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متالزمة التغب المزمن وعالقتها باالستياء الوظيفي لدى موظفي الجامغة
الملخص
ييدؼ البحث الحالي الى تعرؼ العالقة بيف متالزمة التعب المزمف كاالستياء الكظيفي لػدل مػكظفي مامعػة السادسػية

كألمؿ ذلؾ تـ اختيار عينة بحث مؤلفة مف ( )022مكظفا كمكظفػة باألسػمكب العوػكا ي الطبسػي ذك التكزيػا المتسػاكم.
كاس ػػتعمؿ الب ػػاحيكف مسي ػػاس متالزم ػػة التع ػػب الم ػػزمف كمسي ػػاس كاالس ػػتياء ال ػػكظيفي بع ػػد اف تحسس ػػا م ػػف و ػػركط ال ػػدؽ

كاليبات كاستعماؿ الكسا ؿ اإلح ا ية المناسبة  .كاوارت نتا ج البحث الى اف مكظفي مامعة السادسػية ال يعػانكف مػف
متالزمػػة التعػػب المػػزمف كال يوػػعركف باالسػػتياء الػػكظيفي كتكمػػد عالقػػة ارتباطيػػة ايمابيػػة مرتفعػػة بػػيف تػػدني متالزمػػة

التعب المزمف كغياب مواعر االستياء الكظيفي .كأختتـ الباحيكف دراستيما بعدد مف التك يات كالمسترحات الميمة .
الكممات المفتاحية :التعب متالزمة التعب المزمف االستياء الكظيفي.

The relationship between chronic fatigue syndrome and Job
Dissatisfaction in the Employees' University
Abstract: The aim of this study was to identify the relationship between chronic fatigue
syndrome and Job Dissatisfaction in the Employees' University of Al Qadisiyah . "The
sample of the study consisted of (200) Employees, they are chosen according to random
style with equal distribution". " The Scale of chronic fatigue syndrome and Job
Dissatisfaction were used as the study tools after being checked for their validity and
reliability". The results of the study refers to there is no chronic fatigue syndrome, Job
Dissatisfaction in Employees' University, and there are positive relationship between
Lack of chronic fatigue syndrome and Low job dissatisfaction.
Keyword: fatigue, chronic fatigue syndrome, and Job Dissatisfaction.
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انفصم االول :االطار انعاو نهبحث
مشكهة انبحث
تعد البي ة المامعية مف البي ات التنظيمية المعسدة التي تحتاج الى ميكد كظيفية مكيفة مف امؿ تسيير عمميا االدارم
إذ انيا بحامة الى مكظفيف كفكيف كلدييـ قدرة ك البة نفسية عمى تحمؿ ضغكطات العمؿ المستمرة في حيف اف
غياب ىذه االمكانيات كوعكر المكظؼ بسرعة التعب قد يؤدم الى ارباؾ العمؿ كبطئ مسيرتو كحدكث الكيير مف

الموكالت االدارية .كاوارت الدراسات النفسية في اآلكنة االخيرة الى وعكر بعض المكظفيف بمتالزمة التعب المزمف
التي ىي حالة مف التعب المتكرر تظير بعد قياـ المكظؼ بمميكد بدني غير واؽ كال تختفي ىذه االعراض حتى لك

اخذ قسط مف الراحة مما يحد ذلؾ مف قدرتو العسمية كالبدنية اليكمية عمى العمؿ)(Smith et.al,2015,p.841

كىذا ما أكدتو العديد مف الدراسات إذ كمدت دراسة ) (Kara et.al, 2008اف العامميف الذيف يعانكف مف ىذه
المتالزمة يوعركف بتدني النواط ايناء العمؿ كالميؿ الى الخمكؿ كفسداف السدرة عمى التركيز كالرغبة في ترؾ العمؿ

) (Kara et.al, 2008,p.585كذلؾ تك مت دراسة ) (Huibers et.al,2004التي امريت عمى  4421مكظفا
كاف مف بينيـ  % 6يعانكف مف متالزمة االرىاؽ المزمف الى انيـ يوعركف بانخفاض سريا في مستكل الطاقة

كالوككل المتسمرة مف التعب ككيرة التذمر مف تكلي اعماؿ مديدة كاالستمرار في اخذ امازات كظيفية طكيمة كعدـ

اظيار اية كفاية في العمؿ ) (Huibers et.al, 2004,p.882فضال عف ذلؾ كمدت دراسة )(Lin et.al,2015

حكؿ مخاطر االرىاؽ المزمف المرتبط ب العمؿ عمى عينة مف العماؿ اف الذيف يعانكف مف متالزمة التعب المزمف

كانكا مف اكير العماؿ تغيبا عف العمؿ كاقميـ تكيفا ك البة في تحمؿ اعباء كظا فيـ كمف خ ا

يـ كيرة الوككل

كافتعاؿ الموكالت كالتسكيؼ الكظيفي كالتعرض لمخاطر اال ابة المسمية مراء فسداف السدرة عمى االنتباه في
الم نا ) (Lin et.al,2015,p.322كما اسفرت نتا ج دراسة ) (Roberts,2018الى ارتباط متالزمة التعب
المزمف بالعديد مف المتغيرات السمبية كالسيما تدني م كدة الحياة كغياب ال حة النفسية كعدـ الوعكر بالسعادة

كالرضا عف الحياة) (Roberts,2018,p.253كبيذا ال دد ىناؾ بعض االوارات النظرية التي توير الى اف احد
اسباب ظيكر ىذه المتالزمة لدل العامميف كيرة الموكالت في العمؿ كسكء العالقات ما الزمالء (Sharma,

) Verma &Malhotra,2010,p.168لذا سيحاكؿ الباحيكف عبر ىذا المنطؽ النظرم التأكد مف عالقة متالزمة

التعب المزمف بوعكر المكظفيف باالستياء الكظيفي كالسيما اف الدراسات النفسية حكؿ مكاف العمؿ توير الى اف
المكظفيف الذيف يعانكف مف االستياء الكظيفي يخبركف الكيير مف المواعر كاالفكار السمبية ايناء عمميـ إذ تك مت
دراسة ) (Jianguo& Frimpong,2010الى اف المكظفيف الذيف يوعركف بعدـ الرضا الكظيفي يوعركف بالتكترات
كاالحباطات لفترة طكيمة في العمؿ كذلؾ يعانكف مف االرىاؽ كانخفاض االنتامية كالظمـ كالبحث عف اماكف عمؿ

اخرل ) (Jianguo& Frimpong,2010,p.1116كذلؾ اسفرت نتا ج دراسة ) (Eroğlu, Çoban& İrmiş2014اف
االستياء الكظيفي يمعؿ العامميف يوعركف بال راع كاالغتراب كالرغبة في دكراف العمؿ كانخفاض الحماس لممياـ
المديدة ) (Eroğlu, Çoban& İrmiş2014,p.185فضال عف ذلؾ كمدت دراسة ()Robbins &Judge, 2011

اف الذيف يوعركف باالستياء الكظيفي يخبركف العديد مف المواعر السمبية ايناء العمؿ كالغضب كالخكؼ مف المستسبؿ
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كالوعكر بالخزم كتدني تسدير الذات ( )Robbins&Judge, 2011,p.76كبيذا يستنتج الباحيكف اف موكمة البحث
عمى غاية كبيرة مف الخطكرة اذا ما ظير كال متغيرم البحث لدل العينة كذلؾ سيحاكلكف االمابة عمى بعض
التساؤالت الميمة منيا ىؿ يعاني مكظفي مامعة السادسية مف متالزمة التعب المزمف كاالستياء الكظيفي؟ كاييما اكير
وعك ار بيذا المتغيراف المكظفيف اـ المكظفات؟ كىؿ يرتبط ظيكر التعب المزمف باالستياء الكظيفي لدل المكظفيف؟.

اهمية البحث

تعتمد فاعمية اية مؤسسة تعميمية عمى كفاءة كىمة كنواط مكظفييا إذ نمد اف المامعات االكاديمية النامحة تمتمؾ
كادر ادارم قادر عمى تحمؿ مسؤكلية عممو كلديو االمكانية عمى مكامية الضغكط كالتغيرات السريعة في محيط

العمؿ كبذلؾ فاف

البة المكظؼ النفسية كقدرتو عمى العمؿ بوكؿ مستمر مف دكف تعب اك خمكؿ يمكف اف يدفا

المؤسسة االكاديمية الى اعمى المراتب العممية كىذا ما اكدتو العديد مف الدراسات النفسية إذ كمدت دراسة

) (Bultman et.al,2002اف تدني مستكل االرىاؽ كالتعب النفسي لدل المكظفيف يتعمؽ بارتفاع االداء في العمؿ
كوعكرىـ بالحماس كغياب مواعر الضيؽ كتدني الخالفات المينية)(Bultman et.al,2002,p.445

كذلؾ

اسفرت نتا ج دراسة ) (Garrosa et.al,2010اف اتساـ المكظفيف بارتفاع مستكل النواط البدني كالعسمي يرتبط ما
قدرتيـ عمى تكظيؼ امكانياتيـ النفسية في انماز مياميـ المينية كالتمتا بالمركنة النفسية التي تتميؿ باالستمابات
االيمابية في مكامية الودا د النفسية ) (Garrosa et.al,2010,p.479كذلؾ تك مت دراسة

(Reynolds

) et.al,2004,p.479الى اف عدـ ويكع متالزمة التعب المزمف بيف المكظفيف يرتبط بزيادة االنتاج كقكة العمؿ
كارتفاع مستكل

حة الفرد كزيادة دخمو االقت ادم ) (Reynolds et.al,2004,p.4كبيذا تكمف اىمية البحث

الحالي في تعرؼ نواط كاستعداد مكظفي مامعة السادسية لمعمؿ كمستكل الميكد التي يبذلكنيا ايناء الدكاـ الرسمي
كبما اف المميكد البدني كالنفسي يتعمؽ بمدل وعكر المكظفيف باالماف الكظيفي فاف الباحيكف سيحاكلكف التك ؿ
الى امابة ميمة تتميؿ بتعرؼ عالقة االداء الكظيفي الذم يسدمو مكظفي المامعة برضاىـ عف عمميـ كالسيما اف

نتا ج العديد مف البحكث توير الى اف غياب مواعر االستياء داخؿ محيط العمؿ لو أير كبير عمى دافعية المكظؼ
نحك العمؿ إذ كمدت دراسة (خميؿ كورير  ) 0226اف تمتا المكظفيف بالرضا عف العمؿ يسمؿ مف مستكل االنياؾ
االنفعالي كاالستنزاؼ النفسي كيكلد مواعر ايمابية لدل المكظؼ تماه عممو (خميؿ كورير  0226ص )462كذلؾ

تك مت دراسة ) (Lee,1988اف عدـ وعكر المكظؼ باالستياء الكظيفي لو دكر كبير في التزاـ العامؿ ما مؤسستو
كالمواركة بالعمؿ المماعي كعدـ الرغبة في استبداؿ كظيفتو ) .(Lee,1988,p.263كبيذا ال دد توكؿ مواعر
الرضا كاالمتناف لدل المكظفيف تماه عمميـ حاف از كبي ار نحك االبداع في كظا فيـ كالرغبة في تطكير انفسيـ
كمؤسساتيـ كزيادة مواعر الكالء التنظيمي كتككيد ى كيتيـ المينية كعدـ التخمي عنيا ألف المكظؼ الذم ال يوعر
باالستياء الكظيفي يتنعـ بالراحة كالعطاء كالسعادة في العمؿ كما يوعر بالمعنى كالرضا عف الحياة مما يمعمو ذلؾ

مكظفا كفؤا كفاعال في مكاف عممو .فضال عف ما سبؽ يرل الباحيكف اف اىمية الدراسة الحالية تظير في االتي:
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 تتناكؿ الدراسة الحالية متغيراف ميماف لمميا المكظفيف في المؤسسات المامعة كذلؾ النيما مف المؤورات التيتدؿ عمى تدني ال حة النفسية كالمينية لدل العامميف.

 يمكف اف تسدـ نتا ج الدراسة الحالية خدمة كبيرة لممروديف العامميف في مركز االرواد النفسي في مامعة السادسية.كيمكف الباحييف
 تسكـ الدراسة الحالية عمى بناء مسياس ميـ لتعرؼ مواعر المكظفيف كالعامميف تماه كظيفتيـ ُاالخريف مف االستفادة منو في بحكييـ النفسية.
 يتعمؽ متغيرم البحث الحالي بمعايير مكدة االداء لدل المكظفيف كمدل امكانية المامعة عمى تكفير بي ة عمؿمريحة لممكظفيف.

 يمكف اف تستفيد الميات االتية مف نتا ج البحث الحالي:أ .ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي كالمامعات العراقية.
ب .مامعة السادسية كمراكزىا البحيية المتميمة بالبحث كالتطكير كمركز التعميـ المستمر كالمكارد البورية.
اهداف البحث :ييدؼ البحث الحالي الى تعرؼ:
 .4متالزمة التعب المزمف لدل مكظفيف مامعة السادسية.
 .0داللة الفرؽ عمى مسياس التعب المزمف كفؽ متغير النكع (ذككر اناث).
 .1االستياء الكظيفي لدل مكظفي مامعة السادسية.

 .2داللة الفرؽ عمى مسياس االستياء الكظيفي كفؽ متغير النكع (ذككر اناث).

 .3العالقة االرتباطية بيف متالزمة التعب المزمف كاالستياء الكظيفي لدل مكظفي المامعة.
حدود البحث :يتحدد البحث الحالي بالمكظفيف العامميف (مف الذككر كاالناث) في كميات مامعة السادسية في العاـ
.0246

-تحديد المصطمحات :يتحدد البحث الحالي بالمفاىيـ االتية-:

اوال .متالزمة التعب المزمن :كعرفتو منظمة ال حة العالمية WHOبانو حالة يوعر فييا الفرد بالتعب كاالرىاؽ
البدني كالعسمي معظـ الكقت نتيمة اقؿ مميكد إذ يكامو موكمة في التركيز كضعؼ السياـ باألنوطة اليكمية كتومؿ
اعراضو ضعؼ العضالت كال داع كآالـ المفا ؿ كاالرىاؽ المستمر كالمتكرر كضعؼ الذاكرة كانخفاض الطاقة
عمى اداء االنوطة التعميمية كالمينية كاالمتماعية ) .(Jarman,2006,p.3كبيذا فاف الباحيكف سيتبنكف ىذا
التعريؼ بك فو تعريؼ

احب المسياس.

 -التعريف االجرائي :الدرمة التي يح ؿ عمييا المكظؼ مف خالؿ امابتو عمى مسياس متالزمة التعب المزمف.

ثانيا .االستياء الوظيفي :كعرفو عالـ النفس فركـ  Vroom,1964وعكر المكظؼ بعدـ الرضا كالغضب
كاالنزعاج حكؿ الكظيفة التي يسكـ بيا نتيمة عدـ ح كلو عمى ما يتكقعو مف نتا ج كفؽ ما يسدمو مف تكمفة كميد

ككقت ) (Vroom,1964,p.54كبيذا فاف الباحيكف سيتبنكف ىذا التعريؼ في بناء اداة البحث كتفسير النتا ج.
 التعريف االجرائي :الدرمة التي يح ؿ عمييا المكظؼ مف خالؿ امابتو عمى مسياس االستياء الكظيفي.360
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الفصل الثاني :االطار النظري
اوال.متالزمة التعب المزمن:

ترما البدايات االكلى لظيكر مفيكـ متالزمة التعب المزمف الى عاـ  4712عندما كاف ينظر عمماء االع اب

كاالطباء الى اعراض ىذه المتالزمة بك فيا التياب في الدماغ نامـ عف فايركس يؤدم الى وعكر الفرد بالتعب
المتكرر لذلؾ كاف االطباء يعممكف ظيكر متالزمة التعب المزمف بأسباب بيكلكمية كع بية إال اف ىذه النظرة

تغيرت عاـ  4752عمى يد مممكعة مف االطباء النفسييف البريطانييف الذيف ارمعكا اسباب ظيكر ىذه المتالزمة الى
اسباب نفسية كامتماعية كاقترحكا تسميتيا في ذلؾ الكقت باإلالـ العضمية الع بية myalgia nervosa

) (Speight,2013,p.11كوخ كا اعراض ىذا المرض بظيكر االعياء العضمي المتكرر نتيمة مميكد بدني يسكـ
بو المريض كيستمر يالية اياـ اك اكيير حتى يستعيد الفرد قدرتو العضمية الكاممة ) .(Ramsay,1988,p.6كرغـ
ذلؾ فاف ىذه التسمية تغيرت في عاـ  4765عمى يد فريؽ مف االطباء االمريكاف الذيف يعممكف في مراكز الكاليات
المتحدة لمكافحة االمراض كالكقاية منيا كذلؾ بعد االتفاؽ عمى الخ ا ص المرضية ليذا المرض كاواركا اليو باسـ

متالزمة التعب المزمف  chronic fatigue syndromeبك فيا تسمية اكير حيادية كومكال العراض المرض مف

التسميات السابسة ).(Carruthers et,al,2003,p.7

كبيذا ال دد تتميز متالزمة التعب المزمف بوعكر الم اب بالتعب الوديد بعد قيامو باعماؿ بدنية بسيطة ي احبيا
مممكعة أعراض منيا ضعؼ الذاكرة ق يرة المدل كفسداف التركيز

كالتياب في الحنمرة كاآلـ في العضالت

كالمفا ؿ كاال ابة ب داع وديد كالمعاناة مف خمؿ في النكـ كالوعكر باالرىاؽ بعد أم مميكد الذم يستمر 02
ساع ة أك اكير ورط اف يعاني الم اب بيذا االعراض لمدة ستة اوير فاكير )(Wagner,et al.,2005,p167

كتوير اح اءات منظمة ال حة االمريكية اف نسبة ( )%25مف مممكع الضغكط التي يتعرض ليا العاممكف في
العمؿ كظركفو كطبيعتو ترتبط بظيكر متالزمة التعب المزمف (العمرم  )005 : 4772كىذا ما أوار اليو كؿ مف(

 )Kaplan & Sadock, 1995في اف متالزمة التعب المزمف مف الموكالت ال حية التي يعانى منيا عدد غير
قميؿ مف المكظفيف كالعماؿ ) (Kaplan & Sadock, 1995 ,p.1146كذلؾ كمد كؿ مف ( & Chasmit
 )Darand,1988في دراستيما عمى عينة مف المكظفيف اف ىناؾ عالقة ذات داللة اح ا ية بيف الممؿ كظركؼ
العمؿ المتعبة ما ظيكر متالزمة التعب المزمف

كاف  %03مف المكظفيف يعانكف مف مظاىر التعب النفسية

كالمسمية كالذىنية بسبب االعماؿ الركتينية كضعؼ فرص التسدـ الكظيفي (العكاممة  )53-51: 4772ككفسنا لػ
) ) Eurofound&EU-OSHA,2014فإف  803مف المكظفيف في االتحاد األكركبي يؤكدكف عمى ضغكط
العمؿ

كيركف أف العمؿ المميد لو تأيير سمبي عمى

المساـ األكؿ في ظيكر متالزمة التعب

حتيـ .إذف نمد إف الضغكط التنظيمية كاالمتماعية تحتؿ

كتتميؿ ىذه الضغكط بالمياـ الممحة أك الرتيبة

ككتيرة العمؿ المرتفعة

كالمضايسات مف قبؿ الزمالء كرؤساء العمؿ ) ) Eurofound&EU-OSHA,2014,p:225كبيذا تؤدم حالة
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العمؿ المميدة إلى زيادة خطر اإل ابة باألمراض المسدية ميؿ أمراض السمب كاألكعية الدمكية االمراض النفسية

ميؿ االكت اب كمتالزمة التعب المزمف الدمكية )(Kivimäki, et al,2012,p.1493

كتيتـ الدراسات حاليا بنسبة انتوار ىذا االضطراب لدل الناس إذ توير االح ا يات الى ا ابة  5الى1222
وخص لكؿ  422,222فرد مف الراوديف كىك ينتور في الكاليات المتحدة االمريكية  614222مف كؿ
 0.322,222مكاطنا امريكا في يبمغ معدؿ االنتوار بمسدار  032,222في بريطانيا )(Ranjith,2005,p.13

كتؤكد اكير الدراسات النفسية اف متالزمة التعب المزمف تبدأ عادة بعمر  42-22سنة إال انيا يمكف اف تظير لدل

االطفاؿ كالمراىسيف بنسبة  %0فضال عمى ذلؾ

توير الدراسات النفسية اف النساء أكير تعرضا لال ابة بيذا

االضطراب نتيمة الضغكط االمتماعية في بي ة الدراسة كالعمؿ كاالسرة )(Gallagher et,al,2004,p.571
كلمتعرؼ عمى متالزمة التعب المزمف لدل االفراد فاف منظمة ال حة العالمية ) World Health Organization (WHOقد
حددت في ت نيفيا العاور ) ICD_10 (1993مممكعة مف االعراض لتوخيص ىذه المتالزمة ىي:
أ .وكاكل مستمرة مف الوعكر باإلنياؾ ( التعب الوديد ) بعد أم مميكد عسمي بسيط .
ب .الوعكر بألـ كأكماع في العضالت.

ج .دكار ك داع تكترم كاضطراب النكـ .

ق..عدـ السدرة عمى االسترخاء .

د .االستيارة كالتييج ) (WHO ,1993 ICD_10 ,p. 109كبيذا ال دد سيتبنى الباحيكف ىذا الت نيؼ في تفسير
نتا ج البحث بك فو المحؾ الذم اعتمده

ثانياً :االستياء الوظيفي:

احب المسياس المتبنى في البحث الحالي.

اف مفيكـ االستياء الكظيفي ييير اىتماـ الباحييف

كاستم اررية في أم مؤسسة تعميمية

كذلؾ لتأييره عمى إنتامية المكظؼ كعف رغبتو في عدـ مكا مة

في الكقت نفسو فاف المؤسسات تيتـ بتحسيؽ مستكيات مرتفعة مف الرضا

الكظيفي لمحد مف األيار المترتبة عمى تدني مستكيات العامميف بيا في ضكء معايير المكدة كاالعتماد التي تسعى
مؤسساتنا التعميمية في تحسيسيا

كيتميؿ االستياء الكظيفي في التأخر في العمؿ ككيرة الغيابات كالتذمر كالوككل

كطمب النسؿ كفتكر اليمة في العمؿ كغيرىا مف المظاىر السمبية التي تعيؽ مسار النمك كالتسدـ لدل المكظفيف مف

مية كلدل المؤسسة التعميمية مف مية اخرل ( محمد  )3 -1 :0227لذا يوير ىذا المفيكـ الى حالة كمدانية ام
مممكعة مف المواعر كاالحاسيس غير سارة التي يككنيا المكظؼ إزاء عممو كعنا ره قد تككف ضمنية مستترة اك
ريحة كظاىرة يمكف االستدالؿ عمييا مف خالؿ عدة مظاىرة ميؿ التغيب كالتمارض كاالنسحاب كاالغتراب كالتأخر
المتعمد عف اكقات العمؿ (الطيب  . )431 :4773كيظير االستياء الكظيفي نتيمة مممكعة مف االسباب إذ توير

دراسة ) (Judge, Heller & Mount,2002انو يظير نتيمة قمة االمكر كغياب العدالة الكظيفية كعدـ العمؿ في
اماكف تن اسب قدرة المكظفيف كميكليـ المينية ) (Judge, Heller & Mount,2002,p.530كما اوارت دراسة
) (Jianguo & Frimpong ,2010الى اف االستياء الكظيفي يظير نتيمة ضغكط العمؿ المستمر كفوؿ االدارة
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في ادراؾ ميكد العامميف كعدـ تسدير انمازاتيـ كتعامؿ المسؤكليف ما المكظفيف بطريسة غير انسانية & (Jianguo

) Frimpong ,2010,p.116فضال عف ذلؾ تك مت دراسة) (Rose &Saturay,2004اف اكير اسباب االستياء
الكظيفي تظير في بي ات العمؿ غير المريحة كيس د بذلؾ تمؾ البي ات التي ال تكفر ابسط الحسكؽ لممكظفيف ميؿ
االمازات كاالمكر الميدة كالظركؼ اآل منة كالتسدير كاالحتراـ لمعامميف مما يؤدم ذلؾ الى وعكر المكظفيف بعدـ
االرتياح كالتذمر ككيرة الوككل كمحاكلة البحث عف اماكف عمؿ اخرل )(Rose &Saturay,2004,p.1

 نظريات االستياء الوظيفي:
.1نظرية ) )Frederic Herzberg,1959ذات العاممين ) :(Two- Factor Theoryميز فريدريؾ ىيرزبيرج
) ) Frederic Herzbergبيف العكامؿ المسببة لالستياء الكظيفي كالرضا الكظيفي مف خالؿ الدراسة التي امراىا

عمى  022محاسب كميندس اذ طمب مف المفحك يف اف يذكركا الفترات التي يوعركف بيا بالرضا كاالستياء
الكظيفييف

كما ىي االسباب التي ادت الى ىذا الوعكر

يـ حددت مممكعتيف مستسمتيف مف العكامؿ

المممكعة االكلى بمممكعة العكامؿ الدافعة الى الوعكر بالرضا الكظيفي اذا ما تكفرت ميؿ ىذه العكامؿ

سميت
كىي

مرتبطة بمحتكل الكظيفة كتضـ عدة عكامؿ منيا االنماز التسدير المسؤكلية اىمية الكظيفة فرص الترقية كالتسدـ
بالعمؿ

اما المممكعة اليانية مرتبطة باالستياء الكظيفي التي تسترف ببي ة العمؿ كىي عكامؿ خارمية كالتي اطمؽ

عمييا العكامؿ ال حية أك الكقا ية ) (Hygiene Factorsكىي تتميؿ في االماف في بي ة العمؿ كالظركؼ المادية
كالعالقات االمتماعية كالمكانة االمتماعي ة

كىذه العكامؿ غير محفزة ام اف كمكدىا ال يدؿ بالضركرة عمى الرضا

الكظيفي كلكف غيابيا سيؤدم الى عدـ الرضا أك االستياء الكظيفي (عيماف )03-02 :0227
.2نظرية العدالة لـ(  :(Equity Theory) )Stacy Adams,1962ترل نظرية ستاسي ادـ اف درمة الرضا
الكظيفي لممكظؼ تتكق ؼ عمى مسدار ما يوعر بو مف عدالة بيف مايسدمو مف مميكد لكظيفتو كمسارنة ذلؾ بما يح ؿ
عميو مف االمر اك الترقية نتيمو ليذا المميكد كيرل ( )Stacy Adamsاف المكظؼ ال يست ر عممية المسارنة ما
نفسو فسط

بؿ يسارف بيف المميكد الذم يسدمو االخركف كما يح مكف عميو مف العكا د مراء ذلؾ ككمما كانت نتيمة

ىذه المسارنة غير عادلة زاد الوعكر باالستياء الكظيفي (الكتبي )127 :0223

.3نظرية التوقع لـ( :)Vroom,1964يرل فركـ اف دافعية المكظؼ ألداء العمؿ ىي مح مة لمفكا د التي يتح ؿ
عمييا أك وعكره كاعتساده اف بإمكانو الك كؿ الى ىذه العكا د (ماىر  )432 :0220فاذا لـ يح ؿ المكظؼ عمى
مسدار ما كاف متكقا اف يح ؿ عمية مف العكا د(المكاف ة) فانو يوعر باالستياء مف الكظيفة (حسف )411 :0222

فالمكظؼ ىنا يسدر درمة عدـ رضاه عف كظيفتو اك رضاه عنيا مف خالؿ تسيمو لمدل ايمابية النتا ج التي تحسسو ىذه
الكظيفة مف سمبياتيا مف خالؿ الترقية كاالمر كظركؼ العمؿ كذلؾ ميزت النظرية بيف بعديف اساسييف مف النتا ج
ىما :

 .4ما ينتج مف السمكؾ المرتبط بأداء العمؿ نفسو كيتميؿ في االنتاج .

 .0العا د المتحسؽ مف االنتاج ميؿ األمر كالترقية كالحكافز المادية (عيماف )04 :0227
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لذا فأف اعتساد المكظؼ بأنو اذا بذؿ مميكدا فأنو سيؤدم عممو بوكؿ ميد كيككف االداء ميد كبالتالي سيح ؿ

عمى المكاف ة

كقد يح ؿ العكس عندما يوعر المكظؼ اف العمؿ بمد ال ينتج عنو نتا ج ميدة كفي كيير مف

االحياف ال يرتبط األداء الميد بالمكافأة

كمف يـ فإف مستكل التكقا سكؼ يسؿ كبالتالي يمعؿ دافعية المكظؼ تسؿ

كيوعر باالستياء مف عممو( ال ميبي  ) 447 :0226كبيذا ال دد تبنى الباحيكف نظرية فركـ في بناء اداة البحث
كتفسير النتا ج بك فيا مف احدث النظريات كاكيرىا مال مة في تفسير االستياء الكظيفي.
الفصل الثالث :اجراءات البحث
*مجتمع البحث وعينته:

يتألؼ ممتما البحث مف مكظفي مامعة السادسية البالغ عددىـ ( )4240مكظفا كمكظفة بكاقا ( )227مف الذككر

ك( ) 341مف االناث .كمف امؿ استخراج نتا ج البحث قاـ الباحيكف باختيار عينة عوكا ية منتظمة بالطريسة

المتساكية تـ اختيارىا مف يمانية كميات عممية كانسانية( 4كمية الطب كمية الزراعة كمية الطب البيطرم كمية
العمكـ كمية اآلداب كمية التربية كمية السانكف كمية الفنكف المميمة) بكاقا ( )022مكظفا كمكظفة ميمت نسبة 02

 %تسريبا مف مممكع ممتما البحث التي تألفت مف ( )422مكظفا مف الذككر كميميا مف االناث.
* أداتا البحث:

.1متالزمة التعب المزمن-:قاـ الباحيكف بعد مرامعػة المسػاييس المتعمسػة بمتالزمػة التعػب المػزمف لػدل المػكظفيف بتبنػي
المسيػػاس العربػػي لزممػػة التعػػب المػػزمف الػػذم تػػـ بنػػاؤه كفسػػا لمعػػايير منظمػػة ال ػػحة العالمػػة  ICDمػػف قبػػؿ (عبػػد الخػػالؽ

كالػػذيب  )0224كت ػػألؼ ىػػذا المسي ػػاس مػػف ( )02فسػ ػرة تيػػتـ بسي ػػاس اع ػراض التع ػػب كاالنيػػاؾ المس ػػتمر فضػػال ع ػػف
االعراض االخرل التي حددتيا منظمة ال حة العالمية كتتـ االمابة عمى ىذا المسياس كفؽ طريسة ليكرت.
 .2االســتياء الــوظيفي :قػػاـ البػػاحيكف ببنػػاء مسيػػاس االسػػتياء الػػكظيفي كفسػػا لنظريػػة فػػركـ  Vroom, 1995كبعػػض
المسػػاييس السػػابسة التػػي تتعمػػؽ باالسػػتياء الػػكظيفي كفسػػا ليػػذه النظريػػة 0كيتػػألؼ المسيػػاس مػػف ( 00فس ػرة) تيػػتـ بسيػػاس

االستياء الكظيفي لدل المكظفيف الذم يتـ االمابة عنو كفؽ طريسة ليكرت.
* صالحية المقياس  :مف امؿ معرفة

الحية مسيػاس متالزمػة التعػب المػزمف كاالسػتياء الػكظيفي مػف ناحيػة

ػدؽ

الفس ػرات كالتعميمػػات كالبػػدا ؿ قػػاـ البػػاحيكف بتكزيػػا كػػال المسياسػػيف عمػػى مممكعػػة مػػف المحكمػػيف بكاقػػا ( 6محكمػػيف)

لػػدييـ كفايػػة فػػي عمػػـ الػػنفس كمػػف امػػؿ ذلػػؾ اعتمػػد البػػاحيكف نسػػبة اتفػػاؽ ( )%62فػػاكير بػػيف المحكمػػيف كقػػد نالػػت
مميا فسرات المسياسيف مكافسة المحكميف ما تعديؿ

ياغة فسرة كاحدة مف مسياس متالزمة التعب المػزمف كفسرتػاف مػف

مسياس االستياء الكظيفي.
1

تتكىن جامعت القادسيت مه ( )11كليت علميت واوساويت.
2

 :يتألف مه فقرتيه تتم االستجابت وفق مدرج مه سبعت بدائل Eroğlu et.al,2014.مقياس
 :يتكىن مه ( ) 22فقرة تتم االجابت عليه وفق اربعت بدائل تتراوح مه مىافق بشدة الى ارفض بشدة .2Etuk & Alobo,2014.مقياس
 :يتكىن مه ( )23فقرة تتم االجابت عىها وفق طريقت ليكرث تتراوح مه تىطبق علي دائما الى تىطبق علي  .3Rosse & Saturay,2004مقياس
ابدا.
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* التطبيـــق االســـتطالعي امول لممقيـــاس :مػػف خ ػػا ص المسيػػاس الميػػد اف تتسػػـ فس ارتػػو كلغتػػو كتعميماتػػو بالكضػػكح

كالسػػيكلة لػػذلؾ قػػاـ البػػاحيكف بتطبيػػؽ اسػػتطالعي اكؿ عمػػى عينػػة عو ػكا ية مػػف مػػكظفي مامعػػة السادسػػية بمغػػت ()03
مكظفػا كمكظػؼ .كظيػر أف فسػرات كػال المسياسػيف مفيكمػة كسػميمة كاف كقػت االمابػة المسػتغرؽ عمػى مسيػاس متالزمػػة

التعػػب المػػزمف يت ػراكح بػػيف ( )5 -2دقيسػػة كبمتكسػػط ( )4دقيسػػة فػػي حػػيف ت ػراكح كقػػت االمابػػة عمػػى مسيػػاس االسػػتياء
الكظيفي بيف ( )7-4دقيسة بمتكسط ( )6دقيسة.
*تصحيح المقياسان :اعتمد الباحيكف عمػى طريسػة ليكػرت فػي االمابػة عمػى فسػرات المسياسػاف المتبنػاف إذ بعػد قػراءة

المكظؼ لمفسرة فانو يتكمب االمابة عنيا كفؽ ما يراه مناسبا لػو فػإذا كانػت أمابتػو عمػى فسػرة مسيػاس متالزمػة التعػب
المػزمف ب ػ (كييػ ار مػػدا ) تعطػػى لػػو (خمسػػة درمػػات) كاذا كانػػت أمابتػػو عمػػى الفسػرة ب ػ ( ابػػدا ) تعطػػى لػػو (درمػػة كاحػػدة)
كػػذلؾ يػػتـ ت ػػحيال مسيػػاس االسػػتياء الػػكظيفي بػػنفس الطريسػػة اذا تعطػػى (خمسػػة درمػػات) اذا مػػاكب المكظػػؼ عمػػى

البديؿ (دا ما) كتعطى لو (درمة كاحدة) اذا ماكب عمى فسرة المسياس بػ (ابدا).

* التطبيــق االســتطالعي الثــاني (عينــة تحميــل الفق ـرات)  :تػ اػـ اسػػتخراج تحميػػؿ فس ػرات المسياسػػاف اح ػػا يا فػػي ضػػكء
الطريستاف اآلتيتاف :
أ  .طريقة المجموعتين المتطـرتتين  : Extreme Groups Methodبعػد تكزيػا اسػتماراتي المسياسػاف عمػى عينػة
عوكا ية بمغت  022مكظفا كمكظفة تـ ترتيب درمات مسياس متالزمة التعب المزمف كاالسػتياء الػكظيفي تنازليػان بعػد

ذلػػؾ قػػاـ البػػاحيكف باختيػػار نسػػبة ال ػ ( )%05مػػف الػػدرمات العميػػا كالػػدنيا السػػتمارات كػػال المسياسػػيف كاسػػتخراج الكسػػط

الحسػػابي كاالنح ػراؼ المعيػػا رم لفس ػرات المممكعػػة العميػػا كالػػدنيا كمسارنتيمػػا معػػا باسػػتعماؿ االختبػػار التػػا ي )(T-test
لعينتػػيف مسػػتسمتيف مػػف امػػؿ تعػػرؼ داللػػة الفػػرؽ بينيمػػا كمػػدكؿ ( )4يكضػػال ذلػػؾ لمسيػػاس متالزمػػة التعػػب المػػزمف فػػي
حيف يكضال مدكؿ ( )0مسياس االستياء الكظيفي.
ب  .عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس :ألمؿ معرفػة ىػؿ يكمػد اتسػاؽ داخمػي بػيف فسػرات كػال المسياسػاف مػا
الدرمػة الكميػػة ليمػػا فػػاف البػػاحيكف اسػػتعممكا معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػكف بػػيف درمػػة كػػؿ فسػرة كالدرمػػة الكميػػة لممسيػػاس كذلػػؾ
بعػػد تطبيسيمػػا عمػػى ذات العينػػة المؤلفػػة مػػف ( )022مكظفػػا كمكظفػػة كتبػػيف اف مميػػا معػػامالت االرتبػػاط دالػػة عنػػد

مسارنتيػػا بسيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط الحرمػػة البالغػػة ( )2,464عنػػد مسػػتكل داللػػة  2.24كبدرمػػة حريػػة  .476كمػػدكؿ ()4
يكضال ذلؾ عالقة درمة الفسرة بالدرمة الكمية لمسياس متالزمة التعب المزمف في حػيف يكضػال مػدكؿ ( )0عالقػة درمػة

الفسرة بالدرمة الكمية لمسياس االستياء الكظيفي.
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جدول ( )1القوة التمييزية لمقياس متالزمة التعب المزمن بأسموب المجموعتين المتطرتتين وعالقة درجة الفقرة
بالدرجة الكمية
رقم
الفقرة

المجموعة العميا
الوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

المجموعة الدنيا
االنحراف

الوسط الحسابي

القيمة التائية
المحسوبة

العالقة االرتباطية

النتيجة

المعياري

1

3.9074

0.78352

2.0556

0.85598

11.727

0.772

دالة

2

4.2222

0.86147

2.2037

0.78619

12.718

0.832

دالة

3

4.2037

0.76182

2.1667

0.84116

13.190

0.823

دالة

4

3.4630

1.14452

1.3519

0.51970

12.342

0.804

دالة

5

3.3333

1.02791

1.4815

0.63664

11.255

0.756

دالة

6

3.5741

0.90286

1.8519

0.45172

12.536

0.798

دالة

7

3.7037

0.46091

1.4630

0.57340

22.382

0.875

دالة

8

3.1667

0.92655

1.2037

0.49065

13.758

0.888

دالة

9

3.5000

0.94669

1.0741

0.26435

18.137

0.894

دالة

11

3.4259

0.88172

1.6667

0.47583

12.903

0.852

دالة

11

3.2407

1.13162

1.4444

0.57188

10.411

0.788

دالة

12

3.1111

1.16013

1.1111

0.31722

12.220

0.798

دالة

13

3.0741

0.94872

1.2222

0.41964

13.118

0.768

دالة

14

3.1296

0.86975

1.1111

0.31722

16.022

0.888

دالة

15

3.2778

0.94003

1.1481

0.35858

15.555

0.816

دالة

16

3.4259

1.03890

1.2222

0.57188

13.655

0.895

دالة

17

3.6667

1.13270

1.1111

0.31722

15.965

0.892

دالة

18

3.5556

1.11027

1.2963

0.46091

13.810

0.860

دالة

19

3.7222

1.20403

1.2963

0.46091

13.827

0.837

دالة

21

3.6296

1.32175

1.4074

0.63002

11.153

0.811

دالة

جدول ( ) 2القوة التمييزية لمقياس االستياء الوظيفي بأسموب المجموعتين المتطرتتين وعالقة درجة الفقرة بالدرجة
الكمية
رقم
الفقرة

المجموعة العميا
الوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

المجموعة الدنيا
االنحراف

الوسط الحسابي

القيمة التائية

العالقة

المحسوبة

االرتباطية

النتيجة

المعياري

1

3.6481

1.31977

1.4444

0.69137

10.869

0.792

دالة

2

3.9259

0.94872

1.3704

0.87516

14.550

0.831

دالة

3

3.7037

0.96406

1.1852

0.39210

17.783

0.884

دالة

4

4.0000

1.34585

1.2593

0.85086

12.649

0.790

دالة

5

4.4074

0.81307

1.4444

0.88310

18.138

0.885

دالة
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6

4.0370

0.97057

1.3333

0.61430

17.297

0.879

دالة

7

4.2963

0.88231

2.5185

1.65678

6.960

0.633

دالة

8

4.1481

1.08866

1.8148

1.37462

9.778

0.723

دالة

9

4.1852

0.91268

1.4074

0.92182

15.736

0.889

دالة

11

4.0185

0.96134

1.2593

0.52071

18.546

0.900

دالة

11

4.2778

0.94003

1.2593

0.52071

20.641

0.933

دالة

12

4.3519

0.78084

1.2222

0.50157

24.781

0.945

دالة

13

4.0741

1.06136

1.1852

0.47876

18.233

0.908

دالة

14

4.1852

0.93312

1.2593

0.44234

20.821

0.905

دالة

15

4.0926

0.99562

1.6667

0.72684

14.462

0.784

دالة

16

4.4815

0.79481

1.4444

0.74395

20.500

0.893

دالة

17

4.1852

0.82586

1.7778

0.83929

15.024

0.843

دالة

18

4.2593

1.03131

1.4815

0.84095

15.339

0.847

دالة

19

4.6296

0.55952

1.7778

1.07575

17.283

0.879

دالة

21

4.7407

0.44234

1.6667

0.86874

23.172

0.924

دالة

21

4.4444

0.63444

1.3704

0.62333

25.398

0.927

دالة

22

4.3519

0.80464

1.4815

0.74582

19.225

0.900

دالة

* مؤشرات صدق المقياس :استخرج لكال المسياساف المؤورات اآلتية :
-1الصدق الظاهري  :Face Validityكتحسؽ ىذا ال دؽ في ضكء عرض فسرات كال المسياساف عمى مممكعة مف
المحكميف (راما

الحية اداتي البحث).

 . 2صدق البناء  : Construct Validityكتحسؽ ذلؾ مف خالؿ استعماؿ التحميؿ االح ا ي لمفسرات في ضكء
أسمكب المممكعتيف المتطرفيف كعالقة الفسرة بالدرمة الكمية لممسياس كعالقة المماالت ما بعضيا كالدرمة الكمية

لممسياس.
* مؤشرات الثبات :

أستعمؿ الباحيكف في ايماد اليبات الطريستيف اآلتيتيف كعمى عينة مؤلفة مف ( )22مكظفا كمكظفة :

1ـ اعادة االختبار  :قاـ الباحيكف باستخراج اعادة االختبار عف طريؽ معادلة ارتباط بيرسكف بعد تطبيؽ المسياسيف
بيف فترة زمنية تراكحت ( )42يكما كبمغ معامؿ يبات مسياس متالزمة التعب المزمف ( )0.893في حيف بمغ معامؿ

يبات االستياء الكظيفي ( )0.915كيعد معامؿ يبات المسياسيف ميدا عندما نسايسيما بمعيار الفا كركنباخ المخ ص

لميبات كالبالغ ) (0,70فأكير ))Ebel, 1972, P.59

 .2معادلة ألفا كرونباخ  :تك ؿ الباحيكف بعد استعماؿ معادلة الفا كركنباخ ليبات كال المسياساف أف يبات مسياس
متالزمة التعب المزمف ب كرتو الكمية بمغ ) (0.769في حيف بمغ معامؿ يبات االستياء الكظيفي ()0.772كىما

يباتاف ميداف عند مسايستيما بمعيار الفا كركنباخ السابؽ لميبات.
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* المقياســان بصـــيغتهما النهائيــة :ا ػػبال مسيػػاس متالزمػػة التعػػب المػػزمف ب ػػيغتو النيا يػػة مؤلػػؼ مػػف ( )21فس ػرة

يستميب في ضك يا المكظؼ عمى خمسػة بػدا ؿ لػذا يتػراكح المػدل النظػرم لممسيػاس بػيف درمػة ( )422كدرمػة اعمػى
ك( )02كدرمػة ادنػػى درمػة كبمتكسػػط فرضػي ( )42فػػي حػيف ا ػػبال مسيػاس االسػػتياء الػكظيفي مؤلػػؼ مػف ( )22فسػرة

يستميب في ضك يا المكظؼ عمى خمسة بدا ؿ كيتراكح المػدل النظػرم ألعمػى درمػة ( )442كادنػى درمػة ىػي ()00
كبمتكسط فرضي (.)44
* التطبيق النهائي :

بعد أف استكفى المسياساف وركطيما النيا ية مف ال دؽ كاليبات

طبسا عمى عينة قكاميا( )022مكظفا كمكظفة

كبكاقا  422مكظفا الذككر ك 422مكظفة مف االناث مف كميات مامعة السادسية.
* الوسائل اإلحصائية  :تـ معالمة بيانات البحث في ضكء استعماؿ الكسا ؿ األح ا ية مف خالؿ برنامج الحسيبة

االح ا ية )  (spssكتميمت ىذه المعادالت باالتي :

. 4االختبار التا ي لعينة كاحدة لغرض تعرؼ داللة الفرؽ االح ا ي بيف المتكسط الحسابي لعينة البحث كالمتكسط

الفرضي.

. 0االختبار التا ي لعينتيف مستسمتيف كاستعمؿ في حساب السكة التمييزية لفسرات مسياس متالزمة التعب المزمف
كاالستياء الكظيفي .
 . 1معامؿ ارتباط بيرسكف استعمؿ في حساب معامؿ اليبات بطريسة اعادة االختبار كعالقة درمة الفسرة بالدرمة الكمية
كالعالقة االرتباطية بيف متالزمة التعب المزمف كاالستياء الكظيفي .

 .2معامؿ ألفا كركنباخ لميبات في حساب االتساؽ الداخمي لمسياس متالزمة التعب المزمف كاالستياء الكظيفي.
تفسير النتائج ومناقشتها :
* الهدف االول  :تعرف متالزمة التعب المزمن لدى موظفي جامعة القادسية :بعد استخراج الكسط الحسابي
كاالنحراؼ المعيارم كالكسط الفرضي لمسياس متالزمة التعب المزمف استعمؿ الباحيكف االختبار التا ي لعينة كاحدة

كمسارنة النتيمة بالسيمة المدكلية ) (1,96عند مستكل داللة ( )0,05كبدرمة حرية ()199

ذلؾ.

كمدكؿ ( )1يكضال

مدكؿ( )1السيمة التا ية المحسكبة كالمدكلية لتعرؼ متالزمة التعب المزمف لدل المكظفيف
العينة

200

المتكسط

الحسابي

48.1200

االنحراؼ
المعيارم

17.08347

المتكسط

درمة

الحرية

المحسكبة

60

199

-9.835-

الفرضي

السيمة التا ية

السيمة التا ية

مستكل

1,96

0.05

المدكلية

كيمكف تفسير ىذه النتيمة باف مكظفي مامعة السادسية ال يعانكف مف متالزمة التعب المزمف

الداللة

كىذا يرما الى تمتا

المكظفيف بالطاقة البدنية كالنواط المتسمر عمى اداء العمؿ كذلؾ يمكف تفسير اسباب ذلؾ بوعكرىـ بالراحة في

محيط العمؿ كدافعيتيـ نحك انماز اعماليـ كحبيـ لممنظمة التي يعممكف فييا كقناعتيـ بما يح مكف عميو مف
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مكاف ات كحكافز كامكر كالتكافؽ ما الضغكط التي يكاميكنيا ايناء العمؿ اليكمي كالمستمر فضال عف اتساميـ

بالسمككيات ال حية التي تحافظ عمى

حتيـ البدنية كالنفسية ميؿ النكـ الميد كممارسة الرياضة كااللتزاـ ال حي

بالطعاـ إذ كفسا لمنظمة ال حة العالمية فاف ىذا االضطراب يظير نتيمة اسمكب الحياة غير ال حي المتميؿ بسمة
النكـ كالنظافة كالتعرض لألمراض كاضطرابات االكؿ كاالمياد غير ال حي في العمؿ )(Fukuda et.al,1994,p.121

كقد اتسست ىذ النتيمة ما دراسة (محمد  )0225ك(العكضي  )0240التي كمدت تدني نسبة انتوار متالزمة التعب
المزمف لدل عينة مف المعمميف كالمكظفيف.
الهدف الثاني :تعرف داللة الفرق عمى مقياس متالزمة التعب المزمن وتق متغير النوع (ذكور،اناث) :المؿ
تعرؼ ذلؾ استعمؿ الباحيكف االختبار التا ي لعينتيف مستسمتيف كمسارنة السيمة التا ية المستخرمة ما السيمة المدكلية

) (1,96عند مستكل داللة ( .)0,05كمدكؿ ( )2يكضال ذلؾ.
مدكؿ ( )2المسارنة عمى مسياس متالزمة التعب المزمف كفؽ متغير النكع (ذككر إناث)
العينة

العدد

الكسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

الذككر

100

46.3000

17.33246

االناث

100

49.9400

16.71920

السيمة التا ية
المحسكبة

السيمة المدكلية

الداللة

1,96

غير دالة

-1.511-

كيمكف تفسير ىذه النتيمة بأف مكظفي مامعة السادسية مف الذككر كاالناث ال يعانكف كالىما مف متالزمة التعب

المزمف كيرما ذلؾ الى اتساـ مميا المكظفيف بالحيكية كالنواط في اداء اعماليـ الكظيفية كتبنييـ معتسدات السمكؾ
ال حي التي توير الى مممكعة مف االفكار كالمعتسدات التي تحافظ عمى

حة المسـ كاتباع العادات اليكمية

السميمة كمكامية متاعب العمؿ بفاعمية كبيرة .كذلؾ يرل الباحيكف اف تدني اعراض التعب المستمر كالمتكرر لدل

كال المنسيف يرما الى ايماف المكظفيف بانيـ يمب اف يحافظكا عمى
كعدـ التمكؤ فيو الف ذلؾ يمنبيـ تدني االداء الكظيفي

حتيـ البدنية مف امؿ االستمرار في العمؿ

كالتس ير في العمؿ كالموكالت ما الرؤساء كالسيما اف

البي ة المامعية معسدة كتحتاج الى ميكد بدنية كنفسية كبيرة مف امؿ اداء الكظيفة عمى اكمؿ كمو.كاتسست ىذه

النتيمة ما دراسة ) (Terzi R & Altın,2015التي لـ تمد ام فركؽ بيف الذككر كاالناث مف العامميف المواركيف
في الدراسة في حيف لـ تتسؽ ىذه النتيمة ما دراسة ) (Líndal, Stefánsson & Bergmann,2002التي
كمدت اف العامالت االناث اكير معاناة مف العامميف الذككر بمتالزمة التعب المزمف.
* الهدف الثالث  :تعرف االستياء الوظيفي لدى موظفي جامعة القادسية  :بعد استخراج الكسط الحسابي كاالنحراؼ

المعيارم كالكسط الفرضي لمسياس االستياء الكظيفي استعمؿ الباحيكف االختبار التا ي لعينة كاحدة

بالسيمة المدكلية ) (1,96عند مستكل داللة ( )0,05كبدرمة حرية ()199

كمسارنة النتيمة

كمدكؿ ( )3يكضال ذلؾ.

مدكؿ( )3السيمة التا ية المحسكبة كالمدكلية لتعرؼ االستياء الكظيفي لدل المكظفيف
العينة

200

المتكسط

الحسابي

61.8500

االنحراؼ
المعيارم

23.53758

المتكسط

درمة

الحرية

المحسكبة

66

199

-2.493-

الفرضي

369

السيمة التا ية

السيمة التا ية

مستكل

1,96

0.05

المدكلية

الداللة
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كيمكف تفسير ىذه النتيمة باف مكظفي مامعة السادسية ال يعانكف مف االستياء الكظيفي كانما يوعركف بالرضا في

العمؿ كيمكف ارماع ىذه النتيمة الى وعكر المكظفيف بالمتعة كالسناعة في العمؿ كغياب مواعر التذمر كالوككل
مف اعباء العمؿ كذلؾ يمكف اف يرما ذلؾ الى قدرة المكظفيف عمى التكافؽ الميني كارتفاع مستكل حماسيـ
كدافعيتيـ في انماز كامباتيـ الكظيفية كويكع العالقات االمتماعية الطيبة بيف المكظفيف كاحتراـ رؤساء العمؿ

لممرؤكسيف مما يمعؿ ذلؾ مف المناخ االدارم في المامعة ايمابيا كانسانيا كمغمك ار بركح العمؿ .لذلؾ فانو كفسا
لنظرية فركـ  Vroom,1964نمد اف المكظفيف يح مكف عمى ما يتكقعكنو مف امكر كمكاف ات كتسدير نتيمة الميكد
التي يسدمكنيا في عمميـ مما يمعميـ ذلؾ يوعركف باالرتياح كاالستسرار الكظيفي كعدـ الرغبة في تغيير كظيفتيـ اك

تركيا .كتتسؽ ىذه النتيمة ما دراسة (الرامحي  )0221كدراسة (احمد  )0244المتاف كمدتا اف عينة مف المكظفيف
كانت توعر بالرضا الكظيفي كعدـ كمكد مواعر سمبية اك امتعاض تماه عمميـ.
الهدف الرابع :تعرف داللة الفرق عمى مقياس االستياء الوظيفي وتق متغير النوع (ذكور،اناث) :المؿ تعرؼ ذلؾ

استعمؿ الباحيكف االختبار التا ي ل عينتيف مستسمتيف كمسارنة السيمة التا ية المستخرمة ما السيمة المدكلية )(1,96
عند مستكل داللة ( .)0,05كمدكؿ ( )4يكضال ذلؾ.

مدكؿ ( )4المسارنة عمى مسياس االستياء الكظيفي كفؽ متغير النكع (ذككر إناث)

العينة

العدد

الكسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

الذككر

100

59.3800

20.69098

االناث

100

64.3200

25.94590

السيمة التا ية
المحسكبة

السيمة المدكلية

الداللة

1,96

غير دالة

-1.489-

كيمكف تفسير ىذه النتيمة بأف مكظفي مامعة السادسية مف الذككر كاالناث ال يعانكف كالىما مف االستياء الكظيفي

كيرما ذلؾ الى مواركة كال المنسيف في مكاف العمؿ االدارية كتحمؿ المسؤكليات كالكامبات االدارية معا كعدـ
كمكد مظاىر التحيز االدارية كويكع العالقات االنسانية كاليسة االمتماعية المتبادلة

مما ينتج عف ذلؾ مواعر

االرتياح كاالحساس بالعدالة الكظيفية كالرغبة في االنتاج كاالبداع الكظيفي كعدـ التذمر مف اية كامبات ادارية
ميما كانت

عبة كضاغطة لذلؾ لـ يظير ام فرؽ اح ا ي عمى اداة البحث.

كاتسست ىذه النتيمة ما دراسة (كىيبة  )0227كدراسة (احمد  )0244المتاف لـ تمدا ام فركؽ اح ا ية بيف
المكظفيف الذككر كاالناث في حكؿ وعكرىـ بالرضا تماه عمميـ إذ كمدت اف كال المنسيف لدييـ مواعر كتكميات
ايمابية نحك كظا فيـ كانيـ يوعركف باالنتماء الكظيفي كالعدالة كاالندماج ما زمال يـ داخؿ البنية المامعية.
الهدف الخامس :تعرف العالقة ارتباطية بين متالزمة التعب المزمن واالستياء الوظيفي لدى موظفي الجامعة:

كالمؿ معرفة ذلؾ قاـ الباحيكف باستعماؿ معادلة ارتباط بيرسكف لتعرؼ العالقة بيف درمات المكظفيف عمى مسياس
متالزمة التعب المزمف كاالستياء الكظيفي كمدكؿ( )5يكضال ذلؾ:
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مدكؿ ( )5لعالقة االرتباطية بيف التعب المزمف كاالستياء الكظيفي لدل المكظفيف
معامؿ االرتباط

السيمة التا ية المحسكبة

السيمة التا ية المدكلية

درمات الحرية

مستكل الداللة

0.663

12.46

1.96

198

دالة

كتوير ىذه النتيمة الى كمكد عالقة ارتباطية ايمابية مرتفعة بيف تدني متالزمة التعب المزمف كانعداـ مواعر
االستياء الكظيفي لدل مكظفي المامعة

بمعنى انو كمما ارتفا مستكل طاقة كنواط مكظفي المامعة في العمؿ فانو

ذلؾ يؤدم الى زيادة مواعر الرضا لدييـ كتعد ىذه نتيمة منطسية ألف عطاء كنتاج كميد المكظفيف قد يؤدم الى

الح كؿ عمى االستحساف كالتسدير الكظيفي كيمعميـ مكظفيف مبدعيف كقادريف عمى خمؽ بي ة ادارية غنية كخالية
مف الضغكطات كالتكترات م ما يؤدم ذلؾ الى وعكر المكظفيف باألماف الكظيفي كالتميز االيمابي كالوعكر بالمعنى
مف الميكد التي يسدمكنيا الى مؤسستيـ االدارية كبيذا فاف ىذه المواعر االيمابية تنعكس عمى ازدياد مواعر
الرضا مسابؿ تدني مواعر االستياء نحك الكظيفة.
التوصيات :كفسا لنتا ج البحث فاف الباحيكف يك كف باالتي:
 تعزيز الميكد المتكا مة لمكظفي المامعة في العمؿ مف قبؿ عمادة الكميات كر اسة المامعة كذلؾ مف خالؿاعطاء المكاف ات ككتب الوكر كالتسدير.

 تذليؿ ال عكبات كاالزمات االدارية التي تسؼ عا سا اماـ عمؿ المكظفيف مف امؿ التخفيؼ عف حدة الضغكطاتالتي قد يعانكف منيا كزيادة مواعر الرضا كالسعادة لدييـ.

 عسد كرش العمؿ لرؤساء الكحدات االدارية مف امؿ تعرؼ االسباب التي تؤدم الى زيادة مواعر الرضا كاالستفادةمف الخبرات التي تمعؿ مف مكاف العمؿ بي ة ايمابية كخالقة .

 امراء الندكات العممية التي تي دؼ الى البحث عف االسباب التي تؤدم الى تعطيؿ ميكد العامميف ككيرة دكرانيـ فيالعمؿ.
 -عسد كرش العمؿ مف امؿ تطكير ميارات المكظفيف كامكانياتيـ ككيفية الحفاظ عمى مستكل طاقاتيـ مرتفعا داخؿ

محيط العمؿ.

المقترحات :استكماال لنتا ج البحث يسترح الباحيكف االتي:

-امراء دراسة حكؿ عالقة متالزمة التعب المزمف كدكراف العمؿ لدل المكظفيف.

 امراء دراسة حكؿ عالقة متالزمة التعب المزمف الكظيفي كاالغتراب الكظيفي لدل رؤساء االقساـ االدارية. -امراء دراسة حكؿ عالقة االستياء الكظيفي بمواعر االكت اب لدل المكظفيف.
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