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الثبات وأمددنا بالقوة والعزم لمواصلة مشوارنا العلمي بالصبر وألهمناهلل الذي أنعم عليا الحمد   

للوصولوالمقدرة أعلم وأعطاني من القوة ا لم أكن أشكر اهلل عز وجل الذي رزقني من هذا العلم م  

 حتى يرضىلهذا المستوى العلمي والذي أنعم عليا بإتمام هذه المذكرة، فله الحمد على نعمة المعرفة والحمد هلل  
 والحمد هلل بعد الرضا      

ات ربي وسالمه عليهقدوتنا صلو و  اء والمرسلين سيدنا محمد معلمنا وأصلي وأسلم على خاتم األنبي  

  بالقسم إلى األمام اجنود يقفون خلف الصف ليدفعو ... كل عمل ناجح من بعد توفيق اهلل تعالى...وراء  

لها بقبول اإلشراف على "بتفض داسي وهيبةأتقدم بجزيل الشكر وعرفانا بالجميل لمشرفتي األستاذة الفاضلة " 
اسية لتخرج هذه الرسالة في أبهى صورة ، وكذا لما لها من فضل تقديم النصائح والتوجيه طيلة فترة الدر هذا العمل

     عافية.الصحة و المها باوأد، فكانت لي خير معين ،فجزاها اهلل عني خير الجزاء

  ونهم معياعلى حسن تع بسكرة بن ناصرالمؤسسة اإلستشفائية بشير  طاقموال يفوتني تقديم جزيل الشكر إلى: 

ة قتصاديكلية العلوم اإلل أساتذة  البحث العلمي وباألخص كسرة التعليم العالي و زيل لكافة أوكما أتقدم بالشكر الج
بعيد في إكمال هذا وا من بعيد أو قريب ، والذين ساهمبجامعة محمد خيضر بسكرة والتجارية وعلوم التسيير

.بالنصائحعليا  م يبخلواول العمل  

العمل.على هذا للجنة المناقشة ومالحظاتهم البناءة بجزيل الشكر  مأتقدكما   

تخصص تسيير  اء وباألخص طلبة سنة ثانية ماسترقويسرني أخيرا أن أشكر رفقاء دربي من زمالء الدراسة واألصد
.  1202-0202موارد بشرية   

م مني لهي فإلى كل من أسقطه قلمي وتذكره قلبو ..بعيد.وشكراً لكل من ساهم في نجاح هذا العمل من قريب أو 
 جزيل الشكر والعرفان

 



 

 

 

 

 

 

 قائـــمــــة الجـــداول
 واألشكال

 
 

 

 



 د

:ائمة الجداولــق -1  
 رقم الصفحة عنوان اجلدول رقم 

 B 31والشخصية  Aالفرق بني الشخصية  01

 35 نسب الوفاة بأسباب الضغط 02

 73 توزيع عينة الدراسة وفقا ملتغري اجلنس 03

 74 ة العمرية.توزيع عينة الدراسة وفقا ملتغري الفئ 04

 75 توزيع عينة الدراسة وفقا ملتغري املستوى العلمي 05

 76 توزيع عينة الدراسة وفقا ملتغري مدة العمل باملستشفى. 06

 77 توزيع عينة الدراسة وفقا ملتغري املنصب الوظيفي 07

 78 (Reliabilityإختبار ألفا كرونباخ ) 08

 79 سب مقياس ليكرت اخلماسيجمال املتوسط احلسايب لكل مستوى ح 09

 79 حتليل عبارات بعد كمية العمل 10

 80 حتليل عبارات بعد جودة العمل 11

 81 حتليل عبارات بعد السلوك اإلبداعي 12

 83 حتليل أبعاد األداء الوظيفي 13

 83 حتليل عبارات بعد عبء العمل 14

 85 حتليل عبارات بعد ظروف العمل 15

 86 بعد صراع الدورحتليل عبارات  16

 87 حتليل عبارات بعد غموض الدور 17

 88 حتليل عبارات بعد اهليكل التنظيمي 18

 90 حتليل أبعاد ضغوط العمل 19

 91 نتائج إختبار صالحية النموذج. 20

ظروف العمل  -نتائج حتليل اإلحندار املتعدد القياسي ألثر املتغريات املستقلة )عبء العمل 21
 92 اهليكل التنظيمي( على األداء الوظيفي -صراع الدور –ر غموض الدو 



 د
 

 

األشكال:ائمة ــق -2  

 الصفحة عنوان الشكل الرقم 

 11 منوذج الدراسة  01
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 للفرد واملنظمة
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 :ةـــص الدراســــملخ

بالمؤسسة العمومية االستشفائية بشير بن أثر ضغوط العمل على األداء الوظيفي  البحث يفهدفت هذه الدارسة إىل 

، والتعرف على العالقة بينها وبني األداء الوظيفي، وحتديد مدى تأثري ضغوط العمل بأبعاده )عبء العمل،  بسكرة رناص

بيئة العمل، اهليكل التنظيمي( على األداء الوظيفي، وذلك ملساعدمت للتغلب عليها وزيادة الوعي هبا وشعورهم بالرضا عن 

، خالل جائحة فريوس كورونا املستجد، الذي أحدث فارقا واضحا يف العمل العمل وبالتايل التحسني يف أدائهم الوظيفي

 عشوائيةم اإلستبيان واملقابلة كأداة للدراسة، ومت إختيار عينة ا، وإستخدالوصفينهج امل إعتمادأثناء هذه الفرتة، وقد مت 

 أمهها:النتائج مجلة من  وبعد التحليل إلحصائي توصلت الدراسة إىل، العاملني باملستشفى حمل الدراسةمشلت 

 الدراسة. لوجود أثر معنوي لضغوط العمل على األداء الوظيفي يف املؤسسة حم 

  .عدم وجود أثر معنوي لكل من عب العمل ظروف العمل صراع الدور واهليكل التنظيمي يف املؤسسة حمل حمل الدراسة 

  .وجود أثر معنوي عكسي لغموض الدور على األداء الوظيفي 

:التالية التوصياتضمن نتائج الدراسة  وأدرجت  

   ضرورة توفري بيئة عمل مناسبة من ظروف عمل مادية وجو مالئم لتقدمي أداء مرتفع وخاصة فيما خيص اخلدمات الصحية

 اليت تعىن باملرضى.

 .حتديد املسؤوليات والصالحيات للحد من تداخل املهام وغموض األدوار 

    تبسيطها والتأكد من عدم تناقضها.حتديد سياسات وإجراءات العمل و 

 برجمة دورات تدريب داخلية وخارجية بغية التطوير يف الوظائف اخلاصة باملوظفني وزيادة أدائهم 

 ، مستشفى بشري بن ناصر بسكرة.: ضغوط العمل، األداء الوظيفيالكلمات المفتاحية
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Abstract : 

            This study aimed to research the impact of work stress on job performance in 

the public hospital Bashir bin Nasser in Biskra, to identify the relationship between it 

and job performance, and to determine the extent of the impact of work stress in its 

dimensions (workload, work environment, organizational structure) on job 

performance, in order to help you To overcome them and increase their awareness of 

it and their sense of satisfaction with work and thus improvement in their job 

performance, during the pandemic of the new Corona virus, which made a clear 

difference in work during this period, and the descriptive approach was adopted, and 

the questionnaire and interview were used as a study tool, and a random sample was 

chosen that included hospital workers The subject of the study, and after statistical 

analysis, the study reached a number of results, the most important of which are: 

 There is a moral effect of work stress on job performance in the institution under study. 

 The lack of a moral effect for each of the workers at work, conditions of work, the 

struggle of the role and the organizational structure in the institution under study. 

 The presence of an adverse effect of role ambiguity on job performance. 

Among the results of the study the following recommendations were included: 

 The necessity to provide an appropriate work environment of material working 

conditions and an appropriate atmosphere to provide high performance, especially 

with regard to health services that deal with patients. 

 Defining responsibilities and authorities to reduce overlapping tasks and ambiguity of 

roles. 

 Defining and simplifying work policies and procedures, and ensuring that they are not 

contradicted. 

 Programming internal and external training courses in order to develop employees' 

jobs and increase their performance 

 Key words : work stress, job performance, Bashir Bin Nasser Hospital, Biskra.
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 مقدمة:

تسعى املنظمات احلديثة إىل احملافظة على مكانتها واستمراريتها وبقائها، يف ظل املنافسة الشديدة والتحديات اليت 

تواجهها يف عصر التكنولوجيا واألوضاع االقتصادية والسياسية، وكذلك ظروف الصحة اجلسدية والنفسية اإلجتماعية 

لعمل، اليت أصبحت حمل إهتمام الكثري من الباحثني يف جمال السلوك اإلداري والتنظيمي، حيث مت تسليط الضوء لبيئة ا

على بعض املتغريات التنظيمية اليت تشكل مصدر قلق وتوتر للمورد البشري واملنظمة على حد سواء، مما قد تعود هذه 

ا تأثر بشكل مباشر على صحته النفسية واجلسدية وتعيق تقدم املتغريات بالسلب على جودة احلياة الوظيفية للفرد، كم

املنظمات، ومن بني هذه املتغريات جند أن ضغوط العمل اليت باتت تشكل أكرب التحديات يف عصرنا احلديث وظاهرة 

الجتماعية جديرة باإلهتمام من مجيع األطراف سواء داخلية أو خارجية، ملا هلا من تأثري على كثري من جوانب الصحية وا

لألفراد العاملني هبا وباعتبار أن ضغوط العمل جزء من البيئة التنظيمية للمنظمات واليت تشكل أكرب املصادر هذه 

                 الضغوط اليت تواجه الفرد، بأختالف أسباهبا وعواملها وتأثرياهتا ونتائجها  على الفرد واملنظمة.                                   

فنجاح املنظمات بات خمتلفا عن ما كان عليه يف السابق، حيث أصبح متعلقا برفاهية الفرد واملؤسسة وتوفري اجلو املالئم 

للعمل، بعيدا عن كل قلق، وتوتر أو إحباط داخل مكان العمل، فاهلدف اليت تسعى إليه املنظمات هو النجاح مبفهومه 

كة الفرد فيها، باملقابل احلفاظ على سالمته وصحته النفسية واجلسدية الواسع، وبتحقيق األهداف التنظيمية ومشار 

والتخفيف من حدة الضغوط اليت قد يواجهها، واليت هلا كل التأثري على أدائه ملهامه سعيا للوصول إىل جودة احلياة 

لكن ميكن أن  الوظيفية، فقد تكون الوظيفة يف حد ذاهتا ال تشكل مصدر ضغط للعمل وما حتتويه من متطلبات و

توضع يف ظروف تستدعي من الفرد متطلبات جسدية ونفسية تقوده لعدم التكيف معها مما ينتج عنه ضغط العمل 

والذي قد يكون إجيابيا حمفزا للفرد لقيامه مبهامه، وقد يكون سلبيا على صحته ونفسيته مما ينعكس سلبا على أدائه 

ل، لذلك تسعى املنظمات إىل إحداث موازنة بني حاجاهتا وحاجات ورغبات ملهامه املنوطة له، وزيادة معدل دوران العم

 عامليها، وتوفري جو مناسب للعمل لينعكس ذلك على رفع معدالت أدائهم ومن مث حتقيق أهدافها املرجوة.

ء الوظيفي حيث تبحث هذه الدراسة ملعرفة مدى تأثري ضغوط العمل باختالف مصادرها والنتائج املرتتبة عنها على األدا

، ألمهية هذا املوضوع يف عصرنا احلديث، وخاصة يف ظل المؤسسة اإلستشفائية بشير بن ناصر بسكرةلألفراد يف 

 جائحة كورونا، أين جند األفراد العاملني يعانون شىت أنواع الضغوط أكثر، ومن مصادر خمتلفة، مما كانوا عليه ويسعون 
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ارا للتصدي هلذا الوباء، والتخلي عن أوقات الراحة اجلسدية والنفسية، والذي يتعلق لبذل اجلهود املتكاثفة والعمل ليال هن

أكثر بالسلك الطيب والشبه طيب واملساعدين اإلداريني، مما يأثر ضغط العمل املرتفع على كمية وجودة العمل لدى األفراد 

ئم ملواجهة هذه الضغوط وتوفري بيئة وكبح سلوكهم اإلبداعي لذلك جيب أن تسعى املؤسسة على توفري كل ما هو مال

 مناسبة للعمل، من أجل للتصدي هلذا الوباء الذي تعيشه البالد.

 أوال/ إشكالية الدراسة وطرح األسئلة البحثية:

تعد ضغوط العمل من أهم املتغريات التنظيمية اليت تسعى املنظمات ملواجهة حتدياهتا والتخفيف من حدهتا على األفراد 

بالمؤسسة العمومية املنظمة حيث جند أن هلذه الضغوط تأثريا سلبيا أكثر مما هو إجيايب على العاملني العاملني ب

، حيث سنحاول (covid19يف ظل جائحة فريوس كورونا املستجد ) بمستشفى اإلستشفائية بشير بالناصر بسكرة

اهليكل التنظيمي( على  -بيئة العمل  -من خالل هذه الدراسة معرفة مدى تأثري ضغوط العمل بأبعاده )عبء العمل 

السلوك اإلبداعي( بالنسبة هلذه العينة من الطاقم الطيب واإلداري،  -كمية العمل   -أبعاد األداء الوظيفي )جودة العمل

 واليت عانت كثريا يف اآلونة األخرية من ضغوط العمل والضغوط النفسية اليت أدت خبسارة حياة الكثري من هذه الفئة

ون الضغوط اليت يتعرضون هلا قد تكون إجيابية حتفيزية تدفعهم للقيام جبميع األعمال يف وقتها املناسب للتصدي فقد تك

هلذا الوباء والتعاون مع الزمالء وإعطاء الدعم النفسي للتغلب عليه، وقد تكون سلبية يف عدم القدرة على القيام باملهام 

النفسي للعاملني، وهاجس اخلوف من فقدان حياة املرضى، وحياة  نتيجة ضغط العمل املرتفع وعدم اتزان الوضع

األقارب، ومن املصري اجملهول جراء هذه الوباء، مما قد يتيح الفرصة إما للتحسني والتطوير  أو القدرة على اإلبقاء على 

كمي يف أداء املورد مستوى أداء معني على األقل يف ظل جائحة فريوس كورونا املستجد كما قد يشهد تدهورا نوعي أو  

البشري نتيجة للظروف اليت متر هبا األطراف الداخلية للمستشفى املتمثلة يف الطاقم الطيب واملسريين على مجيع املستويات، 

أو األطراف اخلارجية واملتمثلة يف اجلهات احلكومية واملؤسسات العمومية اليت هلا عالقة مباشرة بتوفري األجهزة واملعدات 

 . املستشفىملواطنني عموما، و اليت قد تشكل كلها مجلة من املعيقات من شأهنا التحكم يف أداء الفرد و الطبية وا

 ومن مث طرحت إشكالية البحثية كالتايل:    
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 الهيكل التنظيمي( على األداء الوظيفي لدى العاملين  –بيئة العمل  –)عبء العمل  ما أثر ضغوط العمل بأبعاده

 ستشفائية بشير بن ناصر بسكرة؟المؤسسة العمومية اإل

 وتندرج ضمن التساؤل البحثي الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:   

 ما هو واقع ضغوط العمل لدى العاملني باملؤسسة حمل الدراسة؟ -1

 هل يؤثر عبء العمل على األداء الوظيفي لدى العاملني باملؤسسة حمل الدراسة؟ -2

 في لدى العاملني باملؤسسة حمل الدراسة؟هل تؤثر بيئة العمل على األداء الوظي -3

 هل يؤثر اهليكل التنظيمي على األداء الوظيفي لدى العاملني باملؤسسة حمل الدراسة؟ -4

 ما مدى تأثري مصادر ضغوط العمل على األداء الوظيفي باملؤسسة حمل الدراسة؟ -5

 ثانيا/ الدراسات السابقة:   

 الدراسات باللغة العربية: -1

 ضغوط العمل وعالقتها باألداء الوظيفي دراسة تطبيقية "حتت عنوان  (2013عايض والشمسي، )ى: الدراسة األول

 ."على الشركة اليمنية للغاز

هذه الدراسة إىل التعرف على مستويات ضغوط العمل واألداء الوظيفي، وكذلك طبيعة العالقة بني ضغوط العمل هدفت 

يمنية للغاز، إضافة إىل الكشف عن مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف لدى العاملني واألداء الوظيفي يف الشركة ال

إجابات عينة الدراسة حول ضغوط العمل واألداء الوظيفي تبعا للمتغريات الشخصية والوظيفية وقد تكون جمتمع الدراسة 

لدراسة فقد مت إختيارها بطريقة ( عامال وعاملة، وعينة ا245من مجيع العاملني يف الشركة اليمنية للغاز والبالغ عددهم )

احلصر الشامل، وقد إعتمدت الدراسة على األسلوب الوصفي التحليلي، ومت مجع البيانات امليدانية بواسطة إستبانة مت 

، وقد (SPSSتصميمها وتطويرها لقياس أهداف الدراسة وإختبار فرضياهتا، وقد مت حتليل البيانات بالربنامج اإلحصائي)

أمهها: عدم وجود عالقة إرتباط بني ضغوط العمل واألداء الوظيفي يف الشركة،  النتائج ة إىل جمموعة منتوصلت الدراس

حول ضغوط العمل واألداء الوظيفي تبعا للمتغريات إضافة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات عينة الدراسة 

ي اجلنس واملسمى الوظيفي، وبعدي العمل وجودة األداء تبعا ملتغري الشخصية والوظيفية بإستثناء بعد الوظيفة تبعا ملتغري 

 املؤهل العلمي.
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كما إقرتح الباحث توظيف ضغوط العمل بشكل إجايب يضمن حتسني األداء، وإعادة تأهيلهم وإعادة توصيف الوظائف   

 بشكل واضح، وإجراء دراسة مماثلة يف القطاع اخلاص.

 

 :أثر ضغوط العمل في األداء الوظيفي لدى مديري المدارس " حتت عنوان (2010طارنة المو خليفات ) الدراسة الثانية

 "األساسية الحكومية في إقليم جنوب األردن

هذه الدراسة إىل التعرف على أثر ضغوط العمل يف األداء الوظيفي لدى مديري املدارس احلكومية يف إقليم جنوب هدفت 

 ( معلم ومعلمة.985( مديرا ومديرة )331وزيعها على عينة الدراسة البالغة )األردن، حيث مت تطوير إستبانتني توم ت

إىل النتائج التالية إىل أن مستوى الضغوط يف األداء لدى املدراء كان متوسطا، وهناك فروق ذات  توصلت الدراسةوقد  

 لعمر واحلالة االجتماعية.داللة إحصائية ملستوى ضغوط العمل تعزى ملتغري اجلنس واملستوى التعليمي واخلربة وا

ويف ضوء ذلك توصي الدراسة بتوفري فرص النمو املهين مبا يساعد املدراء على إدارة العمل بشكل فعال مما حيد من مستوى 

الضغوط لديهم، وإجراء دراسات أخرى متعلقة بتأثري ضغوط العمل على األداء الوظيفي لدى مديري املدارس احلكومية 

 جنوب األردن كدراسة مقارنة.واخلاصة يف إقليم 

  :أثر ضغوط العمل في أداء العاملين في الشركة : حتت عنوان (2015موسى و محمد علي ) دراسةالدراسة الثالثة

 . " العامة لصناعة الزيوت النباتية

 من النباتيةوت ضغوط العمل يف أداء العاملني يف الشركة العامة لصناعة الزي الدراسة إىل التعرف على واقع أثر هذههدفت 

خالل بيان وجود عالقة اإلرتباط والتأثري من عدمها وبيان قوة هذه العالقة وتأثريها يف حالة وجودها، فقد مت توزيع اإلستبانة 

 ( شخص من العاملني يف الشركة موزعني على عدة أقسام فيها.62على عينة مكونة من )

 العمل، أداء العاملني(. تقدمي اإلطار النظري لكل من متغريي البحث )ضغوط -

التعرف على أنواع ضغوط العمل يف الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية اإلجابية والسلبية لتدعيم كل ما هو سليب ودراسة -

 أداء العاملني العاملني. 

 تشخيص وحتديد اإلرتباط بني أبعاد ضغوط العمل وأداء العاملني. -
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املؤسسة حمل الدراسة يف معاجلة ضغوط العمل السلبية وإستثمارها بشكل إجيايب لتعزيز  املسامهة يف تقدمي آليات تساعد -

 ورفع أدائها.

وجود عالقة إجيابية لضغوط العمل يف أداء العاملني، وكذلك وجود تأثري إجايب لضغوط العمل يف أداء  وأظهرت النتائج

ذلك أن ضغوط العمل كانت إجيابية وعملت على حتفيز  العاملني أي كلما زادت غوط العمل زاد أداء العاملني، ويربز

العاملني ورفع روحهم املعنوية الذي أدى بدوه إىل زيادة األداء للعاملني وجاء إستنتاج الباحث معززا لرأي الباحثني يف تفسري 

 العالقة بشكل طردي بني ضغوط العمل وأداء العاملني.

مل كانت إجابية وعملت على حتفيز العاملني والرفع من إنتاجيتهم، هذا ما زاد أداء العاملني، ويربز ذلك بأن ضغوط الع

عزز رأي الباحثني يف تفسري العالقة بشكل طردي بني ضغوط العمل وأداء العاملني، وأوصى الباحث اإلدارة العليا بتفويض 

ارة، مع زيادة االهتمام من قبل الغدارة العاملني مسؤوليات وأعمال أكثر لغرض تسهيل إجناز األعمال والتقليل من مركزية اإلد

العليا مبوضوع الضغوط وإستغالله بشكل أمثل لتحقيق أداء إجيايب أفضل كما إقرتح أن تأخذ هذه الدراسة من جوانب أخرى 

ب وعلى مؤسسات خاصة، والقيام بتناول أبعاد خمتلفة عن هذه اليت مت التطرق هلا لتمكني الباحثني  من اإلملام بكل جبوان

 هذا املوضوع.

  :أثر ضغوط العمل على أداء "  حتت عنوان، (2009عيسى إبراهيم المعشر أيار )دراسة الباحث الدراسة الرابعة

 ."-دراسة ميدانية–العاملين في الفنادق األردنية فئة الخمسة نجوم 

طاع الفندقي األردين وأثر هذه هذه الدراسة إىل التعرف على مستوى ضغوط العمل اليت يتعرض هلا العاملون يف الق هدفت

الضغوط على أدائهم والتعرف على مصادر هذه الضغوط، وقد تكون جمتمع الدراسة من الفنادق األردنية فئة اخلمس جنوم، 

( إستبانة على أفراد عينة الدراسة، وعوجلت البيانات بإستخدام اإلحصاء الوصفي، 197( فندق وبتوزيع )12مت إختيار)

 .(SPSSصائي )والربنامج اإلح

 إىل النتائج التالية: توصلت الدراسةوقد 

عدم وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني املتغريين املستقلني عبء العمل واهليكل التنظيمي من جهة وأداء  -

 العاملني يف تلك الفنادق من جهة أخرى. 
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 األجور واملكافآت وبيئة العمل من جهة واملتغري التابع يوجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني املتغريين املستقلني -

 وهو األداء من أخرى.

حيث جند أن املتغريين ال يؤثران يف أداء العاملني يف الفنادق فئة اخلمس جنوم وأنه ال توجد فروق يف األداء تعزى للجنس *

 ختالف احلالة االجتماعية للعاملني يف الفنادق.والعمر واملستوى التعليمي وسنوات اخلربة يف حني أن أداء العمل خيتلف بإ

  :داءاألضغوط العمل وأثرها على "  حتت عنوان، (2015خالد عيادة عليمات )دراسة الباحث الدراسة الخامس". 

( حاكما 191) وإشتملت الدراسة على كافة احلكام اإلداريني يف األردن رتبة: حمافظ، متصرف، مدير قضاء والبالغ عددهم 

الدراسة إىل قياس مدى تأثري ضغوط العمل التنظيمية يف جماالت )عبء العمل، عملية إختاذ القرارات  وهدفتيا، إدار 

عالقات العمل، االستقرار الوظيفي بيئة العمل، اهليكل التنظيمي( وضغوط العمل االجتماعية )الوساطة ومجاعات الضغط 

ام اإلداريني يف األردن كما هدفت إىل معرفة مدى إختالف تأثري والزيارات واإلتصاالت الشخصية( يف مستوى أداء احلك

ضغوط العمل يف مستوى أداء احلكام اإلداريني يف األردن وفقا خلصائصهم الدميغرافية )املركز الوظيفي والعمر وسنوات اخلربة 

 الدراسة على املنهج  حيث إعتمدت، يف وزارة الداخلية وسنوات اخلربة يف مؤسسات أخرى واملؤهل العلمي والتخصص(

 النتائج التي توصلت أبرزالعلمي الوصفي التحليلي، مع إستخدام املعاجلات اإلحصائية الوصفية والكمية وميكن تلخيص 

 إليها الدراسة:

 وجود عالقة سلبية بني ضغوط العمل التنظيمية املتعلقة بـعبء العمل، عملية إختاذ القرارات، االستقرار الوظيفي، اهليكل -

 التنظيمي ومستوى أداء احلكام اإلداريني.

عدم وجود عالقة ما بني ضغوط العمل التنظيمية يف جمايل عالقات العمل وبيئة العمل ومستوى أداء احلكام اإلداريني يف  -

 األردن.

ومستوى  وجود عالقة سلبية بني ضغوط العمل االجتماعية )الوساطة ومجاعات الضغط والزيارات واإلتصاالت الشخصية( -

 أداء احلكام اإلداريني.

عدم وجود إختالف يف تأثري ضغوط العمل يف مستوى أداء احلكام اإلداريني يف األردن تعزى إىل اخلصائص الدميغرافية  -

يف حني هنالك  والتخصص(،)املركز الوظيفي والعمر وسنوات اخلربة يف وزارة الداخلية وسنوات اخلربة يف مؤسسات أخرى 

 ى للمؤهل العلمي.إختالف يعز 
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كما أوصى الباحث بضرورة معاجلة كثرة األعمال واملهمات من خالل تطوير وتبسيط إجراءات وأساليب العمل، وإعادة 

النظر بالتشريعات اليت حتكم عمل احلاكم اإلداري، كما أوصى بتحسني سلم الرواتب واحلوافز، وإعادة النظر بأنظمة تقييم 

من املركزية يف إختاذ القرارات وزيادة نسبة تفويض الصالحيات واملشاركة يف إختاذ القرارات واحلد األداء املتبعة، والتخفيف 

 من الوساطات والزيارات الشخصية من خالل إعتماد مكاتب خدمات اجلمهور يف املراكز اإلدارية.

 :ظيفي إلداري كليةأثر ضغوط العمل على األداء الو " حتت عنوان  (2016مشعليو حمداوي ) الدراسة السادسة 

 ."العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

هذه الدراسة على التعرف على أثر ضغوط العمل مبختلف مصادرها )غموض الدور، صراع الدور، عبء الدور(  هدفت

ة، حيث مت توزيع بقامل 1945ماي  08على األداء الوظيفي إلداري كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة 

( شخص موزعني على خمتلف الوظائف اإلدارية بالكلية، وبتحليل وإستخالص النتائج، 52إستمارة إستبيان على عينة من )

إىل أن هناك مستويات متوسطة من ضغوط العمل بينما مت تسجيل مستوى أداء وظيفي مقبول، وأن  توصلت الدراسةوقد 

إقترح وض الدور مع األداء الوظيفي عكس كل من عبء الدور وصراع الدور، وقد هناك عالقة تأثري وإرتباط لبعد غم

 أن تكون هناك دراسات مفصلة ألبعاد ضغوط العمل واألداء الوظيفي يف القطاع العام واخلاص ملا له من  الباحث

 يف إنعاش االقتصاد الوطين.أمهية 

 ثانيا/ الدراسات باللغة األجنبية:

 الدراسة األولى 

 

             2008 ina Kazmi,Shehla Amjad,Delaware KhanRub  

OCCUPATIONAL STRESS AND ITS EFFECT ON JOB PERFORMANCE A 

CASE TUDY OF MEDICAL HOUSE OFFICERS OF DISTRICT 

 BBOTTABAD 

تاباد، حيث أجريت هذه الدراسة إىل معرفة تأثري ضغوط العمل على األداء الوظيفي، يف باكستان مقاطعة أبو  هدفت

ضابطا، مت حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها من  55الدراسة على جمموعة من الضباط يف هذه املنطقة وبلغ عددهم 

 خالل االستبيان باستخدام األساليب اإلحصائية مبا يف ذلك اإلحصاء الوصفي، ارتباط سبريمان واالحندار املتعدد.
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إلحصائي إىل وجود عالقة سلبية بني ضغوط العمل واألداء الوظيفي، حيث أن هؤالء بعد التحليل اوأظهرت النتائج 

الضباط الذين لديهم ارتفاع مستوى اإلجهاد الوظيفي كان له أداء وظيفي منخفض، وكل العوامل اليت أثرت على الضباط 

تح التواصل بني املوظفني، وإعداد كانت نسبتها على فئة الذكور أكثر من اإلناث ومت إقرتاح حلول من طرف الباحث يف ف

 الوصف الوظيفي، وحماولة توضيح املهام واألدوار للتقليل من غموض وصراع الدور لديهم.

 :الدراسة الثانية 

; IMPACT OF JOB STRESS ON  ;2017 MATHANGI VIJAYAN

 COIMBATORE PERFORMANCE IN AAVINJOB  EMPLOYEES 

 الرتكيبة السكانية على عبء عمل املوظفني واألمن الوظيفي والعمل بنظام املناوبات، هدفت هذه الدراسة إىل حتديد تأثري

وحتليل العالقة بني العوامل املسامهة يف ضغوط العمل ودراسة تأثريها على األداء الوظيفي، وركزت هذه الورقة على استكشاف 

يفي للموظفني العاملني يف بشركة العوامل الرئيسية اليت تسبب ضغوط العمل وتأثريها على األداء الوظ

COIMBATORE AAVIN  لبيع احلليب باهلند)July 2017 ) ،  حيث أجريت حماولة إلبراز اسرتاتيجيات ختفيف

ضغوط العمل على املوظفون وأرباب العمل والتغلب عليها وحتسني أدائهم، واستندت الدراسة إىل النهج وصفي الكمي، 

مبحوث  100، مت استخدام، ومت اختيار عينة من COIMBATORE AAVINركة كان جمتمع الدراسة من موظفي ش

باستخدام عينات عشوائية بسيطة. البيانات املستخدمة يف هذه الدراسة هي بيانات أولية ومت مجعها مبساعدة استبيان منظم، 

واالرتباط واالحندار  Chi-squareو Tمت استخدام أنواع خمتلفة من األدوات اإلحصائية مثل حتليل النسبة املئوية واختبار 

 .SPSSمت إجراء التحليل بالربنامج اإلحصائي 

إىل وجود عالقة إجيابية بني "صراع الدور" و"غموض الدور" ومع ذلك، كانت هناك عالقة سلبية بني  وتوصلت الدراسة

وظفني يف املنظمة وميكن لإلدارة الضغوطات األخرى واألداء الوظيفي، وإقرتح الباحث أنه ميكن تقليل عبء العمل على امل

أن تبذل جهوًدا لتفويض العمل بذكاء، ميكن ختصيص أوقات مناوبة بديلة للموظفني مما قد يؤدي إىل توازن صحي بني 

 العمل واحلياة، كما ميكن تنظيم ندوات وورش عمل لتحقيق توازن شامل بني العمل واحلياة من قبل الشركة.

 :الدراسة الثالثة 

            SHARMILEE BALA  MURALI; ABDUL BASIT ; ZUBAIR HASSAN ; 

IMPACT OF JOB STRESS ON EMPLOYEE ; 2017;  NOVEMBER

PERFORMANCE 
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مشاركني من خمتلف القطاعات يف  310هذه الدراسة إىل حتليل تأثري ضغوط العمل على أداء املوظف، ومت اختيار  هدفت

يان عرب برنامج التواصل االجتماعي فايسبوك، ويتضمن اإلستبيان املعلومات الدميوغرافية ( وإرسال االستب11/2017ماليزيا )

( متغريات مستقلة لضغط الوقت، وعبء العمل، ونقص احلافز، وغموض الدور لقياس مستوى 4وعبارات لقياس أربعة )

إستبيانًا مكتماًل )كعينة  136مت إرجاع اإلجهاد لدى املوظفني يف القطاعات، وكان املتغري التابع هو أداء املوظف، فقط 

، SPSSقابلة لالستخدام(، مت إجراء حتليل االحندار لفحص تأثري الضغط على أداء املوظف باستخدام الربنامج اإلحصائي 

حيث وجد أن هناك تأثري كبري وسليب على أداء املوظف من ناحية ضغط الوقت ولغموض الدور، أما بعد عبء العمل 

 ز ليس هلا أي تأثري كبري على أداء املوظف.ونقص احلاف

الدراسة إىل أن زيادة ضغط الوقت وغموض الدور من شأنه أن يقلل من أداء املوظف من مجيع النواحي،  وخلصت نتائج

ها لذلك من املهم أن يتأكد املديرين من غموض الدور وإعطاء املوظفني أدوار واضحة وإبالغهم هبا إذا كانوا يرغبون يف تعزيز 

أدائهم، كما يوصى املديرون واملشرفون مبناقشة الوقت وتواريخ التخصيص وإكمال املهمة ومدة املهمة مع مرؤوسيهم لتجنب 

ضغط الوقت، هذا من شأنه أن يعزز أداء املوظف، وجيب أن تأخذ األحباث املستقبلية يف االعتبار وتأخذ عينة أكرب من 

 وظائف.القطاعات الرائدة حيث تتشابه طبيعة ال

 :التعليق على الدراسات السابقة 

:بعد املراجعة التحليلية ملضامني الدراسات السابقة جند أهنا تربز ما يلي   

 .يوجد إختالف بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية يف وضع ويف إختيار أبعاد الدراسة 

  واملكان.هناك إختالف يف الدراسات السابقة والدراسة احلالية من ناحية الزمان 

 .هناك إتفاق واضح بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة من حيث حماور اجلانب النظري لضغوط العمل 

 .توضيح اإلطار املفاهيمي ملتغريات الدراسة احلالية من خالل التعرف على بعض املصادر ضغوط العمل 
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 ثالثا/ نموذج وفرضيات الدراسة:

 نموذج الدراسة: -1
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: إعداد الباحثة

 التعاريف اإلجرائية:

: "ضغط العمل ميثل نوع من التأثري النفسي أو املادي على الفرد يف موقف ما جيعله يف حالة عدم توازن ضغوط العمل -1

اقف الضاغطة اليت تواجهه" نفسي أو إنفعايل أو فسيولوجي أو معريف أو إجتماعي أو أدائي بصورة تؤثر على سلوكه جتاه املو 

 (309-308، الصفحات 2016)محداوي و مشعلي ، 

" هو املخرجات أو األهداف اليت يسعى النظام لتحقيقها، أي أنه مفهوم يربط بني أوجه النشاط األداء الوظيفي:  -2

  (605، صفحة 2010داخل املنظمة". )خليفات و املطارنة،  وبني األهداف اليت تسعى هذه األنشطة إىل حتقيقها

عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل  مؤسسة هيبسكرة: مستشفى بشير بن ناصر  -3

كان املايل وتوضع حتت وصاية الوايل، تتكون من هيكل للتشخيص والعالج واالستشفاء وإعادة التأهيل الطيب، تغطي س

 .للسكانومتسلسلة باحلاجات الصحية  بلدية واحدة أو جمموعة بلديات، مهامها التكفل بصفة متكاملة

 

 األداء الوظيفي ضغوط العمل

 عبء العمل

 :بيئة العمل
ظروف العمل المادية/غموض 

 الدور/صراع الدور
 

 الهيكل التنظيمي

 

 

 كمية العمل

 جودة العمل

 السلوك اإلبداعي
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 :فرضيات الدراسة -2

 لإلجابة على األسئلة البحثية السابقة نضع الفرضيات التالية: 

العمل، الهيكل التنظيمي(  الفرضية الرئيسية: "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لضغوط العمل بأبعاده )عبء العمل، بيئة

 " العمومية اإلستشفائية بشير بن ناصر بسكرةالمؤسسة في للعاملين الوظيفي  على األداء

 وتندرج ضمن هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

إلستشفائية بشري بن العمومية ااملؤسسة يف  الوظيفي للعاملني ءااألدال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعبء العمل على  /1 

 .ناصر بسكرة

للعاملني على األداء الوظيفي  غموض الدور(-صراع الدور-ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبيئة العمل )ظروف العمل /2

  .العمومية اإلستشفائية بشري بن ناصر بسكرةاملؤسسة يف 

العمومية اإلستشفائية بشري املؤسسة يف ي للعاملني ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للهيكل التنظيمي على األداء الوظيف /3

  .بن ناصر بسكرة

 رابعا/ التموضع االبستمولوجي ومنهجية الدراسة:

 التموضع االبستومولوجي: -1

مت تناول موضوع دراستنا يف العديد من األحباث والدراسات بطرق وإشكاليات حبثية خمتلفة وجوانب عديد، حيث مت التطرق  

ألبعاد اليت تأثر يف املتغريين املرتبطني بالدراسة، وذلك نظرا ألمهية املوضوع يف األحباث احلديثة املعاصرة اليت تعترب إىل خمتلف ا

املورد البشري هو الذي حيقق  امليزة التنافسية الدائمة  واحملور األساسي هلذه الدراسة وما خيلفه من تأثريات على أهدافه 

أثر ضغوط العمل على األداء الوظيفي بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية بشير لنا ملوضوع وأهداف املنظمة وقد كان تناو 

بسكرة ملا حتتويه هذه املؤسسة من ثقل يف حجم طبيعة العمل لدى خمتلف األسالك فيها و خاصة الطاقم الطيب  بن ناصر

لدراسة حاليا، و سبب توجهنا هلا هو احلقبة و الشبه الطيب الذي يعاين من ضغط يف العمل يف سائر األيام، وما ميز هذه ا

اليت مر هبا العامل إثر جائحة فريوس كورونا املستجد والذي تعد فرتة نادرة على مر الزمن، هذا ما زادنا عزما على تسليط 

الوصفي،  الضوء على كل الضغوط املرتفعة جدا يف هذه الفرتة على كل العاملني باملستشفى، بإعتمادنا على النموذج الوضعي

من الدراسات السابقة وما تناولته من جوانب أساسية تدرس خمتلف إنطالقا لتمكني الباحث من دراسة وتصور املوضوع 
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أبعاد املتغريين والعالقة بينهما، وما تطرقت له من اقرتاحات ورسم صور واقعية للظاهرة حمل الدراسة، والكشف عن أسباهبا 

، بإختالف وجهة نظر كل باحث وما قدمة من توصيات مستقبلية تفسح اجملال لألخرين من ومصادرها والعوامل املؤثرة فيها

إىل وضع اإلشكالية وصياغة  وإنتقاالنقد وتناول نفس املوضوع من جوانب أخرى والتعمق يف دراسته إلضافة جديدة، 

ويف اجلانب التطبيق اء نظريات معرفية الفرضيات البحثية ومجع املعلومات، من أجل وضع أسس حبثية يستدل هبا مستقبال وبن

إىل املقاربات اإلستنتاجية للظاهرة  وصوال األولية لتأطري الدراسة النظريةمت االعتماد على املنهج الكمي يف حتليل البيانات 

نتائج املتوصل وإجياد القوانني الداخلية املساعدة على تصورها موضوعيا وحياديا، من أجل إعتمادها لبناء املعرفة من خالل ال

 إليها، وفتح جمال اإلنتقادات العلمية البناءة، للبحث العملي مستقبال وإثراء هذا املوضوع من جوانب خمتلفة.

 منهجية الدراسة: -2

عتمدت الدراسة على املنهج الوصفي الذي حاولنا من خالله عرض كل اجلوانب املتعلقة بأدبيات املوضوع ضمن البحوث إ

إستخدمنا إستمارة البحث  كأداة جلمع البيانات ، حيث داء الوظيفيمتغري ضغوط العمل ومتغري األمن   السابقة لكل

األولية  واملالحظة وكذا املقابلة على بعض أفراد العينة، لإلحاطة أكثر جبوانب املوضوع وحتقيق اهلدف من هذا البحث 

ة واجلزء الثاين متعلق باجلانب القياسي التحليلي الذي اإلستمارة البحثية جزئني، األول يتعلق باملعطيات الشخصي ومشلت

إعتماد على ( فقرة لقياس املتغري التابع األداء الوظيفي، 13فقرة لقياس املتغري املستقل ضغوط العمل و) (40)يتضمن 

األولية ملا له من ومت إتباع التحليل اإلحصائي الكمي  يف معاجلة  البيانات إختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستمارة، 

 نسبة معتربة من املصداقية واملساعدة للوصول إىل النتائج البحثية هلذه الدراسة.

 خامسا/ تصميم البحث:

مت تصميم البحث ملعرفة خمتلف األبعاد والعناصر املتعلقة بالدراسة، حبيث هدفت الدراسة إىل اختبار صحة الفرضيات من 

ئيا، ومعرفة نوع الدراسة الذي إعتمد على معرفة مدى إرتباط املتغريين بأبعادمها خالل حتليل املعلومات االولية إحصا

املختلفة وطبيعة العالقة اليت تربط األول بالثاين واقع ضغوط العمل لدى العاملني باملؤسسة حمل الدراسة، وذلك من خالل 

جمتمع الدراسة،  ومتثل يف كل العاملني باملستشفى الدراسة امليدانية، ودراسة األحداث كما هي يف الواقع املعاش لدى أفراد 

 .2020العمومي بشري بن ناصر بسكرة، من خالل الدراسة املقطعية للفرتة املمتدة من جوان إىل أوت 
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 سادسا/ أهمية الدراسة:

م تقدميه من تربز أمهية الدراسة ملوضوع ضغوط العمل وأثرها على األداء الوظيفي من خالل أمهية البحث احلايل وما سيت

نتائج عن طبيعة العالقة اليت تربط بني كل من املتغريين ضغوط العمل واألداء الوظيفي، وما تعرض له القطاع الصحي يف 

وكذا أهم نتائج ضغوط العمل السلبية اليت تظهر على احلالة اجلسدية والنفسية والسلوكية  واجلزائر خاصة العامل عموما، 

جهاد، وما تعرض له اجليش األبيض من وفيات باآلالف، الذي كان نتيجته تردي يف األداء للعامل، من قلق وإحباط وإ

وكمية العمل املقدمة وجودهتا، من أجل لفت إنتباه املسؤولني يف املؤسسة إىل ضرورة اإلهتمام هبذا املوضوع ودعم الضغوط 

س، ملا له من أمهية بالغة على املورد البشري الذي يشكل اإلجيابية وإستغالهلا لألحسن وتوفري اجلو املالئم هلذا العمل احلسا

أكرب قيمة للمؤسسة وميكن أن تكون نادرة لذا جيب أخد بعني اإلعتبار جوانب الراحة النفسية واجلسدية للعاملني وخاصة 

وأداء العمل  بقطاع الصحة مبا حيتويه هذا األخري من عبء كبري يتشكل بالتحلي باملسؤولية للحفاظ على حياة األخرين

بضمري املهين يرضي العامل وكذا املريض، وباإلعتماد على نتائج البحث وأخذها من طرف املسؤولني على حممل اجلد وأن 

ضغوط العمل السلبية قد تشكل خطرا كبريا على املوظفني وأدائهم وعلى املؤسسة ككل  كمشكلة حقيقية وحماولة اإلعتماد 

ضع إسرتاتيجيات أو سبل إدارة هذه الضغوط وفق ما خيدم الفرد واملؤسسة واملريض على على التوصيات ونتائج البحث لو 

 حد سواء، وبناء جدار مناعة أو مقاومة ملستقبل جمهول والتصدي هلذا الوباء القاتل مستقبال.

 سابعا/ خطة مختصرة للدراسة:

( فصول، الفصل النظري األول عرضت 03)من أجل إستعراض أكرب قدر ممكن جلوانب املوضوع عمدنا إىل تقسيمه إىل 

( 03فيه األدبيات النظرية لضغوط العمل كمتغري مستقل حتت عنوان: اإلطار النظري لضغوط العمل حيث قسم إىل )

مباحث عرضت كالتايل: املبحث األول/مفاهيم أساسية لضغوط العمل واملبحث الثاين/أساسيات ضغوط العمل، واملبحث 

لعمل واسرتاتيجياهتا، والفصل النظري الثاين حتت عنوان: اإلطار النظري لألداء الوظيفي كمتغري تابع الثالث/إدارة ضغوط ا

إستعرض كالتايل: املبحث األول: ماهية األداء الوظيفي، واملبحث الثاين/تقييم األداء: مفاهيم أساسية، واملبحث 

بالمؤسسة العمومية ذي يتناول الدراسة امليدانية *الثالث/عالقة ضغوط العمل باألداء الوظيفي والفصل التطبيقي ال

* حيث مت تقسيمه إىل ثالث مباحث، األول عرفنا فيه املؤسسة حمل الدراسة، والثاين  اإلستشفائية بشير بن ناصر بسكرة

.ائج والتوصياتها  واستخالص النتالثالث قمنا باختبار فرضيات الدراسة وحتليلها وتفسري فيه عرض وحتليل نتائج الدراسة  و مت 
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 تمهيد 

حظيت ضغوط العمل يف عصرنا احلديث إهتماما كبريا، من قبل العديد من الباحثني يف جماالت كثرية منها علم النفس 

يطة بالبيئة التنظيمية، واجملال االجتماعي والصحي وكذلك اجملال التنظيمي، حبيث تعترب ضغوط العمل من أهم املتغريات احمل

واليت تشكل أكرب التحديات اليت توجه املنظمات املعاصرة، ملا هلا من إنعكاسات سلبية أكثر مما هي إجابية، تقع على عاتق 

الفرد واملنظمة على حد سواء ، وبتايل ينعكس ذلك على أدائهم وحيد من قدراهتم على حتقيق األهداف التنظيمية ، كما 

عيش حالة صحية أو نفسية، مما تؤثر على سلوكياته واجتاهاته وأدائه ملهامه ،بل إن تأثريها يتعدى ذلك اىل جتعل الفرد ي

عالقاته مع رؤسائه وزمالئه يف العمل ،كما ميتد تأثريها ليغطي جوانب أخرى من حياته خارج نطاق العمل، مما يؤثر على 

بإختالف مصادر الضغوط اليت يتعرض هلا الفرد واملتغريات احمليطة صحته بشكل مباشر ،وعالقته بأسرته ومبن حييطون به، 

مباحث اليت تتناول املفاهيم األساسية لضغوط العمل  03حبياته املهنية والذي سنتطرق إليه يف هذا الفصل من خالل: 

 والنتائج املرتتبة عنها، نظرياهتا واسرتاتيجيات إدارهتا. أسباهبا مصادرها

 ضغوط العملل يم أساسيةمفاه المبحث األول:

إن تزايد االهتمام يف السنوات األخرية بالصحة النفسية للعاملني، نظرا ملا متتلكه من تأثريات كبرية جدا على أداء العاملني 

واملنظمات، وكيفية إجياد احللول املناسبة لتوفري اجلو املالئم للمحافظة على الصحة والسالمة النفسية هلم، حيث تتمثل أبرز 

حيث سيتم التطرق يف ديات إدارة املوارد البشرية يف احملافظة على املورد البشري ومحايته من ضغوط العمل وكيفية إدارهتا، حت

 مراحلها عناصرها وأنواعها، خنص منها بالذكر: تعريف ضغوط العمل، عدة جوانب رئيسية للموضوع، إىلهذا املبحث 

  والعوامل املسامهة يف ظهورها.

  ضغوط العمل مفهوم ول:األالمطلب 

قبل التطرق إىل مفهوم ضغوط العمل، ينبغي لفت اإلنتباه إىل جمموعة من املفاهيم املتعلقة بالضغط أوال، واليت تالزم اإلنسان 

 .(04سورة البلد، األية ) ﴾لقد خلقنا اإلنسان يف كبد﴿يف حياته اليومية، كما قال اهلل تعاىل: 

 الضغط لغة: -1

  تشري  كلمة ضغوط(Stress)  لغويا إىل الكلمة الالتينية  (Stringer) " عياصرة و بين أمحد، وتعين يسحب بشدة(

 .(106، صفحة 2008
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 أما اصطالحا:

 عرف Hans Selye  " الذي قدم مفهوم الضغوط يف احلياة العملية ، ذكر أن الضغوط هلا دور هام يف إحداث معدل

اإلهناك واإلنفعال الذي يصيب اجلسم ، فأي إصابة جسمية أو حالة إنفعالية غري سارة كالقلق واإلحباط والتعب  عال من

 . (310-309، الصفحات 2016)محداوي و مشعلي ، هلا عالقة بتلك الضغوط " 

  ثر بشكل أو بأخر على األفراد يف بيئة عملهم أو يف حياهتم ".تعرف الضغوط على أهنا:" جمموعة من العوامل اليت تؤ 

  وكما تعرف أيضا: "جمموعة من املثريات اليت تتواجد يف بيئة عمل األفراد واليت ينتج عنها جمموعة من ردود األفعال اليت تظهر

يجة تفاعل األفراد يف بيئة عملهم اليت يف سلوك األفراد يف العمل أو يف حالتهم النفسية واجلسمانية أو يف أدائهم ألعماهلم نت

 حتتوي الضغوط ".

  ويشري فونتاناFontana إىل أن الضغط عبارة عن متطلبات وأعباء ملقاة على عاتق القدرات التكيفية للعقل واجلسم" :

ووجدت فإذا استطاعت هذه القدرات أن تتعامل مع املتطلبات فإن الضغط يكون مقبوال ومفيدا وأذا كانت ال تستطيع 

 األعباء مرهقة فإن الضغط ال يكون مقبوال وغري مفيد ".

  ويعرف كذلك " مصطلح الضغوط يشتق من الكلمة الفرنسيةDistress  واليت يدل معناها على اإلختناق والشعور 

بب أو غري غري احمل [الشيء] وهبذا يشري مفهوم الضغط إىل الشئ Stressبالضيق أو الظلم وقد حتولت يف اإلجنليزية إىل 

 . (14-12، الصفحات 2018)عامر و املصري، املرغوب فيه " 

  ويف حني أخر يرى أنه "ميكن النظر إىل الضغوط على أهنا عدم التوافق بني متطلبات احلياة وبني املوارد و اإلمكانيات املتاحة

 .(10، صفحة 2005)ماهر، بات احلياة و كيف نسعى لتحقيقها" فهي ذلك امليزان الذي يعكس رؤيتنا ملتطل

  من خالل ما مت التطرق إليه من مفاهيم للضغوط، نستنتج أهنا تعرب عن جمموعة من العوامل واملثريات اليت تأثر يف الفرد

رتفاع معدالت القلق واإلحباط والتوتر لديه، ومن مثة حالة بشكل مباشر على صحته النفسية واجلسمانية، واليت تؤدي إىل إ

 إنفعالية غري مرحية له، واليت تنحدر به إىل إختالل التوازن بني ما لديه من قدرات وبني إحتياجاته يف احلياة.
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 تعريف بعض المصطلحات التي لها عالقة بمفهوم الضغوط:

 التوتر: -1

 2011)الرحاحلة و عزام ، لضغط العصيب مما يؤدي إىل احلالة غري الطبيعية لإلنسان ". التوتر:"هو نتاج الوقوع حتت تأثري ا ،

 (173صفحة 

  الفرد [ يواجه]كما ورد يف تعريف أخر : "التوتر بأنه شعور الفرد بعدم السعادة و إنفعال و قلق سليب يوجد عندما يواجهه

، صفحة 2008)عياصرة و بين أمحد، على حل املشاكل" [ قدراته]و تفوق قدراهتم [ سعادته] مشاكل هتدد سعادهتم

110) . 

 اإلجهاد: -2

  يعرف اإلجهاد بأنه: "اإلجهاد هو حالة من التوتر النفسي واليت يتعرض هلا املوظف نتيجة لتعرضه لطلبات أو معوقات أو

 ة يف موقع العمل". فرص غري عادي

"وتشري البحوث اإلدارية إىل أن اإلجهاد حيصل عند الفرد نتيجة ألسباب عديدة، ومن النادر أن يكون هناك سبب واحد، 

 (95، صفحة 2015)كايف، وقد تكون هذه األسباب مرتبطة بالعمل أو متعلقة بسمات الفرد نفسه أو اإلثنني معا ". 

 "و يعرف أيضا اإلجهاد "بأنه إستجابة غري متوقعة لدى الناس للضغوط اهلائلة أو أنواع أخرى من املطالب املفروضة عليهم 

 (404، صفحة 2019)بن علي و شهيد ، 

 القلق:  -3

 يهدده، وهو ينطوي على توتر إنفعايل تصحبه  القلق على أنه" حالة نفسية حتدث حني يشعر الفرد بوجود خطر يعرف

 إضطرابات فيزيولوجية خمتلفة ".

 اإلحتراق النفسي:  -4

يعرف اإلحرتاق النفسي بأنه:" يتميز بإجهاد جسدي، مشاعر العجر واليأس، واإلهناك اإلنفعايل، وتطور مفهوم الذات 

 (15، صفحة 2014)زرييب، ". السليب والوضعيات السلبية إجتاه العمل، احلياة وباقي األشخاص 
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 تعريف ضغوط العمل:

  يرى أن ضغوط العمل " عدم القدرة على التوافق أو ضعف التوافق بني الفرد واملواقف اليت يتعرض هلا حميط عمله حبيث

 ثقيال عليه ".يدرك الفرد عدم كفاية قدراته ملواجهة متطلبات حميط عمله اليت تشكل عبئا 

  كما تعرف على أهنا "هي املثريات النفسية والفسيولوجية اليت تضغط على الفرد وجتعله يصعب عليه التكيف مع املواقف

 وحتول دون أدائه بفعالية ".  

  كما ورد تعريف أخر لضغوط العمل: "أهنا ظروف تتسم بالشدة تواجه اإلنسان فتفقده توازنه وجتربه على اإلحنراف عن

 لوكه املعتاد ".س

  ويعرف ضغط العمل كذلك " بأنه جمموعة من التغريات الفيسيولوجية اجلسمية والنفسية اليت تعرتي اإلنسان العامل أو

املوظف كرد فعل أي إستجابة جملموعة من املثريات املؤثرة عليه يف البيئة التنظيمية للعمل واليت مل يعد العامل أو املوظف قادر 

 .(130-129، الصفحات 2018)عامر و املصري، الوفاء مبتطلباهتا " على حتملها أو 

  وعرفت ضغوط العمل بأهنا: " جمموعة من التفاعالت بني الفرد وبيئته واليت تتسبب يف حالة عاطفية أو وجدانية غري سارة

 هبا الفرد نتيجة ضغوط العمل ". ويشمل هذا التعريف حاالت التوتر والقلق اليت يشعر

  وعرفها كذلك بأهنا " جمموعة من املثريات اليت تتواجد يف بيئة عمل األفراد واليت ينتج عنها جمموعة من ردود األفعال اليت

 .(108-107، الصفحات 2008 )عياصرة و بين أمحد،تظهر يف سلوك األفراد مع بيئة عملهم اليت حتوي الضغوط " 

  ويرى أخرون  أن "ضغط العمل بأنه تفاعل بني الفرد والبيئة ينتج عنه تغريات جسمية ونفسية حتدث إحنرافات يف أداء الفرد

 .(49، صفحة 2015)عليمات ، الطبيعي" 

 لفرد حتدث نتيجة لعوامل يف الفرد نفسية أول من البيئة اليت يعمل كما تعرف ضغوط العمل على أهنا " جتربة ذاتية لدى ا

 .(94، صفحة 2015)كايف،  فيها"

  ويف تعريف أخر: "تدل كلمة الضغوط على جمموعة من املواقف أو احلاالت اليت يتعرض هلا الفرد يف جمال عمله واليت تؤدي

 ية نتيجة لردود فعليه مواجهتها، وقد تكون هذه املواقف على درجة علية من التهديد فتسبب إىل تغريات جسمية ونفس

 (82، صفحة 2017)املغريب،  اإلرهاق والتعب والقلق من حيث التأثري فتولد شيء من اإلزعاج".
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 ني تطلعات الفرد وواقع ظروف عمله"وتعرف أيضا على أن: "ضغوط العمل هي نتيجة عدم التوافق ب. (DOLAN, 

GOSSELIN, & CARRIERE, 2007, p. 301) 

  وميكن القول بأن ضغوط العمل هي حالة من اإلجهاد النفسي والبدين اليت تؤثر على سلوك الفرد الناجتة بسبب زيادة

 مكاناته وهي: " كل ما يتعرض له الفرد يف عمله من منبهات ومثريات حجم متطلبات العمل إىل فوق قدرات الفرد وإ

 ناجتة عن البيئة اخلارجية أو البيئة الداخلية للعمل أو نامجة عن الفرد نفسه تسبب له حالة من عدم القبول والرضى 

 . (109، صفحة 2008)عياصرة و بين أمحد، و التكيف مع عمله مما يؤثر على إجناز الفرد و ميوله لعمله " 

 ": اإلستجابات اجلسمية  كما يستلزم الفصل بني مصطلح ضغوط العمل والضغوط املهنية ، حبيث عرفت على أهنا

وحاجات العمل أو املوظف ومن مث يرتتب  والنفسية اليت حتدث عندما نتجاوز متطلبات الوظيفة أو العمل قدرات وإمكانيات 

 .(321، صفحة 2019)خالد و موسى،  ه آثار سلبية على صحته "علي

  .نستنتج من خالل ما سبق التعاريف اإلجرائية لضغوط العمل 

 .متثل ضغوط العمل مجلة من املثريات النفسية والفسيولوجية اليت تؤثر على أداء الفرد الطبيعي يف بيئته التنظيمية 

 دم القدرة على التوافق بني قدرات الفرد ومتطلبات احلياة العملية.هي ع 

 .تؤثر ضغوط العمل على الفرد بشكل أو بأخر فتفقده توازنه وتؤدي به إىل اإلحنراف عن سلوكه العادي 

  تنحدر كما أهنا تدل على جمموعة املواقف اليت يتعرض هلا الفرد يف جمال عمله واليت تؤدي إىل تغريات جسمية ونفسية

 به إىل ردود أفعال خمتلفة، وتتسبب يف اإلزعاج والقلق والتعب.

 عناصر وأنواع ضغوط العمل : الثانيالمطلب 

 عناصر ضغوط العمل  الفرع األول:

، 2016)مساعده ، من خالل التعاريف السابقة ، ميكن حتديد ثالثة عناصر أساسية لضغوط العمل و اليت بينها  

 هي :  (186-185الصفحات 

وحيتوي على املثريات األولية الناجتة عن مشاعر الضغوط، وقد يكون مصدر هذا العنصر البيئة أو عنصر المثير:  -1

 املنظمة أو الفرد.
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لق واإلحباط والتوتر وميثل ردود الفعل الفيسيولوجية والنفسية والسلوكية اليت يبديها الفرد مثل القعنصر اإلستجابة:  -2

 وغريها 

 وهو التفاعل بني العوامل املثرية والعوامل املستجيبة.عنصر التفاعل:  -3

 املكونات األساسية لضغوط العمل من خالل الشكل التايل: (2015)ويبني عليمات 

 (: مكونات ضغوط العمل الرئيسية01)الشكل 

  

 

 

 

 

 
 

 (54، صفحة 2015)عليمات ،  المصدر:

 أنواع ضغوط العمل الفرع الثاين: 

 واليت ختصأعتربه الباحث من أبرز التصنيفات اليت إعتمدها الكثري من الباحثني هي الضغوط اإلجيابية والضغوط السلبية، 

  أخرى:بالتحديد األثر الذي ختلفه على املورد البشري من جهة وعلى املنضمة من جهة 

 الضغط اإليجابي:  -1

 واإلجناز ويعطي الفردهو الضغط الذي ينتج على اخلربات السارة ويتسم بأنه ضغط معتدل يثري احلافز والدافع للنجاح 

 إحساسا بالقدرة على اإلنتاج والشعور بالسعادة والسرور واحليوية والنشاط.

 الضغوط السلبية:  -2

ت السلبية على كل من الفرد واملنظمة اليت يعمل هبا ويرتتب عليها شعور فهي الضغوط الضارة أو املؤذية ذات اإلنعكاسا

 الفرد باإلحباط والقلق وعدم الرضا واإلرتباك يف العمل وفقدان الرغبة يف العمل.

 تفاعل

 المثير

 و اإلستجابة

 رد الفعل:

اإلحباط  -  

القلق    -  

:المثير  

البيئة    -  

المنظمة -  

الفرد    -  
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 والضغط السليب يصدر يف جمال العمل بسبب تغيريات احلياة اليت تنتج قيودا أو مطالب غري مرغوبة ومفرطة على الفرد مثل:

 صراع الدور أو غموضه. -

 زيادة األعباء الوظيفية. -

 عدم مالئمة البيئة لطبيعة العمل. -

 .(136-135، الصفحات 2018)عامر و املصري، نقص مشاعر األمان املهين  -

 العمل مراحل ضغوط  الثالث:المطلب 

على  Hans Seleyرضه للمواقف الضاغطة لثالث مراحل أوضحها هانز سيلي يرى الباحثني بأن اإلنسان مير أثناء تع

  التايل:النحو 

يتعرض للضغط، حيث تظهر يف شكل زيادة  وهذه املرحلة متثل ردة فعل جسم اإلنسان األوىل حينمامرحلة اإلنذار:  -1

 ضربات القلب وارتفاع معدل التنفس وارتفاع ضغط الدم وتوتر األعصاب.

ويف هذه املرحلة حياول جسم اإلنسان مواجهة الضغط ويشعر فيها بالتوتر والقلق والتعب، مما يشري  المقاومة:مرحلة  -2

إىل مقاومة مسببات الضغط، وتتميز هذه املرحلة بضعف الرتكيز وعدم صفاء الذهن، وبالتايل عدم سالمة القرارات املتخذة 

 قف املختلفة.بسبب عدم إمكان الفرد السيطرة على متغريات املوا

تظهر هذه املرحلة إذا مل يستطع الفرد التغلب على مسببات الضغط، حيث تصبح طاقة اجلسم على  مرحلة اإلنهاك: -3

التكيف منهكة، وجمهد، وبالتايل تضعف وسائل الدفاع واملقاومة، ويصبح الفرد عرضة لألمراض املرتبطة بالضغط مثل قرحة 

وتصلب الشرايني، وتعترب هذه املرحلة حادة وخطرية وتشكل هتديدا لكل من الفرد املعدة، والصرع، وارتفاع ضغط الدم، 

 واملنظمة.

و يتفق الباحثان مع وجود هذه املراحل يف تطور ضغوط العمل إال أهنما خيتلفان يف تسلسل حدوثها فقد يتعرض العامل 

ك دون أن مير مبرحلة اإلنذار أو املقاومة والشكل التايل إىل مرحلة املقاومة دون أن مير مبرحلة اإلنذار أو يتعرض ملرحلة اإلهنا

  (202، صفحة 2013)عايض و الشمسي، يوضح تلك املراحل: 
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 األعراض العامة للتكيف( 02): الشكل رقم
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (16، صفحة 1998 )هيجان، المصدر :
 

 أساسيات ضغوط العمل المبحث الثاني:

أصبحت ضغوط العمل مسة من مسات العصر احلديث حيث يطلق عليه بعض الباحثني القاتل الصامت، وأصبحت العديد 

 من املنظمات واملؤسسات تعاين من إزدياد ضغوط العمل بشكل أوسع بني العاملني فيها، وثبت أن إستمرارها يرتك آثار

 (82، صفحة 2017)املغريب،  سلبية على صحتهم البدنية والنفسية ومن مث على أدائهم الوظيفي.

 المطلب األول: مستويات ضغوط العمل

 حددت مستويات الضغط يف العديد من حبوث إىل ثالث أقسام: املستوى املرتفع، املقبول واملنخفض كما يلي:    

وهي من الضغوط السلبية واليت تشعر الفرد برتاكم العمل عليه وتسبب اخنفاضا يف روحه املعنوية المستوى المرتفع:  -1

 وتولد إرتباكا عنده وتشعره بالفشل والتشاؤم. 

الثالثة  المرحلة   

 

الثانية  المرحلة   

 

األولى المرحلة   

يتم التأكد مما إذا كان التعرض 

لعوامل الضغط يتوافق مع 

تزداد المقاومة التكيف  و

لتجاوز المستوى العادي.

ستمر يعقب التعرض الم

والمتصل لنفس عوامل 

اإلجهاد التي أصبح الجسم 

متأقلما معها وفي النهاية 

 تستنزف طاقة التكيف.

يظهر الجسم التغيرات 

الخاصة بالتعرض لعوامل 

الضغط ألول مرة و تبدأ 

مقاومته في االضمحالل في 

 نفس الوقت.

 المقاومـــة    

 

 رد الفعل إتجاه الخطر     

 

 اإلنهــــاك   

 

 المستوى العادي للمقاومة
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 وهي من الضغوط اإلجيابية واليت يشعر هبا الفرد باملتعة يف العمل وعلى قدرته الفائقة على حلالمستوى المقبول:  -2

املشكالت وتتميز بأهنا تعطي شخصية الفرد احليوية والنشاط والتفاؤل الدائم والقدرة العالية على التفكري برتكيز وعلى حل 

 املشكالت.

 الشعور بالضعف : وهي من الضغوط السلبية واليت تشعر الفرد بامللل واإلجهاد واإلحباط وتسبب لهالمستوى المنخفض -3

نب الضغوط متاما فعليه مواجهتها والتصدي هلا قبل وقوعها واإلستفادة منها وتوجيهها التوجه ومبا أن الفرد ال ميكن له جت

السليم وذلك عن طريق إقامة نوع من التوازن بزيادة الضغوط النافعة اليت تدفع الفرد واملنظمة للنمو والتقليل من الضغوط 

رف حجم العمل الذي يقف عند حدود مقدرته وال يتعداه الضارة اليت تعرض سالمة الفرد واملنظمة للفشل إذ عليه أن يع

 .(111-110، الصفحات 2008)عياصرة و بين أمحد، وكذلك املنظمة 

 المطلب الثاني: أسباب ومصادر ضغوط العمل 

 أسباب ضغوط العمل  الفرع األول:

  إىل:مت تقسيم أسباب ضغوط العمل 

 ومنها التنظيمية:باب األس -أ

 . اإلختالف املهين 

 . غموض الدور 

 . تعرض الدور 

 . عبء العمل 

 . املسؤولية عن األفراد 

 . املستقبل الوظيفي 

 . اإلفتقار إىل املشاركة يف إختاذ القرارات 

 . املساندة االجتماعية 

 

 



طار النظري لضغوط العملاإل                                    األول     الفصل   

25 
 

 ومنهااألسباب الفردية : -ب

 . منط الشخصية 

 . مصدر الضغط 

 . القدرات واحلجات 

  . معدل التغري يف حياة الفرد 

 . مسات شخصية أخرى 

 بدورها يف حدوث الضغوط  واملنزلية واالجتماعية واملالية واليت تسهمهذا باإلضافة إىل املشكالت الشخصية 

  حبيث يرى العديد من الباحثون أن السمات الشخصية و خاصة لدى أولئك األكثر إخالصا و إلتزاما يف عملهم و األكثر

 بالقيم و املثاليات تؤدي إىل تعرضهم للكثري من الضغوط . متسكا

  .كما أن العاملني اإلنبساطيني كانوا أكثر مقاومة لإلحرتاق النفسي بينما كان العاملون اإلنطوائيون أكثر عرضة للضغوط

 .(135-134، الصفحات 2018)عامر و املصري، 

 خر الذي قدمه أحد الباحثني والذي أوضح فيه األسباب الشخصية التالية: ويف تقسيم أ 

  أحداث احلياة املختلفة اليت متر بالفرد بإجيابياهتا وسلبياهتا مثل الزواج، الطالق، تغيري مكان اإلقامة، حاالت الوفاة، العطل 

 التقاعد. 

  ضمن ذلك درجة القدرة على ترك مهوم العمل يف املكتب الفروق الفردية يف درجة التفريغ أو التخلص من التوتر، وتدخل

 مع هناية الدوام وتنمية أنشطة أو هوايات تنسى الفرد اهلموم.

  منط الشخصية، حيث ميكن تصنيف األفراد إىل منطني: أحدمها أكثر قابلية لضغوط العمل بسبب رغبته يف إجناز أكرب عدد

وحاته وكأنه يسابق الزمن، هذا النمط يعرف بالنمط يكون على عكس النمط من املهام يف أقصر وقت ممكن واملبالغة يف طم

 ب الذي يتميز بالثقة واهلدوء ويأخذ األمور ببساطة أكثر ويأخذ وقته يف التعامل مع األمور اليت تواجهه.

 ق حاجات الفرد قدرات وحاجات الفرد ومدى توافقها مع متطلبات املنظمة، هذا التوافق الذي حيقق للفرد من خالل حتقي

)محدي، وشعوره بكفاءته وأهليته للقيام بالعمل املطلوب منه، وهذا بدوره يؤدي إىل تقليل معاناته من ضغوط العمل 

 .  (174-173، الصفحات 2008
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  مصادر ضغوط العمل: الفرع الثاين:

 يلي:  هناك عدة مصادر لضغوط العمل نذكر منها ما

 وتشمل: المصادر التنظيمية: -أ

 الهيكل التنظيمي:  -1

يقصد باهليكل التنظيمي البناء الذي حيدد اإلدارات أو األجزاء الداخلية يف املنظمة، حيث يبني الوحدات التنظيمية املختلفة 

ة لضغط العمل إذ أن ملركزية القرارات واألنشطة وخطوط السلطة ومواقع إختاذ القرار، ويعترب البناء التنظيمي أحد املصادر اهلام

العمل بشكل  [تقسيم] وضعف املشاركة يف صنعها أو إختاذها وإتباع أساليب تنظيمية معقدة وغري مرنة وختصيص وتقسم

مبالغ فيه إضافة إىل عدم وضوح اإلختصاصات ومتيع املسؤولية وعدم حتديدها فأهنا تؤثر مبجموعها على نفسية الفرد وتؤدي 

 (65، صفحة 2015)عليمات ، عوره بالضغط. إىل ش

كما حيدد موقع الفرد داخل اهليكل التنظيمي نوع مسببات الضغط اليت يتعرض هلا، فرجل اإلدارة العليا يتعرض لضغوط 

تغيري يف الظروف السياسية واالقتصادية تأتيه من البيئة اخلارجية باإلضافة اىل بيئة العمل، فهو يواجه مشاكل املنافسة وال

واالجتماعية، كما يواجه مشكلة تدبري املوارد وتوزيعها، واختاذ القرارات الصعبة، ومشاكل العاملني، بينما يعاين رجال اإلدارة 

الوسطى من ضغوط صراع الدور، أما الشكوى عند املستويات األدىن من التنظيم فهي عدم التوازن من السلطات 

 .(34، صفحة 2006)عمار، سئوليات، وعدم املشاركة يف اختاذ القرارات اليت تؤثر عليهم وامل

 غموض الدور: -2

يعين غموض الدور إىل نقص املعلومات اليت حيتاجها الفرد ألداء عمله وعدم وضوح سلطاته وصالحياته، مما ينجم عنه  

توتر، فالشخص يف هذه احلالة رمبا ال يكون على دراية تامة بأهداف العمل أو اإلجراءات املتبعة حالة من عدم التأكد وال

 فيه أو رمبا يكون غري متأكد خبصوص اجملال واملسؤوليات املتعلقة بعمله.

 أن غموض الدور يف العمل وإن تعددت مظاهره ميكن حصر أسبابه يف أربعة مصادر رئيسية هي: 

علومات الكافية إىل املوظف فيما يتعلق بالدور املطلوب منه يف العمل وخباصة من األشخاص األساسيني عدم إيصال امل -أ

 مثل املديرين واملشرفني وهذا اخللل حيصل مع املوظف اجلديد وجيعله غري متأكد من الدور املطلوب منه القيام به يف املنظمة.
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بل الرئيس أو املشرف أو الزمالء إىل املوظف وخباصة يف احلاالت اليت تقدمي املعلومات الغري الواضحة أو املشوشة من ق-ب

 يكون فيها مثل هذه املعلومات حتمل مصطلحات فنية غري مألوفة للموظف.

حيث جند الكثري من املهام املسندة إىل املوظف ، من أداء الدور املتوقع منه الفرد عدم وضوح السلوكيات اليت متكن -ج

 اليت ميكن للموظف من خالله أن يقوم بتنفيذها.دون وضوح الكيفية 

عدم وضوح النتائج املرتتبة على الدور املتوقع من الفرد وذلك مثل جتاوز املوظف ألهداف املطلوبة منه أو خيفق يف  -د

 حتقيقها أو أن حيقق هذه األهداف بطريقة غري مألوفة يف املنظمة.

  واملهندسني والعلماء يف أحد مراكز الفضاء أن غموض الدور يرتبط بدرجة وقد تبني من خالل دراسة أجريت على املديرين

كبرية باخنفاض الرضا الوظيفي، والشعور بالتهديد الوظيفي الذي يؤثر على صحة الفرد البدنية والعقلية، وكلما زادت معاناة 

 الفرد من غموض الدور قل استخدام مهاراته العقلية ومهاراته يف القيادة.

 احث أن املوظف الذي يرتك وشأنه يف تفسري املواقف دون أن تكون لديه املعلومات الكافية والواضحة اليت حتدد له ويرى الب

الدور املطلوب منه، فمن املمكن أن يكون عرضة لألخطاء نتيجة للسلوكيات اليت يتبعها، واليت تقود يف هناية األمر إىل 

 ظمة إىل منظمة أخرى.تعرضه للضغوط يف بيئة العمل ومن مث ترك املن

 صراع الدور:-3

ينشأ صراع الدور نتيجة تعرض الفرد ملتطلبات متناقضة أو متعارضة فقد يطلب من املوظف العمل ساعات طويلة مما يتعارض 

مع دوره كرب أسرة أو قد يطلب منه حماباة بعض األقارب أو األصدقاء مما يتعارض مع دوره الرمسي يف التعامل املوضوعي 

 عند املوظف توترا أو اضطرابا. [يولد]جلميع وهذا يؤلد مع ا

 وهنالك عدة أشكال لصراع الدور وهي:

أن يكون هنالك اختالف وتناقض يف توقعات عدة أشخاص لسلوك الفرد، وحيدث نتيجة عالقات املرؤوسني برئيس أو  -أ

. وميكن أن ينشأ صراع الدور يف التنظيم الذي أكثر أو زميلني أو أكثر من زمالء العمل أو يف حالة وجود رئيس ومرؤوس له

 يأخذ شكل املصفوفة التنظيمية حيث خيضع الفرد فيه إىل مدير فين ومدير وظيفي.
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أن تتضمن متطلبات الدور يف ذاهتا توقعات خمتلفة وكمثال على هذا الشكل من صراع الدور توقع نائب الرئيس  -ب

يعاته بنسبة مئوية معينة خالل فرتة زمنية معينة ويف نفس الوقت يرفض زيادة لشؤون التسويق من مدير املبيعات زيادة مب

 يف مثل هذه احلالة يتعرض مدير املبيعات إىل ضغط صراع الدور.[املبيعات]املصاريف البيعيه 

ميكن أن  أن تتعارض توقعات الدور مع بعض مبادئ وقيم الفرد، فمطالبة الفرد بإجناز مهمة معينة خترق مبادئه وقيمه -ج

يدفع به إىل معارضة ذلك، أو يقع حتت ضغط صراع الدور الناتج عن تعارض توقعات الدور مع مبادئه وقيمه ومن أمثلة 

تعارض الدور مع املعتقدات والقيم الشخصية ذلك الفرد الذي يعمل بالقطاع املصريف ولديه اعتقاد بأن معامالت البنك 

ي يعمل بالقطاع الفندقي ولديه قناعة بأن بعض ما يقدمه الفندق من أطعمة حتيط به شبهات ربوية، كذلك الفرد الذ

 ومشروبات يتعارض مع ما تنص عليه التعاليم الدينية.

 أن يكون هنالك تعارض بني متطلبات العمل ومتطلبات األسرة مثال.-د

 فيها الفرد ملثل هذه الصراعات  وقد أظهرت العديد من الدراسات أن ضربات القلب تتزايد حبدة يف األوقات اليت يتعرض

وإن إستمر هذا الصراع ملدة طويلة يؤدي إىل اإلصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايني وارتفاع ضغط الدم، وأحيانا قد 

 تؤدي إىل الوفاة بالسكتة القلبية.

واجه األفراد من خالل ويرى الباحث أن صراع الدور يعترب مشكلة شائعة يف كثري من بيئات العمل واليت من املمكن أن ت

طرق متعددة على أن األفراد عندما حتدث هلم مثل هذه املواقف غالبا ما حياولون حتملها والتكيف معها، غري أنه إذا ما 

طالت مدة وجودها أو تكررت فإهنم جيدون من الصعب أن يتغاضوا عنها وبالتايل رمبا يرتتب على ذلك تعرضهم للضغوط 

 (70-66، الصفحات 2015)عليمات ،  .الشديدة يف بيئة العمل

 وتشمل ما يلي:  المصادر الوظيفية: -ب

 ظروف العمل المادية: -1

 تتمثل الظروف اليت تسبب اإلرهاق والتوتر والشعور بالقلق فيما يلي:      

 .بيئة العمل املادية وطريقة تصميم مكان العمل 

 مستوى اإلضاءة. 

  .الضوضاء ودرجة احلرارة والرطوبة 
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 .طريقة توزيع املكاتب واملسافات بينها 

 .تواجد مواد كيميائية سامة ومواد إشعاعية 

 .تلوث اهلواء 

  .خماطر على أمن وسالمة الفرد 

  .(37، صفحة 2006)عمار، اإلزدحام وعدم توافر اخلصوصية للموظفني 

  عن الباحثني أن:كذلك ورد 

  ظروف العمل املادية تشتمل على جتهيزات مكان العمل واملوقع واملساحة واإلضاءة والتهوية والضوضاء واخلصوصية والتأثيث

وما شابه ذلك من االعتبارات، وتشكل ظروف العمل ضغط على الفرد على اعتبار أن عدم توافر تلك الظروف بالشكل 

غوط العمل، وعلى العكس من ذلك فإن حتسني ظروف العمل يساعد على رفع الروح املناسب يتسبب يف زيادة حدة ض

 املعنوية للموظفني على أن يكون التحسن يف هذه الظروف بقصد تكييف عناصر العمل وظروفه مع نفسية وظروف املوظف

 إذ أن األمر يقتضي عدم االعتماد على كون املوظف متكيفا وإمنا جعل العناصر األخرى مرنة.

 السالمة والصحة المهنية: -2

إحساس لدى الفرد  [يولد] إن عدم إيالء شروط السالمة والصحة املهنية وقواعدمها يعد مصدرا لضغوط العمل كما يؤلد

بأنه غري آمن على حياته أثناء أدائه لعمله وتظهر آثار هذا املصدر على وجه اخلصوص يف الوظائف تكون طبيعتها تعرض 

خطار مهنية تأثر على صحتهم كما هو احلال يف الوظائف اليت يتعامل أصحاهبا مع مواد كيماوية خطرة أو العاملني فيها أل

 يتعرضون إلشعاعات أو غازات أو يواجهون آالت ضخمة جبارة وما شابه ذلك.

 عالقات العمل: -3

دم التعاون( أو بني املوظف تتمثل عالقات العمل يف سوء العالقة بني املوظف وزمالئه )كتنافس وحجب املعلومات وع

ومرؤوسيه )كعدم إطاعتهم ألوامره أو تدين أدائهم( أو سوء العالقة بني املوظف وبني رؤسائه واليت تتمثل يف عدم تفويضه 

 صالحيات كافية أو عدم تقديرهم جلهوده أو تصيد أخطائه أو إتباع أساليب ملتوية يف التعامل معه.

 الذين كانوا يعانون من مستويات عالية من التوتر تبني أن أولئك الذين حصلوا على دعم ويف دراسة أجريت لبعض اإلداريني 

 من رؤسائهم املباشرين تعرضوا إىل تأثريات جسدية أخف من أولئك املديرين الذين مل حيضوا مبثل هذا الدعم.
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 المصادر الشخصية:-ج

اته من الضغط، وردود فعله حنو مسببات الضغط وبصفة تلعب اخلصائص الشخصية للفرد دورا هاما يف حتديد مستوى معان

عامة ميكن القول أن األفراد ال يستجيبون بنفس الطريقة للمواقف الضاغطة مع ضغط العمل وسنتناول فيما يلي أهم هذه 

 املؤثرات الشخصية:

  نمط الشخصية-1

إىل االهتمام (friedman and rosenma)  يف فرتة السبعينيات إجته إثنان من أخصائي أمراض القلب فريدمان وروزمنان

بأمراض األوعية الدموية فكشفا جمموعة من األمناط السلوكية اليت اتضح أهنا مرتبطة بأمراض القلب وصنفا هذه األمناط 

 .Bومنط الشخصية Aالسلوكية إىل منط الشخصية

، ويستعجل اآلخرين لتنفيذ ما يقوله هلم باألقدام والطموح والتنافس واجلرأة ويتحدث بانفعال Aويتميز منط الشخصية 

ويكافح إلجناز أكرب عدد من املهام يف أقل وقت ممكن، ومشغول دائما باملواعيد املقررة إلجناز األعمال، وبالرغم من دقته 

 وإجنازه فإنه غري صبور، ويكره االنتظار، ويعيش يف صراع مستمر مع األفراد واألحداث واألشياء.

على أن هذا ال  Aفليس لديه أي من هذه األمناط السلوكية السابقة اليت يتصف هبا منط الشخصية  Bأما منط الشخصية 

ال يتصفون بالتنافس والدفاعية لألداء أو أهنم غري متفوقني يف أدائهم، بل من املمكن  Bيعين أن األفراد من منط الشخصية 

يسابق الزمن بينما يعتمد الشخص  Aن منط الشخصية أن يكونوا كذلك فاالختالف األساسي بني النمطني يكمن يف أ

 إىل إيقاع منتظم. Bمن النمط 

من خالل وصفه للسلوكيات كل منهما  Bومنط الشخصية  Aأن يفرق بني منط الشخصية  luthansلقد حاول لوثانس 

 وذلك كما يوضحه باجلدول التايل: 
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 Bوالشخصية  Aالفرق بين الشخصية  (:01)رقم جدول 
 

  A نمط الشخصية                   
 مستعجل دائما-
 ميشي بسرعة-
 يأكل بسرعة-
 غري صبور بسبب ضياع الوقت-
 يعمل شيئني يف آن واحد-
 ال يستمتع بوقت الفراغ-
 مشغول باألرقام-
 يقيس النجاح بالكمية-
 شديد وعنيف و منافس -

  B نمط الشخصية                     
 ره دائماليس يف عجلة من أم-
 متأن يف مشيته-
 يستمتع بوقته دون اإلحساس بالذنب- 

 صبور وال يؤنب نفسه كثريا على ضياع الوقت-
 ليست لديه مواعيد هنائية إلجناز األعمال-
 يلعب من أجل املتعة وليس من أجل الكسب-
 ذو أسلوب لطيف يف احلياة -
 ال يهتم بالوقت- 

 
 (77، صفحة 2015)عليمات ،  المصدر:

من املديرين ينطبق عليهم خصائص  % 60أن  وتبني منتشر بني املديرين  Aوجاء يف إحدى الدراسات أن منط الشخصية 

يساعد  Aوإقرتحت الدراسة أن منط الشخصية  Bمن املديرين ينطبق عليهم خصائص النمط  %12و حوايل  Aالنمط 

أكثر جناحا يف الوظائف اإلدارية العليا  Bستويات اإلدارية األعلى وإن من املمكن أن يكون النمط الفرد على الصعود إىل امل

 ملا يتميز به من قدر كبري من الصرب واإلهتمام البالغ بنتائج قراراته.

رين والتعاون مع باإلضافة إىل النمطني السابقني فقد ميز الباحثون كذلك بني الشخصية املنفتحة اليت حتب التعامل مع األخ

اجلماعة والشخصية اإلنطوائية اليت حتب العزلة والعمل على اإلنفراد وهي أكثر عرضة للتوتر والقلق من النمط املنفتح ألهنا 

ال حتظى باملساندة االجتماعية اليت تأيت نتيجة التعامل مع اآلخرين وتكوين عالقات تعاونية معهم، كما يفرق بعض الدارسني 

)عليمات ، الصلبة القادرة على حتمل الضغوط والشخصية اهلشة أو الناعمة اليت تنهار حتت وطأة الضغط.  بني الشخصية

 .(78-72، الصفحات 2015

 

 

 



طار النظري لضغوط العملاإل                                    األول     الفصل   

32 
 

 المطلب الثالث: آثار ونتائج ضغوط العمل:

 األثار: الفرع األول/

لبية اهلامة اليت ميكن أخذها يف االعتبار منها تأثريات عامة واألخرى ذو صلة من الواضح أن للضغوط الوظيفية أثارها الس

مباشرة باإلجناز الوظيفي والبعض األخر رمبا حيدث يف وقت قصري نسبيا واآلخر رمبا حيدث نتيجة للتعرض لفرتة طويلة 

 للضغوط.

 أوال: تأثيرات عامة على الصحة 

ملألوفة ميكن أن يؤدي إىل ردود فعل مرضية من قبل الفرد حيث تعترب الضغوط إن جتاوز الضغوط للمستويات العادية أو ا

 العالية ذو تأثري سليب على الصحة العامة واليت تتضح مؤشراهتا فيما يلي:

 عصبية.-اكتئاب-قلق-على شكل إحباط مؤشرات نفسية:-1

 مثل التغيب املستمر والشكوى املتكررة.  مؤشرات سلوكية:-2

تظهر يف صورة أعرض جسمية غري حمددة وزيادة االستعداد لإلصابة ببعض األمراض وعامة فإن  لوجية:مؤشرات فيسيو -3

 هذه املؤشرات ال تنفصل بعضها عن بعض.

 ثانيا: تأثيرات خاصة على الوظيفة

 تأثير الضغط على اإلنجاز:

ثريات القصرية املدى للضغط على اإلجناز من الواضح أن العالقة بني الضغط واإلجناز ليست دائما إجيابية حيث وجد أن التأ

إجيابية وهذا دليل واضح على أن األفراد الذين لديهم كميات متوسطة من الضغط ميكنهم إجناز مهامهم بصورة أفضل 

 وبشدة أكثر أو بسرعة أكرب عندما تكون ضغوطهم قليلة أو معدومة.

من اإلثارة إال أن التأثريات اإلجيابية للضغوط على اإلجناز  إن حتسن اإلنتاج عامة يساهم يف الوصول إىل مستويات مرتفعة

من احملتمل أن تتالشى عندما يصل إىل مستويات مرتفعة أو لفرتة طويلة من اإلثارة ويف النهاية يبدأ اإلجناز يف التنافس وذلك 

الذي يؤدي إىل الضغط يفوق  رمبا ألن الضغط يصل إىل الذروة أو ألن مصادر طاقة الفرد أصبحت مستنزفة أو ألن املوقف

 قدرة الفرد على اإلجناز بفعالية.
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إن أخذ مسببات الضغط رمبا ترجع إىل تزايد متطلبات املهام الوظيفة وهذا الضغط رمبا يساعد الفرد على إجناز كثر من 

لة أن تكون فعالة فإن اإلجناز إمكانياته وبالتايل يزداد اإلجناز ولكن عندما تصبح املهام صعبة وال تستطيع كمية اجلهود املبذو 

 يف هذه احلالة يبدأ يف االحندار.

 ثالثا: عدم الرضا

توجد عالقة قوية وواضحة بني كل من عدم الرضا عن العمل والضغوط الوظيفة فعندما يكون الضغط وعدم الرضا مرتفعا 

قف من خالل عضويتهم النقابية حيث تشري وراجعا إىل املستويات الوظيفية العليا فإن األفراد يسعون إىل التعايش مع املو 

إحدى الدراسات أن عدم الرضا وضغوط العمل املرتفعة جتعل األفراد لديهم اجتاها أكثر إجيابية جتاه النقابات أو االحتادات 

 اخلاصة هبم كما أن صراع وغموض الدور الوظيفي له عالقة وثيقة أيضا بكل من اإلجهاد وعدم الرضا الوظيفي.

 التذبذب والتحول رابعا: 

تؤدي الكثري من الضغوط العالية إىل جلوء الكثري من األفراد إىل كثرة التغيب عن العمل كمحاولة للهروب من املواقف أو 

)عامر و  حماولة للتخفيف منها كما تكثر طلبات النقل أيضا وذلك تفاديا للضغوط العالية الواقعة عليهم يف حميط عملهم.

 .( 151-150، الصفحات 2018املصري، 

  نستخلص مما سبق أن أثار ضغوط العمل قد تكون إجيابية بوجود كميات متوسطة من الضغوط أو سلبية إذا تعرض الفرد

هم هذه إىل مستوى مرتفع منها، واليت تأثر بشكل أو بأخر على سلوكه أو صحته النفسية واجلسدية، حيث مت تلخيص أ

 التأثريات وتبعيتها على الفرد واملنظمة على النحو التايل: 
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لألفراد وردود األفعال السيئة  (الجسمانية والنفسية): تأثير الضغوط على الحالة الصحية (03)الشكل رقم 

 بالنسبة للفرد والمنظمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (39، صفحة 2014زرييب، ) :المصدر

 تتمثل نتائج ضغوط العمل يف النتائج التالية:: النتائج الفرع الثاين/

 .ارتفاع ضغط الدم 

 .اإلصابة بأمراض السكر 

 .أمراض اهلضم وعسر اهلضم واإلمساك 

 .مشكالت النوم 

 .األرق 

 .القلق النفسي املزمن 

 .شد األعصاب وعدم االسرتخاء 

نية للفرد:آثار الضغوط على الصحة الجسما  

اإلصابة بإرتفاع ضغط الدم  -  

عسر الهضم  -  

ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم -  

قولون -قرحة)األمراض المعدية والمعوية  -

(عصبي...الخ  

أمراض الشريان التاجي للقلب  -  

أمراض الدورة الدموية  -  

أمراض القلب -  

 

 الضغوط

 

 

          األداء

 

 

للفرد:ردود أفعال سيئة بالنسبة   

اإلفراد في التدخين -  

الميل إلى شرب الكحوليات -  

المهدئات )استعمال االدوية والعقاقير النفسية  -

(ومضادات االكتئاب  

توتر العالقة الزوجية والعالقات االجتماعية -  

 

 

للفرد: النفسيةآثار الضغوط على الصحة   

(الهستيريا -الوسواس )األمراض العصبية  -  

ةالشعور بالضيق والكآب -  

الشعور باإلجهاد -  

الشعور بالقلق  -  

النزوة واالنفعال  -  

الشعور باإلستياء -  

الشعور باإلحباط -  

 

:بة للمنظمةردود أفعال سيئة بالنس  

ارتفاع معدل حوادث العمل -  

زيادة معدل دوران العمل -  

ارتفاع نسبة التأخير -  

ارتفاع نسبة الغياب بدون اذن  -  

ارتفاع تكلفة العالج الطبي للعاملين  -  
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 .نقص الثبات االنفعايل 

 رفزة وسرعة االستثارة.الن 

 .عدم القدرة على مواجهة حتديات العمل 

 .عدم القدرة يف التعاون يف العمل 

 .(154-153، الصفحات 2018)عامر و املصري،  اإلفراط يف التدخني وتعاطي املنشطات 

 لة املتوفني من رجال ونساء اإلدارة مبستوياهتا املختلفة:واجلدول التايل يوضح نسب الوفاة بأسباب الضغط على مج 

 (: نسب الوفاة بأسباب الضغط02)جدول رقم  

 (180، صفحة 2018)عامر و املصري،  المصدر:
 

 

 

 

 

 

 مسببات الضغط الكامنة نمط الحياة بوجه عام النسبة المئوية أسباب الوفاة

ضغط الدم -السكر- (أ)منط الشخصية-التوتر االنفعايل-التدخني %36 أمراض القلب -1

 ادمان الكحوليات. (ضغوط)-رتولالكوليس-املرتفع

النظام الغذائي وعادات –ادمان الكحوليات و اإلدمان بوجه عام  %4.30 انسداد الشرايني -2

 ضغوط .–التدخني -األكل الدسم واالرهاق  املستمر

 .(ضغوط) -التدخني  %4.40 أمراض مزمنة -3

 هناك.ضغوط وا -الكوليسرتول -التوتر االنفعايل %7.80 أمراض الرئة -4

 ضغوط.–تلوث البيئة -املسكرات -التدخني %22.40 السرطان -5
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 إدارة ضغوط العمل وإستراتيجياتها  المبحث الثالث:

وجهات النظر فيه لدى الباحثني، وتنوع  له الختالف مبا أن ضغوط العمل موضوع واسع، ومن الصعب حتديد مفهوم معني

اجملاالت اليت تتمحور حول هذا املوضوع، واليت مت تصنيفها إىل علم الطب، وعلم النفس، وعلم االجتماع وغريها من العلوم 

 األخرى، اليت إنبثقت عنها العديد من الدراسات والنماذج اليت تناولت ضغوط العمل، بغية إعطاء تفسري هلذه الظاهرة 

وهذا  من نتائجا السلبية على العاملني وحتديد نظرياهتا واإلسرتاتيجيات املتخذة للتقليل من حدهتا، والتخفيف بقدر اإلمكان

 الذي سنتناوله يف هذا املبحث. 

 المطلب األول: نظريات ضغوط العمل: 

العديد من النظريات اليت تقوم على نتيجة لتداخل املفاهيم اليت ترتبط مبوضوع الضغوط وتعدد أسبابه ومصادره تناولته 

تفسريها وحتديد املراحل اليت مير هبا الفرد عند مواجهته لضغوط معينة وتوضيح املصادر اليت تؤثر على حدوثه وما األعراض 

 النفسية والعضوية اليت تلحق بالفرد نتيجة تعرضه للضغوط.

 :Selye 1981نظرية سيلي-أ

نظريته على أن االستجابة اجلسمية للضغوط تتبع النموذج التكيفي الذي مير عرب انطالقا من  Selye 1981يؤكد سيلي 

 ثالثة مراحل الستجابة الفرد للضغوط اليت يواجهها وهي كالتايل:

 مرحلة التحذير أو الصدمة:-المرحلة األولى

خلية أو خارجية بيولوجية أو وفيها تعرض اجلسم حلالة صدمة واستعداده ملواجهة التهديد فحني يتعرض الفرد ألي أخطار دا

نفسية فإنه يتأهب ويستعد ملواجهة هذه األخطار والتهديدات مبا يرافقها من تأثريات بيولوجية مثل زيادة ضربات القلب 

وتوتر العضالت وازياد التعرق وزيادة يف النشاط للجهاز العصيب السمبستاوي املسئول عن ردود الفعل النفسية الطارئة 

 والضاغطة.
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وهنا يستخدم الفرد الطاقة املخزونة لديه للتخلص من مصدر الضغط أو الدفاع عن مرحلة المقاومة: -المرحلة الثانية

 نفسه.

ويف هذه املرحلة تتضاءل قوة الفرد يف التغلب على مصدر الضغوط مما يؤدي إىل استمرار  مرحلة اإلنهاك:-المرحلة الثالثة

الســـتجابة له فإذا كانت الضـــغوط شـــديدة واســـتمرت لفرتة طويلة فإنه ينتج عنها االهنيار املوقف املثري للضـــغوط واســـتمرارية ا

 للفرد وقد تؤدي يف حالتها القصوى إىل حماوالت االنتحار أو حىت إىل الوفاة.

كما يشـــــري ســـــيلي يف نظريته إىل أن ردود الفعل الســـــوية هي اليت تســـــمح للجســـــم بأن يقاوم هذه الضـــــغوط أما اســـــتمرارية 

 ضغوط فإنه يؤدي إىل سلسلة من االستجابات غري الصحيحة على املدى الطويل.ال

وكان لســــــــــيلي الدور الكبري يف ابراز األثار الضــــــــــارة بعيدة املدى للضــــــــــغوط مما جلأ الكثري من الباحثني بعد ذلك إىل تطوير 

املمكن أن يتم وضـــع األســـاليب  نظريات الضـــغوط وذلك ألنه إذا ما مت فهم كيفية حدوث الضـــغوط وفهم أســـباهبا فإنه من

 املناسبة لعالجها والوقاية منها.

 نظرية احداث الحياة:-ب

حني اقرتحا قائمة بأحداث احلياة اليت تسبب  1967هولمز وراه في عام جاءت نظرية أحداث احلياة من خالل أفكار 

نفسه ملا ينسجم مع متطلبات العمل  الضغوط للناس يف حياهتم العملية تلك اليت تدفع الفرد إىل أن حيدث تغريات يف

لتحقيق التكيف املطلوب مع تلك األحداث وانطالقا من األبعاد الفكرية للنظرية جند أهنا تركز يف تفسريها ملسببات الضغوط 

 على الضغوط اخلارجية باعتبارها من األحداث اليت يواجهها الفرد يف احلياة.

اولت نظرية املواءمة بني الفرد والبيئة العالقة التفاعلية بني الفرد ومساته والبيئة تننظريات المواءمة بين الفرد والبيئة: -ج

ومتغرياهتا وبينت النظرية أن البيئة تعد مصدرا من مصادر الضغوط على الفرد وخصائصه كما أوضحت وجود نوعني من 

 عدم املواءمة بني خصائص الفرد ومتغريات البيئة مها:

 ات األفراد وخرباهتم ومهاراهتم مع متطلبات العمل.عدم التوافق بني إمكاني 

  عدم التوافق بني احتياجات األفراد وبني ظروف وطبيعة العمل ويف كلتا احلالتني فإن اخللل يف عدم التوافق يؤدي إىل

 حدوث الضغوط بني األفراد.
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ض أن األحداث البيئية ليست مسببات أساسية إن نظرية املواءمة بني الفرد والبيئة تؤكد على العالقة بني الفرد وبيئته وتفرت 

للضغوط ولكن ترجع الضغوط إىل مفاهيم األفراد وال تشتمل هذه املفاهيم على تقديرات املتطلبات البيئية فقط ولكن 

 متطلبات الفرد لنفسه من حيث قدراته ودافعيته لتحقيق تلك املتطلبات.

 أنفسهم من الضغوط باستخدام طريقتني مها كالتايل:كما تفرتض هذه النظرية أن األفراد ميكنهم محاية 

 :هي املساندة االجتماعية. األولى 

 :هي شبكة الدفاع الذايت. الثانية 

وإن مل جتد هاتان الطريقتان سيؤدي بالفرد إىل حدوث االضطرابات البدنية والنفسية وعدم اإلحساس بالرضا وتدين مستوى 

 األداء عنده.

 نظرية بير ونيومان:-د

د هذه النظرية من أبرز النظريات اليت تناولت موضوع ضغوط العمل لدى العاملني يف املؤسسات حيث تفرتض أن تع

 املنظمة.والضغوط اليت يتعرض هلا األفراد يف بيئة العمل تأيت من مصدرين رئيسيني مها: الفرد 

رد واملنظمة مما يدفع الفرد إل تبين طرق وأساليب إن التفاعل املستمر بني هذين املصدرين قد يرتك ضغوطا يتأثر هبا كل من الف

 معينة للتكيف مع تلك الضغوط.

انطالقا من التفسري املوجز للنظريات واآلراء اليت تناولت موضوع ضغوط العمل فإنه ميكن استنتاج بعض األمور الرئيسية 

 لتلك الضغوط على النحو اآليت:

 .إن ضغوط العمل جزء رئيسي من حياة اإلنسان 

 ن مصادر الضغوط ترتبط بالفرد والبيئة واملنظمة.إ  

  .إن األحداث واملواقف الضاغطة ترتك أثارا سلبية على الفرد 

 .إن قدرات األفراد لالستجابة للضغوط اليت يواجهوهنا يف العمل متباينة 

-165، الصفحات 2018)عامر و املصري،  إن األفراد قد يتبعون طرق خمتلفة للوقاية من الضغوط أو التكيف معها.

168). 
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 المطلب الثاني: استراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل 

 :ومن أبرز تلك االسرتاتيجيات للتعامل مع ضغوط العمل

 الرجوع إلى الدين:-1 

العبادات والدعاء املتصل هلل سبحانه وتعاىل  للدعم الروحي واالنفعايل والرضا واهلدوء، وجتاوز املواقف الضاغطة باإلكثار من

الرعد ﴾ )أال بذكر اهلل تطمئن القلوب﴿الذي يضفي على النفس اهلدوء والسكينة، ويزيد الفرد قوة على حتمل الضغوط 

 (.28اآلية 

 الكشف الطبي وممارسة الرياضة والهوايات:-2

، ومن مث فإن الكشف الطيب الدوري يعد بداية إجراءات إن التعرض املستمر لضغوط العمل له تأثريات سلبية على الصحة

التخلص من ضغوط العمل أو التخفيف منه، مبعاجلة نتائجه الصحية باختاذ اإلجراءات الطبية املناسبة حياهلا مع حماولة 

 الوزن.تكوين عادات صحية سليمة كاإلقالع عن التدخني، والتقليل من شرب املنبهات من شاي وقهوة، وحماولة ختفيف 

وفيما خيص ممارسة الرياضة فال بد أن يكون لدى اجلميع ثقافة يف معرفة فوائدها يف احملافظة عل الصحة، وجتديد النشاط، 

والتقليل من شدة التوتر الناتج عن الضغوط، ألن التمارين الرياضية وما تنتجه من تفاعالت فيزيائية تقلل نسبة اإلندروفني 

 ط وحتسن الصحة وبالتايل التقليل من الضغط العصيب.يف اجلسم، وتزيد من النشا

ويساعد من ختفيف ضغوط العمل وحتسني الصحة ممارسة اهلوايات من أعمال يدوية أو االهتمام بزراعة املنزل أو اإلنضمام 

لتفكري يف إىل بعض اجلمعيات املهنية أو أي مهام أخرى من شأهنا أن تتيح للفرد االندماج يف حياة خاصة به ختلصه من ا

 مشكالت عمله وتساعده على التغلب على الضغوط.

 تغيير مفهوم فلسفة الحياة وإعادة بناء الذات:-3

 وتتكون هذه االسرتاتيجية من عدد من اإلجراءات تشمل اآليت:

ساعد وهي تفسري املوقف الضاغط يف إطار إجيايب يقتضي تغيري أهداف الفرد وتعديلها، وي إعادة التفسير اإليجابي:-أ

هذا على حتويل املواقف الضاغطة السلبية إىل مواقف إجيابية تساعد الفرد على اسرتداد أفعال نشطة توجه حنو مصدر 

 (216املشكلة، )وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم( )البقرة من اآلية 
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ة وما تسببه من توترات، وأفضل باالنشغال باملستقبل، وختفيف حدة التفكري يف زوال املشكلالتفكير الرغبي والتفاؤل: -ب

ما ميكن أن يقام به هو عدم استباق األحداث مع التفاؤل بأن الغد سيكون أفضل مما سبق، )قال تعاىل: )أتى أمر اهلل فال 

 (.1تستعجلوه( )النحل من اآلية 

 تغيير نمط السلوك من خالل التدريب:-4

ته ملصادر ضغوط العمل من خالل املمارسة لتحقيق التغري املطلوب وهي اسرتاتيجية تسعى إىل تعديل سلوك الفرد يف استجاب

 واليت تتناول على سبيل املثال اآليت:

باحلصول على فرتات راحة مناسبة خالل وقت العمل، جبانب إجازة رمسية بعيدا عن جو العمل الراحة واالسترخاء: -أ

احملببة إىل نفسه  [الرياضية]سة اهلوايات واألنشطة الرياضةوضغوطه، مع ضرورة عدم التفكري يف املشكالت اليت تزعجه وممار 

 ويتطلب االسرتخاء البعد عن كل ما جيعل الفرد يتذكر الضغوط حىت يعيد اجلسم إىل توازنه الطبيعي.

حيث إن قضاء اإلجازة بصورة خاطئة من دون التمتع هبا يزيد مستويات التوتر النفسي والعصيب بدال من أن حيسن النفسية 

واملزاج، ودعا خرباء اجلمعية امللكية الطبية يف لندن املؤسسات والشركات إىل التأكيد على موظفيها ألخذ اإلجازات املقررة 

هلم بالكامل، وعدم السماح هلم بالعمل املرهق حىت ال تتأثر إنتاجية العمل بسبب اإلنتاجات املرضية املتكررة، كما أن التمتع 

 ياة ويدخل البهجة والسرور إىل النفس.باإلجازات يغري من منط احل

وفيما يتعلق باالسرتخاء للتغلب على ضغوط العمل أكدت عدة دراسات عرضت حديثا أن العالج بالتدليك واملساج حيسن 

من وظيفة اخلاليا املناعية يف اجلسم ويقلل حاالت التوتر اليت يتعرض هلا اإلنسان ألنه يقلل من هرمونات التوتر لدى 

وزيادة كمية خاليا الدم البيضاء يف جسمه، لذا فإنه يوصف عالجا وقائيا للحفاظ على الصحة واجتناب حاالت الشخص 

القلق واالكتئاب، كما ينبغي تفادي شرب كميات كبرية من القهوة أو أية منبهات أخرى متنع الفرد من احلصول على 

 االسرتخاء املطلوب.

ذات على عدم االنفعال واالنتظار للوقت املناسب وعدم التسرع، وبالرغم من حماولة إجبار الالتريث وكبح الغضب: -ب

أن هذه االسرتاتيجية تبدو سلبية إال أهنا جتعل سلوك الفرد موجها حنو التعامل بفعالية مع املوقف الضاغط، وحتقق له 

هلا، ومراجعة النفس دون انفعال  االسرتخاء والتأمل يف مصادر الضغوط ومسبباهتا والعمل على التقييم اهلادئ املوضوعي
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مما يكشف عن األخطاء احلقيقية للضغوط أو حجمها احلقيقي الذي يريح الفرد يف النهاية يف التعامل مع الضغوط، وتفيد 

 هذه الطريقة أيضا يف مساعدة الفرد على حتقيق أهدافه يف العمل واحملافظة على عالقاته الشخصية.

ول الواقع ومعايشته كما هو واالعرتاف به، وإن كانت هذه االسرتاتيجية تتضمن موقفا وهو قبالقبول واالستسالم: -ج

 سلبيا من الفرد تغيب فيها فاعلية حل املوقف إال أهنا تساعد على التخلص من ختفيف الضغوط.

 التأييد الجماعي:-5

ات اليت تساعد على فهم املشكلة اليت ويتمثل يف البحث عن املساندة االجتماعية من قبل الفرد إما احلصول على املعلوم

تسبب الضغط إلجياد أساليب حللها أو للمساندة العاطفية اليت تعني على حتمل موجة االنفعال بإقامة عالقات صداقة 

 محيمة مع أفراد يشعر باالرتياح هلم ويثق باتزاهنم وصحة حكمهم على األمور.

 فرص العمل البديلة:-6

بعد فشل مجيع احملاوالت السابقة حني يعتقد الفرد أن ضغوط العمل الواقعة عليه قد تعدت احلد تستخدم هذه االسرتاتيجية 

وأهنا تقرب به من نقطة خطر، ومن مث فإن ترك العمل والبحث عن فرصة عمل أخرى بديلة لتغيري املوقف كله هو احلل 

 الوحيد.

 طلب المساعدة من المتخصصين:-7

ندما ال جتدي احملاوالت السابقة يف إعادة بناء الشخصية، حيث إن الضغوط قد تكون من يلجأ الفرد إىل هذا األسلوب ع

احلدة حبيث يعجز الشخص عن مواجهتها باألساليب السابقة مما حيتم طلب املساعدة من األشخاص املتخصصني يف 

 .(107/110، صفحة 2015)كايف، معاجلة الضغوط من أطباء علم النفس. 

 إدارة ضغوط العمل  المطلب الثالث:

وضح أحد الباحثني أنه توجد طرائق عديدة لعالج ضغوط العمل، منها ما هو فردي، أي على مستوى الفرد، ومنها ما هو 

 تنظيمي، أي تتكفل املنظمة نفسها به وذلك على النحو اآليت:

 رد أساليب إدارة الضغوط على الف الفرع األول:

املنهج الذايت( يف مواجهة )تؤكد معظم الكتابات يف جمال أساليب إدارة ضغوط العمل على املستوى الفردي أو ما يسمى بـ 

الضغوط، الذي يقوم على أساس حتمل الفرد للجزء األكرب من مسؤولية مواجهة الضغوط، واألساليب اليت ميكن اتباعها 
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ث يصعب حصرها، وذلك نظرا لتعدد مصادر هذه الضغوط والنتائج أو اآلثار ملواجهة هذه الضغوط كثرية ومتعددة، حبي

 املرتتبة عليها، وأهم هذه األساليب ما يأيت:

التخطيط السليم للعمل اليومي، بتحديد النشاطات واملهام املطلوبة والعمل على إجنازها وفق مواعيدها احملددة ومعايريها /1

 املناسبة إلمكانات الفرد وقدراته.

 عدم املبالغة يف القدرات واملهارات، وختفيض سقف الطموحات والتوقعات./2

 إزالة أسباب الضغوط املشار إليها ما أمكن، )أي األسباب اليت ميكن للفرد إزالتها جبهوده الذاتية(./3

غمض العينني، وبتكرار اإلسرتخاء والتأمل، أي اجللوس على املقعد مسرتحيا وهادئا مرختي العضالت، أو ممدا على السرير م/4

دقيقة، مث التفكري يف كلمة واحدة أو شخص معني، تعد  20-10هذه الطريقة مرة أو مرتني يف اليوم أو عند احلاجة، ملدة 

 طريقة فاعلة يف ختفيف الضغط وتنشيط الطاقة.

 ي على العالج.تتبع تغريات اجلسم والسيطرة عليها أوال بأول، وعدم تركها حىت تتفاقم وتصبح خطرا يستعص/5

التمرينات الرياضية: إن ممارسة الرياضة يوميا ترفع من فعالية أعضاء اجلسم، بشكل يؤدي إىل مقاومته لإلجهاد والتعب، /6

 ويكسبه حيوية ونشاطا، وخيفف من أثار الضغوط إىل حد كبري.

ذلك إتباع عادات صحية يف تناول الطعام التغذية اجليدة: التغذية اجليدة تقوي اجلسم وتعطيه قوة مقاومة عالية ويقصد ب/7

 مع مراعاة تنويع األطعمة اليت تدخل اجلسم، حبيث تشتمل على العناصر الغذائية الضرورية.

الدعاء واالستغفار: إن كثرة االستغفار وكثرة الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم وكثرة االستغاثة باهلل عز وجل /8

فقلت استغفروا ربكم إنه كان ﴿طرد اهلموم، وانشراح الصدور، يدل على ذلك قوله تعاىلواالستعانة به، سبب الرزق و 

 [12-10نوح:] ﴾وميددكم بأموال وبنني وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أهنارا 11يرسل السماء عليكم مدرارا 10غفارا

ومن كل ضيق خمرجا، ورزقه من حيث ويقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم: من لزم االستغفار جعل اهلل له من كل هم فرجا، 

 ال حيتسب.

 إعادة البناء املعريف: وهي تشجيع الفرد على تبين االعتقاد بأن إخفاقه املتقطع ال جيب يعين له بأنه إنسان فاشل أو سيء./9

ه وبني شبكة العالقات: وذلك بتشجيع الفرد على االنضمام للجماعات املختلفة وتوثيق عرى الصداقة والعالقات بين/10

 زمالئه يف العمل وغريهم خارج العمل، مبا يساعد على توفري املساندة االجتماعية له.
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 أساليب إدارة ضغوط العمل على مستوى املنظمة  الفرع الثاين:

تستطيع اإلدارة ختفيف حدة الضغوط الناشئة عن العمل أو مجاعة العمل أو املنظمة نفسها، عن طريق مجلة من الوسائل 

يب املناسبة الكفيلة بتجنب مسببات تلك الضغوط، أو التغلب عليها، أو التخفيف منها إىل حد كبري، ومن بني واألسال

 تلك الوسائل واألساليب ما يأيت:

حتليل األدوار والوظائف وتوضيحها، حبيث يعي كل فرد بوضوح مسؤولياته ومهامه سلطاته، وما هو مطلوب منه على .1

 اآلخرون منه، وما يتوقعه هو من غريه، مبا حيول دون التنازع والتضارب يف األدوار وجينبه الضغوط. وجه التحديد، وما يتوقعه

إعادة النظر يف تصميم األعمال، مبا يساعد على إثرائها، وذلك عن طريق منح املزيد من الصالحيات، واالستقاللية، .2

 واحلرية، وفتح اجملال للتقدم والرتقية...اخل

تنظيمي مؤازر لألفراد عن طريق إعادة تصميم اهليكل التنظيمي والعمليات، مبا يتيح لألفراد قدرا أكرب من إجياد مناخ .3

 االنفتاح، واالتصال، واملشاركة يف القرارات، واملرونة، وتفويض السلطة...اخل

جتماعية إجابيه بني األفراد، املؤازرة االجتماعية، وذلك عن طريق هتيئة املناخ اإلداري مبا يساعد على بناء عالقات ا .4

حبيث يشعر الفرد بأن زمالئه ورئيسه يؤازرونه ويقدرونه، ويقدمون له العون واملساعدة يف حل مشكالته، ويشاركونه يف 

 نشاطاهتم وقراراهتم، مبا يبدد شعوره بالعزلة واالغرتاب، ويشعره باالرتياح والقبول االجتماعي.

راد، حبيث يكون كل منهم على علم ودراية بتدرجه ومساره الوظيفي، وفرص التقدم املتاحة ختطيط املسارات الوظيفية لألف.5

 أمامه.

توفري اخلدمات الطبية لعالج األفراد الذين يعانون من ضغط العمل، وإجراء مراجعة دورية لألشخاص ذوي األعمال اليت .6

سببها تلك الضغوط، واختاذ اإلجراءات تسبب هلم الضغوط، للكشف مسبقا عن أي مؤشرات على وجود مشكالت ت

 الوقائية الالزمة بشأهنا.

توفري برامج إرشاد للموظفني هتدف إىل حتسني صحتهم وسالمتهم عقليا ونفسيا، ومساعدهتم يف معاجلة ضغوط العمل .7

لعمل، وميكن أن يتم اليت يتعرضون هلا، حبيث يشعر الفرد بارتياح جتاه نفسه، وبأنه قادر على مواجهة متطلبات احلياة وا

اإلرشاد بوساطة أشخاص متخصصني وغري متخصصني، مثل: أخصائي شؤون العاملني أو الرئيس املباشر للموظف، على 
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أن يتم ذلك بصورة سرية ومكتومة، حبيث يشعر الفرد باحلرية يف التحدث واإلفصاح عن مشكلته وظروفه اخلاصة، اليت تتعلق 

 تأثريها ليطال أدائه يف وظيفته وعالقاته مع زمالئه يف العمل. بشؤون الفرد اخلاصة اليت ميتد

توفري األجهزة واألدوات احلديثة ما أمكن اليت حيول استعماهلا دون حاالت اإلجهاد البدين والتوتر العصيب ودميومة  .8

 .(193-191، الصفحات 2016)مساعده ، صيانتها 
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 خالصة الفصل: 

لضغوط العمل، واليت تعرب عن حالة من عدم  النظريمن خالل ما تطرقنا إليه يف هذا الفصل النظري، الذي تناولنا فيه اإلطار 

لفرد من التوافق بني متطلبات الوظيفة وبني قدرات الفرد أو ما يطمح إىل حتقيقه، كما أهنا مجلة املثريات النفسية اليت يتعرض هلا ا

عبء العمل(، وذلك من خالل  –اهليكل التنظيمي  -بيئة العمل املادية )االجتماعية( أو الداخلية  –الشخصية )البيئة اخلارجية 

مباحث، حاولنا فيها اإلملام بكل جوانب الدراسة النظرية من مفاهيم أساسية لضغوط العمل يف املبحث األول، وأسباب  03

جها الذي مت عرضها يف املبحث الثاين، كما مت عرض أهم نظريات ضغوط العمل لدى الباحثني ومصادر ضغوط العمل، نتائ

واسرتاتيجياهتا وسبل إدارهتا، ألن ضغوط العمل تشكل مصدر قوي لإلجهاد النفسي أو الصحي الذي يتعرض إليه الفرد أثناء 

ة وعلى مساره املهين ،ومن مث تأثريها على أدائه ملهامه وأداء أدائه ملهامه ، كما تشكل خطورة على حياته بدرجة أوىل وحالته النفسي

 املؤسسة ككل. 
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  :تمهيد 

يشري األداء الوظيفي إىل درجة حتقيق وإمتام املهام املكونة لوظيفة الفرد، كما يعرب عن مجلة من الوظائف اليت يؤديها الفرد 

ومجلة النتائج املتحصلة عليها من خالل املهام املنوطة له، يف ضوء اإلمكانات واملوارد املتاحة، ويعترب األداء  داخل املنظمة،

الوظيفي موضوعا من املوضوعات األساسية يف نظريات السلوك اإلنساين والتنظيم اإلداري ملا يكتسبه من أمهية يف حتقيق 

إذ يشكل األداء الوظيفي عنصرا جوهريا وفعاال للمنظمات والذي يتمحور األهداف املسطرة للمنظفات بكفاءة وفعالية، 

 حول حتقيق أو عدم حتقيق رسالتها، إذ سيرتك أثرا واضحا على كمية العمل املنجز، وجودته وسلوك الفرد اإلبداعي.

لثاين إىل تقييم األداء حيث سنتناول يف هذا الفصل النظري أهم أساسيات األداء الوظيفي، كما سيتم التطرق يف املبحث ا

أهدافه وخطواته، وأخطاء تقييم األداء والعوامل املؤثرة فيه، وأخريا وليس آخر سنتناول يف املبحث الثالث العالقة بني ضغوط 

 العمل واألداء الوظيفي.
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 ماهية األداء الوظيفي المبحث األول:

صيبا من االهتمام والبحث يف العديد من الدراسات اخلاصة باملوارد البشرية، يعترب األداء الوظيفي من املفاهيم اليت نالت ن

إذ يرتبط هذا املفهوم بكل من سلوك الفرد واملنظمة، حيث أنه حيتل مكانة كبرية، بإعتباره العامل األكثر إسهاما يف جناح 

البشري داخلها، حيث سنوضح يف هذا املنظمات وضمان استمراريتها وبقائها والذي يكون فيه اإلسهام األكرب للمورد 

 الفصل أهم ما ورد من مصطلحات على األداء الوظيفي والعالقة اليت تربطه بالفرد واملنظمة.

 الوظيفي، عناصره ومحدداته األداء  مفهومالمطلب األول: 

 مفهوم األداء: الفرع األول/

واليت  Performanceا إشتقت اللفظة اإلجنليزية ومنه Performareأصل األداء من اللفظة الالتينية األداء لغة: " 

 (149، صفحة 2018)الرقو و بن جيمة ، تعين إجناز العمل وتأديته" 

"هو مجلة من السلوكات والتصرفات اليت يقوم هبا العاملون إلجناز مهام معينة، ويتحدد األداء اجليد بناء  األداء اصطالحا:

املعنويات املرتفعة والتكوين اجليد للعاملني والتكنولوجيا العالية وتصميم املهام، وقدرة التنظيم واألفراد، وقواعد السلوك على 

 اجلماعي، حبيث يتم التحكم يف العمل من الناحيتني الكمية والنوعية".

 من خالل قيامه باملهام والواجبات  وعرف على أنه "حمصلة النتائج واملخرجات اليت حققها الفرد نتيجة اجلهد املبذول

 واملسئوليات املكلف هبا".

 مفهوم األداء الوظيفي: 

  ويعرف على أنه " ذلك املستوى الذي حيققه الفرد عند قيامه بعمل ما، فهو يرتبط بتحقيق مستويات خمتلفة للمهام املطلوب

ك الدور ومستوى القدرات اليت يتمتع هبا الفرد، كما أنه إجنازها فاألداء يكون نتيجة إمتزاج عدد عوامل كاجلهد املبذول وإدرا

 (25، صفحة 2018)قهواجي، نشاط يؤدي إىل نتيجة ". 

  يعرف األداء الوظيفي بأنه "التفاعل بني السلوك واإلجناز أو أنه جمموع السلوك والنتائج اليت حتقق معا مع امليل إىل إبراز

، 2009)املعشر،  ز أو النتائج وذلك لصعوبة الفصل بني السلوك من ناحية وبني اإلجناز والنتائج من ناحية أخرى".اإلجنا

 (32صفحة 
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 حيقق  ويعرف كذلك بأن" األداء الوظيفي يشري إىل درجة حتقيق وإمتام املهام املكونة لوظيفة الفرد، وهو يعكس الكيفية اليت

أو يشبع هبا الفرد متطلبات الوظيفة، وغالبا ما حيدث لبس وتداخل بني األداء واجلهد، فاجلهد يشري إىل الطاقة املبذولة، 

 (29، صفحة 2014)الندمي ،  أما األداء فيقاس على أساس النتائج اليت حققها الفرد ".

  " مؤشر سلوكي عام يدل على مدى قيام العاملني بالواجبات واملهام املوكلة إليهم وفقا ملقاييس كما ينظر إليه على أنه

 (25، صفحة 2018)قهواجي،  كمية ونوعية حمددة مسبقا".

  اجلهد واجلودة والنوعية احملققة ويشار إىل األداء الوظيفي على أنه "درجة حتقيق الفرد العامل للمهام املوكلة إليه، من حيث

 (24، صفحة 2019)سحنون و فيسة،  مع العمل من أجل ختفيض تكاليف املوارد املستخدمة ".

 ."ويف تعريف أخر: " السلوك الذي يتخذه الفرد يف أدائه لألنشطة واملهام املختلفة يف العمل 

 حيصل بني قدرة الفرد ودافعيته على إستخدام مهاراته ومعرفته واليت من املمكن أن تنعكس  كذلك هو"نتاج التفاعل الذي

 (76)موفق و احلدي، صفحة على جناح املؤسسة ". 

 يعين أن األداء يف وهذا  (املهام) ويعرف أيضا على أنه " هو األثر الصايف جلهود الفرد اليت تبدأ بالقرارات، وإدراك الدور

)بن  املهام( ")موقف معني ميكن أن ينظر إليه على أنه نتاج العالقة املتداخلة بني كل من: اجلهد، القدرات، وإدراك الدور 

 .(2015بريكة و بن قسمي، 

 ة اليت يتكون منها عمله والكيفية اليت يؤدي هبا وهناك من يرى األداء الوظيفي على أنه "قيام الفرد باألنشطة واملهام املختلف

العاملون مهامهم أثناء العمليات اإلنتاجية والعمليات املرافقة هلا بإستخدام وسائل اإلنتاج، واإلجراءات التحويلية الكمية 

داف احملددة للوحدة والكيفية املناسبة لطبيعة العملية اإلنتاجية عليها ولتخزينها وتسويقها طبقا للربنامج املسطر واأله

 .(92، صفحة 2019)عرايب و بن محيدة،  اإلنتاجية خالل الفرتة الزمنية املدروسة"

   وكما عرف األداء الوظيفي على أنه" املخرجات أو األهداف اليت يسعى النظام لتحقيقها، أي أنه مفهوم يربط بني أوجه

، صفحة 2010)خليفات و املطارنة،  اليت تسعى هذه األنشطة إىل حتقيقها داخل املنظمة".النشاط وبني األهداف 

605) 
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  من خالل ما تقدم، نستنتج أن األداء الوظيفي يعرب عن نتيجة قيام الفرد جبملة من األنشطة واملهام واليت تكون مرتمجة على

تعلقة بالبيئة التنظيمية والطريقة أو الكيفية اليت يؤدى هبا هذا العمل، بغية حتقيق األهداف املسطرة شكل سلوكيات معينة وامل

 من طرف الفرد واملنظمة على حد سواء.

 عناصر األداء الوظيفي:الفرع الثاين/

 :يتكون األداء بشكل عام من جمموعة من العناصر نوضحها كما يلي

تشمل املهارة املهنية والفنية واخللفية العامة اليت ميتلكها الشخص عن الوظيفة واجملاالت و المعرفة بمتطلبات الوظيفة:  /1

 املرتبطة هبا.

 وتشمل الدقة والنظام والقدرة على تنظيم العمل والتحرر من األخطاء املهنية.نوعية العمل:  /2

 إلجناز.وتشمل كمية العمل املطلوب إجنازه فالظروف العادية وسرعة ا حجم العمل: /3

وإجناز األعمال يف الوقت املناسب،  [املسؤولية]ويتضمن التفاين واجلدية يف العمل والقدرة على حتمل املسئولية  المثابرة: /4

 . ومعرفة أن كان هناك حاجة لإلشراف والتوجيه

 :كما بني سيلي عدة عناصر لألداء الوظيفي نذكرها كاآليت 

 ات وإهتمامات وقيم وإجتاهات ودوافع.وهو كل ما ميتلكه من مهار  الموظف: /1

وهي ما تتصف به هذه الوظيفة من متطلبات أو حتديات وما تقدمه هذه الوظيفة من فرص عمل تتمتع  الوظيفة: /2

 .[منه]بالتحدي وحتتوي على عناصر التغذية الراجعة كجزء منة 

شراف ووفرة املوارد واألنظمة اإلدارية واهليكل وهي ما تتصف بيه البيئة التنظيمية وتتضمن مناخ العمل واإل الموقف: /3

 (33، صفحة 2009)املعشر، التنظيمي. 

 حمددات األداء الوظيفي: الفرع الثالث/

 يتحدد األداء من خالل تفاعل ثالث مكونات هي:

 ل محاسته وإقباله على العمل.وهي رغبة الفرد للعمل وتظهر من خال الدافعية التي يمتلكها الفرد: -1

ويتمثل بـ: البيئة الداخلية املنظمة اليت تشمل السياسة واألنظمة املوضوعة فيها، وكذلك البيئة اخلارجية واليت  مناخ العمل: -2

 نتأثر بشكل مباشر بالبيئة العاملية واإلقليمية واحمللية.
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)جبار،   حصلها بالتعليم والتدريب واخلربة السابقة بالعمل.وهذه القدرة متثل مهارة الفرد اليتالقدرة على أداء العمل:  -3

 (1414، صفحة 2018

  كما أشار: بورترPorter  وزميله إدوارد لولريLawler  منوذجا نظريا يقوم على جمموعة من الفروض  1968سنة

 يسية هي:حول حمددات األداء الوظيفي تتكون من ثالث عوامل رئ

 الجهد المبذول:  -1

الذي يعكس درجة محاس الفرد ألداء العمل أو درجة دافعيته، اليت تتحدد هي األخرى بعوامل جزئية خمتلفة ومرتابطة 

بعضها ببعض كــ: األجور واملكافئات، عدالة العائد، فرص التطور والرتقية املتاحة للفرد، منط القيادة أو اإلشراف، الظروف 

 كانة الوظيفية، طبيعة العالقات داخل التنظيم، العمالة، حتديد أهداف األداء، حمتوى العمل وتنوع املهام.املادية، امل

 قدرات الفرد وخبراته السابقة:  -2

 .اليت حتدد درجة فاعلية اجلهد املبذول، ويشمل ذلك التعليم والتدريب واخلربات

 إدراك الفرد لدوره الوظيفي:  -3

عن السلوك واألنشطة اليت يتكون منها عمله، وعن الكيفية اليت ميارس هبا دوره يف املؤسسة  ويشمل تصوراته وانطباعاته

وبالتايل فاألداء الوظيفي للفرد يتحدد بتفاعل وإمتزاج دافعيته، قدراته وإدراكه لدوره، وال يوجد عامل أهم من أخر فكل 

 (58-57، الصفحات 2010)بومخخم و هروم ، العوامل تتفاعل فيما بينها لتحديد مستوى األداء. 

 كما يتحدد األداء بثالث عناصر أساسية نذكرها كاآليت:

شاطاهتا التنموية حتدد األعمال املوكلة للموظف مبا يتناسب قدراته األدائية ومبا يكفل للمنظمة مواكبة نكمية العمل:  -

 .الرتقاء بالعمل

واليت تتعلق بتنفيذ أهداف املهام اليت تسعى اإلدارة إىل حتقيقها حبيث للجودة، ك مبادئ أساسية حمددة هنا": جودة العمل -

 (2018)معروف،  ."تعطي مؤشرات للعاملني لتقييم أدائهم
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ة من األفكار واملقرتحات "وهو قدرة الفرد على دخوله يف جماالت معينة يطرح من خالهلا جمموع :السلوك اإلبداعي -

املميزة، مل يتم التطرق هلا مسبقا من أجل إحداث تغيري معني يف العمل إضافة إىل إجياد حل ملشكلة معينة تطورت داخل 

 (271، صفحة 2019)الكربويل،  املنظمة".

  األداء الوظيفيأهمية المطلب الثاني: 

 :داء الوظيفي فيما يليتربز أمهية األ

إن األداء الوظيفي يعد مقياسا لقدرة الفرد على أداء عمله يف الوقت احلاضر وأعمال أخرى يف املستقبل، وبالتايل يساعد يف  -1

 إختاذ قرارات النقل والرتقية.

 إرتباط نظام احلوافز بأداء الفرد، وهذا ما يزيد إهتمام الفرد بأدائه. -2

الوظيفي لدى العاملني، حيث أن العاملني ذوي األداء املتدين يكونون دائما مهددين باإلستغناء  إرتباط األداء باإلستقرار -3

 عن خدماهتم. 

األداء هو املكوين الرئيسي لعمليات اإلنتاج أو تقدمي اخلدمات وهو جزء احلي منها ألنه مرتبط بالعنصر البشري الذي يدير  -4

 قيمة مادية يتم بيعها للمستهلك وبذلك حتقق الربح.العملية وحيول املوارد إىل مواد مصنعة ذات 

كما ال تتوقف أمهية األداء الوظيفي على مستوى املنظمة فقط بل تتعدى ذلك إىل أمهية األداء يف جناح خطط التنمية  -5

 (150، صفحة 2018)الرقو و بن جيمة ،  اإلقتصادية واإلجتماعية يف الدولة.

 العوامل المؤثرة في األداء الوظيفي ومظاهر ضعفه الثالث:المطلب 

 العوامل املؤثرة يف األداء الوظيفي الفرع األول:

 هناك عدد من العوامل املؤثرة يف األداء الوظيفي نذكر منها: 

ليمي الذي يتمتع به، والذي اليت يؤمن هبا الفرد ويدين هلا بالوالء، املستوى التعالعوامل االجتماعية والقيم الثقافية:  -1

مع خمتلف شرائح  ميكنه من إجناز املهام اليت أسدت إليه، العوامل املرتبطة بتغريات سلوك املستهلكني، وكذا عالقة املنظمة

 اجملتمع اليت من شأهنا توفري معلومات مهمة للمنظمة كإرسال منتوج جديد، واستهداف حصة يف السوق.

 شمل جمموع التغريات والتطورات اليت حتدثها التكنولوجيا.وتالعوامل التكنولوجية: -2
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استقرار سياسي أو حرب، نظام احلكم السائد، ): تتمثل يف الوضعية السياسية للدولة العوامل السياسية والقانونية-3

 العالقات مع العامل اخلارجي...(

 ية لضغوط العمل، واليت ميكن حصرها فيما يلي:أما العوامل الداخلية)التنظيمية( فهي تشبه كثريا املصادر التنظيم

  النمط القيادي السائد يف املنظمة، والذي خيص مدى مركزية إختاذ القرارات ومشاركة أو عدم مشاركة العاملني يف إختاذ

 القرارات، وكذا رسم السياسات واإلجراءات اخلاصة بالتنظيم الداخلي.

 ا طبيعة نظام احلوافز السائد، فإذا كان هذا األخري غري عادل فهذا حتما عدم حصول العامل على حقوقه من ترقيات، وكذ

 سيؤثر سلبا يف أداء العاملني.

 بيئة العمل املادية 

  (تفصيلية)غياب أو عدم وضوح األهداف املراد الوصول إليها: فاملنظمة اليت تعمل دون أن يكون لديها خطط مستقبلية 

ثال، فإهنا ال تستطيع قياس مدى ما حتقق من إجنازات، وبذلك ال تستطيع حماسبة ألعماهلا أو معدالت اإلنتاج لديها م

عامليها عن مستويات أدائهم، أي أن العامل الذي حيقق مستويات مرتفعة قد يقيم بنفس الدرجة اليت يقيم هبا العامل الذي 

 حيقق مستويات منخفضة أو معدومة.

 كن أن يكون سلبيا ويؤثر مباشرة يف أداء العاملني.الصراع التنظيمي: الذي قد يكون إجيابيا، ومي 

  .الصفحات 2018)بن طالب، ضغوط العمل: وفيما يلي ندرس العالقة بني هذين املتغريين، واليت تعترب هدف هذا البحث ،

296-197) 

  وتشمل العناصر التالية:العوامل الفنية:  -4

 نولوجيا املستخدمة سواء يف الوظائف الفعلية أو املستخدمة يف معاجلة املعلومات. نوعية التك 

 .نسبة اإلعتماد على اآلالت باملقارنة مع عدد العمال 

 .تصميم املؤسسة من حيث املخازن، الورشات، التجهيزات واآلالت 

 .نوعية املنتوج شكله ومدى مناسبة التغليف له 

  رغبات طالبيها.التوافق بني منتجات املؤسسة و 
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 .التناسب بني طاقيت التخزين واإلنتاج يف املؤسسة 

 .أساليب وطرق العمل 

حيث أن هلذه العوامل تأثري كبري على كفاءة وأداء األفراد فكلما توفرت مثال تكنولوجيا حديثة، آالت جديدة، مواد خام 

 تفاع مستوى األداء فيها.ذات نوعية جيدة كلما ارتفع مستوى إنتاجية املنظمة وذلك من خالل ار 

املشرفني واملنفذين( يف املؤسسة من صفات وسلوكيات )وهي العوامل املتعلقة باألفراد العاملني العوامل اإلنسانية:  -5

 ومعامالت وأساليب أيضا وتضم:

 العمل  الرتكيبة البشرية من حيث اجلنس والسن حيث كلما ضمت املؤسسة عمال صغر السن متتعت بالقوة والطاقة يف

 أما إذا توفر لديها عمال كبار السن فهم ميثلون اخلربة واملهارة يف اإلجناز.

 .مستوى تأهيل األفراد واملقدرة على العمل 

 .التوافق بني مؤهالت العمال واملناصب اليت يشغلوهنا والتكنولوجيا املستخدمة 

 (أي ما يدرج حتت إطار العالقات اإلنسانية)فذين اجلوانب السائدة بني العمال والعالقات السائدة بني املشرفني واملن. 

 حيث يعترب املناخ التنظيمي أيضا من العوامل املؤثرة على األداء الوظيفي ومن أهم مكوناته:المناخ التنظيمي للمؤسسة:  -6

 نسياب القرارات اهليكل التنظيمي: يعترب اهليكل التنظيمي أهم عناصر املناخ التنظيمي تأثريا على األداء وذلك من طريقة إ

 والتوجيهات واألوامر من اإلدارة العليا إىل الوسطى إىل التنفيذية، قدرته على حتديد وتبسيط إجراءات العمل وغريها.

 :من الضروري جدا وجود نظام إتصاالت فعال داخل املؤسسة ذلك من أجل التواصل البناء داخل املؤسسة  االتصاالت

 ملني بعضهم بعض، وبني خمتلف املصاحل وأيضا خارج املؤسسة مع البيئة اخلارجية.بني العاملني واإلدارة وبني العا

 :إن فعالية اإلشراف يف حتقيق مستوى مرتفع من األداء الوظيفي لدى األفراد تعتمد على قدرة املشرف  نطاق اإلشراف

صيا، فاملشرف الفعال يكون قائدا يف أن جيعل اآلخرين يؤدون أعماهلم بنفس الكفاءة اليت اعتاد أن يؤدي هبا العمل شخ

 وخمططا وحمفزا ومعلما وناصحا وموجها ومدربا يف أن واحد.
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 :يقصد بطبيعة العمل ما إذا كان روتيين تقليدي أم غري روتيين يتضمن التجديد واإلبتكار فالعمل الروتيين  طبيعة العمل

و التحديث والتطوير، بسبب عدم تشجيع اإلبداع وشعور يقود إىل إحداث امللل واإلمهال وعدم االكرتاث والالمباالة حن

 الفرد بأن عمله ليس بذي أمهية.

 :هي تعرب عن خمتلف العوامل اليت تشكل مناخ العمل مثل اإلضاءة، التهوئة، فرتات الراحة، التدفئة،  الظروف المادية

 الرطوبة، احلرارة، الضوضاء والتسهيالت املشاهبة بصفة عامة.

 :ك من خالل إشراكه يف عملية إختاذ القرار ووضع األهداف وكذلك من خمتلف احلوافز املادية كاملكافئات وذل التحفيز

 والرتقية.

 :من شأن التدريب أن يصقل خمتلف املعارف واملهارات املوجودة لدى العمال كذلك اإلستخدام اجليد ملختلف  التدريب

 اآلالت واملعدات املتوفرة لدى املؤسسة.

 يضا إىل حجم العمل والتأخر يف القيام باألعمال اليت من شأهنا أن خيفضا من مستوى األداء.باإلضافة أ 

 :نظرا للتطور التكنولوجي السريع التغري املستمر يف األنظمة واملعدات أصبح على كل مؤسسة  التكنولوجيا المستخدمة

)بن حممد  يف حجم العمل، التأخري يف القيام باألعمال. االهتمام هبذا اجلانب لتمكني األفراد العاملني، باإلضافة إىل التغري

 (246-244، الصفحات 2018، 

 مظاهر ضعف األداء الوظيفي: الفرع الثاين/

 توجد مظاهر متعددة لضعف األداء الوظيفي، ميكن أن نعدد منها ما يلي:

  مواصفاهتا، وعدم إهناء األعمال يف الوقت احملدد.اإلنتاجية الضعيفة وغري اجليدة يف /1 

 الصدام املستمر بني اإلدارة واملوظفني وخاصة اجلدد. /2

 عدم اإلنسجام مع ثقافة املؤسسة السائدة، وفقدان احلافزية، وإزدياد حالة الالمباالة لدى العاملني. /3

 إختاذ القرارات. ضعف املعرفة واملهارات، وفقدان روح املخاطرة، والتأخر يف /4

 عدم وجود الرغبة يف النمو والتطور الوظيفي. /5

 مفاهيم أساسيةالمبحث الثاني: تقييم األداء: 
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يرتبط جناح املنظمة بكفاءة العنصر البشري وقدرته على العمل ورغبته فيه والعمل على حتسني وتطوير أدائه دوريا بإعتباره 

ومعرفة ، فسية يف كل منظمة، لذلك عليها أن تقوم بإجراء تقييمات دورية ألداء العاملنيالعنصر املؤثر الذي يشكل امليزة التنا

مواضع النقض ومعاجلتها، للتحسني من أدائها وإنتاجيتهم ورفع أدائها، وهذا يتطلب القيام بعملية التقييم بطريقة حمسوبة 

على مدى سالمة عملية اإلختيار والتعيني وضبط  وخمطط هلا، فهي أداة للكشف عن اإلحتياجات التدريبية، ووسيلة للحكم

  (31، صفحة 2016)حممد، سياسات املكافآت والعالوات. 

 وأهميته المطلب األول: مفهوم تقييم األداء      

  ودورية وحتديد كفاءة املوظفني يف أداء يعرف تقييم األداء على أنه "عملية قياس أداء وسلوك العاملني أثناء فرتة زمنية حمددة

عملهم حسب الوصف الوظيفي احملدد هلم، ويتم ذلك من خالل املالحظة املستمرة من قبل املدير املباشر يف أغلب األحيان، 

يف ويرتتب على ذلك إصدار قرارات تتعلق بتطوير املوظف من خالل برامج تدريبية أو قرارات تتعلق برتقية املوظف أو نقله و 

 .(147، صفحة 2008)حسونة،  أحيان أخرى اإلستغناء عن خدماته".

 [أدائه]ويشار لتقييم األداء: "عملية تقدير أداء كل فرد من العاملني خالل فرتة زمنية معينة لتقدير مستوى ونوعية أداءه ،

اما ال، ويف اية جماالت، وهذا األداء قد يشمل تنفيذ األعمال املسندة للفرد وتنفذ العملية لتحديد فيما إذا كان األداء جيدا 

 (378، صفحة 2004)برنوطي،  و/أو جهوده و/أو سلوكه".

 ن ينظر إليه على ويعرفه آخرون على أنه: "وسيلة مهمة للتحقق من إمكانية قيام األفراد بالعمل، ووفقا ملعايري األداء ميكن أ

 (32، صفحة 2016)حممد،  أنه وسيلة مهمة ملعرفة ما هو املطلوب منهم عند تأديتهم لألعمال اليت يكلفون هبا".

 ويعرف أيضا: "قياس مدى قيام العاملني بالوظائف املسندة إليهم، وحتقيقهم لألهداف املطلوبة منهم، ومدى تقدمهم يف 

 العمل وقدرهتم على اإلستفادة من فرص الرتقي وزيادة األجور".

  ويف تعريف أخر لتقييم األداء "عملية منظمة تتضمن مجع ومتحيص معلومات، إلختاذ قرارات يتمخض عنها اإلستخدام

 .(61، صفحة 2017)أرفيس، األمثل للموارد املستخدمة". 

 صفحة 2016)حممد، ا على أنه: "عملية تقييم األداء احلايل أو السابق للموظف ومقارنته مبعايري حمددة ". ويعرف أيض ،

32) 
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  إذ أن عملية تقييم األداء وسيلة مهمة لقياس أداء العاملني خالل فرتات زمنية معنية، وخطوة أساسية للمساعدة على تنفيذ

ت إدارة املوارد البشرية املتعلقة بإحتياجات التدريب، وحتسني األداء اخلاص بعامليها، وتطويره، وإختاذ القرارات املناسبة، سياسا

 وبالتايل الرفع من أداء املنظمة.

  :اليت تكمن أمهية عملية تقييم أداء املورد البشري من خالل األهداف اليت تسعى إليها هذه العملية و أهمية تقييم األداء

 يتم توضيحها بالشكل كاآليت: 

 1- :الترقية والنقل 

إذ يكشف قياس األداء عن القدرات العاملني، وبالتايل يتم ترقيتهم إىل وظائف أعلى من وظائفهم، كذلك يساعد يف وضع 

 كل فرد يف الوظيفة اليت تتناسب وقدراته.

 تقييم المشرفين والمديرين: -2

د مدى فعالية املشرفني واملديرين يف تنمية وتطوير أعضاء الفريق الذي يعمل حتت إشرافهم حيث يساعد قياس األداء يف حتدي

 وتوجيهاهتم.

 إجراء تعديالت الرواتب واألجور: -3

إذ أن قياس األداء يسهم يف إقرتاح املكافآت املالية املناسبة للعاملني، ففي ضوء املعلومات اليت يتم احلصول عليها من قياس 

 ن زيادة رواتب وأجور العاملني أو إنقاصها كما وميكن إقرتاح نظام حوافز معني هلم.األداء ميك

 تقديم المشورة: -4

إذ أن قياس األداء أداة لتقومي ضعف العاملني وإقرتاح إجراء لتحسني أدائهم، وقد يأخذ التحسني شكل التدريب داخل 

 ء حافزا للتطوير الشخصي ومقياسا له.املؤسسة وخارجها    ومبعىن أخر ميكن أن يعترب قياس األدا

 يعتبر متطلب للمعرفة الشخصية واإلطالع: -5

إذ أن قياس األداء يشجع املشرفني على اإلحتكاك مبرؤوسيهم أثناء عملية القياس فتنتج عنه املعرفة الشخصية هلؤالء املرؤوسني 

 من قبل املشرفني إذ أن املقيم جيب أن يعرف الكثري عمن يقيمه.

 اف اإلحتياجات التدريبية:إكتش -7
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  إذ أن قياس األداء يعترب من العوامل األساسية يف الكشف عن احلاجات التدريبية وبالتايل حتديد أنواع برامج التدريب

 (38-37، الصفحات 2016)اجلماصي ، الالزمة.  [األزمة]والتطوير 

 طوات تقييم األداء المطلب الثاني: أهداف وخ

 (154-150، 148، الصفحات 2008)حسونة،  تقييم األداء: (إستخدامات)أهداف  الفرع األول/

                                                            في المجال اإلداري: -1

 يف ترقية املوظفني.يتم استخدام تقييم األداء -

 يتم استخدام تقييم األداء يف نقل املوظفني اىل وظائف مالئمة هلم. -

 يتم استخدام تقييم األداء يف حتديد املكافآت التشجيعية والعالوات.-

 يتم استخدام تقييم األداء يف حتديد العقوبات التأديبية والفصل.-

 جات التدريبية وكوسيلة لتطوير األداء.يتم استخدام تقييم األداء يف الكشف عن االحتيا-

 في مجال تطوير المنظمة والفرد:-2

يسعى تقييم األداء إىل حتقيق بعض األهداف اليت تسهم يف آن واحد تطوير أداء الفرد واملنظمة ككل من خالل الكشف 

املنظمة من خالل جهود  عن نقاط الضعف عند املوظف والعمل على تدريبه من أجل رفع من إنتاجيته وبالتايل إنتاجية

 العاملني، ومن هذه األهداف:

 وسيلة لتطوير األداء الذاتي:-أ

من خالل قياس األداء يستطيع الشخص معرفة جوانب القوة وتعزيزها ومعرفة جوانب القصور والعمل على تفاديها وتطوير 

 نفسه.

 تنمية الكفاءة لدى الرؤساء:-ب
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الحظة أداء مرؤوسيهم وسلوكهم اثناء العمل ومن مث القياس بتحليل ذلك ليكونوا قادرين تقتضي طبيعة التقييم من الرؤساء م

 على التقييم والقيادة الرشيدة والفعالة.

 الكشف عن االحتياجات التدريبية:-ج

 من أهداف عملية التقييم الكشف عن نقاط الضعف عند املوظف وبالتايل اقرتاح الربنامج التدرييب املناسب للموظف.

 :خطوات تقييم األداء الفرع الثاين/

 أ/ خطوات وضع نظام تقييم األداء:

 تحديد المقاييس:-1

 جيب أن يتم وضع معايري كي يتم مقارنة األداء هبا حيث تصبح احملك الذي يتم القياس به.

 اختيار طريقة القياس:-2

 داء هبا.هناك طرق عديدة لقياس األداء فيجب حتديد الطريقة اليت سيتم قياس األ

 تحديد دورية التقييم:-2

املقصود بذلك حتديد الدورة الزمنية الدورية إلجراء عملية التقييم، فقد تكون كل ثالثة أشهر أو كل ستة أشهر وخيتلف ذلك 

 من منظمة إىل أخرى حسب طبيعة النشاط وحجم املنظمة وغري ذلك من العوامل.

 تحديد المقيم:-4

ب الذي جيب أن يقوم بتقييم املوظف هو الشخص الذي تتوفر لديه املعلومات الكافية من املعلوم أن الشخص املناس

والدقيقة عن مستوى املوظف وسلوكه وميكن القول إن الرئيس املباشر هو الشخص األنسب لتقييم املوظف مع األخذ بعني 

 اليت قد تؤثر يف ذلك. االعتبار أمهية املوضوعية والصدق يف عملية التقييم والبعد عن اجلوانب الشخصية

 :تدريب المقيم-5

التأكد من قدرة املقيم على التنفيذ السليم لعملية التقييم وتزويد املقيمني باإلرشادات الواجب اتباعها لذا أصبح دور املقيمني 

 من أهم أسباب جناح عملية التقييم.

 علنية نتائج التقييم:-6
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ذلك معرفة املوظف جلوانب القوة وتعزيزها وجوانب الضعف وتفادي حصول ذلك مناقشة املوظف بنتيجة تقييمه والغاية من 

 يف املستقبل.

 التظلم من نتائج التقييم:-7

هو إعطاء املوظف احلق يف القيام بالتظلم من نتائج التقييم التغري مرضي له، مما قد يدفع املقيمني إىل أخذ عملية التقييم 

 .على حممل اجلد وإعطائها أكثر أمهية

 تصميم استمارة التقييم: -8

املقصود بذلك هو عمل مناذج التقييم بشكل مناسب حبيث حيتوي على املعلومات املطلوبة وكذلك على عناصر التقييم وأن 

 يكون سهل االستخدام والفهم وأن يتم وضع استمارات مناسبة للفئات الوظيفية املختلفة.

 ب/ خطوات التقييم التنفيذية:

 طوات التقييمية املقيم وتشمل ما يلي:يقوم هبذه اخل

 دراسة معايري التقييم احملددة وفهمها بشكل ممتاز.-1

 مالحظة أداء العاملني وإجنازاهتم وقياس ذلك.-2

 مقارنة أداء العاملني باملقاييس املوضوعة وحتديد نقاط القوة والضعف.-3

 اختاذ القرارات الوظيفية بناء على نتائج التقييم.-4

 تقييم األداء الثالث: أدوات وأخطاءالمطلب 

 أدوات تقييم األداء: الفرع األول/

 األدوات التقليدية لتقييم األداء: -1

ومن أشهر هذه األدوات ما يلي:

 طريقة المقارنة وتشمل:-1

 الترتيب المستقيم:-أ
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ى الكفاءة ومقارنة كل شخص يقوم املقيم برتتيب األفراد اخلاضعني لعملية التقييم تنازليا أو تصاعديا حسب مستو 

 باآلخرين.

 أسلوب المقارنة الثنائية والمزدوجة -ب

 ثنائية( ليتم اختيار األفضل وهكذا.-حيث يتم مقارنة كل موظف باملوظفني اآلخرين )مقارنة زوجية

 طريقة قائمة التدقيق أو الرصد:-2

عبارة عن جمموعة من األسئلة يتم تقييم املوظف بناءا عليها دون علم املقيم بوزن كل معيار أو سؤال وبذلك يتم مجع هذه 

 القيم من قبل إدارة مجع املوارد البشرية ليمثل التقييم النهائي للموظف.

 طريقة االختيار االجباري:-3

ارتني نصف جوانب سلوكية وعلى املقيم أن خيتار واحدة من عبارة عن جمموعات من العبارات حتتوي كل منها على عب

 هاتني العبارتني يف كل جمموعة ويتم إعطاء قيم هلذه العبارات وبناءا عليها يتم تقييم املوظف.

 طريقة التوزيع االجباري:-4

خذ شكل املنحين الطبيعي تستند هذه الطريقة على ظاهرة التوزيع الطبيعي ومدلول هذه الظاهرة أن توزيع مستوى الكفاءة يأ

 %20من عدد املوظفني و %10ويتم توزيع درجات التقييم بشكل إجباري من قبل املقيم إلعطاء جمموعة املمتازين نسبة 

جملموعة أدائهم حتت املتوسط وأخريا  %20جملموعة أدائهم متوسط وإعطاء  %40جملموعة أدائهم أعلى من املتوسط و

األساس يف هذه الطريقة إجبار املقيم يف إعطاء نسب حمددة للمستويات )الدرجات( جملموعة أدائهم ضعيف، ف 10%

 املختلفة. 

 طريقة الحوادث أو الوقائع الحرجة:-5

يتم مالحظة سلوك الشخص بشكل مستمر ودقيق ملعرفة احلوادث اليت حتصل مع املوظف أثناء العمل وبعد ذلك تقوم إدارة 

 ألداء بناءا على ذلك.املوارد البشرية بتحديد مستوى ا

 :طريقة التمثيل البياني-6
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يتم حصر الصفات واخلصائص والواجبات املطلوبة واليت يتطلبها العمل واليت جيب أن تتوفر بالفرد ويطلب من املقيم قياس 

 مدى توفر ذلك يف املوظف. 

 اإلتجاهات الحديثة في تقييم األداء  -2

 اإلدارة باألهداف: -1

إىل الرتكيز يف عملية التقييم على مقارنة األهداف املوضوعة للفرد مع ما مت إجنازه منها فعليا، حيث يتم تسعى هذه الطريقة 

وضع األهداف ليتم حتقيقها خالل فرتة زمنية حمددة مث يتم بعد ذلك عملية املقارنة، بعد ذلك يتم عمل تقرير ألهداف 

يم التقليدي واإلدارة باألهداف حيث يف الطريقة التقليدية يتم وخطط مستقبلية للفرد، وهنا يظهر الفرق بني هدف التقي

الرتكيز على املاضي بينما يف اإلدارة باألهداف يتم الرتكيز على املستقبل وتقدمي النصح واإلرشاد واملشاركة يف التقييم هبدف 

 التعليم.

وذلك لتحقيق الفائدة املرجوة من التقييم ومن يف طرق التقييم احلديثة إعالن نتائج التقييم  إن ما يغلبعالنية التقييم:  -2

 فوائد عالنية التقييم:

مع قدراته ومهاراته وكذلك  وقوف املوظف على مواطن القوة وتعزيز ذلك واإلستفادة منه يف الوظائف واملهمات اليت تتناسب

بعملية التقييم وكذلك فإن عالنية  مواطن الضعف وتفاديها، ومن ميزات إعالن التقييم أيضا زيادة ثقة املوظفني التعرف على

 التقييم يزيد من عدالة وموضوعية التقييم.

 المقابلة التقييمية: -3

تأيت هذه املرحلة بعد إعالن نتائج التقييم حيث يقوم الرئيس مبقابلة املوظفني الذين خضعوا لعملية التقييم حيث يتم مناقشة 

قبل كل من الرئيس واملرؤوس لتكون أكثر فعالية ولتطوير األداء مواطن الضعف عند املوظف ليتم وضع حلول مناسبة من 

 يف املستقبل.

 الطريقة الثالثية في التقييم: -4

وتقييم الزمالء له وكذلك تقييم  (نفسه)يتم ضمن هذا النوع ثالث مستويات من التقييم حيث يقوم املوظف بتقييم ذاته 

 الرئيس املباشر له.
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 القوائم السلوكية المتدرجة: -5

تكمل هذه الطريقة مدخل "اإلدارة باألهداف" ألهنا حتاول أن تقيم كيف يتم األداء وتركز هذه الطريقة على أمهية األهداف 

التطويرية وحتديد السلوك الذي يتم تقييمه وميكن مالحظته وقياسه وكذلك فإن هذه الطريقة تفرق بني السلوك واألداء 

 والنتائج.

 ألداء:أخطاء تقييم االفرع الثاين/

 هناك عدة أخطاء يقع فيها املقيمني عند تقييم أداء املوظفني ومن أمهها ما يلي:

  :امليل إىل إعطاء تقديرات عالية فيمنح املوظفني من ذوي األداء الضعيف تقديرات خطأ اللين أو التساهل أو التشدد

 كذا.متوسطة أو يتشدد فيعطي املوظفني من ذوي األداء املرتفع درجات متوسطة وه

 :على الفرتة احلديثة  [بناءا]واملقصود هنا إمهال ونسيان تفاصيل املاضي وتقييم املوظف بناء  خطأ التأثير باألداء الحديث

 من وقت أو تاريخ التقييم. (القريبة)

 :تاز تعين ينشأ هذا اخلطأ عندما يكون هناك فهم خمتلف ملعاين املعايري مثل جيد ومقبول ومم خطأ اإلختالف بفهم المعايير

 أشياء خمتلفة ملقيمني خمتلفني.

  :حيصل مثل هذا اخلطأ ألشخاص مييل إليهم املقيم ومن ذلك وجود صداقة بني خطا الوقوع في التحيزات الشخصية

  الرئيس واملرؤوس أو قرابة أو عالقات شخصية أو إجتماعية أخرى.

 :كما ميكن تصنيف بعض مشاكل عملية التقييم 

 يؤدي هذا األمر إىل نوع من العشوائية، إضافة إىل عدم دقة املعايري وعدم  اف عملية تقييم األداء:عدم الوضوح في أهد

 قدرهتا على التعبري احلقيق لألداء وعدم وجود تعليمات سليمة وكافية يف أسلوب التقييم.

 :ا جيب أن يكون املقيم ذا ترتبط هذه الصفات مبدى مهارة وخربة املقيم يف ممارسته للمهنة، لذ خصائص وصفات المقيم

 .(36، صفحة 2016)حممد، خربة عالية، وأن يكون قادرا على التفاعل اإلجتماعي. 

 الوظيفي األداء بضغوط العمل  عالقة المبحث الثالث:
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ألداء والشعور بالرضا حيث إن عدم التوازن بني تلك إن التوافق بني العمل الذي يؤديه الفرد وإمكانياته اخلاصة تؤدي إىل ارتفاع ا

األطراف يؤدي إىل زيادة حدة الضغوط على املوظف بوصفه فردا وإىل تدين عامل الرضا لديه لوجود عالقة بني الضغط ومستوى 

القدرة أداء العاملني حيث يدل وجود مستوى أداء منخفض على وجود حاالت من الضغوط مبستويات عالية بسبب حمدودية 

والتأهيل واملهارة، بالعكس إذا كان مستوى الضغوط منخفض فإنه يدل على زيادة أداء العاملني بشكل طبيعي هذا مع األخذ 

)املغريب،  باالعتبار أن تلك العالقة العكسية ستكون متذبذبة بناء على اختالف شخصيات العاملني واستجاباهتم والعوامل املؤثرة.

 (87، صفحة 2017

  وجند أن كثريا من الباحثني إختلف يف وجود عالقة بني ضغوط العمل واألداء الوظيفي وإختالف نوعها، كما سيوضح يف

 اإلجتاهات التالية:

 (314، صفحة 2016شعلي ، )محداوي و م العالقة بين ضغوط العمل واألداء الوظيفي سلبيةالمطلب األول: 

يؤكد هذا االجتاه وجود عالقة سلبية بني ضغوط العمل واألداء الوظيفي حيث أن ضغوط العمل ما هي إال عوائق للسلوك اإلنساين، 

حيث عندما يقابل الفرد عوائق يف عمله ينفق وقت طويال للسيطرة على هذه العوائق، وقد يؤدي إىل جلوء الفرد لبعض احليل 

اسية يف العمل إىل األداء اجلسمي أيضا، فيتعرض الفرد لضغوط يف عمله يؤدي إىل أمراض القلب والتنفس واضطرابات اهلضم السي

التذكر وربط املعلومات ت احلكم و التقدير و االستدالل و والقرح، والروماتيزم وغريها، كما ميتد التأثر إىل األداء العقلي، فعمليا

 لضغوط العمل.    تتأثر سلبا بتعرض األفراد

 اليت هدفت إىل قياس مدى تأثري ضغوط العمل التنظيمية اخلاصة بــ عبء (2015)عليمات ،  وتتفق هذه الدراسة مع دراسة ،

تماعية يف أداء العمل عملية إختاذ القرارات عالقات العمل، االستقرار الوظيفي بيئة العمل اهليكل التنظيمي وضغوط العمل االج

احلكام اإلداريني باألردن وفقا خلائصهم الدميغرافية، حيث كان من نتائجها وجود عالقة سلبية بني ضغوط العمل التنظيمية اليت 

 سبق ذكرها ومستوى أداء احلكام اإلداريني.

  ت إىل معرفة العالقة واألثر بني املناخ التنظيمي وضغوط العمل، اليت هدف (2012)الظاملي، وتتفق أيضا هذه الدراسة مع دراسة

ومن أبرز نتائجها أن أفراد عينة الدراسة يواجهون ضغوطا تفوق طاقاهتم وإمكانياهتم، مما يؤثر سلبا على أداء العمل.
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  كما تتفق هذه الدراسة مع دراسة(Bashir & Ramay, 2010)يت هدفت إىل معرفة تأثري ضغوط العمل على أداء املوظفني ، وال

أن ضغوط بني وت ،رتباط سليب بني ضغوط العمل واألداء الوظيفيإوجود يف القطاع املصريف باكستان، حيث، ومن أهم نتائجها، 

 العمل تقلل بشكل كبري من أداء الفرد

 كذلك إتفقت هذه الدراسة مع دراسة (Kwaku, 2012) اإلجهاد املهين وتأثرياته على األداء الوظيفي  معرفة، وحاول الباحث

سعت الدراسة إىل معرفة كيف ميكن أن يؤثر اإلجهاد املرتبط  ) (Koforidua Polytechnicبني أعضاء هيئة التدريس يف 

كشفت نتائج هذه الدراسة أن ، و العايل اجليد يف توزيع التعليم  (Koforidua Polytechnic)  بالعمل على إنتاجية موظفي 

 .) (Koforidua Polytechnicالرئيسي لإلجهاد املهين بني موظفي  السليب عبء العمل كان السبب

 العالقة بين ضغوط العمل واألداء الوظيفي إيجابية  الثاني:المطلب 

التحدي للسلوك اإلنساين، وتعترب مشاكل العمل جتاه مضاد للسابق، حيث يرى بعض الباحثني أن الضغوط متثل نوعا من اإل

وصعوباته وتوتراته مبثابة حتديات للفرد تبين أمناط بناءة من السلوك وتؤدي إىل أداء أفضل، ويفرتض هذا االجتاه أنه يف هذا االجتاه 

ضغوط يزداد التحدي الذي أنه يف حالة وجود ضغوط منخفضة ال يواجه الفرد أي حتديات حتثه على العمل، وأنه بارتفاع حجم ال

 (315-314، الصفحات 2016)محداوي و مشعلي ،  يواجهه الفرد ويرتفع أداؤه بالتبعية.

  إتفقت هذه الدراسة مع دراسة(Ismail, Suh-Suh, & Dollah, 2009) ، اإلجهاد املهين  لعالقة بنيمعرفة اوهدفت إىل

األداء  من الضغوط الفسيولوجية والنفسية علىتؤيد أن التأثري إجيابية  هانتائج، واليت كانت والذكاء العاطفي واألداء الوظيفي

، إدارة العواطف بشكل صحيح قدرة علىلديه الاملوظفني  ، ألنبواسطة الذكاء العاطفي الوظيفي ليس مباشرًا ، ولكن تأثرياته

 .إىل أداء وظيفي أعلى يف املنظمات يؤديمن التعامل مع الضغوط الفيسيولوجية بشكل إجيايب، والذي  حيث ميكنه

  ،كذلك تتفق هذه الدراسة مع( Vijayan, 2017)، الدور" و"غموض  صراعوجود عالقة إجيابية بني " إىل وتوصلت الدراسة

مثل  كانت هناك عالقة سلبية بني الضغوطات األخرى واألداء الوظيفيدراسات السلبية، إذ  ، وإتفقت هذه الدراسة مع الالدور"

.عبء العمل

 العالقة بين ضغوط العمل واألداء الوظيفي منحنية  الثالث:المطلب 

ويعترب بني الضغوط واألداء الوظيفي،  Uحيث يرى أصحاب هذا االجتاه أن هناك عالقة خطية منحنية على شكل مقلوب حرف

 هذا االجتاه أن وجود ضغوط مبستوى ضعيف ال ميثل أي تنشيط لقدرات األفراد، ولن يؤدي هذا إىل أي ارتفاع يف مستوى األداء 
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الوظيفي، كما أن املستويات العالية من الضغوط متتص قدرات وجهود األفراد يف حماولة منهم للتأقلم أو السيطرة على هذه الضغوط، 

 ر من قدرات ونشاط األفراد وخيصص لألداء وتكون النتيجة مستوى متدين من األداء الوظيفي.وال يتبقى شيء يذك

ويفضل هذا االجتاه توافر حجم متوسط من الضغوط، باعتباره حجما مثاليا يف عالقته باألداء الوظيفي، وذلك ألن الفرد يكون 

ألداء، ولقد أحذ هذا االجتاه قبوال من الباحثني والدارسني بعد يف أعلى مستوى له من النشاط واالنتباه، وهو يوجهها حنو حتسني ا

العالقة املنحنية بني  التايلالنشاط يف الدافعية مث أثبتت بعض الدراسات امليدانية صحة هذا االجتاه، ويوضح الشكل  ظهور نظرية

 .(315، صفحة 2016، )محداوي و مشعلي  :ضغوط العمل واألداء الوظيفي

 العالقة المنحية بين ضغوط العمل واألداء الوظيفي :(04) الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (316، صفحة 2016)محداوي و مشعلي ،  المصدر:
  إىل أن هناك مستويات متوسطة من ضغوط، وتوصلت نتائجها (2016)محداوي و مشعلي ، إتفقت هذه الدراسة مع دراسة 

الدور مع األداء الوظيفي عكس  غموض عدتباط لبر إبينما مت تسجيل مستوى أداء وظيفي مقبول، وأن هناك عالقة تأثري و  العمل

 .كل من عبء الدور وصراع الدور

 دراء من مستوى الضغوط يف األداء لدى أ،حيث توصلت الدراسة إىل (2010ارنة، )خليفات و املطما إتفقت مع دراسة ك

 طا ومقبوال إىل حد ما.املدارس األساسية احلكومية يف إقليم جنوب األردن كان متوس

 ال توجد عالقة بين ضغوط العمل واألداء الوظيفي  الرابع:المطلب 

بالرغم من قلة عددهم( )غوط العمل وبني كفاءة األداء وأصحاب هذا االجتاه ويرى هذا اإلجتاه أنه ليس هناك عالقة تذكر بني ض

يرون أن األفراد قد أبرموا عقدا نفسيا بينهم وبني املنضمات اليت يعملوهنا فيها، ومبقتضى هذا العقد فعليهم أن يقدموا جهودهم 

 

 أداء عايل

 أداء منخفض

 ضغوط عالية ضغوط منخفضة
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ويفرتض هذا العقد نوعا من الرشد يف األفراد جيعلهم  وأن يؤدوا العمل بكفاءة، وذلك يف مقابل ما حيصلون عليه من أجر ومميزات،

، صفحة 2016)محداوي و مشعلي ،  ال يتأثرون بالضغوط امللقاة على عاتقهم وجيعلهم جيتنبون أثرها عليهم أثناء أدائهم للعمل.

316) 

  وإتفقت هذه الدراسة مع دراسة( Kousar, Dogar, Ghazal, & Khattak, 2006) معرفة العالقة بني ، اليت كان هدفها

الذي يعاين منه  الضغطمن  أنه على الرغم من وجود مستوى خمتلف ، حيث وجد الباحثواألداء الوظيفيضغط العمل مستوى 

أظهرت النتائج و  ،تقريًبا الضغطري إىل وجود نفس مستوى أقسام خمتلفة ولكن النتائج مل تكن كبرية مما يش 5املوظفون العاملون يف 

 .من الضغط على أداء املوظفني عدم وجود تأثري معنوي

 الدراسة إىل التعرف على مستويات ضغوط هدفت هذه ، (2013)عايض و الشمسي،  كما إتفقت هذه الدراسة مع دراسة

ركة اليمنية للغاز وتوصلت الدراسة إىل نتائج من أمهها عدم وجود عالقة إرتباط بني ضغوط العمل العمل واألداء الوظيفي يف الش

 واألداء الوظيفي يف الشركة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     الفصل الثاني     اإلطار النظري لألداء الوظيفي

68 
 

 
 خالصة الفصل:

من خالل ما مت تناوله يف هذا الفصل، نرى بأن األداء الوظيفي عنصر حموري وجد فعال يف املنظمات سواء القطاع االقتصادي 

مي أو العمومي، والذي يعتمد عليه الكثري من الباحثني يف دراسة التنظيم اإلداري أو السلوك اإلداري لألفراد لتحديد أو اخلد

 العديد من املتغريات، إذ مت التطرق إىل اجلانب النظري هلذا املتغري وتناولنا فيه ماهية األداء الوظيفي وعناصره وأقسامه والعوامل

ألول، كما تناولنا عملية تقييم األداء بكل عناصرها والعوامل املؤثرة فيها، إذ كان هذا يف املبحث املؤثرة فيه يف املبحث ا

الثاين وأخريا العالقة بني ضغوط العمل واألداء الوظيفي من منظور الباحثني يف هذا اجملال يف املبحث األخري من هذا الفصل 

ا فاصال يف تقييم أكرب األعمال املنجزة و اليت قد تأخذ عدة سبل كما رأينا ، اليت يعتربها أغلبية الدارسني هلذه املتغريات حد

يف هذا الفصل، فقد تأخذ هذه العالقة منحىن إجيايب على حسب تأثري الضغوط اإلجيابية على األفراد، و قد تكون سلبية 

غوط على شكلها خطي الذي تكون كذلك لتأثريها السليب على األداء الوظيفي، أو تكون عالقة منحنية لثبات مستوى الض

فيه مستويات الضغوط متدنية حيث ال تستدعي رفع األداء أو تكون مرتفعة وحماولة األفراد التأقلم معها بشكل يضمن 

مرورها بدون أي تأثريات سلبية أو إجيابية ، كما تناولنا عدم وجود عالقة أصال بني املتغريين و اليت مفادها أن الفرد الذي 

ة العزم ونفسيته املتوازنة حياول أن ال يتأثر بالضغوط و املضي قدما، أي أن الفرد هنا يفصل كل الفصل عالقة أدائه لديه قو 

بالضغوط اليت يتعرض هلا، مع أن هذه الفئة تعد قليلة أو نادرة، وأمهية هذه العالقة يف املنظمات تكمن يف حتديد الكثري من 

داخل هذه املنظمات ومعرفة أسباهبا وطرف معاجلتها، وسبب من األسباب الرئيسية نقاط القوة وتعزيزها، ونقاط الضعف 

لنجاحها أو فشلها يف حتقيق األهداف املرجوة هلا.
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 :تمهيد
غوط العمل على هل يوجد أثر لضيهدف هذا الفصل لإلجابة على اإلشكالية املطروحة يف هذه الدراسة واملتمثلة يف: 

وذلك من خالل اإلجابة على فرضيات الدراسة  األداء الوظيفي في المؤسسة اإلستشفائية بشير بن ناصر بسكرة؟

: والثاينوتساؤالهتا، ومن أجل ذلك قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث، األول عرفنا فيه املؤسسة حمل الدراسة، 

لقياس ثبات اإلستمارة، والثالث مت فيه عرض وحتليل نتائج الدراسة، والثالث  (Reliabilityنتائج إختبار ألفا كرونباخ )

 قمنا باختبار فرضيات الدراسة وحتليلها وتفسريها واستخالص النتائج والتوصيات.    
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 بالمؤسسة محل الدراسة التعريفالمبحث ألول: 

 المطلب األول: التعريف بالمؤسسة.

 ول: تعريف املؤسسة اإلستشفائية بشري بن ناصر بسكرة:الفرع األ

فإن  (Publics Etablissement Hospitalier EPH) كما عرف املشرع اجلزائري املؤسسة االستشفائية العمومية

ع مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وتوض": ستشفائية بشري بن هياملؤسسة اإل

حتت وصاية الوايل، تتكون من هيكل للتشخيص والعالج واالستشفاء وإعادة التأهيل الطيب، تغطي سكان بلدية واحدة أو 

ويتوىل املستشفى عدد من املهام  للسكان،ومتسلسلة باحلاجات الصحية  جمموعة بلديات، مهامها التكفل بصفة متكاملة

 :   كما حدد ها القانون تتمثل يف

  . م وبرجمة توزيع العالج الشفائي والتشخيص وإعادة التأهيل الطيب واالستشفاءضمان تنظي -

 .تطبيق الربامج الوطنية للصحة - 

  .ضمان حفظ الصحة والنقاوة ومكافحة األضرار واآلفات االجتماعية -

  .ضمان حتسني مستوى مستخدمي مصاحل الصحة وجتديد معارفهم -

 2008يناير  20من  2685سريرا وفقا للمرسوم رقم  248يضم نظريا : املستشفىملتوفرة لدى املوارد املادية االفرع الثاين: 

إنشاء اخلدمات والوحدات املكونة هلا داخل املؤسسة، بينما عمليا  2013يناير 30لسنة  19املعدل واملتمم باملرسوم رقم 

 07مليات اجلراحية يف جمموعهما يعطي مصاحل استشفائية وغرفتان للع 9سرير حيث حيتوي على  197يضم املستشفى 

ختصاصات املوجودة فعال يف املؤسسة يف اإل جمموعة من  املؤسسة االستشفائية بشري بن ناصر وحتتويغرف عمليات، 

اجلراحة العامة أمراض الثدي، جراحة األطفال، جراحة العظام والرضوض، جراحة األنف واحلنجرة، جراحة الوجه والفك، 

سيارات إسعاف  8يتوفر املستشفى على  استعجاالت الطبية اجلراحية كميل الوظيفي، الرعاية املركزة واإللتأهتصفية الدم، ا

 وشاحنتني ،وسيارة رباعية الدفع
 الفرع الثالث: املوارد البشرية للمستشفى حمل الدراسة:          

 39من بينهم: عدداألطباء األخصائيني بــ 687ـبـــ 31/12/2019يقدر التعداد اإلمجايل للعاملني باملستشفى إىل غاية 
مقسمني على كل مصاحل املستشفى والتعداد اإلمجايل  362، عدد املمرضني 51 نطبيب متخصص عدد األطباء العاميو 
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قدر بـــــ لإلداريني واألعوان التقنيني والعمال املهنيني وسائقي السيارات وأعوان الوقاية واحلراس والعمال املهنيني املتعاقدين ي
 فرد. 325

 المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي للمؤسسة محل الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: رئيس مصلحة املوارد البشرية

املدير  وهو كالتايل: قمة اهليكل التنظيمي ميثله 2007وعدل عدة مرات أخرها سنة  1986صمم اهليكل التنظيمي سنة 

 العام للمستشفى يصل به مباشرة مكتبان األول مكتب التنظيم والثاين مكتب االتصال، وينحدر منه أربعة مديريات هي:

 املديرية الفرعية للموارد البشرية ينبثق منها مكتب إدارة املوارد البشرية واملكتب الثاين مكتب التكوين. 

  .ها ثالث مكاتب األول مكتب احملاسبة وامليزانية واملكتب الثاين خاصاملديرية الفرعية للمالية والوسائل ينبثق من 

 بالصفقات العمومية واملكتب الثالث مكتب الوسائل العامة واهلياكل. 

املديرية الفرعية للمصلح الصحية ينبثق منها ثالث مكاتب األول مكتب الدخول واملكتب الثاين التقاعد وحسابات 

 شاطات الصحية ومتابعتها وتقييمها.التكاليف والثالث مكتب الن

 املديرية الفرعية لصيانة التجهيزات الطبية وصيانة التجهيزات املرافقة.

مكتب تسيير الموارد 
 البشرية

 مكتب التكوين

الميزانية  مكتب
 حاسبةوالم

مكتب الصفقات 
 لعموميةا

مكتب الوسائل 
 العامة والهياكل

 التجهيزاتصيانة مكتب 
 الطبية

 مكتب التنظيم

للموارد ديرية الفرعية الم
 البشرية

رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمدي  

 مكتب االتصال

 المديرية الفرعية للمالية
 والوسائل 

مكتب صيانة تجهيزات 
 المرافق

المديرية الفرعية للصيانة التجهيزات 
 وتجهيزات المرافق 

المديرية الفرعية للمصالح 
 الصحية

مكتب لنشاطات 
 الصحية ومتابعة

 تقييمها

مكتب التقاعد 
وحساب 

 مكتب الدخول
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 اإلطار المنهجي للدارسة:الثالث: المطلب 

بعد التعرف على املؤسسة حمل الدراسة ومجع املعلومات النظرية عنه، وجب وضع طرق حمددة جلمع املعطيات الالزمة 

 ري نتائجها.وتنظيمها وحتليلها ومن مث تفس

 طرق جمع البيانات: -1

من أجل حتقيق أهداف الدراسة وبغرض التعرف على أثر ضغوط العمل على األداء الوظيفي لدى موظفي املؤسسة العمومية 

 اإلستشفائية بشري بن ناصر بسكرة، إعتمدنا الطرق التالية جلمع البيانات:

  :ر األولية منها الكمية ومنها النوعية وهي:مت اإلعتماد على جمموعة من املصادالمصادر األولية 

  :املالحظة هي األداة األكثر وضوحا وصدقا إلثبات احلقائق فهي تتكون عمليات عقلية متداخلية المالحظة

إىل جانب توليد املشاهدات واخلروج بفكرة عن الظاهرة املدروسة واملتمثلة يف أثر ضغوط العمل على األداء 

ستشفى وكذلك مالحظتها يف الشارع اليت كانت مبنية على خروج اإلطباء واملمرضني الوظيفي، من زياريت للم

 واإلداريني لإلحتجاج على الضغط الذي يعانون منه أثناء تلك الفرتة.

 :تعد املقابلة أداة بارزة من أداوات البحث العلمي، حيث مت إجراء مقابلة شخصية مع مسؤول املوارد  المقابلة

 ، وكذا مقابلة عينة من األطباء واملمرضني هبدف حتليل وتفسري نتائج الدراسة.البشرية باملستشفى

 :حيث ميثل املصدر الرئيسي جلمع البيانات واملعلومات هلذه الدراسة والذي صمم يف صورته األولية  اإلستبيان

ب اليت ختدم بعد اإلطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة، ليكون شامال من كل اجلوان

 حبثنا احلايل.

 مت إستخدام جمموعة من األدوات اإلحصائية منها:األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:  -2

 :مقاييس اإلحصاء الوصفيDescriptive Statistique 

 :معامل الثبات ألفا كرونباخ Cronbach’s Confficeint Alpha 

 عدداإلحندار املت. 
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 ي: عرض وتحليل نتائج الدراسةالمبحث الثان

سيتم يف هذا املبحث إستعراض الوصف اإلحصائي خلصائص مبحوثي عينة الدراسة وحتليل إجتاهات أراء املبحوثني حول 

 متغريات الدراسة

 المطلب األول: الوصف اإلحصائي لخصائص مبحوثي عينة الدراسة

 ة وفقا ملتغري اجلنسالفرع األول: الوصف اإلحصائي خلصائص مبحوثي عينة الدراس

 .( يوضح: توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير الجنس03الجدول رقم )

 SPSS 20.0    نتائج على باالعتماد بةالطال إعداد من: المصدر

 

هم  % 53.3من أفراد العينة هم من الذكور، بينما نسبة  % 46.7( أعاله أن نسبة 03) يتضح من اجلدول رقم 

   وهذا يدل على أن جمتمع موظفي متقارب من ناحية اجلنس إىل حد ما.من اإلناث، 

يتميز بنوع من احلساسية الذي و  المؤسسة العمومية اإلستشفائية بشير بن ناصر بسكرةجع لطبيعة العمل يف ار وهذا 

زاء تقدمي اخلدمات اإلدارية والطبية من طرف الطاقم الطيب لكال اجلنسني، حسب خصوصية تقاليد وأعراف اجملتمع إ

 .هناك توزيع متقارب بني الذكور واإلناث حسب ما يوافق جنس املرضى كذلكمما يستدعي أن يكون  اجلزائري،

 

 

 

 

 

 النسبة المئوية التكرار فئات المتغير الرقم

  %46.7 21 ذكر 01

 % 53.3 24 أنثى 02

 % 100 45 المجموع
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 لدراسة وفقا ملتغري الفئة العمرية الفرع الثاين: الوصف اإلحصائي خلصائص مبحوثي عينة ا    

 الفئة العمرية: توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير ( يوضح04الجدول رقم )                        

 النسبة المئوية التكرار العمريةفئات ال الرقم
 % 26.7 12 30قل من أ 01
02 31- 40 20 44.4 %  
03 41- 50 07 15.6 % 
 % 13.3 06 50 أكثر من 04

 % 100 45 المجموع
 

 SPSS 20.0    نتائج على باالعتماد الطالب إعداد من: المصدر
 

 % 44.4سنة، بينما نسبة  30من أفراد العينة أعمارهم أقل من  % 26.7( أعاله أن نسبة 04يتضح من اجلدول رقم )

 50 – 41رتاوح أعمارهم بني تلعينة من أفراد ا %15.6، يف حني نسبة 40 –31رتاوح أعمارهم بني تمن أفراد العينة 

 سنة. 50من أفراد العينة كانت أعمارهم أكثر من  %13.3كما أن نسبة 

موظف   32سنة حيث بلغ عددهم  40 -30أقل من   العينة أعمارهم وعليه نستنتج من املؤشرات أعاله أن غالبية أفراد 

هم من  عمومية اإلستشفائية بشير بن ناصر بسكرةالمؤسسة ال، وهذا يدل على أن غالبية موظفي  % 71,1بنسبة و 

، حيث أن الفئة األكرب من األيدي العاملة يف اجلزائر هم من تناسب مع خصائص اجملتمع اجلزائري أوالهذا يو فئة الشباب، 

صورة وكذلك طبيعة الوظيفة يف حد ذاهتا خاصة عامل الطاقم الطيب الذي يستدعي اجلهد العضلي والفكري ب ،فئة الشباب

خدمي يستهدف العمالة هو قطاع  الصحةكما أن قطاع كبرية ألداء املهام على أكمل وجه، مما يستلزم الفئة الشابة دائما،  

وقوة التحمل يف الظروف  ،الشابة القادرة على تأدية املهام من ناحية بذل اجلهد والنشاط والسهر يف الليل على املرضى

نا املستجد الذي إستنزف كل اجلهود وإستدعى األمر الصمود يف وجهه بفضل الطاقات الصعبة مثل فرتة جائحة فريوس كورو 

يف اجلزائر عموما وشرط السن املبكر يف معظم الوظائف احلساسة  باإلضافة إىل سياسة التوظيف املتبعة الشابة يف املستشفى،

مرضني والشبه طبيني يف أعمار صغرية خصوصا الذي يضع شروط توظيف امل وكذلك املعهد الوطين الشبه طيب والشاقة،

 لإللتحاق مبيدان العمل مبكرا لطبيعة العمل.
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 الفرع الثالث: الوصف اإلحصائي خلصائص مبحوثي عينة الدراسة وفقا ملتغري املستوى العلمي

 العلمي( يوضح: توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير المستوى 05الجدول رقم )               
 

 النسبة المئوية التكرار لمتغيرفئات ا الرقم
 % 2.2 01 متوسط 01
 % 20.0 09 ثانوي 02
 % 55.6 25 جامعي 03
 % 22.2 10 دراسات عليا 04

 % 100 45 المجموع
 

 SPSS 20.0    نتائج على باالعتماد الطالب إعداد مناملصدر: 

هم  % 20.0ملستوى املتوسط، بينما نسبة من املوظفني هم من ا % 2.2( أعاله أن نسبة 05يتضح من اجلدول رقم ) 

هم من  % 22.2هم من حاملي الشهادة اجلامعية، يف حني أن نسبة  % 55.6من املستوى الثانوي، كما أن نسبة 

 حاملي شهادة الدراسات العليا.  

ات العليا حيث بلغ وعليه نستنتج من املؤشرات أعاله أن غالبية أفراد العينة هم من حاملي الشهادات اجلامعية والدراس

المؤسسة العمومية اإلستشفائية بشير بن ناصر ، وهذا يدل على أن غالبية موظفي % 77.8أي بنسبة  35عددهم 

هم من حاملي الشهادات اجلامعية والدراسات العليا، حيث يفسر ذلك طبيعة عمل املؤسسة حمل الدراسة كوهنا  بسكرة

ما يستدعي موظفني ذو مستوى علمي يؤهلهم للقيام بواجبهم حنو اخلدمة  مستشفى وتقدم اخلدمات الصحية للمواطنني،

الصحية وهذا راجع لطبيعة الوظيفة يف حد ذاهتا مثل املمرض والطبيب وحىت املسؤولني اإلداريني، أي أن طبيعة العمل 

تستدعي إنعدام نسبة اخلطأ  تتطلب كفاءات حمرتفة يف هذا اجملال قادرة على أداء مهامها يف ظل حساسية هذا العمل، اليت

 فيه. 
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 .الفرع الرابع: الوصف اإلحصائي خلصائص مبحوثي عينة الدراسة وفقا ملتغري مدة العمل باملستشفى

 ( يوضح: توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير مدة العمل بالمستشفى.06الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار بالمستشفىسنوات العمل  الرقم
 % 24.4 11 5قل من أ 01
02 5- 10 18 40.0 % 
03 11- 20 05  11.1 % 
 % 24.4 11 20كثر من أ 04

 % 100 45 المجموع
 

 SPSS 20.0    نتائج على باالعتماد الطالب إعداد منالمصدر: 
بة سنوات، بينما نس 5من املوظفني هم ذوي خربات أقل من  % 24.4( أعاله أن نسبة 06يتضح من اجلدول رقم )

من املوظفني هم  % 11.1سنوات، يف حني نسبة  10 - 5من املوظفني ترتاوح سنوات العمل لديهم بني  % 40.0

سنة كانت  20سنة، كما أن املوظفني الذين لديهم أقدمية يف العمل أكثر من  20 -11ذوي أقدمية مهنية ترتاوح بني 

 .% 24.4نسبتهم كذلك 

 29سنوات، حيث بلغ عددهم  10غالبية أفراد العينة هم من ذوي خربات أقل من  وعليه نستنتج من املؤشرات أعاله أن

، ويرجع ذلك إىل ان هذه الفئة مطلوبة بصفة كبرية نظرا لطبيعة دفعات التخرج اجلديدة % 64.4موظف أي بنسبة تعادل 

ار سنوات أخرى مثل موظفي اإلدارة، من املعهد الوطين الشبه طيب وكذلك األطباء و اليت تتوجه مباشرة للتوظيف دون اإلنتظ

سنة خربة يف هذا اجملال مما يربر الفئة  20لديهم أكثر من  % 24.4كذلك تعطينا املؤشرات السابقة الذكر أن هناك نسبة 

ة اليت تستند عليها املؤسسة حمل الدراسة يف العمل ومطلوبة كثريا بناء على اخلربات اليت تكتسبها هذه األخرية، أال وهي فئ

األطباء املختصني واجلراحني الذين لديهم ما يكفي من اخلربة لكي يتواجدوا يف الظروف الصعبة حلل املشكالت، وكذا احلال 

بالنسبة للمسؤولني يف اإلدارات العليا، وخري مثال على ذلك دفع أكثر األطباء واملمرضني واإلداريني خربة يف جماهلم الصحي 

 . املستجد واطنني يف ظل جائحة فريوس كوروناحياهتم مقابل إنقاذ حياة امل
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 الفرع اخلامس: الوصف اإلحصائي خلصائص مبحوثي عينة الدراسة وفقا ملتغري املنصب الوظيفي.  

 ( يوضح: توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير المنصب الوظيفي.07الجدول رقم )

 

        SPSS 20.0    نتائج على باالعتماد الطالب إعداد من: المصدر

 
ن م % 17.8من املوظفني يشغلون منصب إداري، بينما نسبة  % 28.9( أعاله أن نسبة 07يتضح من اجلدول رقم )

 15.6، ونسبة % 37.8املوظفني يشغلون منصب طبيب، يف حني يشغل املمرضون أكرب نسبة من املوظفني واليت تقدر بـــــ 

 منهم يشغلون منصب مساعد ممرض. %

موظف بنسبة  30وعليه نستنتج من املؤشرات أعاله أن غالبية أفراد العينة يشغلون منصب ممرض أو إداري واليت بلغ عددهم 

و يرجع ذلك إىل طبيعة عمل املستشفى اليت تكون فيها فئة املمرضني كبرية، حيث تستدعي تواجدهم  ،% 66.7ــ ـــــــب تقدر

ساعة يف اليوم للسهر على احلاالت  24على مستوى املصاحل اإلستشفائية بكثرة ومساعدة األطباء وتكليفهم باملناوبة طيلة 

ة توظيف هذه الفئة بكثرة، خصوصا أثناء فرتة الوباء حيث كانت معظم املرضية، وهذا يدل على إحتياج هذه املؤسس

اخلدمات الصحية تقتصر على املمرض بصورة كبرية جدا، وكذا هو احلال بالنسبة لإلداريني الذين ال يقلون أمهية عن الفئة 

ة األكسجني اليت كانت متثل احلياة السابقة، يف القدرة على التنسيق ومتديد املستشفى باملعدات واألجهزة الطبية وتوفري ماد

بالنسبة للمرضى، وحل املشكالت اإلدارية اليت قد يتعرض هلا الطاقم الطيب يف هذه الفرتة لتخفيف القليل من الضغوط 

الداخلية للتصدي للوباء واخلارجية لألوضاع اليت مير هبا املواطنون و عدم إلتزامهم باحلجر الصحي واخلوف السائد هلؤالء 

 سؤولني لفكرة عدم القدرة على تسيري هذه األزمة. امل

 

 

 النسبة المئوية التكرار المنصب الوظيفي الرقم
 % 28.9 13 إداري 01
 % 17.8 08 طبيب 02
 % 37.8   17 ممرض 03
 % 15.6   07 مساعد ممرض 04

 % 100 45 المجموع
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  لقياس ثبات اإلستمارة (Reliability) : نتائج إختبار ألفا كرونباخالمطلب الثاني

 .(Reliability)إختبار ألفا كرونباخ  ( يوضح:08الجدول رقم )

اتمعامل الثب عدد الفقرات المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور الرقم  معامل الصدق 

 0.88 0.78 09 عبء العمل 01

ظروف العمل -بيئة العمل  02  06 0.78 0.88 

صراع الدور -بيئة العمل  03  08 0.78 0.88 

غموض الدور -بيئة العمل  04  09 0.84 0.91 

 0.91 0.84 08 الهيكل التنظيمي 05

 0.96 0.92 40 ضغوط العمل 06

 0.64 0.41 05 كمية العمل 07

80  0.71 0.50 04 جودة العمل 

 0.89 0.79 04 السلوك اإلبداعي 09

 0.88 0.77 13 األداء الوظيفي 10
 

  SPSS 20.0        نتائج على باالعتماد الطالب إعداد من: لمصدرا

 
 .األداء الوظيفي محور نحو المبحوثين تجاهاتإ تحليلالمطلب الثالث: 

راسة، وذلك من خالل إجابات أفراد عينة الدراسة على العبارات اخلاصة باألداء سنقوم يف هذا املطلب بتحليل نتائج الد

الوظيفي، ومعاجلتها إحصائيا باالستعانة مبجموعة من أساليب اإلحصاء الوصفي متل )الوسط احلسايب، االحنراف 

 اخل(.   ........... املعياري،

 ولتحديد مستوى ضغوط العمل املدرجة يف اإلستبيانمسة وتكون طريقة اإلجابة بإختيار املبحوث إحدى اإلجابات اخل ،

 كالتايل:ملعرفة درجة األمهية  واألداء الوظيفي مت تصنيف اإلجابات إىل مخس مستويات، وذلك حبساب املدى 

 

طول الفئة = المدى / عدد الفئات  ومت تقسيم اإلجابات إىل مخس، حيث يكون طول الفئة كالتايل:  

(1ل قيمة )حسب مقياس ليكرت هي أق –( 5المدى = أكبر قيمة )حسب مقياس ليكرت هي   
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وذلك  1القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس وهي  هذه وبعد ذلك يتم إضافة 0.8=  5/ (1-5)=  ومنه طول الفئة

 لتحديد احلد األعلى هلذه الفئة، وهكذا أصبح طول كل فئة كالتايل:

 (: مجال المتوسط الحسابي لكل مستوى حسب مقياس ليكرت الخماسي09جدول )

 درجة األهمية
جدا منخفض  

غري موافق بشدة()  

 منخفض

  موافق()غري

 متوسط

(حمايد)  

 مرتفع

 )موافق(

جدا مرتفع  

 )موافق بشدة(

(1.79 – 1) مجال المتوسط الحسابي  (1.80- 2.59)  (2.60- 3.39)  (3.40 – 4.19)  (4.20 – 5)  

 من إعداد الطالبة إعتمادا على مراجعة الدراسات السابقة المصدر:

 رات بعد "كمية العمل" للمتغري التابع األداء الوظيفياملبحوثني املتعلقة بعبا جتاهاتالفرع األول: حتليل إ

 .تحليل عبارات بعد "كمية العمل"( يوضح: 10الجدول رقم )

بارة
 الع

يب
 ترت

الوسط  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

األهمية 
 المرتبة النسبية 

قيد بمواقيت العمل الرسميةأت 01  4.36 0.77 
مرتفع 
 جدا

1 

 4 مرتفع 1.03 3.58 يتم إشراكي في تحديد كمية العمل التي أكلف بانجازها 02

 5 مرتفع 1.30 3.40 لدي القدرة على زيادة حجم العمل 03

 3 مرتفع 0.94 3.69 حجم العمل الذي أكلف به قابل للتنفيذ 04

أبذل الجهد الكافي ألنجز العمل المكلف به في الوقت  05
 المحدد

4.31 0.70 
مرتفع 
 2 جدا

لمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموعا   مرتفع 0,53 3,86 
SPSS 20.0تائجن :المصدر  على باالعتماد الطالب إعداد من      
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( كما هو موضح 5-1، متثلت من )  ( فقرات ختص هذا البعد "كمية العمل"5الدراسة )تضمن االستبيان يف هذه لقد  

( ، أي كانت األمهية 0,53( باحنراف معياري قدره )3,86(، إذ حقق هذا البعد وسطًا حسابيًا بلغ )10يف اجلدول )

لقة بـــــ "ابذل اجلهد الكايف ألجنز ( واملتع5النسبية إلجابة مبحوثي عينة الدراسة "مرتفعة" وذلك من خالل الفقرة رقم )

(، وأما أقل وسط حسايب فقد حصلت 4.31العمل املكلف به يف الوقت احملدد" اليت قد حققت أعلى وسط حسايب بلغ )

( 3.40( واملتعلقة بــــ" لدي القدرة على زيادة حجم العمل "، إذ حصلت على وسط حسايب بلغ )3عليه الفقرة رقم )

جود إرتباطات أخرى خارج إطار العمل، مثل اإلرتباطات اإلجتماعية، أو عدم القدرة على التواجد يف وذلك يرجع إىل و 

 العمل يف أوقات الراحة لديه. 

لديهم  المؤسسة العمومية اإلستشفائية بشير بن ناصر بسكرةأن موظفي  وعليه نستنتج من املؤشرات أعاله 

بذل اجلهد الكايف ألجناز العمل املكلف به يف الوقت اإللتزام هبا والقدرة على القدرة على التقيد مبواقيت العمل الرمسية و 

ويرجع ذلك إىل طبيعة العمل باملستشفى واملتمثلة يف إلزامية تقدمي  ،املطلوبة منهم بكمية العملفيما خيص التقيد  احملدد

، وخاصة يف فرتة إنتشار الوباء وتكاثف اجلهود ىللمرضامللزمون هبا إجتاه احلجم الكايف من العمل يف تقدمي اخلدمة الصحية 

 .للتصدي له

 املتعلقة بعبارات بعد "جودة العمل" للمتغري التابع األداء الوظيفي املبحوثني جتاهاتإ الفرع الثاين: حتليل
 

.تحليل عبارات بعد "جودة العمل"( يوضح: 11الجدول رقم )  
بارة

 الع
يب

 ترت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةالعبــــــــــــــــــــــــــ الوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

األهمية 
 النسبية 

 المرتبة

 3  مرتفع 860, 4,13 أحقق مواصفات الجودة في عملي الذي أقدمه 06

ستخدم االمكانات و الموارد المتاحة لي في عملي أ 07
 بكفاءة وفعالية  

مرتفع  790, 4,31
اجد  

2 

المشاكل في تأدية لدي القدرة على تقليل األخطاء و  08
 عملي

مرتفع  540, 4,44
 جدا

1 
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09 
االستقرار النفسي في وظيفتي مما شعر باألمان الوظيفي و أ

ؤدي عملي بجودة عاليةأجعلني   4 مرتفع 1,26 3,04 

  مرتفع 0,57 3,98 المجموع
SPSS 20.0دإعدا من نتائج :المصدر على باالعتماد الطالب       

وكما هو ( 9-6)متثلت من  ،فقرات ختص هذا البعد "جودة العمل"( 4)تضمن اإلستبيان يف هذه الدراسة لقد 

أي كانت  ،(0,57)باحنراف معياري قدره ( 983,)(، إذ حقق هذا البعد وسطًا حسابيًا بلغ 11موضح يف اجلدول )

لدي القدرة على  "بـ واملتعلقة( 8)ة مبحوثي عينة الدراسة "مرتفع جدا" وذلك من خالل الفقرة رقم األمهية النسبية إلجاب

وأما أقل وسط حسايب فقد  ، (4.44)قد حققت أعلى وسط حسايب بلغ  " تقليل األخطاء واملشاكل يف تأدية عملي

ؤدي عملي أرار النفسي يف وظيفيت مما جعلين شعر باألمان الوظيفي واالستقواملتعلقة بـ" أ( 9)حصلت عليه الفقرة رقم 

 .(3,04) "، إذ حصلت على وسط حسايب بلغ جبودة عالية

المؤسسة العمومية اإلستشفائية بشير وجود مواصفات حمددة تعىن باجلودة لدى  وعليه نستنتج من املؤشرات أعاله

لزامية تقليل األخطاء قدر اإلمكان واليت قد ويرجع ذلك إىل الطبيعة احلساسة للعمل يف املستشفى وإ بن ناصر بسكرة،

تؤدي حبياة املرضى من جهة تقدمي اخلدمة الصحية ومن جهة أخرى ميكن أن تؤدي إىل رداءة العمل اإلداري كذلك، لذلك 

حيرص العاملون هبذا القطاع الصحي على تقليل القدر املمكن من األخطاء واملشاكل لتقدمي جودة عالية من اخلدمات 

 ية وبالتايل جودة عمل مرتفعة، باالضافة إىل أن املوظفون ميتلكون مهارات وموارد كافية تسمح بتحقيق ذلك.الصح

 املبحوثني املتعلقة بعبارات بعد "السلوك اإلبداعي" للمتغري التابع األداء الوظيفي اجتاهاتالفرع الثالث: حتليل 

 .بداعي"تحليل عبارات بعد "السلوك اإل( يوضح: 12الجدول رقم )

بارة
 الع

يب
 ترت

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

األهمية 
 المرتبة النسبية 

سعي إلى إيجاد طرق جديدة أكثر فعالية النجاز أ 10
 العمل

مرتفع  620, 4,20
 جدا

1 
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تطوير بدائل عديدة للتعامل مع لدي القدرة على  11
 المشكالت التي تواجهني في العمل

 3 مرتفع 830, 4,02

باستمرار تساهم في تطوير العمل أقدم أفكار  12
تسهيلهو   

 2 مرتفع 790, 4,04

جل تقديم أفكار أأتنافس مع زمالئي في العمل من  13
 4 مرتفع 1,08 3,91 جديدة متعلقة بالعمل

  مرتفع 0,67 4,04 المجموع
من المصدر:  SPSS 20.0    نتائج على باالعتماد الطالب إعداد 

( كما هو 13-10( فقرات ختص بعد "السلوك اإلبداعي"، متثلت من )4تضمن االستبيان يف هذه الدراسة )لقد 

( ،أي كانت 0,67اف معياري قدره )( باحنر 4,04( ، إذ حقق هذا البعد وسطًا حسابيًا بلغ )12موضح يف اجلدول )

أسعي إىل  ( واملتعلقة بــــ "10األمهية النسبية إلجابة مبحوثي عينة الدراسة "مرتفع" أي كبرية وذلك من خالل الفقرة رقم )

( ، وأما أقل وسط حسايب فقد 4,20فعالية الجناز العمل " قد حققت أعلى وسط حسايب بلغ ) إجياد طرق جديدة أكثر

( واملتعلقة بــــ" أتنافس مع زمالئي يف العمل من اجل تقدمي أفكار جديدة متعلقة بالعمل " ، 13يه الفقرة رقم )حصلت عل

 ( .3,91إذ حصلت على وسط حسايب بلغ )

المؤسسة العمومية اإلستشفائية بشير وجود توجه حنو السلوك اإلبداعي لدى  وعليه نستنتج من املؤشرات أعاله 

الذي ختلقه طبيع العمل يف املؤسسة حمل الدراسة وإحتياج الطاقم الطيب أو اإلداري إىل إبتكار وإستخدام ، و بن ناصر بسكرة

سلوكهم اإلبداعي إلجناز العمل الذي قد يكون دائم املفاجآت السلبية اليت قد تعكس منحىن األداء لديهم، فيجب أن 

 على أكمل وجه. يكون املوظف حريص على جلب األفكار اجلديدة لتأدية مهامه 

( أدناه إن الوسط احلسايب اإلمجايل للمتغري التابع األداء الوظيفي قد 13يتبني لنا من خالل النتائج املدونة يف اجلدول رقم )

من مقياس ليكارت اخلماسي ، و هذا ما يدل على أن مستوى  [4.19  ، 3.40]هو يقع يف املدى و  (3.95بلغ )

، ويأيت بعد السلوك اإلبداعي أوال يف مرتفع عمومية اإلستشفائية بشير بن ناصر بسكرةالمؤسسة الاألداء الوظيفي يف 

(، 3,98( ، مث يليه بعد جودة العمل مبتوسط حسايب )4,04ترتيب األبعاد الثالثة لألداء الوظيفي مبتوسط حسايب قدره )

 (.3,86بعد كمية العمل مبتوسط حسايب قدره ) ويأيت يف املرتبة األخرية
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 .تحليل أبعاد "األداء الوظيفي"( يوضح: 13دول رقم )الج
االنحراف  الوسط الحسابي   أبعاد االداء الوظيفي

 المعياري
 المرتبة األهمية النسبية

 3 مرتفع 0,53 3,86 كمية العمل
 2 مرتفع 0,57 3,98 جودة العمل

 1 مرتفع 0,67 4,04 السلوك االبداعي
االجمالي )االداء 

 0.47 3.95  الوظيفي(
  مرتفع

 SPSS 20.0     نتائج على باالعتماد الطالب إعداد من المصدر :

 

المؤسسة العمومية اإلستشفائية ( ميكن القول أن األداء الوظيفي يف 13وعليه من خالل النتائج املدونة يف اجلدول رقم )

ها يأيت كمية العمل يف املؤسسة حمل يرتكز على السلوك اإلبداعي أوال مث جودة العمل ثانيا بعد بشير بن ناصر بسكرة

الدراسة وهذا راجع إىل الفرتة اليت مير هبا القطاع الصحي يف اجلزائر والذي يستلزم من كل فرد داخل هذا القطاع بإختالف 

طبيعة الوظيفة أو الصنف املهين الذي ينتمي إليه، أن يبذل ما بوسعه ويقدم أقصى ما لديه من أفكار و طرق جديدة حلل 

ملشاكل اليت قد تواجهه أثناء تأدية مهامه خصوصا وأن الظروف تأخذ طابع اجلدية والصرامة يف العمل يف ظل إنتشار الوباء ا

 القاتل، و حماولة املوظفني التصدي له جبميع السبل واإلبتكارات والطرق املتبعة للنجاة منه. 

 مل ضغوط الع محور نحو المبحوثين تجاهاتإ تحليلالمطلب الرابع: 

سنقوم يف هذا املطلب بتحليل نتائج الدراسة، وذلك من خالل إجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات اخلاصة بضغوط 

معامل  االحنراف املعياري، العمل، ومعاجلتها إحصائيا باالستعانة مبجموعة من أساليب اإلحصاء الوصفي )الوسط احلسايب،

 االرتباط، ...اخل(. 

 املبحوثني املتعلقة بعبارات بعد " عبء العمل " للمتغري املستقل ضغوط العمل جتاهاتل إالفرع األول: حتلي
 ."عبء العملتحليل عبارات بعد "( يوضح: 14الجدول رقم )

بارة
 الع

يب
 ترت

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

ألهمية ا
 المرتبة النسبية 

 8 مرتفع 1,21 3,40 وقت العمل المخصص ال يسمح بأداء كل ما هو مطلوب مني 01
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 0,94 4,31 أشعر بالتعب واإلرهاق لكثرة ما يطلب مني من واجبات ومهام 02
مرتفع 
 جدا

3 

 6 مرتفع 1,26 3,64 العمل الموكل الي فوق طاقتي وال يمكن إنجازه في الوقت المحدد 03

 7 مرتفع 1,22 3,64 ليس هناك وقت للراحة أثناء الدوام 04

 5 مرتفع 1,11 3,98 الواجبات الملقاة على عاتقي أكبر من الصالحيات الموكلة لي 05

 4 مرتفع 0,96 4,13 أعاني من توتر األعصاب بسبب العمل الذي أقوم به 06

بالعمل لنقص الموارد البشرية والمعدات والتجهيزاتتوجد ثقل كبير  07  4,33 1,02 
مرتفع 
 2 جدا

 0,55 4,69 أشعر بضغط عمل كبير أثناء ممارسة مهامي في فترة جائحة كورونا 08
مرتفع 
 1 جدا

 9 متوسط 1,37 3,13 توجد أخطاء كثيرة نتيجة عبء العمل 09

  مرتفع 0,66 3,91 المجموع
من المصدر: عدادإ    SPSS 20.0    نتائج على باالعتماد الطالب 

( كما هو 9-1( فقرات ختص هذا البعد "عبء العمل"، متثلت من )9تضمن االستبيان يف هذه الدراسة )لقد 

 . (0,66)( باحنراف معياري قدره 3,91، إذ حقق هذا البعد وسطاً حسابياً بلغ )(14موضح يف اجلدول )

( 8كانت درجته مرتفعة جدا وذلك من خالل الفقرة رقم )  عبء العملأن بعد  أعاله وعليه نستنتج من املؤشرات 

" اليت حققت أعلى وسط حسايب بلغ  أشعر بضغط عمل كبري أثناء ممارسة مهامي يف فرتة جائحة كورونا واملتعلقة بـ "

"  املوارد البشرية واملعدات والتجهيزاتتوجد ثقل كبري بالعمل لنقص  ( واملتعلقة بعبارة "7)مث تليها الفقرة رقم (، 4,69)

أشعر بالتعب واإلرهاق لكثرة ما يطلب  واملتعلقة بـ " ( 2) والفقرة (4,33اليت حقق وسط حسايب مرتفع بعد األوىل قدره )

وأما أقل وسط حسايب فقد حصلت عليه الفقرة رقم ، (4,31)" و اليت حقق وسط حسايب قدر بـ  مين من واجبات ومهام

 ( . 3,13، إذ حصلت على وسط حسايب بلغ )" توجد أخطاء كثرية نتيجة عبء العمل " ـواملتعلقة ب( 09)

 .المؤسسة العمومية اإلستشفائية بشير بن ناصر بسكرةوجود عبء لدى موظفي  وعليه نستنتج من املؤشرات أعاله
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 امن مع فرتة جائحة كورونال املتز وهذا راجع إىل طبيعة وثقل املهام اليت يقومون هبا، وكذلك عبء العم

 املبحوثني املتعلقة بعبارات بعد " ظروف العمل " للمتغري املستقل ضغوط العمل اجتاهاتالفرع الثاين: حتليل 

 ."ظروف العملتحليل عبارات بعد "( يوضح: 15الجدول رقم )

بارة
 الع

يب
 ترت

ـــــــارةالعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

األهمية 
 النسبية 

 المرتبة

 5 متوسط 1,29 3,33 أعاني من سوء اإلضاءة في مكان العمل 10

 3 مرتفع 1,21 3,62 أعاني من كثرة الضوضاء في مكان العمل 11

 4 متوسط 1,3 3,33 مساحات الغرف ال تتناسب مع عدد الموظفين 12

 6 متوسط 1,31 2,84 نظام التهوية غير مالئم في مكان العمل 13

 1 مرتفع 1,31 3,67 كثيرا ما يتوقف العمل بسبب نقص في االحتياجات المطلوبة 14

التجهيزات لطبيعة عمليعدم مالئمة األثاث و  15  2 مرتفع 1,26 3,67 

  مرتفع 0,89 3,41 المجموع
 

SPSS 20.0نتائج : المصدر على باالعتماد الطالب إعداد من      

( كما هو 15-10( فقرات ختص هذا البعد "ظروف العمل"، متثلت من )6تضمن االستبيان يف هذه الدراسة )لقد 

 ( .890,( باحنراف معياري قدره )3,41( ، إذ حقق هذا البعد وسطاً حسابياً بلغ )15موضح يف اجلدول )

المؤسسة العمومية اإلستشفائية بشير بن ناصر ن ظروف العمل لدى موظفي أملؤشرات أعاله وعليه نستنتج من ا

"كثريا ما يتوقف العمل بسبب نقص يف  ( املتعلقة بـ15( و)14درجة أمهية مرتفعة من خالل الفقرة رقم ) تحقق بسكرة

" على التوايل إذ قد حققت أعلى وسط  عدم مالئمة األثاث والتجهيزات لطبيعة عملي " وعبارة"  االحتياجات املطلوبة

نظام التهوية غري مالئم يف ( واملتعلقة بـــــ" 13(، وأما أقل وسط حسايب فقد حصلت عليه الفقرة رقم )3,67حسايب بلغ )

 (.2,84)" ، إذ حصلت على وسط حسايب بلغ مكان العمل
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 العمومية اإلستشفائية بشير بن ناصر بسكرة المؤسسةوجود ظروف عمل لدى موظفي  وعليه نستنتج من املؤشرات أعاله

وهذا راجع إىل نقص اإلحتياجات املطلوبة مثل التجهيزات الطبية والعتاد الطيب ومستلزمات التشخيص والفحص، نتيجة 

الطيب إستنفاذ كمية كبرية من املخزون اخلاص هبذه املواد جراء فرتة فريوس كورونا املستجد، مما جعل املوظفني وخاصة الطاقم 

منهم يعاين نقص فادح يف بعض املواد املهمة مثل األكسجني، ونتيجة هلذه الظروف الصعبة أصبح األثاث والتجهيزات اليت 

يعانون النقص فيها وإهرتائها، و حتويل البعض منها إىل مستشفى احلكيم سعدان بغرض املسامهة يف التخفيف الثقل عنهم 

وباء املعدي فقط، وحماولتهم التخلص منها خوفا من إنتشار العدوى ال يناسب حبكم إستغالل هذا األخري كمصلحة لل

 طبيعة عمل املوظفني يف املستشفى.

 املتعلقة بعبارات بعد " صراع الدور " للمتغري املستقل ضغوط العمل املبحوثني جتاهاتالفرع الثالث: حتليل إ
 ."صراع الدورتحليل عبارات بعد "( يوضح: 16الجدول رقم )

بارة
 الع

يب
 ترت

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

األهمية 
 المرتبة النسبية 

 6 متوسط 1,30 2,60 يطلب مني القيام بأعمال تتناقض مع قيمي ومبادئي 16

يح لي أداءه بأسلوب سليمتدخل األخرين في مجال عملي ال يت 17  1 مرتفع 1,08 3,69 

متناقضة من عدة رؤساءطلب مني تنفيذ أعمال متعددة و  18  2 متوسط 1,30 3,24 

 3 متوسط 1,30 3,20 أتعامل مع أكثر من مجموعة عمل و يوجد اختالف فيما بينهما 19

 4 متوسط 1,25 3,09 يتدخل المسؤولين بأداء عملي بشكل كبير 20

مهاراتيال المكلف بها بعيدة عن خبراتي و األعم 21  7 منخفض 1,25 2,49 

المهارات الالزمة ألداء العملتنقصني المعارف و  22  8 منخفض 1,21 2,40 

 5 متوسط 1,17 3,07 يوجد تداخل في المهام بيني وبين زمالئي في العمل 23

  متوسط 0,78 2,97 المجموع
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SPSS 20.0نتائج :المصدر  على باالعتماد الطالب إعداد من      

( كما هو موضح 23-16"، متثلت من )صراع الدور( فقرات ختص بعد "8تضمن االستبيان يف هذه الدراسة )لقد 

 (0,78( باحنراف معياري قدره )2,97(، إذ حقق هذا البعد وسطاً حسابياً بلغ )16يف اجلدول )

أن بعد صراع الدور لدى موظفي املؤسسة العمومية اإلستشفائية بشري بن ناصر  أعاله وعليه نستنتج من املؤشرات

تدخل األخرين يف جمال عملي ال يتيح يل أداءه  ( واملتعلقة بـ "17من خالل الفقرة رقم ) متوسطةبسكرة قد حقق درجة 

( 22حصلت عليه الفقرة رقم )(، وأما أقل وسط حسايب فقد 3,69" قد حققت أعلى وسط حسايب بلغ ) بأسلوب سليم

، والذي يدل (2,40"، إذ حصلت على وسط حسايب بلغ ) تنقصين املعارف واملهارات الالزمة ألداء العمل" ـواملتعلقة ب

 أن األدوار حمددة يف املؤسسة وال يوجد صراع الدور. من املؤشرات أعاله

 املتعلقة بعبارات بعد "غموض الدور" للمتغري املستقل ضغوط العمل الفرع الرابع: حتليل إجتاهات املبحوثني

 "غموض الدورتحليل عبارات بعد "( يوضح: 17الجدول رقم )

بارة
 الع

يب
 ترت

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

األهمية 
 المرتبة النسبية 

لف بها غير واضحة األعمال المك 24  5 منخفض 1,15 2,42 

 6 منخفض 0,93 2,38 المعلومات المقدمة من طرف المشرف المباشر غير واضحة 25

 8 منخفض 0,96 2,27 أواجه صعوبة في إيصال المعلومات لزمالء العمل  26

 9 منخفض 1,19 2,02 ال أشعر بوجد هدف معين من عملي   27

 4 متوسط 1,42 2,71 ال يوجد تدريب قبلي لشغل الوظيفة  28

 3 متوسط 1,35 3,29 التدريب القبلي للوظيفة غير كافي لفهم مهامي و تأديتها 29

 7 منخفض 1,20 2,31 أشعر بأنني أقوم بمهام وأعمال غير ضرورية 30

طمتوس 1,44 3,29 توجد مهام جديدة ال أفهمها نتيجة جائحة كورونا 31  2 
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 1 مرتفع 1,35 3,44 إجراءات و سياسات العمل غير واضحة 32

  متوسط 0,82 2,68 المجموع
SPSS 20.0 نتائج :المصدر على باالعتماد الطالب إعداد من      

( كما هو موضح يف 32-24"، متثلت من )غموض الدور( فقرات ختص بعد "9تضمن االستبيان يف هذه الدراسة )لقد 

 (.0,82( باحنراف معياري قدره )2,68(، إذ حقق هذا البعد وسطاً حسابياً بلغ )17)اجلدول 

المؤسسة العمومية اإلستشفائية بشير بن أن بعد غموض الدور لدى موظفي  وعليه نستنتج من املؤشرات أعاله

"  العمل غري واضحة إجراءات وسياسات ( واملتعلقة بـ "32من خالل الفقرة رقم ) متوسطةقد حقق درجة ناصر بسكرة 

ال ( واملتعلقة بـ" 27(، وأما أقل وسط حسايب فقد حصلت عليه الفقرة رقم )3,44وقد حققت أعلى وسط حسايب بلغ )

  (.2,02"، إذ حصلت على وسط حسايب بلغ )أشعر بوجد هدف معني من عملي 

لعمومية اإلستشفائية بشير بن المؤسسة االدور لدى موظفي  غموضوجود ال ي وعليه نستنتج من املؤشرات أعاله

 .ناصر بسكرة

 املتعلقة بعبارات بعد "اهليكل التنظيمي" للمتغري املستقل ضغوط العمل الفرع اخلامس: حتليل إجتاهات املبحوثني

 "الهيكل التنظيميتحليل عبارات بعد "( يوضح: 18الجدول رقم )

بارة
 الع

يب
 ترت

ـــــــــــــــــــــــــــــارةالعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

األهمية 
 النسبية 

 المرتبة

بين رؤسائي في العمل ضعيف اإلتصال بيني و  33  7 متوسط 1,25 3,20 

 4 مرتفع 1,21 3,62 المركزية المتبعة في العمل تحد من قدرتي على األداء 34

لتنسيق بين الوحداتيوجد ضعف في ا 35  1 مرتفع 1,22 3,84 

 3 مرتفع 1,27 3,80 يوجد تعسف و عشوائية في ممارسة العمليات اإلدارية 36

 6 متوسط 1,30 3,27 ال أشارك في إتخاذ القرارات الخاصة بمجال عملي 37
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 2 مرتفع 1,28 3,82 ال يوجد تطوير في الوظيفة التي أمارسها 38

ملك سلطة إتحاذ القرار ضمن مهامي التي كلفت بها  ال أ 39  5 متوسط 1,35 3,29 

 8 متوسط 1,11 3,07 ال أوافق على التغيير في الهيكل التنظيمي للمؤسسة 40

  مرتفع 0,86 3,48 المجموع
SPSS 20.0 من  نتائج المصدر: على باالعتماد الطالب إعداد       

( كما هو موضح 40-33"، متثلت من )اهليكل التنظيمي( فقرات ختص بعد "8دراسة )تضمن االستبيان يف هذه اللقد 

 (.0,86)باحنراف معياري قدره  (3,48)(، إذ حقق هذا البعد وسطاً حسابياً بلغ 18يف اجلدول )

المؤسسة العمومية اإلستشفائية بشير أن بعد اهليكل التنظيمي لدى موظفي  وعليه نستنتج من املؤشرات أعاله

 يوجد ضعف في التنسيق بين الوحدات ( واملتعلقة بـ "35قد حقق درجة مرتفعة من خالل الفقرة رقم )بن ناصر بسكرة 

( واملتعلقة بـ" 40(، وأما أقل وسط حسايب فقد حصلت عليه الفقرة رقم )3,84" وقد حققت أعلى وسط حسايب بلغ )

 (. 3,07ذ حصلت على وسط حسايب بلغ )"، إال أوافق على التغيري يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة

لدى موظفي املؤسسة العمومية اإلستشفائية مشجع تنظيمي هيكل عدم وجود،  وعليه نستنتج من املؤشرات أعاله

بشري بن ناصر بسكرة، وهذا راجع إىل عدم إمكانية املوظفني الذين يشغلون وظائف إدارية لديهم ضعف يف التنسيق ما بني 

، كذلك يرجع هذا األمر إىل نسبة املركزية السائدة يكون راجع إىل اإلفتقار للخربة امليدانية يف التسيري الوحدات، وهذا قد

 باملستشفى، ووجود عشوائية يف املمارسات اإلدارية اليت قد تعيق األهداف الرئيسية يف املؤسسة.

ط احلسايب اإلمجايل للمتغري املستقل ضغوط العمل ( أدناه أن املتوس19يتبني لنا من خالل النتائج املدونة يف اجلدول رقم )

من مقياس ليكارت اخلماسي، وهذا ما يدل على أن مستوى  [3.39 ، 2.60 ](، و هو يقع يف املدى 3,28قد بلغ)

قد حقق درجة متوسطة، حقق فيها  لدى موظفي املؤسسة العمومية اإلستشفائية بشري بن ناصر بسكرة،ضغوط العمل 

مث   (3,48)مث يليه اهليكل التنظيمي مبتوسط حسايب بلغ  (3,91)املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدره بعد عبء العمل 

ويأيت يف املرتبة  (،2,97)مث يليه صراع الدور مبتوسط حسايب بلغ  ،(3,41)يليه ظروف العمل مبتوسط حسايب بلغ 

 . (2,68)األخرية غموض الدور مبتوسط حسايب قدره  
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 ."ضغوط العملبعاد "أتحليل يوضح:  (19الجدول رقم )

المتوسط  أبعاد ضغوط العمل الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المرتبة األهمية النسبية

 1 مرتفع 0,66 3,91 عبء العمل 01
 3 مرتفع 0,89 3,41 ظروف العمل 02
 4 متوسط 0,78 2,97 صراع الدور 03
توسطم 0,82 2,68 غموض الدور 04  5 
 2 مرتفع 0,86 3,48 التنظيميالهيكل  05
  متوسط 0,62 3,28  االجمالي )ضغوط العمل( 06

من المصدر:   SPSS 20.0    نتائج على باالعتماد الطالب إعداد 

 يلدى موظفجاء بدرجة موافقة متوسطة ( ميكن القول أن متغري ضغوط العمل 19من خالل النتائج املدونة يف اجلدول رقم )

إىل عبء العمل واهليكل التنظيمي وظروف العمل خاصة ، يرجع إلستشفائية بشير بن ناصر بسكرةالمؤسسة العمومية ا

 أكثر من صراع وغموض الدور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بار فرضيات الدراسة عرض وتحليل النتائج وإخت                   الثالثالفصل   

92 
 

 المبحث الثالث: إختبار فرضيات الدراسة وتحليل النتائج

 وتفسريها وحتليلها تائجالن إىل وصوال سةاللدر  الفرعية الفرضيات مث الرئيسية يةالفرض ختبارإ املبحث هذا يف يتمس

 ضغوط العمل. أو باألداء الوظيفي سواء املتعلقة السابقة ساتاوالدر  النظرية األطر ضوء يف

 : إختبار فرضيات الدراسةاألولالمطلب 

 الفرع األول: إختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية

 الفرضية الرئيسية إختبار صالحية النموذج إلختبار  

 ، حيث كانت صيغة الفرضية الرئيسية كالتايل:املتعددة الفرضية الرئيسية األوىل مت حساب اإلحندار اخلطي الختبار صح

المؤسسة العمومية اإلستشفائية بشير بن  الوظيفي في األداءعلى  ضغوط العملحصائية بين إثر ذو داللة أيوجد ال 

 ناصر بسكرة.

 لنموذجختبار صالحية اإنتائج ( يوضح: 20الجدول رقم )
 

 (R²معامل التحديد ) (Rمعامل االرتباط ) المتغير التابع

 0.269 0.518 األداء الوظيفي

 sigمستوى الداللة  المحسوبة (f) متوسط المربعات dfدرجة الحرية  مجموع المربعات النموذج

 0.000 2.863 0.536 5 2.681 االنحدار
   0.187 39 7.302 الخطأ

    44 9.983 االجمالي
 SPSS 20.0    نتائج على باالعتماد الطالب إعداد من المصدر:

 F( أعاله صالحية النموذج إلختبار الفرضية الرئيسية، حيث بلغت قيمة 21يتضح من النتائج الواردة يف اجلدول رقم )

 وهذا ،(α=0.05وهي أقل من مستوى الداللة املطلوب ) ،sig (0.000)(، عند مستوى الداللة 2.863احملسوبة )

وهذا يدل على  ،R (0.518)بلغت قيمة معامل اإلرتباط ، كما الرئيسية الفرضية ختبارإل النموذج صالحية يثبت ما

 ،(0.269قيمته ) R²ومبعامل حتديد  ،املتغري التابع )األداء الوظيفي( املستقل )ضغوط العمل( و رتباط بني املتغريإوجود 
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ريات احلاصلة يف املتغري التابع )األداء الوظيفي( مصدرها املتغري املستقل من التغ  %26.9ما مقداره أن  يفسروالذي 

 هي:و  H1 لبديلةنقبل الفرضية او  0H الصفريةوبالتايل نرفض الفرضية  ،ضغوط العمل()

المؤسسة العمومية اإلستشفائية بشير بن ناصر  الوظيفي في األداءو  ضغوط العملحصائية بين إثر ذو داللة أيوجد 

 (.α=0.05عند مستوى الداللة )بسكرة 

-نتائج تحليل اإلنحدار المتعدد ألثر المتغيرات المستقلة )عبء العمل( يوضح: 21الجدول رقم )

 .الهيكل التنظيمي( على األداء الوظيفي-غموض الدور-صراع الدور-ظروف العمل
 

 

 

 

  SPSS 20.0    نتائج على باالعتماد الطالب إعداد من المصدر:

 

 الفرع الثاين: إختبار الفرضيات الفرعية

 الوظيفي في األداءو  عبء العملبين  إحصائيةثر ذو داللة أوجد ي ال الفرضية الفرعية األولى:إختبار أوال/ 

 المؤسسة العمومية اإلستشفائية بشير بن ناصر بسكرة

 sig(، عند مستوى الداللة 1,101احملسوبة بلغت ) T(، أن قيمة 22يتضح من النتائج الواردة يف اجلدول رقم )

ونرفض الفرضية ، H0الفرضية الصفرية  نقبلوبالتايل  (،α=0.05(، وهي أكرب من مستوى الداللة املطلوب )0,278)

 النموذج
 المعامالت  النمطية المعامالت غير النمطية

 Tقيمة 
 المحسوبة

 الداللةمستوى 
B 

الخطاء 
 Beta المعياري

 0,000 9,336 / 0,400 3,738 الثابت

 0,278 1,101 0,198 0,128 0,141 عبء العمل

 0,067 1,881 0,323 0,092 0,173 ظروف العمل

 0,749     0,322-      0,060- 0,113       0,36- صراع الدور 

 0,007    2,835- 0,539- 0,110  0,312- غموض الدور 

 0,955    0,057 0.011 0,111  0,006 الهيكل التنظيمي



بار فرضيات الدراسة عرض وتحليل النتائج وإخت                   الثالثالفصل   

94 
 

المؤسسة العمومية  الوظيفي في األداءو  عبء العملبين  إحصائيةثر ذو داللة أيوجد : وهي 1H البديلة

 (.α=0.05عند مستوى الداللة ) اإلستشفائية بشير بن ناصر بسكرة

 الوظيفي في األداءو  ظروف العملبين  إحصائيةثر ذو داللة أوجد ي ال الفرضية الفرعية الثانية:إختبار ثانيا/ 

 .عمومية اإلستشفائية بشير بن ناصر بسكرةالمؤسسة ال

 sig(، عند مستوى الداللة 1,881احملسوبة بلغت ) T(، أن قيمة 22يتضح من النتائج الواردة يف اجلدول رقم )

الفرضية  رفضون ،H0الفرضية الصفرية  نقبل(، وبالتايل α=0.05(، وهي أكرب من مستوى الداللة املطلوب )0,067)

المؤسسة العمومية  الوظيفي في األداءو  ظروف العملبين  إحصائيةثر ذو داللة أوجد ي: وهي 1Hالبديلة 

 (.α=0.05عند مستوى الداللة ) اإلستشفائية بشير بن ناصر بسكرة

المؤسسة  الوظيفي في األداءو  صراع الدوربين  إحصائيةثر ذو داللة أد ال يوج الفرضية الفرعية الثالثة:إختبار ثالثا/ 

 .ستشفائية بشير بن ناصر بسكرةالعمومية اإل

 sig(، عند مستوى الداللة 0,322-لغت )باحملسوبة  T، أن قيمة (22يتضح من النتائج الواردة يف اجلدول رقم )

ونرفض الفرضية  H0وبالتايل نقبل الفرضية الصفرية  ،(α=0.05من مستوى الداللة املطلوب ) أكرب( وهي 0,749)

المؤسسة العمومية اإلستشفائية  الوظيفي في األداءو  صراع الدوربين  إحصائيةداللة  ثر ذوأيوجد  وهي: 1Hالبديلة 

 (.α=0.05عند مستوى الداللة ) بشير بن ناصر بسكرة

 الوظيفي في األداءو  غموض الدوربين  إحصائيةثر ذو داللة أوجد ال ي الفرضية الفرعية الرابعة:إختبار رابعا/ 

 .بشير بن ناصر بسكرةالمؤسسة العمومية اإلستشفائية 

 sig(، عند مستوى الداللة 2,835-لغت )باحملسوبة  T، أن قيمة (22يتضح من النتائج الواردة يف اجلدول رقم )

الفرضية  نقبلو  H0الفرضية الصفرية  نرفضوبالتايل  ،(α=0.05من مستوى الداللة املطلوب ) أقل( وهي 0,007)

المؤسسة العمومية  الوظيفي في األداءو  غموض الدوربين  ئيةإحصاثر ذو داللة أيوجد : وهي 1Hالبديلة 

كلما زادت ضغوط أي  وهو أثر عكسي  (α=0.05عند مستوى الداللة ) اإلستشفائية بشير بن ناصر بسكرة

 .العمل إخنفض األداء
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الوظيفي  داءاألو  الهيكل التنظيميبين  إحصائيةثر ذو داللة أوجد ي ال الفرضية الفرعية الخامسة:إختبار خامسا/ 

 .المؤسسة العمومية اإلستشفائية بشير بن ناصر بسكرة في

 sig(، عند مستوى الداللة 0,057لغت )باحملسوبة  T، أن قيمة (22يتضح من النتائج الواردة يف اجلدول رقم )

لفرضية ونرفض ا H0الفرضية الصفرية  وبالتايل نقبل، (α=0.05من مستوى الداللة املطلوب ) أكربوهي  ،(0,955)

المؤسسة العمومية  الوظيفي في األداءو  الهيكل التنظيميبين  إحصائيةثر ذو داللة أيوجد  وهي: 1Hالبديلة 

 (.α=0.05عند مستوى الداللة ) اإلستشفائية بشير بن ناصر بسكرة

 : مناقشة وتفسير النتائج الثانيالمطلب 
ختبار فرضياهتا، حيث سنبدأ بتفسري الفرضية الرئيسية إدراسة و سنقوم يف هذا املطلب بتفسري نتائج إجابات مبحوثي عينة ال

للدراسة وذلك من خالل تفسري فرضياهتا الفرعية وذلك إعتمادا على النتائج املتحصل عليها من إختبار هذه الفرضيات، 

 حيث متثلت هذه النتائج فيما يلي:

 :تفسري حماور الدراسة :الفرع األول

 ة باألداء الوظيفي:تفسير اإلجابات المتعلق -1

 فيما يلي نتناول إجتاهات مبحوثي عينة الدراسة حنو أبعاد األداء الوظيفي:

 كمية العمل:-1

( يتضح لنا أن إجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو مجيع فقرات بعد كمية العمل مرتفعة، ويدعم 10من خالل اجلدول رقم )

ن  كمية أو هذا يدل على (، 0,53) حنرافه املعياري املقدر بـ( و إ3,86)ذلك املتوسط احلسايب الكلي هلذا البعد و البالغ 

حيث يبذلون اجلهد  العمل املنجزة تتناسب وقدرات العاملني يف املؤسسة العمومية اإلستشفائية بشري بن ناصر بسكرة،

حساسيتها، باإلضافة إىل توفر املعرفة الكايف إلجناز العمل املكلفني به يف الوقت احملدد، نظرا لطبيعة املهام اليت يشغلوهنا و 

إلتزام العاملني ام مما يدل على  تقبل األخطاء أثناء تأدية املهالالزمة لديهم حول متطلبات الوظيفة اليت يعملون هبا، واليت ال

  .بالوقت احملدد للعمل خاصة يف هذه الفرتة
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  جودة العمل:-2      

العمل مرتفعة، ويدعم  جودةإجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو مجيع فقرات بعد ( يتضح لنا أن 11من خالل اجلدول رقم )

ن العمال أوهذا يدل على (، 0,57( وإحنرافه املعياري املقدر بـــ )3,98ذلك املتوسط احلسايب الكلي هلذا البعد والبالغ )

ق مواصفات اجلودة يف أعماهلم اليت يقومون يف املؤسسة العمومية اإلستشفائية بشري بن ناصر بسكرة لديهم القدرة على حتقي

وهذا يعد وذلك نتيجة للخربة واملمارسة الطويلة للمهنة الوظيفية،هبا وذلك بتقليل األخطاء واملشاكل أثناء أدائهم للعمل 

لتوافق مات الناجحة والذي حيدث فيها نوع من اللمنظلصفات املالزمة امؤشرا إجيابيا ألن األداء ذو اجلودة العالية من 

واالنسجام بني العمال واملنضمة، حيث أن األداء اجليد يوفر الكثري من املزايا  مثل تقليل األخطاء و إستغالل الوقت 

 واملساعدة على حتقيق األهداف. 

 السلوك اإلبداعي: -3

مرتفعة،  إلبداعيالسلوك ا( يتضح لنا أن إجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو مجيع فقرات بعد 12من خالل اجلدول رقم )

وهذا يدل على أن العمال لديهم القدرة (، 0,67( واحنرافه املعياري املقدر بـــ )4,04حسايب )حيث حقق هذا البعد وسط 

على تطوير بدائل عديدة للتعامل مع املشكالت اليت تواجههم يف العمل فهم يسعون دائما إىل إجياد واكتشاف طرق جديدة 

ستمرار حيث تساهم يف تطوير العمل وتسهيله، الشيء الذي ميكنهم من إ، كما يقدمون أفكار بأسهل وأسرع وأكثر فعالية

 اإلبداع يف إجناز األعمال املوكلة إليهم. 

 :تفسير نتائج المتغير التابع األداء الوظيفي 

أن إجتاهات مبحوثي كرة يف املؤسسة العمومية اإلستشفائية بشري بن ناصر بس العاملني نظر املتعلقة بوجهة النتائج أظهرت

 (3,95) لألداء الوظيفي كليال سايباحل توسطامل حقق حيثعينة الدراسة كانت مرتفعة حنو مجيع أبعاد األداء الوظيفي، 

مستشفى بشري بن ( وهذا يشري إىل وجود مستوى عايل من األداء الوظيفي لدى العاملني يف 0,47) املعياري حنرافواإل

الوقت املناسب ب من خالل اإللتزامالفعال والدافعية والرغبة يف العمل اإلجناز ع العاملني بالقدرة على ناتج عن متت وهو، ناصر

إجنازها على أكمل العمل من أجل تسهيل كل املهام و  اإلبداعي يف السلوكوجبودة عالية وحتقيق قدراهتم الذاتية وإضفاء 

 وجه.    
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األوىل إىل طبيعة العمل يف املؤسسة العمومية اإلستشفائية بشري بن ناصر بسكرة ويرجع إحتالل بعد السلوك اإلبداعي للمرتبة 

تستدعي منهم إستخدام األفكار اجلديدة واملبدعة ملواجهة املخاطر احمليطة بالعمل تصديا إلنتشار األمراض ومعاجلة اليت و 

 البشريةعنصر الوقت لتفادي اخلسائر  تعتمد علىاحلاالت الصعبة وخاصة يف ظروف جائحة فريوس كورونا املستجد، كما 

 .عن إنتشار الوباء القاتلالنامجة يف صفوف اجليش األبيض وكذا املواطنني اهلائلة 

 تفسير اإلجابات المتعلقة بضغوط العمل:  -2
 :ضغوط العملجتاهات مبحوثي عينة الدراسة حنو أبعاد إما يلي نتناول في

 :عبء العمل -1
يدعم ذلك املتوسط احلسايب و  لدى أفراد عينة الدراسة مرتفع، بعد عبء العمللنا أن ( يتضح 14من خالل اجلدول رقم )

مستشفى بشري بن ناصر ن املوظف داخل أهذا يدل على و (، 0,66حنرافه املعياري املقدر بـــ )( وإ3,91)البالغ و هلذا البعد 

ونا نتيجة للعبء الزائد اليت متيزت به هذه الفرتة، من ضغط عمل كبري أثناء ممارسة املهام خالل فرتة جائحة كور  بسكرة يعاين

كما يعاين املوظفون من نقص يف املوارد البشرية خاصة الطاقم الطيب الذي كانوا حباجة إليه من أطباء وممرضني، وشعورهم 

العدوى ولكثر بالتعب واإلرهاق لكثرة األعمال اليت يطلب منهم القيام هبا، وجلوئهم على إيداع شهادات مرضية خوفا من 

العمل، مما أدى بالسلطات املعنية باألمر اللجوء إىل وضع املمرضني الذين كانوا على وشك التخرج من املعهد الوطين الشبه 

ورمي الثقل عليهم يف ظل نقص اخلربة يف جماهلم الطيب، باإلضافة  19كوفيدطيب حتت تصرف املستشفيات املعنية مبرضى  

لقلق والتوتر من املهام اليت يقومون هبا، وهذا بسبب إنتشار الوباء وفقدان املزيد من صفوف على ذلك شعور املوظفني با

 .اجليش األبيض، وحتملهم أعباء أكرب من الصالحيات املوكلون هبا 

ى مديري املدارس األساسية )خليفات و املطارنة، أثر ضغوط العمل يف األداء الوظيفي لد دراسةوتتفق هذه الدراسة مع  

واليت كان من نتائجها أن هناك عالقة قوية بني عبء الدور  ، (2010احلكومية يف إقليم جنوب األردن،جامعة مؤتتة، 

ومستوى األداء الوظيفي وذلك لنقص املهارات اإلنسانية والتصورية والفنية ألداء املهام بكفاءة وفعالية لدى مديري املدارس 

 احلكومية يف جنوب إقليم األردن.األساسية 

 ظروف العمل: -2
يدعم ذلك املتوسط احلسايب ة مرتفع، و لدى أفراد عينة الدراس ظروف العمل بعد ( يتضح لنا أن15من خالل اجلدول رقم )

نقص  يعانون مناسة هذا يعين أن أفراد عينة الدر (، و 0,89) قدر بـــــــحنرافه املعياري امل( وإ3,41الكلي هلذا البعد و البالغ )
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اإلحتياجات املطلوبة لعدم قدرة املؤسسة على توفريها له بسبب الضغط الناجم عن فرتة جائحة فريوس كورونا املستجد، 

وعدم مالئمة األثاث والتجهيزات لطبيعة العمل، واليت تستلزم توفري كل املستلزمات والتجهيزات لتأدية املهام مثاال عن ذلك 

، كذلك نقص األلبسة الواقية والكمامات، صة للفحص الطيبأجهزة األشعة باملشفى والتجهيزات املخصنقص الفادح يف ال

مما جيعل الطاقم الطيب ال يعمل بأرحيية ويطغى عليه إحساس اخلوف أن يصاب باألمراض نتيجة غياب التجهيزات الالزمة 

،  ل، وهذا راجع إلرتفاع عدد املرضى خالل هذه الفرتة، كما يعاين املوظفون من كثرة الضوضاء يف مكان العممهامهألداء 

كما أن بسبب غلق وحتويل مصلحيت طب العيون ومستشفى احلكيم سعدان جبميع عياداته إىل مستشفى بشري بن ناصر،

 . 19مساحات الغرف ال تتناسب مع عدد املوظفني نتيجة لشغل كل األماكن املخصصة هلم و تسخريها ملرضى كوفيد 

، حيث تبني من خالل نتائج البحث أن ظروف العمل (2015)نعوم و حرايرية، ذه الدراسة مع دراسة الباحثان  وتتفق ه

 تأثر يف األداء الوظيفي حيث كلما ساءت ظروف العمل زاد الضغط وبالتايل تدين أداء العاملني.

  صراع الدور: -3

حيث جاءت فقراته مبتوسط ، منخفضلدى أفراد عينة الدراسة  بعد صراع الدورح لنا أن ( يتض16من خالل اجلدول رقم )

إجتاه معظم فقرات التحليل هلذا بالبعد  يرجع ذلك إىلو  ،(0,78معياري بلغ ) حنرافإو  (2,97قدره ) منخفضحسايب 

هم أعمال كثرية وتركيزهم على بدرجة متوسط ومنخفض وهذا راجع إىل طبيعة العمل يف تلك الفرتة فجميع املوظفني لدي

تكثيف اجلهود مع الزمالء للخروج من هذه األزمة و مرورهم بفرتة متيزت بكثرة األعمال حيث لو طلب من املوظفني تنفيذ 

أعمال متعددة ومتناقضة من عند الرؤساء أو أعمال بعيدة عن خربهتم أو كانت تنقصهم املعارف لتأدية املهام كانوا قد 

تحقيق اهلدف األمسى وهو اخلروج من هذه الفرتة الوبائية اليت شهدها العامل بأسره خملفا الكثري من الضحايا يف حتدوا ذلك ل

صفوف اجليش األبيض واملواطنني، حيث كانت درجة ختل األخرين يف مهام املوظف مرتفعة، وذلك راجع لتدخل عائالت 

ن الفرد يحة مما يعيق عمل املوظف وينقص من أدائه، حيث أاملرضى يف عمل الطبيب أو تدخل املسؤولني بصفة غري صح

فكان يصب جل  ،عن واجباته ختليهأو يرتك انطباعا سيئا لدى زمالئه بسبب  للمؤسسة وال للمرضىال يريد أن يسبب قلقا 

لتصدي هلذا إهتمامه وطاقاته يف كيفية مساعدة األخرين وتأدية املهام مع حتسني يف األداء وإبتكار عالجات متجددة ل

 املرض، هذا ما يدل على وجود عالقة إجيابية بني هذا البعد واألداء الوظيفي.
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 غموض الدور: -4

حيث جاءت فقراته مبتوسط ، متوسطلدى أفراد عينة الدراسة  بعد غموض الدور( يتضح لنا أن 17من خالل اجلدول رقم )

إجتاه معظم فقرات التحليل هلذا بالبعد  رجع ذلك إىليو  ،(0,82معياري بلغ ) حنرافإو  (2,68قدره ) متوسطحسايب 

بدرجة متوسط ومنخفض إال درجة واحد مرتفعة واليت كانت تعين عدم وضوح السياسات واإلجراءات اخلاصة بالعمل، وهذ 

مع  يرجع إىل عدم القدرة على إعطاء الوقت الكايف للتفكري يف هذه السياسات والقيام بإجراءات عشوائية دون التنسيق

خمتلف املصاحل واليت قد تكون مضرة أكثر من نافعة بالنسبة للموظفني، أما باقي اإلجتاهات اليت كانت متوسطة ومنخفضة 

فهذا راجع إىل زيادة مهما مهام جديدة ال يفهمها املوظفون حتت مسمى إجراءات التصدي للوباء، كذلك عدم وجود 

دفعة من املمرضني جدد إىل املستشفيات حيث كان تدريبهم القبلي غري  تدريب قبلي للوظيفة خري مثال على ذلك إلتحاق

كايف لشغل الوظيفة، نظرا لضيق الوقت واحلاجة املاسة للمورد البشري أثناء تلك الفرتة، والذي قد خيلف غموض يف املهمة 

 املوكلة إليه، وعدم فهمه للمعلومات املقدمة من طرف املشرف املباشر له.

)خليفات و املطارنة، أثر ضغوط العمل يف األداء الوظيفي لدى مديري املدارس األساسية مع دراسة الباحثان  وتتفق دراستنا 

واليت بينت أن هناك عالقة ضعيفة بني متغري غموض الدور وبني مستوى االداء  ،(2010احلكومية يف إقليم جنوب األردن، 

 مديري املدارس األساسية احلكومية يف جنوب إقليم األردن. الوظيفي لدى

يت أظهرت على وجود عالقة سالبة بني بعد غموض الدور وال (2017)حممد،  كما تتفق هذه الدراسة مع دراسة الباحثة  

 .واألداء الوظيفي

 الهيكل التنظيمي: -5

حيث جاءت فقراته مبتوسط ، مرتفعلدى أفراد عينة الدراسة  بعد اهليكل التنظيميا أن ( يتضح لن18من خالل اجلدول رقم )

وجود درجة كبرية من ضعف التنسيق بني  يرجع ذلك إىلو  ،(0,86معياري بلغ ) حنرافإو  (3,48قدره ) مرتفعحسايب 

ت اإلدارية خاصة إجتاه الطاقم الوحدات، وعدم وجود تطوير بالوظائف، كما أن هناك تعسف وعشوائية يف ممارسة العمليا

الطيب الذي كان يعاين من ضغط كبري أثناء هذه الفرتة ومل جيد دعم معنوي من طرف اإلدارة، حيث كان هناك صعوبة يف 

احلوار من طرف اإلدارة العليا، وفرض تعليمات مرفوض من طرف املوظفني، خاصة ذي احلاالت احلرجة، مثل تسليط عقوبة 

حامل تعذر عليها احلضور للعمل بعدم قبول شهادهتا املرضية، ومنهم من مات وهو يف العمل جراء  يف حق مرأة كانت
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إصابته بوعكة صحية أثناء الوباء ومنع من أخذ إجازة مرضية بسبب تعسف اإلدارة، كما كانت املركزية املتبعة من طرف 

م يف إختاذ القرارات حىت لو كانت متعلقة مبجال عملهم ادارى املستشفى حتد من قدرات أداء املوظفني ملهامهم، وعدم إشراك

 أو كانت قرارات متعلقة حبياة املواطنني.

، اليت أثبتت بعدي عبء العمل واهليكل التنظيمي ال  (2009)املعشر، وتتفق دراستنا مع دراسة وتناقضت مع دراسة  

 ظيفي ملوظفي فنادق األردنية فئة اخلمس جنوم.يعتربان مؤثرا معنويا على األداء الو 

 تفسير نتائج المتغير المستقل ضغوط العمل 
أن إجتاهات مبحوثي يف املؤسسة العمومية اإلستشفائية بشري بن ناصر بسكرة  العاملني نظر املتعلقة بوجهة النتائج أظهرت

 لضغوط العمل  كليال احلسايب املتوسط غبل حيث، ضغوط العملحنو مجيع أبعاد فوق املتوسط عينة الدراسة كانت 

حيث كان بعد عبء العمل مرتفع نتيجة لثقل املهام أثناء فرتة جائحة كورونا، ، (0,62)  املعياري حنرافواإل (3,28)

كما كان توجه ظروف العمل مرتفع، والذي كان بسبب عدم توفر املعدات التجهيزات من طرف املؤسسة وعدم مالئمة 

عمل املوظفني كما كان بعد صراع الدور منخفض وذلك راجع لعدم تركيز املوظفني يف تداخل الصالحيات  األثاث لطبيعة

بينهم والعمل على جتاهل الصراعات يف مهامهم لصب كل الرتكيز على اهلدف الذي تسعى إليه مجيع دول العامل، وكذلك 

لعاملني باملستشفى حمل الدراسة مرتفع، وهذا راجع هو احلال يف بعد غموض الدور، أما اهليكل التنظيمي فكان توجه ا

لوجود إجراءات إدارية تعسفية، وإرتفاع نسبة املركزية وعدم املشاركة يف إختاذ القرارات اليت تعنيهم، وكذلك لعدم وجود تنسيق 

ر مسبق بالغياب، ما بني الوحدات مما خلق تشتت بني صفوفهم واللجوء إىل إيداع اإلجازات املرضية دون حىت سابق إنذا

اإلستشفائية بشري بن ناصر بسكرة،  للمرتبة األوىل إىل طبيعة العمل يف املؤسسة العمومية عبء العملويرجع إحتالل بعد 

و ثقلها خاصة يف تلك الفرتة اليت كانت متنع الطاقم الطيب واإلداري من العودة إىل منازهلم وإجبارية بقائهم يف مكان العمل 

 إنتشار الوباء القاتل.هام وإرتفاع حاالت املرضى إثر نتيجة لكثرة امل

واليت كان من أبرز نتائجها عدم وجود عالقة بني متغري  ، (2013)عايض و الشمسي، : وتتفق هذه الدراسة مع دراسة  
 املستقل  جبملة أبعاده كليا على املتغري التابع كليا.

 ظروف العمل كانت تشكل خطرا يهدد تدين أداء أن عبء العمل واهليكل التنظيمي و ا نستنتج من خالل ما تقدم سابق

اليت قد تضعف من عزميته من تكملة مشواره املهين من فقط جسدية وإمنا نفسية أيضا و املوظف حيث تكون معاناته ليست 

  .19وفيدكجل التصدي لوباء  أ
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 :لرئيسية وفرضياهتا الفرعيةتفسري نتائج إختبار الفرضية ا :الفرع الثاين

 :أوال/ تفسري نتائج إختبار الفرضية الرئيسية

 الوظيفي في األداءو  ضغوط العمل بأبعاده المنفردةبين  إحصائيةثر ذو داللة أيوجد ال " واليت كانت صيغتها كالتايل: 

 ."المؤسسة اإلستشفائية بشير بن ناصر بسكرة

معنوي لضغوط العمل على األداء الوظيفي عند مستوى الداللة  أثرود أكدت نتائج إختبار هذه الفرضية على وج

(α=0.05 ،ووجود عالقة إرتباط بني ضغوط العمل واألداء الوظيفي ) 2حيث بغلت قيمةR (%26.9) معامل التحديد، 

عكس ذلك بدرجة ضغوط العمل اليت ميرون هبا، فينحماولتهم إجياد سبل حلل املشاكل وتقليل األخطاء رغم هو  وتفسري ذلك

ومن جهة الذي ميرون به ، فينعكس ذلك  بدرجة كبرية على أدائه الوظيفي،  كبرية على أدائه الوظيفي، ومن جهة أخرى

الرقابة الذاتية هي اليت تدفع الفرد إىل العمل ، كما يرجع ذلك أيضا إىل مدى إنتمائهم وإندماجهم يكون الوازع الديين و  أخرى

شيء مقدس يف جمال القطاع الصحي، وهذا يعين أن السلوك اإلبداعي يؤثر بدرجة فعالة يف حتسني يف عملهم الذي يعترب 

 األداء الوظيفي يف ظل ظروف صعبة كهذه اليت منر هبا.

 :ثانيا/ تفسري نتائج إختبار الفرضية الفرعية األوىل

المؤسسة  الوظيفي في األداءو  عبء العملبين  إحصائيةثر ذو داللة أيوجد ال " واليت كانت صيغتها كالتايل:

 .بسكرة" اإلستشفائية بشير بن ناصر

(، α=0.05معنوي لعبء العمل على األداء الوظيفي عند مستوى الداللة ) أثر ال يوجدأكدت نتائج إختبار هذه الفرضية  

مهام أخرى بعيدة عن  بزيادة، وشعوره 19يدكوفأنه رغم كثرة املهام واألعمال أثناء فرتة  ووجود وميكن تفسري ذلك إىل 

، باإلضافة إىل شعور العامل أثناء مكوثه باملستشفى وعدم قدرته على رؤية  ختصصه أو زيادة يف حجم أو وقت العمل

عائلته مل ينقص من أدائه، إال أنه بصفة عامة من خالل ما إستخلصناه مما سبق أن الطاقم الطيب باخلصوص واعي حبجم 

حظ أنه مصر على تأدية واجبه الطيب مث الوطين والتغلب على الضغوط بتحويلها إىل ضغوط مهامه يف فرتة اجلائحة وتال

 إجيابية حتفز على الرفع من األداء الوظيفي.
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 :ثالثا/ تفسري نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثانية

المؤسسة  لوظيفي فيا األداءو  ظروف العملبين  إحصائيةثر ذو داللة أيوجد ال " واليت كانت صيغتها كالتايل:

 بسكرة" اإلستشفائية بشير بن ناصر

األداء الوظيفي عند مستوى الداللة على  لظروف العملتأثري معنوي  ال يوجدختبار هذه الفرضية إأكدت نتائج 

(α=0.05 وميكن تفسري ذلك إىل أن ،) املوظفون يعانون من نقص يف اإلحتياجات املطلوبة مع عدم مالئمة التجهيزات

المؤسسة اإلستشفائية بشير ثاث لطبيعة العمل، وذلك بوجود الضوضاء يف مكان العمل مل تؤثر هذه الظروف مبوظفي واأل

على أدائهم الوظيفي نظرا حلساسية املهام اليت يقومون هبا يف تقدمي اخلدمات الصحية، السيما يف ظل بن ناصر بسكرة 

غاية وتظافر جهود اجلميع لتوفري املستلزمات للفئات احملتاجة، وهذا جائحة كورونا اليت كانت ظروف العمل فيها مزرية لل

 الذي يعكس التحدي للتغلب على الظروف للقضاء على الوباء والتصرف حبكمة.

 رابعا/ تفسري نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثالثة:

المؤسسة اإلستشفائية  الوظيفي في األداءو  صراع الدوربين  إحصائيةثر ذو داللة أيوجد ال " واليت كانت صيغتها كالتايل:

 .بسكرة" بشير بن ناصر

د تأثري معنوي لصراع الدور على األداء الوظيفي عند مستوى الداللة ختبار هذه الفرضية أنه ال يوجأكدت نتائج إ 

(α=0.05 ،) العمل يف تلك  جود عالقة إرتباط قوي بني هذا البعد واألداء الوظيفي، وميكن تفسري ذلك إىل طبيعةوعدم و

هو اخلروج من األزمة الوبائية خبسائر  المؤسسة اإلستشفائية بشير بن ناصر بسكرةجل إهتمام موظفي فيها الفرتة اليت كان 

ويسعى املوظفون جبميع فئاهتم: إداريني، أطباء وممرضني على تأدية واجبهم آلخر بشرية أقل، وعدم الرتكيز يف األمور األخرى 

الدول املتقدمة عجزت أمام هذه اجلائحة اليت تستلزم تناقض يف القدرات وتذبذب يف السياسات نظرا  املطاف، ألن حىت

 . 19إىل ضبابية الوضع الصحي بسبب كوفيد

 :خامسا/ تفسري نتائج إختبار الفرضية الفرعية الرابعة

المؤسسة  الوظيفي في داءاألو غموض الدور بين  إحصائيةثر ذو داللة أيوجد ال " واليت كانت صيغتها كالتايل:

 .بسكرة" اإلستشفائية بشير بن ناصر
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على األداء الوظيفي عند مستوى الداللة  لغموض الدورأكدت نتائج إختبار هذه الفرضية على وجود تأثري معنوي 

(α=0.05 ووجود عالقة إرتباط قوي بني هذا البعد واألداء الوظيفي، وميكن تفسري ،)وجود غموض يف املستشفي إىل 

كانت تتسم  بتعقيد األمور ووضع  مجلة من اإلجراءات يف تلك الفرتة اليت  السياسات واإلجراءات املعمول هبا يف املستشفى 

اليت من شأهنا أن تعود بنتائج سلبية، كما أن هناك مهام جديد أستحدثت يف هذه الفرتة ومبهمة من طرف العاملني مع 

فيها مما يؤدي إىل جهله باإلجراءات الصحيحة هلذه األخرية ضغط العمل عليهم نقص التدريب قبل وأثناء تأدية املهام 

وبالتايل ميكن أن ينقص من أدائه هلذه املهام حيث كان األثر سليب عكسي مبعىن أنه كلما زاد غموض الدور نقص األداء 

 الوظيفي.  

بني األداء الوظيفي  وجود عالقة إجيابية واليت كانت من نتائجها،   )Vijayan ,7201(  :الدراسة مع دراسةوتتفق هذه 

 في.خرى واألداء الوظيكانت هناك عالقة سلبية بني الضغوطات األ  ذلكغموض الدور ومع و 

 :سادسا/ تفسري نتائج إختبار الفرضية الفرعية اخلامسة

المؤسسة  الوظيفي في األداءو  الهيكل التنظيميين ب إحصائيةثر ذو داللة أيوجد ال " واليت كانت صيغتها كالتايل:

 .بسكرة" اإلستشفائية بشير بن ناصر

األداء الوظيفي عند مستوى الداللة على  للهيكل التنظيميد تأثري معنوي يوج أنه الأكدت نتائج إختبار هذه الفرضية 

(α=0.05 وميكن تفسري )لناتج عن إضطراب جو العمل يف ذلك أنه رغم وجود ضعف تنسيق بني الوحدات واملصاحل ا

هذه الفرتة، وعدم وجود تطوير بالوظائف مقابل اجملهودات املبذولة من طرف املوظفني خاصة الطاقم الطيب مع وجود 

إجراءات عشوائية وتعسفية من جهات داخلية وخارجية نتيجتها قرارات خاطئة حبق املوظفني وكذا املرضى، إىل جانب وجود 

ة إال أنه مل حيد من قدرات هؤالء املوظفني ومن أداء مهامه على أكمل وجه.املركزية اإلداري
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تتميز ضغوط العمل يف القطاع الصحي بتأثريها الكبري على أداء العاملني، ملا حيتويه املوضوع من أمهية على الصعيد الداخلي 

رجي، واليت قد تشكل فيه الضغوط أكرب عائق لتدين مستوى األداء، كما ميكن أن تشكل هذه الضغوط حيزا إجابيا وحتفيزيا واخلا

 لدى البعض لتقدمي كل ما يلزم من فعالية وجودة لألداء.

ومية اإلستشفائية المؤسسة العمالعامل عامة ويف اجلزائر خاصة وبوالية بسكرة على مستوى مستشفيات الوالية منها  إذ شهد 

تحديات اليت واجهها فريوس كورونا املستجد والذي يعترب يف هذه الدراسة من أكرب الوبائية باحلصر جائحة بشير بن ناصر بسكرة 

، من حيث كثافة ضغوط العمل على القطاع الصحي من أطقم األطباء واملمرضني واإلداريني وحىت املسريين هلذا القطاع العامل بأسره

كانت هناك مصادر عديدة ومتنوعة لضغوط العمل أمهها: اخلارجية تكون نتيجة ضغط العمل وحتمية اإلبتعاد عن األهل ، إذ  

واألقارب وداخلية مثل نقص املعدات والتجهيزات الطبية كذلك الزيادة املفرطة يف عبء العمل يف ظل عدم وجود اليد العاملة 

تتطلبه كل وظيفة ،وعدم قدرة األفراد على أداء املهام من كثرهتا و تعقدها ونقص الراحة  الكافية وعدم القدرة على فهم األدوار وما

والذي ينتج عنه فقدان األمل والعيش يف متاهة ال هناية هلا  ،وجيعل نفسيته تتحطم ببطيءيف أماكن العمل ، وهذا ما حيبط الفرد 

عن احللول اليت من شأهنا التخفيف عنه ولو بالقليل ليستطيع  من التفكري املستمر يف كيفية التخلص من هذا الشعور والبحث

هذه اجلائحة اليت شكلت هاجسا كبري على مستوى  و إجابيته ورفع التحدي أمام إكمال مشواره والوقوف مع زمالئه بكل طاقته 

 ثري. مع عدم وجود لقاح معني والذي قد يؤدي حبياة الك والعامل بأسره الطاقم الطيب والشعب والدولة

فحاولنا يف دراستنا هذه الوقوف على أثر ضغوط العمل على األداء الوظيفي من خالل إظهار أثر أبعاد ضغوط العمل )عبء     

العمل، ظروف العمل، صراع الدور، غموض الدور، اهليكل التنظيمي( على األداء الوظيفي، حيث قمنا بالدراسة امليدانية 

بغية اإلجابة على األسئلة والفرضيات املطروحة يف إشكالية دراستنا وما  بشير بن ناصر بسكرةبالمؤسسة العمومية اإلستشفائية 

 مدى حتقيقها على أرض الواقع.

  :ياإلقرتاحات نذكرها كما يلو  مجلة من النتائجإىل من خالل الدراسة اليت تناولتها الباحثة مت التوصل و 

 :   النتائج أوال:

 النتائج النظرية: 

 ة ضغوط العمل اإلجيابية للحاجة إىل تدريب وحتفيز األفراد لتنمية قدراهتم ومهاراهتم بغية رفع أدائهم وانتاجيتهم.تقوم فلسف 
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  على الصعيد الصحي إهتماما كبريا من طرف الباحثني، ذلك ملا حظي مفهوم ضغوط العمل يف األدبيات اإلدارية وكذلك

 ع من كل اجلوانب.للموضوع من مفاهيم متشابكة، دعت لدراسة املوضو 

  قد يكون تأثري ضغوط العمل إجيايب أو سليب، وذلك يرجع يف الغالب إىل املتغريات الشخصية لألفراد، تزامنا مع املتغريات

 املؤثرة هبذا املتغري.

 .توجد العديد من النظريات اليت تفسر ضغوط العمل وإسترياتيجيات التصرف حياهلا وكيفية إدارهتا 

 عاملون بالقطاع الصحي ضغوطات متعددة وأغلبها تكون نفسية وتظهر بشكل غري مباشر.يواجه األفراد ال 

  قد تؤدي ضغوط العمل املرتفعة بأمراض خطرية على صحة اإلنسان مثل تصلب الشرايني وضغط الدم والذحبة الصدية، أو

 انا تؤدي حبياته.نفسية ككثرة النوم واإلحباط وامللل الدائم، والتغيب وعدم الرغبة يف العمل، وأحي

 النتائج التطبيقية: 

  ضغوط العمل حتظى بدرجة موافقة متوسطة لدى موظفي املؤسسة اإلستشفائية بشري بن ناصر مستوى أظهرت الدراسة أن

 .(3.28)مبتوسط حسايب كلي قدره  بسكرة

 دراسة مبتوسط حسايب كما أظهرت الدراسة أن مستوى األداء الوظيفي حقق درجة مرتفعة لدى موظفي املؤسسة حمل ال

(3.95). 

  اإلستشفائية بشري بن ناصر بسكرةيوجد أثر معنوي لضغط العمل على األداء الوظيفي لدى موظفي املؤسسة. 

  عند  اإلستشفائية بشري بن ناصر بسكرةال يوجد أثر معنوي لبعد عبء الدور على األداء الوظيفي لدى موظفي املؤسسة

 .(α=0.05)مستوى الداللة  

 عند  اإلستشفائية بشري بن ناصر بسكرةوجد أثر معنوي لبعد ظروف العمل على األداء الوظيفي لدى موظفي املؤسسة ال ي

 .(α=0.05)مستوى الداللة  

 وظفي املؤسسة اإلستشفائية بشري بن ناصر بسكرة عند الوظيفي لدى ميوجد أثر معنوي لبعد صراع الدور على األداء  ال

 .(α=0.05مستوى الداللة  )

  عند  اإلستشفائية بشري بن ناصر بسكرةيوجد أثر معنوي لبعد غموض الدور على األداء الوظيفي لدي موظفي املؤسسة

 ، وهو أثر عكسي.(α=0.05)مستوى الداللة  



 ــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمـ

107 
 

  عند  اإلستشفائية بشري بن ناصر بسكرةال يوجد أثر معنوي لبعد اهليكل التنظيمي على األداء الوظيفي ملوظفي املؤسسة

 .(α=0.05)ى الداللة  مستو 

 قتراحات:االثانيا: 

، واليت تناولنا فيها موضوعا هاما من مواضيع اإلدارة وتسيري املوارد هذه الدراسةبناء على ما توصلنا إليه من نتائج خالل 

تشفائية بشري البشرية وهو ضغوط العمل وأثرها على األداء الوظيفي والعوامل املؤثرة فيه لدى موظفي املؤسسة العمومية اإلس

 بن ناصر بسكرة تبني لنا ضرورة تقدمي جمموعة من اإلقرتاحات التالية:

      ضرورة توفري بيئة عمل مناسبة من ظروف عمل مادية وجو مالئم لتقدمي أداء مرتفع وخاصة فيما خيص اخلدمات الصحية

 اليت تعىن باملرضى.

 موض األدوار.حتديد املسؤوليات والصالحيات للحد من تداخل املهام وغ 

   .حتديد سياسات وإجراءات العمل وتبسيطها والتأكد من عدم تناقضها 

    .برجمة دورات تدريب داخلية وخارجية بغية التطوير يف الوظائف اخلاصة باملوظفني وزيادة أدائهم 

  يف الوقت املناسب ضرورة توفري وسائل اإلتصال ودعم التنسيق ما بني الوحدات واملصاحل الذي يسهل وصول املعلومات

 وبشكلها الصحيح.

 .ضرورة مراعات مؤهالت وقدرات كل فرد مبا يتناسب مع طبيعة مهامه املكلف هبا 

 .دعم وتعزيز املشاركة اجلماعية يف إختاذ القرارات والتقليل من الوقوع يف األخطاء 

 ن حدة الضغوط من طرف الزمالء فيما خلق جو مناسب من شأنه أن يبين عالقات إنسانية بني املوظفني ودعمها للتقليل م

 بينهم 

  ضرورة تنصيب جلنة أو خلية تعىن باملشاكل الوظيفية اليت قد تواجه الفرد أثناء عمله، مكونة من أخصائيني نفسانيني وإرشاد

 وتوجيه، واليت يكون دورها مساع املوظف وحماولة التدخل السلمي بينه وبني مصدر الضغوط للتخفيف من الضغوط اليت

 يعاين منها خاصة الضغوط النفسية واليت تتسبب يف ظهور أعراض مرضية عليه، وحتويلها إىل إجيابية حتفيزية يف جمال عمله.  

  مبا أن قطاع الصحة عموما يتعرض للضغوط مبختلف أنواعها، وحماولة للتخفيف منها خلق جو من املرح والتفاؤل لرفع

هة أخرى، وذلك جبلب أفكار جديدة جديرة بالتخفيف من الضغوط مثل فتح معنويات املوظفني من جهة واملرضى من ج



 ــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمـ
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قاعات رياضة يف مكان العمل، وتوفري مكتبة حتتوي على كتب حتتوي حماورها على زرع التفاؤل وختفيف نوبات الغضب 

اهلل عز وجل وترتيل والقلق وتعزيز أسلوب احلوار بني األشخاص وكيفية التغلب على الضغوط،أو كتب دينية لزرع الثقة ب

 28األية -سورة الرعد ﴾أال بذكر اهلل تطمئن القلوب﴿القرآن ،

أو تعليق ملصقات حتتوي على أحكام وأقوال وآيات قرانيه تزرع الطمأنينة يف قلوب من قرأها وختفف عليه ضغط العمل 

لق أو ملل وإحباط أو كثرة النوم الذي قد ال يستطيع تشخيصه وال معرفته بل يظهر كأعراض نوبات إنفعال أو غضب أو ق

والعزلة يف كل أرجاء العمل وخاصة مكتب الطبيب وغرف املرضى لغرس الروح املعنوية املرتفعة الكفيلة مبحاربة أي نوع من 

 الضغوط اليت قد تؤدي حبياة اإلنسان. 

   األداء  مستوى ارتفاع يف كبري ثرأ من ذلك يف ملا أخرى، جهة من واإلدارةالزمالء  بني ما العالقات توطيد على العمل

 .العاملني لدى الوظيفي

 لدى بالرضا شعور خيلق مما هبا العمل وحماولة اإلبداعية لألفكار تشجيعية برامج طريق عن املبادرة واإلبداع روح تعزيز 

     ومن مث زيادة أدائهم.  العاملني

 ثالثا: البحوث المستقبلية.

مصادر ضغوط العمل وتناوهلا  من املزيد على للتعرف امليدانية والبحوث الدراسات من داملزي إجراء على شجيع الباحثنيت 

 الذي الشيء أدائهم مستوىوإجياد اإلسرتاتيجيات اليت ترفع من  بالتفصيل على مؤسسات أخرى ذات قطاع عام وخاص

  املؤسسة. أهداف حتقيق يف يساهم

ذات طبيعة العمل الصعبة وحماولة  املؤسسات يف الوظيفي باألداء قتهوعال ضغوط العمل موضوع حول مماثلة دراسات إجراء 

 وقطاع الرتبية. ،إجياد إسرتاتيجيات تعزز من التقليل منها مثل قطاع الطاقة واملناجم

 .يف القطاع العام الصحي ضغوط العمل على التنظيمي املناخ ثرأ 

 .الرضا الوظيفيأثر ضغوط العمل على  

لتزام التنظيمي يف املستشفيات.أثر ضغوط العمل على اإل 
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 الصفحة الموضوع

 ج شكر وعرفان

 د قائمة اجلداول امللخص

 د قائمة األشكال

 هـ باللغة العربية

 و امللخص باللغة األجنبية

 اإلطار العام للدراسة 

 2 مقدمة

 3 حثية إشكالية الدراسة وطرح األسئلة الب

 4 الدراسات السابقة

 11 منوذج الدراسة وفرضيات الدراسة

 12 التموضع اإلبستيمولوجي ومنهجية البحث

 13 تصميم البحث

 14   أمهية الدراسة 

 14 خطة خمتصرة للدراسة

 الفصل األول: اإلطار النظري لضغوط العمل

 16 تمهيد

 16 المبحث األول: مفاهيم أساسية لضغوط العمل
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 16 املطلب األول: مفهوم ضغوط العمل

 20 املطلب الثاين: عناصر وأنواع ضغوط العمل

 22 املطلب الثالث: مراحل ضغوط العمل 

 23 المبحث الثاني: أساسيات ضغوط العمل

 23 املطلب األول: أسباب ضغوط العمل

 24 املطلب الثاين: مصادر ضغوط العمل  

 32 وط العملاملطلب الثالث: نتائج وأثار ضغ

 36 المبحث الثالث: إدارة ضغوط العمل واستراتيجياتها

 36 املطلب األول: نظريات ضغوط العمل

 39 املطلب الثاين: اسرتاتيجيات التعامل مع ضغوط العمل

 41 املطلب الثالث: إدارة ضغوط العمل

 45 خالصة الفصل

 الفصل الثاني: اإلطار النظري لألداء الوظيفي

 47 تمهيد

 48 المبحث  األول : ماهية األداء الوظيفي

 48 املطلب األول : تعريف األداء الوظيفي، عناصره و حمدداته 

 52 املطلب الثاين : أمهية األداء الوظيفي

 52 املطلب الثالث : العوامل املؤثرة يف األداء الوظيفي ومظاهر ضعفه 

 55 المبحث  الثاني : تقييم األداء: مفاهيم أساسية
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 56 املطلب األول: مفهوم تقييم األداء وأمهيته

 58 املطلب الثاين: أهداف وخطوات تقييم األداء 

 60 املطلب الثالث: أدوات وأخطاء تقييم األداء 

 63 المبحث الثالث: عالقة ضغوط العمل باألداء الوظيفي

 63 املطلب األول: العالقة بني ضغوط العمل واألداء الوظيفي سلبية 

 64 املطلب الثاين: العالقة بني ضغوط العمل واألداء الوظيفي إجيابية

 65 املطلب الثالث: العالقة بني ضغوط العمل واألداء الوظيفي منحنية

 66 ال توجد عالقة بني ضغوط العمل واألداء الوظيفي الرابع:املطلب 

 67 خالصة الفصل

 يات الدراسةالفصل الثالث: عرض وتحليل نتائج وإختبار الفرض

 69 تمهيد

 70 المبحث األول: التعريف بالمؤسسة محل الدراسة

 70 املطلب األول: التعريف باملؤسسة 

 71 املطلب الثاين: اهليكل التنظيمي للمؤسسة حمل الدراسة 

 72 لدراسة ل اإلطار املنهجي: الثالثاملطلب ا

 73 المبحث الثاني: عرض وتحليل نتائج الدراسة

 73 األول: الوصف اإلحصائي خلصائص عينة الدراسة  املطلب

 Reliabibity 78املطلب الثاين: نتائج إختبار ألفا كرونباخ 

 78 املطلب الثالث: حتليل إجتاهات املبحوثني حنو حمور األداء الوظيفي
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 83 املطلب الرابع: حتليل إجتاهات املبحوثني حنو حمور ضغوط العمل

 91 فرضيات الدراسة وتحليل النتائج  المبحث الثالث: إختبار

 91 املطلب األول: إختبار فرضيات الدراسة 

 94 املطلب الثاين: مناقشة وتفسري النتائج

 الخاتمة )النتائج واإلقتراحات وأفاق الدراسة البحث(

 105 النتائج

 106 اإلقرتاحات

 107 أفاق البحث

 والمالحق قائمة المراجع

 115 ربيةاملراجع باللغة الع

 120 املراجع باللغة األجنبية

 122 إستمارة البحث
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:أوال: قائمة المراجع باللغة العربية  

الكتب: -1  

(. سلسلة ابن مهاراتك و تدرب على كيفية التعامل مع و إدارة ضغوط العمل. اإلسكندرية، 2005أمحد ماهر. ) .1
 مصر: الدار اجلامعية.

(. عمان: دار اخلليج 1(. ضغوط العمل وأثرها على األداء الوظيفي )اإلصدار 2015خالد عيادة نزال عليمات . ) .2
 للنشر والتوزيع.

(. إدارة املوارد البشرية وإدارة األفراد )اإلصدار الطبعة الثانية (. عمان، إدارة األعمال ، 2004سعاد نائف برنوطي. ) .3
 باعة والنشر .األردن : دار وائل للط

(. 1(. الضغوط املهنية وضغوط العمل )اإلصدار 2018. طارق عبد الرؤوف عامر، و إيهاب عيسى املصري. )4
 القاهرة، مصر: مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع.

(. ضغوط العمل مصادرها ونتائجها وكيفية إدارهتا. الرياض: مطابع 1998. عبد الرمحان بن أمحد بن حممد هيجان. )5
 د اإلدارة العامة.معه

(. 1(. السلوك التنظيمي يف املنظمات )اإلصدار 2011عبد الرزاق سامل الرحاحلة، و زكرياء أمحد حممد عزام . ) .6
 عمان، إدارة األعمال ، األردن: مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع.

 تاب احلديث.(. سيكولوجية اإلتصال و ضغوط العمل. الكويت: دارالك2008. علي محدي. )7

(. إدارة املوارد البشرية )اإلصدار الطبعة األوىل(. عمان، إدارة األعمال ، األردن: دار أسامة 2008فيصل حسونة. ) .8
 للنشر والتوزيع .

(. عمان، األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع 1(. السلوك التنظيمي )اإلصدار 2016ماجد عبد املهدي مساعده . ) .9
 والطباعة 

(. مدخل السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال )اإلصدار الطبعة 2017حممد الفاتح حممود بشري املغريب. ) .10
 األوىل(. الدار العاملية للنشر والتوزيع.

(. عمان، األردن: دار احلامد للنشر 1(. إدارة الصراع األزمات التنظيمية )اإلصدار 2015مصطفى يوسف كايف. ) .11
 والتوزيع.
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(. إدارة الصراع و األزمات وضغوط العمل و التغيري 2008معن حممود عياصرة، و مروان حممد بين أمحد. ) .12
 (. عمان، إدارة األعمال ، األردن : دار احلامد للنشر والتوزيع.1)اإلصدار 

 ة:ــائل الجامعيــوالرس مذكراتـال -2

الضغوط املهنية وعالقتها بفعالية األداء مذكرة مقدمة  (. إسرتاتيجيات التصرف إجتاه2014, 05 04أحالم زرييب. ) .1
لنيل شهادة املاجستري يف علم النفس والتنظيم. وهران، كلية العلوم اإلجتماعية قسم علم النفس وعلوم الرتبية و 

 األرطوفونيا، اجلزائر: جامعة وهران.

ضغط العمل لدى اهليئة اإلدارية واألكادميية (. أثر بعض املتغريات الداخلية على مستوى 2006تغريد زياد عمار. ). 2
مذكرة مقدمة للحصول على درجة ماجستري يف إدارة األعمال. اجلامعة -يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة 

 اإلسالمية غزة. غزة، إدارة األعمال، فلسطني.

الوظيفي يف اجلامعات الفلسطينية  (. اإلتصال اإلداري و عالقته جبودة األداء2014رنا سامي حممد فضل الندمي . ). 3
إدارة تربوية. غزة، قسم أصول الرتبية إدارة -مذكرة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف اصول الرتبية -مبحافظات غزة

 تربوية، فلسطني: اجلامعة اإلسالمية غزة.

األردنية فئة اخلمس جنوم  (. أثر ضغوط العمل على أداء العاملني يف الفنادق2009عيسى إبراهيم املعشر. )ايار,  .4
مذكرة مقدمة للحصول على درجة املاجستري يف إدارة األعمال. إدارة أعمال، األردن: جامعة -دراسة حالة

 الشرق االوسط للدراسات العليا .

(. أثر ضغوط العمل يف مستوى أداء العاملني يف القطاع الصحي:دراسة ميدانية يف مشايف 2016. فراس حاج حممد. )5
مذكرة مقدمة لنيل املاجستري يف إدارة االعمال التخصصي. اجلامعة اإلفرتاضية -رة التعليم العايل بدمشقوزا

 السورية. دمشق، إدارة األعمال، سوريا.

(. الروح املعنوية وعالقتها باألداء الوظيفي لدى عمال املنظمة أطروحة هناية الدراسة 2017, 12 14مرمي أرفيس. ). 6
راه الطور الثالث يف: علم االجتماع ختصص علم إجتماع اإلدارة والعمل. جامعة حممد خيضر لنيل شهادة دكتو 

 بسكرة. بسكرة، قسم العلوم اإلجتماعية، اجلزائر: جامعة حممد خيضر بسكرة.

 

:المجالت والملتقيات -3  

ع الصحي /دراسة ميدانية (. حمددات األداء الوظيفي للعاملني بالقطا 2015الزهرة بن بريكة، و طارق بن قسمي. ). 1

.150-139(، الصفحات 15)15باملؤسسة العمومية اإلستشفائية سليمان عمريات بربيكة. جملة الباحث ،   
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(. صراع الدور وتأثريه على األداء الوظيفي. جملة دراسات يف علم اإلجتماع املنظمات ، 2018أمينة قهواجي. ). 2
 .37-24(، الصفحات 12)02

(. العوامل املؤثرة على األداء الوظيفي دراسة ميدانية مبلبنة نوميديا بقسنطينة. جملة 2018. )جوان,  إميان بن حممد. 3
 .261-242(، الصفحات 3)2األصيل للبحوث اإلقتصادية واإلدارية، 

األفراد (. املناخ التنظيمي وأثره يف ضغوط العمل دراسة إستطالعية ألراء عينة من 2012جبار هادي حممد الظاملي. ). 4
(، الصفحات 32)8العاملني يف املصارف العراقية احلكومية /الرشيد والرافدين. اجمللة العراقية للعلوم اإلدارية، 

335-366. 

(. ضغوط العمل لدى األطباء املختصني يف املستشفيات العمومية وأثرها على 2020, 07 23جوهرة أقطي. ). 5
شفى بشري بن ناصر واحلكيم سعدات ببسكرة. جملة دراسات اإلستقرار الوظيفي،دراسة تطبيقية يف مست

 .202-189(، الصفحات 02)18إقتصادية، 

(. دور التمكني اإلداري يف تعزيز السلوك اإلبداعي دراسة إستطالعية لعينة من 2019حامت خليل إبراهيم الكربويل. ). 6
لة جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية واإلدارية، اإلدارات العليا يف املديرية العامة للرتبية حمافظة األنبار. جم

 .265-293(، الصفحات 24)11

(. دور إدارة الصراع يف حتسني األداء الوظيفي للعاملني ، 2018ديسمرب,  05خامسة الرقو، و عمر بن جيمة . ). 7
(، 3)4، 3العدد رقم  دراسة حالة مستشفى ترايب بومجعة بوالية بشار. جملة البشائر اإلقتصادية االجملد الرابع

 .162-146الصفحات 

(. الضغوط املهنية لدى معلمات 2019زينب عاطف مصطفى خالد ، و شريين مسري حممد موسى. )يناير, . 8

.358-309(، الصفحات 1)2اإلقتصاد املنزيل باملرحلة اإلبتدائية و عالقتها بتقديرهن لذواهتن . جملة العلوم الرتبوية ج  

(. العالقة بني ضغوط العمل و أداء العاملني يف املنظمة. أبعاد إقتصادية ، 2018, 07 26) . سامية بن طالب.9
 .305-286(، الصفحات 1)8

. سهام موفق، و جنوية احلدي. )بال تاريخ(. منوذج مقرتح يوضح العوامل املؤثرة يف األداء الوظيفي للعاملني يف 10
على عينة من موظفي املؤسسة العمومية اإلستشفائية حممد زيوشي  املستشفيات العمومية اجلزائرية دراسة ميدانية

 .89-72(، الصفحات 2)7طولقة. جملة دفاتر إقتصادية، 
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(. ضغوط العمل للمرأة العاملة وأثره على الرضا الوظيفي ، دراسة حالة 2014. سهام ساعد عبد الستار موفق. )11
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 01ملحق رقم: 

 ةـــراطية الشعبيــرية الديمقــورية الجزائــالجمه
 يـث العلمــالي والبحــم العــزارة التعليو 

 –بسكرة  –جــامعة محــمد خيضــر 

 لعلــوم االقتصــادية والتجــارية وعلــوم التسييــركــلية ا
 قســـم علـــوم التسييــر

 

 
 

 

 المشاركة  تالمشارك .... األخاألخ 

 وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهلل 
 

تر في استكماال للحصول على شهادة ماسللبحث، و لجمع المعلومات الالزمة  لذي أعدا هذا اإلستبيانأن نضع بين أيديكم  يسعدنا

 "ضغوط العمل على األداء الوظيفي"أثر تحت عنوان: علوم التسيير، تخصص: إدارة الموارد البشرية 

 ضغوط العمل، من حيث عبء العمل، بيئة العمل والهيكل التنظيمي على األداء الوظيفي فيتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر 

 فقرات اإلستبيانمنكم التكرم باإلجابة على  أرجواألهمية رأيكم في هذا المجال،  ونظرا المؤسسة اإلستشفائية بشير بن ناصر بسكرة،

 .أن صحة النتائج تعتمد بدرجة كبيرة على صحة إجابتكم في الخانة المناسبة، حيث ()بوضع عالمة بدقة 

 امة.، وسوف تحظى بسرية تونحيطكم علما أن جميع إجاباتكم لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط

 :ةاإللكتروني للباحث دولإلستفسار بخصوص هذه الدراسة أو األسئلة المطروحة، يرجى التواصل عبر البري

hanainsfp36@gmail.com 

 التقدير واالحترامعبارات فائق  لكم مني
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 المشرف:             الطالبة:                                                                                         
 كالش هناء                                                                                               د.داسي وهيبة

 2020 /2019السنة الجامعية: 

 
          الجزء األول: البيانات الشخصية

 
 الجزء الثاني: محاور اإلستبيان

 ضغوط العمل: المحور األول
 

 األسئلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الرقم

شدة
ق ب

مواف
 

افق
مو

ايد 
مح

افق 
 مو

غير
 

غي
شدة

ق ب
مواف

ر 
 

  عبء العمل
      وقت العمل المخصص ال يسمح بأداء كل ما هو مطلوب مني  01
      أشعر بالتعب واإلرهاق لكثرة ما يطلب مني من واجبات ومهام  02
      العمل الموكل الي فوق طاقتي وال يمكن إنجازه في الوقت المحدد  03
      ليس هناك وقت للراحة أثناء الدوام  04
      الواجبات الملقاة على عاتقي أكبر من الصالحيات الموكلة لي 05
      أعاني من توتر األعصاب بسبب العمل الذي أقوم به 06
      توجد ثقل كبير بالعمل لنقص الموارد البشرية والمعدات والتجهيزات 07
      وناأشعر بضغط عمل كبير أثناء ممارسة مهامي في فترة جائحة كور  08
      توجد أخطاء كثيرة نتيجة عبء العمل  09

 بيئة العمل: ظروف العمل 
      أعاني من سوء اإلضاءة في مكان العمل  01
      أعاني من كثرة الضوضاء في مكان العمل  02
      مساحات الغرف ال تتناسب مع عدد الموظفين  03
      ل نظام التهوية غير مالئم في مكان العم 04
      كثيرا ما يتوقف العمل بسبب نقص في االحتياجات المطلوبة 05

 أنثى ذكر الجنس 01
 سنة 50 أكثر من  سنة 50إلى  41من  سنة 40إلى  31من  ةسن 30أقل من  الفئة العمرية 02
 دراسات عليا جامعي ثانوي متوسط  المؤهل العلمي 03
 سنة 20أكثر من  سنة 20إلى  11من  سنوات 10إلى  05من  سنوات 05أقل من  مدة العمل بالمستشفى 04
 مساعد ممرض ممرض طبيب إداري الصنف المهني  05
 ........................................................................................ لوظيفة الحالية ا 06
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      عدم مالئمة األثاث و التجهيزات لطبيعة عملي  06
 بيئة العمل: صراع الدور 

       يطلب مني القيام بأعمال تتناقض مع قيمي ومبادئي 01
      سليم  تدخل األخرين في مجال عملي ال يتيح لي أداءه بأسلوب 02
      يطلب مني تنفيذ أعمال متعددة و متناقضة من عدة رؤساء  03
      أتعامل مع أكثر من مجموعة عمل و يوجد اختالف فيما بينهما  04
      يتدخل المسؤولين بأداء عملي بشكل كبير  05
      األعمال المكلف بها بعيدة عن خبراتي و مهاراتي  06
      رف و المهارات الالزمة ألداء العمل تنقصني المعا 07
      يوجد تداخل في المهام بيني وبين زمالئي في العمل 08

 بيئة العمل: غموض الدور 
      األعمال المكلف بها غير واضحة  01
      المعلومات المقدمة من طرف المشرف المباشر غير واضحة 02
      مالء العمل أواجه صعوبة في إيصال المعلومات لز  03
      ال أشعر بوجد هدف معين من عملي   04
      ال يوجد تدريب قبلي لشغل الوظيفة  05
      التدريب القبلي للوظيفة غير كافي لفهم مهامي و تأديتها 06
      أشعر بأنني أقوم بمهام وأعمال غير ضرورية  07
      رونا توجد مهام جديدة ال أفهمها نتيجة جائحة كو  08
      إجراءات و سياسات العمل غير واضحة 09

 يالهيكل التنظيم
      اإلتصال بيني و بين رؤسائي في العمل ضعيف  01
      المركزية المتبعة في العمل تحد من قدرتي على األداء 02
      يوجد ضعف في التنسيق بين الوحدات  03
      لعمليات اإلدارية يوجد تعسف و عشوائية في ممارسة ا 04
      ال أشارك في إتخاذ القرارات الخاصة بمجال عملي 05
      ال يوجد تطوير في الوظيفة التي أمارسها  06
      اذ القرار ضمن مهامي التي كلفت بها  ال أملك سلطة إتخ 07
      ال أوافق على التغيير في الهيكل التنظيمي للمؤسسة  08

 
 

 األداء الوظيفي: ر الثانيالمحو 
 يهدف هذا المحور إلى معرفة مستوى أداء المورد البشري في المؤسسة اإلستشفائية للصحة الجوارية  *بشير بن ناصر بسكرة*  
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 األسئلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الرقم

شدة
ق ب

مواف
 

افق
مو

ايد 
مح

افق 
 مو

غير
شدة 

ق ب
مواف

ير 
غ

 

 كمية العمل 
      أتقيد بمواقيت العمل الرسمية  01
      يتم إشراكي في تحديد كمية العمل التي أكلف بإنجازها 02
      لدى القدرة على زيادة حجم العمل  03
      حجم العمل الذي أكلف به قابل للتنفيذ  04
      أبذل الجهد الكافي ألنجز العمل المكلف به في الوقت المحدد  05

 العمل  جودة
      أحقق مواصفات الجودة في عملي الذي أقدمه 06
      أستخدم اإلمكانيات والموارد المتاحة لي في عملي بكفاءة وفعالية  07
      لدى القدرة على تقليل األخطاء و المشاكل في تأدية عملي  08
دي عملي أشعر باألمان الوظيفي و االستقرار النفسي في وظيفتي مما جعلني أؤ  09

 بجودة عالية  
     

 السلوك اإلبداعي
      أسعى إلى إيجاد طرق جديدة أكثر فعالية إلنجاز العمل  10
لدى القدرة على تطوير بدائل عديدة للتعامل مع المشكالت التي تواجهني في  11

 العمل 
     

      أقدم أفكار بإستمرار تساهم في تطوير العمل و تسهيله  12
      افس مع زمالئي في العمل من أجل تقديم أفكار جديدة متعلقة بالعمل أتن 13

 

 وفي األخير أشكركم جزيل الشكر على صبركم معي وإفادتي بمعلوماتكم القيمة

 .مني فائق التقدير واإلحترام . اتقبلو 

 

 


