدر الإدارة اجلهد الذي يبذله املمر�ص يف العمل.8
 - 

0.392
0.031

 - 
0.146

 - 
0.425

0.494العمل بنظام املناوبات ي�سبب الإزعاج ويرفع من �سغط العمل.9
 - 

0.276
0.134

 - 
0.142

0.291

0.484اأتلقى اأوامر وتعليمات متناق�سة من عدة اأ�سخا�ص يف العمل.10
 - 

0.230
0.1030.14 - 0.293

0.459قلة الوقت املتاح لإجناز املهام ي�سبب ال�سغط يف العمل.11
 - 

0.084
0.070

 - 
0.165

0.378

0.4470.056تتعار�ص م�سوؤوليات عملي مع حياتي العائلية.12
 - 

0.039
 - 

0.243
 - 

0.018

0.441عملي يف مهنة التمري�ص يوؤثر على التزاماتي العائلية.13
 - 

0.038
 - 

0.151
 - 

0.044
0.292

0.438اأ�سعر بالتعب والإرهاق لزيادة عدد �ساعات العمل الليلية وما يتطلبه من �سهر ل�ساعات طويلة.14
 - 

0.144
0.214

 - 
0.107

0.365

0.412يطلب مني اجناز بع�ص الأعمال بطريقة غري �سحيحة.15
 - 

0.389
0.1700.0320.139

0.599�سغط العمل ل يتنا�سب مع قيمة الراتب الذي اأتقا�ساه.16
 - 

0.431
 - 

0.012
0.016

0.599ل حت�سن الإدارة التفاعل يف حال تعر�ص املمر�ص للم�ساكل.17
 - 

0.431
 - 

0.012
0.016

0.531اأ�سعر بان زمالئي يكنونمَ يل م�ساعر الغرية واحل�سد.18
 - 

0.114
 - 

0.030
 - 

0.106

0.531حدود �سالحياتي يف الوظيفة التي اأ�سغلها غري وا�سحة يل.19
 - 

0.114
 - 

0.030
 - 

0.106

0.4950.1790.354اأ�سعر اأن اأعمايل مقبولة من امل�سوؤول املبا�رش ومرفو�سة من الآخرين.20
 - 

0.370

0.4950.1790.354اأ�سعر اأنني اأقوم باجلمع بني الأعمال الإدارية واملهنية )الطبية( يف ظل �سيا�سات متداخلة.21
 - 

0.370

0.5400.110ر�سى م�سوؤويل املبا�رش عن عملي يحد من تدخل وتاأثري الآخرين يف عملي.22
 - 

0.066

0.455يتطلب عملي درجة عالية من الرتكيز والنتباه.23
 - 

0.203
0.255

0.4330.278البعد اجلغرايف بني مكان ال�سكن وامل�ست�سفى يوؤثر على اأداء املمر�سني.24
 - 

0.110

0.663يتعدد امل�رشفون امل�سوؤولون عن عملي.25
 - 

0.041

0.663اأ�سعر اأن التعليمات التي تنظم عملي تت�سم بعدم الو�سوح.26
 - 

0.041

0.5500.008تفتقر مهنتي اإىل و�سف وظيفي دقيق لالأعمال املطلوب القيام بها.27

0.5500.008تعدد واختالف اأمزجة الأطباء والزمالء ي�سبب يل ال�سغط اأثناء العمل.28

0.605اأتوتر كلما تغري جدول مناوبتي بعد اإقراره.29

اأ�سا�سية لها تاأثري على �سغط العمل الذي  اأن هناك خم�سة عوامل  اإىل  تبني نتائج التحليل العاملي املبينة يف اجلدول رقم )3( 
عالقة  وجود  اإىل  الأول  العامل  ي�سري  حيث  طولكرم،  مدينة  يف  العاملة  ال�سحية  املوؤ�س�سات  يف  الفل�سطيني  التمري�ص  قطاع  يواجهه 
ارتباط قوية بني �سغط العمل وامل�سادر املتمثلة يف التوزيع غري العادل للحوافز املادية على العاملني يف اأق�سام التمري�ص، وتدخل 
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الزمالء،  ي�سبب اخلالفات بني  الذي  العمل  الأ�سخا�ص يف  بع�ص 
والنق�ص يف الدورات والندوات التدريبية املهنية، وتفاعل الإدارة 
ال�سيا�سات  وتعار�ص  املمر�ص،  يقدمها  التي  املقرتحات  مع 
والإر�سادات، وخماطر العمل، ونظام املناوبات وما يرتتب عليه 
امل�سوؤولني،  املتلقاة من  الأوامر  العمل، وتناق�ص  اإزعاج يف  من 
بني  والتعار�ص  والأعمال،  املهام  لجناز  املتاح  الوقت  وقلة 
الناجت عن زيادة عدد  امل�سوؤوليات املهنية والعائلية، والإرهاق 
بع�ص  اإجناز  منه  يطلب  انه  املمر�ص  واعتقاد  العمل،  �ساعات 

املهام بطرق غري وا�سحة.
واأما العامل الثاين فقد اثبت التحليل وجود عالقة ارتباط 
تنا�سب  عدم  يف  واملتمثلة  العمل  �سغط  م�سادر  من  العديد  بني 
الراتب الذي يتقا�ساه املمر�ص مع حجم و�سغط العمل، واإمكانية 
املمر�ص  تعر�ص  حالة  يف  ايجابي  ب�سكل  الإدارة  تفاعل  عدم 
الزمالء، وعدم  الغرية واحل�سد بني  العمل، وم�ساعر  للم�ساكل يف 
ال�سلبي  اإىل النتقاد  العمل، تعر�ص املمر�ص  و�سوح �سالحيات 

من قبل الآخرين، واجلمع بني الأعمال الإدارية والطبية.
الرتتيب  على  التحليل  اأ�سار  فقد  الثالث  للعامل  وبالن�سبة 
اإىل اأن كاًل من ر�سا امل�سوؤول املبا�رش عن العمل، والرتكيز العايل 
والنتباه الذي يتطلبه العمل، والبعد اجلغرايف بني مكان ال�سكن 
العامل  العمل.واأما  ل�سغط  ت�سكل م�سادر  العمل جميعها  ومكان 
الرابع فتبني نتائج التحليل العاملي اأن هناك عدداً من امل�سادر 
التي ت�سبب �سغط العمل واملتمثلة يف تعدد امل�رشفني امل�سوؤولني 
عن العمل، وعدم و�سوح التعليمات املنظمة للعمل، وعدم وجود 
وتعدد  بها،  القيام  املطلوب  لالأعمال  دقيق  وظيفي  و�سف 
م�سادر  ي�سيف  ذلك  كل  والزمالء،  الأطباء  اأمزجة  واختالف 
اأخرى لل�سغط يف العمل.واأخرياً العامل اخلام�ص الذي اأظهر عالقة 
املناوبات  جدول  تغري  اإىل  تعزى  العمل  �سغط  مل�سادر  ارتباط 

بعد اإقراره من قبل الإدارة.
هناك  اأن  و�سوح  بكل  القول  النتائج ميكن  هذه  يف �سوء 
قطاع  يف  للعمل  �سغطا  ت�سبب  التي  امل�سادر  من  كبرياً  عدداً 
يف  العاملة  ال�سحية  املوؤ�س�سات  يف  الفل�سطيني  التمري�ص 
مدينة طولكرم، ومن اأبرز هذه امل�سادر تلك اخلا�سة بال�سغوط 
اجلماعية واملتمثلة يف �سعف العالقة بني الرئي�ص واملروؤو�سني 
اأو بني املروؤو�سني اأنف�سهم، وكذلك ال�سغوط الفردية الناجتة عن 
ال�سغوط  وكذلك  الدور،  وغمو�ص  الدور،  و�رشاع  العمل،  عبء 

التنظيمية وتلك الناجتة عن بيئة العمل نف�سها.

التمريض  العمل يف قطاع  اختبار مدى ترابط مصادر ضغط   3.5
الفلسطيين حسب جماالت الدراسة

تبني البيانات املدرجة يف اجلدول رقم )3( عالقة ارتباط 
م�سادر �سغط العمل باملجالت الرئي�سية التي �سملتها الدرا�سة، 
فقد بني التحليل عاماًل اأ�سا�سيًا واحداً يعد م�سدرا ل�سغط العمل، 
ال�سغوط  يف  املتمثلة  الدرا�سة  جمالت  العامل  هذا  ي�سمل  حيث 
اأو  واملروؤو�سني  الرئي�ص  بني  العالقة  �سعف  وي�سمل  اجلماعية، 
بني املروؤو�سني اأنف�سهم، وال�سغوط التنظيمية، وال�سغوط الفردية 
وال�سغوط  وغمو�سه،  الدور  و�رشاع  العمل  عبء  يف  واملتمثلة 

املرتتبة على بيئة العمل.
الجدول رقم )3( 

مصفوفة التشبعات للمجاالت

م�صادر �صغط العمل يف قطاع الرتتيب
التمري�س الفل�صطيني )املجالت( 

العوامل اأو الت�صبعات  
)component( 1

1
�سغوط جماعية )�سعف العالقة 
بني الرئي�ص واملروؤو�سني اأو بني 

املروؤو�سني اأنف�سهم( 
0.96

0.93�سغوط تنظيمية2

3
�سغوط فردية )عبء العمل، 

0.67�رشاع الدور، غمو�ص الدور( 

0.39�سغوط بيئة العمل4

ومن اأجل تاأكيد هذه النتيجة مت اإجراء اختبار ال�سرتاكيات 
للمجالت )Communalities Test( ، ونتائج هذا الختبار مو�سحة 
اأقوى  اجلماعية  ال�سغوط  مثل جمال  ، حيث   )4( رقم  اجلدول  يف 
واأهم م�سادر �سغط العمل، فقد بلغت ن�سبة تباين هذا املتغري مع 
باقي املجالت )0.91( ، يليه جمال ال�سغوط التنظيمية مبعامل 
ا�سرتاكية و�سل اإىل )0.86( ، ثم جمال ال�سغوط الفردية )0.45( 

، واأخرياً جمال بيئة العمل با�سرتاكية و�سلت فقط اإىل )0.15( .
الجدول رقم )4( 

نتائج اختبار االشتراكات للمجاالت

م�صادر �صغط العمل يف قطاع 
التمري�س الفل�صطيني )املجالت( 

ال�صرتاكية 
الأولية لكل 

متغري

ا�صرتاكية كل متغري بعد 
ا�صتخراج العوامل من التحليل

1.000.15�سغوط بيئة العمل

�سغوط فردية )عبء العمل، 
1.000.45�رشاع الدور، غمو�ص الدور( 

�سغوط جماعية )�سعف العالقة 
بني الرئي�ص واملروؤو�سني اأو بني 

املروؤو�سني اأنف�سهم( 
1.000.91

1.000.86�سغوط تنظيمية

6.مناقشة النتائج
قطاع  يف  العمل  �سغط  م�سادر  اأن  التحليل  نتائج  اأظهرت 
التمري�ص الفل�سطيني لي�ست على م�ستوى واحد من الأهمية، حيث 
اأن هناك م�سادر هامة ت�سبب ال�سغط يف العمل وم�سادر غري هامة، 
 )44( هناك  اأن  اإىل  تو�سلت  قد  الدرا�سة  هذه  نتائج  اأن  ويالحظ 
العامل  التمري�ص  الذي يواجهه قطاع  العمل  م�سدراً هامًا ل�سغط 
مت  م�سدراً   )48( اأ�سل  من  الفل�سطينية  ال�سحية  املوؤ�س�سات  يف 
اختبارها.ومن خ�سائ�ص هذه امل�سادر اأنها تختلف يف طبيعتها، 
وهناك م�سادر تعود اإىل بيئة العمل، وم�سادر توؤول اإىل ال�سغوط 
هناك  وكذلك  والإدارية،  التنظيمية  ال�سغوط  اإىل  واأخرى  الفردية، 
�سغوط هامة تعزى اإىل ال�سغوط اجلماعية وما يرتتب عليها من 
املروؤو�سني  واملروؤو�سني، وكذلك بني  الرئي�ص  للعالقة بني  �سعف 

اأنف�سهم.
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رئي�سية  عوامل  خم�سة  هناك  اأن  العاملي  التحليل  بني  كما 
ميكن اأن تندرج �سمنها هذه امل�سادر، وقد ا�ستحوذ العامل الأول 
على اأكرب عدد من امل�سادر �سمن امل�سادر اخلم�سة، حيث اأ�سار هذا 
املادية، واخلالفات بني  للحوافز  العادل  التوزيع غري  اإىل  العامل 
تفاعل  وعدم  التدريبية،  والندوات  الدورات  يف  والنق�ص  الزمالء، 
الإدارة مع املقرتحات التي يقدمها املمر�ص، وتعار�ص ال�سيا�سات 
والإر�سادات، وخماطر العمل، ونظام املناوبات، وتناق�ص الأوامر 
املتلقاة من امل�سوؤولني، وقلة الوقت املتاح لإجناز املهام والأعمال، 
الناجت  والإرهاق  والعائلية،  املهنية  امل�سوؤوليات  بني  والتعار�ص 

عن زيادة عدد �ساعات العمل، وعدم و�سوح املهام.
وتوزيعها  املادية  باحلوافز  اخلا�سة  ال�سغط  م�سادر  وتعد 
ونق�ص  البع�ص،  بع�سهم  عمل  يف  الزمالء  وتدخل  العاملني،  بني 
املقرتحات  مع  الإدارة  تفاعل  وعدم  املهنية،  والندوات  الدورات 
التي  امل�سادر  اأهم  من  واملمر�سات  املمر�سون  يقدمها  التي 
�سملها العامل الأول.ول �سك اأن اتباع نظام عادل للحوافز، وحتديد 
على  والرتكيز  واملمر�سات،  للمر�سني  وامل�سوؤوليات  الواجبات 
املمر�سني  ومقرتحات  اآراء  واحرتام  املهنية،  والندوات  الدورات 
واملمر�سات كلها ت�سهم يف التخفيف من �سغط العمل الذي يواجهه 

العاملون يف مهنة التمري�ص يف هذا القطاع ال�سحي الهام.
ال�سابقة  الدرا�سات  بع�ص  اإليها  اأ�سارت  قد  النتيجة  هذه 
تعد  وكذلك   ،  )2003 )حرمي،  ودرا�سة   )2007 )حجاج،  كدرا�سة 
هذه النتيجة متوافقة ملا جاء يف الإطار النظري للدرا�سة، ولذلك 
ال�سغوطات  هذه  بتخفيف  الهتمام  �رشورة  على  التاأكيد  يجب 
من خالل اتباع الأ�ساليب الإدارية والتنظيمية واملهنية املنا�سبة، 
والت�سديد على ا�ستخدامها من وقت لآخر حتى تظهر هذه امل�سادر 
باأقل م�ستوى من احلدة، والتاأثري ال�سلبي على الأداء املهني لقطاع 

التمري�ص الفل�سطيني.
اأما بخ�سو�ص العامل الثاين فقد ا�ستحوذ على �ستة م�سادر 
ل�سغط العمل كان من اأهمها عدم ت�رشف الإدارة ب�سكل �سليم يف 
حالة تعر�ص املمر�ص للم�ساكل اأثناء العمل، وكذلك انت�سار م�ساعر 
واملهام،  ال�سالحيات  و�سوح  وعدم  الزمالء،  بني  واحل�سد  الغرية 
املعنية  ال�سحية  املوؤ�س�سات  يف  العاملة  الإدارة  من  يتطلب  وهذا 
ركنًا  يعد  التمري�ص  قطاع  اأن  على  الدائم  للتاأكيد  الأولوية  اإعطاء 
اأ�سا�سيًا من الفريق الطبي وال�سحي، وعليه فعلى الإدارات اأن تقوم 
بتحديد الواجبات وال�سالحيات ب�سكل دقيق، وكذلك الت�رشف بكل 

مهنية وو�سوح يف حالة امل�ساكل التي قد حتدث اأثناء العمل.
درا�ستا  قدمتها  التي  تلك  مع  متوافقة  جاءت  النتيجة  هذه 
)جودة، 2003( و )النقيب، 2013( اللتان قامتا بتحليل العوامل 
�سمال  من  كل  يف  ال�سحية  املوؤ�س�سات  يف  العمل  ل�سغط  امل�سببة 
ال�سفة الغربية وكذلك يف العراق، بالإ�سافة اإىل اأن الإطار النظري 
قد تتطرق ملثل هذه العوامل، كل ذلك يوؤكد �رشورة اتباع الأ�ساليب 
ورقابة  وتوجيه  تنظيم  يخ�ص  فيما  واملهنية  الوا�سحة  الإدارية 
املوؤ�س�سات  قبل  من  الفل�سطيني  التمري�ص  قطاع  يف  العاملني 

ال�سحية املعنية.
م�سادر  ثالثة  على  احتوى  فقد  الثالث  للعامل  وبالن�سبة 

عن  املبا�رش  امل�سوؤول  ر�سا  �سعوبة  يف  واملتمثلة  العمل  ل�سغط 
التمري�ص،  قطاع  يف  العاملون  يقدمها  التي  اجلهود  عن  العمل 
وكذلك م�ستوى املخاطرة والرتكيز الذي يتطلبه العمل، بالإ�سافة 
اإىل املتاعب املرتتبة عن بعد مكان ال�سكن عن مكان العمل، هذه 
النتيجة توؤكد �رشورة اإظهار ر�سا امل�سوؤول عن العمل للمر�ص اأو 
اأجل  اإيجاد نوع من املناخ اخلا�ص بالعمل من  املمر�سة، وكذلك 
تخفيف حدة املخاطر والرتكيز امل�سبب ل�سغط العمل، وهذه النتيجة 
جاءت متوافقة مع تلك اخلا�سة بكل من درا�سة )الوائلي، 1998( 
والالتي   )Carol,2005( ودرا�سة   ،  )Tong,2000( درا�سة  وكذلك 
اأظهرت يف نتائجها وجود عالقة بني م�ستوى املخاطرة والرتكيز 

و�سغط العمل يف قطاع التمري�ص يف بيئات غري فل�سطينية.
واأما بخ�سو�ص العامل الرابع فقد �سمل على اأربعة م�سادر 
امل�سوؤولني  امل�رشفني  تعدد  اأقواها  من  كان  العمل،  ل�سغط  م�سببة 
الو�سف  اإىل  والفتقار  العمل،  تعليمات  و�سوح  وعدم  العمل،  عن 
الأطباء  اأمزجة  واختالف  تعدد  اإىل  بالإ�سافة  للمهنة  الوظيفي 
النظري  الإطار  النتيجة متوافقة ملا جاء يف  والزمالء، وتعد هذه 
مع  النتيجة  هذه  توافق  كما  وغمو�سه،  الدور  �رشاع  بخ�سو�ص 
نتائج عدد من الدرا�سات ال�سابقة التي مت الإ�سارة اإليها مثل درا�سة 

. )Chapman,1999( و )Richard & burke 1993(
العمل  ل�سغط  واحداً  م�سدراً  اخلام�ص  العامل  اأظهر  واأخريا 
بعد  خا�سة  املناوبات  جدول  تغري  على  املرتتب  التوتر  يف  متثل 
قطاع  يف  العامل  اأن  يعني  الذي  الأمر  الإدارة،  قبل  من  اإقراره 
فيها  يكون  اأن  يحبذ  اأوقات  يف  العمل  ل�سغط  يتعر�ص  التمري�ص 
والتزاماته  م�سوؤولياته  مع  عمله  لتعار�ص  وذلك  اخلدمة  خارج 

ال�سخ�سية، والعائلية، والجتماعية.
اإىل  واأما فيما يتعلق باأهمية م�سادر �سغط العمل بالن�سبة 
ال�سغوط  جمال  اأن  تبني  فقد  الدرا�سة  اعتمدتها  التي  املجالت 
ال�سغوط  ثم  التنظيمية  ال�سغوط  يليه  املقدمة  يف  جاء  اجلماعية 
وهذا  الأخرية،  املرتبة  يف  العمل  بيئة  �سغوط  وجاءت  الفردية، 
اأن يقوموا  يقت�سي من القائمني على قطاع التمري�ص الفل�سطيني 
املمر�ص  عالقة  على  الرتكيز  خالل  من  العمل  �سغط  بتخفي�ص 
واملمر�سات مع مروؤو�سيهم، وكذلك عالقتهم ببع�سهم بع�سا من 
اأجل تنمية هذه العالقة وتطويرها ب�سكل يوؤدي اإىل تخفي�ص حدة 
ال�سوؤون  على  الرتكيز  يجب  القطاع.كما  هذا  يف  املوجود  ال�سغط 
واأخرياً  املوجود،  ال�سغط  حدة  من  تقلل  التي  التنظيمية  والأمور 
يجب عدم جتاهل ال�سغوط الفردية، و�سغوط بيئة العمل التي تعد 

اأي�سا من امل�سادر الهامة التي ت�سبب ال�سغط يف العمل.

7.املستخلص والتوصيات
يف  العمل  ل�سغط  م�سدرا   48 باختبار  الدرا�سة  هذه  قامت 
مدينة طولكرم، حيث بني حتليل  الفل�سطيني يف  التمري�ص  قطاع 
البيانات اأن هناك 44 م�سدراً مهمًا من بني هذه امل�سادر، وهناك 
ترابط بني 29 م�سدراً منها، واأن هذه امل�سادر تختلف باأهميتها 
النتائج  ا�صتخل�س  وميكن  اإليه،  تتبع  الذي  املجال  باختالف 

الرئي�صية للبحث كما ياأتي: 
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دراسة ميدانية في املؤسسات الصحية في مدينة طولكرم

د. سالمة “محمد وليد« سالم
د. عمر محمود أبو عيدة
أ. أحمد إبراهيم السيد

تعد م�سادر ال�سغط اخلا�سة باحلوافز املادية وتوزيعها . 1
ونق�ص  البع�ص،  بع�سهم  عمل  يف  الزمالء  وتدخل  العاملني،  بني 
املقرتحات  مع  الإدارة  تفاعل  وعدم  املهنية،  والندوات  الدورات 
التي يقدمها املمر�سون واملمر�سات من اأهم امل�سادر التي ت�سكل 

ال�سغط يف العمل.
قدرة . 2 بعدم  واملمر�سات  املمر�سني  لدى  �سعور  هناك 

املمر�ص  تعر�ص  حالة  يف  �سليم  ب�سكل  الت�رشف  على  الإدارة 
للم�ساكل اأثناء العمل، وكذلك هناك وجود وانت�سار مل�ساعر الغرية 
ال�سالحيات  و�سوح  عدم  اإىل  بالإ�سافة  الزمالء،  بني  واحل�سد 

واملهام.
هناك �سعوبة تواجه املمر�سني يف احل�سول على ر�سا . 3

امل�سوؤول املبا�رش عن العمل عن اجلهود التي يقدمها العاملون يف 
قطاع التمري�ص، كما اأن هناك م�ستوى عاٍل من املخاطرة والرتكيز 
الذي يتطلبه العمل، بالإ�سافة اإىل املتاعب املرتتبة عن بعد مكان 

ال�سكن عن مكان العمل.
هناك تعدد يف امل�سوؤولية عن الإ�رشاف عن العمل وعدم . 4

للمهنة،  الوظيفي  الو�سف  اإىل  والفتقار  العمل،  تعليمات  و�سوح 
بالإ�سافة اإىل تعدد واختالف اأمزجة الأطباء والزمالء.

هناك م�ستوى عاٍل من التوتر املرتتب على تغري جدول . 5
املناوبات للمر�سني خا�سة بعد اإقراره من قبل الإدارة.

اإىل . 6 بالن�سبة  العمل  �سغط  م�سادر  باأهمية  يتعلق  فيما 
ال�سغوط  جمال  اأن  تبني  فقد  الدرا�سة  اعتمدتها  التي  املجالت 
ال�سغوط  ثم  التنظيمية  ال�سغوط  يليه  املقدمة،  اجلماعية جاء يف 

الفردية، وجاءت �سغوط بيئة العمل يف املرتبة الأخرية.
ويف �صوء هذه النتائج ميكن اقرتاح التو�صيات الآتية: 

واملروؤو�سني . 1 الروؤ�ساء  بني  الإن�سانية  العالقات  تعزيز 
من خالل عقد اللقاءات غري الر�سمية التي من �ساأنها اأن ترفع من 
النظر  وجهات  وتقرب  ال�سغط،  حدة  من  وتخفف  الولء،  م�ستوى 

بينهم، وتعزز روح العمل اجلماعي.
التعامل . 2 يف  احلديثة  الإدارية  الأ�ساليب  ا�ستخدام 

بالأهداف،  الإدارة  كاأ�سلوب  التمري�ص  قطاع  يف  العاملني  مع 
وامل�ساركة، وكذلك التمكني الإداري .

واملعنوية . 3 املادية  للحوافز  عادل  نظام  اتباع  �رشورة 
من قبل اإدارة املوؤ�س�سات ال�سحية للعاملني يف قطاع التمري�ص.

اإعداد و�سف وتو�سيف وظيفي دقيق للعاملني يف قطاع . 4
ال�سلطة  التداخل والزدواجية، ويو�سح خطوط  التمري�ص يحد من 

وامل�سوؤولية وال�سالحيات بدقة.
واأمن . 5 املادية، وتوفري نظام حماية  العمل  بيئة  حت�سني 

للعاملني بقطاع التمري�ص ي�سمن عدم تعر�سهم لأية اأخطار تهدد 
�سالمتهم.

ال�ستغراق . 6 تعزز  مهنية  وندوات  تدريبية  دورات  عقد 
الوظيفي والنتماء الوظيفي لدى العاملني يف قطاع التمري�ص.

احلوافز . 7 خالل  من  املعنوية  النواحي  على  الرتكيز 
واملكافاآت وعبارات التقدير والثناء.

القرتاحات . 8 تقدمي  يف  وامل�ساركة  اليجابي  التفاعل 
والتو�سيات للجهات ذات الخت�سا�ص من خالل نقابة املمر�سني.
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