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 امللخص

مستوى ضغوط العمل وعالقتها اباللتزام التنظيمي لدى النساء العامالت يف املنظمات   هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى

وذلك وفقاً للمتغريات  ساسية لضغوط العمل وعالقتها أببعاد االلتزام التنظيمي  بعاد األاأل  أبمانة العاصمة، كما هدفت إىل معرفة  التنموية

 يفي ... اخل.الدميوغرافية املختلفة كالعمر واخلربة والتوصيف الوظ

امرأة عاملة يف املنظمات التنموية أبمانة العاصمة  كمجتمع   107ولتحقيق هذه األهداف مت إجراء الدراسة على عينة عشوائية مشلت 

مت مجع البياانت بواسطة استبيانني ملتغريي الدراسة، كما   الدراسة حيث  استخدم املنهج الوصفي التحليلي يف هذه  مستهدف وقد 

البياانت ومها االستبيان االلكرتوين )الكوبو( إىل جانب الورقي والنزول امليداين املباشر واستخدام  استخدمت ال باحثة طريقتني جلمع 

وأدواته املختلفة والتحقق من صحة األداة ابستخدام الصدق  SPSSاملالحظة، وبعد مجع البياانت مت حتليلها ابستخدام برانمج ال  

 ساق الداخلي واختبار الثبات بواسطة معامل ألفا كرومباخ وغريها من الوسائل اإلحصائية املعتمدة.الظاهري والصدق بطريقة االت

عالقة بني ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي لدى النساء العامالت يف  هناك    -1وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها:  

%( ومن أبرز الضغوط اليت كان هلا  41)حيث بلغت العالقة بني ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي نسبة تصل إىل   املنظمات التنموية

هذه الضغوط   أتثري  طوريتقد   -2أتثري على االلتزام التنظيمي: عبء الدور وظروف العمل إضافة إىل الضغوط الشخصية واجملتمعية.  

كان التأثري األكرب على االلتزام انتج    -3.  على شكل أعراض صحية ونفسية  ظهر أتثريهافتأثر على املرأة العاملة بشكل شخصي حيث ي

 من الضغوط اجملتمعية وذلك نتيجة صراع الدور الذي تعيشه املرأة العاملة يف حياهتا بني واجباهتا كربة منزل وكعاملة.

الهتمام ببيئة العمل  ، امات وتفضيل الكيف على الكمتقليل ساعات العمل يف املنظوخرجت الدراسة بعدد من التوصيات من أمهها:  

ظهرت الدراسة مدى أتثري العالقات يف العمل على  أواحملاولة احلثيثة لتحسينها وكذا توطيد العالقات بني الزمالء وجعلها اجيابية حيث  

 .االلتزام التنظيمي

 ويةاملنظمات التنم -االلتزام التنظيمي –الكلمات املفتاحية: ضغوط العمل 



Abstract 

 
This study aimed to identify the level of work stress and its relationship to organizational 

commitment among women working in development organizations in the capital city of Sana'a. 

Also, aimed to understand the main perspective of work stress and its relation to the organizational 

commitment, according to the different demographic variables such as age, experience, job 

description, etc.  

 

Thus, the study was conducted on a random sample of 107 women working in development 

organizations in Sana’a city from the targeted community. In this study, a descriptive analytical 

approach was used, the data was collected using two questionnaires for the two variables of the 

study. The researcher also used two methods to collect data, which is the electronic questionnaire 

(Kobo), a paper-based questionnaire (Hardware), and field survey. The collected data was 

analyzed using the SPSS software and its tools, and the validity of the tool was verified using 

virtual honesty, and honesty in an internal consistency manner and reliability testing by Alpha 

Cronbach coefficient and other approved statistical methods. 

 

The outcomes of the result indicated that 1- There is a relationship between work pressures and 

organizational commitment among women working in development organizations (where the 

relationship between work pressures and organizational commitment reached a rate of up to 41%) 

and one of the most prominent pressures that had an impact on organizational commitment Role 

load and working conditions, in addition to personal and societal pressures. 2- The impact of these 

pressures may develop and affect the working woman personally, as its impact appears in the form 

of health and psychological symptoms. 3- The greatest impact on commitment resulted from 

societal pressures, as a result of the conflict between the role experienced by working women in 

their lives and their duties as housewives and as workers. 

 

The present study led to highlighted recommendations such as reducing working hours in 

organizations, preferring quality over quantity, paying attention to the work environment and 

trying to improve it, as well as positively enhancing the relations between colleagues, as the study 

showed the extent of the impact of work relations on organizational commitment.  
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