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Abstract:
The present study aimed to identify the impact of sources of work stress in the
performance of employees in the authority of Aqaba Special Economic Zone, in
order to achieve this goal, a questionnaire was designed as a measure of the
Likert five-year, and distributed to a sample size (320) and female employees
working in the Aqaba Special Economic Zone Authority. The researchers used
statistical measures, which include frequencies, percentages and multiple
regression analysis. The results of the study showed:
1. There is significant effect of the sources of work stress combined in the
performance of employees in the authority of Aqaba Special Economic Zone.
2. No significant effect of role ambiguity in the performance of workers in the
authority of Aqaba Special Economic Zone.
3. There is significant effect of role conflict in the performance of workers in
the authority of Aqaba Special Economic Zone.
4. There is significant effect on the amount of work in the performance of
employees in the authority of Aqaba Special Economic Zone.
5. No significant effect of labor relations in the performance of employees in
the authority of Aqaba Special Economic Zone.
The study suggests a number of recommendations including:
1. Reducing the negative effects of work pressures and by increasing the
periods of rest and exercise, social activities and work as one team.
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Journal of Business & Management (COES&RJ-JBM), 9(2), pp.40-59
2. Drawing the attention of senior management in the authority of Aqaba
Special Economic Zone to adequate attention and sources of work stress and
try to mitigate the aim of raising the morale of the human race.
3. Authority to operate Aqaba Special Economic Zone on the appointment of
new staff to reduce the staff veterans of the workload so that they can work
in appropriate circumstances, and motivation to focus and creativity.
4. Holding training sessions for subordinates and supervisors on the subject of
pressure to try to avoid as much as possible, which would in the end,
individual and organizational performance, avoid stress at work contribute
significantly to improving individual and organizational performance.
5. Conducting further scientific studies in the scope of this study to determine
the causes and sources of work pressures.
Keywords:
Work Stress, Employees Performance, Aqaba Special Economic Zone Authority,
Jordan
Citation:
Almomoni, Mohannad Ahmed; Qerba, Mohammad Khair Farhan; Mheidat,
Muminah Hashem Abdo (2021); The Impact of Work Stress Sources in the
Employees Performance in the Aqaba Special Economic Zone Authority Located
in Jordan; Journal of Business & Management (COES&RJ-JBM) Vol.9, No.2, pp.4059, https://doi.org/10.25255/2306.8043.2021.9.2.40.59.
أثر مصادر ضغوط العمل فً أداء العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة فً األردن
* األردن، الجامعة األردنٌة،ًمهند أحمد المومن
** األردن،محمد قرباع
*** األردن،مإمنه هاشم عبده مهٌدات
، الجامعة األردنٌة، كلٌة األعمال، قسم إدارة األعمال،*خرٌج دراسات علٌا
moh.momani@ju.edu.jo ،األردن/العقبة
http://orcid.org/0000-0002-8331-0615 **
، االردن، العقبة،علم حاسوب/***خرٌج جامعة البلقاء التطبٌقٌة
Muminahmheidat94@yahoo.com
ملخص
هدفت الدراسة الحالٌة إلى التعرف على أثر مصادر ضغوط العمل فً أداء العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة
،ً تم تصمٌم استبانة على غرار مقٌاس لٌكرت الخماس، ومن أجل تحقٌق هذا الهدف،االقتصادٌة الخاصة
 تم،) موظفا وموظفة من العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة۰۲۳( وزعت على عٌنة حجمها
 وقد أسفرت،استخدام المقاٌٌس اإلحصائٌة التً تشمل التكرارات والنسب المئوٌة وتحلٌل االنحدار المتعدد
:ًنتائج الدراسة عما ٌل
 ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة لمصادر ضغوط العمل مجتمعة فً أداء العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة.4
.االقتصادٌة الخاصة
 ال ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة لغموض الدور فً أداء العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة.2
.الخاصة
 ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة الصراع الدور فً أداء العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة.3
.الخاصة
44
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ٌ .4وجد أثر ذو داللة إحصائٌة الكمٌة العمل فً أداء العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة.
 .5ال ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة لعالقات العمل فً أداء العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة
الخاصة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من التوصٌات من أهمها:
 .4العمل على تخفٌض اآلثار السلبٌة الضغوط العمل وذلك من خالل زٌادة فترات االستراحة وممارسة
األنشطة االجتماعٌة والعمل بروح الفرٌق الواحد.
 .2توجٌه انظار اإلدارة العلٌا فً سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة إلى االهتمام الكافً بضغوط
العمل ومصادرها ومحاولة تخفٌفها بهدف رفع الروح المعنوٌة للعنصر البشري.
 .3أن تعمل سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة على تعٌٌن موظفٌن جدد للتخفٌف على الموظفٌن
القدامى من عبء العمل حتى ٌتسنى لهم العمل فً ظروف مناسبة ،وتحفزهم على التركٌز واإلبداع.
 .4عقد الدورات التدرٌبٌة للمرإوسٌن والرإساء حول موضوع الضغوط لمحاولة تجنبها قدر اإلمكان ،بما
ٌنعكس فً النهاٌة على األداء الفردي والمإسسً ،فتجنب الضغوط فً العمل ٌسهم إلى حد كبٌر فً
تحسٌن مستوى األداء الفردي والمإسسً.
 .5إجراء مزٌدا من الدراسات العلمٌة فً مجال هذه الدراسة لمعرفة أسباب ضغوط العمل ومصادرها.
الكلمات المفتاحٌة :ضغوط العمل ،أداء العاملٌن ،سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة ،األردن.
 .1اإلطار العام للدراسة
 1.1المقدمة
ٌعد موضوع ضغوط العمل من الموضوعات الحدٌثة نسبٌا فً أدبٌات الفكر اإلداري الحدٌث وبدأ ٌظهر
بشكل جلً وجدٌد فً الدراسة بعد حدوث التطورات الراهنة فً نواحً الحٌاة العملٌة والعلمٌة وازدٌاد وتعقد
حجم ونوع المنظمات بشكل كبٌر ،مما حدا بهذه المنظمات تكرٌس جهودها وتطوٌر نشاطاتها اإلنتاجٌة فً
مجاالت العمل بصورة أكثر تنظٌمٌا مما كانت علٌها قبل الثورة التقنٌة الحدٌثةٌ .عانً الكثٌر من الموظفٌن
العاملٌن فً القطاع العام والقطاع الخاص من مصادر ضغوط العمل المتعددة ومنها غموض الدور وصراع
الدور وكمٌة العمل وعالقات العمل ،إلى جانب الضغوط التً تفرزها البٌئة الخارجٌة للمنظمة وخالفه ،والتً
تإثر بشكل أو بآخر أداء العاملٌن ،فإذا لم ٌتم محاولة تقلٌل آثار ضغوط العمل وتجاوزها فان أداء العاملٌن لن
ٌكون كما هو مخطط له فً اإلستراتٌجٌة الوظٌفٌة المعدة مسبقا للمنظمة وسوف تإثر على أهداف المنظمة
بشكل عام .وعلٌه تحاول الدراسة الحالٌة دراسة أثر مصادر ضغوط العمل فً أداء العاملٌن فً سلطة منطقة
العقبة االقتصادٌة الخاصة.
 1.1مشكلة الدراسة
إن لكل منظمة أهداف ومهام معٌنة تقوم بتحقٌقها ،وتسعً لتقدٌم جمٌع خدماتها بكل كفاءة وفعالٌة للمجتمع،
كما أن كل منظمة تواجه عدة مصادر من الضغوط ،وتإثر على الفرد والمنظمة مما ٌنعكس ذلك على أداء
الفرد .وتتمثل مشكلة الدراسة فً معاناة العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة من الكثٌر من
مصادر ضغوط العمل ،وٌمكن صٌاغة المشكلة على شكل التساإل التالً :ما أثر مصادر ضغوط العمل فً
أداء العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة؟
 1.1أهمٌة الدراسة
تستمد الدراسة الحالٌة أهمٌتها من أهمٌة موضوع ضغوط العمل فً بٌئة العمل واثر ذلك فً أداء العاملٌن،
وال سٌما وان ضغوط العمل تعد ظاهرة شائعة فً المجتمع األردنً بشكل عام وفً دوائر ومإسسات الدولة
وبالذات فً سلطة منطقة العقب االقتصادٌة الخاصة  ،فدراسة هذه الظاهرة ٌعد أمرا هاما كون أثارها تصٌب
أداء العاملٌن الذي ٌنعكس على أداء المنظمات التً تقوم بواجب الخدمة إلى المواطنٌن الذٌن قد ٌعانون من
تلك اآلثار السلبٌة  ،كما تبرز أهمٌة هذه الدراسة كون تعالج موضوعا شائعة متجددة ٌصعب القضاء علٌه أو
التقلٌل من آثاره سلبٌة  ،حٌث تعد هذه الدراسة محاولة إلى الوصول إلى نتائج تفٌد قدر اإلمكان فً محاولة
التقلٌل من مصادر الضغوط وأثرها على األداء.
 1.1أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالٌة إلى التعرف على أثر مصادر ضغوط العمل فً أداء العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة
االقتصادٌة الخاصة ،كما تهدف إلى تحقٌق األهداف الفرعٌة التالٌة:
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 .4تحدٌد وجود أثر ذو داللة إحصائٌة المصادر ضغوط العمل فً أداء العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة
االقتصادٌة الخاصة.
 .2تحدٌد وجود أثر ذو داللة إحصائٌة لغموض الدور فً أداء العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة
الخاصة.
 .3تحدٌد وجود أثر ذو داللة إحصائٌة لصراع الدور فً أداء العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة
الخاصة.
 .4تحدٌد وجود أثر ذو داللة إحصائٌة الكمٌة العمل فً أداء العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة
الخاصة.
 .5تحدٌد وجود أثر ذو داللة إحصائٌة العالقات العمل فً أداء العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة
الخاصة.
فرضٌات الدراسة
1.1
تتمحور الدراسة الحالٌة حول الفرضٌات التالٌة:
الفرضٌة الرئٌسٌة :ال ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة المصادر ضغوط العمل فً أداء العاملٌن فً سلطة منطقة
العقبة االقتصادٌة الخاصة .وٌتفرع منها الفرضٌات الفرعٌة التالٌة:
الفرضٌة الفرعٌة األولى :ال ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة لغموض الدور فً أداء العاملٌن فً سلطة منطقة
العقبة االقتصادٌة الخاصة.
الفرضٌة الفرعٌة الثانٌة :ال ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة لصراع الدور فً أداء العاملٌن فً سلطة منطقة
العقبة االقتصادٌة الخاصة.
الفرضٌة الفرعٌة الثالثة :ال ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة لكمٌة العمل فً أداء العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة
االقتصادٌة الخاصة.
الفرضٌة الفرعٌة الرابعة :ال ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة لعالقات العمل فً أداء العاملٌن فً سلطة منطقة
العقبة االقتصادٌة الخاصة.
 1.1أنموذج الدراسة
ٌبٌن الشكل التالً نموذج الدراسة الذي ٌوضح المتغٌرات المستقلة والمتغٌر التابع:
المتغٌرات المستقلة

المتغٌر التابع

غموض الدور
صراع الدور
كمٌة العمل

أداء العاملٌن

عالقات العمل

 .1اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1.1اإلطار النظري
ضغوط العمل:
أصبحت ضغوط العمل من المفاهٌم المؤلوفة فً وقتنا الحاضر ،حٌث أن جمٌع األفراد العاملٌن باختالف
مستوٌاتهم التنظٌمٌة ٌتؤثرون بضغوط العمل مع اختالف درجة التؤثٌر ،وتؤثٌرها ٌكون باتجاهٌن ،تؤثٌر على
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المستوى الشخصً للفرد فقد ٌشعر الفرد بالتعب وقد ٌصاب باألمراض والعزلة االجتماعٌة ،وتؤثٌر على
مستوى المنظمة حٌث ٌقل إنتاج الفرد( ،خوالدة.)۲۳۳5 ،
مفهوم ضغوط العمل:
إن التؤثٌر الداخلً لدى الفرد ٌنجم عن التفاعل بٌن القوى الضاغطة ومكونات الشخصٌة وقد ٌإدي إلى
اضطرابات جسمٌة أو نفسٌة ،أو سلوكٌة لدٌه تدفعه إلى االنحراف عن األداء الطبٌعً أو ٌإدي إلى حفزه
لتحسٌن األداء (العدٌلً .)۳۹۹۰ ،كما عرف على أنه حالة تنتج عن ضعف االنسجام والتوافق بٌن األفراد
وبٌئة عملهم تلك التً تفرض علٌهم متطلبات متزاٌدة تفوق قدرتهم على مواجهتها (حنفً وآخرون.)۲۳۳۲ ،
وهً تؤثٌر داخلً ٌخلق حالة من عدم التوازن النفسً أو الجسمً داخل الفرد وٌنجم عن عوامل من البٌئة
الخارجٌة أو المنظمة أو الفرد ذاته( ،الخزامً .)۳۹۹۹ ،وٌمكن تعرٌف ضغوط العمل بؤنها مجموعة من
المثٌرات التً تتواجد فً بٌئة عمل األفراد والتً ٌنتج عنها مجموعة من ردود األفعال التً تظهر فً سلوك
األفراد فً العمل أو فً حالتهم النفسٌة والجسمانٌة أو فً أدائهم ألعمالهم نتٌجة تفاعل األفراد مع بٌئة عملهم
التً تحً الضغوط (عبد الباقً .)۲۳۳۲ ،والضغوط مفهوم ٌشٌر إلى درجة استجابة الفرد لألحداث أو
المتغٌرات البٌئٌة فً حٌاته الٌومٌة ،وهذه المتغٌرات ربما تكون مإلمة تحدث بعض اآلثار الفسٌولوجٌة .أن
تلك التؤثٌرات تختلف من شخص إلى آخر تبعا لتكوٌن شخصٌته وخصائصه النفسٌة التً تمٌزه عن اآلخرٌن،
وهً فروق فردٌة بٌن األفراد (اإلمارة.)۲۳۳۳ ،
مصادر ضغوط العمل
إن التنوع فً مفهوم ضغوط العمل ٌعود إلى تنوع وتعدد مصادر ضغوط العمل وهذه الدراسة تناولت بعض
المصادر لهذه الضغوط منها:
 .١غموض الدور:
وٌقصد بذلك شعور الفرد بصعوبة العمل الذي ٌإدٌه وٌكون هذا الشعور بسبب عدم فهم الفرد إلبعاد وجوانب
عمله ،وعدم توفر المعلومات التً ٌحتاجها الفرد فً عمله ،وقصور قدرات الفرد ،وتوتر العالقات بٌن
األفراد فً العمل .وٌحدث عندما ال تتوفر صورة واضحة لدى الفرد عن مسإولٌاته وصالحٌاته ،وقد تم قٌاس
هذا المتغٌر من خالل العوامل التالٌة :المشاركة فً اتخاذ القرار ،الترقٌة والترفٌع ،خصائص العمل
والوصف الوظٌفً (العطٌة.)۲۳۳۰ ،
 .۲صراع الدور:
ٌعد صراع الدور من األسباب المإدٌة للضغوط ،وٌحدث هذا الصراع لألفراد من عدة طرق ،فقد ٌنشؤ حٌنما
ٌكون هناك تعارض فً مطالب العمل من حٌث األولوٌات كؤن ٌطلب الرئٌس من المرإوس إنجاز بعض
األعمال التً ٌرى أنها ذات أهمٌة من غٌرها .كما ٌحدث صراع الدور عندما ٌكون هناك تعارض بٌن مطالب
الزمالء فً العمل مع تعلٌمات المنظمة أو عندما ٌكون هناك تعارض بٌن قٌم الفرد ومتطلبات المنظمة ،أو
ٌنشؤ هذا الصراع عندما تكون وظٌفة الفرد تتطلب منه العمل لساعات طوٌلة أو السفر المستمر وهنا ٌنشؤ
صراع بٌن هذا الدور وبٌن دور الفرد کرب أسرة (هٌجان.)۳۹۹۱ ،
 .٣كمٌة العمل:
تعد كمٌة العمل إحدى المإشرات التً تدل على الضغوط التً ٌتعرض لها الفرد فً العمل ،فالعمل الزائد عن
طاقات الفرد ٌتطلب منه زٌادة فً الجهد المتواصل والعمل الساعات طوٌلة دون التمكن من أخذ فترات راحة
خاصة إذا كان هذا العمل ٌحتاج من القائمٌن علٌه بذل جهد كبٌر وإنجازه فً وقت معٌن ،مما ٌنجم عن ذلك
الوقوع فً أخطاء والتعرض للضغوط .وإذا كان العمل الزائد ٌإدي إلى الضغوط فإن قلة العمل الموكل للفرد
به ٌعد أٌضا مصدر من مصادر الضغوط ،حٌث أن قلة العمل مقارنة مع قدرات الفرد تشعره بؤنه غٌر قادر
.)۲۳۳۲
(غضٌة،
فٌه
مرغوب
غٌر
أو
العمل
على
 .1عالقات العمل:
وٌشار إلٌها بالعالقة التً تربط العاملٌن مع الرإساء المباشرٌن والبٌئة الخارجٌة والتً تولد ضغوطا وتإثر
.)۳۹۹۳
(المٌر،
العاملٌن
أداء
على
بالتالً
 .1المصادر البٌئٌة والمادٌة:
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وتشمل المصادر التً ٌتفاعل معها الفرد( :الهنداوي.)۳۹۹4 ،
أ .الحرارة:
قد تإثر درجة الحرارة على أداء الفرد بصفه عامه عندما ٌكون العمل خارج المبانً وفً جو
شدٌد الحرارة أو البرودة ،فعندما تتجاوز درجة الحرارة الحدود القصوى لتحمل الفرد ،فإن قراراته لن
تكون بالجودة المطلوبة وٌصبح أكثر تعرضا للحوادث.
ب .الضوضاء:

تعرف الضوضاء بؤنها أصوات غٌر مرغوب فٌها ولقد سجلت دراسات عدٌدة العالقات بٌن
الضوضاء فً محٌط العمل واإلنتاجٌة والضوضاء ومعدالت الخطؤ وأٌضا بٌن الضوضاء ومعدل
تكرار الحوادث وأنها تسبب درجة حرارة عالٌة من التوتر وعدم التوازن النفسً.
ج .اإلضاءة:
ٌحتاج األفراد فً بعض المهن (مثل الجراحة) إلى كمٌة من الضوء تساوي ستة أضعاف الكمٌة
التً ٌحتاجها لكً ٌقرأ بارتٌاح.
كما تسبب اإلضاءة الضعٌفة قضاء الفرد لوقت أطول فً العمل مما قد ٌإدي إلى شعوره
باإلحباط ،وإذا كانت كمٌة اإلضاءة المتاحة أقوى من الالزم أدى ذلك إلى إصابة العٌن باإلرهاق ،لذلك
تعد اإلضاءة سواء كانت زائدة أو غٌر كافٌة من المصادر لضغوط العمل.
د .تصمٌم المكتب:
إن تصمٌم المكتب سواء أكان ذك من حٌث المساحة أو التؤثٌث أو التهوٌة أو اإلضاءة ٌعد من
العوامل األساسٌة التً تساعد الموظف على حسن األداء لذا فإن المكتب الذي ال تتوفر فٌه تلك األمور
ٌكون مصدرا من مصادر الضغوط بالنسبة للعامل أو الموظف .أٌضا إن تصمٌم المكتب ٌنبغً أن
ٌتوفر فٌا العامل الصحً بالنسبة للفرد سواء من حٌث النظافة أو طرٌقة الجلوس.
هـ .الصحة والسالمة المهنٌة:
إن عدم شعور الفرد باألمن أثناء عمله ٌإدي إلى شعوره بالخوف فٌكون ذلك مصدرا للضغوط
علٌه بحٌث ٌصبح عرضة للمخاطر فال بد من توفٌر السالمة المهنٌة فً المنظمة خصوصا فً بعض
األعمال الخطرة مثل المصانع التً تتعامل مع مواد خطره كٌمٌائٌة فتكون من أهم مصادر ضغوط
العمل.
إدارة الضغوط فً المنظمة( :القرٌوتً۲۳۳۳ ،؛ الصٌرفً)۲۳۳۲ ،
تنطوي عملٌة إدارة الضغوط فً المنظمة على الممارسات اآلتٌة:
أوال :طبٌعة العالقة بٌن األداء والضغوط:
 .1ال توجد عالقة بٌن ضغوط العمل واألداء:
ترتكز نظرٌة عدم وجود عالقة بٌن ضغوط العمل واألداء على أن هناك عقودا نفسٌة تنشؤ بٌن الفرد
والمنظمة التً ٌعمل فٌها حٌث تفترض هذه العقود أن الفرد شخص رشٌد وعقالنً ٌقدم مساهماته
للمنظمة فً مقابل عوائد ٌحصل علٌها .ولقٌت هذه النظرٌة تؤٌٌدا قلٌال من البحوث .وعلٌه فإن أي
صعوبات أو ضغوط فً العمل ستكون ذات تؤثٌر منعدم أو محدود وذلك قٌاسا بالعناصر الموجودة
خارج نطاق وظائفهم.
 .۲توجد عالقة إٌجابٌة بٌن ضغوط العمل واألداء:
وتقوم هذه العالقة على أن ضغوط العمل تعادل التحدي والحماس فً العمل حٌث تعتبر الضغوط
والمشاكل والصعوبات والتحدٌات بمثابة ظروف مناسبة بظهور السلوك اإلبداعً والتفوق والقدرات
الكافٌة واألداء األفضل فالمستوى المنخفض من ضغوط العمل لن ٌثٌر أي تحد لدى الفرد وبالتالً
ٌكون أداإه متوسطا ،أما المستوى المرتفع من ضغوط العمل سٌشٌر مستوى عالٌا من التحدي وبالتالً
ٌرتفع وٌتحسن أداإه فً العمل ولقد لقً هذا النموذج تؤٌٌدا محدودا من جانب الباحثٌن فً الدراسات
التطبٌقٌة.
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 .٣توجد عالقة سلبٌة بٌن ضغوط العمل واألداء:
تقوم هذه العالقة على أن ضغوط العمل بمثابة معوقات وعقبات تعٌق األفراد عند أداء العمل بشكل مناسب
وضغوط العمل شًء مكروه من جانب األفراد حٌث ٌترتب علٌها مواقف ضارة ومإذٌة بالصحة فً بٌئة
العمل.
فالفرد الذي ٌواجه بٌئة عمل ضارة ومإذٌة ٌستنفذ وقته وجهده فً محاولة للتكٌف مع هذه الضغوط .أو أن
ٌتبع الفرد أنماط سلوكٌة غٌر مرغوبة مثل تعطٌل اإلنتاج أو التخرٌب أو االنسحاب ولقد القت هذه الفرضٌة
تؤٌٌدا كبٌرا من جانب الباحثٌن.
 .1توجد عالقة شرطٌة بٌن ضغوط العمل واألداء:
ولقد ظهرت هذه العالقة منذ زمن بعمد فً نموذج ٌركس ودوسون والذي ٌقوم على أن العالقة بٌن
ضغوط العمل واألداء تؤخذ شكال مقلوبا حرف "  " Uوهذه العالقة ٌتفق علٌها كثٌر من الباحثٌن فً مجال
ضغوط العمل.
آثار ضغوط العمل( :الشافعً۲۳۳۱ ،؛ هٌجان.)۳۹۹۱ ،
هناك العدٌد من السلوكٌات التً تمارس من األفراد العاملٌن عندما ٌتعرضوا إلى ضغوط فً العمل.
أوال :اآلثار السلوكٌة:
تبدأ ردود الفعل السلبٌة بالظهور عند زٌادة مستوٌات الضغوط عن الحد المؤلوف وٌتمثل ذلك فما ٌلً:
أ .عادات األكل والشرب:
إن تعرض الفرد لضغوط فً العمل ٌإثر على نظام األكل والشرب لدٌه فٌصبح هناك خلل واضح
واضطراب وقد ٌفقد الشهٌة والرغبة فً األكل أو العكس ٌزٌد رغبتهم فً األكل.
ب .التدخٌن وتعاطً الكحول والمخدرات:

إن زٌادة التعرض للضغوط والتوتر هد ٌإدي إلى أن الفرد ٌفرط فً عملٌة التدخٌن أو تعاطً الكحول
والمخدرات بحٌث ٌلجا الفرد لذلك العتقادهم بؤنها تخف من أثر الضغوط علٌهم.
ج .اختالل عادات النوم:

ٌعد النوم من المإشرات التً تدل على ض الفرد الضغوط العمل بؤنه ٌشعر بتوتر واألرق والنعاس
النهاري.
ثانٌا :اآلثار المعرفٌة:
وتكون اآلثار المعرفٌة بؤن ٌإثر على قدرات الفرد الفكرٌة والذهنٌة والتركٌز واالنتباه ومن هذه اآلثار:
عدم القدرة على اتخاذ القرارات السلٌمة ،ضعف التركٌز ،وانتباه قصٌر المدى وحساسٌة زائدة تجاه النقد،
تناقص القدرات األدائٌة ،حواجز ذهنٌة.
ثالثا :اآلثار النفسٌة (االكتئاب):
إن الذٌن ٌتعرضوا للضغط فً العمل ٌنتشر بٌنهم االكتئاب مما ٌإدي إلى عدم قدرتهم على إٌجاد دافع لهم،
وتكون أعرض االكتئاب متعددة منها ما ٌلً :التعب ،الحزن ،التفكٌر السلبً ،استٌقاظ فً الصباح الباكر
األرق المفرط ،الشعور بقلة الحٌلة ،سرعة الغضب أو اإلثارة ،فقدان سرٌع فً الوزن ،فقدان الشهٌة ،الشعور
بمٌل لالبتعاد عن اآلخرٌن ،العزلة االجتماعٌة.
رابعا :األمراض الجسدٌة:
قد تكون األمراض الجسدٌة أحٌانا تعود أسبابها إلى أمراض نفسٌة ،ومن هذه األمراض :الصداع
واضطرابات الجهاز الهضمً.
أ .الصداع:
وٌنتشر مرض الصداع بٌن األفراد الذٌن ٌتعرضوا للضغوط فً العمل باختالف أنواعه.
ب .اضطرابات الجهاز الهضمً:

وتكون هذه االضطرابات ردود فعل لتعرض األفراد الضغوط العمل ،وٌشمل قرحة المعدة ،واآلالم
المرافقة.
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ج .اضطرابات الجهاز الدوري (القلب واألوعٌة الدموٌة):
إن أمراض القلب قد تنشؤ من جراء الضغوط فً العمل والتوتر مما ٌإدي إلى إصابة الفرد بتلك
األمراض.
أنواع الضغوط
ٌشٌر (العطوي )۲۳۳4 ،إلى أن أنواع ضغوط العمل تتمثل فٌما ٌلً:
 .1الضغوط النفسٌة :وتشكل األساس الرئٌس الذي تبنى علٌه بقٌة الضغوط األخرى ،وهو ٌعد
العامل المشترك فً جمٌع أنواع الضغوط األخرى مثل :الضغوط االجتماعٌة ،ضغوط العمل
(المهنٌة) ،الضغوط االقتصادٌة ،الضغوط األسرٌة ،الضغوط الدراسٌة ،الضغوط العاطفٌة .إن
القاسم المشترك الذي ٌجمع كل الضغوط هو الجانب النفسً ،ففً الضغوط الناجمة عن إرهاق
العمل ومتاعبه فً الصناعة ،أولى نتائجه الجوانب النفسٌة المتمثلة فً حاالت التعب والملل اللذٌن
ٌإدٌان إلى القلق النفسً حسب شدة أو ضعف الضغط الواقع على الفرد ..وآثار تلك النتائج على
التكٌف فً العمل واإلنتاج ،فإذا ما استفحل هذا اإلحساس لدى العامل فً عمله ،فسوف تكون
النتائج :التؤثٌر على كمٌة اإلنتاج ،أو نوعٌته ،أو ساعات العمل ،مما ٌإدي إلى تدهور صحة العامل
الجسدٌة والنفسٌة ..ومن أولى تلك األعراض ،هً زٌادة اإلصابات فً العمل والحوادث ،وربما
تكون قاتلة فضال عن زٌادة الغٌاب أو التؤخر عن العمل ،وربما ٌصل إلى االنقطاع عنه وتركه
نهائٌة.
 .1الضغوط االقتصادٌة :التً لها الدور األعظم فً تشتٌت جهد اإلنسان وضعف قدرته على التركٌز
والتفكٌر وخاصة حٌنما تعصـف بــه األزمـات المـالٌـة أو الخسارة أو فقدان العمل بشكل نهائً،
إذا ما كان مصدر رزقه ،فٌنعكس ذلك على حالته النفسٌة ،وٌنجم عن ذلك عدم قدرته على مساٌرة
متطلبات الحٌاة.
 .1الضغوط االجتماعٌة :وتعتبر حجر األساس فً التماسك االجتماعً والتفاعل بٌن أفراد المجتمع.
فمعاٌٌر المجتمع تحتم على الفرد االلتزام الكامل بها ،والخروج عنها ٌعد خروجا على العرف
والتقالٌد االجتماعٌة.
 .1الضغوط األسرٌة :تشكل بعواملها التربوٌة ضغطة شدٌدة على رب األسرة وأثرة على التنشئة
األسرٌة ،فمعظم األسر التً ٌحكمها سلوك تربوي متعلم ٌنتج عنه ،التزام إال اختل تكوٌن األسرة
وتفتتت معاٌٌر الضبط ونتج عنه تفكك األسرة إذا ما اختل سلوك رب األسرة أو ربة البٌت.
 .1الصعوبات الدراسٌة :الواقعة على طالب المدرسة فً مختلف المراحل الدراسٌة تعتبر ضغطا
شدٌدا فً حالة عدم استجابته للوائح المدرسة أو المعهد أو الكلٌة ،فهو مطالب بؤن ٌحقق النجاح فً
الدراسة ،إلرضاء طموحه الشخصً الذاتً أوال ،ورد الجمٌل ألسرته التً خصصت من دخلها
المادي كنفقات الدراسة ثانٌا فضال عن المإسسة التعلٌمٌة التً صرفت األموال المتمثلة فً
مستلزمات الدراسة كتوفٌر المدرسٌن المتخصصٌن واالحتٌاجات المادٌة العلمٌة فً العملٌة
التعلٌمٌة.
 .1الضغوط العاطفٌة :بكل نواحٌها ،النفسٌة ،االنفعالٌة ،فإنها تمثل لبنً البشر واحدة من مستلزمات
وجوده اإلنسانً .فالعاطفة لدى اإلنسان غرٌزة اختصها هللا عند البشر دون باقً المخلوقات.
فعندما ٌعاق اإلنسان فً طلب الزواج واالستقرار العائلً بسبب الحاجة االقتصادٌة أو عدم االتفاق
مع شرٌك الحٌاة وتتعثر جهوده فً االستقرار الزوجًٌ ،شكل ذلك ضغطة عاطفٌة ،تكون نتائج
نفسٌة ،مما ٌجعله ٌرتبك فً حٌاته الٌومٌة وتعامله وفً عمله أٌضا إلى أن ٌجد الحل فً التوصل
إلى تسوٌة مشاكله وتشكل مشكالت عدم االتفاق بٌن الزوجٌن ،أو صعوبة اختٌار شرٌك الحٌاة ،أو
مشكلة االنفصال بٌن الزوجٌن ،مشكالت عاطفٌة ٌبحث اإلنسان عن حلول لها.
مفهوم األداء:
تناول العدٌد من الباحثٌن مفهوم األداء ( )Performanceعلى مستوى الفرد ،محاولٌن الوصول إلى صٌغ
توضح هذا المفهوم ،فقد غرف األداء بؤنه" :األثر الصافً الجهود الفرد التً تبدأ بالقدرات وإدراك الدور أو
المهام والذي ٌشٌر إلى درجة تحقٌق وإتمام المهام المكونة لوظٌفة الفرد" (سلطان .)۲۳۳۲ ،واألداء هو قٌام
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الفرد العامل بكل الواجبات المكلف بها فً عمله بمهارة ودقة وإتقان لتحقٌق األهداف الموضوعة له كما
ٌجب( .الضمور" .)2۳۳5 ،مجموعة من السلوكٌات اإلدارٌة ذات العالقة ،والمعبرة عن قٌام الموظف بؤداء
مهامه وتحمل مسإولٌاته ،وتتضمن جودة األداء ،وحسن التنفٌذ ،والخبرة الفنٌة المطلوبة فً الوظٌفة،
واالتصال والتفاعل مع بقٌة أعضاء المنظمة ،وااللتزام بالنواحً اإلدارٌة للعمل ،والسعً نحو االستجابة لها
بكل حرص وفاعلٌة " (الحوامدة والفهداوي" .)۲۳۳۳،األداء هو انعكاس لمدى نجاح الفرد أو فشله فً تحقٌق
األهداف المتعلقة بعمله وٌظهر ذلك فً المخرجات أو األهداف المتحققة" (العنزي" .)۲۳۳۰،درجة إنجاز
وإتمام المهام المكونة لوظٌفة الفرد وهو ٌمثل الكٌفٌة التً ٌشبع بها الفرد متطلبات الوظٌفة واألثر الصافً
الجهود الفرد التً تبدأ بالقدرات وإدراك الدور والمهام " (حسن .)۳۹۹۹،
محددات األداء:
ذكر بعض الباحثٌن أن العوامل المإثرة على أداء العاملٌن فً المنظمات (سلٌمان وجوده:)۳۹۹۱ ،
 .1العوامل السٌكولوجٌة األساسٌة :وتتمثل فً اإلدراك واالتجاهات والدوافع حٌث تساهم كلها فً تكوٌن
شخصٌة الفرد.
 .1العوامل االجتماعٌة :وهً العوامل التً تحكم تفاعل الموظف مع جو العمل االجتماعً وعالقته
بالزمالء والرإساء والمرإوسٌن.
 .1العوامل الحضارٌة :وتتمثل فً األنماط الثقافٌة السائدة فً المجتمع والقٌم والعادات والتقالٌد السائدة فً
المجتمع ومدى تؤثٌرها على األداء.
 .1قدرات ومهارات الفرد :وهً القدرات والمهارات التً ٌتمتع بها الفرد فً اتخاذ القرارات وقدرته على
االتصال والمشاركة.
وهنالك محددات أخرى تإثر فً أداء العاملٌن ،تتمثل فٌما ٌلً( :المغربً.)۳۹۹4 ،
القدرات :وهً إمكانات الفرد للقٌام بعمل ماء
أ-
ب -المهارات :وهً مستوى الكفاءة التً ٌستطٌع الفرد أن ٌإدي بها ذلك العمل.

الخبرات :وهً ذات تؤثٌر قوي على أداء الفرد فً التنظٌم وذلك ألنها تخفض التكلفة والوقت وتثبت
ج-

نوعٌة السلوك المطلوب فً العمل.
أن العوامل المحددة لمستوى أداء الفرد فً العمل والمإثرة فٌه عبارة عن مزٌج مكون من محددات شخصٌة ،
تخص طبٌعة شخصٌة الفرد العامل وتمثل قدراته ومهاراته ومعارفه وإدراكاته واتجاهاته التً ٌتمتع بها ،
ومحددات تنظٌمٌة أو إدارٌة مكونة من عناصر المناخ التنظٌمً السائد فً المنظمة التً ٌعمل بها الفرد
العامل مثل نمط اإلشراف ونظم المكافآت ونظم تقٌٌم األداء المعمول به وغٌرها من العناصر األخرى ،
ومحددات بٌئٌة واجتماعٌة وثقافٌة ٌ ،كتسبها الفرد من بٌئته المحٌطة به والمجتمع الذي ٌعٌش فٌه وتشمل
التنشئة األسرٌة والقٌم الدٌنٌة واالجتماعٌة التً ٌإمن بها الفرد العامل وتإثر فً مستوى أدائه لعمله ومدى
إٌمانه بؤهمٌة العمل (الضمور.)۲۳۳5 ،
 2.2الدراسات السابقة:
فٌما ٌلً عرضا للدراسات السابقة التً تم الحصول علٌها والمتعلقة بموضوع البحث:
 .1فً دراسة (غضٌة )۲۳۳۱ ،بعنوان :أثر ضغوط العمل على الوالء التنظٌمً لدى مدٌري ومدٌرات
المدارس الحكومٌة فً محافظات جنوب األردن .والتً هدفت إلى التعرف على أثر ضغوط العمل على
الوالء التنظٌمً لدى مدٌري ومدٌرات المدارس الحكومٌة فً محافظات جنوب األردن ،ومن أجل
تحقٌق أهداف الدراسة تم تطوٌر استبانة بغرض جمع البٌانات وتوزٌعها على عٌنة مكونة من ۰۳۳
مدٌرا ومدٌرة تم اختٌارهم عشوائٌا بالطرٌقة الطبقٌة ،وقد استخدمت األسالٌب اإلحصائٌة المناسبة ،وقد
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:
 إن تصورات العٌنة لمستوى ضغوط العمل جاءت بدرجة متوسطة وان تصوراتهم لمستوى الوالءالتنظٌمً جاءت أٌضا بدرجة متوسطة.
 وجود فروق ذات داللة إحصائٌة المستوى ضغوط العمل تبعا للمإهل العلمً ،وكانت الفروقلصالح حملة درجة البكالورٌوس فاعل.
 .1كما قامت (الخوالدة )۲۳۳5 ،بدراسة بعنوان :أثر مصادر ضغوط العمل على االغتراب الوظٌفً فً
الدوائر الحكومٌة فً ثالث محافظات (الكرك ،الطفٌلة ،معان) فً جنوب األردن ،والتً هدفت إلى
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التعرف على أثر مصادر ضغوط العمل على االغتراب الوظٌفً فً الدوائر الحكومٌة فً ثالث
محافظات (الكرك ،الطفٌلة ،معان) فً جنوب األردن ،ولتحقٌق ذلك الهدف تم تطوٌر استبانة وتوزٌعها
على  4۲۲مشاركا ومشاركة ،وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:
 أن هناك ضغوط عمل ٌعانً منها العاملون وقد كانت بدرجة متوسطة. ٌوجد أثر هام لمصادر ضغوط العمل فً االغتراب الوظٌفً. أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائٌة فً تصورات أفراد العٌنة لمصادرضغوط العمل تعود للمتغٌرات الشخصٌة.
 .1وفً دراسة (الكساسبة )۲۳۳4 ،بعنوان :مصادر ضغوط العمل لدى المشرفٌن التربوٌٌن العاملٌن فً
مدٌرات التربٌة والتعلٌم فً محافظات جنوب األردن والتً هدفت إلى التعرف على مصادر ضغوط
العمل لدى المشرفٌن التربوٌٌن العاملٌن فً مدٌرات التربٌة والتعلٌم فً محافظات جنوب األردن ،وقد
تم تصمٌم استبانة على غرار مقٌاس لٌكرت الخماسً وزعت على  ۳۲۳مشرفا ومشرفة ،وقد توصلت
الدراسة إلى جملة من النتائج كان من أهما:
 إن أكثر المصادر المسببة لضغوط العمل لدى أفراد العٌنة هً المصادر المتعلقة بالعالقةالرإساء ،حٌث جاءت فً المرتبة األولى.
 ال توجد مصادر ضغوط عمل ذات تقدٌرات عالٌة لدى المشرفٌن التربوٌٌن العاملٌن فًمدٌرات التربٌة والتعلٌم فً محافظات جنوب األردن.
 .1أجرى (العطوي )۲۳۳4 ،دراسة بعنوان :أثر ضغوط العمل فً الرضا الوظٌفً لدى القٌادات اإلدارٌة
فً المإسسة العامة للتعلٌم الفنً والتدرٌب المهنً فً المملكة العربٌة السعودٌة .وقد أجرٌت الدراسة
على جمٌع القٌادات اإلدارٌة والتنفٌذٌة فً المإسسة العامة للتعلٌم الفنً والتدرٌب المهنً .وقد اعتمدت
الدراسة على األسلوب الوصفً وهدفت الى تحدٌد مستوى ومصادر ضغوط العمل الموجودة فً
المإسسة والتعرف على مدى تؤثٌر هذه الضغوط على الرضا الوظٌفً ،وقد كشفت النتائج عن وجود
فروقات ذات داللة إحصائٌة بٌن تصورات المبحوثٌن تجاه الرضا الوظٌفً تعزى للمتغٌرات
الدٌموغرافٌة.
 .1فً دراسة قام بها (المبٌضٌن والحسن )۲۳۳۰ ،بعنوان "ضغوط العمل التً ٌواجهها موظفو الشإون
المالٌة فً اإلدارة المالٌة العامة األردنٌة :دراسة مٌدانٌة تحلٌلٌة" هدفت إلى تحلٌل ضغوط العمل التً
ٌتعرض لها موظفو اإلدارة المالٌة العامة ومسبباتها ،وما إذا كان موظفو الشإون المالٌة ٌتعرضون إلى
ضغوط أكثر من غٌرهم من الموظفٌن اآلخرٌن؟ وما إذا كانت هذه الضغوط تختلف بطبٌعتها عن تلك
التً ٌتعرض لها بقٌة الموظفٌن؟ وبالتالً تحلٌل ضغوط العمل التً ٌواجهها موظفو الشإون المالٌة
أثناء إنجازهم أعمالهم ،وقد ركزت الدراسة على تحدٌد مظاهر ضغوط الشإون المالٌة أثناء إنجازهم
أعمالهم ،وقد ركزت الدراسة على تحدٌد مظاهر ضغوط العمل التً ٌواجهها موظفو الشإون المالٌة
أثناء إنجازهم اعمالهم  ،ومصادرها  ،و أسبابها  ،وتقدٌم اقتراحات المعالجة ضغوط العمل بهدف رفع
كفاءة إدارة الشإون المالٌة  ،وقد شملت الدراسة عٌنة تمثل ( )24وزارة مركزٌة حكومٌة تدخل
موازناتها ضمن الموازنة العامة للدولة ،وقد تم جمع المعلومات المٌدانٌة بواسطة استبانة مصممة
ألغراض هذه الدراسة للتحلٌل وكانت أهم نتائج الدراسة ما ٌلًٌ :واجه موظفو الشإون المالٌة
والمحاسبٌة فً جهاز الخدمة المدنٌة األردنً ضغوط عمل أكثر من تلك التً ٌواجهها غٌرهم من
الموظفٌن ،وأن هذه الضغوط تختل بطبٌعتها عن تلك التً ٌتعرض لها بقٌة الموظفٌن .وٌعانً العاملون
فً الشإون المالٌة فً جهاز الخدمة المدنٌة األردنً من توتر وقلق ناجم عن ضغوط العمل ٌعزى إلى
العوامل المرتبطة بالتنظٌم وحجم العمل وطبٌعة العمل وحجم المسإولٌة وضعف حوافز العمل،
والعالقات االجتماعٌة وتدخل الرإساء مما ٌإثر على صحتهم الجسدٌة والنفسٌة .وإن من أهم مسببات
ضغوط العمل التً ٌواجهها موظفو الشإون المالٌة والمحاسبٌة فً جهاز الخدمة المدنٌة األردنً ما ٌلً:
جمود اإلجراءات والتشرٌعات التً تحكم الشإون المالٌة والمحاسبٌة والتشرٌعات واإلجراءات
واألسالٌب والتقنٌات .والعوامل السلوكٌة (الدافعٌة) واالجتماعٌة (الواسطة والمحسوبٌة) .وقد توصلت
الدراسة كذلك إلى أنه ٌوجد تباٌن فً مستوى ضغوط العمل لدى العاملٌن فً الشإون المالٌة والمحاسبٌة
فً جهاز الخدمة المدنٌة تعزي لمتغٌرات الجنس والمستوى الوظٌفً والمإهل العلمً والتخصص
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األكادٌمً وسنوات الخبرة العلمٌة والعمر ،وكانت فتة الموظفٌن فً المستوٌات الدنٌا أكبر الفئات شعور
بضغط العمل.
قام (جودة والٌافً )۲۳۳۲ ،بدراسة بعنوان "ضغوط العمل وعالقتها بالتوجه البٌروقراطً وعدم
الرضا الوظٌفً" ،والتً هدفت إلى توضٌح العالقة بٌن ضغوط العمل والتوجه البٌروقراطً والرضا
الوظٌفً ،وقد أجرٌت هذه الدراسة على عٌنة مكونة من ( )۳۰۳فردا من العاملٌن والمشرفٌن اإلدارٌٌن
فً وزارة الثقافة فً الجمهورٌة العربٌة المصرٌة ،وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها :وجود
عالقة بـٌن توجه الفرد للعـمل فً منـظمة بٌروقراطٌـة وعدم الرضا الوظٌفً ،وجود عالقة بٌن مستوى
الرضا الوظٌفً وضغوط العمل ،عدم وجود عالقة بٌن توجه الفرد للعمل فً منظمة بٌروقراطٌة
وضغوط العمل ،وجود فروق جوهرٌة بٌن متوسط عدم الرضا الوظٌفً والمكانة الوظٌفٌة ،وجود
فروق جوهرٌة بٌن متوسطات ضغوط العمل وبٌن العمر والمركز الوظٌفً.
كما قام (الحوامدة )۲۳۳۳ ،بدراسة بعنوان "أثر مصادر ضغوط العمل على مستوى الضغط المدرك
لدى أعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعات األردنٌة الخاصة" ،وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على
مصادر ومستوى الضغط الوظٌفً لدى أعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعات األردنٌة الخاصة ،ودراسة
العالقة بٌن مصادر الضغط الوظٌفً ومستوى الضغط الوظٌفً المدرك لدى عٌنة الدراسة .وقد أجرٌت
الدراسة على عٌنة مكونة من ( )342عضوا من أعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعات األردنٌة الخاصة،
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالٌة :وجود عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن مصادر ضغط العمل الت
تشمل (النمو المهنً ،ونوعٌة العمل ،البٌئة الداخلٌة ،العالقات مع الزمالء ،كمٌة العمل ،صراع الدور،
غموض الدور ،العالقات مع الرإساء ،الظروف الشخصٌة ومستوى الضغط المدرك .وجود فروق فً
تصورات أفراد العٌنة نحو مصادر الضغط تعزى للمتغٌرات الشخصٌة .وجود فروق فً تصورات
أفراد العٌنة نحو مصادر الضغط المدرك تعزي لمتغٌر العمر ،وعدم وجود فروق تعزي لمتغٌرات
الجنس ،والحالة االجتماعٌة ،والكلٌة ،والعمل اإلداري ،والتربٌة األكادٌمٌة ،والمإهل العلمً ،والخبرة).
فً دراسة قام بها (العمري وأبو طالب )۳۹۹۲ ،بعنوان :مصادر ضغوط العمل كما تراها مدٌرات
رٌاض األطفال فً منطقة عمان الكبرى ،وقد هدفت إلى التعرف على إدراك مدٌرات رٌاض األطفال
فً منطقة عمان الكبرى لمصادر ضغوط العمل من حٌث العالقة .مع الرإساء والعالقة مع المرإوسٌن
والعالقة أولٌاء أمور األطفال واألمان فً العمل ثم العالقة األطفال .وقد أظهرت النتائج أن مدٌرات
رٌاض األطفال ٌنظرن إلى العالقة مع المرإوسٌن على أنها أكبر مصادر الضغط العمل وتحتل المرتبة
األولى ،بٌن مصادر ضغوط العمل وٌحتل األمان فً العمل المرتبة الثانٌة من مصادر ضغوط العمل،
وبالمقارنة فـقد كان أقـل مصادر ضغوط العمل تؤثٌرا هو استجابة المدٌرات لطالب اإلدارة .كما بٌنت
الدراسة أن ظروف العمل السٌئة والمرهقة وقلة األمان الذي ٌشعرن به العاملون على حاضرهم
ومستقبلهم تعتبر من أهم مصادر ضغوط العمل بالنسبة لهم.
أجرى (المٌر )۳۹۹۳ ،دراسة بعنوان "العالقة بٌن ضغط العمل وبٌن الوالء التنظٌمً واألداء الوظٌفً
والرضا الوظٌفً والصفات الشخصٌة" ،والتً هدفت إلى قٌاس ومقارنة مستوٌات صراع وغموض
الدور بٌن أربعة مجموعات فً المملكة العربٌة السعودٌة وكذلك قٌاس ومقارنة مستوٌات الوالء
التنظٌمً واألداء الوظٌفً والرضا الوظٌفً بٌن المجموعات األربع ومقارنة طبٌعة العالقات االرتباطٌة
بٌن صراع الدور وغموضه وبٌن الوالء التنظٌمً واألداء الوظٌفً والرضا الوظٌفً .وقد أجرٌت
الدراسة على عٌنة مكونة من ( )۲۳۳مشاركا ومشاركة فً المنشآت السعودٌة ٌنتمون إلى أربع عشر
دولة وقد قسمت العٌنة إلى أربع مجموعات هً السعودٌة ،العربٌة ،اآلسٌوٌة ،الغربٌة .وقد كشفت نتائج
الدراسة عن أن هناك فروق جوهرٌة ذات داللة إحصائٌة فً متوسطات مستوٌات كل من صراع الدور
وغموض الدور والوالء التنظٌمً بٌن أفراد المجموعات األربع ،وكذلك عدم وجود فروق جوهرٌة فً
مستوى متوسط الرضا الوظٌفً ألفراد المجموعات األربع ،وقد بٌنت النتائج أن هناك عالقة سلبٌة بٌن
صراع الدور وغموض الدور من جهة الوالء التنظٌمً والرضا الوظٌفً من جهة أخرى.
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 ٫1المنهجٌة واإلجراءات
 1٫1منهجٌة الدراسة
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفً التحلٌلً واالطالع على الدراسات والبحوث النظرٌة والمٌدانٌة
والوقوف عند أهم الدراسات السابقة التً تشكل رافدا حٌوٌا فً الدراسة؛ لدراسة أثر مصادر ضغوط العمل
فً أداء العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة ،أما على صعٌد البحث المٌدانً التحلٌلً ،فقدتم
جمع البٌانات بواسطة أداة الدراسة (االستبانة) التً تم تصمٌمها ،وتحلٌلها إحصائٌا ،الختبار فرضٌاتها.
 1٫1مجتمع الدراسة
ٌتكون المجتمع اإلحصائً لهذه الدراسة من جمٌع الموظفٌن العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة
الخاصة والبالغ عددهم ( )3646موظفا وموظفة (بحسب ما أشارت إلٌه سجالت السلطة).
 1٫1عٌنة الدراسة
تم اخذ عٌنة مالئمة من مجتمع الدراسة بنسبة ( )%45بلغ حجمها ( )365مشاركة ومشاركة من األفراد
العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة .وزعت االستبانات على جمٌع أفراد عٌنة الدراسة ،أعٌد
منها ( )326استبانة ،وقد وجد ( )6استبانات غٌر صالحة للتحلٌل اإلحصائً ،وبذلك ٌكون عدد االستبانات
الخاضعة للتحلٌل اإلحصائً ما مجموعة ( )۰۲۳استبانة.
 1٫1أداة الدراسة
بغرض تحقٌق أهداف الدراسة ،تم تطوٌر استبانة على غرار مقٌاس لٌكرت الخماسً ،حٌث اشتملت على
األجزاء التالٌة:
الجزء األول :العوامل الدٌمغرافٌة وتشمل (الجنس ،الحالة االجتماعٌة ،العمر ،المإهل العلمً ،عدد سنوات
الخبرة).
الجزء الثانًٌ :شتمل على ( )23فقرة تقٌس متغٌرات الدراسة استرشادا بؤدبٌات موضوع الدراسة .وفٌما ٌلً
تفصٌل الفقرات التً تقٌس متغٌرات الدراسة:
 .1المتغٌرات المستقلة:
 غموض الدور وٌقاس بالفقرات (.)5-4 صراع الدور وٌقاس بالفقرات (.)45-6 كمٌة العمل وٌقاس بالفقرات (.)45-44 عالقات العمل وٌقاس بالفقرات (.)49-46 .1المتغٌر التابع :أداء العاملٌن وٌقاس بالفقرات (.)23-25
تم استخدام مقٌاس لٌكرت الخماسً لتحدٌد أوزان فقرات االستبانة على النحو التالً( :موافق بشدة = خمس
درجات)( ،موافق = أربع درجات)( ،محاٌد = ثالث درجات)( ،غٌر موافق = درجتان)( ،غٌر موافق بشدة =
درجة واحدة).
 1٫1صدق األداة:
من أجل التحقق من صدق األداة تم عرضها على الدكتور مارس المادة ،وعلى مجموعة مدرسٌن من أساتذة
كلٌة إدارة األعمال فً جامعة مإتة ،وذلك للتؤكد من فقراتها لغوٌا ومضمونا ،ومدى تمثٌلها إلبعاد الدراسة،
وقد تم التعدٌل حسب أراء المدرسٌن ،حٌث تم استبعاد بعض الفقرات وإضافة أخرى ،حتى ظهرت بصورة
مالئمة ألهداف الدراسة .ملحق (ٌ )4تضمن فقرات االستبانة.
 1٫1ثبات األداة:
تم االعتماد فً احتساب معامل الثبات (کرونباخ الفا) باالعتماد على برمجٌة ( )SPSSللتعرف على مدى
االستقرار والثبات واالتساق فً فقرات االستبانة ،وقد بلغت قٌمة معامل الثبات ( )5.955وتعد هذه النسبة
مرتفعة وتدلل على الثبات واالتساق بٌن فقرات األداة.
 7٫1أسالٌب التحلٌل اإلحصائً:
بهدف اختبار صحة فرضٌات الدراسة ،تم استخدام أسالٌب اإلحصاء الوصفً ،والتً تشمل :مقاٌٌس
اإلحصاء الوصفً وذلك لوصف خصائص عٌنة الدراسة ،اعتمادا على التكرارات والنسب المئوٌة ،ومن
اجل اختبار فرضٌات الدراسة تم استخدام تحلٌل االنحدار المتعدد.
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 ٫1عرض النتائج والتوصٌات
 1٫1عرض النتائج
أ -خصائص عٌنة الدراسة:
جدول رقم ()1
وصف خصائص عٌنة الدراسة وفقا للمتغٌرات المستقلة
المتغٌر
الجنس
الحالة االجتماعٌة

العمر

المؤهل العلمً

عدد سنوات الخبرة

أبعاد المتغٌر المستقل
ذكر
أنثى
أعزب
متزوج
أقل من  35سنة
 39 – 35سنة
 49 – 45سنة
 55سنة فما فوق
ثانوٌة عامة فؤقل
دبلوم كلٌة مجتمع
بكالورٌوس
دراسات علٌا
أقل من سنة
 4 – 4سنوات
 9 – 5سنوات
 45سنوات فؤكثر

التكرار

النسبة المئوٌة %

259
444
75
255
72
425
93
35
45
45
254
34
455
94
73
54

65.3
34.7
24.9
78.4
22.5
39.4
29.4
9.4
42.5
44.4
63.8
9.7
32.8
28.4
22.8
45.9

ٌتضح من الجدول السابق أن الذكور شكلوا ما نسبته ( )%65.3من عٌنة الدراسة ،واالناث شكلن ()%34.7
من عٌنة الدراسة ،وهذا ٌدل على تفوق الذكور على اإلناث .وفٌما ٌتعلق بمتغٌر الحالة االجتماعٌة ،فقد شكل
المتزوجون ما نسبته ( )%78.4من عٌنة الدراسة ،وغٌر متزوجٌن ( )%24.9من عٌنة الدراسة .وبخصوص
العمر فقد احتلت الفئة العمرٌة ( ۰۹ - ۰۳سنة) المرتبة األولى وشكلت ما نسبته ( )%39.4من عٌنة الدراسة،
تالها الفئة العمرٌة ( 49 - 45سنة) بنسبة ( )%29.4من عٌنة الدراسة وهذا ٌعنً أن غالبٌة افراد العٌنة هم
من فئة الشباب ،تالها الفئة العمرٌة (أقل من  ۰۳سنة) بنسبة ( ،)%22.5وأخٌرا جاءت الفئة العمرٌة (55
سنة فؤكثر) بنسبة ( .)%9.4أما فٌما ٌخص المإهل العلمً ،فقد جاء حملة درجة البكالورٌوس فً المرتبة
األولى وشكلوا ما نسبته ( )%63.8من عٌنة الدراسة ،تال ذلك حملة درجة الدبلوم المتوسط بنسبة (،)%44.4
تال ذلك حملة درجة الثانوٌة العامة فاقل بنسبة ( ،)%42.5واخٌرا جاء حملة درجة الدراسات العلٌا بنسبة
( )%9.7من عٌنة الدراسة .وأخٌرا فٌما ٌخص عدد سنوات الخبرة فقد جاءت عدد سنوات الخبرة (أقل من
سنة) فً المرتبة األولى بنسبة ( )%32.8من عٌنة الدراسة ،تالها عدد سنوات الخبرة ( 4-4سنوات) بنسبة
( )%28.4من عـٌنة الدراسـة ،ثم جـاءت عــدد سـنوات الـخبـرة ( 9-5سنوات) بنسبة ( ،)%22.8واخٌرا
جاءت عدد سنوات الخبرة ( 45سنوات فؤكثر) بنسبة ( )%45.9من عٌنة الدراسة.
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ب -اختبار فرضٌة الدراسة:

الفرضٌة الرئٌسٌة :ال ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة لمصادر ضغوط العمل فً أداء العاملٌن فً سلطة منطقة
العقبة االقتصادٌة الخاصة.
جدول رقم ()1
نتائج تحلٌل التباٌن لالنحدار ( )Analysis of Varianceللتأكد من صالحٌة النموذج الختبار فرضٌة
الدراسة الرئٌسٌة
قٌمة F
مستوى
متوسط
درجات
مجموعات
معامل
المصدر
داللة F
R2
المحسوبة
المربعات
الحرٌة
المربعات
االنحدار
الخطؤ

5.285

الكلً

42.345

4

3.585

439.354

345

5.442

454.645

349

*6.976

5.555

 ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة ( .)5.55  
توضح النتائج اإلحصائٌة فً الجدول ( )2صالحٌة النموذج الختبار فرضٌة الدراسة الرئٌسٌة ،وجود أثر ذو
داللة إحصائٌة عند مستوى داللة (  )5.55  المصادر ضغوط العمل فً أداء العاملٌن فً سلطة منطقة
العقبة االقتصادٌة الخاصة ،اعتمادا على قٌمة ( )Fالمحسوبة البالغة ( )6.976عند مستوى داللة ( = 

 )5.555وهً معنوٌة عند مستوى داللة (  .)5.55  كما تبٌن النتائج اإلحصائٌة فً الجدول ذاته أن
مصادر ضغوط العمل كمتغٌر مستقل تفسر ما مقداره ( )%28.5من التباٌن فً المتغٌر التابع (اداء العاملٌن).
بناء على ما سبق نرفض فرضٌة الدراسة الرئٌسٌة بصورتها العدمٌة ،ونقبل الفرضٌة البدٌلة التً تنص على:
ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة لمصادر ضغوط العمل فً أداء العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة
الخاصة .وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بان ضغوط العمل التً ٌعانً منها الموظفٌن تعمل على تشتٌت انتباه
الموظفٌن وانصرافهم إلى التفكٌر بمصادر الضغوط وكٌفٌة التغلب علٌها ،مما ٌقلل من مستوى أدائهم
ورضاهم الوظٌفً الذي ٌنعكس فً النهاٌة على مستوى األداء ،وتتفق هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسة كل من
(المبٌضٌن والحسن ،)۲۳۳۰ ،ودراسة (العمري وأبو طالب ،)۳۹۹۲ ،ودراسة (المٌر.)۳۹۹5 ،
جدول رقم ()1
نتائج تحلٌل االنحدار المتعدد الختبار أثر مصادر ضغوط العمل فً أداء العاملٌن
الخطأ
مستوى داللة
مصادر ضغوط
قٌمة t
Beta
B
t
العمل
المعٌاري
غموض الدور

5.553-

5.559

5.556-

5.888-

5.375

صراع الدور

5.455-

5.575

5.462-

*4.999-

5.547

كمٌة العمل

5.323

5.584

5.334

*3.836

5.555

عالقات العمل

5.423

5.584

5.456

4.545

5.434

 ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة ( .)5.55  
ٌتضح من النتائج اإلحصائٌة الواردة فً الجدول ( )3ومن متابعة معامالت ( ،)Betaواختبار ( )tأن مصادر
ضغوط العمل (صراع الدور ،كمٌة العمل) ذات تؤثٌر فً المتغٌر التابع (أداء العاملٌن) بداللة ارتفاع قٌم ()t

المحسوبة الظاهرة فً الجدول السابق عند مستوى داللة (  
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 .)5.55كما أشارت النتائج فً الجدول
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أعاله عدم وجود أثر لمصادر ضغوط العمل (غموض الدور وعالقات العمل( فً المتغٌر التابع (أداء
العاملٌن).
مما سبق ٌقتضً ما ٌلً:
 .4قبول الفرضٌة الفرعٌة األولى التً تنص على :ال ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة الغموض الدور فً أداء
العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة ،وهذا معناه أن العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة
االقتصادٌة الخاصة ال ٌعانون من غموض الدور ،األمر الذي ٌعنً حرص إدارة السلطة على توزٌع
المهام بٌن الموظفٌن ،ووضوح خطوط السلطة والمسإولٌة بحٌث ٌقوم كل موظف بؤداء مهام وظٌفته
بوضوح.
 .2رفض الفرضٌة الفرعٌة الثانٌة بصورتها العدمٌة وقبول الفرضٌة البدٌلة التً أداء العاملٌن تنص على:
ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة الصراع الدور فً سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة ،وهذا معناه أن
هناك ازدواجٌة تلقً األوامر من الرإساء ،وتعارض بٌن مطالب الزمالء فً العمل مع تعلٌمات
المنظمة ،األمر الذي ٌعٌق العمل وٌقلل من مستوى أداء الفرد.
 .3رفض الفرضٌة الفرعٌة الثالثة بصورتها العدمٌة وقبول الفرضٌة البدٌلة التً تنصٌ :وجد أثر ذو داللة
إحصائٌة لكمٌة العمل فً أداء العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة .وٌمكن تفسٌر ذلك
أن العاملٌن فً ٌقومون بإنجاز أعمال كثٌرة ،أي أن حجم العمل كبٌر مقارنة بوقت العمل الرسمً مما
ٌإدي إلى شعور الموظفٌن بضغوط فً العمل تإثر بصورة سلبٌة فً مستوى األداء
 .4قبول الفرضٌة الفرعٌة الرابعة التً تنص على :ال ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة العالقات العمل فً أداء
العاملٌن فً سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة .وهذا ٌعنً أن عالقات العمل فً السلطة تتسم
بالوضوح ،وان هناك ثقة بٌن المرإوسٌن والرإساء ،وبٌن الرإساء أنفسهم مما ٌزٌد من القابلٌة لألداء.
 1٫1التوصٌات
باالعتماد على النتائج التً تم التوصل إلٌها ،توصً الدراسة بما ٌلً:
 .4العمل على تخفٌض اآلثار السلبٌة الضغوط العمل وذلك من خالل زٌادة فترات االستراحة وممارسة
األنشطة االجتماعٌة والعمل بروح الفرٌق الواحد.
 .2توجٌه أنظار اإلدارة العلٌا فً سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة إلى االهتمام الكافً بضغوط
العمل ومصادرها ومحاولة تخفٌفها بهدف رفع الروح المعنوٌة للعنصر البشري.
 .3أن تعمل سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة على تعٌٌن موظفٌن جدد للتخفٌف على الموظفٌن
القدامى من عبء العمل حتى ٌتسنى لهم ظروف مناسبة ،وتحفزهم على التركٌز واإلبداع.
 .4عقد الدورات التدرٌبٌة للمرإوسٌن والرإساء حول موضوع الضغوط لمحاولة تجنبها قدر اإلمكان ،بما
ٌنعكس فً النهاٌة على األداء الفردي والمإسسً ،فتجنب الضغوط فً العمل ٌسهم إلى حد كبٌر فً
تحسٌن مستوى األداء الفردي والمإسسً.
 .5إجراء مزٌدا من الدراسات العلمٌة فً مجال هذه الدراسة لمعرفة أسباب ضغوط العمل ومصادرها.
وهنا تجدر االشارة الى أن نظم المعلومات اإلدارٌة تعد أداة مهمة فً عملٌة إتخاذ القرارٌ ،عبر عنها
بؤنها طرٌقة منظمة للحصول على المعلومات الصحٌحة فً المكان والزمان المناسب وتقدٌمها لمتخذ
القرار ;(Jawabreh, et al., 2020; Obeidat, et al., 2019; Alrowwad, et al., 2018
;Obeidat & Altheeb, 2018; Obeidat, & Nofal, 2018; Tarhini, et al., 2018
Zawaideh, et al., 2018; Masa'deh, et al., 2017, 2018; Aldmour & Obeidat,
2017; Yassien & Mufleh, 2017; Almajali & Al-Lozi, 2016; Masa'deh,
& 2016,2013,2012; Al-Dmour, et al., 2015; Al Azmi, et al., 2012; Masa'deh
) .Shannak, 2012; Shannak, et al., 2012, 2010وبالتالً ،توصً الدراسة لبحث كٌفٌة
استثمار نظم المعلومات اإلدارٌة المتطورة لتحقٌق المٌز التنافسٌة من خالل أداء العاملٌن.
قائمة المراجع
األمارة ،سعد ،)۲۳۳۳( ،الضغوط النفسٌة ،مجلة النبأ ،عدد .54
جودي ،إٌمان والٌافً ،رندة" ،)۲۳۳۲( ،ضغوط العمل وعالقتها بالتوجه البٌروقراطً" ،مجلة دمشق
للبحوث ،م( ،)۳۱ع( ،)4دمشق ،سورٌا ،ص ص .74-425
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حسن ،راوٌة محمد ،)4999( ،إدارة الموارد البشرٌة ،المكتب الجامعً الحدٌث ،اإلسكندرٌة.
حنفً ،عبد الغفار وأبو قحف ،عبد السالم ،ومحمد ،بالل ،)2552( ،محاضرات فً السلوك التنظٌمً ،مكتبة
ومطبعة اإلشعاع الفنٌة ،القاهرة.
الحوامدة ،نضال" ،)2554( ،أثر مصادر ضغط العمل على مستوى الضغط المدرك لدى أعضاء هٌئة
التدرٌس فً الجامعات األردنٌة الخاصة" ،مجلة النهضة ،ع( ،)1جامعة القاهرة ،مصر  ،ص ص .74-34
الحوامدة ،نضال وفهمً الفهدواي" ،)2552( ،أثر فضٌلة التقوى فً األداء والرضا الوظٌفً" ،مجلة موته
للبحوث والدراسات ،المجلد ،۳۲ :العدد  ،۲ص ص.465-255 :
الخزامً ،عبد الحكٌم ،)4999( ،ضغوط العمل والحٌاة بٌن المدٌر والخبٌر ،مكتبة ابن سٌنا ،القاهرة.
الخوالدة ،نبٌلة" ،)2555( ،أثر مصادر ضغوط العمل على االغتراب الوظٌفً فً الدوائر الحكومٌة فً ثالث
محافظات (الكرك ،الطفٌلة ،معان) فً جنوب األردن" ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،جامعة مإتة ،الكرك،
األردن.
سلطان ،محمد سعٌد ،)2552( ،السلوك اإلنسانً فً المنظمات :فهم وإدارة الجانب اإلنسانً للعمل ،دار
الجامعة الجدٌدة للنشر ،اإلسكندرٌة.
سلٌمان ،حنفً محمود وجودةٌ ،سري السٌد ،)4998( ،السلوك التنظٌمً ،بدون ناشر ،الزقازٌق ،جمهورٌة
مصر العربٌة.
الشافعً ،محمد ،)2558( ،من مهارات اإلدارة الحدٌثة ،ط  ،4مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفٌة
والمعلومات ،القاهرة.
الصٌرفً ،محمد ،)2557( ،السلوك اإلداري-العالقات اإلنسانٌة ،ط  ،4دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر،
اإلسكندرٌة ،مصر.
الضمور ،حسٌن" ،)2555( ،مستوى توجهه موظفً البنوك األردنٌة نحو األداء" ،رسالة ماجستٌر غٌر
منشورة ،جامعة مإتة ،الكرك ،األردن.
عبد الباقً ،صالح ،)2552( ،السلوك الفعال فً المنظمات ،دار الجامعة الجدٌدة للنشر ،اإلسكندرٌة،
جمهورٌة مصر العربٌة.
العدٌلً ،ناصر ،)4993( ،إدارة السلوك التنظٌمً ،معهد اإلدارة العامة ،الرٌاض ،السعودٌة.
العطوي ،محمد" ،)2554( ،أثر رضا العمل فً الرضا الوظٌفً لدى القٌادات اإلدارٌة فً المإسسة العامة
للتعلٌم الفنً والتدرٌب المهنً فً المملكة العربٌة السعودٌة" ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،جامعة مإتة،
األردن.
العطٌة ،ماجدة ،)2553( ،سلوك المنظمة سلوك الفرد والجماعة ،الطبعة األولى ،دار الشروق للنشر
والتوزٌع ،عمان ،األردن.
العمري ،بسام وأبو طالب ،تغرٌد" ،)4997( ،مصادر ضغوط العمل كما تراها مدٌرات رٌاض األطفال فً
منطقة عمان الكبرى" ،دراسات العلوم التربوٌة ،الجامعة األردنٌة ،م ( ،)24ع ( ،)2عمان ،األردن.
العنزي ،عوض خلف" ،)2553( ،ضغوط العمل والوالء التنظٌمً واألداء الوظٌفً :دراسة مقارنة فً بٌئة
األعمال الكوٌتٌة" ،مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمٌن ،العدد  ،64السنة  ،4۲كلٌة التجارة ،جامعة القاهرة،
جهاز الدراسات العلٌا والبحوث ،ص ص.۰۲۲-۰۲ :
غضٌة ،ناهدة" ،)2558( ،أثر ضغوط العمل على الوالء التنظٌمً لدى ومدٌرات المدارس الحكومٌة فً
محافظات جنوب األردن" ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،جامعة مإتة ،الكرك ،األردن.
القرٌوتً ،محمد ،)۲۳۳۳( ،السلوك التنظٌمً ،ط  ،4دار الشروق للنشر والطباعة والتوزٌع ،عمان،
األردن.
الكساسبة ،محمد ،)2554( ،مصادر ضغوط العمل لدى المشرفٌن التربوٌٌن العاملٌن فً مدٌرات التربٌة
والتعلٌم فً محافظات جنوب األردن ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،جامعة مإتة ،الكرك ،األردن.
المبٌضٌن ،عقلة والحسن ،ربحً" ،)2553( ،ضغوط العمل التً ٌواجهها موظفوا الشإون المالٌة فً اإلدارة
المالٌة العامة األردنٌة :دراسة مٌدانٌة تحلٌلٌة" ،مجلة جامعة الملك سعود ،م  ،45العوم اإلدارٌة ( ،)4ص
ص ،۲۳–۲5 :الرٌاض.
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المغربً ،كامل محمد ،)4994( ،السلوك التنظٌمً :مفاهٌم وأسس سلوك الفرد والجماعة فً التنظٌم ،ط ،۲
دار الفكر للتوزٌع ،عمان.
المٌر ،محمد" ،)4995( ،العالقة بٌن ضغط العمل وبٌن الوالء التنظٌمً واألداء الوظٌفً والرضا الوظٌفً
والصفات الشخصٌة“ ،مجلة اإلدارة العامة ،معهد اإلدارة العامة ،م ( ،)28ع ( ،)64الرٌاض ،السعودٌة ،ص
ص.65-7 :
الهنداوي ،وفٌه" ،)4994( ،استراتٌجٌات التعامل مع الضغوط" ،مجلة اإلداري ،معهد اإلدارة العامة ،ع
( ،)58مسقط ،عمان.
هٌجان ،عبد الرحمن ،)4998( ،ضغوط العمل ،مصادرها ونتائجها وكٌفٌة إدارتها ،الرٌاض ،معهد اإلدارة
العامة.
ملحق رقم ( .)1استبانة الدراسة
أخً الموظف /أختً الموظفة  ......................................المحترم /المحترمة.
أرجو التكرم باإلجابة على أسئلة االستبانة المرفقة بعنوان :أثر مصادر ضغوط العمل فً أداء العاملٌن فً
سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة ،علما بؤن المعلومات الواردة فً االستبانة ستعامل بسرٌة تامة
وألغراض البحث العملً فقط.
وتفضلوا بقبول االحترام
الجزء األولٌ :رجى التكرم بوضع إشارة ( )xفً المكان المناسب:
الجنس
( ) أنثى
( ) ذكر
( ) متزوج
الحالة االجتماعٌة ( ) أعزب
العمر
( ) أقل من  35سنة ( )  39-35سنة
( )  55سنة فما فوق
( )  49-45سنة
المإهل العلمً
( ) ثانوٌة عامة فؤقل ( ) دبلوم كلٌة مجتمع
( ) دراسات علٌا
( ) بكالورٌوس
( )  4-4سنوات
عدد سنوات الخبرة ( ) أقل من سنة
( )  45سنوات فؤكثر
( )  9-5سنوات
الجزء الثانً :أرجو التكرم بوضع إشارة ( )xأمام المربع الذي ٌناسب إجابتك:
ال أوافق
ال
غٌر
موافق
موافق
بشدة
متأكد أوافق
بشدة
محتوى الفقرة
الرقم
()4
()2
()3
()4
()5
غموض الدور
تفتقر وظٌفتً إلى األهداف الواضحة
4
والمحددة
2
أنا غٌر متؤكد من مسإولٌات وظٌفتً
ال ٌوجد فً السلطة أهداف عمل واضحة
3
ومحددة
أعتقد أن إمكانٌات الفرد وقدراته غٌر مالئمة
4
لمتطلبات الوظٌفة التً ٌإدٌها
عدم دقة البٌانات والمعلومات التً تتوفر
5
للفرد عن وظٌفته أو عمله
صراع الدور
6
أقوم بؤكثر من مهمة مختلفة بنفس الوقت
7
إن سلطاتً ومسإولٌاتً غٌر واضحة
ٌواجهنً أثناء عملً مطالب متعارضة من
8
أكثر من جهة
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ٌزعجنً فً عملً الهٌكل التنظٌمً للسلطة
بسبب عدم مرونته وعدم استجابته للتغٌرات
المستجدة
ٌتجاهلنً رإسائً عند اتخاذ قرارات هامة
متعلقة بعملً فً السلطة

9
45
الرقم

44
42
43
44
45
46
47
48
49
25
24
22
23

محتوى الفقرة

موافق
بشدة
()5

موافق
()4

غٌر
متؤكد
()3

ال
أوافق
()2

ال أوافق
بشدة
()4

كمٌة العمل
أقوم بؤداء بعض األعمال الموكلة لً دون
توفر الوقت الالزم إلنجازها
العبء الوظٌفً الملقى على عاتقً كبٌر
مطالب العمل الذي أقوم به كثٌرة
ال تتناسب الحوافز التً أتقاضاها مع حجم
العمل الذي أقوم بتؤدٌته
الواجبات المطلوبة منً تتطلب منً مهارات
وقدرات أكثر من التً أمتلكها
صراع الدور
ال أستطٌع الوثوق بزمالئً فً العمل
ال أستطٌع االعتماد على زمالئً فً الحصول
على المساعدة التً أحتاجها
تتعارض اهتماماتً مع اهتمامات زمالئً
رإسائً ال ٌثقون بقدراتً فً العمل
أداء العاملٌن
لدى الموظفٌن فً دائرتً كفاءة عالٌة فً
األداء
لدى الموظفٌن فً دائرتً فعالٌة عالٌة فً
األداء
أرى بؤن انطباعات المراجعٌن جٌدة
ٌنجز العمل فً الوقت المحدد
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