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هلل، الحمددد هلل الددحم بحمدددا صددتا الصددالحاو، والصددىة والسددىم عفددا ميددر الحرضددة فددي الما ددي والحا ددر الحمددد 
 وفيما هو آو.

ا بال ميددل، نتقدددم بأ ددما  نشدد ر ع عددل وجددل الددحم مددنع عفينددا  نأمددة الأقددل، ومر دددنا ارضددّ الأفددا، وعرفاندداس منددع
ل مددن يرضددو  مو بأيدد، وممددصر بالددحسر األ ددتا  عبداراو الشدد ر والتقدددىر إلدا سددل مددن  داها فددي إن ددا  هددحا الأمد

وفدي   ،ّ محرصدهميد، ولما يدمه لي من عالمشروع  التفضفه باإل راف عفا هح   الدكتور تامر رفاعة؛المشرف  
، ولددا ىبخددل ب وددد مو ويددت فددي المتابأددة المسددتمرة لددي، وفددي صقددد ا النصدديحة، سمددا ميدددر و ددأة ردددرا ،عفمدده

 ة، ومأامفته الحسنة ايفة فترة اإل راف والتدرضس.الأفمي، وصوجيواصه القيم صوا أه

، عفدددا الددددستور نسدددين يدددحىر والددددستورة لمدددا ا دددحر ومصقددددم بالشددد ر إلدددا السدددادة الجدددرام معضدددا  ل ندددة المنايشدددة
صفضفوا بقحول منايشة المشروع وعفا ما  حلوا من جود في القرا ة والمنايشة، سما م  ر السادة معضا  الويئدة 

 التدرضسية بال امأة الحىن  ودوني بالأفا والمأرفة.

 

  



3 
 

 إهداء
 

 إلا الرنمة الموداة لفأالمين  يدنا محمد  يد األنحيا  والمر فين عفيه مفضل الصىة والتسفيا.

إلددا منبددد الدددف  والأددددا  ميدددم لددلح بايددداو مددن الحددو والدددود ، واإلمددىك والوفددا ، والددددفاع عنددلح ب ددل  دددال  
 ونفيس. 

 الححيبة  ورضة  فدم 

 إلا التي  ين  فوعوا انتميت، ومن عدا ها ارصوضت.

 إلا من سار دعاؤها  ر ن اني، وننانوا  فسا جراني، م ُف لوا سل مأاني الحو والتقدىر.

 إليلح  ا ممي الححيبة  

إلا من بأدفدهح  ددمُو نيداصي، وارعاىتدهح منححدُت درا دتي، وا ودداح نفدُت  دوادصي، وادين ىد دهح سحدرو، وفدي دف  
 يفبه انتميت.  

 إليَل م ي الغالي  

 إلا اللهور التي صمأل ارضقي باألملح والسأادة، وإلا من عا وا مأي الحياَة نفوها ومرها.

 محمد م د د ما و آ ة  إموصي األعلا 
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 ملخص الدراسة 

صحدىد  الدرا ة    ت هدف الأمل  مثرإلا  لوا   غوط  ىتأرض  في    التي  المتدوعين  الأامفور  م موعة  منظمة 
 في   الأىياو في الأمل(  – موض الدور    -رراع الدور  –الأمل   يئة    –)عو  الأمل    المدنيين والمتمثل  د

 .منظمة م موعة المتدوعين المدنيينفي   األدا  الوظيفي لفأامفين

منظمة م موعة  م تمد البحث من جميد الأامفين في    صا ادعتماد عفا المنوج الورفي التحفيفي ويد صجور 
ميسرة من  امتيار عينة  ( ويد صا  100البالغ عددها ) ضة،  سور ال  المتدوعين المدنيين الأامفة في  يئة األعمال

 في منارو وظيفية مختففة.  الأامفين

 فغ عدد    ويد   الجترونياس عفا مفراد عينة الدرا ة صا صو ضأوا  الحياناو،   مد  اد تبانة سأداة لعفا    صا ادعتماد 
المو عة   )اد تباناو  لفتحفيل  صحفيفوا  49الصالحة  صا  ا تبانة  ال(  اإلنصائي  با تخدام   SPSSحرنامج 

 .  0.05اإلردار الرابد والأشرور وعند مستوى ددلة  

لضغوط الأمل )عو  الأمل ورراع الدور والأىياو   مأنوضة و ددلة  ع سي    صورفت الدرا ة إلا وجود مثر
ىوجد مثر  و ددلة  منظمة م موعة المتدوعين المدنيين.  ينما د  في    األدا  الوظيفي لفأامفين  في الأمل( في

 مأنوضة لغموض الدور وايئة الأمل في األدا  الوظيفي.

بضرورة   الدرا ة  مورت  إ  ا ية  ين  كما  عىياو  وانا   الأمل  عفا  والمش أة  المىئمة  الظروف  صوفير 
من   و لل  لفضغوط في مصفحتوا  اإل  ا ية  اآلثار  وا تغىل  الأمل،  في  ومد رؤ ائوا  فيما  ينوا  الأامفين 

 ا تجار ارق جدىدة لرفد سفا ة الأامفين.  مىل

 

 الكلمات المفتاحية:

  غوط الأمل، األدا  الوظيفي، رراع الدور،  موض الدور،  يئة الأمل، عو  الأمل.
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abstract 

The aim of the study is to determine the impact of the work pressures experienced 

by the employees of the civil volunteer group organization represented by 

(workload - work environment - role conflict - role ambiguity - relationships at 

work) on the job performance of the employees of the civil volunteer group 

organization. 

The descriptive analytical approach was relied on, and the research population 

consisted of all employees of the (100) civilian volunteers working in the Syrian 

business environment. An easy sample of workers in different job positions was 

selected. 

The questionnaire was Utilized as a tool for data collection, it was distributed 

electronically to the study sample members. The number of distributed 

questionnaires valid for analysis was (49) questionnaires that were analyzed using 

the statistical program SPSS Twenty-Fourth Edition at the significance level of 

0.05. 

The study concluded that there is a significant negative impact of work pressures 

(workload, role conflict and work relationships) on the job performance of workers 

in the civil volunteer group organization. While there is no significant effect of the 

ambiguity of the role and the work environment in job performance. 

The study also recommended the necessity of providing appropriate and 

encouraging conditions for work and building positive relationships between 

workers among themselves and with their superiors at work, and exploiting the 

positive effects of pressures in their interest, by devising new ways to raise the 

efficiency of workers. 

 

key words: 

Work stress, job performance, role conflict, role ambiguity, work environment, 

workload. 
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 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة

 مقدمة ال

الضغوط   والجيف عن  الجا  مسحباصوا من نيث  وامتففت  الأمل  ا دادو  غوط  الأصرضة  الظروف  في ظل 
صأثيرها من فرد آلمر ومن منظمة  التي صواجه المنظماو في الما ي، مما مدى إلا صنوع آثارها وصفاوو درجة  

و  رانو  لل  ألمرى،  المنظماو  يد  اهتمام  الراحصلاىد  إلا  الوادفة  و ير  منوا  الراحية  بظاهرة    بأنواعوا 
الضغوط في الأمل إ  مثحتت مر لوا صأثير سحير عفا سفا ة المنظماو وفاعفيتوا في صأد ة وظائفوا وصحقيّ  

 .مهدافوا

في م ادو عدة لما    نيواألكاد مي   الأمل اهتماماس متلاىداس من يحل البانثينمو وع  غوط    ونتي ة لحلل نظي
له من انأ ا او وا حة عفا  فوك األفراد واص اهاصوا ومدائوا في الأمل نتي ة التأثر بالمثيراو والمنحواو  

ش في نالة  الحيئية المختففة، نيث مر هحا الضغوط من المم ن مر   ور لوا صأثيراو  فحية ص أل الفرد  عي
وظيفته   لمأامل  مدائه  عفا  ىنأ س  واالتالي  ال سد ة  وصفاعىصه  عفا رحته  ىؤثر  مما  وانفأال  وصوصر  يفّ 
وعىيته مد  مىئه في الأمل، سما مر هحا الضغوط عند نين مأين يد صؤدم في بأ  األنيار إلا صحقيّ  

اإلن و ضادة  األدا   لتحسين  ونافلاس  دافأاس  ومصدراس  إ  ا ية  التي آثار  الأمل  مصادر  غوط  وصختفف  تاجية. 
ىواجووا الأامفور بحسو الخصورية المونية لجل عامل، سما صتباىن درجة الشأور بضغط الأمل صبأاس لأوامل 

 عدىدة صتأفّ بالفرد  اصه من نيث  خصيته وجنسه ومستواا التأفيمي. 

فن ىتحقّ  لل إد من  فّ النمو والتدور،  والبقا  وصحقي  لفحفاظ عفا اد تمرارضةالمنظماو    واندىياس من  أي
مىل مواجوة المتغيراو الخارجية والن اح والتفاعل والتجيف مأوا واد تفادة من وجودها لتدفأوا نحو صحقيّ  
مهدافوا، ومواجوة الضغوط ومحاولة التخفيف من ندصوا مو ا التوا من مىل السأي إل باع ناجاو األفراد  

فيوا،   الوظيفيالأامفين  مستوى ر اها  و ضادة  وانتمائوا  ودئوا  سسو  مجل  من  لفأمل  مرضحة  ، وصوفر  يئة 
  األمر الحم ا تدعا إجرا  الدرا ة في  يئة األعمال السورضة.
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 الدراسات السابقة 

 الدراسات العربية:

الجامعي: دراسة  ثرها على األداء الوظيفي لدى األستاذ  أضغوط العمل و   ( بعنوان:2020) قالي  دراسة   -1
   "-أم البواقي–بجامعة العربي بن مهيدي  لنيل درجة الماجستير ميدانية

إلا   الدرا ة  الأفوم هدفت  ب فية  ال دامأي  األ تا   لدى  الوظيفي  األدا   عفا  الأمل  صأثير  غوط  مأرفة 
ا المنوج الورفي  ادجتماعية واإلنسانية جامأة الأراي  ن مويدم مم الحوايي. واعتمد البانث في درا ته عف

الحم فر ته احيأة المو وع سونه األكثر صنا باس مأوا في جميد المأدياو والحياناو والمأفوماو المتأفقة 
صا  الحم  واد تحيار  المىنظة  منوا  لفدرا ة  مدواو  عدة  البانث  ا تخدم  لحلل  البحث،  مو وع  بالظاهرة 

سفية الأفوم ادجتماعية واإلنسانية في جامأة    م تا  جامأي في  174صو ضأه عفا م تمد البحث المتمثل ب  
نتائج الدرا ة إلا وجود مثر  فحي لضغوط الأمل المتمثفة بأو   الأراي  ن مويدم مم الحوايي. وصورفت 

 ومورت باد تثمار ال يد لفمورد البشرم. الأمل وايئة الأمل عفا األدا  الوظيفي لدى األ تا  ال امأي

وآ -2 الشيباني  ) دراسة  بعنوان:2020خرون  المصارف    (  في  العاملين  أداء  على  وأثرها  العمل  ضغوط 
 دراسة لنيل درجة الماجستير.  التجارية"

هدفت الدرا ة إلا مأرفة مثر  غوط الأمل عفا مدا  الموظفين في المصارف الت ارضة الفيحية وماهي مها  
را ة المنوج الورفي نيث صا صصميا  غوط الأمل التي صواجه الموظفين في هحا المصارف، واعتمدو الد 

، وصورفت نتائج الدرا ة موظف في المصارف الت ارضة في ليحيا  96ا تبانة ُو عت عفا عينة م ونة من  
الأمل   متمثفة  د )عو   الأمل  ددلة إنصائية لضغوط  مثر  و  مدا    –إلا وجود  فقط عفا  الدور(  رراع 

األمار    –النمو والتقدم    – موض الدور    –ية لد )ظروف الأمل  الأامفين  ينما د ىوجد صأثير  و ددلة إنصائ
الدور    –الوظيفي   الفيحية  –عدم مى مة  الت ارضة  المصارف  الأامفين في  مدا   ، ومورت  التجنولوجيا( عفا 

 صقد ا الحوافل والم افأة بش ل عادل لفموظفين الحىن لدىوا سفا ة وفأالية لفأمل المصرفي. الدرا ة إلا 

عبد -3 )  دراسة  وآخرون  بعنوان:2020الخير  للعاملين   (  الوظيفي  األداء  على  وأثرها  العمل  "ضغوط 
  ("لنيل درجة الماجستير )دراسة تطبيقية

من   الفترة  مىل  مالد  المفل  ب امأة  الأامفين  مدا   عفا  الأمل  مثر  غوط  إ را   إلا  الدرا ة  هدفت 
جمد  2015-2019 بغرض  الخما ي  لي رو  مقياس  با تخدام  ا تحيار  ا تمارة  صصميا  صا  نيث    ،
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فين ب فية  الحياناو الى مة لإلجابة عفا م ئفة الدرا ة وامتبار فر ياصوا صا صو ضأوا عفا عينة من الأام
ا تمارة ا تحيار    54موظفة صا ا ترداد    65األعمال وسفية اديتصاد المنللي ب امأة المفل مالد  فغت  

ال امأة من  ،  %83 نسبة ا ترداد   صمثل جل  موا في  الأمل  إلا مر  غوط  الدرا ة  نتائج  وصورفت 
صأثير  و ددلة إنصائية    مأوياو األدا  بالنسبة لفأامفين وضرجد  لل لدحيأة عمل ال امأة نيث ىوجد 

عفا مدا  الأامفين ألعمالوا لجن سفما  ادو مواراصوا  الوي ل التنظيمي(    –  لضغوط الأمل )عو  الأمل
، مورت الدرا ة إلا صحسين رواصو الأامفين ب امأة المفل هحا الضغوطالتغفو عفا    في ادو مقدرصوا  

 الوظيفي. مالد وصدوضر نظام الحوافل والترقياو بما  ضمن الر ا 
تأثير ضغوط العمل في أداء العاملين: بحث تطبيقي على   ( بعنوان:"2021دراسة الحضيري ودربوك ) -4

 العاملين بالمصرف التجاري الوطني فرع سبها/ ليبيا" 

الواني   الت ارم  المصرف  الأامفور في  لوا  ىتأرض  التي  الأمل  عفا  غوط  التأرف  إلا  الدرا ة  هدفت 
مدا   في  الضغوط  هحا  وصأثير  واش ل    بسحوا  صناول  نيت  الضغوط،  هحا  عفا مصادر  والتأرف  الأامفين، 

ا  الأامفين. وصجور رئيسي الأوامل المتمثفة في )عو  الأمل، الوي ل التنظيمي،  يئة الأمل(، ومثرها في مد 
صقل عن   لدىوا محرة عمل د  والحىن  الواني فرع  حوا  الت ارم  المصرف  الأامفين في  البحث من  م تمد 
التحفيل  الغرض، ومجرم  لوحا  الحياناو من مىل ا تمارة ا تبانة صا صدوضرها  صا جمد  ثىثة  نواو، نيث 

اإلنصائية   الحلمة  با تخدام  ميسر   SPSSاإلنصائي  عينة  يواموا  عفا  إلا   فردة.  63ة  البحث  وصورل 
وجود عىية ارد ة  ين سل من عو  الأمل، الوي ل التنظيمي،  يئة الأمل ومدا  الأامفين المستقصي منوا. 
صا ايتراح بأ  التورياو لفمصرف محل البحث لى تفادة منوا في مأال ة   نتائج البحث:  واعتماداس عفا 

الأم صسحو عمفية  غوط  التي  الأامفين مستقحىس المش ىو  مدا   ىؤثر في  بش ل  الدرا ة ، ول  يد مورت 
 .بأهمية الحد من  غوط الأمل من مىل صحسين ظروف الأمل ومصائص الوظيفة

 "ضغوط العمل وأثرها على أداء الموظفات داخل المؤسسة"  ( بعنوان:2021دراسة بعيطي ) -5

الموظفاو،   مدا   وقيا وا عفا  الأمل  مثر  غوط  عفا  التأرف  إلا  الدرا ة  صا صصميا مقياس  ويد  هدفت 
موظفي   عفا  احّ  الموظفاو  ألدا   ومقياس  الأمل  بصحيالضغوط  ال امعية  جا ار    الجفية  محل جامأة 

وصا    ،امأةموظفاو ال   من  134عفا عينة م ونة من  الدرا ة، صا صصميا ا تحيار  ضا المقيا ين ونشرا  
وامتبار فر ياصوا   الدرا ة  وصحفيل  ياناو  لورف  واد تددلي  الورفي  اإلنصائي  التحفيل  م فوب  اعتماد 

  وجودو   ،ويد م ارو النتائج إلا  أور المبحوثين بضغوط متو دة في الأمل  .(SPSSبا تخدام  رنامج )
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 يئة الأمل الماد ة    –و في الأمل  الأىيا  – موض الدور    –لوحا الضغوط متمثفة  د )الأو  الوظيفي    مثر
، ومن مها صورياصوا و د الشخص المنا و في الم ار المنا و  عفا مدا  الموظفاو بالمؤ سةالترقية(    –

 باإل افة إلا صدوضر  رامج صدرضو نوعية.

 الدراسات األجنبية:

 بعنوان:   (Perfecto et al, 2020دراسة ) -1

Employees’ Mental Health and Productivity and its Impact on Contextual and 

Task Performance in Organizations 

 الصحة العقلية واإلنتاجية للموظفين وتأثيرها على السياق وأداء المهام في المنظمات

صأثير  صحدىد  إلا  الدرا ة  عفا   هدفت  الأمل  م ار  في  الأقفية  إنتاجية    مدا   الصحة  عفا  وسحلل  الموظف 
الرفاهية النفسية لفموظفين عفا مواموا ومدائوا السيايي في  ياق    س ل، سما هدفت إلا صحدىد مثر  المنظمة

الأام والخاك  القداعين  صا ادعتماد عفا م فوب مؤ ساو  الأامة    ، في نيوضورك  لفشرساو  المقارر  التحفيل 
لفموظف لوالخارة   النفسية  الحالة  من  األدا .  فتحقّ  عفا  وصأثيرها  المقا فة  المؤ سية  والأوامل  صورفت  ين 

عندما ىت او  مستوى الضغط  ، و لل  عفا الصحة الأقفية لفموظفين  باس  ف  صؤثر   غوط الأمل  الدرا ة إلا مر
، داس مرضحة وميل إجوافيوا  مؤ ساو القداع الأام صجور الحيئة الدامفية    وارالأتبة، ىحدم األدا  في ادنخفاض.  

صودىد ألو  مم  صش ل  لفموظفين د  النفسية  الرفاهية  فإر  صحسين  لموظفدا   االتالي  إلا  الدرا ة  ، و مورت 
 الصحة النفسية لفموظفين عن ارضّ الحد من الضغوااو المونية وجأل الحيئة مىئمة.

 بعنوان: Gurung & Bastola (2020)دراسة  -2

"Impact of Workplace Stress on Employee Performance in Healthcare Sector 
of Gandaki Province, Nepal" 

 " تأثير ضغوط مكان العمل على أداء الموظف في قطاع الرعاية الصحية في مقاطعة غانداكي ، نيبال "

التحقيّ في صأثير  غوط م ار الأمل عفا مدا  الموظفين في يداع الرعا ة الصحية  هدفت هحا الدرا ة إلا  
   167 انداكي. صا جمد الحياناو با تخدام ا تحيار جيد التنظيا وصو ضأه عفا عينة م ونة من  في مقااأة  

الورفي   اإلنصا   با تخدام  الحياناو  صحفيل  صا  مقااأة  انداكي،  في  عامة  مستشفياو  من  بأة  موظفاس 
ااأة  انداكي، وصحفيل ادرصباط وادنحدار. سشفت الدرا ة مر نالة مدا  الموظف مأتدلة في مستشفياو مق 
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وهحا ىو ح بش ل فأال مر الموظفين  قدمور مدمة جيدة النوعية ويادرور عفا إن ا  المومة الموسفة إليوا.  
صو ح نتائج ادنحدار المتأدد مر )األجر والم افأة ودعا المشرف والغموض في األدوار والتوا ر  ين الأمل 

المدفواة، سما مر عو  الأمل له صأثير  فحي  عيف  والحياة( صؤثر بش ل سحير عفا مدا  الأمل بال ودة  
 ، ومورت الدرا ة الا  رورة صحقيّ التوا ر  ين  غوط الأمل واددا  الوظيفي. عفا مدا  الموظف

 بعنوان: Nyunza (2020)دراسة  -3

"Effects of Job Stress on Employees’ Performance: A Case of Kilimanjaro 
International Airport" 

 "آثار ضغوط العمل على أداء الموظفين: حالة مطار كليمنجارو الدولي" 

صقييا آثار  غوط الأمل عفا مدا  الموظفين في مدار سفيمن ارو الدولي. نددو  هدفت هحا الدرا ة إلا 
ال المدار سما در ت  التوصر  ين موظفي  صسحو  التي  الأوامل  التحدىد  الأىية  ين  الدرا ة عفا وجه  درا ة 

موظفي   التوصر  ين  لتقفيل  ا تخداموا  التي   و  اد تراصي ياو  ونددو  الموظفين  ومدا   الأمل   غوط 
لتوليد   هادفة  عيناو  وممح  منو ياس عشوائياس  م فوااس  واعتمدو  نالة  درا ة  الدرا ة صصميا  ا تخدمت  المدار. 

المدار. سانت اد تحياناو والمقا ىو هي  موظفاس في    250مست يباس من م تمد م ور من    71عينة من  
ارضقة  وسحلل  الورفي  اإلنصا   با تخدام  الحياناو  صحفيل  وصا  المستخدمة،  الرئيسية  الحياناو  جمد  مدواو 

(. وجدو الدرا ة مر  غوط الأمل صؤثر عفا مدا  20)اإلردار    SPSSارصباط  ير ور بمساعدة  رنامج  
والأوااف  المشاعر  الترسيل عفا  إلا  الضغوط  من  الحىن  أانور  األفراد  المدار نيث  ميل  في  الموظفين 
 ير السارة  ددس من الترسيل عفا المومة التي  قومور  وا وهحا ىؤثر عفا مدائوا، سما م ارو النتائج سحلل 

ا مر  في  إلا  الموظفور  ىؤدىوا  التي  لىهتمام  المثيرة  و ير  الرصيبة  الوظائف  هو  لفضغط  الرئيسي  لمصدر 
 .المدار

 بعنوان:  Sari et al (2020)دراسة  -4

"The effect of job stress to employee performance: Case study of 
manufacturing industry in Indonesia" 

 أداء الموظف: دراسة حالة عن الصناعة التحويلية في إندونيسيا"تأثير ضغوط العمل على  "
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صحفيل صأثير  غوط الأمل عفا مدا  الموظفين في الصناعة التحوضفية في إندونيسيا.  هدفت هحا الدرا ة إلا  
البحث  صا صو ضد ا تحيار   الموظفين  أمفور في  رساو صصنيد    93التي  مفت  عينة  موظفاس عفا مستوى 

عفيوا  ا مقاىيس لضغوط وايئة الأمل ومدا  الموظفين، وصا    مختففة في الصناعاو التحوضفية في اندونيسيا
المتمثفة  . مظورو نتائج الدرا ة مر  غوط الأمل  20.0اإلردار    SPSSلحياناو الوي فية با تخدام  صحفيل ا

التدرضو  ير الجافي    -وجود ريابة  عدم    -الراصو والم افآو    -صغيير نظام الأمل    - د )عو  الأمل المفرط  
لوما صأثير سحير   )الماد ة و ير الماد ة( وايئة الأملعىية  يئة مد  مى  الأمل(   - يئة عمل  ير داعمة -

الحضور(   –دية صوييت النتائج    -الأمل ال ماعي واإلنتاجية     -)جودة وسمية النتائج    عفا مدا  الموظف
الأمل  ير القيا ية والأىية الضعيفة مد اللمى  / الرؤ ا  في   صساها  اعاو . سما  R = 0.972  نيث 

، ومورت الدرا ة إلا صدحيّ  اعاو عمل مرنة  مفّ  غوط الأمل التي لوا صأثير عفا األدا  المنخف  
  ين الموظفين.  ونقا او دورضة وعقد اجتماعاو 

 بعنوان: Destianti et al (2021)دراسة  -5

"The Effect of Job Stress and Job Motivation Toward Employee 
Performance in Department of Tourism and Culture Bandung" 

 تأثير الضغط الوظيفي والدافع الوظيفي تجاه أداء الموظف في دائرة السياحة والثقافة باندونغ"  "

موظفي دائرة السيانة والثقافة في هدفت الدرا ة إلا صحفيل صأثير  غوط الأمل والدوافد الوظيفية عفا مدا   
باندونغ. لتحقيّ مهداف هحا البحث األ اليو الجمية مد منواع البحوث الورفية والسححية. صا صصميا يائمة  

من   انتمالية  عينة  ير  عفا  وصو ضأوا  با تخدام    69ا تدىع  منوا  الم مأة  الحياناو  وصحفيل  مست يباس 
إلا مر  غوط الأمل والدوافد الوظيفية صؤثر بش ل إ  ا ي وسحير في    ادنحدار المتأدد. ويد م ارو النتائج

بالمائة ،  ينما صتأثر نسبة    41.7نفس الويت عفا مدا  موظفي دائرة السيانة والثقافة بمدىنة باندونغ.  نسبة  
 بالمائة المتبقية بأوامل ممرى لا صتا منايشتوا في هحا الدرا ة. 58.3

 : بقةالتعقيب على الدراسات السا 

با تثنا    -جميد الدرا او السابقة في صناولوا لضغوط الأمل سمتغير مستقل  ىتفّ البحث الحالي مد   -
واألدا    -( التي صناولت الدافد الوظيفي إلا جانو  غوط الأمل(Destianti et al, 2021درا ة  

 الوظيفي مو مدا  الأامفين سمتغير صابد  
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والحم  - التدحيّ  م ال  في  مراجأتوا  صمت  التي  السابقة  الدرا او  جميد  مد  الحالي  البحث   ختفف 
المنظماو اإلنسانية مو المنظماو  ير الح ومية فيما صناولت سل من درا ة  الأامفين في  صناول نداق  

وآمرور،  2020)يالي،   الخير  )عحد  ودرا ة  )بعيدي،  (  2020(  ودرا ة  2021ودرا ة   )
(Ethelmary, 2021)    من صناولت سل  ال امأاو،  ينما  في  التأفيمي  القداع  في  الأامفين  م ال 

وآمرور،   )الشيباني  ودراوك،  2020درا ة  )الحضيرم  ودرا ة  في 2021(  الأامفين  م ال   )
فقد ابقت عفا الأامفين في يداع الرعا ة    (Gurung & Bastola, 2020المصارف، مما درا ة  

 ,Sari et al)عفا الأامفين في مدار سفيمن ارو، ودرا ة    (Nyunza, 2020)الصحية، ودرا ة  
 ,Destianti et alعفا الأامفين في القداع الصناعي في مندونيسيا، فيما بحثت درا ة    (2020
 ( في القداع السياني.(2021

صحدىد   - في  السابقة  الدرا او  عن  الحالي  البحث  نيث مبأاد   ختفف  الأمل،  هحا اعتمدو     غوط 
 موض الدور   -رراع الدور   – يئة الأمل    –عو  الأمل  هي )  لضغوط الأملمبأاد    ممسة  الدرا ة

الأمل  – في  األبأاد  م ن  (الأىياو  من  متنوعة  م موعاو  عفا  السابقة  الدرا ة  اعتمدو  فيما   ،
 في ال دول التالي:)في الودف والحيئة ومدواو الدرا ة( صفصيفوا مد بايي ادمتىفاو 

 عن الدراسات السابقة  اختالف الدراسة الحالية( 1الجدول )

 

 الدراسة  واتأد البيئة  أبعاد المتغير المستقل  الهدف  الدراسة 

التأرف عفا مثر  غوط الأمل  الدرا ة الحالية 
 مدا  الأامفين عفا 

 عو  الأمل  -
  يئة الأمل -
 رراع الدور  -
  موض الدور -
 الأىياو في الأمل  -

المنظماو  ير 
الح ومية الأامفة في  

  ورضة
 اد تبانة

 ( 2020)يالي، 
مأرفة صأثير  غوط الأمل عفا 
األدا  الوظيفي لدى األ تا   

 ال دامأي 

 عو  الأمل  -
  يئة الأمل -

كفية الأفوم ادجتماعية  
واإلنسانية في جامأة  
الأراي  ن مويدم مم  

 الحوايي

 المىنظة  -
 اد تبانة -

(Gurung & Bastola, 
2020) 

التحقيّ في صأثير  غوط م ار 
 الأمل عفا مدا  الموظفين

 عو  الأمل  -
 األجر والم افأة   -
 دعا المشرف  -
 الغموض في األدوار  -
 التوا ر  ين الأمل والحياة  -

يداع الرعا ة الصحية  
في مقااأة  انداكي ، 

 نيبال 
 اد تبانة
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مأرفة مثر  غوط الأمل عفا   ( 2020)الشيباني وآمرور، 
 الموظفينمدا  

 عو  الأمل   -
 رراع الدور  -
 ظروف الأمل  -
  موض الدور -
 النمو والتقدم   -
 األمار الوظيفي -
 عدم مى مة الدور -
 التجنولوجيا -

المصارف الت ارضة في  
 اد تبانة ليحيا 

(Nyunza, 2020)  صقييا آثار  غوط الأمل عفا
 مدا  الموظفين

  اعاو الأمل الدوضفة  -
 المضا قاو -
 الوظيفي انأدام األمن  -
 المأامفة  ير الأادلة -
  أف القيادة -
 المشاكل الأائفية -

 ب ة الرعا ة الصحية  
 في سان افار إىرار 

 المقا فة -
 اد تبانة -

إ را  مثر  غوط الأمل عفا   ( 2020)عحد الخير وآمرور، 
 مدا  الأامفين 

 عو  الأمل  -
 الوي ل التنظيمي  -

كفية األعمال وسفية 
اديتصاد المنللي 

 المفل مالد ب امأة 
 اد تبانة

(Sari et al, 2020)  صحفيل صأثير  غوط الأمل عفا
 مدا  الموظفين

 عو  الأمل المفرط  -
 صغيير نظام الأمل  -
 الراصو والم افآو  -
 ة عدم وجود رياب  -
 التدرضو  ير الجافي  -
  يئة عمل  ير داعمة  -
 لمى  الالأىية السيئة مد  -

 رساو التصنيد في 
التحوضفية الصناعاو 

 في اندونيسيا 
 اد تبانة

 ( 2021)الحضيرم ودراوك،  
التأرف عفا  غوط الأمل التي 
ىتأرض لوا الأامفور وصأثير هحا  

 الضغوط في مدا   الأامفين

 عو  الأمل  -
 الوي ل التنظيمي  -
  يئة الأمل -

المصرف الت ارم 
الواني فرع  حوا/ 

 ليحيا 
 اد تبانة

(Destianti et al, 2021) 
صحفيل صأثير  غوط الأمل 
والدوافد الوظيفية عفا مدا   

 الموظفيين 

 عو  الأمل  -
  غط القادة ومويفوا  -
 الويت ومستفلماو الأمل  -
 الصراع في الأمل  -
 األجور والتأوضضاو -
 المشاكل الأائفية -

في دائرة السيانة  
 اد تبانة والثقافة باندونغ 

 غوط الأمل التأرف عفا مثر  ( 2021)بعيدي، 
 وقيا وا عفا مدا  الموظفاو 

 الأو  الوظيفي  -
  موض الدور -
 الأىياو في الأمل  -
  يئة الأمل الماد ة -
 الترقية -

الجفية ال امعية بصحيا 
 اد تبانة جامأة جا ار

(Ethelmary et al,  اد تبانةجامأاو اصحاد ة   5  موض الدور -صحدىد مثر  غوط الأمل عفا 
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ختارة في جنوب  م  غط عو  الأمل  - مدا  الموظف  (2021
  رق ني يرضا 

 ةإعداد الباحث: المصدر

من ا تأراض الدرا او السابقة وايار موجه ادصفاق وادمتىف  ينوا، وعرض الف وة الأفمية التي عال توا  
 الدرا ة الحالية وجوانو اد تفادة من الدرا او السابقة ىتحين ما ىفي:

اصفاق الدرا ة الحالية مد مأظا الدرا او السابقة في مو وعوا الرئيس وهدفوا الأام، نيث اصفقت   -
 . بضغوط الأمل واألدا  الوظيفيالدرا او السابقة عفا صحقيّ هدف مشترك وهو التأرضف 

 الحياناو. عفا اد تبانة سأداة ل مد الدرا او السابقة في اعتمادها صشا وت الدرا ة الحالية مد   -

لمو وع   - ال وانو  تدريوا  متأددة  عفمية  ف وة  الحالية  الدرا ة  الأملعال ت  عينتوا     غوط  و مول 
المدنيين م موعة  منظمة  في  وصأدد  لفأامفين  واد تبانة ،  الأامفين  مد  الشخصية  المقا فة  ، مدواصوا  ين 
 و لل من مجل جمد الحياناو  دية مكحر.

الية يد ا تفادو سثيراس مما  بقوا من الدرا او نيث ناولت مر صوظف ومما د  ل فيه مر الدرا ة الح -
جوانو   ومن  بش ل  مولي  ومأال توا  لفمش فة  دييّ  صشخيص  إلا  لفورول  السابقة  ال وود  من  كثيراس 

 اد تفادة الأفمية لفدرا او السابقة ما ىفي: 

 لمنوج المىئا لفدرا ة.ا تفادو الدرا ة الحالية من جميد الدرا او السابقة في الورول إلا ا -

 مش فة الدرا ة ومهميتوا.  وظفت الدرا ة الحالية صورياو ومقترناو الدرا او السابقة لدعا -

 ا تفادو الدرا ة الحالية من جميد الدرا او السابقة في إثرا  اإلاار النظرم لفدرا ة -

 الدراسة مشكلة 

ادنسانية،   المنظماو  في  الأمل  وايد  عفا  وااىعوا  البانثة  عمل  وايد  التي من  الضغوط  سا  ومىنظة 
ومدائوا  وفاعفيتوا  والتنظيمي  اإلدارم  عفا  فوسوا  صؤثر  والتي  المنظماو  هحا  في  الأامفور  لوا  ىتأرض 

لف  لونظسما    الوظيفي وادجتماعية  والنفسية  اإلنسانية  بال وانو  ادهتمام  في  غياب  من أامفين  النوع  هحا 
ا  المنظماو  وصقييا  األمر  مراجأة  إجرا   ىتدفو  دائا  لحم  والتأثيراو والمن  الأامفينلفأىية  ين  بش ل  ظمة 

مش فة    لللح   المتبادلة  ينوما في    الدرا ةفار  في    درجة   يارصتفخص  الأامفين  م موعة  صأرض  منظمة 
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مش فة   وعفيه صتمثل،  وصأثيراصوا عفا مدائوا الوظيفيلضغوط الأمل ومها هحا الضغوط  المتدوعين المدنيين  
 :اآلصيبالتساؤل الرئيس  الدرا ة

منظمة مجموعة المتطوعين المدنيين العاملة في  في  األداء الوظيفي للعاملينضغوط العمل على  هل تؤثر
 ؟ بيئة األعمال السورية
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 وضنحثّ عن التساؤل الرئيس التساؤدو الفرعية اآلصية: 

الأامفة    منظمة م موعة المتدوعين المدنيينفي    األدا  الوظيفي لفأامفين  فيالأمل  عو     ىؤثر هل   -1
 في  يئة األعمال السورضة؟ 

الأامفة في   منظمة م موعة المتدوعين المدنيينفي  األدا  الوظيفي لفأامفين فيالأمل  يئة هل صؤثر  -2
  يئة األعمال السورضة؟ 

منظمة م موعة المتدوعين المدنيين الأامفة  في    ظيفي لفأامفيناألدا  الو   فيالدور  رراع  هل ىؤثر   -3
 في  يئة األعمال السورضة؟ 

الأامفة  منظمة م موعة المتدوعين المدنيينفي  األدا  الوظيفي لفأامفين  فيالدور  موض هل ىؤثر  -4
 في  يئة األعمال السورضة؟ 

منظمة م موعة المتدوعين المدنيين  في    األدا  الوظيفي لفأامفين   في  الأمل  في الأىياو  هل صؤثر   -5
 الأامفة في  يئة األعمال السورضة؟ 

 الدراسة أهمية 

 صجمن مهمية الدرا ة من جانحين: 

 )النظرية(  األهمية العلمية

المتغيراو  نيث   من  اثنين  البحث  جداس ىتناول  هما    الوامة  البشرضة  الموارد  وإدارة  اإلدارم  الفجر   غوط  في 
لسابقة التي اهتمت  امتداداس وصراكماس مأرفياس لفبحوث والدرا او ا  لي تسو مهميته  ورفه  الأمل واألدا  الوظيفي

ن مجل اكتشاف  م    غوط الأمل واألدا  الوظيفي قوم البحث الحالي بالراط  ين مفووم  ، سما   وحا الموا يد
 ش ل هحا البحث ياعدة نظرضة متينة لفدرا او المستقحفية التي  تتناول بالبحث في ، سما  ىية  ينومانوع الأ

 . غوط الأمل واألدا  الوظيفي

 )التطبيقية(  األهمية العملية

الدرا ة والتفاعل  ين    صقدم  لفراط  الوظيفيمحاودو  واألدا   الأمل  الأىية   غوط  نوع  اكتشاف  مجل  من   ،
النانية اإلنصائية  ومستوى  القرار في  ، سما صساعد  مأنوضاصوا من  مها  غوط  في مأرفة    المنظمة مرحاب 
الأامفين  الأمل   ومستواهالدى  المنظماو  هحا  عفا  في  صأثيرها  ومدى  الوظيفي،  صقد ا  مدائوا  إلا  إ افة   ،
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في القرار  مرحاب  صفيد  الأامفينالمنظمة    صورياو  من  غوط  الحد  مدائوا  مستوصألضل    لدىوا   في  وى 
 . الوظيفي

 دراسة أهداف ال

إلا   الدرا ة  لفأامفين  فيالأمل     غوط   صأثير يار  هدفت  الوظيفي  المتدوعين  في    األدا   منظمة م موعة 
 المدنيين من مىل صحقيّ األهداف اآلصية: 

 منظمة م موعة المتدوعين المدنيين.في   األدا  الوظيفي لفأامفين فيالأمل عو   صأثير يار  -1
 منظمة م موعة المتدوعين المدنيين. في  األدا  الوظيفي لفأامفين فيالأمل  يئة  صأثير يار  -2
 منظمة م موعة المتدوعين المدنيين.في   األدا  الوظيفي لفأامفين فيالدور رراع  صأثير يار  -3
 المدنيين. منظمة م موعة المتدوعين في  األدا  الوظيفي لفأامفين فيالدور  موض  صأثير يار  -4
 منظمة م موعة المتدوعين المدنيين. في  األدا  الوظيفي لفأامفين في الأمل فيالأىياو  صأثير يار  -5
والتورياو   -6 اديتراناو  الدرا ة  صقد ا م موعة من  الحد من  غوط  صساها في    الأمفيةعفا  و  

 . الأامفين لدىوا وصألضل مستوى مدائوا الوظيفي

 الدراسة فرضيات 

الرئيسية ددلة    صأثيرىوجد    :الفرضية  الأمل    مأنوضة و  في    فيلضغوط  الأامفين  م موعة  مدا   منظمة 
 المتدوعين المدنيين. 

 اآلصية:وضتفرع عنوا الفر ياو 

األولى:   الفرعية  ددلة    صأثيرىوجد  الفرضية  بل  مأنوضة  و  المتأفقة  الأملفضغوط  الوظيفي    في  أو   األدا  
 منظمة م موعة المتدوعين المدنيين. في  لفأامفين

الثانية:   الفرعية  ددلة    صأثيرىوجد  الفرضية  المتأفقة  ل  مأنوضة  و  الأملفضغوط  الوظيفي    في  حيئة  األدا  
 منظمة م موعة المتدوعين المدنيين. في  لفأامفين

الثالثة:   الفرعية  ددلة    صأثيرىوجد  الفرضية  بل  مأنوضة  و  المتأفقة  الوظيفي    في  الدورصراع  فضغوط  األدا  
 منظمة م موعة المتدوعين المدنيين. في  لفأامفين
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األدا  الوظيفي    في  غموض الدورفضغوط المتأفقة بل   مأنوضة و ددلة    صأثيرىوجد  الفرضية الفرعية الرابعة:  
 منظمة م موعة المتدوعين المدنيين. في  لفأامفين

بال  مأنوضة و ددلة    صأثير ىوجد  الفرضية الفرعية الخامسة:   األدا    في  لأىياو في الأملفضغوط المتأفقة 
 منظمة م موعة المتدوعين المدنيين.في  الوظيفي لفأامفين

 الدراسة  منهج 

لحا فقد صا اعتماد المنوج الورفي التحفيفي    الودفلتحقيّ    ىتا اصباعوا  عن الخدواو التي  الدرا ة أحر منوج  
لتحقيّ مهداف الدرا ة واإلجابة عن فر ياصوا نيث  أحر هحا المنوج عن الظاهرة المراد درا توا سما صوجد 
في الوايد وضوتا  ورفوا ورفاس دقيقاس وضأحر عنوا صأحيراس سيفياس وسمياس لفحصول عفا نتائج عفمية ثا صفسيرها  

  مبادئ   عفا  التحفيفي  الورفي  المنوج  ، بما ىنس ا مد المأدياو الفأفية لفظاهرة، سما  قومبدرضقة مو وعية
  ضادة  عفا يادر مأنا مضمونوا في وصحمل لفتأميا يا فة  نتائج إلا الورول   ودف والتقييا، والتفسير المقارنة
المنا بة،    بمو وع   المتأفقة  المأارف والتورياو  النتائج  إلا  ورودس  اصباع    وفي  حيل  للالدرا ة،  صا 

 :  اآلصيةالخدواو المنو ية 

صحدىد مش فة الدرا ة من مىل اداىع عفا ما يدمته الدرا او السابقة المرصبدة بمو وع الدرا ة   -1
ووايد  يئة األعمال في م تمد الدرا ة، لتجوضن إاار مأرفي  امل صم ن البانثة من اإللمام ب افة  

 .  غوط الأملة آمر ما صورفت إليه الدرا او السابقة في م ال جوانو المش فة البحثية، ومأرف
صحدىد اإلاار النظرم لفدرا ة اصساياس مد مش فة الدرا ة ومهدافوا بأد اداىع عفا المراجد النظرضة   -2

 منظمة م موعة المتدوعين المدنيين. والوايد الأمفي في 
 ا.درا ة والتي صراط  ين متغيراصوصحدىد فروض الدرا ة والتي صمثل نفول مقترنة لمش فة ال -3
 التحقّ من  ، و جمد المأفوماو والحياناو الى مة لقياس متغيراو الدرا ةة، و صحدىد م تمد الدار  -4
من مىل التحفيل وإجرا  ادمتباراو اإلنصائية المنا بة دمتبار رىنية الحياناو لفتحفيل  وا  فرو  -5

 الا النتائج والتورياو المنا بة. ادنصائي وامتبار فروض الدرا ة، ورودس 
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 مصادر جمع البيانات 

 مصدرضن م ا يين لفمأفوماو: ةالبانث ت ا تخدم

راجأة مصادر الحياناو الثانوضة والتي صتمثل في الجتو والمراجد الأراية و لل بم  المصادر الثانوية: •
والدرا او السابقة التي صناولت مو وع الدرا ة  واألجنحية  او الأىية والدورضاو والمقادو واألبحاث  

 ، و لل من مجل إن ا  اإلاار النظرم لفدرا ة.بحث والمدالأة في موايد ادنترنت وال
رممت مصيصاس لتحقيّ مهداف  جمد الحياناو األولية من مىل اد تبانة سأداة    المصادر األولية: •

لالدرا ة   مقياس  الخما يبا تخدام  ب5)  ي رو  موافّ   )( )4شدة،  موافّ،   )3( محاىد،  (  ير  2( 
 (  ير موافّ بشدة.1موافّ، )

 وعينة الدراسة مجتمع 

  منظمة م موعة المتدوعين المدنيين الأامفة في  يئة األعمال ىتجور م تمد البحث من جميد الأامفين في  
 في منارو وظيفية مختففة.  الأامفينميسرة من امتيار عينة ( ويد صا 100البالغ عددها )سورضة، ال

 الدراسةحدود 

 السورضة.ظمة م موعة المتدوعين المدنيين الأامفة في  يئة األعمال من الحدود المكانية:

 . 2022ا تغرق إن ا  الدرا ة من  ور ا ار إلا  ور م ار من الأام  الزمانية:الحدود 

ظمة م موعة المتدوعين المدنيين  منصا الترسيل عفا درا ة  غوط الأمل لدى الأامفين في  الحدود العملية:
 وصأثيرها في مدا  الأامفين. 

 جميد الأامفين في المنظمة المحسورة.  الحدود البشرية:
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 الدراسة وأنموذجهامتغيرات 

  مت الدرا ة نوعين من المتغيراو:

المستقل: الأمل  المتغير  مبأاده غوط  الأمل)  :ا،  الأمل،  عو   الدور،   يئة  الدور،  رراع  ،   موض 
 ( الأىياو في الأمل

 األدا  الوظيفي المتغير التابع:

 منمو ج الدرا ة( 1الش ل ريا )

 

 

 

 

 

 

 

 ةإعداد الباحث :المصدر

  

 ضغوط العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبء العمل

 بيئة العمل

 صراع الدور

 غموض الدور

 

 

 األداء الوظيفي

 

 

 العالقات في العمل
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 الدراسة مصطلحات 

م موعة الظروف التي صحيط بالأامل في  يئة الأمل وصسحو عدم صوافّ  ين الأامل ومونته  :  ضغوط العمل  
 .1التوا ر النفسي وال سمي دامفه بما ىؤثر عفا يدرصه عفا التأيفا واإلنتاج بحيث صخفّ نالة من عدم 

نقائّ مو  ياناو محددة من  أنوا مر صساعد عفا صحفيل وصقييا مدا  الأامل لأمفه و فوسه   :األداء الوظيفي
المسؤولياو والواجباو مىل فترة  منية محددة وصقدىر مدى سفا صه الفنية والأمفية والأفمية لفنووض بأعبا   

 .2المتأفقة بأمفه في الويت الحا ر والمستقحل 

  األعبا  لضادة ن ا     و لل إما  ه وهو  ضادة مو انخفاض ن ا مأدل الأمل الموسل لففرد القيام ب  :عبء العمل
الضغط.  من    عالي  ى لفرد ما القيام  وا إلا مأدل معفا من المأدل المقحول صتسحو في إنداث مستو   الموسل

  ى يل من المأدل المقحول ىؤدم إلا انخفاض مستو مل لففرد إلا مأدل  مو بانخفاض ن ا معبا  الأمل الموس
 .3والأصحية والغياب والأللة  ى  أور الفرد  تقدىر  او و ضادة الش و 

وهي الظروف والأوامل الماد ة المرصبدة بصحة و ىمة الموظف  دنياس ونفسياس وصشمل الضو ا    :بيئة العمل
صويئ  مو  الظروف  هحا  وجود  عدم  مر  نيث  بالم اصو،  والتووضة  الحرارة  درجة  مدا   واإل ا ة  عفا  ىؤثر  توا 

 .4رسه الموظف ور حته في الأمل ومنياناس إلا ص

العمل مكان  في  صتأفّ العنف  في ظروف  ادعتدا   مو  التودىد  مو  لإلىحا   الأامفور  فيوا  ىتأرض  نوادث   :
بأمفوا، بما في  لل مىل التنقل من وإلا الأمل، مما  ش ل صحد اس ررضحاس مو  منياس لسىمتوا ورفاهوا مو  

 . 5رحتوا 

المتنايضة مو عندما صتأارض صويأاو  األعمالالأدىد من  الأامل دفو من  وهو ما ىنشأ عندما صراع الدور:
 6نداق عمفه مو عندما  فرض عفيه القيام بأعمال  أتقد بأنوا مارج  ،الدور مد بأ  قيا الفرد ومبادئه

 
العاليالتعليموزارةمشافيفيميدانيةدراسةالصحيالقطاعفيالعاملينأداءمستوىفيالعملضغوطأثر،(2016)محمدحاجفراسالطالب،1

.14صسورية،السورية،االفتراضيةالجامعةماجستير،رسالةبدمشق،
ةحالةفيمجموعةاالتصاالتدراس-(أثرجودةإدارةالمواردالبشريةااللكترونيةعلىكفاءةأداءالعاملين2013الرواحنه،عبدهللاعودة) 2

 38،صاألردنية،رسالةماجستير،جامعةالشرقاالوسط،كليةاالعمال،االردن
 ،دارالخليجللنشروالتوزيع،عمان،األردن.1األداء"،طعلىوأثرهاالعمل("ضغوط2014عيادة.)عليمات،خالد3
("ضغوطالعملوأثرهاعلىأداءالعاملينفيالمصارفالتجارية"،2020المبروكمحمد،جرجرابراهيمالبشير،المريميسهامحسن.)الشيباني4

،29مجلةكليةاآلداب،العدد
ةالنفسية،مؤسسةالتعزيزبروتوكولإدارةاالزماتالنفسية،دليلللعاملينوالعامالتفيالخطوطاالماميةوالمشرفين،البرنامجالوطنيللصح5

 8حةالعامة،لبنان،صاالجتماعية،وزارةالص
 ،االسكندرية،مصر.9مدخلبناءالمهارات"،الدارالجامعيةللنشروالتوزيع،الطبعة–("السلوكالتنظيمي2005ماهر،أحمد.)6
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الدور الحم  قوم به الفرد دامل الأمل و لل عند غياب المأفوماو الجافية،  وهو عدم و وح    غموض الدور:
عندما صقدم له مأفوماو مغفواة، وعندما صجور األهداف المراد صحقيقوا  ير وا حة، مو عندما د صتنا و  مو 

 .7صويأاو الفرد مد المسؤولياو المرصبدة بالدور الحم  قوم به 

وهي التفاعل  ين الأامل و مىئه ورؤ ائه في الأمل نيث صتويف فاعفية هحا الأىياو   العالقات في العمل:
 .8وا الشخاك لبأضوا البأ  وانترام سل منوا لفدرف اآلمرعفا ف

  

 
 .01العدد،20المجلداإلنسانية،العلوممجلة،"نالعامليأداءعلىوأثرهاالعملضغوط("2020.)مصطفىعوفيوهيبة،عيشاوي7
دراسةحالةعينةمنالفنادقفيوالية-("أثرضغوطالعملعلىأداءالعاملينفيالمؤسساتالسياحية2017بوشرمةهيبة،بوشرمةفطيمة.)8

 جيجل،الجزائر.–الصديقبنيحيجيجل"،رسالةماجستيرغيرمنشورة،جامعةمحمدبن
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري للدراسة

 "ضغوط العمل وأداء العاملين" 

 المبحث األول: ماهية ضغوط العمل

صأتحر  غوط الأمل جل  من  يئة الأمل الماد ة والنفسية، نظراس لفتدامل  ينوما مربح من الصأو إ  اد  يئة  
 مصورا في ويتنا الحا ر إ  مر  غوط الأمل م حت السمة دور  غوط بسحو التفاعل الشدىد  ينوما،  

 .9المميلة لأصرنا 

 أواًل: مفهوم ضغوط العمل

يواميس   في  الضغط  سفمة  في  صستأمل  وصستخدم  والقور،  الشدة  اللنمة،  لفضيّ،  سمرادفة  الأراية  الفغة 
لتشير الا ا دراب مو صوصر جسدم مو نفسي  م ن مر ىنتج عن مم  حو    STRESSالقواميس األجنحية  

كار،  وا  سانت م باب فيلضولوجية، صؤدم الا انحراف عن الحالة الأاد ة واالتالي الا "رراع  ي ولوجي  
 .10لدى الجائن" 

امتفف البانثور في صأرضف الضغوط منوا من نظر إليوا عفا منوا مثيراو مو ا ت اباو مو صفاعل  ين الفرد 
والقوى   المثيراو  من  م موعة  باعتبارها  الضغوط  مد  سمثيراو(  )الضغوط  ادص اا  مرحاب  ىتأامل  والحنية 

نظام  وا  سار فردا مم منظمة وصؤدم  الحيئية التي صؤثر عفا الفرد، ويد عرفت بأنوا )يوة مارجية صؤثر في ال
إلا ندوث صغيراو دامفية في رورة إجواد، وهي صفل القوى الخارجية التي صمارس صأثيرها عفا الفرد وضترصو  
عفيوا اإلجواد النفسي وال سماني والسفوسي لوحا الفرد، مما مرحاب ادص اا )الضغوط سا ت ابة( ىتأامل مد  

األفأ ردود  باعتبارها  لمثيراو الضغوط  صأر ه  نتي ة  الفرد  عن  صصدر  التي  والسفوسية  والنفسية  الحدنية  ال 
ويد عرفت بأنوا اد ت ابة  ير المحددة لف سا ألم مدفو بفرض عفيه وهي ا ت ابة ال سا لم موعة   مأينة

والفيلضو  السفوسية  واآلثار  ادنحرافاو  من  الأدىد  عفيوا  ىترصو  التي  الحيئية  والمتغيراو  الموايف  لوجية  من 
التأرضفاو   سانت  والحيئة(  الفرد  ستفاعل  ين  )الضغوط  ادص اا  مرحاب  مما  المنظمة،  في  لفأامفين  والنفسية 
السابقة  ير مر ية لوجود نقاط  أف لحلل ظور اص اا ثالث ىرى مر الضغوط محصفة صفاعل الخصائص  

 
،العدد4(،تأثيرضغوطالعملعلىاألداءالوظيفيفيالمنظماتالحديثة،مجلةالباحثفيالعلوماإلنسانيةواالجتماعية،المجلد2020عدان،نبيلة)9

.15،الجزائر،ص12
العاملينفيبنكبيبلوسسورية،رسالة(،أثرضغوطالعملفيمستوىأداءالعاملينفيالقطاعالمصرفيدراسةميدانيةعلى2019طنوس،وئام)10

 .18ماجستير،الجامعةاالفتراضيةالسورية،سورية،ص
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وط وفّ هحا ادص اا عفا منه نالة  الحاصية لففرد مد الظروف الحيئية الخارجية المحيدة بالفرد وضأرف الضغ
 . 11صنتج عن التفاعل  ين الفرد والحيئة بحيث صضد الفرد ممام مدالو مو عوائّ مو فرك 

بأنوا: عرفت  ومعبائوا    كما  مسؤولياصوا  نيث  من  الفرد  ىؤدىوا  التي  الوظيفة  احيأة  عن  الناص ة  الضغوط 
ه رانو الوظيفة ومصائص هحا الدور، وهي امتىل ومهميتوا وعىيتوا بالوظائف األمرى، والدور الحم ىفعب

الوظيفي   الر ا  مستوى  انخفاض  إلا  ادمتىل  هحا  وضؤدم  الفرد،  التي  أمل  وا  المنظمة  في  وظيفي 
 . 12و أف األدا  وانخفاض مستوى الفاعفية 

وصجمن   بالتوصر،  لوا  أور  وضسحو  بالأامفين  الحم  حيط  المتغير  الأمل:  أتحر  لل  هحا  غوط  مدورة 
الا  صفتقر  آلية  بصورة  بالواجباو  القيام  منوا  مختففة  نادو  في  صتمثل  التي  السفحية  النتائج  في  الشأور 

 .13ادندماج الوجداني، مو التشاؤم، مو يفة الدافعية وفقدار القدرة عفا اد تجار 

بأنوا: صأرف  الشدخص و دخصية    كما  إلدا نالدة  الدحم  شيددر    النفسدية   بالموايفصأثددرا    بأدد   الموظفالو دد 
، وهي اد ت اباو الأاافية وال سد ة الضارة الناص ة من  والحدنيدة التدي يدد صدفأده إلدا صغييددر م دفواه الدحيأدي

امتىف متدفباو الموظفين وناجاصوا ويدراصوا مد متدفباو الوظيفة والتي صش ل صودىد لفموظف وصلضد من  
 :15ل وفقاس لما ىفي سما صأرف  غوط الأم 14صوصرا 

ىترصو   - والتي  الحيئية  والمتغيراو  الموايف  لم موعة من  ال سا  ا ت ابة  وضأني  لفضغوط:  الحاصي  المفووم 
 عفيوا الأدىد من ادنحرافاو واآلثار السفوسية والفيلضولوجية والنفسية لفأامفين في المنظمة. 

من   - م موعة  منوا  عفا  التأرضف  هحا  مىل  من  الضغوط  إلا  ىنظر  نيث  لفضغوط:  الحيئي  المفووم 
من   م موعة  بأنوا  عنوا  المفووم  أحر  هحا  مىل  من  فالضغوط  واالتالي  والقوى  والمثيراو  الأنارر 

اللائد والتي الأمل  الأمل وعو   الدور وظروف  الدور ورراع  السفحية مثل  موض  الحيئية  لوا    الأوامل 
 عىية بأدا  عمل مأين.  

 
(،أثرضغوطالعملعلىأداءالعاملين،رسالةماجستير،جامعةمحمدبوضيافبالمسيلة،كليةالعلوماالقتصادية2020الزهرة،مهديفطيمة)11

 .11والتجاريةوعلومالتسيير،الجزائر،ص
(،أثرضغوطالعملعلىأداءالعامليندراسةحالةالمديريةالجهويةالضرائبالواديفيالفترة2017دالعالي،براهيمي،والسعيد،عباسي)عب12

 .2،مذكرةتخرج،جامعةقاصديمرباحورقلة،معهدالتكنولوجيا،الجزائر،ص2016-2017
أداءالعاملينفيالقطاعالمصرفيدراسةميدانيةعلىالعاملينفيبنكبيبلوسسورية،رسالة(،أثرضغوطالعملفيمستوى2019طنوس،وئام)13

 .18ماجستير،الجامعةاالفتراضيةالسورية،سورية،ص
ي(،أثرضغوطالعملعلىااللتزامالوظيفيلدىممرضاتالمستشفياتالجامعيةف2022عثامنة،سيفناصر،وبنيعبدالغني،ديناأحمد)14

 .317،األردن،ص1،العدد42لمجلداألردن،المجلةالعربيةلإلدارة،ا
العاليالتعليموزارةمشافيفيميدانيةدراسةالصحيالقطاعفيالعاملينأداءمستوىفيالعملضغوطأثر،(2016)محمدحاجفراسالطالب،15

.18صسورية،السورية،االفتراضيةالجامعةماجستير،رسالةبدمشق،
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نتي ة لتفاعل   - المفووم المتجامل لفضغوط: وضنظر إلا  غوط الأمل من هحا المنظور عفا منه  حدث 
الخصائص الحاصية لففرد مد الظروف الحيئية الخارجية المحيدة به واالتالي صأرضف  غوط الأمل عفا  

ودة في الأمل ومصائص الأمل وضترصو عفيوا  منوا عبارة عن نالة صنتج من التفاعل  ين الظروف الموج
 مفل في ادصلار الفيلضولوجي النفسي لحلل الفرد.  

دامل  - الفرد  عفا  صدرم  التي  والنفسية  الصحية  األ رار  م موعة  منوا:  الأمل  البانثة  غوط  وعرفت 
عن   ىلضد  بش ل  إليه  الموسفة  والواجباو  والموام  الأمل  متدفباو  في  اللضادة  نتي ة  في  المنظمة  مقدرصه 

 الأدا  والقدرة عفا اإلن ا . 

 ثانيًا: عناصر ضغوط العمل 

 :16التي صواجه الفرد وفّ ما ىفي عنارر الضغوطصتأدد 

عنصر المثير:  شتمل هحا الأنصر عفا الضغوط والمؤثراو األولية الناص ة عن مشاعر الضغوط، ويد   -1
 األفراد.صأصي هحا الأنارر من الحيئة مو المنظمة مو 

 عنصر اد ت ابة: ىتجور هحا الأنصر من ردود الفأل الفيلضولوجية والنفسية والسفوسية لفضغوط. -2
عنصر التفاعل: وهو الأنصر الحم  حدث التفاعل الجامل ما  ين عوامل الحيئة والأوامل التنظيمية في  -3

 الأمل والمشاعر اإلنسانية وما ىترصو عفيوا من ا ت اباو.

 ضغوط العمل ثالثًا: خصائص 

اليومية،   نياصنا  من  ىت لم  د  جل اس  الضغوط  عنوا  صأتحدر  الت او   مو  مسحباصوا  ص اهل  د  م ن  ولحلل 
 ضادة صأقد الحياة وا د اد متدفباصوا وما ىدرافقوا من صوصدر مستمر، وصغيدر  رضد ومتوارل في ومصوراس بأد  

الحياة   نواني  عالمنا    ،وم ادصواجميد  لما  شودا  في  يئة  ونظراس  ومتدفباصه  الفرد  ناجاو  ا دادو  اليوم، 
ا من  م موعه  مأوا  مفقت  ومتنوعة،  والصحية  آلثار  متسارعة  مستوى    وادجتماعيةالنفسية   األفراد عفا 

 :18بالخصائص اآلصية  غوط الأمل  صتسا، وعفيه 17والمنظماو 

 
(،أثرضغوطالعملعلىأداءالعاملين،رسالةماجستير،جامعةمحمدبوضيافبالمسيلة،كليةالعلوماالقتصادية2020الزهرة،مهديفطيمة)16

 .11والتجاريةوعلومالتسيير،الجزائر،ص
زامالوظيفيلدىممرضاتالمستشفياتالجامعيةفي(،أثرضغوطالعملعلىااللت2022عثامنة،سيفناصر،وبنيعبدالغني،ديناأحمد)17

 .315،األردن،ص1،العدد42األردن،المجلةالعربيةلإلدارة،المجلد
(،أثرضغوطالعملعلىأداءالعاملين،رسالةماجستير،جامعةمحمدبوضيافبالمسيلة،كليةالعلوماالقتصادية2020الزهرة،مهديفطيمة)18

 .13التسيير،الجزائر،صريةوعلوموالتجا
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رها عفا األفراد، بحيث  م ن مر   ور عامل مفيد صتفاوو  غوط الأمل من نيث احيأتوا ودرجة صأثي  -1
مر   واد تجار من جانو آمر  م ن  اإل داع  اإل  ا ية، وسحا  والمنافسة  الأمل  لرفد جودة  دافد  في   ل 
مو  الشخصي  المستوى  عفا  فيوا  صتسحو  يد  التي  األ رار  مىل  من  عامل  فحي  الضغوط  صجور 

 .التنظيمي
وصوج -2 دائماس،  منتشرة  الأمل  مو  ضادة  غوط  مثىس  الم اصو  فا دنام  بآمر،  مو  بش ل  الأمل  م ار  في  د 

افباو ال موور، مو صجاثر الواجباو وصأاظا المسؤولياو، مو  ضادة الضو ا ، سل  لل  ش ل  غدا 
 .عفا صفجير الفرد ومعصابه ونالته الملاجية

التي   -3 والمأاني  الضغوط  ص اا  مفأالوا  وردود  ا ت اباصوا  في  الناس  الأمل   ختفف  فجثرة  لوا،  أدونوا 
ويفة  الحاو،  وإثباو  لفتحدم  فررة  آمرور  البأ ،  ينما  أتحرا  عند  وصوصراس  يفقا  موياصه  أني  وا دنام 
الأمل عن القدر المدفوب  أتحرها البأ   و  صقدىر لمواراصوا وغيابا لفرك الن اح التي ىرضدونوا  ينما  

 مواجوة المش ىو.  ىنظر إليوا آمرور عفا منوا فررة لفرانة وعدم

 مصادر ضغوط العمل: رابعًا: 

مر  غوط الأمل هي المصادر التي صوجد في م ال الأمل وصفرض سا  ائد من التأو والقفّ عفا الأامفين  
منوا  والتقفيل  لت نحوا  الفرد  بحيث  سأا  والضيّ،  التوصر  من  عالية  درجة  الأامل  عفا  نيث .19وضترصو 

معمالوا إلا مصادر سثيرة لضغوط الأمل،  وا  سار مصدرها الأمل مم مارجه، س ثرة  ىتأرض األفراد في  
ومش ىو   الملع ة،  الأمل  وايئة  اإلن ا ،  في  والدية  السرعة  ومتدفباو  الويت،  وروصينيته، و يّ  الأمل، 

نيث التأامل مد ال موور، والأىياو السفحية مد رئيس الأمل، و ير  لل، وصتباىن مصادر الضغوط من  
الجمية مو الدحيأة نسو المون والوظائف، فوناك مون ووظائف مكثر عر ة من  يرها لفضغوط، مو منوا  

لمصادر  غط  ي ممرى.صتأرض  مون  في  موجودة  إلا    ر  الضغط  مصادر  صصنيف  عدة لجن  م ن 
 :م موعاو 

 :20: تتمثل باآلتي أواًل: العوامل البيئية

 
(،أثرضغوطالعملعلىأداءالعامليندراسةحالةمؤسسةالضرائبورقلة،رسالةماجستير،جامعة2013رزاق،بعرةإيمان،ورعاش،فائزة)19

.3قاصديمرباحورقلة،كليةالعلوماالقتصاديةوالتجاريةوعلومالتسيير،الجزائر،ص
(،أثرضغوطالعملفيمستوىأداءالعاملينفيالقطاعالمصرفيدراسةميدانيةعلىالعاملينفيبنكبيبلوسسورية،رسالة2019وئام)طنوس،20

 .19االفتراضيةالسورية،سورية،صماجستير،الجامعة
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التضخا   - اديتصاد ة:  عدم  التغيراو  نالة  مفّ  إلا  اد تقرار  عدم  وضؤدم  الفائدة،  وم أار  وادنجماش 
الأالمية   الحورراو  مأظا  في  مؤمراس  سما ندث  و لل  لوا  غوااس.  مما  سحو  األفراد  نياة  في  التأكد 

 مارة في  وق الأقاراو.
هاو التأفيا  التغيراو ادجتماعية: الظروف ادجتماعية في التغيراو التي ندث في هي ل الس ار، واص ا  -

والحم  مثل  غوااس  البدالة  وصلاىد  الو رة  ومأددو  واص اهاو  لفأمل  وما  خفقه من فرك  ومأددصه، 
 عفا األ ر. 

التغيراو السيا ية: من المم ن مر صتسحو التغيراو السيا ية في الدول في ندوث  غوط لألفراد مارة  -
 .من الموايد السيا ية ال دىدة لو مر الرؤضة  ير وا حة ممام األفراد ص اا ما هو متويد

فالتغيير  خفّ   - المقدمة  وا دتوا،  والتسويىو  التجنولوجيا  لوحا  األفراد  يحول  التجنولوجية:  التغيراو 
الضغوط، سما مر دعا التنظيا لدمول صجنولوجيا جدىدة في  يئة الأمل يد صؤدم الا صلاىد الضغوط عفا  

 األفراد.

وهي  غوط صسححوا عوامل مرصبدة بالفرد الحم  شغل الوظيفة وليس بالأمل    :دالمتعلقة بالفر   العوامل:  ثانياً 
نفسه، فبأ  األفراد   د في  غوط الأمل محفلا لفنشاط والتحدم، في نين مر البأ  اآلمر د  ستديد  

 :21بأ  مصادر الضغط المتأفقة بالفرد  وضم ن عرض التأامل مد المويف الضا ط 

لففرد  -1 ادجتماعية  إلا    :الحياة  مأه  صنسحو  مو نيه  وف  منلله  في  الفرد  ىواجووا  التي  الضغوط  إر 
عمفه و تنأ س عفا نفسيته ومدائه، فمن الصأو عفا الفرد مر ىت اهل الضغوط التي ىواجووا مارج  

في نياة الفرد التي عادة ما صسحو  غواا نفسيا  الأمل عندما  أصي سل رباح، ومن األنداث الوامة  
عفيه وفاة علضل، ومش ىو اللواج والدىق، مو مرض الفرد مو مند ميراائه بمأنا مر الفرد ىتأرض 
من ويت آلمر إلا منداث في نياصه الشخصية مو في المنلل مو الأمل، صؤدم هحا األنداث إلا صوصر  

 . وط الأملىنتقل مثرا إلا الأمل فيشأر الفرد  غ
لقد رنفت الدرا او الأفمية األفراد إلا رنفين، مرحاب مرسل صح ا دامفي    :مرسل التح ا في الحاو  -2

ومرحاب صح ا مارجي، فأرحاب مرسل التح ا الدامفي  أتقدور مر ما  حدث لوا ىتحد بأوامل ويوى  
او مر األفراد مرحاب مارجة و يدرصوا مثل الحظ مو الفررة، مو القضا  والقدر. وصشير نتائج الدرا 

مرسل التح ا الدامفي ىتميلور بأنوا مكثر انتمادس لفتودىداو التي ىتأر ور لوا في نياصوا، ومنوا ميل 
ىتميلور   الخارجي  التح ا  مرسل  مرحاب  األفراد  مر  نين  في  الأمل،  من  غط  مأاناة  وميل  يفقا، 

 
مدبوضيافبالمسيلة،كليةالعلوماالقتصادية(،أثرضغوطالعملعلىأداءالعاملين،رسالةماجستير،جامعةمح2020الزهرة،مهديفطيمة)21

 .17صريةوعلومالتسيير،الجزائر،والتجا
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ل في سثير من الموايف التي صحيط  وا  بارصفاع مستوى القفّ والأدوانية ومكثر مأاناة من  غوط الأم
 ألنوا ىدرسور مر ما  حدث لوا هو نتي ة عوامل ال  م ن السيدرة عفيوا. 

صؤسد الدرا او التي صمت في م ال الأفوم الدحية وم ال عفا النفس الصناعي    :هي ل الحاجاو والقيا -3
الأمل، فيرى البانثور مر  وم ال السفوك التنظيمي عفا دور القيا والحاجداو في اد ت ابة لضغوط  

ناجاو الفرد  ير المشبأة صؤثر عفا مستوى الضغوط، وضرور مر فوا هحا الحاجاو والقيا  ساعد في  
التنحؤ إ ا سار  وف ىتأرض لمصادر الضغوط، سما صساعد الفرد في إدراك مهمية التجيف مو التغفو  

 عفا هحا الضغوط. 

غوط صسححوا عوامل مرصبدة بالمنظمة نيث صنتج عن احيأة الدور وهي    :المتعلقة بالمنظمة  العوامل:  ثالثاً 
الحيئة الدامفية لفمنظمة من ظروف الأمل الدحيعية سالحرارة والراواة   الوظيفي الحم  مار ه الفرد مو نتا 
واإل ا ة وسحلل الضو ا  الناص ة عن األجولة واآلدو والمأداو، وصنتج سحلل عن المناخ التنظيمي السائد  

  سي لفضغط النف  رئيساس   صش ل  يئة الأمل السفحية  حباس   22  .لمنظمة وسحا الأىياو ادجتماعية دامل الأملفي ا
الدوضفة    نالدأدامدفديد  لددى الأمل  لساعاو  صسحو  باإل افة  التي  الأوامل  مر  سما  الأائفة،  مد  الويت  و يّ 

ياو في الأمل، الوي ل التنظيمي  ىلتشمل سل من الأ  صقتصر عفا  يئة الأمل،  ل صمتد   دالضغط في الأمل  
الدوروالمناخ عفا  القائا  والضغط  الوظيفي  التدوضدر  سسو     ،  التنظيمية  الأوامل  من  و دو  اإلدارةوالأدىد   ،
  ادندفاعي صت فا هحا الضغوط في السفوك    وجدود الدعا الجافي، و ضدادة ن ا الأمل، نيث   ، وعددمادصصال
 .23وعدم القدرة عفا التدرسيدل والتأو وادكتئاب 

عدم وجود مأاىير مو وعية في التأيين: نيث ىتا التأيين دور النظر لأامل الخحرة مو المؤهل األعفا،  -1
مو اعو صأدىل  ىتا  األفراد  بأ   مر  الحىن  قومور فن د  من  مىئوا  اآلمر  البأ   الوظيفية  ينما  ا 

لفأمل  الجفا او  الا ه رة  نوعاس من الضغوط، وضؤدم  ىتا صأدىل مو اعوا مما  سحو  الأمل د   نفس 
 . 24مارجاس 

واللمى    -2 الرؤ ا   ىتويأوا  مأينة  صويأاو  عن  "عبارة  منه  عفا  الدور  صأرضف  الوظيفي:  م ن  الدور 
صأد مصائص الدور مند المصادر التنظيمية لضغوط  و   25والمرؤو ين من الفرد بح ا مرسلا في وظيفته" 

 
(،أثرضغوطالعملعلىأداءالعاملين،رسالةماجستير،جامعةمحمدبوضيافبالمسيلة،كليةالعلوماالقتصادية2020الزهرة،مهديفطيمة)22

 .17صريةوعلومالتسيير،الجزائر،والتجا
(،أثرضغوطالعملعلىااللتزامالوظيفيلدىممرضاتالمستشفياتالجامعيةفي2022منة،سيفناصر،وبنيعبدالغني،ديناأحمد)عثا23

 .319،األردن،ص1،العدد42لمجلداألردن،المجلةالعربيةلإلدارة،ا
رفيدراسةميدانيةعلىالعاملينفيبنكبيبلوسسورية،رسالة(،أثرضغوطالعملفيمستوىأداءالعاملينفيالقطاعالمص2019طنوس،وئام)24

 .19االفتراضيةالسورية،سورية،صماجستير،الجامعة
(،أثرضغوطالعملعلىأداءالعاملين،رسالةماجستير،جامعةمحمدبوضيافبالمسيلة،كليةالعلوماالقتصادية2020الزهرة،مهديفطيمة)25

 .17صير،الجزائر،ريةوعلومالتسيوالتجا
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ا الدور،  موض  النايالأمل مارة رراع  مو  اللائد  الدور  الدور عندما    .ص لدور وعو    حدث رراع 
إن ا ها، سما  م ن مر  حدث الصراع  ين   لففرد  ىنبغي  التي  الأمل  الأمل صتأارض مدالو  األدوار في 

عادة ما  حدث  موض الدور في المنظماو الجحيرة  ، و عندما ىوجد عدم اصساق  ين متدفباو هحا األدوار
فوماو الح ا وضحدث الغموض عندما صحدث صغيراو صجنولوجية وضغير مند األفراد عمفه ونقص في المأ

المصادر الرئيسية لضغوط الأمل في المنظماو   أتحر  موض الدور من  ، سما  الواردة من اإلدارة الأفيا
ىؤد ه،   الفرد من امتصاره، وعدم مأرفته بما   و ما  صأكد  الأمل وعدم  وضأني عدم و وح عنارر 
ومسؤولياصه   بحدود  فدته  الخارة  المأفوماو  إلا  افتقارا  وسحلل  منه،  اآلمرضن  صويأاو  صأكد  وعدم 

األدا    صقييا  وارق  المنظمة  ويواعد  و أورا و يا اصه  عمفه  في  الفرد  ارصباك  عفيه  ىترصو  مما  و يرها 
 26بالضغط النفسي وعدم الر ا عن الأمل والميل لترسه 

 يئة الأمل الماد ة: صشمل  يئة الأمل الماد ة درجة نرارة والضو ا  وصرصيو األثاث واألجولة واإل ا ة  -3
ة المنللية إد مر يدرصنا عفا التح ا في  والتووضة و يرها إر جودة  يئة الأمل د صقل مهمية عن جودة الحيئ 

 . 27األولا صجور مكحر ب ثير في الغالو 
لفضغوط  -4 سمصدر  بالأمل  المرصبدة  الشخصية  الر مية  ين    :الأىياو  الشخصية  ير  الأىياو  صفأو 

الفرد واآلمرضن في الأمل دورا هاما في نياصه، لما يد صتيحه من فرك إ باع بأ  الحاجاو ادجتماعية  
يوة   عن  سحيرة  الحاجاو  أتمد  درجة  هحا  إ باع  فإر  ولحا  والصداية،  والشورة  القحول  إلا  كالحاجة 

ا صجور هحا الأىياو  ير مر ية لدى الأمال فإنوا صجور مصدراس الأىياو الشخصية  ين األفراد، ونينم
 .28هاما من مصادر الضغط في الأمل

صشمل هحا الضغوط سل ما ىتأفّ بسيا او ولوائح وإجرا او ويواعد الأمل و ب او الوي ل التنظيمي:   -5
المق التنظيا  مر  فيه  الشل  د  فيما  المنظمة،  دامل  القراراو  ومراكل رند  ولوائح  ادصصادو  بقواعد  يد 

وإجرا او رارمة وصقل فيه المشارسة في اصخا  القراراو ىتأارض مد رغباو األفراد في التصرف بحرضة 
ىؤدم عدم وجود هياكل صنظيمية مو نتا وجود هياكل صنظيمية    .29وصلضد فيه المصادر المختففة لفضغوط

نيث   صىئا   د الضغوط،  هحا  مثل  ظوور  إلا  الأمل  عن     يئة  الواجباو ىنتج  في  و وح  عدم   لل 

 
(،أثرضغوطالعملعلىأداءالعامليندراسةحالةالمديريةالجهويةالضرائبالواديفيالفترة2017عبدالعالي،براهيمي،والسعيد،عباسي)26

 .9،معهدالتكنولوجيا،الجزائر،ص،مذكرةتخرج،جامعةقاصديمرباحورقلة2016-2017
طالعملفيمستوىأداءالعاملينفيالقطاعالمصرفيدراسةميدانيةعلىالعاملينفيبنكبيبلوسسورية،رسالة(،أثرضغو2019طنوس،وئام)27

 .19االفتراضيةالسورية،سورية،صماجستير،الجامعة
كليةالعلوماالقتصادية(،أثرضغوطالعملعلىأداءالعاملين،رسالةماجستير،جامعةمحمدبوضيافبالمسيلة،2020الزهرة،مهديفطيمة)28

 .17صريةوعلومالتسيير،الجزائر،والتجا
(،أثرضغوطالعملفيمستوىأداءالعاملينفيالقطاعالمصرفيدراسةميدانيةعلىالعاملينفيبنكبيبلوسسورية،رسالة2019طنوس،وئام)29

 .19االفتراضيةالسورية،سورية،صماجستير،الجامعة
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التنفيح    الموسفة   والموام  والمسئولياو  ونداو  صظور  ين  ما  فأادة    ادفتقار نتي ة  واد تشارة  لفموظفين، 
 .30الدامفي وعدم الثقة مثنا  اصخا ها لقراراصوا  لى تقرار ادفتقاربالتالي  المأفوماو  إلدارة

  

 
(،أثرضغوطالعملعلىااللتزامالوظيفيلدىممرضاتالمستشفياتالجامعيةفي2022عثامنة،سيفناصر،وبنيعبدالغني،ديناأحمد)30

 .319،األردن،ص1،العدد42لمجلداألردن،المجلةالعربيةلإلدارة،ا
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 مراحل ضغوط العمل خامسًا: 

  :  31صمر  غوط الأمل بالمرانل اآلصية  

  ول ال سا نفسه لمواجوة التودىد مو التحدم في هحا المرنفة  المرحلة األولى )اإلنذار أو التنبيه للخطر(:  
التنفس   مأدل  و ضاداو  القفو  عفيوا  رعة  رااو  وضترصو  الصما   الغدد  من  بإفرا  هرموناو  ىرا ه  الحم 

 و ضادة نسبة الس ر في الدم.

بأد الصدمة األولا ىنتقل الفرد من مرنفة المقاومة وفيوا  حاول ال سا إرىح    المرحلة الثانية )المقاومة(: 
وضحاول  والتوصر  والقفّ  بالتأو  المرنفة  هحا  في  الفرد  وضشأر  األولا  الصدمة  من  ناصج  م ى  مو  مم  رر 

 عراض الضغط صلول.مقاومة مسحباو الضغط فإ ا ا تداع الن اح والتغفو عفا المش فة فإر م 

صظور هحا المرنفة إ ا لا  ستدد الفرد التغفو عفا مسحباو الضغط ويد عانا    المرحلة الثالثة )اإلنهاك(:
والمقاومة   الدفاع  و ائل  وم ودة، وصضأف  منو ة  التجيف صصبح  عفا  ال سا  فإر ااية  فترة اوضفة،  منوا 

واأل م والقرنة  الدم  وارصفاع  غط  لألمراض  الفرد  ومديرة  وضتأرض  نادة  المرنفة  هحا  وصأتحر  القفحية.  او 
مأدل  وسفما  اد  والمقاومة،  لفتحمل  له ندود  اإلنسار  وجسا  فأقل  والمنظمة،  الفرد  من  لجل  صودىداس  وصش ل 
 صجرار اإلنحاراو والمقاومة مربح الفرد مكثر إرهاياس في عمفه ونياصه، و ادو يا فيته لألمراض الحدنية والنفسية. 

 أنواع ضغوط العمل : سادساً 

 :32صقسا الضغوط وفقاس لآلثار المترصبة عنوا إلا نوعين 

عفا   - بالقدرة  الفرد  نيث  شأر  إ  ا ية  انأ ا او  لوا  التي  المفيدة  الضغوط  وهي  اإل  ا ية:  الضغوط 
لد ه من   فيما صولد  صتمثل  إ  ا ية  نفسية  آثار  لوا  لفموام بسرعة ونسا، سما مر   أور  اإلنتاج واإلن ا  

بالسأادة والسرور وضنأ س هحا في م مفه عفا إنتاجية الأمل، نيث مر الموام التي صنفح في إاار  مني  
لتنفيحها مما  ير المحددة فوي نتا لو ان لو  دور صحدىد إاار  مني فإر إن ا ها   ور بدرضقة  يئة  

 و ير مقحولة.

 
أداءالعامليندراسةحالةالمديريةالجهويةالضرائبالواديفيالفترة(،أثرضغوطالعملعلى2017عبدالعالي،براهيمي،والسعيد،عباسي)31

 .3،معهدالتكنولوجيا،الجزائر،ص،مذكرةتخرج،جامعةقاصديمرباحورقلة2016-2017
ائبالواديفيالفترة(،أثرضغوطالعملعلىأداءالعامليندراسةحالةالمديريةالجهويةالضر2017عبدالعالي،براهيمي،والسعيد،عباسي)32

 .3،معهدالتكنولوجيا،الجزائر،ص،مذكرةتخرج،جامعةقاصديمرباحورقلة2016-2017
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رحة ونفسية اإلنسار ومن ثا صنأ س    الضغوط السفحية: وهي الضغوط المؤد ة  او ادنأ ا او عفا -
عفا مدائه وإنتاجيته في الأمل مثل صفل الضغوط ندفد في الوايد ثمنوا باإلنباط وعدم الر ا عن الأمل 

 باإل افة إلا النظرة السفحية ص اا يضا ا الأمل.

 :33مما من نيث الشمول فقد يسمت الضغوط الأمل إلا 

ل  ي  من اهتماماو الأمل، ومسيدرة عفا سافة الأوامل   غط سفي  امل: وهو الضغط السائد عفا س -
 في المنظمة التي  أمل  وا. 

به متخح  - الحم  أمل  اإلدارم  الجيار  التي  ضموا  الفئاو  فئة من  بمصفحة  ىرصبط   غط جلئي فرعي: 
الفئة مؤثرة سفما مجحرو  القرار، نيث صصدم مصالحه مد مهدافه نتي ة الضغط عفيه، فجفما سانت هحا 

 القرار ادنصياع لمدفحوا. متخح 

 اآلثار السلبية لضغط العمل : سابعاً 

، فمنوا من صدفأوا  غوط  آلمرصنتج عن  غوط الأمل آثار إ  ا ية وممرى  فحية، فوي صختفف من فرد  
إلا مر    باإل افةو حح الوما، ومنوا من صأود عفيه بآثار نفسية وفجرضة و فوسية  فحية.    اإلن ا   الأمل إلا

،  الموني مدا  الأامفين ومن مها مظاهر هحا التأثيدر صدني مستوى إنتاجيتوا ومدائوا     غوط الأمل صؤثدر عفا
ّ   األمدا  فتجثدر لدىوا   ن الأمل، وانخفاض الروح  التغيو ع   مأددو ،  ضادة  المدفواة   الموام  والبط  في صحقي

 :35باآلصي  لضغوط الأملاآلثار السفحية وصجمن  34لفأامفين  المأنوضة

صأثير  فحي   -1 انخفا ه عنه،  و  مو  المنا و  المقدار  ارصفاع مستوى الضغوط عفا  انخفاض األدا : إر 
الضغوط يد  عفا مدا  الأامل، وضؤدم إلا  أف األدا  وانخفا ه، سما مر مقدار عالي مو منخف  من 

د   ور مثيراس مو مش أاس لألدا  في نين مر مقدار منا و لفضغوط   ور مثيراس، ونسوق   ىس  صف  
 الأىية  ين الضغوط واألدا .

المفل:  قصد به ا درار الفرد إلا اد تمرار في عمل د  ميل إليه، والضغط  خفّ نالة من المفل مو   -2
الخارجي الظروف  نتي ة  الفرد  لدى  انتباا  السأم  مما  قفل  والشخصي،  ادجتماعي  والو د  لفأمل،  ة 

 وان حاب الفرد نحو عمفه. 
 

(،أثرضغوطالعملعلىأداءالعامليندراسةحالةالمديريةالجهويةالضرائبالواديفيالفترة2017عبدالعالي،براهيمي،والسعيد،عباسي)33

 .3،معهدالتكنولوجيا،الجزائر،صمعةقاصديمرباحورقلة،مذكرةتخرج،جا2016-2017
(،أثرضغوطالعملعلىااللتزامالوظيفيلدىممرضاتالمستشفياتالجامعيةفي2022عثامنة،سيفناصر،وبنيعبدالغني،ديناأحمد)34

 .315،األردن،ص1،العدد42األردن،المجلةالعربيةلإلدارة،المجلد
(،أثرضغوطالعملعلىأداءالعامليندراسةحالةالمديريةالجهويةالضرائبالواديفيالفترة2017براهيمي،والسعيد،عباسي)عبدالعالي،35

 .11،معهدالتكنولوجيا،الجزائر،ص،مذكرةتخرج،جامعةقاصديمرباحورقلة2016-2017
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ما   -3 عادة  بالأمل، نيث  القيام  عفا  القدرة  صنايص  في  صظور  التي  النشاااو  نتائج  التأو: هي م موع 
الحالة  في  وا دراب  الشدىد،  والضيّ  والقفّ،  اد تقرار  وعدم  الثباو  عدم  بالتأو  الشأور   صانو 

الية لففرد مما ىؤدم إلا انخفاض مدائه نتي ة صأر ه لفضغوط الناص ة عن  يئة الأمل الخارجية مو  ادنفأ
 الناجمة عن احيأة الفرد  اصه.

يد  صيبه   -4 التحمل،  يدرصه عفا  ىلضد من  انفأالي  ا تنفار  إلا  الفرد  صأرض  مر  مش ىو رحية: نيث 
ضة، وعدم انتظام مأددو القفو، ممراض  بأمراض رحية مديرة مثل: الصداع المستمر، الحبحة الصدر 

 الجحد والرئة، ممراض ال وا  الأصحي المختففة، ارصفاع  غط الدم،  ضادة نسبة الجوليستيرول في الدم.
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 األداء الوظيفي )المفهوم واألهمية والعوامل المؤثرة(  المبحث الثاني:

 تمهيد 

سافة المنظماو، فوو مرآة المنظمة، وضش ل مها مهدافوا،   أد األدا  المحور الرئيس الحم صنصو نوله جوود  
الفرد  من  فوك  ب ل  األدا   ىرصبط  نيث  مدائوا،  في  والضأف  القوة  نقاط  عفا  التأرف  مىله  من  وضتا 

 والمنظمة، وضحتل م انة مارة دامفوا؛ لجونه  مثل النتي ة النوائية التي صودف إلا الورول إليوا.

ف  نيث  المنظماو  سافة  من  صحرك  بمستوى عال  المختففة  ومنشدتوا  بأعمالوا  القيام  المنافسة عفا  ي  من 
وصأد   الجفا ة  هحا  عفا  المؤثرة  األ ا ية  المتغيراو  مها  مند  فيوا  البشرم  الأنصر  وضمثل  والفاعفية  الجفا ة 

تأدى صأثيرها  عمفية صقييا األدا  الوظيفي لفأامفين عمفية هامة ومأقدة وصأد من مها الأمفياو اإلدارضة التي ى 
نداق األفراد مو د التقييا لتشمل جميد معمال المنظمة، لحلل مربح ن اح مو فشل المنظمة ىرصجل  درجة  
كحيرة عفا مدائوا، مما صدفو األمر اهتماموا بأها مورد من مواردها وهو الأنصر البشرم والحم  أتحر الثروة 

نتفاظ  وا من مىل اصباع نظام لتحسين مستواها وادهتمام  النادرة التي صتسا ّ المنظماو لتوفيرها وجفحوا واد
  وا. 

 الوظيفيداء األأواًل: مفهوم 

 أرف مدا  الأامفين عفا منه المستوى الحم  حققه الفرد الأامل عند قيامه بأمفه من نيث سمية وجودة الأمل 
عىيتوا باآلمرضن وانضبااوا والتلاموا  المقدم من ارفه، وهو ما  قدمه الأامفور من مخرجاو عن نوعية  

باألنظمة والتأفيماو، وهو درجة صحقيّ وإصمام الموام الم ونة لوظيفة الفرد وهو  أ س الجيفية التي  حقّ مو  
 شبد  وا الفرد متدفباو الوظيفة، و البا ما  حدث لبس وصدامل  ين األدا  وال ود، فال ود  شير إلا الداية  

مدا  الأامل هو امتلاج لثىث عنارر سما مر  ا  فيقاس عفا م اس النتائج التي نققوا الفرد المححولة، مما األد 
الوظيف لدورا  إدراكه  من ارفه،  المححول  ال ود  وهي  ىتمتد  وام ا ية  التي  القدراو  وسحلل  وهو  ي  ىتا  ،  د 

مدا  الأامل عفا يدرة   أحر  ، سما  م س نوعية وسمية صجور محددة  ففابدرضقة عشوائية، وإنما وفّ مأاىير و 
المؤ سة عفا اد تمرارضة والبقا  والحم  أتحر من األهداف الدوضفة األجل التي صدمح لوا سل مؤ سة وسحا  

السفوك الحم  قوم به الفرد   بأنه:مدا  الأامفين    كما عرف،  36التوا ر  ين الأامفين والمساهمين في المؤ سة 
الفاعفية والجفا ة في الأمل، وهو  بالدرضقة الصحيحة والسفيمة مراعياس في  لل  في المؤ سة التي  أمل  وا 

 
ين،رسالةماجستير،جامعةمحمدبوضيافبالمسيلة،كليةالعلوماالقتصادية(،أثرضغوطالعملعلىأداءالعامل2020الزهرة،مهديفطيمة)36

 .33ريةوعلومالتسيير،الجزائر،صوالتجا
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قيام الفرد باألنشدة والموام المختففة التي ىتجور منوا عمفه وضم ن مر نميل  ين سمية ونوعية ال ود المححول  
 .37وسحلل نمط األدا  المستأمل

 أرف مدا  الأامفين مو سما  سما باألدا  الوظيفي بأنه: صنفيح الموظف ألعماله وصحمل مسؤولياصه التي صجففه  
 . 38 وا المنظمة عفا الوجه األكمل

كما  أرف مدا  الأامفين بأنه: المخرجاو مو األهداف التي  سأا النظام لتحقيقوا مم مر مفووم ىراط  ين  
 . 39لتي صسأا هحا األنشدة إلا صحقيقوا دامل المنظمة موجه النشاط واين األهداف ا

وضشير األدا  الوظيفي إلا درجة صحقيّ وإصمام الموام الم ونة لوظيفة الفرد، وهو  أ س الجيفية التي صحقّ مو  
 شبد  وا الفرد متدفباصه الوظيفية، و الباس ما  حدث لبس وصدامل  ين األدا  وال ود، فال ود  شير إلا الداية  

 . 40لمححولة، مما األدا  فيقاس عفا م اس النتائج التي  حققوا الفرد ا

ومن   الجمية  محدد  وض ور  به  مر   فف  بأد  الموظف  مو  الأامل  به  الحم  قوم  الأمل  هو  الوظيفي:  األدا  
 . 41مستوى جودة مأين، وضؤدى بدرضقة مأينة. وضأرف بأنه نتي ة صفاعل  ين ال ود واإلم انياو وإدراك الدور 

صتم ن   ارضقه  فأن  البشرضة  الموارد  إدارة  صمار وا  التي  الوظائف  مها  من  الموظفين  مدا   صقييا  وظيفة  وصأد 
امتيار   مو  ا تقداب  سانت  يا او  صأتمدها  وا   التي  والحرامج  السيا او  دية  عفا  الح ا  من  المنظمة 

 .42وصأيين مو  رامج و يا او صدرضو وصدوضر ومتابأة لمواردها البشرضة 
 أتحر صقوضا األدا  الوظيفي م ا اس جوهرضاس لأمفياو التدوضر اإلدارم دامل المؤ سة سونه  سوا في مأرفة  

نيث صواجه اإلدارة مسألة صقييا مدا  الأامفين فيوا  الداياو والقدراو الجامنة لدى الأامفين في المؤ سة، 
دا  المر وب فيه، ولحلل ىتدفو األمر مر صقوم  الناجمة عن امتىف  ين األدا  الفأفي واألدا  المعيارم مو األ

 
(،أثرضغوطالعملعلىأداءالعامليندراسةحالةالمديريةالجهويةالضرائبالواديفيالفترة2017عبدالعالي،براهيمي،والسعيد،عباسي)37

 .15،معهدالتكنولوجيا،الجزائر،صتخرج،جامعةقاصديمرباحورقلة،مذكرة2016-2017
كليةالزاوية،جامعةالتعليمي،الزوايةمستشفىحالةدراسةالعاملينأداءتحسينفيالحوافزدور،(2017)هللاعبدإسماعيلالمختارالعروسي، 38

 .2صليبيا،االقتصاد،
(،أثرضغوطالعملعلىأداءالعاملينفيالفنادقاألردنيةفئةالخمسةنجومدراسةميدانية،رسالةماجستير،جامعة2009إبراهيم)المعشر،عيسى39

 .11الشرقاألوسطللدراساتالعليا،كليةالعلوماإلداريةوالمالية،األردن،ص
كليةالزاوية،جامعةالتعليمي،الزوايةمستشفىحالةدراسةالعاملينأداءنتحسيفيالحوافزدور،(2017)هللاعبدإسماعيلالمختارالعروسي، 40

.10صليبيا،االقتصاد،
 .563صوالعشرون،الواحدالعددالعلمي،للنشرالعربيةالمجلةالعاملين،أداءعلىوالمعنويةالماديةالحوافزأثر،(2020)سعدبنمحمدأبوحيمد،41
دراسةميدانيةفيوزارةالداخلية–(دورنظممعلوماتالمواردالبشريةفيزيادةفاعليةأداءالمواردالبشرية2014الرويلي،عمادصفوك) 42

44،كليةالعلوماإلدارية،البحرين،صبمملكةالبحرين،رسالةماجستير،جامعةالعلومالتطبيقية
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اإلدارة  تحفيل مستوى األدا   ودف التأرف إلا مدى صوافّ مؤ راو األدا  المعيارم مو المر وب مد األدا  
 43الفأفي.

صأرف عمفية صقييا األدا  بأنوا: عمفية دورضة ص مد  ين الرئيس المبا ر ومرؤو يه، نيث ىتا فيوا ا تأراض 
وصقييا النتائج المحققة، إ افة إلا التحاور نول التنمية الفرد ة والوظيفية لشا ل الوظيفة، وضأرف م ضاس عفا  
والقواعد   األ س  من  م موعة  عفا  وضشمل  المؤ ساو  في  البشرضة  الموارد  إدارة  صصممه  ر مي  نظام  منه 

المؤ سة  وا  مكانوا رؤ ا  مو مرؤو ين    الأفمية واإلجرا او التي صتا عمفية صقييا مدارة الموارد البشرضة في
مو فرق عمل، جميد الأامفين بحيث  قوم سل مستوى إدارم معفا  تقييا المستوى األدنا  دمس من يمة الورم 
التنظيمي مروراس بمستوضاصه ورودس لقاعدصه. سما ىحهو البأ  في النظر إلا عمفية صقييا األدا  هو النظام  

ال  نستديد  مىله  من  محيط  الحم  مراعاة  مد  المستقحفية  واد تأداداو  والحا ر  الما ي  األدا   عفا  ح ا 
 .   44الأمل

صأرف عمفية صقييا األدا : الأمفية التي ىتا بمقتضاها قياس مدى التلام الموظف بسفوسياو الأمل المدفوب  
    . 45منه والنتائج التي صحققت من التلامه  وحا السفوسياو مىل فترة التقييا 

ومدى    وصرى  فيه،  وصصرفاصوا  لأمفوا  الأامفين  مدا   سفا ة  صقدىر  إلا  األدا   شير  صقييا  مفووم  مر  البانثة 
رىنياصوا في النووض بأعبائه، نيث صقدىر مستوى سفا صوا وفأاليتوا ومدى التحسن مو التراجد الحم راق 

 مسيرصوا عحر فترة  منية محددة  

 ثانيًا: أهمية األداء الوظيفي

  :46مهمية األدا  الوظيفي بما ىفي  صتمثل 

والمواراو  - الدموناو  وصوظيف  الجامنة  القدراو  ا تثمار  عفا  المؤ سة  يدرة  صحدىد  في  األدا    ساها 
 .والمأارف لدى الأامفين، ألر األدا  هو مقياس لقدرة ودافعية الفرد اص اا عمفه

  .ىل اد تجار واإل داع في األدا ىؤدم األدا  الفأال إلا مفّ ميلة صنافسية لفمؤ سة من م -
 ىؤدم األدا  الفأال إلا صخفي  التجاليف )صجاليف الأمل( وصر يد النفقاو.  -

 
العلومكلية(ماجستيررسالة")بسكيكدةالمينائيةللمؤسسةالماليةالوظيفةأداءتقييمفيالكميةاألساليباستخدامواقع("2011)زينةقمري، 43

التسيير،الجزائر.وعلوماالقتصادية
جستير،جامعةعبد(،أثرالتحفيزفيتحسينأداءالعاملينداخلالمؤسسةدراسةحالةمؤسسةاتصاالتالجزائر،رسالةما2018قالل،نسيمة) 44

.40ريةوعلومالتسيير،الجزائر،صالحميدبنباديسمستغانم،كليةالعلوماالقتصاديةوالتجا
 .663صوالعشرون،الواحدالعددالعلمي،للنشرالعربيةالمجلةالعاملين،أداءعلىوالمعنويةالماديةالحوافزأثر،(2020)سعدبنمحمدأبوحيمد،45
(،أثرضغوطالعملعلىأداءالعاملين،رسالةماجستير،جامعةمحمدبوضيافبالمسيلة،كليةالعلوماالقتصادية2020الزهرة،مهديفطيمة)46

 .35ريةوعلومالتسيير،الجزائر،صوالتجا
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 ساها األدا  في صحدىد مدى ن اح إدارة الموارد البشرضة في المؤ سة، ومدى  ىمة  رام وا التي صأدها   -
 .وصستخدموا بالمؤ سة

ال و  - مستوى  رفد  في  المتميل  األدا   منظماو   ساعد  في  اإلنتاجية  الأمفية  ومخرجاو  مدمىو  في  دة 
 األعمال. 

 . ساها األدا  في صحدىد نقاط القوة والضأف لدى يوة الأمل في منظماو األعمال -
  ساعد األدا  المتميل في صحقيّ مهداف المؤ سة ومدى إ باع ناجاو الفرد ومهدافه. -

 عناصر األداء الوظيفي: ثالثاً 

 47 متفل األدا  الوظيفي الأنارر اآلصية:  

والم ادو  -1 الوظيفة  عن  الأامة  والخففية  الفنية  والمواراو  المأارف  وصشمل  الوظيفة:  بمتدفباو  المأرفة 
 المرصبدة  وا. 

نوعية الأمل: وصتمثل في مدى ما ىدرسه الفرد عن عمفه الحم  قوم به، وما  متفجه من رغبة ومواراو   -2
 ويدرة عفا التنظيا وصنفيح الأمل دور الويوع في األمدا . فنية واراعة 

كمية الأمل المن ل: مم مقدار الأمل الحم  ستديد الموظف إن ا ا في الظروف الأاد ة ومقدار  رعة   -3
 هحا اإلن ا . 

المثا رة والوثوق: وصشمل ال د ة والتفاني في الأمل، والقدرة عفا صحمل مسؤولية الأمل، وإن ا ا في الويت   -4
 .المحدد، ومدى ناجة الموظف لإلر اد والتوجيه من يحل المشرفين وصقييا نتائج عمفه 

 يئة التنظيا: وهي صتجور من عوامل دامفية وعوامل مارجية، وصتضمن الأوامل الدامفية التي صؤثر عفا   -5
، مما الأوامل  )األدا  الفأال )التنظيا وهي فه ومهدافه ومواردا ومرسلا اد تراصي ي واإلجرا او المستخدمة

وادجتماعية   اديتصاد ة  )الأوامل  فوي  الفأال  األدا   عفا  وصؤثر  التنظيا  صشمل  يئة  التي  الخارجية 
 والتجنولوجية والسيا ية والقانونية(. 

من   -6 عمل  ىتدفحوا  التي  والخحراو  والمواراو  األدوار  مو  والمسؤولياو  الموام  وصشمل  ومتدفباصه:  الأمل 
ال صقدمه من فرك األعمال مو وظيفة من  وظائف، وما صتصف به الوظيفة من متدفباو وصحد او وما 

 
لىالعاملينفيبنكبيبلوسسورية،رسالة(،أثرضغوطالعملفيمستوىأداءالعاملينفيالقطاعالمصرفيدراسةميدانيةع2019طنوس،وئام)47

 .32االفتراضيةالسورية،سورية،صماجستير،الجامعة
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عمل مميل فيه صحد، وضحتوم عفا عنارر التغح ة اد ترجاعية س ل  منه، وصشمل م ضاس الدية والنظام  
 48واإلصقار والحراعة والتم ن الفني والقدرة عفا صنظيا وصنفيح الأمل و رعة اإلن ا  والتحرر من األمدا .

موظف وسفا اصه: وهو ما  متفجه الموظف من مأرفة ومواراو واهتماماو وقيا واص اهاو ودوافد، مما ال -7
كفا اصه فتأني ما لدى الموظف من مأفوماو ومواراو واص اهاو وقيا، وهي صمثل مصائصه األ ا ية  

لقدرة عفا صحمل التي صنتج مدا  فأال  قوم به  لل الموظف، باإل افة إلا التفاني وال د ة في الأمل وا
الحنية   مر  األمر  والتوجيه. وفي نقيقة  الحاجة لإل راف  وإن ا  األعمال في مواعيدها ومدى  المسؤولية 

 .49المأرفية لفموظف في نالة صغيير دائمة نتي ة لتأثير عمفياو صأفيمية عدىدة سالتجوضن 

 : العوامل المؤثرة على األداء الوظيفي رابعاً 

 ما ىفي: صجمن بهناك عدة م موعة من الأوامل صؤثر  فباس عفا مدا  الأامفين  

المرسلضة   -1 نحو  صت ه  المنظماو  من  فوحا   أل  صسفداس  سار  إ ا  مثىس  الح ا  نظام  فدحيأة  السفدة:  نمط 
الشدىدة الريابة  مجل فرض  والقوانين من  التشرضأاو  لسن  الدولة  صت ه  وهنا  مكثر،  الحيرويرااي    والتنظيا 
عفا المنظماو وصقييدها يانونياس، مما   أل الفرد مقيداس إدارضاس بالفوائح والقوانين والروصين وعدم المشارسة  

 .50في اصخا  القراراو وانأدام اإل داع وهحا ىؤثر  فباس عفا مدائه 
الو د الحم  شير إلا المويف الحم ىؤثر في التفاعل ما  ين ظروف الأمل و خصية   غوط الأمل:   -2

ادعتيادم الم نمط  فوسه  صغيير  إلا  صدفأه  يد  والتي  والحدنية،  النفسية  صرفد   51وظف عفا نالته  فأندما 
  غوط الأمل عفا الموظف ىنخف  مستوى الر ا الوظيفي واالتالي ىؤثر  فباس عفا مدائه.

ظروف  يئة الأمل:  قصد  وا ظروف الحيئة المحيدة في الفرد في  يئة الأمل من نيث ارق صصميا   -3
م ار الأمل ومويأه وادثاث والت ويلاو المتانة والتووضة والراواة ..الخ. فتأتحر ظروف  يئة الأمل  او  

مهمية مارة عند الفرد في نال عدم صوافرها في الش ل المنا و مما ىؤدم إلا  غوط نفسية  
 . 52وجسد ة

 
خنشلة،لغرورعباسبجامعةميدانيةدراسةالجامعيةبالمؤسسةالموظفينأداءتحسينفيودورهالخدمةأثناءالتكوين،(2014)محمودبوقطف،48

 .63صالجزائر،واالجتماعية،اإلنسانيةالعلومكليةبسكرة،خيضرمحمدجامعةماجستير،رسالة
(،أثرضغوطالعملعلىأداءالعاملينفيالفنادقاألردنيةفئةالخمسةنجومدراسةميدانية،رسالةماجستير،جامعة2009المعشر،عيسىإبراهيم)49

.33دن،صاإلداريةوالمالية،األرالشرقاألوسطللدراساتالعليا،كليةالعلوم

(،أثرالتحفيزفيتحسينأداءالعاملينداخلالمؤسسةدراسةحالةمؤسسةاتصاالتالجزائر،رسالةماجستير،جامعةعبد2018قالل،نسيمة) 50

.38ريةوعلومالتسيير،الجزائر،صالحميدبنباديسمستغانم،كليةالعلوماالقتصاديةوالتجا
(،أثرضغوطالعملعلىأداءالعاملينفيالفنادقاألردنيةفئةالخمسةنجومدراسةميدانية،رسالةماجستير،جامعة2009إبراهيم)المعشر،عيسى51

.11الشرقاألوسطللدراساتالعليا،كليةالعلوماإلداريةوالمالية،األردن،ص
فيالفنادقاألردنيةفئةالخمسةنجومدراسةميدانية،رسالةماجستير،جامعة(،أثرضغوطالعملعلىأداءالعاملين2009المعشر،عيسىإبراهيم)52

.21اإلداريةوالمالية،األردن،صالشرقاألوسطللدراساتالعليا،كليةالعلوم
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رف بملاج مأين   ور من مىلوا  الحالة النفسية لفأامل: إر الحالة النفسية لفأامل والتي صم نه من التص -4
 .  53متحمساس وراغباس في الأمل ومستأداس إلصقانه مو يد   ور في نالة نفسية د صسمح له بالت اوب مد الأمل 

 موض الدور: وضقصد به يفة المأفوماو التي  حتاجوا الفرد عند مدا  دورا في المنظمة مو عدم و وح   -5
ويد   ومتدفباصه،  الأمل  الحقيقة  مسؤولياو  مأرفة  عدم  نتي ة  الأمل  بدحيأة  الجامل  اإللمام  عدم  ىؤدم 

 .54 واجباو وموام ورىنياو الوظيفة وواجباو وموام الموظف إلا التأثير  فباس عفا مدا  الأمل 
عو  الأمل:  ضادة الموام المفقاة عفا عاصّ الفرد، وإر بأ  هحا الموام صتدفو يدراو ومواراو عالية   -6

ك عىية ارد ة  ين مستوضاو  غوط الأمل ون ا المسؤولياو التي ىتا صجفيف الفرد  وا،  إلكمالوا، وهنا
الدرا او مر هؤد  األفراد  اثحتت  الأمل  ادو الضغوط ويد  المسؤولياو في  منه سفما  ادو  نأني  حلل 

الدم،  أانور من نالة صوصر  دىدة انأ ست عفا رحتوا ال سد ة )مثل القرنة في المأدة، ارصفاع  غط  
 .  55ونسبة الس ر في الدم( 

من  ير   -7 نيث  األدا ،  مستوضاو  عفا  مفموس  واش ل  التنظيمي  فباس  الصراع  ىؤثر  التنظيمي:  الصراع 
 المحتمل مر صحر  محاودو التدور اد تجار والتغيير والقدرة عفا التجيف مد الحيئة المحيدة. 

 ي ور الخط األنمر الحم  حد بش ل وا د من  الحاجة إلا األمن: إر عدم وجود األمن وصحقيقه لفأامل   -8
 إنتاجية الأامل ودورا في صحقيّ األدا  المدفوب منه.

األدا ،   -9 المىئمة،  اإل ا ة  مثل  لفأمل  الماد ة  الظروف  صوفر  فأدم  لفأمل:  الماد ة  الظروف  صوفر  عدم 
ا  الموظفين  لت نو  الويائية  اإلجرا او  واصخا   الأمل،  نظافة  يئة  عفا  وادهتلا او  والمحافظة  ألرواو 

 .56والض يج من دامل المنظمة ومارجوا يد  حد من مدا  الأامل لأمفه
احيأة الأمل ومتدفباصه: صختفف عادة  غوط الأمل بامتىف احيأة الأمل ومتدفباصه وصختفف م ضاس   -10

ون ا   الأمل  في  واد تقىل  والمسؤولياو،  الموام  صنوع  نيث  من  وظيفة  لجل  الضغط  مسحباو 
في  الصىن الفرد  لدى  وجسدم  نفسي  مفّ  غط  في  صسوا  األ باب  هحا  فجل  لففرد  الموسولة  ياو 
 .  57المنظمة 

 
خنشلة،لغرورعباسةبجامعميدانيةدراسةالجامعيةبالمؤسسةالموظفينأداءتحسينفيودورهالخدمةأثناءالتكوين،(2014)محمودبوقطف،53

 .61صالجزائر،واالجتماعية،اإلنسانيةالعلومكليةبسكرة،خيضرمحمدجامعةماجستير،رسالة
(،أثرالتحفيزفيتحسينأداءالعاملينداخلالمؤسسةدراسةحالةمؤسسةاتصاالتالجزائر،رسالةماجستير،جامعةعبد2018قالل،نسيمة) 54

.38ريةوعلومالتسيير،الجزائر،صمستغانم،كليةالعلوماالقتصاديةوالتجاالحميدبنباديس
(،أثرضغوطالعملعلىأداءالعاملينفيالفنادقاألردنيةفئةالخمسةنجومدراسةميدانية،رسالةماجستير،جامعة2009المعشر،عيسىإبراهيم)55

.20والمالية،األردن،صاإلداريةالشرقاألوسطللدراساتالعليا،كليةالعلوم
(،أثرالتحفيزفيتحسينأداءالعاملينداخلالمؤسسةدراسةحالةمؤسسةاتصاالتالجزائر،رسالةماجستير،جامعةعبد2018قالل،نسيمة) 56

.38ريةوعلومالتسيير،الجزائر،صالحميدبنباديسمستغانم،كليةالعلوماالقتصاديةوالتجا
(،أثرضغوطالعملعلىأداءالعاملينفيالفنادقاألردنيةفئةالخمسةنجومدراسةميدانية،رسالةماجستير،جامعة2009راهيم)المعشر،عيسىإب57

.19اإلداريةوالمالية،األردن،صالشرقاألوسطللدراساتالعليا،كليةالعلوم
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 أف نظام الحوافل: إر  أف نظام الحوافل ىؤدم إلا انخفاض مستوى األدا  الوظيفي مما ىن ا   -11
 عنه الحصول عفا مدا  ميل من مأدل اإلنتاج المدفوب.

جور  ير عادل ىؤثر  فباس عفا الروح المأنوضة واالتالي   أف نظام األجور: نيث إ ا سار نظام األ -12
 ىنخف  مدا  الأامفين.

 أف الثقافة التنظيمية: إر م فو النشاااو وصصرفاو األفراد دامل المنظمة صنبد من م هانوا مم   -13
 نتي ة لثقافتوا لوحا فأر الثقافة الضعيفة لفمنظمة صؤثر  فباس عفا مدا  الأامفين.

 منها:   الحدأثار ضغوط العمل على الفرد والمنظمة وطرق : خامساً 

مستوضاو   وارصفاع  القفو،  مأددو  رااو  إلا  ضادة  صؤدم  الأامفين  من  إن ا ا  المدفوب  الأمل  سثرة  إر 
إر المثير  . نيث  58الجوليسترول. وضحدو مر سثرة الأمل هي مكثر م باب ظوور  غوط الأمل عند الأامفين 

مأينة عندما صفر  الغدد الصما  هرموناو مأينة ىترصو عفيوا بأ  المظاهر التي  ىؤدم إلا ندوث  غوط  
 م ن مر نستدل منوا عفا صأرض الفرد لوحا الضغوط ومن مها هحا المظاهر:  ضادة  رااو القفو، صوصر  

وجود  إ افة إلا    .59ادعصاب، الضحل الوستيرم،  و  ا تغىل الويت، التأرض لفحوادث، الحسا ية لفنقد 
مأروفة،  أور   احية  لحالة  صشخيص  دور  عضوضة  وجود   اوى  والقفّ،  لىكتئاب  مصانبة  معراض 
صظل  إ   الدائا،  والحلر  التجيف  وعدم  القرار،  اصخا   عفا  القدرة  عدم  من  نالة  ظل  في  العيش  باإلنباط، 

ال األعراض  الأائىو،  دامل  الأىياو  في  ا دراباو  وجود  ادنتظار،  و د  في  ال سد ة  الأائىو  نفس 
التي   البدن(،  وآدم  الظور،  وآدم  الصداع،  مثل  احي،  صفسير  لوا  ليس  جسد ة  عن    صن ا)معراض 

األمراض الأصا ية، الشأور بالضيّ والجآبة، الشأور باإلجواد والقفّ، النلوة  ، وسحلل  60اد دراباو النفسية 
بالنسبة لفمنظمة: سارصفاع مأدل نوادث وادنفصال، الشأور باد تيا  واإلنباط. وسحلل ردود الفأل السيئ  ة 

الأمل،  ضادة مأدل دورار الأمل، ارصفاع نسبة التأمير، ارصفاع نسبة الغياب  دور إ ر، ارصفاع صجففة الأىج  
 . 61الدحي لفأامفين 

الأامفين أل ماو نفسية عوايو متأددة ويد صؤثر عفيوا فرد اس مو عفا المنظمة س ل، فقد   يد   ور لتأرض 
ىتأثر الأامفور والأامىو جرا  التأرض لأل ماو النفسية ويد ىتراوح التأثير من مشاكل نفسية )موف، صدني 

 
قتهاببعضجوانببيئةالعملفيقطاعالصناعاتالدوائيةاألردنية،مجلة(،الصحةالنفسيةللعاملينوعال2005حلمي،فارس،والجعافرة،سمية)58

 .285،األردن،ص2،العدد32لمجلدالعلوماإلنسانيةواالجتماعية،ا
العاليالتعليموزارةمشافيفيميدانيةدراسةالصحيالقطاعفيالعاملينأداءمستوىفيالعملضغوطأثر،(2016)محمدحاجفراسالطالب،59

.19صسورية،السورية،االفتراضيةالجامعةماجستير،رسالةبدمشق،
 2017الصحة النفسية والدعم النفس االجتماعي، اللجنة الدولية للصليب األحمر، 60
دائيبمدينةعنابة،أطروحة(،العدالةالتنظيميةوعالقتهابالصحةالنفسيةدراسةميدانيةمطبقةعلىمعلميالطوراالبت2017فرطاس،حمزة)61

 .112سانيةواالجتماعية،الجزائر،صدكتوراه،جامعةمحمدخيضربسكرة،كليةالعلوماإلن
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ر الشأور بادندفاع، ا تخدام  اصي  فأل مضدراة بأد الصدمة، فقدا  ام الحاو، يفّ،  أور بالحنو، ردةانتر 
التوصر   من  متلاىد  ومستوى  إلخ(  لإلدمار،  المسحبة  المواد  مو  الجحول  ا تخدام  احيو،  ورفة  دور  لألدوضة 

الشدىد الأنف  الوفاة في نالة  ال سد ة مو نتا  إلا اإلراباو  النفسية  62ورودس  ،  م ن مر   ور لأل ماو 
وضل األجل عفا المنظمة ويد صؤدم هحا األنداث إلا وجود  يئة عمل  والأنف في م ار الأمل صأثير فورم وا

الوظيفي   الر ا  وانخفاض  اإلنتاجية،  صراجد  وإلا  سما  التأافي،  لودف  الأمل  عن  التغيو  وإلا  مضدراة، 
صتفايا سل هحا الأوايو إ ا لا صضمن المنظمة الدعا بأد   ور ا المستفيد وصدهور جودة الخدماو وعادةس ما 

فأامفين والأامىو في الخدوط األمامية باإل افة إلا  لل، صضدر المؤ ساو إلا صحمل صجففة هحا  األ مة ل
الأمل، والنقص في اإلنتاجية، وارصفاع مأدل   التغيو عن  م ام  لتغدية  النفقاو  إلا ارصفاع  اآلثار مما ىؤدم 

 .  63ا تحدال الأامفين، وصضرر الممتفجاو، وصألضل األمن و يرها من النفقاو 

الأمل   مر  غوط  فالبانثور نيث  واألدا  عىية  فحية  الأمل  الأىية  ين  غوط  مر  البانثين  بأ   مكد 
عبارة عن عائّ لفسفوك اإلنساني وضنأ س  فحياس عفا النتائج وعفا الحالة الحدنية والنفسية لفقرد وض حر الفرد 

ما ىرى بأ  البانثين مر الأىية  عفا  حل جوود سحيرة وصجرضس موياو سثيرة لفتغفو عفا هحا الضغوط، س
الأمل  مشاكل  وصأتحر  اإلنساني  لفسفوك  التحدم  من  نوعاس  وضمثل  إ  ا ية  واألدا  عىية  الأمل   ين  غوط 

 . 64ورأوااصه وصوصراصه بمثابة صحد او الفرد وصؤدم إلا صحني منماط إ  ا ية من  فوك وصأدي مدا  مفضل

 األداء الوظيفي: : أثار ضغوط العمل على سادساً 

باألفراد إلا الشأور بالمفل   غوط الأمل عادةس لوا آثار إ  ا ية و فحية، و لل إر انأدام الضغوط سفياس ىؤدم 
واآلثار اإل  ا ية صتمثل بالتالي: وفقدار الدافعية لفأمل،   

ن مما ىؤدم إلا اد تقرار في الأمل  رفد مستوى الشأور بالر ا والثقة والروح المأنوضة ما ين الأامفي -
 ورفد مستوى األدا  لدىوا والسأي إلا صحقيّ الأمل بالر ا من الضغوط التي صجور  ينوا. 

الأمل عفا مواجوة المش ىو التي صواجه الأامفين في الويت المنا و و لل إلن ا  الأمل ب فا ة عالية   -
 فالضغوط هي الدافد لمواجوة هحا المشاكل. و ىتا بمواجوة المش ىو والأمل عفا التغفو عفيوا،

 
تعزيزبروتوكولإدارةاالزماتالنفسية،دليلللعاملينوالعامالتفيالخطوطاالماميةوالمشرفين،البرنامجالوطنيللصحةالنفسية،مؤسسةال62

 10حةالعامة،لبنان،صاالجتماعية،وزارةالص
تعزيزبروتوكولإدارةاالزماتالنفسية،دليلللعاملينوالعامالتفيالخطوطاالماميةوالمشرفين،البرنامجالوطنيللصحةالنفسية،مؤسسةال63

 10حةالعامة،لبنان،صاالجتماعية،وزارةالص
طالعملعلىأداءالعاملينفيالفنادقاألردنيةفئةالخمسةنجومدراسةميدانية،رسالةماجستير،جامعة(،أثرضغو2009المعشر،عيسىإبراهيم)64

.36اإلداريةوالمالية،األردن،صالشرقاألوسطللدراساتالعليا،كليةالعلوم
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ىتا اكتشاف يدراصوا والجفا او المتميلة لدىوا و لل من مىل الضغوط التي ىواجووا الأامفين بالمنظماو  -
من مىل مواجوة التحد او المتصفة بالأمل وعن ارضّ هحا التحد او ىتحين يدراو هؤد  الأامفين  

 ومستوضاصوا المونية. 

 : سما  سرناها في الفقرة السابقة فيم ن صفخيصوا بما ىفي اآلثار السفحية لضغوط الأمل مما

 آثار ونتائج  فوسية ساللضادة في التدمين بسحو القفّ والتوصر، والأنف وانتواك األنظمة وادنباط.  -
 آثار ونتائج فسيولوجية سالصداع، ممراض القفو و ارصفاع  غط الدم -
  وادكتئاب. آثار نفسية مثل القفّ - -
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 الفصل الثالث: اإلطار العملي للدراسة

 ضغوط العمل في األداء الوظيفي على منظمة مجموعة المتطوعين المدنيين"تأثير "دراسة 

 م موعة المتدوعين المدنيين:

المياا والصرف  وصقوم ناليسا  تنفيح مشارضد اارئة في يداعي  2011  منظمة دولية غير حكومية عاملة  في سوريا منذ عام
 تموضل من السفارة اإل دالية واليونيسف وم تو األما المتحدة لتنسيّ   في سل من نفو ودىر اللور و لل الصحي والتأفيا

  . 1971صأ ست في  ولونيا عام  الشؤور اإلنسانية.

 أواًل: أداة الدراسة 

الجترونياس عفا مفراد عينة  صناولت الدرا ة صحفيل آرا  عينة الدرا ة و لل من مىل صحفيل ا تحيار صا صو ضأه  
المو عة    ويد   الدرا ة اد تباناو  عدد  ) فغ  لفتحفيل  ال49الصالحة  با تخدام  صحفيفوا  صا  ا تبانة  حرنامج  ( 

 .  0.05اإلردار الرابد والأشرور وعند مستوى ددلة   SPSSاإلنصائي 

ا تخدام صىئا    صا  التي  وادمتباراو  واد تددلية  الورفية  اإلنصائية  المقاىيس  من  الدرا ة    فر ياو عدد 
مهدافوص الحسا ي    وهي وا،خدم  الو ط  با تخدام  الورفية  ادنصا او  وعرض  المئوضة،  والنسو  التجراراو 

 امتبار الفر ياو با تخدام ادنحدار الخدي البسيط والمتأدد.وادنحراف المعيارم و 

 ثانيًا: تصميم االستبانة

اد تبانة   صصميا  م ا يين  فيصا  مُ   :يسمين  األول:  وضشمل  القسا  الأامة  لأل ئفة  المأفوماو خصص 
: الأمر، ال نس، المؤهل الأفمي، عدد  نواو الخحرة، المويد اإلدارم، عن مفراد عينة البحث، وهي الشخصية
 متغيراو الدرا ة. القسا الثاني ويد  ا 

 : اختبار ثبات االستبانةثالثاً 

و لدددل لقيددداس ادصسددداق  Cronbach’s Alphaصدددا امتبدددار ثبددداو اد دددتبانة با دددتخدام مأامدددل ملفدددا سرونبددداخ 
 لمأرفدة مددى Cronbach’s Alpha دتخدام مأامدل امتبدار الثبداو باجدرا  إصدا الدامفي  دين عباراصودا، نيدث 
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( ونتدددا ىتمتدددد 1-0 دددين ) Cronbach’s Alphaقيمدددة مأامدددل  صتدددراوح " العبددداراو ادصسددداق الددددامفي  دددين 
 .(0.60المقياس بالثباو   و مد  قل الحد األدنا لقيمة المأامل عن )
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 Cronbach's Alphaنتائج امتبار ( 2ال دول ريا )

 المحور
قيمة معامل ألفا 

 كرونباخ 

 0.617عو  الأمل

 0.812 يئة الأمل

 0.619رراع الدور 

 0.707  موض الدور 

 0.738 الأىياو في الأمل

 0.825 األدا  الوظيفي

 نتي ة اد تبانة  المصدر: إعداد البانثة

)ىو ح   ريا  لمأامل    (2ال دول  التحفيل  سل    Cronbach’s Alphaنتائج  محاور أل ئفة  من    محور 
من   مكحر  بقيا  الدرا ة، نيث ظورو  بمتغيراو  المتأفقة  جيدة    0.6اد تحيار  قيمة  اعتبارها  ما  م ن  وهي 

عتماد عفا ا ت اباو مفراد الأينة في  ضم ن اد لثباو ادصساق الدامفي ومقحولة أل راض التحفيل ادنصائي و 
 .ا تقاق النتائج المتأفقة بم تمد الدرا ة

 : تحليل خصائص عينة الدراسة رابعاً 

 ( صحفيل مصائص عينة الدرا ة نسو ال نس 3ال دول ريا )

 انثا   سر ال نس 

 38 11 التجرار 

% 22.4 النسبة المئوضة   %77.6 

 نتي ة اد تبانة ةالمصدر: إعداد البانث 

 الأينة ها من فئة الحسور. % من مفراد 22.4من مفراد الأينة ها من فئة اإلناث و %77.6إر ما نسحته 
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 ( صحفيل مصائص عينة الدرا ة نسو المؤهل الأفمي4ال دول ريا )

 ممرى  ماجستير  إجا ة جامعية  المؤهل الأفمي

 1 17 31 التجرار 

% 63.3 النسبة المئوضة   34.7 %  %2 

 نتي ة اد تبانة ةالمصدر: إعداد البانث 

الحارفين  من    %34.7من مفراد الأينة ها من نمفة اإلجا ة ال امعية، صفيوا ما نسحته    % 63.3إر ما نسحته  
نسحته    عفا درجة ما  وضفيه  الشواداو األمرى،  % من  2الماجستير  التأفيمي نمفة  المستوى  ىدل عفا  مما 

 . ال يد ألفراد الأينة

 ( صحفيل مصائص عينة الدرا ة نسو  نواو الخحرة 5ال دول ريا )

  نواو الخحرة عدد 
  5ميل من 
  نواو 

  10إلا   5من 
  نواو 

إلا   10من 
  نة  15

15اكثر من    

 5 6 17 21 التجرار 

 10.2% 12.2% 34.7% 42.9% النسبة المئوضة 

 نتي ة اد تبانة ةالمصدر: إعداد البانث 

% من مفراد 34.7، صفيوا ما نسحته   نواو   5ميل من    من  وم الخحرة% من مفراد الأينة  42.9إر ما نسحته  
 نة مما    15إلا    10محرصوا من    ممن%  12.2 نواو صفيوا ما نسحته    10إلا    5من  محرصوا    ممنالأينة  

 ىدل عفا الخحرة ال يدة ألفراد الأينة  
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 ( صحفيل مصائص عينة الدرا ة نسو المويد اإلدارم 6ال دول ريا )

 موظف رئيس يسا  مدىر  المويد الوظيفي 

 28 16 5 التجرار 

 57.1% 32.7% 10.2% النسبة المئوضة 

 نتي ة اد تبانة ةالمصدر: إعداد البانث 

وضفيه ما    من رؤ ا  األيسام%  32.7% من مفراد الأينة من فئة الموظفين وضفيه ما نسحته 57.1إر ما نسحته  
 ها من المدرا .%  10.2نسحته 

 لمتغيرات الدراسة:: اإلحصاءات الوصفية خامساً 

صتضمن اإلنصا او الورفية قيا سل من المتو ط الحسا ي وادنحراف المعيارم لفقراو اد تبانة وإلجمالي  
النسحية لجل منوا، نيث صا اعتبار مر الحد الفارل  ين األهمية المرصفأة   كل محور لفورول إلا األهمية 

 . 3.4والمتو دة قيمة المتو ط البالغة 

 األهمية النسحية لفموافقاو ( 7ريا )ال دول 

 التقدىر فئاو قيا المتو ط الحسا ي

 درجة موافقة منخفضة جدا  1.79الا  1من 

 درجة الموافقة منخفضة  2.59الا   1.8من 

 درجة الموافقة متو دة  3.39الا    2.6من 

 درجة الموافقة مرصفأة 4.19الا    3.4من 

 درجة الموافقة مرصفأة جدا  5الا    4.2من 

 SPSSبادعتماد عفا مخرجاو  ةالمصدر: إعداد البانث 
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 عبء العمل ( اإلنصا او الورفية لفمحور األول:  8ال دول ريا )

الو ط  1 2 3 4 5 الفقرة 
 الحسا ي

ادنحراف 
 المعيارم 

 النتي ة

توكل لي أعمال كثيرة تتطلب االنجاز في  
 0.70590 3.9592 0 2 7 31 9 نفس الوقت 

موافقة  
 مرصفأة

أواجه صعوبة عدم القدرة على إنهاء العمل 
 1.03469 3.3673 0 14 9 20 6 في اوقات الدوام المحددة 

موافقة  
 متو دة 

أعاني من نقص التدريب على بعض 
 األعمال التي تتطلب مهارات معينة

5 23 12 7 2 3.4490 1.00127 

موافقة  
 مرصفأة

أتكلف بمهام خارج نطاق عملي وعلى  
 1.03756 3.0816 2 14 15 14 4 عملي الرسمي حساب وقت 

موافقة  
 متو دة 

الوقت المحدد للراحة أثناء الدوام غير 
 1.10657 3.3265 2 12 9 20 6 كافي 

موافقة  
 متو دة 

عقد االجتماعات الكثيرة أثناء الدوام 
 3.38781.11461 1 12 12 15 9 الرسمي تعيق عملي

موافقة  
 متو دة 

 0.59122 3.4286 49 عبء العمل 
موافقة  
 مرصفأة

 SPSSبادعتماد عفا مخرجاو  ةإعداد البانث المصدر: 

نظيت جميد  نيث    0.47بموافقة مرصفأة واانحراف معيارم    3.42جا  المتو ط الحسا ي لجامل المحور  
واالتالي فإر المستقصا آرائوا موافقين في ن موا  ،  3.4العباراو بموافقة مرصفأة ص او  الو ط الحسا ي لوا  

 أاني الموظفين    واالتالي ىدل موافقة مفراد الأينة عفا عباراو هحا المحور    اعفا مضمور هحا العباراو، مم
الأائدة الأمل  من  غوط  المدنيين  المتدوعين  منظمة  نقص    في  ما  أانيه  م ر   ومر  الأمل ك  إلا عو  

 التدرضو وسثرة األعمال الموسفة إليوا. 
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 ( اإلنصا او الورفية لفمحور الثاني:  يئة الأمل9ال دول ريا )

الو ط  1 2 3 4 5 الفقرة 
 الحسا ي

ادنحراف 
 المعيارم 

 النتي ة

أعاني من ازدحام المستفيدين في مكان  
 0.98759 3.0612 1 16 14 15 3 العمل

موافقة  
 متو دة 

 1.18952 2.9592 3 20 8 12 6 عدم توفر التكنولوجيا الحديثة في العمل 

موافقة  
 متو دة 

بيئة العمل المادية )االضاءة، التهوية، 
 الضوضاء( غير مناسبة

5 10 7 21 6 2.7347 1.22092 

موافقة  
 متو دة 

هناك نقص في األجهزة والمعدات المناسبة  
 1.21429 2.6735 5 25 6 7 6 ألداء العمل 

موافقة  
 متو دة 

هناك ضعف في اجراءات السالمة المهنية  
1.16715 2.6327 6 24 4 12 3 للعاملين في المنظمة 

موافقة  
 متو دة 

 0.87598 2.8122 49 بيئة العمل 
موافقة  
 متو دة 

 SPSSبادعتماد عفا مخرجاو  ةإعداد البانث المصدر: 

نظيت جميد  نيث    0.87واانحراف معيارم    متو دةبموافقة    2.8جا  المتو ط الحسا ي لجامل المحور  
 ميفور لفحياد واالتالي فإر المستقصا آرائوا  ،  3.4ت او  الو ط الحسا ي لوا  ى  متو دة لا العباراو بموافقة  

إر مأاناة الموظفين في منظمة المتدوعين  الأمل، واالتالي  في ن موا عفا مضمور العباراو المأفقة  حيئة  
 المدنيين من  غوط الأمل الأائدة إلا  يئة الأمل سانت مقحولة من وجوة نظر مفراد الأينة ود صأيّ الأمل.

 ( اإلنصا او الورفية لفمحور الثالث: رراع الدور 10ال دول ريا )

الو ط  1 2 3 4 5 الفقرة 
 الحسا ي

ادنحراف 
 المعيارم 

 النتي ة

أتلقى تعليمات متعارضة من أكثر من  
 1.15396 3.0408 2 20 6 16 5 مسؤول 

موافقة  
 متو دة 

 1.05906 2.5918 4 26 8 8 3 أهداف عملي في المنظمة غير واضحة

موافقة  
 منخفضة

األعمال التي أقوم بها في المنظمة ال  
 1.12183 2.6939 5 23 5 14 2 تتناسب مع طبيعة تخصصي

موافقة  
 متو دة 

تتدخل إدارة المنظمة في أداء عملي  
 1.06586 3.2245 1 14 13 15 6 بشكل واضح

موافقة  
 متو دة 
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 0.75184 2.8878 49 صراع الدور
موافقة  
 متو دة 

 SPSSبادعتماد عفا مخرجاو  ةإعداد البانث المصدر: 

نظيت جميد  نيث    0.75واانحراف معيارم    متو دةبموافقة    2.88جا  المتو ط الحسا ي لجامل المحور  
 ميفور لفحياد واالتالي فإر المستقصا آرائوا  ،  3.4ت او  الو ط الحسا ي لوا  ى  متو دة لا العباراو بموافقة  

واالتالي   الدور،  رراع  إلا  الأائدة  الأمل  بضغوط  المتأفقة  العباراو  مضمور  عفا  ن موا  مأاناة  في  إر 
الموظفين في منظمة المتدوعين المدنيين من  غوط الأمل الأائدة إلا رراع الدور سانت مقحولة من وجوة  

 نظر مفراد الأينة ود صأيّ الأمل.

 غموض الدوراو الورفية لفمحور الرابد:  ( اإلنصا 11ال دول ريا )

الو ط  1 2 3 4 5 الفقرة 
 الحسا ي

ادنحراف 
 النتي ة المعيارم 

إن المركزية المتبعة في العمل تحد من 
 0.98716 3.3265 1 11 12 21 4 قدرتي على األداء 

موافقة  
 متو دة 

الواجبات الملقاة على عاتقي أكبر من  
 الصالحيات الموكلة لي 

8 14 11 14 2 3.2449 1.16423 

موافقة  
 متو دة 

نظام االتصال بيني وبين رؤسائي  
1.06186 2.5510 6 23 9 9 2 ضعيف

موافقة  
 منخفضة

هناك غموض في مسؤوليات وصالحيات  
 1.08012 2.8571 2 23 7 14 3 كل قسم في المنظمة 

موافقة  
 متو دة 

هناك ضعف في التنسيق بين األفراد في 
1.06066 3.4286 1 11 10 20 7 األقساممختلف 

موافقة  
 مرصفأة

 0.72792 3.0816 49 غموض الدور
موافقة  
 متو دة 

 SPSSبادعتماد عفا مخرجاو  ةإعداد البانث المصدر: 

نظيت جميد  نيث    0.72واانحراف معيارم    متو دةبموافقة    3.08جا  المتو ط الحسا ي لجامل المحور  
 ميفور لفحياد واالتالي فإر المستقصا آرائوا  ،  3.4ت او  الو ط الحسا ي لوا  ى  متو دة لا العباراو بموافقة  

إر مأاناة الموظفين  في ن موا عفا مضمور العباراو المتأفقة بضغوط الأمل الأائدة إلا  موض الدور و 
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المدنيين من  غوط الأمل الأائدة إلا  موض الدور سانت مقحولة من وجوة نظر  في منظمة المتدوعين  
 مفراد الأينة ود صأيّ الأمل. 

 ( اإلنصا او الورفية لفمحور الخامس: الأىياو في الأمل 12ال دول ريا )

الو ط  1 2 3 4 5 الفقرة 
 الحسا ي

ادنحراف 
 المعيارم 

 النتي ة

صراع أو  أتجنب التدخل في حالة وجود 
 3.40820.93359 1 8 14 22 4 سوء فهم بين زمالئي 

موافقة  
 مرصفأة

توجد صراعات شخصية بين العاملين في 
 0.89262 3.5102 0 10 7 29 3 المنظمة 

موافقة  
 مرصفأة

مناخ العمل غير مالئم إلقامة عالقات  
 اإلدارةجيدة مع 

5 8 16 17 3 2.8980 1.08484 

موافقة  
 متو دة 

صعوبة في تعاملي مع رئيسي  توجد 
 1.18235 2.3469 10 25 6 3 5 المباشر

موافقة  
 منخفضة

إن الجهود التي أبذلها في العمل ال تلقى 
 1.14360 2.6735 8 15 14 9 3 التقدير من قبل رئيسي المباشر

موافقة  
 متو دة 

 0.73637 2.9673 49 العالقات في العمل 
موافقة  
 متو دة 

 SPSSبادعتماد عفا مخرجاو  ةالبانث إعداد المصدر: 

نظيت جميد  نيث    0.73واانحراف معيارم    متو دةبموافقة    2.96جا  المتو ط الحسا ي لجامل المحور  
 ميفور لفحياد في  آرائوا  واالتالي فإر المستقصا  ،  3.4العباراو بموافقة مرصفأة ص او  الو ط الحسا ي لوا  

إر مأاناة الموظفين  المتأفقة بضغوط الأمل الأائدة إلا الأىياو في الأمل و ن موا عفا مضمور العباراو  
في منظمة المتدوعين المدنيين من  غوط الأمل الأائدة إلا الأىياو في الأمل سانت مقحولة من وجوة  

 نظر مفراد الأينة ود صأيّ الأمل.
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 لوظيفي( اإلنصا او الورفية لفمحور السادس: األدا  ا13ال دول ريا )

الو ط  1 2 3 4 5 الفقرة 
 الحسا ي

ادنحراف 
 المعيارم 

 النتي ة

 موافقة مرصفأة 0.82169 3.6939 0 6 8 30 5 أتكيف مع ظروف عملي دون تذمر
أنا على استعداد تام لتقديم مجهود أكبر 

 موافقة مرصفأة 0.85366 4.0204 0 3 8 23 15 من المطلوب لنجاح الشركة 

قدراتي لتحسين مهاراتي  أهتم بتنمية 
 0.56620 4.3673 0 0 2 27 20 وأدائي الوظيفي 

موافقة مرصفأة 
 جدا 

 موافقة مرصفأة 0.77482 3.9388 0 1 13 23 12 أنجز عماًل بفوق توقعات رؤسائي
أتطلع إلى مسؤوليات جديدة إضافة إلى 

 موافقة مرصفأة 0.87190 3.8980 0 4 9 24 12 مهامي الحالية

باستمرار على استغالل وقت أحرص 
 موافقة مرصفأة 0.65854 4.0612 0 1 6 31 11 العمل

أسعى إلى التقدم بأفكار ومقترحات 
 تساهم في تطوير أدائي

 موافقة مرصفأة 0.65335 4.1020 0 1 5 31 12

لدى القدرة العالية على التواصل مع  
 0.69314 4.2449 0 1 4 26 18 زمالئي والعمل معهم بروح الفريق

موافقة مرصفأة 
 جدا 

 موافقة مرصفأة 0.49830 4.0408 49 األداء الوظيفي

   SPSSبادعتماد عفا مخرجاو  ةإعداد البانث المصدر: 

نظيت جميد  نيث  0.49بموافقة مرصفأة واانحراف معيارم   4.04جا  المتو ط الحسا ي لجامل المحور 
واالتالي فإر المستقصا آرائوا موافقين في ن موا  ، 3.4العباراو بموافقة مرصفأة ص او  الو ط الحسا ي لوا  

سار األدا    واالتاليىدل موافقة مفراد الأينة عفا عباراو هحا المحور  اعفا مضمور هحا العباراو، مم
 الوظيفي فأال من جوة نظر مفراد الأينة.
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 اختبار فرضيات الدراسة سادسًا: 

 اختبار الفرضية الرئيسية 

منظمة م موعة  مدا  الأامفين في    فيلضغوط الأمل    مأنوضة  و ددلة    صأثيرىوجد    الفرضية الرئيسية الثالثة:
 المتدوعين المدنيين. 

سمتغير     غوط الأملدمتبار الأىية  ين    المتأدد بغرض امتبار الفر ية صا إجرا  امتبار ادنحدار الخدي  
 مدا  الأامفين سمتغير صابد. مستقل في 

  غوط الأمل ومدا  الأامفين  ين ( الددلة اإلنصائية دمتبار الأىية 14ال دول ريا )

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

a0.332 0.110 0.007 0.49655 

 spssمخرجاو  رنامج المصدر: 

  دعيفوهدو مدا ىحدين وجدود ارصبداط (، 0.332)صسداوم  Rىتضح من ال دول معىا مر قيمدة مأامدل ادرصبداط 
%(، 0.7صفسدر ) دغوط الأمدل (، مم إر 0.007ومر مأامل التحدىدد هدو )   غوط الأمل ومدا  الأامفين ين  

 مدا  الأامفين.من التغيراو الحارفة في 

 ( الددلة اإلنصائية دمتبار القوة التفسيرضة لتباىن نمو ج الدرا ة 15ال دول ريا )
aANOVA 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1

Regression 1.316 5 0.263 1.067 b0.039 

Residual 10.602 43 0.247   

Total 11.918 48    

 SPSSبادعتماد عفا مخرجاو  ةإعداد البانث المصدر: 
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صحفيل التباىن الحم  م ن من مىله مأرفة الددلة اإلنصائية لفقدوة التفسديرضة لفنمدو ج عدن معىا  ىحين ال دول  
 ممددا(، sig=0.039ومأنوضددة الددلددة الحسددا ية )وهددي قيمددة منخفضددة  (،1.067، وهددي )Fارضددّ إنصددائية 

 م مأنوم.ىؤسد الددلة اإلنصائية لنمو ج ادنحدار الخدي من النانية اإلنصائية، مم النمو ج بش ل عا

  غوط الأمل في مدا  الأامفين  لتأثير( الددلة ادنصائية لنمو ج الدرا ة 16ال دول ريا )
Model Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. ErrorBeta 

 (Constant) 4.835 0.458  10.566 0.000 

 0.039 0.860- 0.145- 0.142-0.522عو  الأمل1

 0.330 0.985- 0.188- 0.108 -0.407 يئة الأمل 

 0.045 0.551- 0.119- 0.144 -0.291رراع الدور  

 0.345 0.955 0.213 0.153 -0.146  موض الدور  

 0.043 0.802- 0.147- 0.124-0.200 الأىياو في الأمل 

 SPSSبادعتماد عفا مخرجاو  ةإعداد البانث المصدر: 

 t( هدي دالدة إنصدائياس نسدو قديا عو  الأمل ورراع الدور والأىياو في الأمل شير ال دول معىا إلا مر )
فييييي  واالتددداليممدددا ىثحدددت ردددحة الفر دددية %(، 5)التدددي جدددا و اردددغر مدددن المحسدددواة والددلدددة اإلنصدددائية 

أميا بالنسيبة ألبعياد ضيغوط العميل األخيرى يبيين  يمية للعياملين.المتغيرات األكثر تيأثيرًا فيي األداء اليوظيفي  
 % ما يدل على عدم معنوية العالقة بينها وبين األداء الوظيفي.5المعنوية أنها أكبر من 
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 اختبار الفرضية الفرعية األولى

داللة  تأثير  يوجد   بل  معنويةذو  المتعلقة  العمللضغوط  الوظيفي    في  عبء  منظمة  في    للعامليناألداء 
 مجموعة المتطوعين المدنيين.

الخدي   ادنحدار  امتبار  إجرا   صا  الفر ية  امتبار  الأىية  ين    البسيطبغرض  المتأفقة  دمتبار  الضغوط 
 . مدا  الأامفين سمتغير صابدسمتغير مستقل في  بأو  الأمل

 الضغوط المتأفقة بأو  الأمل ومدا  الأامفين  ين الددلة اإلنصائية دمتبار الأىية  (17ال دول ريا )

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

a0.218 0.048 0.0270.49143 

 spssمخرجاو  رنامج المصدر: 

 دين يدوم وهدو مدا ىحدين وجدود ارصبداط (، 0.218)صسداوم  Rىتضح من ال دول معىا مر قيمة مأامل ادرصباط 
الضددغوط المتأفقددة (، مم إر 0.027ومر مأامددل التحدىددد هددو ) الضددغوط المتأفقددة بأددو  الأمددل ومدا  الأددامفين

 الأامفين.مدا   في %(، من التغيراو الحارفة2.7صفسر )بأو  الأمل 

 ( الددلة اإلنصائية دمتبار القوة التفسيرضة لتباىن نمو ج الدرا ة 18ال دول ريا )
aANOVA 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 0.568 1 0.568 2.351 b0.032 

Residual 11.351 47 0.242   

Total 11.918 48    

 spssمخرجاو  رنامج المصدر: 

صحفيل التباىن الحم  م ن من مىله مأرفة الددلة اإلنصائية لفقدوة التفسديرضة لفنمدو ج عدن معىا  ىحين ال دول  
ىؤسد الددلدة اإلنصدائية  مما(، sig=0.032ومأنوضة الددلة الحسا ية ) (،2.351، وهي )Fارضّ إنصائية  

 لنمو ج ادنحدار الخدي من النانية اإلنصائية، مم النمو ج بش ل عام مأنوم.
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 الضغوط المتأفقة بأو  الأمل في مدا  الأامفين لتأثير( الددلة ادنصائية لنمو ج الدرا ة 19ال دول ريا )

Model Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. ErrorBeta 

 (Constant) 
4.672 0.417 11.195 0.000 

1
 0.032 3.533 0.218 0.120-0.184عو  الأمل

 spssمخرجاو  رنامج المصدر: 

التي  المحسواة والددلة اإلنصائية    t( هي دالة إنصائياس نسو قيا  عو  الأمل شير ال دول معىا إلا مر )
فضغوط المتأفقة  ل  مأنوضة و ددلة    صأثيرىوجد    واالتاليمما ىثحت رحة الفر ية  %(،  5)جا و ارغر من  

 منظمة م موعة المتدوعين المدنيين. في  األدا  الوظيفي لفأامفين في أو  الأملب

 تكون معادلة االنحدار على الشكل اآلتي:

𝒚 = 𝟒. 𝟔𝟕𝟐 − 𝟎. 𝟏𝟖𝟒 𝒙 

الأمل  نسبة    واالتالي بأو   المتأفقة  الأمل  ا دادو  غوط  الأامفين  1كفما  مدا   انخفاض  إلا  %  يؤدم 
 % 0.350 نسبة 

في    األدا  الوظيفي لفأامفين  في  لضغوط الأمل المتأفقة بأو  الأمل  مأنوضة و ددلة  ع سي    صأثيرىوجد   
 المتدوعين المدنيين.منظمة م موعة 
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 اختبار الفرضية الفرعية الثانية 

منظمة م موعة  في    األدا  الوظيفي لفأامفين  في  حيئة الأملفضغوط المتأفقة  ل  مأنوضة  و ددلة    صأثيرىوجد  
 المتدوعين المدنيين. 

الخدي   ادنحدار  امتبار  إجرا   صا  الفر ية  امتبار  الأىية  ين    المتأدد بغرض  المتأفقة دمتبار  الضغوط 
 .مدا  الأامفين سمتغير صابد سمتغير مستقل في  حيئة الأمل 

 الضغوط المتأفقة  حيئة الأمل ومدا  الأامفين  ين ( الددلة اإلنصائية دمتبار الأىية 20ال دول ريا )

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

a0.261 0.068 0.048 0.48608 

 spssمخرجاو  رنامج المصدر: 

  دعيفوهدو مدا ىحدين وجدود ارصبداط (، 0.261)صسداوم  Rىتضح من ال دول معىا مر قيمدة مأامدل ادرصبداط 
الضغوط المتأفقة (، مم إر 0.048ومر مأامل التحدىد هو ) الأامفينالضغوط المتأفقة  حيئة الأمل ومدا    ين  

 مدا  الأامفين.%(، من التغيراو الحارفة في 4.8) حيئة الأمل صفسر 

 ( الددلة اإلنصائية دمتبار القوة التفسيرضة لتباىن نمو ج الدرا ة 21ال دول ريا )
aANOVA 

Model Sum of Squares DfMean Square F Sig. 

1 

Regression 0.814 1 0.814 3.444 b0.070 

Residual 11.105 47 0.236   

Total 11.918 48    

 spssمخرجاو  رنامج المصدر: 

صحفيل التباىن الحم  م ن من مىله مأرفة الددلة اإلنصائية لفقدوة التفسديرضة لفنمدو ج عدن معىا  ىحين ال دول  
الددلددددة عدددددم ىؤسددددد  ممددددا(، sig=0.070ومأنوضددددة الددلددددة الحسددددا ية ) (،3.444، وهددددي )Fارضدددّ إنصددددائية 

 مأنوم. ير اإلنصائية لنمو ج ادنحدار الخدي من النانية اإلنصائية، مم النمو ج بش ل عام 
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 مدا  الأامفينفي الضغوط المتأفقة  حيئة الأمل  لتأثير( الددلة ادنصائية لنمو ج الدرا ة 22ال دول ريا )

Model Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant) 
4.459 0.236  18.9170.000 

1
 ببيئةالعملالضغوطالمتعلقة

0.149 0.080 -0.261 -1.856 0.070 

 spssمخرجاو  رنامج المصدر: 

المحسواة    tدالة إنصائياس نسو قيا   ير  ( هي  الضغوط المتأفقة  حيئة الأمل شير ال دول معىا إلا مر )
 و    صأثيرىوجد  ال    واالتاليرحة الفر ية  عدم  مما ىثحت  %(،  5)من    مكحرالتي جا و  والددلة اإلنصائية  

المتأفقة   ل  مأنوضةددلة   الأملفضغوط  لفأامفين  في  حيئة  الوظيفي  المتدوعين  في    األدا   م موعة  منظمة 
 المدنيين.

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة 

ددلة    صأثيرىوجد   ب  ل  مأنوضة و  المتأفقة  الدورالضغوط  لفأامفين  في  صراع  الوظيفي  منظمة  في    األدا  
 المتدوعين المدنيين.م موعة 

الخدي   ادنحدار  امتبار  إجرا   صا  الفر ية  امتبار  الأىية  ين    البسيطبغرض  المتأفقة  دمتبار  الضغوط 
 . مدا  الأامفين سمتغير صابدسمتغير مستقل في  صراع الدورب
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 صراع الدور ومدا  الأامفين الضغوط المتأفقة ب ين ( الددلة اإلنصائية دمتبار الأىية 23ال دول ريا )

RR Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

a0.226 0.051 0.031 0.49059 

 spssمخرجاو  رنامج المصدر: 

  دعيفوهدو مدا ىحدين وجدود ارصبداط (، 0.226)صسداوم  Rىتضح من ال دول معىا مر قيمدة مأامدل ادرصبداط 
الضدددغوط (، مم إر 0.031ومر مأامدددل التحدىدددد هدددو ) صدددراع الددددور ومدا  الأدددامفينالضدددغوط المتأفقدددة ب دددين 

 مدا  الأامفين.%(، من التغيراو الحارفة في 3.1صفسر ) صراع الدورالمتأفقة ب

 ( الددلة اإلنصائية دمتبار القوة التفسيرضة لتباىن نمو ج الدرا ة 24ال دول ريا )
aANOVA 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 0.607 1 0.607 2.520 b0.019 

Residual 11.312 47 0.241   

Total 11.918 48    

 spssمخرجاو  رنامج المصدر: 

صحفيل التباىن الحم  م ن من مىله مأرفة الددلة اإلنصائية لفقدوة التفسديرضة لفنمدو ج عدن معىا  ىحين ال دول  
ىؤسد الددلدة اإلنصدائية  مما(، sig=0.019ومأنوضة الددلة الحسا ية ) (،2.520، وهي )Fارضّ إنصائية  

 لنمو ج ادنحدار الخدي من النانية اإلنصائية، مم النمو ج بش ل عام مأنوم.
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 رراع الدور في مدا  الأامفين  لتأثير( الددلة ادنصائية لنمو ج الدرا ة 25ال دول ريا )

ModelUnstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. ErrorBeta 

 (Constant) 
4.473 0.281  15.925 0.000 

1
 0.019 3.588 0.226 0.094-0.350رراع الدور 

 spssمخرجاو  رنامج المصدر: 

التي  المحسواة والددلة اإلنصائية    t( هي دالة إنصائياس نسو قيا  رراع الدور شير ال دول معىا إلا مر )
الفر ية  %(،  5)جا و ارغر من   ىثحت رحة  الأمل    مأنوضة و ددلة    صأثيرىوجد    واالتاليمما  لضغوط 
 منظمة م موعة المتدوعين المدنيين. في  األدا  الوظيفي لفأامفين في المتأفقة بصراع الدور

 تكون معادلة االنحدار على الشكل اآلتي:

𝒚 = 𝟒. 𝟒𝟕𝟑 − 𝟎. 𝟑𝟓𝟎 𝒙 

الدور  نسبة    واالتالي المتأفقة بصراع  الأمل  الأامفين 1كفما ا دادو  غوط  مدا   انخفاض  إلا  %  يؤدم 
 % 0.350 نسبة 

في    األدا  الوظيفي لفأامفين  في  بصراع الدورلضغوط الأمل المتأفقة    مأنوضة و ددلة  ع سي    صأثير ىوجد   
 المتدوعين المدنيين.منظمة م موعة 

 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة 

ددلة    صأثيرىوجد   الدور  مأنوضة و  لفأامفين  في  لغموض  الوظيفي  المتدوعين  في    األدا   م موعة  منظمة 
 المدنيين.

سمتغير     موض الدوردمتبار الأىية  ين   المتأدد بغرض امتبار الفر ية صا إجرا  امتبار ادنحدار الخدي  
 . مدا  الأامفين سمتغير صابدمستقل في 
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 غموض الدور ومدا  الأامفينالضغوط المتأفقة ب ين ( الددلة اإلنصائية دمتبار الأىية 26ال دول ريا )

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

a0.131 0.017 0.004 0.49920 

 spssمخرجاو  رنامج المصدر: 

 دعيف وهدو مدا ىحدين وجدود ارصبداط (، 0.131)صسداوم  Rىتضح من ال دول معىا مر قيمدة مأامدل ادرصبداط 
الضدغوط (، مم إر 0.004ومر مأامل التحدىد هدو )  غموض الدور ومدا  الأامفينالضغوط المتأفقة ب ين    جداس 

 مدا  الأامفين.%(، من التغيراو الحارفة في 0.4صفسر )غموض الدور المتأفقة ب

 ( الددلة اإلنصائية دمتبار القوة التفسيرضة لتباىن نمو ج الدرا ة 27ال دول ريا )

aANOVA 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 
0.206 1 0.206 0.826 b0.368 

Residual 
11.712 47 0.249   

Total 
11.918 48    

 spssمخرجاو  رنامج المصدر: 

صحفيل التباىن الحم  م ن من مىله مأرفة الددلة اإلنصائية لفقدوة التفسديرضة لفنمدو ج عدن معىا  ىحين ال دول  
الددلددددة عدددددم ىؤسددددد  ممددددا(، sig=0.368ومأنوضددددة الددلددددة الحسددددا ية ) (،0.826، وهددددي )Fارضدددّ إنصددددائية 
 مأنوم.  ير ادنحدار الخدي من النانية اإلنصائية، مم النمو ج بش ل عاماإلنصائية لنمو ج 
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  موض الدور في مدا  الأامفين  لتأثير( الددلة ادنصائية لنمو ج الدرا ة 28ال دول ريا )

ModelUnstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

BStd. Error Beta 

 (Constant) 
4.318 0.313  13.784 0.000 

1
 0.368 0.909- 0.131- 0.099 0.090- موض الدور

 spssمخرجاو  رنامج المصدر: 

( مر  إلا  معىا  ال دول  الدور شير  هي   موض  قيا   ير  (  نسو  إنصائياس  والددلة    tدالة  المحسواة 
ىثحت  %(،  5) من    مكحرالتي جا و  اإلنصائية   الفر ية  عدم  مما  ددلة    صأثير ىوجد  د  واالتالي  رحة   و 

ب   مأنوضة المتأفقة  الدورلفضغوط  لفأامفين   في  غموض  الوظيفي  المتدوعين  في    األدا   م موعة  منظمة 
 المدنيين.

 اختبار الفرضية الفرعية الخامسة 

منظمة  في    الوظيفي لفأامفيناألدا     في  أىياو في الأملباللفضغوط المتأفقة    مأنوضة  و ددلة    صأثيرىوجد  
 م موعة المتدوعين المدنيين.

الخدي   ادنحدار  امتبار  إجرا   صا  الفر ية  امتبار  الأىية  ين    البسيطبغرض  المتأفقة  دمتبار  الضغوط 
 . مدا  الأامفين سمتغير صابدسمتغير مستقل في  الأىياو في الأملب

الأىياو في الأمل ومدا   الضغوط المتأفقة ب ين ( الددلة اإلنصائية دمتبار الأىية 29ال دول ريا )
 الأامفين 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

a0.209 0.044 0.023 0.49243 

 spssمخرجاو  رنامج المصدر: 
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  دعيفوهدو مدا ىحدين وجدود ارصبداط (، 0.209)صسداوم  Rىتضح من ال دول معىا مر قيمدة مأامدل ادرصبداط 
(، مم إر 0.023ومر مأامددددل التحدىددددد هددددو ) الأىيدددداو فددددي الأمددددل ومدا  الأددددامفينالضددددغوط المتأفقددددة ب ددددين 

 مدا  الأامفين.%(، من التغيراو الحارفة في 2.3صفسر ) الأىياو في الأملالضغوط المتأفقة ب

 ( الددلة اإلنصائية دمتبار القوة التفسيرضة لتباىن نمو ج الدرا ة 30ال دول ريا )

aANOVA 

ModelSum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 
0.522 1 0.522 2.151 b0.049 

Residual 
11.397 47 0.242   

Total 
11.918 48    

 spssمخرجاو  رنامج المصدر: 

صحفيل التباىن الحم  م ن من مىله مأرفة الددلة اإلنصائية لفقدوة التفسديرضة لفنمدو ج عدن معىا  ىحين ال دول  
ىؤسد الددلدة اإلنصدائية  مما(، sig=0.049ومأنوضة الددلة الحسا ية ) (،2.151، وهي )Fارضّ إنصائية  

 لنمو ج ادنحدار الخدي من النانية اإلنصائية، مم النمو ج بش ل عام مأنوم.

 الأىياو في الأمل في مدا  الأامفين لتأثير( الددلة ادنصائية لنمو ج الدرا ة 31ال دول ريا )
ModelUnstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant)4.461 0.295  15.126 0.000 

 0.049 2.467 0.209 0.097-0.142العالقاتفيالعمل1

 spssمخرجاو  رنامج المصدر: 

( مر  إلا  معىا  ال دول  ب شير  المتأفقة  الأملالضغوط  في  قيا  الأىياو  نسو  إنصائياس  دالة  هي   )t  
تأثير  يوجد    واالتاليمما ىثحت رحة الفر ية  %(،  5)التي جا و ارغر من  المحسواة والددلة اإلنصائية  
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منظمة مجموعة  في    األداء الوظيفي للعاملين  فيعالقات في العمل  للضغوط المتعلقة بال  معنويةذو داللة  
 المتطوعين المدنيين.

 االنحدار على الشكل اآلتي:تكون معادلة 

𝒚 = 𝟒. 𝟒𝟔𝟏 − 𝟎. 𝟏𝟒𝟐𝒙 

الأمل  نسبة    واالتالي في  بالأىياو  المتأفقة  الأمل  ا دادو  غوط  مدا   1كفما  انخفاض  إلا  %  يؤدم 
 % 0.142الأامفين  نسبة 

ددلة    ع سي  صأثيرىوجد    بالأىياو    مأنوضة و  المتأفقة  الأمل  الأمللضغوط  الوظيفي    في  في  األدا  
 منظمة م موعة المتدوعين المدنيين. في  لفأامفين

 


  



 

60 
 

 النتائج والتوصيات 

 النتائج 

  في)عو  الأمل ورراع الدور والأىياو في الأمل(  لضغوط الأمل    مأنوضة  و ددلة    صأثيرىوجد   -1
لفأامفين  الوظيفي  المدنيين.في    األدا   المتدوعين  م موعة  ىوجد    منظمة  د  ددلة    صأثير ينما   و 
 األدا  الوظيفي. وايئة الأمل فيمأنوضة لغموض الدور 

ددلة  ع سي    صأثيرىوجد   -2 الأمل  مأنوضة و  بأو   المتأفقة  الأمل  الوظيفي    في   لضغوط  األدا  
 منظمة م موعة المتدوعين المدنيين. في  لفأامفين

في    األدا  الوظيفي لفأامفين  في   حيئة الأملالأمل المتأفقة    لضغوط  مأنوضة و ددلة    صأثيرىوجد  د   -3
 منظمة م موعة المتدوعين المدنيين.

ددلة  ع سي    صأثير ىوجد   -4 الدور  مأنوضة و  بصراع  المتأفقة  الأمل  الوظيفي    في   لضغوط  األدا  
 منظمة م موعة المتدوعين المدنيين. في  لفأامفين

  األدا  الوظيفي لفأامفين   في  بغموض الدورلضغوط الأمل المتأفقة    مأنوضة و ددلة    صأثيرد ىوجد   -5
 منظمة م موعة المتدوعين المدنيين.في 

األدا  الوظيفي    في  في الأمللضغوط الأمل المتأفقة بالأىياو    مأنوضة و ددلة  ع سي    صأثيرىوجد   -6
 منظمة م موعة المتدوعين المدنيين. في  لفأامفين

 التوصيات 

 في  و  النتائج السابقة فإر البانثة صوري بما ىفي:

 فيما  ينوا ومد رؤ ائوا في الأمل. نا  عىياو إ  ا ية  ين الأامفين  الحرك عفا -
ا تغىل اآلثار اإل  ا ية لفضغوط في مصفحتوا و لل من مىل ا تجار ارق جدىدة لرفد  عفا المنظمة    -

 كفا ة الأامفين. 
من مىل صقد ا  الحفاظ عفا الموارد البشرضة التي صمفجوا المنظمة والتي لوا القدرة عفا صحمل الضغوط   -

 نظام لتقدىر جوودها ستقد ا الحوافل الماد ة والمأنوضة.
 حرك عفا صوفير الظروف المىئمة والمش أة عفا الأمل. ال -
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 المالحق 

 استمارة استبيان ( 1الملحق رقم )

 األموة األعلا  صحية ايبة واأد... 

وفي  حيل  لل صا وفي  األداء الوظيفي  ضغوط العمل على  تأثير  بإعداد بحث  ستودف مأرفة    ةالبانث   صقوم
 حيل  لل صا إعداد هحا اد تحيار ألمح رم  ا، و لل إل نا  البحث نيث مر إجاباصجا عفا األ ئفة  تساعد 

خدم فقط  ت إجاباصجا  ُتس، عفما بأر  باألدا  الوظيفيفي الورول إلا نتائج قيمة  تساعد في ادرصقا   ة  البانث
 أل راض البحث الأفمي.

 ولجا مني فائّ ادنترام والتقدىر..... 

 أواًل: البيانات العامة:
 ( ممام اإلجابة المنا بة: xالرجا  و د عىمة )

 :ال نس -1
 منثا  سر
  

 
 :المستوى التأفيمي -2

 ممرى  دستوراا  ماجستير إجا ة جامعية
    

 
 :الخحرة  نواو   -3

 15إلددددددددددا  10مددددددددددن   نواو  10إلا   5من   نواو 5ميل من 
  نة

  نة فأكثر 15

    
 

 المستوى اددارم: -4
 موظف رئيس يسا  مدىر
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 ثانيًا: بيانات الدراسة:
 الرجا  و د عىمة )رح( في المراد المنا و لإلجابة:

 

  غوط الأمل

 عبء العمل 

  
موافّ  
 بشدة

 ّ  محاىد  مواف
 ير  
 ّ  مواف

 ير  
موافّ  
 بشدة

      صوسل لي معمال سثيرة صتدفو ادن ا  في نفس الويت   1

اوياو  2 في  الأمل  إنوا   عفا  القدرة  عدم  رأواة  مواجه 
 الدوام المحددة 

     

التي  3 األعمال  بأ   عفا  التدرضو  نقص  من  معاني 
 صتدفو مواراو مأينة 

     

مصجفف بموام مارج نداق عمفي وعفا نساب ويت عمفي   4
 الر مي

     

      الويت المحدد لفرانة مثنا  الدوام  ير سافي 5

      عقد ادجتماعاو الجثيرة مثنا  الدوام الر مي صأيّ عمفي  6

 بيئة العمل 

      معاني من ا دنام المستفيدىن في م ار الأمل 1
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      عدم صوفر التجنولوجيا الحدىثة في الأمل 2

الضو ا (  ير   3 التووضة،  )اد ا ة،  الماد ة  الأمل   يئة 
 منا بة  

     

      هناك نقص في األجولة والمأداو المنا بة ألدا  الأمل  4

في   5 لفأامفين  المونية  السىمة  اجرا او  في  هناك  أف 
 المنظمة

     

 صراع الدور

      مصفقا صأفيماو متأار ة من مكثر من مسؤول 1

      مهداف عمفي في المنظمة  ير وا حة  2

األعمال التي ميوم  وا في المنظمة د صتنا و مد احيأة   3
 صخصصي 

     

      صتدمل إدارة المنظمة في مدا  عمفي بش ل وا ح  4

 غموض الدور

      إر المرسلضة المتبأة في الأمل صحد من يدرصي عفا األدا   1

عفا   2 المفقاة  الصىنياو  الواجباو  من  مكحر  عاصقي 
 الموسفة لي 

     

      نظام ادصصال  يني واين رؤ ائي  عيف 3

في  4 يسا  سل  ورىنياو  مسؤولياو  في  هناك  موض 
 المنظمة
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      هناك  أف في التنسيّ  ين األفراد في مختفف اديسام  5

 العالقات في العمل 

مو   1 رراع  وجود  نالة  في  التدمل  فوا  ين  مص نو   و  
  مىئي 

     

      صوجد رراعاو  خصية  ين الأامفين في المنظمة 2

      مناخ الأمل  ير مىئا إليامة عىياو جيدة مد اددارة 3

      صوجد رأواة في صأامفي مد رئيسي المبا ر 4

إر ال وود التي م حلوا في الأمل د صفقا التقدىر من يحل   5
 رئيسي المبا ر 

     

 األداء الوظيفي

      مصجيف مد ظروف عمفي دور صحمر 1

المدفوب  2 من  مكحر  م وود  لتقد ا  صام  ا تأداد  عفا  منا 
 لن اح الشرسة

     

      مهتا  تنمية يدراصي لتحسين مواراصي ومدائي الوظيفي 3

      من ل عمىس بفوق صويأاو رؤ ائي 4

      إلا موامي الحالية مصدفد إلا مسؤولياو جدىدة إ افة  5

      منرك با تمرار عفا ا تغىل ويت الأمل 6
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صدوضر  7 في  صساها  ومقترناو  بأفجار  التقدم  إلا  م أا 
 مدائي 

     

لدى القدرة الأالية عفا التوارل مد  مىئي والأمل مأوا   8
 ّ   روح الفرض

     

 

 

 

 

 


