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مناقشا

 بالغة العربية:هتدف الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني ضغط العمل والصحة النفسية لدى عمال القطاع الصحي مبدينة
"تقرت" وما إذا كانت هناك فروق حسب متغريات الدراسة (اجلنس ،واألقدمية) وذلك باستخدام  :أداة الضغط
العمل من إعداد الطالبة ،وأداة الصحة النفسية من إعداد الباحثة إبتسام أبو العمرين .ولقد حاولت الدراسة
فحص الفرضيات التالية :
 توجد عالقة بني ضغوط العمل والصحة النفسية لدى عمال القطاع الصحي توجد فروق يف ضغوط العمل لدى عمل دوي الصحة املنخفضة باختالف اجلنس توجد فروق يف ضغوط العمل لدى عمل دوي الصحة املرتفعة باختالف اجلنس توجد فروق يف ضغوط العمل لدى عمل دوي الصحة املنخفضة باختالف األقدمية توجد فروق يف ضغوط العمل لدى عمل دوي الصحة املرتفعة باختالف األقدميةولإلجابة على هذه التساؤوالت الدراسة مت تطبيق أداتني على عينة مكونة من  051عامال يف القطاع الصحي .
أما بالنسبة للعينة فقد اختريت بطريقة عشوائية مبدينة – تقرت -مكونة من ( )48إناث  ،و( )66ذكورا .كما
إعتمدنا على املنهج الوصفي بإعتباره مناسبا لطبيعة الدراسة ولقد متت املعاجلة اإلحصائية للبيانات املتحصل عليها
باستعمال برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية يف (  . ) spssومنه مت توصل إىل النتائج التالية :
 توجد عالقة دالة إرتباطية بني الضغوط العمل والصحة النفسية لدى عمال القطاع الصحي . توجد فروق يف ضغوط العمل لدى عمل دوي الصحة املنخفضة باختالف اجلنس. ال توجد فروق يف الضغوط العمل لدى عمل دوي الصحة املرتفعة باختالف اجلنس. ال توجد فروق يف الضغوط العمل لدى عمل دوي الصحة املنخفضة باختالف األقدمية . -ال توجد فروق يف الضغوط العمل لدى عمل دوي الصحة املرتفعة باختالف األقدمية.

: الملخص بالغة الفرنسية
Résumé:

Cette étude mis en exergue la relation entre le stress au travail et la santé
psychologique chez les travailleurs du secteur de santé au niveau de la région de
Touggourt, selon les variables suivantes : sexe-l’ancienneté.
Les outils de recherche dans cette étude sont : Le test de stress au travail élaboré
par le chercheur ainsi le test de la santé au travail instauré par Ibtissem Abou
Amrine qui ont été appliqués sur un échantillon de 150 sujets (84 féminins et 66
masculins).
Après l’analyse des donnés avec le SPSS, les résultats ont démontré que :
-Il existe une corrélation entre le stress au travail et la santé psychologique chez
les travailleurs du secteur de santé au niveau de la région de Touggourt.
-Il existe des différences significatives en ce qui concerne le stress au travail
chez les travailleurs qui ont un niveau bat en santé psychologique selon le sexe.
-Il n’existe pas des différences significatives en ce qui concerne le stress au
travail chez les travailleurs qui ont un niveau élevé en santé psychologique
selon le sexe.
- Il n’existe pas des différences significatives en ce qui concerne le stress au
travail chez les travailleurs qui ont un niveau bat en santé psychologique selon
l’ancienneté.
- Il n’existe pas des différences significatives en ce qui concerne le stress au
travail chez les travailleurs qui ont un niveau élevé en santé psychologique
selon l’ancienneté.

