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 التكـٌف الوظٌـفً للعاملٌن  فًضغــوط العمــل وأثرها 

  مستشفى الجامعة األردنٌة : حالةدراسة 

 ملخص الدراسة

ضؽوط العمل على التكٌؾ الوظٌفً لدى العاملٌن فً مستشفى الجامعة األردنٌة،  اثرهدفت هذه الدراسة إلى لٌاس 

 –عبء العمل  –األمان الوظٌفً   - الداخلٌةلات )العال وذلن من خالل دراسة مجموعة من عناصر ضؽوط العمل

فمرة موزعة  93طبٌعة العمل( وتؤثٌرها على التكٌؾ الوظٌفً ولهذه الؽاٌة تم تطوٌر استبانه من   -ؼموض الدور 

التً لامت علٌها الدراسة، ولد تم  الفرضٌات على ست مجموعات أساسٌة كل منها تهدؾ إلى اختبار مدى صحة 

والتً تتكون  ً  دوابر مستشفى الجامعه االردنٌة المختلفةف موظؾ 06انه على عٌنة عشوابٌة عددها الستبا توزٌع

( SPSSالتمرٌض(، ولد تم استخدام برمجٌة ) –الدوابر الطبٌة  –الخدمات المساندة  –)شإون المرضى  من

ارٌة والمتوسطات الحسابٌة الختبار فرضٌات الدراسة واختبار االنحدار المتعدد والبسٌط واالنحرافات المعٌ

والتكرارات والنسب المبوٌة، ولد توصلت الدراسة الى عدة نتابج كان ابرزها وجود اثر بٌن ضؽوط العمل 

والتكٌؾ الوظٌفً لدى العاملٌن فً مستشفى الجامعه االردنٌة وبناءا علٌه توصى الدراسة بضرورة تعزٌز الثمة 

 ً وتوفٌر فرص الترلٌة بشفافٌة ضمن معاٌٌر واضحة .لدى العاملٌن بما ٌتعلك باالمان الوظٌف

 .  ، األردناالردنٌة ةمستشفى الجامع، الكلمات المفتاحٌة: ضغوط العمل ، التكٌف الوظٌفً
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Work Pressure and its Impact on Job Adaptation 

Case Study on the Jordan University Hospital 

Abstract 

The aim of this study was to measure the effect of work pressure on job adaptation among the 

staff of the Jordan University Hospital, by examining a range of elements of the work pressures 

(informal relations – the job security – the workload – the ambiguity of  role – the nature of the 

work), and to study its impact on the functional adaptation. To this end, a questionnaire was 

developed from 39 paragraphs distributed in six basic groups, each aimed at testing the validity of 

the assumptions underlying the study. To this end a questionnaire was developed from 39 

paragraphs divided into six core groups each of these groups is designed to test the validity of the 

assumptions on which the study was based on, the questionnaire was applied on a random sample 

of 60 employees in the departments of the Jordan University Hospital (Patient Affairs, Support 

Services, Medical Departments, and Nursing). SPSS software program was used to test the 

hypotheses of the study, and the multiple regression tests, the standard deviations, the arithmetic 

averages, the repetitions, the percentages. The study found several results; the most prominent 

result was the presence of an impact between the pressures of work and job adaptation among 

the staff at the Jordan University Hospital. Accordingly, the study recommends the need to 

enhance the confidence of employees in terms of job security, and to provide transparent 

promotion opportunities within clear criteria.  

Key words:  Work Pressures, Job Adaptation, Jordan University Hospital, 

Jordan.  
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 التكـٌف الوظٌـفً للعاملٌن فً ضغــوط العمــل وأثرها 

  فً مستشفى الجامعة األردنٌةحالة دراسة 

 الممدمة:

ٌسٌر العالم الٌوم بخطًى متسارعة نحو مزٌد من التمارب والتواصل والتعمٌد وتشابن المصالح على مختلؾ 

ٌعٌش وٌمارس حٌاته الٌومٌة فً االنسان  ا أنبماألصعدة السٌاسٌة وااللتصادٌة والثمافٌة وفً مختلؾ المجاالت و

بٌبة متؽٌرة باستمرار نظراً لتمدم العلوم بمختلؾ أنواعها ومحاولته التكٌؾ فً حٌاته مع هذه المتؽٌرات واستثمارها 

مع بعض الظروؾ المتؽٌرة فً بٌبته وال ٌستطٌع التفاعل  كٌؾلصالحه إال أنه وفً بعض األولات ٌصعب علٌه الت

مظاهر الحٌاة اإلنسانٌة لومظهراً طبٌعٌاً اإلنجاز  من عوابك عابك ا ٌترتب علٌه حدوث الضؽوط التً تعد معها مم

فً المنظمات او اؼفالها فً مختلؾ المستوٌات التنظٌمٌة وتعد ضؽوط العمل من الظواهر التً ال ٌمكن تجنبها 

ن ولكن بدرجات متفاوتة حٌث تتسبب ضؽوط حٌث أنها تإثر على المنظمة سواء كانوا لٌادات إدارٌة أم مرإوسٌ

فمدان الثمة والتسرب الوظٌفً وللة والمعنوٌة مما ٌإدي الى  العمل فً حدوث خسابر منها المادٌة أو البشرٌة 

 االفرادأداء  تعتمد علىالمنافسة حول العالم بما أن االنتاج وانخفاض الروح المعنوٌة وصعوبة التكٌؾ الوظٌفً. و

داء المتمٌز للعاملٌن تجد المنظمة الممٌزة ونظراً للعوامل المختلطة والمتشابكة التً باتت تإثر على فؤٌنما وجد األ

ً حمٌمة على العاملٌن لدى المنظمات لتلبٌة  أداء األفراد كما تإثر على أداء المنظمة ككل، وباتت ترتب ضؽوطا

رفة أثر ضؽوط العمل على التكٌؾ الوظٌفً طموحات المنظمة وضمان بمابها وتنافسها. وجاءت هذه الدراسة لمع

ً وفً ظل منافسة شدٌدة من  لدى األفراد فً مإسسة أردنٌة عرٌمة تمدم الخدمة الصحٌة آلالؾ المواطنٌن ٌومٌا

مإسسات المطاع الخاص والمإسسات الصحٌة اإلللٌمٌة، أال وهو مستشفى الجامعة األردنٌة والذي بات ٌواكب هذه 

ً متزاٌداً على العاملٌن فً هذا المستشفى فً التحدٌات بمزٌد من ا لبرامج التطوٌرٌة والتً ما فتؤت تشكل ضؽطا

ً بالصعوبة وٌعتبر التكٌؾ الوظٌفً  فً  عامال مهمامختلؾ موالعهم ، وفً ظل ظروؾ العمل التً تتسم أساسا
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عاللات اجتماعٌة طٌبة فً إنتاجٌة العامل وعطاءه فً العمل فكلما كان اإلنسان راٍض عن عمله ومندمج فٌه وله 

ت الحدٌثة لذا تعمل اإلدارة فً المنظما ،العمل ٌسودها األلفة والمحبة والرضا كلما كان أفضل فً أدابه وعطاءه

ٌساعدهم على تحمل ضؽوط العمل وتشجع العاملٌن على زٌادة رضاهم الوظٌفً إلى االهتمام باستراتٌجٌات تحث 

 (5662)ماهر،  والتكٌؾ معها.

 الدراسة: مشكلة

 جاء  التًو فً المنظمات  عاملٌنمعدالت التذمر والشكوى لل تزاٌدخالل  من مشكلة الدراسة تم تبنً فكرة  

زٌادة الرواتب على شكل مطالبات دابمة بكانت سواء  للعاملٌن , فً الجوانب المادٌة  معظمها منصب بشكل حمٌمً

لهم توفٌر استراحات خاصة  خالل  من فً المنظمة  بالموظفٌنالخاصة  تحسٌن بٌبة العملاو ،متكررةالوالمكافبات 

توضٌح  بضرورة  همتمطالب وكذلن ,لهمتبرٌد فعالة توفٌر وسابل تدفبة و مع ,مختلؾ الوردٌاتلطعام أو وجبات 

توفٌر أجهزة  مع ضرورة  باألمان الوظٌفًشعورهم  عدم ل  الحمٌمً  لهم داخل المنظمةالمسإولٌات والمهام 

لتخفٌؾ ضؽوط العمل وتسهٌل  الالزمه حة األخرى بشكل أكبر فً أماكن العمل، وؼٌرها من وسابل الرا حاسوب

  إنجاز المهام اإلضافٌة.

لدى  نالوس الخطر إلى دقأدت التً  المشاكل واألخطاءمن خالل بشكل واضح  ٌظهر ولد بدا أثر ذلن كله 

 والبحث عن جهات عمل أخرى  ترن العملمة من العاملٌن بوٌتضح ذلن من كثرة الطلبات الممد، العلٌا اإلدارات

 : اآلتًالربٌسً  التساإل  فًتتمثل  الدراسةوانطاللا مما سبك فإن مشكله ، 

( لضغوط العمل على التكٌف الوظٌفً لدى α≤ 0.05ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة )هل -

 ."ٌة األفراد العاملٌن فً مستشفى الجامعة األردن

 وٌتفرع منه التساإالت الفرعٌة التالٌة:

 الداخلٌة( بٌن العاللات α≤ 0.05ٌوجد أثر ذو داللة إحصابٌة عند مستوى الداللة )هل السإال الفرعً األول: 

 والتكٌؾ الوظٌفً، فً مستشفى الجامعة األردنٌة.
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ألمان الوظٌفً  والتكٌؾ ل( α≤0.05 لة )ٌوجد أثر ذو داللة إحصابٌة عند مستوى الدالهل  الثانً : السإال الفرعً

 الوظٌفً لدى األفراد العاملٌن فً مستشفى الجامعة األردنٌة.

عبء العمل والتكٌؾ ل( α≤0.05 ٌوجد أثر ذو داللة إحصابٌة عند مستوى الداللة )هل  الثالث : السإال الفرعً

 الوظٌفً لدى األفراد العاملٌن فً مستشفى الجامعة األردنٌة.

ؽموض الدور والتكٌؾ ل( α≤0.05 ٌوجد أثر ذو داللة إحصابٌة عند مستوى الداللة )الرابع : هل  الفرعً السإال

 الوظٌفً لدى األفراد العاملٌن فً مستشفى الجامعة األردنٌة.

ظروؾ وطبٌعة ل( α≤0.05 ٌوجد أثر ذو داللة إحصابً عند مستوى الداللة ) الخامس : هل  السإال الفرعً

 ٌؾ الوظٌفً لدى األفراد العاملٌن فً مستشفى الجامعة األردنٌة.العمل  والتك

 فرضٌات الدراسة تتبلور بما ٌلً : فؤنبناء على تساإالت مشكلة الدراسة فرضٌات الدراسة:

 الفرضٌة الربٌسٌة:

 :H01 " ال ٌوجد أثر( 0.05ذو داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة ≥α ) على التكٌف الوظٌفً العمل لضغوط

 ." األردنٌةفً مستشفى الجامعة  العاملٌن دى األفرادل

 :التالٌة  الفرضٌات الفرعٌةوٌتفرع من الفرضٌة الربٌسٌة   -

:H01-1ذو داللة إحصابٌة عند مستوى الداللة   ٌوجد أثرال(0.05 ≥α ) الوظٌفً،  والتكٌؾ الداخلٌةبٌن العاللات

 فً مستشفى الجامعة األردنٌة.

:H01-2 داللة إحصابٌة عند مستوى الداللة  ذو ال ٌوجد أثر( 0.05≥α )والتكٌؾ الوظٌفً لدى   ألمان الوظٌفًل

 فً مستشفى الجامعة األردنٌة. العاملٌن األفراد

:H01-3 ذو داللة إحصابٌة عند مستوى الداللة  ال ٌوجد أثر( 0.05≥α )عبء العمل والتكٌؾ الوظٌفً لدى ل

 ردنٌة.فً مستشفى الجامعة األالعاملٌن األفراد 
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:H01-4 ذو داللة إحصابٌة عند مستوى الداللة  ال ٌوجد أثر( 0.05≥α )ؽموض الدور والتكٌؾ الوظٌفً لدى ل

 فً مستشفى الجامعة األردنٌة. العاملٌن األفراد

:H01-5 ال ٌوجد أثر ( 0.05 ذو داللة إحصابً عند مستوى الداللة≥α )والتكٌؾ  ظروؾ وطبٌعة العمل ل

 فً مستشفى الجامعة األردنٌة. العاملٌن رادالوظٌفً لدى األف

 

 أهداف الدراسة:

اسبابها من خالل ما فهم ظاهرة ضؽوط العمل وذلن بتحدٌد مفهومها والتعرؾ على  هدفت الدراسة الى

 :ٌلً

الجامعة فً مستشفى العاملٌن تحدٌد عناصر ضؽوط العمل ذات التؤثٌر على التكٌؾ الوظٌفً لدى األفراد  -

 األردنٌة.

تحدٌد عناصر ضؽوط العمل التً تإثر إٌجابٌاً على التكٌؾ الوظٌفً لدى األفراد فً مستشفى الجامعة األردنٌة  -

 وتعزٌزها.

تحدٌد عناصر ضؽوط العمل التً تإثر سلبٌاً على التكٌؾ الوظٌفً لدى األفراد فً مستشفى الجامعة األردنٌة  -

 .تجاوزهاو

تفٌد المستشفى  ن استخالصها من نتابج الدراسة وما ٌرتبط بذلن من التراحاتبٌان المجاالت التطبٌمٌة التً ٌمك -

 فً تطوٌر تكٌؾ األفراد مع الضؽوط والمبول بها.

 أهمٌة الدراسة:

 تتمثل أهمٌه الدراسة فً اآلتً:

 الحالٌة والمستمبلٌة . أهمٌة الموضوع الذي تتناوله فً ظل الحٌاة المعاصرة ومستجداتها -1

 .فبة التً طبمت علٌها الدراسة أهمٌة ال -5
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وهً منظمة حٌوٌة تخدم فبة كبٌرة من افراد  أهمٌة المإسسة التً طبمت على أفرادها هذه الدراسة -9

 المجتمع المحلً .

 الدراسة:حدود 

 تحدد الدراسة باآلتً:

 .5610 آٌار56 إلى  5612آذار  12أجرٌت الدراسة خالل الفترة  زمانٌة: حدود -

مستشفى الجامعة دوابر  الموظفٌن فً: أجرٌت الدراسة على عٌنة عشوابٌة من مجموعة ةبشرٌ حدود -

 شإون المرضى (. –الدوابر الطبٌة  –التمرٌض  –)الخدمات المساندة األردنٌة 

األكثر مناسبة لموضوع وهً التصرت الدراسة على خمسة أبعاد لضؽوط العمل  حدود موضوعٌة: -

 اخلٌة، األمان الوظٌفً، ظروؾ العمل، عبء العمل، ؼموض الدور(.)العاللات الد الدراسة وهً

 

 :نموذج الدراسةأ

 المتغٌر المستمل                                     المتغٌر التابع                        

 

 

 

 

 

 أنموذج الدراسة (1الشكل رلم )

 :التعرٌفات اإلصطالحٌة

 
 التكٌف الوظٌفً

 الرضا الوظٌفً -
 وظٌفًاالداء ال -
 االنتاجٌة -

 
 ضغوط العمل

 الدخلٌةالعاللات  -
 االمان الوظٌفً -
 ظروؾ العمل -
 عبء العمل -
 ؼموض الدور -
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التً تطرأ على األفراد خال أدابهم ألعمالهم وإما أن تكون مصادر الضؽوط الظروؾ ؼٌر الطبٌعٌة  ضغوط العمل:

هذه داخلٌة تتعلك بجوانب تنظٌمٌة أو خارجٌة تتعلك بظروؾ التصادٌة كالعرض والطلب أو 

 .(5616حكومٌة كفرض ساعات دوام معٌنة وؼٌرها. )الدوسري، 

جود عاللات اجتماعٌة طٌبة فً العمل ٌسودها األلفة حالة رضا الفرد عن عمله واندماجه فٌه وو التكٌف الوظٌفً:

 (.5666والمحبة مما ٌإثر إٌجابٌاً على انتاجٌة العامل وعطاإه فً العمل. )الصبٌحً، 

 االلتصادٌة والتنمٌة التعاون منظمة تعرؾ االنتاجٌة:

 (OECD)  Organization for Economic Co-operation and Development اردالمو استخدم مدى 
 واآلالت والعمالة للموارد الكؾء االستعمال عن الناتج التنظٌم كفاءة فً المستمر التحسن لتحمٌك لمماٌٌس طبمًا

 (5662)سعٌد بن علً حسن،  .المتاحة

  مما متطلباته وبٌن بٌنه او ومهنته الفرد بٌن المالبمة عدم فٌه ٌكون الذي المولؾ او الفعل بانها العمل: ضغوط
 الفرد. داخل الجسمً او النفسً التوازن عدم من حالة ٌخلك داخلً تاثٌر ٌحدث

Ivancevich) Kono Paske &  ,5660) 

 

   الدلة وجه على منه مطلوب ما حمٌمة الفرد ٌعلم ال حٌنما سلون ٌنتج عن العاملٌن ٌحدث:  الدور غموض

 (5663، بارون روبرت . جٌرالد ، جرٌنبرج) .بعمله للمٌام

 

 الفرد من ٌطلب حٌث الكمٌة الناحٌة من العب من مصدرا طالته، وٌعتبر فوق باعباء العامل الفرد تحمٌل:  العمل عبء
 المحدد الولت فً انجازه ٌستطٌع مما االعباء اكثر زٌادة ولد تكون الضؽوط مصادر من Over load باعمال المٌام

 ، جرٌنبرجالخاصة .) ولدراته استعداداته بمال تال باعمال المٌام الفرد من ٌطلب كؤن نوعً شكل فً تكون لد او
 (5663،بارون روبرت . جٌرالد

 المتاحة والبشرٌة المادٌة للموارد االفضل االستخدام بانه Robbins & Wiersema فمد عرفه :  االداء الوظيقي
 التنافسٌة. مٌزتها على والمحافظة وضمان دٌمومتها المنظمة اهداؾ لتحمٌك

 (2003، عباس. )الوظٌفة تجاه الفرد تصور عن الناتجة السعادة مشاعر نةبؤ:  الرضا الوظيفي

 َانمجمُعخ انتي انعمم اتجبي ميُنً َفي ، َأدائً سهُكً في َيؤثر عمهً في ثبنفرد يحيظ مب كم ٌي: العمل ظروف 

 (2004)انىشُاوي، ، .إنيٍب يىتمي انتي َانمؤسسخ يتجعٍب انتي َاإلدارح معٍب يعمم
 

 ثشكم َأدائٍب انمىظمخ عهّ تؤثر َانتي انمىظمخ داخم انقُِ عه تعجر انعالقبد انتي تهك ٌي: لداخليةالعالقات ا

 (20004انمىظمخ. )عقيهي، انمؤمه ،  في داخهيب تؤثر انتي انجيئخ ٌَي مجبشر،
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 النظري:اإلطار 

 ضغوط العمل:

ً إذ لم ٌتوصل الكتاب إلى اتفاق حول معنى  ٌعد مفهوم الضؽوط بصفة عامة من أكثر المفاهٌم ؼموضا

محدد له، وٌعود ذلن إلى استخدام هذا المفهوم بطرق مختلفة، مما أدى إلى تعدد المفاهٌم والتعرٌفات حول مفهوم 

الضؽوط. ولد استخدمت كلمة الضؽوط فً المرن الثامن عشر لتعنً "إكراهاً ولسراً"، وجهد لوي وإجهاد وتوتر 

 (Jones,B,2011) لواه العملٌة. لدى الفرد أو ألعضاء الجسم أو

تستخدم عبارة الضؽوط للداللة على حالتٌن مختلفتٌن، ففً األول تشٌر إلى الظروؾ البٌبٌة التً تحٌط كما 

ً من الضٌك والتوتر وضمن هذا اإلطار فإنها تشٌر إلى وجود مسببات مختلفة أو  بالفرد والتً تسبب له نوعا

الثانٌة تشٌر إلى ردود الفعل الداخلٌة والتً تحدث بسبب هذه المصادر أو مصادر خارجٌة للضؽوط. وفً الحالة 

الشعور ؼٌر السار الذي ٌعطً تسمٌة الضؽوط. ولد اتفك معظم المهتمٌن لهذا الموضوع على أن عدم التوافك بٌن 

 (5662متطلبات الحٌاة وبٌن الموارد واإلمكانٌات المتاحة للفرد تمثل ضؽوطاً بالنسبة له. )ماهر، 

إلى أن الضؽوط مفاهٌم جاءت من الفٌزٌاء وهً بهذا المفهوم الفٌزٌابً تعنً  بعض الباحثٌنوٌشٌر 

المضاعفات التً تإثر فً حركة الدم فً الجسم. أما فً علم النفس فإن الضؽوط تعنً المطالب التً تجعل الكابن 

 (Jones,B,2011) .بٌبتهالحً أو الفرد ٌتكٌؾ وٌتعاون لكً ٌتالءم مع 

وبالرؼم من االهتمام المتزاٌد بموضوع الضؽوط وانتشار هذا المصطلح فً الولت الحاضر فإنه ٌتعرض 

للخلط وسوء الفهم وتباٌن مفهومه من شخص آلخر. إال أنه ٌمكن المول أن هنان ثالث اتجاهات لتحدٌد مفهوم 

 ( 5663الضؽط: ) مرٌزق، 

مثٌرات أو المنبهات التً تتواجد فً البٌبة وتحدث تؤثٌرها ٌتناول الضؽوط باعتبارها أحد ال االتجاه األول: -

 على الفرد.

 ٌرى أن الضؽط هو استجابة الفرد للمثٌرات )مسببات ضؽوط العمل(. االتجاه الثانً: -
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 ٌتناول الضؽط باعتباره التفاعل الذي ٌحدث بٌن المنبهات واالستجابة.االتجاه الثالث:  -

ضؽوط مختلفة تمتد من البساطة إلى التعمٌد. ومن التحفٌز إلى  وٌتعرض األفراد كافة فً حٌاتهم إلى

التثبٌط ومع التمدم الحضاري والتطور فً أسالٌب العمل تزداد الضؽوط على األفراد وخاصة العاملٌن فً المجال 

 اإلداري.

 مفهوم ضغوط العمل:

وجٌة استجابة لمجموعة ٌعرؾ ضؽط العمل: "بؤنه نمط معمد من حالة عاطفٌة ووجدانٌة وردود فعل فسٌول

 (5662وبسٌونً،   من الضؽوط الخارجٌة". ) رفاعً

وٌرى الصباغ بؤن ضؽط العمل "ٌشٌر إلى المولؾ الذي ٌإثر فٌه التفاعل ما بٌن ظروؾ العمل وشخصٌة 

بؤن  (Jones,B,2011)اإلداري على حالته النفسٌة والبدنٌة التً لد تدفعه إلى تؽٌٌر نمط سلوكه االعتٌادي". وٌرى 

ضؽوط العمل هً: "كل ما ٌإدي إلى خلل فً لدرة الفرد على التكٌؾ أو الحفاظ على توازنه الطبٌعً". ) البدر، 

5660) 

 وٌتضح مما سبك حول مفهوم ضؽوط العمل ما ٌلً: 

أن ضؽوط العمل لٌست مجرد توتر عصبً فحسب، ذلن أن التوتر العصبً ربما ٌنشؤ لدى الفرد نتٌجة  -

 تعرضه للضؽوط.

ضرورة ضارة أو سٌبة، بل ٌمكن أن ٌكون لها نتابج إٌجابٌة إذا كانت معتدلة الأن ضؽوط العمل لٌست ب -

 وممبولة.

إذ أن الظروؾ تمثل مثٌراً وأن الضؽوط ، إن الضؽوط لٌست حادثاً أو ظرفاً، ولكنها استجابة لهذه الظروؾ  -

 تعد االستجابة.

إلنسان ٌتفاعل مع بٌبته فإنه عرضه لمطالب الحٌاة والعمل إن ضؽوط العمل أمر ال ٌستحسن تجنبها ما دام ا -

التً تإدي إلى الضؽوط، بل إن الفرد فً كثٌر من األحٌان بحاجة إلى درجة ممبولة من الضؽوط التً تدفعه 

 إلى تحمٌك التمٌز والتفوق فً االداء.
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ً نتٌجة االستثارة الزابدة فمط، إذ من الممكن - زٌادة حدث الضؽط نتٌجة ٌأن  إن ضؽوط العمل ال تحدث دابما

 المطالب أو عدم كفاءتها.

 مصادر ضغوط العمل:

 :غموض الدور 

وٌعنً هذا أن العامل ٌواجه عدة صعوبات عندما ٌكتنؾ عمله ؼموض فً الدور، إذ ال ٌتسنى له أداء 

 (95، 5662عمله على الوجه األمثل مما ٌخلك له حالة من التوتر،والشعور بالضؽط النفسً. )ماهر، 

وٌمصد بؽموض الدور االفتمار إلى المعلومات عن الصالحٌات والواجبات والمسإولٌات وعدم وضوحها 

واختالطها عند الممارسة بصالحٌات وواجبات أخرى. فمثالً لد ٌموم بعدة أعمال تنفٌذٌة بٌنما ٌمتصر دوره فً 

 اإلشراؾ العام.

عن الدور المناط به وما هً حدود سلطاته  وٌزاد الؽموض عندما ال تتوفر لدى الفرد ملومات كافٌة

 ومسإولٌاته.

وعندما تكون المنظمات كثٌرة ومعمدة فٌحدث ؼموض الدور بدرجات أكبر من ؼٌرها وٌحدث هذا 

 الؽموض عندما:

 تحدث تؽٌرات تكنولوجٌة. -

 عندما ٌؽٌر أحد األفراد عمله. -

 وجود نمص فً المعلومات الواردة من اإلدارة العلٌا. -

 ا ٌخفً بعض المرإوسٌن معلومات عن المشرؾ كوسٌلة للسٌطرة على األحداث.عندم -  

 :صراع األدوار 

من المبادئ األساسٌة فً اإلدارة )مبدأ وحدة األمر( الذي ٌمضً بؤن ٌتلمى الفرد األوامر من جهة واحدة 

إوس واحد لد تكون من أجل التخلص من اإلربان والتعارض المحتمل. فطلبات وتولعات الرإساء المختلفٌن لمر
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متعارضة ولو أضفنا إلى هذا رؼبة الرإوس التمٌد بمعاٌٌر الجماعة ورؼبته فً تحمٌك طموحاته الشخصٌة، فإن 

 .(5616) الدوسري ،األمر ٌزٌد تعمٌداً وٌلمً هذا مزٌد من الضؽط النفسً على األفراد

 :مشاكل الخضوع للسلطة 

الرسمٌة، فكل ربٌس ٌمارس نفوذه وسلطته على  تتمٌز المنظمات بوجود هٌكل متدرج من السلطة

مرإوسٌه. وٌختلؾ المرإوسٌن فً لبولهم لنفوذ وسلطة الرإساء. وعادة ما ٌطلب من المرإوسٌن االمتثال لسلطة 

 (Jones,B,2011) الرإساء. وهذا ما ٌإدي إلى الشعور بالتوتر لدى البعض.

 :صعوبة العمل 

تزان، وترجع صعوبته إما لعدم معرفة الفرد لجوانبه، أو لعدم تسبب صعوبة العمل شعور الفرد بعدم اال

فهمه لهذه الجوانب. وٌلعب المشرؾ ونظام اإلدارة دوراً هاماً فً هذا المجال. فعدم وجود بطالات وصؾ العمل 

ً إلى أن كمٌة العمل أكبر من نطاق الولت  ٌعظم من شعور الفرد بصعوبة العمل ولد ترجع صعوبة العمل أحٌانا

الخاص باألداء، أو أكبر من المدرات المتاحة وٌترتب عن هذا شعور الفرد باإلحراج واالضطراب وعدم الرضا 

 (5662)ماهر،  الوظٌفً.

  :التنافس على الموارد 

وارد على أنها دابرة نادرة ومحددة. وتتنافس األلسام واإلدارات واألفراد فً الحصول مٌنظر دابماً إلى ال

ذه الموارد. وٌتطلب ذلن إلى المساومة والمماٌضة والمناورة وهً أمور لد تإدي إلى الشعور على أكبر لدر من ه

 بالضؽط النفسً، باإلضافة إلى األمان الوظٌفً الذي ٌعبر عن طموح كل عامل فً التؤكد من المستمبل المهنً.

 :ظروف العمل المادٌة 

ضوضاء، ترتٌب مكان العمل، وؼٌرها من إن اختالؾ ظروؾ العمل المادٌة من إضاءة، حرارة، رطوبة، 

الظروؾ ٌمكن أن ٌإدي إلى شعور الفرد بعدم مناسبة العمل وظروفه وٌإدي هذا بالطبع إلى زٌادة الشعور بالتوتر 

 (Jones,B,2011) والضؽوط النفسٌة.
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 :اختالل العاللات داخل العمل 

 أن أطراؾ هذه العاللات بالعدوانٌة أو ٌتطلب أداء العمل ضرورة إلامة العدٌد من العاللات الشخصٌة، إال

الصراعات، أو وجود مناورات سٌاسٌة ترهك أحد أطراؾ العاللة. كما تإدي بعض العاللات إلى اإلساءة إلى 

 الحرٌة الشخصٌة أو عدم الحفاظ على سرٌة المعلومات الشخصٌة.

 :عدم توافك شخصٌة الفرد مع متطلبات التنظٌم 

حجم إن تؤخذ الشكل البٌرولراطً المتمٌد بلوابح وإجراءات رسمٌة، والمعتمدة تمٌل المنظمات الكبٌرة ال

على نظم إشراؾ متشددة، والمرتكز على سٌاسات رشٌدة وموضوعٌة ال تؤخذ فً الحسبان االعتبارات الشخصٌة 

التعارض  وٌتعارض ذلن عادة مع رؼبة العاملٌن فً التصرؾ بحرٌة ومع حاجتهم للنمو وتؤكٌد الذات. وٌنتج ذلن

 (5663)معشر، ضؽوطاً نفسٌة على العاملٌن.

 :األحداث الشخصٌة 

وٌتعرض الفرد من آن آلخر ألحداث فً حٌاته الشخصٌة تمثل ممدار من اإلثارة والضؽط النفسً مثل فمد 

الزوج أو الزوجة، أحداث الطالق، اإلصابة والمرض الخطٌر، واإلحالة إلى التماعد، والتؽٌر فً المسإولٌة 

وظٌفٌة، المشاكل مع الربٌس، اإلجازات واألعٌاد. إن هذه األحداث بما تسببه من توتر ٌنتمل تؤثٌرها إلى العمل ال

 (5661)أبو لحؾ،  فتسبب شعور الفرد بضؽوط العمل.

 :تؤثٌر شخصٌة الفرد 

وجدت بعض األبحاث أن هنان شخصٌات حٌوٌة وحادة فً طبعها تتمٌز بالرؼبة فً العمل الدإوب 

ابك مع الزمن. فهو ٌمرأ كتاب أثناء أكله، وٌعمل أثناء مشاهدته التلفزٌون وٌراجع ملفاته أثناء سفره. وعادة ما والتس

ٌتحمل هإالء أشخاص عالٌة من التوتر والضؽط النفسً، أو أنهم ال ٌشعرون مثلما ٌشعر اآلخرون بحدة الضؽوط 

 ( Jones,B,2011) النفسٌة.

 آثار ضغوط العمل:
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والباحثون على أن تعرض الناس لضؽوط شدٌدة ٌمكن أن ٌتسبب فً نشوء نتابج وآثار سلبٌة  ٌتفك الكتاب

 (5663)معشر، وضارة للفرد والمنظمة على السواء.

 :اآلثار المترتبة على الفرد 

 ٌترتب على هذه الضؽوط مجموعة من المتؽٌرات واألعراض:

  :التنفس، الشد العضلً خاصة فً الفن، زٌادة تتمثل فً زٌادة ضربات الملب، ضٌك فً األعراض العضوٌة

ضؽط الدم، جفاؾ فً الفم واضطرابات فً المعدة، عسر الهضم، الملك، كثرة الحركة وعض األظافر، هز 

األلدام، ارتعاش الٌد، التعب واإلرهاق والخمول، صعوبة فً النوم، الصداع والتعرض لنزالت البرد 

ن والشفة العلٌا، اإلفراط فً األكل أو فمدان الشهٌة، وزٌادة معدل باستمرار، العرق بؽزارة خاصة فً الكفٌ

 التدخٌن.

  :تتمثل فً الشعور بالضؽط والملك والحزن والرؼبة فً البكاء، الشعور بالٌؤس واإلحباط األعراض النفسٌة

مال من وعدم المدرة على التكٌؾ، فمدان الصبر وسرعة االنزعاج والعدوانٌة، سرعة التؤثر والشعور باإله

طرؾ اآلخرٌن، عدم االهتمام بالمظهر الخارجً، إهمال الصحة وانخفاض تمدٌر الذات، الصعوبة فً التفكٌر 

 والتركٌز واتخاذ المرارات والنسٌان، عدم المدرة على االبتكار وتؤجٌل األشٌاء دون سبب.

  :تتمثل فً:األعراض السلوكٌة 

 عدم المدرة على فعل أي شًء. .1

هنان العدٌد من األفراد ٌواجهون الموالؾ الحرجة بكل برودة وكؤنهم لم ؛ ؾ بكل برودةالتعامل مع المول .5

ٌتم وضعهم فً مولؾ ٌمثل حرج أو ٌنشؤ علٌهم ضؽط، أو منهم من ٌؤخذ المولؾ بحكمة وتؤنً ثم ٌفكر 

 كٌؾ ٌتصرؾ.

تجعلهم ٌهربوا  الهروب من المولؾ: هنان بعض األفراد ال ٌحبون المواجهة أو نظراً لظروؾ ٌمرون بما .9

 من المولؾ متعللٌن ببعض األسباب الخاصة أو األسباب الخارجٌة عن إراداتهم.
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العدوانٌة فً التعامل: هنان من ٌتعرض إلى كم من الضؽوط ٌصبح تصرفه عدوانً مع الجمٌع مما  .2

 ٌعرضه لضؽوط ومشاكل أخرى.

 ه فً لضاء الولت فً األكل.استهالن الطعام بشراهة: هنان أفراد عندما ٌتعرضون لمولؾ ٌضع هم .2

 فمدان الشهٌة وعدم الرؼبة فً الطعام. .0

 ارتفاع معدالت التدخٌن وتعاطً المخدرات والكحولٌات. .7

 الالمباالة عن كل شًء. .2

فإذا كانت هذه هً األعراض، فما بالن باألمراض التً تسببها الضؽوط منها التً تصٌب جهاز الملب 

 اضطرابات عاطفٌة، السكر، السرطان، الحساسٌة، أزمة الربو....واألوعٌة الدموٌة، الجهاز الهضمً، 

  ،(2005أما عن األعراض اإلٌجابٌة التً ٌحدثها الضغط فتتمثل فً: )ماهر 

 الشعور بالسعادة واإلثارة، الرؼبة فً مساعدة اآلخرٌن، والتعاطؾ معهم. .1

 خاذ المرارات.الهدوء والمدرة على التحكم فً األمور والثمة بالنفس، المدرة على ات .5

 :اآلثار المترتبة على المنظمة 

لام معهد البحوث االجتماعٌة التابع لجامعة "مٌتشان" األمرٌكٌة بتصنٌؾ التكالٌؾ التً تتحملها المنظمات 

 (5661بسبب ضؽوط العمل فً نوعٌن من التكالٌؾ هما: )أبو لحؾ، 

 وتؤخذ عدة أشكال:أوالً: التكالٌف المباشرة: 

فؤحٌاناً ٌكون من الصعب االستفادة من الفرد فً العمل بسب ضعؾ مشاركته ة والعضوٌة: تكالٌف المشارك .1

 فً ذلن العمل، وتوجد عدة سلوكٌات تدل على ضعؾ مشاركة الفرد فً العمل هً:

إن تؤخر العامل أو ؼٌابه عن العمل ٌإثر على جداول اإلنتاج واإلنتاجٌة.  الغٌاب والتؤخر عن العمل: -

 تكالٌؾ باهظة بسبب هذٌن النمطٌن من السلون. وتتحمل المنظمة
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ٌترتب على هذا النمط من السلون تحمل المنظمات تكالٌؾ باهظة تتمثل فً  االضطراب والتولف عن العمل: -

نفس اإلنتاج وتكالٌؾ إحالل عمال جدد، تكالٌؾ األٌام المفمودة من العمل، باإلضافة إلى تكالٌؾ ؼٌر 

 و سوء العاللات مع الموردٌن أو العمالء أو المجتمع ككل.مباشرة تمثل فً ضٌاع الفرص أ

وٌعتبر من سلوكٌات االنسحاب المترتبة على ضؽوط العمل، وترن العمل له آثار إٌجابٌة تتمثل  ترن العمل: -

 فً التخلص من بعض العناصر ؼٌر المفٌدة أو ؼٌر المنتجة.

لمتمثلة فً تمدٌم التراحات جدٌدة، والكشؾ عن رؼم اآلثار اإلٌجابٌة لهذا السلون ا الشكاوي والتظلمات: -

نواحً لصور معٌنة الضاؼطة فً العمل فؽن الفرد ٌستجٌب لها فً شكل استجابات عاطفٌة طبٌعٌة مثل 

 الؽضب، العداوة، الملك.

تتحمل المنظمات دفع المكافآت تعوٌضٌة خاصة للعمال الذٌن ٌتعرضون إلى إصابات المكافآت التعوٌضٌة:  .2

فسٌة أو جسمانٌة ناتجة عن تعرضهم للضؽوط وٌختلؾ هذا التعوٌض باختالؾ نوع المهنة التً وأمراض ن

 ٌشؽلها الفرد. ومن ثم ٌجب على المنظمات توفٌر بٌبة عمل مناسبة تساعد على منع الحوادث.

 وٌمكن تصنٌفها إلى:ثانٌاً: التكالٌف غٌر المباشرة: 

ستوى مرتفع من الضؽوط بشكل مستمر، فإنه ٌفمد حماسه عندما ٌتعرض الفرد لمنمص الحٌوٌة والنشاط:  .1

وحٌوٌته ولدرته على األداء. ومن ثم تنخفض مساهمته فً تحسٌن أداء المنظمة وفاعلٌتها، وتظهر عدم 

الحٌوٌة فً: االستٌاء الوظٌفً، ضعؾ مستوى الروح المعنوٌة. وبالتالً على المنظمات االهتمام بالروح 

 ً والدافعٌة لدى العاملٌن فٌها.المعنوٌة والرضا الوظٌف

ٌإثر المستوى المرتفع من ضؽوط العمل على أنماط االتصاالت بٌن األفراد فً المنظمات.  نمص االتصاالت: .5

فتشٌر الدراسات إلى أن صراع وؼموض الدور ٌإدٌان إلى انخفاض فً معدل تكرار االتصاالت بٌن الفرد 

نه سوء فهم فً إنجاز المهام خاصة تلن التً تعتمد على بعضها واألفراد اآلخرٌن فً بٌبة العمل وٌترتب ع

 البعض، وهذه التكالٌؾ تتحملها المنظمة.
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تحتاج عملٌة صنع المرارات اإلدارٌة إلى معلومات عن طبٌعة هذه المرارات  عدم الدلة فً صنع المرارات: .9

ب علٌها ضعؾ االتصاالت والهدؾ من ورابها، والنتابج المترتبة علٌها، وحٌث أن ضؽوط العمل ٌترت

وتحرٌؾ وتشوٌه الرسابل، وبالتالً المعلومات المطلوبة لصنع المرارات ستكون نالصة أو مشوهة أو أنها ال 

 (5615) عبد هللا،  تصل فً الولت المناسب، ومن ثم اتخاذ لرار ؼٌر دلٌك أو ؼٌر مالبم للمنظمة.

ً وأكثر كرهاً ٌترتب عن ضؽوط عمل مرتفعة أن ٌ جودة عاللات العمل: .2 كون األفراد ألل ثمة وألل احتراما

وحمداً وعداوة وألل حباً لزمالبهم الذٌن ٌعملون معهم وبالتالً ٌصبح جو العمل ؼٌر صحً ومن ثم ٌنخفض 

 األداء وتزداد التكالٌؾ وٌنخفض مستوى الرضا عن العمل.

لعاملون لضؽوط شدٌدة، ٌكون فً المنظمات التً تعانً من ضؽوط مرتفعة وٌتعرض فٌها ا تكالٌف الفرصة: .2

ؼٌر استطاعتها توفٌر بٌبات صحٌة ومن ثم ال تتوفر لدٌها المدرة المناسبة على مواجهة المخاطر والمعولات 

 واالستفادة من الفرص المتاحة أمامها حالٌاً ومستمبلٌاً.

دران وشعور وتفسٌر ٌعتمد ممدار تؤثٌر ضؽوط العمل على األداء ومدى إتؤثٌر ضغوط العمل على األداء:  .0

الفرد لهذه الضؽوط، إال أن الثابت هو أن وجود ممدار مناسب ومعمول من الضؽوط ٌجعل األفراد ٌشعرون 

بالتوتر األمر الذي ٌدفعهم وٌحمسهم لكً ٌسٌطروا وٌتحكموا فً هذا التوتر. كما أن بعض التوتر الناتج عن 

لٌن، مما ٌزٌد الرؼبة فً اإلنجاز وممدار مناسب من صعوبة العمل ٌمثل ممداراً من التحدي لمدرات العام

ضؽوط العمل ٌمثل ذلن الجزء من اإلثارة لحٌاة العمل كً ٌشعر الفرد بالتسلٌة والتجدٌد والمتعة والتؽٌر وأكثر 

من هذا، فإن وجود ممدار معمول من ضؽوط العمل ٌجعل إفراز مادة )األدرٌنالٌن( الالزمة لنشاط وحٌوٌة 

 كل الذي ٌزٌد من أداء العاملٌن.الجسم، بالش

وإذا للنا أن ممداراً مناسباً من ضؽوط العمل هو مساعد على أداء العمل وارتفاع مستواه، فإننا ٌمكن 

أن نمول أن كال من ارتفاع مستوى ضؽط العمل عن هذا الممدار المناسب وانخفاضه عنه سٌكون ذو تؤثٌر 

 ( Jones,B,2011) سلبً على أداء العمل وهذا ما ٌظهر الشكل.
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هنان بعض األسالٌب التً ٌمكن أن ٌستفٌد منها األفراد ) المدخل الشخصً إلدارة إدارة ضغوط العمل:  .7

 الضؽوط ( ولإلدارة فً محاولة تملٌل األضرار الناتجة عن التعرض للضؽوط والتً ٌمكن عرضها كما ٌلً:

ج ضؽوط العمل. وٌعتمد بعض هذه الطرق ظهرت العدٌد من طرق عالالطرق الفردٌة لعالج ضغوط العمل:  .أ 

 على المنطك العملً البسٌط، بٌنما ٌعتمد البعض اآلخر على تصمٌمات علنٌة متمدمة. وأهم هذه الطرق:

ٌمكن المول أن للكفاءة البدنٌة للفرد دوراً فً مواجهة اآلثار الجانبٌة البٌبٌة لضؽوط التمارٌن الرٌاضٌة:  -

رٌنات الرٌاضٌة إلى رفع فعالٌة أعضاء الجسم بالشكل الذي ٌإدي إلى العمل. بحٌث تإدي ممارسة التم

 مموماتها لإلجهاد. كما أنها تعتبر وسٌلة للتركٌز واالسترخاء وصرؾ العمل عن أي متاعب أو توتر.

وٌإدي إلى انخفاض توتر العضالت وانخفاض ضربات الملب وضؽط الدم وتباطإ فً  االسترخاء: -

 ذ وضع مرٌح وإلفال العٌنٌن.عملٌة التنفس وٌتم اتخا

وفٌها ٌتم استرخاء العضالت والجهاز العصبً الالإرادي، وتفرٌػ الذهن واالبتعاد عن التفكٌر  التؤمل: -

 بالعالم الخارجً الذي ٌتسبب فً الضؽوط.

وٌمصد بذلن أنواع وكمٌات الؽذاء التً تدخل إلى الجسم، فالؽذاء المتكامل ضروري  النظام الغذائً: -

 أعضاء الجسم وإلعطاء الطالة الحٌوٌة الالزمة ألداء العمل. لوظابؾ

حٌث تشٌر بعض الدراسات واألبحاث إلى أن الضحن ٌساعد على تجنب وتخفٌؾ الضؽوط  الفكاهة: -

 التً ٌواجهها الناس.

بموجب هذه الطرٌمة ٌموم الفرد بالسٌطرة على األشٌاء واألمور التً تسبك السلون  ضبط السلون ذاتٌاً: -

 تً تتبعه وبهذا ٌستطٌع السٌطرة على سلوكه.وال

وهً تشجٌع الفرد على تبنً االعتماد بؤن إخفاله المتمطع ال ٌجب أن ٌعنً له  إعادة البناء المعرفً: -

 بؤنه إنسان فاشل.

تشجٌع الفرد على االنضمام للجماعات المختلفة وتوثٌك العاللة بٌنه وبٌن زمالبه شبكة العاللات:  -

 مل، بما ٌساعد على توفٌر المساندة االجتماعٌة.وؼٌرهم خارج الع
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تستطٌع المنظمة تخفٌض ضؽوط العمل الناشبة عن العمل الطرق التنظٌمٌة لعالج ضغوط العمل:  .ب 

وجماعات العمل والمنظمة من خالل الطرق والوسابل المناسبة الكفٌلة للتؽلب على مسببات تلن الضؽوط 

 (5615) عبد هللا،  ومن بٌنها:

إن المخالفات التً ٌمع فٌها الكثٌر من المدٌرٌن فً ممارستهم الجٌد لمبادئ اإلدارة والتنظٌم:  التطبٌك -

الٌومٌة، بسبب عدم إتباعهم المبادئ المتعارؾ علٌها فً اإلدارة والتنظٌم ٌسبب الكثٌر من الضؽوط 

اد الذٌن ٌشرؾ علٌهم. النفسٌة لمرإوسٌهم. كذلن الحال لفمدان الفرد السٌطرة والرلابة على أولبن األفر

لذلن فإننا ٌمكن أن نمول أن تعهد المستوٌات اإلدارٌة العلٌا بممارسة مبادئ اإلدارة والتنظٌم بشكل جٌد 

 ٌمكن أن ٌشٌع حالة من االنضباط اإلداري والتنظٌمً بٌن المستوٌات الدنٌا.

مه وسلطاته، وما هو بحٌث ٌعنى كل فرد بوضوح مسإولٌاته ومها تحلٌل أدوار األفراد وتوضٌحها: -

مطلوب منه وما ٌتولعه اآلخرون منه وما ٌتولعه هو من ؼٌره ربما ٌساعد على تجنب النزاع 

 والتضارب فً األدوار.

بما ساعد على إثراء األعمال من خالل تحسٌن جوانب العمل الذاتٌة  إعادة النظر فً تصمٌم األعمال: -

 االعتراؾ، وفرص التمدم.مثل توفٌر مزٌد من المسإولٌة واالستماللٌة، و

من خالل إعادة تصمٌم الهٌكل التنظٌمً والعملٌات بما ٌتٌح لألفراد  إٌجاد مناخ تنظٌمً مإازر لألفراد: -

 لدراً أكبر من االنفتاح، االتصاالت والمشاركة والالمركزٌة، تفوٌض السلطة والالرسمٌة والمرونة.

اعٌة اٌجابٌة بٌن األفراد بحٌث ٌشعر الفرد بؤن من خالل توفٌر عاللات اجتم المإازرة االجتماعٌة: -

 زمالءه وربٌسه ٌساندونه وٌمدمون له العون والمساعدة وٌمدرونه وٌشعر بؤنه ممبول منهم.

بحٌث ٌكون الفرد على علم ودراٌة بتدرجه ومساره  تخطٌط وتطوٌر المسارات الوظٌفٌة لألفراد: -

 فً.الوظٌفً، وفً أي اتجاه هو سابر فً مجاله الوظٌ
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ٌإدي عدم المشاركة فً اتخاذ المرارات، والبعد عن مراكز اتخاذ نظم المشاركة فً اتخاذ المرارات:  -

المرارات إلى الشعور بالؽربة وضؽوط العمل، ولهذا على المدٌرٌن أن ٌشٌعوا نظم المشاركة فً اتخاذ 

 األرباح.المرارات ومن أمثلة نظم المشاركة، اللجان، الملكٌة المشتركة، مشاركة فً 

  (Jones,B,2011) ثالثاً: التكٌف الوظٌفً:

على إنجاز عدد من األهداؾ االجتماعٌة ومن أجل النجاح بطبٌعة ادابها تعمل مإسسات المجتمع المدنً 

فً تحمٌك هذه األهداؾ ٌتطلب هذا األمر المدرة على التكٌؾ فً الوسط االجتماعً الذي تمارس فٌه نشاطاتها من 

ها وكٌنونتها وضمان االستمرار والتؤثٌر فً المجتمع ومواطنٌة ومفهوم التكٌؾ ٌمصد به ) لدرة أجل ترسٌخ وجود

المإسسة على التكٌؾ مع التطورات فً البٌبة التً تعمل من خاللها إذ كلما كانت المإسسة لادرة على التكٌؾ 

 (.5666) الصبٌحً،  كانت أكثر فاعلٌة ألن الجمود ٌإدي إلى تضاإل أهمٌتها وربما المضاء علٌها(

هكذا تبرز الحاجة الملحة لمإسسات المجتمع المدنً فً التفاعل مع البٌبة والوالع االجتماعً. إن لدرة 

مإسسات المجتمع المدنً على التكٌؾ ٌعكس ترسٌخ المفاهٌم الحضارٌة فً بنٌتها واستٌعابها الحمٌمً ألي متؽٌر 

الجتماعً الزاخر بالمتؽٌرات االجتماعٌة، وتوجد أنواع عدٌدة لمفهوم فً الوالع ولها لدرة االنفتاح على الوالع ا

 التكٌؾ وهً:

وٌمصد به المدرة على االستمرار لفترة طوٌلة من الزمن إذ كلما طال وجود المإسسة ازدادت التكٌف الزمنً:  .1

 درجة مإسسٌتها.

وٌفصد به لدرة المإسسة مع تعالب أجٌال من الزعماء على لٌادتها فكلما زادت درجة تؽلب التكٌف الجٌلً:  .5

ً وإبدال مجموعة المادة بمجموعة أخرى ازدادت درجة مإسسٌتها ومثل  المإسسة على مشكلة الخالفة سلمٌا

ً تمود إلى ذلن ٌعبر عن مرونة المإسسة فً مواجهة متطلبات التطور االجتماعً فسرعة التحول االجتماع

ظهور أجٌال متعالبة من النخب ذات الخبرات التنظٌمٌة المختلفة ولها معاٌٌرها الخاصة لالنجاز ولٌمها 

 المتمٌزة.
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 التكٌف الوظٌفً: .3

وٌمصد به لدرة المإسسة على إجراء تعدٌالت فً أنشطتها للتكٌؾ مع الظروؾ المستجدة بما ٌبعدها عن 

 عٌنة.أن تكون مجرد أداة لتحمٌك أؼراض م

 :سابمة الدراسات ال

 "  فً الوطن العربًمستمبل المجتمع المدنً " :بعنواندراسه ( 2000الصبحً )أجرى و -

المجتمع المدنً فً الوطن العربً دراسة مٌدانٌة على عٌنة من  مستمبل على  تعرؾهدفت الدراسة الى ال

ة المإسسة فً مواجهة متطلبات التطور زاد النتابج كلما زادت درجة مرون وأشارت المختلفةالمطاعات المهنٌة 

كلما زادت الفترة الزمنٌة لوجود الفرد فً المإسسة ازدات لدرته على والتكٌؾ الوظٌفً لدى العاملٌن فً المإسسة.

 التكٌؾ.

 " ضغوط العمل عند المعلمٌن دراسة مٌدانٌة " بعنوان دراسه (2002وأجرى العمري) -

لة بٌن المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة الوظٌفٌة من جهة وضؽوط العمل من جهة أخرى إلى اختبار العال الدراسةهدفت 

( معلماً. اشتملت االستبانة على ثالثة 275بمدارس الرٌاض الحكومٌة. وذلن باستخدام عٌنة عشوابٌة بلؽت )

 أجزاء:

 ممٌاس ضؽط العمل. .1

 بٌعة العمل، األمان الوظٌفً(.المتؽٌرات الوظٌفٌة للمعلمٌن )عبا العمل، صراع الدور، ؼموض الدور، ط .5

المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة )العمر، الراتب الشهري، مدة الخدمة(. تم استخدام االنحدار المتعدد لتحلٌل البٌانات.  .9

أظهرت النتابج وجود عاللة سلبٌة ذات داللة إحصابٌة بٌن المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة )العمل، الراتب الشهري، 

. كما توصلت الدراسة إلى وجود عاللة إٌجابٌة بٌن المتؽٌرات الوظٌفة( عبء ومدة الخدمة وضؽوط العمل(

العمل، صراع الدور، ؼموض الدور، طبٌعة العمل، األمان الوظٌفً( وضؽوط العمل عند المعلمٌن. وأخٌراً، 

 تبٌن أن المتؽٌرات الوظٌفٌة أكثر تؤثٌراً على ضؽوط العمل من المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة.



22 
 

 ". "ضؽط العمل على ممرضٌن الرعاٌة المنزلٌةبعنوان دراسة  (،shuan,2005ان )اجرى شو -

مساعدات رعاٌة  116تعرؾ ضؽوط العمل والعوامل التً لها عاللة بها لدى عٌنة تكونت من  الىهدفت 

تمرٌضٌة ٌعملن فً تسع منازل للتمرٌض وتوصلت الدراسة إلى أن وجود نسبة عالٌة من ضؽوط العمل لدى 

 نة بسبب الدوام اللٌلً وعدم توفر التسهٌالت المالبمة وحجم العمل الكبٌر.العٌ

لدى الجهاز التمرٌضً فً ضؽوط العمل تحلٌل بعنوان "  دراسة (،2006اجرى المعانً واخوارشٌدة ) -

 مستشفى الجامعه االردنٌة .

ة األردنٌة للتعرؾ هدفت إلى تحلٌل ضؽوط العمل الً ٌشعر بها الجهاز التمرٌضً فً مستشفى الجامع

( ممرض وممرضة وكانت أهم النتابج شعور المبحوثٌن 966على مصادرها، تكونت عٌنة الدراسة من )

بضؽوط متوسطة فً العمل ووجود أثر ذو داللة احصابٌة لمتؽٌرات ضؽط العمل موضع الدراسة ووجود فروق 

 ذات داللة احصابٌة تعزى لمتؽٌر المهنة والمإهل العلمً.

بعنوان " ضؽوط العمل وعاللتها بالرضا الوظٌفً لالفراد العاملٌن فً دراسه  (2010الدوسري ) واجرى -

 مراكز حرس الحدود بنطمة المدٌنه المنورة "

هدفت تعرؾ ضؽوط العمل وعاللتها بالرضا الوظٌفً لدى األفراد العاملٌن فً مراكز حرس الحدود 

 ى أن مستوى ضؽوط العمل مرتفع لدى األفراد عٌنة الدراسةبمنطمة المدٌنة المنورة حٌث أشارت النتابج إل

 بعنوان "أثر ضؽوط العمل على االداء الوظٌفً فً شركة الدواء االردنٌة "دراسة  (2012وأجرى عبدهللا)-

هدفت معرفة تؤثٌر ضؽوط العمل على أداء الفرد فً شركة الدواء األردنٌة واستخدم الباحث أداة مكونة 

ة على عدة أبعاد حٌث بٌنت النتابج أنه كلما زادت ضؽوط العمل لل األداء الوظٌفً للفرد، كما فمرة موزع 92من 

 أن طبٌعة العمل تإثر على أداء الفرد.

 :إجراءات الدراسة 
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 منهجٌة الدراسة:

 التحلٌلً لمالبمته ألهداؾ الدراسة . المنهج الوصفً استخدمت الباحثة 

 أداة الدراسة:

سبانة لتحمٌك أؼراض الدراسة من خالل الرجوع لألدب النظري المتعلك بضؽوط كانت أداة الدراسة ا

 العمل وأثرها على التكٌؾ الوظٌفً، واشتملت أداة الدراسة على جزبٌن:

 خصص لجمع البٌانات العامة عن أفراد عٌنة الدراسة. الجزء األول:

( فمرة، 93لد تكون هذا الجزء من )فمد خصص لمٌاس ضؽوط العمل والتكٌؾ الوظٌفً، و أما الجزء الثانً:

 موزعة على  النحو اآلتً:

( فمرة موزعة على خمسة أبعاد: األول العاللات االجتماعٌة والشخصٌة 96وتماس من خالل ) ضغط العمل: .1

(، والثالث عبء العمل 19-3(، والثانً األمان الوظٌفً وتمٌسه الفمرات من )2-1وٌمٌس الفمرات من )

(، والخامس طبٌعة 52-56(، والرابع ؼموض الدور وتمٌسه الفمرات من )13-12) وتمٌسه الفمرات من

 (.96-52العمل وتمٌسه الفمرات من )

 (.93-91وتمٌسه الفمرات من ) التكٌف الوظٌفً:  .5

( ولد تم الحتساب أوزان فمراتها التالً: )أوافك Likert Scaleولد تم استخدام ممٌاس لٌكرت الخماسً )

درجات(، و ) ال أوافك ( وتمثل  9درجات (، و )محاٌد( وتمثل ) 2درجات(، و )أوافك( وتمثل )  2بشدة( وتمثل )

 درجة (. 1أوافك بشدة ( وتمثل )  درجة (، ) ال 5) 

 صدق أداة الدراسة:
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، لمعرفة مدى تم عرض أداة الدراسة على عدد من المختصٌن فً مجال إدارة األعمال فً جامعة جرش 

اة ، لؽوٌاً، وانتمابها للبعد الذي وضعت ضمنه، وتم األخذ بمالحظات المحكمٌن وآرابهم، مالبمة فمرات األد

 وأعٌدت صٌاؼة بعض الفمرات فً ضوء المالحظات.

 :الدراسةثبات أداة 

 ( وتبئج ثجبد مجبالد ضغُط انعمم َانتكيف انُظيفي ثبسهُة االتسبق انداخهي )كرَوجبخ انفب(1جدَل )

 تغيرمجبالد انم انمتغيراد

عدد انفقراد 

انممثهخ 

 نهمجبل

قيمخ 

كرَوجبخ 

 انفب

 انمتغير انمستقم

 0.717 8 انعالقبد انداخهيخ

 0.708 5 االمبن انُظيفي

 0.710 5 ظرَف انعمم

 0.688 7 عتء انعمم

 0.749 4 غمُض اندَر

 0.640 29 اندرجخ انكهيخ نضغُط انعمم

 0.711 10 انتكيف انُظيفي انمتغير انتبثع

 0.686 39 االستجيبن

 

ٌبٌن الجدول لٌم الثبات المحسوبة باسلوب االتساق الداخلً بٌن فمرات كل مجال من مجاالت اداة الدراسة 

( لمجال 61762( لمجال العاللات الداخلٌة وبلؽت )61717المستخدمة، وباستعراض هذه المٌم ٌتبٌن انه بلؽت )

( 61723( لمجال عبء العمل وبلؽت )61022العمل وبلؽت ) ( لمجال ظروؾ61716االمان الوظٌفً وبلؽت )

 53( للدرجة الكلٌة لجمٌع الفمرات التً تمثل مجاالت ضؽوط العمل وعددها 61026لمجال ؼموض الدور وبلؽت )

فمرة حٌث ٌالحظ انخفاض لٌمة االتساق الداخلً للدرجة الكلٌة لضؽوط العمل عن اي لٌمة للمجاالت الممثلة 
ما ٌشٌر الى وجود تباٌن اكبر فً استجابات افراد العٌنة فٌما ٌخص جمٌع فمرات ضؽوط العمل كما  لضؽوط العمل

وٌالحظ ان لٌمة الثبات الكلٌة المحسوبة  ،(61711بلؽت لٌمة االتساق الداخلً للمتؽٌر التابع )التكٌؾ الوظٌفً( )

 .(61020بٌن جمٌع فمرات االداة لد بلؽت )

( ومع ذلن 6126خلً لد ظهر فً الدرجة الكلٌة الممثلة لجمٌع فمرات ضؽوط العمل )وٌالحظ ان ادنى اتساق دا

( 6106تعتبر هذه المٌمة اكبر من الحد االدنى الذي تعتمده معظم الدراسات واالبحاث فً هذا السٌك وهً المٌمة )

الى الواحد الصحٌح  6176( ممبولة وان المٌم اذا كانت اكبر من 6103 – 6106والتً تعتبر ان المٌم ضمن المدى )

 .تعتبر مرتفعة وبالتالً ومن خالل هذه النتابج ٌمكن اعتبار اداة الدراسة ثابتة

 

 عٌنة الدراسة:و ووحدة التحلٌلمجتمع 

مستشفى الجامعة األردنٌة عددهم  حٌث بلػ عدد العاملٌن فً فبة من العاملٌنتكون مجتمع الدراسة من 

الخدمات المساندة  –المرضى  )شإونمن العاملٌن فً الوحدات التالٌة  ل فكانت أما وحدة التحلٌ( موظفاً. 1966)

 .موظؾ( 06وتم اختٌار عٌنة عشوابٌة بسٌطة من مجتمع الدراسة وبلؽت ) التمرٌض( –الدوابر الطبٌة  –
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 والنسب المبوٌة حسب متؽٌرات الدراسة الدراسة والتكرارات( ٌوضح عٌنة 5) والجدول جدول

 (2جدول رلم )

 ةالتكرارات والنسب المإٌة للمتغٌرات الدٌموغرافٌ
   التكرار النسبة %

 الجنس ذكر 33 55.0

 أنثى 27 45.0

 المجموع 60 100.0

 العمر سنة فؤلل 20 5 8.3

 سنة 30 – 20 20 33.3
 سنة 40 – 30 24 40.0
 سنة فؤكثر 50 11 18.3

 المجموع 60 100.0

 ماعٌةالحالة االجت أعزب 17 28.3

 متزوج 34 56.7
 أرمل 5 8.3
 مطلك 4 6.7

 المجموع 60 100.0

 مدة الخدمة سنوات 5ألل من  22 36.7

 سنوات 5-10 21 35.0
 سنة 11-15 11 18.3
 سنة فؤكثر 15 6 10.0

 المجموع 60 100.0

 

 :تحلٌل مجاالت وفرضٌات الدراسة 

المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لفمرات أبعاد رأس  لإلجابة على هذا السإال لامت الباحثة بحساب

 المال الفكري بؤبعاده الثالثة كل على حده، على النحو التالً:

 :المستوى األول: ضؽوط العمل

 داخلٌةالبعد األول: العاللات االجتماعٌة وال

 ( 3) جدول رلم

 مرتبه تنازلٌا  داخلٌةاالجتماعٌة وال المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لبعد العاللات
الوسط  السإال الرلم

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

رتبة 
 الفمرة

أهمٌة 
 الفمرة 
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 متوسطة 1 959. 3.16 ٌحرص رئٌسً على حل مشكلة غٌاب او تؤخر موظف معٌن 3

 متوسطة 2 941. 3.16 تحترم شخصٌة الموظف وخصوصٌته وال ٌتم التدخل بها 2
 متوسطة 3 958. 3.11 دوائر فً المستشفى عاللات تتسم باالحترام المتبادل تسود ال 1
ٌهتم رئٌسً بالعمل بشإون العاملٌن وٌمدم لهم المشورة بؤسلوب  8

 جٌد
 متوسطة 4 979. 3.08

 متوسطة 5 961. 3.08 بٌئة العمل ٌسودها الود وٌسٌطر علٌها روح الفرٌك الواحد 7
ات بٌن العاملٌن بطرٌمة ودٌة وبالعدل ٌعمل رئٌسً على حل النزاع 6

 والمساواة
 متوسطة 6 938. 3.03

 متوسطة 7 1.049 3.01 اتلمى الثناء واإلطراء من رئٌسً فً العمل عندما انجز عمل ممٌز  4
تتاح للموظفٌن فرصة المشاركة فً األعمال اإلدارٌة مما ٌشعرهم  5

 بتحمل المسإولٌة
 متوسطة 8 1.081 2.81

  3.06 العامالمتوسط 

( 9160كان متوسط، إذ بلػ المتوسط الحسابً ) داخلٌةبعد العاللات االجتماعٌة والمستوى ( أن 9ٌبٌن الجدول )

(، وجاءت فً المرتبة األولى 9110 –5121إذ تراوحت المتوسطات الحسابٌة بٌن )(، 61252وانحراؾ معٌاري )

" بمتوسط حسابً .لة ؼٌاب او تؤخر موظؾ معٌنٌحرص ربٌسً على حل مشك( والتً تنص على " 9الفمرة )

 " ( والتً تنص على2(، كما وجاءت فً المرتبة الثامنة واألخٌرة الفمرة )61323( و بانحراؾ معٌاري )9110)

( 5121" بمتوسط حسابً ).تتاح للموظفٌن فرصة المشاركة فً األعمال اإلدارٌة مما ٌشعرهم بتحمل المسإولٌة

 (.11621وانحراؾ معٌاري )

 
 

 البعد الثانً: األمان الوظٌفً

 ( 4) جدول رلم

 المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لبعد األمان الوظٌفً مرتبه تنازلٌا 
الوسط  السإال الرلم

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

رتبة 
 الفمرة

أهمٌة 
 الفمرة 

 مرتفعة 1 640. 4.11 التثبٌتالوم بؤداء عملً بشكل جٌد للفت انتباه اإلدارة للحصول على  12

اشتراكً فً التؤمٌنات االجتماعٌة ٌشعرنً باألمان واالستمرار  13
 الوظٌفً وٌحسن أدائً

 مرتفعة 2 719. 4.08

 مرتفعة 3 685. 4.06 اشعر باالطمئنان بمستمبلً الوظٌفً مع جهة عملً الحالٌة 10
 مرتفعة 4 759. 4.00 مدة العمد المحددة لً تشعرنً باألمان الوظٌفً 11

 مرتفعة 5 735. 3.96 اشعر باستمرار فً عملً الحالً 9
  4.04 المتوسط العام

( وانحراؾ معٌاري 2162كان مرتفع، إذ بلػ المتوسط الحسابً )بعد األمان الوظٌفً مستوى ( أن 2ٌبٌن الجدول )

( والتً 15رتبة األولى الفمرة )(، وجاءت فً الم2111 –9130إذ تراوحت المتوسطات الحسابٌة بٌن )(، 61053)
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( و 2111" بمتوسط حسابً ).ألوم بؤداء عملً بشكل جٌد للفت انتباه اإلدارة للحصول على التثبٌتتنص على " 

اشعر  " ( والتً تنص على3(، كما وجاءت فً المرتبة الخامسة واألخٌرة الفمرة )61026بانحراؾ معٌاري )

 (.61792( وانحراؾ معٌاري )9130سابً )" بمتوسط ح.باستمرار فً عملً الحالً

 البعد الثالث: عبء العمل

 ( 5) جدول رلم

 المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لبعد عبء العمل مرتبه تنازلٌا 
الوسط  السإال الرلم

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

رتبة 
 الفمرة

أهمٌة 
 الفمرة 

 مرتفعة 1 872. 3.86 ٌزعجنً العمل بنظام المناوبات 16

 مرتفعة 2 1.165 3.78 ٌزعجنً بعض التمصٌر من األطباء فً المسم 18
 مرتفعة 3 1.243 3.75 اشعر بالتوتر كلما تؤخر زمٌلً الستالم المناوبة 19
 مرتفعة 4 950. 3.75 ٌملمنً احتمال اصابتً بؤمراض معدٌة بسبب عملً فً المسم  17
 مرتفعة 5 5.402 3.71 محددةاهداف العمل ومسإولٌاته واضحه و 20

 متوسطة  6 1.063 3.56 اشعر باإلحباط وعدم المدرة على التكٌف فً نهاٌة ساعات العمل  14

 متوسطة 7 1.051 3.25 اشعر بالهدوء والمدرة على التحكم فً األمور والثمة بالنفس 15

  3.66 المتوسط العام

( وانحراؾ معٌاري 9100توسط، إذ بلػ المتوسط الحسابً )كان مبعد عبء العمل مستوى ( أن 2ٌبٌن الجدول )

( والتً 10(، وجاءت فً المرتبة األولى الفمرة )9120 –9152إذ تراوحت المتوسطات الحسابٌة بٌن )(، 11633)

(، كما 0.872( و بانحراؾ معٌاري )9120" بمتوسط حسابً ).ٌزعجنً العمل بنظام المناوباتتنص على " 

اشعر بالهدوء والمدرة على التحكم فً  " ( والتً تنص على12السابعة واألخٌرة الفمرة ) وجاءت فً المرتبة

 (.1.051( وانحراؾ معٌاري )3.25" بمتوسط حسابً ).األمور والثمة بالنفس

 
 البعد الرابع: غموض الدور

 ( 6) جدول رلم

 ٌا المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لبعد غموض الدور مرتبه تنازل
الوسط  السإال الرلم

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

 أهمٌة الفمرة  رتبة الفمرة

 متوسطة 1 985. 3.66 كثرة التغٌرات التكنولوجٌة تزٌد من تعمٌد العمل 23
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اعتمد على نفسً إلٌجاد الحل عندما تسوء األمور فً  21
 موضوع معٌن

 متوسطة 2 982. 3.50

 متوسطة 3 895. 3.33 طبٌعة مهامً وأدواري امتلن المعلومات الكافٌة عن 22

 متوسطة 4 1.007 2.96 ٌتم تزوٌدي بالتدرٌب المطلوب لالحتٌاجات الوظٌفٌة 24

  3.36 المتوسط العام

( وانحراؾ معٌاري 9190كان متوسط، إذ بلػ المتوسط الحسابً ) بعد ؼموض الدورمستوى ( أن 0ٌبٌن الجدول )

( والتً 59(، وجاءت فً المرتبة األولى الفمرة )9100 –5130ات الحسابٌة بٌن )إذ تراوحت المتوسط(، 61067)

( و بانحراؾ معٌاري 9100" بمتوسط حسابً ).كثرة التؽٌرات التكنولوجٌة تزٌد من تعمٌد العملتنص على " 

تدرٌب ٌتم تزوٌدي بال " ( والتً تنص على52(، كما وجاءت فً المرتبة الرابعة واألخٌرة الفمرة )61322)

 (.11667( وانحراؾ معٌاري )5130" بمتوسط حسابً ).المطلوب لالحتٌاجات الوظٌفٌة

 البعد الخامس: طبٌعة العمل

 ( 7) جدول رلم

 المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لبعد طبٌعة العمل مرتبه تنازلٌا 
الوسط  السإال الرلم

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

 الفمرةأهمٌة  رتبة الفمرة

 مرتفعة 1 830. 3.76 كمٌة العمل اكبر من نطاق الولت المخصص لألداء 25

ٌزعجنً عدم توفر متطلبات العمل الضرورٌة ألداء العمل  28
 بشكل سرٌع

 متوسطة 2 773. 3.66

 متوسطة 3 1.048 3.45 ٌزعجنً كثرة أصوات التبٌهات داخل المسم 29
األخرى بسهولة  تتوفر لً فرصة التفاعل مع األلسام 27

 النجاز مهمات معٌنة
 متوسطة 4 5.158 3.38

 متوسطة 5 898. 2.85 تتوفر فً بٌئة العمل الظروف المادٌة المناسبة 26
  3.42 المتوسط العام

( وانحراؾ معٌاري 9125كان متوسط، إذ بلػ المتوسط الحسابً )بعد طبٌعة العمل مستوى ( أن 7ٌبٌن الجدول )

( والتً 52(، وجاءت فً المرتبة األولى الفمرة )9170 –5122حت المتوسطات الحسابٌة بٌن )إذ تراو(، 11179)

( و بانحراؾ معٌاري 9170" بمتوسط حسابً ).كمٌة العمل اكبر من نطاق الولت المخصص لألداءتنص على " 
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فً بٌبة العمل تتوفر  " ( والتً تنص على50(، كما وجاءت فً المرتبة الخامسة واألخٌرة الفمرة )61296)

 (.61232( وانحراؾ معٌاري )5122" بمتوسط حسابً ).الظروؾ المادٌة المناسبة

 الوظٌفً البعد السادس: التكٌف

 ( 8) جدول رلم

 مرتبه تنازلٌا  الوظٌفً المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لبعد التكٌف
الوسط  السإال الرلم

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

 أهمٌة الفمرة مرةرتبة الف

تمتلن المستشفى المدرة على االستمرار لفترة طوٌلة من  32
 الزمن

 متوسطة 1 822. 3.36

ظروف العمل تدفعنً لتمدٌم مصلحة العمل على  30
 مصلحتً الخاصة

 متوسطة 2 923. 3.16

 متوسطة 3 935. 3.15 تواكب المستشفى الظروف المستجدة باستمرار 31

 متوسطة 4 979. 2.91 انجاز العمل الموكل إلً حتى نهاٌته لدي المدرة على 38

 متوسطة 5 1.090 2.88 هنان معاٌٌر واضحة  تموم علٌها عملٌة تمٌٌم األداء  34

توزع الحوافز المادٌة بشكل عادل على العاملٌن فً  37
 المنظمة

 متوسطة 6 994. 2.83

ت تشجع المنظمة العاملٌن على المشاركة فً المإتمرا 39
 والندوات التدرٌبٌة المتعلمة بالعمل

 متوسطة 7 1.002 2.75

 متوسطة 8 1.067 2.75 احصل على تغذٌة راجعة عن أدائً بشكل مستمر 33

تتٌح المإسسة للموظفٌن  فرصة تطوٌر المهارات التً  36
 تحسن من مكانتهم الوظٌفٌة 

 متوسطة 9 928. 2.45

 متوسطة 10 945. 2.43 موظفٌناشعر بعدالة عملٌة تمٌٌم األداء لل 35

  2.87 المتوسط العام

( وانحراؾ 5127كان متوسط، إذ بلػ المتوسط الحسابً ) الوظٌفً بعد التكٌؾمستوى ( أن 2ٌبٌن الجدول )

(، وجاءت فً المرتبة األولى الفمرة 9190 –5129إذ تراوحت المتوسطات الحسابٌة بٌن )(، 61062معٌاري )

" بمتوسط حسابً .تمتلن المستشفى المدرة على االستمرار لفترة طوٌلة من الزمن ( والتً تنص على "95)

 " ( والتً تنص على92(، كما وجاءت فً المرتبة العاشرة واألخٌرة الفمرة )61255( و بانحراؾ معٌاري )9190)

 .(61322( وانحراؾ معٌاري )5129" بمتوسط حسابً ).اشعر بعدالة عملٌة تمٌٌم األداء للموظفٌن
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 : فرضٌات الدراسة واختبار تحلٌل

الفرضٌة الرئٌسٌة: " ال ٌوجد أثر لضغوط العمل على التكٌف الوظٌفً لدى األفراد، فً مستشفى الجامعة 

 األردنٌة." 

( للعاللات غٌر الرسمٌة α≤0.05 ال ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة )الفرضٌة الفرعٌة األولى: 

 .لوظٌفً، فً مستشفى الجامعة األردنٌةعلى التكٌف ا

 Simpleتةةم اسةةتخدام اختبةةار االنحةةدار البسةةٌط  للعاللااات غٌاار الرساامٌة علااى التكٌااف الااوظٌفًولمعرفةةة أثةةر 

Regression   ( ٌبٌن ذلن. 3، والجدول ) 

 (9جدول )

 للعاللات غٌر الرسمٌة على التكٌف الوظٌفًتحلٌل االنحدار البسٌط لمعرفة أثر 
 المتغٌر
 المستمل

 االرتباط

r 
معامل 
التحدٌد 

r2 

f f  

Sig* 

معامل 
 االنحدار

β 

t 
 

مستوى 
 الداللة

Sig.*t 

الحد 
 الثابت

نتٌجة 
 الفرضٌة

العاللات 
غٌر 

 الرسمٌة

.291 .084 5.349 .024 .212 2.313 .024 2.220 
لبول 

 الفرضٌة

 

تكٌؾ الوظٌفً. إذ أظهرت نتابج التحلٌل العاللات ؼٌر الرسمٌة على ال أثرٌوضح الجدول السابك             

 rاإلحصابً وجود تؤثٌر ذو داللة إحصابٌة للعاللات ؼٌر الرسمٌة على التكٌؾ الوظٌفً، إذ بلػ معامل االرتباط 

العاللات ؼٌر الرسمٌة (، أي أن 61622فمد بلػ ) r2 التحدٌد معامل أما(. α≤6162( عند مستوى داللة )61531)

(، وهذا ٌعنً أن 0.212)β، كما بلؽت لٌمة درجة التؤثٌر فً التكٌؾ الوظٌفًمن التؽٌرات  %8.4 ٌفسر ما نسبته

( وٌإكد 0.212الزٌادة بدرجة واحده فً العاللات ؼٌر الرسمٌة ٌإدي إلى زٌادة مستوى التكٌؾ الوظٌفً  بمٌمة )
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 رفض صحة ٌإكد وهذا( α≤6162( وهً دالة عند مستوى دالله )5.349والتً بلؽت ) fمعنوٌة هذا التؤثٌر لٌمة 

للعاللات ؼٌر احصابٌة ذات داللة  ٌوجد أثر الفرضٌة الصفرٌة ولبول الفرضٌة البدٌلة والتً تنص على: "

 (." 6062الرسمٌة على التكٌؾ الوظٌفً عند مستوى الداللة )

ٌن األمان الوظٌفً ( بα=0.05ال ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة )الفرضٌة الفرعٌة الثانٌة: 

 والتكٌف الوظٌفً لدى األفراد، فً مستشفى الجامعة األردنٌة.

،   Simple Regressionتم استخدام اختبار االنحةدار البسةٌط  األمان الوظٌفً على التكٌف الوظٌفًولمعرفة أثر 

 ( ٌبٌن ذلن. 16والجدول )

 (10جدول )

 ً على التكٌف الوظٌفًاألمان الوظٌفتحلٌل االنحدار البسٌط لمعرفة أثر 
المتغٌر 
 المستمل

 االرتباط

r 
معامل 
التحدٌد 

r2 

f  f  

Sig*  

معامل 
 االنحدار

β 

t 
  

مستوى 
 الداللة 

Sig.*t  

الحد 
 الثابت

نتٌجة 
 الفرضٌة

األمان 
 1.887 052. 1.988 243. 052. 3.953 064. 253. الوظٌفً

لبول 
 الفرضٌة 

 

وظٌفً على التكٌؾ الوظٌفً. إذ أظهرت نتابج التحلٌل اإلحصابً ٌوضح الجدول السابك تؤثٌر األمان ال

( عند 0.253) rوجود تؤثٌر ذو داللة إحصابٌة األمان الوظٌفً على التكٌؾ الوظٌفً، إذ بلػ معامل االرتباط 

 %6.4 األمان الوظٌفً ٌفسر ما نسبته(، أي أن 0.064فمد بلػ ) r2 التحدٌد معامل أما(. α≤6162مستوى داللة )

(، وهذا ٌعنً أن الزٌادة بدرجة واحده 0.243)β، كما بلؽت لٌمة درجة التؤثٌر فً التكٌؾ الوظٌفًمن التؽٌرات 

 f( وٌإكد معنوٌة هذا التؤثٌر لٌمة 61529ٌإدي إلى زٌادة مستوى التكٌؾ الوظٌفً بمٌمة )األمان الوظٌفً فً 

الفرضٌة الصفرٌة ولبول  رفضذا ٌإكد صحة هو( α≤6162( وهً دالة عند مستوى دالله )91329والتً بلؽت )
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األمان الوظٌفً  على التكٌؾ الوظٌفً عند مستوى ذات داللة  ٌوجد أثر الفرضٌة البدٌلة والتً تنص على: "

 (." 6062الداللة )

( بٌن عبء α=0.05ال ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة )الفرضٌة الفرعٌة الثالثة: 

 الوظٌفً لدى األفراد فً مستشفى الجامعة األردنٌة. العمل والتكٌف
،    Simple Regressionتم استخدام اختبار االنحدار البسٌط  عبء العمل على التكٌف الوظٌفًولمعرفة أثر 

 ( ٌبٌن ذلن. 11والجدول )

 (11جدول )

 عبء العمل على التكٌف الوظٌفًتحلٌل االنحدار البسٌط لمعرفة أثر 
المتغٌر 

 لالمستم
 االرتباط

R 
معامل 
التحدٌد 

r2 

f  f  Sig*   معامل
 االنحدار

β 

t  
  

مستوى 
 الداللة 

Sig.*t  

الحد 
 الثابت

نتٌجة 
 الفرضٌة

عبء 
 العمل

.033 .001 .063 .802a -.018 -.25 .802 2.937 
لبول 

 الفرضٌة 

لٌل اإلحصابً عدم وجود ٌوضح الجدول السابك تؤثٌر عبء العمل على التكٌؾ الوظٌفً. إذ أظهرت نتابج التح

( عند مستوى داللة 61699) rتؤثٌر ذو داللة إحصابٌة عبء العمل على التكٌؾ الوظٌفً، إذ بلػ معامل االرتباط 

(α≤6162 .)التحدٌد معامل أما r2 ( أي أن 61661فمد بلػ ،)فً من التؽٌرات  %611 عبء العمل ٌفسر ما نسبته

عبء العمل  فً واحده بدرجة الزٌادة أن ٌعنً وهذا ،β(-61612)التؤثٌر ، كما بلؽت لٌمة درجة التكٌؾ الوظٌفً

( وهً ؼٌر دالة 61265والتً بلؽت ) f( كما بلؽت لٌمة 61612ٌإدي إلى نمصان مستوى التكٌؾ الوظٌفً  بمٌمة )

داللة ذات  ال ٌوجد أثر الفرضٌة الصفرٌة والتً تنص على " لبول صحة ٌإكد وهذا( α≤6162عند مستوى دالله )

 (." 6062عبء العمل على التكٌؾ الوظٌفً عند مستوى الداللة )

( بٌن غموض α=0.05ال ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة )الفرضٌة الفرعٌة الرابعة: 

 الدور والتكٌف الوظٌفً لدى األفراد، فً مستشفى الجامعة األردنٌة.
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، Simple Regressionتةم اسةتخدام اختبةار االنحةدار البسةٌط  ًغموض الدور علاى التكٌاف الاوظٌفولمعرفة أثر 

 ( ٌبٌن ذلن. 15والجدول )

 (12جدول )

 غموض الدور على التكٌف الوظٌفًتحلٌل االنحدار البسٌط لمعرفة أثر 
المتغٌر 
 المستمل

 االرتباط

r 
معامل 
التحدٌد 

r2 

f  f  

Sig*  

معامل 
 االنحدار

β 

t  
  

مستوى 
 الداللة 

Sig.*t  

د الح
 الثابت

نتٌجة 
 الفرضٌة

غموض 
 1.695 006. 2.848 349. 006. 8.110 123. 350. الدور

لبول 
 الفرضٌة 

ٌوضح الجدول السابك تؤثٌر ؼموض الدور على التكٌؾ الوظٌفً. إذ أظهرت نتابج التحلٌل اإلحصابً وجود تؤثٌر 

( عند مستوى داللة 61926) rرتباط ذو داللة إحصابٌة ؼموض الدور على التكٌؾ الوظٌفً، إذ بلػ معامل اال

(α≤6162 .)التحدٌد معامل أما r2 ( أي أن 61159فمد بلػ ،)من التؽٌرات  %1519 ؼموض الدور ٌفسر ما نسبته

ؼموض  فً واحده بدرجة الزٌادة أن ٌعنً وهذا ،β(61923)، كما بلؽت لٌمة درجة التؤثٌر فً التكٌؾ الوظٌفً

والتً بلؽت  f( وٌإكد معنوٌة هذا التؤثٌر لٌمة 61923كٌؾ الوظٌفً  بمٌمة )ٌإدي إلى زٌادة مستوى التالدور 

الفرضٌة الصفرٌة ولبول الفرضٌة  رفض صحة ٌإكد وهذا( α≤6162( وهً دالة عند مستوى دالله )2111)

 " (.6062ؼموض الدور على التكٌؾ الوظٌفً عند مستوى الداللة )ذات داللة  ٌوجد أثرالبدٌلة والتً تنص على "

( بٌن ظروف α=0.05ال ٌوجد أثر ذو داللة إحصائً عند مستوى الداللة )الفرضٌة الفرعٌة الخامسة: 

 وطبٌعة العمل  والتكٌف الوظٌفً لدى األفراد، فً مستشفى الجامعة األردنٌة. 

 Simpleتةةم اسةةتخدام اختبةةار االنحةةدار البسةةٌط  ظةةروؾ وطبٌعةةة العمةةل علةةى التكٌةةؾ الةةوظٌفًولمعرفةةة أثةةر 

Regression   ( ٌبٌن ذلن. 19، والجدول ) 

 (13جدول )

 ظروف وطبٌعة العمل  على التكٌف الوظٌفًتحلٌل االنحدار البسٌط لمعرفة أثر 
نتٌجة الحد مستوى   tمعامل   f  fمعامل  االرتباطالمتغٌر 
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التحد r المستمل

 r2ٌد 
Sig*  االنحدار 

β 
 الداللة   

Sig.*t  
 الفرضٌة الثابت

ظروف 
ة وطبٌع

 العمل  

.011 .000 .008 .931 .006 .088 .931 2.850 
لبول 

 الفرضٌة 

ٌوضح الجدول السابك تؤثٌر ظروؾ وطبٌعة العمل على التكٌؾ الوظٌفً. إذ أظهرت نتابج التحلٌل اإلحصابً عدم 

r (61611 )وجود تؤثٌر ذو داللة إحصابٌة ظروؾ وطبٌعة العمل على التكٌؾ الوظٌفً، إذ بلػ معامل االرتباط 

ظروؾ وطبٌعة العمل  ٌفسر ما (، أي أن 0.00فمد بلػ ) r2 التحدٌد معامل أما(. α≤6162عند مستوى داللة )

(، وهذا ٌعنً أن الزٌادة 0.006)β، كما بلؽت لٌمة درجة التؤثٌر فً التكٌؾ الوظٌفًمن التؽٌرات  %0.00 نسبته

( وٌإكد معنوٌة 0.006وى التكٌؾ الوظٌفً  بمٌمة )ٌإدي إلى زٌادة مستظروؾ وطبٌعة العمل  بدرجة واحده فً 

الفرضٌة  لبول صحة ٌإكد وهذا( α≤6162( وهً دالة عند مستوى دالله )0.008والتً بلؽت ) fهذا التؤثٌر لٌمة 

ظروؾ وطبٌعة العمل  على التكٌؾ الوظٌفً عند مستوى ذات داللة  ال ٌوجد أثر الصفرٌة والتً تنص على "

 (."6062الداللة )

 والتوصٌات ستنتاجاتاال

 :الستنتاجاتأوالً: ا

كلما زادت ضؽوط العمل لل التكٌؾ الوظٌفً لدى األفراد فً     اآلتٌة: النتابجتوصلت الدراسة إلى 

 مستشفى الجامعة األردنٌة.

توجد عاللة ذات داللة إحصابٌة بٌن العاللات ؼٌر الرسمٌة والتكٌؾ الوظٌفً، فً مستشفى الجامعة  .1

 األردنٌة.

توجد عاللة ذات داللة إحصابٌة بٌن األمان الوظٌفً والتكٌؾ الوظٌفً، لدى األفراد فً مستشفى الجامعة  .5

 األردنٌة.



35 
 

توجد عاللة ذات داللة إحصابٌة بٌن عبء العمل والتكٌؾ الوظٌفً، لدى األفراد فً مستشفى الجامعة ال  .9

 األردنٌة.

تكٌؾ الوظٌفً، لدى األفراد فً مستشفى الجامعة توجد عاللة ذات داللة إحصابٌة بٌن ؼموض الدور وال .2

 األردنٌة.

توجد عاللة ذات داللة إحصابٌة بٌن ظروؾ العمل والتكٌؾ الوظٌفً، لدى األفراد فً مستشفى الجامعة ال  .2

 األردنٌة.

 :ثانٌاً: التوصٌات

 وصً بما ٌلً:ة تفً ضوء النتابج التً توصلت إلٌها الدراسة فإن الباحث

الثمة لدى العاملٌن بما ٌتعلك باألمان الوظٌفً وذلن من خالل تحدٌد أسس االستؽناء عن تعزٌز مستوٌات  .1

العاملٌن ودعم الكفاءات وتوفٌر فرص التطور والترلٌة بشفافٌة وضمن معاٌٌر واضحة والتزام بنود لانون 

 ول على الدرجات.العمل والعمال والنظام الداخلً للجامعة األردنٌة فٌما ٌتعلك بالعمود والتصنٌؾ والحص

إعادة النظر بالمهام والواجبات المناطة بالوظٌفة فً مستشفى الجامعة وعمل استراتٌجٌات واضحة فً سبٌل  .5

التخفٌؾ من ضؽوطات العمل المتزاٌدة وذلن بزٌادة الكوادر ومواءمتها مع حجم العمل وإعادة توزٌع المهام 

 فً األداء.والصالحٌات بما ٌكفل العدالة والكفاءة والفاعلٌة 

العمل على تبدٌد الضبابٌة وعدم الوضوح باألهداؾ لدى العاملٌن وذلن من خالل وضع وصؾ وظٌفً دلٌك  .9

ٌطلع علٌه العاملون وٌتم توعٌتهم به وٌلتزم به من لبل اإلدارة وال بد أن ٌتسم بصفة االستمرار وال بد أن تتم 

كمة ورإٌة وأن تتم بالتوازي مع برامج التدرٌب والدعم عملٌة إضافة أو إلؽاء أي من المهام أو المسإولٌات بح

 من لبل اإلدارة.

اتخاذ اجراءات تعزٌزٌة لمستوى أداء العاملٌن فً مستشفى الجامعة األردنٌة لمحاولة االرتماء به من خالل  .2

البرامج التدرٌبٌة وبرامج التحفٌز المادي والمعنوي وضمن معاٌٌر ومستوٌات من الشفافٌة والعلمٌة 

 والموضوعٌة.
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المٌام بمزٌد من الدراسات داخل المستشفى لمٌاس مدى تؤثٌر العوامل األخرى على أداء األفراد كالتؤثٌرات  .2

 الثمافٌة واالجتماعٌة والحوافز المادٌة وؼٌرها.

إجراء دراسات مماثلة لمٌاس مدى تؤثٌر ضؽوط العمل على التكٌؾ الوظٌفً لدى األفراد فً مإسسات المطاع  .0

 األخرى الحكومٌة والخاصة لتحمٌك مزٌد من اإلدران لحمٌمة هذا التؤثٌر. الصحً

 

 :العربٌة المراجع

، غٌر منشورةرسالة ماجستٌر المناخ التنظٌمً وعاللته بضؽوط العمل، .(5662إبراهٌم بن حمد ) ،البدر

 .26كلٌة العلوم اإلدارٌة، جامعة الملن سعود، المملكة العربٌة السعودٌة، ص: 

 .مصر، الدار الجامعٌة، االسكندرٌة، كٌفٌة التعامل مع إدارة ضغوط العمل .(5662أحمد ) ،ماهر

مصادر ضؽوط العمل لدى معلمً التربٌة الخاصة فً محافظة عمان وعاللتها  (.5612لجدوع، عصام  )ا

 .(5)25، دراسات العلوم التربوٌةببعض المتؽٌرات ، 

 دار . بسٌونً علً اسماعٌل ترجمة ، المنظمات فً السلون ادارة .(5663)، بارون روبرت . جٌرالد ، جرٌنبرج
 .257 ، الرٌاض ، السعودٌة العربٌة المملكة . للنشر المرٌخ

(. لٌاس تؤثٌر ضؽوط العمل فً مستوى االداء الوظٌفً: دراسة استطالعٌة 5619حسٌن، سحراء اٌمن )

االلتصادٌة  مجلة كلٌة بغداد للعلومً، تحلٌلٌة ألراء عٌنة من العاملٌن فً هٌبة التعلٌم التمن

 .557-562(، 0) 19، الجامعه

ضؽوط العمل وعاللتها بالرضا الوظٌفً لألفراد العاملٌن فً مراكز  .(5616) الدوسري، مبارن بن فالح

جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم ، غٌر منشورةماجستٌررسالة حرس الحدود بمنطمة المدٌنة المنورة ، 

 األمنٌة.

(.  اإلنتاجٌة وأسالٌب لٌاسها وآلٌات تحسٌنها لفرق الدفاع المدنً بالمملكة العربٌة 5662) بن علً حسنسعٌد 

 السعودٌة، الكلٌة العكسرٌة السعودٌه.

 االسكندرٌة ، الجامعة شباب مإسسة ، االولى الطبعة ، االنسانٌة والعاللات االفراد إدارة (.5662) الشنوانً صالح
 ، 562 . 

 .506-599، (9) 92للعاملٌن ، مجلة كلٌة الحموق جامعة الكوٌت،  االؼتراؾ والتكٌؾ .(5667سان )ؼ شمالوي،

 مستمبل المجتمع المدنً فً الوطن العربً، بٌروت، لبنان. .(5666الصبحً، أحمد شكر ) -
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 .، مصرمحاضرات فً السلون التنظٌمً، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة .(5661عبد السالم أبو لحؾ )

رسالة ماجستٌر ؼٌر  ،اثر ضؽوط العمل على االداءالوظٌفً فً شركة الدواء األردنٌة .(5615عبدهللا ، ٌزٌد )

 منشورة ، جامعة البلماء التطبٌمٌة ، األردن .
عاللة ضؽوط العمل باالضطرابات السٌكوسوماتٌة والؽٌاب الوظٌفً لدى العاملٌن فً  .(1337العتٌبً، آدم )

 .، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ، جامعة الكوٌت الكوٌت المطاع الحكومً فً
ضؽوط العمل عند المعلمٌن "دراسة مٌدانٌة"، مجلة كلٌة اآلداب، جامعة الملن سعود  .(5665العمري، عبٌد ) 

 .  922-910 .(10) 5الرٌاض، 

  ، مصر .معٌة( . السلون التنظٌمً مدخل بناء المهارات، اإلسكندرٌة، الدار الجا5662ماهر ، احمد ) 

مجلة العلوم  عاللة أبعاد المناخ التنظٌمً بضؽوط العمل فً المإسسات الجامعٌة، .(5663مرٌزٌك، عدمان ) 

 .(26) 0، اإلنسانٌة 

تحلٌل ضؽوط العمل لدى الجهاز التمرٌضً فً  .(5660المعانً، اٌمن عودة.واخو ارشٌدة، عبد الحكٌم عملة، ) 

 .970 -  99( 10) 2 سات العلوم اإلدارٌة،مستشفى الجامعة األردنٌة: درا

(. أثر ضؽوط العمل على اداء العاملٌن فً الفنادق االردنٌة فبة الخمسة نجوم 5663معشر، عٌسى ابراهٌم )

 جامعة الشرق االوسط . ،تٌر ؼٌر منشورةس)دراسة مٌدانٌة(، رسالة ماج

الطبعة االولى ، عٌ والتوز للنشر وابل دار ،اتٌجً الموارد البشرٌة:مدخل استر أدارة.  (5669) دمحم سٌهلة عباس،

 عمان .

 للنشر زهران دار ، االولى الطبعة ، التنظٌم ونظرٌة المنظمة (.5662) المإمن علً عبد لٌس عمٌلً، وصفً عمر
 .والتوزٌع
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